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ÖNSÖZ 

Pek çok bilim dalının ortak çalışma konusu olan aile  ,bireyin ve 

toplumun ihtiyaçları göre form açısından farklılık göstermekle birlikte, işlevleri 

açısından benzer ögelere sahiptir.  Bu nedenle aile merkezli çalışmalar güncel 

olmaya devam etmekte, bireye  ait kısa ve uzun vadeli çok sayıda  çalışmanın 

bir bileşeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Aileye İlişkin güncel 

değerlendirmeler-3   başlıklı  bu kitabımızda da  önceki kitaplarda olduğu gibi 

aile temelli çalışmalara yer verilmiştir. Kitabımız yedi bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölüm kök aile kavramını tüm boyut ve teorik temelleri ile ele 

almaktadır. Kök aile kapsamında   üst-alt nesil ilişkileri, aile içi ilişkiler, iletişim 

biçimleri, yaşama bakış açısı incelenmiştir. İkinci bölümde ise aileye ait belli 

başlı   konulardan biri olan aile iklimi üzerinde çalışılmıştır.Aile iklimi 2007 

yılından beri literatürde yer almaktadır.Aile iklimi bütüncül bakış açısı ve 

sistemler teorisi çerçevesinde çalışılmıştır. 

Üçüncü bölüm suça sürüklenen çocukları konu almaktadır. Ailenin 

çocuğun  doğum öncesinden başlayarak çocuğun tüm yaşamında ve suça 

yönelip yönelmemesinde  etkili faktörlerden biri olduğu bilinmektedir. Ailenin 

işlevleri ve çocuğun aileden aldığı sosyal destek ,  çocuğun  suça sürüklenmesi 

açısından ele alınmıştır. 

Dördüncü bölüm ailenin bireylerin  ergenlik dönemindeki psikolojik 

sağlamlıklarını ne düzeyde etkilediği ve  ergenlerin karşılarına çıkan 

problemlerle baş edebilme kapasitesini yükseltebilmek ve düzeyini artırmak 

açısından  önemi ele alınmıştır.Beşinci bölüm  bireyin kariyer yolculuğunda 

ailenin yeri üzerine  çalışılmıştır. Kişinin aile yapısının, ailesinin sahip olduğu 

geçmişin, ebeveyn tutumunun, yetiştirme tarzının, aile üyelerinin benimsediği 

değerlerin ve inançların , kariyer gelişimi  ile ilişkisi tartışılmıştır. 

Altıncı bölüm,evlilik sürecini evlilik doyumu ve aldatma eğilimi 

açısından ele alarak iki kavramın ilişkisini yapılan çalışmalar açısından ele 

alarak değerlendirmiştir.Kitabın son bölümü evcil hayvanlar ve ailelerin 

işlevsellik düzeyleri  ile  aile içi iletişim süreçlerini ele almaktadır. 

Bu kitabın  ruh sağlığı çalışanları, başta olmak üzere aile üzerine 

çalışmalar ve okumalar yapmak isteyenler  için yararlı olacağı 

düşünülmektedir. Kitabımızın tamamlanmasını sağlayan  bölüm yazarlarına ve  

kitabın sizlere ulaşmasını sağlayan yayın ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. 

İyi okumalar  dileğiyle. 

                                                                                                             

Doç. Dr. Zekavet KABASAKAL 
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GİRİŞ 

Aile bireylerin gelişimi ve ileriki yaşamları için önemli bir sosyal birim 

olarak görülmektedir. Yaşam deneyimlerine dair prototipleri içeren ve etkileri 

uzun süre devam eden aile, kuşaklararası süreçlerin ürünüdür. Nesiller boyu 

süregelen süreçte genetik faktörlerin aktarımı, üst-alt nesil ilişkileri, aile içi 

ilişkiler, iletişim biçimleri, yaşama bakış açısı, ailenin içinde bulunduğu kültür 

ve buna benzer birçok etmen bireyler üzerinde birikimsel bir etkiye sahiptir. 

Kök aile temelli yaklaşımlar bireyin yetiştiği ailedeki neredeyse tüm süreçleri 

ve üst nesillerle olan etkileşimlerini göz önünde bulundurarak çeşitli 

varsayımlarda bulunmaktadır. Bu yaklaşımların ortaya çıkışı, kök ailenin birey 

ve bireyin şu anki ailesi üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunun 

araştırılmasıyla başlamıştır. Tek başına bir kavram olarak kök aile fazla 

çeşitlilik gösteren tanımlara sahip değildir. Ancak her yaklaşımın kavramı 

teorik ve pratik düzeyde ele alışı farklılık göstermektedir. Bu yaklaşımların 

ortak noktaları olsa da hepsi kendine özgü bir temellendirmeye ve müdahale 

yöntemine sahiptir. Bu bölümde kök aileyi temel alan kuramsal yaklaşımlara 

yer verilmektedir. Buradaki amaç bu yaklaşımları aile terapisi uygulamaları 

açısından ele almaktan çok bu kuramların kök aileyi ve kök aileyle ilişkili 

kavramları nasıl ele aldıklarını ve teorik zeminde nasıl temellendirdiklerini 

aktarabilmektir. 

Bölümün son kısmında ise kök aile ve kuşaklararası temelli yaklaşımlar 

ile ortaya çıkan ve halen aile terapilerinden önemli bir araç olan genograma yer 

verilmiştir. Genogramlar aileler ve aile yapısı hakkında elde edilen verileri 

kompakt biçimde ve kolayca görebilmeyi sağlayan aile haritalarıdır. Önemli bir 

uygulama aracı olan genogram kök aile ve diğer kuşaklar ile ilgili gözden 

kaçırılmaması gereken detayları yakalayabilmek açısından kullanışlı bir 

tekniktir. 

Aile Kavramı, Aile Türleri ve Kök Aile 

Aile, on dokuzuncu yüzyılın başlarından itibaren sosyoloji, kültürel 

antropoloji, psikoloji, eğitim, psikiyatri, ekonomi ve demografi dahil olmak 

üzere çeşitli disiplinlerde incelenmiştir. Ailenin tanımı birçok farlı disiplinde 

farklı açılardan ele alınarak yeniden şekillenmiştir. Bu tanımlamalardaki 

çeşitlilik ve aile kurumunun dünden bugüne sürekli bir değişim içerisinde var 

olmaya devam eden bir yapıya sahip olması, birden fazla anlama ve kullanıma 
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sahip olan aile kavramının farklı sınıflamalarla ele alınmasına yol açmıştır 

(Sayın, 2011).  

Georgas (2006) aileyi temelde iki-kuşaklı ve üç-kuşaklı olmak üzere 2 

türde sınıflandırmaktadır: 

1. İki- Kuşaklı Aileler:  

Çekirdek aile bu sınıflandırmada yer almaktadır. Çekirdek aileyi 

oluşturan üyeler; eş / anne, eş / baba ve çocuk ya da çocuklar 

(biyolojik veya evlat edinilmiş). Günümüzdeki çalışmalarda çocuğa 

sahip olan homoseksüel çiftler de bu kategoride yer almaktadır. Tek 

ebeveynli aileler de iki-kuşaklı aileler içerisindedir. Tek ebeveynli 

aileler çocuk ya da çocuklar ile boşanmış, evlenmemiş veya eşini 

kaybetmiş ebeveynden oluşmaktadır. 

2. Üç-kuşaklı Aileler: 

Geniş aileler en az üç kuşağı içinde barındırmaktadır. Anne ve baba 

tarafından büyükanne ve büyükbabalar, eş / anne, eş / baba, çocuk ya 

da çocuklar, teyze / hala, dayı /amca, kuzenler ve anne ve baba 

tarafından diğer akrabalar üç-kuşaklı aile üyeleri arasındadır. Üç-

kuşaklı aileler her kültürde farklı şekillerde karşımıza 

çıkabilmektedir. Kültürel farklar açısından tek eşli veya çok eşli 

olabilen bu aile türünde hiyerarşik yapı da farklılık göstermektedir. 
 

Ward (1997) aileyi bir sistem olarak incelemiş ve bu perspektif 

üzerinden bir sınıflandırmaya gitmiştir: 

1. Kapalı Aileler:  

Bu tür ailelerde kesin bir lider / karar alıcı ve hiyerarşik düzen 

mevcuttur. Bu lider / karar alıcı anne veya baba olabilmektedir. Aile 

bir bütün olarak bireyden önce gelmektedir. Üyelerin istek ve 

ihtiyaçları bu bütünsellik içerisinde istikrar, sağlam bir yapı ve ait 

olma hissi çerçevesinde karşılanmaktadır. Kapalı ailelerde 

ebeveynler çocuklar üzerinde daha kontrolcü bir rol üstlenmekte ve 

bu kontrolü kurallar ile sağlamaya çalışmaktadır.  

2. Açık Aileler: 

Açık ailelerde karar alıcı tek bir kişi değildir. Karar alma süreçlerine 

ailenin üyelerinin tamamı olabildiğince katılmaktadır. Üyeler arası iş 



7 | Aileye İlişkin Güncel Değerlendirmeler-3 

 

birliği ve açık sözel iletişim desteklenmektedir. Üyelerin kendi 

kendilerine yetebilmeleri önemli bir olgu olarak görülmektedir. 

Çocukların kendilerini ve duygularını ifade etmeleri 

desteklenmektedir. 

3. Gelişigüzel Aileler: 

Gelişigüzel ailelerde bireysel gelişim ön plandadır. Çocukların 

yaratıcılığı ve bireyselliği desteklenerek kişisel amaçlarına ulaşmaları 

amaçlanmaktadır. Ancak istikrarlı bir yapı ve net sınırlar belirlemek 

ile etkili ebeveynlik becerilerini sergilemek konusunda belli 

problemler görülebilmektedir.  

4. Senkronize Aileler: 

Senkronize ailelerde üyeler arası iletişim daha çok üstü kapalı 

ifadelerle / ima yoluyla gerçekleşmektedir. Çocuklar güven ve aidiyet 

duygusunu elde etseler de iletişimin üstü kapalı biçimde oluşu 

özellikle ergenlik dönemindeki üyelerin kendilerini açıkça ifade 

edememelerine yol açabilmektedir. Aile içi gerginliği dizginlemek ve 

huzuru sağlamak bu ailelerde diğer aile türlerine nazaran daha zor 

olabilmektedir 
 

Kök Aile 

Kök aile, bireyin içinde doğduğu veya evlat edinilme yoluyla 

katıldığı, çocukluğunu geçirdiği, yaşamdaki ilk deneyimlerini yaşadığı, 

kişiliğinin biçimlenmesinde önemli role sahip olan ve etkisi 

kuşaklararası süren bir ortam olarak tanımlanmaktadır (Botha, Van de 

Berg ve Venter, 2009; Whiston ve Keller, 2004; Sabatelli ve Bartle-

Haring, 2003). Aile türleri ve sınıflandırmalara bakıldığında bireyin kök 

ailesi bu aile türlerinden birine ait olabilmektedir. Ancak bazı ailelerin 

bu aile türlerinin ikisi veya daha fazlasından ortak özellikler 

taşıyabileceği unutulmamalıdır. 

Bireyin kök ailesini-bir akrabalık bağı olsun ya da olmasın-

bebeklik ve çocukluğundaki gelişiminde önemli role sahip bireyler 

oluşturmaktadır (DeCore ve Focht, 2019). Kişiliğin gelişimi ele 

alındığında biyolojik, ailesel, kültürel ve sosyal birçok etmenin bu 

süreçte önemli belirleyiciler olduğu görülmektedir. Ailenin tüm bu 
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etmenler üzerindeki yadsınamaz etkisi düşünüldüğünde bireyin; 

biyolojik yapısı, sahip olduğu kültür, sosyoekonomik düzeyi, aldığı 

eğitim, maruz kaldığı ebeveynlik stilleri, kardeş sayısı, çocukluğunda 

şahit olduğu boşanma, ölüm, yas gibi süreçlerin tamamı aile içinde 

ve/veya ailesinin dahil olduğu sosyal çevrede gelişmektedir. Bunun yanı 

sıra bireylerin içinde yetiştikleri aile yapısı, yaşamlarında ne kadar 

işlevsel olabildiklerini, ilişki örüntülerini ve gelecek nesil olarak nasıl bir 

aile kurduklarını etkilemektedir (McGoldrick, Gerson ve Petry, 2008; 

Toplu-Demirtaş, 2018). 
 

 

Şekil 1. Kök Aile Kaynaklı Bireyi Etkileyen Faktörler 

Nasıl ki bireyler gelişip değişiyorsa, aileler de belli gelişim ve değişim 

evrelerinden geçmektedir. Bireysel yaşam döngüsü ile aile yaşam döngüsü 

girift yapıda bir işleyiş içerisindedir. Bireysel yaşam döngüsü daha spesifik bir 

perspektifte odaklıyken aile yaşam döngüsü daha geniş çapta bir sistemi ele 

almaktadır. Bir aileye ait yaşam döngüsü hakkında bilgi edinmek ve ailenin 

yaşadığı olayları sistematik biçimde ele alabilmek hem aile ile çalışabilmek 

hem de ailenin herhangi bir üyesi ile aile sistemi arasındaki ilişkiyi 

kavrayabilmek açısından kritik bir süreçtir (Cihan, 2020; Gladding, 2015). 

Gözden kaçırılmaması gereken bir nokta ise her ailenin yaşam döngüsünün 

farklı oluşu; çiftlerin kök ailelerinden gelen tüm değerlerinin, davranış 

kalıplarının, iletişim biçimlerinin ve yaşadıkları olayların farklı olabileceğidir. 
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Tablo 1. Aile Yaşam Döngüsü 

Aşama Aile Yaşam 

Döngü 

Evresi 

Pratikteki 

Zorluklar 

Duygusal 

Zorluklar 

İlişkisel 

Zorluklar 

Birliktelik İlişkisi 

olmayan 

genç 

yetişkin 

Finansal 

özgürlük 

Kendi bakımını 

sağlama 

Güvenli benlik 

duygusu 

Yeterlilik hissi 

Benliğin kök 

aileden 

ayrışması 

Ailenin 

kurulması 

Potansiyel bir eş 

bulma 

Ekonomik 

partnerlik 

İş birliği 

Çıkarlar / 

İstekler 

konusunda 

uzlaşma 

Bağlılık 

Karşılıklı 

ihtiyaç ve 

beklentileri 

dengelemek 

Evlilikte 

istikrarın 

sağlanması 

Bağlılığın / 

önceliğin kök 

aileden yeni 

kurulan aileye 

aktarımı 

Genişleme 

/ Büyüme 

Küçük 

çocuklu aile 

Mali 

yükümlülükler 

Çocuk 

büyütmeye 

uygun bir ev 

ortamı sağlama 

Ebeveynlik 

sorumlulukları 

Bakım verme 

Evliliği 

sürdürme 

Akrabalık 

ilişkileri 

Ergen 

çocuklu aile 

Öngörülebilir 

planların 

azalması 

Değişime uyum 

Kontrolün 

azalması  

 

Ergen ile 

ilişkiyi 

sürdürme 

Yaşlı 

ebeveynlerin 

bakımı 

Daralma / 

Küçülme 

Çocuğun 

yaşamını 

kurması için 

teşvik  

Yeni finansal 

yükümlülükler 

(evlilik, 

üniversite vb.) 

İşe odaklanma 

Yeni mali 

kaynaklar 

Çocuğun evden 

ayrılışı 

Yaşlanma ve 

ebeveynlerin 

ölümü 

 

Yeniden 

evliliğe öncelik 

verme 

Çocuklar ile 

yetişkin olarak 

iletişim kurma 

Yaşlılık 

döneminde 

aile 

Yaşlılığın 

zorlukları 

Medikal bakım 

Kayıp ve yasla 

başa çıkma 

 

Yaşlanma ve 

ölümle 

uzlaşma 

Gladding (2015) 

Kök ailenin birey üzerindeki etkisinin yadsınamayacak düzeyde olduğu 

açıkça görülmektedir. Kök aile kavramını ele alan birden fazla yaklaşım 

bulunmaktadır. Kuşaklararası aile terapisi yaklaşımı tüm bu yaklaşımlar 

arasında kök ailenin birey üzerindeki etkilerini en çok vurgulayan yaklaşımdır. 

(Akdağ, 2014). 
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Kuşaklararası Aile Yaklaşımı ve Kök Aile 

Kuşaklararası aile terapisi bireylerin kök ailelerinin, mevcut halde sahip 

oldukları aileleri ve ilişkileri üzerindeki rolüne odaklanmaktadır (Öselenmiş, 

2022). Psikodinamik teorilerden temel alan kuşaklararası aile terapisi aile içi 

ilişkilere ve kişiliğin gelişimine önem vermektedir. Bireylerin ilişkilerindeki 

davranışlarının şekillenmesinde kök ailenin ana faktör olduğunu savunan bu 

yaklaşım, bireyin erken dönem yaşantılarının ve bu dönemdeki bilinçdışı 

süreçlerin, yaşamın ileri dönemlerini de şekillendirdiğini vurgulamaktadır. Bu 

noktada özellikle nesne ilişkileri yaklaşımının ortaya koyduğu dinamiklerin 

etkisi görülmektedir. (Hargrave ve Houltberg, 2020).  

Kuşaklararası Aile Yaklaşımlarına Kısa Bir Bakış 

Söz konusu insan davranışı olduğunda kuşaklararası ilişkileri ele alan 

araştırmaların temel çıkış noktasının Sigmund Freud’un çalışmaları olduğu 

söylenebilmektedir. Freud’un çalışmalarının kuşaklararası ilişkiler üzerine 

kurduğu varsayımları iki ana sav olan; biyolojik dürtülerin kaynaklık ettiği 

psikoseksüel gelişim dönemi davranışları ve erken yaşam deneyimlerinin 

kişiliğin gelişimine ömür boyu süren etkisi üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir 

(Hall, 1954). Freud, kişilerarası ilişkilerin kişilik gelişimine ve insan 

davranışına katkıda bulunduğu fikrinde geçerlilik bulsa da bireyin içgüdüsel- 

biyolojik dürtülerinin, bireyi kişilerarası etkileşimler aramaya iten başlıca 

güçler olduğuna dikkat çekmiştir (Freud, 2021). Bununla birlikte, sonraki bazı 

araştırmacıların çalışmalarında, Freud'un sosyal etkileşimleri göz ardı eden bu 

fikrinin kısmen yetersiz olduğu görülmüştür. Bu sayede, aile üyeleri arasındaki 

ilişki daha dinamik ve sistem temelli bir biçimde ele alınmaya başlamıştır 

(Speer, 1970).  

Freud’un çalışmalarını izleyen Fairbairn (1954) aile içi etkileşimlerin 

bireyin kişilik gelişimine etkilerini incelemiştir. Ancak Freud’un aksine o 

biyolojik dürtülere odaklanmamıştır. Özellikle ebeveyn-çocuk ilişkisi 

üzerinden kişiliğin gelişimini açıklama yoluna gitmiştir. Ona göre çocuk tatmin 

edici olsun ya da olmasın aile içi etkileşimlerini erken dönem yaşantılarının 

psikolojik temsilcileri olarak içselleştirmektedir. Bu içselleştirilen deneyimler 

-diğer bir deyişle içe-atımlar- çocuğun ilerideki bilişsel ve duygusal işlevselliği 

ile kendisine ve diğerlerine yönelik algısını etkilemektedir. Çocuğun olumsuz 

içe-atımlarla (inkâr, öfke, içe kapanma vb.) başa çıkmak için kullandığı yollar 
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zaman içerisinde kişiliğin bir parçası haline gelmekte ve sosyal etkileşim 

kalıplarına dönüşmektedir. Yaşamın ilerleyen yıllarında birey bu içe-atımlara 

benzer yaşantılar ile karşılaştığında eşine, çocuklarına, arkadaşlarına veya 

çevresine erken dönem yaşantılarında ebeveynlerine karşı gösterdiği reaksiyon 

kalıpları ile karşılık verebilmektedir.  

Freud’un görüşleri ve kuramının (Psikanaliz) ana odağı bireysel 

düzeydeyken aile terapisi çalışmalarının ana odağı ilişkilerin incelenmesidir. 

Nesne İlişkileri Teorisi ise bu iki yaklaşım arasında bir köprü görevi 

görmektedir. Aile terapisi alanında önemli öncülerin birçoğunun (Nathan 

Ackerman, Murray Bowen, Ivan Boszormenyi-Nagy, Carl Whitaker, Don 

Jackson ve Salvador Minuchin) psikoanalitik temelde eğitim almış olmaları 

bunun bir göstergesidir (Nichols ve Davis, 2021). 

Ivan Boszormenyi-Nagy’nin Kuşaklararası Aile Yaklaşımı – 

Bağlamsal Aile Terapisi 

Yaklaşımını Bağlamsal Aile Terapisi olarak adlandıran Boszormenyi-

Nagy bağlam ile bireylerin onlar için önemli olan ilişkileriyle olan dinamik 

bağını kastetmektedir. Her birey farklı ve eşsiz birer biyolojik varlık olarak 

içinde bulunduğu sosyal bağlamlar yoluyla dinamik bir biçimde yaşamına dair 

anlamlar üretmektedir (Boszormenyi-Nagy, 1987). Boszormenyi-Nagy 

kuşaklararası perspektifinde, nesiller arası sınırlar çerçevesinde kişiler arası 

ilişkilerin diyalektik doğasına vurgu yapmaktadır. Bireylerin kişiler arası 

ilişkilere olan yatkınlığı, onların bu ilişkilerde belirli örüntüler oluşturması ve 

sürdürmesine neden olmaktadır. Diyalektik etkileşimler aile içi etkileşimler ve 

rollerin dağılımında üstünlük ve aşağılık statüsü bağlamında dağılım 

göstermektedir. Bu dağılım ile bir aile üyesi aşağılık statüsünde ailenin günah 

keçisi olabilmekte veya üstünlük statüsünde bir ebeveyn gibi 

görülebilmektedir. Bu statü konumları aile üyesinin ilerleyen yaşamında, benlik 

kavramını, sosyal beklentilerini, meslek seçimini ve daha sayısız yaşam 

değişkenlerini önemli ölçüde etkilemektedir (Boszormenyi-Nagy, 1966; 

Boszormenyi-Nagv ve Spark, 1973).  

Bağlamsal Aile Terapisi kapsamında ilişkileri ve bireylerin bu 

ilişkilerdeki rollerini anlayabilmek için aile yapısındaki 4 temel boyut iyi 

kavranmalıdır (Boszormenyi-Nagy ve Krasner, 1986; Hecker ve Wetchler, 

2003; Nelson, 2003): 
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1. Yadsınamayan Olgular: İlişkileri ilgilendiren ve ilişkiler 

bağlamında var olan daha önce yaşanmış ve halen yaşanmakta olan 

durumları içermektedir. Evlilik, boşanma, doğum, ölüm, genetik 

faktörler, evlat edinme, travmatik yaşantılar vb. tüm bileşenler 

yadsınamayan olgulardır ve bu olgular hakkında iyi bilgi 

edinilmelidir. 

2. Bireysel Psikolojik Yapı: Bireylerin ruhsal dinamikleri ilişkilerinde 

diğerleri ile nasıl etkileşime geçtiklerinin önemli belirleyicileridir. 

Bireylerin ilişki beklentileri, ihtiyaçları, etkileşim örüntüleri, 

gerçekliği nasıl algıladıkları, duyguları, düşünceleri ve buna benzer 

dinamikleri, ilişkilerinde; bireysel düzeyde veya karşılıklı olarak belli 

etkileşimleri tetikleyebilmektedir.  

3. Etkileşim Örüntüleri: Bireyler etkileşim örüntülerini kullanarak 

ilişki kurmakta ve bu ilişkileri sürdürmektedir. Etkileşim örüntüleri 

bir tarafta basit bir taraf da ise karmaşık yapılardır. İki kişilik bir ilişki 

içerisinde yer alabilecekleri gibi birden fazla nesli içeren ilişkilerde 

de kullanılabilmektedirler. 

4. İlişkisel Etik:  Bireyler özellikle yakın ilişkilerinde bir karşılıklılık 

hali ve adalet aramaktadır. Aile içerisinde ve kuşaklararası süreçte 

birey davranışlarının diğer aile üyeleri üzerindeki etkisi ve sonucunu 

herhangi bir dini kural veya önceden belirlenmiş etik yasaya bağlı 

kalmadan göz önünde bulundurmalıdır. Bağlamsal Aile Terapisi 

yaklaşımında bu olgu “ilişkisel etik” olarak ele alınmaktadır. 

Haz odaklılık ya da sadece beklentiler insan davranışı ve ilişkilerini 

anlamlandırmada yeterli birer rehber değildir. Aile ilişkileri kapsamında üyeler 

arası ilişkilerin; minnetarlık, güvenilirlik, sadakat ve haklar, yükümlülükler ve 

minnetin dengelenmesi temelinde kurulması gerekmektedir. Minnetarlık 

(indebtedness) bireyin var oluşunda ebeveynlerinin payını göz ardı etmemesi 

olarak tanımlanabilmektedir. Güvenilirlik (trustworthiness) aile içinde 

karşılıklı bir adalet sağlandığında kendini göstermektedir. Sadakat (loyalty) aile 

üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerinin gözetilmesi ve bir bağlılık duygusunun 

oluşması ile ortaya çıkmaktadır. Ebeveyn-çocuk ilişkisinde; ebeveynlerden 

birinin kendi çıkarları doğrultusundaki girişimleri sonucu sadakatin tek bir 

ebeveyne yönelmesi durumu görülebilmektedir (split loyalty). Sadakatin başka 
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sağlıksız bir örneği olarak ise çocuk aileye olan sadakatinden ötürü 

bilinçdışının etkisiyle kendisini hedef haline getirip aile sisteminin iyi işlediğini 

ve problem kaynağının kendisi olduğunu kanıtlamak isteyebilmektedir. Kök 

aile açısından bakıldığında bir eşin kök ailesine olan sadakati ile şu anki ailesine 

ya da eşine olan sadakati arasında ortaya çıkan çekişmeler aile içinde 

çatışmalara (loyalty conflict) neden olabilmektedir (Boszormenyi-Nagy, 1987; 

Boszormenyi-Nagv ve Spark, 1973; Nelson, 2003; Nichols ve Davis, 2021). 

Tüm bu kavramlar ve genel yaklaşımı açısından Boszormenyi-Nagy kök 

aile dinamiklerinin bireylerin kendilerini ve diğerlerini nasıl algılayıp 

değerlendirdiğini aile içi etkileşimler yoluyla ele almaktadır. Kök ailedeki 

roller, üyelerin konumları, ilişkiler ve bireylerin bilinç ve bilinçdışı süreçlerini 

bir bağlam çatısı altında değerlendirerek ailelerin ve bireylerin sorunlarını 

anlamlandırmaya çalışmaktadır. Ona göre aile bireysel dürtüler ve çıkarlarla bir 

araya gelmiş bireylerin oluşturduğu bir sosyal birim olmaktan öte, belli bağlarla 

bağlı etkileşimsel bir organizmadır. 

Murray Bowen’ın Kuşaklararası Aile Yaklaşımı – Bowen Aile 

Sistemleri Teorisi 

Murray Bowen bireylerin sahip oldukları problemlerin kök ailelerindeki 

ilişki örüntülerinde temellendiğini savunmaktadır. Bowen kendi ailesini ve aile 

içi ilişkilerini inceleyerek kök aile içi dinamikleri ve iletişimi kuramının ana 

çıkış noktasına yerleştirmiştir. Sadece bireyi değil kök ailesini de sürece dahil 

etmek bireyin problemlerinin çözülmesinde kilit bir role sahiptir. Bireyi ve 

ailesini anlayabilmenin en etkili yolu ise kuşaklar arası bir anlayışla en az üç 

kuşağı da incelemektir (Corey, 2015; Nelson, 2003). Bowen’a göre aileler 

temelde duygusal sistemlerdir (Bowen, 1978; McGoldrick ve Carter, 2001; 

Papero, 1990). Problemi tanılamanın yolu aile ile birey arasında devamlılığını 

koruyan farklılıkların eşlik ettiği duygusal problemleri algılayabilmekten 

geçmektedir. Semptomlara odaklanmak, bireylerin ve ailenin dengeyi 

sağlamak için çabaladığı bireysellik (individuality) ve birlikteliğin 

(togetherness) içgüdüsel-duygusal güçlerine nazaran ikincil konumdadır 

(Titelman, 2014).  
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Bowen Aile Sistemeleri Teorisi’nde Sistemler.  

Heyecansal Sistem (Emotional System) 

Bowen aileyi duygusal bir birim ve buradan hareketle duygusal bir 

sistem olarak görmektedir. İnsanlık doğal bir biçimde hayvanlarda olduğu gibi 

belli içgüdülere ve bu içgüdülere bağlı duygusal tepkiselliğe sahiptir. Bu 

duygusal tepkisellik süreci aile içinde de devam etmektedir Çok kuşaklı 

duygusal sistemlere sahip olan ailede belirli işlev poziyonları (functioning 

positions) mevcuttur. Bu işlev pozisyonları aile örüntüleri, doğum sırası, 

cinsiyet ve ailedeki önemli olaylar sonucu oluşmaktadır. Sorumluluk sahibi 

yaşlı, sorumsuz genç, zeki çocuk, arabulucu gibi pozisyonlar tipik işlev 

pozisyonu örnekleridir. Aile içerisinde bir birey işlev pozisyonlarından birisini 

üstlendiğinde diğer üyeler bu pozisyona geçmemektedir. İşlev pozisyonları 

bireyin kişiliğinin gelişiminde etkilidir (Kerr ve Bowen, 1988; Titelman, 2014).  

Duygusal Sistem ve Zihinsel Sistem (Feeling System and Intellectual 

System) 

Heyecansal (emotional) ve duygusal (feeling) sistem arasındaki temel 

fark heyecansal sistemin bilinçdışı süreçlerde ilerlemesiyken duygusal sistemin 

bilinç düzeyinde işlemesidir. Heyecansal sistem daha içgüdüselken duygusal 

sistem insanlar ve hayvanların hissetme deneyimindeki temel farkı ortaya 

koymaktadır. Hayvanlardaki içgüdüsellik insanda mevcutken duygular 

hayvanlarda bulunmamaktadır. Duygusal sistem sosyal süreçlere büyük ölçüde 

etki etmektedir. Zihinsel sistem ise daha karmaşık fikir ve kavramları 

anlamasını ve aktarabilmesini kapsamaktadır. Tüm bu sistemler karşılıklı bir 

ilişki içerisinde birbirlerini tetikleyerek işlemektedir. Heyecansal süreçler 

duygusal süreçleri, duygusal süreçler ise zihinsel süreçleri etkileyebilmektedir 

ve tersi de mümkündür (Kerr ve Bowen, 1988; Martin, 1994). 
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Şekil 2. Sistemler Arası İlişki 

 Temel Kavramlar. 

 Benlik Farklılaşması (Differentiation of Self) 

Kök aile temelinde Aile Sistemleri Teorisi’nin merkezdeki varsayımı 

bireylerin kök ailelerinden ne derece farklılaşmayı başardıkları ne derecede 

farklılaşamadıkları ve/veya kök ailelerine dair çözülmemiş duygusal bağlanma 

süreçlerinin var olup olmadığıdır. Tüm bu kavramlar tek bir fenomen olan 

benlik farklılaşmasına dayanmaktadır. Teorinin en temel amacı bireylere daha 

iyi seviyede bir benlik farklılaşması kazandırmaktır. Benlik farklılaşması 

bireyin anksiyete tetikleyici olaylar karşısında düşünebilme, plan yapabilme ve 

bu planı izleyebilme becerisi ile ilişkilidir (Bowen, 1978; Goldenberg, Stanton 

ve Goldenberg, 2017). Duygusal olarak birbiri içerisinde sıkışıp kalmış 

bireylerden oluşan aileler için kullanılan ve psikoanalitik bir terim olan 

farklılaşmamış aile ego yığını (undifferentiated family ego mass) kavramını 

kuşaklararası bir bakış açısıyla ele alan Bowen (1966) bu kavramı kaynaşma-

farklılaşması (fusion-differentiation) olarak adlandırmıştır. Bu simbiyotik ve 

aşırı yakınlık içeren ilişki hali bireyin olgunlaşması ve kendini 

gerçekleştirmesinin önünde yer alan önemli bir engeldir.  

Düşünce ve duygularını ayırt edemeyen birey bir kaynaşma (fusion) 

durumu içerisindedir. Düşüncelerini duygularından ayırt edemeyen bu tür 

kişiler kendilerini başkalarından ayırt etmekte güçlük çekmekte ve ailede 

egemen olan veya bireysel düzeydeki tüm duyguları yok sayan duygularla 

Heyecansal 
Sistem

Duygusal 
Sistem

Zihinsel 
Sistem
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kolayca bütünleşmektedir. Kaynaşma durumunda kalan bireyler yaşamlarının 

geri kalanında kök ailelerindeki işlev pozisyonlarında sıkışıp kalmaktadır. 

Güçlü bir benlik duygusuna sahip olan birey sağlam benliğe (solid self); bunun 

zıttı kutupta yer alan birey ise psödo-benliğe (pseudo self) sahiptir. Sağlan 

benlik; özgün fikirleri, inançları ve öz-farkındalığı içerirken psödo-benlik dış 

etkilere açık olmayı ve tutarsızlığı içermektedir. Psödo-benlik kaynaşmaya 

kaynaklık etmektedir (Bowen, 1978; 1981). 

Bireyin büyürken ebeveynlerinden duygusal olarak ayrılma derecesi, 

farklılaşmanın anahtarıdır. Aşırı durumlarda, bağlanma, ebeveyn ve çocuğun 

birbirleri olmadan yaşayamayacağı bir simbiyoz haline gelmektedir. Bu tür 

çözülmemiş duygusal bağlanma, bireyde ve ailede düşük düzeyde 

farklılaşmanın göstergesidir (Papero, 1995).  

 Üçgen (Triangle) 

 Üçgen aile veya grup içerisinde oluşabilen ve duygusal sistemin 

temelinde yer alan, üç kişilik ilişki yapılanmalarıdır. İki kişilik ilişkilerde 

anksiyete veya stres sürece dahil olana dek her şey durağan biçimde 

ilerlemektedir. Anksiyete veya stresin ilişki içerisine girmeye başladığı anda 

üçüncü bir kişi (genellikle aile içinden) sürece dahil olarak bir üçgen 

oluşturmaktadır. Başlangıçtaki iki kişi (dyad) anksiyete veya stresi ilişki 

içerisine dahil olan üçüncü kişiye yönlendirerek gerilimi azaltmayı 

denemektedir. Bu sebeple bu üçüncü kişi genellikle daha kırılgan yapıya sahip 

olan birisidir. Bazı durumlarda ise üçgeni oluşturan üçüncü taraf bir hobi veya 

hoşnutluk yaratabilecek hikâye vb. de olabilmektedir. Aile içerisinde 

devamlılık gösteren üçgen örüntüleri oluşabilmektedir. Tek bir üçgen 

yapılanması gerilimi azaltmada işlevsiz kaldığında başka üçgenler sürece dahil 

olmaktadır ve birbirleri ile iç içe geçmektedirler. Bu kesişen üçgenler 

(interlocking triangles) yapılanması içerisinde her birey belli bir işlev 

pozisyonuna sahiptir. Üçgenler gerilimi azaltsa da çatışmaların çözülmesini 

geciktirebilmektedir. Bu durum ilişkilerin giderek zayıflamasına sebep 

olabilmektedir (Guerin, Fogarty, Fay, & Kautto, 1996; Kerr ve Bowen, 1988; 

Nichols ve Davis, 2021; Titelman, 2012). 

 



17 | Aileye İlişkin Güncel Değerlendirmeler-3 

 

Aile Yansıtma Süreci (Family Projection Process), Çekirdek Aile 

Duygusal Sistemi (Nuclear Family Emotional System) ve 

Kuşaklararası Aktarım Süreci (Multigenerational Transmission 

Process)  

 Olgunlaşmamış ve düşük benlik farklılaşmasına sahip ebeveyne maruz 

kalan çocuk aile içinde daha yüksek düzeyde kaynaşma göstermekte ve daha 

düşük benlik farklılaşmasına sahip olmaktadır. Ebeveynin kök ailesinde 

çözemediği sorunları ve anksiyetesini çocuğa yansıtması sonucu çocuk giderek 

kırılgan hale gelmektedir. Bu süreç aile yansıtma süreci olarak 

tanımlanmaktadır. Daha çok anne ile çocuk arasında gerçekleşen aile yansıtma 

süreci sonucu anne-çocuk arasında simbiyotik bir ilişki meydana gelmektedir. 

Aile yansıtma süreci sonucunda aile içerisinde belli işlevsiz örüntüler 

görülmektedir. Kuşaklararası düzeyde aktarılan bu örüntüler çekirdek aile 

duygusal sistemini oluşturmaktadır ve kendisini çeşitli semptomlar aracılığıyla 

göstermektedir. Eşler arası duygusal mesafe, eşlerden birinde ortaya çıkan 

fiziksel rahatsızlıklar ve aile içi geçimsizlik olarak sınıflandırılan bu 

semptomlar kuşaklararası aktarım süreciyle çözüme kavuşmadan nesiller boyu 

sürebilmektedir. Karşılıklı biçimde birbirini etkileyen tüm bu süreçler 

sonucunda birey kök ailesinden duygusal olarak uzaklaşma ihtiyacı 

hissedebilmektedir (emotional cutoff). Duygusal uzaklaşma ihtiyacının 

temelinde ebeveynlere dair çözüme ulaşmamış ve işlevsel olmayan duygusal 

bağlanmalar yatmaktadır. Fiziksel olarak uzaklaşmak veya duygusal bir geri 

çekilme tepkisi ile gösterilen bu durum nihayetsiz bir kaçıştan öteye 

gidememektedir (Bowen, 1966; 1976;1978; Goldenberg, Stanton ve 

Goldenberg, 2017; Kerr ve Bowen, 1988; Wilcoxon, 1987).  

James Framo’nun Kuşaklararası Aile Yaklaşımı – Kök Aile Terapisi  

 James Framo, psikodinamik kuramı ve sistem yaklaşımını belli düzeyde 

birleştirerek intrapsişik (içruhsal) ve kişilerarası dinamikler arası ilişkiyi 

vurgulamaktadır. Psikodinamik kuramın bireylerin intrapsişik dünyasını 

anlamaya çalıştığını fakat bireyin yaşamına sosyal bağlamda yeterli dikkati 

vermediğini belirtmektedir. Ona göre erken dönem aile ilişkilerinin bireylerin 

davranışlarındaki etkisi göz ardı edilmekteydi. İntrapsişik ve kişilerarası 

dinamikler arası bir kutuplaşmayı reddeden Framo aile yaşamının yapısını 
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anlamanın yolunun her iki dinamiğin de anlaşılabilmesinden geçtiğini 

savunmaktaydı (Framo, 1981; Goldenberg, Stanton ve Goldenberg, 2017).  

Psikoanalitik temelli bir aile terapisti olmadığını savunan Framo’nun 

kuramı ve terapötik yaklaşımı ele alındığında anlayışının belli yönlerden 

psikoanalitik köklere sahip olduğu söylenebilse de düşüncelerinin daha çok 

sistem teorisi temelinde şekillendiği söylenebilmektedir (Nazlı, 2016). Nesne 

ilişkileri yaklaşımı temelinde James Framo’nun kök aile terapisi yaklaşımının 

ana hatları aşağıdaki gibi özetlenebilmektedir (Framo, 1976; 1992):  

▪ İnsanın onu tatmin edecek nesne ilişkilerine yönelik ihtiyacı 

yaşamının temel güdüsüne kaynaklık etmektedir.  

▪ Anne / annelik nesnesinden vazgeçemeyen veya kendileri dışındaki 

gerçeklikte onu değiştiremeyen bebekler ilişki içinde bulundukları bu 

dünyanın engelleyici ve rahatsız edici yönlerini kendiliklerine dahil 

etmektedirler. Bu içselleştirilen nesne(ler) bebeğin kendilik 

sisteminde içe-atım (dışsal nesnelerin psikolojik temsilcileri) halinde 

korunmaktadır.  

▪ Bu içe atmalar kişilik yapısının bir parçasını oluşturur ve çeşitli 

bölünmelere uğramaktadır. Bireyin gelişimi esnasında dışsal gerçek 

figürler ardışık katmanlar halinde veya var olan kötü nesne temsilleri 

ile kaynaşarak benlikte özümsenebilmektedir.  

▪ Ruhsal iç çatışmalar kök ailedeki deneyimlerden kaynaklanmaktadır. 

Bu çatışmaları düzeltme girişimleri bireyi yakın ilişkilerini 

içselleştirilmiş rol modelleri çerçevesinde ele almaya zorlar. 

▪ Eş / partner seçiminde bireyler bilinçdışı düzeyinde böldükleri temel 

nesne ilişkilerinin kayıp yönlerini yeniden keşfetme ihtimalini temel 

alır. Eşlerini / Partnerlerini ihtiyaçları ve kabul edemedikleri 

özellikleri çerçevesinde algılayan bireyler yansıtmalı özdeşim 

yoluyla ihtiyaçlarını karşılamayı ve özelliklerini kabul etmeyi 

yeniden deneyimlemeyi hedeflemektedir. Evlilikteki / ilişkideki 

uyumsuzluğun ana kaynağı, bireyin kabul edemedikleri yönlerini 

eşlerine / partnerlerine yansıtmaları ve bu yönleri ile onlar üzerinden 

mücadele etmek istemeleridir.  
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▪ Özellikle çocuklar bu tür yansıtmalara yatkındır ve yaşamlarını buna 

adasalar bile ebeveynlerinin onları sevmesini sağlayamaz. Bireyin 

yakınları, eşi / partneri ve/veya çocuğu, tabir-i caizse geçmişindeki 

hayaletlerin, içe-atımların vücut bulmuş halidir.  

▪ Yetişkin birey seanslar içerisinde kök ailesi ile çalışarak 

problemlerini ana kaynağa yani kök ailelerine götürme fırsatı elde 

eder. Böylece problemin oluşumuna neden olan etkenleri direkt 

biçimde fark edebilecekleri bir yol haritasına sahip olmuş olurlar.  

▪ Kök aile ile çalışması bireyin içselleştirdiği psikolojik temsilcilerin, 

gerçek figürler ile aynı olmadığını ortaya çıkarır. Böylece birey 

özellikle ebeveynleri gerçekten oldukları gibi görebilme fırsatını 

bulur.  

▪ Bu farkındalık sayesinde birey eşi / partneri ve çocuklarına da daha 

objektif davranabilir.  

▪ Ayrıca kök aile ile yürütülen seanslar sadece şu anki aile 

problemlerini çözmez. Aynı zamanda bireyi yaşamında ve 

ilişkilerinde özgürleştirir. 

Framo’nun kök aile yaklaşımına göre ailelerin yaşadığı problemler 

derinlemesine ele alınmalıdır. Kök ailede çözülememiş problemler şu anki 

aileyi ve evliliği etkilemektedir. Aile üyeleri kendi kök ailelerindeki 

deneyimleri sonucu edindikleri ilişkisel yaklaşımı, kurdukları bu yeni aileye 

taşımakta ve uygulamaktadır. Bu aile dinamiklerini olumsuz etkilemektedir 

(Fenell ve Weinhold, 2002). Framo (1982) yaklaşımını sekiz ana ilke üzerine 

oturtmaktadır: 

1. Bireylerin temel motivasyonu diğerleri ile etkili ve başarılı biçimde 

iletişim kurmaktır. 

2. Çocuğun erken dönem yaşamlarında ebeveynleri ile olan ilişkileri; 

değiştiremediği, engelleyici ve sinir bozucu deneyimlere sebep 

olmaktadır. 

3. Bireyler evlilik ve çocuk sahibi olma yoluyla yakınlık kurmaktadır. 

Kurdukları yeni ailelerinde, kök ailelerinde deneyimledikleri 

olumsuz olayları eş ve çocukları ile yeniden yaşama şansı 

bulmaktadır. 
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4. İntrapsişik problemler kök ailede çözülememiş çatışmalar sonucunda 

ortaya çıkmaktadır. 

5. Bireyler bu çözülmemiş çatışmaları yeniden yaşayabilecekleri bir eş 

ile evlenmeyi seçmektedir. 

6. Kök ailedeki çözülmemiş sorunlar çocuğa yansıtılmaktadır 

(projection). Bu durumda çocukta belli semptomlar 

görülebilmektedir. 

7. Problemler kökenine yani kök ailelere inerek çözülebilmektedir. 

8. Bireyler kök aileleri ile olan sorunlarını ve geçmişlerini keşfetmeye 

başladıkça şu anki eş ve çocuklarını, kök ailelerindeki çözülmemiş 

sorunların birer temsilcisi olarak değil gerçekten oldukları gibi 

algılayabileceklerdir.  
 

Kök aile yaklaşımı açısından Framo sadece erken dönem yaşantıları 

bağlamında sınırlı kalmamaktadır. Bowen’ın aksine kök aile ile çalışırken birey 

üzerinden bir yol izlememekte bireylerin kök ailelerini de sürece dahil 

etmektedir.  Yetişkinlerin kök aileleri ile geçmişte ilişkilerinin yanında şu anki 

yaşamlarında nasıl ilişki kurduklarının problemlerin çözümünde kritik bir role 

sahip olduğunun altınız çizmektedir (Framo, 1976; 1981): 

Tablo 2. Yetişkinlikte Kök Aile ile İlişkiler 

AŞIRI KATILIM YÜZEYSEL İLİŞKİ 

Birey ailesi ile sıklıkla görüşür. Birey 

kök ailesi ile olan bu ilişki biçimi 

sebebiyle şu anki ailesini ihmal edebilir.  

Kök aile ile görüşmek bir görev / 

sorumluluk gibi algılanır. Önemli yaşam 

olayları (düğün, bayram, cenaze vb.) 

dışında sık görüşmeler yapılmaz. Birey 

kök ailesi ile sorunlarını çözdüğünü 

düşünmektedir. 

KOPUK İLİŞKİ İDEAL İLİŞKİ 

Birey için kök ailesi bir nevi ölmüştür. 

Görüşmeyi reddeden bireyler genellikle 

kök ailesinden aldığı işlevsiz etkileşim 

kalıplarını devam ettirmektedir. 

Birey kök ailesi ile bir yetişkin olarak 

ilişki içerisindedir. Bağımsız bir benliğe 

sahip olan birey kök ailesi içerisinde bu 

benliğini koruyabilir. 
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Framo ve Bowen’ın benliğe dair görüşlerinin belli noktalarda paralellik 

gösterdiği söylenebilmektedir. Kök aile ilişkileri ve diğer kişilerarası ilişkiler 

bağlamında benlik bağımsızlığı ve bireyin özerkliğini koruyabilmesi bir 

işlevsellik için zaruridir. İlişkileri içerisinde bire bu dengeyi iyi derecede 

sağlamalıdır (Dökel, 2022).  

Kök Aile Temelli Terapi Uygulamalarında Önemli Bir Araç: 

Genogram 

Günümüzde kullanılan şekliyle genogram temellerini Bowen’ın aile 

diyagramından almaktadır. Aile diyagramları aileyi kuşaklararası temelde en az 

üç kuşak boyunca incelemeyi kolaylaştırmak amacıyla kullanılmaya 

başlamıştır. Aile diyagramı ve genogramı birbirinden ayıran esas nokta aile 

diyagramının kuşaklararası duygusal işlevsellik örüntülerine ve etkileşim 

kalıplarına odaklanması, genogramın ise aileyi kuşaklararası biçimde farklı 

bağlamlarda ele almasıdır. Biçimsel anlamda ise genogramda daha fazla ve 

detaylı semboller kullanılırken aile diyagramında daha basit düzeyde 

sembollere yer verilmektedir (Butler, 2008; Kerr ve Bowen, 1988). 

 Aile sistemini, ailedeki alt sistemleri ve bireyin aile dışındaki ilişkilerini 

haritalamaya yarayan genogramlar aile üyelerinin ilişkilerinin zaman içindeki 

evrimini gözler önüne sermektedir. Ailenin geçmişi, evlilik, boşanma, doğum, 

ölüm, kritik yaşam olayları, bireysel özellikler, ilişkilerdeki değişimler, doğum 

yerleri, aile üyelerinin yetiştikleri yer, ailenin kültürü, etnik köken gibi birçok 

bilgiye genogramlarda yer verilmektedir (McGoldrick, 2016). Bu açıdan 

genogramların biyoloji, etkileşim, yaşantı ve kültür temelli oldukları 

söylenebilmektedir.  

 Kuşaklararası bir anlayışla genogram oluşturulurken; ailenin geçmişten 

bugüne kadarki süreçte yaşadığı önemli olaylar, travmatik deneyimler, 

çocukların yetiştiği ortamlar, aileyi ilgilendiren ekonomik veya politik tüm 

gelişmeler zaman içerisinde ailede yaşanan değişimleri yakalayabilmek için iyi 

birer veridir. Ailenin sahip olduğu kaynakların (sosyal, duygusal, manevi ve 

ekonomik olabilir) kuşaklar boyunca nasıl kullanıldığı, rollerin nasıl dağıldığı 

ve aile üyelerinin (alt-üst kuşak dahil) birbirleri ile olan ilişkileri ailenin 

yapısını ve ilişkisel örüntüleri daha rahat görmeyi sağlamaktadır (McGoldrick, 

Gerson ve Petry, 2008).  
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Jolly, Froom ve Rosen (1980)’in çalışmalarında yer verdikleri bazı basit 

düzeydeki genogram sembolleri Şekil.3’te gösterilmektedir: 

 

Şekil 3. Basit Düzeyde Genogram Sembolleri 

SONUÇ 

Kök aile temelli aile terapilerinin en önemli katkısı psikanalitik ve 

psikodinamik yaklaşımların bireyin kişiliğini açıklamaya yönelik girişimlerini 

yaşamın erken dönemlerinden itibaren devam eden kişilerarası ilişkiler ve 

etkileşimler yoluyla sentezleyerek birey ve ailenin sorunlarını açıklamaya 

çalışmalarıdır. Bireyin gelişimi kök ailede başlamakta ve ilk deneyimler 

yoluyla birey yaşama ve ilişkilere dair temel tutumunu oluşturmaktadır. Kök 

aile ve önceki kuşaklar bireyi biyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan etkileyen 

en önemli faktör olarak görülmektedir. Yaşama başlarken sahip olduğumuz 

potansiyeller ve bunları gerçekleştirebilme ihtimalimiz kök aile içerisindeki 

deneyimlerimizle doğrudan ilişkilidir. Her aile benzer ve farklı yönlere sahiptir. 

Aileler benzerliklere sahip olsalar da aile geçmişi, bireylerin biyopsikososyal 

özellikleri, önemli yaşam olayları, kültürel ve sosyal süreçler her aileyi farklı 

biçimde etkileyebilmektedir. Bu açıdan her aile özenle incelenmesi gereken 

ünik birer yapıdır.  

Kök ailenin birey üzerindeki etkisi onun kişiliğini, ilişkilerini, yaşama 

bakışını ve yeni kuracağı ailesiyle ilgili neredeyse her durumu 
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etkileyebilmektedir. Bu etki kuşaklararası biçimde aktarılmaktadır. Bu nedenle 

kök aile yaklaşımları mevcut ailenin yanı sıra üst nesli de sürece dahil etmeyi 

öngörmektedir. Gözden kaçırılmaması gereken nokta her ailenin bir sistem 

oluşudur. Üst ve alt nesillerden oluşan bu sistemler birbirleriyle bir alışveriş 

içerisindedir. Bireylerin ve ailelerin sorunlarının temelleri kendi kök 

ailelerindeki yaşantılarla bağlantılıdır. Kendi kök ailelerindeki bireyler için de 

aynı durum söz konusudur. Kuşaklararası bir bakış açısıyla ele alınan kök 

ailenin önemi burada ortaya çıkmaktadır.  

Kök aile ile çalışmak zor bir süreci beraberinde getirse de bireylerin 

sorunlarının çözümünde ana kaynağa inmeyi sağlamaktadır. Birey kendisi ve 

kök ailesine dair farkındalık kazandıkça şu anki ailesi ile olan ilişkisine dair 

farkındalığı da artacaktır. Bu nedenle kök aile çalışmaları hem teorik hem de 

pratik alanda büyük bir öneme sahiptir.    
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GİRİŞ 

Psikoloji biliminin gelişmesiyle bireyin gelişiminde pek çok farklı 

faktörün varlığını keşfetmekteyiz. Hayat boyunca gelişim sürecinin devam 

ettiğini de göz önünde bulundurduğumuz zaman, henüz keşfedilmemiş 

faktörlerin olabileceği düşüncesi çok uzak bir ihtimal sayılmaz. Bu konuma 

gelmemiz ise pek çok deneysel süreç, farklı teori ve çalışmalarla mümkün 

olmuştur. Psikolojinin sadece nesnel gerçekleri ölçmesinden itibaren başlayan 

yaklaşık 200 yıllık yolculukta pek çok keşif gerçekleşti. Kim olduğumuz ve 

olacağımız konusunda bizi etkileyen dış faktörlerden belki de ilk ele alınanı aile 

etkisidir.  

Elbette psikoloji en başta sadece birey, hatta bir durum içerisindeki 

davranış odaklıydı. Ancak bilimin kümülatif ilerleyişi ve teorilerin çürütülerek 

veya geliştirilerek ilerlemesi bu bilim dalında da pek çok bakış açısını, 

dolayısıyla da keşifleri sağlamıştır. Bu keşiflerde ailenin etkisi uzun süredir 

araştırılmakta ve farklı bakış açılarından ele alınmaktadır. Ailemizin kim 

olduğumuz veya olacağımız üzerinde yadsınamayacak etkileri pek çok 

araştırmayla kanıtlamıştır ve bu araştırmalar hala daha devam etmektedir. Aile 

iklimi kavramı da bu ilerleyişin en yakın örneklerinden bir tanesidir. Aile 

ikliminin birçok çalışmada farklı anlamlarda kullanıldığına şahit olmak 

mümkündür. Ancak bir kavram olarak aile iklimi 2007 senesinden itibaren 

gerçek anlamıyla psikoloji literatüründe yerini almıştır. Bu bölümde aile iklimi 

kavramının bütüncül bakış açısının ve bütüncül bakış açısının gerekliliğinin 

daha iyi anlaşılması için kısaca psikoloji biliminin gelişimi anlatılmış, ardından 

ailenin kişilik gelişimi üzerindeki etkisinden bahsedilmiştir. Ardından aile 

iklimi kavramının temellendirildiği Aile Sistemleri Teorisi özetlenerek 

aktarılmıştır. Son olarak Aile İklimi kavramı bütün boyutları ile ele alınarak 

aile iklimi kavramı üzerinden sağlıklı aile yapısı için teorik bir yaklaşım öne 

sürülmüştür. 

Parçalı Bakıştan Bütüncül Perspektife Geçiş: Psikolojinin 

Doğuşu ve Gelişimi 

Bir bilim dalı olarak psikolojinin kurucusu ilk araştırma laboratuvarını 

kuran ve psikoloji alanında ilk bilimsel yayın çalışmalarını başlatan Wilhelm 

Wundt olarak kabul edilmektedir. Wundt öncesi yapılmış olan çalışmalar 

elbette bulunmaktadır. Ancak daha çok nöroloji alanı başta olmak üzere 
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psikolojinin ele alacağı konular farklı bilim disiplinleri tarafından ele 

alınmaktaydı. Doğrudan psikoloji bilimi olarak çalışılmaya başlanması Wundt 

tarafından gerçekleştirilmesinden ötürü modern psikolojinin kurucusu olarak 

Wundt gösterilmektedir. İlk laboratuvar çalışmaları ile birlikte Wundt, duyum-

algı, dikkat, hisler, tepkiler ve bağlantıları üzerine araştırmalar yürütmüştür. Bu 

araştırmaların daha çok gözlemlenebilir olması açısından ilk deneylere konu 

olduğu söylenebilir. Henüz daha yeni doğmuş bir bebek olan psikoloji biliminin 

başlangıcı olan bu konular birey yapısının tamamını açıklamayı 

amaçlamamakta; belirli şart ve koşullarda verilecek tepkileri saptamaya 

çalışmaktadır. Bu açıdan ilk kuram olan “Yapısalcı Yaklaşım” temelleri yine 

Wundt tarafından oluşturulmuştur ( (Seçer, 2019; Schultz ve Schultz, 2011).  

Şüphesiz Wundt’un en büyük mirası psikoloji bilimini bir temele 

oturtarak ayrı bir disiplin halinde alınmasını sağlamak ve alana özgü 

araştırmaları başlatmasıdır. Wundt’un başlattığı noktadan ilerlenmeye devam 

edilmiştir. Ancak en önemli gelişmeler aynı zamanda farklı fikirlerin ortaya 

çıkması ve farklı bir perspektif sunması ile gerçekleşebilmektedir. Bu açıdan 

ele alındığında karşımıza çıkacak en önemli kuramsal yaklaşım “Davranışçı 

Psikoloji” olarak görülebilmektedir. Davranışçı yaklaşım her ne kadar insan 

doğasının tamamını ele almama ve gözlemlenebilen davranışların incelenmesi 

konusunda yeni bir yaklaşım geliştirmemiş olsa dahi, o dönem yürütülen 

araştırmalar konusunda en farklı bakış açısını sunan yaklaşım olarak 

görülebilmektedir. Yaklaşımın önde gelen bilim insanları Watson, Skinner ve 

Pavlov psikoloji alanının tam olarak bir bilim dalı olabilmesi adına sadece 

nesnel gerçeklerin araştırılmasını, deneylerde ve gözlemlerde katı nesnel 

kurallar kullanılması gerektiğini savunarak araştırmalarını bu kurallar 

çerçevesinde düzenlediler. Davranışçı yaklaşım bu bakış açısıyla günümüz 

psikoloji bilimine göre sığ kalıyor gibi görünse bile, davranış 

motivasyonlarında dış faktörlerin etkilerinin kanıtlanmasında büyük katkılar 

sağlamışlardır. Aynı zamanda araştırmalarında sağladıkları davranışlar 

üzerindeki dış faktörlerin etkili olduğu düşüncesi ilerleyen yıllarda farklı 

kuramların oluşması ve bakış açılarının çeşitlenmesi konusunda yadsınamaz bir 

katkı olduğu kabul edilmektedir ( (Morgan, 2013; Seçer, 2019).  

Davranışçı yaklaşım özellikle Amerika üzerinde yaygınlaşırken 

Almanya’da Gestalt yaklaşımı güç kazanmaktaydı. Davranışçı yaklaşım, 

Wundt’un çalışmalarının yeterince nesnel olmadığını savunmuş ve aynı 
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zamanda araştırmalarda hayvan deneklerin kullanımının yararlı olacağını 

belirmişlerdi. Bilinç kavramını nesnel olmamasından ötürü reddeden 

davranışçı yaklaşım oldukça kesin kurallar çerçevesinde araştırmalarını 

yürütüyordu. Bu noktada Gestalt Psikoloji okulu ise Wundt’un en temel 

değerleri üzerinden Yapısalcı Yaklaşım ve Davranışçı Yaklaşım savlarına karşı 

çıkmışlar, bilinç varlığını kabul etmişlerdir. Bilinç kavramının bir nesneye 

gerek duymadan var olabileceğini savunmuşlardır. Gestalt yaklaşımının en 

önemli dayandığı nokta ise algılardır. Bilinç ile birlikte algının davranışlar 

üzerinde etkili olabileceğini, iki farklı nesnenin algılanması ile o iki nesnenin 

birlikte algılanmasının farklılık yaratabileceğini savunmuşlardır. Buradaki 

durum bir nevi kek yapımı gibi değerlendirilebilir. Yumurta, un, şeker ayrı ayrı 

nesneler olarak var olabilirler. Öte yandan bu nesnelerin varlıklarını bir araya 

getirdiklerinde farklı bir anlam kazanarak kek haline gelmektedir (Schultz ve 

Schultz, 2011).  

Davranışçı Kuram’ın dış faktörleri araştırmalarına dâhil etmelerine 

benzeyen bir yaklaşım gibi görünse de, Gestalt Psikoloji’sinde iç faktör ya da 

dış faktör değil; algı olarak değerlendirildiği düşünülebilir. Algı sadece 

görünenin ötesinde var olanı görmemizi de sağlamaktadır. Buradan hareketle 

Gestalt Psikoloji’nin temel bakışı olan “Bir bütün, parçalarının toplamından 

fazlasıdır.” İfadesi oluşmaktadır. Bu cümle ise psikoloji biliminde durum 

özelinde incelemeler yapılmasından bütüncül bakış açısına geçiş yapılmasının 

en temel göstergelerinden biri olarak değerlendirilebilir.  

Wundt’un ortaya koymuş olduğu temel prensipler sonrasında onu temel 

alan ve karşı çıkan yaklaşımlar bireyin üzerinde dış faktörlerin etkili olduğunu 

göstermiştir. Gestalt ve Davranışçı yaklaşımları ile birlikte Freud’un Psikanaliz 

Yaklaşımı’da yaygınlaşmaya başlamaktaydı. Bilinç kavramı üzerine yaptığı 

çalışmalar bugün yürütülen çalışmaların aslında temelini oluşturmaktadır. 

Ancak Freud yaklaşımında bireyin gelişiminin ömür boyu sürmeyeceğini, 

yetişkinlikteki sorunların altında çocukluk yaşantılarının bulunması sebebiyle 

bir nevi “sınırlandırılmış” bir bakış açısıydı. Kendi öğrencisi olan ve daha sonra 

kendisine karşı çıkarak dış faktörlerin birey üzerinde daha fazla etkisi 

bulunabileceğini söyleyen Adler, bireyin davranışlarında dış faktörleri temel 

alan neredeyse ilk kuramcı olarak karşımıza çıkmaktadır. Adler yapmış olduğu 

çalışmalar sonucunda bireyin davranışlarının ve dolayısıyla kişiliğinin 

gelişmesinde ailedeki doğum sırasını temel unsurlardan bir tanesi olarak kabul 
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etmiştir. Bu katkı bireyin içinde büyüdüğü ailesinin birey üzerinde önemli bir 

etkisi olduğunun açıkça ilk savunulduğu nokta olarak görülebilir. Adler’in 

aileyi bireyin gelişim sürecine dahil etmesi ile birlikte Erikson bu bakış açısını 

biraz daha değiştirerek öncelikle gelişimin tüm yaşam boyu olduğunu ortaya 

koymuş ve çevreyle kurulan iletişimin öneminin altını çizmiştir. Çünkü 

Erikson’un tanımlamış olduğu “İnsan’ın Sekiz Çağı” dönemlerinde birey her 

dönemde bir kriz ile karşılaşmakta ve bu krizlerin çözümü çevresi ile kurmuş 

olduğu iletişime odaklanmaktadır (Yazgan İnanç ve Yerlikaya, 2016; Yörükan, 

2000). 

Bireyin Gelişim Sürecinde Ailenin Yeri 

İnsan yavrusu, dünya üzerinde doğduğu anda en çok bakıma ihtiyaç 

duyan varlıktır. Hayatta kalabilmek için erişkin bir canlıya muhtaç durumdadır. 

Çünkü düşünce süreçleri gelişmemiş, konuşma yetisinden yoksun, görme 

kapasitesi düşük, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek zihinsel ve motor 

becerilere sahip değildir. Bu sınırlı imkânlar içerisinde kendisine bakım veren 

canlı ile büyür, davranış kalıplarını, konuşmayı ve pek çok süreci o canlıdan 

görerek kendisi gerçekleştirmektedir (Cüceloğlu, 2014; Çiftçi, 1991; Özdemir, 

Özdemir, Kabak ve Nasıroğlu, 2012; Yavuzer, 2017).  

Bu durum bebekler için öğrenmenin ilk başladığı yerin aile veya bakım 

veren kişi olmasını bir nevi zorunlu kıldığı söylenebilmektedir. Kişilik 

gelişimine dair ailenin birey üzerindeki etkilerinin ilk izlerini Psikanalitik 

Yaklaşım içerisinde aslında Freud doğrudan dış faktörleri dahil etmemiş, 

bilinçaltı süreçler ile yaklaşımını temellendirmiştir. Ancak Psikoseksüel 

Gelişim dönemleri incelendiğinde bireyin ilerleyen yaşlarında kişiliğini 

belirleyecek faktörlerin en başında bebeğin annesi veya bakım vereni ile 

kurmuş olduğu bağ geldiği görülebilmektedir. Ancak burada şunu belirtmekte 

de fayda bulunmaktadır. Freud, bebek ve bakım veren kişi arasındaki ilişkiyi 

çift yönlü biçimde ele almamıştır. Yani bebeğin kurmuş olduğu bağın bilinçaltı 

süreçlerine yansımasına odaklanmaktadır. Bu yüzden Freud’un doğrudan aile 

faktörünü ele aldığını belirtmek yanlış çıkarımlara neden olabilir (Cüceloğlu, 

2014; Yavuzer, 2012, 2016, 2017). 

Özellikle Freud’un kişilik gelişiminin ergenlik ile son bulduğuna dair 

düşüncesine karşı çıkan Erikson, bireyin kişilik gelişiminin ömür boyu 

sürdüğünü öne sürerek Psikososyal Gelişim Dönemleri’ni tanımlamıştır. 
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Erikson’un bireyin yaşamı boyunca 8 gelişim döneminden geçtiğini ve her 

dönemde karşılaştığı “kriz” durumunu sağlıklı veya sağlıksız bir şekilde 

çözümleyerek kişiliğini oluşturduğunu belirtmektedir. Erikson’un ilk dönem 

olarak tanımlamış olduğu “Temel Güven Duygusuna Karşı Güvensizlik”, 

“Özerkliğe Karşı Utanç ve Şüphe” ve “Girişimciliğe Karşı Suçluluk Duygusu” 

dönemlerinde gelişimsel krizler bireyin ailesi ile kurmuş olduğu ilişki ile 

çözümlenebilen krizlerdir (Yazgan İnanç ve Yerlikaya, 2016). Bebeğin ilk 

dönemde belirtilen güven duygusunu kazanabilmesi için bakım veren kişi 

tarafından ihtiyaçlarının giderildiğini benimsemesi gerekmektedir. İkinci 

dönemde ise yavaş yavaş beden kontrolünü sağlayan birey artık çevresini 

araştırma ve çevresine hükmetme güdüsü içerisindedir. Bu araştırmacı 

girişimlere karşı ebeveynlerin tutumuna göre birey kendisinin ailesinden farklı 

bir varlık olduğunu benimsemesi veya herhangi bir karar almaktan veya bir 

eylemde bulunmaktan çekinmesi mümkündür. Üçüncü dönem olan 

girişimciliğe karşı suçluluk duygusu ise özellikle bireyin kendi cinsinden olan 

ebeveyni ile özdeşlik kurması temeline dayanmaktadır (Kabasakal, 2019; 

Öztemel, 2019; Yazgan İnanç & Yerlikaya, 2016). 

Aile etkilerini Adler Bireysel Psikoloji yaklaşımında almaktadır. 

Adler’in bireyin kişilik özellikleri üzerinde doğum sırasının belirleyici bir 

etkiye sahip olduğunu aktarmaktadır. Bireysel Psikoloji açısından bireyin kim 

olduğu ailedeki kaçıncı çocuk olduğu ile bağlantılı olduğunu aktarmaktadır 

(Corey, 2015).  

Adler’in doğum sıralamasına göre ailenin ilk çocuğu başlangıçta 

ailesinin tüm ilgisine sahip olmasına rağmen aile hayatına dahil olan kardeş ile 

birlikte “tahtını yitirmiş kral” olarak görülmektedir. İlk çocuklar yer yer 

kardeşine bakma görevinden ötürü sorumluluk almaya yatkındırlar. Güçlü 

olmaya veya güçlü görünmeye eğilimi vardır. En küçük çocuk ise aileye son 

katılan üye olduğu için dikkatleri üzerine toplamaktadır. Rekabet etmesi 

gereken kardeş sayısı fazla olduğu için yetersizlik duyguları yaşaması oldukça 

muhtemeldir. Rekabetçi ortam gereği kendini kanıtlamak için gerçekçi 

olmayan yüksek hedefler koymaya ve sık sık başarısızlık hissi yaşamaya 

eğilimlidir. Elbette her zaman bu durumlar olumsuz ilerlememektedir. 

Rekabetçi ortam nedeniyle en küçük çocuklar aynı zamanda büyük başarılara 

da imza atabilmektedir. İlk çocuk ve en küçük çocuk arasında kalan tüm 

kardeşler ise “Ortanca Çocuk” olarak tanımlanmaktadır. Ortanca çocuk aile 
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içerisinde her zaman bir rekabet halindedir. Kendisinden büyük olan bir kardeşi 

olduğu için her zaman daha iyi olmaya çalışarak kendilerini daha hızlı 

geliştirmeye yatkındırlar. Büyük çocuk ailenin tüm ilgisini kazanabiliyorken, 

bu durum ortanca çocuklar için geçerli değildir. Her zaman ailelerinin ilgilerini 

paylaşmak zorundadır. Bu yüzden de sosyal iletişim konusunda daha aktif 

konumdadır. Tek çocuklar ise ailenin ilgi odağı olma durumunu ömür boyu 

yaşadıkları için bu etkinin ilerleyen hayatlarında da devam etmesini talep 

etmektedirler. Bu durumdan ötürü ilerleyen yaşlarında ben-merkezci bir kişilik 

geliştirmeye yatkındırlar (Kabasakal, 2019; Yörükan, 2000). Bu açıklamalara 

dayanarak belki de ailede bulunduğunuz sıra ile burada açıklanan sıradaki 

özelliklerin yer yer uyuşmadığını görebilmek mümkün. Burada önemli olan 

fiziksel olarak değil, psikolojik olarak kaçıncı çocuk olduğunuz önem 

göstermektedir. 

Psikoloji yukarıda da anlatıldığı gibi ele aldığı konular açısından zaman 

içerisinde genişlemiş, kendi içerisinde farklı alanlara ayrılmaya başlamıştır. 

Elbette bireyin gelişiminde aile konusunda pek çok daha farklı örnek kuramcı 

gösterilebilir. Ancak bu kuramlar doğrudan bireyi konu edindiği için ailenin 

sadece bireyin gelişimi üzerinde nasıl bir etki bıraktığı açısından ele 

alınmaktadır. Bu durumda yaşanabilecek çeşitli sorunlar vardır. Her davranışın 

uç noktalarının riskli olduğu düşünüldüğünde bir bireyin uç davranışlar 

göstermesi onun ruh sağlığı ile ilgili endişe yaratabilir (Geçtan, 1974). Öte 

yandan bireyin bu göstermiş olduğu davranış içinde büyümüş olduğu evde 

kendisini var edebilmesi ya da yaşam konforunu oluşturabilmesi için 

geliştirilmiş bir davranış olması da mümkün olabilir. Kişilik kuramları özelinde 

yapılan bir değerlendirme ile bireyin bu davranışı sorunlu davranış olarak 

görülebilir ve bu konuda bir müdahale planlanabilir. Ancak bireyin aile 

yapısında bu davranışın gerekliliğinin görülmesi durumunda uç davranış 

bireysel bir sorun olmaktan öte aile yapısında taşların yerine oturmadığı 

gösterebilmektedir. Aynı zamanda uç davranış bireyin ailesinin içinde 

bulunduğu çevre nedeniyle ailecek benimsenmiş bir davranış örüntüsü de 

gösterebilmektedir. Bu gibi durumlarda birey odaklı bir yaklaşım yerine aileyi 

bütüncül olarak değerlendirmek daha kalıcı sonuçlar elde etmemize yardımcı 

olacaktır. Her ne kadar biz bireyin davranışına müdahale etsek bile, bireyin 

profesyonel destek sonrası aynı çevreye ve aileye dönüyor olması müdahalenin 

başarılı sonuçlandırılamamasına neden olması oldukça mümkündür.  
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Bu durumda psikolojinin bir alt alanı olan Aile Danışmanlığı alanının 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Birey odaklı terapilerin başarıya ulaşabilmesi 

adına bireyin düşünce yapısı ve gelişiminin iyi analiz edilmesi mutlak bir 

gerçektir. Madem ki birey içinde yetiştiği aileden etkilenerek gelişiyor 

(Morgan, 2013); bu noktada o zaman birey yerine bütün ailenin yapısını 

inceleyerek bireyin gelişimi konusunda daha  tutarlı izlenimler elde etmek, 

hatta davranış örüntüsünü değiştirmek neden daha etkili olmasın? 

Bir Sistem Olarak Aile ve Aile İklimi 

Adler kendi kuramını geliştirdiği süreç içerisinde hem araştırmalarını 

yapmak hem de ailelere eğitim verebilmek amacıyla Amerika’da aile eğitim 

merkezleri açmıştı. Aynı zamanda aileler ile yürüttüğü araştırmalarını 

sistematik bir düzende ele almıştır. Bu merkezler içerisinde yürütülen 

çalışmalar aynı zamanda forum şeklinde de yayınlanmıştır. Zaman içerisinde 

ise sistemli bir yaklaşım oluşmuştur. 1930 ve 1940’lı yıllarda ise Erikson yaşam 

boyu gelişimin devam ettiği düşüncesi ile kuramını ortaya koymuş ve çevresel 

faktörler gelişim sürecinde daha önemli bir konuma gelmiştir. 1942 yılında ise 

"The American Association for Marriage Counselor” kurulmuştur. Ardından 

Heinz Hartman, Anna Freud, Harry Sullivan ve Karen Horney çevresel 

faktörler ile birey ilişkisine dair çalışmalarını yayınladılar. Tüm bu gelişmeler 

doğrultusunda başta Bowen ve Framo olmak üzere aile bir sistem olarak ele 

alınmaya başlamıştır (Corey, 2015; Gladding, 2019; Nazlı, 2016; Nichols & 

Davis, 2021).  

Aile İklimi Kavramının Temelleri: Aile Sistemleri 

Psikoloji bilimi doğduğunda insan doğasını tamamen anlamlandırma 

amacından uzaktı denebilir. İlk araştırmalar, daha önce ele alındığı gibi, belirli 

şartlar altındaki tepkileri ölçmek üzere dizayn ediliyordu. Zaman içerisinde 

insanlığın doğasını anlamaya ve kişiliğin tamamını açıklamaya çalışan bir 

amaca bürünmüştür. Bu bütüncül yaklaşım aynı zamanda aile danışmanlığının 

da temelini oluşturmaktadır. Aile danışmanlığında aile bir bütün olarak ele 

alınmaktadır (Corey, 2015). Aynı zamanda aile incelenirken ailenin bulunduğu 

çevre de ele alınmalıdır. Bu açıdan aile tam anlamıyla canlı bir organizma, hatta 

bedenimiz gibidir. Dış uyaranlar mevcuttur. İçeride farklı sistemler barındırır. 

Sistemlerin birbirleri üzerinde çeşitli etkileri vardır. Aile de tıpkı bedenimizde 
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olduğu gibi bir dengesizlik veya bir hasar oluştuğunda tedavi etmek için 

girişimlerde bulunur. Hatta bulunulan çevreye adapte olmaya çalışır.  

En öz hali yukarıdaki şekliyle ifade edilse de, konuyu biraz daha 

detaylandırmak konunun anlaşılmasında yardımcı olacaktır. Aile sistemleri 

yaklaşımında aile birbirleriyle biyolojik veya psikolojik açıdan birbirlerine 

bağlı; ortak bir amaca doğru hareket etmek için bir araya gelmiş; ortak bir 

geçmiş, ekonomik ve duygusal bağlarla birbirlerine bağlı bireyler olarak 

tanımlanmaktadır (Gladding, 2019). Sistem kuramına göre aile alt sistemleri ve 

alt sistemlerinin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Alt sistemler, bireylerin 

farklı temalar çerçevesinde aile üyeleri ile kurdukları koalisyonları ve 

koalisyonlar arası etkileşimi ifade etmektedir. Ailede kurulan koalisyonlar bir 

tema özelinde fikir birliğine varma, o tema çerçevesinde aynı alt sisteme dahil 

olan üyelerin görüşlerini üçüncü bir üyeye veya diğer bir koalisyona karşı 

kurulan birliktir (Goldenberg & Goldenberg, 2012; Minuchin, 1974; Nazlı, 

2016; Nichols & Davis, 2021). Örnek vermek gerekirse, iki ebeveyn ve iki 

çocuktan oluşan bir ailede çocukların davranışları teması çerçevesinde anne ve 

babadan oluşan bir eş alt sistemi ve iki çocuktan oluşan bir çocuklar alt sistemi 

oluşabilmektedir. Bu koalisyonların karşılıklı olarak girdikleri etkileşim de ayrı 

bir alt sistem olarak görülebilir. Bir başka örnek olarak cinsiyet teması kabul 

edilebilir. Ailedeki erkekler ve kadınlar da ayrı alt sistemler oluşturmaktadır. 

Tema her ne olursa olsun, aile üyeleri arasındaki etkileşimler bir alt sistem 

oluşturabilmektedir. Bu alt sistemler ailedeki herhangi bir yaşantı nedeniyle 

kurulabilir ve amacı ailenin dengesini (homeostazisini) korumaktır (Gladding, 

2019). Fonksiyonel olan alt sistemler varlıklarını sürdürebilirken görevini 

tamamlamış olan alt sistemler işlev dışı kalır. Örneğin, baba-oğul alt sistemi 

baba veya oğul evde kaldığı, aile bağlarını sürdürebildiği ölçüde işlevseldir. 

Herhangi bir ferdin ölümü veya aile bağlarının kopması durumunda bu alt 

sistem varlığını sürdürememektedir. 

Ailedeki alt sistemlerin hareket ve etki alanları, ailenin çevreyle olan 

iletişimini belirleyen olgu ise aile kurallarıdır. Kurallar aile yapısının 

korunmasını, ailenin davranış örüntülerini ve yeni yaşantılara uyum 

sağlamalarının temel öğesidir (Nazlı, 2016). Aile kurallarının, aile 

homeostazisinin korunması ve aynı zamanda alt sistemlerin işlemesi için geri 

dönüt sisteminin işlevsel olması ile mümkün olmaktadır. Aile içerisindeki bir 
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yaşantı veya sisteme dışarıdan dahil olan bir bilginin ilerleyiş sürecidir. Bu 

süreç Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. Aile Sistemlerinde Geri Dönüt Düğümleri. 

Kaynak: Nazlı, (2016) ve Gladding, (2019)’den uyarlanmıştır. 

Aile İklimi 

Literatür içerisinde aile iklimi pek çok farklı anlamda kullanıldığı 

görülebilmektedir. Ancak bu kullanımların kavramın gerçek anlamından uzak 

olduğu söylenebilir. Mevcut kullanım içerisinde aile iklimi daha çok aile 

içerisinde olumlu veya olumsuz tutumların, aile üyelerinin iletişimlerinin veya 

aile içerisindeki çatışmaların tasvir edilmesinde kullanılmaktadır. Ancak 

kavram olarak aile iklimi Björnberg ve Nicholson (2007) tarafından yapılan bir 

çalışma ile ortaya konmuştur.  

Daha öncesinde bahsettiğimiz üzere psikolojinin bir bilim dalı olarak 

gelişmesinin bütüncül yönteme geçiş ile gerçekleştiğinden ve henüz bir bilim 

dalı olmadan önce psikoloji biliminin konularının farklı bilim dalları içerisinde 

var olduğundan bahsetmiştik. Aile iklimi kavramı tam bu noktada önemli bir 

örnektir. Çünkü kavram aslen aile sistemleri teorisi içerisinde ele alınmamıştır. 

Björnberg ve Nicholson (2007) işletme alanı içerisinde aile şirketleri üzerinde 

yaptıkları araştırmalar sonucunda kavramı oluşturmuştur. Daha sonrasında 

aileyi bütüncül olarak ele alması açısından aile iklimi kavramı aile 

Sistem içerisinde veriler 
değerlendirilir. En uygun 

aksiyon seçilir.
Uygulanan yöntem sonucu 
dönüt olumlu ise aşağı ok 

takip edilir. Olumsuz ise sol 
çaprazda bulunan işlem 

devreye girer.

Sistem yeni girdiye göre olumlu 
dönüt oluşturduğu için 

faydasını görmüştür. Benzer 
durumlarda benzer aksiyonlar 

alınır.

Sistem girdi sonucu olumsuz dönütte bulunmuştur. Yapılan 
dönüt çözüm sağlamadığı için benzer bir yaşantı 

durumunda gözden geçirme yapılır.

Sisteme yeni bilgi veya 
yaşantı girişi olur.
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danışmanlığında ve psikoloji alanında değerlendirilen bir parametre haline 

gelmiştir.  

Aile iklimi kavramı aile üyeleri arasındaki iletişimin, kuşaklar arasındaki 

etkileşimin, aile içerisinde süre gelen süreçlerin ve aile içerisindeki yapıların 

birbirleri ile uyumlu çalışma düzeylerinin bir arada değerlendirilmesi ile ailenin 

bütüncül bir şekilde psikolojik portresini ortaya koyan kavramdır (Björnberg & 

Nicholson, 2007; Gönül, Işık-Baş, & Şahin-Acar, 2018; van Steijn, Oerlemans, 

van Aken, Buitelaar, & Rommelse, 2015; Yiğit, 2022). Aile kavramının alt 

boyutları Şekil 2’de gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 2. Aile ikliminin alt boyutları 

Kaynak: Yiğit (2022)’den uyarlanmıştır. 

Aile İkliminin Alt Boyutları Kuşaklar-arası İlişkiler 

Önceki bölümde ailenin bireyin kişiliğinin geliştirilmesindeki 

öneminden bahsetmiştik. Bireylerin ebeveynleri ile kurmuş oldukları bağlanma 

tiplerinin aynı zamanda 

yetişkinlikte devam ettiği ise 

bilinen bir gerçektir (Zeifman ve 

Hazan, 2016). Buradan hareketle 

aile içerisindeki iletişim 

kalıplarının veya o iletişim 

içerisinde öğrenilenlerin izinin 

yaşam boyu bireyin üstünde 

olduğunu düşünmek yanlış 

olmayacaktır. Bu alt başlık 

içerisinde de aktarılmak istenen 

Aile İklimi

Kuşaklar-arası İlişkiler

Kuşaklar 
Arası İlgi

Kuşaklar 
Arası 

Otorite

Aile Uyumu

Duygusal 
Uyum

Bilişsel 
Uyum

Aile Süreçleri

Açık 
İletişim

Uyumluluk

Şekil 3. Kuşaklar-arası ilişkiler 

Kaynak: Björnberg ve Nicholson, (2007) 
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aile içerisindeki çocuk-ebeveyn iletişimi ve etkileşimidir. Aynı zamanda bu alt 

başlık sadece bir ebeveyn ve çocuğunun değil, geniş ailenin ele alındığı bir alt 

başlıktır. Çünkü aile ile birey arasındaki iletişim kopsa bile bu iletişimde 

edinilen izler kuşaklar boyunca aktarılmaktadır. 

Kuşaklar Arası İlgi. 

Bu alt başlıkta amaç üst kuşağın alt kuşağa göstermiş oldukları ilginin 

ele alınmasıdır. Üst kuşak, alt kuşağın ihtiyaçları, amaçları, istekleri ve 

ilgilerine dair nasıl tepkiler verildiği değerlendirilir. İletişim çift yönlü olsa 

dahi, ailenin değerlerinin ve kurallarının aktarım yönü üst kuşaktan alt kuşağa 

dair olmasından ötürü bu başlık altında tek yönlü iletişim ve etkileşim ele 

alınmaktadır (Gönül, Işık-Baş, & Şahin-Acar, 2018). 

Kuşaklar Arası Otorite. 

Bu alt başlıkta ise bireyler arasındaki iletişim değil, aile yapısı aslında 

ele alınmıştır. Burada amaç aile içerisinde oluşturulan kurallarda veya aile için 

alınan kararlarda nasıl davranıldığını görmektir. Acaba kararlar üst kuşağın 

istek ve görüşlerine göre mi düzenlenmekte yoksa aile üyelerinin kararlar ve 

kurallarda katılım payları bulunmakta mıdır? İlgi ve Otorite hem madalyonun 

iki yüzü hem de birbirlerini tamamlayıcı kavramlar oldukları için aynı alt başlık 

altında ele alınmaktadır (Björnberg & Nicholson, 2007). Burada yapılacak 

değerlendirmelerin hem ailedeki ebeveynlik tarzı hem de bireylerin aynı 

zamanda sosyal hayat içerisinde otoriteye karşı göstereceği davranışlar 

konusunda aydınlatıcı bilgiler sağlayacağı düşünülebilir. 

Aile Uyumu 

Bir aile kurabilmek için 

uyum yakalamak hayati önem 

göstermektedir. Aile fertlerinin 

uyumsuzluğunun ev içerisinde 

huzursuzluk, çatışmalar ve 

sağlıksız iletişim biçimlerine neden 

olabileceği düşünülebilmektedir. 

Aile tanımında bahsedildiği gibi 

aile ortak bir amaca yönelik olarak 

ilerlemektedir. Ancak aile fertleri 

Şekil 4. Aile uyumu 

Kaynak: Björnberg ve Nicholson (2007) 
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arasında uyumsuzluk hem bu amaca yönelik olma durumunu etkisiz hale 

getirebileceği hem de ailenin genel olarak işlevselliğini de tehlikeye 

sokabileceği düşünülebilmektedir. 

Duygusal Uyum. 

Aile bireylerinin karşılıklı olarak özlem ve sevgi gibi güçlü bağlayıcı 

duygular hissetmelerinin değerlendirilmesi anlatılmaktadır. Bu bağların iyi 

kurulduğu yani ailenin duygusal uyumunun yüksek olduğu durumlarda bireyler 

aileyi duygusal destek mekanizması olarak görür ve bireyin yaşadığı olumsuz 

deneyimlerde yalnız kalmayacağını hissetmesini sağlayarak güven duygusunu 

pekiştirir (Gönül, Işık-Baş, & Şahin-Acar, 2018). 

Bilişsel Uyum. 

Bilişsel uyum, aile bireyleri arasında düşüncelerinin örtüşmesi olarak ele 

alınmaktadır. Eğer bir ailede bireylerin hayat görüşleri, değerleri, inançları, 

örtüşüyor veya bu değerlere saygı gösteriliyorsa ailenin bilişsel uyum düzeyi 

yüksek olarak değerlendirilebilir (Björnberg ve Nicholson, 2007; Gönül, Işık-

Baş, & Şahin-Acar, 2018). Bilişsel uyum düzeyi yüksek ailelerde bireylerin 

daha atılgan ve soru sormaktan çekinmeyen özelliklere meyilli olacağı 

düşünülebilmektedir. 

Aile Süreçleri 

Bu alt boyut Björnberg ve 

Nicholson (2007) tarafından 

diğer iki alt boyutun hem 

tamamlayıcısı hem de o alt 

boyutların değerlendirilmesi 

sonrasında fikir 

edinebileceğimiz bir alt boyut 

olarak açıklanmaktadır. Aile 

süreçleri, aile fertlerinin 

kuşaklar arası ilişkilerinin 

etkileşiminin, ailenin uyum 

düzeylerinin etkilemiş olduğu 

yeni yaşantılar, karar alma 

yöntemi, yeni durumlara uyum 

Şekil 5. Aile süreçleri 

Kaynak: Björnberg ve Nicholson (2007) 
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sağlayabilmek için aile yapısının yeniden düzenlenmesi gibi farklı süreçlerdeki 

ilerleyişlerinin açıklanması ve değerlendirilmesidir. 

Açık İletişim. 

Aile fertlerinin iletişim açısından açık bir şekilde kendini ifade 

edebilmesini ifade etmektedir. Ailede kuşaklar arası ilişkilerin kurulması ve 

aile uyumunun ilerletilmesi için fertlerin açık iletişimde bulunmaları için 

gerekli olduğu anlaşılabilmektedir. Bireylerin aile fertleri ile açık iletişim 

içinde bulunamaması durumunda kuşaklar arası ilgi alt boyutu açısından 

etkileşim düzeyini yükselmesi mümkün gözükmemektedir. Bu durumda ailede 

üst kuşaklar daha çok otoriter bir konum alabileceği düşünülebilmektedir. 

Otoriter yaklaşımın sonucu olarak birey sosyal hayatında da her daim bir otorite 

arayışı davranışını görmemiz oldukça muhtemel bir ihtimal olacağı 

düşünülebilmektedir. Buradan hareketle ailenin işlevselliğinin devam 

ettirilebilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. (Erdem, 2017; Gönül, Işık-Baş, 

& Şahin-Acar, 2018; Kaya, 2017; Yüksel-Şahin, 2017).  

Uyumluluk. 

Bu alt boyut bir yandan aile uyumu boyutunun tamamlayıcısı niteliğinde 

olup bir yandan tek başına da ailenin yeni olgu ve deneyimlere karşı olan 

yaklaşımının ele alınması anlamına gelmektedir. Öncelikle ailenin bilişsel veya 

duygusal uyum düzeyi bireyler arası iletişimi etkilemekte, bu iletişim bireylerin 

birlikte hareket edebilme düzeylerinde etkili olmaktadır. Bireyler birlikte 

hareket edemediği sürece karşılaşılan yeni yaşantılar veya deneyimler ailenin 

işlevselliğinde düşüşe neden olabileceği düşünülebilmektedir (Gönül, Işık-Baş, 

& Şahin-Acar, 2018). Öte yandan yeni yaşantılara uyum düzeyi düşük olan 

ailede yapı bozulabilir veya aile bu yeni yaşantı doğrultusunda herhangi bir 

mekanizma gelişirmekte zorlanabilir. Bu durum da ailenin işlevinde düşüş 

olmasına ve bireyler arası yer yer uzaklaşmalara neden olabileceği 

düşünülebilir. 

Aile İklimi Perspektifinden Sağlıklı Aile: Teorik Bir 

Değerlendirme 

Bu bölümün başında değinildiği üzere bireyin anlaşılmasında ve 

profesyonel yardımların daha etkili sunulması açısından bireyin içinde yetişmiş 

olduğu aileye dair bilgi edinilmesinin gerekliliği açıkça ortadadır. Aile iklimi 
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tam da bu konuda bütüncül bir değerlendirme imkânı tanımaktadır. Buradan 

hareketle nasıl bir aile iklimi yani aile iklimi açısından sağlıklı bir aile nasıl 

olmaktadır? 

Bu konuda kesin bir bilgi verilmesi aslında mümkün değildir. Çünkü tam 

anlamıyla sağlıklı aileye dair bir tanım yapılamamaktadır. Sağlıklı aileler için 

yapılabilecek en kapsamlı tanımlama fertlerin birbirlerine duygusal olarak bağlı 

olduğu, aile üyelerinin aralarında açık iletişim kurabildiği, kendilerini ifade 

edebildikleri, geleceğe dair olumlu bakılabilen, değişikliklere uyum 

sağlayabilen aileler sağlıklı ailelerdir (Gladding, 2019).  

Aile iklimi perspektifinden sağlıklı aile yapısına bakılacak olursa eğer, 

aile kuşakları arasında olumlu bir ilişki olması gerekmektedir. Yani kuşaklar 

arası ilginin yüksek, ancak otoriter yaklaşımın düşük olduğu anlayışlı bir 

yaklaşım temel alınmalıdır. Sümer, Gündoğdu Aktürk ve Helvacı (2010) 

tarafından yürütülen araştırmada 34 farklı ebeveyn tutum ve davranışlarına 

yönelik çalışma değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmenin sonucunda 

ebeveynlerinden sevecenlikve sıcaklık algılayan; demokratik bir tutum ve ilgili 

yaklaşım sergilenen ailelerde çocukların olumlu psikolojik ve davranışsal 

gelişmeler gösterdiği ortaya koyulmuştur.  

Kuşaklar arası ilişkilerin olumlu olması ebeveyn-çocuk alt sistemlerinin 

işlevselliğini korumasını sağlayacaktır. Ancak evde çocukların arasındaki 

iletişim, ebeveynlerin arasındaki iletişim veya bir geniş aileden söz ediyorsak 

büyük ebeveynlerin arasındaki iletişim de önemli bir konu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Burada iletişimin sağlıklı olması aile uyum düzeyinin yüksek 

olmasına bağlıdır. Aile bireylerinin kimliklerinin, değerlerinin ve hayata bakış 

açılarının uyumlu olması hem aile içerisinde hem de bireysel mutluluğu 

getirecektir. Eğer ki bireyler arasında bir uyum olmazsa, burada geleceğe 

yönelik karar alınmasında, bir aile ferdinin desteklenmesinde ve 

cesaretlendirilmesinde veya herhangi bir aile işlevi esnasında çatışma çıkması 

oldukça muhtemeldir. Bu çatışmalarda aile üyeleri arasında farklı koalisyonlar 

kurulacak ve aile içerisinde cepheleşme olacaktır. Bu cepheleşme ise ilerleyen 

yeni bir karar almada tekrar çatışma kaynağını oluşturacaktır. Buradan 

hareketle sağlıklı bir aile yapısı kurulabilmesi için aile üyelerinin bilişsel uyum 

düzeyleri ile duygusal uyum düzeylerinin yüksek olması; dolayısıyla aile 

üyelerinin birbirlerine bağlı olması gerekmektedir (Ackerman, 2010; Duman 

Kula, Ekşi ve Demirci, 2018). Kalyencioğlu ve Kutlu (2010) ise ergenler ile 
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yapmış oldukları araştırmada aile yapısını “sağlıksız” olarak algılayan 

ergenlerin uyum düzeylerini olumsuz etkilediğini ortaya koymuştur. 

Aile fertlerinin uyumunda değerler ve hayata bakış açısı kadar duygusal 

bir uyumun da önemli olduğu aile iklimi kavramında yer almaktadır. Bireyin 

olumlu duygular geliştirebilmesinin en temel noktalarından bir tanesi kendi 

çocukluğundaki bağlanma stilidir. Çünkü bir bebek bağlanma duygusunu ilk 

olarak aile içerisinde, ebeveynlerine veya bakım veren kişiye yönelik olarak 

hisseder. Kendisine burada bir model oluşturduktan sonra da hayatı boyunca 

çocukluğundaki bağlanma stilini devam ettirmeye meyillidir (Bowlby, 1998). 

Bireyin güvenli bağlanma stilini benimsemesi bağlandığı aile ferdine karşı 

olumlu, güvenli ve sıcak duygular duymasının temelidir. Bu duygular 

yoğunlaştıkça uyum düzeyi de aile ikliminin ön gördüğü şekilde 

yükselmektedir (Tutarel-Kışlak & Çavuşoğlu, 2006). 

İnsanlık tarihinde bilinebilen dönemlerinden itibaren insanlar her zaman 

bir topluluk olarak yaşama eğilimi içerisinde bulunmuştur. Temel canlı 

içgüdülerinden hayatta kalma içgüdüsü insanların en temel dürtülerinden bir 

tanesidir. Hayatta kalabilmenin toplu bir yaşam ile çok daha kolay olduğunun 

keşfi üzerine insanlar gruplar, kabileler, aşiretler, boylar, köyler, kasabalar, 

şehirler gibi pek çok farklı ortak yaşam biçimi oluşturmuştur. Burada asıl dikkat 

edilmesi gereken nokta ise hayatta kalmayı kolaylaştırmak üzere atılan bu 

adımın birleştirici unsurunun iletişim olmasıdır. İnsanların varlığını koruması 

için iletişim vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Tıpkı insanlıkta olduğu gibi, 

ailenin devamlılığı için de iletişim vazgeçilmez bir unsurdur. Aile iklimi 

perspektifinden baktığımız kuşaklar-arası ilişki ve aile uyumu boyutlarının 

oluşumu için aile fertlerinin açık iletişim içerisinde olması gerekliliktir. Eğer ki 

bir aile ferdi kendi açısından yaşananları, beklentilerini, isteklerini, hayallerini 

veya onu mutsuz eden şeyleri dile getirmezse, duygularını açık iletişim 

kanalıyla iletmezse, evlilik birliğinin işlevsel şekilde var olması hatta evlilik 

birliğinin olması mümkün gözükmemektedir (Bakırcıalioğlu, 2018; Kara, 

2021; Soylu ve Kağnıcı, 2015).  

Sağlıklı aile için aile ikliminin önermiş olduğu uyumluluk boyutunda 

nasıl bir yapı gerekebileceğinden bahsedilmişti. Ancak aile süreçleri alt boyutu 

olan uyumluluk ile bilişsel ve duygusal uyumluluğunun birlikte oluşturdukları 

aile uyumu boyutu birbirlerinden farklı anlamlara gelmektedir. Aile uyumu 

konusunda ele alındığı üzere bu alt başlık aile fertlerinin kendi aralarındaki 
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uyum ile ilişkiliyken aile süreçleri içerisinde ele alınan uyumluluk alt başlığı 

kriz veya yeni deneyimler gibi çevresel etkiler sonucu ailenin kendi yapısında 

bir kriz ile mücadele etmesi, yeni şartlara adapte olabilmesini temel almaktadır. 

Aslında bu uyumluluk boyutu tıpkı iletişimde olduğu gibi insanlık tarihi 

boyunca içimizde bulunan bir dürtüdür. Genel Adaptasyon Sendromu (GAS) 

olarak bilinen ve stres anında verilen üç aşamalı tepkidir. Öncelikle birey 

herhangi bir durumda alarm tepkisi verir. Bu tepki daha çok biyolojik ağırlıklı 

bir tepki olmakla birlikte amaç herhangi bir şekilde bireyin yaşamı tehlike altına 

girerse kaçmak veya savaşmak üzerine bedeni hazırlar. Bu süreç biyolojik 

temelli olduğu ve düşünülerek yapılamayacağı için daha ilkel bir yöntem olarak 

görülebilmesi mümkündür. İkinci tepki ise stres yaratan duruma karşılık olumlu 

veya olumsuz bir şekilde uyum sağlanmasıdır. Stresin uzun süreli varlığının 

bireyin sağlığına ve yer yer yaşamına tehlike arz ettiği için birey bir şekilde 

yaşamını devam ettirebilmek için adaptasyon geçirir. Üçüncü aşama ise uyum 

sağlanamaması durumunda tükenmişlik yaşanmasıdır. Bu aşamada birey ilk 

aşama olan savaş ya da kaç tepkilerini verememiş; ikinci aşama olan uyumu 

gerçekleştirememiş ve artık stres kaynağı ile baş edemediği için tükenmişlik 

yaşar. Bu tükenmişlik durumu bireyin fonksiyonlarını, yaşam kalitesini ve 

sağlığını olumsuz etkiler (Arıkan, 2021; Karaküçük & Başaran, 1996).  

Yukarıda bireysel açıdan aktarılmış olan uyum sağlama dürtüsü aileler 

için de geçerlidir. Aile sistemleri yaklaşımında ailenin bir organizma gibi 

olduğundan bahsedilmişti. Tıpkı bireylerde olduğu gibi aileyi de strese 

sokabilecek ve uyum sağlamasını gerektirecek çevresel etmenler mevcuttur. 

Bir aile ferdinin ani kaybı, bir nedenden ötürü ailenin farklı bir şehre taşınması, 

boşanma, doğum, tedavi süreci gerektiren hastalıklar bu durumlara örnek 

verilebilir. Bu durumların ortak noktası sonrasında bir belirsizliğin var olması 

ve bu belirsizliğin bir stres oluşturmasıdır. Eğer ki aile yapısının uyumluluk 

düzeyi düşükse bu stres durumları ile baş edemeyerek aile işlevselliğini 

kaybedebilir (Kayhan, 1995; Öksüz, 2008). 
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SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR VE AİLE 

Yasal metinlerde yasaklanmış eylemler olarak tanımlanan, insanlık 

tarihinin her döneminde, her türlü sosyal sosyal yapıda görülen (Alpar, 2002) 

biyo-psikososyal bir olgu (Ankay, 1998) olan suç, ilgili tüm kişi, kurum, 

kuruluş ve organizasyonların çalışma alanı durumundadır (Usta ve Öztürk, 

2010). Suçun birey ve toplum için oluşturduğu tehditler nedeniyle; toplumlar 

tarafından birtakım kurallar ve bu kurallara riayetin sağlanması için 

yetkilendirilmiş birimler oluşturulmuş, suç karşısında da caydırıcı veya 

cezalandırıcı yaptırımlar uygulanmıştır (Ankay, 1998).  

Tarihsel süreçte izlenen yöntemler, uygulamalar, deneyimler ve yapılan 

çalışmalar suç işlendikten sonra izlenen yakalama, yargılama, cezalandırma ve 

rehabilite etmenin personel, emek, zaman ve ekonomik açıdan yüksek bir 

maliyete neden olduğunu ortaya koymaktadır. Suçun işlenmesinde etkili olan 

faktörlerin çok olması, suçların tür ve niteliğinin çeşitliliği nedeniyle; suça 

yönelik stratejilerin de bu yapıya uygun ve her bir duruma özel olarak 

yapılandırılması gerekmektedir. Dolayısıyla da suç konusunda yürütülen 

çalışmalar, zaman, personel ve ekonomik maliyeti açısından devletler için ciddi 

bir yük konumuna gelmektedir (Yurtseven, 2008). Suç işlemenin önlenmesi ise 

en düşük maliyet – en yüksek faydayı sunmasının yanında; toplum yapısının 

güvenliğinin ve esenliğinin sağlanması, huzur ortamının tesis edilmesi, suçun 

olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması açısından da önemlidir. Suç işlemenin 

önlenmesi stratejilerinin temelinde ise çocukların suça sürüklenmelerini 

önlemek oluşturmaktadır. 

Evrensel bir kabul olarak çocukların eğitimi, fiziksel ve psikolojik 

sağlıklarının korunması, topluma faydalı bireyler olarak yetiştirilmeleri 

toplumun ve devletin yükümlüğü olduğu gibi; suça sürüklenen çocukların 

rehabilite edilerek topluma yeniden kazandırılmaları ve sağlıklı bireyler olarak 

yaşamlarını sürdürmeleri için psikososyal destek sağlanması da toplumun ve 

devletin yükümlüğündedir (Avcı, 2009; Doğan ve Sevinç, 2011; Işık, 2006; 

İnce, 2006; Özcan, 2009; UNICEF Türkiye, 2004). Bu yükümlüğün yerine 

getirilmesinde izlenecek yöntemler, görev alacak birimler ve izlenecek 

prosedürlerin belirlenebilmesi amacıyla, farklı disiplinlerin bilimsel çalışmaları 

yapılagelmektedir. Çocukları suça sürükleyen faktörler, suça sürüklenen 

çocukların rehabilitasyonu ve yeniden suç işlemelerinin önüne geçebilmek için 

yapılabilecekler, öncelikli araştırma konuları durumundadır (Gönültaş, 2009; 
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Işık, 2006; Kurtuluş ve ark., 2009). Yürütülen suç ve çocuk eksenli 

çalışmalarda özellikle ergenlik dönemindeki bireylere odaklanılmıştır 

(Gördeles Beşer, 2009). Ergenlerin biyolojik, psikolojik, sosyoekonomik, 

özellikleri, suç işemede etkili olan faktörler ve işlenen suçun niteliği ele 

alınmaktadırlar. Yapılan çalışmalarda çocukların kalıtımsal özelliklerinin, 

farklı çevre ve koşullarda yetişmelerinin suçun nitelik ve niceliğini etkilediği 

görülmektedir (Aktepe, 2005). 

Suç davranışının, doğum öncesinden başlayarak yaşam boyunca bireysel 

özellikler ve çevresel aktörlerin karmaşık etkileşimlerinin bir sonucu olduğu 

kabul edilmektedir. Yapılan araştırmalarda, çocukların suça sürüklenmesinde 

bireysel ve çevresel faktörler olarak sınıflandırılan pek çok unsurun rol aldığı 

görülmektedir (Ereş, 2009; Ögel, 2014).). Bireysel faktörler arasında kalıtım, 

gelişim özellikleri, fiziksel yapı, zihinsel yetersizlik, çocuk döneminde ya da 

ergenlik döneminde başlayan hastalıklar ve psikolojik bozukluklar yer 

almaktadır. Ancak çocukların suça sürüklenmelerinde bireysel faktörlerin 

kısıtlı bir etkisi olduğunu, çevresel faktörlerin daha etkin rol aldığı ileri 

sürülmektedir. Suça sürüklenmede çevresel faktörlerin etkin bir rol oynaması 

ve suçun işlendiği uygun bir ortamın bulunması; suç eyleminin yalnızca çocuğa 

ait olmadığını göstermektedir. Sosyokültürel yapı, değer yargılarındaki hızlı 

değişimler, ekonomik koşullar, toplumsal eşitsizlik, aile yapısı, ebeveyn 

tutumları, çocuk sayısı, aile içi sorunlar, aile içi şiddet, göç, okul iklimi, 

akademik başarı düzeyi gibi faktörler çocukların suça sürüklenmesinde etkili 

olmaktadır. Çocukların sosyalleşmesinde önemli rolü olan bu çevresel 

aktörlerin, suça sürüklenmede de etkili olması; konuyu dikkatle ele almayı 

gerektirmektedir (Balkaya ve Ceylan, 2007; Bayındır ve ark., 2007; Ereş, 2009; 

Gök, 2007; Gönültaş, 2009; Işık, 2006; Köknel, 2001; Kurtuluş ve ark., 2009).  

Çocukların ebeveynleriyle, diğer bireylerle ve toplumun bireyle olan 

ilişkileri kişiliğin gelişiminde oldukça önemlidir (Geçtan, 2000). Bireylerin 

temel ihtiyaçlarını karşıladıkları en küçük ve temel sosyal birim olan aile; 

doğum öncesinden başlayarak çocuğun gelişiminde, gelecek yaşamında ve suça 

yönelip yönelmemesinde önemli bir konumda yer almaktadır. Çocukların 

ailelerinden sağladıkları ilk sosyalizasyon; kişilik gelişimlerinde, kimlik 

kazanmalarında, yaşamlarının sonraki yıllarında diğer kişilerle kuracakları 

ilişkilerde, sosyal yeterliliklerinde ve toplumla sağlayacakları uyumda 

doğrudan etkilidir (Aksoy, 2007; Düzgün, 2010; Ermiş, 2011 
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). Aile ile başlayan sosyalleşme süreci, sosyal çevreleri ve kitle iletişim 

araçları ile etkileşim halinde, yaşam boyunca devam etmektedirler. Mensubu 

olunan toplumun kültürel yapısı bireylerin sosyalleşmesini şekillendirdiğinden, 

sergilenen davranışlar da o toplumun sahip olduğu kültürün özelliklerinin 

yansıması olmaktadır (Ereş, 2009).  

Suçlu çocuklar ve aileleri üzerinde yapılan araştırmalarda genel olarak 

aile yapısına vurgu yapılmaktadır. Ailenin işlevlerindeki sağlıksız durumun ve 

çocuğun aileden aldığı sosyal desteğin yetersiz olmasının suça sürüklenmede 

etkili olduğu, olumsuz aile ortamında büyüyen çocukların suç ile daha erken 

yaşta tanıştıkları görülmüştür (C.Çay, 2019; Güneş 2019; Şengün Afşin, 2017). 

Suç işleyen çocukların ailelerinin kalabalık olduğu, yetersiz aile denetimi 

olmasına karşın, aşırı disiplin ve baskı uygulandığı, olumsuz ebeveyn 

tutumlarının bulunduğu görülmüştür. Baskıcı-otoriter ebeveyn tutumuna maruz 

kalan çocukların kendilerine güvenlerin çok düşüktür. Sessiz, çekingen, 

tedirgin ve gergindirler. Sürekli eleştirilmeleri sebebiyle aşağılık duygusu 

geliştirebilirler. Bu çocuklar kendi başlarına karar vermede yetersiz 

olduklarından başkalarının yönlendirmesine ihtiyaç duyarlar ve başkalarının 

etkisi altına kolaylıkla girerler. Aile bağlarının zayıf olması, çocuğun ihmal 

edilmesi, sevgi eksikliği, ebeveynlerin ilgisiz tutumları, yaşanan sorunlar 

karşısında yetersiz kalmaları, aile içi çatışmalar çocuğun aileden uzaklaşmasına 

neden olmaktadır. Aileden uzaklaşan çocuk, kendine değer veren herhangi bir 

yapının içerisine girmektedir. Özellikle ergenlerde evden-okuldan kaçma, 

bağımlılık yapan maddelerin kullanılması, kendine ve çevresine zarar verme, 

çevresindeki bireylere zorbalıkta bulunma davranışları görülebilmektedir 

(Aktaş ve Çövener, 2009; Ataç, 2007; Atılgan ve Atılgan, 2009; Avcı, 2009; 

Aytaç ve ark., 2007; Balkaya ve Ceylan, 2007; Gönültaş, 2009; Kızmaz, 2006 

Siyez, 2006; UNICEF Türkiye, 2013;  Yıldırım, 2008). 

Ebeveynlerinin düşük eğitim düzeyine sahip olması çocukların suça 

sürüklenmesinde etkili olduğu uzun yıllar boyunca yapılan çalışmalarla ortaya 

konulmuş bir diğer faktördür (Göger, 2020; Kayma ve Gökler, 2021; Kiremitçi, 

2008; Kurtuluş, 2013; Köknel, 2001; ) Ebeveynlerin düşük eğitim düzeyine 

sahip olması sonucunda çalıştıkları işin ve gelir durumunun etkilenmesi 

yanında, çocuklarını yetiştirirken sergiledikleri tutumlarda, rol-model 

olmalarında, çocuklarının geleceklerinin planlamasında, zorlu yaşam 

olaylarına karşı çözüme geliştirmede, çocukların ihtiyaç duyduğu bilgi ve 
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desteğe yardıma ulaşmada yetersiz kalmaları sonucunda çocukların suça 

sürüklenme riski yükselmektedir (Acar ve ark., 2015; M.F. Arıkan, 2021; 

Demir Yıldırım, 2019; Güneş, 2019; Kayma ve Gökler, 2021; Seyfikli, 2019; 

Tekgöz Obuz, 2019). 

Ekonomik durum ve suç ilişkisinin ele alındığı çalışmalarda, ekonomik 

düzeyin düşük olmasının çocukların suça sürüklenmesinde kolaylaştırıcı faktör 

olduğunu göstermiştir. Yoksulluğun tek başına suça iten bir faktör olmamasına 

karşın, suça iten diğer koşulların da bulunması durumunda, suça yönelmenin 

arttığı belirtilmektedir (Demirbaş, 2001). Toplumun yoksul bireyleri 

ötekileştirilmesi, dışlaması ve yaftalaması sonucunda, bu ailelerde yetişen 

çocukların sosyalleşmesi sekteye uğramakta, akran ilişkileri kurmalarında ve 

akademik yaşantılarında sorunlar yaşanmaktadır (Günaydın, 2020). Yapılan 

çalışmalarda suça sürüklenen çocukların ailelerinin gelir düzeyinin düşük 

olduğu, yoksul ailelerin çocuklarının suça sürüklenmede daha yüksek risk 

taşıdıkları görülmektedir (Açıkel ve ark., 2020; H.Arıkan, 2020; Demir 

Yıldırım, 2019; Ebrinç ve ark., 2002; Göger, 2020; Güneş 2019; Kiremitçi, 

2008; Tekgöz Obuz, 2019). Atabay (2009) Çok çocuklu ve kalabalık ailelerde, 

ebeveynlerin çocuklarına ayırabildiği zaman, ilgi ve gelirden birey başına 

düşen pay düşük olmaktadır. Ailesinden yeterli ilgiyi alamayan ve ekonomik 

imkanlar nedeniyle ihtiyaçları yeterince karşılanamayan çocuklar, aileden 

alamadığı ilgi ve sevgisi sokakta ya da akran gruplarında bulmaya 

çalışmaktadır. Sokak yaşantısı veya akran grubunun olumsuz etkisi, çocukların 

suç davranışlarında bulunma riskini arttırmaktadır (Kiremitçi, 2008). Toplum 

nüfusunun hızla artması, gelir adaletsizliği, yoksulluk, düzenli bir işin 

bulunmaması, işsizlik, evsizlik, sosyal yardım birimlerinin toplumun ihtiyacını 

karşılayamaması, savaş, göç, doğal afet gibi travmatik yaşam olayları 

sonucunda tüm bireyleri etkileyen ekonomik güçlükler yaşanmakta, ahlaki 

değerler ve normlar geçerliğini yitirmekte ve aileler parçalanmaktadır. 

Ekonomik yetersizlikler ve gelir dağılımında yaşanan eşitsizlik; umutsuzluğa, 

çaresizliğe, öfkeye ve nefrete neden olmakta ve suç işlemeye yatkınlık 

oluşturmaktadır. Çocuklar, ekonomik yetersizlik nedeniyle eğitim sürecine 

başlayamamakta veya yarım bırakmak zorunda kalmaktadır. Örgün eğitim 

yaşantısına ara verme veya sona erdirme neticesinde çocuk, dış dünyasının 

olumsuz etkilerine karşı direnmesini sağlayacak bilgileri edinememekte ve 

sosyal desteklerden yoksun kalmaktadır. Çocuğun zorla çalıştırılma ya da kendi 
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ihtiyaçlarını karşılayabilmek, aile gelirine katkı sağlamak amacıyla kendi 

isteğiyle çalışması birçok riski ve tehlikeleri beraberinde getirmektedir. 

Çocuklar, çoğunlukla sokaklarda çalışmakta ve ürün satışı, cam silme ve 

atıkları toplama gibi işleri yapmaktadırlar. Çocukların okulda olması gereken 

zamanlarda çalışmak zorunda kalması; istismara ve şiddete maruz kalmasına, 

evden veya okuldan kaçmasına, sokakta yaşamaya başlamasına ve suçlu 

gruplara katılmasına neden olabilmektedir. Netice olarak, olumsuz çevre 

yapısını barındıran ve çocuğun sosyal desteğe ulaşamadığı çalışma hayatı, suça 

sürüklenmede önemli bir rol oynamaktadır (Balkaya ve Ceylan, 2007; Bayındır 

ve ark., 2007, Bilgin, 2012; Tunceroğlu, 2015).  

Aile içi çatışmaların, eşler arasındaki geçimsizliğin ve aile içi şiddetin 

çocukların suça sürüklenmesinde etkili olduğu görülmektedir. Suça 

sürüklenmiş çocukların ailelerinde geçimsizliğin, iç çatışmanın ve aile içi 

şiddetin sıklıkla yaşandığı belirlenmiştir (Aksoy, 2007; Avcı, 2009; C.Çay, 

2019; Tekgöz Obuz, 2019). Suçlu bireylerin daha sık ve daha yüksek oranda 

diğer aile üyelerine uygulanan aile içi şiddete tanık olduğu, kendilerinin de aile 

içi psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığı araştırma sonuçlarında ortaya 

konulmuştur (Arıkan, 2014; Börekçi, 2012; Ebrinç ve ark., 2002; Göger 2020; 

Kiremitçi, 2008; Ünsal, 2015). Aile içi şiddet ile gelir düzeyi arasında negatif 

yönde ilişki bulunmakta, düşük gelir düzeyine sahip ailelerde kadınlara yönelik 

fiziksel şiddetin en yüksek düzeyde görüldüğü belirtilmektedir. Şiddetin 

döngüsel bir seyir izlemesi nedeniyle, şiddete maruz kalmasına rağmen ilk 

başlarda çocuklarına şiddet uygulamayan bir anne, zaman içerinde çocuklarına 

şiddet uygulamaya başlayabilmektedir. Aynı şekilde şiddet uygulanması 

sonucunda ortaya çıkan korku ve intikam hisleri ile ebeveynlerinin şiddetine 

maruz kalan çocuklar da arkadaşlarına ve sokak hayvanlarına karşı şiddet 

davranışını sergilemektedirler (Alyanak, 2009; A.Arıkan, 2014; Başer ve 

Döğücü, 2021). Suça sürüklenen çocuklarla gerçekleştirilen psikolojik danışma 

oturumlarında çocukların şiddet konusunda farklı algılara sahip oldukları 

görülmüştür. Küfür, hakaret veya aşağılama olarak nitelendirilen ifadelerin, 

sözel şiddet olarak görülmesi yerine günlük konuşmalarda sıradan sözcükler 

kullanıldığı görülmektedir. Fiziksel şiddet ise, hastaneye gitmeyi gerektirecek 

düzeyde olmasına göre değerlendirilmekte, itekleme, tekme ve tokat atma 

sıradan bir eğitim-terbiye yöntemi olarak nitelendirilmektedir (M.F.Arıkan, 

2021). Ancak ailelilerinin sürekli olarak azarladığı, fiziksel şiddet ve ceza 
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uyguladığı çocukların benlik saygılarının, ahlak gelişimlerinin ve akademik 

başarılarının düşük düzeyde olduğu, depresyon, madde kullanımı ve suç 

davranışlarının arttığı görülmektedir (Yazıcıoğlu, 2013). Şiddet uygulanması, 

çocuğun özgüvenini zedelemekte ve diğer bireylerle sağlıklı ilişkiler kurmasını 

zorlaştırmaktadır. Fiziksel şiddete maruz kalma, çocukların yaşamlarının 

sonraki yıllarında sosyal normları ve ahlaki değerleri içselleştirmelerinde 

sorunlara yol açmakta, suçluluğa kadar uzanan antisosyal davranışlara ve 

bilişsel problemlere yol açmaktadır (Ulukol, 2009). 

Alenin parçalanması, üvey anne-baba bulunması ve ebeveynlerin 

ilgisizliği, çocukların suça sürüklenmelerinde etkili olan aile kaynaklı 

faktörlerdendir. Vefat, boşanma, ayrı yaşama, evi terk etme, evden uzakta 

çalışma, aile içinde silik profil olma ya da ilgisiz tutum sergileme gibi bir 

nedenle ebeveynlerden en az birinin çocuğun yaşamında olmaması sonucunda 

yaşanan ebeveyn yoksunluğu; çocuk için örseleyici bir durum olması yanında 

suça sürüklenmede dolaylı yönden etkili olabilmektedir. (Güneş, 2019; Tekgöz 

Obuz, 2019). Ebeveynlerinin fiziksel olarak aile içinde yer almasından ziyade 

çocukla kurulan iletişim ve etkileşiminin niteliği önem taşımaktadır (Kayma ve 

Gökler, 2021). Ebeveynlerden birinin herhangi bir nedenle evde olmaması, 

uzakta yaşaması veya evi sadece ihtiyaçlarını giderdiği bir mekan olarak 

kullanması, çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması sorumluluğunu tek 

ebeveynin üzerine yıkmaktadır. Suça sürüklenen çocukların ailelerinde 

babaların aile içinde aktif bir varlığının bulunmaması nedeniyle annelerin tüm 

sorumluluğu üstlendiği, baba kontörlü ve denetiminden uzak kalan çocukların 

annelerini otorite figürü olarak kabul etmemesi nedeniyle de, annenin çocukları 

üzerinde denetim ve kontrolü sağlayamadığı belirtilmektedir. Ebeveynlerden 

birinin veya ikisinin birden çocuğu ihmal etmesi, ilgisiz tutum sergilemesi 

nedeniyle çocuklarının beklentileri, ihtiyaçları, duyguları ve düşünceleri 

hakkında bilgileri olmadığında, çocukların denetiminde ve kontrolünde rol 

almadıklarında, aile içi iletişim sağlıksız olduğunda; çocuklar cinsel istismar, 

şiddet, akran zorbalığı, illegal işler için kullanılma gibi dış tehditlere karşı 

korunmasız kalmaktadırlar (Demir Yıldırım, 2019). Araştırmalarda 

parçalanmış ailelerin çocuklarının sosyal becerilerinin ve stresle baş etme 

becerilerinin daha düşük olduğu, suçlu gruplara katılma risklerinin ise yüksek 

olduğu görülmüştür (Acar ve ark., 2015; Aksoy, 2007; Avcı, 2009). Toplumun 

değer yargıları ve kültürel yapıda değişimler, aile kurumuna atfedilen anlamın 
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değerini yitirmesi, sosyoekonomik zorluklar, hızlı kentleşme sonucu ortaya 

çıkan olumsuzlar, göç yaşantısı gibi pek çok faktörün evlilik birlikteliğini 

zayıflattığı, aile içi çatışmalara sebep olduğu, sorunlar için çözüm 

geliştirilemediğinde ise ayrılık veya boşanma yaşandığı görülmektedir. 

Ebeveynlerin ayrı yaşaması veya boşanması sonucu tek ebeveynli aileler 

oluşmaktadır. Aile yapısı araştırması verilerine göre; Türkiye’de toplam 

hanelerin %18’ini dağılmış aileler oluşturmakta, 2020 yılında hanelerin %9,7'si 

çocuklu ve tek ebeveynli ailelerden oluşmaktadır (Beder Şen ve Demirkan, 

2008; T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2014; Türkiye İstatistik 

Kurumu, 2021).) Tek ebeveynli ailelerin çoğunda ailenin tüm yükünü anneler 

sırtlanmaktadır. Yapılan çalışmalarda suça sürüklenen çocukların büyük bir 

bölümünün aileleri ile birlikte yaşadığını, %20 ila %30’unun ise ebeveyn 

yoksunluğu yaşadıkları görülmektedir (M.F. Arıkan, 2021; Ferah, 2013; 

Gezgin, 2010; Kıvrak, 2021; Kiremitçi, 2008; Türkeri, 1995; Ünsal 2015; 

Yüce, 2019).  

Aileden kaynaklı faktörler nedeniyle, aile ile bağını tamamen koparan 

çocuklar evden kaçarak, sokakları mesken edinmektedirler. Çocukların evden 

kaçmasında, ailesel dinamikler, ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumları, 

çocuğun ihmali ve istismarı, aile içi ilişkilerin niteliği, düşük sosyoekonomik 

düzey, olumsuz arkadaş etkisi gibi faktörler rol oynamaktadır. Çocukların 

sevildikleri ve korundukları güvenli alan olarak gördüğü evlerinin bu 

konumundan uzaklaşmasına neden olan olumsuz durumlar ve yaşantılar 

nedeniyle çocuğun tolerans eşiğinin aşılması durumunda, akranlarının da 

teşviki ile evden kaçma davranışının görülebilmektedir (M.F.Arıkan, 2021). 

Özellikle ebeveynlerin davranışlarının, tutumlarının, çocukla iletişim ve 

etkileşimlerinin niteliğinin çocuğun evden kaçma kararı almasında önemli bir 

yeri olduğu görülmektedir. Evden kaçan çocukların ebeveynlerinin olumsuz 

davranışlarını işaret etmelerinin (Dinçer Set ve Özbesler, 2020; Duru ve Arslan, 

2014) Bu çocukların suça sürüklendikleri, organize suç yapılarının ve insan 

tacirlerinin hedefi oldukları görülmektedir (Polat, 2008). Yapılan çalışmalarda 

suça sürüklenen çocukların suç işlemelerinden önce evden kaçtıkları, bu 

çocukların aileleriyle çatışma yaşadıkları, aile içinde iletişimsizlik olduğu, 

ihtiyaç duydukları sosyal desteği alamadıkları, ailelerin çocukların ihtiyaçlarını 

yeterli düzeyde karşılamadıkları belirlenmiştir (Börekçi, 2012; M.Çay, 2015; 

Çoban, 2012; Dinçer Set, 2019; Duru ve Arslan, 2014; Zengin 2013). 
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Çocukların evden kaçtıklarında sokakta geceledikleri, sokakta geçen süresinin 

artmasına paralel olarak riskli davranışların sergilenmesine eğilimin de arttığı 

belirtilmektedir (Çoban, 2012; Karataş ve ark., 2020). 

Aile içinde suç işleyen bireylerin bulunması, çocukların suç 

işlemelerinde öne çıkan etkenlerden biridir. Suç işlemiş aile üyesinin 

bulunması, çocuğun da suç işlemesi için uygun bir ortam oluşturmaktadır. 

Çocukların sosyal öğrenme içerisinde ailelerini taklit etmelerinin,  suç 

davranışının aile yaşantısının bir parçası haline gelmesinin, aile tarafından suç 

eyleminin normal bir davranış olarak görülmesinin, suç işlemenin teşvik 

edilmesi ve suç davranışının pekiştirilmesinin, çocukların suça sürüklenmesine 

zemin hazırladığı belirtilmektedir (M.F.Arıkan, 2021).  Çocukların aile 

üyelerini rol model olarak alması, ailede suçlu bireyin varlığı, uyuşturucu-

uyarıcı maddelerin kullanılması ve olumsuz rol model olunması çocukların 

suça sürüklenmeleri hususunda risk oluşturmaktadır (Erdoğdu, 2005; Göger, 

2020; Tekgöz Obuz, 2019). Çocukların suç davranışını ailelerinden öğrenmesi 

nedeniyle çocukların işlediği suçlar da aile üyelerinin suçlarına benzer 

olmaktadır (Çoban, 2012). Yapılan çalışmalarda suça sürüklenen çocukların 

ailelerinde sabıkası bulunan aile üyesinin bulunduğu ve bu ailelerin 

çocuklarının daha yüksek oranda suç işleme davranışını sergilediği 

belirlenmiştir (M.F. Arıkan, 2021; Duman, 2019; Dursun, 2019; Ebrinç ve ark., 

2002; Erükçü Akbaş ve ark., 2020; Göger, 2020; Kiremitçi, 2008; Öğüt, 2017; 

Top ve Aksoy, 2011; Ünsal, 2015;)  
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GİRİŞ 

Psikolojik sağlamlık, kişilerin yaşadığı zorluklara karşı pozitif tutum 

geliştirmesi ve bu durumlara uyum sağlaması ile ilgili dinamik bir süreçtir. 

Kişilerin yaşamında karşılaştığı travmatik ve riskli durumlarda kendisini 

toparlama ve yaşamına devam edebilme gücü ile başarılı olma biçimini yansıtır. 

Bireylerde ergenlik dönemi, çocukluk döneminden yetişkinlik dönemine 

geçişi ifade eden, bilişsel, psikolojik, toplumsal, duygusal, hormonal ve 

nihayetinde bedensel değişimlerin yaşandığı, insan gelişiminin başka hiçbir 

döneminde olmadığı kadar çeşitli alanlarda değişimin ortaya çıktığı bir 

dönemdir. Bu dönem, yaşanan tüm değişimlerle birlikte birey için karşı gelme, 

gözdağı ve fırsatlar dönemi olarak da dikkati çekmektedir (Dinç, 2010; Parlaz 

vd. 2012; Kulaksızoğlu, 2014; Lowell ve White, 2018). 

Anne babalar ve çocuklar arasındaki çalışmalar genel olarak 

ebeveynlerin tutum, uygulama ve davranışları odağında değerlendirilmektedir 

(Schultz ve Schultz, 2015). Özellikle tutumların, davranış ve uygulamalardan 

çok farklı olduğu, doğrudan gözlenemediği ve ölçülemediği vurgulanmaktadır. 

Ebeveyn uygulamaları, belirli bağlamlarda hedeflere ulaşmak üzere kullanılan 

stratejiler olarak tanımlanırken (Grusec ve Goodnow, 1994; Darling ve 

Steinberg, 1993); tutumlar ebeveynler ile çocuğun arasındaki genel etkileşim 

ortamını ve bu etkileşim ortamında ortaya çıkan davranışlar bütününü ifade 

etmektedir (Mize ve Petit, 1997).  

Bireyleri önemli derecede etkileyen anne babaların çocuklarına olan 

tutumlarının ergenlerin psikolojik sağlamlıklarını ne düzeyde etkilediğinin 

belirlenmesinin, ergenlerin karşılarına çıkan problemlerle baş edebilme 

kapasitesini yükseltebilmek ve düzeyini artırmak bakımından önemli olduğu 

düşünülmektedir. 

Psikolojik sağlamlık ve Aileden Kaynaklanan Risk Faktörleri 

Ailesel risk faktörü olarak, akıl hastalığı olan bir ebeveyne sahip olma 

deneyimi, bir dizi kötü sonuçla ilişkili bir risk faktörü olarak tanımlanmıştır. 

Bir çalışmada, şizofren bir ebeveynden doğan çocukların %15'inin 45 yaşına 

kadar bir çeşit “şizofreni bozukluğu” yaşarken, %35'inden daha fazlasının 

“alternatif sapkın, atipik davranış” gösterdiği belirlenmiştir (Garmezy, 1971). 

Benzer şekilde, depresyon veya kişilik bozukluğu olan ebeveynlerin çocukları 
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için duygusal ve davranışsal rahatsızlık riskinin önemli ölçüde arttığı 

bulunmuştur (Gartland, 2009: 5). 

Aile risk faktörleri problemli çocuk sonuçlarıyla ilişkilendirilmiştir 

(Buysse 1997: 647; Smith ve Carlson 1997: 235; Jackson ve Martin (1998): 

577; Kalil ve Kunz 1999: 198; Keogh 2000: 4; Daniel, Wassell, Ennis, Gilligan 

ve Ennis 1997: 212). 

Çocuklar için stres kaynağı olan faktörler şunlardır (Durlak, 1998; 

Tarullo vd, 1993; Masten, 2001b): 

• Aile çatışması ve psikopatoloji 

• Aile içi şiddet ve çatışma düzeyi  

• Aile içi yakınların kaybı 

• Ailedeki patolojik bozukluklar 

• Anne-babanın geçirdiği depresyon 

• Annenin zihinsel sağlığı 

• Babanın hapis cezası alması 

• Belirli ebeveynlik tarzları (otoriter / yanıt vermeyen, izin veren çocuk 

yetiştirme uygulamaları) 

• Boşanma ve ayrılık 

• Büyük aile boyu 

• Büyük aile sorunları (yas, işsizlik) 

• Ciddi evlilik anlaşmazlığı 

• Ebeveynlerin düşük eğitim düzeyine sahip olması 

• Ebeveynin fiziksel kontrolünün olmaması 

• Ebeveynlerden birinin madde kullanımı 

• Ev dışı yerleşim; çocuğun topluma kabulü 

• Güvensiz bağlanma ve kötü aile iletişimi  

• Güvensiz mahalle 

• İhmalci ve bozuk ağızlı ebeveynler 

• Kalabalık ev ortamı 

• Psikiyatrik hastalığı olan bir ebeveynle yaşamak 

• Sık adres değişikliği 

• Sosyal desteğin yetersizliği 

• Sosyal izolasyon 
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• Yoksulluk / düşük sosyo-ekonomik durum 

• Zayıf denetim 

 

Psikolojik Sağlamlık ve Koruyucu faktörler 

Akıl hastalığı olan bir ebeveyne sahip olmak gibi risk faktörlerine maruz 

kalan bazı çocuklarda, ebeveynlerin ve ailenin sorunları ve sıkıntılarının 

olumsuz etkilerinden kaçmasına olanak sağlayan nedir? sorusuyla 

araştırmacılar, bu bireyleri aynı durumda başkaları tarafından sergilenen 

olumsuz sonuçlardan 'koruyan' bireysel özellikleri veya çevresel faktörleri 

tanımlamaya çalışmışlardır. Sıkıntı karşısında olumlu sonuçların ortaya çıkma 

olasılığını artırmak için çalışan koruyucu faktörlerin tanımlanması, dayanıklılık 

araştırmalarının odağı olmuştur. Örneğin, Egeland,  Jacobivtiz ve Sroufe (1988) 

çocukken fiziksel, cinsel veya duygusal olarak istismara uğramış anneleri 

araştırmıştır. Bu annelerin % 40'ının kendi çocuklarını istismar ettiği; 

%30'unun asgari bakım sağladığı; geri kalan %30’nun ise kaliteli annelik 

sağladığı belirlenmiştir. İstismar döngüsünü kırabilen annelerin daha fazla 

incelenmesi ortak bir deneyim ortaya koymuştur. Bu anneler koruyucu anne-

baba, akraba veya başka bir yetişkinin onlara çocuk veya ergen olarak duygusal 

destek sağladığını ve bazı annelerin de uzun süreli tedaviye katıldığını 

bildirmiştir. Bu nedenle, bir yetişkinle olumlu, duygusal olarak destekleyici bir 

ilişkinin yaşanması, istismar yaşayan diğer annelerin oynadığı olumsuz 

yörüngeye karşı koruma sağlıyor gibi görünüyordu. Diğer birçok çalışma da bir 

bakıcı veya diğer bir yetişkinle duygusal olarak destekleyici bir ilişkinin 

olduğunu belirlemiştir (Clark, 1983; Garmezy, 1987; Werner ve Smith, 1992; 

Smith ve Prior, 1995; Spaccarelli ve Kim, 1995; Fergusson ve Lynskey, 1996). 

Risk altındaki popülasyonlarda olumlu sonuçları teşvik eden faktörler, 

koruyucu faktörler olarak etiketlenmiştir (Gartland, 2009: 14). 

Tutum Kavramı 

Tutum, kişilere özgü içsel ve zihinsel bir durumu ifade eder. Düşünce 

düzleminde var olduğundan soyut ve karmaşıktır. Dolayısıyla tutumla ilgili 

birçok tanım ve yaklaşım bulunmaktadır. Daniel Katz tutumu, “bireyin 

değerlerine bağlı olarak dünyaya, başka bireylere ya da nesnelere yönelik 

algısı; ön düşünce biçimi” olarak tanımlar (Tolan, İsen ve Batmaz, 1991). 
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Kağıtçıbaşı (1979: 84) tutumu “bir bireyin bir konu, olay veya nesneye yönelik 

düşünce, duygu ve davranış öğelerini barındıran eğilimler” olarak ifade 

etmiştir. Cüceloğlu (1996), tutumun uzun süreli organize olmuş duygu, inanç 

ve davranış eğilimi olduğunu belirtir.  

Cacioppo vd. (1996), tutumların temel belirleyicisinin inanç ve 

davranışlar olduğunu belirtmiştir. Tutumlar, belirli yaşantı ve deneyimler 

sonucunda bilişsel süreçlerle aşamalı ve düşünce örüntüsüne bağlı olarak 

gelişir. Yapılan tanımlar, tutumun oluşumunda bireylerin deneyimlerinin etkin 

olduğunu ve bilişsel süreç içinde aşamalı bir gelişim sağladığını 

göstermektedir. Günlük yaşamda davranışları belirleyen tutumlar, aile içinde 

rol model edinme ile başlar, okuldaki akran etkileşimleriyle yeniden belirlenir. 

Kısacası tutumlar, bireysel özellikler, aile, çevre, kültür, sosyalleşme süreci ve 

yaşamsal deneyimlerden etkilenir (Özyürek ve Özkan 2015).   

Anne Baba Tutumlarının Psikolojik Sağlamlığa Etkisi 

Psikoloji literatüründeki en köklü ve önemli konulardan biri, ailenin 

bireylerin gelişimindeki rolüyle ilgilidir. Ebeveynler, bireyin doğumundan 

itibaren bakımını sağlayan, ilk etkileştiği ve yaşamı tanımaya başladığı yakın 

çevresini oluşturur. Birey, tüm yaşamı boyunca sürekli farklı kişilerle sosyal 

ilişkiler içinde olsa da, doğumdan itibaren ilk sosyalleşme çalışmaları aile 

içinde olmaktadır. Bu nedenle kişilik gelişimi üzerinde anne babaların özel bir 

önemi vardır (Schultz ve Schultz, 2015). 

Anne babalar ve çocuklar arasındaki çalışmalar genel olarak 

ebeveynlerin tutum, uygulama ve davranışları odağında değerlendirilmektedir. 

Özellikle tutumların, davranış ve uygulamalardan çok farklı olduğu, doğrudan 

gözlenemediği ve ölçülemediği vurgulanmaktadır. Ebeveyn uygulamaları, 

belirli bağlamlarda hedeflere ulaşmak üzere kullanılan stratejiler olarak 

tanımlanırken (Darling ve Steinberg, 1993; Grusec ve Goodnow, 1994); 

tutumlar ebeveynler ile çocuğun arasındaki genel etkileşim ortamını ve bu 

etkileşim ortamında ortaya çıkan davranışlar bütününü ifade etmektedir (Mize 

ve Petit, 1997). Bu çalışma kapsamında, aile içindeki davranışların kökenini ve 

genel yönelimini belirlediği için anne baba tutumları merkeze alınmıştır.  

Anne baba tutumlarının psikolojik sağlamlığa etkisi önemli araştırma 

sorularından birini oluşturmaktadır. Yapılan birçok çalışma anne-baba 
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tutumlarının çocuk ve ergenler üzerindeki etkilerinin önemini ortaya 

koymaktadır.  

Anne Baba Tutumları 

Darling ve Steinberg (1993) ebeveynliği, çocuklarının gelişimini 

etkileyen özel davranışları içeren karmaşık faaliyetler bütünü olarak 

tanımlamaktadır. Steinberg’in (1993) “ebeveynlik bağlamı” olarak tanımladığı 

“psikolojik atmosfer”, aile içinde bireyin fiziksel ve psikolojik sağlığını etkiler 

ve aile içi değerlerle şekillenen temel tutum ve davranışları kapsar. 

Ebeveynlerin tutumları, bireyin uyum, tutarlılık, iletişim, özgüven, benlik 

saygısı, karar verme, problem çözme, girişken olma gibi farklı becerilerinin 

düzeyini belirler ve karakter özelliklerinin yapılandırılmasında etkin rol oynar 

(Özyürek ve Tezel Şahin, 2010: 38; Çağdaş ve Seçer, 2010: 178).  

Bireyin yaşamsal ve sosyal sürecinin temel birimini oluşturan ailenin 

temel işlevini, Robert LeVine (1974), hiyerarşik sıralamayla önce sağlıklı bir 

yaşam sürdürme, ardından ekonomik açıdan kendine yetme ve son olarak 

kendini gerçekleştirme olarak tanımlamıştır. LeVine ve çağdaşları aile 

kavramını eğiten ve yönlendiren bir biçimde konumlandırarak aileden çocuğa 

doğru tek taraflı bir öğrenme modeli olduğunu düşünmüştür. Sonraki yıllarda 

ise aile ve çocuk arasında bir etkileşimin olduğu, çocukların da ebeveynlerini 

etkilediği anlaşılmış, aile bir sosyal sistem olarak kabul edilerek çift yönlü bir 

ilişki modeli geliştirilmiştir (Bronfenbrenner, 1986).  

Çocuk doğumdan itibaren yiyecek, bakım, güvenlik, korunma, iletişim, 

bilgi, sevgi, ilgi, disiplin, kontrol gibi ihtiyaçları ebeveynlerinden bekler ve 

tamamlayıcı bir ilişki içine girer. Çocukluk döneminde simetrik olmayan bu 

karşılıklı etkileşim alanı, ergenlik döneminde ise daha simetrik bir düzeye 

evrilir. Ergenler, ebeveynlerin otoritesini kabul etmekle birlikte kendi 

düşüncelerinin ve seçimlerinin de önemi belirginleşir. Bu nedenle ergenlik 

döneminde aileyle olan ilişki simetrik ve eş düzeyli olarak tanımlanır. 

Ebeveynler, çocuklarının bağımsızlığını kazanmasını ve sosyalleşmesini 

istemekle birlikte uygulamada ve iletişimde farklılıklar gösterirler.  (Yılmaz, 

2000: 18). 

Alanyazındaki anne baba tutumları araştırmaları ilk dönemlerde ağırlıklı 

olarak okul öncesi ve temel okul dönemine yoğunlaşmıştır.  Okul öncesi dönem 

üzerine inceleme yapan Baumrind (1967), ebeveynlerin çocuklarıyla olan 
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etkileşimini inceleyerek anne baba tutumunu “ebeveynlerin sahip olduğu 

inançlar, değerler ve davranışlar bütünü” olarak tanımlamıştır. En genel 

anlamıyla anne-baba tutumu, çocuğa yöneltilen davranışların bütününü ifade 

eder. Ailenin çocuk yetiştirmek için benimsediği yaklaşımlar, ebeveynlerin 

tutumlarını biçimlendirir ve tutumları davranışlarına yansır. 

Anne Baba Tutumlarına İlişkin Geliştirilen Modeller 

Alanyazında yapılan çalışmalar belli başlı ebeveyn tutumlarının 

kategorik olarak sınıflandırılmasını sağlamıştır. Böylece tutumların birey 

üzerindeki etkilerinin daha belirgin biçimlerde ortaya konması hedeflenmiştir. 

Bu noktada öncü olan bazı yaklaşımlar kapsamında geliştirilen anne baba 

tutumları ve sınıfları incelenmiş ve çalışma kapsamında bu tutumların ergenlik 

dönemindeki etkileri ağırlıklı olarak incelenmiştir (Darling ve Steinberg, 1993). 

Psikodinamik Model 

Psikodinamik modele göre gelişimin temel belirleyicisi biyolojiktir. 

Anne babaların istekleri ile toplumsal beklentilerin çatışması doğaldır. 

Çocuklukta libidal ihtiyaçlarla aile arasındaki etkileşimin bireysel 

farklılaşmalara yol açtığı varsayılır. Ebeveyn ile çocuk arasındaki duygusal 

ilişkilerdeki farklılıkların temel sebebi anne baba tutumlarından kaynaklanır 

(Darling ve Steinberg, 1993).  

Davranışçı Model 

Davranışçı model, bireyin gelişiminde çevreden gelen uyarıcıların 

etkisini inceler. Davranışçı modele göre çocuğun gelişimi üzerinde ebeveyn 

davranışları, ebeveyn tutumundan daha etkili olmaktadır. Tutum bir şeye 

yönelik zihinsel düşüncedir. Bu yüzden davranışlarla dışarıya yansıtılır. 

Davranışçı yaklaşımda, anne babaların tutumları davranışlar üzerinden 

gruplandırılmaktadır. Çocuğun içinde bulunduğu öğrenme ortamlarının, 

ebeveynlerin inanç ve davranış örüntüleriyle şekillendiği ve çocuğun doğasıyla 

birlikte bireysel farklılıklara yol açtığı değerlendirilmektedir (Darling ve 

Steinberg, 1993).  

Baumrind’in Sınıflandırması 

Anne baba tutumlarına ilişkin Baumrind (1971) tarafından geliştiren 

sınıflama kuramı, bu alandaki çalışmalara öncülük etmiştir. Okul öncesi dönem 
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üzerine inceleme yapan Baumrind, ebeveynlerin çocuklarıyla olan etkileşimini 

inceleyerek anne baba tutumlarını 4 farklı boyutla ilişkilendirmiş ve bu 

boyutların farklı kombinasyonlarını geliştirerek anne-baba tutumlarını 

sınıflandırmıştır. 

Baumrind, sınıflandırmasının temelini oluşturan boyutları şöyle 

açıklamıştır (Baumrind, 1971):   

Anne baba kontrolü boyutu; çocukların kurallara uyma zorunluluğu düzeylerini 

ifade eder.  

İletişimde açıklık boyutu; aile içinde alınacak kararlarda çocukların duygu ve 

düşüncelerine ne düzeyde saygı gösterildiğini, söz hakkı verilme düzeyini ve 

konuşmaya ne kadar teşvik edildiğini ifade eder.  

Olgunluk beklentisi boyutu; çocukların yeterliliklerinin gelişmesini sağlayan 

sosyal, zihinsel ve duygusal olgunluk teşviki ve beklentisidir. 

Bakım destek boyutu; ebeveynlerin çocuklarıyla sıcaklık, ilgi, yakınlık 

derecesini ifade eder.  

Belirlenen boyutların her biri yüksek ve düşük düzeyler arasında değişir. 

Böylece her bir boyuta yönelik ebeveynlerde bulunan beklenti düzeyi anne 

babaların tutumunu biçimlendirir. Tablo 1.de boyutlardaki düzeylerin 

değişimine göre ortaya çıkan anne baba tutumlarını listelenmektedir. 

Baumrind’e (1971) göre, “izin verici”, demokratik” ve “otoriter”, “olmak üzere 

3 farklı anne baba tutumu ortaya çıkmaktadır.  

Tablo 1, Baumrind’in geliştirdiği boyutları ve anne baba tutumlarını 

temsil etmektedir. 
 

Tablo 1. Baumrind’in sınıflandırmasına göre belirlenen anne baba tutumları 

 Kontrol Açık İletişim Olgunluk 

Beklentisi 
Bakım Destek 

 Yüksek Düşük Yüksek Düşük Yüksek Düşük Yüksek Düşük 

Otoriter *   * *   * 

Demokratik *  *  *  *  

İzin Verici  * *   * *  
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Maccoby ve Martin Modeli 

Maccoby ve Martin (1983), anne baba tutumlarını, ebeveynlerin 

çocukların davranışlarına verdikleri tepkilere göre sınıflamıştır. Anne baba 

tutumlarını temel olarak duyarlılık/kabul-ilgi ve talepkarlık/kontrol olmak 

üzere 2 boyuta ayırmışlardır. Bu iki boyutun kesişimlerinden, boyutun 

düzeyine göre farklı kombinasyonlar değerlendirildiğinde demokratik, otoriter, 

izin verici/ihmalkâr, izin verici/müsamahakâr olmak üzere 4 anne baba tutumu 

ortaya çıkmaktadır. Tablo 2, Maccoby ve Martin’in geliştirdiği boyutları ve 

anne baba tutumlarını temsil etmektedir. 

Tablo 2. Maccoby ve Martin modeline göre belirlenen anne baba tutumları 

                                   Duyarlılık/Kabul-İlgi 

  Yüksek Düşük 

Talepkarlık/Kontrol 

Yüksek Demokratik Otoriter 

Düşük 
İzin 

Verici/Müsamahakar 

İzin 

Verici/İhmalkar 

 

Lamborn, Mounts, Steinberg ve Dornbush Modeli 

Lamborn, Mounts, Steinberg ve Dornbush (1991), önceki araştırmaları 

inceleyerek sentezlemiş ve kendi modellerini oluşturmuşlardır (Baumrind, 

1971; Maccoby ve Martin, 1983; Dornbush vd., 1985; Steinberg vd., 1989). 

Modellerinde çocuğa tepki verme duyarlılığı ve talepkârlık üzerine 

odaklanmışlar ve geliştirerek kabul/ilgi, kontrol/denetleme ve psikolojik 

özerklik olmak üzere 3 temel boyut belirlemiştirler. Tablo 3, Lamborn vd.’nin 

(1991) geliştirdiği boyutları ve anne baba tutumlarını temsil etmektedir.  

 

Tablo 3. Lamborn vd. (1991) modeline göre belirlenen anne baba tutumları 

 Kabul/İlgi Kontrol/Denetleme 

 Yüksek Düşük Yüksek Düşük 

Demokratik *  *  

Otoriter  * *  

İhmalkâr  *  * 

Müsamahakâr *   * 

 

 



79 | Aileye İlişkin Güncel Değerlendirmeler-3 

 

Anne Baba Tutumunun Boyutları 

Alanyazındaki anne baba tutumları zamanla çoğalarak birçok farklı 

tutum tanımlanmıştır. Bu bölümde tez kapsamında kullanılan “Anne Baba 

Tutum Ölçeği” (Yılmaz, 2000) ile tanımlanan boyutların yorumlanmasına 

altyapı kazandırmak amaçlanmıştır.  

Kabul/İlgi 

Çocukların ebeveynlerine olan algısını ebeveynlerin ilgisi, katılımcılığı 

ve sevecenliği üzerinden değerlendirmektedir.  

Kontrol/Denetleme 

Çocukların ebeveynlerine olan algısını ebeveynlerin kuralcılığı, kontrol 

ve denetleyiciliği üzerinden değerlendirmektedir. Ebeveynlerinin desteğini 

hisseden çocuklar daha özgüvenli ve girişimci olurlar.   

Psikolojik Özerklik 

Çocukların ebeveynlerine olan algısını ebeveynlerin kendi 

bireyselliklerini ne düzeyde teşvik ettiği üzerinden değerlendirmektedir. 

Ebeveynlerinin demokratiklik düzeyinin bir göstergesidir.    

Anne Baba Tutumlarının Sonuçları 

Anne baba tutumlarıyla ilgili modeller incelendiğinde genellikle 

tutumların iki uç arasında değişim gösterdiği dikkati çekmektedir. Modellerde, 

baskıcı/otoriter anne baba tutumu ile demokratik tutum birbirinin zıttı gibi 

değerlendirmektedir. Anne babaların tutum, davranış ve uygulamalarıyla ilgili 

genel bir çerçeve çizildiğinde elde edilen sonuçların da bu iki ucun arasındaki 

davranış dozuna göre sonuçlar elde edildiği dikkati çekmektedir.   

Ebeveynlerin bazıları bilinçli ebeveyn olma gerekçesiyle çocukları veya 

kendileri bir davranışa girdiklerinde bunun altında yatan sebepleri ararlar, 

araştırırlar. Eğer süreci doğru yönetir ise ebeveynlikleri etkili bir hal alır. Ancak 

araştırmalarının sonunda kendilerinde veya çocuklarında depresyon ve 

kızgınlık duygularına yol açarlarsa, ebeveynlerin etkiliği sınırlanabilir. Bu tarz 

olumsuz duyguların anne ve babanın depresyon ve kızgınlık gibi olumsuz 

duyguları, ebeveynlerin anne-babalık rollerini doğru yapamamalarına neden 

olmakla birlikte, çocukta başta sosyalleşememe sorunlarını da derinleştirdiği 

görülmektedir (Bugental, Brown ve Reiss, 1996). 

Baskıcı/otoriter tutuma sahip anne-babalar, çocuklarının davranışlarını 

hiç esnemeyen kurallarla şekillendirme eğilimindedir. Kurallar, çocuğa 
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danışmadan ve açıklama yapmadan konulur. Ebeveynler mutlak ölçütlere göre 

denetleme ve yargılama eğilimindedirler. Ebeveyn, kendini toplumun otoriter 

temsilcisi olarak görür ve bu otoriterlik rolü üzerinden çocuğun toplumsal 

kurallara mutlak itaat etmesini istemektedir. Çoğu otoriter anne baba, çocuğun 

kendine ait bir fikri olduğunu kabul etmez ve çocuğu kendi tasarladığı biçimde 

şekillendirmeye çalışır. Çocuğun söyleneni yapma zorunluluğu vardır ve 

ebeveynler istiyorsa çocuk eylemi tartışmasız gerçekleştirmek zorundadır 

(Yavuzer, 2005).   

Otoriter ve baskıcı anne babalar, çocuğu bir birey olarak 

görmediklerinden, çocukla sözel iletişim kurmaya önem vermez, çocuğun 

kendini yönetebilecek güçte olduğuna inanmaz ve kendiyle ilgili kararlarda bile 

bağımsızlığı ve bireyselliğini desteklemez. Çocuğun hakları, bireysel ilgi ve 

özellikleri görmezden gelinir. Çocuk, uslu durmalı ve saygılı olmalıdır. Aksi 

takdirde en doğal hakları bile esirgenir. Sevgi ihtiyacı, pekiştireç olarak 

kullanılır (Özyürek ve Tezel Şahin, 2010: 39). 

Baskıcı ailelerde çocuğun en küçük yanılgı ve yaramazlıkları 

cezalandırılır ve çocuk sürekli eleştirilerle karşı karşıyadır. Suçla orantısız ceza 

uygulamaları çocukta sürekli hata yapma korkusu yaratır. Cezanın nedeni 

açıklanmadığı için çocuk hangi davranışın hangi tepkiyi alacağı konusunda da 

fikir yürütemez. Ceza fiziksel de olabilir, suçlama, kınama, ayıplama biçiminde 

de olabilir. Baskı ve cezanın biçimi çocuğun korku ile davranış değiştirmesini 

sağlarken, doğru davranış kalıbını öğrenmesini engelleyecektir (Yavuzer, 

2005; Aydın, 2005). 

Otoriter ve baskıcı ailelerde büyüyen çocuklar yaşamı boyunca başkaları 

ile iyi ilişkiler kurmakta ve uyum sağlamakta zorluk çeker. Yaşayacağı 

psikolojik sorunlar bireyin hayatını zorlaştırır. Akranlarıyla kıyaslandığında 

daha düşük sosyal ve iletişim becerileri ve zayıf girişimcilik yetenekleri dikkati 

çeker (Çağdaş ve Seçer, 2010: 193). Bu çocuklar, kendini ifade etme becerileri 

zayıf, çekingen, huysuz, yeni bir şeyler yapmayı denemekten kaçınan, 

rekabetten uzak olabilmektedir. Olaylarla ilgili nedensellik ilişkisi kurmakta 

zorlandıklarından başkalarının etkisinde kolay kalırlar, aşırı duyarlı ve içine 

kapanık olabilirler. Kızlar, daha pasif ve bağımlı olurken, erkekler isyankâr ve 

saldırgan olabilir (Trawick-Swith, 2010/2013: 478; Yavuzer, 2005; Özyürek ve 

Tezel Şahin, 2010: 39).     
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Ailelerin çocuklarına, fiziksel şiddet gibi çocuğun onurunu zedeleyici 

cezalar vermeleri çocukta özsaygının düşmesine ve benlik kavramının 

olumsuzlaşmasına sebep olabilmektedir (Çağdaş, 2011).  Anne babalarına karşı 

öfke, düşmanlık duygusu geliştiren bu çocuklar, kendi yaş gruplarındaki 

bireylere karşı da agresif, incitici davranabilirler. Yetişkin olduklarında, kendi 

çocuklarına karşı katı bir tutum sergilemeleri beklenir. Çünkü ebeveynleri 

tarafından ceza verici bir tutumla büyütülen çocuk için bu durum, güçlü olanın 

güçsüz olanı ezeceği şeklinde olumsuz bir model olmuştur. (Çağdaş ve Seçer, 

2010: 192; Ogelman, 2012: 64). 

Demokratik ailelerde, sevgi ve bağımsızlık önemlidir. Çocuğa karşı 

anlayışlı ve sevecen davranan bu tip ailelerde aynı zamanda çocuğa olan sevgi 

de karşılıksızdır. Çocuğun haklarının dikkate alındığı, bireysel ve bağımsız 

olmasının desteklendiği bir ortam sağlanır. Çocuğun bir kimliği olduğunun 

farkında olan aile sürekli olarak çocuğu bu konuda destekler. Çocuğun söz ve 

karar hakkı vardır ve istekleri ilgiyle dinlenir. Benzer biçimde çocuk da aileyi 

dinlemeyi bilir. Sözlü iletişimde, nedensellik önemlidir. Ebeveynler; 

çocuklarıyla çatışma düzeyi düşük, isteklerinde mantıklı ve tutarlıdırlar. 

Ebeveynler istekleri arkasında yatan nedenleri çocukla tartışırlar. Çocuğa 

yapılan kısıtlamaların bir sebebi vardır ve özgürlüğü teşvik eden bir yöntemle 

farkındalık geliştirerek sınırlamalar uygulanır. Ebeveynler, gerekli gördükleri 

kısıtlamaların nedenlerini çocuğun anlayacağı şekilde açıklayıp onların 

uygulamalarını beklerler. Ebeveyn çocuğa kuralları öğretirken otoritesini sevgi 

ile koyar ancak, gerektiğinde kısıtlamalara uymalarını garantilemek için güç ve 

disiplin de kullanır. Güven verici, destekleyici ve demokratik tutumda ceza ve 

eleştiriden ziyade ödüllendirme, övme ve nedensellik ile farkındalık yaratma 

yöntemleri kullanılır. Anne baba iyi birer model olarak istenilen davranışları 

öğretmeye çalışır. Aynı zamanda, çocukla işbirliği ve paylaşım içinde olurlar 

(Trawick-Swith, 2010/2013: 478; Ogelman, 2012; Yavuzer, 2005). 

Araştırmacılara göre; hoşgörülü ve demokratik evlerde büyüyen, yakın 

bir ilgiyle hoşgörünün birleştiğini gören çocuklar, yaşamı boyunca ilişkilerinde 

daha etkin ve girişken, yaratıcı, fikirlerini ifade edebilme becerisi yüksek 

bireyler olmaktadırlar. Kendi otokontrolüne daha erken ulaşırlar. Okul 

performansları yüksektir. Kendileriyle barışık, neşeli, dengeli ve mutlu bireyler 

olurlar. Tutumlar üzerine yapılan çalışmalar, dengeli bir düzeyde kontrol ve 

sınırlamaların sıcak aile ortamı içinde davranışları olumlu yönde etkilediğini 
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ortaya koymaktadır. Ancak göreli olarak belirlenebilen bu dengenin üzerinde 

sosyo-kültürel yapının etkili rol oynadığı belirlenmiştir. Kontrollü tutumların 

Çin gibi Anglo-Avrupa olmayan sosyo-ekonomik düzeyi düşük kültürlerde 

çocukların gelişimini olumlu etkilediği bulunmuştur (Grusec ve Goodnow, 

1994). 

Çocuğa dengeli ve yeterli sevgi ve ilgi gösteren, belli sınırlarla birlikte 

özgür kalmaya teşvik eden, başarı için baskı uygulamayan, sorunların 

çözümünde destek veren, güvendiğini ve onu desteklediğini hissettiren, aşırı 

koruyucu bir tutum içine girmeden sevgi ve şefkat gösteren ailelerin daha mutlu 

ve uyumlu bireyler yetiştirdiği söylenebilir (Çağdaş, 2011). Baskıcı ya da aşırı 

izin verici tutum sergileyen ailelerde büyüyen çocukların ise, daha bağımlı, anti 

sosyal, özgüven eksikliği yaşayan, öz saygıları düşük, kendini iyi ifade 

edemeyen, hakkını savunamayan ve akademik yönden başarısız bireyler 

oldukları görülür (Yavuzer, 2005; Aydın, 2005). 

Psikolojik Sağlamlık İle Algılanan Anne Baba Tutumu 

Arasındaki İlişki 

Özen (2019), çalışmasında psikolojik sağlamlık ile anne baba tutumları 

arasında anlamlı bir ilişki olduğunu belirtmiş, demokratik ebeveyn tutumları ile 

psikolojik sağlamlık arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki tespit etmiştir. Aynı 

çalışmada ebeveynlerin otoriter tutumları ile alt boyutlardan içsel ve dışsal 

koruyucu boyutlar arasında negatif yönlü ve anlamlı ilişki tespit etmiştir. Lise 

düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin, bir zorlukla karşılaştıkları stresli 

durumlarda, yaşadıkları sorunların üstesinden gelmelerine destek olan içsel ve 

dışsal koruyucu faktörlerle anne baba tutumları arasında anlamlı ilişkiler 

olduğu düşünülmektedir. 

Alanyazındaki çalışmalar incelendiğinde psikolojik sağlamlık ile anne 

baba tutumları arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki içeren (Özen, 2019; Çiftçi 

ve Ünsal, 2019) araştırmalara rastlanırken, bazı araştırmalarda da negatif yönlü 

anlamlı ilişki belirlendiği (Akça, 2012) görülmektedir.  

Çiftçi ve Ünsal, (2019); Arastaman ve Balcı (2013) benzer çalışmalarda 

yılmazlığın önemli yordayıcılarından birinin algılanan aile desteği olduğu 

yönünde bulgulara ulaşmışlardır. Onat (2010), araştırmasında ebeveynlerin 

demokratik tutumlarının öğrencilerde yılmazlık düzeyini olumlu yönde 

etkilediğini, ancak otoriter ebeveyn tutumu yaşayan öğrencilerin yılmazlık 
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düzeylerinin olumsuz yönde etkilendiğini bulmuştur. Alanyazın incelendiğinde 

araştırmaların çoğunluğunun algılanan aile desteği üzerine yapıldığı 

görülmektedir (Arastaman ve Balcı, 2013; Malkoç ve Yalçın, 2015; Yılmaz ve 

Sipahioğlu, 2012).  

Işık (2016) yaptığı metaanaliz araştırmasında ise Türkiye’de yılmazlık 

ile ebeveyn tutumları arasındaki ilişkiyi inceleyen sadece altı çalışma olduğunu 

tespit etmiştir.  

Kurdek ve Fine (1994) ergenlerde psikososyal yeterliği araştırmış, 

Eldeleklioğlu (1996) öğrencilerin karar verme becerisini araştırmış, Çakmen 

(2004) ise ebeveyn tutumları ile bağımsızlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi 

incelemiştir. Araştırmalardaki ortak sonuç çalışmalardaki değişkenlerin pozitif 

anlamda yordanması için en iyi aile ortamının demokratik ailelerde 

bulunduğunun belirlenmesidir.  

Yurt dışı çalışmalarda (Leung ve Leung, 1992; Dew ve Huebner, 1994; 

Sastre ve Ferriere, 2000) ailede nitelikli ilişkilerin çocukların yaşam 

doyumlarının ve psikolojik iyi oluşlarının önemli bir yordayıcısı olduğu pek 

çok araştırma sonucu ile desteklenmiştir. Baumrind, sınıflandırmasında 

(rehberlik eden, demokratik davranan, destekleyen) yaşam doyumu ile yetkin 

aile tutumu arasında çok güçlü pozitif yönlü ilişki ortaya koymuştur 

(McFarlane, Bellisimo ve Norman, 1995; Suldo ve Huebner, 2004).  

Demokratik ya da yetkin aile tutumu, çocukların sorumluluk sahibi 

olmaları ve özgüvenli yetişmeleri için önem taşımaktadır (Baumrind, 1991). 

Bunun tersine hareket eden, çocuğa sorumluluk vermeyen, ihmalkâr davranışta 

bulunan anne baba tutumlarının bireyin okula olan bağlılığını azalttığı ve 

çocukta davranış problemlerine neden olduğu bulunmuştur.  Çocukları için 

yüksek beklenti içinde olan otoriter aileler, çocuklarıyla göreceli olarak 

davranış problemleri yaşamasalar da, çocuklarının özgüvenleri ve benlik 

saygıları düşük olmaktadır. Aşırı hoşgörülü anne babaların çocukları ise okulda 

ve toplumda bazı sosyal problemler yaşadıkları gibi hayatlarının merkezine 

arkadaşlarını almaktadırlar (Arıdağ ve Seydooğulları, 2019).  

Alanyazında desteklenen sonuçlar demokratik tutumun çocukların 

sosyal ilişkilerinde başarılı olma, özgüvenli davranma ve sorumluluk almasının 

beklenen bir durum olduğunu göstermiştir. Diğer taraftan otoriter tutumun 

çocuklar üzerinde yıkıcı etki gösterdiği, çocuğun benlik saygısı ve özgüvenini 

sarstığı, yaşam doyumunda olumsuz sonuçlar doğurduğu anlaşılmaktadır. 
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Alanyazında incelenen çalışmalardan bazılarında anne öğrenim düzeyi 

ile psikolojik sağlamlık arasında anlamlı ilişki belirlenirken (Enright ve Coyle, 

1998; Thoresen ve diğerleri, 2000; Bugay ve Demir, 2011) bazılarında herhangi 

bir ilişki tespit edilemediği (Şahin, 2013) görülmektedir. 
 

Öneriler 

Türk toplumunda görülen kültürel ve yapısal farklılıklar, toplumun 

gençlere yüklediği cinsiyet rolleri, ebeveyn tutumlarının cinsiyet açısından 

farklılaşması ve özellikle kız ergenlerde bir baskı aracı olarak kullanılması, 

ergenlerin algıladıkları anne baba tutumlarının kabul-ilgi, kontrol-denetleme ve 

psikolojik özerklik alt boyutlarında ve psikolojik sağlamlıklarında farklılığa 

neden olduğu düşünülmektedir. Bu durum araştırmacılar tarafından daha 

detaylı olarak araştırılabilir. 

Ergenlerin algıladıkları anne baba tutumlarının anne eğitim düzeyine 

göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği görülmüştür. 

Araştırmada baba eğitim durumu değişkenine göre ergenlerin psikolojik 

sağlamlıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma görülmemiştir. Elde 

edilen sonuç, Türk aile yapısının özelliklerine uygundur. Evde anne ile 

geçirilen zamanın babaya oranla daha fazla olması ve anne ile çocuk arasındaki 

psikolojik etkileşimin, baba ile çocuk arasındaki etkileşime göre daha yoğun 

olmasıyla açıklanabilir. Sonuçlar ailelere ve aile ile yapılacak çalışmalara ışık 

tutabilir. Bununla birlikte, en yüksek psikolojik sağlamlık puan ortalamalarının, 

baba öğrenim düzeyi “lise” olan ergenlerde görüldüğü tespit edilmiştir.  Tespit 

edilen sonuçların, hazırlanacak aile rehberliği etkinliklerinde okul psikolojik 

danışmanlarına yol göstereceği düşünülmektedir. Türk toplumunda babaların  

annelere  kıyasla  çocuklarına karşı “duygularını belli etmekten kaçınan” 

figürler olduğu düşünüldüğünde, duygu paylaşımları ve destekleyici  baba-

çocuk ilişkisi geliştirme konusunda farkındalık sağlayacağına inanılmaktadır. 

Ergenlerin psikolojik sağlamlıklarını destekleyecek ve geliştirmesine 

yardımcı olabilecek profesyonel psikolojik destek veren kişiler, aile, akran, 

sosyal çevre gibi sosyal destek mekanizmalarından yardım alabilmelerine 

yönelik çalışmalara ağırlık verilmelidir. Bu kapsamda politika geliştiriciler, 

eğitimde karar vericiler, akademisyenler ile uygulayıcıların bu süreci 

destekleyici etkinliklere yönelik ortak çalışmalar yapmasının uygun olacağı 

düşünülmektedir. 
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KARİYER YOLCULUĞUNDA AİLENİN ETKİSİ 

Her seçim insan hayatında pek çok yolun önünü açmaktadır. Bireyin 

yaşamını biçimlendirmesini sağlayan en önemli kararlardan biri de kariyer 

konusunda aldıkları kararlardır. Çocukluğundan itibaren kendi ilgilerini, 

yeteneklerini, değerlerini ve kişilik özelliklerini tanıyan birey alternatif meslek 

alanları içerisinden kendisine en uygun olanı seçerek bir kariyer yolu çizer.  

Kariyer gelişimi yaşam boyu süren ve her birey için farklı ilerleyen bir 

yolculuktur. Her bireyin biricik ve kendine has olması kariyer yolculuğunda 

etkilendiği faktörlerin de değişkenlik göstermesine sebep olmaktadır. Kişinin 

kariyer kararı psikolojik (ilgi, yetenek, kişilik özellikleri, mesleki değerler, 

çoklu zekâ), sosyolojik (aile ve sosyoekonomik sınıf), cinsiyet, politik ve 

ekonomik faktörlerden etkilenmektedir (Yeşilyaprak, 2020).   

Kişinin doğumun itibaren sahip olduğu genetik özellikler ve etkilendiği 

tüm bu dışsal faktörler kendisine bir kariyer yolu çizmesinde belirleyici 

olabilmektedir. Birey doğduğu andan itibaren pek çok alanda ailesinden 

etkilenerek veya aile üyeleriyle iş birliği içerisinde karar alırken kariyer kararı 

vermesinde ailenin önemi göz ardı edilemez. Vondracek, Lerner ve 

Schulenberg (1986), kariyer ve mesleki gelişimin, değişen bir bağlamda gelişen 

bireye odaklanan ilişkisel bir bakış açısıyla en iyi şekilde anlaşılabileceğini 

belirtmektedir. Bu noktada aile ele alınması gereken en önemli bağlamdır.  

Kişinin okuduğu okullardan seçtiği mesleğe kadar aile üyelerinin 

doğrudan veya dolaylı bir biçimde rolünün olduğu düşünülmektedir. Yapılan 

araştırmalarda kişinin aile yapısının, ailesinin sahip olduğu geçmişin, ebeveyn 

tutumunun, yetiştirme tarzının, aile üyelerinin benimsediği değerlerin ve 

inançların, ebeveynlerin meslekler hakkındaki bilgilerinin ve mesleki rollerinin 

kariyer gelişim süreçlerini önemli ölçüde etkilediği görülmüştür (Aşık, 2021). 

Kariyer gelişiminin yaşam boyu sürdüğü dikkate alındığında bireyin kariyer 

yolculuğunda aile etkilerinin her bir gelişim dönemine göre ayrı ayrı ele 

alınması daha uygun olacaktır. Çünkü çocukluk çağında kariyer gelişimine 

ailenin etkisi ile yetişkin bir bireyin kariyer gelişime ailesinin etkilerinin farklı 

olacağı öngörülmektedir. Bu çalışmada bireyin gelişim dönemleri çocukluk 

dönemi, ergenlik dönemi, beliren yetişkinlik dönemi ve yetişkinlik dönemi 

olarak ele alınacaktır. 
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1. Çocukluk Döneminde Kariyer Gelişimine Aile Etkisi 

Çocuklarla sıklıkla “Büyüyünce ne olacaksın?” sorusu sorulmaktadır. 

Çoğunlukla bu soruya verilen cevaplar ya cinsiyet rollerinden etkilenmekte ya 

da ebeveynlerin meslekleri ne ise o şekilde biçimlenmektedir (Trice, 1991). 

Ebeveynlerin, çocuğun kariyer gelişimi üzerindeki etkisi oldukça büyüktür. 

Çocuklar, erken yaşlardan itibaren, çoğu aile bağlamında meydana gelen, 

çevrelerindeki dünyayla ilgili deneyimlerine dayalı olarak kariyer kimlikleri 

oluşturmaya başlarlar. Aileler, ebeveyn ve kardeş alt sistemleri gibi daha küçük 

alt sistemlerden oluşan hiyerarşik olarak organize edilmiş sosyal sistemlerdir 

(Cox ve Paley, 1997). 

Kariyer sürecinin biçimlenmesinde çocukluk yıllarına verilen önem son 

yıllarda gitgide artmaktadır. Özellikle yaşam boyu kariyer gelişimi kuramları 

ortaya atıldığından beri kariyerin yalnızca ergenliğin sonlarını ve yetişkinlik 

dönemini kapsadığı görüşü yavaş yavaş etkisini kaybetmiş, çocukluk 

döneminin de bireyin geleceğini şekillendirmesinde etkili olduğu görüşü 

yaygınlaşmıştır. Super’ in kariyer yaklaşımına göre kariyer gelişimi için önemli 

olan benlik, rol model belirleme, ilgiler, yetenekler gibi kavramlar ve çalışmaya 

karşı olumlu tutum geliştirme gibi tutumlar çocukluk döneminde şekillenmeye 

başlamaktadır (Bacanlı ve Sürücü, 2011).  Küçük yaşlarda çocukların çevredeki 

uyaranlara duydukları merak, mesleklere dair repertuar geliştirmelerine ve bilgi 

edinmelerine yardımcı olmaktadır (Super ve Jordaan, 1973). Bu dönemde 

aileler çocukların mesleklere dair sorularını yanıtlayarak fark etmeden 

meslekleri tanıtmakta ve zihinlerinde bir yer edinmesini sağlamaktadır.  Çünkü 

çocukların mesleklere dair şemaları ve hedefleri içerisinde doğdukları aile 

ortamında oluşmaya başlar ve aile üyeleri çocuklarının benliğini 

şekillendirmede, değerlerini ve ilgilerini oluşturmada, mesleklere yönelik 

tutum geliştirmelerinde önemli bir rol oynar (Demirel, Demirel ve Düşükcan, 

2012). 

Ginzberg ve diğerleri (1951), ileride ebeveynleri hastalanırsa onlara 

bakabilmek için doktor olmayı isteyen bir çocuk örneği verir. Buna göre 

çocukların hayal dönemindeyken bazı mesleklerin gözlerinde 

büyütebildiklerini ve işlevsel haz temelli olarak seçim yapabildiklerini ifade 

etmektedir. Çevrelerindeki dünyayla ilgili gözlemler yoluyla çocuklar, çeşitli iş 

kollarında yer alan görevler, mesleklerin göreli değeri, en olası veya en uygun 

olan meslekler ve bu işin potansiyel faydaları hakkında fikirler oluştururlar. 
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Çevrelerinden edindikleri bu bilgileri daha sonraki yaşamlarında hangi 

meslekleri yapabileceklerini düşünmek için kullanırlar (Ferrari ve diğ., 2015). 

Küçük çocuklar, yakın çevrelerinde bulunan bilgileri kullanma eğilimindeyken, 

daha büyük çocuklar gelecekteki potansiyel çalışmalarını düşünürken daha 

geniş bir bilgi yelpazesinden yararlanır (Howard ve diğ., 2015). Çocuklar, 

etraflarındaki dünyayla ilgili gözlemler yoluyla ebeveynleri ve aile üyelerini 

gözlemleyerek hem doğrudan hem de dolaylı olarak çeşitli iş kolları hakkında 

fikir oluştururlar (Oliveira ve diğ., 2020). 

Aynı zamanda çocukluk döneminde mesleklere yönelim daha çok ilgi 

duyduğu alanlarla, kişilerle, mesleklerle alakalıdır (Siyez ve Mutlu-Çaykuş, 

2020). Çocuk ilgi duyduğu alanda bir kariyer inşa ettiğini hayal eder. Örneğin, 

futbol oynamaya ilgi duyan bir çocuk futbolcu olduğunu hayal eder.  Bu 

noktada ailenin çocuğun ilgi alanlarını tanıması ve keşfetmesi için destek 

olması yani çocuğa keşfetme ve deneme şansının tanınması da kariyer gelişimi 

açısından önemlidir.  

Çocukluk döneminde kariyer gelişimini etkileyen bir diğer faktör de 

çocuğun kendisi için rol modeller belirlemesidir (Yeşilyaprak, 2020). Bu rol 

model, aile üyelerinden birisi olabilir, yakın çevreden birisi olabilir veya 

tanınmış bir kişi olabilir. Burada ebeveynlerin mesleki rolleri de devreye 

girmektedir.  

Olumsuz iş deneyimleri olan ebeveynler (örneğin, işlerini aile 

sorumluluklarına engel olarak algılayan, esnek olmayan ve uzun çalışma 

programlarına sahip olan ve/veya basit ve tekrarlayan görevler gerektiren 

güvencesiz işleri olan), daha düşük akademik başarı sergileyen, daha az prestijli 

kariyer istekleri olan ve geleceğe ilişkin daha az güvende hisseden çocuklara 

sahiptirler (Barling ve Mendelson, 1999; Cinamon, 2001; Galinsky, 1999; 

Menaghan ve Parcel, 1995).  

Yapılan bazı araştırmalarda ebeveynlerin çocuklarının kariyer gelişimini 

destekleyici nitelikte tutum ve davranış gösteren ebeveynlerin çocuklarının 

mesleki planlama yapmaya yönelik daha iyi farkındalık kazandığı, mesleklere 

yönelik detaylı araştırma yaptığı ve mesleki karar vermede daha az zorluk 

yaşadığı saptanmıştır. Başka bir çalışmada ise çocuklarıyla daha sıcak ilişkiler 

kuran ve onları destekleyici nitelikte tutum sergileyen ebeveynlerin 

çocuklarının kariyer gelişimine olumlu etkide bulunduğu gözlenmiştir 

(Koçakoğlu ve Yalçın, 2020). 
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Yapılan araştırmalarda ebeveynlerin eğitim düzeyinin ve mesleklerinin 

çocuğun kariyer kararını etkilediğini görülmüştür. Bacanlı ve Sürücü (2011) 

ilköğretim öğrencileriyle yürüttükleri çalışmada öğrencilerinin anne ve 

babalarının eğitim düzeyi yükseldikçe çocukların kariyer gelişimi düzeyinin de 

yükseldiği sonucuna ulaşmıştır.  Okul öncesi ve ilkokul yıllarında kariyer 

gelişimi daha çok çocuğun kendisine ve çalışma dünyasına yönelik 

farkındalıklarının artmasına dayalıdır. Bunun yanı sıra kendisine ve kariyer 

geliştirmeye yönelik olumlu tutum geliştirme ve yanlış kalıp yargıların 

oluşmasını engellemek da önemlidir (Siyez ve Mutlu Çaykuş, 2020). Yapılan 

araştırmalara göre de bağlanmanın da çocuğun kariyer gelişimini etkilediği 

görülmektedir (Bacanlı ve Sürücü, 2011). Bowlby bir çocuğun ebeveynle 

bağlanma biçiminin duygusal gelişim başta olmak üzere diğer gelişim 

alanlarıyla birlikte kariyer gelişimine de etki edebileceğini söylemiştir. Güvenli 

bağlanma kavramı yalnızca bebekliği ve çocukluğu kapsamamaktadır, aksine 

bu kavram; bireyin ergenlik döneminde, hatta genç yetişkinlikte genel olarak 

psikolojik sağlığının en önemli yordayıcılarından biridir (Fraley ve Davis 

1997). Buna göre çocukların bebeklikten itibaren güvenli bağlanıp 

bağlanmamasının aslında okul sürecinde ve sonraki iş hayatına da yansıdığı 

söylenebilir. İlgili olmayan, sevecen olmayan, kendilerini kontrol eden anne 

babaya sahip olduğunu düşünen yani anne babalarını otoriter olarak gören 

çocukların kariyer bilgisi ve ilgisi, gelecekle ilgili plan yapma düzeyleri 

azalmaktadır (Kutlu, Apaydın, 2019).  Çocuğun kendine ilişkin benlik algısının 

da aile içinde güvenli bağlanmayla ilişkisi olduğu görülmüştür. Özellikle 

akademik yeterlik, fiziksel görünüm algısı aracılığıyla etkisi yorumlanmaktadır 

(Sümer ve Şendağ, 2009).  

Anne ve baba, çocuklarının kariyer gelişimi söz konusu olduğunda, 

birtakım yeteneklerin veya becerilerin gelişmesi için çabalarken, bazılarını 

önemsemeyip baskılayabilmektedir. Ayrıca, ebeveynlerin çocuklarına yönelik 

olan gerçekçi olmayan beklentileri, çocukların kendi istek ve arzularını ortaya 

koymasının önüne geçerek çocukları başarılı olamayacakları beklentiler ile 

mücadele etmek durumunda bırakabilmektedir (Nur, 2018). Ailenin çocuk 

üzerindeki beklentisi çok yüksek ve aile otoriter bir tutuma sahip olduğunda, 

çocuk ailesinin beklentilerini karşılamak adına kendi istek ve tercihlerini ikinci 

plana atma eğiliminde olmaktadır. Bu doğrultuda, baskıcı ebeveyn tutumuna 

sahip bir aile ortamında yetişen çocuk, hayatında aldığı çoğu kararda olduğu 
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gibi, meslek seçiminde de ailesinin beklentileri yönünde bir karar alacağı için 

mesleki doyuma ulaşma ihtimali daha düşük olacaktır. Bu örneğin aksine, aile 

içerisinde fikirleri önemsenen ve demokratik bir tutumu benimseyen 

ebeveynler tarafından yetiştirilen bir çocuk, ailesine fikirlerini kabul ettirmekle 

mücadele etmek yerine, ailesinin cesaretlendirici tavrı sebebiyle özgüveni ve 

öz farkındalığı yükseleceği için kendine uygun bir meslek seçme ve bu mesleği 

sürdürmekten keyif alma olasılığı daha yüksek olacaktır (Kılıç, 2019). 

Özünlü ve Bacanlı (2015)’e göre ise kariyer seçiminde aile etkisi, dört 

boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar; bilgi desteği, finansal destek, ailenin 

beklentileri ve değerler ve inançlardır.  

Bilgi desteği, ailenin çocuğunun kariyer gelişim süreciyle ilgili bilgi 

düzeyine; finansal destek, ailenin çocuğuna kariyer gelişimde sunmaya çalıştığı 

maddi olanaklara; ailenin beklentileri, ailenin çocuğun cinsiyetine, bakım 

verenlerin tutumlarına ve kültürel yapısına göre kariyer gelişim sürecini 

yapılandıracağına yönelik beklentilerine; değer ve inançlar, ailenin çocuğunun 

meslek seçimini yaparken ailesinin sahip olduğu dini görüşleri, etnik kökeni, 

değer ve inançları dikkate alacağına karşılık gelir (İşgör ve Sezer, 2008; Özünlü 

ve Bacanlı, 2015). 

 Bu noktada ailenin mesleklere yönelik olumlu ve olumsuz tutumlarının, 

kalıp yargılarının çocuğu etkileyeceğini söylemek mümkündür. 

 

2. Ergenlik Döneminde Kariyer Gelişimine Ailenin Etkisi 

Ergenlik döneminin kariyer gelişimi de dâhil olmak üzere birçok gelişim 

alanı için kritik olduğu söylenebilir (Savickas, 2002). Kariyer Psikolojik 

Danışmanlığı alanında yapılmış olan pek çok çalışma, ergenlerin kariyer 

gelişimi üzerinde ailenin etkisinin altını çizmiştir (Brown, 2004; Dietrich & 

Kracke, 2009; Noack, Kracke, Gniewosz ve Dietrick, 2010). Ergenlikte bireyler 

meslekleri keşfetmeye, mesleki istek ve beklentiler geliştirmeye (Hartung, 

Porfeli ve Vondracek, 2005), öz yeterliklerini oluşturmaya (Turner ve Lapan, 

2005) ve ilgilerini sağlamlaştırmaya (Tracey, 2002) başlarlar.  

Ergenler için önemli kariyer gelişim görevleri; ilgileri, kapasiteleri ve 

değerlerini tanımak; iş dünyası hakkında bilgi edinmek ve sonunda gerçekçi 

eğitsel ve kariyer yollarına karar vermektir (Super, 1990). Kariyerle ilgili 

kararlar alırken, ergenlerin ayrıca olumlu kariyer tutum ve davranışlarını 

benimsemeleri ve kararlarını kariyerle ilgili bilgi ve becerilere dayandırmaları 
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gerekir (örneğin, kariyer karar verme kesinliği sağlayan mesleki bilgiler; Super, 

1990).  

Çoğu araştırma, aile ile ilgili ebeveyn tutumlarının ergenlerin kariyer 

gelişimini, isteklerini, mesleki planlarını, kariyer araştırmasını, kariyerle ilgili 

ve iş başarısına yönelik tutumlarını etkileyebileceğini öne sürmektedir. 

(Galambos & Silbereisen, 1987; McMahon, Carroll ve Gillies, 2001; Peterson, 

Stivers ve Peters, 1986; Turner, Steward ve Lapan, 2004; Young & Friesen, 

1992). 

Kuramsal açıdan bakıldığına ise meslek seçimi ve mesleki gelişim 

açısından ailenin önemine de büyük vurgu yapıldığı görülmektedir. Super 

(1957), tutumlar ve kişilerarası ilişkiler gibi aile değişkenlerinin kariyer 

seçimini ve uyumunu etkilediğini iddia etmiştir. Roe (1956, 1957), aile 

etkileşim kalıplarının mesleki sonuçlara önemli ölçüde katkıda bulunduğunu ve 

ebeveyn tutumları ile çocukların nihai kariyer seçimleri arasında bağlantı 

olduğunu belirtmiştir (Osipow ve Reed, 1985; Roe & Lunneborg, 1990). Diğer 

kuramcılar, mesleki seçim ve gelişimi etkileyebilecek aile ile ilgili değişkenleri 

ebeveynler (Holland, 1959, 1997), aile eğitimi deneyimleri ve modelleme 

(Krumboltz, 1979; Mitchell & Krumboltz, 1990), aile aracılı cinsiyet rolü 

tiplemesi (Gottfredson ve Becker, 1981) ve kimlik gelişiminde aile duygusal 

desteği (Bordin, 1990) olarak tanımlamışlardır. Görülmektedir ki, çoğu büyük 

kariyer kuramı, aile değişkenleri ile mesleki sonuçlar ve kariyer gelişim 

süreçleri arasındaki ilişkileri belirtir veya ima eder (Blustein, Walbridge, 

Friedlander ve Palladino, 1991). Bu nedenle, ailelerin, çocuklarının veya 

çocuklarının ihtiyaç duyduğu rehberliği nasıl sağlayacaklarını anlamaları 

önemlidir.  

Ergenlik çağındaki bireyler için meslek seçimi ve kariyer gelişimi, 

çocukluk dönemine oranla daha ciddiye alınan ve daha sık gündeme getirilen 

bir konu olarak ele alınabilir. Kariyer gelişimi için en temel adımlardan iki 

tanesi olan liseye geçiş ve üniversiteye hazırlık pek çok bireyin ergenlik 

dönemine denk gelmektedir. Ailenin çocuğu üzerinde büyük etki sahibi olduğu 

bu dönemde bireyin kariyer gelişim sürecini etkileyen faktörler ailenin eğitim 

düzeyi, ebeveyn tutumları, beklentileri, kültürel yapıları ve maddi destek 

sağlamaları olarak sıralanabilir (Tanhan ve Yılmaz, 2017).  Özünlü ve Bacanlı 

(2015), kariyer seçiminde ailenin etkisini ailenin beklentileri, bilgi desteği, 

finansal destek ve değerler ile inançlar olmak üzere dört boyutta 
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değerlendirmiştir. Ebeveynlerin sahip olduğu kültürel yapıya, tutumlarına ve 

çocuklarının cinsiyetine uygun bir meslek seçmesini beklemesi ailenin 

beklentileri boyutunu temsil eder. Örneğin, toplumun büyük bir kısmında 

öğretmenlik kadın mesleği olarak benimseniyorsa ve aile bu görüşü 

destekliyorsa kız çocuklarının öğretmen olması yönünde bir beklentiye 

kapılabilirler. Finansal destek ise ailenin kariyer gelişim sürecinde çocuğa 

sağlayacağı maddi destektir. Örneğin, bir çocuğun özel okulda veya devlet 

okulunda okutulması, dil kurslarına gönderilmesi ailenin maddi imkânlarına 

bağlıdır. Bilgi desteği ise ebeveynlerin çocuğun kariyer gelişimi ile ilgili bilgi 

sahibi olmasıdır. Bu boyutta hem çocuğu tanıyarak ona uygun alternatif meslek 

alanlarını sunmak hem de genel olarak çeşitli meslek dallarına ilişkin bilgi 

sahibi olmak ve bu kariyer yolunda ne gibi adımlar atılması gerektiğini bilmek 

aile üyelerinin sunacağı desteği ifade eder. Değerler ve inançlar boyutu da aile 

üyeleri tarafından çocuğun kariyer kararını verirken ailesinin sahip olduğu 

değerlere, inançlara, etnik kökene, ideolojiye uygun bir seçim yapmasına 

yönelik beklentiyi temsil etmektedir. Bu bilgiler ışığında ailenin sosyo-

ekonomik durumundan dini inancına kadar pek çok etmenin ergenlerin kariyer 

gelişim sürecinde rol oynadığı söylenebilir. Ebeveynlerin çocuklarının mesleki 

gelişimini destekleyici tutum ve davranışlarının da ergenin karar verme ve 

mesleki gelişim sürecini etkilemektedir (Özdel, 2009). Tecimer (2017), lise 

düzeyi öğrencilerle yürüttüğü çalışmasında ailenin bilgisel desteğinin çocuğun 

kariyer gelişimini yüksek bir düzeyde yordadığı bulgusuna ulaşmıştır. Aynı 

çalışmada aile tutumlarının da kariyer gelişimini etkilediği, demokratik tutuma 

sahip ebeveynlerin çocuklarına kariyer gelişim sürecinde daha yüksek düzeyde 

bilgisel destek sağladığı sonucu elde edilmiştir. Kariyer gelişimi ile ilgili 

yapılan bir başka çalışmada lise son sınıf öğrencilerinin kariyer kararı 

vermesinde ailelerinin ve sosyal medyanın etkisi incelenmiştir (Tanhan ve 

Yılmaz, 2017). Tanhan ve Yılmaz, öğrencilerinin büyük bir kısmının kariyer 

kararı verirken ebeveynlerinin hayalinde olan mesleklere yöneldiği sonucuna 

ulaşmıştır.  Ayrıca öğrencilerin kariyer kararı verirken sırasıyla ailenin 

hayalindeki meslek, ailenin eğitim düzeyi, sosyal medya kullanımı ve anne-

babanın mesleği faktörlerinden etkilendiği bulgusunu elde etmiştir. Buna göre 

ergenlerin ailelerinin beklentilerine göre meslekler seçmeye eğilimli olduğu 

söylenebilir. Bu durum ebeveynleri hayal kırıklığına uğratmama isteğinden 

kaynaklanabilir veya aile ergen üzerinde bir baskı kuruyor olabilir. 
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Tüm bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin eğitim düzeylerinin, maddi 

koşullarının, ergenin sosyal destek imkânlarının, ailenin kariyer gelişimine 

ilişkin bilgi düzeyinin, ebeveyn beklentilerinin bir ergenin kariyer kararı 

vermesini ve kariyer gelişim sürecini etkilediği söylenebilir.  
 

3. Beliren Yetişkinlik Döneminde Kariyer Gelişimine Aile 

Etkisi 

Beliren yetişkinlik, özellikle 18-25 yaşlar arasına odaklanarak onlu 

yaşların sonlarından yirmili yaşların ortalarına kadar olan dönemi tanımlamak 

için yeni bir gelişim anlayışı olarak önerilmektedir (Arnett, 2000). Bu dönem 

ülkemizde kariyer gelişimi açısından değerlendirildiğinde bireyin üniversite 

tercihi yaptığı, üniversite öğrencisi olduğu ve meslek yaşamına atıldığı yılları 

ifade etmektedir. Bireyin kariyer kararı vermesinde bu kararın olası sonuçları, 

yaşamdaki sorumlulukları, ailesinden ve çevresinden göreceği tepkiler stres 

oluşturabilmekte; aynı zamanda aile içerisindeki iletişim, ebeveyn tutumları, 

değerleri, ailenin beklentileri gibi faktörler de kişinin bu kararı verme 

konusunda kendisini yetkin görme durumunu etkileyebilmektedir (Aşık ve 

Akgül, 2022). 

 Yapılan çalışmalarda üniversite öğrencilerinin kariyer gelişiminde 

ailenin ekonomik koşullarının belirleyici bir role sahip olduğu görülmüştür. 

Sağdıç ve Demirkaya (2009), üniversite öğrencileriyle yaptıkları nitel içerik 

analiz yöntemini kullandıkları çalışmada bazı öğrencilerin ailelerin maddi 

imkânlarının yetersiz olması ve ailelerine yük olmaktan çekinmeleri sebebiyle 

kariyer gelişiminde en kısa sürede para kazanabilmeyi öncelik olarak aldıkları 

sonucuna ulaşmışlardır. Aşık ve Akgül (2022), yaptıkları çalışmada üniversite 

öğrencilerinin kariyer kararında ailelerinden etkilenme düzeylerinin anne ve 

babanın eğitim düzeyine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı bulgusunu elde 

etmiştir. Sonuçlara göre anne ve babanın eğitim düzeyi arttıkça üniversite 

öğrencisinin kariyer kararı verme sürecine daha fazla etki ettikleri bulgusuna 

ulaşılmıştır. 

İş dünyasının sürekli değişmesi ve beliren yetişkinlerin mezun olduktan 

sonra işgücüne katılmasıyla işgücü piyasasının giderek daha rekabetçi hale 

gelmesiyle birlikte, uygun kariyer kaynaklarıyla donatılmaları esastır. Ayrıca, 

üniversite öğrencilerinin yaşamları, akran grupları ve tanıdık olmayan 

kurumsal kültürler gibi çeşitli çevresel faktörlerle ilişki kurmaya hazırlanırken 



99 | Aileye İlişkin Güncel Değerlendirmeler-3 

 

bireyler kişisel özelliklerini ve yaşam deneyimlerini getirdiklerinden, doğası 

gereği karmaşık ve belirsizdir (Reason, 2009). Lisans öğrencileri için kariyer 

planlaması yüksek derecede belirsizlik içerir. Örneğin, potansiyel 

alternatiflerin sayısı ve gelecekteki kariyer yolları sınırsızdır (Gati, 1990). 

Beliren yetişkinlik dönemi de büyük ölçüde bir keşif aşaması olarak kabul edilir 

(Super, 1955). Bu nedenle, sonuçların ve olasılıkların belirsizliği karar 

verememe ile karakterize kariyer kararsızlığına veya istenmeyen bir karar 

verme hatasına yol açtığında sorunlu hale gelir (Gati, Krausz ve Osipow, 1996). 

Super'in (1955) 18-25 yaş arasını kapsayan keşif aşaması, bireylerin çeşitli 

rolleri ve seçenekleri keşfettikleri bir dönemdir. Kristalleşmenin alt 

aşamasında, bireyler, farklı meslekleri daha iyi anlamaya çalışmak da dâhil 

olmak üzere ne yapmak istediklerini netleştirir. Ardından kariyer alternatifleri 

oluşturur ve tercihlerini belirler. Son olarak, kariyer hedeflerini gerçekleştirmek 

için bu seçimleri uygular ve kararlar alırlar. Örneğin, bir kişi uzun vadeli 

kariyer kararları verirken daha bilinçli olmak ve daha iyi bilgilenmek için 

birden fazla "deneme işlerinde çalışabilir. Bu noktada ebeveynlerin bireylerin 

kariyer gelişim sürecinde benimsediği tutumların olumlu veya olumsuz etkileri 

olabilir. Kolektivist toplum içerisinde yaşayan bir ailenin çocuğuna karşı 

sergilediği korumacı tavır, onun kararlarına müdahale etme ve kendi değerlerini 

kabul ettirmeye çalışma ile sonuçlanabilir (Koçakoğlu ve Yalçın, 2020). Bu 

durum da kariyer kararı vermede aile baskısının göz ardı edilemez bir etki 

yaratabileceğini ortaya koymaktadır. Kariyer gelişim sürecinde ailenin kendi 

inanç ve değerlerini bireye benimsetmeye çalışması ve baba mesleğinin 

sürdürmesini bekleme gibi tutumları bireyin kendi istekleri ve ailesinin 

beklentileri arasında kalmasına sebep olabilmektedir (Yeşilyaprak, 2021).   

 

4. Yetişkinlik Döneminde Kariyer Gelişimine Aile Etkisi 

Yetişkinlik döneminin de birtakım gelişimsel görevleri ve kariyer 

süreçlerine ilişkin önemli özellikleri bulunmaktadır. Bu dönemde bireyin 

kariyer gelişimi iş doyumu, kariyer geçişleri, iş gücüne yeniden girme ya da iş 

değiştirme gibi unsurlardan oluşmaktadır (Siyez ve Mutlu-Çaykuş 2020). 

Bireyin hem iş yaşamını sürdürmesi hem de günlük yaşamdaki rollerini 

dengeleyebilmesi kariyer gelişimi açısından önemlidir. Çünkü yetişkinlik 

dönemindeki bir birey evlenerek bir ailenin sorumluluğunu üstlenebilir, farklı 

roller edinebilir, eşi de çalıştığı takdirde ev içerisindeki görev ve 
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sorumluluklarını dengelemesi gerekebilir veya bu dönemde bir boşanma 

gerçekleşebilir ve kişi kendi yaşam düzenini tekrar kurmak zorunda kalabilir 

(Siyez ve Mutlu-Çaykuş, 2020). Bu bilgiler doğrultusunda bireyin aile 

yaşamının ve iş yaşamının birbirini etkileyeceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Örneğin, çift kariyerli bir ailede hem anne hem de baba çalıştığında iş 

sorumlulukları ile ev sorumluluklarının aynı anda yürütülmesi gerekmektedir. 

Bu durum da aile ve iş arasında birtakım çatışmaların çıkmasına neden 

olabilmektedir. Literatürde bununla ilgili olarak aile-iş çatışması ve iş-aile 

çatışması kavramlarından söz edilmektedir. Kısaca değinmek gerekirse iş-aile 

çatışması, kişinin kariyerine ilişkin olarak üstlendiği sorumlulukların ve 

mesleki rolünün aile yaşantısındaki görevlerini yerine getirmesine engel olduğu 

durumlarda meydana gelen çatışma olarak tanımlanmıştır (Frone ve Cooper, 

1992). Aile-iş çatışması ise ailevi rollerin ve aile yaşantısında yerine getirilmesi 

gereken yükümlülüklerin bireyin iş hayatına ilişkin rollerini aksatması 

durumunda meydana gelen çatışmayı ifade eder (Voydanoff, 2005). 

Özdevecioğlu ve Aktaş (2007) yaptıkları çalışmada iş-aile çatışmalarının 

bireyin yaşam tatminini azalttığı sonucuna ulaşmışlardır. Bu durumda iş 

yaşamındaki sorumlulukları yoğun olan ve bu durumu aile hayatına yansıtarak 

dengeyi kurmakta zorlanan bir bireyin yaşam doyumunun azalacağı 

söylenebilir. Bir başka çalışmada da iş-aile çatışması ve aile-iş çatışmasının 

hem bireyin yaşam doyumuyla hem de iş tatminiyle negatif yönlü anlamlı bir 

ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Özdevecioğlu ve Çakmak Doruk, 2009). 

Buna göre bireyin hayatındaki en temel unsurlar olan iş ve aile arasında gerekli 

denge sağlanamazsa bireyin hem işine hem de yaşama ilişkin tatmin duygusu 

bundan olumsuz etkilenmektedir.  

Araştırmacılar, iş-aile çatışmasında cinsiyet farklılıkları da dikkate 

alınmalıdır. Çalışmalar kadınların erkeklerden daha sık iş ve aile çatışması 

yaşadıklarını göstermiştir. Bu sonuçlar, muhtemelen geleneksel cinsiyet rolleri 

etkisiyle kadınların erkek meslektaşlarına kıyasla aile alanına yönelme 

konusunda daha fazla sorumluluk hissettiklerini düşündürebilir. Araştırmalar, 

iş rollerinde ne kadar zaman harcadıklarına bakılmaksızın, kadınların tipik 

olarak aile rolünde erkeklerden daha fazla zaman harcadıklarını göstermiştir 

(Gutek, Searle ve Klepa, 1991). İş-aile çatışması, bireysel ve örgütsel düzeyde 

bir dizi olumsuz sonuçla ilişkilendirilmiştir. Yüksek çatışma seviyeleri, iş 

tatminsizliği, kurumdan ayrılma isteği, aşırı iş yükü, işle ilgili sorunlar ve ailede 
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yaşanan güçlükleri yordar. Ayrıca ek olarak aile ve evlilik 

memnuniyetsizliğine, ebeveyn aşırı yüklenmesine, aile içi sorunlara ve düşük 

iş performansına yol açmaktadır (Frone ve diğ., 1997; Korabik ve diğ., 2003). 

İş-aile çatışması ile ilgili örgütsel sonuçlar, artan iş-aile çatışması düzeylerine, 

çalışanların iş ve kariyer doyumlarının azalmasına ve ayrıca artan devamsızlık 

oranlarına ve işten ayrılma isteğine katkıda bulunduğunu göstermektedir (Eby, 

Casper, Lockwood, Bordeaux ve Brinley, 2005).  
 

Sonuç ve Öneriler 

İnsan aile içerisine doğar, büyür ve ölür. Yaşam boyu süren kariyer 

gelişimi, bireyin erken çocukluğundan ölümüne dek maruz kaldığı pek çok 

uyaran tarafından şekillenen bir süreçtir. Bireyin kariyer yolculuğuna en çok 

etki eden faktörlerden birisi de ailedir. Ailenin değerleri, tutumları, çocuk 

yetiştirme tarzları, inançları, maddi koşulları, ebeveynlerin eğitim düzeyi ve 

kariyer gelişimine ilişkin bilgi düzeyleri, yeni bir aile kurma, boşanma, çocuk 

sahibi olma gibi çeşitli faktörler bireyin kariyer kararını 

biçimlendirebilmektedir. Özellikle yetişkinliğe kadar olan çocukluk, ergenlik 

ve beliren yetişkinlik döneminde aileye pek çok görev düşmektedir. Kariyer 

yolculuğunda çocuğuna destek olmak isteyen ebeveynlerin kendi değerlerini 

benimsetmek ve kendi isteklerini yaptırmak adına baskıcı bir tutum 

sergilememesi, çocuklarına demokratik bir tutumla yaklaşmaları oldukça 

önemlidir. Ayrıca özellikle küçük yaşlardan itibaren çocuğun kendi ilgi ve 

yeteneklerini keşfetmesinde destekleyici olmaları ilerleyen zamanlarda 

çocuğun kendisine uygun meslek alternatifleri oluşturabilmesi için oldukça 

önemlidir. Ebeveynlerin bu süreçte çocuklarının kişilik özelliklerini tanıması 

ve onlara uygun mesleklerle ilgili bilgi sahibi olması, çocukların kariyer 

gelişim sürecini olumlu etkileyebilecek faktörlerdendir. Bu açıdan 

ebeveynlerin meslek alanlarına ilişkin kendilerini geliştirme çabası önem 

taşımaktadır. Yetişkinlik döneminde olan bir bireyin iş hayatındaki rolleri ile 

aile hayatındaki rolleri dengeleyebilmesi ve bu alandaki çatışmaları sağlıklı bir 

biçimde yönetebilmesi için aile içerisinde sorumlulukların belirli olması ve 

herkesin üstlendiği görevleri yerine getirmesi de önem taşımaktadır.  

Genel olarak değerlendirildiğinde ailenin her gelişim döneminde bireyin 

kariyer süreçlerini etkilediği görülmektedir. Özellikle ebeveynler çocuklarının 

kariyer gelişimi üzerindeki etkilerinin farkında olup destekleyici bir tutum 
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sergilediğinde çocuklarının kariyer kararı verme konusunda kendisini daha 

yetkin hissetmesine yardımcı olacaktır.  
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GİRİŞ 

Toplumumuzda aile kavramı güncelliğini korumakta olan bir kavram 

olup kültürümüze göre şekillenmiştir. Aile sisteminde olan her bir yanlış 

öncelikle toplumdaki yapıyı etkilemektedir. Toplum sisteminin devamlılığını 

sağlamak için, temelleri sağlam oluşturulan bir aile kurumu ciddi bir önem 

taşımaktadır (Alaçam,2020). Aile, sevgi ve nefret duygularını güçlü 

yaşadığımız ve beraberinde en derin doyumlarımızı ve acı veren hayal 

kırıklıklarımızı da yaşadığımız yerdir. Bir ailenin içinde dünyaya gelir ve 

yetişkinlikte evlilik yoluyla da yeni bir aile kurarız 

(Akpınar,Sönmez,2021).Evlilik, toplumumuzda, gelenek ve kültürümüzde 

önemli bir değerdir. Bu yüzden belirli bir yaşa geldiğinde her bireyin evlenmesi 

ve bunu sürdürmesi beklenir (Kankaya,2015). Evlilik, geçmişten bugüne kadar 

bireyler ihtiyaçlarını giderebilmek adına yaşamları boyunca karşı cins ile 

birleşme ve hayatını bu şekilde devam ettirmesidir. Çatal (2019)’a göre 

evlilikler ne kadar mutlu ve sağlıklı şekilde seyrediyor ise toplumda o denli 

mutlu ve sağlıklı bir hal alır.   

Evlilik kavramı, içerisinde yer alan bireylerin sosyal, biyolojik ve 

psikolojik ihtiyaçlarını karşılayan önemli bir unsur olarak gözler önüne 

serilmektedir. Evlilik içerisinde değer görme, sevilme ve sevme, aidiyet, 

adanma, yaşamı paylaşma gibi ihtiyaçlar psikolojik ihtiyaçların, yalnız sosyal 

hissetmemek, statü kazanımı, güven duygusu, destek görme ve korunma gibi 

ihtiyaçlar sosyal ihtiyaçların tatminini sağlama üzerine ayrıca önem taşır. 

Bunun yanı sıra çiftlerin cinsellik ihtiyacı ve tatmini, çocuk sahibi olma ve 

soyun devamlılığına ilişkin ihtiyaç ve gereksinimleri biyolojik ihtiyaç 

kapsamında karşılamaktadır.  

 Evlilik yasal ve sosyal olarak onaylanmış̧ bir birliktelik olarak, 

genellikle bir kadın ve bir erkek arasında, yasaların, kuralların, geleneklerin, 

inançların ve tarafların haklarını ve görevlerini belirleyen ve eğer varsa 

evlatlarına statü tanıyan tutumlarla düzenlenen bir birlikteliktir (Alaçam,2020). 

Evlilik, bireylerin hayatlarını çeşitli açıdan etkileyen mutluluk, hüzün ve sıkıntı 

gibi pek çok duyguyu içerisinde bulundurmasının yanı sıra aynı zamanda 

insanların büyük çoğunluğu için gerçekleştirmek istedikleri hayat 

hedeflerinden biridir (Gezer,2022). 

  Evliliğin içerisinde yer alan ve evlilik üzerinde etkisi bulunan 

kavramlardan biri de evli bireyler arasında yaşanan evlilik doyumudur. Tezer 
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(1986) evlilik doyumunu  kişilerin evlilik durumunda ihtiyaçlarını 

karşılamasına yönelik algısı olarak tanımlamıştır. Çağ ve Yıldırım (2013) ise 

evlilik doyumunu, kişilerin evliliklerini yaşarken tatmin almalarını sağlayan bir 

süreç olarak tanımlamaktadır. Evlilik doyumunu, evlilikteki ortak ilgiler, 

karşılıklı uyum sağlamak, eşlerin karşılıklı bağlılık içinde olması gibi olumlu 

durumların; sahip olunan boşanma düşüncesi, evlilikten şikayetçi durumda 

olma, evlilik ilişkisinde bireyin kendisini tek başına hissetmesi gibi olumsuz 

koşullardan daha ağır basması olarak ifade etmek mümkündür(McNamara ve 

Bahr, 1980; akt. Gezer, 2022). 

Evlilik doyumu, bireyin evlilik ilişkisindeki gereksinimlerini karşılama 

derecesine ilişkin algısıdır. Çiftin beraberliğinde hissettikleri sıkıntı, keyif 

hissinden daha fazla olduğu noktada evlilik doyumu düşmeye başlamaktadır. 

Evlilik doyumu konusunda, aşk, sadakat ve paylaşılan değerler, kavramı 

açıklama konusunda temel faktörlerin başında gelmektedir. Evlilik doyumunun 

yüksek olması evliliğin sürmesine etki ederken, evlilikte doyumsuzluk eşlerin 

psikolojik ve fiziksel olarak kendilerini ve birbirlerini yıpratmalarına sebep 

olabilmektedir. Evlilik doyumunun düşük olması çiftlerin birbirinden 

uzaklaşmasına neden olmakta bu durum ise aldatma eğilimini artmasına sebep 

olduğu gözlemlenmektedir. Aldatma eğilimi bireylerin evliliklerini etkileyen 

bir faktördür (Alaçam,2020). İnsanların kurdukları ilişkilerde en büyük 

beklentileri güvendir. Güveni zedeleyecek olan tutum ve davranışlar, 

kişilerarası ilişkilere önemli ölçüde zarar vermektedir (Özkur,2022). Aldatma 

da bunlardan birisidir. Literatürde aldatma; birbirine bağlılık göstereceklerine 

dair anlaşmış olan bireylerin, ilişkileri haricinde bir kişiye karşı duygusal, 

düşünsel ve davranışsal tutumlarının ilişkiyi tehdit edecek biçimde yakınlık 

içermesi şeklinde tanımlanmaktadır (Atwood ve Schwartz, 2002, akt.Çiçerali 

ve Büyük,2019). Hall ve Fincham‟e (2006) göre aldatma partnerler arasındaki 

güven ve anlaşmanın ilişkiye başka bir bireyin cinsel, romantik ya da duygusal 

olarak dahil olması sonucu bozulmasıdır (akt. Gezer,2022). 

     Geçmişten günümüze evlilik ilişkilerinin en yaygın çatışma 

sebeplerinden olan aldatma olgusu, kimi zaman ilişkinin sonlanmasına kadar 

gidebilen yıkıcı etkilere sahiptir. Aldatma; toplumsal, kültürel ve dinsel 

öğretiler ile yanlış olarak etiketlense de görülme sıklığı oldukça yüksektir           

(Kaya Örk ,2021). Aldatma, evlilik ilişkisi içinde yaşanan ve birlikteliğin 

temellerine zarar veren bir olgudan ziyade çalışılması ve bilgi edinilmesi güç 
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ve geleneksel yapısını halen muhafaza eden Türk toplumu açısından mahrem 

bir konudur (Kantarcı, 2009). Aldatma davranışı sonucunda kimi çiftler 

boşanma sürecine girerken bazıları ilişkiyi onarma yoluna gitmektedir. 

Aldatılan eş, aldatan eşe yönelik kalıcı ve genel varsayımlarda bulunduğu 

zaman ilişkiyi sonlandırdığını ama aldatılan eş bu durumun geçici ve köklü 

olmadığına dair varsayımlarda bulunduğu takdirde ilişkiyi sonlandırmadığını 

ortaya koymaktadır(Gezer,2022).Aşağıda  evlilik, evlilik doyumu,aldatma 

konuları ve bu konulardaki çalışmalara yer verilmiştir. 

EVLİLİK  

 Evlilik literatürde; “İki ayrı bireyin ayrı değerler, ayrı kültürlerle ve 

farklı aile geçmişleriyle birleştikleri ve birbirlerini destekleyerek; toplumsal 

kabulü sağlamaları sonucunda oluşan bir anlaşma şeklinde toplumun kabulü 

dahilinde cinsel gereksinimlerin sağlandığı birliktelik ve kendilerini yeniden 

tanımladıkları toplumsal kural ve yasalarla şekillendirilmiş yasal, duygusal, 

davranışsal ve biyolojik bölümleri barındıran sosyal bir sistem” olarak 

tanımlamaktadır. 

Türk Medeni Kanunu’nun 185. Maddesinde evlilik “Evlenmeyle eşler 

arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle 

sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen 

göstermekle yükümlüdürler. Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve 

yardımcı olmak zorundadırlar” şeklinde tanımlanmaktadır (Türk Medeni 

Kanunu, 2001).  

Fowers (1993) ise evliliği bireyin mutlu olmasını sağlayan ve onun 

gelişimine imkân tanıyan başka bir benlikle kendi benliğini birleştirerek yeni 

bir birim oluşturma olarak tanımlamıştır (akt. Demir,2022). 

Hansen ve L’Abate (1982) evliliği, karı-koca arasında birliğin, açık ve 

güvenilir bir ilişkinin bulunduğu; eşler arasında etkili bir iletişimin olduğu, 

ayrıca bireylerin gerek psikolojik gerek maddi ihtiyaçlarını karşılayabildiği, 

duygusal yakınlık, öfke ve cinsellik duygularını yaşayabildiği bir sistem olarak 

ifade etmektedirler (akt. Demir,2022). 

Beşpınar (2014) çalışmasında eşlerin seçiminin toplumdan topluma 

değiştiğini belirtmektedir. Batı toplumlarında evlilik için kişisel tercih, 

olgunluk, cinsel sadakat önemliyken; Doğu toplumlarında ise eş seçiminde aile 

isteği ve kararının etkin olduğu görülmektedir. Bireyin içine doğup büyüdüğü 
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toplum ve kök aileden gelen kültürel aktarım gibi etmenler eş seçimi hususunda 

belirleyici faktör olabilmektedir. Özellikle doğu kültürü etkisinin yaşandığı 

yerlerde bu durum daha belirgin olarak karşımıza çıkmaktadır. Berdel, levirat, 

görücü usulü gibi yöntemler bireye özgür iradesiyle eş seçme hakkını 

tanımayan evlilik biçimleridir (Demir,2022). 

Evlilik eşlerin şeçilme şekline göre ikiye ayırılır. Birincisi duygusal 

evlilik, eşlerin birbirine karşı hissettikleri yoğun duygular üzerine kurulan 

evliliktir. Diğeri ise mantık evliliğidir. Bu evlilik türü bir anlaşmaya 

benzetebilir burada duygusal yoğunluk baskın değildir.  Bireyin partnerini 

seçtiği grup ise diğer bir değişkendir. Akrabalar arasında bir evlilik 

gerçekleşiyorsa bu endogami, akrabalık ilişkisi dışında bir evlilik 

gerçekleşiyorsa buna egzogami adı verilmektedir. Nikâh akdi sonrası yeni çift 

kadının ailesinin evinde yaşıyorsa matrilokal evlilik, erkeğin ailesinin evinde 

yaşıyorsa patrilokal evlilik eğer ki kendileri için ayrı bir ev kurmuşlarsa buna 

da neolokal evlilik denmektedir (Demir,2022). Ayrıca Beşpınar (2014) 

çalışmasında partner sayısına göre evlilik türlerine de yer vermiştir. Evlilik 

türlerini dört grup altında inceleyebiliriz. Bunlar; tek eşlilik, çok karılık,çok 

kocalık ve grup evliliğidir.  

Evlilik, tüm toplumları kapsayan evrensel bir sistem olsa da içinde 

yaşanılan kültürün evliliğe etkisi yadsınamaz derece önemlidir. Sahip olunan 

kültürel değere göre evliliğin yapılış şekli, standartları, ev içi roller ve evliliğin 

bozulma koşulları da farklılaşmaktadır. Araştırmalarda kültürel değerler, 

bireyci ve toplulukçu olarak iki kategoride karşımıza çıkmaktadır ve yine 

araştırma sonuçlarına göre kültürel farklılıklar çiftler için büyük bir stres 

kaynağıdır. Bireyler sadece fiziksel olarak aynı çatı altında birleşmezler. 

Geçmiş yaşantıları ve sahip oldukları değerler ile birliktelik oluştururlar. Bu 

durumun da, onların evlilikten sağlayacakları doyum üzerinde etkili olduğu 

düşünülmektedir (Çatal, Kalkan 2019). 

Evlilik bir iletişim ve etkileşim sistemidir. Bu sistem iletişim ile 

canlılığını korur. Eşlerin aralarında sözlü özsüz uygun mesajlar alıp vermesi, 

birbirlerine duygusal, sosyal ve cinsel beklentilerini dile getirebilmesi için 

karşılıklı iletişim içinde olmaları gerekir. Çünkü uyumlu ve mutlu bir evlilik 

her şeyden önce sağlıklı iletişimle gerçekleşir (Buluş, Bağcı,2016). 

Evliliğin devam ettirilmesini etkileyen birçok faktör 

bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; evlilik uyumu, evlilik doyumu, evlilik 
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kalitesi, eşlerin kişilik özellikleri, çocuk sahibi olma, dünya görüşü, ekonomik 

nedenler, fiziksel ve ruhsal hastalıklar, alışkanlıklar, dini inançlar, eşler 

arasındaki kültür farkları, önceki evlilikler, evliliğin nasıl gerçekleştiği ile ilgili 

konular, sosyal destek örüntüleri, akrabalık ilişkileri, bireysel beklentilerdir.           

EVLİLİK DOYUMU 

Skoloski ve Hendrick, (1999) göre evlilik doyumu, evlilikte eşlerin 

birbirine yönelik sergiledikleri sevgi, cinsel doyum ve iletişim biçimi gibi 

bireysel boyutların ve alınan kararlarda eşitlik, kazanç, çalışma ve problemleri 

paylaşma gibi konulardan sağlanan psikolojik doyumdur. Çelik (2006) ve Tezer 

(1996) ise evlilik doyumunu, bireylerin evlilik ihtiyaçlarının karşılanmasına 

dair algıları olarak tanımlar. 

Evlilik doyumu evliliğe dair genel bir değerlendirmedir. Sosyal bakış 

açısıyla ele alındığında eşe ve ilişkiye dair genel tutum olarak tanımlanır 

(Demir,2022). Evlilik doyumu, ilişkideki beklentilerin karşılanma düzeyiyle 

ilgilidir. Evlilik, tüm toplumları ilgilendiren evrensel bir sistem olsa da içinde 

yaşanılan kültürün evliliğe oldukça önem taşımaktadır. Kültürel unsurların 

varlığı evliliğin şekline, kişilere yüklediği sorumluluklara ve paylaşılan rollere 

yön verebilir. Bundan dolayısı kültürle bağlantılı bu unsurların çiftin evlilik 

doyumuna etki edebileceği düşünülmektedir (Çatal,Kalkan,2019). 

Van de Velde (1953) araştırmasında evlilikteki aşk ve mutluluğun dört 

temel taşı bulunduğunu belirtmektedir. Bunlar; eşin iyi seçilmesi, eşlerin hem 

dış dünyaya hem de birbirlerine karşı iyi bir tavra sahip olmaları, eşlerden her 

ikisinin de, çocuk yapma ve ebeveyn olma durumunu isteklerine en uygun 

şekilde halletmeleri ve canlı ve uyumlu bir cinsel hayata sahip olmalarıdır 

(akt.Kubat,2012) 

Evlilik doyumunu etkileyen faktörler arasında   çiftlerin aile içi ele alınan 

konuların paylaşımı (ev içi sorumluluk, bütçe, karar verme, akrabalar ve 

arkadaşlarla ilişkiler, boş zamanların değerlendirilmesi, problem çözme, 

duyguların ifade edilmesi, değerler ve beklentiler) ve eşlerin gayretlerini 

birleştirmelerinin etkili olduğu düşünülmektedir (Çatal, Kalkan,2019) 

Luckey (1960) araştırmasında evlilik doyumunu belirlemede bireyin eşi 

ile karşı cinsindeki ebeveyninin, birbirine benzerlik düzeyinin etkili olduğunu 

belirtmiştir. Eş seçimi üzerine yapılan çalışmalar sonucu, bireyin seçtiği eşi ile 

karşı cinsindeki ebeveyni arasında pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür. 
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Erkeklerin kendilik algısı ile aynı cinsteki ebeveyninin çakışması, evlilik 

doyumuyla ilişkili bulunmuştur. Karşı cinsteki ebeveyn ile bireyin eşinin bu 

ebeveyne olan benzerliği ise, kadınlar için evlilik doyumuyla önemli derecede 

ilişkilidir (akt. Kubat,2012). 

Evlilik doyumunu etkileyen diğer bir faktör ise aile bireylerinin 

sosyoekonomik düzeyleridir. Birlikte yaşamak, çocuk yetiştirmek ve evliliği 

sürdürebilmek için, belli miktarda gelir düzeyi gerekmektedir 

(Kubat,2012).Sosyoekonomik düzeyin düşük olduğunda geçim sıkıntısı 

yaşanmaktadır. Bu durum ise evlilik içinde çatışmalara yol açtığından dolayı 

evlilik doyumunun düştüğü söylenmektedir. Ailenin sosyoekonomik düzeyi ve 

eşlerin ailenin bu ortak gelir düzeyine sundukları katkı düzeylerinin önemli 

olduğu görülmektedir. Bu aşamada eşlerin her iki cinsiyette de ekonomik 

bağımsızlığa sahip olmaları evlilik mutluluğunu karakterize etmede önemli 

olmaktadır (Williams, Sawyer ve Wahlstrom, 2012; akt. Çağ, Yıldırım,2013).  

Evlilik doyumu eşlerin benzer  kültürlere sahip olmaları, aktif bir cinsel 

yaşama değer vermeleri, birbirlerine karşı olumlu duygular ve düşünceler 

beslemeleri, tensel bağlılığa sahip olmaları, iletişime değer vermeleri, çatışma 

çözümüne istekli olmaları gibi unsurların birleşimi ile olmaktadır. Bireylerin 

evlilik hayatında mutlu olmaları yaşam kalitelerini artmasına katkı 

sağlayacaktır. Evlilik doyumu ve sosyal destek arasındaki ilişkiye bakıldığında 

sosyal destek arttıkça evlilik doyumunun arttığını görülmektedir. Bu durumun 

bireydeki stres seviyesini azaltığı düşünülmektedir. Ayrıca bireylerin 

psikolojik dayanıklılığının da arttığı söylenmektedir. 

Rosen-Grandon, Myers ve Hattie (2004), yaptıkları çalışmada evlilik 

doyumunun aşk, sadakat ve paylaşılan değerler olmak üzere üç temel etken ile 

ilişkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Aşkın var olduğu evliliklerin saygı, 

romantizm, bağışlama ve duyarlılık içerdiğini fakat bu değişkenlerin sadakat 

faktörü olmadan evlilik doyumu için yeterli olamayacağını vurgulamışlardır. 

İlişkilerinde sadakate yer veren ve bu konuda yeterli doyum sağlayan kişilerin 

evlilik doyumlarının yüksek olduğu görülmüştür (akt. Yıldız,2018). 

Evlilikle ilgili araştırmalar literatüründen yola çıkarak Rosen-Grandon, 

Myers ve Hattie (2004) en önemliden en az önemliye doğru evlilik doyumunun 

on karakteristik özelliğini tanımlamışlardır. Bunlar; evlilikte istikrar olması, eşe 

bağlı olma, cinsel yaşamda sadakat, manevi değerlerin güçlü olması, tanrıya 

inanma ve dine bağlı olma, eşe saygılı olma, iyi bir eş olamaya gönüllü olma, 
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eşi destekleme ve memnun etmeye istekli olma, eş için iyi bir arkadaş olma ve 

son olarak affetme ve affedilemeye gönüllü olmadır (Çağ,2011). Bununla 

beraber eş çatışmaları, karar verme şekli, iletişim, çocuk sayısı, evlilik süreci, 

ekonomik sıkıntılar gibi etmenlerin evlilik doyumu etkilediğini yapılan 

çalışmalarda aktarılmıştır (Yıldız,2018). 

Mackey ve O’Brien (1995) çalışmalarında evlilik doyumunu arttıran beş 

evlilik etkileşimini tanımlamışlardır. Bunlara bakacak olursak; çatışmanın 

kontrolü, karar vermede ortaklık, iletişim kalitesi, cinsel ve psikolojik yakınlık, 

güven, saygı, empatik anlayış ve eşitlik konularında ilişkisel değerler olduğunu 

belirtmişlerdir(akt.Çağ,2011).Ayrıca Spanier (1976) evlilik doyumunu arttıran 

üç süreçten bahsetmektedir.Bunlar: Fikir birliği, uyum ve çekiciliktir . Fikir 

birliği; gelir, dini konular, arkadaşlıklar, uyumlu davranış, yaşam felsefesi, 

ebeveynlerle ilgilenme, amaç ve hedefler, birlikte zaman geçirme, ev içi 

sorumlulukların dağılımı, karar verme ve kariyer kararları konularında 

anlaşmayı içermektedir. Uyum, bireyleri evlilik ilişkisine bağlayan ya da bu 

ilişkiden uzaklaşmalarına neden olan ilişkinin duygusal boyutunu içermektedir. 

Üçüncü süreç olan çekicilik ise cinsel ilişkiler ve etkileyicilikle ilgili olmaktadır 

(akt. Çağ, 2011). 

  Evlilik doyumu; genç çiftlerde en yüksek, orta yaşlı çiftlerde en düşük 

ve yaşlı çiftlerde ise orta düzeydedir, ancak tam tersine evlilik kalitesi ve 

olumsuz duygular yaşla doğrusal bir şekilde azalmaktadır (Çağ,2011). 

EVLİLİK DOYUMU İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Yıldırım (1993), yapmış olduğu çalışmada evlilik uyumu ve eşlerin 

birbirileri ile anlaşma düzeylerini araştırmıştır. Elde edilen sonuçlarda evlilik 

uyumu ve cinsel yaşam arasında olumlu ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Özbek 

(2018) araştırmasına evli bireylerin cinsel doyumları ile evlilik doyumları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir korelasyon olduğu 

görülmektedir. Evli bireylerin cinsel doyumları arttıkça evlilik doyumları da 

artmaktadır. Evlilik doyumu, benlik saygısını arttırarak yaşam doyumu ile 

olumlu ve dolaylı ilişkiler gösterir evlilik doyumunun aracı değişken olan 

benlik saygısını anlamlı olarak doğrudan etkilediği ve aracı değişken olan 

benlik saygısının da yaşam doyumuna doğrudan etkisinin anlamlı olduğu 

görülmüştür (Yıldız, Baytemir,2016).  Soylu ve Kabasakal (2016) yaptıkları 

çalışmada yaşam doyumu ile evlilik doyumu arasında anlamlı bir ilişki olması 
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değerlendirildiğinde, evlilik doyumu yüksek bireylerde yaşam doyumunun 

yüksek olması beklenen bir sonuç olarak yorumlandığı belirtilmektedir.  

Çağ (2011) evlilik doyumunun hem eşlerin etkileşimlerinden hem de 

sağlıklı iletişim biçimlerinden etkilendiğini belirtmektedir. Yıldız (2013) 

tarafından yapılan bir araştırmada ise evli bireylerin algıladıkları demokratik 

anne baba tutumu ile evlilik doyumu arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki 

olduğu, otoriter anne baba tutumu ve koruyucu-istekçi anne baba tutumları ile 

evlilik doyumu arasında anlamlı ve negatif bir ilişki olduğu sonucuna 

varılmıştır. Buna göre demokratik anne baba tutumu arttıkça evlilik doyumu 

artmakta, otoriter anne baba tutumu ve koruyucu-istekçi anne baba tutumu 

arttıkça evlilik doyumu azalmaktadır. Bu bulgulara bakıldığında sağlıklı kök 

aile ilişkileri olan bireylerin evlilik doyumlarının da yüksek olacağı 

söylenebilir. Çağ ve Yıldırım (2013) çalışmalarında cinsiyet, eğitim düzeyi, 

çocuk sayısı, eş desteği, evlilik süresi, eşler arasındaki yaş farkı, ailenin gelir 

düzeyi, cinsel yaşam memnuniyeti ve ev içi sorumlulukların paylaşımı 

faktörlerinin evlilikteki doyum düzeyini ne kadar yordadığını incelemeye 

yönelik araştırma yapmıştır. Bulgulara göre bireylerin evlilik doyumlarını; 

algıladıkları eş desteği, cinsel yaşam memnuniyeti ve eğitim düzeyleri 

yordamaktadır.  

Çakır (2014) çalışmasında evlilik doyumunu; güvenli bağlanma stili, 

erken uyumsuz şema alanlarının ve duygusal düzenleme stratejilerinin ne 

düzeyde etkilediğini incelemiştir. , kadının kopukluk şema alanını negatif, 

erkeklerde zedelenmiş sınırlar şema alanını pozitif; evlilik doyumunu hem 

kadınlarda hem de erkeklerde pozitif etkilediği görülmüştür. Evlilik uyumu ve 

doyumunda en önemli faktörlerden biri de eşten alınan sosyal destektir. 

Evlilikte en önemli sosyal destek eşten alınan destektir. Evlilikte eşten destek 

almak evlilik doyumunda dolayısıyla da evlilik kalitesinde önemli bir rol 

oynamaktadır. Eşler yaşamlarını birlikte var etmekte ve sürdürmektedirler. 

Dolayısıyla iki kişinin birlikteliğiyle var olan bu kurumda sosyal desteğin işler 

olması da önemli olmaktadır (Çağ,2011). 

        ALDATMA 

Atwood ve Schwartz (2002), aldatma kavramını çiftlerin birbirlerine 

bağlılık göstermek adına vardığı anlaşmayı ilişki dışından başka bir kişiye 

yönelik olarak davranışsal, fiziksel veya duygusal tutumlar ile içinde 
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bulundukları ilişkiyi tehlikeye atacak şekilde yakınlık içermesi olarak 

tanımlamışlardır (Alaçam,2020). 

Aldatma, geçmişten günümüze evlilikler ve yakın ilişkiler için büyük bir 

problem olarak görülmektedir. Önceki senelerde daha az görülen aldatma 

davranışı, internetin de hayatımıza girmesiyle, son yıllarda oldukça hız kazandı. 

Karşı cinsle iletişim sorunu yaşayan kişiler, internet üzerinden çok daha kolay 

iletişim kurmakta ve çok fazla kişiye ulaşma imkanına sahip olmaya 

başlamışlardır. Bunun yanı sıra, cinsel ve duygusal aldatma da günümüz 

evliliklerinin olumsuz etkilenmesinin ana sebeplerinden biri haline gelmiştir 

(Kubat,2012). 

Shackelford (1998), araştırmasında, kadınlara göre erkeklerin aldatmayı 

daha önemli bir boşanma nedeni gördüğü sonucuna ulaşmıştır. Kadınların ise, 

cinsel birleşme olmasa dahi, eşlerinin başka bir kadınla çıkmaları veya 

flörtleşmelerinde bile evliliği bitirme eğilimi gösterdikleri görülmüştür 

(Kubat,2012). 

Blow ve Hartnett (2005) aldatmayı metodolojik olarak ele aldıkları 

çalışmalarında; sadakatsizliğin tanımını iki kişi arasında üzerinde anlaşmaya 

varılan güvenin ihlali olarak kabul ederek, ilişkide sadakatsizlik olarak 

tanımlanabilecek tek davranışın açıkça cinsel ilişki olmadığını 

belirtmektedirler. Buna göre çiftlerin sadakatsizliği nasıl tanımladığı 

konusunda fikir birliğinin olmaması da ilgili çalışmaları güçleştirmektedir 

(Örk,2021). 

Aldatma türleri cinsel aldatma, duygusal aldatma ve hem cinsel hem 

duygusal aldatma olarak sınıflanabilir. Cinsel aldatma duygusal bağın 

olmadığı, sadece cinsel tatmin için yaşanan aldatma türüdür. Duygusal 

aldatmada ise birey başka birine aşık olmuştur ve bu aldatma türü uzun 

sürelidir. Son aldatma türü ise hem duygusal hem de cinsel birliktelik 

içermektedir (Şatıroğlu,2017)  Subotnik (2007) de benzer şekilde aldatmayı, 

ilişkinin içeriği üzerinden ele alarak dört gruba ayırmıştır. Bu sınıflandırmaya 

göre ilk aldatma tipi duygusal içerikten yoksun olan tek gecelik ilişkiler serisini 

veya çok sayıda aldatmayı içeren ve uzun yılları geride bırakmış evliliklerde 

ortaya çıkabilen “aldatmalar serisi”dir. İkinci aldatma tipi, ilişki uzun süreli 

olmasına rağmen duygusal bağın düşük seviyede olduğu “kaçamak”tır. Bir 

diğer aldatma türü gerçek bir fiziksel temas olmadan duygusal bir yakınlığın 

olduğu “romantik aşk aldatması”dır(akt. Tortamış,2014). 
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Allen ve Baucom (2004) çalışmalarında yetişkin bağlanma stillerinin de 

aldatma eğilimindeki motivasyonu belirlemede önemli bir değişken olduğunu 

belirtmektedirler. Bu durumda bağlanma stilleri; romantik ilişkilerdeki iletişim 

motivasyonunu ve aldatma eğilimini belirlemede oldukça etkili görünmektedir 

(Örk,2021). 

Aldatma ise aldatılan kişide yarattığı etkiler itibari ile yakın ilişkilerde 

temel güven birliğini zedeleyen bir olgudur. Aldatmanın nedenleri bireysel, 

sosyal ve kültürel bağlamda ele alınmalı ve çok boyutlu bir şekilde 

değerlendirilmelidir. Toplumsal olarak küçük yaşlardan itibaren cinselliğe 

yönelik olumsuz atıflar, aşk olgusunda tamamen olumlu etiketlere 

dönüşebilmektedir. Aldatma eğiliminde kişisel özellikler önemli bir yer 

tutmaktadır. Bireylerin bağlanma örüntüleri ilişki doyumunu ve yapısını 

doğrudan etkilediğinden aldatmanın ortaya çıkıp çıkmamasında da belirleyici 

olmaktadır. Buna göre kaçınan bağlanma stiline sahip çiftler evlilik ilişkisinde 

başka partnerlere daha kolay yönelebilmektedir. Bu durum kaçınan bağlanma 

stiline sahip bireylerin yakınlık kurmaktan kaçınması ile ilişkilendirilebilir 

(Örk,2021). 

Yeniçeri ve Kökdemir (2004) araştırmalarında aldatmaya zemin 

hazırlayan faktörleri altı başlıkta incelemiştir. Bunlar; Suçlama, sosyal yapı, 

baştan çıkarma, cinsellik, intikam ve uyaran arayışı olduğunu belirtmektedirler. 

Literatür incelendiğinde aldatmayı etkileyen faktörler 3 başlık altında 

incelenmektedir; kişisel etkenler, dışsal faktörler ve ilişkisel faktörler (Duba, 

Kindsvatter ve Lara, 2008; akt.Çavuşoğlu,2011). Kişisel faktörler; evlilikteki 

tatmin, merak, mazeret, mutsuz cinsel ilişki gibi etkenlerdir. Araştırmalara göre 

kadınlar daha çok evlilikte tatmin olamadığı, evliliğin mutsuz ilerlemesinden 

ve duygusal olarak reddedilmişlik duygusu yaşadıkları için aldatma eğilimi 

göstermektedir. Erkeklerde ise cinsel tatminsizliğin aldatma eğiliminde büyük 

oranda önemli olduğu görülmektedir. Kişisel faktörlerden bir diğeri ise dini 

inançlardır. Dinin aldatmaya bakış açısı yasak, günah olduğundan dolayı 

eşlerin aldatmadan uzak durmasını sağlayan bir faktör olduğu söylenmektedir. 

Bir eşin çalışıp diğer eşin çalışmaması ve ekonomik olarak kazanç 

dengesizliği aldatma eğilimine sebep olan diğer bir faktördür. Kadınlarda eşinin 

kendisinden daha düşük bir eğitim seviyesine sahip olması aldatma eğilimini 

artırmaktadır.  Kadınlar ve erkeklerin aldatma türlerine verdikleri tepkiler 

farklılaşmaktadır. Kadınlar duygusal aldatmaya, erkeklerse cinsel aldatmaya 
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daha fazla tepki vermektedirler (Shockelford ve ark., 

2004;akt.Çavuşoğlu2011). Birçok araştırma göz önüne alındığında aldatmanın 

bir travma olarak ele alındığı görülmüştür. Kişi aldatma sonrasında travma 

sonrası stres bozukluğu kriterlerlerini göstermektedir. 

Aldatmanın ortaya çıkarılmasından sonra bu durum evlilik birliğine bir 

tehdit olarak algılanabilir. Çiftler bunun sonucunda birbirlerini bırakmaya ya 

da ilişkilerinin güçlendiği sonucuna varıp evliliklerine devam etmeye karar 

verebilirler (Polat,2006). Glass (2003)’e göre aldatılma yaşayan eşler; olayla 

ilgili zorlayıcı düşünceler, eş ve ilişki ile ilgili inançlarda değişim yaşadıklarını 

ve zorlandıkları noktaların eşe olan güveni kaybetmek veya kendini ilişkide 

güvende hissedememek olarak belirtmişlerdir (akt. Çavuşoğlu,2011). Aldatma 

ise aldatılan kişide yarattığı etkiler itibari ile yakın ilişkilerde temel güven 

birliğini zedeleyen bir olgudur. Aldatmanın nedenleri bireysel, sosyal ve 

kültürel bağlamda ele alınmalı ve çok boyutlu bir şekilde değerlendirilmelidir. 

Toplumsal olarak küçük yaşlardan itibaren cinselliğe yönelik olumsuz atıflar, 

aşk olgusunda tamamen olumlu etiketlere dönüşebilmektedir. Aldatma 

eğiliminde kişisel özellikler önemli bir yer tutmaktadır. Bireylerin bağlanma 

örüntüleri ilişki doyumunu ve yapısını doğrudan etkilediğinden aldatmanın 

ortaya çıkıp çıkmamasında da belirleyici olmaktadır. Buna göre kaçınan 

bağlanma stiline sahip çiftler evlilik ilişkisinde başka partnerlere daha kolay 

yönelebilmektedir. Bu durum kaçınan bağlanma stiline sahip bireylerin 

yakınlık kurmaktan kaçınması ile ilişkilendirilebilir (Örk,2021). 

Olson ve diğer. (2002) aldatmanın ortaya çıkmasıyla aldatılan kişide 

ortaya çıkan duyguları araştırmışlardır. Çalışmalarında aldatma sonucunda 

suçlanan ve incinen kişiler yer almaktadır. Sonuçta aldatma sonrası bireylerin 

duygusal ve ilişkisel süreçlerini üç evreye ayırmışlardır: Dalgalanma evresi, 

erteleme evresi ve güven kazanma evresi. Dalgalanma evresi karşılaştırmayı ve 

öfke, ceza ve suç gibi şiddet içeren duyguları içermektedir. Erteleme evresi 

fiziksel ve duygusal olarak geri çekilme, detaylarla uğrama ve yakınlarından 

destek alma davranışlarından oluşmaktadır. Son evre olan güvenin kazanılması 

sürecinde ise özür dilemenin teklif edilmesi, iyi bir aile olabilmek için gün 

boyunca daha fazla sorumluluk alma ve görevlerini yerine getirme yer 

almaktadır (akt. Polat,2006). 
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ALDATMA İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR 

   Aldatma eğilimi ve aldatma ile ilgili araştırmaların bazıları şu şekildedir; 

Şatıroğlu (2017) ‘’Evli bireylerde aldatma eğilimi, bilişsel duygu düzenleme ve 

kişilik özellikleri” adlı çalışmasında bilişsel duygu düzenleme de diğerlerini 

suçlama ve plana tekrar odaklanma ve kişilik özelliklerinde nerotizm ve öz 

denetim alt boyutlarının aldatma eğilimi üzerindeki etkisi gözlemlenmiştir. 

“Evli bireylerin evlilik uyumları, aldatma eğilimleri ve çatışma eğilimleri 

arasındaki ilişkinin bazı değişkenler açısından incelenmesi” çalışmasında 

evlilik uyumunu, negatif yönde etkileyen değişkenlerin aldatma eğilimi ve 

çatışma eğilimi olduğunu belirtmiştir (Polat,2006). Tortamış (2014) ‘’Evli 

bireylerde romantik kıskançlık düzeyi ve aldatma eğilimlerinin şema terapi 

modeli çerçevesinde değerlendirilmesi” adlı çalışmada erkeklerde aldatma 

eğilimini zedelenmiş özerklik şema olduğunu bulurken kadınlarda 

reddedilmişlik ve kopukluk şemaları olduğunu tespit etmiştir. ‘’KKTC’de evli 

bireylerin evliliğe karşı tutumları, çatışma ve aldatma eğilimlerinin 

incelenmesi” isimli araştırmada çatışma ve aldatma eğilimlerinin evlilik uyumu 

ile aralarında negatif bir ilişki olduğunu belirtmektedir (Salman, Karaaziz ve 

Keskindağ, 2018). Çicerali ve Büyük (2021) ‘’Evli Bireylerin Aldatma Eğilimi 

ile Büyüklenmeci Narsisistik Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi’’ adlı araştırmalarında aldatma eğilimi ile büyüklenmeci narsisizm 

arasında anlamlı ilişki bulunamadığını belirtilmiştir. Büyüklenmeci narsisizmin 

altı alt boyutundan olan hak iddia etme ile aldatma eğilimi arasında orta 

derecede kuvvetli, pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır. Kubat (2012) 

tarafından yapılan “Evli bireylerde aldatma eğilimi ve evlilik doyumu 

ilişkisinin incelenmesi” adlı çalışmada aldatma eğilimi ve evlilik doyumu 

arasında olumsuz yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.’’Evli bireylerde evlilik 

doyumu aldatma eğilimi ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkilerin 

incelenmesi’’ çalışmasında aldatmaya olan yatkınlığın en temel sebeplerinden 

biri evlilikten alınan doyum ve memnuniyetin azlığı olduğu belirtilmektedir 

(Alaçam,2020).  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırmalar incelendiğinde aldatma eğilimi ile cinsiyette göre 

farklılaştığı görülmektedir. Erkeklerin kadınlara oranla aldatma eğiliminin daha 

yüksek olduğu belirtilmektedir. Ayrıca erkekler daha çok cinsel tatminsizlik 
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duygusundan dolayı aldatırken kadınlar ise duygusal olarak aldatma eğiliminde 

oldukları söylenmektedir. Evlilik süresi ile aldatma eğilimi arasında pozitif 

yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Evlilik süresi arttıkça, aldatma 

eğiliminin de artış gösterdiği görülmüştür. Evliliğin süresi uzadıkça, evlilikten 

alınan doyum düşebilmekte ya da eşler birbirilerinden sıkılma eğilimi 

gösterebilmektedirler. Bunun sonucunda da evliliğin ilk üç yılından sonra 

aldatma eğiliminin arttığı görülebilir. Çocuk sayısı ile aldatma eğilimi 

arasındaki ilişki de pozitif yönde anlamlıdır. Bunun sebebi eşlerin birbirine olan 

ilgilerin azalarak daha çok ilgilerini çocuğa odaklanmasından dolayı evlilikte 

doyumun azalması olabilir. Aldatma eğilimi ve evlilik biçimine bakıldığında 

birbiri arasında bir ilişki gözlenmemiştir. Aldatma evlilik öncesi yaşanan 

olaylardan çok evlilik sırasında yaşanan ilişki niteliğinden kaynaklandığı 

söylenebilir. Kişilerin evlilik uyumları arttıkça aldatma eğilimleri azalırken, 

evlilik uyumları azaldığında aldatma eğilimleri artmaktadır (Çavuşoğlu,2011).  

Evlilik doyumu ile çeşitli değişkenlerin ilişkilerine bakıldığında, maddi 

durum, evlilik süresi ve çocuk sayısı değişkenlerinin, evlilik doyumuyla 

anlamlı bir ilişkisi olduğu görülmüştür. Buna göre, maddi durum arttıkça, 

evlilik doyumu artış göstermektedir. Ancak diğer değişkenler için bu durum 

tersidir. Yani, evlilik süresi ve çocuk sayısındaki artış ile evlilik doyumu 

arasında negatif yönde ilişki bulunmaktadır. 

Christensen ve Heavey’nin (1990) 31 evli çift ile yürüttükleri 

araştırmaya göre, evliliklerdeki stres ve ilişkiye dair hoşnutsuzluk, eşler 

arasında çatışma yaşanmasına sebep olmaktadır. Eşler arasında yaşanan 

çatışma ise evlilik doyumunun azalması ile sonuçlanıp, bu da eşlerin mutluluğu 

dışarıda veya başka bir ilişkide aramasına sebep olabilir (akt. Kubat,2012). 

Evlilik içinde eşlerin yaşadıkları ilişki kalitesinin düşmesi, evliliklerinden 

aldıkları doyumun azalması, iletişimlerinde ve çatışmalarında yaşanan 

olumsuzluklar yeni bir partner arayışına ve aldatma eğiliminin artmasına neden 

oluyor şeklinde yorumlanabilir (Kantarcı, 2009) 

Alaçam (2020)’a göre  günümüz koşullarında aldatmaya olan yatkınlığın 

en temel sebeplerinden biri evlilikten alınan doyum ve memnuniyetin azlığı 

olarak karşımıza çıkmaktadır Sonuç olarak baktığımızda bu çalışma 

kapsamında ele alınan araştırmalard da evlilik doyumu ve aldatma eğilimi 

arasında negatif yönde bir ilişki olduğu görülmektedir. 
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GİRİŞ 

Aile, temel olarak iki veya daha fazla kişinin kan bağı veya kan bağı 

olmadan kurdukları, ortak yaşam hedefleri olan kişilerinin oluşturduğu 

toplumsal bir alt sistemdir. Aile kavramı, farklı araştırmacılar tarafından farklı 

tanımlarla nitelenmektedir. TDK (Türk Dil Kurumu)’ye göre, aile; evlilik ve 

kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar veya kardeşler arasındaki ilişkilerden 

oluşan bir birim olmakla birlikte diğer tanımları ise, birlikte oturan hısım ve 

yakınların tümü ve aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin 

tümü olarak belirtilmiştir. Gladding (2011), aile birbirine biyolojik ve 

psikolojik olarak birbirleriyle geçmiş duygusal ve ekonomik bağları olan, 

birbirlerini aynı evin üyesi olarak kabul eden kişiler olarak tanımlamaktadır. 

Ertürk Kara (2021) ise aileyi; çocukların yaşamla ilgili deneyim kazandıkları, 

yaşamla ilgili deneyimler elde ettikleri, etkileşim halinde olup topluma uyum 

sağladıkları bir yer olarak nitelemektedir. Aile kavramı farklı değişkenler 

doğrultusunda incelenip, araştırma yelpazesini değiştirebilmektedir. Bu 

değişkenler; sosyal sınıf, kültür, din, çocuk sayısı, yerleşim yeri, göç gibi pek 

çok durumdan etkilenmektedir (Ertürk Kara, 2021). 

Aile, bireyin doğumundan itibaren kişinin yaşamı boyunca farklı düzey 

ve kapsamda birey üzerinde etkili olan en yakın sosyal çevresini 

oluşturmaktadır (Kabasakal ve Arslan, 2014). Ailenin sağlıklı özelliklere sahip 

olması bireyin psikolojik yapısı açısından önemli bir belirleyicidir. Zorlu 

yaşantılar karşısında psikolojik sağlamlık gösterebilen bireylerin ailelerinde; 

Anne-babaların çocuklarına  yaşlarına  uygun  davranması, ,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 sağlıksız aile etkileşimlerinin önlenmesi, 

ailenin duygusal tatmin, esneklik gibi özelliklerin bulunduğu ifade edilmektedir 

(Olson ve ark,2003). 

 Evcil hayvanların geçmişten günümüze kadar aile yaşantısı içerisine 

dahil olmaktadır. Evcil hayvan sahibi kişilerin evcil hayvanları ile kurdukları 

ilişki, bağlanma evcil hayvan ve sahibi arasındaki ilişkinin önemini ortaya 

koymaktadır. Bu ilişkinin güçlülüğü evcil hayvanların aile içine dahil edilmesi 

ile birlikte evcil hayvanların bir aile üyesi olarak kabul edilme oranları ise 

oldukça yükseltmektedir. Bir aile üyesi olarak evcil hayvanlar, aile sistemi 
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içerisinde farklı rolleri ve işlevleri ile birlikte aile sisteminin alt sistemi olarak 

değerlendirilebilir. 

Aile Sistemi 

Ailenin tanımlanması ve incelenmesinde bir çok teori ailenin nasıl 

geliştiği ve etkileşimde bulunduğunu anlamaya çalışmıştır. Aile sistemi 

yaklaşımı aileyi sistem ve ona bağlı alt sistemler olarak ele almaktadır. Aile 

sistem yaklaşımının ilkeleri şu şekilde özetlenebilir: 

-Sistem bir bütün olarak organize edilmiştir.  

-Sistemin öğelerinin bağımlı olması sorunludur.  

-Sistem içindeki etkileşim kalıpları doğrusal değil döngüseldir. 

- Uyumlu sistemin doğasıda değerlendirme ve değişim vardır.  

-Kompleks sistemler sınırları ayrılmış, belli kuralları ve etkileşim 

kalıpları olan alt sistemlerden oluşur(Akçinar, 2017). 

 Aile, davranış kalıplarında oluşan bir sosyal sistemdir. Bu davranış 

kalıpları aile içinde geliştirilir ve devam edilir. Ailenin kompleks bir yapısı 

vardır. Alt sistemlerden oluşmuştur, bir amaca yönelmiştir. Tamamlanması 

gereken amacı ve görevleri, bu görevlerini yerine getirmek için de stratejileri 

vardır (Şahin ve Tekin ,2014). 

Sistem yaklaşımına göre, ailenin yerine getirmesi gereken görevler şöyle 

özetlenebilir. 

-Kimlik görevlerini yönlendirme   

-Sınırları düzenleme  

-Ailenin duygusal atmosferini yönetme 

-Aile yapısında meydana gelen değişimi yönetme  

Aile sistemsel yaklaşımla ele alınırken işlevleri açısından sağlıklı ve 

sağlıksız olarak nitelendirilmektedir. Sağlıklı aileler; fonksiyonlarını çok iyi 

yerine getirirler. Sağlıklı ailelerde yetişkinler kendi özelliklerini 

korurlar.Sağlıklı aile üyeleri birbirlerine gönderecekleri mesajları nasıl 

kodlayacaklarını bilirler.Sağlıklı ailelerde etkileşim kendi kendini yönlendirir, 

kurallara bütün aile üyeleri katılır.Roller açık, belirgin,fonksiyonlarla ilişkilidir 

ve birbirini tamamlayıcıdır. Nystul, sağlıklı ailenin sahip olduğu 

fonksiyonlarını şöyle sıralamaktadırlar: duyguları paylaşma, duyguları anlama, 
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bireysel farklılıkları kabullenme, ilgi ve sevgi duygularının gelişimi, işbirliği, 

mizah duygusu, problem çözme, taahhüt, iletişim, maneviyat, yaşamı 

sürdürmek ve güvenlik için gerekli olan ihtiyaçların karşılanması, takdir 

duygularını ifade etme, birlikte zaman geçirme(Bulut,1990). Bowen (1965) ise 

sağlıklı ailede üyelerin yaşamlarını değer ve amaçları doğrultusunda 

yönettiklerini ve başkalarından etkilenmediklerini belirtmektedir. Bulut’a 

(1990) göre sağlıklı ve işlevlerini yerine getirebilen işlevsel aileler, sorunlarını 

çözebilen, birbirlerine duygusal olarak bağlı, rolünü etkili biçimde yerine 

getirebilen, dolaysız bir iletişim biçimini benimseyen ailelerdir 

  Sağlıksız aileler ise fonksiyonel olmayan aileler olarak tanımlanırlar. 

Birden fazla biçimi olabilir. Bu nedenle “sağlıksız aile” kavramı yalnızca bir 

aile tipini içermemektedir. Sağlıklı aile fonksiyonlarının birkaç farklı bölümün 

yeterince yerine getirilmemesi nedeniyle sağlıksız aileler oluşabilir. Örneğin: 

ailenin rolleri çok zayıf veya belirsiz olduğu için sağlıksız olabilir                           

(Epstein,2003). Ailenin iletişim yapısının işlevsel olması ailenin sağlıklı olması 

açısından belirleyicidir. Aile üyeleri yaşları ne olursa olsun birbirleriyle fikir 

alışverişinde bulunarak, birbirlerinin bilgi ve tecrübelerine başvurarak, 

birbirlerini anlamaya, birbirlerine destek olmaya, birbirlerinin aynı zamanda 

arkadaşı olmaya gayret ederek sağlıklı bir iletişim ortamı yaratabilirler 

(Canel,2012) 

Aile sisteminde Evcil Hayvanlar  

Aile sistemini etkileyen bir diğer değişken ise evcil hayvan sahibi 

ailelerdir. Hayvanların evcilleştirilmesinden itibaren hayvan-insan etkileşimi 

giderek artmaktadır. Evcil hayvan denildiğinde evde beslenebilen, ev içi ortama 

uyum sağlayabilen hayvanlar olarak adlandırılabilir. FEDIAF Annual Report 

2021/ TÜİK 2021 verilerine göre Avrupa Birliği üyesi ülkelerde en az bir evcil 

hayvan bulunan hane sayısı 88 milyondur. Aynı veri kaynaklarına göre; en az 

bir kedi olan hane sayısı Avrupa’da %25 iken Türkiye’de bu oran %5 ve en az 

bir köpek olan hane sayısı Avrupa’da %24 iken Türkiye’de %5’tir, bununla 

birlikte Avrupa kıtasında en çok bulunan evcil hayvan ise kedidir.  Evcil 

hayvanlar ise birçok kişi tarafından aile üyesi olarak görülmektedir. Buna örnek 

olarak evcil hayvan sahiplerinin evcil hayvanlarına “Kızım, oğlum, annem” 

gibi hitap cümleleri gösterilebilir. Walsh (2009) ailelerin evcil hayvan sahibi 

seçimlerinin kişisel tercihlerine, geçmiş deneyimlerine, alerji durumlarına, 
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çevresel etkilerine ve kültürel değerlerine göre değiştiğini belirtmiştir. Albert 

ve Bulcroft (1988), Amerika’da yaşayan 320 evcil hayvan sahibi ve 116 evcil 

hayvan sahibi olmayan kişiler ile yaptıkları çalışmalarında, evcil hayvanların 

ev içerisinde duygusal ve psikolojik olarak rol oynadıkları belirtilmiştir. 

Araştırma süreci öncesinde katılımcılara evcil hayvanlarını aile üyesi olarak 

kabul etme durumlarını sordukları anket sonuçlarına göre, katılımcıların 

%87’si evcil hayvanlarını aile üyesi olarak kabul ettiklerini belirtmiştir. Albert 

ve Bulcroft (1988) yaptıkları araştırmanın analizi sonucunda evcil hayvan 

sahiplerinin evcil hayvanları ile kurdukları ilişki biçiminin insanlarla kurdukları 

ilişkilerle betimledikleri görülmüştür. Bu betimlemelerden birkaçı ise; “Evcil 

hayvanıma, diğer aile üyelerime göre daha yakın hissediyorum.”, “Evcil 

hayvanım, sevildiğimi hissettiriyor.”, “Evcil hayvanımı seviyorum çünkü o ne 

olursa olsun beni kabulleniyor.” Betimlenen bu cümleler, insanlar ve evcil 

hayvanları arasındaki bağlanmayı, evcil hayvanların aile üyesi olarak kabul 

edilme ve ilişki kurma biçimlerinin duygusal boyutunu yansıtabildiğini 

gösterebilmektedir. 

Evcil hayvanların aile sistemi içerisinde tıpkı diğer aile üyeleri gibi farklı 

rolleri bulunmaktadır. Bu roller ailenin yapısına, kültürüne, üyelerin evcil 

hayvanlarınkonumlarını algılama biçimlerine göre değişmektedir. Aile 

sistemine dahil olan evcil hayvanların bir aile üyesi olarak aile içerisindeki 

rollerinin belirlenmesi, aile sistemi içinde değerlendirilmesi yönünde literatür 

araştırması yapılması çalışmanın amacıdır. 

Evcil Hayvanların Aile İçindeki İşlevleri 

Evcil hayvanlar, ev ortamında yaşayabilen ve ev ortamına uyum 

sağlayabilen hayvanlar olarak nitelendirilebilir. Geçmişten günümüze evcil 

hayvanların insanlar için anlam ve algıları değişmektedir. İnsan popülasyonun 

artması, özellikle şehirde yaşayan insanların küçük ya da büyük ev ortamında 

yaşamlarının şekillenmesi ile birlikte evcil hayvanların ev içerisindeki 

konumları da değişmektedir.  

Evcil hayvanların, bulunduğu ailenin bir üyesi olarak ele alınmasıyla 

ilgili çeşitli çalışmalar mevcuttur. Cohen (2002), “Evcil hayvanım ailemin bir 

üyesidir” cümlesinin insanlar için anlamının ne olduğunu açıklamaya çalıştığı 

201 katılımcı ile yürüttüğü araştırmasında evcil hayvanların ev yaşantısı içinde 

olduğu, evcil hayvanların tıpkı insan olan aile üyesi gibi rahatlık ve arkadaşlık 
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sağladığı, katılımcıların evcil hayvanlarının onu eleştirmediği ve onu kabul 

etme kolaylığı sağladığını ifade etmişlerdir. Yapılan bu çalışma, yukarıda 

belirtilen Albert ve Bulcroft (1988)’in insanların evcil hayvanlarını seçme 

nedenlerini araştırdığı çalışmanın sonuçları ile de tutarlılık göstermektedir. 

Çalışmalar gösteriyor ki,insanlar evcil hayvanlarını aile yaşamı içerisinde 

değerlendirdiği duygusal anlamda bağlılık kurabildiği, bir aile üyesi gibi rahat 

ilişki geliştirebilmesi nedeniyle evcil hayvanlarını aile üyesi olarak algılayıp 

aile içerisinde konumlandırabiliyor. 

 Evcil hayvanların aile işlevselliği ne ölçüde etkilediği incelendiğinde 

ise, aile içi etkileşimi ve iletişimi güçlendirdiği belirtilmektedir (Walsh, 2009). 

Birçok ailenin aile üyeleri arasında iletişim, aile içi yaşanan sorunlarda evcil 

hayvanları özelinde kullandıkları dil yapılarının farklılaştığını ve bunun aile içi 

iletişim problemlerini daha iyi çözüme kavuşturabildiği belirtilmiştir (Walsh, 

2009). Walsh (2009) bu durumu iki kardeşin kavga etmeleri sonucunda annenin 

diyaloğu ile şu şekilde örneklendirmiştir: 

1- Kavga etmeyi durdurun, Berkeley’i üzüyorsunuz! (Berkeley, evcil 

hayvana verilen isim) 

2- Kardeşine vurmayı bırak! 

Araştırmacı yukarıda bir annenin kavgayı sonlandırmak için kurduğu 

cümlelerden 1 numaralı olan cümlenin 2 numaralı cümleye göre sorunu 

çözmede daha etkili olduğunu, evcil hayvanların aracı rol oynayarak aile 

içindeki işlevsel rolüne dikkat çekmiştir.  

Evcil hayvanların aile içinde arkadaş, çocuk, iyi ilişkiler kurmaya yardım 

eden bir aracı değişken, yaşam ortağı olarak ele alınabilir. Bu bağlamda evcil 

hayvan sahibi olmanın aile için yararlarını araştıran çalışmalar olmuştur. Evcil 

hayvanların aile içindeki işlevlerini daha iyi hale getirme yönünde oldukça 

önemli bir aracı olduğunu kabul edebiliriz. Tıpkı yeni doğmuş bir bebeğin aile 

sistemine dahil olması gibi evcil hayvan sahiplenilmesi ile de aile sisteminde 

değişimler olmaktadır. Aileye dahil olan evcil hayvan aile içerisindeki 

sorumluluk bilincini, birliktelik duygusunu ve duygusal değişimleri olumlu 

yönde geliştirdiği, bir diğer deyişle hem aile üyelerinin kendi aralarında hem 

de aile üyeleri ve evcil hayvan arasında psikolojik olarak faydalı bir bağ 

oluşturduğu düşünülmektedir (Leow, 2018). Albert ve Bulcroft (1988) 
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yaptıkları araştırmada,çocuk sahibi olan ailelerde (özellikle ilk-orta okul ve lise 

çağı çocuklarda) evcil hayvan sahibi olmanın çocuklardaistenilen tutumlar 

özellikle sorumluluk alma ve bağımsızlık bilincinin kazanmasında olumlu 

etkileri olduğunu saptamışlardır. Hall ve ark. (2016) ‘nın otizmli çocuk sahibi 

ailelerin köpek sahibi olmalarının yararlarını araştırdıkları 2 buçuk sene süren 

uzun süreli takip edilen araştırmalarında, köpek sahibi olan ailelerin 

işlevselliğinde aile içi dayanıklılığın köpek sahibi olmayan ailelere göre daha 

yüksek olduğu ve köpek sahibi olmanın ebeveynlere bağlamanda anlamlı 

olarak farklılık göstermiştir.  

Görüldüğü üzere evcil hayvanların aile içindeki işlevselliği tıpkı insan 

olan aile üyesinin işlevselliği kadar anlamlıdır. Evcil hayvanlar aile üyesi 

olarak kabul edildiğinde aile içi rutinlere, özel günlere, geleneksel kutlamalara 

dahil edilmektedir. Günümüzde sıklıkla evcil hayvanların doğum günleri veya 

aile içerisine girme günleri kutlanmakta, geleneksel kutlamalarda roller 

edinmektedirler. Bu roller aile içindeki yerleri ve aile içindeki işlevlerinin aile 

için önemini ortaya koymaktadır. 

Evcil hayvanların özel günlere dahil edilmesi kapsamında bir sosyal 

medya kullanıcısının kedisi Kekik’in 2. yaş kutlaması (aileye katılma günü)için 

yaş mamadan hazırladığı bir doğum günü pastası ile ailenin diğer üyeleri ile 

birlikte kedisine özel olarak hazırlanan fotoğrafları sosyal medyasında 

paylaşarak aşağıdaki notu yazmıştır (Sosyal medya kullanıcısından notun 

paylaşımı için izin alınmıştır). 

“Kalbimin en özel, en saf yeri. Seni gördüğüm ilk an, o korku dolu 

bakışların, yalnızlığın, hastalığın, üşümen daha dün gibi. Bu 2 yılda her günüme 

anlam kattın, seni her halinle çok ama çok seviyorum, annesinin bebeği. 

Rabbimin güzel armağanı, iyi ki bizimlesin. İyi ki doğdun ve iyi ki beni 

buldun.” 

Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere kullanıcı evcil hayvanın ailesine 

katılma gününü yaş günü olarak kutlamakta ve evcil hayvanı ve diğer aile 

üyelerini “biz” olarak tanımlamaktadır. Evcil hayvanına sevgi içerikli 

mesajlarında ise “annesinin bebeği” diyerek aidiyet ve bağlanma figürlerini aile 

içi kavramlarla nitelendirmiştir. Bu örnek, evcil hayvanların aile sistemi 

içerisinde bir aile üyesi olarak kabul edildiğini ve özel kutlamalara dahil 

edildiğini göstermektedir. 
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 Evcil hayvanların aile içindeki işlevleri konusunda yukarıda verilen 

örnekler evcil hayvanların edindiği olumlu işlevselliklerdir. Evcil hayvanların 

aile içi sorumlulukları arttırması nedeniyle aile içerisinde zorluklar 

yaşatabildiği, aile üyeleri arasında sorumluluk paylaşımının yapılması 

konusunda anlaşmazlıklara neden olabilmektedir (Yeşilkayalı, 2018). Bununla 

birlikte Bowen aile sistemleri kuramında üçgen; aile üyeleri arasında 

üçgenleşmenin olması yani genellikle stres düzeyinin arttığı durumlarda aile 

üyesi olan iki kişinin diğerine karşı olmasıdır. Walsh (2009) bu durumu aile 

arasında yaşanan gerginlik durumlarında evcil hayvanın bir aile üyesinin 

yanına çekilmesi olarak tanımlamaktadır, buna örnek olarak ise eşine karşı 

öfkesini bastırmaya çalışan bir babanın evcil hayvanına bağırması ya da kızına 

söylemek istediği bir şeyi kedisine söyleyerek kızının duymasını isteyen bir 

anne. Bu örneklerden anlaşılacağı üzere evcil hayvan aile üyelerinin yaşamış 

olduğu olumsuz durum ve olaylarda bir diğer aile üyesine doğru çekilmekte 

veya aracı olarak kullanılmaktadır.  

Araştırmacılar evcil hayvanların aile içindeki rollerine dikkat çekerek 

evcil hayvanlarınaile genogramına dahil edilebileceğini, aile ile yürütülen 

danışmanlık süreçlerinde genogram üzerinden evcil hayvanın aileye dahil olma 

zamanına, aileye dahil edilme nedenine ilişkin verilerin alınabileceğini ve 

ayrıca evcil hayvanın ailedeki rolünü ve anlamını tanımlamada yararlı 

olabileceği belirtilmiştir (Hurley, 1982, s. 77; Akt. Yeşilkayalı, 2018).  

 Bu bağlamda evcil hayvanların aileye dahil olması kadar aileden 

ayrılması da aile sisteminde değişikliklere neden olabilmektedir. 

Evcil Hayvanların Kaybedilmesi ve Aile Sisteminden 

Ayrılması 

 Aile sistemi, üyelerin sisteme dahil olması veya süreç içerisinde 

ayrılması ile farklılaşmaktadır. Aile sisteminde bir aile üyesi olarak yer alan 

evcil hayvanların aile birliğinden ayrılması da aynı şekilde diğer aile üyelerini 

ve aile fonksiyonlarını değiştirmektedir. Evcil hayvanın ölmesi diğer yas 

süreçleri gibi önemlidir ve bu durumda verilen tepkiler patolojik bir durumu 

göstermemektedir (Walsh, 2009). Gage ve Holcomb (1991), 3 yıllık süreç 

içerisinde evcil hayvanları ölen 242 aile ile eşlerin evcil hayvan ölümlerine 

yönelik algılarını araştıran çalışmada; eşlerin yarısı, erkek eşlerin ise 
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%25’inden fazlası evcil hayvanlarının ölümünden ‘aşırı derecede’ veya 

‘oldukça’ rahatsız olduklarını; erkek eşler evcil hayvanlarının ölümü yakın 

arkadaşlarının ölümü kadar stres verici olduğunu ve eşler için ise çocuklarının 

evden ayrılması kadar stres verici olduğu saptanmıştır. Çalışma sonuçları 

gösteriyor ki evcil hayvan ölümleri aile sistemine stres verici, sistemin olumsuz 

yönde farklılaştığını ve insan olan aile üyesinin aile sisteminden ayrılması 

kadar stres verici bir etken olduğunu gösteriyor. Bir vakada ise evcil hayvan 

sahibi bir çiftin evliliklerini desteklediği belirtilen kedileri Mitzi’nin 

ölümünden sonra ise erkek eşin kadın eşe olan ilgisi kayboluyor ve bu durumda 

evlilikleri sonlanıyor, tıpkı bir çocuğun ölümü veya evden ayrılması sonucunda 

aile içi dinamiklerin sarsılması gibi evcil hayvan ölümü sonunda da ilişkilerde 

yıkıcı etkiler bırakabiliyor (Walsh, 2009). 

 Evcil hayvan ölümlerinin sarsıcı bir etki yaratması ve yas sürecini 

beraberinde getirmesi kişilerin evcil hayvanları ile kurdukları bağlanmanın 

anlamlı düzeyde farklılaştığını göstermektedir (Albert ve Bulcfrot, 1988). Evcil 

hayvanlarının ölümünden sonra insanların yas süreçlerinde evcil hayvanları ile 

kurdukları bağlanma ve ölüm temsillerinin depresyon sürecini etkilemesini 

inceleyen araştırma 159 İtalyan katılımcı ile yürütülmüştür (Testoni ve ark., 

2017). Araştırmacılar, evcil hayvanlara bağlanma ve ölüm temsillerinin direkt 

olarak yas sürecini etkilediğini ve bu etkinin depresyon süreci üzerinde etkili 

olduğu saptanmıştır (Testoni ve ark., 2017). Evcil hayvanların ölümü ve evden 

ayrılması tıpkı bir insanın ölümü gibi kişilerin ruhsal sorunlar yaşamasını 

etkilemiştir. İnsanların bir aile üyesi olarak kabul ettikleri evcil hayvanların 

ölümü sonrasında yaşadıkları duygusal durumlarının sevdikleri kişilerin 

kaybındaki hissettikleri duyguları yansıtma durumlarını açıklamayı amaçlayan 

çalışmalarında Behler ve ark.(2020), kişilerin sevdikleri kişinin ölümü ardından 

tuttukları yas ile evcil hayvanlarının ölümü sonrasında tuttukları yas süreci ve 

duygusal değişimlerinin benzer olduğu ve bu durumun evcil hayvana bağlanma 

durumu ile bağlantılı olduğunu bulunurken araştırmacılar evcil hayvanları ölen 

kişilerin yas sürecinde sosyal desteklerinin daha az olduğunu saptamışlardır. 

Bu durumu ise evcil hayvan ölümü ile ilgili empati kurma düzeyinin daha düşük 

olabileceğini belirtmişlerdir bu da kişilerin yas sürecinde daha az sosyal destek 

görmeleri nedeniyle yas sürecini zorlaştırabilen bir faktör olarak görülebilir. 
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 Evcil hayvanların ölümü kişileri ve aile dinamiklerini ve bir bütün olarak 

ailenin yas sürecinde olmasını etkileyen bir durumdur. Walsh & McGoldrick 

(2004), ailelerin evcil hayvanların ölümü sonrası yas sürecini kolaylaştırmaya 

yardımcı dört maddeden söz etmektedir. Bunlar: 

1- Aile üyelerinin kaybın kabullenerek kaybın onların ilişkilerindeki 

anlam ve öneminin açıklığa kavuşturulmasına yardım etmek. 

2- Kayıpla ilgili deneyimlerini paylaşarak açık bir iletişim halinde 

olmak, sosyal destek sağlanarak duyguların paylaşılmasını 

kolaylaştırmak. 

3- Kaybın rol işlevleri ve sarsıntıya uğrayan ilişkileri yeniden 

düzenleme konusunda çaba göstermeyi kolaylaştırmak. 

4- Kayıp olan evcil hayvan ile ilişkilerin anlam ve önemini devam 

ettirmek için önemli anıları içeren fotoğraf, hikaye, video gibi 

dokümanları tutma konusunda destek olmak (Akt. Walsh, 2009).  

Görüldüğü üzere evcil hayvan kayıpları kişilerin yas süreci yaşamasında, aile 

dinamiklerini değiştirmesi bakımından aile sistemini etkileyen önemli 

faktörlerdendir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

 İnsanların evcil hayvan edinme nedenlerine bakıldığında bu kişilerin 

yaşam biçimleri, kültürleri, aile dinamikleri açısından farklılaşmaktadır. 

İnsanlar evcil hayvanlara kültürel bir kimlik atfederken duygusal 

gereksinimlerini karşılayacak bir arkadaş edinme, iletişim ve ilişki kanallarının 

farklılaşmasını duygusal açıdan iyi gelmesine yönelik beklenti oluşturma, 

koşulsuz sevgi, insanlardan alabilecekleri duygusal şartlanmanın evcil 

hayvanlarında oluşmaması gibi nedenlerin evcil hayvan edinmede 

kolaylaştırıcı etkileri bulunmaktadır(Çetin, 2017; Albert ve Bulcroft, 1988). Bu 

durum insanların evcil hayvanlara temel bakım sağlama (barınma, besleme 

gibi) dışında kendi duygusal ihtiyaçlarını koruma ve geliştirme amaçlı evcil 

hayvan edindiklerini gösterebilir.  

 Kendilerini aile olarak tanımlayan kişilerin edindikleri evcil hayvanlar 

da aynı zamanda ailenin yeni üyesi olarak tanımlanabilir. Albert ve Bulcroft 

(1988) ‘in yaptıkları çalışma sonuçlarında oldukça yüksek oranla (%87) evcil 
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hayvan sahibi kişiler evcil hayvanlarını ailesi olarak görmektedir. Evcil 

hayvanların aileye dahil edilmesi ile birlikte aile üyeleri tarafından ilgi 

gösterilip bakım verilmesi aidiyet duygusunu güçlendirmektedir. Evcil 

hayvanların aile içindeki rolleri ve bu rollerin işlevlerine bakıldığında ise evcil 

hayvanların sevgi nesnesi olarak görüldüğü, Cohen (2002)’ nin yaptığı 

çalışmanın sonucu gösteriyor ki evcil hayvanlarının kendilerine arkadaşlık 

yaptığı ve koşulsuz sevgi gösterdiği saptanarak desteklenmiştir. İnsanlar evcil 

hayvanlarını aile üyesi olarak algıladıklarında diğer aile üyelerinden 

algıladıkları bir takım koşullu olumlu duyguların evcil hayvanlarında olmaması 

nedeniyle evcil hayvanlarına bağlanma düzeyleri yüksek olduğu varsayılabilir.  

 Evcil hayvanların aile içi dinamiklere etkisi incelendiğinde ise aile içi 

iletişim, ilişkilerin olumlu yönde etkilenmesini sağlayabildiği görülmüştür. 

Aile üyeleri diğer aile üyeleri ile yaşadıkları sorunları evcil hayvanları aracılığı 

ile aktarmakta ve evcil hayvanları üzerinden sevgi sözcükleri 

kullanmaktadırlar. Evcil hayvan sahibi ailelerin çocuklarında yarıca 

sorumluluk alma bilincinin gelişmesi, bağımsızlık duygusunun güçlenmesi ya 

da ailede özel bir durumun stres verici etkisinin azalması konusunda evcil 

hayvanlar aracı değişken olmaktadır. 

 Evcil hayvanların ölümü veya aileden ayrılması ise aile dinamiklerini 

olumsuz olarak etkilemektedir. Ayrıca evcil hayvanın aile üyesi olarak 

görülmesi halinde ailenin bir alt sistemindeki değişim tüm aile sistemini 

değiştirmektedir. Testoni ve ark. (2017)’nin yaptığı çalışma gösteriyor ki evcil 

hayvanların kaybı sonucunda yas süreci kişilerin depresyon düzeylerine 

doğrudan etki etmektedir. Aile üyelerinden biri ya da aile üyelerinin tamamının 

evcil hayvanlarının kaybı üzerine yaşadıkları yas süreci sevdikleri kişilerin 

kaybı ile eş değer olarak görülmektedir. Bu durumda aile üyelerine gösterilen 

sosyal destek, duyguların ve kaybın anlamının açık bir şekilde ifade edilmesine 

izin vermek, evcil hayvan ile kurulan bağı hatırlatmaya yönelik olumlu anıların 

hatırlanması yas sürecinde olan bireylerin sürecini desteklemektedir (Walsh, 

2009).  

 Yapılan literatür araştırması sonuçları gösteriyor ki evcil hayvanları aile 

sistemi içerisinde değerlendirilmesi hem aileyi tanımak hem ailenin 

dinamiklerini belirlemek açısından faydalıdır. Evcil hayvanın aile 

değerlendirmelerinde yer alarak aile terapilerinde, aile içi sorunlarda 

kolaylaştırıcı etkileri ile kullanılabilir. Aile terapistleri, aile değerlendirmesini 
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yaparken evcil hayvan edinme sebeplerini araştırarak ailede olumsuz bir 

geçmiş deneyim tespit edebilir. Aile değerlendirmelerinde evcil hayvanların 

aracı değişken olarak edindiği rollerin belirlenmesi örneğin aile üyeleri 

arasında yaratılmış üçgene evcil hayvanın dahil edilmesinin danışmanlık 

sürecinde ele alınması danışmanlık süreci için önemli olacaktır. Ayrıca aile içi 

dinamiklerin evcil hayvana bağlı olarak değişmesi halinde aile sisteminin bu 

değişimi kabul edip değişime uygun adaptasyon sürecinin işlevsel hale 

getirilmesinde fayda sağlayabilir.  
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