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ÖNSÖZ

Günümüz koşullarında evlilikler ve ilişkiler gittikçe daha fazla zor-
lanmaya ve bozulmaya başlamaktadır. Artan huzursuzluklar ve mut-
suz süren birliktelikler boşanma ile sonuçlanmakta ve bu boşanma 
oranının yükselmesi kaygı verici düzeyde devam etmektedir. Büyük 
aşklarla ve ümitlerle başlayan evliliklerin, zaman içinde yaşanan so-
runlar sonucunda çıkmaza girmesi, çiftlerin tüm çabalarına karşın 
bazen gerçek sorunun ne olduğu bile anlaşılamadan ilişkilerin son-
landırılmasına neden olmaktadır. Her ne kadar evliliklerde sorunların 
yaşanması yeni bir olgu olmasa da değişen toplumsal yapı bu sorun-
lara çare aranmasını gündeme getirmiştir. Evlilikler çiftin kendi aile-
lerinden öğrendikleri ve evliliklerine taşıdıkları bir dizi alışkanlıklar, 
beklentiler zincirinden oluşmaktadır. Dolayısıyla evlilik veya ilişki so-
runları ile ilgilenirken çiftin kendi aile yapısının önemi de yadsınamaz.

Bu kitabın Birinci Bölüm’ünde aile ve evlilik konusu ele alınıp 
sağlıklı ve sağlıksız aile yapıları ve bunların nitelikleri hakkında bilgi 
verilmekte, ailelerin yaşam döngüsü (yetişkinlik, eş bulma, evlenme, 
çocuk sahibi olma, çocuğun ergenlik dönemine geçişi, çocuğun ev-
den ayrılışı ve çiftlerin tekrar başbaşa kalışı, emeklilik) konusuna de-
ğinilmektedir.

İkinci Bölümde aile ve evlilik terapilerinde temel teşkil eden ku-
ramlardan bazıları kısaca ele alınmış, Bowen Aile Sistemi Kuramı, Nes-
ne İlişkileri Terapisi, Yaşantısal Aile Terapisi, Duygu Odaklı Çift Terapisi, 
Transaksiyonel Analiz, Yapısal Aile Terapisi, Stratejik Aile Terapisi, Dav-
ranışçı Terapiler, Bilişsel Terapiler, Bilişsel Davranışçı Terapiler üzerin-
de kısaca durulmuştur. Bu kuramların temel özellikleri hakkında bilgi 
verilmiş bireyi ve ilişkilere bakış biçimleri açıklanmıştır.

Üçüncü Bölüm ise çiftlerin ilişkilerinde en çok sorun yaşadıkları 
alanları ele almaktadır. İletişim ve sorun çözme yöntemleri, evlilik dışı 
ilişkiler, kıskançlık, ayrı yaşama ve boşanma, cinsel sorunlar gözden 
geçirilmiş, bu konularda nasıl çalışılabileceği hakkında bilgiler veril-
miştir. 



VIII

Dördüncü Bölümde de çift terapileri sırasında dikkat edilmesi ge-
reken birkaç ana noktaya değinilmiştir. Gerek çiftin gerekse terapistin 
terapötik süreçte rollerinin bilinmesi üzerinde önemle durulması ge-
reken etik kurallardır. 

Bu kitabın oluşmasında yaklaşık yirmi yıllık meslek hayatımda da-
nışanlarımla birlikte edindiğim tecrübelerin yeri büyüktür. Aile ve ev-
lilik yaşantısında en çok sorun yaşadıkları alanlar, sorunlara yaklaşım 
tarzları, denedikleri ama aşamadıkları noktalar, gerekçeleri seansları-
mızın formülasyonunda önayak olmuştur. Onlarla çalışırken sorunla-
rının yaşamlarındaki hangi alanları ne şekilde etkilediğini, bunları ne 
şekilde değerlendirip yorumladıklarını, çözmek için hangi yöntemleri 
kullandıklarını ve çıkmaza girdikleri noktaları birlikte görme olanağı 
bulduk. Bu sorunlarla nasıl baş edebilecekleri üzerine onların işbirliği 
ile birlikte çözümler ürettik. Bugün hâlâ bu konularda sorun yaşayan 
birçok bireyin ve çiftin olduğunu biliyoruz. Bu kitabın bu kişilere te-
mel bir kaynak olabileceğini ümit etmekteyim.

Böyle bir eserin oluşmasında fikir anneliğini yapan ve editörlüğü-
nü üstlenen Doç. Dr. Esra Aslan’a ve Morpa Kültür Yayınlarına teşekkür 
ederim.

Kısa sürede kaleme alınması kolay olmayan bu kitap, ailemin ge-
niş hoşgörüsüyle ortaya çıktı. On dokuz yılını geride bıraktığımız ev-
lilik yaşantımız boyunca manevi katkılarını hep yanımda bulduğum 
ve çalışmalarımda büyük destek aldığım sevgili eşime; çalışmalarım 
boyunca kendisine ait zamanları almama fırsat vererek büyük özve-
ride bulunan canım oğluma, bu süreçte gösterdikleri anlayış ve sabır 
için sonsuz teşekkürlerimi iletmek isterim.

Psikolog Dr. Nur Velidedeoğlu Kavuncu
İstanbul, 2006
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2. BASKI ÖNSÖZÜ

Kitabın birinci basımından bugüne kadar geçen sürede, Türkiye 
İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan araştırmalar neticesinde bo-
şanma oranlarının her geçen gün arttığı ve geçimsizliğin, nedenlerin 
başında geldiği görülmüştür ki bu sonuç daha önceki yıllardan farklı 
değildir. Cinsiyet ayrımı olmaksızın belirtilen görüş ise, aile ilişkileri-
nin kötüye gittiği yönündedir. Bu durum aile ve evlilik kurumlarının 
korunması ve geliştirilmesi yönünde bireylerin ne kadar çok desteğe 
ihtiyacı olduğunu göstermektedir. 

Yaşam oldukça hızlı değişen ve gelişen olaylarla devam etmek-
tedir: çocuk sahibi olmak, iş değiştirmek, taşınmak, çocukların evden 
ayrılışı, emeklilik gibi. Çiftlerin bu değişimlerle baş edebilmek ve bir-
birlerine destek olabilmek için yeterli bilgi ve beceriye sahip olması 
gerekir ki bu bilgi ve beceri, değişimleri yaşarken çiftleri kuvvetli kılar. 
Bu bilgi ve becerilere sahip olarak ilişkilerinizi daha sağlıklı yaşayabi-
lirsiniz.

Günümüzde aile ve evlilik danışmanlığına ihtiyaç duyup sorun-
larını çözmek veya baş etme yöntemlerini öğrenmek için yapılan 
başvurular önemli derecede artmıştır. Aile ve evlilik yaşantısında da-
nışanlarımın en çok sorun yaşadıkları alanlar bana bu kitabın yazıl-
masında ışık tutmuştur. Bu konularda sorun yaşayan birçok bireye ve 
çifte bu kitabın temel bir kaynak olabileceğini ümit etmekteyim.

Psikolog Dr. Nur Velidedeoğlu Kavuncu
İstanbul, 2010





BÖLÜM I
GİRİŞ

tOPLUMUN tEMELİ: 

AİLE 

İnsanlığın ve toplumun oluşma ve gelişme sü-
reci içinde “aile kavramı” türlü nitelikler göstermiş-
tir; yani her çağın ve her toplumun kendine özgü 
bir aile kavramı, bir aile anlayışı vardır.(...) Eski 
çağların aile tipi sadece ana, baba ve çocuklardan 
değil, dede, hattâ -eğer varsa- büyük dede ve en 
küçük torunlar da içinde olmak üzere, üst ve alt 
soydan başka, kardeşler, yeğenler gibi yan soylar-
dan oluşmuş geniş bir topluluk niteliğinde idi. Böy-
le aileler, kendi üyelerini başka ailelerin üyelerine 
karşı koruyan bir tür siyasal bütünlük niteliği taşır-
dı. Ayrıca bunlar, aile üyelerinin her türlü geçim ve 
yaşama gereksinmelerini, o üyeler arasında uygu-
lanan işbölümüne dayanarak doğrudan doğruya 
kendileri sağlarlardı. Böylece ailenin ekonomik bir 
bütünlüğü vardı ve mülkiyet hakkı, ailesel nitelikte 
olarak aile başkanının kişiliğinde toplanmış bulu-
nurdu.

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu (1976)

Geçmiş dönemlerin belli disiplinlere dayalı geniş aile tipi, 
geleneksellikten kopamamış kırsal toplumlarda-biraz daralmış 
biçimiyle de olsa- bugün de görülebilir. Böylesi toplumların bir 

1
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kurumu olan “geniş aile”, evli çiftlerin anne-babaları ve/veya 
yakınlarıyla birlikte birkaç kuşak bir arada, aynı çatı altında ya-
şama biçimidir. Ortak mülkiyet esasına dayanan geniş ailede 
hiyerarşik düzene önem verilir, iş dağılımı buna göre yapılır. 
Bu aile yapısında kişisel özgürlüklerin sınırlı olması; toplum-
sal gelişimi bir anlamda önler. Aile bireyleri arasında yaşa ve 
cinsiyete bağlı olarak toplumsallaşmalar oluşabilir; ancak bu 
bireylerden aile geleneklerine tam bir bağlılık beklendiğinden 
bireysel sorumluluklar da artar.

Kentleşme olgusu ve günümüzün yeni toplum koşulları 
“geniş aile” biçiminin oluşmasına, yaşamda yerini almasına 
olanak bırakmıyor. Ancak, aile bireylerinin eskiye oranla çok 
daha bağımsızlaşmış olması, aile bağlarının zayıfladığı, koptu-
ğu anlamına da gelmiyor; olsa olsa içeriği değişiyor.

Çekirdek aileye geçiş, geniş ailenin bazı işlevlerini engelle-
yememektedir. Örneğin genç anne-babalar, özellikle de çalı-
şan anne-babalar, çocuklarının bakımı için hâlâ anneanne ve 
babaannelerden yardım isteme durumundadırlar. 

Görünen o ki, bugün sınırlı bir alanda, birbirine daha bağlı 
bireylerden oluşan yeni bir aile tipi ortaya çıkmıştır: Anne-ba-
ba ve çocuklardan oluşan “çekirdek aile”.

H.V.Velidedeoğlu (1976), çekirdek ailenin bundan daha da 
dar bir biçimine değinir ki, o da “Sadece karı-kocadan oluşan 
aile, yani ‘evlilik’tir.” O, “aile”yi şöyle tanımlar: “Aile, her şeyden 
önce sosyal, ahlâksal bir kurumdur”. 

Bazı uzmanlar da kendi bakış açılarına göre “aile” ye değişik 
tanımlar getirirler: Winch (1965, akt: Gökçe, 1976), “Aile, neslin 
devamı fonksiyonu çerçevesinde oluşmuş temel bir toplum-
sal yapıdır” derken, Maclver ve Page (1961) de şöyle tanımlar: 
“Seks ilişkisine dayalı, çocuk sahibi olma ve onları yetiştirme 
özellikleri gösteren bir gruptur.”
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Aile kurumu, içinde bulunduğu toplumsal düzenin bir par-
çası hatta temel birimidir. Bu temel birim, toplumun sosyal 
yapısına bağlı bazı farklılıklar gösterir. Bu farklı değerler yeni 
kuşaklara diğer bireyler aracılığıyla aktarılarak devamlılıkları 
sağlanır. Bireylerin, içinde yaşadıkları topluma uygun biçimde 
yetişmeleri ve yaşamlarından doyum sağlayabilmeleri ise aile 
kurumunda başlar.

Sosyal bir örgüt olarak ‘aile’ kendine özgü bir takım özellik-
lere sahiptir. Maclver ve Page “Society” adlı kitabında bu özel-
likleri şöyle tanımlar:

1. Aile evrenseldir. 

Evrensellik bütün sosyal ilişkiler içinde en fazla aileye öz-
güdür.

2. Ailede duygusal bir temel vardır.

Nesli devam ettirme isteği, annelik, arkadaşlık ve anne-ba-
ba olma duyguları, ailenin kökeninde bulunur.

3. Ailenin, üyelerinin kişiliğini şekillendirme özelliği vardır.

Doğumdan itibaren ailenin çocuğuyla olan ilişkileri, onun 
kişiliğinin şekillenmesine yardımcı olmakta, çocuklukta atılan 
kişiliğin temelleri gelişerek yetişkinliğe taşınmaktadır. 

4. Ailenin sınırları bellidir.

İçinde bulunduğu sosyal yapıya göre ailenin sınırları belir-
lenmiştir. Özellikle modern toplumlarda bu, çekirdek aile özel-
liğindedir.

5. Her bir aile üyesinin sorumluluğu bellidir.

Aile üyelerinin gerek kendileri için gerekse diğer üyeler için 
yaşam boyu yapması gereken görevleri vardır. Bunun yanısıra 
her bir üyenin, sosyal konumu gereği, sorumlulukları da bu-
lunmaktadır.
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6. Aileler toplumsal yapıda çekirdek özelliği taşır.

Bütün sosyal yapı aile ünitelerinden oluşsa da bu karmaşık 
modern toplumlarda farklılık gösterir; ama yer yer sosyal sınıf-
lar içinde aile birliğinin çekirdek özelliğini devam ettirmekte 
olduğu görülmektedir.

7. Aile belirli toplumsal kurallara sahiptir.

Aile, belirli toplumsal kurallara ve yasalara bağlı olarak var-
lığını sürdürmektedir. Aileyi oluşturan eşler de bu kurallara ve 
yasalara uymak zorunluluğundadır. Evlilik nasıl ki yasal bir şe-
kilde başlıyorsa yine yasal yolla son bulur.

8. Ailede süreklilik ve gelişim söz konusudur.

Aile kurumu süreklilik ve evrensellik özelliğine sahiptir. Her 
ailenin belirli yaşamsal evrelerden geçmesi söz konusudur. 
Bunlar evliliğe hazırlık, evliliğin başlaması, çocuk yetiştirme ve 
olgunluk evreleridir. Ancak burada kişisel tercihler de rol oy-
nar; çocuk sahibi olmayı istemeyen çiftler gibi.

Sağlıklı Aile Yapısı

Sağlıklı aile işlevseldir; ancak işlevsel olmak, her şeyin doğ-
ru işlediği anlamına gelmemelidir. İşlevsel aile, bireyleri arasın-
da ilişkilerin sağlıklı olduğu bir yapıdır. Bireyler arasında işbirli-
ği, paylaşım, sevgi, dayanışma, dürüstlük, kabul, yakınlık, saygı 
ve birbirlerinin gelişimine destek söz konusudur. Şekil.1.1 sağ-
lıklı ailede anne baba ve çocuklar arasındaki etkileşimi göster-
mektedir.

Ailenin değerleri, kuralları ve aile içi roller bellidir ve bunlar 
bireylerin özgürlüğünü kısıtlayıcı nitelikte değildir. Her aile bi-
reyinin birbirleri ile ilişkileri belli, açık ve uyum içinde, herbiri 
hissettiklerini ve düşündüklerini açıkça söylemeye eğilimlidir. 
Ailenin karşılaştığı sorunları birlikte çözmeye, kişisel sorunların 
çözülmesinde işbirliği yapmaya, duygusal paylaşıma ve birlik-
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Anne

Çocuk-1 Çocuk-2

Baba

Şekil.1.1 Sağlıklı Ailede İlişkiler

te zaman geçirmeye isteklilerdir. Bu ailedeki eşler de birbirle-
rinin gereksinimlerine karşı duyarlı, gelişimlerini destekleyici 
roller içindedirler. Onlar, aile içindeki sorunları karşılıklı tartışa-
rak çözme eğiliminde olan; çocuklarının yetiştirilmesi, eğitimi 
ve geleceği için birlikte karar alıp hareket eden, onların kişi-
liklerinin gelişiminde destekleyici davranan, disiplini sevgiyle 
sağlayan çiftlerdir. 

Tüm mutlu aileler birbirine benzer; ancak bü-
tün mutsuz ailelerin mutsuzluğu kendilerine özgü-
dür.

Leo Tolstoy 

Sağlıksız Aile Yapısı

Sağlıksız aile genellikle böyle ortamlarda yetişen bireyler-
den oluşmaktadır, çünkü bireyler öğrendikleri, en iyi bildikleri 
kalıpları sürdürme eğiliminde olurlar. Çocukluklarında ailele-



Kadın Erkek İlişkilerinde Sorunlar ve Çözümleri • Bölüm I6

rinde gördükleri yaşantı biçimi onlar için bir model teşkil eder; 
eşleri, çocukları ve diğer kişilerle aynı ortamı yaratmaya, aynı 
ilişki biçimini sürdürmeye çabalarlar. Anne-babanın kendi öz-
güven eksikliği, bu tarz ailelerin oluşmasına zemin hazırlar ve 
anne-baba, eş rollerinde yetersizlik yaratır. Ailenin yapı taşı 
olan anne-babanın aralarındaki ilişkide sorun varsa kuracakla-
rı aile de sağlıklı olamaz. Bu, aile ilişkilerinde çatışmanın ve aile 
üyelerinin rollerinin belirsiz olduğu, iletişim ve sorun çözme 
becerilerinin gelişmediği aile yapısıdır. İletişim bozukluğu ne-
deniyle ailede mesajlar açık olmadığı gibi mesajların algılan-
ması da farklı olabilir. Aile üyelerinin birbirine aşırı bağlı veya 
kopuk, birbirlerinin ihtiyaçlarına karşı duyarsız ve tepkisiz, bi-
reyler arasında sınırların bulunmadığı veya çok katı olduğu, bi-
reylerin ihtiyaçlarının önemsenmediği ve karşılanmadığı, aile 
bireylerinde zaman zaman semptomlu davranışların ortaya 
çıktığı gözlenir. 

Ailede Yaşam Döngüsü

İnsanlardaki bebeklik, çocukluk, gençlik gibi yaşam dö-
nemleri aileler için de söz konusudur. Uzmanlar ailelerin bu 
dönemlerini farklı farklı tanımlamış olsalar da genellikle bire-
yin yetişkinlikten sonra kendi yaşam döngüsünün devamında 
bir eş bulma, evlenme, çocuk sahibi olma, çocuğun ergenlik 
dönemine geçişi, çocuğun evden ayrılışı ve çiftlerin tekrar baş 
başa kalışı, emeklilik ailenin standart yaşamsal döngüsüdür. 

Bu yaşam döngüsü her zaman aynı düzen içinde yer alma-
maktadır. Örneğin, evlilik öncesi çocuk sahibi olmak, çocuk 
sahibi olmamak, aile bireylerinden (anne-baba-eş- kardeş) 
birinin kaybı, çocuklardan birinin erken evliliği, anne-babanın 
boşanması standart döngünün dışına çıkılmasına neden olur. 

Standart yaşam döngüsüne bağlı kalarak bireyin yetişkin-
lik döneminden itibaren bu döngünün işleyişine kısaca göz 
atalım; 


