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EBEVEYNLERİMİZE OLAN 
ÇÖZÜMLENMEMİŞ DUYGUSAL 

TEPKİSELLİK YAŞAMIMIZIN EN ÖNEMLİ 
BİTİRİLMEMİŞ İŞİDİR

BOWEN



GİRİŞ

•Aile İlişki ağına dikkat çeken öncüllerden

• İnsanlar sosyal bağlamın ürünleridir

• İnsan ilişkileri…. Bireysellik ve birliktelik

•Benliğin farklılaşması (duygusallığın 
yönetilmesi)



ÖNCÜLLERİ.. 

•Psikoanalizden uyarlanma-etkilenme

•Yenilik ve daha büyük bir sistem ideolojisi ortaya 
koyma düşüncesi

•Geniş bir çiftçi ailesinin en büyük çocuğu.

•Çoğu Evlilik ve Aile Terapisti Bowen’dan eğitim 
almışlardır (buna Betty Carter ve Monica 
McGoldrick gibi feminist terapistler de dahildir)



KURAMSAL 
YAPISI



BENLİĞİN FARKLILAŞTIRILMASI

• Hem kişiler arası hem de kişi içi (intrapsişik) bir kavram

• Intrapsişik boyut: duyguları düşünceden ayırma yeteneği 
(farklılaştırılmış kişi hissetmeyen ve düşünmeyen soğuk biri değildir)

• Farklılaştırılmış kişi güçlü duysallığa ve spontanlığa sahiptir. Aynı 
zamanda dürtüselliğe meydan okuyacak bir objektifliğe de..



FARKLILAŞMA..

•Kişilerarası boyut: 
• Farklılaştırılmamış kişi başkalarına duygusal 
tepki verir (Olumlu veya olumsuz)
• Farklılaşmamış kişi sınırlı özerk kimliğe 
sahiptir
• Farklılaşmış kişiler ilkeli bir duruşa sahiptirler
• Farklılaşmış kişiler başkaları tarafından 
şekillenmeden yakınlık geliştirirler
• Farklılaşma kişisel sorumluluğu artırır



ÜÇGEN..

• Bütün duygusal önemli ilişkiler üçüncü bir kişi/şey 
tarafından gölgelenir (akraba, arkadaş, nesneler, iş, 
hatıralar)

• İlişkiler dinamiktir; mesafe yakınlığı döngüleri vardır.  
Üçgenler genelde mesafe zamanlarında gelişirler.

• İlişkilerde, en çok stres yaşayan partner muhtemelen 
ilişki dışında biriyle ortaklık kuracaktır.



ÜÇGENLEME…

• Çatışma halindeki (mesafeli) ebeveynleri bir araya getirme 
(yakınlaştırma) yolu olarak çocuklar problem davranışları 
(mesafe) sergileyebilirler

Anne Baba

Çocuk



ÜÇGENLEME…

•Üçgenleme stres azaltma yöntemidir, ilişkinin 
enerjisini alır. Fakat çatışmayı olduğu yerde 
dondurur. 
• İçiçe geçmiş üçgenler (üçlü ortaklık) üçten fazla 
sistemin bir arada olması ile gerçekleşir
•Duygusal süreçleri yöneten kurallar:

• Bir kişi diğer iki kişi arasındaki veya başkası ile 
kendisinin bir alışkanlığı arasındaki ilişkiyi değiştiremez.

• Başkasının ilişkisini değiştirmeye çalıştıkça, değiştirmek 
istediğin ilişki boyutunu muhtemelen pekiştirirsin.



NÜKLEER AİLE DUYGUSAL 
SÜREÇLERİ
• Farklılaşmamış kişiler stres ve kaygıyı yönetmede zorlanırlar.
• Farklılaşamama X Kaygı =  Eşler arası Aşırı Yakınlık.
• Duygusal aşırı yakınlaşma kararsızdır. Ve muhtemelen 

aşağıdakileri üretir: 
• Açık evlilik çatışması
• Tepkisel duygusal mesafe
• Fiziksel veya duygusal belirtiler (genelde daha fazla uyumlu eş)
• Problemlerin çocuklara yansıtılması



AİLE YANSITMA SÜRECİ

• Ebeveynlerin olgunlaşmamışlıklarının 
bir parçasını bir veya daha fazla çocuğa 
yansıtma süreci (Bowen, 1978).  

• Ebeveynlere en çok bağlanma gerçekleştiren 
çocuk muhtemelen en çok yansıtma nesnesi 
olur ve böylece daha az düzeyde farklılaşma 
gerçekleştirir



ÇOK NESİLLİ GEÇİŞ SÜRECİ

•Bu aile yansıtma sürecinin geçişine işaret 
eder.  

•Bir duygusal tepkinin derece ve 
yoğunluğu bir nesilden diğerine 
geçer

• Farklılaşma düzeyi partnerlerin 
evlendiklerindeki farklılaşma düzeylerine 
bağlı olarak nesiller boyu etkilenir.





KARDEŞ POZİSYONU/KONUMU

•Kişilik özellikleri kardeş 
pozisyonundan etkilendiği düşüncesi

•Aile işlevselliği rolleri etkiler

•Kardeş çatışması üçgenleme ilişkinin 
sonucu olabilir (ebeveynle koalisyon 
kardeş rekabetini besler)



DUYGUSAL KESME (KÜSME)

•Her insanın ebeveynlerine 
çözümlenmemiş duygusal bağlanması söz 
konusudur.

•Küsme düzeyi farklılaşma derecesinden 
etkilenir: temas kurmaktan kaçmakla 
mesafe koyma çabası vardır. 



TOPLUMSAL DUYGUSAL SÜREÇLER

•Bir ailedeki duygusal süreçler bir 
başka ailedeki duygusal süreçleri 
etkiler.

•Sosyal güçler (cinsiyetcilik, ırkcılık, 
fakirlik) temelde ailelerin birbirleriyle 
nasıl etkileşime geçtiklerini etkiler.



NORMAL AİLE GELİŞİMİ

• Bowen ailelerin duygusal fazla yakınlıktan (fusion) 
farklılaşmaya kadar değişiklik gösterdiğine inanır
•Optimal Aile Gelişimi: 

• Aile üyeleri göreceli farklılaştığında;
• Kaygı düşük olduğunda;
• Ebeveynler kendi aile orijinleriyle iyi duygusal temas halindeyse

• Eşler arasındaki duygusal bağlanma aile orijinlerine 
benzerlik gösterir
•Aile gelişimi aile üyelerinin girişini, çıkışını ve 
gelişimini destekleyen genişleme, kasılma ve yeniden 
düzenlemesini içeren bir süreçtir



UYUMLU AİLELERİN ÖZELLİKLERİ 
(FOGARTY, 1976):

• Dengeli ve değişime uyum sağlarlar
• Duygusal sorunlar bütün gruba olan bir olgu olarak 

görülür
•Nesiller boyu tüm aile üyelerine bağlıdırlar
• Problemleri çözmede aşırı yakınlığa ve mesafeye en az 

başvururlar
• Her bir ikili çatışmaların kendi içlerinde üstesinden 

gelebilirler
• Farklılıklar tolere edilir
• Her birey diğerinden ne aldığının farkındalılığına 

sahiptir



UYUMLU AİLE ÖZELLİKLERİ…

• Her bireye kendi boşluğu için izin verilir

• Olumlu duygusal atmosfer oluşturmak popüler 
veya sosyal olarak uygun olandan daha önemlidir

• Her bir üye ailenin yaşamak için iyi bir yer 
olduğunu düşünür

• Üyeler birbirlerini geri bildirim ve öğrenme 
kaynağı olarak görürler (birbirlerinin koltuk 
değneği olarak değil)



DAVRANIŞ PROBLEMLERİNİN 
GELİŞİMİ

• Semptomlar kişinin üstesinden gelme kapasitesini 
aştığında ortaya çıkan stresten kaynaklanır
• Semptomlar duygusal tepkiselliğin ürünüdürler 
(akut ve kronik)
• Stresle başacıkma gücü farklılaşma düzeyinden 
etkilenir
• Farklılaşma olgunlukla eşdeğer değildir
• Hem kişi içi hem kişiler arası süreçleri kapsar. Sonuç olarak, 

semptomlar stres düzeyinin ayrıca sistemin nötralize etme 
kapasitesini aştığında da gelişir



TERAPİNİN AMACI 

•Aile kalıplarını ortaya çıkarmak
• Süreçlere dikkat et: duygusal tepkisellik kalıpları
• Yapıya dikkat et: İç içe geçmiş üçgenlerin kalıpları

•Terapinin amacı: Kaygıyı azaltmak ve 
farklılaşmayı artırmak

•Amaçlar zamanla daha az spesifik olur



TERAPİNİN AMAÇLARI…

•Guerin’in Yaklaşımı
• Mevcut problemi doğru ve eksiksiz genogramı 

tamamlayarak çok nesilli bağlama yerleştir
• Anahtar aile üyeleriyle bağlantı kur: onların kaygı 

düzeylerini duygusal uyarılmışlıklarını azaltmaya çalış, 
böylece tüm sistemde kaygı düzeyi azalmış olur

• Merkezi semptomatik üçgenlerin parametrelerini 
belirle

•Feminist yaklaşım
• İlişkilerdeki eşitsizliği vurgular



DAVRANIŞ DEĞİŞİM KOŞULU

• Terapist kaygıyı tolere etmelidir
• Terapist farklılaşmayı uygulamalı ve üçgenlemeden 
kaçınmalıdır
• Terapist yansıtıcı sorular sormalıdır
• Bireyler süreçteki kendi rollerine bakmaya teşvik 
edilmelidir
• Terapi bütün ailenin farkındalığını gerektirir (bütün aile 
üyeleri orada olmasa da)
• Farklılaşma herkesin geniş ailede kişisel ilişki geliştirmesini 
gerekitirir 



TEKNİKLER

• Genogram: Aile hakkında bilgiyi toplamak ve organize 
etmek için aile ağacı

• Terapi üçgeni: Terapist üçgenleme tuzağına düşmemek için 
kendini ilişkilerden bağımsız tutmalıdır

• İlişki deneyleri: Danışanlara yeni davranışlara bakmaları ve 
sürece dikkat etmeleri istenir

• Koçluk: Danışanların cevap vermelerini sağlayacak süreç 
soruları sorulur. Sihirli mermi ,sorulardır.

• Ben Pozisyonu: Duruşunu belli et ve duygularını ifade et



TEKNİKLER….

•Çoğul (grup) aile terapisi: Aynı anda birden 
çok çift veya aile ile çalış. Başka aileleri 
gözlemlemek yararlı olabilir

•Yer değiştirme hikayeleri: Savunmaları en 
aza indirmek için hikaye anlat veya film 
seyrettir.




