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AİLE TERAPİSİ



•Yapısal aile terapisi ilk olarak Salvador  Minuchin
tarafından ortaya atılmıştır.
•New York’ Wiltwyck Okul
•Bu yaklaşım temel şeklini 1960 ve 1970’lerde 
Philadelphia Çocuk Rehberliği Kliniğinde almıştır.
•Yaklaşımın en temel iddiası  bir bireydeki 
semptomların en iyi, aile etkileşim örüntüleri 
bağlamında incelendiğinde  anlaşıldığıdır.
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Bu kuramcıların en
iyi bilineni,  kuramın
yaratıcısı

Salvador  
Minuchin’dir.



Salvador  Minuchin, 1921’de 
Rus asıllı Yahudi bir göçmen

ailede doğmuştur.
İsrail ordusunda doktor

olarak çalışmıştır.

ABD’ye gelerek çocuk
psikiyatrisi eğitimini almıştır. 

Daha sonra İsraile dönüp
Çocuklar üzerinde çalışmıştır.

Wiltwyck Okul’unda suça
eğilimli çocuklar üzerinde

çalışırken yapısal aile terapisi
kuramını geliştirmiştir.

1965 de Philadelphia Çocuk
Rehberliği Kliniği’nin

müdürlüğünü üstlenmiştir.

1974 de Aileler ve Aile
Terapisi kitabını yalın bir dille

yazmıştır.

1996 da emekli olduğunda
Aile Araştırma Enstitüsünü
kurmuştur. Daha sonra adı

Aileler için Munichin Merkezi
olarak değişmiştir.

Şimdilerde ise Bostonda eşi 
Patricia ile yaşamaktadır.



YAPISAL AİLE TERAPİSİNİN TEMEL 
HATLARI



Bir teori olarak yapısal yaklaşım oldukça pragmatiktir.

Yapısal aile terapisinin temel düşüncelerinden biri her ailenin 
‘aile bireylerinin etkileşimlerini düzenleyen görünmez-işlevsel 
gereklilikleri’ barındıran bir yapısının olduğudur.

Bu yapı aile sadece eylem halinde olduğunda ortaya 
çıkmaktadır.



Yapı aileleri olumlu  ya da olumsuz yönde etkileyebilir. Bazı ailelerde yapı iyi organize edilmiştir ve 
aile üyeleri birbiriyle kolaylıkla ilişki kurabilir.

Bazı işlevsel olmayan ailelerde ise koalisyonlar ortaya çıkar.

Koalisyon belirli aile üyeleri arasında üçüncü bireye karşı kurulan ittifaktır.

Sabit bir koalisyon ailenin günlük işlevlerinin baskın bir parçası haline gelen esnek olmayan bir 
birlikteliktir.(bir anne ve oğlu arasındaki bağ gibi.)

Dolaylı koalisyon ise iki aile üyesinin üçüncü bir üyeyi yaşadıkları güçlük ve aralarındaki sorumlu 
tuttukları birlikteliklerdir



Alt sistemler kuramın diğer 
bir önemli yönünü 

oluşturmaktadır. Alt sistemler 
bir bütün olarak sistemin daha 
küçük birimleridir ve çeşitli aile 

görevlerini yerine getirirler.

Alt sistemler olmadan bütün 
aile sistemi görevlerini yerine 

getiremez.

Aile üyeleri çeşitli görevleri 
yerine getirmek için bir araya 

geldiğinde alt sistemler 
şekillenir. 

Bu görevlerden bazıları odayı 
boyamak gibi geçicidir bazıları 
ise ebeveynlik gibi kalıcıdırlar.

Ailede özel alt sistemler eş, aile 
ve kardeşler arasında 
şekillenenlerdir.



Eş alt sistemi; tek ebeveyn gay ya da 
lezbiyen çift ya da heteroseksüel 

çiftten oluşabilir.

Eş alt sistemleri en iyi, görevlerin 
birbirini tamamlayıcılığı olduğunda 

işlemektedir.

Bu gibi durumlarda ‘karşılıklı belirli rol 
ilişkileri’ aile sisteminde önemli bir 

unsuru teşkil eder. Örneğin bir kadın ve 
bir erkek, biri ev içindeki diğeri de ev 
dışındaki işlerde daha çok sorumlu 

olarak, birbirleri üzerindeki etkiyi ve 
bağlılıklarını kabul ederek bir takım gibi 

hareket ederler.

Ebeveyn alt sistemi , tek ebeveyni, 
büyükanne ve büyükbabayı, biyolojik 
anne ve babayla birlikte üvey anne ve 

babayı ve benzerlerini içerebilir.

Bu alt sistem çocukların korunması, 
bakımı ve sosyalleşmesinden sorumlu 

bireylerden oluşur.



Tıpkı eş sistemi gibi ebeveyn alt 
sisteminin de kuşaklar arası bir 
şekilde işlemediğinde sağlıklı 

olduğu söylenebilir.

Bir ailedeki kuşaklar arası bir ittifak, 
iki farklı kuşağı içinde bulunduran 

aile üyelerini içermektedir. Bir 
ebeveyn ve çocuk sevgi veya güç 

gibi temel ihtiyaçlarını elde etmek 
için ittifak kurarlarsa kuşaklar arası 

bir ittifakın içine girmiş olurlar.

Aile alt sistemleri çocuk büyüdükçe 
değişmelidir. Çocuklara uygulanan 

kurallar değişmelidir.

Örneğin 8 yaşındaki bir çocuk için 
koyulan kurallar 18 yaş için işe 

yaramayabilir.

Bu yüzden üyelerin birbiriyle iç-içe 
geçmeleri veya uzaklaşmalarına 

neden olmayan uygun ve saydam 
kurallar geliştirilmelidir.



Kardeşler arasındaki alt sistem, üyelerin aynı 
kuşaktan olduğu aileler içindeki birimlerdir. 
Örneğin erkek ya da kız kardeşler bir kardeş alt 
sistemi olarak düşünülebilir.

Bazı ailelerde aynı anne babadan doğmuş 
bireyleri kapsarken bazı ailelerde ise, örneğin 
yeniden evlilikten oluşan ailede kardeş alt sistemi 
birbiriyle akraba olmayan çocuklardan oluşur.

Yaş farklılıkları kardeş alt sisteminin işleyişini 
etkileyebilir.

Yaş farkı büyüdükçe kardeşler arasında müttefik 
olma  (örn.bir alt sistem) olasılığı düşmektedir.



• Yapısal aile terapisinin üçüncü 
önemli yönü, sınırlar konusudur. 
Temel olarak sınırlar insanları 
birbirinden ayıran ve organize 
eden fiziksel ve psikolojik 
faktörlerdir.

• Aile üyelerinin birbiriyle 
etkileşim derecesi sınırlar 
tarafından belirlenir.



Belirgin sınırlar, aile üyelerini 
diyalog kurmaya teşvik 

ettiğinden, onların birbiriyle 
olan iletişim ve ilişkilerini 

geliştirmelerine izin veren kural 
ve alışkanlıklardan oluşur.

Ailelerde belirgin sınırlarla 
anlaşma ve uyum gerçekleşir.

Katı sınırlar, bireyleri 
birbirinden ayrı tutan esnek 

olmayan sınırlardır.

Bu ailelerde üyeler birbiriyle 
yakın ilişki kurmada güçlük 

yaşar.

Belirsiz sınır, durumunda ise aile 
üyeleri arasında yeterince 

ayrılık yoktur. Bu düzende bazı 
üyelerin birleşik olduğu 

söylenebilir.

Bağımsızlık ve özerklik yaratma 
yerine belirsiz sınırlara bağlı 

olmayı tercih ederler.



Ailenin yaşam akışı boyunca gruplaşmalar olduğunun da frakına varılmalıdır. 
Gruplaşmalar aile üyelerinin bir araya gelmelerini ya da bir aile faaliyetini yerine 
getirmede üyelerin birbirine karşı birleşmelerini ifade eder.

Güç bir şeyleri yaptırma kapasitesidir. Ailelerde güç hem otorite hem de 
sorumlulukla ilgilidir.

İşlevsel olmayan ailelerde gücün sadece birkaç üyeye verildiği gözlenir.



YAPISAL AİLE TERAPİSİNİN 
KULLANDIĞI TEKNİKLER



YAPISAL AİLE 
TERAPİSİNİN 
KULLANDIĞI 
TEKNİKLER

Terapötik sistem
oluşturulmasında

kullanılan ana 
teknikler

Doğrudan dengeyi
bozma ve değişime

teşvik etmeyi
amaçlayan teknikler



KATILMA



Terapist ve aile arasındaki terapötik
sistemin gelişimine zemin hazırlayan bağ 
kurma sürecidir. Terapist aile üyelerinin 
iletişim stillerine ve algılarına uyum sağlar.

Katılmanın öfkeli ve güçlü aile 
bireyleriyle olması özellikle 
önemlidir.



KATILMANIN DÖRT 
YOLU VARDIR:

İzleme: Terapist ailenin bağlamını takip eder.(örnek: olgusal 
gerçekler) İzleme boyunca yargılama yapılmaz.

2. Benzeme :İletişimlerin içerik ya da biçiminde aileye benzer hale 
gelir.Terapist neşeli aileye espri yapar

3. Onaylanma: Aile üyesinin ifade ettiği ya da etmediği duyguyu 
yansıtmak için terapist duygu içeren kelime kullanır ya da davranış 
betimlemesi yapar.

4.Uyma:  Terapist kişisel bir uyum sağlar.



DENGEYİ BOZMA TEKNİKLERİ: AİLE 
SİSTEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNDE ON BİR 

MÜDAHALE



Bir yapıyı/sistemi değiştirmeyi 
amaçlayan müdahalelerdir.

Bütün teknikler terapistin 
aktif olarak katılımını 
gerektirmektedir.



YENİDEN 
İSİMLENDİRME / 
ANLAMLANDIRMA

Bir durumu farklı bir bağlamda açıklayarak 
bu duruma ilişkin algının değiştirilmesini 
amaçlar.

Söz konusu durumun gerçekliği değişmez, 
ancak olaya yüklenen anlam yeni bir 
perspektiften değerlendirilmiş olur.

Olumsuz bir durum bazen daha olumlu bir 
pencereden görülebilir.



VURGULAMA

Yapısal aile terapisine göre; terapistin 
amaçları gereğince etkileşimin seçici bir 
şekilde tanımlanmasıdır.

Vurgulama, gelecekteki yeni yeterlilik ve 
davranışların ortaya çıkma olasılıklarını 
artırmak için de kullanılır.



DENGE 
BOZMA

Terapistin bir bireyi alt sistemi ailenin kalanına karşı 
desteklediği bir prosedürdür.

Örneğin, terapist aile geleneklerinin beklentilerini 
karşılamamakla suçlanan kız çocuğunun yanına 
oturabilir.



CANLANDIRMA

Bu süreç, ailelerin, sorun teşkil eden davranış 
silsilesini terapiste göstermek amacıyla 
oturumda canlandırmalarını içerir.

Aile üyelerinin etkileşimlerine ilişkin 
farkındalıkları derinleşir.



OLMAKTA OLAN-
SPONTAN 
ETKİLEŞİMİN 
ÜZERİNDE DURMA

Ailelerin yıkıcı veya işlevsel olmayan davranışları 
sergilediklerinde uygulanır.

Terapistin bu durumlarda, aile üyelerinin etkileşim 
örüntülerini fark etmelerine ve ihtiyaç duyulan 
değişimi sağlamak yönünde nelerin değişmesi 
gerektiğini fark etmelerine yardım etmesi esastır.



SINIR
OLUŞTURMA

Terapötik çabaların bir bölümü, aileye aralarındaki 
sınırları tanımlamaları, yeniden tanımlamaları ya 
da değiştirmeleri için yardım etmektir.

Terapist, ailenin durumuna bağlı olarak, ya sınırları 
güçlendirmeleri ya da gevşetmeleri için yardım 
etmeye çalışır.



YOĞUNLUK

Güçlü duygulanım, müdahalenin tekrarlanması veya 
baskının sürdürülmesi yoluyla uyumsuz etkileşimleri 
değiştirmeyi sağlayan yapısal tekniklerden biridir.

Ailenin kendi gerçekliğine ilişkin algısının 
sorgulanmasını sağlar.



YENİDEN 
YAPILANDIRMA

Ailenin yapısının değişmesini içermektedir.

Tekniğin arkasındaki temel gerekçe, var olan 
hiyerarşinin ve etkileşim örüntülerinin değiştirilmesi, 
böylelikle de problemlerin devam ettirilmemesi yoluyla 
aileyi daha işlevsel hale getirmektir.

Canlandırma, denge bozma, yönlendirme ve sınır 
düzenlemesi yapma tekniklerinin kullanılmasıyla 
gerçekleşir. 



YETERLİKLERİ 
BİÇİMLENDİRME 

Olumlu davranışların vurgulanmasıyla 
ailenin daha işlevsel hale gelmesi sağlanır.

Bu teknik ile, olumlu beceriler vurgulanır ve 
problemler üzerinde çalışmanın uygun 
alternatif yolları bulunur.



TANILAMA

Aile üyelerinin karşılıklı sistemik ilişkilerini 
tanımlama yoluyla aile hakkında teşhiste 
bulunulması sağlanır.

Terapistler bu yolla aile üyeleri arasındaki yapıcı 
olmayan koalisyonları veya üçgenleri
belirleyebilirler.



BİLİŞSEL 
YAPILAR 
EKLEME

Öğüt ve bilgi verme, pragmatik kurgular ve paradoksu içerir.

Öğüt ve bilgi verme, endişeli aileleri sakinleştirmek ve belirli 
eylemler hakkında onlara güven vermek için kullanılır.

Pragmatik kurgular, aile ve aile üyelerinin değişimine yardımcı 
olan ifadelerdir.

Paradoks, ailelerin sinirlerini bozmaya veya kafa karıştırmaya 
yol açan ve onları alternatif aramaya teşvik eden bir mesajdır.



YAPISAL AİLE TERAPİSİNDE 
TERAPİSTİN ROLÜ



Terapist terapide aile yapısını 
değiştirebilecek alternatif etkileşim 
örüntülerinin gelişmesi için çalışır. 

Yeni etkileşim örüntüleri düzenli 
olarak yinelendiğinde ve etkinlik 
kazandığında daha işlevsel yapılar 
meydana gelebilir.



Yapısal aile 
terapisinde 
terapist üç 
aşamalı çalışır;

1.Liderlik konumunda aileye katılır,

2.Temel yapının haritasını çıkarır,

3.Bu yapıyı değiştirmek için müdahalede 
bulunur



Terapist 
değerlendirmeyi 
4 aşamada 
gerçekleştirir; 

İlk adımda aile üyeleri asıl sorunun semptomları 
sergileyenin ötesinde tüm aileyi kapsadığını anlayana 
kadar temel yakınmayla ilgili sorunlar yöneltilir.

İkinci adımda ailenin yaşadığı sorunda etkileşim 
biçimlerinin etkisi olduğu gösterilmeye çalışılır.

Üçüncü adımda ailedeki yetişkinlerin sorunlu etkileşime 
neden olan bakış açılarını anlamak için geçmişe kısaca 
bakılır.

Dördüncü olarak aile üyelerinin daha sağlıklı bir etkileşim 
kurması ve böylece aile yapısında değişiklik yaratacak 
seçenekler ele alınır.



SÜREÇ VE HEDEFLENEN 
SONUÇLAR



Yapısal aile terapisinde değişim süreci belki en iyi, aşamalı fakat emin adımlarla ilerleyen bir 
süreç olarak tanımlanabilir. Bu süreç ailenin kültürel bağlamına bağlı olmakla birlikte bazı 
genel örüntüleri de takip eder. 

Başarılı olunduğunda bu yaklaşım semptomların çözüme ulaştırılması ile yapısal değişimlerle 
sonuçlanır. Önemli değişimler sıklıkla birkaç oturumda gerçekleşir çünkü terapist aile 
üyelerinin yeni  yollarla etkileşimde bulunmalarını sağlayan özel teknikler kullanır.

Söz konusu teknikler sıklıkla aileye daha az homeostatik hale gelmelerine yardımcı olmak 
amacıyla birbirleriyle binişik şekilde kullanılır. Amaç içgörüyü değil eylemi öne çıkarmaktır. 

Ek olarak ailelere ödevler verilir.



Başarılı bir tedavide ailenin genel yapısı değiştirilir ve yeniden organize 
edilir. Yapıdaki bu değişim aile üyelerinin birbirleri ile daha işlevsel ve 
yaratıcı bir biçimde ilişki kurmalarına olanak sağlar. 

Geçmişte kalan ve eskiyen kurallar, ailenin güncel gerçekleriyle ilişkili 
olan kurallarla değiştirilirler. 

Ayrıca çocuklarla ilgili meselelerde ipler ebeveynlerin elindedir ve alt 
sistemler arasında bir farklılaşma meydana gelir.



YAPISAL AİLE TERAPİSİNİN ÖZGÜN 
YÖNLERİ



Yapısal aile terapisinin güçlü bir yanı esnek ve çok yönlü oluşudur.

Yaklaşım aynı zamanda azınlık ve kültürlerarası gruplarla çalışmalara 
da uyarlanabilir.



Terapinin en ayırt edici özelliklerinden biri  terminoloji üzerinde durması ve 
kullanım kolaylığıdır. 

Yapısal aile terapisi temelde açıkça tanımlanmış terim ve prosedürlere sahiptir. 
Tedavi yöntem ve teknikleri , mesleğini  uygulamaya yeni başlayan terapistlerin 
neyi ne zaman yapmaları gerektiğini kolaylıkla kavramsallaştırabilecekleri şekilde 
tanımlanmıştır. Kuramın açık olmasına istinaden tedavi süreci de nettir.



Yapısal aile terapisinin en özgün yönlerinden biri de genel olarak tıp 
alanı ve özellikle psikiyatri  için aile terapisinin bir bütün olarak kabul 
edilebilir hale gelmesine katkıda bulunmuş olmasıdır.

Semptomların ortadan kaldırılması ve ailenin yeniden organize 
edilmesi üzerine durması da bir başka özgün yanıdır. Aile üyeleri bu 
terapi ile ailedeki diğer bireyleri yeni ve olumlu şekillerde algılarlar.



Terapinin bir diğer özgün yanı ise pragmatik olması ve problem 
çözmeyi hedeflemesidir. Terapistler değişimin gerçekleşmesinde 
aktiftirler.

Yapısal aile terapisinde danışma süreci sistemlidir ve probleme 
odaklanılır.

Son olarak kuramın etkinliği pek çok araştırma ile desteklenmiştir..



YAPISAL AİLE TERAPİSİ 
KURAMININ DİĞER 
KURAMLARLA 
KARŞILAŞTIRMASI

Yapısal aile terapisi,eylem yönelimli ve pragmatik bir yaklaşımdır.

Yapısal aile terapisi,eylem yönelimli ve pragmatik bir yaklaşımdır.

Eleştirmenler,kuramın ailenin kompleks yapısını kavrayacak derinlik ve 
kapsamdan uzak olduğunu iddia etmektedirler.

Bazı klinisyenler ise cinsiyetçiliği ve cinsel kalıp yargıları pekiştirmeye açık 
olduğu yönündeki iddialarıdır.

Bu eleştiriye göre Minuchin aile içinde kimse acı çekmesin diye erkeklerin 
yönetsel kadınların ise dışavurumcu rolleri üstlenmeye teşvik ettiğini ifade 
ediliyor.

Eleştirmenler,kuramın ailenin kompleks yapısını kavrayacak derinlik ve 
kapsamdan uzak olduğunu iddia etmektedirler



YAPISAL AİLE TERAPİSİ 
KURAMININ DİĞER 
KURAMLARLA 
KARŞILAŞTIRMASI

Yapısal yaklaşımın diğer bir ayırıcı 
özelliği şimdiye odaklanmasıdır.

Yapısal aile terapisini stratejik aile 
terapisinden ayırmak güçtür.

Yapısal aile terapisini ayırıcı bir diğer 
özelliği ise terapistin aktif olması ve 
süreci kontrol etmesidir.


