
AİLE TERAPİSİNİN 
TEMELLERİ 

Birey ve Aile Yaşam 
Döngüleri



Aile

•Ailenin kökeni tarih öncesi dönemdeki hominid atalarımıza kadar 
uzanır. 

•O zamandan günümüze, aile her ne kadar nicel değişimler yaşamışsa 
da temel kimi işlevleri aynı kalmıştır. 

•Çocukların dünyaya getirilmesi ve sosyalleşmeleri; bir ekonomik 
işbirliği ünitesi olma, çocuklara, eşlere ve ebeveynlere roller verme 
ve bir yakınlık kaynağı olma  



Aile 

•Sevgi, adanmışlık, bağlanma, ait olma ve mutluluk 
gibi kimi önemli duyguların en derin ve tatmin edici 
düzeyde sunan yerlerin başında gelir.  

•Üyelerini dinleme, yardım etme, destekleme ve 
acılarını -sevinçlerini hissetmekle önemli terapötik 
işlevler de sunar  

•Erken zaman Mısır uygarlığında hanedanlık o kadar 
önemsenirdi ki aile içi evlilik bu nedenle revaşta 
tutulurdu. 



Aile

•Aile yaşamıyla ilgili kurallar tarihsel 
süreç içerisinde sosyal ve ekonomik 
faktörlerin etkisiyle değişime 
zorlanmışlardır  



Aile

•Devrimler, ekonomik buhranlar veya doğal afetler gibi olaylar 
toplumların değişimine yol açtıklarından yeni kurallar getirilip 
eskilerin terk edilmesine vesile olmuşlardır. 

•1800’lü yıllarda Amerika Birleşik Devletleri tarıma dayalı bir 
toplumdan endüstriyel bir topluma dönüşümü yaşadı. 

•Bu sosyo-ekonomik değişim Amerikan ailelerde değişime sebep 
olmuştur:



Aile 

•Endüstriyel işçiler tarıma dayalı geçmişlerinden getirdikleri 
zamanlarını özgürce kullanma rahatlığını veya çalışma koşulları 
üzerinde doğanın neden olduğu belirsizliği şehirde yaşamakla 
beraber kendilerinin kontrol edemedikleri çalışma zamanları ve 
koşullarıyla değiştirmiş oldular..... 



Aile

•Ailelerin yaşamı üzerinde etkisi olan tarihsel, toplumsal, ekonomik ve 
ruhsal faktörleri ele alma 

•Bu bilgi kaçınılmaz olarak kişiliklerin, toplulukların ve olayların 
sistemik etkileşimlerini içerecektir. 



Aile

•Aynı zamanda aile yapısında dışsal etmenler ve aile ilişkilerdeki 
zorluklarla baş etme çabası içerisindeki ailelerin yapıların içerdiği 
gerginliği (tension) de gözden kaçırmayacaktır. 

•Aileler izole bir şekilde ve tek başlarına dans 
etmezler.. 



Aile Dinamikleri : Psikolojik Danışma 
Açısından Doğurgular

•Danışman aileyi etkileyen ve birbirleriyle etkileşim 
halindeki önemli değişkenleri hesaba katıp, her bir aile 
üyesinin ailenin bütününü nasıl etkilediğini görmeye 
çalışıp- müdahalelerini buna göre dizayn eder ve 
uygularsa verimli bir sonuç alma şansı olur. 

•Aile bir sistemdir ve içinde yer alan bireyler hem teker 
teker birbirleriyle hem de aile bütünüyle sürekli bir 
etkileşim halindedirler. 



Aile Dinamikleri : Psikolojik Danışma 
Açısından Doğurgular

•Ailedeki bu karşılıklı etkileşim, kurallar, geribildirim ve davranışsal 
dizgeler (sequences) sibernetik (cybernetics) olarak adlandırılır  

•Böyle bir yapıdan bireyi alıp- ayırarak anlamaya çalışmak yapay olur. 

•Aile danışmanı olmak yolundaki ilk adım esas itibarıyla aile 
yaşamındaki gelişimsel ve sistemik nüansları anlamaktır.



Aile Dinamikleri : Psikolojik Danışma 
Açısından Doğurgular

• İkinci adım ise birey ve aile yaşam döngülerini bilmektir. 

•Ailelerin hem evrensel hem de her birinin kendine 
has özellikleri vardır.
•Cinsellik, üreme, ekonomik ve eğitsel işlevleri ailelerin evrensel 

özelliklerindendir.



Aile Dinamikleri : Psikolojik Danışma 
Açısından Doğurgular

•Ailenin temel bileşenlerini tanımlamak son derece önemlidir. 

•Bu süreç ailenin davranış örüntülerini  ve ailenin alt-sistemlerinin 
doğasını ve işleyişini içerir. 

• İstendik sonuçlar doğurur veya doğurmasa da aileler bütün veya bir 
kısım üyelerinin ihtiyaçlarına yanıt vermeye çalışırlar.



Aile Nedir?

•Ailenin ne olduğu ve nasıl 
yapılanması gerektiği kültürden 
kültüre değişim gösterdiği gibi 
sürekli değişim gösterir  



Aile Nedir?

•Bu anlayışla tanımlanan ailelerde psikolojik bağı 
olan uzun süreli arkadaşlar da ailenin dahilinde 
tanımlanır  

•Asya Kökenli Amerikalılar gibi kimi başka gruplarda 
ise aile, ataları ve aynı soydan olan birçok insanı 
içerir. 

•Dolayısıyla, ailenin tek bir tanımını yoktur. 

•Tanımlar kültürel gruptan gruba değişebilmekte ve 
herkesin üzerinde anlaştığı bir tanıma ulaşmak 
mümkün görünmemektedir.



Aile Nedir?

•Ailenin bir tanımını oluşturmak için bu tanıma giren unsurlar almayı 
içerdiği gibi tanımda dışlanacak öğeleri de hesaba katmayı 
içerecektir. 

•Aile "iki veya daha fazla kişiden oluşan aralarında doğum, evlilik, 
evlat edinme nedeniyle bağ olan ve aynı evde yaşayan” bireyler 
olarak tanımlanmıştır.  



Aile Nedir?

•Bu tanım hiç evlenmemiş kişileri de, evlenmiş de çocuk sahibi 
olmamış olanları, evlilikleri boşanma veya ölümden ötürü bitenleri ve 
birçok geleneksel olmayan aileyi de içermektedir. 

•Tanım, bireyin geldiği aileyi (family-of-origin) yani içinde büyüdüğü 
aileyi tanımlamaktadır. 

•Tanım gey, lezbiyen çiftleri, yakın arkadaşların oluşturduğu 
birliktelikleri ve ataları dışarıda bırakır. 



Aile Nedir?

•Aile, biyolojik veya psikolojik bağları olan ve aralarında 
tarihsel, duygusal ve ekonomik bir beraberlik olan ve aynı 
evin üyeleri olan bireylerin oluşturduğu birliktir.

•Aileyi geniş bir şekilde tanımlamak ailenin işleyişini ve de onu 
oluşturan bireyleri anlamaya katkıda bulunabilir.



Aile Nedir?

•  Kimlerden oluşursa oluşsun ailelerin hepsinin ekonomik, fiziksel, 
sosyal  ve duygusal işlevleri vardır.  

•Aile, bir yandan üyelerine istikrar, koruma-kollama ve aileyi bir arada 
tutma gibi işlevler sunarken bir yandan da her birinin gelişimlerini 
destekler. 



Aile Çeşitleri

•Özellikle günümüzde birçok çeşit aile yaşam tarzı ortaya çıkmıştır 

•Bunun yerine,  muhtelif grup örüntüleri, yaşam tarzları ve yaşama 
koşulları olan ailelerden söz etmek daha adilane olacaktır 

•Aileden söz ederken bu farklılıklara saygılı bir bakış açısı şarttır. 

•  çeşitleri…



Aile Çeşitleri

•Çekirdek   Aile: Anne, baba ve çocuk(lar)tan oluşan birimdir. 

•Geleneksel olarak çekirdek aile çocukların sosyalleşmesi ve kültürün 
aktarılıp/korunmasında kilit bir etmen olarak görülmüştür. 



Aile Çeşitleri

•Tek-Ebeveynli  Aile: Bu tip aile biyolojik veya evlat edinilmiş 
çocuk/çocukların sorumluluğunu tek başına üstlenmiş bir ebevynin 
bulunduğu ailedir.  

•Tekrar Evlilikle Oluşan Aile (örn.,  “birleşik/ blended):  En az bir 
partnerin daha önce evlenmiş olduğu ve en az bir eşin çocuğunun 
olduğu yeniden evlenmeyle oluşmuş aile tipidir  



Aile Çeşitleri

•Çifte Kariyer (dual-career) Aile: Evli çiftlerin yarısından fazlasında her 
iki partner de iş piyasında yer almaktadır  

• İşte her iki partnerin çalıştığı ve işlerine bağlılık hissettikleri ailelere 
çifte kariyerli eşler denir  



Aile Çeşitleri

•Bu çiftlerin yaşamlarında doyum da yaratan ve aralarında soruna da 
sebep olan şey aynıdır- aile yaşamı ve kariyer gerekleri arasında 
denge kurmak! 

•Bu iki alandan birine iştirak etmenin ötekine etki etmesine (işin 
aileye veya ailenin işe) taşma (spillover) denir. 



Aile Çeşitleri

•  Çocuksuz (Child-Free) Aile: çocuksuz aileler devamlı bir şekilde 
çocuk sahibi olmamak için çaba harcayan ya da yaşları veya tıbbi 
durumları (kısırlık gibi) gereği çocuk sahibi olamayan aileleri ifade 
eder. 

•Bu çiftler hatırı sayılır bir sayıdadırlar. 



Aile Çeşitleri

•Örneğin, 1956 ve 1972 tarihleri arasında Amerika Birleşik 
Devletlerinde doğmuş olan kadınların %22’si hiç çocuk sahibi 
olmamışlardır  

•Çocuksuz çiftlerin kendilerine özgü olanakları olduğu gibi 
dezavantajları da vardır. 

•Yaşamlarında daha az stres, kendilerine harcayabilecekleri daha çok 
paraları ve topluma hizmet de dahil birçok alanda etkinlikte 
bulunmaya daha çok zamanları vardır. 



Aile Çeşitleri

•Ama öte yandan bu insanların yüzyüze kaldıkları baskılar ve 
damgalanma (stigmatized) riskleri de vardır.  

•Bu ailelerin bir kısmı hiç sahip olamadıkları çocuğun yasını çekebilir 
veya çocuk sahibi olmama kararlarından ötürü tereddütler 
yaşayabilirler  



Aile Çeşitleri

•Gey/Lezbiyen Aile: Bu aileler aynı cinsiyetten partnerlerin olduğu ve 
ya hiç çocuk sahibi olmayan  veya önceki bir ilişkiden çocuk sahibi 
olan veya sonradan (yapay döllenme vb gibi yollarla) çocuk sahibi 
olan aileleri ifade eder. 



Aile Çeşitleri

•Yaşlı (Aging) Aile: Eşlerin 65 ya da üzeri yaşta oldukları ailelerdir. 



Aile Çeşitleri

•Çok-Kuşaklı (Multigenerational) Aile: Bu 
gruba giren aileler çocuklar, ebeveynler ve 
büyük baba-büyük annelerin yer aldığı 
ailelerdir  



Aile Çeşitleri

•Aile Reisinin Büyük Anne/Babalar Olduğu Aileler: 2000 yılında 
Amerika Birleşik Devlerinde 18 yaşından küçük çocuk ve ergenlerin 
sayısı 72.1 milyondu ve bu çocukların yaklaşık 6 milyonu ailenin 
başının büyük anne/dede olduğu evlerde yaşamaktaydı  



Aile Çeşitleri

•Asker Aileleri: Amerika Birleşik Devletleri silahlı kuvvetlerinde her 
zaman iki milyon civarında birey yer almaktadır. 

•Bu insanların çoğu evli ve çocuk sahibidirler. 

• kendilerine yeni sosyal destek kaynakları bulma, gittikleri 
yere/koşullara uyum sağlama, yeni ilişkiler edinme ve bir topluluğun 
parçası olduklarını yeniden hissetmek gibi zorluklarla yüz yüze kalırlar 



Aile Çeşitleri

•Dünyada ya da ülkede olup-bitenlerin ailedeki en az bir birey üzerinde 
ne tür etkilerinin olacağı (ülke dışındaki tehlikeli bir yere sevk edilmek 
gibi) konusunda hep belirsizlik içindedirler  

•Bu aileler sıklıkla çifte kariyerli ailelerin ve tek ebeveynli ailelerin 
yüzleştikleri zorluklarla daha yoğun ve krizler şeklinde yüzleşirler  



Birey ve Ailede Değişim

•Gelişim (örn., çevre ile ilişki sonucu meydana gelen önceden 
yordanabilir-fiziksel, ruhsal  ve sosyal  değişimler) hem bireylerde 
hem de aile yaşamında önemli bir meseledir. 

•Bu süreç düz bir çizgi halinde ilerlemez- dalgalanmaları ve 
gerilemeleriyle beraber meydana gelir. 

•Gelişimden söz ederken zamandan- yani dönemlerden söz etmemek 
olası değildir.



Birey ve Ailede Değişim

•Bireysel zaman  

•Toplumsal zaman  

•Tarihsel zaman 



Birey ve Ailede Değişim

•Örneğin, 1930’lardaki ekonomik krizi yaşamış bireyler de o zamanlar 
bankalar para kaptırmışlarsa hala bankalara karşı güvensizlik 
hissediyor olabilirler. 

• İlgili anılar şimdiki zamanda meydana gelen yaşamı bile 
etkilemektedir.

•Her birey zamanın bu üç boyutundan etkilenir. Bu eğitim boyunca  
“yaşam döngüsü” terimi ile yaşam olayları kastedilmektedir. 



Birey ve Ailede Değişim

•Yaşam döngüsü terimi insan gelişiminin zaman içerisindeki ve birçok 
bağlam içerisindeki dönüşümü hakkında aktif bir kavramsal resim 
verir. Bu terim hem bireyler için hem de aileler için kullanılagelmiştir. 

•Ne bireyler ne de aileler içinde bulundukları toplumdan kopuk bir 
şekilde etkileşimde bulunup gelişebilirler   



Birey ve Ailede Değişim

•Yaşam döngüleri birbirleriyle karşılıklı 
etkileşim içindeki toplumsal bağlamlarda 
meydana gelirler. 

•Yaşayan ve hatta yaşamayan (ölü) aile 
bireyleriyle olan etkileşimler bireyin yaşam 
gidişatını etkiler  

•Örneğin, bireyin meslek seçimi ve profesyonel 
gelişiminin ailesinin yaşantısı ve geçmişi ile 
yakından ilgilidir.



Bireyin Yaşam Döngüsü/Değişimi 

•Erikson insan yaşamını dönemler halinde ifade etmede önemli bir 
öncüydü. 

•Erikson’un izinden giden Daniel Levinson, Roger 
Gould, Gail Sheehy ve Bernice Neugarten yine 
bireye odaklanan yetişkin gelişim dönemleri 
önermişlerdir. 



Bireyin Yaşam Döngüsü/Değişimi 

•Evlilik ve aile danışmanları ve sosyal hizmet 
uzmanları hariç çoğu yardım hizmetlerindeki 
çalışanlar tek bir bireye hizmet vermeye alışıktırlar  



Bireyin Yaşam Döngüsü/Değişimi 

•Bireysel bir bakış açısıyla bakıldığında, kişiler önceden 
tahmin edilebilir bir sırayla belli gelişimsel krizler  
yaşarlar. 

•Bu dönemler  doğum, evlilik, emeklilik ve yaşlanma gibi 
olayları içerir. 

•Danışmanlar bireylerin bu yaşantılara nasıl uyum 
sağladıkları ve baş ettiklerine dikkat etmek durumundadır. 

•Bireyin karşı karşıya kaldığı gelişimsel görevlerine ilişkin 
yaptıkları, birçok düzeyde başarı ya da başarısızlığa 
kaynaklık edecektir. 



Bireyin Yaşam Döngüsü/Değişimi 

•Erikson’nın ilk beş dönemi kişinin bir kimliği olan, yeterli becerileri 
taşıyan biri oluncaya kadarki sürece odaklanmıştır. 

•Bu dönemler ardışıktırlar- yani, birey bir dönemde belli bir oranda bir 
şeylerin üstesinden geldikten sonra ancak bir sonraki döneme 
geçebilir  

•Aşağıda bu ilk beş dönem ve gelişimsel görevleri özetlenmiştir:



Bireyin Yaşam Döngüsü/Değişimi 



Bireyin Yaşam Döngüsü/Değişimi 



Bireyin Yaşam Döngüsü/Değişimi 

•Gilligan (1982) gibi uzmanlar gelişimi bu şekilde 
kavramlaştırmayı eleştirmişlerdir. 

•Bu eleştirileri yapanlara göre bu gelişim anlayışı 
kadınlardan çok erkeklere odaklanmakta ve özellikle 
kadınlarda güçlü bir şekilde var olan başkalarına bağlılık 
(connectedness) ve insan ilişkilerine verdikleri önemi 
görmezden gelmekle eleştirmişlerdir. 

•Bunlar yerinde eleştiriler olup- Erikson’un modeli 
değerlendirilirken hesaba katılmaları gerekir.



Bireyin Yaşam Döngüsü/Değişimi 

• Son üç tanesi daha çok kişilerarası alana vurgu yapar ve son 
zamanlara kadar yeterli derecede araştırmacılarca ele 
alınmamışlardır. 

•Bu üç dönemin içerdiği süreçler yakınlık, üretkenlik ve «damıtılmış bir 
yaşam bilgisi» (wisdom) ile ilgilidir. 

•Bireylerin ilişkilerdeki yakınlıktan elde ettikleri doyum bir sonraki 
kuşağı da etkileyecektir. 



Bireyin Yaşam Döngüsü/Değişimi 

•Yine, kişilerarası ilişkilerdeki yakınlık ile 
üretkenlik bireyin yaşamdan elde ettiği 
genel doyumla da yakından ilişkili olup- 
kişilerin son gelişimsel dönemde önceki 
yaşantılarını sağlıklı mı sağlıksız mı 
bütünleştireceklerini etkileyen etmenlerdir  
•  



Bireyin Yaşam Döngüsü/Değişimi 

•Erikson’a göre (1968) bireyin ilk oluşturduğu kimlik duygusunun 
yanısıra başka etmenler de aile oluşturmasını etkileyecektir. 

•Erikson bu etmenleri yakınlık, üretkenlik ve bütünlük olarak 
tanımlamıştır. 



Bireyin Yaşam Döngüsü/Değişimi 

•Birey yetişkinlikte ilerledikçe bu alanlarda ustalık kazanması beklenir. 

•Yetişkinlikte yol aldıkça üstesinden gelmeleri gereken yeni sınavlar ve 
zorluklarla karşı karşıya kalırlar. 

•Bu sınav ve zorluklarla kişilerarası ilişkiler, kişinin iş dışındaki 
zamanında ve iş ortamında karşılaşılır.



 Ailede Yaşam Döngüsü

•Aile yaşam döngüsü (family life cycle) ailelerde zaman içerisinde 
meydana gelen değişimleri ifade etmek için kullanılır  

•Bu anlayış bireyin yaşam döngüsünü göz ardı etmemekle beraber  bir 
sistem olarak aile bütününe vurgu yapar. 



Ailede Yaşam Döngüsü

•Aile yaşam döngüsü modelinin ilk versiyonu  1956 yılında Evelyn 
Duvall tarafından ortaya atılmıştır. 

•Temel odak noktası olan çekirdek aile sayısındaki azalmayla beraber 
ilk çıktığı zamanlara kıyasla  model güç kaybetmiş durumdadır. 

• Sonraları ortaya çıkan yeni modeler Duvall’in original kavramını 
bugünün ailesini kavramlaştırmaya el verecek şekilde 
değiştirmişlerdir. 



Ailede Yaşam Döngüsü

•Bu yeni kavramsallaştırmalardan birkaç tanesi şunlardır: tipik 
orta-sınıf çekirdek ailenin yaşam döngüsü, tek-ebeveynli ailenin 
yaşam döngüsü, tekrar evlenme ile oluşan ailelerin yaşam döngüsü 
gibi. 

•Burada tipik orta-sınıf ailenin yaşam döngüsüne değinilecektir.  

•Tipik orta-sınıf çekirdek ailenin yaşam döngüsü için tek başına/bekar 
yetişkin ile başlayarak emekliliğe dek süren süreci 6 dönem olarak ele 
almıştır:



Ailede Yaşam Döngüsü

1. Bekar genç yetişkinler, evden ayrılma; 

2. Yeni çift; 

3. Küçük çocuklu aileler; 

4. Ergen çocuklu aileler; 

5. Çocukları evden ayrılan aileler; ve 

6. Yaşamın son dönemlerindeki aileler. 



Ailede Yaşam Döngüsü

•Aile yaşam döngüsünün her bir döneminin kendine has 
uyum sağlamayı gerektiren güçlükleri, gelişimsel görevleri ve 
üstesinden gelinmesi gereken değişimleri vardır. 

•Aile bireylerinin ve bir bütün olarak ailenin ayakta kalması ve 
daha iyiye gidebilmeleri için bunların üstesinden gelinmesi 
şarttır. 

•Bütün çekirdek aileler bu modelin önerdiği dönemlerin 
hepsinden aynen geçmeyebilirler.

•Bu dönemlerden geçen ailelerin yaşamları ve çoğu kez 
kendilerini aile danışmanına getiren yüzleştikleri güçlükler  
aşağıda özetlenmiştir.



Bekar  Genç Yetişkinler : Evden Ayrılma

•bekar genç yetişkinlerin  (15 yaş ve üstü olan) oranı 
giderek artmaktadır. 

•ABD’de 15 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %27’sini hiç 
evlenmemiş yetişkinler teşkil etmektedir. 

•Hiç evlenmemiş bekar yetişkinler büyük sayıdaki 
boşanmış, ayrılmış  ve dul  kişilerle beraber ele 
alındıklarında ülke nüfusunun çok önemli bir oranını 
bekar yetişkinlerden oluşan bu grubun teşkil ettiği 
görülmektedir  



Bekar  Genç Yetişkinler : Evden Ayrılma

•Bekarların yaşamlarını konu alan  oldukça popular televizyon dizileri 
olmuştur: 

• “Friends” ve“Seinfeld” dizileri genç bekar yetişkinlerin yaşamını konu 
almıştır. “Altın Kızlar” ve “Fraiser” gibi diziler de daha yaşlı bekar 
yetişkinlerin yaşamlarını konu olarak işlemiştlerdir. 

•Bekar insanların sayısındaki bu artışla beraber toplum genelindeki 
yaşam tarzında bireye daha fazla vurgu yapılmaya başlanmıştır. 



Bekar  Genç Yetişkinler : Evden Ayrılma

•Bekarların oranının artması🡺 kilisenin kapılarını bekarlara açması 

•Yakın gelecekte bireye sunulan terapötik müdahalelerin aile sistemleri 
bakış açısıyla sunulmasının önemi artacaktır. 



Bekar  Genç Yetişkinler : Evden Ayrılma

•Bu dönemin en temel gelişimsel 
görevleri; 
•aileden kopmak (disconnect) ve 
•farklı bir düzeyde aile ile tekrar bağ kurmak 
(reconnect) ve 
•aynı zamanda da müstakil bir birey haline 
gelmektir.



Müstakil Kimlik

•Müstakil kimlik geliştirmeyi Murray Bowen  
«bütünlüklü kendilik» (solid self) geliştirmek 
olarak isimlendirmiştir. 

•Bireyin belli bir duygusal olgunluk düzeyine 
ulaşması gerektiği gibi bireyin kendisine ait 
inançları, değerleri ve hedefleri geliştirmesini 
gerektirir.   



Bekar Yaşamı Dengeleme

•Bekar olmak kişinin kariyeri, evlilik hedefleri ve kişisel 
özerkliği arasında bir denge kurmasını gerektirir. 

•Artan sayılarda bekar kişi bu dengeyi kurmanın çaresi 
olarak birlikte yaşayamaya (beraber yaşama)- yani- 
evlenmeden bir arada yaşamayı tercih etmektedir. 



Beraber Yaşama

•2003 yılında evli olmayan karşı cinsten bir partnerle yaşayan 
bireylerin sayısı 10 milyon civarındaydı. 

•Bu da   çiftlerin %8’ine tekabül eden bir sayıdır  

•20. YY.’ın başında evlenen bireylerin yarısından fazlası başlarda 
beraber yaşayan insandır 



Denemelik Evlilik

•Beraber yaşama Beyazlar  için bir denemelik evlilik (trial  marriage) 
niteliğindedir  

•Diledikleri zaman yasal sisteme bulaşmak zorunda kalmaksızın 
ayrılma özgürlüğü taşımasındadır. 

• İlişki içerisindeki bireylere daha rahat ve özgür bir alan tanır.



Beraber Yaşamanın Dezavantajları

•Beraber yaşamanın evliliğe veya çocuklara ebeveynlik etmeyi 
aksatabildiği görülmektedir



Beraber Yaşamanın Dez/avantajları

•Beraber yaşadıktan sonra evlenenen Avrupa Kökenli-Beyaz- 
Amerikalıların boşanma ihtimalleri önceleri beraber yaşamayanlara 
kıyasla daha yüksektir 

•Bu boşanmaları
• güven ve bağlılıktaki (commitment) 
• boşanmayı daha hoş gören değer yargılarında  



Bekar  Kalma

•Bekar kalmak önceki bütün zamanlara kıyasla şimdilerde çok daha 
kabul görmektedir. 

•Bekar kalmanın da giderek yükselen bir popüleritesinin olduğu 
görülmektedir. 



Bekarların İstatistikleri

•«Otuz-beş ile 39 yaş arası bireylerde bu oran; 
• Kadınlar için iki kattan daha fazla artmış (%5’ten %13’e) ve 
• Erkeklerde de yaklaşık üç katına çıkmıştır   (%7’den %19’a)"  

•Aynı verilere göre, Amerikalı yetişkinlerin %54’ü evlidir.



Bekarların İstatistikleri

•Bu sayı 1960’da bütün zamanların en yükseği- %74 idi. 

•1995’te 24 milyondan fazlası  tek başına yaşıyorlardı. 

•Bu sayının 2010’lu yıllarda 30 milyonunun üstine çıkması 
beklenmektedir  



Bekarlık

•Bekarlık evlilik karşısında kimileri için tercih edilir alternatiftir. 

•Araştırmacılarca bekarlar (en mutlu olan evlilerden sonra) ikinci en 
mutlu grup olarak tespit edilmişlerdir. 

•Bireyin ihtiyaç ve ilgilerine bağlı olarak bekarlık evlilik kadar da doyum 
sağlayan bir tercih olabilir. 



Bekarlığın Zorlukları/Cazibesi

•Evlenme ile ilgili içsel/dışsal baskılar 

•Yalnızlıkla baş etmenin yollarını bulmak durumundadırlar. 

•Bu yaşam tarzını cazip kılan da bireye dilediğince davranma 
özgürlüğü tanımasıdır.



Bekar  Genç Yetişkinler : Evden Ayrılma

•Bekarların psikolojik danışmaya başvurmaları çoğu kez şu nedenlere 
dayanır:
• Zayıf bir kişisel  kendilik algısı 

• Kendini fiziksel veya ruhsal olarak içinde doğduğu aileden ayıramama

• İnsanlarla doyurucu ilişkiler kurabilmeye olanak sağlayacak sosyal becerilerin 
eksikliği 



Yeni  Çift:  Ailelerin Evlilikle 
Birleşmeleri

•Yeni bir çiftin ilişkisi “çıkma”  ile başlar. 

•Bu, bireylerin birbirlerini kendilerine uygunluk açısından test ettikleri 
bir zaman dilimidir. 

•Evlilikle sonuçlanıncaya dek kimi bireyler birçok kişi ile bu süreci 
yaşamış olurlar. 



Yeni  Çift:  Ailelerin Evlilikle 
Birleşmeleri

•Çıkma süresince sık sık etkileşim halindeki partnerler sürekli olarak 
çekici ve arzu edilir olma yönünde cesaretlendirilirler   

•Genellikle , bireyler kendileriyle aynı ya da benzer gelişimsel 
dönemdeki partnerle rahat ederler  



Yeni  Çift:  Ailelerin Evlilikle 
Birleşmeleri

•Örneğin, (bağlanma kuramı açısından) güvenli erkekler güvenli 
kadınlarla olmayı yeğlerken kaygılı kadınlar da uzak ve kaçınan 
erkekleri tercih etme eğilimindedirler  

•Bu çiftlerin birbirlerin sık ayrılmalarının nedenlerinden bir tanesi de 
budur. 

•Çevresel, psikolojik  ve durumsal   etmenler bireylerin evliliğe 
uyumlarını zorlaştırabilir



İdealizasyon

•Çiftlerin ilişkilerinin ilk zamanlarına genellikle idealize etme hakimdir. 

•Bu idealizasyona göre birbirleriyle ilişkilenirler. 

•Bu durum evliliğin zaman içerisinde ilerleyişi ile azalır/yok olur. 



Pembe ve Buğulu Gözlükler

•Evliliklerinde yüksek oranda doyuma sahip bireylerin eşlerine ve 
evliliklerine ilişkin bu idealist çarpıtmayı (idealistic distortion)  
korudukları görülmektedir. 

•Bu durumun boşanma eğilimindeki eşlerde tam tersi olduğu



Yeni  Çift:  Ailelerin Evlilikle 
Birleşmeleri

•Uyum sağlama ve adaptasyon 

•Öğünleri, boş zamanları, uyuma zamanını  ve işe 
ayırdıkları zamanı paylaşmanın ve birbirleriyle 
uyumlu bir şekilde ayarlama çabası  

•Birbirlerinin dilekleri, ricaları ve fantazilerine uygun 
davranmaya çalışmak çabasındadırlar. 



Yeni  Çift:  Ailelerin Evlilikle 
Birleşmeleri

•Örneğin, Bill yeni karısı Maria’nın kendisine kıyasla çok uzun sürede 
giyinip-hazırlanabildiğini anlamak durumundadır. 

•Maria ise Bill’in kendisinden çok daha fazla evi düzenli tutma konusunda 
titiz olduğunu hesaba katmak durumundadır.

•Dönemin çiftlerin boşanma olasılıklarının en yüksek olduğu zamanlardan 
biri olması şaşırtıcı değildir çünkü bu dönem eşlerin aralarındaki 
farklılıkları çözümlemeye çalıştıkları zamandır. 

•Özellikle sonradan çocukları olan çifter için en keyifli ve doyum sağlayıcı 
dönemdir  



Yeni  Çift:  Ailelerin Evlilikle 
Birleşmeleri

•Yeni çiftlerin psikolojik danışmaya başvurmaları çoğu kez şu 
nedenlere dayanır:
• Tek başına yaşamak yerine çift olarak yaşamaya uyum sağlayamama
• Akraba ve içinden gelinen aileyle (veya eşin ailesiyle) olan sıkıntılar
• Etkili ve yeterli ileteşim kurma vb kişilerarası meseleleri çözmeyi 

becerememek 
• Çocuk sahibi olup-olmama veya zamanlaması konusundaki anlaşmazlıklar  



Küçük Çocuklu Aileler

•Yaşamını fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak temelden değiştirebilen 
bir olaydır. 

•Müstesna bir haz olduğu kadar zahmetli bir yaşantıdır  

•Yaşadıkları ev, evlilik ilişkisi, cinsel yaşamları, herbir ebeveyne 
getirdiği ektra stres ve sorumluluklarıyla çiftin yaşam tarzı üzerinde 
çok önemli etkileri vardır  

•Ailenin dengesi bozulur. 



Küçük Çocuklu Aileler

•Çocuk ve yaşamın öteki alanlarını dengelemek

•Çocuk ve çift ilişkisini dengelemek

•Çocuk bakımı konusundaki anlaşmazlıklar 



Küçük Çocuklu Aileler

•Okul öncesi çocuğa sahip olmanın fiziksel ve ruhsal 
gereklilikleri çocuk büyütme sürecindeki en zor 
dönemlerden bir tanesini ifade eder. 

•Bu zorluklar özellikle her iki eşin ev dışında bir işinin 
olduğu durumda hiç de azımsanmayacak boyutlarda 
olacaktır. 



Küçük Çocuklu Aileler

• "Evli çiftin aralarındaki bağın gücü (örn.,  evlilik doyumu ) iş ve çocuk 
sahibi olmanın yol açtığı stres ve zorluklarla baş etmede hatırı sayılır 
bir etmendir"  



Çocuk-Evlilik Doyumu

•Aileye eklenen her çocukla beraber evlilik doyumunda azalma olduğu 
görülmektedir. 

•Yine de çiftler uyum sağladıkça bu durum değişebilmektedir  



Küçük Çocuklu Aileler

•Küçük çocukları olan ailelerin psikolojik danışmaya başvurmaları 
çoğu kez şu nedenlere dayanır:
• İlişki ve günlük etkinliklere yeniden şekil verme çaba/mücadelenin sonuçları
• Küçük çocuğu disipline etmekle ilgili sorunlar  



Ergen Çocukları Olan Aileler

•Ergen çocukları olan çiftler çoğu kez kendilerine, ergen çocuklarına, 
ilişkilerine ve de yaşlanmakta olan ebeveynlerine bakmak 
durumundadırlar. 

•Bütün bu sorumlulukların getirdiği fiziksel ve ruhsal zorlanmadan 
ötürü kimi zaman bu çiftler “sandviç kuşağı” (sandwich generation) 
olarak anılırlar 



Ergen Çocukları Olan Aileler

•Aileden aileye farklılık göstermekle beraber çoğu kez olaylar, 
fırtınalar, stres ve sorumluluklarla dolu bir dönemdir 

•Bazı aileler uygun sınırlar koymada, ilişkileri tanımlamada ve 
birbirlerine yeterli düzeyde göz-kulak olmada güçlük yaşayabilirler. 



Ergen Çocukları Olan Aileler

•Başka aileler ise belki daha az yükümlülükleri olduğundan ya da daha 
iyi organize olduklarından veya daha kafa dengi kişiliklere sahip 
olduklarından bu zamanı oldukça rahat geçirirler.

•En belirgin stres kaynağı ebeveynlerle ergen arasındaki 
anlaşmazlıkların türü ve sayısıyla yakından ilgilidir.



Ergen Çocukları Olan Aileler

• Zorlukların önemli bir kısmı ebeveynlerin genç çocukları için olan 
istekleri ile bu gençlerin istekleri arasındaki ayırımı algılamada zorluk 
çekmelerinin sonucudur. 

•Ebeveynlerle ergen arasındaki gerginlik tırmandıkça akranlar ve 
kardeşlerle olan ilişkilerin önemi artar ve anne-babaların ergen 
üzerindeki etkisi azalır. 



Ergen Çocukları Olan Aileler

•Ergen çocukları olan aileler ve çocukları aralarındaki farklılıkları 
görmek ve kabul etmenin yollarını bulmalıdırlar ve aralarında 
gerginliğe sebep olan durumlarda yaş ve cinsiyet farklılıklarına duyarlı 
olmaya çalışmalıdırlar. 
• Ayrılma bireyselleşme
• Gündelik anlaşmazlıklar 



Ergen Çocukları Olan Aileler

•Bu değişim yaşlanmanın beraberinde gelen duygusal hassisiyetle 
ilgilidir: “kadınınki güzelliği ve arzu edilebilirliği ile erkeğin ise cinsel 
gücü ve fiziksel ayakta kalmasıyla ilgilidir« 

•Eğer çift birbirlerine yumuşak bir şeklide, empati ve anyayışla 
yaklaşırlarsa birbirlerine güç verir ve daha güçlü partnerler olurlar. 



Ergen Çocukları Olan Aileler

Ergen çocukları olan ailelerin psikolojik danışmaya başvurmaları çoğu 
kez şu nedenlere dayanır:

• Ebeveyn ve ergenler arasında ailedeki sınırlar konusunda ve düşünceleri ifade 
etmeye ilişkin çatışmalar 

• Birbirinden uzaklaşma veya biriktirilen kızgınlıklar-ve gençken kurulan 
düşlerin  elden kaydığını farketme

• Yaşlı ebeveynlere bakım, iş ve aile (eş, çocuk) yükümlülüklerinin 
dengelemedeki stres ve zorlanma



Ailde Çocukların Ayrılması ve Sonrası 

•  “Boş yuva” (empty nest)

•Çiftlerin birbirlerini tekrar keşfetmeleri ve beraber hoşça zaman 
geçirmeleri için ideal bir fırsattır. 

•Ekonomik zorluklar, cinsel sorunlar, birbirlerinin aileleriyle ve yetişkin 
olma yolundaki çocuklarıyla sıkıntılar yaşayabilirler  

•   Boş yuva kendilerini annelik ile tanımlamış olan ve çocuklarına 
adamış olan kadınlar için de üzüntünün hakim olduğu bir zaman 
olabilir. 



Boş Yuva

•  Boş yuva ailelerinin psikolojik danışmaya başvurmaları çoğu kez şu 
nedenlere dayanır:
• Kendine, eşine veya ayrılmış olan çocuğa ilişkin kayıp duygusu (sense of loss)
• Yeteri kadar bağımsızlık kazanamayan çocukla çatışma
• Kişilerin evlilikleri veya kariyer hedefleri



Geç Yaşam Dönemlerinde (Yaşlılıkta) 
Aileler 
•Bu ilelerdeki çiftler ya iş yaşamlarının son demlerinde ya da 

emekliliklerinin ilk zamanlarını yaşamaktadırlar. 

•Bu grubun yaş ranjı 65 ve üstüdür. 

• Sağlık durumlarına göre değişmekle beraber bu dönem 20-30 yıllık 
bir zamanı kapsayabilir. 

•Kendi içind üç grupta toplanabilr: “genç yaşlılar (65-74), yaşlı 
yaşlılar (75-84) ve en yaşlılar (85 ve sonrası)"  



Geç Yaşam Dönemlerinde (Yaşlılıkta) 
Aileler 
•Yaşa bağlı olarak (kademeli olarak gelişen ve yaşlanma olarak bilinen 

süreçle) ortaya çıkan fiziksel “güçten düşmedir”  

•Bağımlılık da sorun haline gelebilir  

•Kimi insanların en önemli sorunlarından bir tanesi parasaldır. 



Geç Yaşam Dönemlerinde (Yaşlılıkta) 
Aileler 
•Eşin kaybı da yaşlı insanların ikinci en önemli meselesidir. 

•Altmış-beş ve üstü kadın ve erkeklerin yaklaşık yarısı evlidir- diğerleri 
duldur   

•Kadınların bu durumu yaşama olasılıkları erkeklerinkinden daha 
yüksektir. 



Geç Yaşam Dönemlerinde (Yaşlılıkta) 
Aileler 

•Bu gibi zamanlarda kişinin başvuracağı bireylerin olmaması uyum 
sağlama sürecini de güçleştirecektir.  

•Bu ailelerin önemli güçlüklerinden bir tanesi de kronik haslatıktır:



Geç Yaşam Dönemlerinde (Yaşlılıkta) 
Aileler 
•65 ve 84 yaşları arasında, eklem iltihabı, yüksek tansiyon ve kalp 

rahatsızlıkları en yaygın hastalıklardır. 

•85 ve üstü yaşlar içinse kanser riski, bilişsel, görsel ve işitsel yetilerde 
gerilemeye sıkça rastlanır. 

•Depresyon ve çaresizlik duygularıyla ve de aile üyelerinin kendilerine 
ilişkin endişeleriyle daha da şiddetlenebilir.  



Yaşlılığın Avantajları

•Büyük baba-büyük anne olma

•Önceliklerinin farkında olmaları 

•Diledikleri gibi zaman geçirme özgürlüğüne sahip olma 



Yaşlılığın Avantajları

•Yaşam döngüsündeki yaşantılara katılmış olmanın 
anabilecekleri/tadını çıkarabilecekleri heyecan verici bir 
dönemdedirler. 

•Daha önceki meşguliyetlerinden ötürü zaman ayıramadıkları etkinlere 
yer verebilecekleri bir zamandır.



Psikolojik Danışmaya Başvurma Nedenleri

•  Artık çalışmıyor olmaktan, çocuklara bakmıyor olmaktan ve/veya 
eşin ölümünden dolayı anlamsızlık duygusu yaşama ve yaşamdan 
zevk alamama

•Ölümlülükle yüzleşme ve güçsüzlük gibi durumlara uyum sağlama 
güçlükleri 

•Çocuklar, torunlar ve eşin ailesiyle iyi ilişkiler kuramama



Danışmanın ve Ailenin Yaşam Döngüleri Arasındaki 
Bağdaşım

•Danışman ile ailenin yaşam dönemleri arasındaki ilişki üç şekilde 
olabilir. 
• (1) danışman ailenin yaşamakta olduğu dönemi henüz yaşamamış olabilir; 
• (2) danışman ailenin şimdi yaşamakta olduğu yaşam döngüsü dönemini 

yaşıyor olabilir; ve 
• (3) danışman ailenin şu anda yaşamakta olduğu yaşam döngüsü dönemini 

halihazırda yaşamış olabilir "  



Yaşam Döngüleri  ve

•Kronik hastalık

•Alt-kültür

• Fakirlik 

•Engelli çocuk sahibi olma

•Vs. vs



…


