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Editörden

Çerçeveye sığdırılmış yaşlı, genç gülen gözler,
Sofrada bölüşülen somun ekmek,
Salatanın suyunu paylaşamayan çocuk hikayeleri,
Hal hatır arasında duyulan televizyon sesi…
Halının üzerine dağılmış terlikler,
Ve akşamın üzerini sıcacık örten, aile yüreği…

Toplumun en küçük yapı taşı olarak bilinen aile; aslında güvenin,
sevginin, saygının inşa edildiği,
yapıştırıcı güç ile sarmalandığı bir
değerler bütünüdür. Sağlıklı bir
aile yapısında; sevgi, güven, saygı ve çoğu zaman da ortak hedeflerle, birlik olunur. Toplumun aile
yapısındaki eksiklikler, toplumun
geneline yansıyarak düzeni ve
toplumun birliğini bozar. Bu nedenle ailenin yapısı, zorluklar karşısında birlik ve bütünlük, sadece
bireyler için değil tüm toplum için
de kıymetlidir. Tam da bu nedenle
Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi uzmanlarının bir araya gelerek oluşturduğu

Aileler Üniversitede Projesi ile
toplumda “Bilinçli Birey, Sağlıklı
Aile” yapısına destek olmak, halkı bilinçlendirmek İstanbul Valiliği
ve çeşitli belediyelerle iş birlikleri
yaparak, webinarlar düzenlenerek toplumun her kesimine ulaşmak amaçlanıyor. Dergimizin bu
sayısını biz de aile kurumuna ve
“Aileler Üniversitede Projesi’nin” kıymetli uzmanlarının görüşlerine ayırdık. Prof. Dr. Nevzat
Tarhan’dan “Ailede Pozitif Anlam ve İletişim Arayışı”, Uzm.
Klin. Psk. İnci Nur Ülke’den “10
Maddede Gençlerle Pozitif İletişim”, Prof.Dr.Gül Eryılmaz’dan
“Aile ve Eş Terapileri”, Uzm. Kli-

nik Psk. Çiğdem Demirsoy’dan
“Aileler Evlilikte Risk midir,
Avantaj mı?”, Dr. Öğretim Üyesi
Nebiye Yaşar’dan “Sosyal İnovasyon Projeleri” gibi pek çok
uzman görüşüyle, kitap yorum,
test ve film köşemiz ile yine dopdolu bir dergi, sizlerle olacak.
Keyifli okumalar…
S I MG E Y I L D I R I M Y U R ĞA

Aileler Üniversitede Projesinin web sitesi: https://npistanbul.com/aile-universitesi
aileleruniversitede
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Ailede Pozitif Anlam ve
İletişim Arayışı:
Altın Standart Çözüm
P RO F. D R. N E V Z AT TA RH AN
Ü SKÜ DA R Ü NI V E RSI T E SI
KU RU C U RE KTÖ RÜ - PSI KI YATR IST
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21. yüzyıl modernizmle birlikte bireyselliğin günden güne
arttığı bir çağ. Yaşamın tüm alanını işgal eden bireysellik,
son sığınak ailemizi de tehdit etmekte; ilişkileri sekteye
uğratmaktadır. Ailede iş birliği için sahici ve sağlıklı
ilişkiler kurulması gerekmektedir.
PROF. D R . N EV ZAT TA R H A N
İlişkilerde monologdan vazgeçilerek benmerkezci olmamaya gayret edilmeli. Güvene dayalı ilişki modeli,
ailede pozitif anlam ve iletişim arayışı bağlamında altın standart çözüm olarak benimsenebilir. Çünkü iş
birliğinin yeşerdiği zemin, güvendir.
İlişkide bencillik; kişinin kendini asıllaştırması, karşı tarafı ise ikincilleştirmesi
anlamına gelir. Kişiler hakikati değil de
kendilerini merkeze aldıklarında ego
savaşları ortaya çıkmaktadır. Savaşlar
ise daima bir tarafın devreden çıkmasıyla sonuçlanır. Oysa aile birliğinin devamı için eşlerin kaybetmediği, ikisinin
de kazandığı demokratik bir yöntem
gerekir. “Ben kazanayım, eşim kaybetsin.” tutumu, sağlıklı bir yöntem ve bakış açısı değildir. Böyle diyerek bir ilişki
devam ettirilemez, devam eden şeye
ise aile/evlilik denemez. Burada kastedilen ‘mükemmellik’ değildir. Elbette
hiçbirimiz kusursuz değiliz. Kusursuz
insan arayan yalnız kalmaya mahkûmdur. Bu bağlamda kusursuzluk obsesyonu olan insanların tedaviye ihtiyacı
olduğu da göz ardı edilmemelidir.
21. yüzyılın en önemli becerilerinden
olan “iş birliği” ni ailelerimizin de uygulayabiliyor olması güçlü ve sağlıklı bir

toplum için kaçınılmazdır. Bunun için
farkındalık duygularını geliştirmemiz
yerinde olacaktır.

Güvene dayalı ilişki modeli ailede pozitif anlam
ve iletişim arayışı bağlamında altın standart
çözüm olarak benimsenebilir.

Peki, nedir iş birliği?
İş birliği monolog değil, diyalog demektir. Monolog tek yönlü trafik gibidir; kişinin tek taraflı, hep kendisinin

konuşmasıdır. Kişinin hep konuşan
olması; üst perdeden konuşması, buyurgan bir ifadesinin olması... Monologda konuşmacı etkin, dinleyici ise
edilgendir. Bu yüzden monolog iş birliği sayılmaz. Diyalogda durum farklıdır;
birisi bir şey söylerken karşı taraf söylenen üzerinde düşünerek aksi bir şey
söyler veya söylenene katkıda bulunur.
İki taraf birlikte sözü çoğaltır, hakikatin
tezahürü konusunda iş birliği yapmış
olur.
Etkili iletişim ve ilişki, hâl üzerinden
gerçekleşir
İletişimin üçayağı vardır: Sözel aktarım, duygusal aktarım ve davranışsal
aktarım… İlişkilerde sözel aktarım meselenin % 5 -10’unu kapsar. Söz ile
sadece bilgiler aktarılabilir. Bir şeyi bilmek ve şeyin bilgisini sunmak meseleyi çözmez. Duygusal ve davranışsal
aktarımda; ses tonu, söyleniş biçimi,
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beden dili, ifade biçimi, niyet devreye
girer. Bilinen şey söylendiğinde niyetimiz nedir, söyleneni ne kadar yaşıyoruz, söylenene inanıyor muyuz? Sadece bilgi vermek, tebliğ demek değildir;
hakiki tebliğ, iletişim, aktarılan bilginin
yaşanmasıyla ilgilidir. Bir şeyi ne kadar
iyi bildiğimiz ve aktardığımız önemli
değil, bildiğimiz ve aktardığımız şeyleri
ne kadar yaşadığımız önemlidir. Etkili
iletişim ve ilişki, hâl üzerinden gerçekleşir.
Hâl ve durum, söyleneni hükümsüz
kılar…
İnsan bir şeyi çok güzel anlatabilir, duygusal olarak etkileyici de olabilir. Ancak güzel anlatılan ve duygusal olarak
etkileyici olan davranışta görünmezse,
konuşmacının hâllerinde anlatılanların
izi yoksa uzun süre tesirli olması düşünülemez. Nasrettin Hoca bir arkadaşını ziyaret eder. Daha eve varmadan,
uzaktan arkadaşını pencereden görür.
Eve vardığında kapıyı çalar. Kapıyı
açan çocuk, “Babam evde yok.” der.
Bunun üzerine Hoca, çocuğa şunu
der: “Hımm… Baban yok demek…
Peki, o zaman babana söyle, kafa-

İletişimin üç ayağı
vardır: Sözel aktarım,
duygusal aktarım ve
davranışsal aktarım...
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sını pencerede unutmuş.” Hoca’nın
hikâyesinde, hâl ve durum, söyleneni
hükümsüz kılar. Söylenen, duruma ve
hâle uymuyor. Hoca da o tesirli mizahî
diliyle hakikati bütün açıklığıyla veriyor.
Sahici ve sağlıklı ilişki için…
Sahici ve sağlıklı ilişki kurmak isteyenler monologdan vazgeçmeli; benmerkezci olmamaya bakmalı. Kişi, bunu
yapmazsa, bir kumandan gibi davranırsa iş birliğini gerçekleştiremez. İlişkide karşı taraftan verim almak isteniyorsa buyurgan olunmamalıdır.
Çağ, biraz ego çağı; modernizm, bireysellik adına egoizme oynuyor. Aşırı
bireysellik vurgusu da “insana değer”
şeklinde anlaşılmamalı; bireysellik, aksine insanı, değer ve manevi değer-

lerinden soyutlama çabasıdır. Birey,
manevi değeri ve kutsalı olmayandır.
Onun merkezinde ölümün, sonsuzluk
arzusunun, varlığa değer vermenin
işaret ettiği maneviyat yoktur. Hâlbuki
insan biraz da bu hakikatlerle insan
olur; insan olan için ölüm, sonsuzluk
arzusu, şeylerin anlamı belirleyicidir.
İşte birey, bunlara sırt dönen varlıktır; sırt döndüğü şeylerin oluşturduğu
boşluğa egoizm, nefsani arzuların tatmini oturmuştur. Birey sözde kutsalları
geçmiş ama bu sefer nefsaniyetini kutsallaştırmıştır. ‘Ben’, nefsani arzular, o
kadar temel şeyler olmuştur ki ‘birey’
bir anlamda dokunulmaz olmuştur.
Tanrı varlıktan kovulmuş, insan onun
yerine ikame edilmiştir.
Hümanizmanın böyle bir boyutu var-

İletişimde “ben” dili
ve narsist tutum
iletişimin seyrini olumsuz etkilemektedir.

değerlendiren bir yaklaşım. Hümanist
ise, insanı bir değer olarak işaret eder;
insanın eşref-i mahlukatlığına göndermedir biraz. İnsanın varlıktaki anlamlı
yerine işaret etmek farklı, insanı tanrısallaştırmak farklıdır. İnsancıl olmak
anlaşılır ama insancı olmak sıkıntılıdır.
İnsancı hümanizma, varlığı insana kurban eden bir şeydir; insancıl olmak ise
insanın varlıktaki yerinin belirmesine
çalışmaktır. İnsanın egosunu şişirdiği
içindir ki çağ bu kadar çiğ olmuştur.
Şair Necatigil’in ifadesiyle, “çok çiğ
çağ”da yaşıyoruz.

dır; Hıristiyanlıkla kavganın sonucunda din olarak belirmiştir. Modernizmin
felsefi karşılığı böyledir. Hümanist ayrı,
hümanizm ayrıdır. Hümanizm insanı
kutsallaştıran, yücelten, onu kusursuz gören, yeryüzünün sahibiymiş gibi

İletişimde ‘ben’ dili ve narsist tutum
iletişimin seyrini olumsuz etkilemektedir. İlişkide ben dilini, kendini savunmak problemlidir. Bu ister istemez
karşı tarafı da savunmaya götürür.
Böylece iki tarafın da kendini haklılaş-

tırma çabasına girdiği ilişkiler doğar.
Karşı tarafın suçlandığı konuşmalar
ilişkiyi koparır, kişi kendini savunmaya gider. Dolayısıyla iki tarafın kendini
savunduğu, kendini haklılaştırdığı, tarafların birbirini anlamaya çalışmadığı
bir durum ortaya çıkar. Bu sebeple,
“Sen ne biçim insansın? Niye böyle
yapıyorsun?” dememek gerekir; “Sen
kendine, ben kendime oynarsam birbirimizi anlayamayız.” denmeli. Böyle
davranıldığında karşı taraf durup düşünecek ve karşısında kırılabilen bir
kalbin oturduğunu görecektir. Böylelikle insan konuşurken kendisini değil
başkasına konuşmuş olacaktır. İlişki iki
insan arasında gelişir. “Ben ve sen” dilinin kullanıldığı ortak bir zemindir ilişki;
monologu değil diyalogu gerektirir. İş
birliği olmadan ilişki olmaz.
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İletişim becerileri
İletişim becerilerinde birçok yöntem
vardır. Güvene dayalı davranış modeli
bunlardan biridir. Ailede pozitif anlam
ve iletişim arayışı bağlamında altın
standart çözüm olarak bu model değerlendirildiğinde modelin olmazsa
olmazı, karşı tarafı suçlayıcı ve yargılayıcı üslup kullanmamaktır.
Karşı tarafı iğnelemeyi, kusurlarını saymayı, yalan söylemeyi baştan reddeden bir modeldir bu. Sağlıklı bir ilişki
için bu model kaçınılmazdır. Güvene
dayalı bir ilişki için asla yalan söylen-
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memelidir. Bunu başarmak öyle kolay
değildir. Kimya yalan söylemez ki! İnsan tabiatı biraz yalana meyyaldir; yalan, insanın çocukluğundan kök alır.
Malum, çocuklar erken yaşta bir savunma psikolojisi içinde yalana başvurur. Kimi zaman korktuğu, çekindiği
için kimi zaman örnek aldığı insanlardan gördüğü içindir bu tavrı. Tabağı
kırdığı ortadadır, ama “Hayır, ben kırmadım.” der. Bunun üzerine anne sinirlenir, çareyi tokat atmakta bulur.
Çocuk, bu tutumla yalan söylememek
gerektiği konusunda bir şey öğren-

Dünyanın en pahalı
şeyi güvendir. Yalanın
üzeri, doğrunun altı
çizilmelidir.

mez, annenin tokadı sebebiyle korkar
sadece. Korkarak itaat etmeyi öğrenir.
Şüphesiz annenin yapması gereken
tokat atmak değildir. “Bak evladım, tabağı kırdığın ortada. Tamam, üzücü bir
şey bu ama sen daha kötüsünü yaptın,
doğru olmayan bir şey söyledin, yalan
söyledin.” diyebilmelidir.
Yalanın üzeri, doğrunun altı çizilmelidir…
Böyle davranıldığında çocuk iki şey
öğrenir: Annesi tarafından sevildiğini ve her ne olursa doğru konuşmak
gerektiğini… Bu şekilde davranmada
yalanın üzeri çizilirken doğrunun altı
çizilir. Güvene dayalı ilişki modeli, işte
bu şekilde adım adım çocukluk döneminde temellendirilmelidir. Çocuk, her
şartta doğru söylemenin erdemine inanırsa hayatının sonraki dönemlerinde
de doğru olarak davranır.
Kimi zaman bir insanın özellikle savunulduğu görülür. “Niye bu adamı bu
kadar savunuyorsun?” denildiğinde
cevap, “Adam bende güven uyandırı-

yor, bunun için” der. İnsan sırf güven
duyduğu için bazı insanların arkasında
durup, onlara çok şey emanet edebiliyor. Mesela hasta güvendiği için sorgusuzca kendini doktora teslim eder.
Kötülüklerin kapısını yalan açar…
İlişkide karşı tarafın bir iki yalanına tanıklık edildikten sonra o insana güvenilir mi? Hayır, güvenilmez çünkü bir tek
yalan güveni bitirir. Güven, tedirgin bir
güvercin gibidir; söylenmiş tek yalan,
güvercini kaçırtan bir taş olur. Denir ki,
kötülüklerin hepsi bir odaya kapatılmıştır. Kötülüklerin üzerine kapatılmış
kapıyı açan anahtar ise yalandır.
Yalan konuşmaya başlayınca kötülüklerin hepsi ortalığa dökülmeye başlar. Yalan böylesine tehlike barındıran
bir şey olduğu hâlde günümüzde çok
daha yaygınlaşmıştır. İletişim teknolojileri sayesinde hayatın her tarafına,
ilişkilerin bütün boyutlarına sızmıştır.
Yalan o kadar kanıksanır, kabullenilir
olmuştur ki dürüst olmak başlı başına
bir meziyet hâline gelmiştir. Dürüst olmak temel bir şey iken, şaşırtıcı olma-

ması gerekirken, meziyet gibi karşılanmaktadır. Günümüzde adamın olması
gerektiği gibi davranması, normal olanı
yapması; çalmıyor çırpmıyor oluşu bile
şaşırtıcı olmaktadır. “Aaa, adam çok
dürüst!” denmektedir. Ekonomi modelleri dökülüyor çünkü modelleri realize edenler dürüst değil. Dürüstlüğün
genel geçer olmadığı ortamlarda kötülükler de hızla yayılmaktadır.
İş birliğinin yeşerdiği zemin güvendir…
Modernizmle birlikte bireyselliğin her
geçen gün arttığı, yaşamın tüm alanını
işgal eden, ilişkileri ve iletişimi sekteye
uğratan bu durumdan güzel bir iş birliği, sahici ve sağlıklı ilişkiler için güvene
dayalı ilişki modeli önem taşımaktadır.
İlişkilerde monoloğun terk edilip benmerkezci olmamaya gayret edinme
hassasiyetiyle ailede pozitif anlam ve
iletişim arayışı bağlamında altın standart çözüm olarak güvene dayalı ilişki
modelini benimsemeliyiz. Unutulmamalıdır ki iş birliğinin yeşerdiği zemin,
güvendir.
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AILE
MANIFESTOSU
A ILE KURUM UNUN GE LE CEĞ I
IÇIN AÇIK B E YA NIM IZD IR.
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1

Aile kurumunun devamlılığının küresel olarak %50 oranın
altında başarısızlığa uğradığı
gerçeği ile karşı karşıyayız.
Bunun bir tehlike olduğunu
düşünüyoruz. Ailenin ‘geleneksel bir
dayatma’ olduğunu kutsal olanın birey olduğunu savunan akımlara karşı,
kanıtlara dayalı beyanımızı açıklamak
zorundayız.

2
3

Aile kurumu insanoğlunun
toplumsallaşma sürecinde,
evrimsel psikolojinin öngördüğü bir tekâmül ve çok
önemli bir keşif olduğunu,
eşleşmenin biyolojik ve ilkel, evliliğin
psikolojik ve kültürel olduğunu, gelişmişlik düzeyi ile ilgili olduğunu,
Ailenin insanoğlunun, Maslov’un Psikososyal İhtiyaçlar
hiyerarşisinde belirtildiği gibi
“Güvenli yaşama, duygusal
paylaşım ve sosyal destek ihtiyacı”na cevap veren en temel kurum,
yapıtaşı özellikte olduğunu,

4
5
6
7

Nörobilim’in ve Mutluluk Bilimi’nin (Pozitif Psikoloji) kanıtladığı gibi insanın ilişkisel bir
varlık olduğu yalnız yaşamaya göre programlanmadığı bu
nedenle “anahtar kavram işbirliği” ortamının onun yararına olduğunu,
Aile içinde ilişki yönetiminin
rekabet odaklı değil tamamlayıcı odaklı olması gerektiğini,

İnsanın yalnızlaşmasının modernizmin kâbusu olmasında
en önemli nedenlerinden birisinin aile bağlarının zayıflaması olduğunu, zihinsel dönüşüm olmadan sosyal dönüşümün
olamayacağını,

Aile değerlerini en kısa anlatan 5 S, 1 M (Sevgi, Saygı,
Sadakat, Sabır, Samimiyet ve
Manevi Birikimler) kavramların güçlendirilmesine özen
gösterilmesi gerektiğini,
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Bir çocuğun en büyük şansının huzurlu, güven verici ve
ortak amaçları olan bir ailede
büyümesinin olduğunu,

Eğer gerekli önlemler alınmazsa toplumda suç, şiddet,
bağımlılık, ruhsal hastalıklarda artışın kaçınılmaz olacağını, çekirdek olarak dinamik
ailenin dinamik toplum olduğunu,

Herşeye rağmen geç
kalınmadığını ivedilikle kısa orta ve uzun
vadeli planlarla gidişin düzeltilebileceğini,
bunun için sadece devletin değil bireyler ve STK ların ortak akıl oluşturması
gerektiğini kamuoyuna beyan ederiz.

30 Ağustos 2020, İstanbul
ÜSKÜDAR Üniversitesi
NPİSTANBUL Hastanesi,
Aile Çalışma Grubu
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10 MADDEDE
GENÇLERLE
POZITIF İLETIŞIM
İNCİ NUR ÜLKÜ
U ZM A N KL I NI K PSI KO LO G

Ebeveynler için ergenlik dönemi
zor olabilir. Ebeveynler bu
dönemde gençlerle iletişim
kurmakta zorlanabilir. Gençler ile
ebeveynler arasında çatışmalar
başlayabilir. Ebeveynlerin birçoğu
“Çocuğumuz, ergenliğe girdiğinden
beri bize hiçbir şey anlatmıyor.”
diyor. Gençlerin birçoğu da
“Aileme anlattığımda bana hemen
kızıyorlar, beni dinlemiyorlar.” diyor.
Kendi ihtiyaçlarımızı ve gençlerin
ihtiyaçlarını anlamak, konuşmak,
alan açmak ilişkide dönüştürücü bir
noktadır. Bazı ipuçlarını izlemeniz,
gençlerle pozitif iletişim kurmanıza
yardımcı olabilir.

12

1

Gençleri dinlemek için zaman
ayırın
Gençler ile konuşurken yaptığınız işe bir süre ara verin,
telefonunuzu bir kenara bırakın ve saygıyla dinleyin. Gençler; anne
babaları tarafından değer verildiğini,
kabul edildiğini ve sevildiğini görmek
isterler. Kendini ifade etme fırsatı verildiğinde, “Ailem bana değer veriyor,
beni anlamaya çalışıyor.” diye düşünmesini sağlar. Konuşurken tüm dikkatinizi ona yoğunlaştırın. Gençler dinlenmediklerini hemen fark ederler ve
anlatmaktan vazgeçebilirler. Dinlendiğini düşünen gençler, ailesi tarafından
anlaşılmaya çalışıldığını düşünürler.

2

Birlikte vakit geçirmek için
zaman ayırın
Gençler ergenlik döneminde arkadaşları ve diğer ilgi
alanlarıyla meşgul olurlar.
Eve geldiklerindeyse odalarında daha
çok yalnız vakit geçirmek ve yemeklerini odalarında yemek isteyebilirler.
Akşam yemeklerini aile bireyleri ile
birlikte yiyerek, sohbet edin. Onlar ile
bir yerlere gitmeyi, ortak aktivite yapmayı teklif edin. Birlikte eğleneceğiz
planlar yapın.

Gençler bir yanlış
yaptığında “Ben senin
yerinde olsam şöyle
yapardım.” yaklaşımı,
aranızdaki ilişkiyi
bozabilir.
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3
4

Fikirlerini sorun
Gençler adına karar vermek
yerine onları dinleyip, fikirlerini sorun ve fikirlerine saygı
duyun.

İlgi alanları hakkında bilgi sahibi olun
Gençler; “Siz anlamazsınız,
siz bu diziyi sevmezsiniz.”
diye düşünebilirler. Dinledikleri müzikleri dinleyin. İzledikleri dizi
ve filmleri izleyin. İlgi alanları hakkında
sorular sorun, sohbet edin ve paylaşımda bulunun.

5

Nasihat vermeyin
Gençler, güven ve sevgiyi
arıyor. Gençler bir yanlış yaptığında “Ben senin yerinde
olsam şöyle yapardım.” yaklaşımı aranızdaki ilişkiyi bozabilir. Her
türlü sorununda yargılamadan yanında
olacağınızı hissettirin. Empati ile yaklaşın. Böylece kendilerini önemli ve
değerli hissederler. Yanlış yaptığında
onlar ile uzun konuşmalar yapmaktan
kaçının. Bir süre sonra sizi dinlememeye başlayacaktır.

6

Sevginizi belli edin
Bazı ebeveynler gençlere
sevgisini belli etmiyor. Gençler de “Annem, babam beni
sevmiyor.” diye düşünebiliyorlar. Onlara sık sık sevildiklerini söyleyin. Çocuğunuza onu her koşulda
sevdiğinizi gösterin.
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7

Olumlu yönlerini vurgulayın
Ebeveynleri tarafından eleştirilen gençler, kendilerini değersiz ve başarısız hissedebilirler. Bu nedenle gençlerin
olumlu yönlerini vurgulamak önemlidir.
Gençlerin çabalarını övün. Derslerini
çalışan gence “Çok akıllısın.” demek
yerine “Derslerini düzenli çalışıyorsun,
verilen ödevleri zamanında yapıyorsun
ve çok çaba sarf ediyorsun.” demek
daha uygundur.

“Ben bir şeyler anlatırken, telefonla ilgilenilmesinden rahatsız
oluyorum.” dediğinizde
rahatsız olunan davranışı tanımlamış ve kendi duygunuzu söylemiş
olursunuz.

8

Duygularını anlayın
Ergenlik dönemindeki duygusal iniş çıkışlar, çok ani yaşanmaktadır. Duygularını yoğun
olarak yaşayıp bunu dışa vurabilirler. Böyle durumlarda ebeveynler
olarak sakin kalmak, onların duygularını anlamaya çalışmak çok önemli.
Gençler yoğun bir duygu yaşadığında
ve o duyguyla başa çıkamadığında,
onları sadece dinlemek ve yanında olduğunuzu söylemek, duygularını kontrol etmesine yardımcı olabilir.

9

“Sen dili” yerine “Ben dilini”
kullanın
Diyelim ki bir şey anlatırken
çocuğunuz telefonuna bakıyor. Size bakmadığı ve dinlemediği için sinirlendiniz ve ona “Hep
böyle yapıyorsun, hiç dinlemiyorsun.”
dediğinizde iletişim bozulabilir. Oysa
“Ben bir şeyler anlatırken, telefonla
ilgilenilmesinden rahatsız oluyorum.”
dediğinizde rahatsız olunan davranışı
tanımlamış ve kendi duygunuzu söylemiş olursunuz.

10

Kuralları birlikte konuşun
Disiplin, bilgi vermek
ve rehberlik etmektir.
Gençler ile güven ilişkisini koruyarak, onları
karşımıza değil yanımıza alarak sınırları
korumak mümkün. Gençlerin her istediğine “Hayır.” demeden önce düşünün. “Hayır.” derseniz, onlara nedenleri ile açıklayın. Kural koyma süreci
gençler ile birlikte ele alınmalıdır.
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AILELERDE
SAĞLIKLI İLETIŞIM
NASIL OLMALIDIR?
ÖZG Ü R VA RA N
SO SYA L H I ZM E T U ZM A NI

Sağlıklı bir iletişimin sihirli
bir formülü yok. Her ailenin
yapısı, yaşam örüntüsü ve
o aileyi bir araya getiren
dinamikler birbirinden farklı.
Ailede doğru iletişim için
öneriler, yazının devamında...
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Aile içindeki bireylerin sağlıklı bir iletişim ve etkileşim içerisinde olmaları, aile üyelerinin mutluluk, güven ve
refah içinde yaşamalarını ve özellikle
aile içinde dünyaya gelen çocukların
sağlam bir kişilik yapısı geliştirmelerini
sağlamaktadır.
Sağlıklı bir iletişimin sihirli bir formülü yoktur. Her ailenin yapısı, yaşam
örüntüsü ve o aileyi bir araya getiren
dinamikler birbirinden farklıdır. Her aile
kendi içerisinde bir iletişim dili ve bir
davranış örüntüsü geliştirir. Ancak bazı
yanlış tutum ve iletişim şekilleri, ailedeki üyelerin aile ortamı içerisinde mutsuz olmalarına ve kendilerini güvende
hissetmemelerine sebep olabilir.
Aile ortamında sadece özellikle tek bir
ebeveynin sözünün geçmesi, tüm kararların tek bir kişi tarafından verilmesi

Aile içinde pozitif bir
dil kullanılması, nitelikli zaman geçirilmesi,
çocuğun özgüvenini
geliştirir.

demokratik ve eşitlikçi bir ortam oluşmasına engel olur. Ailede herkesin,
çocuklar da dâhil olmak üzere birbirleriyle açık bir iletişim kurması ve bu
ortamın ebeveynler tarafından oluşturulması önemlidir. Çünkü çocuklar
ebeveynlerinin birbirleri ve kendileriyle
kurdukları iletişim şeklini modeller ve

sonrasında kendi hayatlarında ve ilişkide olduğu kişilerle bu iletişim şeklini
kullanırlar.
Pozitif dil kullanmak önemlidir
Aile içi iletişimde anlatılmak istenenlerin ve verilmek istenen mesajların
açık ve net şekilde söylenmesi, ‘ben’
dili yerine ‘sen’ dili kullanılması ve
etkili bir dinleme; aile üyelerinin birbirlerini daha iyi anlamalarına fayda
sağlayacaktır. Saygılı, empatik ve içten tutum ve yaklaşımlar evin ve aile
ortamının güven dolu bir yer olduğu
hissini doğuracaktır. Yaşam içerisinde
gerçekleşebilecek olumsuz durumlar,
bu güven dolu ortamda her bir aile
üyesinin sağlıklı baş etme mekanizmaları geliştirmesine olanak sağlayacaktır. Aile içinde hem eşlerin birbirlerine

hem de anne baba olarak çocuklarına
destekleyici, pozitif bir dil kullanmaları, nitelikli zaman ayırmaları, yıkıcı
eleştirilerde bulunmamaları, söz hakkı
tanımaları mutlu ve özgüven gelişimini artıran bir ortamın oluşmasına katkı sağlayacaktır. Ancak aksine; yıkıcı,
suçlayıcı, ilgi ve şefkatten yoksun,
cezalandırıcı, katı veya soğuk/uzak tutum ve yaklaşımların özellikle çocuklar
üzerinde oldukça olumsuz sonuçları
olacaktır. Yeterli benlik gücüne sahip
olmayan, özgüvensiz, yaşam içerisinde doğru baş etme stratejileri geliştirememiş, mutsuz kişiler olmasına neden
olacaktır. Özellikle ergenlik döneminde
daha fazla bocalama yaşamalarına,
evden ve aileden uzaklaşmalarına ve
zararlı bir çevrenin etkisine girebilmelerine sebep olabilmektedir.
17

AILE VE
EŞ TERAPILERI
P RO F. D R. G Ü L E RY I L M AZ
PSI KI YAT RI U ZM A NI

Geleneksel düzende evlilik ve
eş seçimi, ailenin sorumluğunda
iken artık değişen dünyada,
giderek artan şekilde bireyin
sorumluluğunda olmaktadır.
Bu sorumluluğa ne kadar hazırız?
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Niçin evleniyoruz?
Evlilik; iki farklı cinsin birlikte yaşamak,
yaşantıları paylaşmak, çocuk yapmak
ve yetiştirmek gibi amaçlarla yaptıkları
bir sözleşmedir. İki cinsin beraberliğinde temel olarak cinsel güdünün doyurulması, üreme gereksinimin doyurulması, bireysel destek sağlanması gibi
biyolojik, sosyal, psikolojik ve ekonomik nedenleri vardır.

eğitim gibi sosyal faktörler dışında bilinç dışı istekler gibi psikolojik nedenlerde eş seçimini etkileyebilmektedir.
Dolayısıyla eş seçimini etkileyen birçok
faktörün kesişimi söz konusudur. Psikanalitik kurama göre eş seçimi, karşı
cins ebeveyne hissettiğimiz yakınlığa
bağlanmakta ve erkeklerin annelerine
benzer, kadınların da babalarına benzer eş seçimi yaptıkları düşünülmektedir.

Eş seçimini yaparken özgür müyüz?
Geleneksel düzende evlilik ve eş seçimi ailenin sorumluğunda iken artık
değişen dünyada giderek artan şekilde bireyin sorumluluğunda olmaktadır.
Bununla birlikte verilen karar özgür bir
seçim gibi görünse de sosyal statü,

Evlenecek kişilerin birbirine benzer
yönlerinin çok olmasının evlilikte ve
uyumda başarı sağladığı düşünülürken diğer yandan tam tersini söyleyen (Winch ,1958) kuramlar da vardır.
Buna göre çiftlerin kendilerinde olmayan özelliklere sahip bireyleri eş olarak

seçmelerinin uyumu daha çok sağladığı belirtilmiştir.
Bir başka kuram da (uyaran-değer-rol)
bireylerin flört döneminde kendilerine
en iyi davranan bireyleri seçtiğine dairdir. (Murstein 1982). Eşler birbirlerine
karşı yarar ve sadakatlerini, ilişkilerinin
farklı dönemlerinde test ederler. İlk
olarak uyan dönemi; çiftlerin ilk tanıştığı ve birbirlerini ilk gördükleri ve ilk
izlenimlerin alındığı dönemdir. Başlangıç değerlendirilmesi; dış görünüm,
sosyal ve zihinsel özelliklere göre yapılır. Bu ilk izlenim iyiyse değerlerin
karşılanması dönemi başlayacaktır.
Kişilerin ilgi, inanç tutum ve gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığı
dönemdir. Ardından bireyler rol döne19

minde de birbirine uyan rollerinin olup
olmadığına göre eş seçimi yapmaktadırlar.

2. Birlikte yaşayan bireylerin ilişkilerindeki çatışma sıkıntı ve yakınmaların ele
alınması ve sağaltım sağlanmasıdır.

Eş ve aile terapisi
İnsan davranışını daha iyi anlamak
ve yorumlamak için insan davranışını
birçok sistem ya da sistemler tarafından etkilenmiş olarak değerlendirmek
gerekir. Dış dünyadan gelen birçok
sistem (medya, toplumsal etkenler,
geleneksel yapı, dünyadaki değişimler) ve iç dünyadan gelen birçok ruhsal karmaşanın davranışlarımız ve
gereksinimlerimiz üzerinde etkileri vardır. Günümüzün hızla değişen yaşam
şartlarının; çalışan anne gibi hızla değişen rollerine uyum sağlayamamaları,
kuşaklar arası çatışmalar aile ve evlilik
ilişkilerini de etkilemiştir. Bugün gelişen aile ve eş terapilerinin 2 amacı
vardır:

Eş terapisinin amacı;
Evlilik; etkileşim ve iletişim sistemidir.
Eş terapisinin amacı da aile içi uyumu ve doyumu sağlayan davranışları artırarak, evlilik ya da çift ilişkisinin
niteliğini iyileştirmek, eşlerde görülen
uyumsuz tutum ve davranışları azalt-

1. Kişide oluşan ruhsal bir sıkıntının
oluşumunda ya da tedavisinde bu sıkıntıya katkıda bulunabilecek aile ilişkilerinin anlaşılması
20

Evlilik kararı; özgür bir
seçim gibi görünse de
sosyal statü, eğitim gibi
sosyal faktörler dışında
bilinç dışı istekler gibi
psikolojik nedenler de
eş seçimini etkileyebilmektedir.

mak ya da ortadan kaldırmaktır.
Dünya Sağlık Örgütünün çalışmalarına
göre evlilikleri ya da ilişkileri çıkmaza
sokan başlıca ona yakın temel neden
vardır:
• İletişim bozukluğu ya da eksikliği,
• evlilik dışı ilişkiler,
• finansal sorunlar,
• şiddet,
• akrabalar arası ilişkiler,
• çocuklar ile ilgili sorunlar,
• cinsel işlev bozuklukları
başlıca nedenlerdendir.
Aynı zamanda ilişki çıkmazları; evliliğimizde sorun var diyenlerin yanı sıra
aslında esas problemin örtülerek depresyon, panik ya da fobik bozukluklara dönüştüğü sıkıntılarla da karşımıza
çıkabilir. Evliliğin, bir çocuğun büyüme
evresine benzer dönemleri vardır. Balayı dönemiyle başlayan bu dönemlerin her birinde kendine özgü sorun
biçimi olabilir.
Aile terapilerinde neler yapılır?
1.Bireydeki ruhsal belirtileri ve işlevsel

Aile Terapileri;
Kişilerin özerkliğinin
ve iletişim becerilerinin
artmasını sağlar.

bozuklukları ilişkiler alanında ele alarak azaltmak
2.Aile ve evlilik içi çatışmalar ile ailenin
daha geniş çevresi ve toplumla çatışmalarını çözümlemek
3.Ailedeki yakınmalar için ailenin sorun
çözmede kullanabileceği kaynak ve
davranışları belirleme ve kullanma
güçlerini harekete geçirmek
4.Aile üyelerinin duygusal gereksinimlerinin algılanması ve doyurulmasını
kolaylaştırmak
5.Aile bireylerinin zorlayıcı yaşam olayları, tıbbi ve ruhsal hastalıkları karşısında iletişim kurma becerilerini ve
başa çıkma becerilerini geliştirmek
6.Kişilerin özerkliğinin ve iletişim becerilerinin artmasını sağlamak
7.Cinsler ve kuşaklar arası rol dağılımda uyuşmanın artmasını sağlamak
21

ÇIFT İLIŞKILERINDE
TEHLIKELI DÖNEMLER
NASIL AŞILIR?
A Z I Z G Ö RK E M Ç E T İ N
U ZM A N KL I NI K PSI KO LO G

İlişkilerde problem yaşamayan
bir çifti düşünmek neredeyse
imkânsız. İlişki; sorunları ve
onların çözümleriyle harmanlanan
bir süreçtir. Problemleri aşma
konusundaki tavsiyeler yazımızda…
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Romantik ilişkilerde çiftler bazı noktalarda çatışmalar yaşayabilirler. Ama
öncelikle romantik ilişkilerde, içinde
yaşadığımız süreci ve ihtiyaçlarımızı
iyi anlamamız önemlidir. Önemli olan
şey ilişkileri kurtarmak değil, sağlıklı
bir ilişkiyi devam ettirmektir. Hiç kimse ayrılmak için bir ilişkiye başlamadığı
gibi bir ilişkinin sonsuza kadar süreceğini de garanti edemez. Bu yüzden
kalıp düşüncelere değil, ilişki içindeki
ihtiyaçlarımızı anlamamız gerekmektedir.
Ona güvenebilir miyim?
İlişkinin tehlikeli dönemlerini irdelerken
güven kısmını unutmamak oldukça
önemlidir. Güvenle ilgili oluşturulması
gereken pek çok alan vardır. Hepimizin ilişkilere dair sorularımız oluyor ve
karşı tarafa güvenmek istiyoruz. “Ona
güvenebilir miyim?” gibi temel sorularımız olabiliyor. İlişkilerin başlangıcında
yaşanan yoğun anlaşmazlıklar güveni
yok edebiliyor. O nedenle anlaşmaz-

lıkları köklü bir şekilde çözümlemek
ilişki için en sağlıklısı olacaktır. Önemli
diğer bir nokta ise diyalog kurmaktır.
Diyalog kurmak, çiftlerin ilişkide olası
çatışmaları sağlıklı şekilde atlatmalarını sağlıyor. Sağlıklı yaşanılan ilişkilerde
de bazı sorunlar çözüme kavuşamayabiliyor. Çünkü önemli olan sorunu çözmek değil, sağlıklı bir ilişki yürütmek
yani diyalog kurmaktır. Mutlu olmak

Önemli olan ilişkileri
kurtarmak değil,
sağlıklı bir ilişkiyi
devam ettirmektir.

istiyorsanız diyalog kurmalısınız. Çünkü burada önemli olan şey, kişilerin
ilişkilerini sağlıklı sürdürebilmeleri için
beceri edinebilmeleridir. İlişkilerde çatışma yaşamaktan kaçınamayız ama
bu çatışmaları yönetmeyi sağlayabiliriz. Aslına bakıldığında ilişkilerimizde
yaşadığımız çatışmalar birbirimizi tanımamızı, yakınlaşmamızı, anlamamızı,
kendi sınırlarımızı ve arzularımızı da
keşfetmemizi sağlıyor.
Sonuç olarak ilişkilerdeki tehlikeli dönemleri sağlıklı bir noktaya getirmek
için üç noktaya odaklanmamız gerekiyor: yakınlık, yapıcı diyaloglar ve
ortak amaçlar. Ortak amaçları oluşturabilmek için de çiftlerin birbirini tanıması, ihtiyaçlarını anlaması oldukça
önemlidir. İlişkilerde birbirinizi gerçekten önemsediğinizi ve değer verdiğinizi göstermelisiniz. Bu söylemin içinde
bile güvenilmek ihtiyacının olduğunu,
kendimizi ve karşımızdakini tanımamız
gerektiğini anlamalıyız.
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ÇOCUKLARLA
POZITIF İLETIŞIM
AYŞE ŞA H İ N
U ZM A N KL I NI K PSI KO LO G

Pozitif iletişimin olduğu ailelerde
çocuk kendini güvende hisseder,
ebeveynin kararlı bir tutumda
olacağını bilir ve anne-babanın
öfkelense de kendine sevgiyle
yaklaşacağından emindir.
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Çocukla pozitif iletişim basamakları
şunlardır:

1
2

Koşulsuz kabul: Her çocuk biriciktir ve kendine özgü becerilere sahiptir bu sebeple
çocuklar başkalarıyla kıyaslanmamalıdır. Aileler, çocukların güçlü ve desteklenmesi gereken
yönlerini iyi tanımalı ve beklentilerini
bu yönde belirlemelidir.

Sevgi göstermek: Çocukların olumsuz davranışları
sonucunda öfkeli ve saldırgan tepkilerde bulunan
ailelerde yetişen çocuklar,
ebeveynlerini model alarak bu davranışları sergileyebilirler. Bunun yerine
benzer durumda kendi duygularını
düzenleyebilen ve çocuğa karşı saygı
ve sevgiyle karşılık veren ebeveynler,
çocuklarına anlaşmazlıkları sağlıklı yollarla çözmeyi öğretirler. Çocuk,
birbirlerini seven kişilerin farklı fikirlere
sahip olsalar bile birbirlerine saygıyla
yaklaşabileceklerini öğrenir.

3

Özel zaman ayırmak: Çocuğa
sevgi göstermenin en etkili yollarından biri ebeveynin
çocuk için zaman ayırmasıdır.
Anne-babalar çocuğun temel
ihtiyaçlarını karşıladığında çocuğa vakit ayırdıklarını düşünebilirler ancak
çocukların ebeveyni ile oyun oynama,
keyifli vakit geçirme gibi ihtiyaçları vardır. Bunun yanında çocuk; onun için
önemli olan doğum günü, okul gösterisi, mezuniyet töreni gibi özel günlerde ailesinin yanında olduğunu görürse
kendini güvende hisseder.
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Olumlu davranışlara odaklamak
ve övmek: Çocuklara olumlu davranışları sonucunda
olumlu geribildirimler verilirse, uygun olan davranış ve
kuralları daha kolay öğrenirler. Örneğin, oyuncaklarını topladığı için memnuniyetimizi ifade edersek çocukların
bu gibi olumlu davranışları arttırdığını
görebiliriz. “Bu konuda ne yapman gerektiğini biliyorsun, sen gerçekten çok
iyi bir yardımcısın.” gibi övgüler olumlu
davranışları pekiştirir. Çocukların sadece başarıları değil, çaba göstermeleri ve gayret etmeleri övülmelidir.

Mizahtan faydalanmak: Ebeveynler bazen sorumlulukları
üstlenmek, günlük rutinleri
yerine getirmek gibi görevler
yüzünden öfkeli, stresli, kaygılı hissedebilirler. Zor geçen bir günde ebeveynin mizahı kullanabilmesi ve
aile ortamını yumuşatabilmesi çocuğun bu durumun üzerinden gelmesini
kolaylaştırır. Bu sayede çocuk zor süreçlerde birlikte gülebilmeyi öğrenerek
iletişim becerilerini geliştirir.

Çevresel yapılanmayı oluşturmak: Çocuklara ne yapmaması değil ne yapması gerektiği söylenmelidir. Koşma
demek yerine normal bir hızla
yürü, kabalaşma yerine görgü kurallarını hatırla, sözümü kesme yerine konuşmamı bitirmemi bekle gibi ifadeler
kullanılmalıdır. Ebeveynler çocuklarından istekte bulunurken lütfen, teşekkür ederim gibi ifadeleri kullanarak iyi
bir model olabilirler. “Lütfen” kelimesi
çocuğa “benim söylediklerimi dikkate
al” mesajını verirken teşekkür etmek iş
birliğini arttıracaktır.

İstenmeyen davranışları görmezden gelmek: Şikâyet etme,
sızlanma, değişik sesler çıkarma gibi bazı davranışlar
her zaman tehlikeli olmayabilir. Bu tür davranışları görmezden gelmek sanılanın aksine iyi bir baş etme
yöntemidir. Bu davranışların sonucunda ceza vermek, kızıp azarlamak
davranışın sürmesine sebep olabilir.
Dikkat çekmek için yapıldığı düşünülen davranışlarda bu yöntem davranışı
söndürebilir.
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EVLILIĞE GÜÇLÜ
ADIMLARLA
BAŞLAMAK
IÇIN POZITIF BAKIŞ
D R. K U D RE T E RE N YAV UZ
U ZM . PSI KO LO G

Mutlu evlilikler, güçlü
ilişkiler kendi kendine
tesadüfen gerçekleşemez.
İki yetişkinin evliliklerinin
hayatta kalacağına,
ilişkilerinin büyüyebileceğine
gelişebileceğine dair
inançları ve umut düzeyleri,
ilerleyecekleri yolda en
önemli kaynaklarıdır.
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Kurulacak ilişkinin yarınına dair bireylerin taşıdıkları umutları, niyetleri bir
amaç doğrultusunda kurulacak evlilik birliğinde olumlu duyguların ortaya çıkmasında ilişki motivasyonunun
oluşmasında işlev görmektedir. Her iki
tarafın da değer verilen ve birbirlerini
onaylanan olumlu, besleyici, başarılı
bir evlilik yaratmaya dair kararları, çiftlerin bağ kurmalarına birlik oluşturmalarına katkı sağlar.
Birbirinden farklı kök aile dinamikleriyle yolları kesişen, güçlü yönleri ve
psikolojik ihtiyaçları, kişilik özellikleri
birbirinden farklılaşan iki birey sevme
ve bilme yeteneklerini alır ve bir ilişkide buluşurlar. Asıl olan ikisinin de
sevmeye ve evlilik birliğinde bildiklerini
kapasitelerini ortaya koymaya ihtiyacı
vardır. Bu ihtiyaçların karşılanabilmesinde, birlik amacının gerçekleştirilebilmesinde bireylerin kendi kaynaklarını umutla harmanlayabilmeleri pozitif
başlangıç noktasını oluşturmaktadır.
Partnerini getirdikleriyle kabul etmekte zorlanan, olduğu haliyle reddeden,
olumsuz duygularla bir kişinin diğerini değiştirmeye çalıştığı bir ilişki daha
başlangıç aşamasında pozitif niyet ve
evliliğin doğal gerçekliğine dair umut
bakımından yetersizdir.
Pozitif başlangıç noktası…
Değerleri, kapasiteleri, kaynakları, biriktirdikleri birbirinden farklı iki bireyin
yeni bir birliğe ve bağlanmaya doğru
yolculuğunun ilk şartı; tüm getirdikleriyle, tüm gerçekliğiyle pozitif bir tutumla partnerini kabul edebilmektir.
Kabul; kendini her yönüyle kabul edebilmekten, yanındakini de kendinden
farklı tüm özellikleriyle kabul edebilmeye uzanan bir yelpazedir. Bu kabul
yelpazesinde açı genişledikçe bireyler
farklı yakınlık düzeylerinde birbirlerine

yakınlaşırlar. Kendi dışında bir bireye
kendini adayabilmeye ve bir arada biz
olabilmeye yönelik iki kişinin birbirine
verdiği zaman, kabul ve sabır güçlü bir
ilişki için yakınlık, tutku ve bağlanmayı
da beraberinde getirir. Böylesi bir pozitif bakış açısıyla yola çıkan yetişkin
birey, partnerinde iyilik aramaya niyetlendiğinde yanındakinin sadece kendini rahatsız eden yönlerine değil onun
kaynakları güçlü yönlerini de görmeye başlar ki bu bütün olarak birbirine
bakabilmekle mümkün olur. Bütüne
bakan birey partnerinde pozitif veya
negatif tüm unsurları bütünsel bir gerçeklik içinde değerlendirir. Bu bütünsel
pozitif perspektif umudu da yanında
getirir. Bu süreçte pozitif perspektif
ilişkinin gücüne dair kilit bir belirleyici
olur. Çünkü insan zihni sürekli olarak
sonuçlarımızı desteklemek için “kanıt” arar. Evliliğinin ilişkisinin başarısız
olacağına inanan bir birey bu korkuyu
doğrulamak ve beslemek için bulabileceği tüm “kanıtları” ararken her geçen gün pozitif başlangıç noktasından
umuttan da uzaklaşmış olur. Güçlü ve
güvenle bağlanan bir ilişki kurabileceğine dair kendisinin ve partnerinin
kaynaklarına inanan bireyler, bu niyetle
ilişkilerini canlı tutabilme ve yaşatabilme yönünde kanıtlara odaklanırlar. Bu
odak ve perspektif, karşıdaki bireyin
diğerini etkileyebilmesine ve bağ ku-

rabilmesine izin vermek anlamına gelir.
Hayatın bazı alanları hakkında pozitif
perspektif, bir kişinin tavrını ve hatta
refahını, en azından küçük bir düzeyde
iyileştirmeye yardımcı olacağı iyi bilinen bir kavramdır. Evlilik; mutlulukları
ve ilişki güçleri hakkında gerçekleştirilen araştırmalar, ilişki yolculukları hakkında daha olumlu görüşe sahip olan
karı ve kocaların, eşlerine daha fazla
bağlılık bildirdikleri ve bu da daha iyi
ilişki doyumu ve daha yüksek olumlu
iletişim raporlarıyla ilişkilendirilmiştir.
İlişki yolculuğu...
İki farklı yetişkinin birlikte geçirilen
zaman, ortak çıkarları ve paylaşılan
deneyimler bağlılık duygusu geliştirmesine yardımcı olsa da bireyin evlilik
kurumuna verdiği değer, karşısındakini
kabul ve niyeti ilişkinin sağlamlaşması
daha derin bağların oluşumunun önünü açar. Çiftlerin ilişkilerine dair olumlu
bir evlilik görüşü oluşturmaları ve bu
pozitif perspektifle ilişkiyi sürdürmeleri
birbirlerinde iyiyi görebilen, iyiyi besleyebilen bir yaklaşım başlı başına iki
kişiyi derin bağlar kuracağı eşsiz bir
yolculuğa davet ederken, olumlu duyguların etkileyici gücüyle evlilik birliğinin oluşumunda temel belirleyicilerden
olacaktır.
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EVLILIKTE,
BEN KALARAK
BIZ OLMAK
NE DEMEK?
AY F E R H AT I P O Ğ LU
U ZM A N PSI KO LOJI K DA NI ŞMAN,
Ü SKÜ DA R Ü NI V E RSI T E SI SBE
PSI KO LOJI D O KTO RA Ö ĞRENCISI

Bağlanmak, insanların en önemli
ihtiyaçlarından biridir. Hepimiz
birilerine sağlıklı ve güvenli bir
şekilde bağlandığımızda aidiyet
duyar ve sosyalleşerek mutlu
oluruz.
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Bağlanma şekillerimiz sosyal ilişkilerimizdeki konumumuzu belirler. Güvenli
bağlanan insanlar diğer ilişkilerinde
de güvenli bir şekilde iletişim kurar
ve kendilerini o ilişkiye ait hisseder.
Birçoğumuz, yeni girdiğimiz bir ortamda bazı kişileri kendimize daha yakın
hisseder, ortak yanlar bulur, zamanla
daha sıcak ve samimi ilişkiler kurarız.
İlişki biçimimizde çocukluğumuzun
geçtiği köken, ailemizdeki ortam önem
arz eder. Bize bakım veren kişilerin bizimle, birbirleriyle ve sosyal çevreleri
ile kurduğu ilişki ve temas iletileri çok
önemlidir. Biz onları gözlemleyerek dış
dünya ile ilgili bazı varsayımlarda bulunuruz. İlişkilerde güvenli bir yapı sergileyen anne ve babalarımız varsa biz
de onları modelleyerek insanlarla ilişkilerimizde bu güvenli durumu devam
ettiririz.
İnsanlarla kurduğumuz ilişkilerde ortak
yanlarımız diğerleriyle yakınlaşmamızı
ve “biz” olmamızı sağlar. Bir bardağın
içinde bir arada bulunan zeytinyağı
ve suyun sıvı ve akışkan olmaları gibi
ortak yanları onları bir arada tutarken
renkleri, kokuları, kullanım amaçları,
yoğunlukları ve tatlarının farklı olması

Evliliği sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için
kişisel alanlarımızı koruyarak karşı tarafa da
saygı duymak gerekir.

birbirlerine karışmasını önlemektedir.
Biz de ilişkilerimizde bizi bir arada tutan benzer yanlarımız kadar “ben” ve
“sen”i oluşturan farklı yanlarımızı da
fark ederiz. Farklılıklarımız biricik ve
özel yanlarımızdır. Farklılıklarımız sabrı ve hoşgörüyü beraberinde getirirse
ilişkiler daha iyi bir noktaya taşınır. Bazen insanlar farklılıklara hoşgörü gösteremeyebilir. Bu tür durumlarda ise
ilişkilerde güçlükler yaşanmaya başlar.
Hepimizin başkalarıyla ortak yanları
kadar farklılıkları da vardır ve bu farklılıklar parmak izimiz kadar farklı ve
özeldir. Nasıl ki ortak yanlarımız bizi
diğerlerine bağladıysa, farklı yanlarımızda ilişkiyi bazen zorlayabilir. Karşı-

lıklı hoşgörü, sabır ve anlayış ilişkilerde
“biz”i inşa ederken “ben” ve “sen”in
de korunmasını sağlar.
Evliliklerimizde de bireysel farklılıklarımızı koruyarak ortak yanlarımızla bir
birliktelik oluştururuz. Evliliği sağlıklı
bir şekilde yürütebilmek için kişisel
alanlarımızı koruyarak karşı tarafa da
saygı duyarak ayrışabilir ve güçlüklerle
baş edebiliriz.
Tıpkı farklılıklarına rağmen aynı bardağı paylaşan zeytinyağı ve su gibi biz de
ikili ilişkilerimizde ya da diğer sosyal
ilişkilerimizde diğerinin varlığını tehdit
etmeden ayrışabilir, fakat ayrılmadan
birlikteliklerimizi devam ettirebiliriz.
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AILELER EVLILIKTE
RISK MIDIR YOKSA
AVANTAJ MIDIR?
Ç I Ğ D E M D E M İ RSOY
PSI KOT E RA PI
KO O RD I NATÖ RÜ

Evlilik ilişkisinin sağlam
olabilmesi için eşlerin
yetiştikleri aileden ayrışmayı
ve birbirlerine uyum
sağlamayı başarmaları
gerekir. Peki ama nasıl?
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Bu soruya yanıt verebilmek için ailelerin evlilikteki rolünü iki boyutta ele almamız gerekir.
• Birincisi gelişimsel olarak bireyin
üzerindeki etkidir. İçinde yetişilen
aile, bu ailedeki kişilerin bireysel
özellikleri ve yanı sıra onların arasındaki etkileşim biçimleri, bizim kişilik
yapımız, iletişim kurma stilimiz üzerinde önemli rol oynar. Bu da nasıl bir
evlilik ilişkisi yürüteceğimiz üzerinde
etkilidir.
• İkincisi de çift ilişkisinin sosyal boyutu olarak, her iki tarafın köken aileleri
ile kurulan ilişkiler ve bu ilişkilerin niteliğinin eşlerin ikili ilişkisi üzerindeki
etkisidir.
Erken yaşam deneyimlerinin kendimizi, başkalarını ve dünyayı nasıl gördüğümüz, günlük yaşamımızda karşılaştığımız durumlarla nasıl başa çıktığımız

üzerinde büyük etkisi vardır.
Her ailede, o ailede yetişen bireylerin
güç ve yetenek kazanmasına ya da
zorluklar yaşamasına yol açabilecek
olumlu ve olumsuz dinamikler söz konusudur. Annemiz, babamız, kardeşlerimiz, büyükanne ve büyükbabalar,
amca, dayı, hala, teyze ve diğer akrabalar… Bu insanlar biz farkında olmadan kim olacağımızı ve nasıl bir evlilik
ilişkisi yürüteceğimizi güçlü bir şekilde
belirler.
Ailemizdeki bireyleri kendimize örnek
alabiliriz ya da ters kimlik geliştirebiliriz. Köken ailemizdeki kişilerden nasıl
iletişim kuracağımızı, duyguları nasıl
yöneteceğimizi ve ihtiyaçlarımızı karşılamayı öğreniriz. İstese de istemese
de çoğu insan yaşamı boyunca ailesini fark etmeden yanında taşır. Yetişkin

Evlendiğinizde eşiniz
de tıpkı sizin gibi;
iyi ya da kötü tüm
alışkanlıklarını ilişkiye
taşır.

yaşamındaki arkadaşlıklarda, ilişkilerde ailesindeki sorunların yansımaları
olabilir.
Olumlu benlik algısı
Sağlıklı, işlevsel ailelerde büyüyen kişiler bir başkasına uyum sağlamayı
köken ailesi içinde öğrenir ve evlilik
ilişkisini de sağlıklı bir şekilde yürütebilir. Sevgi ve sıcak duyguların olduğu
bir ortamda büyüyen kişi olumlu bir
benlik algısı geliştirir, kendinin değerinin farkındadır ve başkasına da değer
vermeyi öğrenir, dolayısıyla eş ilişkisinde güvenli bağlanma stili temelinde
bir ilişki yürütebilir. Güvenli bağlanma
stili geliştirmiş bir bireyin; kendisi, eşi
ve evlilik ilişkisi hakkındaki düşünceleri pozitiftir. İlişkilerinde daha olumlu
tutum benimser, eşinin farklılıklarını
ya da hatalarını kabul edip iyimser bir
yaklaşımla daha yapıcı karşılıklar verebilir. Olumlu ve iyimser yaklaşımlar sayesinde yaşamın doğal akışı içerisinde
evlilikte karşılaşılabilecek güçlüklerin
üstesinden gelinmesi, eşler arasında
sevgi ve yakınlığın korunması, gelişmesi mümkün olur.
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Sağlıksız bir ailede büyüyen kişiler, yetişirken karşılaştığı zorluklar karşısında olumlu başa çıkma stratejileri veya
güçlü yönler geliştirmiş olabileceği
gibi, yetişirken maruz kaldığı olumsuzlukların kendisini nasıl etkilediğini fark
etmeksizin, köken ailesindeki olumsuz
kalıpları aynen tekrarlaması ya da kendisine ve ilişkisine zarar verecek olumsuz başa çıkma stratejileri geliştirmiş
olması da muhtemeldir. Aile içinde
yeterince sevgi ve yakınlık görmeyen
bireyler genellikle kaygılı, korkulu bağlanma stili geliştirir, olumsuz düşünce
şemalarının etkisi ile kendisi ve eşi ile
ilgili olumsuz duygu ve düşüncelere
kapılarak evliliğinde zorlanmalar yaşayabilir.
Farkındalık bu noktada önemlidir.
Köken aileden kaynaklanan davranış
kalıplarının farkına varıldığında bunları değiştirmek mümkündür. Kolay
olmasa da çaba gösterilirse kişi bunları tekrarlamaktan kurtulabilir, böylece
olumsuzluğu kişisel gelişim ve evlilik
ilişkisini güçlendirmek için avantaja
çevirebilir.
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Şu soruları kendinize sorarak iyisiyle, kötüsüyle köken ailenizden
kendi ilişkinize getirdiklerinizin farkına varabilirsiniz.
» Anne-babanızın ilişkisinin hangi yönlerini beğeniyorsunuz? Hangi yönlerinin kendi ilişkinizde tekrarlamamasını istersiniz?
» Aileniz sizinle nasıl bir iletişim kurdu? Ebeveynlerinizle çatışmalar olduğunda nasıl çözdünüz, ne gibi kararlar aldınız? Anne-babanızın kendi
evliliğinizde yer almasını istemediğiniz iletişim kalıpları var mıydı?
» Aileniz birlikte vakit geçirir miydi? Hangi eğlenceler, aktivitelerden hoşlanılırdı? Kendi kuracağınız ailede yaşamayı umduğunuz şeyler de bunlar mı?
» Ailenizin para ve finans konularına yaklaşımı nasıldı?
» Ailenizde inancın rolü nasıldı?
» Değer verdiğiniz, kendi kurduğunuz aileye katmak istediğiniz aile gelenekleri nelerdir?
» Bayram, tatil günleri, özel günler gibi zamanları nasıl ve kiminle kutlayacağınız konusunda tercihleriniz nelerdir? Bu konuda eşinizle tartıştınız
mı?
» Eşinizin ailesinin de bir üyesi olma konusunda endişeleriniz var mı?
Köken aileler ile olması gereken sınırlarda hemfikir misiniz? Birbirinizin
ailesini ne sıklıkta ne zaman ziyaret edeceğinizi ya da sizin evinize ne
sıklıkta, hangi koşullarda gelebileceklerini düşünürsünüz? Bir çatışma
ortaya çıkarsa nasıl çözeceğiniz, nasıl iletişim kuracağınız konusunda
tahmininiz nedir?

Evlendiğinizde eşiniz de tıpkı sizin gibi
iyi ya da kötü kendi ailesi ve onlardan
getirdiği özellikleri ile gelir ilişkiye. Evlilik ilişkisinin sağlam olabilmesi için
eşlerin; yetiştikleri aileden ayrışmayı
ve birbirlerine uyum sağlamayı başarmaları gerekir.
Ailelerin sınırları
Biz genel olarak aile bağları güçlü bir
toplumuz ve gençler evlenene dek çoğunlukla aileleri ile yaşıyor, hayatıyla
ilgili kararları ailesine bağlı olarak alıyor. Aileler de evlendikten sonra bile
çocuklarının hayatları üzerinde söz
sahibi olma arzusu gösterebiliyor. Bu
nedenle evlilikte ailelerle ilişkileri düzenleme ve dengeleme konusu bizim
toplumumuzda sık yaşanan sorunlardan birisidir. İnsan yaşamında psikolojik sağlamlık açısından sosyal destek
önemlidir. Köken aileler de yeni evlenen genç bir çift için önemli bir sosyal
destek kaynağıdır. Tabi evliliğin sınırları
ihlal olmadığı sürece bu geçerlidir. Evlilikte kararlar eşler arasında alınmalı,
bu kararlara dıştan müdahale olmamalıdır. Bazen aileler harcamalar, ev
düzeni, çocuklara yaklaşım vb. kendi
fikirlerini aktararak yardımcı olmaya çalışır ama bu tavsiyeler genç çift
üzerinde “karışmak” olarak evliliğine
bir müdahale gibi algılanabilir. Bu gibi
durumlar yaşandığında negatif tutum benimsemek yerine hoşgörü ve
iyimserlikle yaklaşmak eşler arasında
gereksiz gerilimlerin ve “senin-benim
ailem” çatışmalarının yaşanmasını önleyecektir. Ailelerin de destek olmaya
çalışırken sınır ihlal etmemeleri ve eş
ilişkisinin sınırlarına özen göstermeleri
gerekir. Bu sınırlar sağlıklı bir şekilde
oluştuğu takdirde aileler evlilik için risk
değil avantaj olacaktır.
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TOPLUMDA
PAYLAŞILAN DEĞER
YARATMAK IÇIN
“SOSYAL İNOVASYON
PROJELERI”
D R. Ö Ğ R. Ü Y E SI
N E B I Y E YAŞA R
Ü SKÜ DA R Ü NI V E RSI T E SI

‘’Tüm yenilikler değişime işaret
eder, tüm değişimler de yeniliği
içerir…’’
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Yaşlanan toplumlardan, iklim değişikliğinden, enerji verimliliği ve güvenliğine
kadar birçok problemimizin çözümü
için sosyal inovasyon projelerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Hem ülkemizde hem dünya çapında
sosyal inovasyon uygulamaları yenilikçi bir politika aracı şeklinde görülmeye ve gün geçtikçe daha fazla
önem kazanmaya başlamıştır. Sosyal
inovasyon; koşul ve etkenlerini, sosyal, çevresel ve ekonomik sorunların
belirlediği, çok çeşitli aktör ve paydaş
tarafından uygulamaya konulan sosyal
sorunların daha etkili ve verimli çözüme kavuştuğu, bunun neticesinde
hedeflenen sistemli sosyal değişimin
yaşandığı bir süreçtir. Bu süreçlerin
odağında hiç şüphesiz sosyal inovasyon projeleri önemli bir yer tutmaktadır. Sosyal inovasyon projeleri;
toplumun tüm kesimlerine fayda sağlayacak inovatif girişimlerin ana aktörü
konumundadır.
Günümüzde toplumsal sorun ve ihtiyaçların giderilmesinde yenilikçi yollar
olarak sosyal inovasyon projelerinin
önemi artmaktadır. Yaşlanan toplumlardan, iklim değişikliğinden, enerji
verimliliği ve güvenliğine kadar birçok
problemimizin çözümü için sosyal inovasyon projelerine ihtiyaç duyulmaktadır. İnovasyonun çıkış noktası, karşılanmamış ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların
nasıl karşılanabileceğine dayanmaktadır. Bazen ihtiyaçlar oldukça görünürdür. Örneğin, açlık, evsizlik ve hastalık
gibi. Bazen de ortaya çıkması güçtür.
İstismar, ırkçılık ya da aile içi şiddet
gibi.
Amaç Değer Yaratmak…
Sosyal inovasyon projeleri toplumun
karşı karşıya kaldığı sosyal, çevresel
ve ekonomik sorunları yenilikçi yön-

temlerle çözme fikrine dayanmaktadır.
Sosyal inovasyon projeleri disiplinler
arası ve çok uluslu ağlara ihtiyaç duymaktadır. Sosyal inovasyon yeni hizmetler tasarlamak, sunmak ve sürdürmek için gerçekleştirilmektedir. Sosyal
İnovasyon, “değer yaratma” anlamında geleneksel yeniliği de ifade eder.
Nihai hedefi sadece değer yaratmak
değil, aynı zamanda kurumları da geliştirmektir. Kamu Kurumları, üniversiteler, sosyal hizmetler, sağlık ve eğitim
gibi diğer kamu sektörü hizmetlerinde
faaliyet gösteren üçüncü sektör örgütleri, toplumsal sorunların çözümü için
çok çeşitli sosyal inovasyon projeleri
uygulamaktadırlar.
Üsküdar Üniversitesi Aileler Üniversitede projesiyle sosyal inovasyon
alanında değer oluşturmuştur. Aileler
Üniversitede projesi; toplumun temeli
olan bireylerin sağlıklı aileler kurabilmesi için gerekli psikolojik olgunluğu
sağlamak ve aileyi güçlendirmek için
bilimsel çalışmalara dayalı, rehabilite
edici faaliyetleri kapsayan “bilinçli birey, sağlıklı aile, güçlü toplum” sosyal
inovasyon modelini yenilikçi uygulamalarla gerçekleştiren örnek bir projedir.
Sosyal inovasyon projelerinin başarılı olması ve bunun sonucunda sosyal
değişim meydana getirmesi, şu özel-

likleri de beraberinde getirmektedir.
• Yeni fikirlerle toplumda değer yaratmak,
• Toplumdaki sorunlara yenilikçi / yaratıcı (inovatif) yaklaşımlar oluşturmak,
• Başarılı inovatif uygulamaları yaymak ve transfer etmek,
• Sistemleri ve kurumları bir araya getirmek ve sinerji oluşturmak,
• Sosyal inovasyon uygulamalarıyla
başarılı sonuçları test etmek,
• Psiko-eğitimlerle toplumda değişim
kapasitesi yaratmak,
• Yapılarda, kurumlarda ve örgütlerde
değişimi desteklemek,
• Sosyal inovasyon ile toplumda paylaşılan değeri arttırabilmek.
Sosyal inovasyon projeleri doğası gereği çeşitli sorunları “sosyal sorunlar”
olarak ele aldığı için genellikle çok boyutludur. Bu, bilim ve teknoloji kullanımında çeşitlilik gerektirmektedir. Bu
çok boyutluluk demografik değişiklikler, iklim değişikliği, yoksulluk, istihdam, sağlık hizmetleri, eğitim ile ilgili
olduğundan, “sosyal inovasyon” geniş
bir kapsama sahiptir.
Sosyal sorunlar çok paydaşlı yapılar
tarafından ele alınmaktadır. Örneğin;
üniversiteler, araştırma enstitüleri, özel
şirketler, hükümet, sivil toplum örgütleri vb. sosyal sorunları sosyal inovasyon yoluyla ele almak, açık ve anlaşılmış tanımlar koymayı ve inovasyonun
değişen doğasını ekonomik, sosyal
ve teknik faktörlerin çeşitliliğini daha
iyi anlamak için yeni bir çerçeve oluşturmayı gerektirir. Amaç toplumun sorunlarını mevcut çözüm yollarına göre
daha etkili, verimli ve sürdürülebilir bir
şekilde çözmektir. Sosyal inovasyon
projeleri sonucunda ise sorunlar çözülmüş ve sosyal değişim yaşanmaya
başlanmış olacaktır.
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SAĞLIKLI
İLIŞKININ PÜF
NOKTALARI;
ÖZG E N U R TAŞK I N
U ZM A N KL I NI K PSI KO LO G

Mutlu ve sağlıklı bir ilişki
için; sevgi, saygı ve sadakati
yeteri kadar ilişkimizde
kullanmalıyız.
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Bunun için birçok yol denemişlerdir.
Hatta birçok hayaller kurulmuş, şiirler
yazılmış, şarkılar söylenmiş ve destanlar yazılmıştır. Neticede mutlu ilişki
tanımının kişiden kişiye değiştiği kanısına varılmıştır. Fakat her ne kadar kişiden kişiye değişse bile genel geçer
bazı kurallar da tespit edilmiştir. Maddeleri sıralayacak olursak,

1

Açık iletişim: Pozitif psikoloji temelli olarak düşündüğümüzde ilişkide açık iletişim
oldukça önemlidir. Açık iletişim dediğimiz kavram kişilerin
kendisini ifade ederken zırhlardan sıyrılmasıdır. Partnerler isteklerini, düşüncelerini açık bir şekilde dile getirdiğinde iletişim yoruma açık olmayacaktır.
Net bir iletişim olan ilişkide çatışmalar
olsa bile daha hızlı çözüme kavuşacaktır.

2

Karşılıklı güven: İlişkinin kuşkusuz ve uzun süreli devam
edebilmesi için en önemli faktörlerden bir tanesi güvendir.
Güven birdenbire oluşabilen
bir kavram değildir. Tanır tanımaz güvenmek sizi hayal kırıklığına uğratabilir.
Tanır tanımaz güvensizlik yaşamak ise
negatif bir iletişime yol açabilir. Birbirinize güvenmediğimiz durumlarda ilişki
yürütmek bir hayli zorlaşır. Bu nedenle
iki tarafın da güven duygusunu geliştirmek için çabalaması gerekmektedir.
Tek taraflı çaba bir işe yaramayacaktır.

3

Birlikte aktiviteler yapmak: Birlikte aktivite yapmak, beraber
ilişkiye değer katmak oldukça
önemlidir. İlişki iki kişi arasında yaşansa bile birlikte bir
ekip arkadaşı olabilmek, ekip arkadaşı
olarak güçlükleri ele almak ve üste-

sinde gelmek uzun soluklu bir ilişkinin
olmazsa olmazlarından olacaktır. Aynı
zamanda birbirimizi tanımanıza yardımcı olacaktır.

hem de uzun süreli olduğu. Güvenli
alanın bu ilişkide sağlandığı ve kişinin
güvenli alanda kendini daha rahat ifade edebildiği görülmüştür.

4

7

5

8

Sığınacağı liman olmak değil,
destek alacağı kişi olmak: İlişkilerde en önemli faktörlerden
bir tanesi destek alıp, destek
vermektir. Kişiye ona muhtaçmışsınız ya da o size muhtaçmış
gibi hissettirmeniz farkında olmadan
negatif bir baskı oluşturur. Bu baskı
zamanla kişinin ilişkide boğulmasına
sebebiyet verebilir fakat siz gereği ve
yeteri kadar destek verecek kişi olursanız partneriniz kendini baskı altında
hissetmeyecektir.

Anlamak ve anlaşılmak: Kişinin
hayat amaçlarının içerisinde evrimsel olarak kendisini
anlatma ve anlaşılma ihtiyacı
vardır. Yakın ilişkilerde de kişi
partnerini en yakını olarak gördüğü için
anlamlı/anlamsız birçok konuyu partneri ile paylaşabilir. Karşı tarafı anladığınızı ve onunla olduğunuzu göstermek ona ilişkide kalmak için sebepler
verecektir. Anlaşılmak kişiye iyi hissettiren hislerin ilk sıralarına gelir.

6

Sevginizi, saygınızı ve sadakatinizi göstermek: İlişkide 3S kuralı dediğimiz bir kural vardır.
Bu kurala uygun olan ilişkilerin hem monotonluktan uzak

Ortak hedef ve hayallere sahip
olmak: Kişi hayalleri oldukça
yaşam amacı olduğunu hisseder. Ortak hedef ve hayallere
sahip olmak ise çiftlere aynı
gemide olduklarını hissettirir. Kişi geminin içinde özgürce hareket eder fakat nihayetinde gidilen yol, ulaşılacak
olan hedef aynıdır. Aynılıklar ve benzerlikler bağları kuvvetlendirir.
Tutkuyu canlı tutmak: Rutin giden her durum kişide belli bir
süre sonra bıkkınlığa sebebiyet verebilir. Haliyle ilişkilerde
rutinden uzaklaşmak tutkuyu
canlı tutmak oldukça önemlidir. Bunun
adına karşılıklı sürprizler, gündelik hayata tatil molaları ve tensel teması ihmal etmemek oldukça önemlidir.
Genel hatları ile sağlıklı ilişkinin püf
noktaları bu şekilde ele alınabilir fakat
bunlar genel geçer yorumlardır. Her
ilişki biriciktir ve olgunlaşması zaman
alacaktır. 3S kuralını unutmadan sevgi,
saygı ve sadakati yeteri kadar ilişkimizde kullanmalıyız. Unutmamalıyız ki
fazla sulamak ya da az sulamak nasıl
çiçeği öldürüyorsa karşı tarafa da fazla
ya da eksik gösterdiğimiz duygularımız
ilişkimizi kötü yönde etkileyebilecektir.
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Ö l ç e ğ in
P u a n la m a sı
Alt Boyutlar:
Duygusal Boyut (1, 2, 3, 4, 5, 6, 17)
Ekonomik Boyut (7, 8, 9, 10)
Toplumsal Boyut (11, 12, 13, 14, 16)
Biyolojik Boyut (15, 18, 19)
Kimlere Uygulanabileceği: Evliliğe Hazırlanan Bireyler
Derecelendirme: 6’lı derecelendirme: (1) “asla
katılmıyorum ile (6) “son derece katılıyorum”
arasında değişmektedir.
Ölçeğin Puanlaması:
Ölçekte alınabilecek en düşük puan
19’iken en yüksek puan 114’tür.
Ölçeğin Değerlendirilmesi: Puanların
yüksek olması bireylerin evlilik olgunluk
düzeylerinin yüksek olduğuna işaret
etmektedir.
Geçerlik: Ölçeğin geçerlik çalışmaları
kapsamında, kapsam geçerliği çalışmaları
yapılmış, yapı geçerliği açımlayıcı faktör
analizi ve doğrulayıcı faktör analiziyle yapılmış, ölçüt
geçerliği ise Bayoğlu ve Atli (2014) tarafından geliştirilen
İnönü Evlilik Tutum Ölçeğiyle belirlenmiştir.
Güvenirlik: Ölçeğin güvenirlik çalışmalarında, iç tutarlılık katsayıları ve test
tekrar test yöntemi kullanılmıştır. Yapılan çalışmalarda iç tutarlılık katsayıları
0.68 ile 0.91 arasında çıkmıştır.
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Asla
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Biraz
Katılmıyorum

Biraz
Katılıyorum

Katılıyorum

Son Derece
Katılıyorum

E vlilik o lg u n l u ğ u ö l ç e ği
1.Kendi duygularımın farkındayım ve hayattan ne istediğimi biliyorum.

1

2

3

4

5

6

2.Eşim olacak kişinin duygularını anlayabilirim ve ona yardımcı olabilirim.

1

2

3

4

5

6

3.Yaşamım boyunca duygusal problemlerimle etkin bir biçimde mücadele ettim.

1

2

3

4

5

6

4.Evleneceğim kişiyle aramızda oluşabilecek problemleri iletişim yoluyla çözebilirim.

1

2

3

4

5

6

5.Evlilik süreci boyunca birtakım krizlerle karşılaşacağımı biliyorum.

1

2

3

4

5

6

6.Yaşadığım problemleri tek başına değil, yardım alarak çözme eğilimindeyim.

1

2

3

4

5

6

7.Evlilikle ilgili maddi yeterliliğe sahibim.

1

2

3

4

5

6

8.Evliliğin devamında oluşabilecek maddi problemlerle baş edebilirim.

1

2

3

4

5

6

9.Çocukların dünyaya gelmeleriyle üzerimdeki maddi yükün artacağını biliyorum.

1

2

3

4

5

6

10.Ekonomik kararları eşim olacak kişinin görüşlerini alarak vereceğimi düşünüyorum.

1

2

3

4

5

6

11.Eşim olacak kişinin bir sosyal çevresi olduğunu ve benim onlara saygı duymam gerektiğini düşünüyorum.

1

2

3

4

5

6

12. Eşim olacak kişinin bir ailesi olduğunu, evlilik sürecinde onlarında benim ailem
olacağını düşünüyorum.

1

2

3

4

5

6

13.Ailemle birlikte sosyal aktivitelere katılabilir, güzel vakit geçirebilirim.

1

2

3

4

5

6

14.Kendi ailem ve eşim olacak kişinin ailesi arasında oluşabilecek problemlerle baş
edebilirim.

1

2

3

4

5

6

15. Bedenimde evliliğime engel olabilecek bir biyolojik etken bulunmamaktadır.

1

2

3

4

5

6

16.Kendi arkadaş çevreme ve aileme zaman ayırma konusunu sağlıklı bir biçimde
gerçekleştirebilirim.

1

2

3

4

5

6

17.Eşim olacak kişinin ve ileride doğacak çocuklarımın birtakım sorumlulukları olacaktır.

1

2

3

4

5

6

18. Evlilikte cinselliğimi olumsuz yönde etkileyecek bir sağlık problemi ya da psikolojik
problem olduğunu düşünmüyorum.

1

2

3

4

5

6

19.Bedenim ve sağlığımla ilgili farkındalığa sahibim.

1

2

3

4

5

6

Referans: Yıldız, M. (2017). Evlilik Olgunluk Ölçeğinin Geliştirilmesi. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 1(1), 24-34
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Ev l i l i k t e
N iy e t S ö z l e ş m e s i
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1. İki ayrı kişiyiz ancak bir bütünün parçalarıyız.
Özgürlüklerimiz ve sorumluluklarımız arasındaki dengeyi unutmayacağız.
2. Ortak ideallerimiz ömür boyu sevgi, saygı ve güvene dayalı birlikte
yaşama hedefidir.
3. Büyük kararları birlikte alacağız. Karar verirken en önemli değerlerimiz açıklık,
dürüstlük, karşılıksız sevgi ve empatidir. Yöntemimiz iyi iş birliği kurabilmek için
birbirimizin isteklerini, duygularını ve ihtiyaçlarını anlama çabasıdır.
4. Farklı düşünsek bile birbirimizden çok şey öğreneceğiz, konuşarak
ve sevgi dillerini kullanarak çözüm yolları geliştireceğiz.
5. Öncelikle bir diğerimizi değil, kendimizi geliştirmeye çalışacağız.
6. Birbirimizin özel ve sessiz anlarına ve estetik anlayışına saygı duyacağız.
7. Evimizi evrensel değerlere uygun kurallı bir ortam yapacağız ve bu kurallara
birlikte uyacağız.
8. Diğer aile yakınlarımız ve büyüklerimiz bizim için değerli ve önemlidirler.
Ancak özelimizin bizde kalmasına özen göstereceğiz.
9. İlişkimizde güven esas, kuşku istisnadır. Kriz anında aile büyüklerimin ve
uzmanların hakemliğini kabul ediyorum.
10. Çocuklarımızın iyi yetişmesi için evimizin sıcak, sevimli ve mutlu eden
bir ortam olmasının farkındayım.
Prof. Dr. Nevzat TARHAN

Kaynak eser: Son Sığınak Aile, 2010
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Kitap İncelemesi

MUTLU EVLILIKLER IÇIN
MAKUL ÇÖZÜMLER:
ORKESTRA GIBI OLMAK
Ö Ğ R. G Ö R.
E L I F KO N A R ÖZ K A N
Ü SKÜ DA R Ü NI V E RSI T E SI ,
Ç O C U K G E L I ŞI M I B Ö LÜ M Ü

“Aile Okulu ve Evlilik”
kitap incelemesi...
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Toplumun en küçük
birimi kabul edilen aile
birliğinin kurulması
kadar yaşatılması da
önemli.

Prof. Dr. K. Nevzat Tarhan’a ait “Aile
Okulu ve Evlilik” kitabı, “Mutlu Aileler
İçin Makul Çözümler” alt başlığı ile Timaş Yayınları tarafından yayımlanmıştır. Pek çok defa baskısı yapılan kitap,
giriş kısmıyla birlikte üç ana bölümden oluşmakta. Giriş bölümünde on
alt başlık; “Ebeveyn Çocuk İlişkileri”
ana başlığıyla birinci bölümde yirmi alt
başlık “Eşler Arası İlişkiler” ana başlığıyla ikinci bölümde on alt başlık bulunmaktadır. Birinci ve ikinci bölümdeki
alt başlıklar altında da kendi içinde bölümlendirmeler yer almaktadır. Eserde,
toplumun en küçük birimi kabul edilen
aile birliğinin kurulması kadar yaşatılmasının da toplumsal beraberlik için
önemine dikkat çekilmiş; ailede ortaya
çıkan sorunları aşmak ve onları çözüme kavuşturmak için her zaman makul
bir yolun varlığı vurgulanmıştır.
Aile sözcüğünün anlamına baktığımızda ilk anlam olarak toplum bilimindeki
anlam dikkatimizi çeker: “Evlilik ve kan
bağına dayanan, karı, koca, çocuklar,
kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.”
Sırayla diğer tanımlara baktığımızda:
“Aynı soydan gelen veya aralarında

akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin
tümü”, “birlikte oturan hısım ve yakınların tümü”, “eş, karı”, “aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin tümü”, “temel niteliği olan dil,
hayvan veya bitki topluluğu, familya.”
Sözlükte aile ile ilişkili diğer maddeleri
okumaya devam ettiğimizdeyse birleşik kelimeler dikkatimizi çeker; aile adı,
aile bahçesi, aile bütçesi, aile doktoru,
aile dostu, aile fotoğrafı, aile gazinosu,
aile hayatı, aile hekimi, aile hukuku,
aile ismi, aile mahkemesi, aile matinesi, aile meclisi, aile ocağı, aile planla-

ması, aile reisi, aile saadeti, büyük aile,
küçük aile, çekirdek aile, koruyucu
aile, köklü aile…
Hakiki ilişki...
Aile tanımlarının hepsine şöyle bir
baktığımızda aile üyeleri arasında kan
bağı olsun olmasın bir ilişki göze çarpar. Nevzat Hoca’mızın da yılların verdiği deneyimlerini bilimsel temelli yeni
fikirleriyle zenginleştirdiği kitabında
öncelikle ve özellikle ‘ilişki’ kavramına
vurgu yaptığı görülmektedir. Anlaşılmaktadır ki “iki şey arasında karşılıklı
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ilgi, bağ, münasebet, temas” yani ilişki hakiki anlamda kurulabildiyse, aile
uzun soluklu bir kurum olarak devam
edebiliyor ve böylesi bir aile, olumlu rol
model, örnek aile olabiliyor. Aksi durumlarda başlangıçta evlilik, masallardaki gibi romantik bir ilişkiyle başlasa
da mutsuzluklar, çatışmalar oluyor, sorunlar yaşanıyor ve aile kurumu çatırdıyor yani sonuç hüsran olabiliyor.
Modernizm neden aile bağlarını yok
etti?
Aile Okulu ve Evlilik kitabının giriş
bölümünde birkaç soru ve bir tespit
karşılar biz okurları. Aslında bu sorular gündelik hayatta okurun da aklını
karıştıran sorulardan seçilmiştir: “Peki,
geçmiş asırlarda yaşanan evliliklerde
bağlar niye daha güçlüydü? Aşklar
böyle hüsranla sonlanmıyordu. İnsanlar birbirine katlanıyorlar mıydı? İnsanlık tarihinde boşanma bugünkü kadar
hiç artmamıştı. Modernizm neden aile
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Bilinçli evlilik özel yetenek gerektirmez, özel
çaba gerektirir.

bağlarını yok etti? Bu sorular hep birer sosyo-psikolojik araştırma konusu
ancak şu gerçek tekrar keşfedildi: ‘Evreni bir arada tutan ve döndüren güç
sevgiymiş ama sevgi, aşk iyi ilişkinin
sebebi değil sonucuymuş.’”
Tam da bu noktada sorulara cevap
ararken kitapta, “Ben yerine biz
olma, bilinçli evlilik, bilinçli ebevey-

nlik” yolunda karşılaşılan çeşitli sorunlar olduğu ve bu sorunlara iyi ve doğru
çözümler üretebilmek için donanıma
sahip olmak gerektiği vurgulanmaktadır. Sorunlara ve çözüm yollarına geçmeden önce “bilinçli yaşam için genel
bilgiler vermek” uygun görülmüştür.
“Bilinçli evlilik” için “başkalaşım değil
değişim” gerektiği, adeta “orkestra gibi
olmak” şartıyla birlikte “… bilinçli evlilik özel yetenek gerektirmez, özel çaba
gerektirir.” tespitleri mühimdir. Sürekli
dışarıdan kurtarıcı beklemek yerine
her birimizin birey olarak “özbilinç oluşumu”, “psikolojik dinamiği anlamak”,
“duygusal olgunluk” aşamalarında
kendimizi geliştirmemiz, her türlü ilişki
için gerekli olan iletişimdeki altın kuralları öğrenmemiz ve uygulamamız açısından adım adım bir atölye niteliğinde
ilerlemektedir kitaptaki bölümler. “Altın
orta kuralı”, “iyi zan kuralı”, “kendini
gerçekleştiren ön kabul kuralı”, “saldırı
hakkı tanımak”, “kendinizi kanıtlama-

nız gerekmez”, “aykırı duygulara sahip
olma hakkı tanımak”, “avukat değil
hâkim gibi olmak”, “ayda bir oturum
yapmak”, “eşini değiştirmeye çalışmamak”, “aidiyet duygusu ve bağlılık testi”, “sosyal baskı ve yasaklara sağlıklı
tepki”, “boşanma tehdidine dikkat”,
“farklı düşünmeyi sağlamak”, “kontrol
duygusunu hesaba katmak”, “fırtınalara fırsat verin”, “izle-bekle yöntemi”,
“ah olsaydı sendromuna dikkat”, “şefkatin önemi”, “olgun savunma mekanizmaları” maddeleriyle iletişimde bazı
altın kurallar verilmekte sonra sorunlu
kişilik tipleri tanıtılmaktadır. On iki sorunlu kişilik tipi hakkında verilen kısa
bilgiler kişinin hem kendini tanıması
hem de eş seçiminde dikkate alması
gereken uyarı niteliğindedir. Bu aşamadan sonra “bilinçli ebeveyn olma

Karı ve koca, birey olarak
eş bilinciyle aile bağını
oluşturmuş ve aileye
katılan çocukla hayat
yolculuğunda inişli çıkışlı
bir şekilde ilerlemektedir.

kuralları” gelmektedir. Yani anne baba
adayı, öncelikle birey olarak kendini tanıyıp, geliştirip, ilişki ve iletişimini sağlam bir bağ ile güçlendirdikten
sonra aileye katılan çocuk ve/veya çocuklarla birlikte ebeveynliğini kurmaya
başlayacaktır. “Her şeye sahip olduğu
hâlde mutsuz olan çocuklarda ne gibi

eğitim hataları yapılıyor? Çocuğun asıl
ihtiyacı nedir? Çocuğum için her şeyin en iyisi olsun derken doyumsuz
bir çocuk mu yetiştiriyoruz?” soruları, aileler tarafından genellikle sorulan
sorulardandır. Nevzat Hoca: “Bütün
bu soruların cevaplarında formül,
sevgi ve disiplini birlikte ve dengeli
verebilme uygulamasıdır.” dedikten
sonra “Amacımız çocuğu her an mutlu
etmek değil onu hayata hazırlamaktır.”
notuyla ebeveyn olmanın unutulmaması gereken dengesine dikkat çekmektedir. Ardından “önce çocuğunu
tanı”, “demokrat olmak”, “çocuğun
birey olmasına fırsat vermek”, “esnek
olun”, “etkin dinlemenin önemini bilin”, “aile içi oturumlar yapın”, “ödül
ve cezada denge”, “olaylar üzerinde
konuşun”, “çocuğunuzun arkadaş-

larını tanıyın”, “sorumluluk verin”,
“yuva sıcaklığını hissettirin”, “davranış diline dikkat”, “örnek olunduğunu
unutmamak”, “çözüme odaklaşmak”
gibi maddelerle bilinçli ebeveyn olma
kurallarını hatırlatmakta ve bu kuralları açıklamaktadır. Bu kurallar aslında
anne baba adaylarına genel geçer temel ebeveynlik becerileri bağlamında
ipuçları sunmaktadır.
Birinci Bölüm:
Ebeveyn Çocuk İlişkileri
Birinci bölümde şu başlıklar karşımıza
çıkmaktadır: “Çocuklarda Özgüven”,
“Ebeveyn Çocuk İlişkisinde Tutarlılık
ve Adalet”, “Çocuklarda Saygı Eğitimi”, “Çocuklarda İyilik Yapma Alışkanlığının Kazandırılması”, “Çalışan
Anneler ve Çocukları”, “Anne Babası
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Vefat Eden Çocuklar”, “Boşanmış Aileler ve Çocukları”, “Üvey Anne Çocuk
İlişkisi”, “Kekemelik Sorunu Yaşayan
Çocuklar”, “Yaramazlık Yapan Çocuklar”, “Çocuklarda Televizyon İzleme Alışkanlığı”, “Çocuklar Bilgisayar
Oyunlarından Etkilenir mi?”, “Çocukların Ödevlerine Nasıl Yardımcı Olabiliriz?”, “Kardeşler Arası Çatışmalarda
Ailenin Tutumu”, “Kardeşler Arası Dayanışmada Ailenin Rolü”, “Çocukların
Arkadaşlarıyla İlişkileri”, “Ergenlik Çağı
ve Şiddet Eğitiminin Artışı”, “Gençleri Madde Bağımlılığından Korumak”,
“Meslek Seçiminde Ailenin Etkisi”, “Eş
Seçiminde Anne Babanın Etkisi”
Bölümündeki her bir başlık; aile, ebeveyn ve çocuk ilişkileri denince akla
gelebilecek hemen tüm konularda so-
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rulacak sorulara cevaplar ve sorunlara
çözüm önerileri şeklinde ilerler. Ana
başlıkların hepsi alt başlıklarla açılmış
ve sade bir dille ailelere yol gösterilmeye çalışılmıştır. Karı ve koca, birey olarak eş bilinciyle aile bağını oluşturmuş
ve aileye katılan çocukla hayat yolculuğunda inişli çıkışlı bir şekilde ilerlemektedir. Bu yolculukta yol kimi zaman
hayallere ve beklentilere uygun biçimde ilerlerken kimi zaman olumsuzluklar
ve sorunlarla karşılaşabilmektedir insan. İşte bu beklenmedik durumlarda
nasıl bir yol, yordam belirlenmeli; paniğe kapılmadan nasıl ilerlenmeli, her
aşama nasıl atlatılmalı; bu hususlarda
işe yarar ipuçları ve denenmiş öneriler
salık verilmektedir bu bölümde okura.
Günlük hayatta özgüven kavramının

Özgüven yetersizliğinde de aşırı
özgüvende de ailenin
etkisi yadsınamaz.

yanlış anlaşıldığı ve egonun yok yere
abartıldığı durumlarla sık sık karşılaşılmaktadır. Erken çocukluk döneminden
itibaren özgüven desteğiyle olumlu

benlik algısı sağlanamazsa gelişme ve
olgunlaşma aşamalarında olumsuzluklar yaşandığı ve problem durumlarıyla
karşılaşıldığı bilinmektedir. Özgüven
yetersizliğinde de aşırı özgüvende de
ailenin etkisi yadsınamaz. Ailenin etkisi
hem genetik yatkınlık hem de öğrenme
ve tutumlar noktasında olabilmektedir.
Aileye bu hususta öncelikle çocuğu tanıyıp, anlamaya çalışarak uygun davranış ve tutum geliştirmek olduğu önerilmektedir. Tutarlı davranışların ve uygun
rol model olmanın çocuğun yetiştirilme
sürecinde ne kadar önemli olduğu bilinmektedir. Çocukta hak duygusunun
geliştirilmesinde, saygı eğitiminde, iyilik yapma alışkanlığını kazandırmada
alınacak tavırlar, çocuğun kişiliğinin
oluşmasında ve davranışlarının pekiştirilmesinde ve yerleşmesinde etkili
olacaktır. İlgili bölümlerde, sade bir dille, buna dair bilgiler ve aileye yol gösterecek uygulama önerileri paylaşıldığı
dikkat çekmektedir.
Hayat her zaman olumlu ve pozitif
olaylar silsilesi şeklinde ilerlemez.
Zaman zaman inişler çıkışlar, rutinler
olsa da problem durumları, hayatı sekteye uğratan sıkıntılar ve baş etme mekanizmaları kullanılamadığında krize
dönüşen durumlar yaşanabilir. Bütün
bu sorun odaklı durumlar için nelere
dikkat edilmesi gerektiği, önceliklerin
ve çözüm odaklı davranış kalıplarının
neler olacağına da ilgili alt başlıklarda
yer verilmeye çalışılmıştır.
Kitabın bir diğer yönü de aslında her
gelişim aşaması ve kritik dönemi dikkate almaya çalışarak aileye bir nevi
kronolojik bir yaklaşım sunmaya çalışmasıdır. Erken çocukluk döneminden
başlayarak ergenlik, gençlik dönemi
ve genç yetişkinlik süreci de dâhil olmak üzere aile yaşam dönemlerinin

hepsine değinilmeye özen gösterilmiş,
bu yönüyle aile için bir başucu kitabı
içeriği taşıması önemsenmiştir.
İkinci Bölüm: Eşler Arası İlişkiler
İkinci bölümde ise eşler arası ilişkilere
şu başlıklarla değinilmektedir: “Evlilikte Sevginin Önemi”, “Evlilikte Eşlerin
Birbirini Tanımasının Önemi”, “Eşlerin
Sosyal ve Kültürel Açıdan Denkliği”,
“Kıskançlık”, “Fedakârlık”, “Hırs Duygusu ve İş-Aile Hayatı Dengesi”, “Evlilik Arkadaş İlişkilerin Engel midir?”,
“Kayınvalideleri İle Birlikte Yaşayan
Gelinler”, “Alkol Bağımlılığı ve Aileye
Etkisi”, “Eşi Vefat Eden Kadınlar”.
Aile içinde sağlıklı ilişkiler kurabilmeyi
“karşılıklı anlayış ve sevgi-saygı-güven
bağında” gören Prof. Dr. Nevzat Tarhan,
“mutlu bir yuvanın ipuçlarını” vermektedir Aile Okulu ve Evlilik kitabında.
Kitabın en dikkat çekici yönü ise pek
çok konuya ve soruna ışık tutan önerileri, çözüm yollarını bir araya getirirken
bilimsel temelli fikirleriyle deneyimlerini, anlaşılmaz bir terminolojiye boğ-

madan, anlaşılır bir sohbet üslubuyla
aktarabilmesidir. Bu hâliyle bir koruyucu ruh sağlığı rehberi çıkmıştır ortaya.
Ayrıca kitaptaki birçok başlık, sadece
aileler için değil “çocuk yetiştiren veya
çocuklarla ilgili olan bütün kurum bireylerine yararlı olacağı” izlenimini ve
kanaatini uyandırmaktadır.
“Aile Okulu ve Evlilik” kitabı, mutlu aileler için rehber niteliğindedir ve Prof. Dr.
Nevzat Tarhan’ın: “Aile canlı bir yapıdır. Birey küçük bir aile, aile büyük
bir bireydir. Aile aslında toplumun
temel taşıdır. Aileden toplum, toplumdan da millet oluşur.” yaklaşımını
özetler niteliktedir. Kitap aynı zamanda
Aileler Üniversitede projesinde de
okunması önerilen kitaplar arasında
yer almaktadır.
Kaynakça
Tarhan, K. N. (2019). Aile Okulu ve Evlilik Mutlu Aileler İçin Makul Çözümler (25.
bs.). İstanbul: Timaş.
https://npistanbul.com/aile-universitesi/
https://sozluk.gov.tr/
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Film
Önerileri

LO R E N ZO’ S O I L
LORENZO’ NU N YAĞ I
Gerçek bir olaydan perdeye aktarılan “Lorenzo’s Oil-Lorenzo’nun
Yağı” filmi 1992 yılında vizyona girmiş ve oyundaki başarısıyla
Suzan Sarandon, Oscar ödülü adayı olmuştu. İzleyicisine
hissettirdiklerinin yanı sıra güçlü oyunculukları ile göz dolduran
Lorenzo’nun Yağı, ADL hastalığına dikkat çekmesi, hastalığın
tanınması ve araştırmaların teşviki açısından da ayrı bir önem
taşıyor. Aile dayanışması, zor koşullarla başa çıkmak, mücadele
ve her şeye rağmen bir arada olmak gibi pek çok güzel mesaj
barındıran filmin konusuna gelecek olursak:
7 yaşına kadar herhangi bir rahatsızlık belirtisi göstermeyen normal
bir çocuk olan Lorenzo Odone’da bir süre sonra ani bayılmalar ve
hafıza kayıpları baş göstermeye başlar. ADL adı verilen tedavisi
olmayan bir hastalığa yakalanan Lorenzo için doktorlar da en fazla birkaç yıl ömür biçerler. Herhangi bir tıp bilgisi
olmayan Augosto ve Michaela çifti çocuklarını kurtarmak için tüm zamanlarını tedavi konusunda bir umut bulmak için
harcarlar. Yaptıkları araştırmalar sonucu hastalığın kandaki zararlı yağ asitlerinden olduğunu öğrenen çift, bir tedavi
geliştirebilmek için her yolu denemeye başlar.
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L I T T L E M I S S S U NSHINE
KÜÇÜK GÜN I Ş I Ğ I M
Filmde yer alan tüm karakterlerin çok başarılı oyuncular tarafından
canlandırıldığı, mutluluk ve hüznün bir arada yaşandığı keyifli bir
film “Little Miss Sunshine-Küçük Gün Işığım.” Filmin belki de bu
kadar sevilmesinin nedeni, her biri birbirinden çok farklı olan
ve toplumla ciddi sorunlar yaşayan aile bireylerinin bir hedef
doğrultusunda kenetlenmelerini ve üzerlerine düşeni yapmalarını,
umutla yola devam etmelerini anlatan sıcacık bir film olması. 2006
yılında vizyona giren filmin konusu:
Hoover ailesinin her bireyi denemekten yılmayan sıcak insanlardır.
Bir Volkswagen minibüse doluşup, ailelerinin en küçük bireyinin
hayalini gerçekleştirmek için California’ya doğru yola çıkarlar.
Bu üç günlük trajikomik yolculuk sürprizlerle dolu olacak ve aile
fertlerin hayal bile edemeyeceği bir sonla tamamlanacaktır. Minibüsün yolcuları başarılı olmaya ve kazanmaya takılmış
bir baba, ailesini ve evliliğini bir arada tutmaya çalışan bir anne, savaş pilotu olana kadar sessizlik yemini etmiş bir
ağabey, intihara teşebbüs etmiş problemli bir dayı ve eroin bağımlısı bir dede. Zıt kutupların sevgiyle harmanlandığı
bir film, “Küçük Gün Işığım”.

L I F E I S B E AU TI F U L
HAYAT GÜ Z ELD I R
Sevginin; savaşın ve acının üstesinden gelebileceğini anlatan, bir
babanın oğluna duyduğu sevgiyle yaptığı sayısız fedakarlıklarla
kâh güldüren, kâh hüzünlendiren çok özel bir film “Life is BeutifulHayat Güzeldir.”
İtalyan Yönetmen Roberto Benigni’nin 1997 yılında vizyona giren
filmi, 1999’da 7 dalda Oscar ödülüne aday oldu. En İyi Yabancı
Film, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Müzik dallarında bu ödülü
kazandı.
2. Dünya Savaşı zamanında karısı ve oğlu ile birlikte Yahudi
kamplarına götürülen Yahudi bir babanın ve peşinden giden İtalyan
bir annenin, çocuğunu korumak için yaptıkları sayısız özveriyi
anlatıyor. İkinci Dünya Savaşı’nın birkaç yıl öncesini anlatarak
başlayan filmde, başkahramanımız hayat dolu Guido ile öğretmen
Dora’nın aşkı anlatılır. Pek çok zorluğu aşarak evlenen çiftin bir oğulları olur. Derken savaş başlar. Yahudi oldukları
için toplama kampına götürüldüklerinde Guido, oğluna esir kampının ve savaşın bir oyun olduğunu söyleyecek, oğlu
oyunu başarıyla tamamlarsa ödül olarak ona çok istediği bir oyuncak tankı hediye edecektir.
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