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ÖNSÖZ

Akþam olur, güneþ batmaya baþlar. Tabiatta büyük bir

hareketlilik görülür. Kuþlar yavaþ yavaþ yuvalarýna dönerler.

Sokaklardaki ilk ýþýklar yanarken yuvalar iþinden dönen erkek-

leri ve kadýnlarý bekler. Açýlan kapýlarla birlikte yüzler güler,

gözler ýþýldar. Kapýlar kapanýr, kurulmuþ sofralarda sýcak çor-

balar birlikte yudumlanýr, eller duaya birlikte açýlýr. 

Akþam karþýlayacak geleni olmak, gelenleri olmak, karþý-

layacak bekleyeni olmak ne büyük mutluluktur. 

Fakat kapýlarýn ardýnda mutluluk olduðu kadar, gözyaþý,

acý ve çaresizlik de vardýr.

Mutlu aile, bir kiþinin sahip olabileceði en büyük deðerdir. 

Aile, âdeta bir insan gibidir. Onun da bebeklik, ergenlik,

yetiþkinlik ve yaþlýlýk gibi dönemleri vardýr. Aile de bir insan

gibi hastalanýr, tedavi olmasý gerekir. Yaþlýlýk dönemine eriþe-

meden ömrü biten ailelerde vardýr. Aileyi besleyen gýdalar ise

saygý, bakým, ihtimam ve ilgidir.   

Mutlu aileler birbirine benzer, mutsuz olanlarýn ise prob-

lemleri farklý farklýdýr.
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Aile üyeleri, uyum içinde olurlarsa mutlu olurlar. Aileyi yü-
rütmek bir sanattýr. Bir sanatkârýn sanatýný en iyi þekilde icra
edebilmesi için nasýl bu sanatla ilgili yeteneðinin olmasý kadar
belli bir eðitime de ihtiyacý varsa, aile üyelerinin de aile için-
deki sanatlarýný icra edebilmeleri için belli bir eðitim almalarý
gerekir. Bu eðitimin alýndýðý asýl yer, yine çocukluðun geçtiði
ailedir. Ana dil, nasýl ailede öðrenilirse, aile ile ilgili temel be-
ceriler de ailede, baba ocaðýnda kazanýlýr. Aile ile ilgili bilgi-
ler ve kurallar en iyi aile içinde öðrenilir. 

Fakat insanlýk, sürekli tekâmül etmek (olgunlaþýp geliþmek)

ihtiyacýndadýr. Daha mutlu, daha huzurlu, daha saðlýklý aile
nasýl olur insanoðlu bunu merak etmektedir. 

Bilinçli gençler, kendi ailelerinin kendilerini yetiþtirmedeki
çabalarýný takdir ederken, sürekli baþka mutlu ve saðlýklý aile-
leri de incelemekte, onlardaki güzel özelliklerin, kendi ailele-
rinde de olmasý ihtiyacýný hissetmektedirler. Ve kendileri kura-
caklarý yuvada, ellerinden geldiði kadar onlarýn yaptýklarý ha-
talarý yapmak istememektedirler.

Yeni nesildeki bu farkýndalýk ve gayret çok ümit vericidir.
Buna baðlý olarak bu gençlerimiz, evlenmeden önce ken-

dilerini daha iyi yetiþtirmek istemektedirler. Gençler sosyal
deðiþime uyum saðlamak için hem kendilerini geliþtirmek is-
temekte hem de “Evliliðe nasýl hazýrlanmalýyým?”, “Nasýl
kendime uygun bir eþ bulurum?” þeklinde sorular sormakta-
dýr. Daha iyiye doðru geliþmek için de bu gerekmektedir. Ak-
si takdirde herkes kendi ailesine benzer aileler kurar ve aile-
lerindeki güzel özellikleri olduðu kadar hatalarý da sürekli tek-
rarlar. 

Tabii ki hatasýz kul olmaz. Önemli olan gün geçtikçe ken-
dini geliþtirmek ve daha az hata yapmaya gayret etmektir. 
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Bilimsel çalýþmalar, bu geliþmede önemli yer tutmakta ve
daha iyiye, daha güzele doðru giden insana ýþýk tuttuðu ka-
dar yine insanýn iyiyi ve güzeli bulma çabalarý sonucu yapýlan
araþtýrmalarla ilerleme kaydetmektedir.

Bilimsel açýdan aile; biyolojik iliþkiler sonucu insan türü-
nün devamýný saðlayan, toplumsallaþma sürecinin ilk ortaya
çýktýðý, o güne kadar toplumda oluþturulan dinî ve ahlâkî de-
ðerleri kuþaktan kuþaða aktaran, karþýlýklý iliþkilerin belirli ku-
rallara baðlandýðý,  çocuk yetiþtirme tutumlarýnýn görerek, ya-
þayarak kazanýldýðý biyolojik, psikolojik, ekonomik, toplumsal,
hukuksal vb. yönleri bulunan bir birimdir.

Bu birimin oluþmasýnda ilk adým, yuvayý kuracak olan eþ-
lerin birbirine duygusal yakýnlýk duymalarý ve birbirini eþ ola-
rak uygun görmeleridir.  Bu uygun görüþte, genellikle iki tara-
fýn ailesi ve çevresi de etkili olur. 

Aile, genellikle eþlerin çevreleri, bilhassa da kendi ailele-
ri tarafýndan desteklendiði takdirde mutlu bir þekilde devam
etmekte, aksi takdirde yaþanan iletiþim sorunlarý, ailenin hu-
zurunu dolayýsýyla da aileyi sürekli tehdit etmektedir.

Bununla beraber eþlerin her iki tarafýn ailesi de dahil ol-
mak üzere çevreden gelen olumsuz etkilerden zarar görme-
mesi için de güçlü bir kiþiliðe sahip olmalarý, ortak deðerleri-
nin fazla olmasý, çok baðlý olup dýþarýya karþý tek duruþ sergi-
lemeleri gerekir. “Eþ seçiminde kiþinin” dinî deðerlerinin ve
inancýnýn da etkisi büyüktür. 

Bir insanýn, her bakýmdan kendine uygun bir aday bulma-
sý kolay deðildir. Mükemmellik izafi bir kavramdýr. Önemli
olan ortak paydalarý bulmak, bir yöne çok önem verip diðer
yönleri ihmal etmemektir. Evlilik; fiziksel, duygusal, cinsel,
ekonomik ve sosyal yönleri olan bir beraberlik olup saðlýklý bir

13
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evlilik bu yönlerin hepsi göz önüne alýnarak orta yol bulunma-
ya çalýþýlan, güzel ahlâk ve denkliðe önem verilen bir mües-
sesedir. 

Elinizdeki bu kitap, deðerli okuyucularýmýzýn ve danýþan-
larýmýzýn evlilik konusunda zaman zaman çaresiz kaldýklarý,
zaman zaman da daha güzele ulaþmak için sorduklarý soru-
lara, birlikte cevap bulmaya çalýþýrken yazýlan yazýlarýn bir kýs-
mýndan oluþmaktadýr. 

Faydalý olmasý ümidiyle...
Ýstanbul 2005
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B Ý R Ý N C Ý B Ö L Ü M

EVLÝLÝÐE HAZIRLIK



EVLÝLÝÐE HAZIRLANIYOR MUSUNUZ? 

Henüz çok gençsiniz… Belki lise, belki de üniversitedesi-

niz… Tahsil yapmak,  iyi bir meslek sahibi olmak için var gü-

cünüzle çalýþýyorsunuz. Evlilik þu an için size çok uzak. Bunu

düþünecek ne vaktiniz, ne de ilginiz var. Fakat unutmayýn ki;

hayatýn bütün yönlerine olduðu gibi evliliðe hazýrlýk da bu dö-

nemdeki bilinçlilikle baþlýyor. Aile kurma vakti geldiðinde

yapýlmasý gereken duygusal ve zihinsel (biliþsel) hazýrlýk için

geç kalmýþ olabilirsiniz. Zira kiþinin karþý cinsten bir kiþi ile ya-

kýnlaþmasýndan önce kendisini tanýmasý, aile, iletiþim, duygu-

sal yakýnlýk, sorumluluk duygusu gibi konular da kendini ye-

tiþtirmesi bu yakýnlýðýn evlilikle noktalanmasýnda önemini da-

ha çok göstermektedir. 

Kiþi, hangi iþe baþlarsa baþlasýn, o konuda ön hazýrlýðýnýn

olmasý ve temel bilgiye sahip olmasý gerektiði bilinen bir ger-

çektir. Evlilik ise çok yönlü bir kurum olduðundan çok yönlü

bir hazýrlýðý gerektirmektedir.

Bir kiþi eþ seçiminde ne kadar dikkatli olursa olsun, ne ka-

dar uygun bir eþ seçerse seçsin, önceden evlilik hayatý ile il-
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gili bilinçlenip kendisini yetiþtirmedikçe, hazýrlýk yapmadýkça,
uygun eþ evlilikte uyum için yetmemektedir. Gerçi anne baba-
lýðýn en iyi okulu aile olduðu gibi, evliliðin de okulu ailedir. Ev-
liliði uyum içinde yürütmek için gereken tutumlar ve davranýþ
modelleri, hayatýn ilk günlerinden itibaren aile içinde edinilir.
Bununla beraber hiç kimse mükemmel olmadýðý gibi, hiç bir
aile de mükemmel deðildir. Her ailenin farklý güzel özellikleri
vardýr. Kiþiler, birbirinin güzel davranýþlarýný örnek aldýkça ve
aile ile ilgili çevresinde gördüðü (arkadaþlarýn aileleri gibi) farklý ör-
nekler üzerinde düþünüp gözlem yaparak akademik ve pratik
çalýþmalardan istifade ettikçe, aile müessesindeki sorumluluk-
larýný daha baþarýlý bir þekilde yürütebilmektedir.

Diðer taraftan sosyal deðiþimlerin hýzla ortaya çýktýðý gü-
nümüzde, bilhassa büyük þehirlerde, gençlerin geliþim süre-
cinde mesleki eðitim, sanat, spor gibi belli konulara aðýrlýk ve-
rilmesi, anne ve babalarýn iþ yoðunluðu vb. sebeplerle ço-
cuklar ve gençlerle yeterli þekilde ilgilenememeleri, evlilik için
gereken temel bilgi ve becerileri kazandýrmakta problemlerle
karþýlaþmalarý, sosyal hayattan, yakýn akrabalardan uzaklýk
veya kopukluk pratikte eksikliklere yol açabilmektedir. Bu da
evlilik gibi önemli bir müesseseye gerektiði þekilde hazýrlýk
yapýlmasýný ve kurulan ailelerin saðlýklý bir þekilde yürümesini
engellemektedir.  Ýþte evlilik öncesi bilinçli hazýrlýk, bu gibi se-
beplerle de gereklidir. 

Mutlu bir evlilik için, eþlerin evlilik öncesi hazýrlýðý ve evli-
lik problemleri henüz ortaya çýkmadan eðitim almasýnýn öne-
mi, gün geçtikçe bütün dünyada bilimsel çalýþmalarla da or-
taya konmaktadýr.  Zira eþ terapileri, aile terapileri ve “iletiþim
geliþtirme programlarý”nýn aile içi huzursuzluklarýnýn gideril-
mesinde etkili yöntemler olduðu çeþitli çalýþmalarla gösteril-
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mektedir. Ayrýca bu programlara katýlan eþler; “Daha önce bi-
linçlenseydik þimdiki hatalarý yapmazdýk.” þeklinde duygu ve
düþüncelerini ifade etmekte, daha önce eðitim alanlar ise
sonra eðitim alanlara göre daha az hata yapmaktadýrlar. 

Peki, alýnan eðitim hangi konularý kapsamalýdýr? Psikolo-
ji ve davranýþ bilimleri, koruyucu saðlýk gibi ilimler gün
geçtikçe geliþmektedir. Diðer alanlarda nasýl bu ilimlerden
istifade ediliyorsa, aile kuracaklarýn da bu ilimlerden istifade
etmesi ve öðrendiklerini önce birey olarak hayatlarýna tatbik
etmeye çalýþmalarý gerekmektedir. Buna baðlý olarak kiþi ev-
lilik öncesi bu ilimleri okuyarak, araþtýrarak, iletiþim vasýtala-
rýndan yararlanarak, konferanslara katýlarak ve mümkünse
düzenli eðitim alarak kendisini geliþtirmek durumundadýr. Bu
kiþisel geliþim gayreti ve eðitimler kiþinin, aþaðýda belirttiði-
miz alanlarda geliþmesini ve gerekli davranýþ eðitimi almasý-
ný kolaylaþtýracaktýr: 

– Ýletiþim.
– Duygusal yakýnlýk. 
– Kendini tanýma, biyolojik psikolojik ve sosyal özellikleri-

ni bilme. 
– Kiþilik farklýlýklarý konusunda bilinçli olma.
– Saðlýk ve koruyucu saðlýkla ilgili temel bilgilere sahip olma.
– Benlik açma, duygularýný paylaþma ve sevgisini göste-

rebilme.
– Dürtü kontrolü, tepkilerini sözle, fiziksel vb. açýlardan

kontrol edebilme. 
– Problem çözebilme. 
– Sorumluluk sahibi olma. 
– Karþý cinsi tanýma, karþý cinsin farklý özelliklerini, bek-

lentilerini, ihtiyaçlarýný bilme. 
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– Aile yuvasýnýn devamý açýsýndan sorumluluk duygusu-
nun önemini kavrama.

– Kendi sorumluluklarýný bilme, bu sorumluluklarý yerine
getirmek için gereken bilgiye sahip olma.

– Gerekli zamanlarda eþin sorumluluklarýný paylaþmak
için temel bilgiye sahip olma ve gerektiðinde paylaþmaya ha-
zýrlýklý olma. 

– Anne babalýk; çocuk sahibi olma, hormonal özellikler,
çocukluk özellikleri, çocuklarýn geliþim özellikleri ve çocuk
psikolojisi hakkýnda temel bilgiye ve çocuk sevgisine sahip
olma.

Bu ve buna benzer eðitimlerin pekiþtirici olmasý, kiþinin
ailesinden aldýðý güzel özelliklerle doðru orantýlýdýr. Bilindiði
gibi evlilik öncesi hazýrlýk eðitimleri, memleketimizde yeni
yeni baþlamaktadýr ve her yerde yaygýnlaþtýrýlmasý gerek-
mektedir. 

Diðer taraftan böyle bir eðitim mümkün olsun olmasýn, bi-
reydeki istek ve farkýndalýk, evlilik öncesi zihinsel ve duygusal
hazýrlýðý ve temel bilgilere ulaþýlýp özümsenmesini kolaylaþtýr-
maktadýr. 

Düþünce ve gözlem, bütün hazýrlýklar için temel þarttýr ve
evlilik hayatýnýn saðlýklý bir þekilde yürümesi için gereken bil-
gi ve becerilerin edinilmesinde de çok önemlidir. 

Zaman hýzla akmaktadýr ve genç, yuva kurduðunda pek
çok deðiþime ayak uydurma durumundadýr.

Kiþinin daha sonra kendisini geliþtirmesine engel olabile-
cek veya zorlaþtýrabilecek  bu hýzlý deðiþim süreçlerinden ba-
zýlarý þunlardýr: 

– Mesleðe yeni baþlama. 
– Yeni bir ortama girme. 
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– Kariyerde ilerlemenin getirdiði zaman baskýsý.
– Çevre deðiþimi.
– Yeni bir aileye uyum saðlama.
– Erkek için askerlik.
– Kadýn için hamilelik. 
– Çocuðun doðumu.
– Artan stresle birlikte ortaya çýkan saðlýk sorunlarý. 
Bunlar gibi pek çok deðiþimin arka arkaya gelmesi, eþle-

rin evlilik ve anne-babalýk için gerekli bilgileri öðrenip, beceri
kazanmak için vakti ve ilgilerinin kalmayýþý, daha önceden de
hazýrlýk yapýlmayýþý, birtakým sorunlarýn ortaya çýkmasýna se-
bep olmaktadýr. 

Temel bilgilerle kolayca önlenecek veya ortaya çýktýðýnda
bilinçli olunduðu takdirde kolaylýkla çözülebilecek sorunlar,
bilgi ve hazýrlýk eksikliði sebebiyle yeni problemlere yol aç-
makta ve sorun iþin içinden çýkýlmaz hale gelebilmektedir.
Bütün bunlar evliliði ve bireylerin saðlýðýný olumsuz þekilde et-
kilemektedir.

Her iki eþin de evliliðe gerektiði þekilde hazýrlýklý olmasý
durumunda ise pek çok sorun daha yolun baþýndayken engel-
lenmekte veya küçükken çözülebilmektedir. Böylelikle eþler
ve sahip olduklarý yavrular, saðlýklý bir aile yuvasýnda, iç huzu-
runa ve doyuma daha fazla ulaþabilmektedirler. 
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EÞ SEÇÝMÝ

Eþimi nasýl seçmeliyim?

Gençlerin, "Karþý cinsle iletiþim kuramýyorum", "Kendimi an-

latamýyorum" gibi tereddütleri dikkat çeker. Evliliðe adým atýlýrken

izlenilen yolun da saðlýklý olmasý gerekir. Küçük yerleþim yerlerin-

de veya geniþ bir sosyal çevreye sahip olan ailelere mensup

gençler için evlilik amacý ile aday bulmak pek sorun olmayabilir.

Çünkü aileler birbirini tanýr. Gençler de bir þekilde görüp düþün-

dükleri adaylarýn aileleri, deðerleri, kültürleri ve yaþama þekilleri

hakkýnda bilgi sahibi olabilirler. Gençlerin okumak veya çalýþmak

maksadýyla baþka þehirlerde yaþamaya baþlamasý ile evlilik için

aday arayýþlarý da bazý farklý durumlarý ve problemleri beraberin-

de getirir. Bu konuda gençlerin karþýlaþtýklarý bazý sorunlar ve

dikkat etmeleri gereken bazý hususlar þunlardýr:

Üniversiteden aday bulmak

Gençlerin bir kýsmý, tahsil sýrasýnda tanýþtýðý arkadaþla-

rýný evlilik için aday olarak düþünebilmekteler. Bu, eðer tah-
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silin ilk yýllarýnda olursa gençlerin, okuma hayatýný etkileye-
bilir. Çünkü; bazý gençler çok hassas ve duygusal olurlar.
Gençlerin bu yöndeki duygularý, bütün hayatlarýný, verimlilik-
lerini etkiler. Hâlbuki ideal olaný baþlangýçta, gencin duygu-
larýný kendisinde saklamasýdýr. Duygularýn baþtan açýklan-
masý yýpratýcý olabilir. Üniversiteli bir genç þöyle diyor: “Sýný-
fýmdan bir kýz arkadaþýma onun hakkýndaki olumlu duygula-
rýmý açtým. O da olumsuz bir þey söylemedi. Yaþadýðýmýz
olaylardan sonra geçen senede, her ikimizin de ders notla-
rýnda düþmeler oldu. Þimdi arkadaþým benim telefonlarýma
cevap vermiyor. Sýnýfta benimle konuþmak istemiyor. Kendi-
sini sadece derslerine vermek istediðini, bu meseleler yü-
zünden bir sene kaybettiðini söylüyor. Ben de sene kaybet-
tim. Fakat bu olayý bir neticeye baðlayamamak da beni üzü-
yor, en azýndan sözlenmek istiyorum. ”

Gençlerin bir kýsmý ise üniversite tahsili sýrasýnda tedbirli
davranabiliyor. Olumlu duygularýný kendilerinde saklýyorlar. Üni-
versite tahsili sýrasýnda evlilikle ilgili niyetini belki sadece hissetti-
ren veya hiç bahsetmeyen, tahsillerinin sonunda ailelerinin de
muvafakat göstermesiyle teklifte bulunan gençler de var. Genç
bir bayan þöyle anlatýyor: “Eþim evlilik düþüncesini son sýnýfýn
son zamanlarýnda bana açýkladý. Bu süre zarfýnda bana bu konu
hakkýnda bir þey söylememiþti. Diðer arkadaþlarla nasýl konuþu-
yorsak onunla da öyle arkadaþlar arasýnda dersler hakkýnda vb.
konularda konuþuyorduk. Birbirimizi bu þekilde tanýdýk. Düþün-
cesini söyleyince, ben de aileme açtým. Aileler birbiriyle tanýþtý.” 

Tanýþmanýn baþlangýçta duygusal çerçevede olmamasý
kiþilerin birbirini daha iyi tanýmasýna yardýmcý olur. Bu þekilde
gençler birbirlerinin fikri yapýlarýný, yaþama þekillerini daha iyi
öðrenebilirler. 
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Ailelerin, "Sen bul, biz karýþmayýz" demesi

Gençlerin gerek tahsil sýrasýnda, gerekse iþ hayatýnda ve-
ya benzer vesilelerle evlilik için kendilerine uygun bir aday
bulmalarýndan sonra ikinci aþama, ailelerine bu meseleyi aç-
malarý olabilir. Bazý gençlerin aileleri ile iletiþimleri iyi oldu-
ðundan; daha baþýnda düþüncelerini açýklarlar. Bazýlarý uy-
gun zaman gelene kadar kimseye bir þey söylememeyi tercih
ederler. Bazý gençler ise ailelerinin, “Sen kendine uygun bir
aday bul, evlenecek olan sensin” þeklindeki ifadelerine göre
uygun bir aday bulurlar. Hatta tanýþma devresini geçirirler.

Erkekler, düþüncesini karþý tarafa açar. “Ailem bana bý-
raktý, onlar karýþmazlar” diye güven de verirler. Fakat böyle
durumlarda bazen gençler ailelerine konuyu açtýklarýnda hiç
ummadýklarý bir tepkiyle karþýlaþabilirler. Üzücü olan, gençle-
rin karþý tarafa “ailem karýþmaz” diye güven verdikten sonra,
ailesini kýrmamak için evlilik sözünden vazgeçmesidir. 

Ailelerin gençleri tanýþtýrmasý

Gençlerin bir kýsmý, ailelerin kendilerine uygun bir aday
bulmasýný ister. Görücü usûlü olarak da bilinen böyle bir du-
rumda taraflarýn birbirini tanýmasý için geçen sürenin çok kýsa
olmasý, ortaya birtakým sorunlarýn çýkmasýna sebep olabilir.
Üniversite mezunu bir genç anlatýyor: "Bana evlenmek için
gösterilen aday, babamýn eski bir arkadaþýnýn kýzýymýþ. Senin
için uygun bir eþ adayý. Birlikte gidelim, bir tanýþýn” dediler.
Kýz tarafýnýn evine gittik. Babamýn arkadaþýnýn kýzý sadece
çay ikram edip çýktý. Sonra annem babam “Oðlum ne düþü-
nüyorsun?” diye sordular, ''Yüzünü dahi doðru dürüst görme-
diðim ve konuþmadýðým bir kiþi hakkýnda ne düþünebilirim?''
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diye cevap verdim.” Böyle bir durumda; ya genç, kendisi için
uygun bir adayý baþtan reddediyor ya da mizaç uygunluðu ve
denklik olmayan bir adayý tanýmadan, sadece ailesini mem-
nun etmek için kabul ediyor. Fakat böyle bir durumda, maale-
sef sonradan bir sevgi ve anlaþma hâsýl olamýyor. Hâlbuki ye-
terli tanýþma saðlandýðýnda bu gibi tanýþtýrmalar, aileler ara-
sýnda uyum, sevgi ve anlaþma olduðu için; ayrýca gençler
arasýnda mizaç uygunluðu ve denklik varsa; mutlu evliliklere
de zemin teþkil edebiliyor.

Arkadaþlarýn tanýþtýrmasý

Arkadaþlarýnýn yardýmý ile bir kýzla tanýþtýrýlan genç diyor ki:
“Arkadaþlarýmýzýn isteði ile tanýþtýrýldýk. Fakat baþtan ne konu-
þacaðýmý bilemiyordum. Ona soru sorsam yanlýþ anlaþýlacaðý-
mý düþündüm. O da bana pek soru sormadý. Görüþme sonun-
da çok az konuþmuþ olduðumuzu düþündüm. Bana fikrimi so-
ruyorlar. Bu durumda ne diyebilirim?" Tanýþtýran kiþilerin, aday-
larýn her ikisinin huylarýný, düþünce yapýlarýný bilmesi önemliy-
ken, buna dikkat edilemezse daha sonra önemli sorunlar orta-
ya çýkabiliyor. Hâlbuki bu þekilde görüþmelerden önce gençle-
rin her ikisini çok iyi tanýyan bir kiþinin, gençlere birbirleri hak-
kýnda olabildiðince bol bilgi vermesi, gençlerin birbiriyle anlaþ-
masý için uygun zemin hazýrlýyor. Evlilikte ortak paydalarýn çok-
luðu, anlaþma ve geçim için önemlidir. Kendisine tavsiye edi-
len adayý, iyi tanýmadýðý için kararsýz olan gençlerin, arkadaþla-
rýnýn zorlamasýyla "bir daha böyle bir aday karþýna çýkmaz" de-
nilerek evlendirilmesi, sorunlara sebep olabiliyor. Bazý gençler
de “Hele bir evet diyelim, anlaþamazsak ayrýlýrýz” diye düþüne-
rek sözleniyor veya niþanlanýyorlar, sonra da "Ümit verdik bir
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kere" diye düþünerek karþý tarafý üzmemek için (!) evleniyorlar.
Ýyi tanýmadan baþlayan bir iliþki, yanlýþ anlamalarýn ortaya çýk-
masýna sebep oluyor. Hâlbuki; ayný adaylar baþlangýçta birbi-
rini iyi tanýsa, böyle sorunlar ortaya çýkmayabilir. Evlenmek için
aday seçiminde önemli olan, aday hakkýnda olabildiðince faz-
la bilgi sahibi olmak, adayý tanýmak, kendi deðerlerinin ve mi-
zacýnýn adayla uyum gösterip göstermediðini araþtýrmaktýr.

Kiþilik sorunlarýna dikkat edilmesi

Yapýlan araþtýrmalar, evlilikte fiziksel özelliklerde, yaþta,
tahsilde, maddî hususlarda ve kültürde denkliðin çok önemli
olduðunu göstermekle beraber, en önemli hususun ortak de-
ðerler ve ahlâk güzelliði olduðunu gösteriyor. Evliliklerdeki
büyük anlaþmazlýklarýn en önemli nedenlerinden birisi de ki-
þilik bozukluklarý ve sorunlarýdýr. Yapýlan araþtýrmalar, bu ko-
nuda hassas davranýlmasý gerektiðini gösteriyor. 
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EÞ SEÇÝMÝNDE AÝLENÝN ETKÝSÝ NEDÝR? 

Eþlerin aileleriyle iliþkileri sevgi ve saygý çerçevesinde de-

vam ettiði sürece, kurulan yuvada da mutluluk görülüyor. Eðer

eþler, kiþilik olarak kendilerini geliþtirebilmiþlerse, aile yapýsýn-

dan kaynaklanan problemlere karþý birlikte saðlam bir duruþ

sergileyebiliyor ve stresle daha kolay baþa çýkabiliyorlar.

Mutlu bir yuva “evlilik öncesi hazýrlýk” ve “uygun bir eþ se-

çimi” ile mümkün olmakta, bu da gencin ve ailesinin, aile ya-

pýsýna etki eden faktörler ve aile içi iletiþim gibi konularda bi-

linçli olmasýný gerektirmektedir.

Gençlerin bir kýsmý, eþ seçiminde duygusallýðý veya tah-

sil, meslek, dindarlýk gibi vasýflarý ön plana alýyor, eþ adayýnýn

ailesine daha az önem veriyorlar. Tahsil sýrasýnda, iþte veya

eþ-dost, arkadaþ tavsiyesi ile tanýþýp evlenme kararý aþamasý-

na gelen bazý gençler, çevrelerindekilerin sorduðu; “Ailesi

nasýl?” sorusu karþýsýnda “Ailesiyle evlenmiyorum ki, kendi-

siyle evleneceðim” þeklinde tepki gösteriyorlar.

Gençlerin bu þekilde düþünmesinde, bazý büyüklerinin bek-

lentilerine, duygularýna hiç önem verilmeden, sadece ailelerin
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uygun görmesiyle veya baskýylan evlendirilmeleri ve mutlu ola-

mamalarý etkili olmaktadýr. Bazý gençler ise bu konuda daha du-

yarlý olup doðrusunu öðrenmeye çalýþmakta, “Evleneceðim ki-

þinin ailesi, bizim mutluluðumuz da ne derece etkilidir?” þeklin-

deki sorularý sýk sýk sormaktadýrlar. 

Ailesine yakýn olan gençler, ailelerin bazý vesilelerle sýk

sýk karþýlaþacaðýný düþünerek, bu konuda daha duyarlý olabi-

liyorlar. Fakat okuyup tahsil yapan ve ailesinden uzak yerler-

de çalýþan bazý gençler, ailelerin, evlilikte çok da önemli ol-

madýðýný düþünüyorlar. Hâlbuki eþlerin aileleri, evlilik öncesi

hazýrlýklar sýrasýnda, niþan, düðün törenlerinde, doðum, has-

talýk vb. olaylarda daha sýk karþýlaþýlmakta ve problemler bu

gibi durumlarda su yüzüne çýkmaktadýr. Yapýlan araþtýrmalar

gösteriyor ki; her iki tarafýn ailesi ne kadar sevgi ve saygýya

dayanan  bir iletiþim içinde olursa, kurulan yuva da  o kadar

huzur dolu oluyor.

Eþ adayýnýn ailesinin araþtýrýlmasý; ailenin ahlâkî durumu,

dindar olup olmamasý, sosyoekonomik durumu, sosyal iliþki-

leri, aile içi iletiþim þekli, þiddete baþvurma sýklýðý, ailede bo-

þanma oraný, ailede suça ve baðýmlýlýklara yatkýnlýk oraný, ka-

lýtýmsal hastalýklarýn sýklýðý, ailenin parçalanmýþ aile olup ol-

mamasý, babanýn baþka bir þehir veya ülkede çalýþýp çalýþ-

mamasý gibi pek çok yönden önem arz etmektedir. Bu bilgi-

lerin tek yönlü deðerlendirilmemesi ve adayýn kiþilik sarsýntý-

larý durumuna göre göz önüne alýnmasý gerekir. Elbette ki her

ailede bazý problemler olacak, yaþanacaktýr. Önemli olan; ya-

þanan problemlerin ve sarsýntýlarýn sýklýðý ve onlarla baþa çý-

kýlma þeklidir.  Her problem, her sasýntý ailede stres katsayýsý-

ný artýrmakta ve aile içi iletiþim þeklini etkilemektedir.

30

Ý y i  G ü n d e  K ö t ü  G ü n d e  E v l i l i k



Örnek olarak; anne babanýn boþanmýþ olmasý boþanma
olayýnýn kendinden çok, kiþinin anne babasýndan duygusal
olarak uzak olmasý ve model eksikliði bakýmýndan evlilik ha-
yatýnda sorunlara yol açabilmektedir. Bu durumda evlenecek
kiþinin, boþanmadan sonra çocukluðunda anne babasýyla ne
sýklýkta görüþtüðü, maddî ve duygusal ihtiyaçlarýnýn ne þekil-
de karþýlandýðý, amca, dayý gibi büyüklerin kendisiyle ne de-
recede ilgilendiði vb. bilgiler kiþinin kuracaðý evlilik yuvasýn-
daki riskler açýsýndan önemlidir.

Buna benzer olarak, kiþinin anne veya babasýndan birinin
küçük yaþta ölmesi de kiþiliðin oluþumu, aile yapýsý ve çocuk
yetiþtirme tutumu açýsýndan etkili olmaktadýr. Bu durumda da
ölüm olayýndan çok, kiþinin bakýmýnýn, sevgi, ilgi, disiplin ve
model ihtiyacýnýn ne þekilde karþýlanmýþ olduðu önemlidir.

Bunlardan baþka eþ adayýnýn baba mesleði, annesinin
çalýþýp çalýþmamasý, kardeþ sayýsý, tek çocuk olup olmamasý,
erken yaþlarda aile içinde aðýr sorumluluklar yüklenip yüklen-
memesi,  kültürel durum, gibi faktörler de etkili olmaktadýr.

Aslýnda araþtýrmalar göstermektedir ki; bilinçli bir duygu-
sal tercih durumunda, kiþi daha çok kendisiyle ortak payda-
larý olan kiþilere yakýnlýk duyduðundan, denklik ve aile ben-
zerliði konusunda pek sorun çýkmamaktadýr. Zira insanýn ye-
tiþmesinde ailesi büyük ölçüde etkili olduðundan, makul ölçü-
lerde anlaþabilen insanlarýn aileleri de genelde anlaþabilmek-
tedir.  Fakat eðitim, çalýþma vb. nedenlerle ailesinden ayrýlan
veya kiþisel ve çevresel nedenlere baðlý olarak yaþama þek-
linde deðiþiklik olan kiþiler, ailelerinden farklý bir duruþ içinde
olup inanç ve tutumlarý, hayata bakýþlarý açýsýndan zamanla
ailelerinden farklýlaþabilmektedirler. Bu farklýlýk bazý bakýmlar-
dan yüzeysel kalýrken, bazý bakýmlardan kiþiliðe yansýyabil-
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mektedir. Eðer eþler, kiþilik olarak kendilerini geliþtirebilmiþ-
lerse, aile yapýlarýndan gelen problemlere karþý birlikte sað-
lam bir duruþ sergileyebiliyor ve streslerle daha kolay baþa
çýkabiliyorlar. Ailesinde olumsuz modeller gördüðü halde
kendisini aþabilen, geliþtiren, güzel modeller bulup onlara uy-
gun davranan kompleksleri olmayan kiþiler, gruba dahil ol-
maktadýrlar. Fakat stresin fazla olmasý durumunda, bu kiþiler
bile zorlanabilmektedirler.

Kiþilik yönünden eksikleri fazla olanlar, kurduklarý yuvada
karþýlaþtýklarý zorluklarla daha zor baþa çýkabilmekte ve prob-
lemlerle baþa çýkma sürecinde aile yapýsý ve ekonomik durum
daha da etkili olmaktadýr. Bu kiþiler, sosyal çevrede farklý
davranýrken, aile içinde farklý olumsuz davranýþlar sergileye-
bilmektedirler. Bu da çocukluklarýndan itibaren gördükleri
olumsuz modellere ve olumlu modelin eksikliðine baðlý ol-
maktadýr. Bu sebeple eþ seçiminde bilinçli bir duygusallýkla
beraber, dinimizde de tavsiye edildiði gibi istiþare ile hareket
edilip denkliðe de önem verilmesi, insanlýðýn geliþimi ve aile-
lerimizin yapýsýnýn saðlam temeller üzerine bina edilmesi açý-
sýndan önem arz etmektedir.
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EÞ SEÇÝMÝNDE KARARSIZLIÐIN

SEBEPLERÝ NELERDÝR?

Kadýn-erkek iliþkileri, tarih boyunca acýlarý, sevinçleri ve
ayrýlýklarý ile pek çok edebiyat, sanat eserinin ve bilimsel ça-
lýþmanýn konusu olmuþtur. Kadýn-erkek iliþkileri, eþ seçimi vb.
konular, psikolojinin de ilgi alaný içinde olmakta ve pekçok bi-
linmezi ile birlikte hâlâ araþtýrýlmaktadýr. Eþ seçimi, karþý cin-
se ilgi duyma gibi konularda ne istediðini ve ne aradýðýný zih-
ninde netleþtirmiþ gençler bulunmakla birlikte bu konuda kay-
gýlý olan, eþ seçiminde neye dikkat edeceðini, neyi ön plana
alacaðýný bilmeyen ve bunun kararsýzlýðýný yaþayan gençler
de bulunmaktadýr. Evlilikte sevgi ön planda olmadýkça, o ai-
lede mutluluk olmamaktadýr. Evlilik kararý verecek gençlerin
bir kýsmýný tedirgin eden ise þudur:

Bazý kiþiler büyük bir sevgi ile evlilik kararý veriyorlar, çok
mutlu görünüyorlar; fakat bir bakýyorsunuz, en fazla birkaç yýl
içinde bu sevgi tükenmiþ, evlilik ya monotonlaþarak eþlerin
ayrý dünyalarda yaþamasýna sebep olmuþ ya da ayrýlma nok-
tasýna gelinmiþ. Anne babasý boþanmýþ ya da þiddetli geçim
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problemleri, iletiþim problemleri olan veya çevrelerinde
olumsuz örnekler gören gençler, eþ seçiminde diðer gençle-
re nazaran daha kararsýz olmaktadýrlar. Yakýnlarýndan olum-
suz evlilik hikâyeleri duyan bazý gençler de kendi ruh halle-
rinin de etkisiyle, gelecekte sorun yaþamak endiþesiyle eþ
seçiminde daha çok kararsýzlýk yaþamaktadýrlar. Bir yandan
aile üyeleri ve arkadaþlarýn “Yaþýn geçecek artýk bir karar
ver” veya “Bir daha karþýna böyle bir aday çýkmaz, sen hele
bir görüþ sonra karar ver” gibi ýsrarlarý, bir yandan da gencin
ne istediðini bilememesi, bu durumu daha da içinden çýkýl-
maz bir hale getirebilmektedir.

Çevrenin ýsrar etmeden teþviki bazý durumlarda yapýcý
olsa da ýsrar, gençleri daha da kararsýz hale getirmektedir.
Kiþi duygularýnýn sorumluluðunu üstlenmeli, bir davranýþý
hatýr için deðil, öyle uygun gördüðü için yapmalýdýr. Söyle-
nen sözlerin ve tavsiyelerin, düþünce, mantýk ve duygu süz-
gecinden geçirilip benimsenmesi çok önemlidir. Bazen de
kiþi, duygusal olarak yakýnlýk duyduðu kiþiye karþý duygula-
rýnýn, bir süre sonra çeþitli nedenlere baðlý olarak deðiþtiði-
ni görür ve bundan sonraki adaylarda da ayný problemi ya-
þamaktan endiþe duyar. Bu durumda da kiþi yaþanan prob-
leme göre aile, meslek veya ekonomik durumun duygusal
yakýnlýktan daha önemli olduðu gibi bir yanlýþa düþebilmek-
te, yani toptancýlýk yapmaktadýr. Hâlbuki genellikle duygula-
rýn deðiþmesine yol açan, karþýdaki insanýn kiþiliði, komp-
leksler, sevgi dillerinin farklý olmasý, karþýlýklý yaþanan ileti-
þim problemleri gibi nedenlerdir. Eþlere mutluluk veren evli-
lik, birlikte icra edilen ve bilgi isteyen bir sanat eseridir. Bu
sanat doðuþtan var olan yetenekler, aile ortamýnda küçük-
lükten beri kazanýlan davranýþ modelleri ve bu konuda çe-
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þitli kaynaklardan öðrenilen doðru bilgiler ile icra edilebil-
mektedir. Kiþinin hayata bakýþýnda, olaylarý ve kiþileri deðer-
lendirmesinde küçük yaþta kazanýlan tutumlarýn ve sonraki
bilgilenme sürecinde, kazanýlan inanç ve deðerlerin etkisi
çok büyüktür.
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EVLÝLÝKTE AÝLELERÝN DENKLÝÐÝ VE

GÜZEL AHLÂK

Bazý genç kýzlar, evlilikte erkeðin ailesinin, kadýnýn ailesi-

ne denk olmasýnýn önemli olup olmadýðýný soruyor ve “Önem-

li olan erkeðin kendisinin iyi, güzel ahlâklý olmasý deðil mi?”

diye de ilave ediyorlar. Bu sorulara, her mektubun içeriðine

göre cevap versek de yer darlýðý sebebiyle bazý önemli hu-

suslarý açýklayamýyoruz. Bu yazýmýzda, bu konuyu biraz daha

detaylý bir biçimde ele almak istiyoruz. 

Bilindiði gibi iyi bir eþ seçimi, kiþinin bütün hayatýný etkileyen

bir olaydýr. Ayrýca çocuk eðitimi de daha evlilik öncesinden ki-

þinin, çocuðuna iyi bir anne / baba adayý seçmesiyle baþlar. Yü-

ce dinimizde de eþ seçiminde en çok önem verilmesi gereke-

nin, evlenilecek kiþinin dindar ve güzel ahlâklý olmasýdýr. Tabii

bu, diðer özelliklerin hiç önemli olmadýðý anlamýna gelmez. Eþ

seçiminde, evlilikte etkili olabilecek pek çok hususu göz önüne

alarak saðlýklý bir karar vermemiz istenmektedir ki, bunlardan bi-

ride aileler arasýndaki denkliktir.
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Günümüzde yapýlan araþtýrmalar da sosyo-kültürel farklý-
lýklarýn, evlilikte karþýlaþýlan problemleri arttýrdýðýný göstermek-
tedir. Ýnsanlarýn hayata bakýþlarý, âdetleri gelenek ve göre-
nekleri farklý farklýdýr. Temel konularda anlaþma olduktan son-
ra farklýlýklarýn kabul edilip fazla önem verilmediði ve herkesin
serbestçe doðru bildiði þekilde hareket ettiði ailelerde, pek
problem çýkmamaktadýr. Ayrýca böyle durumlarda insanlar
birbirlerinden etkilenip, her iki taraf diðerinde görüp beðendi-
ði özellikleri aldýðýndan zaman içinde karþýlýklý dengeleyici bir
deðiþme gözlenmektedir. Fakat taraflar, karþý taraftan hep
kendi düþündüðü gibi düþünmesini, hareket etmesini istedi-
ðinde, problemlerin çýkmasý kaçýnýlmazdýr. 

Bu konuyla beraber sýklýkla sorulan bir diðer soru da þu-
dur: “Ailesinde din ve güzel ahlâkla baðdaþmayan davranýþla-
ra sahip olan baba, anne, dede ve kardeþ gibi bir yakýný olan
kimse ile evlilik sakýncalý mýdýr? “Böyle bir durumda ileride ba-
zý problemlerin çýkýp çýkmamasý, hem ferdin bazý özelliklerine,
hem de bazý þartlara baðlýdýr. Elbette ailedeki her ferdin Ýslâm
ahlâký ile bezenmesi, kurulacak yuvanýn saðlýðý bakýmýndan en
idealidir. Fakat bu durum herkes için mümkün olamayabilir. 

Ýnsanýmýzýn büyük bir kýsmý, alkol tüketimi, kumar vs. gibi
toplumsal hastalýklardan, maalesef dolaylý þekilde de olsa et-
kilenmektedir. Dinî konularda bilgisizlik (cehalet) de bu gibi
hastalýklarý körüklemektedir. Öte yandan ailede bulunan böy-
le bir ferdin, baþka insanlara saygýsý da yoksa, o kiþinin hem
eþlerin hem de çocuklarýn üzerinde son derecede olumsuz
tesiri olabilmektedir. Böyle istenmeyen davranýþlarý olan yaký-
na sahip bir kimseyle evliliðe karar vermeden önce, ileride
problemlerin olmamasý veya en az olmasý için kiþinin, aday
hakkýnda þu sorulara cevap vermeye çalýþmasý gerekir:
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1- Aday, böyle bir kimsenin terbiyesinde mi yetiþmiþtir?  
Anne baba ve yakýn aile büyüklerinin, bilhassa küçük

yaþlarda alýnan eðitimdeki tesiri elbette çok büyüktür. Bunun-
la beraber insanlar ailelerinde gördükleri davranýþlarýn zarar-
lý tesirlerini idrak ederek, ileride bu davranýþlardan tamamen
de kaçýnabilmektedirler. Bu ihtimaller göz önüne alýnmalýdýr.  

2- Ailede böyle kimselerin sayýsý çok mudur?
Bu tip kimseler ailede ne kadar çok sayýda ise zararlý te-

sirleri de o kadar çok olabilir. 
3- Aday kararlarýný, ailedeki bu kiþi veya kiþilerden ba-

ðýmsýz mý almaktadýr, yoksa ekonomik ve geleneksel bakým-
dan onlara baðlý mýdýr? 

Bu soruya cevap evetse, elbette böyle bir evliliðin yürü-
mesi çok zordur. Zira adayýn güzel ahlâký ve güzel fikirleri
olsa da ailesi onu, olumsuz yönden etkileyebilir.

4- Böyle istenmeyen davranýþlarý olan kimse veya kimse-
ler ile beraber yaþamak veya sýk sýk beraber olmak söz konu-
su mudur? Bu, ileride ihtimal dahilinde midir?

Bu da ileride pek çok problemin doðmasýna sebep olabi-
lecek bir durumdur. Zira kiþiler, istenmeyen davranýþlarda
bulunarak sadece kendisine zarar vermekle kalmaz, çevrele-
rindekine de tesir ederler. En azýndan yetiþtirecekleri çocuk-
lara kötü model olabilir, onlarý olumsuz yönden etkileyebilirler. 

Ne mükemmel bir insan, ne de mükemmel aile bulmak,
neredeyse mümkün deðildir. Ýnsanlarýn her zaman deðiþebi-
leceði ve yüce Rabbimizin merhametlilerin en merhametlisi
olduðu da unutulmamalýdýr. Evlilikte kiþinin hem mantýðýna,
hem de gönlünün sesine birlikte kulak vermesi gerekir. En
doðru kararý vermek ise yürekten yapýlan dualara, her zaman
icabet eden yüce Mevlâ’nýn dilemesiyle mümkündür.
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Ý K Ý N C Ý B Ö L Ü M

EVLÝLÝK ÖNCESÝ



BÝRBÝRÝNÝZÝ SEVDÝNÝZ. SONRA NASIL

DAVRANACAKSINIZ?

Birbirlerini seven ve evlenmeyi düþünen bazý gençler, da-
ha isteme, söz, niþan devrelerinde iliþkilerini çok fazla yýpra-
týyorlar. Bu da evliliklerine olumsuz yönde etki ediyor. Bu ne-
denle duygular kontrol altýna alýnmalý ve kýrýcý olunmamalýdýr.

Üniversite çevresinde veya iþ çevresinde uygun bir aday
bulduðunu düþünen gençler, bu düþüncelerini nasýl açacak-
larýný ve bundan sonra nasýl hareket edeceklerini bilemedik-
lerini, deðiþik vesilelerle ifade ediyorlar. Bu þekilde sýkýntý çe-
ken gençlerin çoðu, büyük þehirlerde yaþayan gençler. Zira
diðer küçük yerleþim yerlerinde gelenekler daha fazla belirle-
yici oluyor.

Duygular aklýn kontrolünde olmalý

Yaþanan vakalar gösteriyor ki; niyetin ifade þekli; kiþinin ve
adayýn aileden aldýðý eðitim, dini anlama þekli, ortam ve gele-
nekler ile iliþkili. Kiþi, iletiþim becerisine sahipse, aklýyla duygu-
larýný bir arada kullanarak, yanlýþ anlamalarý ve dedikoduyu ön-
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leyecek uygun bir tarz belirleyebiliyor. Evlenme niyeti, karþý ta-
rafa ifade edilirken seviye, ciddiyet ve saygý gerekiyor. Daha
sonra her iki tarafda duygularýný akýlcý davranarak kontrol ede-
bilirse, istenmeyen geliþmeler önlenebiliyor. Akýlcý davranmak,
kiþinin özsaygýsýný kaybetmesine yol açacak dinî ve ahlâkî de-
ðerlere uygun olmayan davranýþlardan kaçýnmasýný saðlýyor.
Bu þekilde dedikodu, güvensizlik ve yanlýþ anlama gibi pek çok
sosyal problem de büyük oranda engellenmiþ oluyor. 

Aileden destek almak gerekli

Gencin uygun bir aday bulmasýndan sonra evliliði ger-
çekleþtirmesi için gerekli olan eylemler, önce söz kesimi son-
ra da nikâh akdinin yapýlmasýdýr. Gençler, her ne kadar aile-
lerinden baðýmsýz olduklarýný düþünseler de evlilik bir yönüy-
le sosyal olaydýr. Bundan dolayý ailelerin maddî ve manevî
desteði ne kadar çok olursa, sorunlar da o kadar az oluyor.
Genç kararlý, iradesi güçlü ve iletiþim becerisine sahip olursa
ailesini, sabýrla uygun görmedikleri bir aday veya evlilik için
ikna edebiliyor.

Davranýþlar her iki tarafa da zarar vermemeli

Gençler, her iki tarafýn veya taraflardan birinin evliliðe ha-
zýr olmadýðý durumlarda pek çok problemle karþýlaþýyorlar.
Düþüncelerini karþý tarafa açan ve olumlu cevap alan muha-
fazakâr gençlerin bazýsý, aile desteðini alamayýnca, günaha
girmemek düþüncesiyle ailelerinden gizli, dinî nikâh yapýyor-
lar. Hâlbuki gizli nikâhýn tartýþmalý olduðu ve mahzurlarý olabi-
leceði böyle bir durumda göz ardý ediliyor. Bazý vak’alarda bu
da yapýlmadan, gençlerin duygularýna ve dürtülerine hâkim
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olamamasý sonucu ileri derecede samimiyetler ve buna bað-
lý uygunsuz yakýnlaþmalar olabiliyor.

Dini deðerler ve geleneklere aykýrý düþen ve suçluluk
duygusuna iten hallerden kaçýnýlmalý 

Ailesinin desteðini almadan samimi bir arkadaþlýk kuran
ve duygularýný akýllarýnýn kontrolünde tutamayan gençler,
sonradan suçluluk duygusuna kapýlýyorlar. Suçluluk duygusu,
psikolojik problemlere yol açýyor. Böyle bir durumda olan
genç kýzlar, erkeðe uyduðu için kendisini suçlarken, ayný za-
manda onun her an kendisini býrakabileceðini düþünerek de
korku duyuyor. Ayný zamanda onun kendisini suçlamasýndan
ve güven duygusunu kaybetmesinden endiþe ediyor. Kadýn
ve erkek, evlilik kararýnda eþit derecede sorumluyken bazý er-
kekler, geleneklerin tesiriyle aday hakkýnda güvensizliðe
kapýlabiliyor. Bu güvensizlikle bir yandan ayrýlmayý düþünür-
ken, diðer yandan hatadaki sorumluluðu sebebiyle kendisini
evliliðe mecbur hissediyor. Görüldüðü gibi duygusal anlam-
da yakýnlaþma, evliliðin saðlam temeller üzerine oturmasý için
yetmiyor. Yaþanan stresler de gençlerin hata yapma riskini
arttýrýyor. Ýþte bunlara dair iki yaþanmýþ örnek:

Ýliþkiler yýpratýlmamalý

Selin ile Ayhan, üniversite üçüncü sýnýfta tanýþýrlar. Ayhan,
dinî hassasiyetleri olan bir insandýr. O güne kadar hiçbir kýz-
la, flört maksatlý arkadaþlýk etmemiþtir ve "Eðer bir kýzla çýka-
caksam bu evleneceðim kiþi olmalý." düþüncesindedir. Se-
lin'le bir proje üzerinde çalýþýrken ona karþý sýcak duygular
hisseder. Cep telefonlarýnda karþýlýklý duygusal mesajlarla
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baþlayan samimiyet, her ikisinin de durumu ailelerine iletme-
leriyle sonuçlanýr. Ayhan'ýn ailesi olumlu yaklaþýr. “Önce ni-
þanlanýrsýnýz okul bitince de evlenirsiniz.”derler. Fakat Selin'in
aðabeyi, "Önce okul bitecek." diyerek þiddetle karþý çýkar. Se-
lin'in annesi, olumlu yaklaþsa da bir þey diyemez. Selin, "Aile-
mi kýramam." diye önce görüþmek istemez. Fakat gizli görüþ-
meye, bir süre sonra yine devam ederler. Ayhan bu durum-
dan rahatsýz olup dinî nikâh yaptýrmak ister. Selin "Ailemden
gizli olmaz." der. Ayhan'ýn ailesi bu durumu öðrenince, Se-
lin'in ailesi istemeye gelmelerini kabul etmediði için bir daha
Selin’le görüþmeyeceðine dair söz alýrlar oðullarýndan. Ama
bu durum, Selin'i bunalýma sürükler. Ve sýnýfta kendisine ilgi
gösteren; ama hiç anlaþamayacaðý bir kiþiyle arkadaþlýk kur-
maya baþlar. Ayhan da bu durumdan rahatsýzlýk duyarak tek-
rar Selin'le konuþur. Sonunda okul da bitmek üzereyken her
ikisi de ailelerini ikna ederek evlenirler. Fakat Ayhan zaman
zaman kýskançlýk krizlerine girer. Selin'e güvenmediðini, onu
tanýyamadýðýný düþünür. Ýliþkileri daha evlenmeden o kadar
yýpranmýþtýr ki; bunun sýkýntýlarýný hâlâ çekmektedirler.

Sevmeli, kararlý olmalý; ama bir o kadar da 
esnek davranmalý

Harun ve Nihal, üniversite ikinci sýnýf öðrencisi. Sýnýf arka-
daþlýðýný ilerletip evlenmek isterler. Her ikisi de flörte karþýdýr.
Harun'un ailesi, aile yapýlarý uygun olmadýðý için bu evliliðe kar-
þý çýkar. Harun bu duruma çok üzülür. Ailesi, oðullarýnýn niyeti-
nin ciddi olduðunu zamanla anlar. Her iki genç de yanlýþ bir
davranýþta bulunmamaya çalýþýr. Harun'un ailesi, oðullarýnýn
üzüntüsünü, saygýsýný ve kararlýlýðýný gördükçe, Nihal'i ve aile-
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sini daha yakýndan tanýma isteði duyar. Tanýdýkça aileye saygý-
larý artar. Dýþ görünüþte birbirilerine uymasalar da dinî, insanî
ve ahlâkî deðerler bakýmýndan birbirlerine uygun olduklarýný
anlarlar. Görüþ ve yaþama tarzýnda farklýlýklar olabileceðini ka-
bul ederler. Nihal bu arada bazý davranýþlarýný, kendi isteðiyle
deðiþtirir. Bu deðiþiklik, Harun'un ailesinin, Nihal'i daha çok be-
nimsemesini saðlar. Her ikisi de mezun olduktan sonra, ailele-
rinin desteði ile evlenirler.
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GENÇ ÝLE AÝLE ARASINDAKÝ

ANLAÞMAZLIK NASIL ÇÖZÜMLENÝR?

Eþ seçiminde aile desteði olmalý

Bütün anne-babalar, çocuklarýnýn anlaþacaklarý ve mutlu

olacaklarý kiþiyle evlenmelerini isterler. Hatta bazý aileler ço-

cuklarýna, evlilik yaþlarý gelince "Evlenecek olan sensin; senin

istediðini biz de kabul ederiz" diye baþtan cesaret de ver-

mektedirler.

Bazý gençler, ailelerinin eþ seçimini kendilerine býrakma-

sý üzerine, çevrelerinde uygun gördükleri kiþiyle tanýþýp evlilik

kararýný aldýktan sonra ailelerine bilgi vermeyi tercih ediyorlar.

Bu þekilde eþ seçimi, þehir hayatýnda çalýþan veya okuyan

gençler arasýnda daha yaygýndýr. Kýrsal kesimde gelenekler,

bu tür tanýþmalarý azaltmaktadýr. Bununla beraber kýrsal ke-

simde akraba evlilikleri daha çok görülmektedir. 

Kendi istedikleri adayla evlenme konusunda, fazla zor-

lukla karþýlaþmayan gençler çoktur. Bu gençler, istedikleri,

anlaþabildikleri kiþiyle evlenip mutlu olabilmektedirler. Bu ha-
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dise bilhassa gençler, az çok aileleri gibi düþündüklerinde
daha kolay olmaktadýr. 

Tabii bu tanýþma devresinde, duygusal yakýnlaþmadan
ve tecrübesizliðin verdiði yanlýþ anlamalardan kaynaklanan
bir çok sorunla karþýlaþan ve aile desteði almadýðý için de sý-
kýntýya düþen birçok genç de vardýr. Bu konuda genç kýzlar,
daha fazla zorlukla karþýlaþmaktadýrlar.

Gizlilik, probleme yol açar

Aile içinde gizlilik, sonradan düzeltilmesi zor sorunlara se-
bep olmaktadýr. Bazý ailelerde, gencin istediði kiþiyle evlenme-
si hususunda, anne-babasý ile arasýnda pek çok konuda anlaþ-
mazlýk çýkmaktadýr. Aileler, adayýn ailesinin memleketi, kültürel
özellikleri, dindarlýðý, sosyo-ekonomik statüsü, mesleði, yaþý, fi-
ziksel özellikleri, giyim tarzý gibi belki de daha önce hiç düþün-
medikleri konularda düþünüp endiþe etmeye hatta karþý çýkma-
ya baþlamaktadýrlar. Gençler, böyle bir duruma daha önce hiç
ihtimal vermediklerinden, ailelerine bilgi de vermemiþlerdir. Bu
durumda olan gençler, hiç olmazsa iþin baþýnda ailelerine bilgi
verebilirlerse, onlarýn kontrolünde bir tanýþma dönemi geçirebi-
lirler. Aileler de daha baþtan fikirlerini söyleyerek, çocuklarýnýn
meselelere farklý açýlardan bakmalarýna yardýmcý olabilirler.

Her aile farklýdýr

Kimi anne-babalar sadece duygularýyla hareket ederken;
kimisi de gerçekten ileri görüþlü olup gençlerin, kendi tecrü-
belerinden istifade etmelerine yardýmcý oluyorlar. Ailelerin en
çok karþý çýktýðý husus, kültür farklýlýðýdýr. Bazý durumlarda bu
fark önemlidir. Fakat gençler, kararlý ve farklýlýklarý hoþgörüyle
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karþýlayýp probleme dönüþtürmeyecek dirayettelerse, bu çok
da önemli olmayabilir. Gençlerin bir kýsmý ise bunun tam tersi-
ne sabýr ve hoþgörüyle hareket etmeyip, ailelerinin etkisiyle
küçük ayrýlýklarý mesele edince, evlilik müessesesi baþtan ya-
ra almaktadýr. Bu problem, ancak adaylarýn evliliðe fikren,
ahlâken ve ruhen hazýr olmalarýyla önlenebilir.

Kiþi, baþka bir adayla evlenmeye zorlanmamalý

Bazý ailelerin yaptýðý büyük hatalardan biri de evlâtlarý bir
aday hakkýnda düþünürken hatta duygusal yakýnlaþma ol-
muþken, baþka bir adayla evlenmesi için ýsrar etmeleridir. Bu-
nu yaparken “Biz senin hakkýnda en iyi olaný düþünüyoruz,
sen þimdi duygusal davranýyorsun, sonra piþman olursun.
Hâlbuki bizim istediðimizle evlenirsen diðerini unutursun.” gi-
bi sözler sarf edebilmektedirler.

Kiþiliði tam oturmamýþ bazý gençler, bu gibi durumlarda
ailelerinin etkisinde kalabilmektedir. Ailede çok otoriter bir
baba ve anne gibi bir kiþinin olmasý durumunda, bu daha
çok görülmektedir. Böyle bir durumda sonuç, ömür boyu
süren bir piþmanlýk olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Anne-ba-
balar, evlâtlarýnýn iyiliði için bu þekilde davranmakta; fakat
sonuçta, elleriyle onlarýn mutluluðunu yýkmaktadýrlar. Böyle
durumlarda ailelere düþen davranýþ; evlilikte hangi hususla-
ra önem verdiklerini, evlenmek istediði kiþiyi hangi özellikle-
rinden dolayý istemediklerini, iyi anlatmaya çalýþmalarýdýr.
Büyüklerin tecrübesi, gençler için çok önemlidir. Israrcý
olunmamalý, her bireyin farklý olduðu unutulmamalýdýr.
Önemli olan, gençler arasýnda ortak paydalarýn fazla olma-
sý ve evliliðin sadece mantýk evliliði olmayýp, duygusal ya-
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kýnlýðýn da olmasýdýr. Çocuklarýnýn evlenmek istediði bir
adaya baþtan karþý çýkýp sonra ikna olan ve çocuklarýnýn
mutluluðunu gördüklerinde “Ýyi ki ýsrar etmemiþiz.” diyen
anne babalar da çoktur.

Kiþinin kendine güveni, ailesini ikna etmesini kolaylaþtýrýr

Bir adayla evlilik kararýnda olan kiþi, gerçekten saðlam
bir karaktere sahip olup samimi ise ailesiyle istiþare eder. Fa-
kat son kararý kendisinin vereceðinin bilincinde olup ailesini
güzel bir üslûpla ikna eder. Bu bizim kültürümüzde, bilhassa
erkekler için önemli bir husustur. Eþ seçiminde, kiþinin kendi-
sine güvenmesi büyük rol oynar. Her insan, belli bir derece-
de ailesinin etkisinde kalýr. Fakat bunun düzeyi önemlidir. Ka-
dýn olsun erkek olsun, kiþinin kendisine güveni yeterli ise çev-
resindekiler de ona, atacaðý adýmlarda daha fazla güvenirler.
Kararlarýna saygý gösterirler. Bu güveni saðlamak da kiþinin,
çevresindekilerden uzak durmadan, saðlýklý bir iletiþim içinde
olmasýyla mümkün olur. Önemli olan, kiþinin evlenmek istedi-
ði eþ adayýný ve ailesini, özellikleriyle birlikte ailesine iyi anla-
týp tanýtarak, niçin tercih ettiðini güzel bir þekilde  izah etme-
sidir.
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AÝLENÝZLE BEÐENDÝÐÝNÝZ KÝÞÝ

ARASINDA TERCÝH YAPMAK

ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ

Eþ seçimi, kimi zaman gençler ile aileleri arasýnda þiddet-
li anlaþmazlýklara hatta aile yapýsýna göre kavgalara yol açar.
Gençler, ailelerinin desteðini arar, aileler ise onlarýn kendi is-
tedikleri kiþiyle evlenmesini ister. Bu anlaþmazlýk, ancak kar-
þýlýklý anlayýþla çözülebilir.

Eþ seçimi, kiþinin hayatýnda verdiði en önemli kararlardan
biridir. Bu kararý verirken, kiþi tabii ki çevresiyle fikir alýþveri-
þinde bulunacak, ailesinin de desteðini alacaktýr. Aileler bir
aday için fikir de verebilirler, fakat karar aþamasýnda zorlama
yapmamalýdýrlar. Kararý, evlenecek genç etki altýnda kalma-
dan, bireysel olarak vermelidir. Zaman zaman da gençler bir
aday için karar verdiðinde, aileler baþka bir aday için ýsrar
edebiliyorlar. Böyle durumlarda gençler arada kaldýklarýný,
çeliþkiye düþtüklerini ifade ediyorlar.
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Ne ailenizi ne de sevdiðinizi kaybedin

“Sevdiðim bir genç var. Babam uygun görüyor, fakat annem
þiddetle karþý çýkýyor. Annem, teyzemin oðluyla evlenmem için
ýsrar ediyor. Annemi dinlersem, sevdiðim genci kaybedeceðim.
Sevdiðim kiþiyle evlenirsem de annemi kaybetmiþ olacaðým.”

Gençler arada kaldýklarýnda, bir tercih yapmak zorunda ol-
duklarýný düþünüyorlar. Aslýnda yaþanmýþ olaylar gösteriyor ki,
gençler soðukkanlý ve mantýklý hareket ederlerse, ailelerini ikna
etmenin yolunu bir þekilde buluyorlar. Önemli olan, bu konuda
sabýrlý olmak. Dengeyi saðlamak, tatlý dil ve kararlýlýkla mümkün.

Sevmediðiniz kiþiyle evlenmek için 
kendinizi sevmeye zorlamayýn 

"Babam kanser hastasý. Ýstediðim kiþiyle evlenmeme kar-
þý çýkýyor. Akrabamýz olan bir genç kýzla evlenmem için ýsrar
ediyor. Þu sayýlý günlerinde, babamý kýrmak istemiyorum. Ba-
bamýn istediði kiþiyle niþanlanýrsam, sonradan onu sevebilir
miyim? Sevdiðim genç kýzý unutabilir miyim?" þeklindeki soru-
lar gençler tarafýndan soruluyor. 

Böyle zor bir durumda kalan kiþi, hayatýný babasý için feda
etmek isteyebilir. Fakat bu þekilde zorla yapýlan evlilikte, sadece
bu kararý veren kiþi zarar görmemektedir. Evlendiði kiþi, ailesi,
ümit verip terk ettiði kiþi ve ileride doðacak çocuklar, sonuç ola-
rak toplum, zorla yapýlan evlilikler sebebiyle zarar görmektedir.

Ailenize kýzgýnlýðýnýz, sevginizi bastýrmasýn

Ailenizin anlaþýlmaz tavýrlarý ve zorlamalarý, onlara karþý his-
settiðiniz sevgiyi köreltebilir. Aslýnda bu olumsuz tavýrlarý, bazen
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size olan sevgilerinden kaynaklanýr. Onlarýn davranýþlarýnýn ar-
kasýndaki bu duyguyu, hissetmeye çalýþýn. Bu sizin pozitif ener-
jinizi harekete geçirecek ve onlara karþý bittiðini düþündüðünüz
sevginizin ortaya çýkmasýna yol açacaktýr. Ailenize sevgiyle yak-
laþýrsanýz, hem onlarýn duygularýný ve düþüncelerini anlamýþ
olursunuz, hem de onlarýn sizi anlamasýný kolaylaþtýrýrsýnýz.

Ailenizi anladýðýnýzý ifade edin 

Pek çok olayda ailelerin istediði þey, evlâtlarý tarafýndan
anlaþýlmak ve deðer verilmektir. Aile büyüklerinin temennisi,
genelde evlatlarýnýn istedikleri kiþi ile evlenmesinden çok onla-
rýn mutluluðudur. Genç kýzlar veya genç erkekler, önce ailele-
rinin düþüncelerini öðrenirlerse, onlarla diyalog kurmalarý daha
kolay olur. Örnek olarak; anne-babanýn, adayýn akrabadan bi-
risi olmasýný istemesi, çocuklarýnýn farklý kültüre sahip bir kiþi ile
iyi anlaþamayacaðýný düþünmesinden dolayý olabilir. Burada
kültür önemli olsa da asýl önemli olanýn hoþgörü ve karþýlýklý an-
layýþ olduðu, anne-baba tarafýndan göz ardý edilmiþ olabilir. 

Yine örnek olarak, evlatlarýnýn varlýklý bir ailenin imkânla-
rýndan yararlanmasýný isteyebilirler. Bu gibi konularda aileler
tecrübelerine göre davranmaktadýr. Elbette maddiyat her þey
deðildir. Duygular, karþýlýklý sevgi ve anlayýþ daha önemlidir,
fakat maddiyat da göz ardý edilmemelidir. Gençler ailelerine,
evlendikleri zaman ne þekilde geçineceklerine dair rahatlatýcý
çözümler sunarlarsa orta yol bulunabilir.

Aile dýþý etkin kiþileri göz ardý etmeyin

Ailelerin, evlâtlarýnýn uygun görmedikleri bir aday hakkýn-
daki duygularýný baðýmlýlýk olarak görüp, bu baðýmlýlýktan
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kurtulmasý için acele bir aday bulmaya kendilerini zorlamýþ
olmalarý da çok rastlanan durumlardandýr. Bu konuda çevre
de etkili olmaktadýr. Bir ailede problem varsa, herkes bu
problemin çözümü için bilip bilmeden fikir verir. Ýyice düþün-
meden verilen bu fikirlerle, problemli ailenin çözümünü daha
da zorlaþtýrdýklarýnýn farkýnda olmazlar. 

Aileler kendilerinin, onaylamadýðý bir kiþiyle evlenmek is-
teyen gencin, sevdiðini unutmasý için en iyi yolun, onu bir an
önce bir baþkasýyla evlendirmek olduðunu önerebilirler.
Hâlbuki bu, bunalým içinde bunalým meydana getirmekten
baþka iþe yaramaz. 

Ailenizi dinleyin, hemen itiraz etmeyin 

Aile içi iletiþim çatýþmasý yaþanmamasý için; gencin ön-
ce ailesini dinlemesi gerekir. Böylece ailesinin duygularýný
anlamasý mümkündür. Ailesini yorum yapmadan saygýyla
ve soðukkanlýlýkla dinleyen kiþi, onlarla daha saðlýklý bir ile-
tiþim içine girer ve aile üyeleri tarafýndan da ayný þekilde
dinlenebilir. Gençler tarafýndan çok yapýlan birden itiraz
etme, konuþmanýn ortasýnda odayý terk etme anne babalar
için çok kýrýcý olan ve iletiþim çatýþmalarýna neden olan sert
tepkilerdir. Bu þekilde tepki gösteren genç, sonradan piþ-
man olmakta ve anne babasýnýn küskün davranýþlar
karþýsýnda onlarý memnun etmek için; kendisini onlarýn iste-
diklerini yapmak zorunda hissedebilmektedir.

Sakýn, hayat boyu piþman olacaðýnýz bir karar vermeyin

Anneniz veya babanýz, kendi istedikleri gibi bir gelin ve-
ya damat adayý üzerinde ýsrar edebilirler. Onlarý mutlu etmek
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için kendi istediðiniz özellikler konusunda fedakârlýk yapabi-
leceðinizi düþünebilirsiniz. Fakat bu her zaman istenilen so-
nucu vermeyebilir. Bu hususta iki farklý örnek verilebilir: 

“Annemi mutlu etmek için onun istediði, tanýnmýþ, varlýklý
bir ailenin kýzlayla evlendim. Aslýnda eþimle benim aramda,
tahsil ve kültür farký vardý. Biz aramýzdaki farklýlýklara raðmen,
bir þekilde anlaþma yolunu bulduk. Fakat annem, gelininden
þikâyet etmeye baþladý. Ben onun istediði yönde tercihte bu-
lundum. Fakat annemi yine memnun edemedim.”

“Babamýn istediði kiþi ile evlendim. Babamýn rýzasýný
kazanmak için sevdiðim kiþi ile evlenmedim. Fakat bir süre
sonra eþimle babam anlaþamadýlar. Þimdi ikisinin arasýnda
kaldým. Babam durmadan eþimi kötülüyor. Eþim, babamlara
ziyarete gitmiyor. Onlarýn bu durumu beni çok üzüyor.” 

Ýnsan, hayat boyu geliþir. Anne babalar, evlâtlarýný evlen-
dirirken sahip olduklarý düþüncelerin, doðru olmadýðýný za-
manla anlayabilirler. Fakat bu, bazen evlâtlarýnýn bütün haya-
týný etkileyebilir. Bunun için gençler sadece anne babalarýnýn
düþüncesine göre hareket etmemeli, kendi inisiyatiflerini de
kullanmalýdýrlar. Aile, kiþinin birey olarak hareket etmesini ge-
rektiren kutsal bir müessesedir. Kiþi, hem mantýklý hareket et-
meli hem de kalbinin sesini dinlemelidir. Gençler makul dü-
þündükleri takdirde, kendi isteklerinden fedakârlýk yapma-
dan, aileleriyle de iliþkilerini bozmadan, tatlý dilleriyle pek çok
çýkmazdan kurtulabilirler.
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EÞ SEÇÝMÝNDE ORTAK DEÐERLERÝ

ÖN PLANA ALIN

Birçok genç, iç güzellik ile dýþ güzellik arasýndaki dengeyi
tutturamýyor. Eþ seçiminde, sadece dindarlýk ya da sadece gü-
zellik aramak, sorunlar doðuruyor. Bazý gençler ise kararsýz
kaldýklarý adayý sevebilmek için kendilerini zorluyorlar. Hâlbuki
ortak deðerler ortaya konsa, mutluluða daha kolay ulaþýlabilir.

Bilimsel çalýþmalar gösteriyor ki, aileyi birbirine baðlayan
etkenlerden biri de ortak inanç ve deðerlerin olmasýdýr. Hadi-
selere ayný bakýþ açýsýyla bakabilmek çok önemlidir. Elbette
yorumlamalarda bireysel farklýlýklar olacaktýr ve bu eþlerin bir-
birlerini geliþtirmelerine yardýmcý olur. Fakat farklýlýklarýn çok
fazla olmasý, birlikte hareket etmeyi zorlaþtýracaðýndan aile,
önemli kararlarda eþlerden ya birinin ya da diðerinin görüþü-
ne göre hareket etmek durumunda kalacaktýr. Ayný inanç ve
ideal doðrultusunda hareket etmek, eþleri ve diðer aile üyele-
rini birbirine yaklaþtýrýr.

Bu gerçeklerden yola çýkan dindar gençler, eþ seçi-
minde dindar olaný tercih etmek konusunda hassasiyet
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gösteriyorlar. Bu gençlerin bir kýsmý ise eþ seçiminde her
ne kadar iç güzelliðine önem vermeye kararlý olsalar da
dýþ görünüþ, fiziksel özellikler veya çekicilik, zihinlerinin
takýldýðý konulardan biri olunca, bundan rahatsýzlýk duyu-
yorlar. Çok güzel manevî ve ahlâkî özellikleri olduðunu
düþündükleri bir adaya din kardeþi, arkadaþ olarak yakýn-
lýk duysalar da eþ olarak düþünemediklerinde, bundan
dolayý suçluluk duyduklarýný ifade ediyorlar. Hâlbuki bu
konuda aþýrýya kaçýp eþ seçiminde sadece dinî hususlara
ve ortak deðerlere önem vererek, beþerî özelliklerin ihmal
edilmesi, önemli sorunlara yol açýyor.

Eþ seçimi farklý bir olay

Bir insanýn bir kiþiyi eþ olarak seçmesinde etkili olan fak-
törler, bilimsel araþtýrmalarýn konusudur ve tam olarak belirle-
nebilmiþ deðildir. Evlilik bir yönüyle sosyal bir olay olup dinî
hayatý ilgilendiren yönüyle dikkat çekse de dünya hayatýyla
da ilgili olduðundan dinimizde, beþerî özelliklere de önem ve-
rilmesi istenmektedir. Evlilikte mutluluk için gerekli þartlardan
biri de her iki adayýn da hayatlarýný birleþtirmeyi, gerçekten
arzu etmesidir. Her iki tarafýn kararlý olup duygusal yakýnlýk
duyarak kurduklarý evlilik müessesesinde, problemler daha
az olmaktadýr. 

Evliliklerde yapýlan hatalardan biri de þu oluyor. Bazý kiþi-
ler kiþilik olarak kararsýz olduklarýný düþünerek, bir aday üze-
rinde tercih yapmak için kendilerini zorluyorlar. Bu durumda
her iki taraf da maðdur oluyor. Kendisinde kiþilik sorunu oldu-
ðunu düþünen kiþi, önce bu sorunlarýný çözme yoluna gitme-
li, ondan sonra evlilik gibi önemli bir kararý vermelidir. 
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Dindar olarak seçim yapan kiþi, eþinin deðiþtiðini 
görünce hayal kýrýklýðýna uðruyor

Çok rastlanýlan olaylardan biri de þudur: Bir kimse, bir
adayýn çok dindar ve güzel özellikleri olduðunu düþünerek,
baþka hususlara önem vermeden evlilik kararý alýyor. Bir za-
man sonra eþinin deðiþtiðini, eskisi gibi ibadet yapmadýðýný,
farzlarý bile terk eder hale geldiðini görerek piþmanlýk duyma-
ya baþlýyor. Bu þekilde gittikçe sorunlar büyüyor. Bu tip prob-
lemlerin kaynaklarýna inildiðinde; eþ seçiminde beþerî özellik-
lerin göz önüne alýnmamasýnýn, her iki tarafý da geri dönülme-
si zor bir yola soktuðu anlaþýlýyor. 

Eþi tarafýndan her ne kadar bir arkadaþ olarak beðenilse
de eþ olarak beðenilmediðini anlayan kiþi, büyük bir hayal ký-
rýklýðýna uðrayabiliyor. Her insanda var olabilecek kompleks-
ler, þuur altýnda var olan olumsuz duygular, su yüzüne çýkýp
kiþiyi bunalýma sokabiliyor. Bu da aile hayatýnda, stres verici
bir ortamýn oluþmasýna yol açýyor. Bu stresli ortam; kiþinin, ha-
yatýn zorluklarýyla baþa çýkmasýný zorlaþtýrýyor ve sorunlar bü-
yüyebiliyor. 

Deðerler farklýlýðýnda daha büyük sorunlar oluþuyor

Elbette adaylarýn birbiriyle yuva kurmayý her bakýmdan is-
tediði fiziksel ve duygusal þartlarýn saðlandýðý evliliklerde de
deðerler farklý olduðunda belki daha da büyük sorunlar çýka-
biliyor. Birbirine duygusal olarak baðlý olan bu eþler, hayat
felsefeleri ve yaþama þekilleri farklý olduðunda, tatilde nereye
gidilecek, hangi aileyle görüþülecek, çocuk hangi okula gide-
cek, ne þekilde giyinilecek vb. konularda sürekli tartýþýr hale
gelebiliyorlar.
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Çözüm, orta yolu bulabilmekte

Bir insanýn, her yönden kendine uygun bir aday bulmasý
kolay deðildir. Mükemmellik izafi bir kavramdýr. Önemli olan
ortak paydalarý bulmak, bir yöne çok önem verip diðer yönle-
ri ihmal etmemektir. Evlilik fiziksel, duygusal, cinsel, ekono-
mik ve sosyal bir olaydýr. Sünnet-i seniyyeye uygun bir evlilik
ise, bu yönlerin hepsi göz önüne alýnýp orta yol bulunmaya
çalýþýlan, güzel ahlâk ve denkliðe önem verilen bir evliliktir. 

62

Ý y i  G ü n d e  K ö t ü  G ü n d e  E v l i l i k



Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M

EVLÝLÝÐÝN ÝLK YILLARI



EVLÝLÝÐÝN ÝLK YILLARININ

ZOR GEÇMEMESÝ ÝÇÝN NE YAPMALI?

Evliliðin ilk günlerinden itibaren eþler, kendi aileleriyle ye-
ni kurduklarý yuva arasýnda ne kadar uyumlu bir denge kur-
muþlarsa, evlilik müessesesi de o kadar saðlam temeller üze-
rine oturur.

Evliliðin ilk yýllarý, evliliðin gidiþatý açýsýndan çok önemli-
dir. Bilimsel çalýþmalar da evliliðin ilk yýllarýnýn, ailenin temeli-
ni oluþturmasý açýsýndan önemli olduðunu göstermektedir.
Evlilik; ekonomik, duygusal, sosyal, fikrî pek çok yönü içine
aldýðýndan, eþlerin bu konulardaki deðerleri, kalýplaþmýþ dü-
þünceleri açýsýndan ilk yýllar, bir uyum dönemidir ve bazýlarý
için zor geçebilir. Bu uyum döneminde, iki tarafýn aileleri de
önemli rol oynarlar. Aile, kiþinin hayata bakýþýnda, davranýþla-
rýnda sahip olduðu deðerlerin ve kalýplaþmýþ düþüncelerin
birinci dereceden belirleyicisidir. Kiþinin düþünce yapýsýnda,
hayat felsefesinde, arkadaþlarýnýn, aldýðý eðitimin, okuduðu
kitaplarýn etkisi olsa da en etkili kaynak ailedir.
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Sosyo-kültürel benzerlik uyumu kolaylaþtýrýyor

Evliliðin ilk yýllarýndaki sorunlarýn çoðu, sosyo-kültürel açý-
dan kaynaklanan farklýlýklardan doðmaktadýr. Bununla bera-
ber bazý durumlarda yakýn akraba evliliklerinde sorunlar gö-
rülebilirken, birbirine yabancý ailelerin çocuklarýnýn evliliklerin-
de sorun olmayabilir. Bunda kiþisel farklýlýklar ve ekonomik
durum etkili olmaktadýr.

Farklýlýklara saygýyla bakýn

Evliliðin baþýnda yaþanan sorunlar, kiþinin bütün evlilik
hayatýnda derin izler býrakabiliyor. Çatýþma, hayatýn bir par-
çasý olsa da seviyeli olmasý önemli. Ailelerin birbirine göster-
diði saygý kadar, eþlerin birbirinin ailesine karþý gösterdiði
saygý da mutlulukta etkili olmaktadýr. 

Ailelerinizin aleyhinde konuþmayýn

Evlilikte yapýlan en büyük hatalardan biri de eþlerden bi-
rinin, diðerinin ailesini olumsuz þekilde eleþtirmesidir. Ailesi
eleþtirilen eþ, bu durumda ya kendisi de eþinin ailesini eleþ-
tirmekte ya da savunucu pozisyona geçmektedir. Böylece ya
tatsýzlýk büyümekte ya da kiþi eþine hak verir görünse de ken-
disine sýkýntý veren bu olayý içine atmaktadýr. Ýçine attýðý bu ve
benzeri sýkýntýlar kiþide zamanla birikim oluþturmaktadýr. Kiþi,
her ne kadar kendi ailesinden birisinin hatalý olduðunu bilse
de bunun yüzüne karþý söylenmesi onun açýsýndan üzücü ol-
maktadýr.
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Eþinizin ailesiyle iyi geçinin

Yine yapýlan çalýþmalar göstermektedir ki; eþler birbirleri-
nin aileleriyle ne kadar iyi iliþkiler içinde olurlarsa onlara ne ka-
dar çok sevgi ve ilgi gösterirlerse, o kadar mutlu olmaktadýrlar.

Arkadan konuþmalarý engelleyin

Hiç kimse, arkasýndan konuþulup eleþtirilmek istemez.
Bununla beraber insanlarýn sýkça birbirlerinin arkasýndan
konuþtuðuna rastlarýz. Kiþinin anne babasý, bazen yaþlýlýk ve
ruhsal hastalýklar sebebiyle ya da düþünmeden hareket etme
sonucunda eþi hakkýnda konuþurlarsa, bunu yerine göre an-
layýþla dinlese de bu konuþmalarý eþine yansýtmamalýdýr. Eþi,
ailesi hakkýnda konuþursa, bunu da kibarca engellemelidir.
Bu tür hatalar, evliliðin ilk yýllarýnda ciddi sorunlara ve sevgi
eksikliðine sebep olmaktadýr. Eþiyle ailesi arasýnda  sevgi ve
saygýyý artýracak þekilde iletiþim becerisine sahip olmak, evli-
liðin ilk yýllarýndan itibaren saðlam temeller üzerine oturmasý-
ný saðlayacaktýr.

Eþinizi eleþtiriler karþýsýnda yalnýz býrakmayýn

Bazý aileler, stresli ailelerdir. Evliliklerde az sayýda da olsa
psikolojik problemlere baðlý olarak yüze karþý hakaret ve yersiz
eleþtiriler gibi hiç olmamasý gereken durumlar görülmektedir. Bu
da ne kadar uygun þekilde engellenir ve maðdur olan taraf yal-
nýz býrakýlmazsa, evlilik o kadar seviyeli bir þekilde devam eder. 

Müstakil bir aile olduðunuzu anlayýn artýk

Aileleriyle iyi iliþkiler içinde olmak, eþlere ayrý bir aile olduk-
larýný unutturmamalýdýr. Eþler kendi aileleriyle ilgili konularda bir-
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likte karar verebilmeli ve ailelerinin yersiz müdahalesini, kibar-
ca, eþine yansýtmadan önleyebilecek olgunluða ve iletiþim be-
cerisine sahip olmalýdýrlar. Anne babanýn ve diðer aile üyeleri-
nin, tecrübe baský yapmadan söylemeleri tecrübelerini gerekli-
dir. Ama kiþi bunlarý kendi akýl süzgecinden geçirip ailesiyle il-
gili konularda, eþiyle tartýþýp birlikte karar vermelidir.

Ailenize, eþinizle olan sorunlarýnýzý anlatmayýn

Evlilik kutsal bir müessesedir ve mahremiyeti vardýr. Ka-
dýn olsun erkek olsun eþlerden biri, ailesinde geçen sorunla-
rý, kendi anne baba ve kardeþlerine anlatýrsa, dinleyenler me-
selenin olduðundan önemli olduðunu zannedip tek taraflý din-
lediklerinden yanlý düþünebilirler. Üzücü olan, ailelere mutlu-
luklardan ziyade sýkýntýlarýn aktarýlmasýdýr.  Anne baba ve kar-
deþler evlilik sorunlarý konusunda dertleþmek için uygun kiþi-
ler deðillerdir. Kiþi ancak çok önemli olduðunda ve baþka çý-
kýþ yolu bulamadýðýnda, konuyu ailesine götürüp ailesinin
desteðini istemelidir. 

Problemlerin üstesinden gelinemiyorsa, sorunlar hakkýn-
da danýþmak için ya profesyonel yardým alýnmalý (aile terapisi),
buna imkân yoksa güvenilir, sýr tutabilen ve doðru yönlendir-
me yapabilen, tecrübeli, yakýn dostlar seçilmelidir. 

Problem probleme yol açmasýn 

Sorunlarý aþmak için yapýlan tavsiyeler, bazen sorunlarýn
üzerine sorun ekler. Geçinemeyen bir çiftin, daha iyi geçine-
bilmek için çocuk sahibi olmasý, depresyondayken yapýlan
evlilik ya da iþ sahibi olmak sorunlarýn daha da artmasýna yol
açabilmektedir.
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ANLAÞAMAZKEN

ÇOCUK SAHÝBÝ OLMAK

Eþ geçimsizliði olan bir kiþiye, “Bir çocuðunuz olursa her
þey yoluna girer.” þeklindeki tavsiyeler sýklýkla yapýlmaktadýr.
Hâlbuki bu þekilde bir tavsiye, basit problemler için geçerli
olabilir. Mesela; erkek her akþam arkadaþlarýyla dýþarýda gez-
meye gidiyorsa ve bu da eþler arasýnda sorun oluyorsa, ço-
cuðun olmasý, erkeðin sorumluluk duygusunu artýrýp yuvasýna
baðlanmasýna sebep olabilir. Tabii bu durumda da sonuç ke-
sin deðildir. Eðer haným hamileliðin etkisiyle sinirli olursa, ye-
ni problemler ortaya çýkabilir. Daha ciddi uyum problemlerin-
de ise geçimsizlik daha da büyüyebilir. Geçimsizlik; ekono-
mik nedenler, birbirini tanýyamama, mizaç uyumsuzluðu, da-
ha önceki yaþantýlara baðlý stres, her iki tarafýn ailelerinin an-
laþamamasý vb. nedenlere baðlýysa, bebeðin olmasý güzel ve
mutluluk verici bir olaysa da bu tür sorunlarýn yeni problemle-
re dönüþeceði, bir stres kaynaðý haline gelebileceði unutul-
mamalýdýr.
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DEPRESYONDAYKEN EVLÝLÝK

Depresyon, son zamanlarda özellikle büyük þehirlerde

sýklýkla karþýlaþtýðýmýz, psikolojik, sosyal ve fizyolojik nedenle-

ri olan bir hastalýktýr. Depresyonun ileri derecede olmasý du-

rumunda kiþi, sürekli mutluluk arayýþý içindedir. Bununla be-

raber fizyolojik deðiþime baðlý olarak, beynin düþünce þekli

deðiþtiðinden, kiþi fevri hareket edebilir. Normal zamanlarda

vermeyeceði kararlarý verebilir. Bu sebeple depresyonlu kiþi-

nin tedavisi esnasýnda evlenme, boþanma gibi önemli karar-

lar vermemesi en azýndan bu konuda bir uzmana danýþmasý

önerilir. Ancak belli bir tedaviden sonra böyle bir karar alma-

sý uygun olur. 

Bu bilimsel gerçeðe raðmen depresyondaki kiþi bekârsa;

“Evlenirsen bir þeyin kalmaz, depresyondan kurtulursun” þek-

lindeki tavsiyeler çok yapýlmaktadýr. Depresyon geçiren kiþi

elbette evlenebilir. Fakat belli bir süre tedavi görmüþ olmasý

gerekir. Aksi takdirde problemin yoðun olduðu zamanda kiþi,

eþ seçimi, evliliðin zamaný ve merasimler konusunda yanlýþ

adýmlar atabilir. Bu da yeni streslere kapý açabilir. 
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Depresyondaki kiþinin, ailesinin ve çevresindekilerin rolü
önemlidir. Hata yapmasý önlenmelidir. Depresyondaki kiþi uy-
gun zamanda evlenmezse, yeni streslerle depresyonu artabi-
lir. Ve yine uygun olmayan bir zaman diliminde evlenirse,
baþka bir insanýn hayatýný olumsuz yönde etkilemiþ olur. Bu
zaman dilimi depresyondakilerin yakýnlarý tarafýndan iyi tayin
edilmelidir.

Depresyondayken çocuk sahibi olmak

Depresyon geçiren bayanlara yapýlan önerilerden biri de
çocuðunun olmasýdýr. Çocuk sahibi olmak isteyen bir kiþi için
hamile kalmak, gerçekten mutluluk vericidir. Bununla beraber
hamilelik döneminde vücuttaki hormonal deðiþimlere baðlý
olarak seratonin seviyesinin düþmesi ve depresyonun artma
ihtimali yüksektir. Bu, annenin kontrolü dýþýnda bir olaydýr. An-
tidepresan ilaçlarýn, doðacak çocuðun saðlýðýna vereceði
zarar da göz önüne alýnmalý, tedavinin tamamlanmasý beklen-
melidir. Ayrýca annenin hamileyken depresyonda olmasý, ço-
cuðun biyokimyasýný etkileyerek, çocuðun da depresyona
yatkýn olmasýna yol açabilir.

Bunalýmdayken iþ sahibi olmak

Ruhsal problemi olan kiþilerin, bir meþguliyet sahibi olma-
sý önerilir. Gerçekten ruhsal problemlerin büyük bir kýsmý,
meþguliyet azlýðýndan meydana gelir. Bununla beraber meþ-
guliyetin miktarý, kiþinin ruh saðlýðýna uygun olmalýdýr. Aðýr
meþguliyetlerden kaçýnýlmalýdýr.

Selim Bey, kýzýnýn geçirdiði ruhsal sorunlarý, meþguliyet
azlýðýna baðlayarak dostlarýnýn da tavsiyesi ile profesyonel
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yardým almak yerine, bir mefruþat dükkâný açmayý uygun
görür. Hâlbuki kýzý, ilk defa böyle bir iþ yapacaktýr. Bu durum
kýzýnýn, stres ve kaygýsýný daha çok artýrarak, þikayetlerinin
fazlalaþmasýna sebep olur. Geçirdiði sinir krizi üzerine psiki-
yatriste gittiklerinde, genç kýzýn depresyon teþhisi konur.

Stres yoðunluðu, problemi çözmeyi zorlaþtýrýr

Yapýlan araþtýrmalar, insanlarýn belli bir seviyedeki stres-
le baþa çýkabildiðini göstermektedir. Hatta belli bir miktarda-
ki stres gereklidir. Bununla beraber bir kimse, çok fazla fark-
lý stres verici olay ve durumla karþýlaþmýþsa, içinde bulundu-
ðu ortamda stres yoðunluðu fazlaysa, kiþinin uyum göster-
mesi zorlaþýp problemlerle baþa çýkma özelliði ve iletiþim be-
cerileri bundan etkilenebilir. 

Karþýlaþtýðýmýz stresler, bazen bizim kontrolümüz dýþýn-
dadýr. Bir yakýnýmýzý kaybetmek, doðal bir afet gibi. Ýnsana,
bu kadarýyla baþa çýkma gücü bahþedilmiþtir. Bazý stresler
ise önceden tahmin edilebilir ve iyi bir programla önlenebilir.
Kiþiye düþen; bilinçli hareket etmek, ehil kiþilere danýþmak,
kontrol edebileceði durumlarda, yeni stres kaynaklarýndan
uzak durmaktýr.
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AÝLE, DEPRESYON GEÇÝREN KÝÞÝYE

NASIL YARDIMCI OLABÝLÝR?

Depresyon geçiren kiþiye, yakýnlarý genellikle nasýl davra-
nacaklarýný bilememekte,  hastanýn davranýþlarýnýn, hastalýðý-
na mý yoksa kiþiliðine mi baðlý olduðunu bir türlü anlayama-
maktadýrlar. Ona bazen kýzarken bazen acýmakta bazen son
derece hoþgörülü bazen de sert ve anlayýþsýz davranmakta-
dýrlar. Ve böylece iletiþimlerinin daha da kötüye gittiðini fark
ederek çözüm yollarý aramaktadýrlar. Bilinen þu ki; depresyon
geçiren kiþiler, ailelerinin desteði ile depresyondan daha ça-
buk kurtulabilmektedirler. 
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DEPRESYONDA OLDUÐUMUZU

NASIL ANLARIZ?

Depresyon, duygu durumunda bozukluða neden olan bir
hastalýktýr. Stresler, organik ve psikolojik nedenler, depresyo-
na yol açabilir. Depresyondaki kiþi  kendini iþe yaramaz, ye-
tersiz ya da baþarýsýz olarak görebilir. Benlik saygýsý ve ken-
dine güveni, kötü bir þekilde etkilenmiþtir. Karar vermede
güçlük çeker. Hayattan zevk almamaya, gelecek konusunda
karamsar düþüncelere kapýlmaya baþlar. Tüm acýlarýn ve ezi-
yetlerin sonsuza kadar süreceði gibi bir beklentisi olduðu için
intiharý bile çözüm olarak görebilir veya ölümü isteyebilir. Ti-
tiz bir ev hanýmý ya da çalýþkan bir iþçi ise kendini yorgun his-
sederek iþini yapmayabilir. Zevk aldýðý pek çok þeye karþý il-
gisini tamamen kaybedebilir. Daha önceleri arkadaþ canlýsý
olan biri, arkadaþlarýndan kaçmak için karþý kaldýrýma geçe-
bilir. Sosyal davetlerin tümünü reddedebilir. Böylece yalnýzlý-
ðý ve depresyonu, gittikçe artan bir kýsýr döngüye dönüþür.
Depresyonla beraber panik atak, obsesif kompulsif bozuklu-
ða baðlý takýntýlar, fobiler vb. de görülebilir. 
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Kiþi sürekli bir endiþe yaþar ve bu endiþeye baðlý fiziksel

belirtiler de gösterebilir. Kalp atýþlarý artar, aþýrý terleme, mide

bulantýsý, titreme, aðýz kuruluðu, sindirim bozukluðu görülebi-

lir. Düþüncelerde yavaþlama ve daðýnýklaþma, dikkatinde za-

yýflama olabilir. Kitap okuyamaz, iþine konsantre olamaz,

böylece zihinsel bir sorunu olduðunu bile düþünebilir. Depre-

sif durum, hafif derecede zaman zaman herkeste görülebilir.

Ciddi bir depresyonun baþlangýcýndan hemen sonra ya da

rahatsýzlýk sýrasýnda ise beyinde birçok biyolojik deðiþmenin

olduðu bulunmuþtur. Bunlar hormon sistemindeki bazý deðiþ-

melerle, beynin kimyasal ve elektriksel etkinliðindeki bazý de-

ðiþmelerdir. Ancak beyindeki bu deðiþmeler kalýcý deðillerdir.

Rahatsýzlýk atlatýldýktan sonra biyolojik belirtilerin hepsi kay-

bolur ve depresyon geçiren kiþinin beyni, hayatýnýn hiç bir dö-

neminde böyle bir rahatsýzlýk yaþamamýþ kiþinin beyninden

ayýrt edilemez. 

Antidepresan ilaç tedavisi, psikoterapiler, elektroþok te-

rapisi gibi birçok farklý tedavi yolu vardýr. 

Ailelerin desteði, önce depresyonun tedavi edilmesi yö-

nünde olmalýdýr. Birçok kiþi ailesinin (eþi veya anne babasýnýn)

“Senin bir þeyin yok, sen bu probleminle baþa çýkabilirsin,

sen güçlüsün.” þeklindeki telkinleri sebebiyle depresyonun

baþlangýcýnda, istediði halde tedavi olamamýþ ve hastalýðý

þiddetlenip tedavisi uzun zaman almýþtýr.

Depresyondaki bazý kiþilerin aileleri, tedaviyi kendileri is-

tedikleri halde hastayý ikna etmekte zorluk çekmektedir. Bu

durumda ailenin ikna etme yöntemleri hakkýnda profesyonel

yardým almasý gerekebilir. Aile bu konuda kararlý olursa, has-

tayý tedavi için ikna edebilir. 
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Depresyonlu kiþinin de ailesinin de bilmesi gereken þey

þudur: Depresyon kalýcý kiþilik deðiþimi deðil, bir rahatsýzlýktýr

ve onunla savaþýlabilir. Depresyonlu kiþinin içinde bulunduðu

duygu durumunun, zihninden geçen düþüncelerle iliþkili ol-

duðunu, biliþlerini ya da düþüncelerini kýsmen de kendisinin

üretmekte olduðunu bilmesi gerekir. Aþýrý genelleme, aþýrý ka-

týlýk, aþýrý mükemmelliyetçilik gibi kurallar, uç noktalara ulaþtý-

rýlmadan deðiþtirilebilir. Ýnsanlar olaylardan deðil, olaylara

yönelik yorumlarý yüzünden zarar görürler. Bununla beraber

kiþinin bunlarý sadece kendi gayretiyle deðiþtirmesi kolay de-

ðildir. Profesyonel yardým almasý bu sebeple gerekebilir.

Bazen de depresyonlu kiþinin yakýný, baþlangýçta hasta-

ya son derecede anlayýþlý davranmakta ve tam hasta tedavi

için ikna olup tedavi baþladýktan sonra artýk tükendiðini söy-

leyerek sabýrsýzlýk göstermektedir. Bu da hastanýn tedavisini

zorlaþtýrmaktadýr.  Örnek olarak, depresyonlu bir hastanýn eþi,

hastanýn tedavisi sýrasýnda artýk dayanamadýðýný söylediðin-

de tedavinin baþarýsý büyük ölçüde azaltmakta, hastanýn iyi-

leþme azmi kýrýlmaktadýr.

Aile üyeleri, depresyondaki kiþiye nasýl yardýmcý olabilirler?

*Kiþinin hareketsizlikle mücadele etmesine yardýmcý ol-

mak, 

*Birlikte yürüyüþe çýkmak için destek vermek, 

*Dýþarý çýkmayý reddettiðinde býkmadan güzel sözlerle ik-

na etmek böylece kýsýr döngüyü kýrmasýna yardýmcý olmak.

*Depresyonlu kiþinin çýkýþ yollarýný desteklemek, 
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*Meþguliyetler bulmasý konusunda gerçekçi olmasýný
saðlamakla beraber ümitsizliðe kapýlmasýna yol açmadan, al-
ternatifler bulmasýna yardýmcý olmak. 

*Yeme-içme düzeninin depresyon tedavisinde çok
önemli olduðunu bilerek, bu yönde destekleyici olmak. 

*Uyku düzeninin depresyon tedavisinde çok önemli oldu-
ðunun bilincinde olarak, erken kalkmasýný, günlük hayatýný
programlamasýný saðlamaya çalýþmak.

*Bol oksijen almanýn depresyon tedavisindeki önemini
unutmamak. Park, bahçe orman gibi doðal ortamlarda bulun-
masýna yardýmcý olmak. 

*Depresyonlu kiþinin güven duygusu zayýfladýðýndan,
ona önem verdiðini hissettirmek. Sevgi ve þefkati esirgeme-
mek. 

*Ýlaç tedavisini aksatmamasý konusunda yardýmcý olmak.
Ýlaçlarýný hatýrlatmak ve aðýr depresyonda intihar riskine karþý
hastanýn ilaçlarýný bizzat vermek.  

*Depresyonlu kiþi, iþlerinin yýðýlmasý sebebiyle bazen ne-
reden baþlayacaðýný bilemez ve kaçýþý tercih eder. Ýþlerini dü-
zenlemesine destek olmak, biriken iþlerin bir kýsmýný azalta-
rak, gerisini yapabileceði konusunda psikolojik destek ver-
mek. 

Þüphesiz bunlarý yapmak tek baþýna yeterli deðildir.
Bütün bunlar ancak ilaç tedavisi ve terapilerle destek-
lendiðinde iyileþtirici olabilir. Bazen aile içi iletiþimi düzenle-
yen aile terapisi de gerekebilir. Depresyon bir bataklýk gibi-
dir. Nasýl ki dýþarýdan uzanan el, kiþiyi bataklýktan daha
kolay kurtarýr, depresyondaki kiþi de bu durumdan aile ve
arkadaþ desteði ile daha çabuk kurtulabilir.       

80

Ý y i  G ü n d e  K ö t ü  G ü n d e  E v l i l i k



EÞÝM TELEVÝZYON ÝZLEMEKTEN

BENÝMLE KONUÞMAYA

VAKÝT BULAMIYOR

Hanýmlarýn evliliklerinde sýklýkla þikâyet ettiði konulardan
biri de eþlerinin akþam eve gelince televizyon izleyip gazete
okumaktan, kendileriyle konuþup sohbet etmeye vakit bula-
mamalarýdýr. Erkeklerin bir kýsmý da, hanýmlar kadar sýk olma-
sa da; eþlerinin, çok fazla televizyon izlediklerini, bu sebeple
de kendilerini, ev iþlerini ve çocuklarýnýn bakýmýný ihmal ettik-
lerini söylemektedirler. 

Evliliðin en önemli gayelerinden biri de arkadaþlýktýr. Arka-
daþlýk, duygularýn, sevginin ve düþüncelerin paylaþýmý olduðu-
na göre, çok fazla televizyon izlemenin önemli bir sorun oldu-
ðunu söyleyebiliriz. Bununla beraber bu problemin sebebi bazý
kiþilerce televizyon gibi görülmekle beraber meseleye çok yön-
lü baktýðýmýzda, sorunun bir iletiþim sorunu olduðunu görebiliriz.  

Bazý ailelerde bu iletiþim sorununun, eþin kahvehaneye
gitmesi, ailesi (anne baba ve kardeþleri) veya baþka arkadaþla-
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rýyla birlikte fazla zaman geçirip hanýmýný yalnýz býrakmasý
þeklinde olduðunu gözlemleriz. 

Herhangi bir problemin çözümü için gerekli birinci þart far-
kýndalýk olduðuna göre; bu problemin çözümü için de gereken,
problemin farkýnda olmak ve çözüm yollarýný araþtýrmaktýr. 

Eþin televizyon seyretmekten, hanýmýyla konuþmaya vakit
bulamamasýnýn nedenleri þunlar olabilir:

Kadýn olsun erkek olsun, kiþinin televizyona düþkün olmasý-
nýn nedenlerinden biri; televizyon seyreden seyrettiði programlar
aracýlýðýyla seyrettikleriyle zihnini meþgul eden düþüncelerden
uzaklaþmaya çalýþmasýdýr. Bu sebeple iþten eve gelir gelmez,
oturma odasýnýn kanepesine uzanýp yarý uyur vaziyette, televiz-
yon seyrederek dinlenmeye çalýþan erkekler çoktur.  Genç kýzlar
ve hanýmlar da yalnýz olduklarýnda bu þekilde davranabilmekte-
dir. Tabii bu kiþiden kiþiye ve aileden aileye deðiþmektedir.

Bazý ev hanýmlarý da televizyon seyrederek dinlenmeyi
tercih etmekte ve bu þekilde televizyon baðýmlýsý haline gele-
bilmektedirler. Ev hanýmlarýnýn televizyon düþkünlüðünün en
önemli nedenleri ise meþguliyet azlýðý ve depresyondur. 

Bununla beraber evli olan kiþiler arasýnda, daha çok ha-
nýmlar eþlerinin uzun süre televizyon karþýsýnda kalýp konuþ-
madýklarýndan yakýnmaktadýrlar. Gerçekten de kadýn olsun
erkek olsun bu þekilde davranmak, gün geçtikçe kiþide artan
bir alýþkanlýk þeklini almakta ve kiþiyi normal düzeninden git-
tikçe koparmaktadýr. Kiþi yarý uyur bir þekilde olduðundan ye-
mek düzeni bozulmakta, yine ayný þekilde uyku düzeni de bo-
zularak erken yataðýna girmek istememekte, televizyon karþý-
sýnda gece yarýsýna hatta sabaha kadar kalabilmektedir.
Spordan ve sosyal hayattan da bu þekilde uzaklaþabilmekte-
dir. Tabii bu þekilde bir davranýþ, kiþinin saðlýðýnýn bozulma-
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sýna da yol açmaktadýr. Bozulan yemek ve uyku düzeniyle
iliþkili olarak hem organik hem de ruhsal sorunlar ortaya çýka-
bilmektedir. Bu durum aile düzeni ve evlilik hayatýný da olum-
suz þekilde etkilemektedir. Evliliðin baþýnda sorunlarý olmadý-
ðý halde, sonradan alýþkanlýklarýn bozulmasý ve iletiþimin azal-
masý ile evliliklerinde sorunlar yaþayan eþler çoktur. 

Evliliðin baþýnda, eþlerin birbirleriyle iletiþim þekilleri de
iletiþim kopukluklarýna ve televizyona düþkün olmaya yol aça-
bilmektedir. Eþlerin kendi ailelerine fazla düþkün olup bu se-
beple birbirleriyle sürekli tartýþmasý, geçmiþte yaþananlarýn
sýk sýk gündeme gelmesi, kadýnýn eþi evdeyken ev iþlerine
fazla önem vererek, erkeðin geç saatlerde eve gelerek eþinin
yalnýz kalmasýna yol açmasý gibi sebepler de eþlerin evliliðin
baþýnda iyi bir iletiþim içinde olmalarýna raðmen birbirlerin-
den uzaklaþmasýna yol açabilmektedir. Yine eþlerin, küçük
çocuklarýyla aþýrý ilgilenip birbirlerini ihmal etmeleri de aileler-
de sýklýkla yaþanan durumlardýr.  Böyle durumlar eþlerin git-
tikçe birbirinden uzaklaþarak, ortak konu bulmakta zorlanma-
larýna yol açmaktadýr. 

Bazý eþlerde ise ortak konularýn olmamasý, daha evliliðin
baþýnda görülen bir durumdur. 

Eþlerin ilgilerinin farklýlýðý televizyon seyretmede de ken-
disini göstermektedir. Ayný televizyon programýndan hoþlan-
madýðý için her odaya ayrý televizyon alan kiþiler ise iletiþim
kopukluðunun, daha da vahim bir hal almasýna sebep olmak-
tadýr. Bazý ailelerde o hale gelmektedir ki, hemen hemen her
odada ayrý bir televizyon olup ayrý programlar seyredilmekte-
dir. Kadýn, erkek ve çocuklarýn farklý konulara ilgi duymalarý
çok normaldir. Fakat kiþilerin bir orta yol bulmalarý,  birbirleri-
ni geliþtirmelerini, birbirlerini daha iyi anlamalarýný kolaylaþtýr-
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maktadýr. Çocuklarýn, bazý uygun haber programlarýný anne
babalarýyla birlikte seyretmeleri, anne-babalarýn, çocuklarýnýn
hoþlandýðý bazý uygun dizileri birlikte seyretmeleri gibi. 

Her odaya ayrý televizyon almak yerine, bu þekilde dav-
ranmak hem televizyon baðýmlýlýðýný azaltmakta, hem de or-
tak konularý arttýrmaktadýr. Aile üyeleri, seyretmek istemedik-
leri program varken kendi özel iþlerini yapma, kitap okuma
vb. tercihlerini kullanýp ortak ilgilerine hitap eden programlarý
birlikte seyredebilirler. 

Þikâyet þekli, uzaklaþmaya neden olabilir

Eþlerden birinin, iletiþim kopukluðunun farkýnda olup bunu
dile getirmesi, çözüm için önemli bir adýmdýr. Bununla beraber
eþin problemi dile getirme þekli önemlidir. Maç, haber, film gi-
bi herhangi bir programa bütün dikkatini vermiþ bir kiþiye:

“Benimle ilgilenmiyorsun.” veya “Oturma odasýnýn boya-
sýný ne zaman yaptýracaðýz?” “Þu koltuklarýn yüzünü ne za-
man deðiþtireceðiz?” “Ev, neden bu kadar düzensiz?” þeklin-
de þikâyet etmek, karþý tarafýn daha da duyarsýz davranmasý-
na sebep olabilmektedir. 

Bir eþin sürekli þikâyet edip durmasý, diðerinin ise gittik-
çe uzaklaþýp içine kapanmasý veya iletiþimden kaçmasý, so-
runlarýn sürekli devam etmesine yol açmaktadýr. Çözüm için,
problemin farkýnda olan kiþinin, sorunlarýný veya ihtiyaçlarýný,
eþi televizyon seyretmediði zaman dile getirmesi daha etkili
olmaktadýr. 

Nesrin haným diyor ki:
“Eþim sürekli maç veya haber seyrediyor, ben de devam-

lý olarak benimle konuþmamasýndan veya sürekli televizyon
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seyretmesinden þikâyet ediyordum. Bu sebeple ya aramýzda
tartýþma çýkýyor ya da tepkisiz davranýyordu. Son zamanlarda
okuyup öðrendiklerime uygun davranmaya çalýþtým. Eþim
maç seyrederken, ben de onunla seyretmeye baþladým. Da-
ha önce maçtan hoþlanmazken, zamanla, hiç deðilse milli
maçlarý severek izlemeye baþladým. Haberleri de birlikte izli-
yor, haberler ve gazetedeki köþe yazýlarý hakkýnda konuþabi-
liyoruz. Televizyon seyrederken konu konuyu açtýðýnda, tele-
vizyonu kapatýp sohbet ettiðimiz çok oluyor. Tabii eþimin ilgi
duymadýðým programlarý seyrettiði, benim de iþlerimle meþ-
gul olup kitap okuduðum zamanlar da oluyor. 

Problemlerimizi ve ihtiyaçlarýmýzý, eþim televizyon seyre-
derken veya gazete okurken dile getirmiyorum. “Seninle
önemli bir konu konuþmamýz lazým. Bana ayýracak zamanýn
var mý?” diye soruyorum. Bana vakit ayýrdýðýnda da önce
onun hakkýndaki olumlu duygularýmý ifade ederek konuþmaya
baþlýyor, sonra problemimizi ve ihtiyaçlarýmý dile getiriyorum.
Böylece pek çok konuyu daha rahat konuþup, birbirimizin
ihtiyaçlarýný karþýlamakta güçlük çekmiyoruz. 

Aile içi iletiþimde sorumluluk, elbette ne sadece kadýnýn
ne de sadece erkeðindir. Her iki tarafýn da birbirinin ihtiyaç-
larýna duyarlý olup birbirlerini anlamaya çalýþmasý ve ihtiyaç-
larýný ifade etmekte pasif davranmamasý ile pek çok sorun za-
manla çözülebilmektedir. 
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EÞÝNÝZÝN GERÇEK KÝÞÝLÝÐÝNÝ

ORTAYA ÇIKARABÝLÝRSÝNÝZ

Eþiniz evlendikten sonra çok mu deðiþti? Ya da evde ko-
nuþmayan aksi bir kiþiyken, baþkalarýnýn yanýnda sevecen,
cana yakýn biri mi oluyor? Eðer öyleyse bu sorunu halledebi-
lir ve eþinizin gerçek kiþiliðini ortaya çýkarabilirsiniz.

Siz de “Beyimi arkadaþlarýnýn veya ailesinin arasýndayken
tanýyamýyorum. Benimle birlikteyken, o þen þakrak kiþi gidi-
yor, içe kapanýk biri oluyor. Benimle konuþmuyor ya da çok
sinirli oluyor.” diye dert yananlardan mýsýnýz? Ya da hanýmýnýz
evlendikten bir süre sonra çok mu deðiþti? Bunun pek çok
nedeni olabilir. 

Eþiniz kendi, anne-babasýndan böyle bir iletiþim þekli
görmüþ olabilir. Ýnsanlar daha önce gördükleri modellere, al-
dýklarý eðitime ve çeþitli sebeplere göre deðiþik ortamlarda,
farklý kiþilikler sergileyebilirler. Eðer eþiniz, size karþý hiç iste-
diðiniz þekilde davranmamýþsa bunun nedeni, kendi anne
babasýnda gördüðü model olabilir. Ayrýca her insanýn sevgi
dili farklýdýr. Böyle olsa da eþiniz, sizin beklentilerinizi karþýla-
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yamadýðýnýn farkýna varýrsa ve evde gergin bir ortam yoksa
bu durum deðiþebilir.

Ekonomik sýkýntýlardan kaynaklanabilir

Evlilik, çok yönü olan bir beraberlik olduðu için ihtiyaçla-
rýn gündeme getirilme gerekliliði, bazen iletiþimi duygusallýk-
tan çýkarabilir. Erkeðin kýsýtlý imkâný, ihtiyaçlara farklý bakýþ
açýsý, maddî sorunlarýn sýk sýk tartýþýlmasýna neden olabilir.
Ayný þekilde hanýmýn da yoðun iþ temposu veya çocuklarýn
bakýmý sebebiyle eþinin bazý beklentilerini yerine getireme-
mesi, tartýþmalara zemin hazýrlamaktadýr. 

Önceliklerin belirlenememesi

Eþlerin birbirlerini sýk sýk eleþtirmelerine neden olan so-
runlar bazen öncelikleri belirleyememekten kaynaklanmakta-
dýr. Ýyi bir programlama; sorumluluklarýn daha kolay yerine
getirilmesini saðlayabilir.

Sorunlarý biriktirmeyin, hemen çözmeyi deneyin

Eþin sorumluluklarý yerine getirememesinden kaynaklanan
sorunlar biriktirilmemeli, kararlý bir þekilde çözülmeye çalýþýlma-
lýdýr. Beklentiler, karþý tarafý býktýrmayacak þekilde dile getirilme-
li, uzatýlmamalýdýr. Ayrýca bu ifadelerde sen dilini kullanmak ye-
rine, ben dilini kullanmak çok önemli rol oynar. Bütün sorunlarýn
hemen çözülemeyeceði unutulmamalýdýr. Eþlerin birbirlerini ol-
duðu gibi kabul etmeleri beklentileri azaltýr. Mutlu çiftlerin ileti-
þim þekli incelendiðinde, birbirlerini deðiþtirmek için çaba sarf
etmedikleri görülmektedir. Konuþurken kiþi deðil, olaylar ve ihti-
yaçlar hedef alýnmalý, onur kýrýcý eleþtirilerden kaçýnýlmalýdýr.
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Stres ortamýndan kaçýnmalýsýnýz

Tartýþmalar, eleþtiriler, uygun dille yapýlmazsa, eþlerin ne-
gatif enerji ile dolmasýna ve stres yüklenmesine sebep olur.
Baþka kaynaklardan yüklenilen negatif enerji en çok aile içi
iletiþimde ortaya çýkar. Taraflar enerjiler de ortamý gerecek
konuþmalardan ne kadar çok kaçýnýrlarsa, problemler o ka-
dar kolay çözülür. 

Ýhtiyaçlarýn ifadesine az yer vermeye çalýþýn

Eþler, birlikte geçen zamanýn çok az bir kýsmýný ihtiyaç-
larýn ifadesine ve eleþtiriye ayýrýrlarsa, iliþkiyi daha fazla
mutluluk verici hale getirebilirler. Olumlu ifadelere, sevgi do-
lu sözlere, iki tarafýn da hoþlandýðý faaliyetlerde bulunmaya
daha çok zaman ayrýlýrsa, eþler ya evliliðin baþýnda duyup
da sonradan kaybettikleri heyecaný yeniden duyabilir ya da
hiç tanýmadýklarý eþlerini tanýmaya baþlayabilirler.

Evlilik denge demektir

Evliliði dengede tutmak kolay deðildir. Bazen eþler ayný
ihtiyaçlarý, farklý zamanlarda dile getirirler. Bu zaman farklýlý-
ðý kýsýr döngüye ve eþlerin birbirinden uzaklaþmasýna neden
olabilir. Bu durum ancak karþýlýklý fedakârlýkla önlenebilir.
Sevda haným diyor ki: “ Eþimin evde olduðu birkaç hafta so-
nu, hep birlikte dýþarý çýkmak için ýsrar edip durdum. Eþim,
her seferinde evde kalmayý tercih etti. Bu beni geriyordu, bu-
nu önlemek için ben de Pazar günleri dýþarý çýkmayý teklif et-
mekten vazgeçtim. Pazar günü, kendime baþka meþguliyet-
ler buldum. Bir gün eþim birlikte piknik yapmayý teklif etti.
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Çok sevindim. Fakat tam tersine, o gün caným hiç dýþarý çýk-
mak istemiyordu. Sonradan düþündüm ki, bu çok uzun za-
mandýr istediðim bir þeydi. O gün fazla istemesem de kabul
ettim. Birlikte çok güzel bir zaman geçirdik. Böylece kýsýr
döngüyü kýrdýk. Artýk çoðu zaman ikimiz de dýþarý çýkmaktan,
birlikte doðal ortamlarda dolaþmaktan, spor yapmaktan,
konferansa gitmekten, çocuklarýmýzý parka götürmekten vb.
faaliyetlerden hoþlanýyoruz.
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AÝLE ÝÇÝ ÝLETÝÞÝM

Aile içi iletiþim saðlýðýmýzý etkiliyor

Yapýlan araþtýrmalar gösteriyor ki; aile içi iletiþimin iyi oldu-
ðu ailelerde, aile fertlerinin hem ruh hem de beden saðlýklarý da-
ha iyi oluyor. Ruh hastalýklarý, sadece aile içi sorunlardan kay-
naklanmasa da ailenin desteði ile daha çabuk düzeliyor. Ýletiþim
çatýþmalarý sýrasýnda ise bünyeye zararlý stres hormonlarý salgý-
lanýyor ve bunlar kiþiyi hastalýklara karþý dirençsiz hale getiriyor.
Ýletiþim çatýþmalarý kronik hastalýklarýn tekrarlanmasýna yol açý-
yor. Yine bu sebeple diyabet ve yüksek tansiyon gibi hastalýklar
artýyor. Ruh ve beden saðlýklarý bozulan kiþiler, yan etkileri olan
kimyasal ilaçlar kullanmak zorunda kalýyorlar. Uzmanlar tarafýn-
dan gerekli görülen ilaçlarýn kullanýlmamasý, kiþinin saðlýk so-
runlarýnýn daha da büyümesine ve çevresiyle iliþkilerinin daha
da kötüleþmesine yol açýyor. Saðlýðý korumak için, aile içi ileti-
þim çatýþmalarýndan olabildiðince sakýnmak gerekiyor. 

Aþaðýda verilen örnekteki gibi pek çok örnek vaka görül-
mektedir. Mesela N.A. diyabetli (þeker hastasý) bir öðrenciydi.
Anne-babasý, N.A.’nýn yanýnda çok sýk tartýþýyorlar ve bu bü-
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yük tartýþmalardan sonra N.A.’nýn kandaki þeker seviyesi yük-
seliyordu. Zaman zaman hastaneye kaldýrýldýðý bile oluyordu.
Aile, profesyonel anlamda psikolojik yardým alýp aile içi ileti-
þim düzeldiðinde, N.A.’ nýn saðlýðý da daha iyiye gitmeye
baþladý.

Ýnsanlarla iletiþim bir sanattýr

Ýletiþim çatýþmalarýnýn olmamasý için en önemli þartlardan
biri de insanlarýn birbirini sevmesi ve deðer vermesidir. Bu-
nunla beraber birbirini çok seven insanlar arasýnda da zaman
zaman tartýþmalar ve kýrýcý konuþmalar olabilir. 

Birbirini seven insanlar arasýnda çatýþmalarýn en az sevi-
yede olmasý için, kiþilerin iletiþim becerilerinin olmasý ve ça-
týþmaya yol açmayacak þekilde konuþmayý alýþkanlýk haline
getirmeleri çok önemlidir. Kiþinin, ortamý germeden, karþýsýn-
dakini aþaðýlamadan konuþmaya önem vermesi gerekir.
Kýrmanýn ve kýrýlmanýn olmadýðý bir ortamda konuþmanýn gü-
zelliðini bilen kiþi, her zaman böyle bir ortamý hazýrlama gay-
reti içinde olur. 

Dengeleyici olmak 

Ýletiþimde çaba tabii ki tek taraflý olamaz. Karþýdaki kiþi de
iletiþimi bir sanat olarak görürse, iletiþim çatýþmalarý en aza iner.
Her iki taraf da birbirini dengeleyici olmalý, biri sinirliyken diðeri
sakin kalabilmelidir. Bu denge, hem eþler hem de anne-baba
ve çocuklar arasýnda olmalýdýr. Bazen anne-baba arasýnda
problem olmaz, fakat çocuklar arasýnda yanlýþ iletiþimden kay-
naklanan problemler çýkabilir. Bu da ruh ve beden saðlýðýný bo-
zan bir iletiþim þeklidir.
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Erken yaþta depresyon geçiren ve kronik hastalýklarý olan
genç bir kýz þöyle anlatýyor: 

“Anne ve babamla bir problemim olmadý. Hem birbirleri-
ne, hem de bana karþý hep saygýlýydýlar. Fakat ablam beni
hep aþaðýlardý. O çok zekiydi. Ondan hem korkar, hem de
ona karþý gizli bir hayranlýk duyardým.” 

Suçlama savunmayý getirir

Kiþinin karþýsýndaki kiþi ile konuþurken, “Sen zaten hep
böyle yaparsýn.” “Sen hiç çalýþmazsýn.” “Beni düþünmezsin.”
“Eve geç gelirsin.” þeklinde suçlayýcý ifadeler kullanmasý, kar-
þýdaki kiþinin savunma pozisyonuna geçmesine sebep olur.
Bu da stres hormonlarýnýn artmasýnýn da etkisiyle, kiþiliðine
göre ya saldýrgan ve hýrçýn ya da içe dönük olmasýna sebep
olur. Ýletiþim hatalarýný ve problemlerini önlemek için; kiþinin
karþýsýndakini suçlamamasý, iletiþim çatýþmalarýnýn en önemli
nedenlerinden olan yüksek sesle konuþmamasý, hakaret ve
alay etmemesi ve beden dilini yanlýþ kullanmamasý gerekir.

Duygularýn ifade edilmesi 

Bir problem hakkýnda konuþurken duygularýmýzý açmak,
karþýmýzdakinin bizi daha iyi anlamasýna yardýmcý olur. Ayný
zamanda psikosomatik hastalýklarýn (psikolojik kaynaklý organik

hastalýklar) azalmasýný da saðlar.
Nesrin Haným psikosomatik hastalýklarý, mide hastalýðý,

astým rahatsýzlýðý olan bir ev hanýmý. Kiþisel geliþim kurslarýna
katýldýktan sonra duygularýný daha iyi ifade etmeye baþlamýþ
ve hem eþiyle çatýþmalarý azalmýþ, hem de mide aðrýlarý ve
astým krizleri hemen hemen ortadan kalkmýþ. Nesrin Haným
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diyor ki: “Eþim iþlerinin yoðunluðundan dolayý eve her gün
geç geliyordu. Bu sebeple aramýzda hep tartýþma çýkýyordu.
Eðitimden sonra fark ettim ki; hep eþimi suçlamýþým. Önce-
den bizi hiç düþünmediðini söylüyorduk. Artýk: “Seni çok öz-
lüyoruz. Seninle konuþmaya ihtiyacýmýz var.” þeklinde ifadeler
kullanýyoruz. Hep eleþtirmek yerine takdir de ediyoruz. Böyle-
ce eþim, bizim onu anladýðýmýzý görüyor. Onu sevdiðimiz ve
beraber olmak istediðimiz için geç kalmasýndan þikâyet etti-
ðimizi anlýyor.  O da artýk bize daha çok vakit ayýrýyor. Güzel
duygularýný ifade edip daha az eleþtiriyor.”   

Kiþinin, karþýsýndaki kiþiyi yorumsuz dinlemesi, 
birikimleri azaltýr

Aile içi iletiþimin saðlýklý bir þekilde yürümesi için bireyle-
rin, birbirini yorumsuz dinlemesi de çok önemli. Konuþurken
sözü kesilen kiþi, konuþmaya devam etmek istemez. Doðru
bile olsa karþýdaki kiþi konuþurken, yorum yapýlmasý iletiþimi
keser. Mesela 9 yaþýndaki kýzýnýz, “Anne bugün öðretmen ba-
na kýzdý” dediðinde “Kim bilir sen ne yaptýn?” demeniz, kýzý-
nýzda bir anlaþýlmama duygusu ve stres meydana getirir.
Kendine güveni zedelenir. Hâlbuki onun, o anda ihtiyacý olan
þey, konuþup rahatlamak ve anlaþýlmaktýr. Anlattýklarýný ilgi ile
ve yorumsuz bir þekilde dinlerseniz, duygularýný ve varsa ha-
talarýný daha iyi anlayabilirsiniz. Baþka bir zaman da o hatala-
rý düzeltmeye yönelik tedbirler alabilirsiniz.
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Kiþideki güven duygusu, kendisine yöneltilen 
suçlamalarýn olumsuz etkisini hafifletir. 

Sýk sýk suçlanan kiþinin, kendine güven duygusu zede-
lenir. Bununla beraber kendine güvenen kiþiler, eleþtirilerin
bazen karþý tarafla iliþkili olduðunu bilirler ve kendilerine gü-
venlerini kaybetmezler. 

Üniversite öðrencisi bir genç þöyle diyor:
“Daha önce ailemin ve arkadaþlarýmýn eleþtirilerinden çok

rahatsýz olur, sinirlenir, savunmaya geçerdim.  Sonra fark et-
tim ki onlarýn eleþtirileri, her zaman gerçekçi deðil. Kendi sý-
kýntýlarýný, beni eleþtirerek gidermeye çalýþanlar bile oluyor.
Artýk kendime güveniyorum. Eleþtirileri yerinde olduðunda,
kendimi düzeltmeye çalýþýyorum. Savunmaya geçmiyorum.
Daha az sinirleniyorum.”  

Aile tarafýndan anlaþýlmak, iç stresleri azaltýr

Aile içi çatýþmalarýn azalmasý, iç stresleri azaltarak mutlu-
luk hormonlarýný artýrýyor. Bu da kiþinin, hayata daha olumlu
ve güzel bakmasýna yardýmcý oluyor. Ruh saðlýðýný ve beden
saðlýðýný koruyup hastalýklarý azaltýyor. 
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D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M

EVLÝLÝKTE
YAÞANAN SORUNLAR



AÝLE FEDAKÂRLIK ÝSTER

Ýki insanýn iletiþimi uyum gerektirir. Uyumda ortak payda-
lar, karþýlýklý beklentiler önemli rol oynar. Bu sebeple bir ileti-
þim duygusal baþlayýp, kiþilerin birbirlerini tanýmasýyla za-
manla deðiþebilir. Her ne kadar evlilikte ilk intiba, yani elek-
triklenme denilen hadisenin gerçekleþmesi önemliyse de
mantýk evliliði yapýp sonradan duygu yoðunluðu yaþamaya
baþlayan eþler de vardýr. Fakat mantýk evliliðinde önemli olan;
kiþilerin çevre baskýsý ve etkisi altýnda kalmadan, isteyerek
karar vermeleridir. Eþlerin duygusal beklenti açýsýndan kendi-
lerini zorlama içinde olmamalarý, kendi yaptýklarý fedakârlýkla-
rý karþý tarafa belli etmemeleri, eþlerini en azýndan insan ola-
rak sevip deðer vermeleri ve olduðu gibi kabul etmeleri, man-
týk evliliklerinde bir zaman sonra duygusal ortamýn doðmasý-
na fýrsat verebilmektedir. Aslýnda her mantýk evliliðinde, bir
miktar duygunun olmasý da gerekir.

Ýster duygusal, ister mantýk evliliði olsun ya da ideal þekil-
de duygu ile mantýðýn bir arada hareket ettiði bir evlilik olsun,
evlilik müessesesinin uyum içinde ayakta durabilmesi için eþ-
lerin bilinçli ve dýþ müdahalelere kapalý olmasýnýn yanýnda,
kendi ailelerinden de yapýcý destek görmeleri, ekonomik du-
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rumlarýnýn iyi olmasý veya bu zorluklarla baþa çýkma yetenekle-
rinin olmasý gibi etkenlerin gerekliliði de unutulmamalýdýr. Eþ
seçimi önemli bir baþlangýçtýr. Fakat bu baþlangýç kadar süreç
de önemlidir. Ýnsanlar birbirlerini tanýdýkça, duygu ve düþünce-
ler deðiþebilir. Bu durumda zararýn neresinden dönülürse
kârdýr. Ýyi gitmeyen; sevgi, saygý ve güvenin tükendiði bir iliþki-
yi çevre baskýsý ile sürdürmek, sonradan telafisi mümkün olma-
yan olumsuz sonuçlar ortaya çýkarmaktadýr. Sevgi emek ister,
önemli olan yýkmak deðil yapmaktýr. En güzel duygularla baþ-
layan bir iliþkinin devamý bile karþýlýklý pek çok fedakârlýðý ge-
rektirmektedir. Fakat bu fedakârlýklar tek taraflý olursa, yýpratýcý
olmaktadýr. Aile konusunda baþta da belirttiðimiz handikaplarý
(yetersizlikleri) olan kiþiler, bu fedakârlýklarý yeterince yapama-
maktadýrlar.
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AÞIRI SEÇÝCÝLÝK DEPRESYON BELÝRTÝSÝ

Eþ seçiminde veya iliþkiyi sürdürmekte kararsýzlýklara yol
açan bir diðer faktör de depresyondur. Depresyonun sadece
evlilik hayatýnda deðil, iþ ve eðitim gibi diðer konularda da
kararsýzlýklara yol açtýðý bilinmektedir.

Depresyondayken eþinden ayrýlma kararý verip, depres-
yondan çýktýktan sonra ayrýlma kararýnda hata ettiðini düþü-
nen kiþiler de çoktur. Bu durumda doðru karar verebilmek
için, depresyonun tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu karar-
sýzlýk iliþkiyi daha da yýpratmaktadýr. Depresyon tedavi edil-
dikten sonra, ayrýlýp ayrýlmamakta kararsýz kaldýðý kiþiyle mut-
lu bir þekilde evlilik hayatýný devam ettirebilen kiþiler de var-
dýr. Tabii bu durumda da eþlerin, evlilik müessesesini yürüt-
mekte istekli olmalarý ve karþýlýklý uyum için gereken çabayý
göstermeleri gerekmektedir. Eðer bir genç, evleneceði aday
konusunda aþýrý seçici, kusur bulucu ve kararsýz davranýyor-
sa, baþka belirtiler de varsa depresyondan þüphelenilebilir
ve tedavi olmasý gerekir.
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MÜKEMMELÝYETÇÝ BÝR EÞ MÝSÝNÝZ?

Mükemmeliyetçi bir insan mýsýnýz? Kusura hiç tahammü-
lünüz yok mu? Baþkalarýnýn hatalarýný düzeltmeyi üzerinize
vazife bilir, kurallarýnýza baðlýlýðýnýzla iftihar mý edersiniz? 

Kiþinin kurallarýnýn olmasý, disiplinli ve titiz olmasýnýn mu-
hakkak ki pek çok olumlu yönü vardýr. Hiç kimse sorumluluk
sahibi olmayan, disiplinsiz ve her þeyi boþ vermiþ bir insanla
yaþamak istemez. Fakat aþýrý kuralcýlýðýn ve aþýrý mükemmel-
liyetçiliðin getirdiði olumsuz sonuçlar da olmaktadýr. Zira ku-
rallar insanlarýn mutluluðu içindir ve kiþi kendisini kurallar ile
aþýrý sýnýrlandýrýrsa, hem kendisine hem de çevresindekilere
eziyet etmeye baþlamaktadýr. 

Evlilikte uyumun þartlarýndan biri de mükemmelliyetçi ol-
mamak, eþini olduðu gibi kabul etmektir. Erkeðin veya kadý-
nýn, eþini sürekli eleþtirmesi, devamlý kusur bulmasý, karþý ta-
rafta zamanla kaygý bozukluklarýna, takdir görmediði, anlaþý-
lamadýðý hissine yol açmaktadýr. 

Serkan Bey diyor ki:
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“Eþim çok iyi bir ev kadýnýdýr. Çok düzenli ve tertiplidir.
Çok iyi bir eþ ve müþfik bir annedir,  fakat kusura hiç taham-
mülü olmamasý, çocuklarý da beni de bunaltýyor. Evde sürek-
li misafir gelecek gibi her þeyin yerli yerinde olmasýný, çocuk-
larýn devamlý düzenli olmalarýný, yemeklerine, üstlerine baþla-
rýna son derece titizlik göstermelerini istiyor. Ýþten eve gelin-
ce, þemsiyeyi þöyle bir kenara býrakmamdan, eþyalarýmý ma-
sanýn üzerine koymamdan rahatsýz oluyor.” 

Þeyda Haným ise þöyle diyor: 
“Eþim çok iyi bir insandýr, onunla, mükemmelliyetçi bir in-

san olmasý dýþýnda, her bakýmdan anlaþýyoruz. Çok iyi bir eþ,
çok iyi bir babadýr. Fakat kusura hiç tahammülü yok. Bir yere
gidecek olduðumuzda, tam vaktinde onunla birlikte kapýdan
çýkmalýyým. Son anda bir dikkatsizlik yapsam veya vaktin na-
sýl geçtiðini anlamayýp geciksem hiç tahammül edemez. Ev-
de buzdolabýný, bir þey bozuldu mu diye devamlý kontrol
eder. Bir þeyi pahalý mý aldým, ucuza mý aldým sürekli öðren-
mek ister. Bunun gibi þeyler. Belki kýrýcý davranmýyor, ama sü-
rekli eleþtirmesi beni tedirgin ediyor.” 

Birbirini deðiþtirme gayreti

Bir eþin diðerini devamlý eleþtirmesinde, farklý bakýþ açý-
larýnýn da etkisi vardýr. Bu sebeple eþler arasýnda denklik
önemlidir. Bazen eþler, eþ seçiminde  birbirlerini olduðu gibi
kabul etmelerine raðmen evlilikte  biri diðerini ya da her ikisi
birbirini, farklý özellikleri açýsýndan deðiþtirme gayreti içinde
olmakta, bu da aile içi iletiþimde, eleþtiri dozunun yüksek ol-
masýna yol açmaktadýr. 
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Ýhtiyaçlar ifade edilmelidir

Mükemmellik aslýnda izafi bir kavramdýr. Birinin mükemmel
dediðini, diðeri eksik görebilir.  Bir eþ, bir konuda az ile yetinme-
yi, hýrslý olmamayý erdem olarak görürken, diðer eþ, bir þeyin en
iyisini elde etmek için çalýþmayý, insanlýk borcu olarak görebilir. 

Eþler elbette birbirlerine, ihtiyaçlarýný, bir konu hakkýndaki
duygu ve düþüncelerini söyleyeceklerdir. Bu eþlerin birbirini da-
ha iyi tanýmasýna ve orta yolda buluþacak þekilde birlikte daha
iyiye ve güzele doðru deðiþmelerine fýrsat verir. Fakat olumlu dü-
þüncelerden çok olumsuz düþüncelerin sürekli ifade edilmesi,
devamlý kusur görülüp eleþtiride bulunulmasý, evdeki duygusal
havayý bozup stresin artmasýna yol açmaktadýr. Bu sebeple kiþi,
karþýsýndakini deðiþtirmekten çok, anlaþmayý tercih eder ve ken-
disini deðiþtirme, öz eleþtiriden geçirme gayreti içinde olursa,
mükemmelliyetçi bir kiþi olan eþinin kaygý duymasýna yol açmaz.
Kaldý ki kiþi, deðiþme adýna kendisine de zaman tanýmalýdýr.

Belli alanlarda takýntýlarýn olmasý

Aslýnda insanlarýn çoðu, ne kadar mükemmelliyetçi gö-
rünseler de her konuda deðil de bazý konularda kusura ta-
hammül edemezler. Bunda kiþinin, belli konulardaki takýntýla-
rýnýn da etkisi vardýr. 

Herkesin önem verdiði þeyler elbette ki birbirinden farklýdýr.
Bunda yetiþme tarzýnýn veya kiþiliðin etkileri vardýr. Kimisi ev dü-
zenine, kimisi bir yere vaktinde gitmeye, kimisi kýlýk kýyafete çok
önem verir. Kimisi için sofra düzeni veya yemeðin lezzeti önem-
lidir. Fakat bunlar takýntý halinde deðildir. Saðlýklý ailelerin çoðun-
da, eþler birbirlerinin hassasiyetlerine önem vererek birbirlerini
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idare ederler. Bununla beraber bu hassasiyetler, eþ tarafýndan
tam olarak anlaþýlmadýðýnda sorunlar artabilir. 

Bazý ailelerde ise eþlerden birinin önem verdiði konular,
artýk hassasiyeti aþmýþ takýntý haline gelmiþtir. Bu kiþinin, o ko-
nuda ufacýk bir hataya tahammülü yoktur. Bu durumda eþi de
sürekli kendisinin izlendiði hissine kapýlýr ve kaygý düzeyi ar-
tar. Böyle durumlarda tedavi de gerektirebilir. Aksi takdirde
bu takýntýlar, aile saadetini bozacak hale gelebilir. 

Mükemmeliyetçi kiþi önce kendisine zarar verir

Ýster belli alanlarda, ister sadece belli konularda olsun aþýrý
mükemmelliyetçilik, önce kiþinin kendisine zarar verir. Mükem-
melliyetçi kiþilerin diðerlerine göre kalp, damar, þeker hastalýðý
gibi hastalýklara yatkýnlýklarý daha fazladýr. Mükemmelliyetçilik ile
disiplinli ve programlý yaþamayý, birbirine karýþtýrmamak gerekir. 

Mükemmelliyetçi kiþiler, bir türlü bulunduklarý halden
memnun olamazlar. Her þeyin hep daha iyisini elde etmeye
çalýþýr ve bunun için durup dinlenmeden çalýþabilirler. Kendi
gayretlerinin baþkalarýnda da olmasýný isterler. Hataya taham-
mülleri yoktur. 

Baþarýlý, gayretli fakat mükemmelliyetçi olmayan kiþiler ise
enerjik ve gayretlidirler. Fakat hayattan zevk almasýný da bilirler.
Farklýlýklarýn farkýndadýrlar. Kendi hassasiyetlerinin herkeste ol-
masýný beklemezler. Ýnsanlarýn hata yapabileceklerini, unutabi-
leceklerini bildikleri için hataya tahammülsüzlükleri de yoktur.
Kendi kendilerine de hata yapma hakký verirler. Bir baþka gü-
zelliði elde etmek için, prensiplerinden fedakârlýk da edebilirler.
Kendisinde aþýrý derecede mükemmeliyetçilik olan kiþi isterse
bu olumsuz yönünü deðiþtirebilir. Böylece hayatý, hem ailesi
hem de kendisi için daha huzur verici hale gelebilir.  
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EVLÝLÝK-KÜLTÜR ÝLÝÞKÝSÝ

Sevgi ve hoþgörü, kültür problemlerini azaltýr

Birçok insan, evliliðinde kültür farklýlýðýnýn getirdiði sorun-
larý yaþamýþtýr. Damak zevkinden yemek çeþitlerine, giyim
tarzýndan merasimlere kadar farklý kültür ögeleri ile karþýlaþý-
rýz. Bu sorunu sevgi, hoþgörü ve saygýyla aþmak mümkündür.

Eþ seçiminde dikkat edilecek hususlardan biri de kültür
benzerliðidir. Adaylar, diðer önemli hususlarda birbirine ne
kadar uygun olsalar da kültür farklýlýðý, eþlerin geçimini etkile-
mektedir. Eþlerin ailesinin çiftçi ailesi, esnaf ailesi, memur ai-
lesi, akademisyen ailesi vb. olmasý, ailenin sosyo-ekonomik
durumu, yerleþim yeri ve þekli, yerleþim yerinin coðrafi özel-
likleri, tarihî özellikleri insanlarýn yaþama þeklini, hayata bakýþ
açýsýný ve davranýþlarýný önemli ölçüde etkilemektedir. Bu, ni-
çin bu kadar önemlidir?

Evlilik çok yönü olan bir beraberliktir. Evlilikte duygusallýk,
cinsellik, ekonomik paylaþým, ev içi sorumluluklarýn paylaþýmý,
fikrî beraberlik, anne-babalýk farklý bakýþ açýlarý gerektirir. Bu
bakýþ açýlarýnýn edinilmesinde, içinde yaþanýlan kültürün etki-
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si çoktur. Evlilikte kültür farklýlýðý, en çok ailesinden ayrý yerde
okumuþ veya çalýþmaya baþlamýþ kiþilerin evliliklerinde ken-
disini göstermektedir. Birbirine yakýn yerlerde yaþamayan ki-
þiler, ailelerinin kültür farkýnýn bilincinde olarak evlenir. Ama
aileler birbirini iyi tanýmadýðýnda bazý sorunlar çýkmaktadýr.

Eþ seçiminde kültür farklýlýðýna dikkat etmek, sorunlarýn
azalmasýna yardýmcý olur. Bununla beraber belli bir kültür
farklýlýðý olmasý kaçýnýlmazdýr. Farklý kültürlerden gelen kiþile-
rin anlaþabilmesi için kiþilerin, farklý bakýþ açýlarýna saygýlý ve
deðiþime açýk olmalarý gerekir. Bunun için önce eþlerin sev-
gilerinin çok güçlü olmasý, birbirlerine gerçekten saygý gös-
termeleri ve evlilikte kararlý olmalarý gerekir. Eþini seven, gü-
venen ve sayan bir kiþi, onun ve ailesinin üzülmesini istemez
ve bunun için elinden geleni yapar. Kendi ailesinin de üzül-
mesini istemez; fakat kendisine olan sevgilerinden yola çýka-
rak, evliliðe zarar vermemeleri için elinden gelen hassasiyeti
gösterir.

Örnek olarak evliliklerde sýklýkla karþýlaþýlan sorunlardan
biri; köyde yaþayan eþin ailesine, tatillerde ziyarete gitme sý-
rasýnda yaþanmaktadýr. Köy hayatýný veya o köydeki hayatý
yadýrgayan eþ, bu konuda huzursuz olup eþini de huzursuz
edebilmektedir. Hâlbuki kültürel özellikler zenginliklerdir. Ha-
yatý baþka açýlardan görmemize yardýmcý olur. Þehir hayatý
düzenli ve estetik olabilir. Köy hayatýnda ise doðallýk ve bam-
baþka bir güzellik vardýr. Ýnsanlarý gözlemek, farklý hayatlar-
daki insanlarýn, hayatý nasýl anladýklarýný, zorluklarla nasýl ba-
þa çýktýklarýný anlamaya çalýþmak farklý þekillerde yaþamayý
kolaylaþtýrýr. Prensiplerinden taviz vermeyen insanlar, bu ko-
nuda zorluk çekebilirler. Biraz esnek olmak, kendini karþýda-
ki insanýn yerine koymak (empati) geçimi kolaylaþtýrýr. Mesela;
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köy þartlarýnda yetiþmiþ bir genç kýz, þehirde yaþayan bir ai-
leye gelin gittiðinde onlarýn yaþama þekline uygun hareket et-
tiðinde eþiyle ve ailesiyle, az sorun yaþar.

Ayný þekilde þehir hayatýnda yaþayan bir genç kýzýn da
eþinin, köyde yaþayan ailesine uyum göstermeye çalýþmasý,
bazý yöresel yemekleri öðrenmesi aradaki sevgi baðýný kuv-
vetlendirmektedir. Kültür farklýlýklarýndan olan ev içi sorumlu-
luklarýnýn paylaþýmýnda, erkeklerin de bazý deðiþimlere açýk
olmasý ile orta yol bulunabilmektedir. Mesela; çalýþan veya
küçük çocuklu hanýma ev iþleri ve çocuk bakýmýnda yardýmcý
olmak, alýþveriþi ortak zevklere göre birlikte yapmak, bazý
günler dýþarýda aileye uygun bir yerde yemek yemek gibi de-
ðiþiklikler, eþlerin arasýndaki problemlerin büyümesini ve ger-
gin bir ortamýn ortaya çýkmasýný önlemektedir.
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FARKLI KÜLTÜRLERDEN

KAYNAKLANAN SORUNLAR

Ne gibi sorunlar çýkýyor?

Sorun:         

Eþi, hanýmýna yaptýðý yemekten dolayý hoþ olmayan söz-

ler söyler. Haným da beyinin yemek kültürüne uygun yemek

yapmaktan kaçýnýr.

Ne yapmalý?

Beylere tavsiye:

Eþinizden annenizin yemekleri gibi yemek yapmasýný bek-

lemeyin. Onun da alýþtýðý bir yemek kültürü vardýr. Onu kýrma-

yýn. Zamanla ortak bir yemek kültürünüzün oluþacaðýnýzý bilin.

Hanýmlara tavsiye:

Kendi yemek kültürünüzde ýsrar etmeyin. "Ben bunu bili-

yorum." diyerek geçiþtirmeyin. Kocanýzýn damak zevkine de

önem verin. Bunun için kocanýzdan yardým isteyin.

Sorun:
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Erkek üniversite, haným ilkokul mezunu. Görgü kurallarýn-
da anlayýþ farký bulunmaktadýr. Erkek, hanýmýnýn davranýþlarý-
ný affetmez ve çok sýk eleþtirir.

Ne yapmalý?
Beylere tavsiye:
Öncelikle yaptýðýnýz aðýr eleþtirilerin ya da sarf ettiðiniz

küçültücü sözlerin, hanýmýnýzý istediðiniz þekilde deðiþtirme-
yeceðini bilin. Sevgi ve saygýyla ona yaklaþýn. Öðrenmesinde
yardýmcý olun. Onu bu konuda teþvik edin. 

Hanýmlara tavsiye:
Boþ vermiþlik içinde, ev iþlerinde ve çocuklarýn bakýmýn-

da boðulup kalmayýn. Öðrenmenin yaþý olmadýðýný unutma-
yýn. Kendinizi yenileyecek þeyler araþtýrýn. Daha iyi giyinme-
ye, davranmaya, konuþmaya özen gösterin.

Sorun:                            
Her yörenin, farklý bir kýz isteme ve düðün þekli vardýr. Ai-

leler daha ilk anda, kendi yörelerinin âdetlerinin uygulanma-
sýný isterler. Bu sebepten karþýlýklý atýþmalar yaþanýr.

Ne yapmalý?
Ailelere tavsiye:
Öncelikle kýz istemeye giderken ya da dünür geldiðinde,

aileler arasý âdet farklýlýðýný hoþgörüyle karþýlayýn. Sert sözler
sarfetmek yerine, yumuþaklýkla karþý tarafýn isteklerinin bazý-
larýný kabul edin.

Evlilikte sorunlar, çok basit görünebilecek konulardan
çýkmakta ve baþka sorunlarla birleþince hayret edilecek ka-
dar büyümektedir.
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Merasimlerin uyuþmamasý

Ýki aday ve ailesi arasýnda kültür farklýlýðý varsa, ilk sorun-
lar merasimlerde çýkmaktadýr. Kýz isteme þekli, söz kesme, bi-
çimi adaylarýn birbiriyle görüþme sýklýðý, düðünün nerede ve
ne þekilde yapýlacaðý kültürlerin etkisiyle farklýlýk göstermekte
ve farklý kültürlere mensup aileler arasýnda, bu yönden sorun-
lar çýkýp büyüyebilmektedir. Bu da gençlerin bütün evlilik ha-
yatýný etkileyebilmektedir.

Sofra düzeni ve yemek çeþitleri

Ailenin yemek yeme þekli ve yemek çeþitleri de ailenin
kültürünü yansýtmaktadýr. Bununla beraber kültür sosyal ve
ekonomik þartlardan da etkilenmektedir. Farklý kültürlerden
gelen kýz veya erkek taraflarýnýn ve buna baðlý olarak gelin ile
damadýn, farklýlýklarý yadýrgadýklarý ve daha sonra bunlarý dile
getirdiklerinde, sorunlarýn büyüdüðü görülmektedir.

Ýhtiyaçlar deðiþebiliyor

Neyin ihtiyaç olup, neyin ihtiyaç olmadýðý konusu da kül-
türden etkilenmektedir. Tabii bunda ekonomik þartlar da etki-
li olmaktadýr. Yaþama þekli, belli bir görgü ve kültür meydana
getirmektedir. Bu da kurulacak evin eþyalarýnýn seçiminde et-
kili olmakta ve karþýlýklý anlayýþ olmadýðý takdirde sorunlara
sebep olabilmektedir. Bazen birisi için ihtiyaç olan þey, diðer
kiþi için israf olarak görülebilmektedir.
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Giyim tarzý da bir sorun

Gerek evliliðin baþlangýcýnda, gerekse evlendikten sonra,
giyim tarzý eþlerin hayatýnda sorun olabilmekte, eþler birbirlerinin
veya ailelerinin giyim kuþamýný yadýrgayabilmekte ve karþý tara-
fýn deðiþmesini isteyebilmektedirler.

Ev içi sorumluluklarýn paylaþýmý

Kadýnýn çalýþmasý, alýþveriþe gitmesi, eþine dýþ iþlerinde
yardým etmesi, erkeðin ev iþlerinde veya çocuk bakýmýnda
eþine yardým etmesi, yardýmcý bulunmasý vb. konular hep kül-
türle alakalýdýr. Bu konudaki düþünceler ve davranýþlar kültür-
lerden etkilenmekte ve arada çok farklýlýk varsa, eþlerin uyu-
munu tabii olarak zorlaþtýrmaktadýr. Ýnsanlar karþýlýklý konuþa-
rak, birbirlerinden görerek biraz deðiþebilirler. Fakat arada
büyük bir kültür farklýlýðý varsa bu deðiþiklik, tam bir uyum için
yeterli gelmeyecektir.
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EÞLER ARASINDA

SORUMLULUKLARIN PAYLAÞIMI

Aile, saðlam temeller üzerine kurulduðu ve eþler sorum-
luluk sahibi olduklarý takdirde, baþta sevgi olmak üzere güzel
duygularýn paylaþýldýðý, kiþilerin kendilerini geliþtirdikleri ve
yeni nesillerin geleceðe hazýrlandýðý en doðal ve harika mü-
essesedir.  

Pek çok ailede, evin gelirinin temini, gelirin nereye harca-
nacaðý, kimin alýþveriþ yapacaðý, bulaþýk-çamaþýr gibi ev iþle-
ri, yemek yapma evin iç ve dýþ bakýmý misafirlerin aðýrlanma-
sý, çocuk bakýmý gibi sorumluluklar, aile üyeleri, bilhassa eþ-
ler arasýnda ufak tefek anlaþmazlýklar dýþýnda sorun olmadan
yerine getirilirken, bazý ailelerde bu konuda ciddi sýkýntýlar ya-
þanmaktadýr. Ailenin idaresinde sorumluluklarýn adil bir þekil-
de yerine getirilmesi, aile yapýsýndaki iletiþim, duygusal yakýn-
lýk, problem çözme, aile yeterliliði gibi diðer özellikler kadar
önem arz etmektedir. Gelenekler, yetiþme tarzý, anne baba
tutumlarý, sosyo-ekonomik ve kültürel nedenlerden doðan ba-
kýþ açýsýndaki farklýlýklar da sorumluluklarýn adil bir þekilde
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paylaþýmý konusunda aile üyeleri, bilhassa eþler arasýnda so-
run çýkmasýna sebep olabilmektedir. Eþler arasýnda ortak
paydalarýn çok olmasý, mizaç uygunluðu ve denklik sorunlarý
azaltmaktadýr.  

Sorumluluklarýn paylaþýmý konusunda eþler arasýnda hiç
sorun çýkmamasý, her zaman adil bir paylaþýmýn olduðunu
göstermezken, sorun çýkmasý da paylaþýmýn adil olmadýðýný
göstermez. 

Bazý ailelerde, eþlerden birinin çok fazla verici olduðu,
sýklýkla görülmektedir. Bu konuda erkekler mi kadýnlar mý da-
ha fazla fedakârlýk yapýyor þeklinde bir ayýrým yapmak uygun
olmaz. Bazý erkekler, eþlerinin veya çocuklarýnýn bütün istek-
lerini yerinde olsun olmasýn karþýlamayý üzerlerine bir borç bi-
lir, iki iþte birden çalýþmak için uykularýný bile feda ederler.
Bazý hanýmlar bir yanda dýþarýda çalýþýrken bir yandan da
eþinden veya diðer aile üyelerinden yardým istemeden, evin
bütün iþlerini tek baþlarýna yapmaya çalýþýrlar. 

Ýster kadýn ister erkek olsun, eþlerden biri, kaldýrabilece-
ðinden daha fazlasýný yüklenirken, diðerinin bu konuda du-
yarsýz kalmasý, bir zaman sonra ailede çatlaklar ortaya çýkma-
sýna sebep olmaktadýr. Eþinin bütün eksiklerini tamamlama-
ya, yapamadýklarýný yapmaya veya bütün isteklerini yerinde
olup olmadýðýný sorgulamadan yerine getirmeye çalýþan bir
erkek veya kadýn bir zaman sonra yorulmakta, sinirlilik, be-
densel yakýnmalar þeklinde belirtiler ortaya çýkmakta ve böy-
lelikle aile içindeki denge bozulmaktadýr. 

Erkek, ailenin yaþama standartlarýný yükseltmek için gece
gündüz çalýþýrken, hanýmýn sorumsuz bir þekilde alýþveriþ yap-
masý, bazý konularda eþine destek olabilecekken duyarsýz kal-
masý ne kadar üzücü ise; bir baþka ailede, küçük çocuðu ve-
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ya çocuklarý olan anne, sofra hazýrlamaya çalýþýrken, babanýn,
aðlayan çocuðuyla ilgilenmeyip, televizyon seyretmesi, gaze-
te okumasý; anne sabahlara kadar uykusuz kalmýþken, baba-
nýn, çocuðuyla hiç ilgilenmemesi de o kadar üzücüdür.  

Bazý eþler, sorunlarý konuþarak halletmek yerine, kendile-
rine yardýmcý olmalarýný eþlerinden beklemekte, “Benim ne
kadar çaba gösterdiðimi görüyor. Benim söylememe gerek
yok, onun düþünmesi gerekir.” diye düþünmektedirler. Bazý
eþler ise ihtiyaç ifade edildiði halde duyarsýz kalabilmektedir. 

Bir eþin üzerine aþýrý yük almadan, neyi ne kadar yapabi-
leceðini iyi düþünüp yeri gelince ifade etmesi de diðer eþin
veya diðer aile üyelerinin, üzerine düþeni yapmasýný kolaylaþ-
týracaktýr. Zira bir eþ, diðerinin aþýrý yük yüklendiðinin bazen
farkýnda olamayabilir. Sorumluklarýn adil bir þekilde paylaþý-
mý, aslýnda aile yapýsýndaki diðer bütün özelliklerin de saðlýk-
lý bir þekilde devamýný saðlar. 

Bazý önemli dönemler, eþler arasýnda sorumluluklarýn alý-
þýlmýþ þekilde paylaþýlmasýna engel olmaktadýr. Bir eþin, as-
kerlik, uzmanlýk sýnavýna çalýþmak, tez yazmak gibi vazifeleri,
iþ seyahatleri, idari görevi gibi sebeplerle çalýþmalarýnýn çok
yoðun olmasý diðer eþin veya aile üyelerinin, aile içinde daha
fazla sorumluluk yüklenmesine yol açmaktadýr. Böyle dönem-
lerde evin tamiri, alýþveriþ gibi iþleri eþlerinin yerine hanýmla-
rýn yaptýðýný, kariyerinde ilerlemeye çalýþan hanýmsa, erkekle-
rin, ev iþlerine ve çocuk bakýmýna yardým ettiðini pek çok ör-
nekte görmekteyiz.

Yine ailenin ev, araba almak, iþ açmak gibi sebeplerle
büyük bir borç altýna girdiði dönemlerde, eþlerin pek çok ça-
lýþma alanýnda ayrý veya birlikte çalýþarak, birbirine destek
vermesinin de örneklerini görmekteyiz.
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Çocuklarýn, sýk yaþ aralýðýyla dünyaya gelip yaþlarýnýn kü-
çük olmasý, eþlerin, çocuklarýn veya diðer aile üyelerinin has-
talýklarý, ailedeki hasta ve yaþlý kiþilerin bakýmý, ölüm gibi bü-
yük acýlar yine pek çok ailede, aile üyelerinin birbirine daha
fazla destek verdiði dönemlerdir. 

Ancak böyle fedakârlýk örnekleriyle aileler ayakta dur-
makta ve iliþkiler mutluluk verici olmaktadýr. Eþlerin bu þekil-
deki fedakârlýklarý takdir etmesi, yýllar geçse bile hatýrlayýp
söylemesi, yeri gelince kendisinin de eþinin yükünü hafiflet-
mekten geri durmamasý ailelerin yýllar boyu ayakta kalmasýn-
da etkili faktörlerdendir. 

Bu gibi güzel örnekleri görerek çocuklar da sorumluluk
duygusu kazanmakta ve kendileri de ilerde yeri gelince, ayný
davranýþlarý kolaylýkla sergilemektedirler. 

Bunun tersine aile üyelerinin kritik dönemlerde birbirine
destek vermemesi ise büyük hayal kýrýklýklarýna yol açmakta
ve aile yapýsýnýn diðer önemli özellikleri olan iletiþim, duygu-
sal yakýnlýk gibi konularda da sýkýntýlara sebep olmaktadýr.  

Sorumluluklarýn adil bir þekilde paylaþýmý; karþýlýklý anla-
yýþ, kiþilerin birbirine deðer vermesi,  takdir etmesi, diðerinin
yerine kendisini koymasý ve birbirlerinin yüklerini hafifletmeye
gayret etmesi ile mümkündür. Zira her ailenin þartlarý özeldir.
Her bireyin kiþilik özelliði de farklýdýr. Birine aðýr gelen bir iþ,
diðerine çok kolay gelebilir. Ayný kiþiye bir dönem çok kolay
gelen bir iþ, diðer bir sefer çok zor ve aðýr gelebilmektedir.
Ruhsal veya organik saðlýk sorunlarý, yorgunluklar veya diðer
sorumluluklarýn aðýr olmasý da bunda etkili olmaktadýr. 

Sorumluluklarýn eþler arasýnda adil paylaþýmý, eþlerin,
ben merkezcilikten uzak olmasýný, hoþgörülü ve toleranslý
olup, kendisini eþinin yerine koymasýný (empati göstermesini)
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yeri geldiðinde fedakârlýktan kaçýnmamasýný, güzel davra-
nýþlarý takdir edip, deðer vermesini ve sorumluluk duygusu-
na sahip olmasýný gerektirmektedir. Sorumluluk duygusu,
her ne kadar erken yaþlardan itibaren güzel örnekler göre-
rek ve küçük sorumluluklar alarak geliþse de kiþi, yetiþkin ol-
duktan sonra da içgörü kazanýp kendisini öz eleþtiriden ge-
çirerek, paylaþma ve sorumluluk duygusunu geliþtirebil-
mektedir. Evrensel ahlâk kurallarý, sosyal kurallar ve dinî de-
ðerler de bunu gerektirmektedir.
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AÝLE TOPLANTILARIYLA

ÇATIÞMALARINIZI AZALTABÝLÝRSÝNÝZ

Ýletiþim çatýþmalarý, birçok aile de zaman zaman görülen

olaylardandýr. Ailelerin kritik dönüm noktalarýnda, ekonomik

sýkýntýlar olduðunda, hastalýk zamanlarýnda, anne-babanýn iþ-

lerinin yoðun dönemlerinde, misafirler çok olduðunda, ço-

cuklarýn ve ergenlerin geliþim dönemlerinde bu çatýþmalar

bazen daha sýk olup kýrýcý hale gelebilir. Bazý ailelerde, aile

fertlerinin tepki dilleri kiþiliðe ve yetiþtirilmeye baðlý olarak

farklýdýr. Ayný davranýþa baba soðukkanlý yaklaþabilirken, an-

ne çok fazla kýzabilir. Bu farklýlýklar ve beklentiler, çatýþmala-

rýn yoðunluðunu artýrýr. Alýnganlýklar, yeni iletiþim çatýþmalarý-

na neden olur. 

Aile ortamý, bir bakýma kiþilerin tepkilerini ayarladýklarý bir

yerdir. Aile, çeþitli sebeplerden dolayý “stresli aile” haline gel-

miþ olabilir. Bu takdirde kiþiler tepkilerini ayarlamakta daha

da güçlük çekerler ve olumsuz tepkiler, yeni olumsuz davra-

nýþlara sebep olarak, kýsýr döngülere girilebilir. 
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Bu kýsýr döngülerin kýrýlabilmesi için iletiþim bilimcileri, ai-
le toplantýlarýný önermektedir. Aile toplantýlarý, anne baba ve
çocuklarýn, önemli kararlarý alýrken diðer aile üyelerine bilgi
verdikleri veya görüþlerini aldýklarý ortamlar olarak bilinir. Bu
yönüyle aile toplantýlarý önemlidir ve belli aralýklarla sýk sýk ya-
pýlmalýdýr. Bununla beraber ailelerin, sorunlarýný tartýþmak ve
çözüm aramak için toplanmalarý da yararlý sonuçlar vermek-
tedir. 

Bu toplantýlarda dikkat edilmesi gereken hususlar þunlar-
dýr: 

Anne-baba çocuklarýna özel nasihat edeceklerinde veya
çocuklar anne-babalarýndan özel bir istekte bulunacaklarýn-
da, bunlarý aile toplantýsýna taþýmamalýdýrlar.

Aile üyelerinden bazýlarý, birbirlerine ne kadar kýzgýn da
olsa sevgi ve saygý çerçevesinde konuþacak þekilde tepkile-
rini kontrol edebilmelidir.

Ailedeki bütün üyeleri ilgilendiren bir problem, bütün aile-
yi üzen bir iletiþim çatýþmasý olayý uygun bir dille aile üyeleri-
ne hatýrlatýlmalýdýr. Bu yapýlýrken, tek bir birey suçlanmamalý-
dýr. 

Bazý ailelerde sýklýkla görülen þudur: Üzücü bir tartýþma
veya iletiþim çatýþmasý yaþanýr, hatta þiddet, kýrýcý konuþma-
lar cereyan eder ve ortam yatýþtýktan sonra bunun nedenleri
irdelenmez. Hâlbuki nedenler araþtýrýlsa, o nedenlerin orta-
dan kalkmasý için el birliðiyle gayret edilebilir. 

Sorunlarýn sakin bir zamanda ele alýnmasý, meseleye
farklý bir açýdan bakýlmasýný kolaylaþtýrýr. Ýletiþim çatýþmalarý,
bazen ailedeki bazý kurallarýn, çocuklar tarafýndan anlaþýla-
mamasýndan veya yanlýþ uygulanmasýndan da çýkabilir. Aile
toplantýlarý bu kurallarýn izah edildiði ve çocuklarýn geliþimle-
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rine, þahsiyetlerine ve ihtiyaçlarýna göre yeniden düzenlediði
ortamlar olabilmelidir. Aile toplantýlarýnda daha çok, sorunlar
ele alýnmalý, herkesin bu sorundaki payý objektif bir þekilde
tartýþýlmalýdýr. Bireyler daha çok kendi hatalarýný görüp söyle-
yebilmelidir. Aile fertleri, birbirlerinin tepkilerini de eleþtirebil-
melidir. Bu eleþtiriler yapýlýrken kýrýcý konuþulmamasý, beden
dilinin olumlu ve sevecen bir þekilde kullanýlmasý gerekir.
Eleþtiri kadar  olumlu duygularýn ifade edilmesi de gereklidir.
Eleþtiriler kiþiyi rencide edici ve kendine güvenini zedeleyici
þekilde yapýlmamalý, davranýþa yönelik olmalýdýr.  Eleþtiri alan
kiþi, kendisine yöneltilen eleþtriyi sonuna kadar dinlemeli, ko-
nuþanýn sözünü kesmemeli, savunmaya geçmemelidir. Daha
sonra konuyla ilgili kendi duygularýný dile getirmeli, kendince
nedenlerini izah etmelidir. Böyle saygý ve sevgi çerçevesin-
deki karþýlýklý bir konuþmadan sonra aile üyeleri pek çok yan-
lýþ anlamayý giderebilecekler, davranýþlarýn nedenlerini göre-
bilecekler ve birbirlerinin bilmedikleri pek çok yönünü keþfe-
dip, sorunlarý için çözümler üretebileceklerdir. 

Aile toplantýsýnda, sorunlarýn birdenbire çözüme kavuþ-
masý beklenmemelidir. Problemin dile getirilmesi bazen ilk
önemli adýmdýr. Kiþilere, kendilerini öz eleþtiriden geçirmeleri
ve yalnýz kalýp düþünmeleri için fýrsat verilmelidir. Karþýlýklý ko-
nuþmalar hoþ, güven dolu bir ortamda ne kadar çok tekrarla-
nýrsa, aile üyeleri birbirlerini o kadar çok anlayacaklardýr. Aile
üyelerinin birbirlerine empati göstermesi, yani bir kiþinin,
kendisini diðerinin yerine koyabilmesi için aile üyelerinin sýk
sýk bir araya gelmeleri, birbirlerinin duygularýný paylaþmalarý
gerekir. 

Ýnsanýn en önemli beklentilerinden biri de, anlaþýlmaktýr.
Kiþi anlaþýldýðýný hissettiðinde tepkileri daha da sakinleþir.
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Kendine ve diðer aile üyelerine güveni artar. Bu þekildeki ai-
le üyeleri strese ve hayat zorluklarýna karþý daha dayanýklý
olup hayata daha olumlu bakabilmektedirler. Aile içi iletiþimi
geliþtiremeyen ve çatýþmalarý kendi içlerinde çözemeyen ai-
lelerin ise; “aile terapisi” ve iletiþim becerilerini geliþtirici pro-
fesyonel yardým alarak çözüm yoluna gitmeleri tavsiye edilir.
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AÝLENÝN STRESE KARÞI

UYUMUNUN GELÝÞTÝRÝLMESÝ

Aile üyeleri, hayat boyu pek çok deðiþiklikle baþa çýkmak
durumundadýr. Çocuklar büyümekte, tahsile baþlamakta, aile-
ler doðum, hastalýk, iþten ayrýlma, bir yerden bir yere göç et-
me gibi nedenlerle yeniden þekillenmektedir. Aile, bütün bu
deðiþimlerle baþa çýkmak için kararlar verip ihtiyaçlarý karþýlar-
ken, sabit bir aile davranýþ modeli geliþtirmek, ayný zamanda
da yeni ihtiyaçlara ve þartlara uyum saðlamak durumundadýr. 

Aile içindeki geliþimsel deðiþimler kadar, aile dýþýndan ge-
len stresli ve yýkýcý olabilecek faktörlerle de baþa çýkmak, aile-
nin devamý ve saðlýðý açýsýndan büyük önem arz etmektedir.  

Eðer aile yapýsý yeterince saðlam ve iletiþim þekli katý ol-
mayýp aile üyelerini kargaþaya sokmayacak derecede esnek
ise bu deðiþikliklerle daha kolay baþa çýkýlabilmektedir. 

Ailelerin, hayatýn stresli olaylarýna tepkisi, eðer iki aþýrý uç-
ta yani ya katý ya da aile düzenini bozacak þekilde kaotik (ka-

rýþýklýða yol açan) bir þekilde ise aile üyeleri daha fazla problem
yaþamaktadýrlar. 
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Aslýnda bir olayýn kendisinin stresli olup olmamasýndan
ziyade, ailenin onu, kendi iç, dýþ duygusal ve ekonomik þart-
larýna göre stresli bulup bulmamasý daha fazla önem arz et-
mektedir. 

Örnek vermek gerekirse, bir ailede çocuklarýn liseye giriþ
veya üniversiteye giriþ sýnavlarýna hazýrlanmasý, önem verilen
fakat hiçbir zaman kaygý ve telaþa yol açmayan bir olay olabilir-
ken, diðer bir ailede, bütün ailenin düzenini bozacak þekilde
uyum zorluklarýna yol açabilmektedir. Bir ailede anne veya ba-
banýn iþten ayrýlmasý ciddi bir problem olabilirken, bir baþka ai-
lede nasýl olsa kýsa zamanda daha iyisinin bulunabileceðine
olan inancýn ifadesi olarak, rahatlatýcý bir tepkiyle karþýlanabil-
mektedir. 

Ailede geliþime veya o anki duruma baðlý bir strese karþý
uyum saðlanabilmesi, aile içinde, karþýlýklý anlaþma zemini
saðlanmasý, kurallar, roller ve disiplin konusunda deðiþiklik
yapýlabilmesine de baðlýdýr. Örnek vermek gerekirse, tahsili-
ni tamamlayana kadar çocuklarýnýn harçlýðýný veren ve onlar
için harcama yapan, geleceðe ait planlar yapma konusunda
kararlarda etkili olan bir anne veya baba; gencin yaþýnýn iler-
lemesi, çalýþmaya baþlamasýna baðlý olarak kendi kazancý
konusunda karar vermesi, geleceði hakkýnda daha etkili
planlar yapabilmesi için güç ve anlaþma zemininde, bazý de-
ðiþiklikler yapmak durumundadýr. 

Ailelerin hayat olaylarý veya deðiþiklikleri karþýsýnda gös-
terdikleri tepki, onlarýn kendi ailelerinden getirdikleri, kuþaktan
kuþaða aktarýlan aile yapýsý ve tepki modelleri ile de iliþkilidir.

Bununla beraber aile üyelerinin aile, kiþilik ve iletiþim gibi
konulara ilgisi ve bu konularda aldýðý eðitim, bu modellerle il-
gili tutumlarýn ve dolayýsýyla aile yapýsýnýn deðiþiminde etkili
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olmaktadýr. Bununla beraber sadece tahsil, aile üyelerinin
streslerle baþa çýkabilmesinde yeterli deðildir. Bilimsel araþ-
týrmalar, evliliðe hazýrlýk ve anne-babalýk eðitim programlarý-
nýn, iletiþim becerileri geliþtirme eðitimlerinin  (kurslarýn, seminer-

lerin),  aile yapýsýnýn, insan iliþkilerinin ve anne-babalýk tutum-
larýnýn geliþtirilmesinde çok yararlý olduðunu göstermektedir.
Dönüþümsel aile modeline göre saðlýklý bir aile yapýsýnda, þu
5 özelliðin bulunmasý önemlidir: 

1- Ýletiþim: Aile üyelerinin birbirini anlamasý, benliklerini
açmalarý, birbirlerinin olumlu davranýþlarýný takdir edip destek-
lemeleri, saðlýklý bir iletiþim için zemin hazýrlarken; birbirlerine
sürekli zýt düþen, düþmanca davranýþ ve ifadeler içeren, tak-
dir etmeyip suçlayan bir iletiþim þekli, aile üyelerinin hayat de-
ðiþiklikleriyle ve streslerle baþa çýkmalarýný zorlaþtýrmaktadýr.  

2- Evlilik/Aile bütünlüðü: Aile üyelerinin birlikte yemek ye-
mek, gezmek, ziyarete gitmek gibi þekillerde birlikte vakit ge-
çirebilmeleri, gerektiðinde birbirlerine dayanýp destek alabil-
meleri de çok önemlidir. Ailelerine baðlý olan kiþiler, aileyi ilk
öncelikleri olarak düþünüp, aile ile ilgili iþlere büyük bir zaman
ve enerji ayýrmaktadýrlar. Bu da ailenin mutluluðunu saðlayan
diðer özelliklerin gerçekleþmesini kolaylaþtýrmaktadýr. Bunun-
la beraber çok fazla yakýnlýk da saðlýksýzdýr. Ayný þekilde ge-
niþ aile üyeleri ile de ne aþýrý yakýn ne de uzak olmayan sað-
lýklý bir iletiþim þekli, karþýlýklý sosyal ve duygusal destek sað-
lamak. Streslerle daha saðlýklý baþa çýkma açýsýndan gerek-
mektedir. 

3- Aile üyelerinin problemlere etkili çözümler bulabilmesi:
Aile üyeleri, iç ve dýþ deðiþikliklere uyum gösterebilme ve aile-
nin hedeflerini belirleyip gerçekleþtirebilme kabiliyetine de sa-
hip olmalýdýrlar. Bir aile, problemlerle ne kadar etkili bir þekil-
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de baþa çýkabiliyorsa ve dýþarýdan gelen müdahalelere -acil
durumlar dýþýnda- ne kadar kapalýysa, o kadar saðlýklý olarak
kabul edilmiþtir. 

4- Ailenin idare þekli ve yapýsal organizasyonu: Saðlýklý
bir idare ve düzenli bir organizasyon için, açýk ve açýkça be-
lirlenmiþ kurallar ile eþit ve karþýlýklý sorumluluklarýn yerine ge-
tirilmesine ihtiyaç vardýr. Saðlýklý bir aile yapýsýnda, anne ve
baba, çocuklardan ayrý bir bütün olup idari konularda birlikte
hareket ederler. Çocuklara bir yere kadar sorumluluklar veri-
lir,  kararlarda söz sahibi olmalarý saðlanýr, fakat son karar an-
ne ve babanýndýr. 

5- Ailenin hayat deðiþikliklerine uyum gösterebilmesi:
Streslerle saðlýklý bir þekilde baþa çýkabilmesi için gerilimin az
olmasý ve rahatlatýcý bir duygusal iklimin saðlanmasý da ge-
rekmektedir. Bu da aile üyelerinin, birbirlerinin duygusal ihti-
yaçlarýný karþýlayabilmesi ile mümkündür.
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“BAYRAMDA BÝZÝMKÝLERE GÝDECEÐÝZ”
SORUNUNU NASIL AÞMALI?

Mübarek Ramazan ayýný geride býraktýk. Ýbadetlerle, dost
ve akrabalarý ziyaretlerle gönülleri saran mutluluklar, tatlý bir iz
býraktý. Bayramlar çocuklar için de büyükler için de hep yeni
baþlangýçlarý, güzel duygularý ifade ederler. Bayramlar, dar-
gýnlýklarý unutturmaya ve gönülleri birleþtirmeye ne güzel bir
vesiledir. Gönül istiyor ki; her günümüz bayram güzelliði ve
neþesiyle geçsin. 

Bayramlar, yaz ve sömestir tatilleri gibi dönemlerde oldu-
ðu gibi; bazý aileler için stresin arttýðý bir dönem oluyor. Karþý-
lýklý oturup plan yapýlamadýðýnda, empati kurulmadýðýnda bay-
ramlar gözyaþlarý ile bitebiliyor. Bayram sonrasý gelen e-mail ve
telefonlar, bu konuda daha hassas davranýlmasý gerektiðini
düþündürüyor. Evlilik terapilerinde de sorunlar dile getirilirken,
aile içi iletiþim çatýþmalarýnda, bayram ve tatillerin, çatýþmalarýn
arttýðý önemli zaman dilimlerini oluþturmakta olduðunu görüyo-
ruz. Bu durum, araþtýrma sonuçlarýyla da ortaya konmuþtur. Bu
sorunlara önem veriyoruz, çünkü aile içi iletiþim çatýþmalarý, sýk
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veya þiddetli olduðunda hem bir travma oluþturarak bireylerin
ruh ve beden saðlýklarýný etkiliyor, hem de bu ailelerde yetiþen
çocuk ve gençlerin kendi kuracaklarý ailelerinde de benzer so-
runlar yaþamasýna zemin teþkil ediyor. Ýþte Süha Bey ve Halise
Haným'ýn sorunundan bir örnek. Süha Bey diyor ki:

“Son birkaç yýldýr bizim ailede, her bayram mutlaka sorun
çýkýyor. Aðzýmýzýn tadý kaçýyor. Annem babam yaþlý, eþimin
daha anlayýþlý davranmasý lazým. Hâlbuki eþim çok sinirli. Ge-
çenlerde annemin bir sözünü o kadar çok büyüttü ki, sorun
hâlâ devam ediyor. Neden bu kadar çok sinirleniyor anlamý-
yorum. Anneme babama doðrudan bir þey söylemiyor; ama
neþesi kaçýyor yüzü asýlýyor, onlar da anlýyorlar. Evde de bü-
tün eski defterler açýlýyor. Bir yanda annem babam, bir yanda
eþim... Çocuklar da üzülüyor.”

Halise Haným da diyor ki: “Aslýnda ben de bu kadar sinirli
deðildim. Her zaman yaptýklarýna tahammül ediyordum. Annem-
lere gitmek her zaman sorun olur. Akrabalarýmdan kimseye ziya-
rete gitmeyiz, eþimin hep iþi vardýr. Ben, bana ve aileme deðer
verilmesini istiyorum. Bayramlarda ilk gün eþimin ailesiyle vakit
geçiririz, ikinci gün de kendi ailemde kýsacýk otururuz. Bu bay-
ram da sabýrlý olmaya kararlýydým, herkese hediyeler hazýrlamýþ-
tým. Fakat kayýnvalidemin her zamanki iðneleyici konuþmalarýna
dayanamadým. Keþke duygularýmý dýþa vurmasaydým, ama artýk
yapamýyorum, eþimin daha anlayýþlý olmasýný istiyorum.”

Sorunlarý nasýl aþmalý?

Bayram, tatil ve bunun gibi sebeplerle aile içinde çatýþ-
malarýn çýkmasýnýn nedenleri ve bu çatýþmalarý engelleme
yollarýný, þu þekilde özetleyebiliriz:
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1- Bu dönemler, eskiden kalmýþ sorunlarýn hatýrlanmasýna
neden oluyor. Baþka stres kaynaklarýyla birleþince, yeni so-
runlara zemin teþkil ediyor. Mümkün mertebe, geçmiþten
bahsetmemeye çalýþmak gerekiyor.

2- Ziyaret edilecek yerlerin programýnýn birlikte yapýlmasý
eþlerin birbirlerine karþý empati kurmasý, iki tarafýn da büyükleri-
nin beklentilerine saygý gösterilmesi ve herkesi ayný anda mem-
nun etmenin imkânsýz olduðunun bilincinde olmak orta yolu bul-
mak için zemin teþkil edebilir. Böylelikle kimin ailesine önce gi-
dilecek ve ne kadar kalýnacak gibi sorunlar önlenebilmektedir.
Mesela ayrý þehirlerdeki anne babalar için bir bayram bir aileyi,
diðer bayram diðerini ziyaret veya ayný þehirdekiler için sabah
kahvaltýsý ve öðle yemeðinde bir ailede, öðleden sonra ve ak-
þam yemeðinde diðer aileyle beraber olmak gibi.

Hayat þartlarý, zaman zaman problemlerin çözümünü zor-
laþtýrmaktadýr. Sevim Haným, bayramda yaþadýklarýný þöyle
anlatýyor: “Bayram günü çok mutluydum. Öðle yemeðini ka-
yýnvalidemlerde yedik, akþam yemeðini de annemlerde yeriz
diye düþündüm. Fakat birden görümcemler geldiler. Eþime,
‘Onlarla da bir süre oturup annemlere gidelim.’ dedim. Fakat
eþim, annemlere ikinci gün gideceðimizi söyledi. Hâlbuki an-
nemlerin bizden baþka evlâtlarý yok. Bütün gün bekledikten
sonra sonunda eþim gitmeyi kabul etti; ama bu hiç de benim
istediðim þekilde neþeli bir gidiþ deðildi. Ýki üç saat annem-
lerde kalýp akþam yemeðine tekrar kayýnvalidemlere geldik.”

3- Eþler arasýndaki bayram ve tatil programlarýndaki sýkýn-
týlara, anne-babalarýn müdahaleleri de neden olabilmektedir.
“Bugün gitmeyin yarýn gidersiniz veya þu gün þuraya gidelim”
gibi yönlendirmeler, eþlerin birbirleriyle iletiþimini etkilemekte-
dir. Hâlbuki eþler birlikte hareket edebilir ve her iki tarafýn da
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düþüncelerine saygý gösterip makul isteklerini yerine getirme-
ye çalýþmakla beraber, müdahaleyi kabul etmeyen bir duruþ
sergilerlerse sorun çýkmamaktadýr. Normalde her anne-baba
evlâtlarýnýn mutluluðunu ister. Fakat net bir tavýr sergilenme-
yince bazý anne-babalar -bilhassa geleneksel ailelerde- ken-
di ailelerinde gördükleri gibi hareket etmekte, bu da çeþitli
sorunlara kapý açmaktadýr.

Aslýnda bayram ve tatillerde çýkan çatýþmalar, aile siste-
minin bir yerlerinde sorun olduðunu göstermektedir. Bu so-
runlar, hayatýn akýþý içinde üstü kapalý kalabilmektedir.  Bazen
eþler, ayrý dünyalarda yaþamaktadýrlar. Çocuklarýn eðitimi
için bile bir araya gelip konuþamayan eþler vardýr. Bayram ve
tatil günlerinde, bu problemler su yüzüne çýkmaktadýr. Ayrýca,
böyle günlerde geniþ aile çerçevesinde ikili-üçlü, dörtlü-beþ-
li gruplar halinde iletiþimler kurulur. Aile içi iletiþimde bu grup-
larýn önemi büyüktür. Farklý gruplar arasýnda ne kadar çok ile-
tiþim varsa, stres düzeyi de o kadar yüksek olabilmektedir.
Diðer taraftan saðlýklý bir aile sisteminde bu gruplarýn yapýcý
ve dengeleyici rolü de vardýr.

Eðer aile üyeleri bir araya geldiðinde sorunlar büyüyorsa,
eþlerin aralarýndaki iletiþimi gözden geçirmeleri ve karþýlarýn-
dakini suçlamak yerine, nerede hata yaptýklarýný düþünerek,
kendilerini de bir özeleþtiriden geçirmeleri gerekir. Birikimler,
sinir zayýflýklarý ve organik rahatsýzlýklar varsa tedavi yoluna
gidilmelidir. Sorunlarýn üzerini kapatmak yerine, çözümü için
gayret göstermek ve çýkan anlaþmazlýklarda hangi davranýþ-
larýn maksadý aþtýðýný anlamak, birbirine sevgi ve saygý gös-
tererek rahatlatmaya çalýþmak, benzer sýkýntýlarýn tekrarlama-
sýný engeller veya azaltýr.
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BAYRAMI, AÝLE ÝÇÝ ÝLETÝÞÝMÝN

DÜZELTÝLMESÝNE VESÝLE KILIN

Gençlerin okula gidip gelmesi, anne babalarýn iþ telaþý,
aile fertlerini gittikçe birbirinden uzaklaþtýrmakta. Tatil zaman-
larý bu uzaklýklarý yakýnlaþtýrmak için bir sebep olabilir. Bunun
saðlanmasý ise güzel bir program yapmaya baðlýdýr. Yapýlan
bu program, eðer anne babaysanýz okul çaðýndaki çocuðu-
nuzla veya genç evlâdýnýzla daha yakýndan ilgilenmenizi ve-
ya bir gençseniz anne babanýzýn size daha yakýn olmasýný
saðlayacak þekilde olmalýdýr.

Bayram programlarý, ne kadar bütün aile üyelerinin istek-
lerini karþýlayacak þekilde yapýlýrsa, bayramlar da o kadar ne-
þe verici ve hem aile üyelerini, hem de yakýn akrabalarý birbi-
rine yakýnlaþtýrýcý bir þekilde geçer. 

Eðer bir genç kýz veya delikanlýysanýz; belki bayram tati-
linin büyük kýsmýný TV seyrederek, kitap okuyarak, müzik din-
leyerek veya arkadaþlarýnýzla dýþarýda buluþarak geçirmek is-
teyebilirsiniz. Anne babaysanýz; genç çocuklarýnýzý sizinle be-
raber gezmeye ikna edemeyeceðinizi düþünebilir veya onlar-
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sýz bir plan yapabilirsiniz. Bazý aileler de küçük çocuklar ol-

madan gezme programý yaparlar. Elbette bütün aile üyeleri

her yere birlikte gidemezler. Her aile ferdinin, kendi baþýna gi-

deceði yerler, yapacaðý ziyaretler vardýr. Bununla beraber ai-

le üyelerinin bütün bir bayramý da birbirinden kopuk geçirme-

meleri gerekmektedir. 

Nice genç kýz ve delikanlý vardýr ki; anne babasýnýn büyük-

lerini, kuzenlerini tanýmaz. Bir kýsmý, kendi kuzenleri ile bile

mesafeli iliþkiler içindedir. Hâlbuki dost ve akraba ziyaretleri,

sosyal geliþime katkýda bulunmaktadýr. Sosyal fobi, içe dönük-

lük, çekingenlik gibi problemi olan gençlerin çoðu ya kopuk

aile iliþkileri olan, akraba fertleriyle fazla görüþmeyen ya da

kalabalýk aile ortamýnda ilgi görmeyen gençlerdir. 

Yüce dinimizde, mükâfatý en hýzlý verilen ve ömrü uzatan

iyi iþlerden birinin, sýla-i rahim (akraba ziyareti) olduðu bilinmek-

tedir.

Sevinçler paylaþarak artar, sýkýntýlar paylaþarak azalýr.

Bayramlar, bu paylaþýmlar için gereken çevrenin oluþmasýna

katkýda bulunur. Kiþinin baþka insanlarý daha yakýndan taný-

masýna ve onlara yardýmcý olmasýna imkân saðlar. 

Bilhassa büyük þehirlerde birçok anne baba, çocuklarý-

nýn çok samimi olarak görüþtüðü arkadaþlarýnýn ailesini taný-

mamaktadýr. Bu, ailelerin gençlerle iliþkisini olumsuz þekilde

etkilemekte, arkadaþ iliþkileri hakkýnda endiþe duymalarýna

sebep olabilmektedir.  Anne babalar çocuklarýnýn arkadaþla-

rýnýn ailesiyle tanýþmak, ,gençler de arkadaþlarýnýn ailesiyle

ailelerini tanýþtýrmak için bayramlarý deðerlendirebilirler. 

Her birey, deðer verilmek ve saygý görmek ister. Bu se-

beple bayramlarda baþta aile fertleri olmak üzere akraba,
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dost, arkadaþ ve komþu çevresinden her bireyle ayrý ayrý ilgi-
lenmeye ve her birinin gönüllerini almaya çalýþalým. 

Ailece yapacaðýmýz toplantý ve programlarda birlikte gidi-
lecek, ziyaret edilecek kiþileri tespit edebiliriz. Tatilde ailece
yapmaktan hoþlanacaðýmýz faaliyetleri, önceden belirleyebili-
riz. Bunlar bir grup oyunu oynamak, dýþarýda birlikte yemek
yemek, ailece sinemaya veya tiyatroya gitmek gibi çok çeþitli
þekillerde olabilir. Önemli olan; ailenin en küçük yaþtaki üyesi
dâhil olmak üzere, herkesin fikrinin alýnmasý ve sonuçta alýna-
cak kararlardan herkesin, birbirine saygý duyacaðý þekilde,
hoþnut olmasýdýr. Bu þekilde yapýlan toplantýlar, baþarýlý geçti-
ði takdirde, aile içinde duygusal bir ortam saðlayarak, aile
üyelerinin birbirlerini daha yakýndan tanýmasýný ve onlarla da-
ha saðlýklý iletiþim kurmasýný saðlar. Bu olumlu iletiþim ortamý
içinde kiþiler, birbirlerinin ihtiyaçlarýna karþý daha duyarlý olabi-
lir ve birbirlerinin ihtiyaçlarýný karþýlama zemini oluþturabilirler. 
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KADINLAR GÜNÜNÜN

DÜÞÜNDÜRDÜKLERÝ

Her sene “Dünya Kadýnlar Günü” sebebiyle, kadýnlarýn
problemleri bir kere daha masaya yatýrýlýr. Ülkemizde kadýnla
ilgili problemlerin en önde sayýlanlarý ise töre cinayetleri, ka-
dýna yönelik þiddet ve kadýnlarýn, toplumun en az eðitim alan
kesimini oluþturmasý idi. Bu problemleri, çalýþan kadýnlarýn
bazýlarýnýn hem ev iþleri, çocuk bakýmý hem de iþ hayatýnýn
zorluklarýyla baþa çýkmak zorunda olmasý, bütçede söz sahi-
bi olamamasý gibi problemler takip etmektedir. Aslýnda kadý-
nýn problemi; toplumun problemi demektir. Kadýnla ilgili hiç-
bir problemi, erkeklerin problemlerinden ayýramayýz. Çünkü;
pek çok vakadan biliyoruz ki; kadýnýn þiddet görmesi demek,
kadýnýn gördüðü þiddeti kendi öz çocuðuna yansýtmasý de-
mektir. Kadýnýn ezilmesi demek, ileride kayýnvalide olduðu
zaman kendi geliniyle uzlaþmakta zorluk çekmesi demek, ka-
dýnýn þiddet görmesi demek, ruh ve beden saðlýðýnýn bozuk
olmasý demektir. Eþin, annenin ruh saðlýðýnýn bozuk olmasýnýn
hem çocuklarýn, hem de bütün ailenin ruhsal dengesini, er-
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keklerin iþ verimini çocuklarýn baþarýsýný olumsuz yönde etki-
leyeceði inkâr edilemez. Yine kadýnýn eðitim görmemesi, ço-
cuklarýna da yeterli eðitim vermemesi demektir.  Kadýnýn iyi
eðitim almamasý, bir meslek sahibi olamamasý, hayatta karþý-
laþtýðý zorluklarla daha zor baþa çýkmasý demektir.

Þiddet, kadýnýn problemlerinin en önemlisidir. Kadýnýn
kendini geliþtirmesine önemli bir engeldir. Bununla beraber
kadýnlarýn sadece eðitim almayanlarýnýn deðil, eðitim alanla-
rýnýn da þiddet görmesi, bunun sadece Türkiye’de deðil ge-
liþmiþ ülkeler olarak bilinen ülkelerde de yüksek oranda olma-
sý þunu düþündürüyor: Mesele güçlünün zayýfý ezmesidir. Ka-
dýnýn eðitim hakkýndan mahrum olmasý, iþ hayatýndan, yeterli
gelirden mahrum olmasý, aile içi sorumluluklarýn adil bir þekil-
de paylaþýlmamasý gibi problemler de yine ahlâkî eðitim ek-
sikliðinden kaynaklanmaktadýr.  

Evlilik danýþmanlýðý ve eðitimle, terapi programlarýyla þid-
detin önlendiði hatta ortadan kalktýðý ve diðer konularda ge-
liþme saðlandýðý bilinmektedir. Bununla beraber ahlâkî eðiti-
min en güçlü þekilde verildiði yer ise ailedir. 

Din ise güzel ahlâký tamamlamak üzere gönderilmiþtir.
Yapýlan bütün haksýzlýklar din adýna ve gelenek adýna yapýl-
maktadýr. Var olan bütün problemlerin en kalýcý çözümü iyi bir
ahlâkî ve dinî eðitimin saðlanmasýyla mümkündür. Bunda da
kadýnlarýn rolü önemlidir

Hakka tecavüzün en þiddetlisi olan töre cinayetlerine yol
açan geleneklerin yerleþmesinde, kadýnlarýn da rolü olduðunu
hepimiz biliyoruz. Eðer bir ailedeki birkaç haným, yeterli bilinç-
li direnci gösterebilse, aile üyeleri ile konuþup onlarý ikna etme-
ye çalýþsa, aile mahkemeleri bu kadar etkili olamaz. Annesin-
den, eþinden, kýz kardeþinden destek almasa pek çok aile üye-
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si, töre adýna cinayete teþebbüs edemez. Hatta öyle ki; oðlu-
nun eline tabancayý, bizzat verenin anneler olduðunu biliyoruz. 

Namus cinayetlerine yol açan olaylara, hem erkek hem
de kadýn açýsýndan bakýldýðýnda; bütün bunlarýn ahlâkî deje-
nerasyondan ve bilgi eksikliðinden kaynaklandýðýný görürüz.
Bunlarýn söylenmesi ise büyük ölçüde ahlâkî eðitimle müm-
kündür. Namusla ilgili dedikodularda, haksýz suçlamalarda
hatta iftiralarda erkekler kadar kadýnlarýn da rolü vardýr. 

Sosyal deðiþimler bilindiði gibi birden bire gerçekleþe-
mez. Ailenin psikolojik örüntüsünün (duygu ve davranýþ biçiminin),
ilmek ilmek güzel örnekler yaþanarak deðiþtirilmesi gerek-
mektedir. Kadýn da erkek de kendi ailelerinde gördükleri ör-
neklerle geliþen biliþsel þemalara göre hareket etmektedir.

Toplum olarak hepimize düþen görev ise bu þemalarýn,
ön yargýlarýn ve kalýplaþmýþ düþüncelerin deðiþmesi için ge-
reken bilincin kazanýlmasýna yardým etmektir. Aile eðitimi, bu-
nun için çok önemlidir. Kadýnlarýmýzýn kendi dinlerini iyi bilme-
leri ve güzel bir iletiþim becerisine sahip olmalarý, pek çok
problemin çözümü için en önemli baþlangýçtýr.
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MÜSTAKÝL BÝR MESLEK: 
EV HANIMLIÐI

Ev hanýmlýðý ve annelik görevini birlikte yürütmeye çalýþan
kýymetli haným kardeþlerimizin bir kýsmýnýn ortak bir dertleri
var. Bütün gün çalýþýp yorulmalarýna raðmen,  çevreleri tara-
fýndan, yaptýklarý iþe, belli bir gelir elde eden hanýmlarýn mes-
leði kadar önem verilmediðini hatta zaman zaman tüketici
kimseler gibi gösterildiklerini düþünüyorlar. Bu da onlarýn, za-
man zaman toplum içinde güvensizlik duygusuna kapýlmala-
rýna ve bazý durumlarda psikolojik sýkýntýlara sebep olabiliyor.

Diðer taraftan yýllar süren propaganda ve teþviklere rað-
men hala gerek memleketimizde, gerekse pek çok ülkede ka-
dýnlarýn kendi kabiliyetleri, ilgileri doðrultusunda bir eðitim
görmelerine ve aslî vazifelerini, aile müesseselerini etkileme-
yecek þekilde, insanlýða yararlý bir mesleði icra edebilmeleri
için gerekli þartlar hazýrlanmýþ deðildir. 

Aslýnda kültürlü ve yetenekli ev hanýmlarýmýz tarafýndan
yapýlan o kadar çok vazife vardýr ki, ev hanýmlarýnýn büyük
kýsmý, uygun þartlar hazýrlanmadan dýþarýda çalýþma hayatý-
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na atýlýrlarsa, korkarýz ki batý da olduðu gibi aile müessesesi
ve dolayýsýyla cemiyet açýsýndan dengeler altüst olur. Bunla-
rý þöyle maddeleyebiliriz:

Çalýþan hanýmlar eðer anne iseler gelirlerinin büyük bir
kýsmýný ya çocuklarýnýn bakýmý için harcamak ya da çocuða,
büyükannesi, hala, teyze gibi bir yakýný ya da nadir durumlar-
da babasý bakmak durumundadýr. Yani bir anne dýþarýda ça-
lýþabilmek için asli vazifesinin yerine getirilmesi hususunda
bir baþkasýyla iþ birliði yapmak mecburiyetindedir. Ev hanýmý
ise saðlýklý ve normal sayýda çocuða sahipse buna pek ihti-
yaç duymaz.

Çocukluðun ilk üç yýlý, anne çocuk iletiþiminin kurulmasý
ve çocuðun her yönden saðlýklý bir geliþime sahip olmasý açý-
sýndan çok önemlidir. Hele süt emme devresinde çocuðun
emzirilmesi, ev hanýmlarý tarafýndan daha huzurlu  bir þekilde
yapýlabilmektedir.  

Ev hanýmlarý, çok fazla yük yüklenmemiþlerse eþleri ile
daha yakýndan ilgilenebilmekte, bu da karþýlýklý ruhî tatmin ve
aile saadeti getirmektedir. 

Ev hanýmlarý, kendileri iyi eðitim görmüþlerse okul çaðýn-
daki çocuklarýna daha çok vakit ayýrabilmekte, onlarýn dersle-
ri ile daha iyi ilgilenebilmekte ve bazý konularda özel hoca tut-
maya ihtiyaç duymadan, onlarýn eðitimlerine, dolayýsýyla aile
bütçesine katkýda bulunabilmektedirler.

Yine ev hanýmlarý, güzel yemekler piþirerek, dikiþ, örgü
gibi el sanatlarý yaparak, pek çok þekilde ev ekonomisine kat-
kýda bulunabilmektedirler.

Ev hanýmlarý, komþularý, dostlarý ve akrabalarýyla, çalýþan
hanýmlarýn çoðundan daha çok ilgilenebilmekte, düðün has-
talýk vefat gibi önemli olaylarda, yüce dinimizin emirlerine da-
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yanan güzel âdetlerimizi daha kolay yerine getirebilmektedir.

Böylece çevresindekilere, kendi bildiklerini öðretmeye daha

çok fýrsat bulabilmektedirler. 

Yine ev hanýmý, ailedeki hasta ve yaþlýlarýn bakýmý, genç-

lerin okutulup meslek sahibi edindirilmeleri ve evlendirilmele-

ri gibi zaman zaman ikinci dereceden yakýn aile fertlerini de

ilgilendiren vazifeleri, dýþarýda tam gün çalýþan hanýmlardan

daha rahat yapabilmektedirler.

Bütün bu örnekler, iyi eðitim görmüþ bir haným tarafýndan

bilinçli bir þekilde yerine getirilen  ev hanýmlýðýnýn, çok önem-

li bir sosyal hizmet görevi olduðunu ve bir baþka meslekle

birlikte, bütün yönleriyle yerine getirilmesinin kolay olmadýðý-

ný göstermektedir.  

Kanaatimce kadýn, erkek herkes, yetenekleri ve ilgileri

doðrultusunda ve çevrelerinin ihtiyacýna göre meslekler seç-

melidirler. Nüfusunun yaklaþýk yüzde ellisi haným olan ülke-

mizde, tabii ki hanýmlarýn ev hanýmlýðý dýþýnda fizikî ve ruhî

yapýlarýna uygun baþka mesleklerde de çalýþmalarýna ihtiyaç

duyulmaktadýr. Fakat bu, dengeleri altüst etmeden yapýlma-

lýdýr. Bunun için de nasýl bir eczacý, bir doktor, bir öðretmen

birbirlerinin mesleðinin, diðerinin yerine geçemeyecek þekil-

de farklý özellikleri olduðunu kabul ediyorlarsa, ev hanýmlýðý-

nýn da farklý ve çok deðerli bir meslek olduðu, herkes tarafýn-

dan kabul edilmeli ve bu mesleði tek baþýna yürütmeyi se-

çen hanýmlarýn, diðer meslek dallarýnda olduðu gibi bilinçli

bir þekilde çok yönlü eðitilmeleri ve diðer meslek sahiplerine

olduðu gibi sosyal haklarýnýn saðlanmasý gerekmektedir. Bü-

tün bu temenniler, ileride yeterli tedbirlerin alýnmasý ile ger-

çekleþebilecek þeylerdir. Fakat bu hususta en büyük görev
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yine kendisini kültürel bakýmdan geliþtirmesini bilen,  mesle-
ðini seven ve kendine güvenen ev hanýmlarýna düþmektedir. 

Üzücü olan þudur ki; hanýmlar hem eðitimlerini artýrmak,
hem de kendilerini diðer alanlarda geliþtirme çabalarýnda,
bazý hanýmlar tarafýndan engellenebilmektedir. Çeyiz yapmak
yerine kitap okuyor diye kendi annesi tarafýndan eleþtirilen,
okuma isteðine öz annesi tarafýndan karþý çýkýlan pek çok
genç  kýzýmýz vardýr. 

Eþinin de onayýný aldýðý halde, dinî kitap okunan arkadaþ
toplantýlarýna katýldýðý, çalýþtýðý, kiþisel geliþim veya meslek
edindirme kurslarýna gittiði  için  kayýnvalidesi, görümceleri
hatta öz anneleri  tarafýndan kýnanan pek çok haným vardýr. 

Kendi probleminin çözümünde en önemli atýlýmý yapacak
olanlar, yine hanýmlarýmýzýn kendileridir. Toplumumuzda ve
bütün toplumlarda, bu konuda pek çok güzel örnek bulun-
maktadýr. Kendi çabasýyla okuma yazma öðrenen, komþula-
rýna okuma yazma öðreten hanýmlar... Kurslara katýlan, iþ ye-
ri açan, baþka hanýmlara da iþ imkâný açan hanýmlar... Dýþa-
rýdan bitirme sýnavlarýna katýlan ve üniversite mezunu olan
akademik alanda da ilerleyen hanýmlar... Vakýf ve dernek ça-
lýþmalarýyla topluma hizmet veren hanýmlar... Örnekler sayýla-
mayacak kadar çok ve çeþitlidir. 

Önemli olan yýkmadan yapmaktýr. Hem kendi ailesiyle,
hem de eþinin ailesiyle güzel geçinen, engellemelere tatlý
dille, güler yüzle karþýlýk veren, fakat doðru bildiðini de yap-
maya devam etmeye çalýþan ve bunu baþaran pek çok ha-
ným vardýr. Bu hanýmlar, sadece kendilerini geliþtirmekle kal-
mayýp baþka hanýmlarýn da bilinçlenmesini ve geliþmesini
saðlamaktadýrlar. Kýsýr çekiþmelerden kaçýnmak, aileleri ge-
rilimden uzaklaþtýrarak deðiþimi kolaylaþtýrmaktadýr.
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Problemlerin çoðu, konuþa konuþa çözülebilmektedir. El-
bette kadýnlarýn, bunlarý her zaman tek baþýna baþarmasý
mümkün olmayabilir. Fakat kadýnlar azimli olduklarýnda, ken-
dilerine destek olacak erkekleri bulabilmektedirler. 

Erkeklerin eþlerine bakýþ açýsýný, davranýþ ve iletiþim þek-
lini deðiþtirmekte yardýmcý olacak kiþiler arasýnda,  anneler ve
kýz kardeþler vardýr. Kadýn; anne, kýz kardeþ ve eþ olarak, ka-
dýn problemlerini de içine alan problemlerin çözümü için top-
lumsal deðiþimi hýzlandýracak potansiyele sahiptir. 

Problemler, yapýlardan kaynaklansa ve toplumun büyük
kesimi, grup psikolojisine göre hareket etse de kiþisel bilinç
ve gayret, her zaman bir miktar deðiþim saðlamaktadýr. Bu
bireysel çabalar, ne kadar organize bir hale getirilebilirse, el-
bette deðiþim de o kadar hýzlý olacaktýr.
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ÝÞÝNÝ BIRAKAN KADIN

MUTSUZ OLUYOR

Kadýnýn eðitim seviyesinin yükseltilmesi, toplum hayatýn-
da daha aktif rol olmasý, karar mekanizmasýnda söz sahibi ol-
masý, ekonomik özgürlüðünün olmasý toplum hayatýyla ilgili
önemli hedefler arasýndadýr. 

Bunun için; kadýnlarýn daha iyi eðitim almasý gerekiyorsa
da kadýnlarýn ancak pek azý yeterli eðitim ve çalýþma imkâný
bulabiliyor. Bununla beraber kadýnlarýn çoðu, gayriresmî iþ-
lerde ve  ev hanýmý olarak çalýþýp üretken olurken bir kýsmý da
ev kadýnlýðý ve annelik görevleri sebebiyle, tam zamanlý bir iþ-
te çalýþmamayý tercih ediyor. Yurdumuzda üniversite eðitimi
almýþ kadýnlarýn yaklaþýk üçte biri, çeþitli nedenlerle çalýþmý-
yor ve çalýþan kadýnlarýn da üçte biri çocuðu olduðu için iþini
býrakýyor. 

Genel olarak  kariyer sahibi kadýnlarýn yaklaþýk yarýsý,  çe-
þitli nedenlerle çalýþmamayý tercih ediyor ve küçük çocuða
sahip olmak en önemli nedenler arasýnda bulunuyor. Bunun-
la beraber kadýnlarýn çoðu, iþini býraktýðý için mutsuz oluyor. 
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Küçük çocuðu olan annelerin, iþi býrakma nedenlerinin
baþlýcalarý þunlar:

– Hayatýn ilk üç yýlýnýn çok önemli olduðunun bilincinde
olmalarý.

– Çocuklarýnýn  bakýmýný bizzat üstlenmek istemeleri. 
– Çocuðun bakýmýný üstlenecek güvenilir bir bakýcý bula-

mamalarý. 
– Çocuðun bakýmýný üstlenecek güvenilir bir kurum bula-

mamalarý.
– Erkeðin yüksek gelirli ve uzun iþ saatleri olan bir iþte

çalýþmasý ve kadýna aile içi sorumluluklarda destek olama-
masý. 

– Kadýnýn iyi bir kariyeri olmasýna raðmen gelirinin ba-
kýcý, temizlik iþleri gibi masraflarý karþýlamak için yeterli ol-
mamasý.

– Erkeðin iþ yeriyle kadýnýn iþ yerinin farklý yerlerde ol-
masý. 

Çalýþan kadýnlarýn büyük bir kýsmý, çocuklarýnýn bakýmýn-
da annelerinden veya kayýnvalidelerinden destek alýyorlar.
Bununla beraber, ikinci ve üçüncü çocuklarýn dünyaya gel-
mesi bu desteði zorlaþtýrarak, kadýnýn çalýþmama kararý alma-
sýna yol açýyor.  Yine hayatýn ilk üç yýlýnýn, çok önemli olduðu-
nun bilincinde olan anneler, çocuklarýný bu dönemde bizzat
kendileri eðitmek istediðinde, ikinci ve üçüncü çocuklarýn da
dünyaya gelmesiyle, iþ hayatýndan tamamen kopabiliyorlar. 

Erkeðin gelir durumunun iyi olduðu bazý ailelerde, kadýn
ne kadar mesleðini sevse ve kariyerinde ilerlemek istese de,
zorlayýcý maddî bir sebep olmadýðý için annelik ve ev kadýnlý-
ðý sorumluluklarýný hakkýyla yerine getirebilmek için çalýþma-
mayý tercih ediyor.  
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Kadýn, kariyerinde ilerleyemeyince mutsuz oluyor 

Bununla beraber kadýnýn çalýþmama kararý almasý da
onu, tam olarak rahatlatmamaktadýr. 

*Kadýnlarýn bir kýsmý her ne kadar böyle bir karar alsa da
kariyerlerinde ilerleyememek gibi nedenlerle iç çatýþmalar ya-
þayabilmektedir.

*Daha önce çalýþma hayatý olan kadýnlar, istedikleri iþte
çalýþmadýklarýnda mutsuz olup, ev kadýnlýðý rolünü yerine ge-
tirmekte de zorlanmaktadýrlar. 

*Kariyer sahibi olan veya olmak isteyen hanýmlar, ev ha-
nýmlarýnýn sosyal hayatlarýna uyum zorluðu çekmekte bu da
sosyal hayattan kýsmen uzaklaþmalarýna yol açmaktadýr. 

*Meslekî eðitim almýþ ve tahsilini ev hanýmý veya anne ol-
mak için yarým býrakmýþ olan kadýn, çocuklar büyüyüp iþi
azaldýktan sonra kariyerini ihmal ettiði için suçluluk duygusu
yaþayabilmektedir. 

Anne olan kadýnýn çalýþmasý için, 
iþ saatlerinin uygun olmasý gerekiyor

Aslýnda uygun þartlarýn hazýrlanmasýyla, üniversite mezu-
nu olsun olmasýn, kadýnýn hem annelik görevini yerine getir-
mesinin hem de üretken olup toplumda aktif rol oynamasýnýn
mümkün olabileceðini gösteren, hayatýn içinden bulabilece-
ðimiz pek çok örnek var. Bununla beraber bilhassa küçük ço-
cuðu olan kadýnýn çalýþabilmesi için, hem eþinden hem iþve-
renlerden hem de ailesinden destek görmesi gerekiyor. 

Türkiye XIII. Ulusal Psikoloji kongresinde, Diane Hal-
pern’in “Ýþ ve Aile: Stres ve Saðlýk” adlý konferansýnda ele al-
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dýðý gibi kadýnýn çalýþmasýnýn stresi artýran ve azaltan yönleri
bulunmaktadýr. Kadýnýn çalýþmasýnýn erkek ve kadýn için, stre-
si artýrýcý etkilerinin baþlýcalarý þunlar:  

*Kadýn hem mesleðini hem de annelik görevini yerine ge-
tirmeye çalýþýrken, kendisine yeteri kadar yardým edenin ol-
mamasý. 

*Her iki rolü yerine getirmeye çalýþýrken, ailede veya iþte
aksamalarýn olmasý. 

*Kadýnýn her iki rolü yerine getirirken, kendisine yeteri ka-
dar vakit ayýramamasý. 

*Erkeðin eþine yardým etmek isterken, iþinin aksamasý ve-
ya kendisine yeteri kadar vakit ayýramamasý. 

*Erkeklerin bir kýsmýnýn, eþine yardým etmeye çalýþýrken,
vakit azlýðý veya alýþkýn olmama gibi nedenlerle yeteri kadar
yardým edememekten dolayý suçluluk duymasý.  

*Kadýn ve erkeðin; çocuklarýn hastalýklarý, eðitimleri,  ba-
kýcýlarýn vaktinde iþe gelmemesi vb. nedenlerle iþlerine geç
kalmalarý.

*Sosyal hayata yeteri kadar vakit ayýramamalarý. 
Bununla beraber iþ hayatýnda kadýn ve erkeðin iþ saatle-

ri, aile içi sorumluklarý yerine getirmeye uygun þekilde olursa;
kadýnýn çalýþmasýnýn aile üyelerinde  stresi azaltýcý etkileri de
vardýr.

Stresi azaltýcý etkileri þu þekilde sýralayabiliriz:
*Kadýn eðer mesleðini seviyor ve uygun þartlarda çalýþý-

yorsa, kendisini daha iyi hissediyor ve daha saðlýklý oluyor. 
*Ýlgisi doðrultusunda üretken olduðu için daha mutlu

oluyor.
*Aile içi iletiþim daha saðlýklý oluyor.  
*Sosyal çevresi daha geniþ oluyor.  
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*Gününü daha iyi programlýyor.
*Çocuklarýna daha fazla ve nitelikli zaman ayýrýyor.
*Hem kadýn hem erkeðin, ayrý ayrý gelirleri olduðu için ya-

þama standartlarý daha yüksek oluyor.
*Çocuklarýnýn eðitimlerine daha fazla kaynak ayrýlabiliyor. 
*Erkek, kadýnýn geliri olduðu için, ek iþ saatleri ile evden

daha fazla uzak olmak zorunda kalmýyor. 
*Çocuklar anneleri kadar babalarýný da yeterli þekilde gö-

rebiliyorlar.  
Kadýnýn mutlu olmasý, toplum hayatýnda söz sahibi olma-

sý ve üretken olmasý, sadece kadýnýn deðil, idarecilerin ve iþ-
verenlerin çözümler bulmasý gereken bir konu. Bu konuda
bütün dünyada çalýþmalar yapýlýyor. Hedeflenen çözüm yolla-
rýndan  baþlýcalarý þunlardýr: 

*Ev hanýmlýðýnýn, müstakil bir meslek olarak kabul edilip
kadýnýn bu rolüyle statü kazanmasý.

*Ev hanýmlýðý dýþýnda baþka bir bir iþ daha yapmak iste-
yen kadýnlarýn, daha iyi eðitim alarak, daha az iþ saatinde,
daha iyi gelir elde edebilecekleri meslek sahibi olmalarý.

*Kadýnlarýn ücretli ve ücretsiz izinli olarak, 0–3 yaþlarýnda-
ki çocuklarýnýn bakýmýyla bizzat ilgilenmelerine fýrsatý verilme-
si. Bu dönemde, kariyerleri ile ilgili bazý eðitimler alabilmeleri.
Böylece iþlerine döndüklerinde kariyerlerinde daha çok ilerle-
miþ olmalarý. Ýþlerinde de daha verimli olmalarý. 

*Hanýmlarýn, çocuk bakýmý ve ev iþi konusunda sorumlu-
luklarýný azaltacak profesyonel hizmete ulaþabilmeleri. 
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B E Þ Ý N C Ý B Ö L Ü M

EVLÝLÝÐÝ
TEHDÝT EDEN SORUNLAR



ÝÞSÝZLÝÐÝN ÖNLENMESÝNDE KÝÞÝSEL

VE AÝLEVÝ BAZI ÇÖZÜM ÞEKÝLLERÝ

Þurasý bir gerçek ki, toplum olarak en önemli problemle-
rimizden biri de iþsizlik ve gelir azlýðýdýr. Ýþsizliðin, yakýn gele-
cekte büyük sosyal patlamalara yol açacaðýndan endiþe edil-
mektedir. Krizlerden sonra artan psikolojik sorunlarýn, boþan-
malarýn vb. problemlerin bir kýsmý, ekonomik nedenlerden
kaynaklanýp, bu konuda milletçe daha duyarlý olmamýz gerek-
tiðini ortaya koymaktadýr. 

Hükümet 2004 yýlýný, iþsizlikle mücadele yýlý ilân etmiþtir.
Bu problemin çözümünde, her ne kadar idarecilere büyük
görevler düþse de meselenin sosyal ve psikolojik kaynaklarý-
nýn üzerinde de durulmalý ve gerek iþsizler, gerekse aileleri
neler yapabilecekleri konusunda bilinçlendirilmelidir. 

Ýþsizliðin nedenleri, elbette kiþilerin içinde bulunduklarý
þartlara göre deðiþmekle birlikte en büyük problem, yeterli iþ
imkânlarýnýn olmamasýdýr. Bunun için daha fazla giriþimcinin,
devletten destek alarak iþsizlere iþ imkâný açmasý gerekmek-
tedir. Bununla beraber giriþimcinin de uygun kalifiye elema-
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na ihtiyacý bulunmaktadýr. Bir konuda yetiþmiþ eleman bul-
mak kolay deðildir. 

Bir kiþinin aranan eleman olma niteliðine sahip olamama-
sýnýn, bazý kiþisel nedenleri de bulunmaktadýr.  Bunlarýn ba-
þýnda kiþinin yeterli eðitim alamamasý, bilhassa tahsiline çe-
þitli nedenlerle devam edememesi gelmektedir. Bununla be-
raber eðitimli kesim arasýnda da iþsizlik oranýnýn gittikçe arttý-
ðý bilinmektedir. Bunun kiþisel ve psikolojik bazý nedenleri ve
çözüm yollarý ise þunlar olabilir:

Kiþinin ilgi duyduðu alanda eðitim görememesi 

Bu konuda ailelerin etkisi büyüktür. Anne-babalarýn ço-
cuklarýný, onlarýn istediði ve yetenekli olduðu alanda deðil de
kendi istedikleri alanda tahsil yapmaya zorlamalarý, kiþilerde
daha sonra isteklendirme eksiliðine yol açabilmektedir. Bu
durumu önlemek için meslek seçiminde ilgi ve yeteneklerin iyi
deðerlendirilmesi ve ailelerin veya diðer etkili kiþilerin, kendi
isteklerini empoze etmekten kaçýnýp sadece bilgilendirmeleri
gerekmektedir. Bazen ilgi ve yetenekler deðiþebilir. Bu du-
rumda kiþinin kendisini yenileyebilmesi, ailenin ve diðer tec-
rübeli, bilgili kiþilerin uygun þekilde bilgilendirmesi, kiþinin se-
verek çalýþacaðý bir iþ bulmasýný kolaylaþtýrýr.

Kiþinin ilgi duyduðu alanda aldýðý eðitimden, 
iþ bulmada ne þekilde istifade edeceðini bilememesi

Yeni istihdam alanlarý, kiþilerin haklarý, devletin saðladýðý
imkânlar her geçen gün deðiþmektedir. Bu gibi sebeplerle iþ-
siz kalýnmasýnýn önlenmesi için kiþilerin bilgiye ulaþmasý önem-
lidir. Danýþmanlýk hizmetleri bu konuda önem arz etmektedir.
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Üniversiteye hazýrlýk kurslarýnýn verildiði dershanelerden, bu

konuda yayýnlanmýþ kitapçýklar elde edilebilir. 

Kiþinin diploma notunun düþük olmasý veya 
istediði meslek için yeterli donanýma sahip olamamasý 

Aslýnda kiþi diploma notunun düþük olmasý sebebiyle ba-

zý iþ imkânlarýndan mahrum olacaðýný düþünebilir. Fakat dip-

loma notu, yüksek lisans eðitimi veya devlet memurluðu baþ-

vurusu gibi durumlarda önemli olsa da özel sektörde baþka

özelliklerle birlikte deðerlendirilmektedir. Bir veya iki yabancý

dil, iþle ilgili baþka eðitimler almýþ olmak, tecrübe, kiþinin baþ-

vurduðu iþte çalýþmayý gerçekten istemesi ve kendine güven-

mesi, bazý durumlarda diploma notunun yüksekliðinden daha

önemlidir. 

Ailelerin genci, iþ konusunda yalnýz býrakmamalarý da ge-

rekmektedir. Gencin, doðru iþlere müracaat edip etmediði

öðrenilmelidir. Kendisine uygun olmayan iþlere baþvurup sý-

navlarda veya mülakatta baþarýsýz olan, daha sonra da yeni-

den baþvurmaya cesaret edemeyen ve böylece gittikçe ken-

dilerine güven duygularýný kaybeden gençler çoktur. 

Baþarýsýzlýklar abartýlmamalý, sonuçlardan ders alýnýp ye-

ni bir atýlým için eksikliklerin giderilmesinin önemli olduðu, çe-

þitli þekillerde anlatýlmalýdýr. En iyi yatýrýmýn eðitime yapýlan

yatýrým olduðu da unutulmamalýdýr. 

Tahsil, kiþilerin sadece gelir elde etmesi açýsýndan de-

ðil, sosyal hayatta baþarýlý olmasý ve milletçe kalkýnmamýz

açýsýndan önemlidir. Bununla beraber tahsilini tamamlaya-

mayan, bu eksikliðini pratik hayatta çalýþarak veya çýraklýk
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eðitimi alarak giderip baþarýlý olan genel kültürünü de ken-
disini yetiþtirerek geliþtirenler de bulunmaktadýr.

Diðer taraftan pek çok genç, ailelerinin veya dostlarýnýn
saðladýðý iþ imkânlarýyla geliþip meslek sahibi olmaktadýr.
Önemli olan; kiþi üzerinde baský yapýlmamasý, ilgi ve yetenek-
lerinin göz ardý edilmemesi ve bir amaç sahibi olup o amaç
doðrultusunda hareket etmesinin kolaylaþtýrýlmasýdýr.

Ýþsizliðe bir diðer çözüm þekli ise aile üyeleri tarafýndan
yürütülen aile iþleridir. Bu iþlerin bir kýsmý, gençler için de iyi
bir geliþme ortamý hazýrlamaktadýr. 

Ýþsizliðin çözümünde ve iþsizlere yeni iþ imkânlarý saðlan-
masýnda, yeni atýlýmlara ihtiyaç vardýr.  Aslýnda toplumumuz-
da giriþimci ruha sahip olan, toplumun lokomotifi olabilecek
kiþiler çoktur. Ailenin maddî kaynaklarýnýn, yastýk altý para de-
nilen küçük birikimlerinin, ailedeki giriþimciler ve onlara
maddî-manevî destek olan aile üyelerinin dayanýþmasý ile de-
ðerlendirilmesinin güzel örnekleri çoktur. Fakat aile içi ortak-
lýktan kaçýnan kiþiler de oldukça fazladýr. Bunda gerek aile
içinde, gerekse baþka insanlarýn hayatýnda yaþanan olumsuz
tecrübelerin payý büyüktür.

Giriþimcilik çalýþmalarýný baltalayan nedenlerin baþýnda,
yapýlan iþte ehil olmama, ahlâkî bozukluklar,  kiþiler arasý ile-
tiþim çatýþmalarý ve yanlýþ anlamalar gelmektedir. Giriþimcilik
ruhuna en fazla zarar veren ise çabuk ve kolay kazanma ar-
zusu olup bunun zararlý sonuçlarý, ancak ahlâkî ve dinî eðitim-
le, kiþinin neyin ihtiyaç olduðunu ve önceliklerini iyi bilmesi ile
önlenebilir. Ýnsanlarýn çalýþmayý sevmesi ve sürekli kendileri-
ni geliþtirmeleri de çok önemlidir.

Ýþsizliðin bir diðer nedeni de kiþinin bulduðu iþin gelirini
düþük bulduðu için çalýþmamasýdýr. Hâlbuki gençlerin düþük
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gelirli de olsa bir iþte bilhassa aile iþlerinde çalýþmalarý ve eði-
tim alarak kendilerini geliþtirmeleri, onlara ya daha yüksek
gelirli iþlerin kapýsýný açacak ya da kendi iþlerine sahip olma
imkânýný saðlayacaktýr. Elbetteki burada istismar edilmemek
de esastýr. Diðer taraftan karþýlýklý iyi niyetle geliþen aile iþle-
ri, sadece aile üyelerine deðil, toplumdaki pek çok iþsize de
iþ imkâný saðlamaktadýr. Ýster aile üyeleri isterse aile dýþýnda-
ki kiþiler arasýnda olsun, iþ hayatýnda baþarýlý olmak için kiþi-
ler yaptýklarý iþ konusunda bilinçli olmalý, iþ hayatýnýn kuralla-
rýný iyi bilip tecrübe sahibi olmalý, uzun ve kýsa vade plânlarý-
ný iyi yapmalý, çok çalýþmalýdýrlar. Birlikte çalýþýlacak insanla-
ra karþý prensipler baþtan konmalý, açýk ve dürüst olunmalýdýr.
Görev taksiminin sýnýrlarý belirlenmeli maddî konular çekinme-
den, profesyonelce rahat ve saygýlý bir þekilde konuþulmalý,
gelir-gider dengesi iyi kurulmalý ve neticede ortaya çýkacak
baþarýlar karþýlýklý takdir edilmelidir. Ýþverenle çalýþanlarýn, bu
kurallara uyup da baþarýya ulaþmamalarý, hemen hemen
imkânsýz gibidir. Tabii ki insan, için kazanmak kadar kaybet-
menin de hayatýn bir parçasý olduðu ve kayýplarýn yeni atýlým-
lar için sadece tecrübe oluþturduðu da unutulmamalýdýr. 
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TV DÝZÝLERÝ ÇALIÞMA

VERÝMLÝLÝÐÝMÝZÝ AZALTMASIN

Dizilerin reklamlarý ilgi ve merakla izlenip diziler arasýnda

tercihte bulunmaya çalýþýlýrken, yaz tatilinin rehavetinden kur-

tulmaya çalýþan öðrencinin, iþ adamýnýn, memurun, iþçinin, ev

hanýmýnýn ve toplumun her kesiminden seyirci kitlesinin ve-

rimliliðini tehdit eder hale gelmektedir. 

Televizyon etkili bir iletiþim vasýtasý. Görerek alýnan bilgi-

ler, iþiterek veya okuyarak alýnan bilgilerden daha çok akýlda

kalýyor. Ýnsanlarýn dizilere bakýþ açýsý ise kiþiden kiþiye deði-

þiyor. Bazýlarý bilhassa aile dizileri veya romantizm ve mace-

ra içerikli dizileri seyretmeyi zaman kaybý olarak görürken,

bazýlarý TV izlerken dinlendiklerini, günün yorgunluðunu attýk-

larýný veya sadece hoþlandýklarý için TV izlediklerini ifade edi-

yorlar.  Seyirciler, aile ve macera dizilerine, biraz da kendile-

rinden bir þeyler bulduklarý için ilgi duyuyorlar. Ýzlerken ba-

ðýmlýlýk derecesinde aþýrýya varýlmadýðý ve olumsuz yanlarý

göz önüne alýnarak dikkatle seçildikleri takdirde, dizilerin, di-
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ðer televizyon yayýnlarý gibi toplumsal açýdan bazý olumlu
yanlarý þunlar olabilmektedir:

*Aile üyeleri ve dostlar arasýnda ortak ilgi alaný oluþturmasý.
*Kitap okuma alýþkanlýðý az olan toplumumuzun, kelime

hazinesini ve ifade gücünü artýrmasý.
*Sosyal ve duygusal konulara ilgiyi artýrmasý. 
*Kiþileri bazý konularda bilinçlendirmesi.
Bununla beraber bu yararlar, senaristlerin ve yapýmcýlarýn

kültür seviyesine, toplum deðerlerine verdikleri önem derecesi-
ne ve bunun gibi þeylere göre deðiþmektedir. Bu sebeple tele-
vizyon dizileri eðer dikkatle seçilmez ve kaliteye önem verilmez-
se, faydadan çok zararlý olmaktadýr. Dizilerin içerikleri, ayrý bir ya-
zý konusu olmakla beraber bu olumlu yönü dýþýnda bazý olumsuz
etkileri ise þunlar olmaktadýr:

Dizilere düþkünlük-depresyon iliþkisi

Depresyon durumunda televizyona ve dizilere düþkünlük,
bazý kiþilerde bilhassa ev hanýmlarýnda ve öðrencilerde artabil-
mektedir. Dizilerde ve bazý filmlerde olaylarýn geçtiði mekânlarýn
çoðunda, refah seviyesinin yüksek olmasý, insanlar arasý iliþkiler-
de bazý psikolojik konulara önem verilmesi, oyuncuyla kiþinin
kendisini özdeþleþtirmesi, sorunlarýný unutturmasý gibi nedenler
bu ilgiyi artýrmakta ve bu gibi nedenlerle baþlayan televizyon ve
dizi ilgisi, bir zaman sonra baðýmlýlýk haline gelebilmektedir.

Dizilere düþkünlük, depresyonla birlikte geliþtiði gibi, kiþi-
yi hareketsizliðe iterek sosyal hayattan koparacak bir tercih
nedeni olarak da depresyonu tetikleyebilmekte ya da varolan
depresyonun devam etmesine neden olabilmektedir.
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Aile içi iletiþimi engellemesi

Dizilerin en önemli mahzurlarýndan biri de aile içi iletiþimi
engellemesi veya bozmasýdýr. Hangi programýn seyredileceði
konusu, aile içinde tartýþma konusu olabilirken, erkekler daha
çok maç ve spor programlarýný, bayanlar ve çocuklar ise da-
ha çok dizileri tercih etmekte, bu da anlaþmazlýklarýn konuþu-
larak, ortak karar alýnarak çözülemediði bazý ailelerde ,bir ta-
rafýn isteðinin baskýn çýkarak, diðerinin kendisini huzursuz his-
setmesine yol açmaktadýr. Bazý uç durumlarda ise misafir
odasýnda, oturma odasýnda ve çocuk odasýnda, ayrý ayrý tele-
vizyonlarda ayrý programlar izleyen aile fertleri, ayrý dünyalar-
da yaþayarak gittikçe birbirlerinden uzaklaþabilmektedir.

Anne babasýnýn, odasýnda ders çalýþtýðýný düþündüðü
bazý öðrenciler, kendi odalarýnda dizi üstüne dizi seyrettikle-
rinden, baþarýlarý da gittikçe düþebilmektedir. 

Uyku ve yemek düzeninin bozulmasý

Geç saatlere kadar televizyon seyreden kiþiler (bilhassa

serbest meslek sahipleri, öðrenciler, ev hanýmlarý), evde yapýlacak iþ-
lerini yetiþtirememekte, sabah erken kalkýp iþe gidememekte-
dirler. Uyku düzeninin bozulmasý, hem aile içi stres kaynaðý
olmakta, hem de yemek düzeninin bozulmasýna sebep ol-
maktadýr. Uyku ve yemek düzeninin bozulmasý ve aile içi ile-
tiþim bozukluklarý ise iþte verimliliðin azalmasýnýn en önemli
nedenleri arasýndadýr.

Eðitim öðretimin ve yaz tatilinden sonra çalýþma hayatýnýn
yeniden canlandýðý bu dönemde, televizyon dizilerinin verim-
liliði düþürmemesi için hem anne babalarýn hem de öðrenci-
lerin bilinçli olmasý gerekmektedir. Aslýnda iþ hayatýnda veya
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öðrencilikte motivasyonu yüksek bir kiþi için diziler ve televiz-
yon programlarý, bir tehdit oluþturmamakta, kiþi dengeyi sað-
layabilmektedir. Motivasyonu düþük kiþilerde ise motivasyo-
nu daha da azaltarak verimliliði gittikçe düþürebilmektedir.
Bunu engellemek için aile toplantýlarý yararlý olmaktadýr. Aile
toplantýlarý, birçok aile içi problemin çözümüne yardýmcý ol-
duðu gibi, televizyon programlarýnýn bilinçli seyredilmesinde
de yararlý olmaktadýr. Aile üyeleri, sevgi ve saygý çerçevesin-
de konuþtuðu takdirde, birbirlerini daha iyi anlayarak doðru
seçimler yapabilmektedir. Birlikte kitap okuma, zekâ oyunlarý
oynama gibi alternatif faaliyetler bulmak, filmlere ve dizilere
düþkünlüðü azalttýðý gibi aile içi iliþkileri daha da iyileþtirmek-
tedir. Bu da kiþilerin programlý olmasýný kolaylaþtýrmakta ve
verimliliði artýrmaktadýr.
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EVLÝLÝK VE AÞK YARIÞMALARININ

TOPLUMA ETKÝLERÝ

Günümüzde televizyonda sürekli evlilik ve aþk üzerine ya-
yýnlanan yeni diziler, yarýþmalar büyük bir izleyici kitlesini ek-
ran baþýna baðlamaya devam ediyor. Yoðun bir iþ temposu
olanlar bu geliþmelerden çok az haberdarken esnek çalýþma
temposu olanlar, ev hanýmlarý gibi iþlerini yaparken televizyon
seyretme imkâný olan kiþiler,  toplum açýsýndan da endiþe ve-
rici geliþmeleri yarýþmacýlar kadar yakýndan takip ediyorlar. 

Bazý programlarda ise izleyicinin ilgisi yaþanan ilginç
olaylar ve çeþitli kanallarda canlý yayýnda sýklýkla yayýnlanma-
sý ve ana haber bülteninde yer almasý gibi sebeplerle daha
önce izlemeyenlerin de haberdar olduðu ve toplumun gidiþa-
týnda olumsuz etki yapmasý açýsýndan endiþe verici olmaya
baþladý. 

Bir dönem Tülin ve Caner aþký ile suni gündem oluþturul-
maya çalýþýldý ve bir kesim, medyanýn abartýlý yayýnlarýyla kiþi-
lerin zorla böyle bir evliliðe sevk edilmesini eleþtirirken, bir ke-
sim de bu evliliði heyecanla ve ilgiyle karþýlayýp ayrýlýklarýnda
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onlarla birlikte üzülüp aðladý.  Gelip geçici bir program olarak

bakýlan bu programlara ilgi neredeyse sosyolojik bir mesele

haline gelirken annelerle daha da geliþtirilen ve gelenekleri

de iþin içine dâhil eden baþka yarýþmalar da ilgi toplamaya

baþladý. 

Baþlangýçta çok masum þekilde baþlatýlmýþ görülen ve iz-

leyicinin þöyle bir merak ederek izlediði bu programlarýn na-

sýl bu kadar çarpýcý bir þekilde gündemde yerini aldýðýný ve

bireylerin kendi özel hayatlarýna müdahale izni vermeleri ve

özel hayatlarýn, duygularýn ilgilerin naklen verilip reyting ara-

cý yapýlmasýnýn, insanlarýn psikolojisini bozacak derecelere

ulaþýp çok üzücü hadiselerin cereyan etmiþ olmasýný milletçe

büyük bir esefle izlemekteyiz. 

Ýnsanlarýn günlük meselelerin tahlilini býrakýp da nasýl bu

olaylara vakit ve ilgi verebildikleri pek çok kiþinin merak konu-

su olurken; olaya psikolojik olarak yaklaþtýðýmýzda bunun bir-

çok nedeni olduðunu görebiliriz. 

Toplumun en küçük birimi, adeta hücresi niteliðindeki ai-

le, bireyler için en önemli kurumlardan biridir. Bireyin biliþsel,

ruhsal ve kiþisel her yönlü geliþiminde ve ruh ve beden sað-

lýðýnýn korunmasýnda birinci derecede etkili olan aile, ayný za-

manda aile üyeleri arasýnda istek, görüþ ve düþüncelerin ça-

týþmasý sebebiyle, en üzücü hadiselerin de yaþanabildiði bir

ortamdýr. Aþk ve sevgi kavramlarý çaðlar boyu toplumdaki bi-

reylerin büyük bir kýsmýnýn ilgisini çekmektedir. Genelde tüm

dünyada bayanlar aþk, sevgi ve aile kavramlarýna erkekler-

den daha çok ilgi göstermektedir.  

Bilimsel araþtýrmalar göstermektedir ki; aile içi ve evlilik

çatýþmalarýnýn çözümü arayýþýnda kadýnlar, daha çok gayret
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içindedirler. Bu ilgi kiþinin baþka ailelerde farklý örnekler gör-
me ihtiyacý duymasýna da yol açabiliyor. 

Aile dizilerine; çocuklarýn, gençlerin ve her yaþtan insanýn
yoðun ilgi göstermesinin sebeplerinden biri de budur. Bu ilgi
güzel programlarýn hazýrlanmasýyla ciddi meselelerimiz olan
aile içi þiddet, iletiþim sorunlarý, kadýn haklarýna saygý göste-
rilmemesi gibi konularda kitle eðitimini mümkün kýlabilmekte-
dir. 

Bununla beraber kiþilerin kendi meselelerine çözüm bul-
ma arayýþý baþka kiþilerin özel hayatlarýný irdeleme hakký ver-
memelidir.

Bu yarýþmalar özel hayatlarýna müdahale hakký veren ki-
þilerin yer aldýðý yarýþmalar olmakla beraber yarýþmacýlar da
baþlangýçta olaylarýn hangi boyutlara ulaþabileceðinin ve ne
derecede zarar görebileceklerinin farkýnda deðiller. Çok sa-
kin hoþ bir hava içinde baþlamýþ görülen eþ,  gelin bulma ya-
rýþmalarý evrensel ahlak kurallarýna hiç de uymayan tahrikler-
le gerilimli ortamlarda cereyan etmekte, kiþilerin mazileri mil-
yonlar karþýsýnda irdelenmektedir. Ayný anda bir kaç adayla
suni bir ortamda yakýnlaþan adaylar, duygu karmaþasý yaþa-
makta ve kararsýzlýk içinde bocalamaktalar. Son zamanlarda
çatýþmalarýn þiddeti de tahrik etmesi ve görüntülerin defalar-
ca yayýnlanmasý olayýn ciddiyetini ve reyting uðruna ahlak ku-
rallarýnýn ve en doðal insani duygularýn nasýl göz ardý edildi-
ðini göstermektedir. Üzücü olan ise; seyircilerin izlerken gös-
terdikleri tepkiyi yayýncýlara tam aktarmamalarýdýr. 

Gerçek hayattaki evliliklerde de anlaþmazlýklar ve çatýþ-
malar yaþanmaktadýr. Aile içi þiddet bütün dünyada olduðu gi-
bi ülkemizde de çok üzücü boyutlardadýr ve çözüm bulunma-
lýdýr. Evliliklerde akraba ve dostlar dengeleyici rol üstlenirler.
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Bu kuþaktan kuþaða aktarýlan ve yeni durumlara uyum saðla-
dýkça geliþen davranýþ modelleri ile saðlanýr. Bunun için aile
çok önemlidir. Bazý aileler güzel örnekleri nesilden nesile ak-
tarýp, saðlýklý ailelerin kurulmasýnda olumlu rol üstlenirken;  ba-
zý aileler gerilimi týrmandýran iletiþim ve davranýþ modelleri ile
sorunlu aile olmaya ve sorunlu aileler üretmeye asýrlardýr de-
vam etmektedir. 

Bununla beraber gerçek hayatta bazý ailelerde daha çok
çatýþma yaþansa bile zararý ailelerle sýnýrlýdýr.

Medyada yaþanan, milyonlarca kiþi önünde cereyan
eden örnekler ise; bu konulara bilhassa büyük þehirlerdeki
üniversite gençliði, evlenmeye aday okumayan genç kýzlarýn,
hatta iþ yerindeki genç delikanlýlarýn ilgi göstermesi sebebiy-
le yüz binlerce deðilse bile yüzlerce binlerce kiþi üzerinde
olumsuz etki yapabilecek þekildedir. Bu ilginin örneklerini ge-
çen yýldan beri pek çok ortamda gördüðümü belirtmek iste-
rim. 

Tabii ki ilginin bir nedeni de yarýþmacýlara verilen ödüller
olup yarýþmacýlar da özel hayatlarýna müdahale iznini bu
ödüller ve þöhret olma ümidiyle vermektedir.  

Yine yarýþmalardaki ilgi nedenlerinden biri kayýnvalide
tiplemeleridir. Gelin - kayýnvalide anlaþmazlýklarý gerçek ha-
yatta ailelerde zaman zaman yaþanmakta bazen de abartýl-
maktadýr. Programlardaki bazý kayýnvalide tiplemeleri bazý ai-
lelerde tabii olarak yaþanan ve zaman içinde çözülebilen ge-
lin-kayýnvalide anlaþmazlýklarýný da tahrik edebilir þekildedir.
Kötü örnekleri deðil güzel örnekleri göstermek esastýr. Bir in-
san güzel davranýþlara sahipse çeþitli roller üstlendiðinde ya-
ni anne, kayýnvalide, görümce,  evlat, gelin, kardeþ ve eþ ol-
duðunda da bu güzel davranýþlarý sergiler.
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Gerçek hayatta gelinine öz anne gibi sevgi ve saygý gös-
teren pek çok güzel kayýnvalide örneði vardýr. Gerçi bazý rol-
ler, ihtiyaçlarýn karþýlanmamasý sebebiyle stresli ortam,  kültü-
rel vb. farklýlýklar sebebiyle kiþilerin zayýf taraflarýný daha çok
ortaya çýkarmaktadýr. Kayýnvalide, görümce, gelin anlaþmaz-
lýklarý da menfaat çatýþmalarýndan ortaya çýkmakta ve anne,
baba, evlat çatýþmalarýndan daha çok olumsuz örnek görül-
mesine yol açabilmektedir. Bununla beraber kendini geliþti-
ren kiþiler bu çatýþmalarý veya karþýlaþýlan problemleri iletiþim
becerileri ile sevgi ve saygý çerçevesinde en az sýkýntýyla çö-
zebilmektedirler. 

Ailelere düþen gençlerin bu tür programlardan olumsuz
etkilenmemesi için güzel aile örnekleri görmelerine yardýmcý
olmak,  kendi kültürel özelliklerine sahip, geleneklerini de iyi
tanýtýp geleneklerin olumsuz yönleri varsa bunlarý anlatmak ve
güzel duygu düþünce ve davranýþ kalýplarý geliþtirmelerine
yardýmcý olmaktýr.

Bilhassa büyük þehirlerde gençler olumsuz sonuçlarýný
gördükleri bazý geleneklere tepki gösterip evliliklerinde sýkýn-
tý yaþamakta ve boþanmalar artmakta ve bunu gören diðer
gençler farklý arayýþlar içine girmektedir. Aile ve gençlik dizi-
lerine, evlilik ve romantizm yarýþmalarýna ilginin bir nedeni de
bu arayýþlar olabilir.   

Ýnsanlarýn modellere ihtiyacý vardýr. Gelenekler; asýrlar
boyunca deðiþik tarihi olaylarýn, semavi ve semavi olmayan
farklý dinlerden gelen motiflerin  ve coðrafi özelliklerin etkisiy-
le ortaya çýkarken, bireyin çevreye uyum saðlamasýný kolay-
laþtýran fakat yanlýþ savunma mekanizmalarý ile olumsuz þe-
kilde de ortaya çýkabilen duygu, düþünce ve davranýþ kalýp-
larýdýr. Gelenekler, sosyal hayatta gerekli olmakla beraber

169

E v l i l i ð i  Te h d i t  E d e n  S o r u n l a r



vazgeçilmez olmayýp varsa temelindeki yanlýþ tutumlar, dini,
ahlaki ve biliþsel eðitimle deðiþebilir. Bununla beraber ailenin
ve grup psikolojisinin etkisiyle eðitimin,  tutumlarýn duygu ve
düþünce kalýplarýnýn dolayýsýyla da geleneklerin deðiþmesin-
de ancak zamanla etkili olabilmektedir. Bu sebeple gençlerin
evliliðe hazýrlýðýnda farklýlýklarýn farkýnda olmalarý ve yýkma-
dan yapmaya çalýþmalarý önemlidir. 
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GAYRÝMEÞRU ÝLÝÞKÝLERÝN

YAYILMASINDA BASININ ROLÜ

Aile yapýsýnýn en önemli özelliklerinden biri baðlýlýk, sada-

kat ve güvendir. Böyle olunca gayrimeþru iliþkilerin aileyi ve

geleneksel aile yapýmýzý tehdit ettiði de bilinen bir gerçektir.

Basýnýn özel hayatlarý sürekli deþifre etmesi ve bilhassa gay-

rimeþru iliþkileri haber konusu yapmasý ise bilhassa ergenlik

çaðý gençleri tarafýndan bu davranýþlarýn, standart insan dav-

ranýþý ve modeli olarak görülmesinde etkili olmaktadýr. 

Bilhassa memleketimizde, TV de yayýnlanan aile dizilerin-

de sevilen karakter olmuþ kiþilerin özel hayatlarýnýn deþifre

edilmesi ve gayrimeþru iliþkileri ile ilgili haberlerin en etkin ile-

tiþim kanallarýnda, magazin programlarýnda ve gazete say-

falarýnda yayýnlanmasý bu açýdan üzücüdür.  Böylece en etki-

li yayýn organlarý vasýtasýyla, örnek alýnmamasý gereken hare-

ket ve davranýþlardan biri olan “eþlerin birbirini aldatma” ha-

disesi, âdeta kabul edilebilir ve meþru insan davranýþý kapsa-

mýna sokularak haber deðeri kazanmaktadýr. 
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Basýnýn olaný sunduðu, Türk toplumunda ve dünyada eþ-
lerin birbirini aldatma hadiselerinin çok olduðu da söylenebi-
lir. Bu bir yere kadar doðrudur. Fakat öðrenmenin insan dav-
ranýþý üzerindeki etkisi malûmdur. Bilindiði gibi bu tür haber-
ler, sosyal öðrenme yoluyla kötü davranýþlarýn yayýlmasýnda
ve kabullenilmesinde etkili olmaktadýr. Aldatma bütün dünya-
da olduðu gibi ülkemizde de aileleri ve kiþilerin ruh ve beden
saðlýklarýný tehdit etmektedir. 

Nihan Haným’ýn eþi zengin bir tüccardýr. Eþinin kendisini
aldattýðýný çeþitli þekillerde öðrenmiþ ve büyük bir ruhsal bu-
nalýma girmiþtir. Bunu eþiyle konuþtuðunda ise eþi, büyük bir
soðukkanlýlýkla bütün arkadaþlarýnýn gayrimeþru iliþkileri oldu-
ðunu ve bu meseleyi bu kadar büyütmemesi gerektiðini, bu
iliþkilerin gelip geçici olduðunu söylemiþtir. Nihan Haným, bu
tür davranýþlara kendi ailesinde alýþmamýþtýr. Babasý, annesi-
ni kesinlikle aldatmamýþtýr. Bu olay sebebiyle psikolojik buna-
lýma girer. Bu durum eþini de etkilemeye baþlar. 

Bir baþka örnekte ise Aylin Haným eþinin, kendisini aldat-
masý sebebiyle eþinden ayrýlmak istemiþ ama annesi ve ba-
basý böyle bir sebeple eþinden ayrýlamayacaðýný, pek çok ka-
dýnýn bu acýya katlandýðýný söylemiþlerdir. Ayrýlma kararýna
babasý razý olmayýnca, ekonomik özgürlüðü de olmayan Ay-
lin Haným ne yapacaðýný þaþýrmýþtýr. Ne kendisinde eþine kar-
þý aileyi devam ettirecek sevgi, saygý ve güven hissetmekte-
dir ne de ailesinden destek görmediði için eþinden ayrýlabil-
mektedir. 

Bu gibi durumlarla karþýlaþýp da aþýrý kýzgýnlýkla intikam
duygusuna kapýlan ve daha büyük üzücü durumlarla karþýla-
þan hanýmlar da vardýr. Bütün bunlarýn aksine eþinin, gayri-
meþru iliþkilerini tabii gören hanýmlar da bulunmaktadýr.
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Hâlbuki güven eksikliði ve aldatýlma kiþiyi, hem bedenen hem
de ruhen yýpratmakta evlilikte bulunmasý gereken sýcak ve
huzur verici duygusallýðý köreltmektedir. 

Bütün bu örnekler, aldatmanýn Türk toplumunda yaygýn
olduðu anlamýna gelmez. Birbirine sevgi ve güvenle baðlý,
birbirlerini kesinlikle aldatmayan eþler çoktur. Bununla bera-
ber hayat uzun bir yoldur. Kiþi bu yolda tökezleyebilir. Kadýn-
erkek iliþkileri, kiþinin kendisini sürekli kontrol altýnda tutmasý-
ný gerektiren iliþkilerdir. Ýnsanlar hata yapabilirler. Asýl yanlýþ
olan kiþilerin hatalarýný savunmalarý, arkadaþlarýný örnek gös-
tererek kendilerini mazur göstermeleri ve yanlýþta ýsrar etme-
leridir. Aldatmanýn pek çok sosyal, psikolojik ve hatta biyolo-
jik sebebi vardýr. Aldatma sorunu ancak erkek ve kadýnýn ev-
lilik öncesinden bilinçlendirilmesi, kiþisel problemlerini çöz-
mek için gayret göstermesi ve mutlu bir hayat sürmek için bir-
birlerinin ihtiyaçlarýna duyarlý olmasý ile engellenebilir. Böyle-
ce gelecek nesillere, kuþaktan kuþaða aktarýlabilecek, güzel
davranýþ modelleri sergilenebilir. 
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ALDATMA, BÝR AHLÂK PROBLEMÝDÝR

Ýnsanlar arasý iliþki, güvene dayanýr. Her insan, karþýsýndaki

kiþiye güvenmek ister. Güvenilir ve dürüst bir kiþi olabilmek bir

erdem olmakla birlikte hemen herkes, dürüst ve güvenilir oldu-

ðunu iddia eder. Fakat insan iliþkilerine bakýldýðýnda, söylenenle

yapýlanlarýn birbirini tutmadýðýný gösteren üzücü olaylar sürekli

tekrarlanmaktadýr. Ýnsanlar arasý güven bunalýmý bazen yanlýþ

anlamalardan da kaynaklanabilir. Ýnsanýn olduðu her yerde bu

gibi durumlar normaldir. Asýl endiþe verici olan ise insanlarýn, bir-

birlerini bile bile aldatmasýdýr. Bunu o kadar büyük soðukkanlýlýk-

la yapan kiþiler vardýr ki, hayretler içinde kalmamak mümkün de-

ðildir.  En sýk karþýlaþýlan aldatma türlerinden bazýlarý þunlardýr:

*Borç alýp ödememek, karþýlýksýz çek vermek.

*Bir kiþinin diðerine kefil olmasý ve kefil olunan kiþinin bu-

nu kötüye kullanmasý. 

*Bir iþ için vekâlet verilen kiþinin, bu vekâleti kötüye kul-

lanmasý.
*Kiþinin evlenirken kendinde olmayan özellikleri, varmýþ

gibi göstermesi. 
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*Eþlerden birinin bilhassa erkeðin, eþini bir baþka kiþiyle
iliþki kurarak aldatmasý.

*Satýcýnýn sattýðý þeyin fiyatýný rayicinden yüksek söyleye-
rek, kusurunu gizleyerek veya eksik ölçüp tartarak müþteriyi
aldatmasý.

*Ev sahibinin kendisinin oturacaðýný  veya satacaðýný söy-
leyerek kiracýyý  evinden çýkarýp, daha yüksek fiyatla baþkasý-
na kiraya vermesi.

*Kiracýnýn kirasýný ödemeyerek evden çýkmasý.
*Kiracýnýn ev sahibi üzerine olan tesisatlarý kullanarak,

harcama bedelini ödememesi.  
*Müteahhit, marangoz terzi vb. kiþilerin malzemeden çal-

ma gibi anlaþmaya uymayan þekilde davranmasý.
Bu gibi aldatma türlerinde, iki kiþi arasýnda önce güven

iliþkisinin kurulmasý, daha sonra bu güvenin kasýtlý olarak kö-
tüye kullanýlmasý vardýr. 

Bazý evliliklerde erkek eþini aldattýðý halde eþinin, bunun
farkýnda olmadýðýný sanmaktadýr. Hanýmýn, eþinin cep telefo-
nunda gizlediði mesajlarý tesadüfen okumasý, baþkalarýnýn
söylemesi ya da gözüyle görmesi sonucu bunu anladýðýnda
da erkek, eþini yemin etmeye kadar varan çeþitli þekillerde,
böyle bir þeyin olmadýðýna inandýrmaya, ikna etmeye çalýþ-
maktadýr. Kiþinin, eþini bu þekilde aldatmasý, bazen kiþilik bo-
zukluðundan da kaynaklanýp tedavi gerektirir. 

Modeller önemlidir

Aldatma, genelde sosyal öðrenme ile oluþan bir ahlâk prob-
lemidir. Ahlâk eðitimi, ancak manevi deðerlerin kazandýrýlmasý
ve kiþide öz denetim saðlanmasý ile gerçekleþebilir. Bu da kiþilik
geliþiminin en yoðun olduðu hayatýn ilk günlerinden itibaren,
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baþta anne-baba olmak üzere, büyüklerin güzel örnek olmasýy-
la baþlayýp, öðretmen ve arkadaþlarý gibi kiþilerden sosyal hayat-
ta güzel örnekler görmesi ile pekiþir. Kiþi, arkadaþlarýný da yine
kendisi için saðlanan ortamdan seçer. Aldatmanýn her türünde
kiþi, çevresinden destek almaya çalýþýr. Ya aile ortamýnýn ya da
arkadaþ ortamýnýn kiþiyi bir þekilde desteklemesi, en sýk rastlaný-
lan nedenler arasýndadýr. Örnek olarak, erkeðin hanýmýný aldat-
masý durumunda, baþta baba olmak üzere bir aile büyüðünde
benzer bir davranýþ bozukluðu görülmesi veya bu tür davranýþ-
larýn aile içinde ‘erkektir yapar, kadýn görmezlikten gelecek’ ve-
ya ‘hoþ görecek’ þeklinde tabii karþýlanmasý çok sýk rastlanýlan
bir durumdur. Ýkinci sýk rastlanýlan durum arkadaþlarýn benzer
þekilde eþlerini aldatýp bu gibi çirkin davranýþlarý normal karþýla-
malarýdýr. Eþlerini aldatan kiþilerin, kendi eþlerine güvenmedikle-
rine, aþýrý kýskandýklarýna da çok sýk rastlanýlmaktadýr. 

Benzer durum ticaret hayatýnda ve sosyal hayatta da görül-
mektedir. Devamlý insanlarýn birbirini aldattýðý bir ortamda yaþa-
yan, kendisi de defalarca aldatýlan kiþi, baþkalarýný da aldatma-
yý bir açýkgözlülük, menfaatini kollama olarak görebilmektedir. 

Aldatma, aslýnda karþýdaki kiþiye zarar veren bir davranýþ
olarak görülse de aldatan kiþi, asýl kaybeden taraf olmaktadýr.
Baþkalarýný aldatan tüccar, sanatkâr vb. kendisi de sürekli alda-
týlma endiþesi taþýr. Eþini aldatan kiþi, hem vicdanen rahatsýz,
hem de kýzýnýn, kýz kardeþinin benzer hatalarý yapacaðý endiþe-
si ile yaþayan bir kiþi haline gelmektedir. Bu kiþi insanlarý aldattý-
ðý için kendisi de kimseye güvenememektedir. Toplum ancak
her bireyin bu konudaki hassasiyeti ile dürüst bir toplum haline
gelebilir.

Aldatan kadar aldatýlan da bu konuda sorumludur. Kiþi
çevresindekileri aldattýðýný zannettikçe davranýþý âdeta ödül-
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lendirilmektedir. Etrafýndakiler dikkatli olup gereken uyarýlarý
yaparak en azýndan aldanmadýðýný gösterdikçe ve kiþi bu tür
davranýþlarýndan psikolojik olarak zarar gördükçe davranýþ
pekiþtirilmemektedir. Bunun için herkesin ahlâkî ve hukukî
haklarýný bilip ona göre davranmasý, bu gibi davranýþlarý ta-
mamen ortadan kaldýramasa da azaltacaktýr.

Aldatma dürtüsü kontrol bozukluðu olabilir

Bazý durumlarda aldatma dürtüsü bir kontrol bozukluðudur.
Kiþinin, baþka kiþileri aldatmamasý için belli bir ahlâkî olgunluða
eriþmesi gerekir. Bu ahlâkî olgunluða eriþememiþ kiþi, ben mer-
kezci davranarak  kiþisel menfaati, istek ve arzularý uðruna  et-
rafýndaki kiþilerin güvenini kaybetme, en sevdiði kiþileri dahi üz-
me, zarara uðratma, maddî manevî bedeller ödeme, hatta hu-
kuken ceza görme pahasýna diðer insanlarý aldatmaktadýr.

Bir kimsenin ahlâkî bir kurala hiç kimsenin olmadýðý bir
yerde oto kontrol ile (kendi kendisini kontrol ederek) uymasý, ahlâkî
geliþimin en üst seviyelerindendir. Bu ise baskýya dayanma-
yan, saðlýklý bir iletiþimin olduðu çocuk yetiþtirme tutumlarýyla
ve manevî deðerlerin kazandýrýlmasýyla saðlanabilir.

Kiþi, hayat boyu geliþmektedir. Çocukluktan kazanýlan ve
olumsuz çevre ile pekiþtirilen olumsuz tutum ve davranýþlarýn
deðiþtirilmesi kolay olmasa da birey bunun için gayret etmek-
le yükümlüdür. Deðiþim için önce kiþinin davranýþýnýn ahlâkî
olmadýðýný kabul etmesi gerekir. Daha sonra bunu nasýl de-
ðiþtirebileceðini araþtýrmasý gelir. Olumsuz etkide bulunan
çevresini, arkadaþlarýný deðiþtirmesi, kendisini geliþtirmesi,
manevî hayatýný güzelleþtirmesi, dürtü kontrol bozukluðu du-
rumlarýnda psikolojik destek almasý gibi aþamalarla kiþi, baþ-
kalarýný ve kendisini aldatan bir kiþi olmaktan kurtulabilir.
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BAÐIMLILIKLAR

AÝLEYÝ TEHDÝT EDÝYOR

Alkol baðýmlýsýna ailesi nasýl yardýmcý olabilir?

Bazý sosyal hastalýklarýmýz, ailelerimizi etkilemeye devam

ediyor. Alkol baðýmlýlýðý da bunlardan biridir. Hâlbuki gerek

alkol baðýmlýsý kiþi gerekse ailesi, doðru davranýþ konusunda

bilgilendirilmiþ olsalar, baðýmlýnýn tedavi olmaya karar verme-

sine kadar geçen zor yýllar hiç yaþanmayabilir. Genellikle

baþlangýç safhasýnda tedaviye baþlanýlmasý önemlidir. Yapý-

lan psikolojik araþtýrmalarda alkolizmde yakýnlarýnýn kolayca

fark edebileceði dört belirgin evre tespit edilmiþtir. 

1. Evre: Bu evrede rahatlamak için içer ve gerekçe olarak

kendini sinirlendiren olaylarý gösterir. 

2. Evre: Bu evrede kiþi yalnýz ya da gizli içmeye de baþ-

lar. Düþünceleri sýk sýk alkol içmeye kayar. Ýlk hafýza kayýpla-

rý ortaya çýkar. 

3. Evre: Ýçilen miktar konusundaki kontrol kaybedilir. Al-

kolik, olaðan dýþý içme isteði konusunda endiþelenerek bazen
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kendi isteðiyle alkolden uzun süre uzak dursa da gittikçe sýk-
laþan geri dönüþler yaþar. 

4. Evre: Ýçme nedeni konusundaki kontrolü kaybeder.
Ayýk zamanlarda, tipik yoksunluk belirtileri ortaya çýkar ve bu
nedenle daha sabahtan içmeye baþlar. 

Alkolizmin bir üst aþamasý, kronik alkolizmdir. Kronik al-
kolizm hastalarý, alkol yüzünden aðýr ruhsal, bedensel ve sos-
yal zararlara uðrarlar. Çoðunlukla insanlar arasý iliþkiler de
bundan zarar görür ve olumsuz malî ve meslekî sonuçlar or-
taya çýkar. Ýlerledikçe uzun süreli sarhoþluk, ahlâk çöküntüsü,
düþünce yapýsýnýn deðiþmesi, kiþilik deðiþimi alkol temelli
psikozlar, tarifsiz korkular ve titremeler, olmayan sesler duy-
ma, görüntüler görme, ciddi saðlýk sorunlarý gibi daha ileri
belirtiler görülür ki, mutlaka hastane tedavisi gerekir. 

Kiþinin alkol baðýmlýlýðýndan tam olarak kurtulmasý, ancak
tedaviyi istemesiyle mümkündür. Bu sebeple bu kötü alýþkan-
lýðý býrakmaya, kiþi kendi iradesiyle karar vermedikçe bütün
tedaviler boþa çýkar. Zira çevresinin ýsrarý ile tedavi için has-
tanede kalýp düzelen kiþiler bile, daha sonra yeniden alkole
baþlayabilirler. Bununla beraber kiþi tedavi olmayý isterse al-
kolizmin evrelerine göre ayakta veya hastanede tedavi edile-
rek, alkolizmden tamamen kurtulabilir. Bu konuda þu husus-
lar önemlidir:

Sebepler araþtýrýlmalýdýr

Alkol baðýmlýsý kiþiye, ancak onu alkol almaya iten sorunla-
ra yönelik çözümler üreterek yardýmcý olunabilir. Önce özellik-
lerini, yaþam tarzýný ve felsefesini bilmek gerekir. Kiþiyi alkol
kullanmaya iten sebepler arasýnda ekonomik sýkýntýlar, kötü ar-
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kadaþ, ailedeki bilhassa çocukluk yýllarýndaki ilgi ve sevgi ek-

sikliði, hayatta bir amacýnýn olmayýþý, kendine güven eksikliði

ve kendi içindeki psikolojik çatýþmayý bastýrma arzusu önemli

bir yer tutar. Bu sorunlarýn tespiti ve çözüm yollarý için alkoliz-

min ilk evresinde, bir psikoterapistten yardým alýnabilir. 

Yardýmcý olacak kiþi bilinçli olmalýdýr

Baðýmlý bir yakýnýna yardýmcý olmak isteyen kiþi önce al-

kol baðýmlýlýðý konusunda bilgi toplamalýdýr. Alkolizm konu-

sunda internetten, kütüphanelerden pek çok kaynaktan bilgi

toplanýlabilir. Ayrýca bu konularda çalýþan bir uzmandan ya

da baþarýya ulaþmýþ eski bir baðýmlýdan bilgi alýnabilir. 

Alkol baðýmlýsýyla konuþurken dikkat edilecek hususlar

Baðýmlýnýn, alkollü olmadýðý bir zamaný seçin. Sakin, akýl-

cý ve dürüst bir þekilde, hastanýn davranýþý, sonuçlarý ve sað-

lýðý konusunda konuþun.

Anlayýþlý olun. Onun alkol alma nedenlerini, yorum yap-

madan dinleyin.  

Baðýmlýya kiþisel ilgi gösterin ve sadece onun alkol prob-

lemlerini görmeyin. Kiþisel sýrlarýný saklayýn. 

Güçlü olun. Ona alkol kullanýmýnýn zararlý olduðunu ve

problemler yarattýðýný, ancak gerekli önlemler alýndýðý takdir-

de bundan kurtulabileceðini söyleyin. 

Destekçi olun. Baðýmlýya, önündeki zorlu zamanlarý atla-

tabilmesi için gerekli yardýmý bulmasý ve moral kazanmasý için

destek verin. Somut bir þekilde, neden endiþe ettiðinizi ve

davranýþlarýný nasýl deðiþtirdiðini anlatýn.
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Baðýmlýnýn olaylarý çarpýtan açýklamalarýna, kendince
mantýklý yorumlamalarýna karþý hazýrlýklý olun. Acele sonuç
beklemeyin. Ýlk görüþme genellikle baþarýlý olmaz. Kararlý
olun ve baþka görüþme fýrsatlarý saðlayýn. 

Kaçýnýlmasý gereken davranýþlar

Böyle bir iletiþimde genellikle olumsuz yorumlarla iletiþim
kesilir. Bunu önlemek için alaycý, ayýplayýcý, damgalayýcý, ið-
neleyici, itham edici, küçümseyici ve suçlayýcý ifadelerden
kaçýnýlmalýdýr. Yardýmcý olacak kiþi, kendi kendine öz eleþtiri
yapsa da kendini acýndýrýcý ve kýnayýcý ifadelerden de kaçýn-
malýdýr. Alkol baðýmlýsý kiþiye yardýmcý olmak oldukça zor ve
incitici olabilir. Bu konuda baþka kiþilerden de destek alarak,
duygusal yoðunluktan kurtulmalýdýr.  

Ýnanç kuvveti, alkol kullanýmýný büyük ölçüde önler. Bu-
nunla beraber inançlý olup da çeþitli sebeplere bilhassa çev-
re ve arkadaþ etkisine baðlý olarak, alkol kullanmaya baþla-
mýþ olan ve bu sebeplerin ortadan kalkmamasý nedeniyle al-
kol kullanmaya devam edip gittikçe baðýmlý hale gelen kiþiler
çoktur. Ýnancýn alkolü engelleyebilmesi için kiþinin manevî yö-
nü kuvvetli, kýnamayan, destek olan, güzel ahlâk sahibi kiþi-
lerle birlikte zaman geçirmesi, sohbetlere katýlmasý, kitap
okumasý ve bir yaþama gayesinin de olmasý gerekmektedir.
Bunun için bir sivil toplum kuruluþuna (vakýf, dernek gibi bir yardým

kuruluþuna) üye olabilir, toplantýlara katýlabilir, böylece hem bir
yaþama gayesi olur, hem de arkadaþ çevresi geniþleyip yal-
nýzlýk duygusundan kurtulabilir.
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PATOLOJÝK KUMAR BAÐIMLILIÐI

Kumar, günümüzde hoþça vakit geçirme, eðlenme ve
dinlenme aracý olarak gösterilmeye çalýþýlmakta ve popülari-
tesi gittikçe artmaktadýr. Çalýþmadan, kýsa yoldan zengin ol-
ma amacýna ulaþmak için çýkar yol olarak gösterilen kumar,
pek çok ülkede medya tarafýndan hatta devletin onayýyla yo-
ðun bir þekilde teþvik edilmektedir. Bu propaganda, kumar
sorunlarýnýn ne kadar önemli olduðunu da unutturmaktadýr.
Kumar, isteyerek riske girmeyi içerse de kazanmada þans
faktörünün rolü büyüktür.

Ülkemizde mevcut durum

Ülkemizde devlet tarafýndan oynatýlan kumar türleri; Milli
Piyango,  Kazý Kazan, Spor-Toto, Sayýsal Loto ve at yarýþlarý
üzerine oynanan Ganyan’dýr. Özel sektörün iþlettiði Casino-
lardaki kumarhanelere önceki yýllarda izin verilmiþken daha
sonra bu yerler, yasayla kapatýlmýþtýr. Bunlarýn dýþýnda kahve-
lerde, derneklere baðlý lokal ve kulüplerde ve “bitirimhane”
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(kahvelerin özel bölümleri) olarak adlandýrýlan yerlerde, yasa dýþý

olarak yaygýn þekilde kumar oynanmaktadýr.

Ýnternet, kumarý yaygýnlaþtýrýyor

Son günlerde bahis oyunlarýnýn ve çeþitli þekillerde kumar

oynama alýþkanlýðýnýn, gün geçtikçe yaygýnlaþtýðýný görmek-

teyiz.  Bilhassa bilgisayara ve internete ilgisi gittikçe artan

gençlerin, internet üzerinden oynanan bu bahis oyunlarýndan

tahrip olabileceði ihtimalini göz ardý etmemek gerekir. 

Patolojik kumar baðýmlýlýðý nedir?

Kumar oynama alýþkanlýðý, kiþiye ve aileye getireceði bü-

yük maddî ve manevî zararlar sebebiyle olduðu kadar pato-

lojik (hastalýk derecesinde) bir hal alabilmesi sebebiyle de endi-

þe vericidir. Dürtü kontrol bozukluklarý arasýnda önemli bir ye-

ri olan “patolojik kumar baðýmlýlýðý” ancak tedavi ile düzelebil-

mektedir. Dürtü kontrol bozukluðu; aralýklý patlayýcý bozukluk,

çalma hastalýðý (kleptomani), gibi þekillerde kendini gösteren,

kiþinin kendisi veya baþkalarý için tehlikeli olabilecek bir dür-

tüyü, uygulamayý engelleyememesi ve bunun sonucunda

memnunluk hissi duymasý durumudur. 

Kumarbazlarýn hepsi patolojik kumarbaz deðildir. Kumar

kumar oynayanlarýn baðýmlýlýk derecesi þu þekilde sýnýflandý-

rýlabilir: 

a) Profesyonel kumarbazlar: 

Bunlar, geçimlerini kumardan saðlarlar. Kumar oynamak-

tan ziyade, kazanmaktan doyum alýrlar.
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b) Suçlu kumarbazlar (Antisosyal Kumarbazlar):

Antisosyal kiþilik bozukluðu özellikleri olan kumarbazlar-
dýr. Patolojik kumarbazlarýn tersine kumar oynayabilmek için
yasa dýþý yollardan elde ettikleri parayý geri ödemek gibi bir
niyetleri yoktur. Kaybettiklerinde baþkalarýný suçlarlar ve hat-
ta kavga çýkarýrlar. Patolojik kumarbazlarda sýk görülen piþ-
manlýk, suçluluk ve depresyon bunlarda çok seyrektir.

c) Sorunlu Kumarbazlar:

Sýklýkla yýllarca sürebilecek sorunlu ve sorunsuz dönem-
leri olur. Bir kýsmýnda baðýmlýlýk derecesi patolojik boyutlara
ulaþabilir. 

d) Patolojik Kumarbaz: 

Devamlý veya aralýklarla, kumar üzerindeki kontrolünü
kaybeder. Kontrol kaybý þu alanlardadýr: Kumar oynama sýk-
lýðý ve kumara yatýrýlan para miktarýnda artýþ, kumar için ge-
rekli parayý saðlama uðraþýnda artma, mantýksýz düþünceler
ve kötü sonuçlarýna raðmen bu davranýþý sürdürme.

Kumarbazlar iyimserlik doludurlar, yenilgilerden asla
ders almaz ve malî kayýplarý ne kadar büyük olursa olsun, so-
nunda gelecek baþarýya inançlarý sarsýlmaz. Kumarbaz ka-
zandýðýnda asla durmaz, daha da çok kazanacaðýna kendini
ikna etmiþtir. Kumardan zengin olabileceðine inanýr. Baþlan-
gýçtaki ihtiyatýna raðmen kumarbaz, sonradan çok fazla riske
girer, ailesi için gerekli olan parayý bile riske atar. Daima (bi-

linçli veya bilinç dýþý) suçluluk duygularýyla motive olmaktadýr.
Bazý içsel kompulsiyonlar, tekrarlayan zorlayýcý düþünceler
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kumarbaza eylemlerini tekrar etmeye zorlar. Bu davranýþýn
mantýkla açýklanamamasý, kumarda bilinç dýþý etkenlerin ne
kadar önemli olduðunu göstermektedir. Kumarbaz oyun sýra-
sýnda, haz ile acý arasýnda bir gerginlik yaþar.

Kumara yönlendiren faktörler 

Anne-babanýn (veya bir yakýnýn) ölümü, boþanma, fiziksel
hastalýk veya yaþamýn tehdit altýnda olmasý, iþ veya kariyerle
ilgili düþ kýrýklýðý veya yüksek baþarý, insanlarla iliþkilerde zor-
luklar, alkol ve madde kullanýmý patolojik kumarýn geliþiminde
süreci hýzlandýran veya sosyal kumarbazda patolojik sürecin
baþlamasýna neden olan dýþ faktörlerdendir. 

Kumar sürecinin geliþimi

Patolojik kumarbazlar, para bulmak için önce yasal yolla-
rý denerler. Patolojik kumarbazlarda bir borcu, baþka bir
borçla kapatmaya çalýþmak sýklýkla görülür. Kredi kartlarýnýn
son limitine kadar para çekme, sahip olduðu mülkü satarak
kumar için gereken parayý elde etme veya borçlarý kapatma-
ya çalýþma görülebilmektedir. Zimmetine geçirdiði parayý ye-
rine koymak için sonradan kredi kartýndan para çekme de gö-
rülmeye baþlar. Kumar oynama yoðunlaþtýkça, yasal seçe-
nekler azalýr ve kumarbaz parayý, yasal olmayan yollardan
aramaya baþlar. Hýrsýzlýk, zimmete para geçirme ve sah-
tekârlýk en sýk görülen suçlardýr.

Uyuþturucu madde ve alkol kullananlarda, yalnýz alkol
baðýmlýlýðý olanlara göre patolojik kumar daha sýk görülmek-
tedir. Mevcut bulgular çoðul baðýmlýlýðýn (birden fazla baðýmlýlýk

olmasýnýn) patolojik kumarbazlarda hapse girme, stresle ilgili
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hastalýklar, ciddi psikiyatrik bozukluklar ve intihar riskini art-
týrdýðý yönündedir. Kumarbazýn kendisinde depresyon çok
sýk görülmekte iken; kendisinde ve yakýnlarýnda, patolojik ku-
mara baðlý olarak sekonder (ikincil) geliþen, stresle ilgili has-
talýklar da sýklýkla görülmektedir.

Kumarýn ailede meydana getirdiði tahribat

Patolojik kumarýn aile üzerinde yaptýðý tahribat oldukça
büyüktür. Bunlardan bazýlarý þu þekilde sýralanabilir:

1. Kumarbazýn eþinde ve çocuklarýnda psikiyatrik sorunlar. 
2. Cinsel aktivitede bozulmalar. 
3. Ebeveynlik görevinin ihmali.
4. Ayrýlma ya da boþanmalar.

Aile üyeleri neler yapabilir?

Patolojik kumar baðýmlýlýðýnýn ortaya çýkmasý durumunda
ailenin yapabileceði pek çok þey vardýr. Hastayla, sakin bir
þekilde konuþmaya ve onu dinlemeye çalýþmak, sorununu
kendisinin ifade etmesini saðlamak, bu mümkün olmazsa far-
kýndalýk oluþturmaya ve kumarýn patolojik bir baðýmlýlýk olup
psikolojik yardým almasý gerektiði konusunda onu ikna etme-
ye çalýþmak önemlidir. Tedavi sýrasýnda yanlýz býrakmamak,
destek olmak, birlikte zaman geçirmek, kumar oynamaya iten
stres kaynaklarýný, çevresel sorunlarý azaltmaya çalýþýp haya-
týný düzene koymasýna yardýmcý olmak iyileþme sürecini hýz-
landýrmaktadýr.  
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A L T I N C I B Ö L Ü M

EVLÝLÝÐÝN BÝTMESÝ VE
BOÞANMA



BOÞANMANIN

EN BÜYÜK MAÐDURU: ÇOCUKLAR

Boþanmanýn çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini 
en aza indirmek için neler yapýlmalý?

Boþanma oranlarý bütün dünyada olduðu gibi yurdumuz-

da da gün geçtikçe artýyor. Boþanmalarýn ekonomik sýkýntýlar,

mizaç uyumsuzluðu, iletiþim çatýþmalarý gibi pek çok nedeni

vardýr. Aile ve eþ terapileri ile pek çok boþanmanýn önüne ge-

çilebilse de bazý ailelerde boþama kaçýnýlmaz hale geliyor.

Eþler bir þekilde hayatlarýný yeniden düzenlemeye çalýþsalar

da boþanmalarýn en büyük maðdurlarý çocuklar oluyor. Yapý-

lan araþtýrmalar boþanmýþ ailelerin çocuklarýnda suça meylin

ve kendi evliliklerinde boþanma oranýnýn daha yüksek oldu-

ðunu gösteriyor. Bununla beraber geçimsiz aile çocuklarýnda

görülen psikolojik problemler ve davranýþ sorunlarý, boþanmýþ

anne babalarýn çocuklarýnýnkine benzer þekilde olabiliyor.

Sayýsý fazla olmasa da anne babasý boþanmýþ olduðu halde
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saðlýklý geliþim gösteren çocuklar da var. Bunun için dikkat
edilmesi gereken bazý hususlar þunlardýr: 

Ekonomik sorunlarýn halledilmiþ olmasý 

Ýnsanlarýn temel ihtiyaçlarý yiyecek, giyecek ve barýnma
gibi ihtiyaçlardýr. Tabii bu ihtiyaçlarýn çevre þartlarýna göre
uygun þekilde karþýlanmasý gerekir. Ekonomik konularda an-
laþmaya varýlamamasý, çocuklarýn maðduriyetine sebep ol-
mamalýdýr. Buna þu olayý örnek verebiliriz:

Hale’nin annesi ile babasý boþanmýþlardýr. Hale annesiy-
le birlikte varlýklý bir insan olan dedesinin yanýnda kalmakta-
dýr. Babasý, maddî durumu yeterli olduðu halde çocuðu için
pek az harcama yapmaktadýr. Bu da dedeyi kýzdýrmakta ve
baba harcama yapmadýðý için kendisi de harcama yapmak
istememektedir. Hale’nin babasýnýn sorumluluðunu bilmesi
için bundan sonra Hale’ye onun bakmasýný istemektedir. An-
ne ise mesleði olmadýðý için boþandýðý eski eþinin desteðine
ihtiyaç duymaktadýr. Hale ile annesi birbirlerinden ayrýlmak is-
tememekte ve bu duruma çok üzülmektedirler. Burada mað-
dur hem Hale hem de annesidir.

Çocuðun her istediðinin karþýlanmasý

Çocuðun ekonomik sýkýntý çekmesi kadar, her istediðinin
alýnmasý da sorun teþkil etmektedir. Bazý ailelerde de anne,
baba veya diðer yakýnlar çok fazla harcama yaparak çocu-
ðun ayrýlýk stresini azaltmaya çalýþmaktadýrlar. Bu da baþlan-
gýçta çocuðu mutlu eder görünse de daha sonra doyumsuz
olmasýna yol açmaktadýr. Ayrýca çocuðun harçlýksýz kalmasý
kadar çok büyük meblaðlarda harçlýk almasý da zararlýdýr.
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Sevgi ve güven ortamýnda yaþamasý

Çocuðun sevgi ve güven dolu rahat bir ortamda olmasý
önemlidir.  

Sinan’ýn anne ve babasý ayrýlmýþlardýr. Sinan 6 yaþýnda ve
tek çocuktur. Annesinin maddî durumu yeterli olmadýðý için
babasý ve babaannesi ile birlikte kalmaktadýr. Annesini çok
özlemektedir. Bakýmý iyi olsa da Sinan’ýn babaannesi, yeterli
sevgi gösteren bir kiþiliðe sahip deðildir. Bir süre sonra Si-
nan’da astým krizleri baþlar. Çok hassas bir çocuk olan Sinan,
anne-babasýný üzmemek için annesinden ayrý kaldýðý için
üzüldüðünü onlara söylememektedir. Yaþadýðý stres, psiko-
somatik (psikolojik kökenli organik) bir hastalýk olan bronþiyal astý-
ma neden olmuþtur. 

Çocuða anne veya babasýnýn kötülenmemesi

Boþanma ne kadar medenî bir þekilde karþýlýklý iletiþimle
gerçekleþirse, çocuðun etkilenmesi de o kadar hafif olur. Bo-
þanma veya anne babanýn ayrýlmasý, her çocukta sebebe gö-
re belli bir sarsýntý yapar. Ayrýca anne-babanýn, çocuðun bü-
yük anne ve büyükbabasý gibi yakýnlarý hakkýnda olumsuz
þeyler söylenmesi, hazýr olmadýðý konularda tartýþmalar yapýl-
masý çocuðun hassas ruhunda derin izler býrakmaktadýr. Ço-
cuk bu kiþilere bir yandan sevgi bir yandan da kýzgýnlýk duy-
makta, bu da ruh saðlýðýný etkileyebilmektedir. 

Anne babasýný yeteri kadar görmesi

Anne baba ayrýlmýþ olsa da onlarý kaybetmeyeceðini belli
aralýklarda göreceðini bilen çocuk, ne kadar üzülse de bu du-
ruma daha kolay uyum gösterir. Yanýnda yaþamadýðý ebevey-
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nine gittiðinde huzurlu, neþeli bir ortamda olmasý, onu gezdir-
mek, birlikte özel vakit geçirmek için uygun planlar yapýlmasý,
çocuðun bu sýnýrlý süreyi maksimum seviyede yararlý geçirme-
sini saðlar. Çocuða yeteri kadar vakit ayrýlamamasý durumun-
da sevgi ve ilgiyi yeterli þekilde verecek amca veya dayý gibi
anne baba modellerinin olmasý çok önemlidir. Büyükbaba ve-
ya büyükanne çocuk için tam bir anne baba modeli olama-
makta, çocuk ayrýca bu ihtiyacý hissetmektedir. 

Anne veya babanýn tekrar evlenmesi

Anne babasý ayrýlmýþ pek çok çocuk veya genç, anne ba-
basý baþkasýyla evlenmediði sürece barýþmalarýný hayal et-
mektedir. Anne veya babanýn yeniden evlenmesinin çocukta
ikinci bir sýkýntýya yol açmamasý için çocuðun bu duruma ha-
zýrlanmasý da gerekir. Üvey anne veya baba iletiþim becerisi-
ne sahip olup çocuk veya gence gereken ilgi, sevgi ve saygý-
yý gösterirlerse, bu gibi durumlarda daha az sorunla karþýlaþýl-
maktadýr.  

Çocuk hakkýnda sorumlu kiþilerin haberleþmesi

Ýki ailede birden yaþamak, çocuðun bazý sorunlarýnýn giz-
li kalmasýna sebep olabilir. Çocuðun bakýmýndan sorumlu ki-
þiler, çocuðun bakým ve eðitimi hakkýnda birbirleriyle bilgi
alýþveriþinde bulunmalýdýr. 

Çocuðun belli aralýklarla anne veya babada kalmasý, ba-
zý ruh ve beden saðlýðý sorunlarýnýn, yeme ve tuvalet sorun-
larýnýn, uyku sorunlarýnýn, ani aðrý ve sancýlar gibi belirtilerinin
fark edilmesini engelleyip bazý hastalýklarýn ani veya þiddetli
þekilde ortaya çýkmasýna sebep olabilmektedir. Okuldan kaç-
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ma, izinsiz para alma, geç saatlerde dýþarýda kalma da ayrý
yaþama ve takip edilememe sebebiyle büyük çocuk ve genç-
lerde ortaya çýkabilen davranýþ bozukluklarýdýr.

Ruhsal geliþimin takip edilmesi

Boþanmanýn getirdiði yeni stresler, zaman içinde çocuk-
larýn ruhsal geliþiminin saðlýklý takibini engelleyebilir. Çocuk,
anne veya babayý veya her ikisini suçlayabilir. Olumsuz duy-
gu ve düþünceleri; hayata, insanlara, evliliðe bakýþ açýsýný et-
kileyebilir. Bu duygu ve düþüncelerin anne-baba veya büyük-
ler tarafýndan öðrenilmesi, ancak çocuðun ilgiyle sözü kesil-
meden dinlenilmesi ile mümkün olabilir. Bundan sonra çocu-
ða gerekli sevgi ve ilgi gösterilerek, uygun þekilde konuþula-
rak, bazý tedbirler alýnarak ve gerekirse profesyonel yardým
saðlanarak ileride ortaya çýkabilecek problemlerin önüne ge-
çilebilir. 
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KAPALI KAPILAR

ARKASINDAKÝ ÞÝDDET

Kadýnýn, sýklýkla aile içi þiddete maruz kaldýðý bilinmekte-
dir. Aile içi þiddete maruz kalanlar sadece kadýnlar deðildir.
Çocuklar ve yaþlýlar ve az da olsa erkekler de aile içi þiddete
maruz kalmaktadýrlar. Bu yazýmýzda kadýnýn fiziksel þiddete
maruz kalmasý ve çözüm yollarý üzerinde durmak istiyoruz.  

Boþanmalarýn en büyük nedenlerinden biri aile içi þiddet

1992 yýlýnda yapýlan "Yoksulluk, Evlilikte Geçimsizlik ve
Boþanma" baþlýklý araþtýrmada, boþanmýþ yoksul kadýnlarca
belirtilen geçimsizlik nedenlerinin baþýnda, yüzde 53.42 ile
erkeðin eþini dövmesi gelmektedir. Kadýnlarýn büyük bir kýsmý
fiziksel þiddete maruz kalmaktadýr.  Ailelerde fiziksel þiddetle
birlikte, cinsel þiddet ve duygusal istismar, sevgi gösterme-
me, aþaðýlama, devamlý eleþtirme, kýskançlýk, reddetme de
sýklýkla görülmektedir. Bununla birlikte çeþitli þekillerde þidde-
te maruz kalan kadýnlar, en son çare olarak boþanmayý dü-
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þünmektedirler. Kadýnlarýn çoðu, þiddete maruz kaldýktan
sonra bunu en yakýnlarýna, ailelerine bile söylememekte,
bunu baþkalarýna yansýttýðý takdirde, geçimsizliðin daha faz-
la büyüyeceði ve boþanmaya kadar gideceði endiþesi kadý-
nýn kendi gayretiyle eþini þiddetten vazgeçirmeye çalýþmasý-
na yol açmaktadýr. Bu gayret de genelde istenen sonucu ver-
memekte ve þiddet çoðu zaman artarak devam etmektedir. 

Þiddete maruz kalan kadýnlarýn pasif, pesimist (kötümser)

ve aile içindeki þiddetten dolayý sürekli kendini suçlayan bir
davranýþ içinde olduðu görülür. Ýntihar giriþimi, normal kadýn-
lara göre 8–9 kat daha fazladýr. Ayrýca istismara uðrayan ka-
dýnlarýn bir kýsmýnda kiþilik bozukluklarý, depresyon veya þi-
zofreni eðilimler gözlenir. Þiddete uðrayan kadýnlar, saðlýk
kuruluþlarýna baþvurularýnda þiddeti dile getirmemekte, baþ-
vuru yakýnmalarýnda; yorgunluk, baþ aðrýlarý, göðüs aðrýlarý,
sindirim sistemi bozukluklarý, nefes darlýðý ve pelvik aðrýlar gi-
bi somatizasyon belirtileri bulunmaktadýr. Bazý hanýmlarýn ise
çocuklarýnýn psikolojik sorunlarý için yardým almak istedikle-
rinde þiddete maruz kaldýklarý anlaþýlmaktadýr. Fizik bulgular
ile saðlýk kuruluþuna baþvuran kadýnlarda ise yaralanmalar
en sýk baþ, yüz, boyun, göðüs ve karýn bölgesinde olmakta-
dýr. Eklem yaralanmalarý, görme ve iþitme bozukluklarý, yanýk-
lar, ýsýrýklar, çýkýklar, incinmeler, kýrýklar, kesik ve sýyrýklar, vb.
görülmekte, bazý vak’alarda þiddet ölümle de sonuçlanabil-
mektedir. 

Son yapýlan araþtýrmalar (2005), tahsilin de tek baþýna þid-
deti terk etmeye yetmediðini göstermektedir. Yüksek okul ve-
ya lise mezunu olan erkeklerin % 70’ten fazlasýnýn, en az bir
defa eþlerine þiddet uyguladýðý araþtýrmadan çýkan sonuçlar-
dandýr. 
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ÞÝDDETTEN KURTULMAK ÝÇÝN

NE YAPMALI?

Þiddete maruz kalan ve bundan eþinden ayrýlmadan kur-
tulmak isteyen kadýn, þu ihtimallerle karþý karþýyadýr:

1. Erkeðin þiddet davranýþýný normal görmesi durumun-
da, problemin artarak devam etmesi ihtimali yüksektir. Zira
bu tarz bir yaklaþýmdaki erkek, profesyonel yardým almayý da
reddeder. Deðiþimi hep karþý taraftan bekler. Hâlbuki kadýn
ne yapsa, erkek bir bahane bulup þiddet uygular. Böyle bir
durumda kadýnýn mutlaka eþinin hatýrýný saydýðý veya çekindi-
ði kiþilerden yardým almasý gerekir. Erkeðin yaptýðýnýn yanlýþ
bir davranýþ olduðunu kabul etmesi, en önemli adýmdýr.

2. Erkeðin yaptýðý davranýþý yanlýþ görmesi, fakat kendisi-
ni bu davranýþa ittiði için eþini suçlamasý durumunda, kadýnýn
izlemesi uygun olan yol, eþini eþ terapisi almaya teþvik etmek-
tir. Bu durumda sorun erkeðin psikiyatrik hastalýðýndan kay-
naklansa da terapist tarafýndan ikna edilmesi mümkündür. 

3. Erkeðin hatasýný kabul etmesi ve kontrolünü kaybet-
tiðini söyleyerek eþinden için özür dilemesi durumunda da
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profesyonel yardým almasý için teþvik edilmesi gerekmekte-
dir. Zira kontrolünü kaybeden kiþi, bu durumdan ne kadar
çok piþman olsa da profesyonel yardým almadan davranýþý-
ný deðiþtirememektedir. Hâlbuki yerine göre ilaç tedavisi ve
psikolojik tedavilerle sorun düzelebilmektedir.

Aile içi þiddetin ortadan kalkmasý için sebeplerin ortadan
kalkmasýna yönelik bir çözüm yolu takip etmek gerekmekte-
dir. Çevresel stres faktörlerinin, aile içi þiddette önemli rol oy-
nadýðý bilinmektedir. Bunlar; ekonomik stres, iþ stresi, iþsizlik,
sosyal hayattan uzak olmaktýr. Buna baðlý olarak son yýllarda
üst üste yaþanan krizler, ailelerimiz için ciddi tehdit oluþtur-
maktadýr. Bununla beraber þiddetin ekonomik nedenleri dý-
þýnda baþka çevresel nedenleri de vardýr. 

Þiddet uygulayan kiþilerin genellikle öz geçmiþlerinde ya-
þanmýþ þiddet olaylarý bulunup çoðunlukla þiddetin var oldu-
ðu ailelerde yetiþtikleri gözlenmektedir. Annesinin dayak ye-
diðine tanýk olan çocuklarýn yüzde 85’inin, potansiyel þiddet
uygulayýcýlarý veya kurbanlarý olarak yetiþtikleri bildirilmekte-
dir. Alkol ve/veya madde baðýmlýlýðý ile tanýmlanmýþ kiþilik bo-
zukluklarý ya da psikiyatrik hastalýðý bulunan kiþilerde, þidde-
te daha yoðun sýklýkla rastlanmaktadýr. Bu durumda da mut-
laka psikiyatrik tedavi gerekmektedir.

Aile içi mutluluk önemlidir

Bireyler arasý dinamikler de aile içi þiddeti etkileyen faktör-
lerdendir. Bunlar; düþük düzeyde evlilik içi tatmin, bireylerin
agresif hareketler sergilemesi, bir eþin özellikle kadýnýn mesle-
ðinin diðerinden daha iyi olmasý, daha fazla gelirinin olmasý,
iletiþim kurma yoksunluðu, evliliðe duyulan aþýrý baðýmlýlýk ve
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her tür güçsüzlüktür. Eþine þiddet uygulayan kiþilerde, kendi-
ne güven eksikliði sýklýkla görülür. Bu sebeple þiddet gören
kadýn, duygusal ve cinsel açýdan eþinden uzaklaþtýkça, eþinin
kendisini sevmediðini düþünen erkeðin gittikçe daha agresif
olup þiddet uygulamasý artmaktadýr. Ayrýca erkeðin aile içi þid-
det göstermesini normal karþýlayan topluluklarda, aile içi þid-
det daha çok görülmektedir. 

Aile içi þiddete maruz kalmýþ kiþilerin çocukluklarý da aile
içinde her þeyin suçlusu görülme eðiliminde, günah keçisi
pozisyonundadýr. Bununla beraber kadýnýn sürekli agresif ta-
výrlar içinde olmasý da þiddet nedenlerinden olabilmektedir.
Kadýnýn çok güçsüz ve boyun eðer olmasý da, agresif olmasý
da þiddet görmesinde etkili olmaktadýr. 

Aile içi þiddete maruz kalanlarýn karþýlaþtýklarý en büyük
zorluk, ya profesyonel yardým alýnacak bir kiþi bulamamak ya
da maddî imkâna sahip olamamaktýr. Bilhassa küçük yerle-
þim yerlerinde, bu þekilde profesyonel yardým almak pek
mümkün olmamaktadýr.  Bu durumda þiddete maruz kalan ki-
þinin yalnýz kalmamasý, doktor, öðretmen, din görevlisi, sað-
lýk uzmaný ve hemþire gibi kendisinden daha bilgili kiþilerden
yardým almasý gerekmektedir. Yardým alýnan kiþilerin sýr tutan,
güvenilir ve þiddet uygulayan eþi ikna etme özelliðine sahip
olmasýna dikkat edilmelidir. Þiddete maruz kalan kiþi bilmeli-
dir ki, her problem gibi þiddetin de çözümü vardýr ve aile içi
þiddet kapalý kapýlar arkasýnda býrakýlmamalý, mutlaka destek
alýnarak çözüm yoluna gidilmelidir.  
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AÝLE DESTEÐÝ, KADINA YÖNELÝK

ÞÝDDETÝ AZALTIYOR

Kadýnýn eþi tarafýndan þiddete uðramasý bütün dünyada
ve yurdumuzda en önemli problemler arasýndadýr.  Tabii sa-
dece kadýnýn deðil bütün aile üyelerinin, çocuklarýn, yaþlýlarýn
bazen de erkeðin þiddet görmesi önemli bir sorundur. Ailenin
saadeti bütün toplumu olumlu yönde etkilerken, ailelerdeki
ciddi sýkýntýlarýn da aile üyelerini olumsuz þekilde etkileyece-
ði bilinen bir gerçektir. Kadýnýn gördüðü þiddet konusunda
pek çok araþtýrma yapýlmasýna raðmen, þiddetin boyutunun
belirlenmesinde hâlâ ciddi zorluklarla karþýlaþýlmaktadýr. Þid-
detin derecesi, sýklýðý ve verdiði tahribat, aileden aileye deði-
þebildiði gibi, ailelerin uyum ve deðiþim dönemlerinde daha
çok þiddet görülebilmektedir. Bu zorlu dönem geçtiðinde de
þiddet unutulup þuur altýna atýlmakta ve bazen de bir sonraki
nesilde ortaya çýkmaktadýr. Þiddet görmek, þiddetli geçimsiz-
lik delillerinden biri olarak, önemli boþanma nedenleri arasýn-
da olmakla beraber; þiddet gören kadýnlarýn pek azý boþan-
mayý çözüm olarak düþünmektedir. Kadýnýn eþine duyduðu
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sevgi ve baðlýlýk, erkeðin þiddet göstermesine raðmen olum-
lu özellikleri, þiddet gösteren erkeklerin bazen tek bazen de
bir kaç sefer sonra þiddetten vazgeçtiðine dair örnekler gör-
mesi, erkeðin çok kötü davranmasý durumunda ise ekonomik
sýkýntýlar kadýný boþanmaktan vazgeçirmektedir. Bunlardan
baþka kadýnýn ailesinden destek görmemesi, yalnýz kalma
korkusu, erkeðin; kadýný, ayrýlýrsa bir daha çocuðunu göster-
memekle tehdit etmesi gibi pek çok neden kadýnýn þiddet kar-
þýsýnda boþanmayý çözüm olarak görmemesine sebep ol-
maktadýr. Boþanmayý çözüm olarak görmeyen kadýn, sürekli
olarak þiddet tehdidi altýnda yaþadýðýnda ise ruh ve beden
saðlýðýný kaybedebilmektedir. 

Tabii ki boþanma bazý durumlarda zorunlu olsa da her
zaman çözüm deðildir ve þiddet gösterenler de bir þekilde
zor durumdadýr ve yardýma muhtaçlardýr. Þiddet gösteren ki-
þilerin çoðu, bir þekilde þiddet görmüþ veya zorlanma yaþa-
mýþ bireylerdir. Þiddetin önlenmesi, ancak kiþiyi þiddete götü-
ren nedenlerin tespit edilmesi ve uygun çözüm yollarýnýn bu-
lunmasýyla mümkündür. Kadýnýn, erkekten þiddet görmesine
yol açan çeþitli nedenlerden en sýk rastlanýlanlarý þunlardýr:

– Eþler arasýndaki uyumsuzluk.
– Zorla evlenmiþ veya evlendirilmiþ olmak.
– Psikolojik sorunlar.
– Kiþilik sorunlarý.
– Organik rahatsýzlýklar. 
– Aldatma.
– Ekonomik sýkýntýlar.
– Aþýrý para harcama.
– Alkol ve uyuþturucu baðýmlýlýðý.
– Ýletiþim sorunlarý, hakaret.
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– Sorumluluklarýn yerine getirilmemesi.

– Sorumluluklarýn yerine getirilmesi hakkýnda görüþ farklý-

lýklarý.

Bu nedenlerin bazen biri bazen de birkaçý bir arada

bulunmasý kadýnýn þiddet görmesine yol açmaktadýr.

Þiddetin azý da çoðu da onur kýrýcýdýr. Bununla beraber

þiddetin hayatý tehdit etmesine raðmen evliliðini devam etti-

ren kadýnlarýn olmasý endiþe vericidir. Þiddetin önlenememe-

sinin önemli nedenlerinden biri de kadýnlarýn ve ailelerinin,

þiddeti problem olarak kabul edip çözme gayretlerinin olma-

masýdýr. Hatta bazý kadýnlar ve aileler, erkeðin bazý durumlar-

da þiddet uygulayabileceðini bile düþünebilmektedir. Þiddet

önemli bir problem olarak görüldüðünde ise þiddet uygula-

yan erkekler de evliliði sürdürmek için çözüm arayýþýna git-

mektedirler. Bu durumdaki erkekler, ya kendisini kontrol et-

meye çabalamakta ya da týbbî veya psikolojik destek almak-

tadýr. 

Bu açýdan ailelere düþen görevler de vardýr. Kadýn ve

erkeðin ailesi þiddetin önlenmesinde etkin rol oynayabilir.

Müdahalelere kapalý olmak, aile yeterliliði, saðlýklý bir ailenin

özellikleri arasýndadýr. Bu prensipleri göz önüne alan bazý

þiddet gören kadýnlar, problemlerini ne kendilerinin ne de eþ-

lerinin ailelerine aktarmamaktadýrlar. Bununla beraber pek

çok yaþanmýþ hayat olayýnda görülmektedir ki; basiretli bir ai-

le yakýný, haksýzlýklarýn önlenmesi ve problemlerin çözülme-

sinde yapýcý ve dengeleyici rol oynayabilir. 

Kadýnýn ailesinin, erkekle daha önceden diyaloglarý iyiyse

bu konuda yardýmcý olabilirler. Eðer diyaloðu iyi olmayan bir

kiþi konuþursa; problemler daha da büyüyebilir. Kadýnýn er-
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kek kardeþleri, (kayýnbiraderler) varsa olayý, babaya aksettirme-

den þiddeti önleyici tutum sergileyebilirler. 

Kadýnýn, erkeðin ailesinden tecrübeli bir kiþiyle konuþma-

sý ve onun desteðini almasý ile de þiddet önlenebilmektedir.

Kadýnýn, erkeðin ailesi ile diyaloðunun iyi olmasý yine önemli

bir etkendir. Yapýcý rol üstlenen kiþilerin, suçlayýcý olmadan,

eþlerin kendi hatalarýný görmelerine yardýmcý olmasý gerekir. 

Þiddetin önlenebilmesi için temel þart; erkeðin kendisini

þiddet gösterme konusunda haksýz görmesi ve kendisini

kontrol edemediðini kabul etmesidir. 

Bazen erkeðin, evliliði konusunda bir rahatsýzlýðý vardýr

ve çözümün þiddet olmadýðýný kabul etmektedir. Örnek olarak

eþler sürekli tartýþmaktadýrlar. Erkek gerilim anýnda baþka bir

çýkýþ yolu bulamadýðýndan yakýnmaktadýr. Þiddeti kabul et-

memekte, fakat kýzmakta haklý olduðunu savunmaktadýr. Ba-

zen aþýrý sabýrlý davranmakta, içindekiler, biriktirip birden aþý-

rý tepki göstermektedir. Bu durumdaki eþlere, eþ terapisi tav-

siye etmek yararlý olmaktadýr. Bu, aile sýrlarýnýn, diðer aile

üyeleri tarafýndan bilinmesine de engel olur. Bununla beraber

eðer probleme yol açan nedenler, bilinen ve eþlerden en az

biri tarafýndan ifade edilen nedenlerse, eþlerin her ikisiyle de

konuþulup ortamý geren sebeplerin yeniden tespit edilmesi

ve þiddet gösteren erkeðin þiddetin getirdiði problemleri gör-

mesinin saðlanmasý da yararlý olacaktýr.   

Eþler þunu görmelidirler ki; isterlerse pek çok sorunu or-

tamý germeden de konuþup çözebilirler. Önemli olan iletiþimi

iyi bilmektir. 

Birçok erkek de eþine þiddet gösterdiði takdirde tama-

men onu kaybedebileceðini bildiðinde, eþine þiddet uygula-
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maktan vazgeçebilmektedir. Þiddet, bir alýþkanlýk haline gel-
diðinde ise önlenmesi daha zor olmaktadýr. 

Saðlýklý ailelerde eþler ne kadar aileyi ayakta tutabilseler
de, zaman zaman dýþarýdan gelecek sosyal desteðe de ihti-
yaç duyarlar. Bazý ailelerde ise buna sýklýkla ihtiyaç duyulur. 

Kadýnýn da erkeðin de aile içinde kendisini yalnýz hisset-
memesi ve her iki tarafýn haksýz muameleye, kimsenin müsa-
ade etmeyeceðini bilmesi, eþlerin duygu ve düþüncelerini ra-
hatlýkla gerilime neden olmadan, rahatça ifade edebilecekle-
ri ortamlarý saðlayabilir. 
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SONUÇ YERÝNE

O (S.A.S.), AÝLE ÝÇÝNDE NÝTELÝKLÝ

BERABERLÝKTE

MÜKEMMEL BÝR ÖRNEKTÝ

Kiþinin ruh ve beden saðlýðý, aile içi iliþkilerine baðlýdýr.
Ailedeki duygusal ortam, sevginin, þefkatin gösterilmesi çok
önemlidir. Sözler ve bakýþlar ile de hissettirilmesi gereken
sevgi ve þefkatin en sýcak þekilde gösterilme yollarýndan biri
de öpme, dokunma gibi fiziksel temastýr. Sevgi dili, kiþiden ki-
þiye deðiþir ve kiþi sevgiyi ne þekilde görmüþse, ancak o þe-
kilde gösterebilmektedir. Kiþi söz ve beden diliyle sevgi gö-
remediðinde, sevildiðini belki yine düþünerek anlamakta, fa-
kat sevginin kendisine gerektiði þekilde ifade edilmemesinin
eksikliðini, hep içinde taþýmaktadýr. Kiþinin günlük streslerle
baþa çýkabilmesi de, aile içinde gördüðü sevgi ve saygýya
baðlýdýr. Sevginin beden dili ile gösterilmesine her yaþta ihti-
yaç duyulurken, bilindiði gibi küçük çocuklar buna daha da
çok ihtiyaç duyarlar.

Çocuklara yakýn ilgi göstermek, onlarý dinlemek, sevmek,
okþamak; duygusal zekâlarýnýn yüksek olmasýný da saðlar.
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Kendilerine güvenlerini, ders baþarýlarýný iletiþim becerilerini
artýrýr. Stresle baþa çýkma becerileri, ruh saðlýklarýný korur.
Ruh saðlýðý ile beden saðlýðý arasýnda da yakýn bir iliþki var-
dýr. 

Hoþgörü örneði Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), özellikle
çocuklara karþý, son derece yumuþak davranýrdý. Bir gün Hz.
Hasan'ý öpüp okþarken, huzuruna bir bedevi geldi. Bedevi,
Efendimiz' in torununu öpüp sevmesine çok þaþýrdý ve "Benim
on çocuðum var onlardan hiç birini öpmedim" dedi. Bunun
üzerine Peygamberimiz "Cenab-ý Hakk senin kalbinden mer-
hameti söküp atmýþsa ben ne yapayým" buyurdu ve ilave etti
"Merhamet etmeyene, merhamet edilmez". Keza, "Küçükleri-
ne þefkat, büyüklerine merhamet göstermeyen bizden deðil-
dir." buyurmuþtur. 

Aile içinde esprili yaklaþým, ölçülü þaka ve latife de aile
üyelerinin, iyi bir iletiþim içinde olmasýný saðlar. 

Aile yapýsýnýn saðlam oluþu, aile üyelerinin geçirdikleri ni-
telikli beraberlikle de yakýndan iliþkilidir. Spor ve grup oyunla-
rý, aile üyelerinin nitelikli beraberlik geçirmelerinin yollarý ara-
sýndadýr. Doðal ortamda bulunmak, dýþarýda vakit geçirmek
de aile üyelerinin ihtiyaçlarý arasýndadýr. Koþu ve yürüyüþ, bi-
riken stresin olumsuz etkilerinden, vücutta biriken toksinler-
den kurtulmayý saðlar, fazla enerjinin yakýlmasýna yardýmcý
olur, metabolizmayý hýzlandýrýr kiþiyi zinde tutar, hafýzayý güç-
lendirir. Ayrýca yaþlanmanýn olumsuz etkilerini geciktirir ve
kalp damar hastalýklarý gibi stresle iliþkili hastalýklarýn tedavi-
sinde de en etkili yöntemlerdendir.  

Rasûlullah (s.a.s.) bu hayatî konularda da bizlere örnek
olmuþtur.  Allah Rasûlü (s.a.s.), hanýmlarýyla þakalaþmýþ ve ko-
þu yarýþý bile yapmýþtýr. Mesela Ayþe Validemiz’le yarýþma-
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sýnda bir keresinde Ayþe Validemiz onu geçmiþ, bir süre
sonra tekrar yarýþtýklarýnda ise Ayþe Validemiz’in biraz þiþ-
manlamasý sebebiyle, Rasûlullah Efendimiz onu geçmiþ ve
"Eh, bir sen, bir ben" diye lâtife yapmýþlardýr. 

Ayrýca o devirde kadýnlar genelde hiçbir sporla ilgilen-
mezlerdi. Efendimiz'in (s.a.s.) Hz. Ayþe ile müþterek hayatla-
rýnda, en az iki defa bizzat koþu þeklinde yarýþa tutuþtuðu bi-
linmektedir. 
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O (S.A.S.), SEVGÝ VE VEFA ÖRNEÐÝYDÝ

Evlilik fikri; arkadaþlýk, duygusallýk, romantizm, anne ba-

balýk gibi pek çok yönü olan bir müessesedir. Eþler ne kadar

çok farklý yönün gereklerini bir arada güzel bir uyum içinde

sürdürürlerse, evlik de o kadar mutluluk verici olmaktadýr. Eþ-

ler birbirini ne kadar iyi anlar, birbirlerine empati gösterebilir-

se evlilik hayatý o kadar güzel bir þekilde devam eder. 

Evlilik hayatýnda yerine getirilmesi gereken kurallarýn, eþ-

lerin sorumluluklarýnýn birbirlerinin hatýrlatmasýna gerek kal-

madan sorumluluk duygusu ile karþýlýklý anlayýþ rýza ve fe-

dakârlýk içinde her iki tarafýn gösterdiði hassasiyet ile yerine

getirilmesi çok önemlidir. Böylece kiþiler, evlilik kurumunun

sadece kendi gayretleri ile ayakta kaldýðý gibi bir duygu içine

kapýlmazlar. Kendileri ne kadar gayret ve fedakârlýk gösteri-

yorsa, ayný þekilde eþlerinin de fedakârlýk gösterdiðinin bilin-

cindedirler. Bu fedakârlýk nicelikten, çok nitelik olarak da gö-

rülebilir.

Evlilik hayatýnýn bir döneminde bazý konularda bir eþ, di-

ðer eþin hastalýk, tahsil, askerlik gibi istisnai durumlarý sebe-
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biyle daha fazla fedakârlýk gösterirken diðer eþ baþka bir dö-
nemde evliliðin yürümesi için daha fazla fedakârlýk göster-
mek durumunda kalabilir. Duygusal yakýnlýk, bunlarýn prob-
lem edilmesini önler. Zira inanan bir kiþi, eþi ve çocuklarý için
fedakârlýk yaparken, bu görevleri asýl kendi mutluluðu, insan-
lýk ve Allah rýzasý için yerine getirdiðinin bilincindedir. 

Rasûlulah (s.a.s.) ve eþi Hz. Hatice Validemiz sevgi, say-
gý, fedakârlýk ve sorumluluklarýn karþýlýklý rýza ile yerine getiril-
mesi konusunda hem kendi kýzlarýna hem de hepimize mü-
kemmel bir örnek olmuþlardýr. 

Hz. Hatice Validemiz Ýslâm’ýn yayýlmasý sýrasýnda, eþine
inanma, güvenme ile birlikte maddî manevî her türlü fe-
dakârlýk ve destekten kaçýnmamýþ, huzur dolu yuvalarýnda al-
tý çocuk yetiþtirmek gibi zor bir sorumluluðu da birlikte yerine
getirmiþlerdir. Efendimiz (s.a.s.), çok eþliliðin yaygýn olduðu o
dönemde, tek eþlilikle eþine sevgi vefa ve baðlýlýðýný gösterir-
ken aile birliðini de saðlamýþ, ayný zamanda eþinin fedakârlýk-
larýný daima takdir ettiðini, ashabý arasýnda dile getirmekten
geri durmayarak güzel davranýþlarý, sözle takdir etmenin ge-
reði konusunda da örnek olmuþlardýr.   

Bedir Savaþý’nda Efendimiz’in (s.a.s.) damadý, yani kýzý Hz.
Zeynep'in eþi Ebû'l-As da esirler arasýnda idi. Onun fidye ola-
rak verecek parasý yoktu. Ebû'l-As, Mekke'deki eþi Zeynep'e
fidye göndermesi için haber yollamýþ, o da fidye olarak anne-
si Hz. Hatice tarafýndan düðün hediyesi olarak kendisine ve-
rilen kýymetli gerdanlýðý göndermiþti. Efendimiz bu gerdanlýðý
gördüðü zaman yirmi beþ senenin anýlarý gözünde canlan-
mýþ, gözleri yaþarmýþ ve ashabýna bakarak, "Bir annenin hatý-
rasýný kýzýna býrakmak gerekmez mi?" demiþti. Hepsi de bunu
kabul ettiklerinden, gerdanlýk Hz. Zeynep'e iade edilmiþti. 
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Hz. Zeynep’in bu davranýþý, aile hayatýna önem vermek,
inanca saygý göstermek, deðiþim için zaman tanýmak,  anne-
sinin hatýrasý olan gerdanlýðý, fidye verecek kadar sevgi ve fe-
dakârlýk göstermek konusundaki hassasiyetini ortaya koy-
maktadýr. 

Rasûlullah’ýn (s.a.s.) gerdanlýðý görmesiyle gösterdiði duy-
gusal tepki ise, bu davranýþlarý desteklediðini gösterirken, ay-
ný zamanda yirmi beþ sene süren bir yuvadaki duygusal ikli-
mi, zihnimizde canlandýrmamýza yardýmcý olmaktadýr.
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