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ÖZET
Aile terapisi, bireysel terapi görenlerin iyileşmelerinde aile yap ısını n öneminin farkedilmesiyle ortaya ç
ıkan psikote ı-api şeklidir. Terapi metodları arası nda yeniden önem kazanmakta olan aile terapisi de
ğişik yakla şım modellerini içermektedir. Diğ er terapi metodları ndan farklı olarak aile terapisi bireyin değil,
ailenin sağaltım ını
amaçlar. Aile terapisi yeniden sorunlu aile ortamı na dönen hastalardaki kötüleşmenin, onları izleyen profesyoneller tarafindan ilk ele alı nan hastalar oldu. Türkiye'de aile yapısı değişmekte böylece terapiye ihtiyaç ortaya
çıkmaktadı r. Aile tel ana esaslarını uygulamak için aile terapisi ekollerine ihtiyaç vard
ır. Aile terapi
sinin uygulandığı birçok metod da terapinin temel esaslar ını oluşturur. Keza aile terapisi geni
ş bir yelpazedeki
psikiyatrik hastalı klara uygulanmaktadır. Çünkü bu hastalı klar ailedeki ve aile dinamiklerindeki dengeyi bozmaktadı r. Biz bu gözden geçirmede aile terapisini, sosyal de ğişimleri ve bunları
n klinik pratiğ e uygulanmas ını
ele aldık.
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SUMMARY

pe

The family therapy is a kind of therapy which developed when the observation was made on importance of family structure during the individual therapy improvement process. Family therapy, which appears to be regaining its importance amongst the therapy methods, has a dillerent model of approach. As apposed to the other
therapy methods, family intends to improve family rather than individual. The therapy was developed over the
years in line with observati on of the professionals which observed their patients feel ill when they returned to
their problematic families. The schizophrenics were the first patients handled by the early family therapy practitioners. Family structure has been changing in Turkey where the professionals need for the therapy has emerged. The family therapy also needs schools to apply its principals and there has been a number of methods
which provides basis for the therapy. The family therapy has also been employed in a wide range of psychiatric
disorder. As the diso ı-der imbalance the family and its dynamics. We reviewed the family therapy, social changes
and its applications to clinical practice.
Key words: Family therapy, Turkish families, methods, clinical applications, results

AİLE TERAPİSİ
Aile terapisi, bireysel olarak terapi görenlerin iyile şmelerinde aile yap ısını n öneminin farkedilmesiyle
ortaya çıkan psikoterapi şeklidir. Oluş turduğu grup
nedeniyle bir grup terapisi olarak s ımflandınlabilirse
de, grup terapisinden tedavinin amaçlar ı açısından

ayrılır. Grup terapisinde, grubun içinde de olsa bireyin problemlerinin çözülmesi ön plandad ır, halbuki aile ya da evlilik terapisinde bütün bir grubun
problemlerinin çözümlenmesi esas al ınır. Ailenin ya
da çiftlerin problemlerinin çözülmesi daha sonra bireylerdeki problemlerin çözümüne de yol açacakt ır.
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AİLE TERAPİSİN İN GELİŞİMİ

Aile terapisinin geliş imi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra
başlamıştır. Bu tarihten önce de terapistler baz ı ailelerin hasta için toksik ortamlar olu şturduğunu farkediyor ancak hastaneye yat ırma gibi yaklaşımlarla
hastayı aile ortamı ndan uzaklaştırma yoluna gidiyorlardı . Halbuki hasta yeniden ayn ı ortama döndüğ ünde problemler yeniden kendini göstermeye
başlı yordu. Freudian teoride hastan ın nörotik problemleri ebeveynleri ile olan sa ğlıksız çocukluk ilişkileri içeriğinde tanımlanıyor ve terapi de hasta ile
terapist aras ı ndaki (bu hasta ile ebeveynlerini temsil
eder) transferans ili şkisi ile açıklanıyor ve çözümleniyordu. Aile terapisinde birçok ekolde ailenin o
günkü problemleri ile u ğraşılır ve "burada ve şimdi"
yaklaşımı ile çözümlenmeye çal ışılır.

Bowen aynı zamanda ayrışmamış ego kitlesi kavramını da ortaya koymuş tur. Bu terim aile üyelerinin
bireyselliklerinin olmad ığını ifade eder. 1960'l ı yılların önemli isimlerinden bir tanesi de Salvador Minuchin'dir ve yapı sal aile terapisi ekolünün kurucusudur. Striktürel terapistler ailelerin ne şekilde, hangi bölüm ve alt sistemler halinde s ınıflandıklarıyla
ve bu sistemler aras ındaki sınırlarla ilgilenirler (18)
.

1970'li yıllar aile terapistlerinin yava ş yavaş şizofreniklerle yapılan çalışmaların dışına çıkıp daha geni ş
bir spektrum içindeki psikiyatrik rahats ızlıklarla u ğraşmaya başladıklan dönemdir. Bu dönemde Epstein
ve ark. Kanada ve McMaster Üniversitesi'nde
McMaster modelini ve Plazzolini'nin İtalya Milano'
da Milan Grubu ve ekollerini olu şturduklarını görüyoruz. 1980'li yı llara gelindi ğinde artık aile terapisi
kliniklerinin de psikiyatride yerini ald ığını ve dinamik psikoterapide oldu ğu gibi kı sa aile terapilerinin
gelişip günümüze ula ştığını farkediyoruz (13)
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Aile terapisinin ilk isimlerinden biri olan Christian
Midelfort 1957'de "psikoterapide aile" kitab ını yayınladı . Psikoanalitik psikoterapi kökenli bu isimlerle ilk aile terapisi temelleri de at ılmış oldu. 1950'
li yıllarda ş izofrenikler ve aileleri ile çal ışmaya başlayan Bateson "double bind" teoremini ve Lidz de
"schism" ve "skew" tan ımlamaların ı ortaya attı. Double bind, annenin olumlu bir mesaj ı olumsuz bir affektle vermesi, schism ailenin birbirleriyle yaman
iki zı t gruba bölünmesi, skew ise ailenin bir bireyinin ciddi kiş ilik problemleri nedeniyle evliliğe problem olacak derecede hükmetmesidir.

şim onun aracılığıyla sürdürülür. Do ğal olarak bu
çocukta anksiyete, davran ım bozuklukları ve antisosyal davranışı n ortaya çıkmas ı söz konusu olabilir.

Bu tanımlamalardan sonra Lyman Wyne taraf ından
ortaya atı lan "pseudo mutuality" ve "pseudo hostility" kavramlarını görüyoruz. Wyne ayn ı zamanda
kauçuk parmakl ık kavramıyla ailenin hareket etti ği
psikolojik s ınırı da tarif etmi ştir. Bu s ınır aile bireylerini bir bütün olarak tutar. Kauçuk parmakl ık aynı
zamanda aile bireylerinin psikolojik olarak aileyi
terketmelerini de önler.
Kauçuk teriminin özellikle seçilmesi ailede bu s ınırların değişebileceğ ini yani rijid olmadığın ı ifade
eder. 1960'11 yıllara gelindi ğinde aile terapisinde
önemli bir isim olan Jay Haley'i görüyoruz. Haley,
aile ile doğrudan çalışmayı başlatan ve ailede hiyerarş inin önemini ortaya koyan terapisttir. Yine
aynı dönemlerde Bowen "triangulation"nu tarif etti.
Bfirada ailede iki kiş inin (genelde eşler) arasındaki
çatışmaya bir üçüncü şahıs (çocuk), çekilerek ileti46

.

SAĞLİKL İ AİLE ve AİLEN İN
SOSYOKÜLTÜREL DE ĞİŞİMİ
Toplumda normal olarak kabul edilen aileyi tarif
etmek oldukça zordur. Ancak aile terapistlerinin aile
ile çalışmaya başlamadan önce aile ile ilgili bazı
standartlann bilgisine sahip olmaları da gerekmektedir. Aileleri, asemptomatik aileler, iyi fonksiyon
gösteren aileler ve istatistiki olarak ortalama aileler

diye ayırabiliriz. Genelde bat ılı toplumlarda, anne,
baba ve çocuklardan olu ş an çekirdek aile normal
olarak kabul ediliyorsa da, bu bat ı ülkeleri için de
değişkenlik göstermektedir.
Ülkemizde önemli derecede olmasa da bat ı toplumları nda tek ebeveynli ailelerin say ısında gözle görülür bir artış mevcuttur. Bunun yan ısıra yine batılı
toplumlarda evlilik olmadan birlikte ya şayan çiftlerin sayısı da artış göstermektedir. Türkiye'de 1950'
de % 81'i kırsal alanda yaş ayan toplumumuzun 1990
sayımına göre % 45'lik bölümü, k ırsal alanda kalmıştır. 1968 ile 1988 yı lları arası nda çekirdek aile
yüzdesi, oranın en yüksek olduğ u Batı Anadolu Bölgesi'nde % 59.1'den % 73'e, oran ın en düşük olduğu
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Kuzey Anadolu Bölgesi'nde ise % 46.3'den % 52.8'e
ulaşmıştır. Bu da doğ al olarak geleneksel geni ş ailenin çekirdek aile yap ısına geçişi anlamı na gelmektedir (8
Ancak ş u da gözlenmektedir ki, şekil ve
tanı m olarak çekirdek aile olsa da halen geni ş ailenin inanç ve törelerini sürdüren aileler ço ğunluktadır.
' 11) .

Fleck normal fonksiyon gören ailenin be ş
parametresini şöyle tarif
I. Liderlik: yani ailenin disiplin yöntemi
2. Ailenin s ınırları : ego sınırları, kuş aklar arası , aile

ve toplum arası sınırlar

3. Affeksiyon: ailenin duygusall ığı ve birbirlerinin

duyguları na toleransı

4. İletişim: aile bireylerinin birbirlerine cevap ve-

Yurdumuzda geleneksel aile yap ısındaki değiş imler,
hiyerarş inin azalması na yol açarken, duygusal beraberliği ve aile bireylerinin birbirlerine olan ba ğımlılığını da azaltmaktad ır. Bu değiş im, kuşaklar arasında oluş an sorunlara ve ailenin kendi geli şim dönemi sorunları na da katkı da bulunmaktadır (12
' 19) .

AİLE TERAPİSİ EKOLLERİ

Aile terapisinin kı smen yeni geliş en bir terapi şekli
olmasından dolayı yeni teoriler ve bu çerçeve içerisinde yeni yakla şımlar sürekli olarak ortaya ç ıkmaktadır. Dokuz ana aile terapisi okulu Nichols tarafı ndan 1984'de tarif edilmi ştir.
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rebilirliğ i, sözel ve sözel olmayan ileti şim, iletişimin
berraklığı
5. İş ve amaç performans ı : çocuk bakımı nın ve anneden separasyonun ba şarı yla tamamlanmas ı, davranışı m kontrolü, ailenin kriz durumlar ında baş etme yetileri ve aile bireylerinin evden aynld ıktan
sonra yeni yaş ama uyumlar ı (3 Elbette ki ailenin
standart noktalann ı değ erlendirirken geldikleri
sosyo-kültürel ve etnik yap ıyı da iş in içine katmak
gerekir. Çünkü bir grup için normal kabul edilen
değer yargıları bir diğer grup için anormal olarak
kabul edilebilir. Özellikle de ğiş ik sosyo-kültürel yapı lardan gelen e şlerin oluş turduğu ailelerde bu tip
karışıklıklar zaman zaman ön plana ç ıkmaktad ır (16)

kasından çocuğ un doğumu ve büyütülmesi, orta evlilik, ebeveynlerin çocuktan ayr ılması ve emeklilikyaşlılık dönemleri izler. Ailenin bu ana geli şim dönemlerinde takı ntılar ya da regresyon söz konusu
olabilir. Ailede bir üyenin ölümü, ayr ılık ya da boşanma, genç yaş ta çocuk olması , kronik hastal ık,
ekonomik sıkınt ı lar, yeni bir kültüre göç, do ğal afetler, savaş , askere gitme gibi aileyi olumsuz olarak
etkileyen etkenler ailenin geli şim döneınlerini engelleyebilir.

' 4) .

.

AİLEN İN GELİŞİ M DÖNEMLERI

Ailenin geliş im dönemleri hem ailenin geli şim adımlarını hem de problemlerin olu şum aş amalarını gösterme ve belirleme aç ısı ndan önemlidir. Flört ya da
tanış ma dönemi ile ailenin ilk ad ımları atılmış olur.
Her bir partner flörtteki ili şkiye kendi ki şiliğini, mizacını ve değ er yargılannı katar. Her bir partnerin
belirgin duygusal ihtiyaçlar ı vardır ve bilinç dışı olarak diğerinin bunlara cevap vermesini bekler. Do ğal
olan flörtün çiftlerin birbirlerinin duygusal ihtiyaçlarını karşılayıp karşı layamayacakları nı anlayıncaya
kadar devam etmesidir. Bazen bu dönem tam anlaşı lmadan çiftler kendilerini bir anda evli ya da
çocuk sahibi olarak bulabilmektedir. Bu durum ili şkinin sıkınt ılara girebileceğ ini riskini arttırmaktadır.
Flörtü takip eden ni şanlılık ve evlilik döneminin ar-

Bunlar;

1. Psikoanalitik yakla şım
2. Grup terapisi yaklaşım ı
3. Varoluşçu okul
4. Davranışçı yaklaşım
5. Genişletilmiş aile sistemleri terapisi
6. İletiş im sistemleri yakla şımı
7. Yapı sal (striktürel) yakla şım
8. Stratejik terapi
9. Sistemik yaklaşı m modeli'nden olu şmaktad ır (5)

.

AİLE TERAPİSİNİN AMAÇLARİ

Aile terapistleri bireylerin ki şilik ve davranım bozukluklarının aile içeriğinden ayrı lamayacağı konusunda ortak dü şünceye sahiptirler. Bundan dolay ı
psikoterapinin etkin olmas ı için aile bireylerini de terapiye katarlar. Ancak, de ğiş ik aile terapisi ekollerinde değişik şekilde aile katılı mlan söz konusudur.
Her ekol yaklaşım ve amaçlar konusunda farkl ı referanslara sahip olmas ına rağmen bazı ana yaklaşım
ve amaçlar şunlardır:
47
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a) Aile bireyleri arası ndaki uyuma götüren sözel iletişimi arttırmak: Kötü fonksiyon gören ailelerin üye-

leri zıt kutuplarda toplanıp birbirlerinin ileti şim çabalarını iş itmeme, dikkate almama e ğilimindedirler.
Konuş mama yolunu seçebilirler ya da sürekli bir
ağız dalaşı içindedirler. Aile terapisinde amaçlardan
bir tanesi de aile üyelerine, birbirlerini dinleme ve
anlama konusunda yardımcı olarak, diğerlerinin onlarla nasıl iletişime girmeye çal ıştıklarını ve bu
arada olan belirsizlik ve karma şayı çözmeye çalışmaktır.
b) Duygusal iletişimi arttırmak ya da kolaylaştırmak: Sorunlu ailelerde terapist di ğerlerinden ayn ve

lelerin çoğunlu ğu (aile terapisinde olan) ailenin bir
bireyini hasta birey olarak nitelendirir ve damgalar.
Bu birey aile tarafı ndan sorunları n ve evdeki bütün
sıkıntıların temeli olarak görülür. Böylece aile hem
problemi daha basit indirgemi ş hem de diğer bireylerin sorunda olan paylar ından kaçmış olur. Ailede kimse bu damgalanan bireyin okulda gösterdi ği
başarısızlıktan, davranı m bozukluklarından, sosyal
normlara uymada gösterdi ği yetersizlikten şaşkına
dönmez çünkü ona yak ıştınlan ve ondan beklenen
davranışın projeksiyonu dışarıda bu şekilde görülür.
Terapistin amaçlanndan biri de bu durumu ortadan
kaldırmaktır (2
' 3 ' 17) .

AİLE TERAPİSİNDE KADEMELER
Tanışma: Bazı aileler etrafındaki arkadaşlarından ya

da medyadan duymalar ı sonucu aile terapisi hizmetini bulurlar. Ne şekilde gönderilmiş olurlarsa olsunlar
başlangıçta terapistin yapmas ı gereken aileye aile terapisinin ya da evlilik terapisinin kurallar ını ve ana
hatlarını anlatmaktır.
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çatış ma içindeki bir bireyi görebilir. Genelde ailenin
bir ya da birden fazla bireyi emosyonel olarak diğ erlerinden izoledir. Bu bireylerin di ğerlerinden
duygusal mesajlar almada ve onlara bu tür mesajlar
vermede zorlukları vardır. Terapistin amaçlanndan
bir tanesi de bu emosyonel izolasyonu sona erdirmektir. Bunun için terapist aile bireylerine duygularını ifade etmede ve diğerlerinin hislerini anlamada
yardımcı olur.

f) Seçilmi ş bireye yönelen suçlamaları önlemek: Ai-

e) Ailede güç dengesini yeniden sa ğlama: Ailelerde

sık karşılaşı lan problemlerden biri de otorite dengesizliğ idir. Çocuk kimsenin kendisini dinlemeden
emirler verildi ğini, evin hanımı kocasının kendine
danış madan aileyi etkileyen kararlar ald ığını ya da
ailede problemli ya da hasta bir bireyin bütün aileyi
kontrol etti ğinden ş ikayet edebilirler. Aile terapisinin üstünde durdu ğ u ana konulardan birisi de ailedeki bu problemi ortaya koyup ailedeki bireylerin
bu sorunu açıkça konuşmaların' sağlamaktır.

d) Ailede roller probleminin belirlenmesi: Ailede

değişen sosyal şartlarla (örne ğin kocanın işini kaybedip hanımının işe başlayarak evin geçimini sağ lar
hale gelmesi) evde roller de de ğişebilir. Disfonksiyonel ailelerde yeni rollere uyumda olan problemlere terapist yard ım eder.
e) Akut sorunların çözümü: Boşanma, ölüm, intihar

teşebbüsleri, i şten atı lma gibi ailenin karşılaştığı
akut sorunlar karşısı nda aile terapistlerine ba şvurulabilir. Bu durumlarda terapist daha çok dan ışmanlık
ve aileye destek görevini üstlenir.
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Bazen aile üyelerinden bir tanesi kendisi hakk ındaki
özel konuların diğer üyelere anlatılmas ını istemez.
Bu durum aile terapisi için uygun de ğildir, o zaman
bireysel tedaviden faydalanabilir. Tedavi esnas ında
da bazı aile bireyleri tek ba şına görüşmek isteyebilirler; terapist bunun yerine problemin ya da konunun aile içinde konu şulmasını teş vik edecektir.
Başlangıç görüşmesinde tedaviden beklenen amaçlar
ve tedavi süresi terapötik bir kontrat içinde belirlenir. Amaçlar ve hedefler belli oldu ğu için aile terapisi bireysel tedaviye göre daha k ısa sürer. Bazen
aile terapisi için bütün bireyleri yanyana getirmek
mümkün olmayabilir. Bu durumda ana problemin etrafında olan bireylerle terapiyi sürdürmek pratik olabilir. Ancak baz ı ailelerde diğerleri bazı bireylerin
katılmasını istemediği ya da bir bireyin motivasyon
eksikliği nedeniyle katılmak istemedi ği durumlarda
buna izin verilmemelidir. İlk görüşmede tanı, terapi
planı ve formülasyon belirlenrneli ve terapistin ekolüne göre çalış ma planı oluşturulmal ıdır (5)
.

Terapi seanslan ilerledikçe: Doğ al olarak seansları n

gidiş i terapistin ekolüne ba ğlıdır. Konuşulacak ve
yoğunlukla ele alı nacak konular bu yakla şım çerçe-
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vesinde belirlenir. Terapinin ilk seanslar ı değerlendirmenin ağırlıklı olduğ u dönemlerse de hem ailenin
hem de terapistin sorunlar ı farkedip çözümü yönündeki çabalarını n da başladığı dönemdir. Başlang ıç
seansları nda aileye problemlerini belirlemeleri ve
boyutlarını tanımlamalar ı yönünde yakla şıhr. Terapistin görevlerinden bir tanesi de "onun problemi"
diye nitelendirilen problemin aile taraf ından "bizim
problemimiz" şekline dönüş türülmesidir.
Aile bireylerinin, özellikle seanslann ba şlangıcı nda
sadece bireysel olarak terapistle ileti şime girme eğitimleri vardı r. Ailede disfonksiyon ne kadar çoksa
bu durum da o kadar belirgindir. Y ıllar içinde sağlıklı olmayan ileti ş im ve bunun sonucu ortaya ç ıkan
çatışmalar ve kırgı nlıklar iletiş im ve konuşmada öğrenilmiş kaçınmayı oluşturmuş tur. Bu yüzden aileler
beraber ya da birbirleriyle konu ş mak yerine terapistle iletiş ime girmeyi daha risksiz bulabilirler.

Aile terapisinin yoğunlukla kullanıldığı alanlar, çocuk ve ergen davramm bozuklukları, şizofreni, yeme
bozuklukları , madde bağımlılıldan, affektif bozukluklar ve anksiyete bozuklukland ır. Şizofrenik ailelerle baş layan ilk aile terapisi çal ışmaları zamanla
diğer dallara yönelse de özellikle "expressed emotion" (EE) (duygu d ış avurumu) konusundaki çal ışmalar şizofreniklerde ailenin relaps üzerine etkisini
gösterince ailelerle ilgili çal ış malara yeniden ilgi artmıştır.
Ş izofrenik bireyi olan ve yüksek EE'li ailelerde terapi diğer süreçler haricinde aileyi hastal ık konusunda eğitme, problem çözme e ğitimi, eleştiri-a şırı kanşma-kontağı azaltma gibi temel EE boyutlar ını ele
alma, sosyal çevreyi geni şletme ve beklentileri azaltma gibi hedefleri de amaçlamal ıdır (1
' 15) .

a

Problemlerin çözümlenmemi ş olduğu ve ileride daha
da alevlenmesi riskini ta şıdığı bu durumda ilerleyen
seanslarda bir yandan ileti şimin patemleri incelenirken bir yandan da ileti şimin yeniden sağlanmasına
çalışılı r. Bazen ailelerin seanslarda birbirimizle konuşmayı öğrendik demeleri ola ğan dışı değildir ve
terapinin do ğru yolda olduğunun lehine bir göstergesidir.

AİLE TERAPİSİNİN PSİKİYATR İDE
KULLANİMİ ve SONUÇLARİ

cy

Aile terapisinin majör depresyonda kullan ım gerekliliğ i Lereiscman ve Paykel'in (1974) 40 depresif
hastada yaptığı çalışmada da ortaya konmu ştur. Bu
grupta normal kontrollere göre yo ğun derecede evlilik problemleri farkedilmi ş tir. Buna benzer çal ışmalardepresyonla evlilik ve ailede uyurnsuzluk hakkında benzer ilişkileri göstermiş tir. Aile içi dinamikler, depresyonun olu şturulmas ı ve devam ettirilmesinin ana nedeni olabilir. Bir di ğer bakış açısından
depresyonda önce varolmayan aile problemlerinin
oluşmasına neden olabilir.

pe

Terapi seanslan ilerlerken konu şulan problem alanları ve dinamikler, problemin tan ım ve formülasyonuna götürür ve ard ı ndan da çözümler ve ailenin takibi gelir. Doğ al olarak değerlendirme seansları sonrası nda çok daha iyi tan ı nan ailenin dinamik formülasyonu özellikle dinamik terapi yakla şımında
bulunanlar için görünür hale gelecektir. Ailenin ne
kadar süre ile takip edilece ği konusunda ailenin
problemsizliğ i, bireysel semptomlar ın iyileşmesi ve
ailenin deste ğe gereksinim düzeyi yol gösterici olacaktır.
Ailenin psikolojik sağlığı , adaptasyon, bireylerinin
sağlıklı ego fonksiyonu, çat ışmanı n çözümündeki
kalite, bireyselliğin kazanılması , seçme ve seçilme
yeteneği, kişileraras ı süregen ilişkilerin oluşturulması ve empati kapasitesinin olu ş turulabilmesi gibi
göstergeler de oluşur (7) .

Yine EE'nin varl ığı depresyonda relaps oran ının ortaya çıkışı ile ilgili bulunmuş tur. Depresyonlu ailelerin kontrol ailelerden daha kötü i şlevselliğe sahip
oldukları ve özellikle problem çözme ve ileti şim konularında yetersiz kaldıkları da gözlemlenmi ştir. Çalışmalar hastaları n rahatsızlıkları konusundaki eğitimlerinin yeterli olmad ığı , aile bireylerinin daha
aktif olarak katıldığı bir yaklaşımı n gerektiği sonucunu desteklemektedir.
Aile terapisinin anksiyete bozukluklannda gündeme
gelmesi agorafobik hastan ın sağlıklı partnerini koruyucu bir rol aldığı kuramı ile oldu. Özellikle partneri aşırı kıskanç olan grupta e şinin agorafobisi evlilik bütünlüğünün korunmasında rol oynuyordu.
Her ne kadar bazı yazarlar obsesif kompulsif bo49
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zuklukta e şin tedaviye katılımının sonucu etkilemediğini belirtse de e şin tedaviye katılımı ve ailenin
hastalığı n tedavisi yönünde yeniden organizasyonu
temel stratejik noktalardan biridir. Sosyal fobide aile
üyelerinin hastalanmadaki katk ısı bilinmektedir.
Anc'ak sosyal fobide aile terapisinin yan ında kognitif-davranışçı yöntemlerin ve sosyal yeti e ğitiminin
de eklenmesi gerekmektedir (9)
.

Madde ve alkol bağımlılığı nda hem ailede yoğun
problemler oluş turan hem de aile dinamiklerinin
neden olduğu kullanım sorunun sürdürücüsüdür.
Madde kullananların ailelerinde aşırı koruyucu bir
anne figürü ile onun yan ında güçsüz ve alkol kullanımı olan baba ve s ınırları belirsizleşmiş bir aile
yapısı tipiktir. Bu yap ı içinde madde kullanıcısı
diğer problemlerin kamuflajı olarak iş görür. Bu düşünceler e şliğinde yapılan aile terapisinde madde
alım oranında belirgin dü şüşler kaydedilmektedir.

.

Yeme bozukluğu olan ergenler ve genç eri şkinler genellikle tedaviye anne babalar ı tarafından getirilirler.
Bu onların kendiliğinden tedavi sürecine kat ılmaları
anlamını taşır. Ciddi aile sorunlar ının varlığı çoğu
zaman tedaviyi olumsuz etkileyen temel etkenlerden
biridir ve olumlu sonuç için ailenin deste ği gerekir.
Aile terapisi, aile dinamiklerinin anla şılması açısından da yarar Sa ğlar (21) Diğer taraftan psikoanalitik
kuramcılar hastaları n anna-babalanna karşı duydukları kabul edilen ambivalans ın bir yanını oluşturan
agresyon ve hostilitenin hem anorektilderde hem de
bulimiklerde klinik patolojinin olu şmasında önemli
bir rol oynadığın ı kabul ederler. Di ğer birçok psikosomatik hastalıkta olduğu gibi burada da agresyon
bireye yönetmekte ve kendisini tahrip etme davran ışı , yemek yeme (veya yememe) i şlevi ile gerçekle ştirilmektedir.
.
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Ancak araştırmalar 6. ve 12. aylarda tekrarland ığında madde kullan ım miktarı ve sosyal entegrasyon
açısından bireysel terapiden farkl ı bulunmam ıştır.
Yapısal ve stratejik modeller, sosyal yeti ö ğretimi ve
iletiş imi düzeltmenin eklenmesiyle özellikle genç ve
evde yaşayan grupta etkin olmaktad ır. Buna davranışçı yöntemlerin- ilavesi hem tedaviyi hem de
madde alımı konusunda otokontrol yetisini güçtendirir.

Yeme bozuklukları alanı yine aile terapisinin belirgin etkinliğinin görüldüğü alanlardan birisi olarak
kabul görmektedir (14) Aileyle görüşmek iki nedenle zorunludur: birincisi tedavide ailenin i şbirliği
gerekir, ikincisi ise ailenin tutumunda de ğişiklik sağlama terapinin temel amaçlanndan biridir (20).

Alkol bağımlılarını n, ailelerine iki tip mesaj ilettikleri bilinmektedir. Birincil olarak alkoliklerin sorunlu ve anormal oldukları mesajıdır, ikincil mesaj
ise bunların alkol dolayısıyla olduğu, aslında yapmak istemedilcleridir. Böylece alkolikler, ailelerinin
onlardan ayrılmasını engellemiş olurlar, aynı zamanda da sorumluluk almad ıkları davranışlarını tekrarlarlar. Alkol ola ğan durumlarda söylenemeyen
olumsuz duyguların söylenmesini de Sa ğlar.

Alkol ve aile konusunda uzun süreli çal ışmalar alkolün bazen aile ve evlilik içi sorunlar ın çözümünde
kısa dönemli kullan ım aracı olduğunu da belirlemiştir. Alkol kullanım miktarı ile evlilikteki sorunlar
arasında doğru orantı bulunmuş ve yine alkol bağımlılarını n bireysel tedavilerine evlilik terapisi ilave olduğunda evlilik sorunları ve alkol kullan ımında
düşüş izlenmiştir.
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Bu aşırı agresyon ve hostilitenin tedavide önernle ele
alınması gerekir (10). Yeme bozuktuklarındaki çalışmalar ve özellikle anoreksik aileler "psikosomatik
aileler" kavramını ortaya çıkarmıştır. Psikosomatik
aile, içiçe girmi ş, aşıp kollayıcı, katı ve sorun çözme
yetileri düşük ailelerdir. Yeme bozuklu ğu olan grup,
aile sorunlarının iyileştirilmesini tedavinin kaç ınılmaz bir parças ı olarak görmektedir. Ayr ıca iyileşme
de ailedeki sorunları n çözümünün bir göstergesidir
adeta.
Aile terapilerinin kiş ilik bozukluklannda kullan ımına ilişkin sınırlı sayıda kitap mevcuttur. Ki şilik bozuklukları kişiyi etkilediği kadar ailesini de etkilemektedir ve kişiler arası çatışmayı da aile içine taşımaktadır. Bunun da ötesinde ki şiliğin gelişiminde
ya da problemlerinde yer alan aile rahats ızlığın oluş umu modelinin içinde yer almaktad ır. Tek başına
borderline kişilik bozuklu ğunu ele alırsak, bireyin
ailede kendi separasyonunu ba şarı ile gerçekleştirememesi ailedeki kaotik, a şırı kollayıcı, başkaldırıc ı
ve saldırgan organizasyona ba ğlanmaktad ır. Bir ebeveyn kendi iç çatışmalarını ve gerçek sapmalann ı
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çocuk üzerine yansı tarak onun geli şimini borderline
kişilik bozulduğ una götürecek şekilde etkileyebilir.
Ailenin anormal formasyonu ve cinsel kötü kullanı m, borderline vakalarda s ık rastlanan bir durum
olabilmektedir (6 • 14).
Glick ve ark. ailenin rahats ızlıkla ilgili bilgilendirilmesinin, negatif duygu dış avurumunun (expression)
azaltılması , bireyin psikopatolojisi nedeniyle bozulan ailenin iş levinin düzeltilmesi, iç içe girmenin
azaltılması ve aileye sunulan dolaylı yardımlann
bunlarla kombinasyonunu ve borderline şahısa aile
sınırlarına saygı göstermeyi farketmede yard ımı terapide ana hedefler olarak belirlemi şlerdir. Verilen
bir araştırma içeriğinde değerlendirrnese de yazarlar
bazı durumlarda aileyi terapi sürecine katma gerekliliğini desteklemektedirler.
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Aile terapisi yarı m yüzyılı aşan bir gelişim süreci
içinde psikiyatrik rahats ızlıkların ve sorunların sağaltımında artık yerleşik bir terapi şekli olarak yerini
almıştı r. Aile terapisinin sorunlar ı çözümlemedeki
etkinliğ inin psikiyatrik sendromlarda da gösterilmeye başlanması dikkati çekmekte ancak etkinli ğin
daha detayl ı ve geni ş çaplı araştırmalarla desteklenmesi gerekmektedir. Belli alanlarda, yani çocukluk
çağı ve adolesan sorunlar ı, uyum bozuklukları, depresyon ve ş izofrenide aile terapilerinin yeri belirginleşmesine rağmen diğer alanlardaki kullanım ve
sonuçların akademik çal ış malarla desteklenmesine
ihtiyaç vardır.
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