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Sosyal değişmelerin süratle yaşandığı çağımızda insanların ruh sağlığı ve mutlu
luğu ailenin varlığım korumaya bağlıdır. Çünkü, insan ilişkilerinin kazanıldığı ve sürdü
rüldüğü, mutluluk zincirinin ilk halkası ailedir.
Toplumun temel taşı olan aile, sosyal değerler, gelene k-göre ne k ve kanunların
öngördüğü biçimde kadın ve erkeğin hayatlarını birleştirerek oluşturdukları evrensel ve
sosyal bir kurum olarak ifade edilmektedir.
Aile içinde insan neslinin devamlılığının sağlandığı, topluma hazırlama sürecinin
ilk cereyan ettiği, eşler ve çocuklar arasında belli Ölçüde içten, sıcak, güven verici ilişki
lerin kurulduğu ve ekonomik etkinliklerin yer aldığı sosyal bir kurumdur.'*'
İnsan İlişkilerinin insan hayatındaki yeri ve önemi inkar edilemiyeceği gibi küçüm
senemez de. İnsanoğlu kurduğu psikolojik ve sosyal ilişkiler ağı içinde gelişmekte ve
kendini gerçekleştirmektedir. İnsanın bu ilişkiler ağı İçinde kazandıklarını ondan çekip
alsak ortalıkta insan ve insanlıktan eser kalmaz. 0 halde insan ve insanlık adına ne kadar
iyi şeylere sahipsek, bunların hepsini kurmuş olduğumuz ve içinde varlığını sürdürdüğü
ilişkiler ağına borçluyuz^.
İnsanların toplum içinde kurduğu ilişkileri ve gelecekteki sosyal statülerini belirle
yecek en önemli etmenlerden birisi aile bireyleri ile kurduğu etkileşim ve ilişkiler ağıdır**.
Bu ilişkiler ağı kurulurken göz önünde bulundurulması gereken ilkeler kısaca
ifade edilecek olursa; "(1 ) her İnsan değerlidir, (2) her insan kendisi için seçim yapma ve
karar almak hakkına sahiptir; (3) Karşılıklı anlayış ve saygı her zaman geçerlidir; (4) her
insanın kendine göre bir benlik (kendini anlama biçimi) kavramı vardır; (5) her insanın
kendine özgü bir dünyası vardır, (6) her insan kendi çevresini algıladığı biçimde tepkide
bulunur; (7) insan için gerçek kendi dünyası ve algıladığı çevredir; (8) insan çevresiyle
etkileşirken kendi benlik kavramına uygun düşen yaşantıları benimser, uygun düşmeyen
yaşantılardan da kaçma yollarım arar; (9) insanı anlamanın tek yolu, onun davranışlarını
yine onun bakış açısından görmektedir; (10) uyumsuzlukların giderilmesinin tek yolu
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ise, yeni yaşantılara açık olma ve değişmedir"^. Bu ilkeler anlaşıldığı ve sürdürüldüğü
süreç^ insanlar arasımda iyi ilişkilerin kurulmasını garantjiı edecek yeterliktedir.
|
Bireyler arasında yer alan düşünce ve duygıi alış verişi olarak tanımlanan ileşitim,
insanlar arası ilişkilerin kurulmasında ve gelişmesinde olduğu kadar aile içi ilişkilerin
kurulması ve geliştirilmesinde de çok'önemli bir etkendir®.
^
|
1İnsan ilişkilerinin düzenlenmesinde göz öntinde bulundurulan ilkeler sevgi, anlayış
ve saygı esasına dayanmaktadır. Değerli bir iletişim aracı olarak kabul edilen sevgi,
aile bireyleri arasındaki ilişkiyi düzenleyen önemli bir unsurdur. Sevmek, sevilmek ve
güvenlrriek her İnsad ruhunun muhtaç olduğu olkukça knemli bîr gıdadır: Sevgi ile süs
lenmeyen bir ilişki, boşuna gayret hatta bir eziyettir®. Aile bireylerinin birbirlerini an
laması, aralarında kuracakları sevgi ve kabule dayalı iletişime bağlıdır. Bu iletişim, aile
bireylerinin bîrbirleJri ile konuşması ve birbirlerini kinlemesı^le sağlanabilir. Nasıl ^
dinlemek ve nasıl konuşmak gerekir? Önemli olan biı soruya cevap bulmaktır, özellikle
dinlemeyi pasif bir etkinlik olarak görmemek gerekir. Burada söz konusu olan aktif yani
katılknicı bir dinlerdedir. Böyle bir etkinlik içinjde bu Ilınan anne-baba çocuk birbirini
anlamayı amaçladığından karşısındakini ¡büyük bir dikkatle dinler, aynı zamanda karşı
sındakine kendisini rahatlıkla anlatması için ortam ve fırsat sağlar.
¡j4k tıf dinleme), bilinçli bir şekilde yapılejığındah1olumlul ve yararlı bir eğitim
yöntemidir. Konuşmanın akışım bozmadan sorular sorarak bireylerin birbirini dinlemesi
anlatılanlardan memnun olduğunu gösteri ^konuşanı cesaretlendirir, sağlıklı bir İletişim
içindç jsorunlann çözümünü kolaylaştırır . İnsajnlar çevresi nelereilere saygı duydukça
sevilme ve beğenilme olasılığı artar. Her yaşta insan ailesinden ilgi .bekler, kendisine,
yaptıklarına ve anlattıklarına ilgi gösterilmesini İster. İlgi de sevgi gibi kararlı ve ölçülü
olmaljdjtrv
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Ailede bireylerin birbirlerinden farkları yoktur. Ailede baba ne ise anne de odur.
Birini diğerine tercih etmek; ailenin sağlıklı bir şekilde devamına kastetmek ve yuvanın
kutsiyetini görmezlikten gelmektir. Eşler bir .e^manıp, iki yapsı gibidir. Birbirinin
eksiklerini tamamlayan ve bütünlük arzeden sosyal yapının en temel iki elemanıdır. Biri
anne, diğeri baba olma özelliğini ve varlığını birbirlerine borçludurlar. Kısacası birbirle
rinin varlık sebebidirler. Çocuk İse bu bütünlüğün mürpvetjdir.
.
^Aİane-baban in J toplumun, hatta insanlığın güvencesi, geleceğin tegminatı çocuktur.
Anne-babanın tüm menfaatlerinin ötesinde karşıbk beklemeden her şeyini vermede
tereddüt etmediği tekvarüğı çocuk; insan egoizmini parçalayan bir varlıktır®.
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Çocuğunu aylarca kamında, yıllarca kucağında, bir ömür boyu da kalbinde taşı
yan annenin bu akıllara durgunluk veren davranışı, fedakarlığı sadece "evlat sevgisiyle"
izah edilebilir^..
Çocuk dünyaya geldiğinde kendini anne-baba arasında kurulu olan ilişkiler ağı
içinde bulur. Eşyaları insanlardan ayırma becerisini kazandıkça; giderek genişleyen bu
ağ içinde yerini alır. Çocuk bu etkileşim sürecini etkilediği gibi ondanda etkilenir.
Karşıkklı etkileşim sonunda çocuk, iyi-kötö güzel-çirkin, doğru-yanlış gibi değer yargı
larının yanında çeşitli bilgileri ve varlığını sürdürmesi İçin gerekli olan abşkanlıklan da
kazanır. Böylece, kişiliğin temellerini hayatının ilk yıllarında atar. İşte anne-baba ne
ölçüde birbirlerini anlar ve kabul ederler kısacası iyi ilişkiler kurabilirlerse, o ölçüde
ruh sağlığı yerinde ve kendi kendine yeten, gerçek gücünü görebilen, çevresiyle iyi
İlişkiler kurabilen çocuklar yetiştirebilirler. Güven duygusundan yoksun bir aile orta
mında büyüyen çocuklar çekingen ve kararsız olur, kendine ve çevresine güven duya
mazlar. Bu çocukların ileride kuracakları yuvaları da güvensizlik üzerine kurulur.
Çocuklarla iletişim kurmanın en iyi yolu önce çocuğu dinlemek ve ne demek
istediğini anlamaktır. Baskı ve katı disiplin İçinde eğitilen ve büyütülen ço cu k la rın az
aşırı hoşgörü ile şımartılan çocuklar kadar sorun yaratırlar.
Anne-babasından sevgi, ilgi, kabul ve destek bekleyen çocuğun ihmal edilmesi,
onun uyumsuzluğunun nedeni olabilir. Bunun yanında, anne-baba arasındaki ilişkilerin
şekü de çocuğu büyük ölçüde etkiler. Anne-babanın çocuk önünde tartışmaları, kavga
ları evi terketmeleri, kovma, dövme ve küfürler gibi insanlıktan uzak davranışları çocuk
ta mutsuz endişeli ve güvensiz bir yaşamın tohumlarım atar. Onda saygı ve sevgi yerine
nefret duygusunu yerleştirip geliştirerek, onu suç işlemeye hazır bir duruma getirir.
Aile iç i ilişkiler arkadaş seçiminde çocuğu destekler nitelikte olmalıdır. Arkadaşı
nın iyi yönleri anne-baba tarafından belirtilip bu durumlar çocukta pekiştirilmek di r.
Bunun yanında arkadaş olan çocuğun istenmeyen tutum ve davranışlarım İse çocuğun
bulmasına yardım edilmelidir ■. Ayrıca anne-babanın çocuğu başkaları ile kıyaslar bir
tutum içinde olmaması da gerekir.
Bir çocuk eleştiriler içinde yaşarsa, suçlamayı; düşmanca duygular içinde yaşarsa,
saldırganlığı; kınanarak yaşarsa, pısırık olmayı, utanç içinde yaşarsa, suçluluk duymayı;
hoşgörü içinde yaşarsa, sabırlı olmayı, sevgi içinde yaşarsa, güvenmeyi; davranışlarının
onaylandığı bir ortam içinde yaşarsa, kendisini olduğu gibi görmeyi öğrenecektir11^
açıklamalardan aile İçindeki etkileşimin anne-baba üzerinde etkili olduğu kadar çocuk
lar üzerinde de etkili olduğu anlaşılmaktadır.
Aile içi ilişkilerin İstenen biçimde olması ve evlilikte mutluluğun sürmesi geniş
ölçüde eş seçiminin iyi yapılmasına bağlıdır. Bu bakımdan evlenmek isteyenler bu konu
yu en ince ayrıntılarına kadar düşünmeli ve ne yapacaklarını önceden planlamalıdırlar.
Eş seçimi için bireyin beklentilerini amaçlarını önceden tartışması, bunları karara bağla-*10
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ması ve benzeri beklentileri olan kimseyi eş olarak seçmesi beklenir. Eşler arasındaki
io
ortak nitelikler çoğaldıkça aile ilişkilerindeki mutluluk oranının da artması beklenir .
Ancak ailenin mutluluğiı üzerinde eşlerin benzemeyen yönlerilıin etkilerinin de gözardı
edilmemesi gerekir. Benzerliklerden yola çıkan evlenme adayları sadece birbirlerinin
olumlu yönlerini görebilirken benzemeyen yönlerinin birbirlerini belki de uzaklaştıra
bileceğim düşünemezleri Bu nedenle adayların çokl yönlü düşünmeleri belhenir.
I
Ailenin mutluluğu eş seçimindeki titizlik kadar evlenmeye aday olanların fiziksel,
ahlâki, sosyal, duygusal yönlerden olgunluk ve ekonomik yönden de yeterlik düzeyine
bağlıdır. Bu düzeylerden bir ya da bir kaçındal yetersizlik ğösteren bİirınin kurabağı
yuvanın istenen düzeyde mutlu olması beklenemez. Bunlar^ aşırı bağımlı tipler, karar
sızlar, evlenmekten! korkanlar, paylaşma duygusundan yoksun olanlar, aşın üstünlük
isteği olanlar, işim| herşjeyden üstün tutanlar, alkalikler, kadmsı-erkek-eikeksi-kadııhlar,
homoseksüeller, aşırı nevrotikler. . . evlilikte sıkıntıya düşen insanların özellikleridir^.
Bu açıklamalardan anlaşılıyor ki başarılı bir evlilik, olgunluk, paylaşma, uyuş
ma ve sorumlulukların ¡kabullenilmesi demektir. |\ncak, evlilikte herşeyin toz penpbe,
güllük gülistanlık, her türlü sorundan uzak olduğunu kabili etmek de doğru değildir.
Mutlaka kendine has sorunlan olabilir. Önemli olan bu sorunlar karşısında aile bireyle
rinin alacağı ^tavır ye tanıyacakları sorumluluklardır. Aileler çocuklarım jbu konudaj ne
ölçüde hazırlayabilirlerse topluma o ölçüde : sağlıklı İlişkilerde bulunan ailelerden olu
şur. Böylece "aileyi ancak yine aile bireylerinin koruyabilecekleri" gerçeği ortaya
çıkıyor. O zaman ¡eğitim, basm-yayın ve hatta 'tura kurulpşiîpra; ailemin kutsiyetine
İnanmış, sorumluluklar yüklenebilen ve yüklendiği sorumlıiluklan taşıyabilen kısacası
insanı anlayan insanlar yetiştirmek gibi Önemli görevler düşmektedir. Çeşitli nedenlerle
bir değişim süreci İçinde bulunan ailenin varlığım korumak ve aile içi ilişkilerin sağlıklı
bir biçim de sürdürülmesine katkıda bulunmak amacıyla aile bire^lerine-psikolojik yardım
lar veren aile danışmanlıkları gibi hizmetler yaygınlaştırılır ve toplum da bu konuda
bilinçlendırilirse arzu edilen hedeflere ulaşılabilir. Sağlıklı bir toplum yaratılabilir.
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