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Geçen say›m›zda yer alan “Aile Dinamikleri” yaz›s› ile ayn› say›da tan›tt›¤›m›z
“Ruh Sa¤l›¤› Hizmetlerinde Aileye Yaklaﬂ›m” kitab› ile birlikte de¤erlendirilmesini
yararl› buldu¤umuz “Türkiye’de Ailenin Psikolojik Örüntüleri”
kitab›n› bu say›m›zda ele al›yoruz.
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“... Aileler (...) ayn› sonuca farkl› yollardan (...) gidebilirler. (...) Farkl› e¤itim(e), (farkl›) ekonomik, kültürel, psikolojik donan›mlara sahip iki ailenin “bireylerine destek olma, sahip ç›kma” hedefleri ortak, ancak buna
ulaﬂma biçimleri son derece de¤iﬂik olabilir. ‹ﬂte bu nedenle de, aileye yap›lacak müdahele ve önerilerin, aile dokusunu yan›na almad›¤›, hedef aile
kültürünce içselleﬂtirilmedi¤i sürece, istenen sonuca (hiç de¤ilse uzun vadede) götürmesi mümkün de¤ildir (...)” (s.18).
Kitap, Gülerce’nin 600 aile üzerinde normlar›n› oluﬂturdu¤u özgün psikolojik de¤erlendirme tekni¤i “Aile Yap›s›n› De¤erlendirme Arac›” (AYDA) ile elde etti¤i sonuçlar›n ilk yorumunu veriyor, toplanan verilerin daha
ayr›nt›l› analizleri yazar taraf›ndan baﬂka yaz›larda yap›lacak (s.3).
Gülerce, aileyi toplumdan görece özerk bir birim olarak ele alarak “dönüﬂümsel aile modeli” (DAM) matrisinde de¤erlendiriyor. DAM ailenin yap›sal/sistemik de¤iﬂkenlerini üçü do¤rusal (iletiﬂim, yetkinlik, ve duygusal
ba¤lam), ikisi döngüsel (yönetim ve birlik) beﬂ eksende ele al›yor (s.36-37).
AYDA aileyi bu beﬂ eksenin yan› s›ra birey, evlilik, aile, çeliﬂki, doyum
ve direnç göstergeleri aç›s›ndan da inceliyor (s.49). Gülerce elde edilen sonuçlardan hareketle varsay›msal bir “Ortalama Türk ailesi” (OTA) belirlemiﬂ (s.108). Bu aile kendini (muhtemelen) oldu¤undan daha yetkin alg›l›yor (s.110), aile üyelerinin baz› psikolojik gereksinimleri yeterince karﬂ›lanm›yor (s.111), anneler aileleri/aile üyeleri hakk›nda yeterince içgörü sahibi ve iﬂbirlikçi (s.114). Bu sonuç ailelerin psikolojik sorunlar› için ilk yard›m isteyenlerin genellikle anneler olmas›yla da çak›ﬂ›yor.
Gülerce’ye göre OTA’y› Bat›l› çekirdek aileden ay›ran ilk çarp›c› özellik bir ana-baba alt sisteminin bulunmamas›; oysa modern toplumlar›n çekirdek ailesinde, anne ve baban›n aile “içinde” çocuklardan, “d›ﬂ›nda” ise
diyelim kay›nlardan, farkl› k›lan bir alt sistem mevcuttur (örne¤in, Minuchin 1974). OTA’da ise anne ve baba tek baﬂlar›na, yani birey alt sistemleri
olarak durmaktad›rlar (s.115).
OTA’da (Bat›dan farkl› olarak) yak›nl›k ifadesi olarak aç›k ve do¤rudan mesajlar pek kullan›lmaz, kendini açma ve sözel anlat›ma s›k rastlanmaz. Oysa, aile içinde konuﬂman›n çocuklukta özendirilmedi¤i (Öztürk,
1969), sonra okul ve di¤er kurumlarda sesssizli¤in ödüllendirildi¤i bir toplumda iletiﬂim kültürü bireyleﬂmeye a¤›rl›k veren Bat› toplumlar›ndan farkl› geliﬂmiﬂtir. Bu nedenle de yad›rganmamaktad›r. Doyumsuzluk duyulmamas›n›n bir di¤er nedeni ise benzer iﬂlevlerin, örne¤in Bat›’n›n sevgi sözcükleri, do¤rudan istek anlat›mlar› vb. yerine, sembolik ve kültür içinde
kodlanm›ﬂ, imal› veya sessiz mesajlarla görülmesidir (s122).
Sonuç olarak OTA’n›n birli¤i “ayr›ﬂm›ﬂ” bireylerin psikolojik dayan›ﬂmas›n›n de¤il, (belki d›ﬂ gerçekli¤e, topluma, hatta birbirlerine karﬂ›) bir savunma pakt›n›n ürünü gibi durmaktad›r. OTA’n›n d›ﬂ sosyal sistemle olan
s›n›rlar› oldukça geçirgendir. Bu OTA’y› psikolojik anlamda yekvücut
(symbiotic) bir ünite yapmad›¤› gibi, onu topluluk veya toplumun bir uzant›s› k›lar. Bir baﬂka deyiﬂle OTA, tipik bir Bat›l› çekirdek aile gibi toplumdan ayr›ﬂmam›ﬂt›r. Dahas›, d›ﬂar› ile olan gevﬂek s›n›rlar çat›rdayan aile kurumunu de¤il, henüz olgunlaﬂmam›ﬂ bir üniteyi anlatmal›d›r (s.124).

Sonuç De¤erlendirme bölümü ise ﬂu saptamalara yer veriyor: “... Yüksek- teknoloji toplumlar›nda çat›rdad›¤›ndan endiﬂe edilen çekirdek aile
modeli Türkiye’de psikolojik iﬂlevleri aç›s›ndan henüz oluﬂmaktad›r. (...)
Akrabal›k ve arkadaﬂl›k iliﬂkileri aileye son derece güçlü rakiplerdir. Aile
üyelerinin bu kurumlarca da karﬂ›lanmayan (ve ﬂimdi evrenselli¤ini tart›ﬂmayaca¤›m›z cinsellik ve sald›rganl›k gibi) gereksinimleri bast›r›lmakta
ve/veya baﬂka biçimler almaktad›r. Ayn› ﬂekilde, aile içindeki farkl› otorite(ler) ile iliﬂkiler çat›ﬂmalar›n aç›kça yaﬂan›p yeterince çözümlenmesine
olanak sa¤lamad›¤›ndan okul, iﬂ yeri ve devlet gibi baﬂka kurumlara taﬂ›narak oralarda geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r (...).
OTA’da do¤rudan yerine dolayl›, sözel yerine sözsüz mesajlara daha
çok a¤›rl›k verilmesi, ailenin duygusal ba¤lar›n› pekiﬂtirmekle birlikte, bu
ba¤›n gerçek etkileﬂimlerden çok fantazilerde oluﬂtu¤u beklenmelidir. Öte
yandan “ekonomik” kodlanm›ﬂ ve zengin anlamlarla yüklenmiﬂ mesajlar›n
do¤ru aç›mlanmas› daha zordur. Ortak aile kültürünün zay›flamas› oran›nda risk artar (s.134).
(OTA’da) üyeler psikolojik yönden ayr›ﬂmadan (bireyleﬂmeden), yani
ham, güvensiz ve haz›rl›ks›z olarak “ayr›k” b›rak›lmaktad›r. Bunun biliﬂsel
karﬂ›l›¤› da (bencillik veya bireycilik de¤il) ben merkezcilik oldu¤u için,
üyelerin (...) ailenin ötesine geçip biliﬂsel (cognitive) ufuklar›n› geniﬂletmelerine engel olur. (Bunun) anlam›, toplumsal zeka, politik içgörü, örgütsel
iliﬂkiler becerisi, soyut düﬂünme al›ﬂkanl›¤›, uzun menzilli vizyon, vb. geliﬂtirme f›rsatlar›n› yakalayamamakt›r. Özetle, OTA’n›n iletiﬂim örüntüleri,
insan iliﬂkilerinde derinlik ve mesafe ayarlama deneyimleri kazand›rmad›¤›
için üyelerini bu konulara oldukça hassas b›rak›yor görünüyor. Üstelik zengin bireysel ve toplumsal kültürü ya fantaziye ya da baﬂka kurumlara kapt›rmacas›na (...).
Burada önemle vurgulamak istedi¤im bir baﬂka kurumsal nokta, bireyleﬂme ile bireyselleﬂme kavramlar›n›n kar›ﬂt›r›lmamas› gere¤idir. Ne tür bir
toplumda (ister “bireyci”, ister “toplulukçu”) olunursa olsun, psikolojik
özerklik kavram› bireyleﬂme için zorunludur. S›kl›kla yap›lan ve son derece önemli do¤urgular› olan bir hata, psikoloji kuramlar›n› yorumlarken psikolojik özerklik ile bireyci ideolojiyi ayr›ﬂmaz bir ikili olarak almakt›r (bkz.
Gülerce, 1991b).
(...) OTA ile Türk toplumunun d›ﬂ ve iç s›n›rlar› aras›nda paralellikler
kurmak mümkündür; içerdeki “yak›n” çeﬂitlili¤e etken olarak kapal› ve duyars›z, d›ﬂardaki “uzak” çeﬂitlili¤e edilgen biçimde aç›k (s.137).
OTA’n›n büyüyebilmesi ve güçlenebilmesi için onun sadece bilgi (information) mesajlar› ile beslenen bir toplumsallaﬂt›rma sistemi oldu¤unu
düﬂünmek yanl›ﬂ olur. Geçirgen zarlardan toplumdaki her türlü ekonomik,
sosyal, kültürel, ideolojik, çevresel, e¤itim ve sa¤l›kla ilgili sorunlar›n da
geçti¤i özellikle göz önünde tutulmal›d›r. ‹çeriden d›ﬂar›ya ise, belki gurur,
mahremiyet gibi kültürel ve savunuculuk gibi psikolojik özellikler ile kolay
kolay aç›l›nmamakta, yard›m aranmamaktad›r.
O halde OTA’y› korumak, önce sa¤l›k, e¤itim, çevre gibi toplumsal sorunlar›n kontrol alt›na al›nmas›n› ve topluluk, mahalle vb. baﬂka ara düzlemlerdeki koruyucu ve destekleyici kurumlar ile ailenin önüne bir set kurarak iﬂlev ve sorumluluklar›n›n azalt›lmas›n› zorunlu k›lar. Sonra aile içindeki bireylerin yarat›c› enerjilerinin fantazi yerine toplum için verimli üretimlere dönüﬂtürmek üzere mevcut yap›lar yenilenmeli veya yeni yap›lar
oluﬂturulmal›d›r.
K›sacas›, daha gerçekçi ve uygun toplumsal beklentiler, sorumluluklar
ve destekler, OTA üyelerinin mekan zaman, para, sa¤l›k, e¤lence, e¤itim
vb. kaynaklar›n› da artt›racakt›r” (s.138).
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