
ile içerisinde yaşanması en muhtemel sorunlar, aile bireyleri arasında ileti-
şim süresi ve kalitesinin eksikliği, kendi aileleri ve eşlerinin aileleri ile olan
ilişkileri, toplumsal hayata yönelik davranış ve hissedişleri, ekonomik so-

runlarla başa çıkabilmeleri, mesleki sorunlarını çözmede kullandıkları yollar, eğer
aile de çocuk varsa onların bakımı ve yetiştirilmesindeki farklı bakış açıları, sayıla-
bilir. Bununla birlikte insanların gönül huzuru evdeki huzurlarına bağlıdır.1

SAĞLIKLI BİR AİLE İÇİ İLETİŞİM İÇİN KULLANILMASI GEREKEN YÖNTEMLER

Aile içerisinde yaşanan iletişim problemleri bazen bir danışmana ihtiyaç duyulabi-
lecek hale gelebilir. Günümüz sağlık sistemi içerisinde her bir aileden sorumlu dok-
torun olması, bu sorunlara onları en iyi tanıyan Aile Hekimleri tarafından
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Aile İçi İletişim Problemleri ve
Aile Danışmanlığı

ÖÖZZEETT  Aile canlı bir sistemdir; birbirine bağlı ve birbirini etkileyen parçalardan oluşur. Bireyler bu
bütünün içinde düşünüldüğünde bir aile üyesinin yaşadığı sorunun hem bütün aile bireylerini
etkilediği hem de bu sorunun ailenin işleyişi içinde bir anlamı olduğu görülür. Bu görüş
çerçevesinde aile danışmanlığı aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları sorunları
birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulur. Amaç ailenin kendi güç kaynaklarını geliştirmesi,
işlevselliğini sağlaması, kendi üretici çözümlerini ortaya koymasıdır.  Bu yazıda Aile Hekimlerinin
kendilerine bağlı aile üyelerini yakından tanımaları ve gerektiği zaman onlara danışmanlık hizmeti
vererek aile içi sorunların çözülmesinde katkıda bulunmaları açısından kendilerini geliştirmeleri ve
bu hizmeti sunmaları için temel bilgilerin sunulması amaçlanmıştır.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: İletişim; danışmanlık; doktorlar; problem çözme

AABBSS  TTRRAACCTT  Family is a live system and composed of interconnected and interacting parts. Indi-
viduals are considered as a part of this whole. Any problem which affects the life of a family mem-
ber, it may affect other members of family as well. This could be a problem in the family
functioning. Within the framework of this vision, family counseling is the work of individuals com-
ing and solving problems together. The aim is to develop family’s own power resources, to provide
the functionality, and solutions to their own problems. In this paper we aimed to provide basic
knowledge for family physicians to be used in the counseling of their patients and support families
to find solutions for family-related problems.

KKeeyy  WWoorrddss::  Communication; counseling; physicians; problem solving
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des tek le yi ci ba zen de çö züm le yi ci tarz da ai le da nış man -
lı ğıy la hal le di le bi lir. Bu nun için Ai le Da nış ma nı ai le
fert le ri ne şu ku ral la rı ha tır lat ma lı dır:

İyi bir iliş ki nin iyi bir in san ol mak tan faz la şart-
la rı var dır.2

Eş ler bir bir le ri nin en iyi ar ka da şı ol duk la rı nı
unut ma ma lı dır lar. Bu nu bir bir le ri ne, söz le re duy gu la rı -
nı da ka ta rak söy le me li dir ler. Be den di li, ses to nu ve göz
te ma sı söz le riy le uyum lu ol ma lı dır.3

Eş le rin bir bir le ri nin mi za cı nı bil me si ve ona uy -
gun ha re ket et me le ri ge re kir.4

Duy gu ve dü şün ce ler ol du ğu gi bi, abar tıl ma dan
or ta ya ko nul ma lı dır.

So run lar şim di ki bağ lam için de ele alın ma lı ve es -
ki bi ri kim ler işin içi ne so kul ma ma lı dır.

Ke sin lik le öğüt ver me kul la nıl ma ma lı, dav ra nış -
lar so mut bir bi çim de ay rın tı lı ola rak ele alın ma lı dır.

Yar gı la ma ya gi dil me me li, ki şi ler ken di duy gu ve
dü şün ce le ri ni ifa de ede bil me li dir ler.

Duy gu ve dü şün ce ler, ne az ne ek sik, ol du ğu gi bi
ifa de edil me li dir; kar şı sın da ki nin ne bek le di ği ne ya da
en mü kem mel ol ma sı ge rek ti ği ne gö re ifa de ler aran ma -
ma lı dır.

Ko nu nun özü ile ko nu ya iliş kin ol ma yan ay rın tı -
lar bir bi rin den ayırt edil me li dir.

Ebe veyn ler ai le için de ku ral ko yar ken ço cuk la rı na
rağ men de ğil, ço cuk la rıy la bir lik te ku ral koy ma lı dır lar.5 

So run çöz me de et kin din le me kul la nıl ma lı dır.2,6 

Be lir li bir za man ko nu su için de an cak bir ça tış ma
üze rin de du rul ma lı, baş ka ça tış ma ko nu la rı ça tış ma ya
ka tıl ma ma lı dır.

Bi ri nin hak lı çık ma sı ye ri ne her iki ta ra fın da
an la şa bi le ce ği bir çö zü me yö nel mek ge re kir. “Ben hak-
lı yım, sen yan lış ha re ket edi yor su n” tar zın da dav ran -
ma mak ge re kir.

EŞ LER ARA SI İLE Tİ Şİ Mİ Bİ Tİ REN ÜÇ TE MEL NE DEN

İle ti şi mi bi ti ren on lar ca ne den sa yı la bi lir ve sa yı lan ne-
den le rin hep si de an lam lı ola bi lir. Bu nun la bir lik te ay nı
ev de ya şa ma la rı na rağ men bir bir le ri ne ya ban cı la şan ve
gi de rek bir “pan si yo ne r” ko nu mu na ge ti ren ile ti şim yok-
sun lu ğu nun üç te mel ne de nine dikkat çekmek istiyoruz:

1. EŞ LE RİN İLE Tİ ŞİM DEN BİR YA RAR SAĞ LA YA MA MA LA RI

Her ko nuş ma ça ba sı so nun da tan si yo nu yük sel ten, öf ke -
le nen, kav ga eden ya da kü sen eş ler gi de rek da ha az ile-
ti şim kur ma ya baş lar lar. Öy le ya, so nun da tat sız lık, öf ke
hat ta şid det ile so nuç la nan bir tu tu mu de vam et tir me -
nin kim se ye bir ya ra rı ol maz.

2. İLE Tİ Şİ MİN SO NUN DA Kİ BEK LEN Tİ LE RİN KAR ŞI LA NA MA MA SI

Eş ler ge nel lik le ile ti şim le ri so nun da bir uz laş ma bek len -
ti si için de dir ler. Uz laş ma nın bir tür lü sağ la na mı yor ol-
ma sı, eş ler de umut suz luk ve ha yal kı rık lı ğı oluş tu rur.
Oy sa ai le da nış ma nı özel lik le şunu ha tır lat ma lı dır: ““iillee--
ttii  şşii  mmiinn  aammaa  ccıı  uuzz  llaaşş  mmaakk  ddee  ğğiill  ddiirr..  MMuutt  llaa  kkaa  uuzz  llaaşş  mmaakk  iiss  ttii  --
yyoorr  ssaa  nnıızz,,  llüütt  ffeenn  bbiirr  kkoo  nnuu  ddaa,,  uuzz  llaaşş  mmaa  mmaa  kkoo  nnuu  ssuunn  ddaa
uuzz  llaa  şşıınn.. İİllee  ttii  şşiimm  aann  llaa  mmaakk  vvee  ppaayy  llaaşş  mmaakk  aammaa  ccııyy  llaa  yyaa  ppıı  llıırr,,
uuzz  llaaşş  mmaakk  aammaa  ccııyy  llaa  ddee  ğğiill..””    Da ha da önem li si eğer bir uz-
laş ma ge re ki yor sa, bu an cak eş le rin bir bir le ri ni an la ma -
sı nı ta ki ben ger çek le şe bi lir. Eğer eş ler den bi ri tar tış ma
uza ma sın di ye di ğe ri nin is te ği ni ye te rin ce an la ma dan ve
be nim se me den uz laş ma ya kal kar sa, ya kı nı lan dav ra nış
bir sü re son ra tek rar la na cak tır. İsten me yen dav ra nış tek-
rar lan dı ğın da ise hep şu so ru so ru lur: “Ha ni se nin le uz-
laş mış tık.”

3. AKIL OKU MA EĞİ LİM LE Rİ

Ai le fert le ri bir bir le ri nin ne de mek is te dik le ri ni, kul lan -
dık la rı cüm le le re ba ka rak yo rum la ma lı dır lar. Ak si tak-
dir de; “Sen için den şöy le dü şün dün. As lın da ben için den
ge çen le ri bi li yo ru m” tav rı doğ ru bir ta vır de ğil dir.

SO NUÇ

Ai le He kim le ri nin kon tro lün de Ai le Da nış man lı ğı nın
ba şa rı lı ol ma sı için en önem li et ken ler den bi ri Ai le
He ki mi ile has ta ara sın da gü ve ne da ya lı bir iliş ki nin
oluş turu la bil me si dir. Son dö nem ler de ai le he kim li ği di-
sip li ni nin ül ke miz de yay gın laş tı rıl ma sı ile ai le he kim le -
ri ile has ta lar ara sın da gü ve ne da ya lı iliş ki or ta mı da ha da
art mış tır. Bu ne den le ai le he kim le ri ai le içi ile ti şim prob-
lem le ri ni çöz me aşa ma sın da ai le da nış man la rı ola rak da -
ha ra hat ça lı şabi lir ha le gel miş ler dir. 

Ai le da nış man lı ğı na il gi du yan ai le he kim le ri nin bu
alan da ken di le ri ni ye tiş tir me le ri, di ğer ai le he kim le ri nin
de bu ko nu hak kın da bil gi sa hi bi ol ma la rı ve ken di le ri -
ne da nı şan ai le le re da nış man lık hiz me ti sun ma la rı uy -
gun ola cak tır.
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