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AİLE HAYATININ EVRELERİ 

“Aile” adiyattan görüldüğü için ülfete en fazla kurban giden ve dolayısıyla kendisiyle alakalı 

muazzam bir bilgisizlik mevcut olan kavramlar arasındadır. Çoğu zaman bu kavramın içerdiği 

sosyal/politik/stratejik/ekonomik/varoluşsal meseleler üzerinde fikir işçiliği yapılmamaktadır. Bu 

kavramın tarifi ve bu tarifi çevreleyen meseleler genelde sıra dışı bir durum veya problemle 

karşılaşıldığı zaman akla gelmektedir.  

Aileyle alakalı tek bir tanım üzerinde kafa yorulmamasının başlıca sebeplerinden biri de çok 

dinamik ve çok farklı evreleri haiz bir mefhum oluşundan ötürüdür. Anne ve babanın ayrı olduğu bir 

ailede çocuklar için aile ne demektir? Büyükanne ve büyükbabanın olduğu bir evde aile tam olarak ne 

anlama gelir? Çekirdek ve geniş aile tanımları ayrılıklar, evlilikler, ölümlerle dolu süreçleri tanımlamak 

için kâfi midir?  

Tek bir tanım ve bu tanım üzerine yapılacak analizler yetersiz olacağından aile hayatının farklı 

evrelerini göz önünde bulundurmak ve ilgili tanımları, problem tahlillerini, çözüm önerilerini bu 

farklılıklara göre yapmak ehemmiyet arz eder. Aile hayatının evreleri, fertlerin tanışma dönemleriyle 

başlar ve boşanma gibi bir durum söz konusu olmadığı takdirde kişilerin ömürlerinin sonuna kadar 

devam eder. O kadar ki boşanmanın kendisi ve sonrasında yapılan yeni evlilikler dahi bu evreler 

arasında sayılabilir. Bu evrelerin her birinde gerek ferdin gerekse bir kolektif yapı olarak ailenin 

kendine has mutlulukları, endişeleri ve zorlukları olabilir. Betty Carter ve Monica McGoldrick bahsi 

geçen evrelere odaklanan “Aile Yaşam Döngüsü” çalışmalarında aile hayatına ait farklı dönemlerden 

bahsetmektedirler: 

Bu modele göre şu evreler vardır:  

▪ Bekar Genç Yetişkin 

▪ Yeni Evli Çift 

▪ Küçük Çocuklu Aile 

▪ Büyük Çocuklu (Ergen) Aile 

▪ Çocukların Aileden Ayrılması 

▪ İleri Yaşta Aile 

Bu yaklaşımın dikkat çeken özelliklerinden biri aile sürecinin evlilik öncesinden başlatılmasıdır. 

Burada kastedilen sadece potansiyel eşle tanışma değil aynı zamanda kişinin kendi çekirdek ailesiyle 

olan münasebetleridir. Daha geniş olarak, bağımsız bir genç yetişkinin kendi ailesinden ayrılma ve 
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gitgide ayakları üzerinde durma süreci de kastedilmektedir. Carter ve McGoldrick’in modelinin en 

önemli yanlarından biri her evreye has zorluklardan bahsetmesidir. Aile hayatının farklı evrelerini 

tanımak, bu evrelerdeki olası zorluklar ve beklentilerle alakalı önceden bilgi sahibi olmak, 

problemlerin önüne geçme veya müdahale zamanında farklı açılardan yaklaşma imkânı sunacaktır. 

Bekar Genç Yetişkin 

Bu dönemde, ferdin, kendi çekirdek ailesinden duygusal ve fiziksel olarak ayrılması, kimliğini 

ve özerkliğini inşa edip edememesi söz konusudur. Kişi bu evrede çeşitli sosyal ilişkiler ve mesleki 

beceriler elde etmekle meşgul olur. Ailesi dışındaki kişilerle de çeşitli ilişkiler kurar. Bu ilişkiler 

arasında ileride evleneceği kişi de mevcuttur. Bu erken dönemde çeşitli dini, kültürel veya çevresel 

faktörler, müstakbel çiftin ilişkisini farklı şekillerde destekler veya sınırlandırır. Bu sınırlar veya 

destekler fert ve birlikte aile kuracağı kişi arasında olası statü değişiklerini de beraberlerinde 

getirebilirler. Mesela evlenmek isteyen kişiler, aile hayatının sonraki evrelerine geçmelerine vesile olan 

ve yeni ilişki rollerine yol açan söz ve/veya nişana niyet edebilirler. Bu evrede oluşabilecek problemler 

arasında şunlar sayılabilir: 

▪ Duygusal, kültürel, sosyal ve ekonomik sebeplerden ötürü aileden ayrılmakta zorlanma ya da 

ailenin zorlanması 

▪ Cinselliğin tanımlanması veya kontrol altına alınmasında problem yaşanması 

▪ Yeni sosyal ilişkiler inşa etmede ve bu ilişkileri ilerletmede yaşanan problemler 

▪ Evlenme ve aile kurma kararının aileden veya toplumdan gelen bir baskı neticesinde verilmesi 

▪ Tanışma evresinde ferdi yanların ve hususiyetlerin göz ardı edilmesi, aşınması, saklanması 

▪ Söz ve/veya nişan dönemlerinde kişilerin ailelerin tesirine kapılması 

▪ Bu evrede aileler arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların, birliktelik ve fert üzerindeki tesirleri 

Bu evrede karşılaşılan zorluklar, hatırda kalan ve yaralayıcı problemler, hemen bu dönemde 

hissedilmese ya da bir perde altında kalsa dahi, daha sonraki kriz dönemlerinde bu perde yırtılabilir 

ve bu problemler su yüzüne çıkabilirler. Örneğin, fertler evlilik dönemlerinde bu evreye atıfta bulunup 

zamanında tolere ettikleri zorlukları, krizleri birbirlerine hatırlatabilirler. Bu yüzden bu evreye ait 

meselelerin teşhis ve zamanında tedavisi önem arz etmektedir. 

Yeni Evli Çift 

Aile her ne kadar sadece iki kişinin bir araya gelmesiyle kuruluyor gibi gözükse de, aslında 

birçok başka insan bu müessese vesilesiyle birbirleriyle yeni ilişkiler içine girerler. Öncesinde birbiriyle 

münasebete geçmemiş birçok kişi hızla hısım-akraba pozisyonuna geçerler. Eşlerin ailelerinin inanç ve 

gelenek hususiyetleri bu dönemde daha fazla ön plana çıkar. 

Bu yeni birliktelik eşlerin hem karşılıklı münasebetlerini hem de kendisinin ve eşinin ailesi ile 

olan münasebetlerini yeniden düzenler. Kişiler birlikte yaşamayı yavaş yavaş öğrenmeye başlarlar. 

Tanışma dönemine nispeten, karşılıklı beklenti ve ihtiyaçlarını takip etmede ve bunları karşılamada 
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daha titiz davranmaları gerekebilir. Ayrıca tanışma ve bağımsız genç yetişkinler olma döneminde 

mevcut olmayan veya kendini belli etmemiş bazı davranışlar veya alışkanlıklar bu evrede açığa 

çıkarlar ve bunlar için yeni düzenlemelere gitmek gerekmektedir. Yine bu evrede evlilik münasebeti 

içinde kişilerin kendi başlarına kalabilecekleri, ferdi olarak nefes alabilecekleri imkanlar 

oluşturulur/oluşturulmalıdır. Bu dönem boşanma riskinin çok yüksek olduğu bir evredir. Bu açıdan 

tatmin edici bir evlilik inşa etmek için maddi ve manevi türlü düzenlemelere gidilmesi gerekmektedir. 

Bu evrede şu problemler görülebilmektedir: 

▪ Düğün, ev dizaynı, alışveriş, geleneğe ait talepleri yerine getirme gibi süreçlerde yaşanan 

zorluklar 

▪ Türlü toplumsal ve kültürel sebeplerden ötürü sağlıksız gelişmiş algılardan ve pratiklerden 

ötürü veya direkt sıhhatle ilgili durumlardan dolayı cinsel yaşamda karşılaşılabilecek güçlükler 

▪ Birlikte yaşama geçişte ve uymada isteksiz veya yetersiz olma 

▪ Ferdi yaşamın evlilik ilişkisi için tehdit olarak algılanması 

▪ Evlilik ilişkisinin ferdi yaşam için tehdit olarak algılanması 

▪ Eşlerin ailelerinin davetsiz ve ölçüsüz müdahalelerinden kaynaklanan problemler 

▪ Aile ritüellerine, özel günlere ve toplumsal geleneklere uyum problemleri 

▪ Eşlerin birbirlerine karşı kapalı olmaya devam etmeleri ve doğal olmamaları 

▪ Aile hayatı içerisinde belirlenmiş rollerin çok keskin çizgilerle belirlenmiş olması, mülahaza 

dairesinin geniş olmaması ve esnekliğe imkan tanınmaması 

Küçük Çocuklu Aile 

Eşler ortak ve şuurlu bir karar neticesi, gerekli maddi ve manevi ön hazırlıkları da yaptıktan 

sonra çocuk sahibi olabilir. Bu dönemde ailenin yeni ferdinin de iştirakiyle aile sistemi farklı bir yapıya 

inkılap eder. Bir eş olma statüsünün ve gereksinimlerinin yanında artık ebeveyn olma gereksinimleri 

de baş gösterir. Yeni doğan bebek sebebiyle eşler arasındaki münasebet yeniden bir forma girer. Bunun 

farkında olmak ve dönemin hususiyetlerine göre yeniden bir şekil almak önem arz eder. Bu evrede 

karşılaşılabilecek problemler şunlardır: 

▪ Eşlerin ailelerinin, özellikle ailenin yeni bireyinin yetiştirilmesi konusunda, davetsiz ve ölçü 

tanımayan müdahalelerine devam etmesi 

▪ Genç çiftin büyüklerin müdahalelerine mukavemet edememeleri 

▪ Çocuğun ortak ve şuurlu bir karar neticesi olmaması 

▪ Çocuk öncesi gerekli psikolojik ve maddi hazırlıkların yapılmaması 

▪ Ebeveyn olma rolünde karşılaşılan zorluklar 

▪ Çocuğun bakımında yaşanan psikolojik ve maddi güçlükler, bu konuda rol paylaşımının 

düzgün yapılmaması 
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Büyük Çocuklu (Ergen) Aile  

Bu evrede eşler genellikle orta yaş dönemine girmiştir. Kendine has zorlukların yoğun olarak 

yaşandığı bir evredir. Ailedeki farklı kuşakların net çizgilerle ayrıldığı ve dönemsel meselelerin arttığı 

bir dönemdir. Örneğin aile büyüklerinin sağlık problemleri artar ve ölümle yüzleşme adına gerekli 

rehabilitasyonlara ihtiyaç duymaya başlarlar. Kadında menapoz süreci, erkekte ise andropozdan 

dolayı oluşan çeşitli ruhsal problemler oluşabilir. Evli çift ise orta yaş krizleri yaşayabilir, hayattaki 

muvaffakiyetleri ve kazanımları ile ilgili sorgulamalara girebilirler. Ergen çocuklar ailenin kolektif 

benliğinden ayrı bir vaziyette kendi kimliklerini bulmaya başlarlar. Yaşlı fertlerin bakım ihtiyaçları 

eşlerin üzerine düşebilir. Ayrıca ergenlik dönemindeki çocuklarla kurulan ilişkide çeşitli krizler 

yaşanabilir. Bu devreye has ayrıca şu problemlerden bahsedilebilir: 

▪ Çocukla kurulan münasabetlerin dengesiz olması ve düzgün bir frekansın yakalanamaması 

▪ Ailenin farklı fertleri arasında tesis edilen koalisyonların olumsuz tesirleri 

▪ Fertlerin ihtiyaçları, beklentileri ve sorumlulukları arasında yaşanan boşluklar ve dengesizlikler 

▪ Anne ve babanın bakımından dolayı oluşan zorluklar, bu zahmette rahmet görülmemesi 

▪ Bu döneme kadar geçen ömrün muhasebesinin olumsuz tesirlerinin kişiye ve çevresine etkileri 

▪ Çok çocuklu ailelerde kardeşler arası yaşanan sürtüşmeler ve problemler 

Çocukların Aileden Ayrılması 

Bu dönemde genellikle bireyler iradi veya gayr-iradi sebeplerden ötürü ayrılmaya veya 

ayrışmaya başlarlar. Anne ve baba yetişkin bireyler haline gelen çocukların evden ayrılıp kendi 

hayatlarını kurmaları için onlara yardımcı olurlar. Çocukların tek tek evi terk etmeleri üzerine eşler 

yeniden iki kişilik aile sistemine dönerler. Bu durum yeni format düzenlemeleri iktiza eder. Ayrıca 

gittikçe yaşlanan kendi anne ve babalarıyla alakalı sağlık problemleri ve ölümler baş gösterebilir. Bu 

dönemde ayrıca birer yetişkin haline gelmiş çocuklar da evlenip çocuk sahibi olurlarsa, ninelik ve 

dedelik rolleri oluşmaya başlar. Bu evreye has zorlukların başında şunlar gelir: 

▪ Aile fertlerinden bir veya birkaçının ölümü 

▪ Çocukların evden ayrılıp kendi düzenlerini kurmada güçlük çekmesi 

▪ Çocukların evden ayrılma süreçlerine yeterli seviyede maddi ve manevi destek vermemek 

▪ Eşlerde baş gösteren sağlık problemleri 

▪ Çocukların evden ayrılmasıyla oluşan yeni atmosferde, daha öncesinde bastırılan veya 

ertelenen problemlerin su yüzüne çıkması 

İleri Yaşta Aile 

Bu evrede eşlerin ailedeki belirleyici rolü gitgide azalır. Çocuklardan ve/veya torunlardan 

beklentiler artar. Ayrıca aile içi sorumluluklar büyük oranda yeni nesillere devredilir. Maddi imkanlar 

elde etmek için gösterilen gayret azalır. Emeklilik mevzu bahsi olur. Kişiler yaşlılığın getirdi maddi ve 
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manevi meselelerle başa çıkmaya çalışırlar. Torunlarla kurulan münasebetler önem kazanır. Bu evrede 

genelde şu sıkıntılar baş gösterir: 

▪ Emekli olmayla gelen hareketsizlik, yeknesak istirahat hayatı ve boşluğun getirdiği stres 

▪ İşe yaramazlık ve eskimişlik hissi 

▪ Eşlerden birinin vefatı ve bunu anlamlandırma adına gerekli manevi derslerden mahrumiyet 

▪ Çocuklarla ve torunlarla kurulan ilişkilerde kopukluk 

▪ Hak edilen ve muhtaç olunan ilgiyi görememe, saygısızlık ve hürmetsizliğe maruz kalma 

▪ Aile meselelerinin ve kararlarının dışında tutulma 

▪ Yaşlılıkla gelen sağlık problemleri, ölümü gülerek karşılayamama 

Aile hayatının çeşitli evrelerini genel hatlarıyla gösteren bu model ferdin olası aile süreçlerinden 

ve bu süreçlerde karşılaşabileceği başlıca problemlerden bahsetmektedir. Tabi ki, her bir problem 

müstakil analizlerle ele alınabileceği gibi burada bahsi geçen problemler dışında her biri ayrı bir 

başlıkla incelenebilecek sorunlar da mevcut olabilir. Aile hayatının farklı evrelerinde oluşabilecek ve 

hususiyle ön plana çıkan problemler arasında şunlar sayılabilir: ayrılma, boşanma, valideynin ölümü, 

çocuğun veya çocukların ölümü, kalıcı hasar bırakan sıhhat problemleri, yeni bir evlilik esnasında ve 

sonrasında yaşanan problemler, aile olarak asosyal oluş, ya da ailenin sosyal sınırlarında belirsizlik 

veya aşırılık, aile fertlerinin vazifelerinde ve rollerinde aşırı katılık, aile içi otoriterlik, eşin duygusal 

ihtiyaçlarının fark edilmemesi veya önemsenmemesi… ilâ âhir. 
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EK-1: Atölye Notları 

Çoğunluk itibarıyla neşet ettikleri kültürel ortamdan ayrılıp farklı sosyal ve kültürel zeminlerde 

aile hayatı kurmak durumunda kalan toplum fertlerimiz, her aile gibi, bir kısım zorluklarla 

karşılaşmaktadırlar. Geçtiğimiz günlerde Orta Batı Amerika eyaletlerinde gerçekleştirilen bir atölye 

çalışmasının bir oturumunda bu zorluklar ele alınmıştır. Bu oturumda yaklaşık elli aileden yaşadıkları 

zorlukları ve karşılıklı beklentileri ifade etmeleri istenmiştir. Kadınlar ve erkekler ayrı ayrı beşerli 

gruplar halinde tevcih edilen soruları kendi aralarında cevaplamış ve bu cevapları bir grup sözcüsü 

vesilesiyle grubun geri kalanına ifade etmişlerdir. Problemlerimizi daha geniş bir zeminde, 

şahsileştirmeden ve başkalarının tecrübelerini de mülahazaya alarak karşılıklı dinleme ve anlamaya 

dayalı böyle bir çalışma ailevi ve toplumsal gelişmeyi amaçlamıştır. Bu ek işte bu müzakerelerde 

grupların ifade ettikleri hususları herhangi bir analize tabi tutmadan yalın haliyle sizlere sunmaktadır. 

Genel Problemler 

▪ İstişare eksikliği ve istişare için vakit ve emek harcanmaması 

▪ Eşlerin çocuk merkezli bir aile hayatı yaşayıp birbirlerini ihmal etmeleri 

▪ Takvim farklılıklarının beraber zaman geçirmeyi engellemesi ve sabit ortak vakitlerin azlığı 

▪ Sosyal medya, internet ve televizyonun sağlıklı iletişim ve zaman geçirmeyi engellemesi 

▪ Eşler arasındaki dinlenme aktivitelerindeki (örn: yalnız kalarak dinlenme, sosyalleşerek 

dinlenme) farklılıklarının yanlış anlaşılmaya sebep olması 

▪ Eşler ve çocuklara ait net iş tanımlarının olmaması ve geleneksel tanımların bugünün 

ihtiyaçlarını karşılayamaması 

▪ Eşlerin sadece birbirlerini dinleyip anlamaya özen göstereceği ve tüm varlıklarıyla hazır 

oldukları zamanların çok kısıtlı olması 

▪ Maddi darlıkların eşleri ve aralarındaki ilişkileri germesi 

▪ Akrabaların yakında olmaması ve diğer toplum üyeleriyle sıcak ilişkiler kurulamayınca 

yalnızlığın rahatsızlık vermeye başlaması 

▪ Hususiyle büyük şehirlerde yaşanan yalnızlık 

▪ Eşlerin birbirlerini anlamaya çalışmak yerine yargı ve suçlamalarla değiştirmeye çalışması  

▪ Hususiyle aynı kültür ortamında neşet etmiş insanların yoğun ve yakın yaşadıkları yerlerde ev, 

maddi imkanlar, giyim kuşam, eşlerin rolleri gibi hususlarda kıyaslamalara ve bazen özenti 

neticesi yarışlara gidilmesi 

▪ Bu kıyaslamalar ve yarışlar neticesi israfın artması 

▪ Mahrem mevzuların çabucak başkaları arasında yayılması ve kişiler arasında güven 

zedelenmesine sebebiyet vermesi 

▪ Özel hayata ait bilgilerin yayılmasının kişiler üzerinde baskıya dönüşerek dostane ve samimi 

davranışları engellemesi 

▪ Erkeklerin çocuklarla ilgilenme hususunda daha yapıcı ve adı konmuş bir sorumluluk almaması 

▪ Babanın çocuklarla ilgilenme usülleri hususunda geleneksel yöntemlerin yetersiz kalması 
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▪ Eşler arasındaki mizaç, kişilik, yetişme ortamı ve cinsiyet gibi hususlardan kaynaklanan 

farklılıkların bir zenginlikten ziyade değiştirilmesi gereken bir yanlış gibi algılanması 

▪ Kültürel farklılıkların öğrenilme ve takdir edilme yerine değiştirilip yok edilmeye çalışılması 

▪ Daha önce yaşanan bir kısım mahrumiyetlerin çok harcama ve diğer aşırılıklarla giderilmeye 

çalışılması 

▪ Eşler arası iş dağılımının çok sert çizgilerle belirlenmiş olması ve karşılıklı yardımlaşmaya 

müsaade etmemesi 

▪ Teknoloji ve başka imkanların temin ettiği ekstra vaktin nasıl kullanılacağının bilinmemesi 

Problem Kaynağı Hususlar 

Yeni Evliler 

Erkeklerle İlgili Hususlar 

▪ Bilgisayar ve diğer elektronik cihazlarla fazla vakit geçirme 

▪ Ailenin olmadığı programlarda arkadaşlarıyla fazla vakit geçirme 

▪ Problemleri yalnız çözmeye çalışma 

▪ Spor müsabakalarını izlemeye veya bunlara katılmaya fazla vakit ayırma 

▪ Alışverişte marka takıntısı 

▪ Dışarı çıkıp ailece bir aktivitede bulunma konusunda isteksizlik 

▪ Ev ortamı haricinde beraber fazla vakit geçirmek istememe 

▪ İletişim eksikliği 

▪ Ev düzenine/programına ayak uydurmama ve daha çok bekar gibi hareket etme 

▪ İstişaresiz bir şekilde tek başına hareket ederek eşini unutma 

▪ Eşin ailesiyle muhabbeti yeteri kadar geliştirmeme 

▪ Eşin duygusal özelliklerini ve ilgi isteyen yanlarını kavrayamama 

 Kadınlarla İlgili Hususlar 

▪ Arkadaş çevresinin erkeğinkinden daha büyük olması ve bu arkadaş çevresine öncelik verme 

▪ Sosyalleşme isteğinin çok daha fazla olması ve bu yüzden aileyi arka plana atma 

▪ Devam eden arkadaş grubu önceliklerinin evliliğin önüne geçmesi  

▪ Devam eden mali bağımsızlığı erkeğe karşı koz olarak kullanma 

▪ Alışverişte marka takıntısı 

▪ Kendi ailesiyle olan ilişkileri eşiyle olan ilişkilerin önüne geçirme 

▪ Eşinin imaj ve kıyafetini kontrol etmeye çalışma 

▪ Eşinin babası gibi davranmasını isteme 

▪ Eşten habersiz ve israf ölçüsünde alışveriş yapma 

▪ Kocasının takatinin üstünde ilgi talep etme ve bazen bunda ısrarcı davranma 

▪ Kendi ailesinden gördüklerini takliden yeni ailesinde uygulamaya çalışma 

▪ Eşine haber vermeden eve misafir çağırma 
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▪ Eşin ailesiyle fazla vakit geçirmeyi sorun olarak görme 

▪ Kıskançlık  

Çocuklu Aileler 

Erkeklerle İlgili Hususlar 

▪ Evdeki işlerde ve çocuk bakımında eşini yalnız bırakma 

▪ İstişaresiz davranma 

▪ Misafir çağırma ve eve geç gelme gibi hususlarda önceden haber vermeme 

▪ Çocukların duygusal ve fiziksel olarak ve zaman açısından evde bir yeri olduğunu düşünmeme 

▪ Eş ve çocuklarla ilgilenmeyi yapılan işlere mâni olarak görme 

▪ Kendi anne ve babasında gördüğü ve kızdığı hususları çocuklara yansıtma 

▪ Eşin kendi başına program yapmasına ya da uzun süre ev dışında kalmasına müsaade etmeme 

Kadınlarla İlgili Hususlar 

▪ Eşinden bağımsız olarak kendisine ait sorumlulukları almada ağır davranma 

▪ Evlilikten önce anne ve babasının yerine getirdiği sorumlulukları kendisinin yapması 

gerektiğini fark edememe ve ebeveynleri gibi birisini bekleme 

▪ Eşini babasıyla kıyaslama 

▪ Çocuklara sorumluluk verme ve işleri dağıtma hususunda bilgi ve tecrübe eksikliği 

▪ İş yükünü dağıtmama neticesinde işlerin altında ezilme 

▪ İmkân olduğu halde temizlik, çocuk bakımı gibi yardımları alma hususunda isteksiz davranma, 

bunları eşinden bekleme 

Beklentiler 

Erkeklerin Beklentileri 

▪ Ev ve aile hayatı ile ilgili eksikler karşısında yumuşak davranılması ve hemen sert eleştirilere 

girilmemesi 

▪ Beklentilerin maddiden daha ziyade manevi noktalar etrafında düşünülmesi 

▪ Evde konuşulan hususi mevzuların dışarıda konuşulmaması 

▪ Gıybet edilmemesi ve başkalarının özel hayatlarıyla ilgili laf taşınmaması 

▪ Dışarı yansıtmak istemediği sıkıntıları öğrenmede ısrarcı davranılmaması ve bu konuda anlayış 

gösterilmesi 

▪ İş hayatına yönelik hususlarda eşin daha sabırlı olması 

▪ Başkalarıyla kıyaslanarak erkeklik gururunun incitilmemesi 

▪ Bazı olayların göz ardı edilebilmesi, rahatsızlık verse de bunlara tolere edilebilmesi 

▪ Ortak kararlarda sürekli eleştirel olunması ve eksiklerin görülmesi yerine yapıcı ve pozitif etki 

sağlanmaya çalışılması 
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▪ Kırgınlıkların uzatılmaması 

▪ Üslubun yumuşatılması ve geçici kızgınlıkların elden geldiğince kelimelere yansıtılmaması 

▪ Eve gelince karşılıklı tebessüm edilmesi 

▪ Yorgun olduğunun farkında olunması, daha çok yorulma yerine iş değişimi ile yükünün 

hafifletilmesi, az da olsa dinlenmesine müsaade edilmesi 

▪ Elde edilemeyen şeyler karşısında tavır yapılmaması  

▪ İstenilen bir şeyi elde edememenin karşılıklı ilişki ve sorumluluklara yansıtılarak cezalandırma 

sebebi olarak kullanılmaması 

▪ Eldekiyle kanaat edilerek onun güzel taraflarının görülmeye çalışılması 

▪ Ev sorumluluklarında eşin öncülük etmesi ve kendisine sadece belli sorumluluklar verilerek 

rahatlatılması 

▪ Zor ve sıkıntılı zamanlarda üzerine gidilerek işin daha da zorlaştırılmaması 

▪ Hayırhah olunması ve teselli edilerek şahsi beklentilerin en azından belli bir süreliğine geriye 

çekilmesi 

▪ Anne babanın eşler arası ilişkilere ve iç işlerine müdahalesinin azaltılması ve eşin bu hususta 

net olması 

▪ Ufak problemler karşısında hemen eski dosyaların çıkartılarak meselelerin büyütülmemesi 

▪ Eski yaraların deşilmesi suretiyle provokasyona gidilmemesi 

▪ Evde huzurun hâkim olması 

▪ Ses, davranış ve hareketlerle kendisiyle yarışa ve güç mücadelesine girilmemesi 

▪ Dışarıya ve misafirlere karşı gösterilen özen, giyim ve hazırlık gibi hususların kendisinden 

esirgenmemesi 

▪ Konuşurken mantıklı bir argüman geliştirme yerine konuşmanın duygusallığa girerek, 

abartarak, üsluba takılarak manipüle edilmemesi 

▪ Evdeki vaktin daha verimli değerlendirilmesi ve işlerin gündüz imkân varken akşama 

bırakılmaması 

▪ Ailesini ziyaret esnasında sabır gösterilmesi ve meselelerin büyütülmemesi 

Kadınların Beklentileri 

▪ Nişanlılıkta gösterilen nezaket ve ilginin evlendikten sonra da belli oranda devam ettirilmesi 

▪ Tebessüm edilmesi 

▪ Ev işlerinde yardım edilmesi 

▪ Alışverişe çıkıldığında kendisinin bir ihtiyacının olup olmadığının sorulması ve kendisine ufak 

sürprizler yapılması 

▪ Halden anlaşılması, meselelere alınmadan ilgi gösterilmesi ve çözülecek bir problemden ziyade 

ilgi gösterilecek bir kişi olarak görülmesi 

▪ Yaptığı işlerin, yemeklerin ve temizliğin takdir ve minnettarlık duygusu ile karşılanması 

▪ Beraber sosyelleşilmesi ve çeşitli aktiviteler yapılması 

▪ Sevildiğini duymak 
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▪ Özel günlerin hatırlanması 

▪ Hediyelerin sadece maddi olarak görülmemesi, manevi yönünün unutulmaması 

▪ Fıtraten daha narin ve hassas olduğunun unutulmaması 

▪ Evdeki eksikleri daha çok fark ettiği için daha çok istek izhar edişinin kendisine daha çok şey 

istediği şeklinde algılanmaması 

▪ Konuşma ve dinlenilme ihtiyacının farkında olunması, dinliyormuş gibi yapılmadan ve başka 

şeylerle meşguliyetin bir süreliğine bırakılarak gerçekten dinlenme 

▪ Farklı ilgi alanlarına karşı anlayış gösterilmesi, hoşa gidilmese de bunları beraber yapılmaya 

çalışılması 

▪ Kendisiyle ilgili işlerin keyfi nedenlerle ertelenmemesi 

▪ Söylenmeden bazı şeylerin yapılması 

▪ Düşünüldüğünün, ihtiyaçlarının farkında olunduğunun, önemli olduğunun hissettirilmesi 

▪ Erkeğin biraz daha empati yaparak bazı işlerin sadece bayanlara has olduğunu düşünmek 

yerine mevcut zorlukları anlamaya çalışması 

▪ Anne babanın eşler arası ilişkilere ve iç işerine müdahalesinin azaltılması ve erkeğin bu hususta 

net olması 

▪ Anne baba karşısında ya da zor durumlarda sahiplenilme ve arkasında durulduğunun 

hissettirilmesi 

▪ Küçük sürprizlerle ilişkinin monotonluktan çıkarılması 
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EK-2: Problem ve Beklenti Alanları 

Bu kontrol listesi eşler arası oluşabilecek çeşitli problem ve beklenti alanlarını içermektedir: 

❏ Duygusal hayat 

❏ Fikri hayat 

❏ Finansal yönetim 

❏ Sosyal yaşam 

❏ Ruhi hayat 

❏ Eğlence 

❏ Daha büyük aile ilişkileri 

❏ Eşin akrabaları 

❏ Arkadaşlar 

❏ Komşular 

❏ Çocuklar / ebeveynlik  

❏ Ev işleri 

❏ Dış görünüş / kişisel bakım 

❏ Yakınlık ve cinsellik 

❏ Gaye-i hayal  

❏ İletişim 

❏ Gıda 

❏ Önemseme / önemsenme 

❏ Yalnız zaman 

❏ Görgü 

❏ Boş zaman 

❏ Alışkanlıklar 

❏ Zaman tanzimi 

❏ Ayak işleri 

 

❏ Romantik yaşam 

❏ Kaliteli zaman 

❏ Liderlik 

❏ Ebeveyn rol modelleri 

❏ Biz ve diğerleri 

❏ Fiziksel sağlık 

❏ Bağımlılık  

❏ Zihinsel sağlık 

❏ Gönül darlığı 

❏ Mahremiyet ve sınırlar 

❏ Yaşam becerileri 

❏ Aile geçmişleri 

❏ Sosyal medya 

❏ Travmalar ve yaralar 

❏ Özel günler 

❏ Cinsiyet farklılıkları 

❏ Öncelikler 

❏ Dış destek 

❏ Kendi kendine yardım 

❏ Spontane olma ve doğallık 

❏ Kişisel gelişim 

❏ Kişisel sorumluluk 

❏ Uyuşmazlıkların çözümü 

❏ Olgunlaşmamışlık 
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