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ÖN SÖZ

Evlilik ve Yakın İlişkiler kitabımız son yıllarda bu konularla ilgili kaynak ara-
yışının artış göstermesi sonucunda araştırmacı, eğitimci, öğrenci ve ilişki yaşayan 
her kişinin ihtiyacına yanıt vermek amacıyla yazılmış bir kitaptır.

Evlilik ve Yakın İlişkiler kitabı ile Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık, Aile 
Danışmanlığı eğitimlerinde  özellikle üzerinde durulması gereken konulara yo-
ğunlaşılmış ; eğitimciler, öğrenciler, araştırmacılar ve aynı zamanda  yakın ilişki 
yaşayan, evliliğe hazırlanan, evlilik sürecini yaşayan ve boşanma sürecinde olan 
bireylere yol gösterici ve destekleyici olacağına inanılan bir kitap olması planlana-
rak yazılmıştır.

Bu kitap  beş ayrı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm EVLİLİK ÖNCESİ 
PSİKOLOJİK DANIŞMA Dr. Seval KIZILDAĞ 

İKİNCİ BÖLÜM: EVLİLİK VE ÇİFT İLİŞKİSİ Serdar Körük -ÜÇÜNCÜ 
BÖLÜM: YAKIN İLİŞKİLER Ahmet KARA Dördüncü BÖLÜM: EVLİLİK VE 
AİLE İLGİLİ KRİZLER VE AİLEDE KRİZ DANIŞMANLIĞI Dr. Selen Demirtaş 
Zorbaz  Beşinci BÖLÜM: BOŞANMA VE BOŞANMA ARABULUCULUĞU Dr. 
Bahtiyar ERASLAN ÇAPAN tarafından yazılmıştır. Editör ve Bölüm yazarları bu 
konularla ilgili eğitimler almış veya almaya devam etmekte ve özellikle bu konu-
larda ki araştırmalarını sürdürmektedirler.

Editör ve bölüm yazarlarının geçmiş deneyim ve çalışmalarının bir yansıması 
olarak bu kitap ortaya çıkmıştır. Bölümlerin içerikleri canlı vaka örnekleri ile des-
teklenerek akıcı, anlaşılır bir dille yazılmıştır. Ayrıca eğitimcilerin kullanımlarına 
sunulan her bir bölüme ait power point sunuları da kitapla birlikte okuyuculara 
sunulacaktır.

Evlilik ve Yakın İlişkiler kitabının yüksek bir motivasyon, işbirliği ve deneyi-
min ürünü olarak okuyucularımızın  hizmetine sunulmasından büyük bir mutlu-
luk duymaktayız.

Keyifli okumalar…

Prof. Dr. Nilüfer Özabacı 
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“Evlilik ilişkisi bir bahçedir, çiçek de yetiştirebilirsin, diken de!”

Doğan Cüceloğlu

Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma Konusuna Genel Giriş

Birey doğum öncesi süreç dahil olmak üzere yaşamın tüm aşamalarında ken-
di dışında biri ile iletişim içerisinde hem kendine hem de dünyaya ilişkin birtakım 
algılar oluşturmaktadır. Birey başkası ile kurduğu bu iletişim sayesinde kendini 
daha iyi tanıyabilir, anlayabilir, geliştirebilir ve yaşamını sağlıklı bir şekilde yürü-
tebilir. Birey sosyal bir varlık olmasının ötesinde yaşam boyunca psikolojik olarak 
kendisine yakın olan birilerinin desteğine ihtiyaç duymaktadır. Bir başka ifade ile 
yakın ilişki kurmak her bireyin en temel ihtiyaçlarından biridir ve kişilerarası iliş-
kilerin önemli ve ayrılmaz bir parçasıdır. Bu yakınlık ilk olarak bakım veren başta 
anne olmak üzere daha sonra aile üyeleri ve sonrasında da bireyin içinde yer aldığı 
okul, meslek, yakın çevre ve kendi kuracağı aile ortamı gibi farklı ortamlarda da 
gelişmeye devam eder.  

Bireyin yakın ilişkileri  aile ilişkileri, akrabalık ilişkileri, arkadaş ilişkileri, iş 
ilişkileri, romantik ilişkiler’ olarak çeşitlenebilir. Her yakın ilişki biçimi bireyin ya-
şamın belli aşamalarında daha görünür hale gelebilir. Örneğin aile ilişkileri bireyin 
bebeklik ve çocukluk döneminde daha belirginleşir ve bireyin yaşamında belir-
leyici bir role sahip olur. Uzun yıllar yapılan çalışmalar aile ilişkilerinin bireyin 
yaşamındaki önemli kararlarında etkili olabildiğini ortaya koymaktadır. Bununla 
birlikte, çocukluk dönemindeki arkadaşlık ilişkileri aile ilişkilerini destekleyerek 
çocuğun sosyalleşmesine katkıda bulunur. Çocuk arkadaş ilişkileri sayesinde aile 
içinde fark etmediği çeşitli yönlerini de keşfedebilir.

Gelişimsel süreçte bireyin özellikle ergenlik dönemi romantik ilişki olarak 
tanımlanan ve kitabımızın bu bölümünde “yakın ilişkiler” olarak ifade edilen 
ilişkilerin başlangıcı sayılmaktadır. Ergenlik döneminde birey karşı cinse çekim 
duymakta ve romantik bağlamda bir bağ kurmak istemektedir. Ergenin bu dö-
nemde kurduğu yakın ilişki bir sonraki dönem olan ve psikososyal gelişim ku-
ramcısı Erikson tarafından yakınlık kurma ve soyutlanma dönemi olarak da ifade 
edilen dönemden daha farklı niteliklere sahiptir. Ergenlik dönemi yakın ilişkileri 
daha heyecanlı, değişken ve inişli çıkışlı olabilmektedir ve ergenin odağında daha 
çok kimlik oluşturma süreci söz konusudur. Kendini tanıma sürecinde olan ergen 
yakın ilişkilere karşı da çeşitli algılar oluşturmaktadır. Bu algıları referans alarak 
ileride kuracağı yakın ilişkileri için hazırlık yapmaya başlamaktadır. 

Ergenlik dönemini takiben genç yetişkinlik döneminde yakınlık ilişkiler daha 
belirgin bir şekilde tanımlandığından bireye verdiği haz ve doyum da farklılaş-
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maktadır. Bu dönemdeki yakın ilişkiler daha tutarlı ve uzun süreli ilişkiler olarak 
gözlemlenebilir. Örneğin, ergenin yakın ilişkileri sözde olsa bile gerçekte evlilik 
beklentisi üzerine değil daha çok eğlence, kendini tanıma ve keşfetme üzerine 
kurulur. Genç yetişkinlik döneminde daha ciddi bir konu olarak ele alınan yakın 
ilişkide birey kendini daha çok tanımakta ve neyin onu mutlu edeceğini ve ken-
disine iyi geleceğinin farkına varmaktadır. Yakın ilişkinin tutarlılığı onun gelecek 
planlarına zemin oluşturmakta ve birey yaşamını şekillendirirken bu duyguları-
nı da dikkate almaktadır. Dolayısıyla yakın ilişki kurmanın gelişimsel açıdan bir 
yaşam görevi olduğu söylenebilir (Yeşilyaprak, 2003). Birey yaşam görevini yeri-
ne getirdiğinde kendini mutlu ve yeterli hissedebilir. Senemoğlu (2005) bu dö-
nemi sağlıklı ilişkiler kurarak yaşayan bireyin sevgiyi alma ve verme konusunda 
da başarılı olabileceğini ifade etmektedir. Aksi durumda birey kendini diğerleri 
ile kıyaslayarak yetersizlik duygusu yaşayabilir ve yaşamın diğer kısımlarında da 
bu başarısızlık hissini devam ettirebilir. Böyle bir etkiye sahip olan yaşam görevi 
ihtiyacının giderilmesi çeşitli şekillerde sağlanabilir fakat bu ihtiyacın giderilmesi 
yolunun en bilineni ve toplum tarafından kabul gören biçimi evliliktir. 

Evlilik ekonomik, sosyal, psikolojik, yasal boyutları olan bir bağdır. Birey ev-
lilik yoluyla kurduğu bağ sayesinde toplumsal bağlamda da yeni bir sosyal rol ve 
statü kazanmış olur. Evlilik ilişkisi hem çiftin birbirlerinden hem de toplumun 
çiftin ilişkisinden beklenti içinde olduğu, kendine özgü yapısı ve işleyişi olan ve 
sosyokültürel özelliklerden beslenen ciddi bir birlikteliktir. Yıldırım (2007) evlili-
ğin bireyin toplumdaki yaşantısını ve geleceğini etkileyen bir ilişki olduğunu ifade 
etmektedir. Pines ve Nunes (2003) ise bireyin yaşama eş ve iş seçimindeki isabetli 
kararları ile anlam verdiğini belirtmektedirler. Dolayısıyla bireyler için evlilik özel 
bir değere sahip olduğundan evlenecekleri insanı tanımak ve ilişkiyi daha da uzun 
kılmak için bu konuya özellikle odaklanırlar. 

Çiftin eş adayı seçiminden başlayarak evlilik bağının kurulmasına kadar ge-
çen süre dinamiktir ve çiftler birbirilerini hatta birbirlerinin ailelerini ve yakın 
çevrelerini de bu süreçte incelerler. Çiftler bu süreçte çeşitli ölçütler geliştirir ve bu 
ölçütler doğrultusunda evlilik kararına hazırlanırlar (Özabacı, 2014). Bu aşamada 
çiftleri evlilik kararında neyin motive edici olduğu sorusu karşımıza çıkar. Sağlıklı 
ve mutlu bir ilişki bu sorunun en genel yanıtı olabilir. Evlilik alanında çalışan araş-
tırmacılar ise uzun yıllar süren çalışmalarından sonra mutlu çiftlerin ilişkilerin-
de “evlilikten sağlıklı beklentiler, gerçekçi bir aşk, olumlu bir tutum, birbirlerinin 
hislerini anlama, cinsiyet farklılıklarını anlama ve kabul etme, karar verebilme ve 
tartışmaları çözebilme, evliliğe ortak bir anlam verme ve bir amaca sahip olma” 
gibi özellikleri gözlemlemişlerdir (Les ve Leslie, 2006).  Cüceloğlu (2017) erkek bir 
okurunun evliliğe ilişkin beklentilerini şu şekilde aktarmıştır:
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“Benim evlilikten birinci beklentim tamamlanmış hissetmek. Bir erkek olarak 
bir kadının sesinin, kokusunun, varlığının etrafımda olması gerektiğini hisse-
diyorum. Mutluyum ama hep bir eksiklik hissediyorum. Pikniğe götüreceğim, 
derslerine yardım edeceğim, sabahları okula bırakacağım, hafta sonu parka 
götüreceğim, nasihat vereceğim çocuklarımın olmasını istiyorum. Bunların 
hepsini birlikte arkadaşça paylaşarak, severek, birlikte hissederek yapabilece-
ğim bir eşimin olmasını…”

Evlilik nedenleri çok çeşitli olabilmektedir. Uluslararası bir araştırmaya göre 
evli olmayan bireyler evlenme isteklerinin nedenlerini sırasıyla “aşk, yaşam boyu 
birliktelik, çocuk sahibi olma ve finansal düzen” olarak ifade etmişlerdir (PEW, 
Sosyal ve Demografik Eğilimler Projesi, 2013). Özteke Kozan, Baloğlu, Kesici ve 
Kamer (2019) genç kızların neden evlenmek istediği ile ilgili yaptıkları bir araştır-
mada “aile kurma, inanç gereği, merak, ait olma, toplumsal düzeni devam ettirme, 
çocuk sahibi olma ve hayatı paylaşma” gibi gerekçelere ulaşmışlardır. Eşe dair bek-
lentilerin çeşitlenmesi, ideal eş adayına ilişkin beklentinin artması (iyi bir işe sahip 
olma, gönüllü yardım faaliyetlerinde yer alma, iyi bir anne veya baba niteliklerine 
sahip olabilme gibi) evlilik kararını doğrudan etkileyebildiği gibi evlilik sürecinde 
de önemli tartışmaların veya çatışmaların nedeni olabilir (Kızıldağ, 2015).

Evlenmek istemenin bu ve buna benzer birçok motive edici özelliği olmasına 
rağmen bazen bireyler evlilikten özellikle kaçınmaktadırlar. Bunun birçok gerek-
çesi olabilir. Kişisel beklentiler, aile ilişkileri, mesleki durumlar, toplumsal beklen-
tiler evlilik kararını öteleyebilir ya da birey için önemini ortadan kaldırabilir. Ekşi, 
Özgen ve Kardaş (2017) bireylerin mükemmeliyetçilik ve değerler gibi gerekçeler 
sebebiyle evlilik ilişkisine sıcak bakmadıklarını belirtmişlerdir. Günümüzde ev-
lenme yaşının yükselmesi ve bireylerin bu konudaki seçiciliklerinin artması top-
lumsal değişiminin yanı sıra evlilik kararı vermenin zorluğuna da işaret etmek-
tedir. Bireyin zorluğu bu kararın tamamen olumlu ya da tamamen olumsuz gibi 
gerçekçi olmayan bir şekilde düşünülmesinden de kaynaklanmaktadır. Bir başka 
ifade ile evliliğe ilişkin mitler veya sınırlayıcı inançlar söz konusudur. Örneğin, 23 
yaşında bir kadının evlilik ile ilgili korkuları doğrudan aktarılmıştır (Cüceloğlu, 
2017): 

“Ben 23 yaşındayım. Bir evlilik yaşamadım ama anne ve babamın evliliklerine 
yıllarca şahit oldum. Ve bu beni yapacağım evlilikle ilgili çok kaygılandırıyor. 
Babamın anneme değer vermemesi, onu ve fikirlerini ciddiye almıyor oluşu… 
Evlilik deyince ne yazık ki ilk aklıma gelenler bunlar. Eşler birbirlerine nasıl 
davranmalı? İyi bir baba olmak ve iyi bir eş olmak arasında bir ilişki var mı? 
Gerçekten evlilik ne? Neden yapılmalı? Sevgi mi önceliklidir bir evlilikte, saygı 
mı? Bir insanı sevdiğiniz için mi eş olursunuz, yoksa eş olduğunuz insanı mı 
seversiniz?”
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