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Özet: Bu yaz ıda, ailenin bir birim olmak ele 
alınması  ile, etkile ş im grupları  arası ndaki farklar 
tedavi edici yarar yönünden kar ışı laş tınlmış tı r. 

Summary: In this paper, we' ve tried to show 
the differences among the family oriented, the-
rapies and interaction group techniq ıı es from 
the view point of therapeutic benefit. 

Çocuk davranış ları  ve heyecan bozukluklar ın-
da değ iş ik tedavi edici yakla şı mların baş arı  oranı  
konusunda son y ıllarda de ğerlendirici ara ş tır-
malar ba ş lamış tır. Ancak bu ara ş tı rmalar olduk-
ça bölük börçük olup farkl ı  yorumlara tabidirlet 
Örneğ in heyecansal bozukluklar ın sadece iç pi-
siş ik nedenlere dayandığı nı  kabul edenler oldu ğ u 
gibi kiş iler aras ı  iliş ki ve iletiş im bozukluklar ına 
dayandığı  gibi görüş ler çok yaygmd ır. Bu de ğ iş ik 
görüş lerin ışığı nda daha k ısa tedavi yöntemlerine 
eğ ilim, bilinçli çalış malara ve o sı radaki çevresel 
baskıya daha fazla önem verme, çocu ğu bir birey 
olarak tedavi etme yerine aileyi, etkile şen birey-
ler grubu olarak tedavinin kat merkezi olarak al-
maya doğ ru bir e ğ ilirı  baş lamış t ır. Bu değ iş ik 
yakla şı mların ışığı nda Bakırköy Ruh ve Sinir 
Hastalı kları  Hastanesinden görevli olarak gönde-
rildiğ im Beş iktaş  Gündüz Hastanesi'ne, 1979- 
1981 yı lları  arasında getirilen ergenlere, problem-
lerinin içeri ğ hı e göre değ iş ik psikolaş ik yöntem-
ler denerken, bu yöntemlerden hangisinin daha-
etkili olabileceğ ini öğ renmek için bir ön çalış ma 
yapmak. istedik. 

Bireysel psikolojik yaklaşı m gerektiren bir 
vak'ada, iki tedavi yakla şı mın ın etkinlik derece-
sini, vak'alar ın özellikleri nedeniyle birbirleriyle 
kı yaslayamay ız. Ancak, vak'alara etki yapabile-
cek de ğ iş kenleri e ş itlemeye çal ış arak, benzer 
problemlere iki de ğ iş ik yöntem uygulamak, bize 
bu tekniklerin tedavi etkinli ğ i hakkında bir fikir 
verebilir.Bunu bir ba ş ka ş ekilde söylemek sadece 
bireysel tedaviden yararlanabilecek bir vak'a ile, 
grup telapilerinden yararlanabilecek vak'alan bir-
biri ile kar şı laş tırmaya kalkmad ık. Ancak ileti-
ş imlerindeki aksaklı k nedeni ile, gruplardanya- 
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rarlanabilecek vak'alan seçerek, grup yöntemle-
rini karşı laş tırmak istedik. 

Tedavi grubumuz, 12-15 yaş  arası nda, 
davranış  ve heyecansal bozukluklar gösteren, 
sosyo-ekonomik ko ş ulları  eş itlenerek iki e ş it 
gruba ayr ılan, 1979-1982 y ı lları  arasında Gündüz 
Hastanesi'ne ba şvuranlar aras ı ndant seçilmi ş  24 
ergen ve anne-babaland ı r. 

Biz, heyecansal bozukluklar ve davran ış  bo-
zukluklan gösteren ergenlerin, ya ş lannm özelliğ i 
say ılabilecek uyumsuzluldann ötesinde toplumsal 
etkile ş ime bağ lı  bir davran ış  kusurusöz konusu 
olduğunda, aile ileti ş imi ve iliş kilerinin yard ımcı  
olabileceğ i vakaları  özellikle seçtik. Sorun okulda 
veya diğer çocuklarla olan iliş kisinde ise, benzer 
sorunlar ı  olan bir çocuk, grubunun bir üyesi ola-
cak ş ekilde baş ka bir gruba aktard ığı m ız için, 
araş tırma gruplar ı mıza almad ık. Araş tı rma grubu-
muzun odak noktas ını , ailenin etken olduğ u ile-
tiş im aksaklı klan olu ş turmaktad ı r. Vaka say ımız 
24 ergen Ve anne babalan ve üç vakada da büyük 
elıPbeyinlerd ir. 

Son y ıllarda ileti ş im gruplar kadar sistem ana-
lizine dayanan ve bir birim olarak aile tedavileri-
nin de ğ iş ik iletiş im kalı plarını  denemeleri, bize, 
benzer problemleri bir Linke olarak aile tedavisin-
de ele almakla ileti ş im gruplarında ele almak ara-
sı ndaki etkinlik farklann ı  araş tırmaya yöneltti. 

Bu araş tı rmaya almak için, aile bireyleri ara-
sı nda, elle tutulur hissi ba ğ lar bulmadan vakalar ı  
seçmedik. Çünkü aile tedavisinde k ızgı nlı k ve 
dargınlı k, kı rgı nhk gibi hislerle u ğ ra ş mak müm-
kündür ama telafi edici s ıcaklı k olmaksız ı n, sa-
dece hostilite ve reddetme hislerinin hüküm sür-
düğü bir durum bizim kuramsal yakla şı m ı= 
için, uygun örnekler de ğ ildir diye düşündük. Aile 
bireylerinin bir arada kalmay ı  istemeleri veya 
gerekleri bulunmal ı dı r. E ğer ana baba bo şanmak 
üzere ise, birlikte aile tedavisi veya ileti ş im grubu, 
pek uygun bir yol de ğ ildir düş üncesi ile bu ki ş ile-
ri de gruplara almad ı k. Gruplanm ı z ı  oluş tururken 
kendimize sordu ğumuz soru ş u oldu bana dan ı - 
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şan kimdir veya kimlerdir? baş  vuran bir ailede 
problemi olan ki ş i bir veya iki ya da daha fazla 
olabilir. Büyük bir olas ı lı kla, danış an, problemin 
sahibidir, veya anlat ılan süreci i ş lemeye en fazla 
motivasyonu oland ır. Burada yine sorulması  ge-
reken sorular danış an aile gerçekten yard ım isti-
yor mu? motivasyona haz ır mı? tedaviden ya-
rarlanacak yetenekte mi? karakter yap ı lanması  
ve savunma iş levleri fazla de ğ iş mesine uygun mu 
de ğ il mi? bize ba ş  vurma nedenleri olan semptom 
nevrotik savunmalarm ötesinde psikotik bir s ını ra 
gelir durumunda m ı? bu sorulann yamtm ı  ver-
mek üzere yapt ığı mı z görüşmelerle birlikte, aile 
iliş kileri testinden de çok yararland ı k. Burada 
kiş ilerin savunma mekanizmaları , semptolanmn 
derinliğ i, aile içi ileti ş imlerinde nasıl bir yol iz-
ledikleri, bizi, gerek gruplar ı  oluş tururken, ge-
rekse gruplar arasında grup iletiş im içeri ğ ini 
değ erlendirmemizde yönlendirici olmu ş tur. Tes-
tinde doğruladığı , psikotik psikopatik ve ağı r 
davranış  bozukluğu gösterenleri almadık. 

Bir ünite olarak aileyi ele al ı rken, tek bir 
yöntem ve kuramsal görü şe bağ lı  kalmaksızın, 
sistem analizi kuram ına giren birimsel tedavilerin 
çocuğunun yöntem ve tekniklerinden yararlana-
cak ş ekilde, esnek davrand ı k. Ailelerin ileti ş im 
biçimleri ve içeriklerine göre, bazen Ackerman, 
bazen Sater, bazan Mummchin görü ş leri önem 
kazandı . 

Konuşmamız ın başmda 24 ergeni eş it iki 
gruba ayırarak, birinci gruptaki 12 ergeni, ana ba-
baları  ile birimsel aile tedavisine ald ığı mızı  belirt-
miş tik. Bunlar ın 9 u çekirdek aile olarak, ana 
baba ile birlikte alınmış lar, birisi beraber oturul-
duğ u ve aile ileti ş imini etkiledikleri dü şüncesi ile, 
anne baban ın yan ı  sı ra anneanneyle diğ eri ana 
babasıyla birlikte babaanne ve dede, üçüncüsü ise 
çekirdek. aileye ilavetenhhala ile birlikte 'gruba 
alınmış t ır. 

Diğ er grup ise, 12 ergenin anne babalar ından 
meydana gelen ileti ş im grubudur. Bu büyük grup-
ta, 8 er kiş ilik üç altı  gruba ayrılarak, diğ er bi-
rimsel aile tedavileri gibi haftada iki gün toplan-
mış tır. Zwetscke ve Frenfell daha sonra Ful-
lma ve Bernarda ile gruba dam şması  adı  altında 
geliş tirdikleri üç veya dört aileyi, tek bir gruba 
toplayarak yapt ıkları  grup tedavisi, bize bu ko-
nuda ilham verdi.Bu üç alt grupta haftada iki 
gün devam ederken, ergenleri de bireysel olarak 
haftada iki gün birer saat süre ile bireysel tedaviye 
ald ı k. 

4 er ailelik grupların kompozisyonunda sessiz 
anne babaları  harekete geçirmeleri bak ımı ndan, an-
ne iki aktif, bir sessiz, bir de ikisi aras ı  aile seç ilmiş  -  

tir. E ıginleil kendi yaşlanna has problemlerin daha 
çok kuvvetlendirdiğ i veya patoloji s ı nırına getir-
diğ i davranış  problemlerini çözümlemede, acaba 
ilk grupta yaptığı mız gibi, bütün aileyi birlikte ele 
almak mı , yoksa ergene bireysel olarak yardı mcı  
olurken, anne, babaya ayr ı  olarak ileti ş im grup-
larında destek olmak m ı , daha yararl ı  sonuçlar 
vermektedir? Bu gruplar ın pisikodinamik içeri-
ğ inden, acaba bazı  aile tipolojilerine gidebilir 
miyiz? ailelerin pisikoloji çatış malar çözmeye 
karşı  tavırlan, hangi aile yap ılannda nası l bir 
mahiyet arzediyor? aile içi ileti ş imde anne baba 
anne çocuk, baba çocuk ileti ş imlerinin patoloji-
ye yol açabilecek karakteristik biçimleri var m ı? 
4 ay süren bu küçük ara ş tı rma ile bu sorulann ya-
rı sı nı  vermeye çalış tık. Her iki grupta da hedefi-
miz bütün tedavi gruplar ında oldu ğu gibi, bireyin 
semptonlarmdan kurularak patolojik say ım-
malann ın farkı na varması  ve daha etkili iletiş im 
yolları  ile gerçekçi çözümler bulabilmelidir. 
Bir ailede bireylerin temelde ayn ı  türde kiş iler 
oldukları  düşünülebilir. Aile bireyleri bir çok 
müş terek şeye sahiptirler ve aynı  yaşama tar-
zın ı  paylaşı rlar. Bu beraberlik aç ısı ndan bakıldı -
ğı nda, ailenin içindeki bireyler aras ında hiç bir 
ön yargı  olmayacağı  ve dış anya karşı  ön yargı  bi-
rikimi olması  beklenebilir. Ancak durum hiç de 
öyle de ğ ldir. Ayn ı  ailenin bireyleri aras ında ben-
zerlikler oldu ğu kadar dış  görünüş , tavır atış lar, 
huylar, hedefler, amaçlar ve de ğ erler yönünden 
farklar vardır. Her ailenin kendine özgü duygusal 
yapı sı na bağ lı  olarak bireyler arası  bu farklara 
sembolik anlamlar atfedilir böylece bu farklar 
ailenin bir bölümünce bariz bir tehlike olarak gö-
rülür. Farkl ı lı k gösteren aile bireyi, grubun di ğ er 
üyelerinin emniyet, ihtiyaç ve de ğ erlerini tehdit 
eden tehlikeli bir yabanc ı  olarak algılaınr. Bu 
tehdit duygusunu payla ş an bireyler, bunu yara-
tan kaynağa saldı rmak üzere birle ş irler. Ailenin 
iç yaşant ısında, böylesi bir ön yargı  çeş itli fark-
lı lı klar etrafında organize olur. 
1- Cinsler arası  mücadele, 
2- Kadın erkek mücadeleleri, 
3- Nesil farklı lı kları , 
4- Para ve güç lü ğ e karşı  sakin bir yaş am. 

İş te bu tip bir ön yargı  ile karşı laş tığı mız 
zaman bunlar belirli bir aile tipinin duygusal or-
ganizasyonu ve iş leyiş i hakk ında ipucu verir. Be-
lirli bir ailenin ya ş am hikayesinde, ön yarg ısal 
mahkumiyetin özel rolü nedir? böyle bir ailede, 
sald ı ran, sald ı rılan ve arabulucu olan ki ş ilerin rol 
iş levleri nası l organize olmaktad ır? ailenin ve bi-
reylerin duygusal sağ lığı  aç ısı ndan bu süre içinde 
anlamlı lı  k derecelerini incelemek için kendimizi 
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bazen bir aile arabulucusu rolünde bularak sal-
dıranların yı kı cı  etki ve gücü nötralize eden, bir 
anlamda kurban kurtarmaya çalış tık. Bu da aile 
bireylerine, verdikleri ve ald ıkları  mesajların ar-
kası ndaki mesajları  de ğerlendirebilmelerine yar-
dı m etmekle oldu. 

Konu ş mamızm başı nda belirttiğ imiz gibi bu 
görevi üstlenebilmem tek bir görü ş  yerine, prob-
lemin özelliğ ine hitap edecek de ğ iş ik yöntem-
lerden yararlanmakla mümkün oldu. örneğ in, 
iletiş imin sözsüz cephesinden de yararlamrken, 
bir kiş i makul davranmı yorsa, duygusallığı n 
buna uygun düş tüğünü, kendisi anlat ıyorsa, baş  
kalanna da kendilerini anlatmalan için olanak 
sağ ladığı nı , bir ş eyin gerçekte kabul etmiyorsa, 
sözel olarak ifade etmese de, duygusal mesaj ın 
kabahat bulma ve saldırma gibi anlamlar ta şı dığı -
nı  örneklerle gördük. Ayn ı  ş ekilde Nfinuchin'de, 
aile üyeleri aras ı nda belirgin bir ileti ş im bozuldu-
ğuna dikkati çekmekte ve ortaya ç ıkan sempto-
mun, bu ile ş itim boş luğunu doldurmaya yönelik 
olduğunu söylemektedir. Çatış ma çözme model-
leri, kiş inin rijid tavr ı , frustration hoş görüsünün 
olmayışı  (Over protection) gibi mekanizmalarda, 
pisikosomatik bir sempton olu ş turarak, kiş inin 
fizikiyiliğ ini feda etme pahasına bir denge sağ -
lamaktadı r. 

Ailenin bu konudaki vurdumduymazl ığı , 
bizim birim olarak ele aldığı mız ailelerin ço ğun-
da davranış ları  ile vurgulanmış tır. örneğ in, ço-
ğunda çocukların bir "birey" olmaya hakları  ol-
duğ u unutulrnaktır. Aile görüşmelerinde, çocuk 
görmezlikten gelinmektedir. Çocuklar ın davranış -
ları  ile ilgili görü ş leri kendi idraklerinin d ışı nda 
fazla bir şey yansı trnamaktadı r. Çocukların 
davranış ları  ancak bir semptom haline geldi ğ inde 
aileler telaş lanmakta ve bunun çözümünü ara ş tır-
maktadırlar. Bu tip aileler, aile üyeleri aras ı ndaki 
iletiş imin ne kadar etkili oldu ğunu kendileri an-
lama ve etkin ileti ş im için yollan kendi bulabilir 
duruma gelebilmektedirler. Ancak, çat ış mayı  
daha yapıcı  yollarla çözmeden önce, ortaya ç ı -
kan devre, durumu kabullenmek için duygusal 
güçlükler ve sald ı rganhktır. Kendisi özel yaşantı -
sı nda tatmin olmadığı  için çocu ğunu ulaşamaya-
cağı  yüksekliklerde ba ş arı  zorlamalanna iten bir 
anne baba, önce kendi yetersizliklerini kabul et-
melidirler, kendilerini anlama noktas ı na gelmiş  
olmaları , baş kaları nı n anlamış  olmaları na da yar-
d ı mcı  olacakt ır. 

Lise 2 de baş arısız bir karne getirdiğ i zaman 
annesi babası  tarafından çok istedi ğ i bir seyahat-
ten yoksun b ırakılma cezası  verilen ve bu cezadan 
sonra da içe kapan ık belirtileri artarak hasta- 

nemize getirilen 16 ya şı ndaki bir k ız öğ renci aile 
iliş kileri testinde anne baba figürünü temsil eden 
resimlerin yanına kendisini temsil edecek resmi 
karalayarak bir terazi resmi çizdi terazinin bir 
kefesine de bir tav şan resmi oturttu diğer kefeyi 
de içine bir havuç çizerek tavş anı n eriş emiyeceğ i 
kadar uzak bir mesafeye belirtti bunun anlam ını  
bize aç ıklaması nı  istediğ imiz zaman (Bak ın, şu 
terazinin yamdaki ki ş i babamdır. Terazideki 
deney tev şam da ben. Babamın kimyager oldu-
ğ unu biliyorsunuz bütün ya şantıyı  bir formülle 
aç ı klamak, ölçüp biçmek istedi ğ inden ben de 
onun deney tav şamylm. Her akşam teraziye 
oturtularak kaç gram aldığı kontrol edilen...çün-
kü terazinin şu tarafındaki kiş i de annemdir. 
Deney tav şanı  güzel olmalı  bir gram bile vücudun-
da fazla yağı  bulunmamam ı , tıpkı  benim gençli-
ğ imdeki gibi güzel olmal ı  der. Yani ben, annesi 
için dünya güzeli, babas ı  için de dünya başanhsı  
olmasa gereken bir laboratuvar tavş anwım. Tav-
ş anın eriş ebileceğ i havuç bana vaadedilen seyahat, 
şuradaki labirent de mutlaka başannak zorunda 
olduğum ş eyler. Bu düzen ve denetime uymad ı -
ğı m için bu tavşana çok k ızacaklar ş imdi. Biraz 
sonra da iki deneyci birbirlerini ele ş tirmeye, suç-
lamaya giriş ecekler. Ben bunları  neye benzetiyo-
rum biliyor musunuz? cebinizde ancak çok uçuz 
bir yerde bir giysi alabilecek kadar paran ız varken 
en lüks bir mağ aza= önünde durup bu para bun-
ları  satm almaya yeter diye ma ğ azaya girip 
gülünç olmaya. Benim kafam ın içindeki ak ıl ve 
benim e ğ ilimlerim o kadar plan ve program için 
yeterli de ğ ildir. Neden alabilece ğ im kadarını  al-
mama izin vermiyorlar) Bu hakl ı  yakınmalardan 
sonra bilimsel olarak yapt ığı mı z aile tedavisinde, 
aileye çocuklarını  gerçekçi olarak gelece ğe hazır-
lamadı kları  vurgulanarak anne baba arasmdaki 
görüş  farkhlaldan da bir uzla şma noktası na getiri-
lerek, gencinde kendisine daha iyi ifade edebilme-
sine olayları  daha gerçekçi de ğ erlendirebilecek 
bir ego güçlü ğü kazanması na yard ı m edildi. An-
cak bunu yaparken, ailenin aşı rı  mükemmelci 
olmak gibi savunmaları nı  kırarak, kendi görü ş le-
rimizi empoze etmedik. Semptoma sayg ı  göste-
rerek ailenin duydu ğu anksieteyi empati ile pay-
laşarak aile üyelerinin kendilerini anlatma nokta-
sına gelmelerini sağ lamaya çalış tık. Bu noktada, 
böyle bir sonucun nası l ortaya ç ı ktığı nı , aile 
üyeleri de anlayabilen bir hale geldiler. Ancak, 
kendi kendimizle rekabete girmeden sonuca ula ş -
mak ve daha iyi bir geliş im için gerekir oldu ğunu 
öğrendiler. Birimsel aile tedavilerinde, ergenin 
güvence ve özgürlü ğüne yard ımcı  olurken, bu 
özgürlü ğün getireceğ i bazı  rizikolan da kabul et- 
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mede, anne babaya yard ı mcı  olmalı dı r. Gruplar ın 
baş lang ı ç seanslannda, çocuklar ına kar şı  otori-
ter tavr ı nı  b ırakmadan çocu ğum itaatkarhk ro-
lüne devam etmesini isteyen anne babalar daha 
sonraları  aileye ve bize kar şı  bir k ırgınhk duygusu 
geliş tirmeye baş lamış lar, ancak gözlemcilik ve 
içe bakış  yetenekleri artt ı kça bunu realize 
etmeye baansı zh ğ a uğ ra ş dığı  zaman, sevgiyi, ki-
ş isel duygular ı  tatmin etmekte ve bask ı  yap ı cı  bir 
faktör olarak kullanmak ve içlerinden ta ş an he-
yecanlann hepsini, çocu ğa bo şaltarak ayn ı  za-
manda onun sevgisi ile beslenmek, genci heyecan-
sal bir oyuncak gibi kullanmak ve daha fazla ol-
gunluk kazanmas ı na izin vermemek. Birimsel aile 
etmeye ba ş arısı zlığ a u ğ radığı  zaman, sevgiyi, ki-
lanndan biri, baban ın kı z ın ı  ihmal etmi ş  olduğu 
hallerin a ş ağı lı k duygusuna ve genç k ıza, özledi ğ i 
babaca tavr ı  verecek bir ki ş iyi araması na yol aça-
bilmesidir. Baş  kaldırıcı  bir agresivite ve itaatkar 
olma iste ğ i arasında bir çat ış ma olmaktad ır. 
Bu dinamik örneklerin, ki ş inin yaş antı sında nası l 
bir yeri oldu ğunu anlamak, anne baba ve çocu-
ğun yaşantısında bir yere oturtmak. İ ki tarafta 
aile üyeleri arasındaki mekanizmada yanl ış  ve 
doğ ru yanlann ı  göstermeye çaIrş may ı  kendi gö-
revlerimiz aras ı nda sayd ık. 

Birimsel gruplar ın karakteristik özellikleri. 
Baban ın çok zayı f olması  ve sorumlulukları  

almaya yetenekli olmamas ı  erkek çocu ğ u özgür-
lüğe daha kolay kavu ş turduğu için, okuldaki 
başarısı zlıklannda, bu yaln ız baba özde ş imini 
bir mazeret olarak kullanmaktad ı rlar. Anne daha 
kuhetli ise, sadece sevgi ve otoriteyi temsil et-
mekle kalmıyor, ayn ı  zamanda çocuk için ba-
ğı msızlığı  gerçekle ş tirtneyi daha giiçIe ş tirmiş  
oluyorlar. Bu tip annelerin çocuklann ın bazı  du-
rumlarda, kad ı n kuvvetinden korktuklar ını  veya 
kad ınların kuvvetini inkar etmek için onlar ı n 
değ erini aş ağı lamaya çal ış tı kları n ı  gördük. Anne-
nin makul olmamas ı  ve erkeklerden hep bir kö-
tülük gelebilirmi ş  duygusunu vermesi de, k ız ço-
cuklarda erkek arkada ş larına karşı  aynı  duy-
guları  meydana getirmektedir. 

İ leti ş im Gruplar ı : 
Bireysel olarak ele aldığı mız ergenler ile, anne 

babaların meydana getirdi ğ i iletiş im gruplar ına 
gelince, anne babalar ı n iletiş im gruplar ı  içinde 
kendileri ile benzer durumlarda olan anne baba-
larla terapötik yönden çok yararl ı  etkileş imleri 
doğabilmektedir. örneğ in: A, önceleri çat ış mal ı  
bir konuya girdi ğ i zaman, bu konu, daha önce-
den ba şka bir anne baba taraf ı ndan anlatı ld ığı  
için aralar ında bir anla ş ma meydana gelir. A 
ailesi B ailesini kendilerini daha çok aç ığ a vur-
maya özendiriyor, onun için önce A ailesi kendi-
lerini anlat ı yor ve bu böylece devam ediyor. Bu 
şekilde itilmiş  baz ı  duygulannda ortaya ç ıkması  
sağ lanıyor. Bu süreçte ailelerde bin nevi terapöt 
görevi al ıyorlar, kar şı lıklı  anlaş ma ve iş birliğ i 
sonucunda, grup üyelerinin çocuklar ı n ı  etkilediğ i 
çok önemli karakter özellikleri ortaya ç ık ıyor. 
Grup iyi bütünle ş miş se ve aktif bir iş levde bulu-
nuyorsa elde etti ğ imiz verilerin de güvenilir ol-
du ğ unu söyleyebiliriz. 

Iş levsel iletiş imi özetlersek: Örneğ in koca, 
kansı na çocukları  cezaland ırmada sert olduğunu 
söylediğ i zaman, " Ş öyle şöyle söylediğ inde ş u-
nu şunu mu söylemek istedin?" veya "çocuklar ı  
cezaland ırmakta çok sert oldu ğumu söylediğ in 
zaman, Ayşe'yi cezaland ırmak için tatl ı  vermedi-
ğ imi mi söylemek istiyorsun?" diye net olmak 
zorundadır. Durumu böyle net olarak ortaya 
koymak genelleme yap ılmasını  belirsiz ve tam ol-
mayan mesajlar olu ş masını  engeller. Mesajlar ı n 
önemi şurdadı r ki? biz ileti ş imde bulunduğumuz 
zaman sadece bir şeyi ortaya koymakla kalmay ız? 
aynı  zamanda sözel olarak anlat ı lan şeyin arka-
sında duygusal olarak da neleri ifade etmek iste-
diğ imizi aç ıklamış  oluruz: İletiş im gruplarının 
amacı  kiş iler arası nda zaman zaman kopan ya da 
üstü örtülü bir biçimde ortaya ç ıkan k ı rgınlık ve 
kızgı nlık gibi duygulanmızda bir içgörü kazand ı-
rarak, sözel veya davran ış la ifadelerimize bir 
netlik sa ğ lamaktır. Ki ş iler kendilerini ifade et-
mekte netleş tikleri zaman, çoğunlukla silik ve 
belirsiz olmaktan kaynaklanan problemler de 
ortadan kalkmış  olur. 
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