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Özet

Genogram, terapistler, dan›flmanlar ve di¤er sa¤l›k çal›flanlar› için önemli bir klinik araçt›r. Aile

iliflkilerini de¤erlendirme, bilgi toplama ve terapi uygulamas›nda temalar› ortaya ç›karmada

kullan›labilmektedir. Bu makalenin birinci bölümünde; farkl› alanlardaki, farkl› bak›fl aç›lar›na

göre gerçeklefltirilen genogram kullan›m›na de¤inilmifltir.  ‹kinci bölümde, terapötik süreç olarak

hasta-terapist iflbirli¤inin genogram oluflturma ile bütünlefltirilmesi ele al›nm›flt›r. Son olarak,

kiflisel genogram›n psikoterapi e¤itimi almakta olan ö¤rencilerin e¤itiminde kullan›lmas› gözden

geçirilmifltir.

Anahtar kelimeler: Genogram, fark›ndal›k

The Use of Genogram in Increasing Awareness

Abstract

Genograms are important clinical tool for therapists, counselors and other health professionals

and can be used for assessment, gathering information on family relationships and exploring

themes in therapy practice. This article reviews the literature on genograms and examines the use

of this tool from a number of perspectives in family therapy in the first section, integration of

patient-therapist collaboration into genogram construction as a therapeutic process in the second

section, and use of genograms as a training tool in increasing self awareness of  students who are

undergoing psychotherapy training in the final section.
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Genogram, ya da bilinen di¤er adlar›yla aile
a¤ac›, gen haritas›, genetik çizelge, aile öyküsü,
ailenin oluflumu ve iliflkileri hakk›nda bilgi al-
mak, saklamak ve ifllemek amac›yla kullan›lan
bir klinik araçt›r.  Bilgiler grafik olarak göste-
rilmektedir ve bu araçla, baz› ailelerde olan kar-
mafl›k iliflki örüntülerini çabucak görmek müm-
kün olmaktad›r. Genogram›n içerdi¤i bilgiler,
aile sisteminin t›bbi, davran›flsal, genetik, kül-
türel ve sosyal yönlerini içerir. Bu bilgiler, bir
klinik sorunun aile öyküsü ve iliflkileri ile nas›l
ba¤lant›l› olabilece¤i ve bir sorunun zaman
içinde nas›l geliflebilece¤ine iliflkin hipotez
oluflturmada oldukça zengin kaynak sa¤lar. Ge-
nogramlar, bir aile sistemi içinde anlaml› tek-
rarlar gösteren örüntü ve olaylar› aç›¤a ç›kar-
maya yard›m eder (Stanion ve Papadopoulos,
1997). Genogramlar, terapistlere; hastalar›n›n
yaflam olaylar›n›n, iliflkilerinin,  aile yap›lar›n›n
ve inançlar›n›n psikolojik sorunlar›yla ba¤lant›-
l› olabilece¤ini sistematik bir flekilde  kavram-
laflt›rmalar›na yard›m eder. 

McGoldrick ve Gerson’a göre genogram, te-
rapide kullan›lan bir araç olarak, klinik yorda-
malar yap›labilecek niceliksel bir ölçüm olarak
görülmemeli, ancak, öznel olarak bilgiyi yo-
rumlama ve daha sonra araflt›rmak üzere hipo-
tezler formüle etme arac› olarak görülmelidir.
Varolan aile ba¤lam›n›n resmini elde ederek te-
rapist, ailenin güçlü ve zay›f yanlar›n› de¤erlen-
direbilir ve her bir aile üyesinin sunulan sorun
ile ba¤lant›s› veya soruna katk›s› ile iliflkili ola-
rak, aile üyeleri aras›ndaki iliflki örüntülerini
gözden geçirebilir. Ayr›ca, sorunlu olarak nite-
lenen kifli, ailesi, sosyal çevresi ve daha genifl
anlamda sosyokültürel yap› gibi bir çok sistem-
ler ba¤lam›nda görülebilir ve böylece probleme
bak›fl aç›s›nda farkl› çerçeveler ortaya konabilir
(1985, aktaran Papadopoulos ve Bor, 1997).  

Temeli aile terapisi olmakla birlikte, genog-
ram bireysel ve efl terapilerinde de etkin olarak
kullan›lmaktad›r.  Genogram, (a) psikolojik bir
sorunun terapiye gelmeyen di¤er aile üyeleri
için de do¤urgular›n›n oldu¤u, (b) ortaya konan
sorunun aile iliflkilerinden köken ald›¤›, (c) te-
rapinin kiflisel geliflime ve olgunlaflmaya odak-
land›¤›, (d) terapide hastal›k ve kay›p konular›-
na de¤inilme ihtiyac› oldu¤u ve (e) tipik bir “ai-
le” oluflturmayan kiflilerin (örn., eflcinseller) te-
rapisinde özellikle yararl›d›r (Papadopoulos ve
Bor, 1997).

Genogram kullan›m› üzerine yazd›klar› kap-
saml› kitaplarda, McGoldrick ve arkadafllar›,
terapi ba¤lam›nda genogram kullan›m›n›n baz›
do¤urgular›ndan bahsetmifllerdir. Yazarlara gö-
re genogram, terapi sürecine bütün aileyi kat-
mak aç›s›ndan bir f›rsat sa¤lamaktad›r.  Bilgi
toplama ve bunu genogram yoluyla haritalama
süreci, terapiste ahenkli iliflkiyi oluflturma ve
karmafl›k, bir o kadar da duyarl› aile bilgisini
örgütleme imkan› sa¤lar.  Aç›k uçlu sorulara
yan›t vermeyi zor bulan kifliler, genogram gö-
rüflmesinde do¤al olarak yap›land›r›lm›fl sorula-
ra daha kolay yan›t verebilmektedirler.  Genog-
ramlar, içinden ç›k›lamaz hale gelmifl terapötik
süreçleri çözmekte de kullan›labilir.  Bir aile bir
sorunla terapiye geldi¤i zaman, sorunun ne ol-
du¤u ve bu soruna kimin neden oldu¤una ilifl-
kin  genellikle bir görüfl birli¤i içindedir.  Yal-
n›zca belirtiyi bar›nd›ran›n de¤iflmesi gerekti¤i
yönündeki inanç, terapistin, sorunun ve soru-
nun iliflkiler üzerine etkilerini de¤iflik bak›fl aç›-
lar›na göre araflt›rmas› yönündeki gayretlerini
engeller.  Genogram›n, kat› iliflki örüntüleri ile
ay›rtedilen aile sistemleri dahilinde kullan›m›
yararl› olabilir. Sorgulama geçifl dönemleri, do-
¤um, hastal›k ve ölüm gibi baz›lar› kifli için
araflt›r›lmas› çok zor olabilecek anlaml› aile de-
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neyimleri çerçevesinde örgütlenebilir (Mc-
Goldrick ve Gerson,1985; McGoldrick, Gerson
ve Shellenberger, 1999, aktaran Dunn ve
Levitt, 2000).

Terapi ba¤lam›nda kullan›ld›¤›nda, aile
içindeki iliflki örüntülerini ortaya ç›karmak,  ge-
nogram›n en güçlü yanlar›ndan biri olmaktad›r.
McGoldrick ve Gerson, (1985, aktaran, Papa-
dopoulos ve Bor, 1997) bir hasta veya aile ile
iliflki ve ifllevsellik örüntülerini haritalayan aile
a¤ac› oluflturma sürecinin, düflünce süreçlerini
örgütleme ve gerçeklefltirmede dilin yapt›¤› ile
benzer flekilde ifl gördü¤ünü bildirmifllerdir. Bu
yüzden, genogramlar hem bir terapötik müda-
hale, hem de terapötik sürecin bir parças› olarak
kavramlaflt›r›labilir. Genogram oluflturmak için
bilgi toplama terapiste, iliflkiler ve sorunlar
hakk›nda hipotezler oluflturma ve sonras›nda
bunlar› düzeltme f›rsat› vermektedir. Daha son-
ra, bu hipotezler sorunlar›n› nas›l alg›lad›klar›-
n› ortaya koymalar›na olanak sa¤lamak için ai-
le üyelerinin önüne konulabilmektedir.  ‹liflki
örüntülerini ortaya ç›karmak, aile üyeleri için
e¤itsel bir ifllev de görmektedir.  Böylelikle,
davran›fl›n düflünce ve duygularla ne flekilde
ba¤lant›l› olabilece¤ini görmek mümkün ola-
bilmektedir.  Semptomatik davran›fl ile aile
içindeki iliflkiler aras›ndaki ba¤lant›lar› anlama,
çözüm aray›fllar›na do¤ru çabalar›nda aile üye-
lerini güçlendirmektedir.  Gerçekten de, sorun-
lu davran›fl›n alt›nda yatan aile örüntüleri ta-
n›mland›¤›nda, daha ileri terapötik müdahalele-
re bile gerek kalmadan, davran›fl de¤iflikli¤i
gerçekleflebilmektedir.

Terapi ba¤lam›nda, genogram kullan›m›n›n
bir di¤er önemli yan›, aile konular›n› yeniden
çerçevelemeye yard›m etme kapasitesine  sahip
olmas›d›r.  Psikolojik sorunlar oldu¤unda, has-
talar de¤iflmeye dirençli olabilmektedirler ve

tan›d›k ve tahmin edilebilir iliflki örüntülerinde
daha güvende hissetmektedirler.  McGoldrick
ve Gerson (1985, aktaran, Dunn ve Levitt,
2000), genogram›n, ailedeki davran›fl, iliflkiler
ve zaman ba¤lant›lar›n› yeniden çerçevelemede
ve ailenin kendi hakk›ndaki alg›s›n› normallefl-
tirmede önemli bir araç oldu¤unu söylemifller-
dir. Bir konu veya sorun, normatif bir bak›fl aç›-
s› ile tart›fl›larak ve genogram görüflmesi ba¤la-
m›nda çözümlenebilir. Ayn› zamanda görüflme-
den elde edilen bilgi, sistem dahilindeki davra-
n›fl›n anlam›n› yeniden çerçevelemede kullan›-
labilir.  Bu da, aile üyelerine; kendilerini, iliflki-
lerini ve sorunlar›n› farkl› bir flekilde görme
f›rsat› sa¤lar.  

Çözüm temelli ve öyküsel genogram› olufl-
turma üzerine yazd›¤› makalede Kuehl (1996),
çözüm temelli ve öyküsel tekniklerin genogram
oluflturma ile nas›l birlefltirilebilece¤ini göster-
mifltir. Kuehl, hastalar›n getirdi¤i farkl› bak›fl
aç›lar›ndan, üç zaman sürecini de; geçmifl, bu-
gün ve gelece¤i kapsayacak flekilde genogram
oluflturmufltur. Yazar, aile kökeni deneyiminin
dikkate al›nmas›n› isteyen hastalarda genogra-
m›n, tedavinin önemli ve gerekli bir parças› ol-
du¤unu belirtmifltir. Genogram›n çözüm temel-
li ve öyküsel tekniklerle birlefltirilmesi, hem so-
run üreten öykünün nas›l geliflti¤ini göstermek-
tedir, hem de zaman› verimli bir flekilde kulla-
narak, bir çözüme ulaflmaya do¤ru ilerlemeyi
sa¤layacak bilgiyi üretmektedir.

Genogram sa¤l›k hizmetleri ba¤lam›nda,
ailenin t›bbi öyküsünü k›sa sürede verebilmek-
tedir.  Önemli t›bbi bilgiler hemen dikkati çeke-
bilir ve o andaki t›bbi ve psikososyal sorunlar›
ayd›nlatabilir.  Bir hastan›n aile kökeni bilgisi;
(a) ailevi, biyolojik ve psikiyatrik bozuklukla-
r›n (sistik fibrosis, flizofreni gibi) tan›s›nda, (b)
ailede madde ba¤›ml›l›¤› ve kötüye kullan›m›n›
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belirlemede, (c) somatik flikayetleri de¤erlen-
dirmede, (d) hastal›¤›n (diabetik ketoasidosis
hastal›¤›nda oldu¤u gibi) etiyolojisinde ailenin
rolünü anlamaya, (e) evlatl›k alan veya efllerden
birinin ölmüfl oldu¤u aileler gibi farkl› aile olu-
flumlar›ndaki psikolojik sorunlar› belirlemede,
(f) tedavi planlar› gelifltirmede ve (g) tedavi
uyumu ile ilgili sorunlar› anlamada yard›mc›
olur (Papadopoulos ve Bor, 1997). 

Sistemik bak›fl aç›s›ndan,  aile yaflam dön-
güsü, dikkate al›nmas› gereken önemli bir de-
¤iflkendir.  Bir kiflinin, aile yaflam döngüsünde,
bir basamaktan bir üst basama¤a geçifli (örne-
¤in, çocuklar› evden ayr›ld›ktan sonra bir ebe-
veynin bofl yuva ile yüzleflmesi), ailenin kendi
içinde ciddi bir yeniden yap›lanmay› gerektirir.
Bu geçifller özellikle tibbi bir sorunun oldu¤u
aileler için çok güç olmaktad›r.  Genogram, ya-
flam döngüsü olaylar›n›n beklenen parametreler
dahilinde olup olmad›¤›n› gösterebilir.  Ayn›
zamanda genogram, ailede olan önemli de¤iflik-
likler ve kay›plarla iliflkili dikkate al›nmas› ge-
reken y›ldönümlerini de göstermektedir.  Her
ne kadar olaylarla aras›nda bilinçli bir ba¤lant›
kurulmasa bile, bir hastal›k, ailedeki bir ölüm
veya intihar durumuyla iliflkili olabilir (Papado-
poulos ve Bor, 1997).

Yeterli aile bilgisi toplayarak hekimin çok
çeflitli seviyelerde, organ, kifli, aile ve toplum,
tan›ya ulaflabilece¤i ve bu çok çeflitli s›n›flan-
d›rma sistemleri ve tipolojiler ile tan›n›n kesin-
lefltirebilece¤i belirtilmektedir (Like, Rogers ve
McGoldrick, 1988).  Genogramlar genetik da-
n›flmanl›¤› ve hastal›¤›n ve özürlülü¤ün yor-
danmas›nda da yo¤un bir flekilde kullan›lmak-
tad›r.   

TTeerraappööttiikk  SSüürreeçç  OOllaarraakk  GGeennooggrraamm

Evlilik ve aile terapisi alan›, genogram› ve
genogram›n bireylerin, çiftlerin ve ailelerin te-

davisindeki ve çok çeflitli alanlardaki meslek
elemanlar›n›n e¤itimindeki olas› kullan›mlar›n›
yeniden keflfetmektedir (Dunn ve Levitt, 2000).
Genogram kullan›m›nda artan bir  uzmanlaflma
görülmektedir. Yafll› hastalar, evlilik öncesi
çiftler, göçmen aileler gibi özel populasyonda
kullan›m› önerilmektedir.  Ensest ve sald›rgan-
l›¤›n nesilleraras› geçiflini izleme, evlilik sorun-
lar›n› ele alma, akademik baflar›y› artt›rma,
meslek seçimini kolaylaflt›rma ve anne-k›z ilifl-
kilerini düzeltme gibi özel konular veya sorun-
larda kullan›m› için genogram› uyarlamaya
odaklanan çal›flmac›lar da vard›r.  Son olarak,
genogram› belirli kuramsal yönelimlere ve yak-
lafl›mlara uyacak flekilde uyarlamaya çal›flanlar
da bulunmaktad›r. Örne¤in, genogram kullan›-
m›, çözüm temelli ve öyküsel terapilerde Kuehl
(1996) taraf›ndan; cinsiyet temelli, çözüm
odakl› terapide Softas-Nall ve Basilia (1999)
taraf›ndan ve çocuklarla yap›lan sosyal hizmet
olgu çal›flmalar›nda Altschuler (1999) taraf›n-
dan bildirilmifltir.

Genogram kullan›m›n› yeniden canland›r-
ma, hem kuramsal  hem de pratik olarak yarar-
l›l›¤›n› artt›rma çabalar› da görülmektedir. An-
cak, yap›lanlar genogram oluflturman›n anlam-
l›l›¤›n› gölgelemektedir. Genogram oluflturma-
da tutarl›l›k ve güvenirli¤i sa¤lama ihtiyac›na
yönelik süregiden klinik tart›flmalar, bir sorun
oldu¤unu göstermektedir. McGoldrick ve arka-
dafllar› (1999, aktaran Dunn ve Levitt, 2000),
genogram çal›flmas›n›n etkilili¤ine dair daha
fazla çal›flma yap›lmas› ve genogram olufltur-
mada güvenirli¤in sa¤lanmas› gerekti¤ini be-
lirtmifllerdir. Yazarlara göre, alandaki meslek
elemanlar›n›n uygulamalar›nda ve e¤itimlerin-
de uzmanlaflma ve standardizasyon gerekmek-
tedir.
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Genogram çal›flmas›nda uygulama ve e¤i-
timde uzmanlaflma ve standardizasyona yöneli-
min olas› nedenleri; (a) tedavi müdahalelerinde
nesnel dökümantasyona ve sorumlulu¤a vurgu-
nun artmas›, (b) yeni bafllayan terapistlerin ol-
gular› ve tedavi müdahalelerini çok fazla somut
ve mekanistik bir flekilde kavramlaflt›rma e¤ili-
mi göstermelerine bir tepki olarak standardizas-
yona odaklaflma ve (c) nitelendirme ve ölçme-
nin do¤al güçlü¤ü, birçok çal›flmac›y› genogra-
m›n daha ölçülebilir yanlar›na odaklanmaya it-
mesi olabilir (Dunn ve Levitt, 2000).  

Yukar›daki etmenler süreç yönelimini des-
teklemese de, Dunn ve Levitt’e göre,  genog-
ram oluflturmada karfl›l›kl› iflbirli¤ine dayal›,
süreç yönelimli yaklafl›m sürdürülmeli ve des-
teklenmelidir.  Karfl›l›kl› iflbirli¤ine dayal›, sü-
reç-yönelimli yaklafl›m, aile terapisindeki si-
bernetik modelin mekanistik do¤urgular›ndan
kaç›nan, dil ve öykülere dayal› postmodern il-
kelerle oldukça tutarl›d›r. Çeflitli postmodern
yaklafl›mlarca da ifade edildi¤i gibi, karfl›l›kl›
iflbirli¤i; (a) kendi yaflam› ve sorunlar›n›n çözü-
mü konusunda yeterli beceriye sahip olarak ki-
flinin önemine, (b) çözümleri aramada karfl›l›k-
l›l›¤a, (c) kuramlar›n, tekniklerin veya görüflle-
rin dayatmalar›n›n giderilmesine ve (d) insanlar
için anlam üretmede ve sürdürmede sosyal ilifl-
kilerin önemine vurgu yapar.  Bu ilkeler, tera-
pisti bir uzman pozisyonundan uzaklaflt›r›r ve
terapiyi, terapist ile hastan›n karfl›l›kl› olarak,
birlikte yeni seçenekler ve çözümler arad›klar›
bir güçlendirici sürece dönüfltürür (Nichols ve
Schwartz, 1998).

Genogram ile ilgili yay›nlarda sürece de¤i-
nilmesine ra¤men, sürecin aç›k bir tan›m› pek
yoktur.  Genogram oluflturma genellikle birincil
olarak bilgi toplama, hipotez oluflturma veya
iliflki de¤iflikliklerini izleme için yap›l›r.  Nic-

hols ve Schwartz (1998), kitaplar›n›n Bowen’›n
Aile Sistemleri Terapisini tan›tt›klar› bölümün-
de, sürecin önemini vurgulam›fllar ve genogra-
m›n ifllevinin, de¤erlendirme boyunca elde edi-
len verileri örgütleme ve iliflki süreçlerini ve te-
rapi süresince oluflan anahtar üçgenleflmeleri
izleme oldu¤unu belirtmifllerdir.  Yani, terapist
için, genogram birincil olarak bir de¤erlendir-
me arac› olmaktad›r ve hastan›n terapinin bir
parças› olarak keflif sürecine kat›l›m›n› s›n›rla-
maktad›r.  Aile ve evlilik terapistlerinin e¤itimi,
tedaviye bafllamadan genogram bilgisini topar-
lama ihtiyac›na vurgu yapmaktad›r.  Bir de¤er-
lendirme arac› olarak genogram›n de¤erini in-
kar etmek mümkün de¤ildir, ancak bu da teda-
vi sürecine önemli s›n›rlamalar getirebilmekte-
dir. E¤er genogram, terapi sürecini kolaylaflt›r-
mak için kullan›lan bir teknik olmaktan çok, bir
de¤erlendirme tekni¤i olarak kullan›l›r ise, bu,
tedavide hastan›n sesinin duyulmamas› sonucu-
nu beraberinde getirebilmektedir.  Genogram›
terapistin yarar› için bir teknik olarak kullan›-
m›n› tercih ederek, hastan›n sesinin k›s›lmas›
anlaml› bir kay›pt›r (Dunn ve Levitt, 2000).

Terapide süreci h›zland›r›c› olarak, genogra-
m›n potansiyelini farkeden bir çok çal›flmac›
vard›r.  Örne¤in, Erlanger (1990), hastayla bir-
likte genogram› tamamlama üzerinde çal›flma-
n›n, terapist ile hasta aras›nda empatik iliflkiyi
besleyerek, kendi içinde do¤al bir terapötik ya-
rar› oldu¤unu belirtmifltir. Genogram›n, hem
sürecinin hem de içeri¤inin yararlar›n›n oldu-
¤unu ve bu yararlar›n etkileflimsel oldu¤unu
yorumlam›flt›r.  Schamess (1990), boflanm›fl ai-
lelerin çocuklar›yla yapt›¤› grup seanslar› bo-
yunca genogram kullanm›fl ve terapide genog-
ram sürecinin bütünlefltirici rolüne dair görüflle-
rini bildirmifltir. Yazar,  bireysel genogram›
sunma ve tart›flma sürecinin, çocuklar›n aile bö-
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lümleri aras›ndaki ayr›mlaflmalar› yeniden ya-
flamalar›na olanak tan›d›¤›n› bildirmifltir.  Bu
gibi bir yeniden yaflama, çocuklara bafletme
için yeni yollar ö¤renmelerine, aile sistemlerine
iliflkin olarak yeni anlamlar oluflturmalar›na ve
böylece aile iliflkilerini görme ve aile iliflkileri-
ne yan›t vermede yeni yollar kazanmalar›na
olanak sa¤lamaktad›r.  Schamess’in terapide
genogram kullan›m› tan›m›, aile terapisi alan›n-
daki de¤iflen epistemolojiyi yans›tmaktad›r.  

Genogram, öykü anlatmay› içeren terapötik
sürece kendili¤inden uyan yaklafl›mlardan biri-
dir.  Genogram oluflturulmas›nda gereken kritik
de¤ifliklik, terapistin kendi görüfllerini dayat-
maks›z›n, yans›z olarak hastan›n bak›fl aç›s›na
sayg› göstermesidir.  Genogram›n bu gibi karfl›-
l›kl› ve yarat›c› kullan›m›, de¤erlendirme ile
müdahale aras›ndaki ikilli¤i ortadan kald›rarak
ve süreçte hastan›n rolünü belirginlefltirerek, ai-
lelerle genogram çal›flmas›n›n gücünü ve etkin-
li¤ini artt›rmaktad›r.  Bu tip çal›flma, aile iliflki-
lerini anlamak için karfl›l›kl› iflbirli¤ine dayal›
çabalara ve bu çabalar› sorunla iliflkilendirme-
nin terapi süreci oldu¤una vurgu yapan postmo-
dern ilkelere dayanmaktad›r.  Bu tip bir yakla-
fl›m, genogram oluflturulurken olabilecek altta
yatan konular›, reaksiyonlar› ve duygudurumla-
r› ayd›nlatacakt›r.  Bu konular, daha sonra, an-
laml› de¤iflmeyi yaratacak  olan iflbirli¤i çaba-
lar›nda anlaml› ve gerekli parçalar olabilecek-
lerdir.  

Kan›tlar, bir terapistin etkisinin, hastan›n
de¤iflim gösterebilece¤i koflullar› sa¤lamas›nda
yatt›¤›n› göstermektedir.  Daha özgül olarak da,
terapist ile hasta aras›ndaki karfl›l›kl› iflbirli¤i-
nin önemi vurgulamaktad›r. Terapistin, hasta-
n›n yeterlili¤ine ve konular› araflt›rma yetene¤i-
ne sayg›s›na, hastan›n da, terapistin ailenin o
anki gereksinimlere yönelik yan›tlay›c›l›¤› ko-

nusundaki deneyimlerine dayanan terapötik it-
tifak, genogram sürecinin terapi seanslar›na bü-
tünlefltirilmesinin temelini sa¤lamaktad›r.  Ge-
nogram oluflturma sürecine hasta ve terapistin
karfl›l›kl› iflbirli¤inin bütünlefltirilmesi, özellik-
le e¤itimlerinin bafllang›ç dönemlerindeki tera-
pistler için yararl› olmaktad›r.          

GGeennooggrraamm  ÖÖddeevvii

Genogram ödevinin birincil hedefi, psikote-
rapi e¤itimi almakta olan ö¤rencilere, aile sis-
temleri kavramlar›n› yaflayarak anlamalar›n›
kolaylaflt›racak bir deneyim sa¤lamakt›r.  Ken-
di ailelerini çizerek ve gözden geçirerek ö¤ren-
ciler, genogram›n ne etkinlikte bilgiyi örgütle-
di¤i ve nesilleraras› olaylar› ve örüntüleri aç›k-
lad›¤› hakk›nda birinci elden deneyim kazan›r-
lar.  Görsel olarak aile örüntüleri oldukça somut
bir aç›kl›k ve tutarl›l›kla ortaya ç›kabilir.  Ö¤-
renciler, daha önceki  düflüncelerinden farkl›
olarak, bireysel bak›fl aç›s›na karfl›t olan bir ilifl-
kisel ve kuramsal bak›fl aç›s› oluflturabilirler.

Ö¤renciler, ö¤rendikleri yeni kavramlarla
kiflisel bir ba¤lam› gözden geçirirken, sistemik
görüflle do¤rudan yaflayarak ba¤lant› kurmakta-
d›rlar.  Kiflinin kendilik’i hakk›ndaki eski ve
yeni anlay›fllar› yoluyla gerçeklefltirdi¤i düflün-
me süreci ö¤renmeyi artt›rmaktad›r.  Sistem
kavramlar›n› fiili olarak görmek, ö¤rencilerde
sistemler bak›fl aç›s›ndan düflünmeyi artt›rmak-
tad›r ve bu da bireysel ve sistemler bak›fl aç›la-
r› aras›ndaki farklar› daha iyi kavramalar›na
yard›mc› olmaktad›r.  Ö¤renciler, bireyler ve
ailelerdeki iliflkisel davran›fl örüntülerini siste-
mik terimlerle tan›mlayabilme ve yorumlaya-
bilme aç›s›ndan çok daha iyi bir duruma gele-
bilmektedirler.  Kiflinin kendi aile kökeni ge-
nogram› ile edindi¤i deneyim, sistemler düflün-
cesini bütünlefltirmede bir dayanak noktas›
oluflturmaktad›r.
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Genogram ödevi, kendilik fark›ndal›¤›n›n
artmas›na ve kiflinin kendi ailesini daha etkin
bir  flekilde anlamas›na neden olmaktad›r.  Çe-
flitli psikoterapi ekollerinden gelen yazarlar, te-
rapistlerin kendilik fark›ndal›klar›n›n önemine
vurgu yapmaktad›rlar.  Kendilik fark›ndal›¤›n›n
de¤eri ve kiflinin kendi aile kökenindeki kiflisel
konular›n s›nanmas›, birçok aile terapisi e¤itim
program› için ciddi öneme sahiptir.  Lawson,
Gaushell ve Karst (1994),  aile kökeni çal›flma-
s›n›n uygun ve önemli bir e¤itim deneyimi ol-
du¤unu, aile kökeni iliflkilerini baflar›yla bildi-
ren ö¤rencilerin daha sonraki iliflkilerinde de
baflar›l› olduklar›n› bildirmifllerdir.

Artm›fl kendilik fark›ndal›¤›n›n yarar› kesin
olarak anlafl›lm›fl olmas›na ra¤men, bu amaca
ulaflmak bir parça zordur.  E¤itim programla-
r›nda temel vurgu, sa¤lam bir akademik bilgi
temeli oluflturmaya yöneliktir.  Kendilik fark›n-
dal›¤› ek bir hedef olmaktad›r.  Kiflisel konular
veya genogram gibi egzersizler genellikle arafl-
t›r›lmamaktad›r.  Kiflisel geliflime yönelik aka-
demik programlar genellikle s›n›rl›d›r.  Kiflisel
bilgilerin getirilmesi ikili bir iliflki içinde yer al-
maktad›r ve etik yönergelerin ruhuna ayk›r›
olabilmektedir.  Akademik ve kiflisel geliflim
için yararl› ve anlaml› olmas›na ra¤men, genog-
ram ödevi, belirli etik konular› dikkate almay›
gerektiren bir yap›land›rmay› gerektirmektedir.

Genogram ödevini, ödevi tamamlama konu-
sunda ö¤rencilerin bilgilendirilmifl onay›na ola-
nak sa¤layacak flekilde yap›land›rmak önemli-
dir.  Ödev; (a) ö¤rencilere kendi ailelerini kul-
lanmak istemezlerse baflka bir aileyi kullanabi-
lecekleri fleklinde ikinci bir seçenek sa¤lanarak,
(b) ö¤retim üyesinin onlar›n terapistleri olmad›-
¤›n› belirterek, (c) ö¤rencilerin tipik olarak be-
lirli örüntüleri görecekleri ve bunlardan kendi-
lerini rahats›z etmeyenleri seçebileceklerini be-

lirterek, (d) duygusal yo¤unluk veya seçilen
bilginin önemine göre de¤il de, sistemik kav-
ramlaflt›rman›n ne derece anlafl›ld›¤›na göre de-
¤erlendirilerek ve (e) sistemik düflünmeyi artt›-
racak flekilde tasarlanm›fl geribildirim sa¤laya-
rak yürütülmelidir (Pistole, 1998).  Olas› riskler
hakk›nda da aç›k olmak önemlidir.  Baz› ö¤ren-
ciler, genogram› tamamlarken ciddi s›k›nt› ve
ac› yaflayabilmektedirler veya çok rahats›z edi-
ci aile s›rlar›n› (çok sevdi¤i büyükbabas›n›n an-
nesini cinsel kötüye kullan›m› gibi) keflfedebil-
mektedirler. Bu gibi durumlarda, genogram
ödevi ö¤rencinin bireysel terapiye gitmesini ge-
rektirecek sürece dönüflebilir.  Di¤er taraftan,
baz› ö¤renciler de, ailelerinin güçlü yanlar›, ai-
le geleneklerinin bir parças› olma veya ait olma
aç›s›ndan bak›fl aç›s› kazand›klar›n› bildirmifl-
lerdir. Baz› aileler de terapi sürecinde genogra-
ma oldukça ilgi göstermektedirler ve aile tart›fl-
malar›n› bafllatmakta kullanmaktad›rlar (Pisto-
le, 1998).

Pistole (1998), genogram ödevini tamamla-
yan ö¤rencilerin derecelendirmelerinin betim-
leyici verilerine dayanarak genogram ödevinin
yararl›¤›na vurgu yapm›flt›r. Bu verilere göre
genogram deneyimi; (a) aile sistemlerini ö¤ren-
mek, (b) kiflinin kendi ailesine bak›fl aç›s› ka-
zanmas›, (c) hastalarla empatiyi artt›rmaya yar-
d›mc› olmas› ve (d) kendilik fark›ndal›¤›n› art-
t›rmak aç›s›ndan yararl›d›r (yukar›daki madde-
lerle ilgili sorular 5’li Likert tipte 4.34 ile 4.64
aras›nda de¤erler alm›fllard›r).  Ödevin potansi-
yel olumsuz yönleriyle iliflkili olarak yaflanan
ac›n›n miktar› ve ödevin zorlay›c›l›¤› sorulmufl
ve yan›tlar genellikle derecelendirme ölçe¤inin
orta noktas›nda yo¤unlaflm›flt›r.  Emerson da
(1995), genogram ödevi verdi¤i ö¤rencilerin-
den aktard›¤› anekdotlar ile, bu tip bir egzersi-
zin oldukça de¤erli ve içgörü kazand›r›c› oldu-
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¤unu bulmufltur. Doughhetee (2001), dan›fl-
manl›k için baflvuran üniversite ö¤rencilerinde
genogram kullan›m›n›n önemine de¤inmifltir.
Yazar’a göre, üniversite dan›flmanl›k merkezle-
rine baflvuran ö¤rencilerin ço¤unlu¤unun yafla-
d›¤› sorunlar geliflimsel dönemlerinden kaynak-
lanmaktad›r.  Ö¤rencilerin geleneksel yafl döne-
mi “tek bafl›na genç yetiflkinli¤e at›lma” döne-
mine denk gelmektedir.  Bu dönemle ba¤lant›l›
temel görevler; kök aileden ayr›mlaflma, kimlik
oluflumu, yak›n ve olgun iliflkiler gelifltirme ve
bir meslek seçimidir.  Örüntülere ve iliflkilere
odaklanan genogram, bu ö¤renciler için olduk-
ça uygun bir müdahale arac›d›r.  Doughhetee,
genogramlar›n bilgi toplama ve analiz yöntemi
olmalar›n›n yan› s›ra, mükemmel içgörü ve far-
k›ndal›k artt›rma araçlar› olduklar›n› söylemek-
tedir.  ‹çgörü ve fark›ndal›k iyileflme ve gelifl-
meyi artt›racakt›r.  Nichols ve Schwartz’›n da
(1998) belirtti¤i gibi, kifliler sistemik örüntüleri
ile davran›fllar› aras›ndaki ba¤lant›lar›n fark›na
vard›kça, kendini suçlama e¤ilimi ortadan kay-
bolacak ve iyileflme bafllayabilecektir.

Dunn ve Levitt (2000), genogram oluflturma
sürecine, hasta ve terapistin karfl›l›kl›  iflbirli¤i-
nin entegre edilmesinin gereklili¤ine de¤indik-
leri makalelerinde, çal›flt›klar› olgu örneklerin-
den derledikleri, özellikle e¤itimlerinin bafllan-
g›ç dönemindeki terapistler için yararl› olabile-
cek öneriler sunmufllard›r.  Bu öneriler, genog-
ram çal›flmas›n›n “ne zaman”,”niçin”, “ne” ve
“nas›l”’›n› içermektedirler.

HHaassttaayy››  GGeennooggrraammllaa  TTaann››flfltt››rrmmaann››nn
ZZaammaannllaammaass››:: Tekni¤e afl›r› vurgu yapan tec-
rübesiz terapistlerin e¤ilimine bir örnek olarak,
bütün tedavi süresince yürütülebilecek olan ge-
nogram oluflturmay› ilk seanslarda tamamlama
ihtiyac› duymalar› verilebilir.  E¤er terapist, ai-

leyi genogram için zorlamak yerine, terapi sü-
recine odaklan›rsa ve hastan›n ve/veya ailenin
liderli¤ini takip ederse, terapi sürecinde man-
t›kl› bir ileri basamak olarak, genogram kendi-
li¤inden ortaya ç›kabilir.  Bu, ilk seanslarda da
olabilir, tedavide bir kriz konusunun çözülme-
sinden sonra da olabilir.  Ailenin, isteklerinin
iflitilmesi f›rsat›n›n sa¤lanmas›na ihtiyac› vard›r
ve büyük bir olas›l›kla durumlar›n›n anlafl›ld›-
¤›n› hissederek genograma bafllamak isteyecek-
lerdir.

Terapistin, ailenin liderli¤ine dayal› olarak
genograma girifl yapma konusundaki  esnekli-
¤inin bir sonucu olarak, iflbirli¤i süreci sürekli
olarak terapötik ittifak› sa¤lamlaflt›rmakta ve
hasta için genogram›n gücünü artt›rmaktad›r.
Genogram, tipik olarak terapistin hastadan ken-
di kullan›m› için bilgi almakta kulland›¤› bir
yöntemdir.  Ancak, liderli¤i almas› teflvik edi-
lince, aile, genogram oluflturmaya ve genog-
ramdan elde edilen bilgileri de¤iflim için kul-
lanma aç›s›ndan daha bir istekli hale gelmekte-
dir.  Terapistler, “aileleri genogram oluflturma-
da nas›l iflbirli¤ine raz› ederiz” konusuna odak-
lanmak yerine, genogram çal›flmas›n›n uygun-
lu¤u hakk›nda ailelerin isteklerini dinleme ko-
nusunda e¤itilmelidirler.  

Ayn› flekilde, e¤itim programlar›, ö¤rencile-
rin genogram çal›flmas›na girme konusunda
hastalar›n dirençlerine sayg› göstermeleri gere-
¤ine vurgu yapmal›d›r.  Burada anahtar, terapö-
tik ittifak› ve karfl›l›kl› iflbirli¤ini sürdürerek,
onlar›n karar›n› onaylamakt›r.  Bu gibi bir
onay, hastan›n kendi yaflam›n› ve tedavisini be-
lirleyiflindeki yeterlili¤i destekler ve tedavi sü-
recinde hastan›n fikirlerini dile getirebilece¤i
bir ortam sa¤lar.    
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GGeennooggrraamm  ÇÇaall››flflmmaass››nn››nn  MMaanntt››¤¤››nn››  VVeerrmmeekk::
Genogramlar›n ö¤rencilere ilk olarak nas›l tan›-
t›ld›¤›n›n flekli ve tarz›, genogram›n hastalara
ilk olarak nas›l tan›t›ld›¤›n›n flekli ve tarz› kadar
önemlidir.  Genel olarak, aile ve evlilik terapi-
leri e¤itiminde genogram›n bafllang›ç sunumu,
genogram oluflturman›n mekani¤ine ve sonra-
s›nda tamamlanm›fl genogramlardan hipotez
üretilmesi ve bunlar›n tedavide kullan›lmas›na
odaklanmaktad›r.  Bunun alt›nda yatan düflün-
ce, ö¤rencilerin uygulamaya bafllamadan önce
tekni¤in mant›¤›n› ö¤renmeleridir.  Ancak bu
yaklafl›m da, özellikle yeni bafllayan terapistler-
de, genogram›n hastalarla indirgemeci ve gö-
rev-yönelimli kullan›m›na yol açmaktad›r.  Ö¤-
renciler, genogram oluflturmaya özgül bilgile-
rin ( isimler, tarihler gibi) do¤ru bir flekilde al›-
n›p al›nmad›¤› fleklinde  odaklanmaktad›r.  Ye-
terli bilgi toplan›p, buna göre hipotezler üreti-
lip, buna göre de tedavi plan› gelifltirilmeden te-
daviye bafllamakta tereddüt etmektedirler.  Sü-
reçte kaybedilenler, o anda, o noktada, o kifli
için en uygun olan›n nesilleraras› çal›flma m›
oldu¤u ve bu gibi bir çal›flman›n o hasta ile ilifl-
kili mi oldu¤u sorular›na verilebilecek yan›tlar-
d›r.  Hastan›n sürece dahil edilmesi sonuç aç›-
s›ndan kritiktir.

Genogram kullan›m›nda evlilik ve aile tera-
pistlerinin e¤itimi sürekli olarak afla¤›daki nok-
talara vurgu yapmak zorundad›r: a) Genogram
oluflturman›n terapinin bu aflamas›nda niçin ge-
rekli oldu¤una ve hastalarla ilgili konular› çöz-
mekte nas›l yard›mc› olaca¤›na dair aileye tam
bir aç›klama verilmesi gerekir ve b) genogram
çal›flmas›n›n tedavide potansiyel olarak nas›l
yard›mc› olabilece¤ini görmelerini sa¤layacak
söylemlere gerek vard›r. Genogram çal›flmas›-
n›n yap›l›p yap›lmayaca¤› karar›ndan ba¤›ms›z
olarak, tart›flman›n kendisi bile terapötik sürece

ve hastan›n güçlendirilmesine katk›da bulun-
maktad›r. 

GGeennooggrraamm  ÇÇaall››flflmmaass››nnaa  AAiilleenniinn  KKaatt››ll››mm››nn››
SSaa¤¤llaammaakk:: E¤er aile gerçekten genogram
sürecine kat›l›rsa, oluflumunun yönlendiril-
mesinde aktif olarak yer ald›¤› ve üretti¤i
genogram› görme ve yaflama f›rsat›n› elde
edecektir. Genogram, tedavi süreci boyunca,
bilgiler ekleyebilece¤i veya e¤er gerekiyorsa
de¤ifltirebilece¤i flekilde hastan›n elinin alt›nda
bulunmal›d›r. Ayn› zamanda, aile terapide fark-
l› noktalarda kendilerine en fazla yararl› ola-
bilecek bilgileri nas›l üretilebilece¤ini belir-
lemekte bütüncül rol oynama ihtiyac›ndad›r.
Çünkü süreç do¤urgand›r ve s›kl›kla tahmin
edilemezdir. Genogram›n detaylar›, seans
boyunca oluflan ba¤lant›lar›n ailede ve/veya
hastada uyand›rd›¤› ac› verici duygular› çözme
ihtiyac›na göre kesilebilir. Böyle bir durumda,
terapistin, nas›l ilerlenece¤ine dair karfl›l›kl› ifl-
birli¤ine dayal› ortak karara olanak tan›yacak
bir süreç yorumu yapmas› önemlidir (“sizin
için oldukça ac› verici ve duyarl› bir alan› kefl-
fediyor gibi görünüyorsunuz. Genogram› çal›fl-
maya sizin için uygun olan bir zamana kadar
ara verebiliriz. Lütfen haz›r oldu¤unuzda bana
söyleyiniz” gibi). Hastan›n iste¤ine göre sürece
dönmek, hastan›n duygusal bütünlü¤ünü sür-
dürebilmesi için zorunludur. Bu süreç yorumu,
terapinin hedefi olan duygusal çal›flman›n
tamamlanmas› için güvenli bir ortam sa¤-
layacakt›r. 

Genogram çal›flmas› ertelendi¤inde, ortaya
ç›kan ikilem, hassas noktadan genograma
devam etmenin nas›l olaca¤›d›r. E¤er aile ve
/veya hasta seans›n geri kalan›n› veya bir kaç
seans› ac› verici duygular› çözümlemek için
kullanmay› isterse, oda¤› sürdürmek için bir
süreç yorumu gereklidir (“Geri kalan
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zaman›m›z› bu duygular›n›z› çal›flmaya ay›r-
maya istekli oldu¤unuzu görüyorum. Genog-
rama ara verip bu duygular›n›z› flimdi mi yoksa
daha sonra m› ele almak sizin için daha yararl›
olur?” ) Do¤al olarak, terapist, hasta seansta bu
konuyu çal›flmaya ihtiyaç hissetti¤i için, genog-
ram› evine götürüp, baz› detaylar› evde dol-
durup bir dahaki seansa getirme konusunda ser-
best oldu¤unu söyleyebilir. Hastan›n tepkisi,
kararlar› hakk›nda belirli yorumlarda
bulunacaklar› için,  onlar›n süreç hakk›nda ne
hissetti¤ini gösterebilir. Bir aile genogram›
evine al›r ve anlaml› bilgileri ve iliflkileri büyük
bir ka¤›t üstünde çeflitli renklerde kalemler kul-
lanarak, aile üyelerinin e¤lenerek kat›l›m› ile
oluflturabilir. Bir baflka aile, kolayl›kla
okuyabildikleri bir bilgisayar genogram› tasar-
layabilir.  Genogram oluflturmada bu gibi bir
karfl›l›kl› iflbirli¤ine dayal› yaklafl›m, terapistin
kendisini, o anda durmakda ve terapinin
yönünü ve sonucunu belirlemede sorumlu ol-
mama konusunda özgür hissetmesini gerektirir.
Dahas›, terapistin, ailenin terapiye kat›l›m›n›
sa¤layacak ve de¤iflimi getirebilecek koflullar›
sa¤lamas› gerekir.  

SSüürreeçç  YYöönneelliimmllii  ÇÇaall››flflmmaa  SSüürreeçç  YYöönneelliimmllii
EE¤¤iittiimmii  GGeerreekkttiirriirr:: E¤itim almakta olan
terapistlerin süreç-yönelimli genogram olufl-
turulmas›nda yeterli olabilmeleri için, e¤itim
programlar›nda bu tip çal›flmalar› yaflamalar›na
ve uygulamalar›na f›rsatlar sa¤lanmal›d›r.
E¤itim programlar› bu gibi e¤itimi sa¤lamak
için çok çeflitli yaklafl›mlar kullanabilir. Ör-
ne¤in, genogram çal›flmas›n›n bafllang›c›
yaflant›sal bir flekilde olabilir. Ö¤renciler kendi
genogram çal›flmalar›n› yapabilirler. Bafllang›ç-
ta grup halinde genogram oluflturma ö¤rencileri
çal›flman›n mekani¤ine ›s›nd›r›r.  E¤itimin
oda¤›, becerilerin ö¤renilmesi ile ö¤rencinin bu

süreçten elde etti¤i kiflisel deneyimleri yoluyla
sürecin amac›n› anlamas›n› birlefltirmeyi gerek-
tirir. Terapötik sürecin farkl› noktalardaki
genogram bilgilerinin bütünlefltirilmesi vur-
gulanmal› ve gösterilmelidir.  E¤itim almakta
olan terapistlerin yarat›c›l›klar› desteklenmeli
ve e¤itim programlar›yla, genogram bilgilerini
hastalar›yla etkin bir flekilde kullanabilecekleri
çok çeflitli yollar› oluflturma konusunda cesaret-
lendirilmelidirler.    Ancak, yine de, vurgu, has-
tayla ve hastan›n o andaki ihtiyaçlar›yla iliflkili
olan bilgiye ba¤l› kalmal›d›r. Bunu sa¤laman›n
da en iyi yolu, aile ile karfl›l›kl› iflbirli¤ini temel
almakt›r (Dunn ve Levitt, 2000).

Sonuç olarak, özellikle aile terapisi alan›n-
da, bireylerin, çiftlerin ve ailelerin tedavisinde
ve meslek elemanlar›n›n e¤itiminde, genogram,
kendilik fark›ndal›¤›n› artt›rmak aç›s›ndan
de¤erli bir klinik araçt›r.                                    
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