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Ön Yazı

Temas: Geştalt Terapi Dergisi’nin bu sayısında özellikle Geştalt yak-
laşımı ile ilgili yayınlarda üzerinde daha az durulan ancak çok önemli ko-
nulara değinilmektedir.  Dergide gerek Geştalt terapi kuramının sağlam-
laştırılmasına gerekse terapi uygulamalarının işlevselliğinin arttırılmasına 
yönelik bilgilerden oluşan üç gözden geçirme yazısı yer almaktadır. Temel 
bilgilerin yanı sıra çağdaş Geştalt terapistlerinin görüşlerinin ve ele alınan 
konularla ilgili çeşitli bilimsel çalışmaların ve kültürel özelliklerin de kap-
sandığı bu yazıların, okurlarımızın Geştalt yaklaşımının gelişimini takip 
edebilmelerine de katkıda bulunacağına inanıyoruz. 

Psikoloji alanında kendilik gelişimi ile ilgili farklı kuramcılar ve psi-
koterapi yaklaşımları farklı görüşler ortaya atmışlardır. Tüm bu modeller-
de ortak olan gelişimin doğrusal ve lineer bir sıra izlemesidir. Başka bir 
deyişle bu modellerde gelişim tek yönlü olarak ele alınmakta ve bir aşama 
tamamlanmadan diğerine geçilememektedir. Bu modellerde çevresel ko-
şullarla ilgili referans noktaları verilmemekte, dinamik alan etkileşimleri 
ile ilgili detaylı bilgiler yer almamakta ve kendiliğin gelişmesi için gerek-
li aktivitelerin alanda bütünleştirilmesi ve birleştirilmesi ile ilgili öneriler 
bulunmamaktadır. Geştalt kendilik modeli ise temelindeki bütüncü bakış 
açısına uygun olarak hem diğer modelleri düzenleyerek ve yeniden orga-
nize ederek, hem diğer modellerde eksik bulduğu kısımları ekleyerek hem 
de kendiliği birey-çevre bütünlüğü içinde ele alarak bir gelişim modeli 
sunmaktadır. Son yıllarda giderek gelişen beyin araştırmaları bir yandan 
psikopatolojik sorunların tedavisinde yol gösterici olurken bir yandan da 
bu sorunların etiyolojisine ışık tutmaktadır. “Nörobiyolojik Çalışmalar 
Geştalt Terapi Yaklaşımının Kendiliğe Bakış  Açısını ve Terapi Uygula-
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malarını Nasıl Desteklemektedir?” adlı gözden geçirme yazısında Geştalt 
kendilik gelişimi modelinin ileri sürdüğü görüşlerin yapılan nörobiyolojik 
çalışmalarla da desteklendiği ortaya konulmaktadır.  Geştalt gelişim mo-
deli fenomenolojik bir temelde, duygu, düşünce ve bedeni birlikte ele alan, 
öznelerarası ilişkileri vurgulayan, toplumsal, kültürel ve manevi boyutları 
da kapsayan bir bakış açısına sahiptir.

Kendilik gelişiminde maneviyat boyutunun da kapsanması Geştalt te-
rapi yaklaşımının psikoloji alanına yaptığı önemli katkılardan biridir.  Ma-
neviyat; “yaşamdaki nihai anlam arayışı ve davranışları etkileyen değer 
sistemleri olarak” tanımlanabileceği gibi “kalbimiz ile içinde bulunduğu-
muz anın birleşiminden oluşan hakikate doğru ilerleyiş” olarak da değer-
lendirilebilir. Geştalt yaklaşımının maneviyata bu bakış açısının temelinde 
doğu felsefeleri özellikle de Taoizm ve Zen Budizm’i öğretileri yer almak-
tadır. Bu öğretiler; sadece kendilik gelişimi açısından değil, Geştalt yak-
laşımının insana ve terapiye bakış açısını şekillendirmelerinden dolayı da 
önemlidir.“Geştalt Terapi Yaklaşımının Manevi Boyutu” adlı yazıda ma-
nevi öğretilerin Geştalt yaklaşımının kuramını ve terapi uygulamalarını 
nasıl etkilediği üzerinde durulmuştur

Kendilik gelişimi açısından en kritik noktalardan biri de öğrenme-
dir. Geştalt terapi yaklaşımı öğrenmeyi, hayatta kalma ve büyümenin te-
melinde ele almakta; kişinin büyüme ve gelişmesinin bu sayede gerçek-
leştiğini varsaymaktadır. Bu yaklaşıma göre öğrenme ilgi, merak ya da 
bir ihtiyaç sonucu ortaya çıkan bir özümseme süreci olup, ihtiyaç duyulan 
bilgilerin, kişiye uygun hale getirilerek kazanılması anlamına gelir. Öğren-
me kendilik gelişiminin yanı sıra yeni bilgilerin, becerilerin, davranışların 
ve düşüncelerin kazanılması açılarından da önem taşır. “Nasıl Öğren(m)
yorum?: Öğrenme ve Geştalt Terapi Yaklaşımı” adlı çalışmada Geştalt 
yaklaşımı bakış açısına göre öğrenme yaşantılarının özellikleri, öğrenmeyi 
etkileyen, engelleyen ve kolaylaştıran faktörlerin neler olduğu anlatılmak-
tadır.

Prof. Dr. Ceylan Daş



Nörobiyolojik Çalışmalar Geştalt Terapi Yaklaşımının
Kendiliğe Bakış  Açısını ve Terapi Uygulamalarını

Nasıl Desteklemektedir?

Amber Dalmaz Urfalı*

Özet

Bu çalışmada, Geştalt yaklaşımının kendilik gelişimine bakışı temelinde, 
nörobiyolojinin, anne ve çocuk ilişkisi içinde ele alınan kendilikle nasıl 
ilişkilenebileceği, ilişkili süreçler olan zihin ve bellek süreçlerini nasıl et-
kilediği üzerinde durulacaktır. Konuyla ilgili literatürdeki çalışmalar, Geş-
talt yaklaşımıyla ilişkisi içerisinde değerlendirilecektir. Son olarak, nöro-
biyolojik bilgilerin Geştalt yaklaşımının kuram ve uygulamalarına olan 
katkıları tartışılacaktır.
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How Does Neurobıologıcal Fındıngs Support Gestalt 
Therapy’s Perspectıve Of Self Concept and

Psychotherapy Applıcatıons?
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Abstract

In this study; it will be emphasized “how neurobiology will be correlated 
with self; addressed in mother-child relation” and “how related mind and 
memory processes are affected” based on Gestalt approach’s understand-
ing of self development. Literature studies on the subject will be assessed 
in relevance with Gestalt approach. As a final stage; the support of neuro-
biological information to Gestalt approach’s theory and applications will 
be discussed.

Keyword : Neurobiology, Gestalt therapy, Gestalt self development, shame, 
mother-child relationship.
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Giriş

Kendilik kavramı, psikoloji bilimi içerisinde ele alınan temel kavram-
lardan biridir ve psikoloji tarihi içerisinde farklı kuramlarca farklı şekiller-
de açıklanmaya çalışılmıştır. 

Kendilik, temel olarak kendi yaşam deneyimlerimizin algısı ve or-
ganizasyonu için bir çerçeve çizmek olarak ifade edilmektedir (Markus, 
Moreland ve Smith, 1985). Kısaca kendilik konusunda, bazı kuramcıların 
bakış açısına yer verilecek olursa, öncelikli olarak kendilik ile ilgili psika-
nalitik kuramların yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Psikanalitik kuramlar, ken-
diliği daha ziyade özel ve içedönük olarak ele almıştır (Daş, 2011). Yani 
buna göre, biyolojik olarak getirdiğimiz bir kendilik yapısı var olmakta; 
sonrasında da çevre etkisi devreye girmektedir. Dolayısıyla kendilik, sabit 
bir yapıdır ve gelişimi çocukluk dönemiyle sınırlandırılmaktadır.

Heinz Kohut,(1984;Akt. Banai, Mikulincer ve Shaver, 2005)  kendi-
liği Freud’un sözünü ettiği gibi egonun bir parçası olarak ele almamış, ki-
şinin kendisine ve çevreye yönelik duyum, duygu, düşünce ve algılarından 
oluşan bir parçası olarak tanımlamıştır. Bunun yanı sıra, kişileri “nesne” 
olarak tanımlamış, gelişiminde grandiyözite, bağlılık ve idealizasyon gibi 
süreçlerden söz etmiştir. Psikanalitik kuramın kendilik kavramına bakışına 
daha dinamik bir yaklaşım getirmekle birlikte, gelişimi yine çocukluk dö-
nemiyle kısıtlı tutmuş ve temel psikanalitik kavramlarla yorumlamıştır. İz-
leyen dönemlerdeki gelişen kuramlar ise, çevrenin etkisiyle doğuştan sahip 
olunan mizacın etkisini bir arada incelemiş, birbiri ardına gelişen dönemler 
tanımlamıştır.

Erikson (1963; Akt. Munley, 1975), gelişimi analitik kuramlarda-
ki kadar kısa bir dönemde tanımlamayıp, yaşam boyu değerlendirmiştir. 



Nörobiyolojik Çalışmalar Geştalt Terapi Yaklaşımının Kendiliğe Bakış Açısını ve

Terapi Uygulamalarını Nasıl Desteklemektedir?

10

Kuramında, her gelişim dönemine ait baş edilmesi beklenen durumlar ve 
bunlar sonucunda elde edilecek özellikler tanımlamış, bir gelişim dönemi 
tamamlanmazsa, diğerine geçişin olmasının güçlüklerinden söz etmiştir. 
Piaget (1972; Akt. Yerguz, 2005:39)  kendilik gelişimini bilişsel açıdan 
ele almış, bilişsel gelişimi alt dönemlere ayırmış ve benzer olarak bu yaş 
dönemlerinin getirisi olan bilişsel becerilerden söz etmiştir.

Bununla birlikte, geştalt yaklaşımı kendilik kavramı, yaşam boyu kur-
duğumuz her temasla gelişen bunun yanı sıra temas kurduğumuz kişilerin 
kendiliklerini de etkileyerek geliştiren bir yapı olarak tanımlanmaktadır 
(Daş, 2011). Dolayısıyla, kendilik, sadece çevreden etkilenen bir yapı ol-
mamakta, aynı zamanda çevrede de değişim oluşturan, dinamik bir yapı 
olarak ele alınmaktadır. 

İzleyen bölümlerde, Geştalt yaklaşımının içerisinde kendiliğin Geştalt 
yaklaşımı içerisinde nasıl ele alındığı ve Alan Kuramı içerisinde nasıl ge-
liştiği daha ayrıntılı ele alınarak, nörobiyolojik bağlantıları tartışılacaktır. 

Kendilik gelişimi ve alan kavramı

Gelişimi anlatan kuramlar, en temelde birbirinden “gelişen nedir?” 
sorusuna verilen örtük cevaba göre ayrılmaktadır (McConville ve Whee-
ler, 2001:28). Geştalt Yaklaşımı, gelişimi, organizma ile çevre arasındaki 
etkileşimlerle açıklamaktadır (Perls, Hefferline ve Goodman, 1951:228). 
Buna göre, her insan işlevi, organizma ve çevre etkileşimi “alanında” ger-
çekleşir ve önemli olan etkileşim içerisinde var olan bir “alanın” varlığının 
farkında olmaktır. “Organizma, beden, biyoloji,  duygular, düşünceler, du-
yumlar ve algılardan oluşan bir bütündür. Tüm bunlar, bütünü oluşturmak 
için birbiriyle ilişkili şekilde işlev göstermektedir (Sills, Fish ve Lapworth, 
1995:8).”

Geştalt Terapi kitabının basımından yaklaşık 20 yıl kadar önce, Kurt 
Lewin, çocuğun gelişimini ve davranışlarını “alan” tanımı çerçevesinde 
açıklamıştır (McConville ve Wheeler, 2001:29). Kurt Lewin, gelişimin 
hep belirli bir yönelimini (biyolojik/sosyal/bilişsel/dinamik vb.) esas alan 
yaklaşımlardan farklı olarak, bu yönelimlerin hepsini bütünleştiren bir ku-
ram geliştirmiştir. Lewin’e göre, biyolojik, psikolojik ve sosyal açılardan 
oluşan, bütünleşmiş bir alan olan “yaşam alanı” (life space) organizmanın, 
fenomenolojik alanıdır. Bu yaşam alanı, zamanda devamlı var olan bir me-
tafor olarak düşünülmektedir (akt. Parlett ve Lee, 2005:47). 
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Geştalt Yaklaşımı’na göre,  kendilik, “alanın” en temel parçası ve ya-
şanarak anlaşılan bir kavramdır (McConville, 1995:29). Bir temaslar sis-
temi olarak da ele alınan kendilik, dinamik şekil ve fon ilişkisi içerisinde, 
bireylerin birlikte “iyileşip” birlikte “çatışmasını” kapsayan bir süreçtir 
(Daş, 2011). Yani, anne ve çocuk ilişkisi içerisinde, çocuk sadece annesin-
den etkilenmez, aynı zamanda annesini de etkiler (Daş, 2011). Dolayısıyla, 
bir sorun olduğu zaman, bu sorun sadece çocuğun oluşturduğu bir sorun 
değil, “alanın” dolayısıyla bütünün sorunudur. Çocuk ve “alan” değişen, 
dinamik bir dönüşüm sürecidir (McConville, 2001:66; McConville ve 
Wheeler, 2001:30). Başka bir deyişle kendilik, alanda oluşan değişimler 
doğrultusunda değişebilen bir yapıdır (Akt. Woldt ve Toman, 2005:55). 

Sözü edilen alan, fenomenolojiktir (Daş, 2011). Dolayısıyla temas 
edilen her kişinin duygusu, düşüncesi, beden dili, bizim fenomenolojik 
alanımızla ilişki halindedir. Bu alandaki parçaların her biri hem birbiriyle 
hem de dış dünyayla temas eder. Nörobiyolojik sistemimiz de alanın bir 
parçasıdır. Alan içerisinde nasıl var olduğumuzu anlamak için, nörobiyolo-
jik gelişimin nasıl olduğunu anlamak gerekmektedir. Çalışmanın ilerleyen 
bölümünde, nörobiyolojik gelişime değinilecektir.

 Beynin yapısındaki karmaşıklığı ölçebilmek zordur. Milyarlarca 
nöron, binlerce olası sinapsa bağlanır ve her birinin çok sayıda işlevsel 
etkisi söz konusudur. Elbette beyindeki yapıyı, nöral yolları ve etkilerini 
anlamaya yönelik çok sayıda araştırma yapılmaktadır. Bununla birlikte, 
beyindeki tüm yapıyı, doğrudan açıklamak ya da doğrusal bir algoritma 
içerisinde sunmak neredeyse imkansızdır. Çalışma sonuçları açısından, şu 
anda en temel kabul gören görüş, beynin, an be an yaşanan deneyimlerle 
şekillendiğidir (Freeman, 1991).

Beyni saran nöral ağlar, beyin sistemi içerisinde bir bütünlük oluştur-
maktadır. Bu nöral ağlar nedeniyle beyindeki her bölge birbirinden etki-
lenmektedir.  Beyin ağı içerisinde de tek bir yapıdan söz edemiyor olmak, 
beynin kendisini oluşturan parçaların toplamından daha fazla bir yapı ol-
duğunu düşündürmektedir.  Dolayısıyla, beyin yapısı içerisinde var olan 
bir “geştalttan” söz etmek mümkündür.  Yaşadığımız her deneyim, birden 
fazla süreç üzerinden işlenerek, beyni ve sistemi büyütmektedir (Burley, 
1998). Başka bir deyişle, kendilik, beyindeki sabit bir yapı ya da güç ola-
rak açıklanamaz (Wolfert, 2000). Yazara göre “kendiliğin nörobiyolojik 
gelişimi, deneyimler yoluyla oluşturulan yeni beyin geştaltlarıdır”.  Başka 
bir deyişle kendilik beyindeki milyonlarca hücrenin birbirlerini etkileme-
si yoluyla, tekrar tekrar oluşturulur. Geştalt terapi yaklaşımı da beden ve 
zihni, sürekli temas halinde bir yapının parçaları olarak ele almakta  (Wol-
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fert, 2000) ve kendiliği temaslar ve yaratıcı uyumlar sistemi olarak açıkla-
maktadır (Daş, 2011). Bu açıdan bakıldığında, Geştalt terapi yaklaşımının 
kendiliğe bakışı, nörolojik gelişim bakış açısı ile paralellik göstermektedir 
(Wolfert, 2000). Yani her ikisi de, kendilik gelişimini beyindeki tek bir 
özelliğe ya da şeye bağlamamakta, bütünlüğün ve deneyimin işlevine vur-
gu yapmaktadırlar. Geştalt yaklaşımı perspektifinden baktığımızda, aslın-
da beynimizin sürekli gelişen ve değişen yapısı da beynimizce salgılanan 
hormonlar da kendilik alanımız içerisindeki yaşantılardır. Bu yaşantılar, 
deneyimler olarak kodlanmakta ve kendiliğimizin gelişmesindeki yapı taş-
larını oluşturmaktadırlar. 

Kendilik gelişimi ve temas

Geştalt modeli, algı olmaksızın değerlendirme yapılmayacağı, orga-
nize edilmeden ve bütünleştirmeden hiçbir veri veya bilgi elde edilemeye-
ceğini ifade etmektedir (Siegel ve Hartzell, 2003:47). Bu bağlamda orga-
nizmanın dışında olanlar da kendiliğin oluşum sürecinde etkili olmaktadır. 
Bizler algıladığımız oranda kişiliğimizi oluşturup, algımıza göre davranı-
rız. Dolayısıyla kendiliğimiz, kurduğumuz bu temaslar yoluyla edindiği-
miz deneyimlerce gelişmektedir. Tüm bu süreçleri düzenleyen ise nörobi-
yolojik sistem yani beyindir. 

Beynimizin gelişimi yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Yaşam de-
neyimleri, nöronlar arası bağlantıları değiştirerek beynimizi şekillendir-
diği için, bizim deneyim olarak ifade ettiğimiz şey, nörobiyolojik dilde, 
yaklaşık üç milyon kilometrelik bir bağlantı ağıdır (Siegel ve Hartzell, 
2003:33). Donald Hebb, “birlikte ateşlenen sinirler, birlikte bağ kurarlar”  
ifadesiyle, yaşam deneyimlerinin bağlantılanarak, beynimizi şekillendirdi-
ğini anlatmaktadır (akt. Siegel ve Hartzell, 2003:34). Gelişim, her ne kadar 
yaşam boyu devam eden bir deneyim olsa da özellikle yaşamın ilk yılla-
rında temas sınırında yaşanan duyguların ve bedende salgılanan hormonla-
rın nöron yapılanmalarındaki etkileri üzerinde önemle durulan konulardır 
(Heim ve Binder, 2012). Nörobiyolojik açıdan, bir bebeğin beyni doğdu-
ğunda genetik olarak yapılandırılmış olsa da nöral bağlantılar olgunlaşmış 
durumda değildir (Siegel ve Hartzell, 2003:114). Yazarlara göre özellikle 
yaşamın ilk üç yılı içerisinde nöronlar arası bağlantılar yoğunlaşmakta ve 
çocuğun beyin yapısı şekillenmeye başlamaktadır. 

Bireyin beyninin şekillenmesi kurduğu temaslar yoluyla gerçekleş-
mektedir. Örneğin eşgüdümlü, eşlikçi bir bakım verenle büyümek, çocuğun 
temas yoluyla nöral bağlantılarının olgunlaşmasında ve beyin yapısının 
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şekillenmesinde olumlu bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla nörobiyolojik 
sistemin parçaları, bireyin, çevreyle kurduğu temaslar yoluyla şekillendir-
diği kendiliğinin önemli ve karşılıklı etkileşim içerisindeki bir parçasıdır. 
Bizler, temaslar sayesinde deneyim elde ederiz, bu sayede gelişim ve deği-
şim gösteririz. Yani temas olmadan deneyim ve dolayısıyla “kendilik” söz 
konusu olamaz. 

Temas birbirinden farklı iki “şey” arasında gerçekleşen bir yaşantıdır 
ve Geştalt yaklaşımı içerisinde değişimin temel taşıdır (Daş,2011). Temas 
kavramının, Geştalt terapi yaklaşımı içerisinde çok önemli olarak nitelen-
dirilmesinin nedenlerinin başında, temasın insanların büyüme ve gelişme-
sinde ve psikolojik sorunların ortaya çıkışında rol oynaması yer almaktadır 
(Clarkson ve Mackewn, 1993:55). Temas sırasında dışarıdan metaforik 
veya gerçek anlamda bir şey “alınır” ve dışarıya bir şey “verilir”. Bu süreç,  
organizma ve çevre arasındaki yaratıcı bir alışveriş ya da uyum olarak nite-
lendirilmektedir (Clarkson ve Mackewn, 1993:55). Temas bir değişime yol 
açmaktadır ancak değişimin ne yönde ve nasıl bir değişim olacağı önce-
den tahmin edilemez. Geştalt yaklaşımına göre, iyi bir temasın kurulabil-
mesi için, temas yollarının açık ve esnek olabilmesi gerekmektedir (Daş, 
2006:108). Kendilik gelişiminin sağlıklı şekilde devam edebilmesi için de 
temas sınırının esnek olması önemlidir (Daş, 2011). Bu sayede, hem anne 
hem de bebek, birbirlerinin duygu, düşünce, beden duruşu vb. sinyallerini 
daha esnek değerlendirebilmekte ve annenin bebeğin ihtiyaçlarına duygu-
sal eşliği daha kolay olabilmektedir.

Lupien, McEwen, Gunnar ve Heim, (2009),  Tau ve Peterson  (2010) 
olumsuz yaşam olayları ve duyguları düzenleyebilmek ve gelişimi 
sağlayabilmek için beynin öğelerinin de belirli bir esnekliğe sahip 
olmaları gerektiğini belirtmişlerdir. Diğer bir deyişle temas kurabilmek 
ve büyüyebilmek için beynimizin de “esnek” olması beklenmektedir. 
Son dönemde yapılan araştırmalar (Carpenter, Tyrka, McDougle, 
Malisa,Owens, Nemeroff ve Price, 2004; Danese, Moffitt, Poriante, 
Ambler, Poulton ve Caspi, 2008; Heim, Young, Newport, Mletzko, Miller 
ve Nemeroff, 2009), özellikle bebeklik döneminde anneyle kaliteli “temas/
bağ” kuramayan, uzun süreli ayrılık yaşayan bebeklerin beyin yapılarında 
duygu düzenleme, nöroendokrin-CRH salınımı, dikkat ve bellek işlevinden 
sorumlu bölgelerin gelişiminde gelişimsel ve yapısal sorunlar olduğunu 
ifade etmektedirler. Bu bölgelerdeki yapısal değişiklikler, bireyin hayatı 
boyu yaşayabileceği bazı sorunlar üzerinde etkili olmaktadır. Örneğin, 
Pollak ve ark. (2010) erken dönemde travmatik yaşantılara maruz kalmış 
kişilerde artmış limbik beyin hacmi, artmış kortizol ve azalan hipokampüs 
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hacmi ve oksitosin miktarı tespit etmişlerdir. Yine diğer bazı çalışmalarda 
beyin hacminde küçülme,  beynin iki yarım küresini birleştiren korpus 
kolozumun büyümesinde gerilik ve GABA (gama aminobütrik asit) 
reseptörlerinde uygunsuz büyüme gibi belirtilerin erken dönem temas 
işlevlerinde bozuklukla ilişkili olduğu bulunmuştur (akt. Siegel ve Hartzell, 
2003:118). Özellikle, erken dönemde eşlik eden bir bakım vereni olan 
ve olmayan çocuklar arasında karşılaştırmalı olarak yapılan çalışmalar, 
nörobiyolojik anlamda iki grup çocuk arasında anlamlı düzeyde farklılıklar 
olduğuna vurgu yapmaktadırlar.  Yine bazı çalışmalarda, beyin hücrelerinin 
erken dönemde yaşanan olumsuz temaslarla ilişkili olarak öldüğü ifade 
edilmektedir. (Siegel ve Hartzell, 2003:118; Lewis ve Ramsay, 2002).

Görüldüğü gibi Geştalt yaklaşımının kendiliğin gelişmesinde temasın 
önemi ile ilgili söylemleri, nörobiyolojik çalışmalarla da desteklenmekte 
ve özellikle erken dönemde yaşanan olumsuz temasların beyin üzerindeki 
etkileri çeşitli çalışmalarda gösterilmektedir.

Kendilik gelişimi ve öznelerarasılık (intersubjektivite)

Geştalt yaklaşımına göre her birey kendi sübjektif dünyasına göre 
çevresiyle temas kurarken hem çevresini etkileyerek hem de çevresinden 
etkilenerek kendiliğini oluşturur (Wheeler ve McConville, 2002:61). 
Bireyin hem çevresini etkilemesi hem de çevresinden etkilenmesi 
öznelerarasılık kavramını ortaya çıkarmaktadır. Geştalt yaklaşımının, 
kendiliğin gelişiminde esas aldığı öznelerarasılık, annenin ve bebeğin 
kendiliklerinin, ilişki içerisinde “birlikte” ve “sürekli” bir değişim 
içerisinde olduğunu vurgulamaktadır (Daş, 2011). 

Geştalt yaklaşımının, kendilik gelişimine bakışını diğer yaklaşımlar-
dan ayıran önemli bir nokta da gelişimin dönemsel değil, ömür boyu oldu-
ğuna vurgu yapmasıdır (Daş, 2011). Kendilik, “öznelerarası” olarak alan 
içerisinde geliştiğinden bebeklik çağından itibaren yaşanılan her deneyim, 
temas kurulan her insanla karşılıklı olarak ve “birlikte”  değişmektedir. 
Yani, bebeğin kendiliği sadece bakım verenden etkilenmekle kalmamakta, 
bakım verenin kendiliğini de etkilemektedir. Dolayısıyla, bizlerin kendi-
liği dinamik ve sürekli olarak içinde bulunduğumuz alanda gerçekleşen 
temaslarımızla tüm alandan hem etkilenmekte hem de alanı etkileyerek, 
büyüyüp gelişmemizi sağlamaktadır.

Öznelerarası bakış açısı nörobiyolojik çalışmalarda da “karşılıklı 
gelişen bir temas/kendilik ilişkisi” şeklinde ve bağlanma temelli olarak 
kendini göstermektedir (Lee, 2011:59). Bağlanma temelli çalışan ve 
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nörobiyolojik araştırmalar yapan Schore, (2000), bebeğin ilişkisel bir alana 
doğduğunu ifade etmektedir.  Ona göre bebeğin beynindeki yapılanma iyi 
eşlik eden bir bakım verenle yaşanan öznelerarası ilişkide sağlanan doyumla 
şekillenmektedir. Bu doyumlu öznelerarasılık bebeğin uyarılmışlık/
heyecan gibi duyguları düzenlemesini sağlamaktadır.  Schore’a (2000) 
göre bebeğin beyninin yapılanmasında birincil öneme sahip olan, karşılıklı 
kurulan temastır.  Anne ve bebek ilişkisi içerisinde, bebek yalnız bakım 
almakla kalmaz, bunun yanı sıra, dokunmalar, bakışlar, ses tonlamaları 
ve jest/mimiklerle hem annesinden etkilenmekte hem de annesini 
etkilemektedir. Siegel ve Hartzell (2003:82)  eşlikçi bir anneyle bebeğin 
bir enerji sistemi oluşturduklarından söz etmektedirler. Bu sistemde, 
annenin, bebeğin içsel psiko-biyolojik çıkış ve inişlerini (kreşendo ve 
dekreşendo) karşılayıp bunlara eşlik etmesinin, karşılıklı olarak kendiliğin 
gelişmesindeki en temel şey olduğunu belirtmektedirler.  Anne ve çocuk 
üzerine yaptığı çalışmalarda, ilişkinin nörobiyolojik tarafına vurgu yapan 
Trevarthen (1993:52) de yeni doğmuş bir bebeğin beyninin, bakım verenin 
daha “olgun” beyninden etkilenirken, aynı zamanda onu etkilediğini ve 
bebeğin beynindeki şekillenmenin bu şekilde devam ettiğini ifade etmiştir. 

Duyguları ve sosyal işlevleri düzenleyen nöral ağlar büyük ölçüde ya-
şamın ilk yıllarındaki kişilerarası ilişkiler sırasında kurulmaktadır. Beyin 
doğuştan sahip olduğu diğer beyinlerle iletişim kurma kapasitesi aracılığı 
ile nöral ağlar süreç içinde kendilik duygusunu yapılandırmaktadır (Sie-
gel ve Hartzell, 2003:62 ). Dış dünya ile ilk ilişkisi bakıcısı aracılığı ile 
olan bebeğin ilgisinin öncelikle diğer yüzlere yöneldiği ve yüz ifadelerini 
kızgın, üzgün, mutlu şeklinde sınıflandırdığı ileri sürülmektedir (Johnson 
ve Morton, 1991:121). Sözel olmayan iletişimin olduğu bu dönemde yüz 
yüze, göz göze etkileşimle anne ile duygusal paylaşım gerçekleştirilmek-
tedir. Schore’a (2000) göre sağ hemisfer aracılığı ile gerçekleştirilen bu 
duygusal denge, anne çocuk ikilisi arasında temel bir bağ oluşturmaktadır. 
Bu bağlanma yaşantısı, bebekle “birlikte” annenin de beyninde, özellikle 
sağ orbitofrontal korteksinde sinaptik bağlantıların artışına neden olarak, 
beynin yapılanmasını yönetmektedir. 

1990’lı yılların sonlarında yapılan nörobiyolojik çalışmalar öznela-
rası ilişki ile ilgili önemli bulgular ortaya koymuşlardır.  Bunlardan biri, 
“ayna nöronların” keşfidir. Rizzolatti ve Craighero (2004)  ayna nöronları 
maymunlar üzerinde yaptıkları deneysel çalışmalar yoluyla keşfeden ilk 
araştırmacılar olmuşlardır. Yapılan ilk deneysel çalışmalarda, hedef odak-
lı bir görev yapan (örneğin yemek yiyen) bir maymunu izleyen bir diğer 
maymunun beyninde de, yemek yiyen maymunun yeme sırasında beynin-
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de aktif olan aynı nöronların aktifleştiği gözlenmiştir.  Buna ek olarak, ye-
mek yemekte olan maymunu izleyen maymunun prefrontal korteksinde de 
kendisi yemek yiyor olduğunda artacak uyarımlar aynı dizi içerisinde arka 
arkaya ortaya çıkmıştır. Bu gözlemlerden yola çıkarak, izleyen kişinin bey-
ninde eş zamanlı olarak harekete geçen hücre kümesi, ayna nöronlar ola-
rak isimlendirilmiştir. Bu çalışmalarda elde edilen bir diğer bilgi de, ayna 
nöronların, sadece yapılan davranışı kodlamadığı aynı zamanda o davranı-
şın yapılışı sırasında duyulan sesleri, ortamdaki özellikleri, yüz ifadelerini 
ve duyguları da kodluyor olmasıdır.

Dolayısıyla, ayna nöronlar konusundaki çalışmalar, öznelerarası 
ilişkiler açısından oldukça önemli olarak değerlendirilmektedir. İki özne 
bir arada bulunduğunda, kodlanan tüm özellikler, alana ait özelliklerdir 
ve bunlar, özneler tarafından paylaşılır. Sözü edilen özneler, bakım veren 
kişiler ve bebek olduğunda, bu ilişki içerisindeki paylaşımlar gelişim içe-
risinde daha çok öne çıkmaktadır. Böylece, anne ve baba arasındaki ileti-
şimdeki uygunsuzluk sadece anne ve baba arasında kalmamakta, çocuğun, 
ilişkilerini sadece gözlemesi de, uygunsuzluğun (örneğin fiziksel, duygu-
sal şiddet) kendisine yönelik sergilenmesiyle eşdeğer olmaktadır. Buna ek 
olarak, çocuğun duyguları karşısında sağladıkları ya da sağlayamadıkları 
eşlik, bu sırada çocuğa bakışları, sesleniş tonları, kullandıkları ifadelerin 
içeriği çocuğun alacağı duygusal mesajlar üzerinde etkili olacaktır. Çocuk, 
bir yandan anne ve babasıyla kurduğu ilişki içerisindeki temaslardan et-
kilenecek, bir yandan aldığı bu mesajlar üzerinden temas kurarak onların 
kendiliğini geliştirecektir. 

Öznelerarasılık kavramı üzerinde duran araştırmacılardan bir diğeri, 
Beatrice Beebe’dir.  Beebe (2011), anne ve 4 ila 12 aylık arası bebek iliş-
kisinde, kendiliğin gelişmesindeki öznelerarasılık kavramı üzerine yaptığı 
deneylerle tanınan bir araştırmacıdır. Araştırmacı yaptığı deneylerden bi-
risinde, sızlanmakta olan bir bebeğin, bu huzursuzluğu üzerinde durmak-
sızın ona sadece gülümseyip bebeğin ayağıyla oynayan bir anneye karşı, 
bebeğin yüz ifadesinin daha da olumsuz hale geldiğinden söz etmiştir.  An-
nenin gülümsemesindeki içeriğin uygunsuzluğu, bebeğin bu ifadeyi içsel-
leştirmesini engellemiştir. Dolayısıyla, bebekten de anneye bu eşliksiz ve 
uygunsuz hisler geri yansımıştır. Beebe (2011), sahip olduğu psikanalitik 
bakış açısı paralelinde, örnekteki gibi davranan anneleri “korkak, depresif, 
muhteşem bebek görme arzusunda olan” anneler olarak tanımlamıştır. 

Teicher ve arkadaşları da (2002) kendilik gelişiminde öznelerarasılık 
kavramı üzerinde nörobiyolojik çalışmalar yapmışlardır. Yaptıkları bir ça-
lışmada annenin bebekle olan ilişkisinde iyi bir temas kuramayan ve eşlik 
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edememesi durumunda hem annelerin hem de bebeklerin kortizol seviye-
lerinin düzensizleşmesine neden olduğunu ve bu düzensizleşmenin anne-
lerin ve bebeklerin duygu durumlarını olumsuz etkilediğini saptamışlardır.   
Bu konu üzerinde çalışmalar yapan Cortina ve Liotti ( 2010) ise kortizol 
düzeyinde düzensizlikler yaşayan annelere psikolojik eğitim vermişlerdir. 
Araştırmacılar eğitim sonrasında annelerin, bebeklerinin ihtiyaçlarını algı-
lamada daha hassas olabildiklerini gözlemişler ve bebeklerle annelerinin 
eş zamanlı olarak yapılan ölçümlerinde kortizol seviyelerinin düzenli hale 
geldiğini bulmuşlardır. 

Görüldüğü gibi Geştalt yaklaşımının kendiliğin gelişmesinde öznele-
rarası bakış açısı nörobiyolojik çalışmalarla da desteklenmekte ve bebek 
ve bakım veren kişilerin karşılıklı olarak birbirlerini etkiledikleri, birbir-
lerinden etkilendikleri açıkça ortaya konulmaktadır. Bebeğin, sağlıklı ve 
otantik bir kendilik geliştirmesinin, insan-insana; bir anlamda beyin-beyi-
ne ve sağlıklı temaslar kurabilmesiyle ilişkili olduğu her iki disiplin tara-
fından da ileri sürülmektedir.

Yukarıda bahsedilen bölümlerde kendiliğin bir alan içinde ve temasla 
geliştiği, öznelerarası ilişkilerin bu gelişimde çok önemli bir rol oynadı-
ğı anlatılmıştır. Şimdi ise kendiliğin gelişiminde rol oynayan olumlu ve 
olumsuz faktörler üzerinde durulacaktır.  

Kendilik gelişimini etkileyen faktörler

Geştalt yaklaşımına göre kendilik gelişimini etkileyen faktörleri an-
nenin hamilelik ve lohusalıkta yaşadığı stresler, bakım verenlerin eşliği ve 
desteği (çevresel destek), cinsiyet ve yaş başlıkları altında toplamak müm-
kündür. Aşağıda bu faktörler detaylı bir şekilde ele alınacak ve konuya iliş-
kin yapılan nörobiyolojik çalışmalar dan elde edilen bulgulara yer veri-
lecektir.

Annenin hamilelik ve lohusalıkta yaşadığı stresler

Geştalt yaklaşımına göre kendilik gelişimi, doğumla ve hatta doğum 
öncesi, ebeveynlerin çocuk sahibi olmayı istemelerinden itibaren başla-
yan bir süreçtir (Daş, 2011). Bir anne hamile olduğunu öğrendiği andan 
itibaren doğacak bebekle temasa geçmiş durumdadır. Bu temas annenin 
ihtiyaçları, beklentileri, duyguları, sağlığı, içinde yaşadığı ortamın özel-
likleri gibi pek çok faktörden etkilenmektedir. Başka bir deyişle anneyi 
olumlu ya da olumsuz etkileyen faktörler öznelerarasılık yoluyla bebeği 



Nörobiyolojik Çalışmalar Geştalt Terapi Yaklaşımının Kendiliğe Bakış Açısını ve

Terapi Uygulamalarını Nasıl Desteklemektedir?

18

de etkilemektedir. Örneğin kendisini hamilelik döneminden itibaren çeşitli 
stres faktörlerinin etkisi altında hisseden bir annenin, bebeğinin ihtiyaçla-
rına uygun düzeyde karşılık verememesi olasıdır. Kendi ihtiyaçlarına ye-
terli düzeyde karşılık alamayan bebeğin de daha çok ağlaması ya da daha 
sıkıntılı olması beklenebilir bir durumdur. Bu durumda anne de daha sık ve 
uzun süreli ağlayan bebeğinin karşısında kendisini “yetersiz” hissederek 
bebeğin ihtiyaçlarını karşılama konusunda uygun tepkiler vermekte daha 
da zorlanmaya başlayabilir. Bu ise bebeğin daha da çok ağlamasına ve 
daha sıkıntılı olmasına yol açabilir.

Kendilik gelişimi açısından anne-bebek etkileşimini inceleyen nöro-
biyolojik çalışmalar kortizol düzeyine odaklanmaktadır.  Alanyazında an-
nenin içinde bulunduğu koşullar ile bebeğin duygu düzeyi ve kortizol dü-
zeylerinin karşılaştırıldığı çalışmalara rastlanmaktadır. Bu çalışmalardan 
elde edilen bulgulara geçmeden önce kortizol hormonu ve kortizol düzey-
leri hakkında bilgi vermek uygun olacaktır.

Kortizol herhangi bir stres durumunda böbreküstü bezlerinden salgı-
lanan bir hormondur.  Stres yaratan bir durumla karşılaştığımızda yaşa-
dığımız olumsuz duygu ve belirtilerle baş edebilmek için, hem fizyolojik 
hem de nörobiyolojik açıdan bir denge (homeostas) sağlamamız gerek-
mektedir (Tarullo ve Gunnar, 2006). Dengeyi sağlayan sistem, HPA döngü 
sistemi olarak ifade edilmektedir. Bu sistem içerisinde, olumsuz bir yaşam 
olayı olduğunda, hipotalamus, pituatri bezinde ACTH (adrenokortikotro-
pik)  üretmesi için gerekli hormonları (kortikotropin ve vasopresin) sal-
gılamaktadır. ACTH adrenalin bezini uyararak, beyni doğrudan etkileyen 
bir hormon olan kortizolün üretimini sağlamaktadır (Tarullo ve Gunnar, 
2006). Stresli ya da hayati tehlikenin olduğu bir durumla karşılaşıldığında 
sempatik sinir sistemi aktive olmakta ve üretilen kortizol hormonu yoluyla 
organizma, artmış uyarılmışlık ve dikkat geliştirerek, kendisini tehlikelere 
karşı korumayı amaçlamaktadır. Aslında kortizol bizi stres ve tehlikelere 
karşı koruyan bir hormon olmakla birlikte,  uzun süreli ve yoğun miktarda 
ya da dengesiz  şekilde salgılanması yaşamımızı olumsuz yönde etkile-
mektedir (Sapolsky,Romero ve Munck, 2000).

Bebeğin erken dönemde yüksek düzey kortizole maruz kalması, ça-
lışmalar içerisinde araştırılan önemli bir değişkendir. Örneğin Schneider, 
Moore ve Kraemer (2003) insanlar ve primatlarda, annenin doğum öncesi 
stres düzeyinin HPA düzenlemesi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip oldu-
ğunu belirtmişlerdir. Stein ve Kendall  (2004:36) ise insanlarda, prenatal 
stresin DEHB,  duygusal sorunlar, kaygı ve sosyal geri çekilme ile ilişkili 
olduğunu ifade etmişlerdir. Glynn ve ark. (2007) doğumdan sonra, anne 
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sütünde yükselen kortizol değerinin, bebeğin içe dönük davranışlarıyla 
ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Annelerle yapılan bir çalışmada, doğum ön-
cesi 7. ayda saptanan  düşük kortizol düzeyi travmatik belirtileri,  yüksek 
kortizol düzeyi ise   depresif belirtileri yordamıştır (Ostrowski,Christopher, 
Van-Dulmen, Delahanty, 2007). Yapılan çalışmalar doğum sonrası annenin 
içinde bulunduğu koşulların, hem annenin hem de bebeğin kortizol sevi-
yesini yükselttiğini ortaya koymuşlardır. Örneğin doğum yaptığı dönemde, 
kortizol seviyesi fazla olan annelerin bebekleri ile  kortizol  seviyesi yük-
sek olmayan annelerin bebekleri ile karşılaştırıldığında; kortizol düzeyi 
fazla olan annelerin bebeklerinin daha huzursuz, daha çok ağlayan ve daha 
uzun süreli olumsuz yüz ifadesi sergileyen bebekler oldukları gözlenmiştir  
(De–Weerth, Van Hees, Buitelaar ve ark., 2003; Letourneau,Watson,Duf-
fett-Leger, Hegadoren, Tryphonopoulos, 2011). Fernald, Burke ve Gunnar 
(2008) da bebeğin düşük doğum ağırlığında olması, düşük aile geliri, tek 
ebeveyn olma gibi faktörlerin bebeğin kortizol düzeyinin yüksek olmasını 
yordayan değişkenler olduğunu ifade etmişlerdir. 

Bakım verenlerin eşliği (çevresel destek)

Geştalt yaklaşımında organizmanın yaşamsal amaçlarının başında, ih-
tiyaçları karşılamanın olduğu düşünülmektedir (Daş, 2006:18). Bir ihtiyaç 
karşılandıktan sonra ihtiyaç şekil halinden fon haline geçer ve yeni beli-
ren ihtiyaç şekil haline gelir. Karşılanan ihtiyaç fona geçtiğinde organizma 
denge (homeostas) durumuna geçer ve bu dengenin sağlanması “ orga-
nizmanın kendisini ayarlaması” sayesinde olur  (Daş, 2006:18). Bu denge 
sürecinin, organizmada doğuştan var olduğu düşünülmektedir (Perls, Hef-
ferline ve Goodman, 1951:290). Perls ve ark.(1951:18) psikolojik sorun-
ların altında bu dengenin bozulmasının yattığını ve bu yüzden de bunlara 
“büyüme bozuklukları” adının verilmesinin daha uygun olacağını vurgula-
maktadırlar. Bu açıdan, ihtiyaçların farkına varılıp karşılanması, çevresel 
koşulların belirlenmesi ve ihtiyaçlarla çevresel koşullar arasında bir denge 
sağlanması, “büyüme” için önemli koşullardır (Daş, 2006:18). Temelde, 
kendiliğin gelişmeye devam ettiği küçük yaşlarda, bir çocuk için öncelikli 
ve geliştirici olan şey, bu alanda hissettiği eşlik ve destektir (McConville, 
1995:69). Bu eşlik ve destek sayesinde, çocuk, kendi var oluşunun onay-
landığını hisseder ve “büyüyebilir”.

Bir çocuğun en temel ihtiyaçlarından birisi, bakım vereniyle uygun 
şekilde temas edebilmek ve bu sayede büyüyebilmektir. Örneğin büyüye-
bilmesi için şart olan anne sütünü emerken bile bebek annesiyle sadece 
fiziksel değil aynı zamanda duygusal olarak da temas etmektedir.  Eğer, 
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emme sırasında yeterli temas sağlanamazsa yani uygun çevresel destek ve-
rilemezse ve bu uzun süreli ve yoğun bir şekilde olursa bebeğin kendilik 
gelişimi ve dolayısıyla büyümesi olumsuz yönde etkilenecektir.

Geştalt bakış açısına göre büyümeyi engelleyen faktörlerin başında 
utanç duygusu gelmektedir (Lee, 1996:9). Lee’ye göre utanç, kişinin var 
oluşunun kabul görmediği durumlarda hissettiği duygudur. Kişi, içinde 
bulunduğu çevre, eğer kendisinin ihtiyaçlarına duyarlılık göstermiyorsa 
utanır.  Yani, utanç kavramı, Geştalt yaklaşımında “bir şeyi yanlış yap-
mış olma sonrası duyulan histen” daha yoğun ve derin bir duygu olarak 
ele alınmaktadır (Lee, 2011:56).  Çocuğun, varoluşunun kabul görmemesi 
ve destekten uzun süreli olarak mahrum kalması onu bir anlamda “utanç 
duşu” (Schore, 2000) altında uzun süreli olarak tutmaktadır. 

Görüldüğü gibi kendiliğin gelişmesi için çevresel destek gereklidir. 
Desteğin tersi ise engellenmedir ve Lee’ye (1996:9) göre utanç engellen-
menin sonucunda ortaya çıkan bir duygudur. Yazara göre düşük düzeyde 
bir engellenme geçici bir şey olarak düşünülebilir. Bu durumda birey, ih-
tiyacını karşılamak için alanda farklı seçenekler aramaya ve bunları uygu-
lamaya çalışabilir. Ya da alanın bir parçası olan çevrenin koşullarını kabul 
etmeyi tercih edebilir. Yani, her duygu gibi, aslında utancın da bir işlevi 
vardır. Bu sayede, alanda nelerin kabul edilebilir, nelerin kabul edilemez 
olduğu konusunda bireye bilgi vererek bireyin ihtiyaçları en uygun şekilde 
karşılayabilmesi konusunda bir “sinyal”  görevi görebilir.  Buna karşın, 
alan içerisinde utanç yoğun ve sürekli hissedilen bir duyguysa, bu durumda 
ihtiyaçla kendilik arasındaki ilişki bozulur ve birey adeta, “sesini kaybe-
der” ve değersizlik, yetersizlik hissiyle kalır. 

Elbette utanç duygusu gelişim ve büyümeyi olumsuz yönde etkilese 
de her utanç duyulan anı gelişim ve büyümeyi aynı derecede etkilemez.  
Schore’a (2000) göre, bu durumda, bir çocuğun, bakım veren tarafından 
“utanç duşu” altında ne süre ve ne yoğunlukta tutulduğu, belirleyici olmak-
tadır. Bu utanç yaşantılarının yoğunluğu ve sayısı, travmayı belirlemekte-
dir (Lee, 2011:63). Kaufman (1989:66), bu tip travmatik yaşantıların, içe 
alınan utancın kaynağı olduğunu ifade etmektedir. Çocuğun zaman zaman 
utanç hissetmesi kaçınılmazdır. Ancak bu süreç dahilinde, çocuğun bakım 
verenlerinden alacağı destek ve şefkat, utancın oluşturduğu olumsuz et-
kileri azaltabilecek en önemli koşullar olarak değerlendirilmektedir (Lee, 
1996:9; Lee, 2011:63; McConville, 2011). Yani, yaşantının önüne geçile-
mese dahi, fark edilmesi sonrasında sağlanacak desteğin telafi edici etkisi 
olacağı düşünülmektedir.   



Amber Dalmaz Urfalı

21

Bakım veren ve bebeğin teması ile ilgili nörobiyolojik çalışmalar göz-
den geçirildiğinde, yukarıda da bahsedildiği gibi yine kortizol düzeyinin 
önemli bir değişken olarak ele alındığı görülmektedir. Örneğin, Taylor ve 
ark. (2009) tarafından yapılan bir çalışmada annelerin bebeklerini besler-
ken yeterli desteği verememesi durumunda (dokunma, göz teması gibi 
alanlarda) bebeklerin gün içi kortizol düzeylerinin yüksek olduğu gözlen-
miştir.

Önceden belirtildiği gibi stres yaratan bir durumla karşılaşıldığında 
yaşanan olumsuz duygu ve belirtilerle baş edebilmek için fizyolojik ve 
nörobiyolojik açıdan denge sağlayan sistem olan HPA döngü sistemi, be-
bek doğduğunda tam olarak gelişmiş değildir. Çocukluk dönemi boyunca, 
HPA aktivitesi ve kortizol reaktivitesinde gelişimsel değişiklikler olduğu 
gözlenmektedir (Tarullo ve Gunnar, 2006). Bu gelişimsel değişiklikler açı-
sından çocuğun yaşadığı deneyimler oldukça önemli bir rol oynamaktadır. 
Yaşamının ilk yılında, bebek aşı olmak, muayene olmak gibi çeşitli stresli 
deneyimler yaşıyor olduğunda kortizol ve ACTH seviyelerinde “yeterli” 
düzeyde olmasa da artış gözlenmektedir (Gunnar, 1992). Bundan dolayı, 
bebek ilk yılında, stres yaratan faktörlerle karşılaştığında davranışsal tep-
kiler göstermekte güçlük yaşamaktadır. Birinci yılın sonuna doğru, biyo-
lojik denge sağlanmaya başlamakta ve kortizol düzeyindeki artış yavaşla-
maktadır.  İki yaş ve devamında, okul öncesi yaş dönemi boyunca, stresli 
yaşam olaylarına karşı HPA sisteminin duyarlılığında azalma gözlenir ve 
düşük stres yaratan olaylarla (kreşte ilk gün, palyaço ile tanışma vb.) kar-
şılaşıldığında kortizol seviyesinde bir değişim gözlenmemektedir (Tarullo 
ve Gunnar, 2006). Bu durum, “strese karşı düşük tepki dönemi”  (stress 
hyporesponsive period) olarak ifade edilmektedir (Gunnar, 1992). Bu dö-
nemin beyni kortizol düzeyindeki uzun süreli ve yoğun artışın olumsuz 
etkilerinden koruduğu ileri sürülmektedir. 

Yapılan çalışmalarda ebeveynin bakım verme özelliklerinin strese 
karşı düşük tepki verilmesi üzerinde etkili olduğu ifade edilmiştir (örneğin 
Gunnar, 1992; Charney, 2004; Carrion, Weems ve Reiss, 2007).  Benzer 
şekilde Tarullo ve Gunnar (2006)  duyarlı, eşlikçi ve ihtiyaca karşılık ve-
ren bir ebeveynin varlığının strese karşı verilen tepkinin düşük olması açı-
sından önemli olduğunu belirtmişlerdir. Nachmias, Gunnar, Mangelsdorf, 
Parritz ve Buss (1996)  ile yaptıkları çalışmada yabancı bir palyaço ile 
karşılaşan çocukların, yanlarında anneleri bulunduğunda, kortizol düzey-
lerinde anlamlı bir artış olmadığını gözlemişlerdir.  Benzer bir çalışmada 
(Gunnar 1992),  bir yaşındaki çocuklar yeni bir bakıcıyla tanıştırılmışlar-
dır. Bu yeni bakıcıyla tanıştırıldıkları anda çocukların kortizol düzeyleri 
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ölçülmüş ve otuz dakikalık aralıklarla ölçümler tekrarlanmıştır. Bu tanış-
tırılma sırasında anneleri yanında olan çocukların kortizol düzeylerinde 
belirgin bir artışın olmadığı saptanmıştır.  Anneleri yanlarında olmayan 
kurum çocuklarıyla yapılan bir başka çalışmada, (Gunnar, Morison, Chis-
holm ve Schuder, 2001) yanında bulunan ve çocuğun bakımından sorumlu 
olan bakıcının “sıcak, ihtiyaca karşılık veren ve eşlikçi” olması durumun-
da, çocukların kortizol düzeylerinde bir değişim olmamıştır. Ancak, aynı 
çocukların, yanlarındaki bakıcının, “soğuk, ihtiyaçlara karşılık vermeyen 
ve temassız” biri olması durumunda, kortizol düzeyleri yüksek bulunmuş-
tur. Bakıcıyla etkileşimleri iyi olmayanların sessiz, oyun oynamaya istek-
siz, uyumaya eğilimli ve ağlamayan çocuklar oldukları gözlenmiştir.

Çocuklarla yapılan çalışmalarda, çocukların stres düzeyini yüksel-
ten görevlere maruz bırakılmaları durumunda ortamdaki kişiler tarafından 
olumsuz değerlendirilmeleri, eleştirilmeleri ve desteklenmemeleri halinde 
yoğun utanç yaşadıkları ve kortizol düzeylerin de buna bağlı olarak yük-
seldiği ifade edilmektedir (Gunnar, 1992; Nader ve Weems, 2011). Kor-
tizolün yüksek oranda ve sürekli salınımının en önemli yan etkilerinden 
birisi “büyümeyi baskılaması” dır (Charney, 2004; Siegel, 2001: 35).

Bazı nörobiyolojik çalışmalarda; ortamdaki belirsizlik, olumsuz ken-
dilik değerlendirmesi ve travmatik yaşantılara bağlı utanç gibi değişken-
lerden hangisinin olması durumunda kortizol salınımının arttığı üzerine 
odaklanılmıştır. Bu çalışmalar, ortamdaki belirsizlik ya da, birisi tarafın-
dan izlenmek ve değerlendirilmek gibi durumlardan çok, kendiliğin teh-
dit altında hissedildiği ve kabul edilmediği, dolayısıyla da utanç yaşanan 
travmatik yaşantılarla kortizol düzeyinin artışı arasında anlamlı ilişki sap-
tanmıştır (Gruenewald, Kemeny, Aziz ve Fahey, 2004). Bu sonuç, utanç 
duygusunun belirsizlik ve sosyal kaygıdan daha fazla kortizol düzeyini et-
kilediğine işaret etmektedir. Heim ve Binder (2012) özellikle erken dönem 
travmatik yaşantıların kortizol düzeyinde artışa yol açmasının bebeklerin 
beyinlerinin fiziki yapısında da değişikliklere yol açabileceğini belirtmiş-
lerdir.

Kortizol,  duygu düzenleme üzerinde oldukça önemli role sahip olan 
limbik sistem bölümlerinden hipokampüs ve amigdala üzerinde düzenleyi-
ci bir etkiye sahiptir (Charney, 2004). Hipokampal alan, kortizol reseptör-
lerinin sayıca fazla bulunduğu bir alan olarak nitelendirilmektedir (Gunnar 
ve Barr, 1998). Hipokampüs, bellek işlevlerinden sorumlu bir alan olmasın-
dan dolayı, düzensiz bir HPA döngüsü içerisinde uzun süreli bulunmanın, 
hipokampüs hacminin küçülmesi üzerinde etkili olduğu ve özellikle açık 
bellek fonksiyonları üzerinde bozucu etkiye sahip olduğu ifade edilmekte-
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dir (Sapolsky, 2000). Aynı çalışmada, bu yapısal farklılık depresyonla da 
ilişkilendirilmiştir.  Hipokampüste HPA dengesinin bozulmasıyla yüksek 
düzeyde bulunan kortizol, işlevleri etkilerken, etkilenen işlevler de yine 
dengenin bozuk olarak devam etmesine yol açmaktadır. Kortizol düzeyinin 
etkilediği limbik sistem kısımlarından bir diğeri de amigdaladır (Charney, 
2004). Amigdala, yaşadığımız olayların duygusal anlamlarını değerlendir-
me ve duyguları hissetme işlevinden sorumlu bir limbik sistem organıdır. 
Yüksek kortizol düzeyi nedeniyle HPA dengesinin bozulması amigdalanın 
görevlerini uygun şekilde yerine getirmesini engellediğinde kişinin hem 
bir başkasına duygusal destek vermesi mümkün olamamakta hem de kişi-
nin duygusal destek almakta güçlükleri olmaktadır.

Genellikle yapılan çalışmalarda,  kortizol düzeyindeki yükseklik ile 
olumsuz yaşam olayları ilişkilendirilirken, bazı çalışmalarda (örneğin, Sa-
polsky, 2000; Nader ve Weems, 2011) da kortizol düzeyinde aşırı düşüklük 
de erken dönemde yaşanan olumsuz temaslarla ilişkili bulunmuş ve bunun 
HPA döngüsündeki düzenleyici etkinin bozulmasından kaynaklandığı ileri 
sürülmüştür. 

Bütün bu bilgilerden anlaşılacağı üzere Geştalt yaklaşımının bakım 
verenin eşliği ya da çevresel destek olarak adlandırdığı özellikler ve bun-
ların kendilik gelişimi üzerindeki etkileri nörobiyolojik çalışmalarla des-
teklenmektedir. Özellikle Geştalt yaklaşımının diğer terapi ekollerinden 
farklı olarak önemle vurguladığı utanç duygusunun kendilik gelişimindeki 
rolü yüksek kortizol düzeyi, düzensiz HPA döngüsü ve limbik sistemdeki 
özellikle de hipokampüs ve amigdalada ortaya çıkan değişiklikler yoluyla 
nörobiyolojik açıdan da ortaya konmaktadır. 

Cinsiyet ve yaş

Geştalt yaklaşımı’na göre,  cinsiyet ve yaş “alanın” bir parçasıdır 
(Daş, 2011). Aileler farklı yaş ve cinsiyetteki çocuklarına farklı duygusal 
yaklaşımlarda bulunmakta ve kendilik gelişiminde rol oynayacak farklı 
mesajlar vermektedirler. Geştalt yaklaşımında temas biçimleri kanalıyla 
verilen bu mesajlar kız ve erkek çocukların kendileri, çevreleriyle ve değer 
yargılarıyla ilgili duygu, düşünce ve davranışlarını etkileyerek kendilikle-
rinin oluşmasında belirleyici olmaktadırlar.

Nörobiyolojik çalışmalara göre beyin gelişimi kız ve erkeklerde nöral 
bölgelere göre farklı olmaktadır (Heim ve Binder, 2012). Örneğin, kız-
larda, amigdala, yaşamın ilk yıllarında en büyük hacmine ulaşmakta ve 
daha sonraki dönemde hacminde çok az bir artış olmaktadır. Kadınlarda 
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amigdala hacmi 4 ila 18 yaş arasında sabit bir büyüklüğe ulaşmakta, erkek-
lerde ise amigdalanın belli bir sabitliğe ulaşması daha uzun zaman almakta 
ve daha yavaş olmaktadır (Giedd, Rapoport, Leonard, Richter ve Swedo, 
1996). Amigdalanın yaşadığımız olayların duygusal anlamlarını değerlen-
dirme ve duyguları hissetme işlevinden sorumlu olduğu hatırlandığında, 
erkeklerin bu açılardan daha geç gelişeceğini söylemek mümkün görün-
mektedir. Nitekim Moser, Paternite ve Dixon (1996) ergenlerle yaptıkları 
bir çalışmada erkek ergenlerin, duygusal desteği değerlendirme ve alabil-
me konusunda kızlara oranla daha çok güçlük çektiğini gözlemişlerdir. 

Utanç duygusu ve kortizol düzeyleri arasındaki ilişkilerin cinsiye-
te göre incelendiği bazı araştırmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalara göre  
(Lewis ve Ramsay, 2002; Mills Imm, Walling, & Weiler 2008; Sapolsky ve 
ark., 2000) yeterli destek sağlandığında, kız çocukların kortizol düzeyleri 
daha hızlı düzene girerken, erkek çocukların kortizol düzeylerinin düzene 
girmesi daha uzun zaman almaktadır. Buna göre, erkek çocukların, kızla-
ra göre utancı yaşama biçimleri farklı olmaktadır. Nörobiyolojik açıdan, 
erkekler, kızlara göre utanç duygusunun etkilerini tolere etmek için daha 
uzun bir zamana ihtiyaç duymaktadırlar. Lewis ve Ramsay (2002) ve  Mil-
ls ve ark., (2008) ise  kız çocukların erkek çocuklara oranda utandıklarını 
gösterme konusunda daha eğilimli olduklarını,  buna karşın erkek çocuk-
ların hislerini  davranışsal olarak çok belli etmediklerini belirtmektedirler. 

Bazal kortizol düzeyleri üzerine yapılan çalışmalarda, önemle ele 
alınan faktörlerden bir diğeri de yaş ve gelişimsel dönemdir. Çalışmala-
ra göre küçük yaşlarda, bebeğin havaya kaldırılması (3 aya kadar), kan 
alma ve aşılanma (6 aya kadar) gibi deneyimler, yüksek kortizol düzeyi 
ile ilişkilendirilmektedir. Bu açıdan özellikle daha küçük yaşlarda, ebe-
veyn hassasiyeti ve eşliği daha da önem taşımaktadır (Gunnar, Talge ve 
Herrera, 2009a). Dört yaşına kadar, ebeveynle temasın olumsuz niteliğine 
bağlı olarak kortizol seviyelerinde uygunsuz artış görülmektedir (Nader 
ve Weems, 2011). Dört yaşından büyük çocuklarla yapılan çalışmalarda, 
çocukların stres seviyelerini artırmak için tasarlanmış görevler, çocuklarda 
utanç oluşturmadığı sürece, kortizol seviyesini artırmamaktadır (Gunnar 
ve ark., 2009a). Beş yaş öncesinde sağlıklı çocuklarda ancak uzun süreli 
ve devam eden ayrılıklar (örn. ebeveyn kaybı) ve uzun süreli temassızlık 
kortizol dengesini bozabilirken, 5 yaşın üzeri çocuklarda utanç kortizol 
düzensizliğine yol açabilmektedir  (Nader ve Weems, 2011). Yani, küçük 
yaşlardan itibaren, kortizol düzeyi çalışma sırasında verilen görevlerin 
özelliklerinden çok, çocuğun kendilik değeriyle ilgili aldığı olumsuz me-
sajlardan etkilenmektedir.
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Ergenlikle birlikte, değişen pek çok şeyin yanı sıra, nörobiyolojik açı-
dan HPA döngüsü de daha etkin hale gelmektedir (Charney, 2004; Nader 
ve Weems,2011; Heim ve Binder, 2012). Özellikle erken dönem anne ve 
çocuk ilişkilerinde olumsuz deneyimlere sahip olan çocuklar, 10-12 yaş 
arası ön ergenlik döneminde, daha yüksek düzey kortizol aktivitesi ve daha 
hassas HPA döngüsü göstermektedirler (Gunnar ve ark., 2009b). Yine er-
ken dönem HPA döngüsünde sorun oluşan çocukların, ergenlik döneminde 
limbik sistemlerinin daha da hassas (Heim ve Binder, 2012) ve kortizol dü-
zeylerinin yüksek olduğu (Lupien ve ark., 2009) belirtilmektedir. Heim ve 
Binder (2012) erken dönem anne-çocuk ilişkilerinde olumsuz deneyimler 
yaşanmamış olsa bile ergenlik döneminde beynin yapılanmasının devam 
ediyor olması ve hormonal birtakım değişikliklerin ortaya çıkması nede-
niyle ergenlerin utancı daha sık ve yoğun yaşadıklarını ifade etmektedirler. 

Bu bilgiler ışığında nörobiyolojik çalışmaların Geştalt yaklaşımı-
nın kendilik gelişiminde cinsiyet ve yaş değişkenlerinin önemine yaptığı 
vurguyu desteklediği görülmektedir. Dahası nörobiyolojik çalışmalar bu 
değişkenlerin nasıl ve neden önemli olduğu konusuna açıklık getirmek-
tedirler. Özellikle kendilik gelişimi ile ilgili yapılan (ve yapılacak olan) 
nörobiyolojik çalışmalar gerek Geştalt kendilik modelinin gelişmesine 
gerekse Geştalt terapi uygulamalarının etkililiğinin artmasına çok önemli 
katkılarda bulunmaktadır. Bundan sonraki bölümde nörobiyolojik çalışma-
ların Geştalt terapi uygulamalarını nasıl desteklediği ele alınacaktır. 

Geştalt terapi uygulamalarının nörobiyolojik temelleri

Geştalt terapi, diyalog ilişkisi olarak adlandırılan, insan insana ilişki 
temeline dayanmaktadır (Daş, 2006:38). Terapi ortamında da, danışan ve 
terapist arasındaki temasın “kalitesi”, terapi sürecindeki en önemli şeyler-
den birisi olarak değerlendirilmektedir ve bunu belirleyen şey de diyalog 
ilişkisi olmaktadır. Terapistin, danışanın varoluşunu kabul ederek otantik 
şekilde danışanın karşısında kendisini ortaya koyabilmesi, terapötik süre-
ce danışanı, ona kendi bilgilerini yansıtarak yönlendirmeden katılabilme-
si, aktif olarak orada varolabilmesi, danışan ve terapist diyalog ilişkisinin 
özellikleri olarak ifade edilmektedir (Daş, 2006:37-42). 

Yani, geştalt terapisti, bütüncül bakış açısıyla, danışanının duygu, 
düşünce ve bedensel değişimlerini bir yandan da aralarındaki etkileşimi 
takip eder. Bu noktalardan herhangi birinde uygunsuzluk izlediğinde, bu-
nun ne için olduğunu araştırıp anlamaya çalışır. 

Bazı seanslarda, danışanların anlattıkları bir şeyi tekrar etme eğili-
minde oldukları gözlenir. Bu noktada da danışanın bu tekrarı hangi ihti-
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yaçla ya da hangi ihtiyacının karşılanmamış olmasından kaynaklı yaptığını 
araştırması da terapist için önemli bir nokta olarak düşünülmektedir.

Conway ve ark. (1994), danışanların, yoğun duygu içeren bilgileri 
daha net ve ayrıntılı hatırlama eğiliminde olduğunu ifade etmişlerdir. Alan-
da bu konuda çalışan araştırmacı, Atkinson, terapi seansı içerisinde de, da-
nışan için önemli bilgilerin yoğun duygu içereceği, onun bunları daha net 
hatırlayacağı; buna karşın diğerlerinin hatırlanmakta güçlük yaşanacağını 
ifade eder (Akt. Welsh ve Martin, 2013). 

Geştalt terapi uygulamaları açısından değerlendirildiğinde, danışan-
ların bir konuyu sık tekrarlamaları, üzerine konuştukları bilgiyi duygu dü-
zeyinde işleyemedikleri şeklinde yorumlanmaktadır. Yani, sözünü ettikleri 
konuyla ilgili duygu düzeyinde bir farkındalık yaşayamadıkları, dolayı-
sıyla yaşantı ve duygu bağlantısını kuramamaları nedeniyle tekrar eğili-
minde olabilmektedirler. Farkındalık sürelerini uzatan noktanın, terapistin 
duygusal desteğinin yetersiz kalması olduğu düşünülmektedir. Yani, da-
nışan, duygusuna ihtiyacı olduğu oranda destek görememişse de anlattığı 
içeriği tekrarlama eğiliminde olabilmektedir. Çalışmalarda,  danışanların 
LTP (uzun süreli potansiyel) sistemi ile ilgili değerlendirme yapılmaktadır. 
Buna göre, belleğe alınacak bilginin, danışana daha yakın gelmesi ve bir 
duygu içermesi gerekmektedir. Dolayısıyla belleğe alınacak bilgi ne kadar 
uyarıcıysa, hipokampüsteki sinapslar, daha uzun süreli bellek potansiyel-
leri oluşturmaktadırlar (Welsh ve Martin, 2013).

Yani, danışanlar ne kadar yeterli destek alırsa, bilgiyi o düzeyde rahat 
içselleştirmektedirler. Bu noktada, Geştalt terapinin uygulamalardaki göz-
lemi, nörobiyolojik açıdan da görgül anlamda desteklenmektedir.

Bir alan değişkeni olan cinsiyet kavramının da Geştalt yaklaşımının 
kendilik bakış açısında önemli yeri olduğu yazının ilgili kısmında ele alın-
mıştır. Terapi uygulamaları içerisinde diyalog kavramı en temel kavram 
olarak kabul edilmekle birlikte, özellikle erkek danışanlarla diyalog iliş-
kisinin süreç içerisindeki öneminin altı çizilmektedir. Yani, erkek danışan-
ların kendilerini ifade etme ve duygusal desteği alma konusunda güçlük 
yaşama olasılıklarının göz önünde bulundurulmasının yararlı olacağı dü-
şünülmektedir.

Uygulamada, özellikle ergenlerle çalışılırken, onların kendilik geli-
şimlerine destek olan nörobiyolojik sistemlerle ilgili bilgi sahibi olmak, 
temas ve diyaloğa daha çok önem vermeyi düşündürebilir. Ergenlik dö-
neminde, beyindeki HPA dengesinin daha hassas hale geldiği, yukarıda-
ki bölümlerde ifade edilmiştir. Ergenlerin, bu nörobiyolojik temelle, alan 
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içerisinde uygun koşulların var olmaması durumunda, utanç hissetmeye 
daha eğilimli oldukları değerlendirilebilir. Bu açıdan, ergenlerle Geştalt 
yaklaşımı içerisinde çalışırken, temas ve diyalog gibi kavramlara daha da 
çok özen göstermenin öneminin altını çizmek uygun olur. 

Kortizol elbette utanca ek olarak ortaya çıkan diğer pek çok duyguyla 
da ilişkilidir. Çalışmalarda, özellikle öfke ile ilişkisi incelenmiş; (Blake-
more, Burnett ve Dahl, 2010; Nader ve Weems, 2011) bununla birlikte, 
yine de en çok utandırılma ile ilişkili olarak düzeyinde değişim olduğu 
gözlenmiştir. Diğer olumsuz duyguların, utanç yaşamamak için koruyucu 
olarak yaşanabildiği ya da utanç hissetmeyle ilişkili ortaya çıktığı, dola-
yısıyla kortizolün elbette diğer duygularla da ilişkili olabileceği unutul-
mamalıdır. Burada sözü edilen utanç, içe alınan ve varoluşsal bir şekilde 
yaşanan utanç olarak yorumlanmaktadır. 

Geştalt terapi seanslarındaki temel amaç, insanın varoluşsal amacını 
yani büyümeyi ve gelişmeyi gerçekleştirmek için gereken desteği sağla-
maktır. Terapistin bu desteği uygun şekilde sağlaması, danışanın da bunu 
hissedebilmesi terapinin işlerliğini göstermektedir. Destek algısının ve 
utancın nörobiyolojik temelini bilmenin, yukarıda söz edilenler doğrultu-
sunda, uygulama içerisinde de geştalt terapistleri için yol gösterici olacağı 
düşünülmektedir.

Tartışma

Bu çalışmada amaç, Geştalt yaklaşımının kendiliğe bakış açısının 
nörobiyolojik çalışmalarca nasıl desteklendiği üzerinde durmak olmuştur. 
Kuram içerisinde, kendiliğin yaşanılan sosyal temaslar yoluyla geliştiği ve 
değiştiği dinamik bir kavram olduğu savunulmaktadır. Tam da bu noktada, 
kendiliğin gelişimine nörobiyolojik açıdan getirilen açıklamalar, kavramın 
dinamik olmasını, kişinin değişirken aynı zamanda çevreyi değiştirdiğini 
desteklemektedir.

“Ölçülemeyen, var sayılmaz” bakış açısı içerisinde eleştiriye ma-
ruz kalan Geştalt Yaklaşımı’nın, en çok ölçülebilir taraflarından birisinin, 
nörobiyolojiyle olan ilişkisi olduğu düşünülmektedir. Geştalt yaklaşımı-
nın kendilik konusundaki tanımlamaları, kendilik temelli nörobiyolojik 
çalışmaların yapılmasından çok daha önceye dayanmaktadır. Dolayısıyla, 
sonraki dönemde yapılan nörobiyolojik çalışmaların sonuçlarının, Geştalt 
yaklaşımının kendiliğe bakışını destekleyici olması, bir yandan da Geştalt 
yaklaşımının tanımlamalarına görgül bir temel oluşturmaktadır. 
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Geştalt yaklaşımı, varoluşçu bakış açısının yanı sıra bütüncül ve feno-
menolojik yaklaşıma da sahiptir (Daş, 2006:12). Dolayısıyla, beden-düşün-
ce-duygu-davranışların bir arada ve birbirlerini etkileyerek ortaya çıktığını 
öne sürmektedir. Bir anlamda Geştalt yaklaşımının bakış açısındaki bütün-
cüllük de bir örüntü yani bir geştalttır. Bu açıdan, pek çok sistemin bütün-
lüğünün var olduğu organ olan beyinde olup bitenlerin bütüncüllüğüyle 
de ilgilenmektedir. Donald Hebb’in (Akt. Siegel ve Hartzell, 2003:33), 
“birlikte ateşlenen sinirler, birlikte ağ örer” ifadesi, Geştalt yaklaşımı açı-
sından da anlamlı olmaktadır. Her temas biçiminin farklı yaşantılarla öğre-
nildiği ve her insanın çoğunlukla ortaya koyduğu bir temas tarzının olduğu 
ve bunun sabitleştiği düşünülür. Dolayısıyla, yetişme sürecinde ebeveynle-
rimizden aldığımız mesajlarla, yaşayarak öğrendiğimiz temasların birlikte 
örülmüş ağlar olduğu ifadesi, Geştalt yaklaşımının temas biçimlerine bakış 
açısını da desteklemektedir. 

Geştalt yaklaşımı, derin duygu üzerinde çalışan bir terapi yaklaşı-
mıdır. Dolayısıyla en derin duygulardan birisi olan utanç duygusunu ve 
kendilik gelişimi üzerindeki etkilerini oldukça önemsemektedir. Varoluşla 
ilgili hissedilen utancın, kişinin büyümesi ve gelişmesi üzerinde engel ol-
duğunu öne sürmektedir. Varoluşla ilgili utancın hem fiziki olarak beynin 
büyümesi hem de psikolojik anlamda kişinin bütün olarak büyümesini en-
gelliyor olduğu konusundaki çalışmalar, yine Geştalt yaklaşımının bakış 
açısını desteklemektedir. 

Çalışma içerisinde sözü edilen araştırmalar, kortizol hormonunun 
olumsuz etkileri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Kortizolün uzun süreli ve 
yoğun salınımının, özellikle erken gelişim dönemlerinde, işitsel, görsel 
ve bedensel duyum potansiyellerinin gelişimini engellediği bilinmektedir 
(Lee, 2011:67;Possemeyer, 2013). Büyüme ve gelişmenin önündeki engel-
lerin ortadan kaldırılmasını amaçlayan Geştalt terapi yaklaşımı içerisinde 
bedensel, görsel ve canlandırma temelli tekniklerin çok olması, engelleri 
ortadan kaldırabilmek için daha geniş bir çalışma alanı sağlamaktadır. Sa-
dece dil kullanımı değil, ek olarak uygun durumda başvurulan beden, ha-
yal, harekete dayalı çalışmalar, bir anlamda nörobiyolojik denge ve büyü-
me önündeki engeller üzerinde de olumlu etki sağlamaktadır. Bu da Geştalt 
yaklaşımının çalışma biçiminin nörobiyolojik gelişimi göz ardı etmediğini 
destekler nitelikte yorumlanmaktadır.

Genel anlamda, Geştalt yaklaşımı kuram içinde yer alan pek çok kav-
ramını (Örn. sabit geştalt, büyüme,temas biçimleri, kendilik vb.) kendi 
kuramsal alt yapısıyla açıklamakla birlikte, nörobiyolojik temeldeki araş-
tırma sonuçlarının da kuramsal açıklamaları destekler sonuçları olduğu 
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izlenmektedir. Dolayısıyla, ilerleyen çalışmalar, doğrudan Geştalt yakla-
şımının kavramlarının nörobiyolojik temellerini ayrıntılandırmaya yönelik 
geliştirilebileceği düşünülmektedir. 

Bu çalışmada, nörobilimdeki gelişmeler, sadece bağlanma kuramı 
ya da bilişsel kuramlar doğrultusunda ele alınmadan, ilişkisel psikoterapi 
yaklaşımlarından biri olan Geştalt yaklaşımı açısından da değerlendirilip 
yorumlanmaktadır. Bu gibi çalışma sonuçlarının, Geştalt yaklaşımının bü-
tüncül bakış açısına daha çok vurgu yapacağı beklenmektedir.

Doğumdan itibaren, ancak insan insana ilişki içerisinde sağlıklı “bü-
yüme ve gelişme” mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla, “büyüme ve geliş-
me” için insan insana ilişkinin en temel öğe olduğunu vurgulayan Geştalt 
yaklaşımı, doğumdan itibaren devam eden sürecimizde yaşadığımız bazı 
aksamaları, bu ilişki üzerinden yeniden şekillendirerek yaşam boyu “bü-
yümenin” mümkün olduğu kanısını desteklemektedir.
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Özet

Bu çalışmada bireyin içinde bulunduğu anı tam olarak deneyimlemesi sa-
yesinde büyüme ve bütünleşme yolundaki ilerleyişini vurgulayan Geştalt 
terapi yaklaşımının Doğu manevi gelenekleriyle ve Tasavvuf disipliniyle 
ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Psikolojinin pozitif bilim anlayışı-
nın dışına çıkmadan da Geştalt yaklaşımının manevi boyutu kabul edil-
mektedir. Bu nedenle Geştalt kuram ve uygulamalarının çeşitli manevi 
disiplinlerin bakış açılarıyla nasıl zenginleştirilebileceğine değinmekte 
yarar görülmüştür. Bu amaç doğrultusunda öncelikle Geştalt yaklaşımı-
nın manevi boyutuna ilişkin tartışmalara yer verilmiş, ardından manevi 
öğretilerin temel Geştalt kavramlarıyla ilişkileri ele alınmış, daha sonra 
da manevi bakış açılarının Geştalt terapi uygulamalarında ne şekilde işlev 
gösterebileceği üzerinde durulmuştur. 
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Abstract

The main purpose of this study is to discuss the relationship between East-
ern spiritual traditions, Sufism and Gestalt therapy approach, in which the 
personal growth and integration is said to be maintained through here-and-
now experience. This relationship was examined without abandoning the 
Gestalt approach`s-emphasis on positive science principles. Therefore, it 
is believed to be beneficial to address how Gestalt theory and practices 
can be enriched by the introduction of different perspectives coming from 
various spiritual disciplines. For this purpose, spiritual dimension of Ge-
stalt approach is reviewed, the relationship between spiritual doctrines and 
main Gestalt concepts are adverted, and finally the ways spiritual doctrines 
improve the functionality of Gestalt therapy practices are discussed.
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Giriş

Geştalt terapi yaklaşımında maneviyatın nasıl bir yeri olabileceğini 
tartışırken öncelikle maneviyat kavramının ne olduğunu açıklamakta yarar 
vardır. Aslında maneviyat olgusunun kesin ve net bir tanımını yapmak ko-
lay değildir, çünkü bu olgu maddi gerçekliklerin ve kelimelerin ötesine ge-
çen deneyimlere karşılık gelmektedir (Mackewn, 1997: 150). Bazı yazar-
lar maneviyatı yaşamdaki nihai anlam arayışıyla ve davranışları etkileyen 
değer sistemleriyle ilişkilendirmiştir (Sperry, 2001; Wiggins-Frame, 2003, 
aktaran Ingersoll ve O’Neill, 2005: 135). Miller (2003) maneviyatı yaşa-
mın canlandırıcı gücü olarak tarif ederken, Wilber (1997: 221) da bunu 
herhangi bir gelişim çizgisinin en üst düzeyi olarak tanımlamıştır (aktaran 
Ingersoll ve O’Neill, 2005: 135-136). Maneviyatı herhangi bir mistik du-
rumun etkisi, psişik bir iyileşme hali veya Tanrı’nın yardımı olarak değil, 
kalbimizin hakikate doğru ilerleyişi olarak gördüğünü ifade eden Kennedy 
(1998), bu hakikati bir önermeden çok, bir olay veya oluşum yani, kişi 
ile içinde bulunduğu anın birleşimi şeklinde değerlendirdiğini belirtmiştir. 
Crocker (1999: 310) ise manevi deneyimleri, tam anlamıyla bilinemeyen, 
kontrol edilemeyen ve öngörülemeyen bir gizem durumunu yaşayabilmek 
şeklinde açıklamıştır. Ona göre bu süreçteki kilit nokta karşılaşılan gizem 
durumunun bilinemeyen, kontrol edilemeyen ve öngörülemeyen bir ger-
çeklik olduğunun kabul edilmesi ve uygun şekilde bu gizemli durumla 
etkileşimin yaşanabilmesidir. Her insan bunu kendine özgü bir biçimde 
deneyimleyebilir. Örneğin bazı insanlar manevi deneyimleri, “doğanın 
sonsuz güzelliği karşısındaki huşu ve tevazu” şeklinde yaşarlar. Bazıları 
ise “doğayla”, “evrenle”, “yaşamın dinamik enerjisiyle” veya “kendinden 
daha büyük bir güçle” bağlantının hissedilmesi yoluyla kişisel izolasyon 
algısının ortadan kalkması şeklinde deneyimler. Bazı insanlar ise mane-
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vi deneyim anlarını bir “durağanlık” veya “dinginlik” olarak açıklarken, 
bazıları da bunu, “yaşamla ölümün devamlı olarak değişen gizemli dön-
güsüyle” ilişkilendirir. Bazen de manevi deneyimler, “gerçekten sevildi-
ğini hissetme”, “diğerlerine duyulan sevgi” veya “yaratıcı gücün sevgisi” 
şeklinde yaşanabilir (Crocker, 1999: 310). Görüldüğü gibi, sabit ve belirli 
bir yapı olarak maneviyatın işe vuruk tanımını yapmak mümkün değildir, 
ancak öznel deneyimlerden yola çıkarak bu kavramı açıklamanın pek çok 
yolu vardır (Ingersoll ve O’Neill, 2005: 134).

Değişik çevrelerin inanç ve ilkelerine göre farklı amaçlarla şekillen-
dirmeye açık olan maneviyat kavramı din olgusuyla önemli ölçüde örtüş-
mektedir (Kolodny, 2004). Çoğu kişi maneviyatı tanımlarken Tanrı’yı, 
dini sistemleri veya ölümden sonrasını düşünür. Maneviyat tüm bunları 
kapsayabilir, ancak bunlarla sınırlı değildir (Williams, 2006). Din ile ma-
neviyat arasındaki ayrımı vurgulayan Kennedy (1994)’e göre din, manevi-
yatın kültürel bir kılıfa girmiş halidir. Bu kılıf maneviyatın içsel anlamını 
bozarak onu bir ideoloji haline getirir ve onun deneyimle bağını kopartır. 
Oysa maneviyat düşündüğümüz değil, deneyimlediğimiz bir şeydir. Joyce 
ve Sills (2010: 248) de dini kişisel bir tanrıya inanmakla; ritüellere, töre-
lere, davranış ve ahlak kurallarına bağlılıkla ilişkilendirmiş ve maneviyatı 
bu dogmatik inançlardan ayırmıştır. Bu yazarlara göre maneviyat, ilişki ve 
bağlılığın deneyimlenmesiyle ilgili bir kavramdır.

Manevi deneyimlerin ancak “şimdi-burada” tam anlamıyla yaşana-
rak anlaşılabilecek öznel deneyimler olduğunu vurgulayan Crocker (1999: 
310), bu tür deneyimlerde ortak olan birtakım özelliklerden söz etmiştir. 
Bu ortak özelliklerden birisi, manevi deneyimlere güçlü duyguların eşlik 
etmesidir. Yani, manevi deneyimlerin yaşandığı anlar aynı zamanda keyif 
neşe, heyecan, coşku, hayranlık, korku, çekim, merak, huşu, keder gibi yo-
ğun duyguların yaşandığı anlardır (Crocker, 1999: 317). Bu tür deneyimle-
rin bir diğer ortak özelliği ise hem kişiye özgü olması hem de kişiyi aşan, 
onun ötesine geçen bir niteliğe sahip olmasıdır. Başka bir deyişle, manevi 
deneyimlerin tam anlamıyla yaşandığı anlarda kişi kendisinin ötesindeki 
aktif bir gerçeklikle (Tanrı, doğa, başka kişiler, hayvanlar, sevgi veya akıl 
olarak deneyimlenen bir enerji vb.) bağlantısı olduğunu hisseder. Yani, 
kendi manevi gerçekliğini araştırmakta olan kişi, sıradan duyusal farkın-
dalığın ötesine geçerek parçası olduğu dünyadaki diğer şeylerin de gerçek-
liğini keşfedip anlamlandırma yolunda ilerler (Crocker, 1999: 310-311).

Bir Geştalt terapisti olan Naranjo (1978)’ya göre “kişi ötesi” (trans-
personal) deneyimler, bireye ve koşullara bağlı olan kendiliğin ötesinde-
ki gerçekliklere karşılık gelmektedir. Geştalt terapi sürecinin de böylesi 
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bir alanı kapsayabileceğinden söz edilmektedir. Örneğin Mackewn (1997: 
150), terapötik sürecin bireysel sınırları aşan, insanları birbirlerine ve ma-
nevi değerlere bağlayan “kişi ötesi” bir boyuta sahip olduğunu belirtmiş-
tir. Ona göre bu boyut varlığımızın temellendiği daha büyük bir bütünün 
parçası olduğumuza; evrenin tüm özellikleriyle bağlantımızın bulunduğu-
na; bu özelliklerden izole varlıklar olmadığımıza; zihin, duygu ve beden 
olduğumuz kadar ruh da olduğumuza ve bu ruhani kendiliğimizin de uy-
gun şekilde beslenmeye ihtiyaç duyduğuna ilişkin inançları ve deneyimleri 
kapsar. Clarkson (1997) da terapinin “kişi ötesi” boyutundan bahsetmiş 
ve bu boyutun doğasını açıklamanın zorluğunu vurgulamıştır. Ona göre 
terapinin “kişi ötesi” boyutunun deneyimlendiği anlar, egoların devrede 
olmadığı anlardır. Diğer bir ifadeyle, böyle bir terapist-danışan ilişkisi tüm 
bilgi ve becerilerden, deneyimlerden, önyargılardan, iyileştirme çabaların-
dan, hatta o anda olma çabasından bile bir an için arınmış olmayı gerektirir. 
Anın getirdikleri karşısında pasif bir alıcılık veya izin vericilik şeklinde 
tarif edilebilecek bu durum kasıtlı bir biçimde önceden hazırlanarak ortaya 
çıkartılamaz. Spontan davranışlara veya manevi deneyimlere açık olunan 
bir hazır oluş zemininde tesadüfen ortaya çıkan bu ilişkinin özünü tam an-
lamıyla ifade etmek olanaksızdır. Ancak analiz edilemeyecek kadar narin 
olan ve nadiren yaşanan bu anlar Geştalt terapi yaklaşımının yok sayama-
yacağı kadar etkilidir.

Geştalt terapi yaklaşımının neredeyse tüm kurucularının Doğu felse-
feleri veya mistisizm öğretileri üzerinde çalıştığı ve Taoizm ile Zen Bu-
dizm’inin bu öğretilerin başında geldiği bilinmektedir (Wulf, 2000). Ör-
neğin Geştalt yaklaşımının önde gelen isimlerinden Paul Goodman’ın, 
doğanın sistematik bütünlüğünü ve bu bütünlükle ilgili iç görünün dönüş-
türücü gücünü vurgulayan Taoizm öğretisinden oldukça etkilendiği söy-
lenmektedir (Crocker, 1999: 112). Laura Perls de Taoizm ile ilgilenmenin 
yanı sıra, varoluşçu bir filozof olan Martin Buber’le ve varoluşçu Protestan 
bir teolog olan Paul Tillich’le çalışmıştır (Serlin ve Shane, 1999, aktaran 
Williams, 2006).

Fritz Perls ise 1950’lerin başında, Paul Weisz’in etkisiyle Zen Bu-
dizm’ine yönelmiş ve bu öğretinin yargılayıcı olmama, gerekliliklere veya 
koşullara bağlı kalmama vurgusunu kendi yaklaşımına oldukça yakın bul-
muştur (Clarkson ve Mackewn, 1993: 18). Zen Budizm’inde anın getirdik-
lerini değiştirmeye çalışmadan, ayrım yapmadan, olduğu gibi kabul ede-
rek fark etme ve hiçbir düşünceye bağlı kalmaksızın bu farkındalıkların 
akıp gitmesine izin verme (mindfulness) fikri, Perls’ün “şimdi ve burada 
farkındalık” vurgusuyla büyük ölçüde paralellik göstermektedir (Clark-
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son ve Mackewn, 1993: 18). Bunun yanı sıra, Perls’ün üzerinde durduğu 
“paradoksal değişim kuramı” da Zen Budizm’indeki paradoks kavramına 
benzemektedir (Daş, 2006: 9). Dolayısıyla Zen Budizm’inden oldukça et-
kilenen Perls, bu konudaki çalışmalarını Kyoto’da sürdürmüş ve manevi 
disiplinlerle ilgili şüpheciliğini sıklıkla dile getirmiş olsa da, yaklaşımına 
Zen kavramlarını katmaya devam etmiştir (Clarkson ve Mackewn, 1993: 
18). Zen Budizm’inin mistik yönünü reddetmiş olduğu halde Perls, “belli 
kurallardan veya sistemlerden vazgeçerek farkındalığa ulaşma” şeklindeki 
Zen öğretisini benimsemiş ve kendi otobiyografisinde bunu “mini satori” 
(o anda olan ne ise onun farkına vararak aydınlanma) olarak adlandırmıştır 
(Perls, 1973a: 133, aktaran McLeod, 1993). Zen öğretisinde aydınlanma 
anlamına gelen “satori” kavramı, psikoterapi süreçlerinde yaşanan “Aha!” 
deneyimleriyle veya “ben-sen” anlarıyla paralellik göstermektedir (Joyce 
ve Sills, 2010: 247). Ayrıca, Perls’ün Esalen enstitüsünde geçirdiği süre 
boyunca her gün en az bir saat meditasyon yaptığı da bilinmektedir. Bu-
dist uygulamaların modern hali olarak nitelendirilebilecek bu meditasyon 
uygulamaları, Geştalt terapi yaklaşımının şekillenmesine hizmet etmiştir 
(Naranjo, 1978).

Taoizm ve Zen Budizm’inin yanı sıra, Tantrik Budizm’i, Kabbalah 
öğretisi, Krishnamurti felsefesi ve Hıristiyanlık gibi manevi öğretiler de 
Geştalt terapistlerinin fikir ve uygulamalarını önemli ölçüde etkilemiştir 
(Williams, 2006). Bugün Geştalt terapi eğitimi veren çeşitli merkezlerde 
manevi deneyimlerin derslere ve araştırmalar konu olduğu bilinmektedir 
(Prosnick, 2000). Sonuç olarak, Geştalt terapisinin bazı yönlerinin deği-
şik manevi geleneklere dayandığı söylenebilir. Geştalt’ın kurucularının bu 
geleneklerden etkilenmiş oldukları göz önünde bulundurulduğunda mane-
viyat ile Geştalt arasındaki bu ilişki akla yatkın gelmektedir (Williams, 
2006). Yine de Geştalt terapi yaklaşımında maneviyatın yerine dair birta-
kım tartışmaların yaşandığı görülmektedir. Takip eden bölümde söz konu-
su tartışmaların özetlenmesi amaçlanmıştır.

Maneviyat alanının geştalt terapi yaklaşımına dahil
edilmesiyle ilgili tartışmalar

Geştalt terapisinin tarihçesi incelendiğinde bu yaklaşımın, büyük öl-
çüde kuram temelli olan, deneyime dayanmayan, sosyal veya varoluşsal 
noktaları göz ardı eden klasik psikanalizin katı tutumuna bir tepki olarak 
ortaya çıktığı görülmektedir (Yontef, 1991). 1960’larda yaşanan sosyal ve 
politik değişimlerin etkileri Geştalt terapisinde de kendini göstermiş ve 
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bu yaklaşım içerisinde herhangi bir kurama, öğretiye veya otoriteye bağlı 
kalmamanın vurgulandığı bir başkaldırı dönemi yaşanmıştır. Bu dönemde 
entelektüel çalışmaların önemsenmemiş olması Geştalt yaklaşımında göz-
lenen bu “anarşist” hareketi destekleyecek kuramsal alt yapının eksikliğiy-
le sonuçlanmıştır. Bu dönemde Geştalt yaklaşımına dair yeterli literatür 
bilgisi bulunmazken, bu yaklaşıma nüfuz eden manevi disiplinler Geştalt 
terapistlerine zengin bir literatür sunmuştur. 1970’lerin hümanist yakla-
şımının da etkisiyle bireyin kendi içine odaklanması ön plâna alınmaya 
başlamış, maneviyat ve “kişi ötesi” gibi konulara ilgi artmıştır (Yontef, 
1991). Yontef (1991)’e göre bu dönemdeki maneviyat vurgusunun temel 
bir Geştalt terapi kuramıyla sentezlenmemiş olması, Budizm gibi manevi 
disiplinlerden alınan kavramların yüzeysel bir düzeyde kullanılmasıyla ve 
Geştalt terapisinin içeriğinin bozulmasıyla sonuçlanmıştır. Çeşitli medi-
tasyon yöntemlerini kullanarak içe odaklanma yoluyla yürütülen Geştalt 
uygulamaları bireyi içinde bulunduğu çevresel alandan izole etmiştir. Ken-
diliğin, farkındalığın ve dolayısıyla maneviyatın temasa dayanan ilişkisel 
süreçler olduğunu vurgulayan Yontef (1991), maneviyatın içe odaklanarak 
değil, birey ile çevre arasındaki diyaloğa odaklanarak ortaya çıkartılabile-
ceğini belirtmiştir. Yazara göre giderek daha fazla benimsenmeye başlayan 
bu bakış açısı günümüzde Geştalt terapi yaklaşımı içerisinde daha başarılı 
bir biçimde kullanılmaktadır.

Öte yandan, büyük ölçüde deneyciliğe ve görgül verilere dayanan 
psikoloji anlayışının maneviyat ile Geştalt yaklaşımı arasında bir köprü 
kurulmasını zorlaştırdığından da söz edilmektedir (Kolodny, 2004).  Ken-
nedy (1994), yalnızca deneyime dayalı bilgilere inanan birçok psikotera-
pistin hakikat veya din gibi konuları konuşmaktan rahatsızlık duyduğu-
nu belirtmiştir. Ona göre bu durum, nesnel bir şekilde değerlendirilebilen 
veya bilimsel araştırma yoluyla ulaşılabilen bilgiyi tek gerçeklik olarak 
kabul eden Freud ve Dewey gibi isimlerin etkisinden kaynaklanmaktadır. 
Bu pragmatist bakış açısının Geştalt terapisiyle ilgili temel metinlerde de 
etkisini gösterdiğini belirten Kennedy (1994), temas sınırının işlevlerinden 
başka hiçbir şeyin gerçeklik olarak kabul edilmemesini eleştiriyle karşı-
lamıştır. Ona göre Perls’ün gözle görünen gerçekliklere bağlı kalması ve 
içinde bulunulan anı aşarak bireyin ötesine geçen hiçbir gerçekliğin ol-
madığını savunması Geştalt yaklaşımının bütüncül bakış açısıyla uyuş-
mamaktadır. Geştalt bakış açısının insan kapasitesi dâhilindeki tüm ola-
sılıklara kalben ve zihnen açık olmayı gerektirdiğini ifade eden Kennedy 
(1994), maneviyatın ve dini inançların da Geştalt yaklaşımının bütünleyici 
özellikleri olarak kabul edilebileceğini vurgulamıştır.



Geştalt Terapi Yaklaşımının Manevi Boyutu

42

Naranjo (1993: 189)’ya göre Perls’ün “maddesel” ve “zihinsel” şek-
lindeki ayrımı reddederek bunlar arasındaki bütünlüğü vurgulaması, onun 
bakış açısının materyalist olduğu izlenimini yaratmıştır. Ayrıca, Perls’ün 
dini reddettiği ve manevi konular hakkındaki konuşmaları nevrotik bi-
rer semptom olarak gördüğü söylenmektedir (Naranjo, 1978). Mackewn 
(1997: 151)’e göre, Perls ve çağdaşlarının manevi konuları Geştalt yaklaşı-
mının dışında bırakmaları daha sonraki Geştalt terapistlerini de etkilemiş-
tir. Konuyla ilgili literatür incelendiğinde de maneviyatın Geştalt yaklaşımı 
kapsamında ele alınmaması gerektiğini öne süren yazarlar olduğu görül-
mektedir. Örneğin Feder (2001), maneviyatın sözlük anlamını araştırmış 
ve şu tanımlara ulaşmıştır: 1) “maddeden değil, ruhtan oluşan”; 2) “insan 
ruhunun maddesel olmayan doğasını etkileyen”; 3) “Tanrı’ya ait olan”; 4) 
“dünyevi değil, kutsal, dini, ilahi olan”; 5) “en yüksek ahlaki veya entelek-
tüel özelliklerle karakterize olan”. Yazar, bu tanımlardan ilk dördünün bazı 
danışanlar için çok önemli konular olabileceğini, ancak kesinlikle Geştalt 
terapisiyle ilişkili olmadığını ifade etmiştir. Beşinci noktanın ise terapiyle 
ilişkili olabileceğini fakat maneviyatın müphem alanına girmeden de ah-
laki veya entelektüel özelliklerden bahsedilebileceğini belirtmiştir. Feder 
(2001)’e göre Geştalt terapi yaklaşımı büyümenin bütün unsurlarını zaten 
kapsadığı için maneviyat şeklindeki başka bir boyuttan söz etmeye gerek 
yoktur. Benzer şekilde Crook (2001) da, Geştalt yaklaşımının bütüncül bir 
bakış açısına sahip olduğunu, böyle bakıldığında terapi-maneviyat ikiliği-
nin zaten ortadan kalkacağını, dolayısıyla da bu şeklinde ayrı bir boyutun 
terapiye eklenmesine gerek olmadığını ifade etmiştir. Hunter Beaumont da 
kendisiyle yapılan bir röportajda (Hemming, 1998), benzer görüşlere sa-
hip olduğunu ifade etmiştir. Ona göre manevi ve psikolojik çalışmaları bir 
araya getiren terapistler hata yapmaktadır; bu iki alanın birbiriyle ilişkili 
olması nedeniyle bazen terapi sınırlarını manevi bir boyuta doğru esnet-
mekte yarar olabilir, ancak sınırı geçmemek gerekir. Bu röportajda spritüel 
ustalara saygı duyduğunu belirten Beaumont, yine de onların yöntemlerini 
kopya etmediğini ve bir psikoterapist olarak kalmaya dikkat ettiğini söyle-
miştir (Hemming, 1998).

Manevi inanç ve ihtiyaçları kapsamadığı takdirde Geştalt yaklaşımı-
nın bütüncül olma iddiasından uzaklaşacağını belirten Mackewn (1997: 
150-151) ise çağdaş toplumlardaki materyalist bakış açısı nedeniyle insan-
ların bağlılık ve anlam hislerinin kaybolduğunu; bu durumun umutsuzluk, 
keder ve izolasyon hislerini arttırdığını; birçok danışanın da böylesi yakın-
malarla terapiye başvurduğunu ifade etmiştir.  Ona göre manevi gelişim ve 
evrenle bağların hissedilmesi birçok kişi için yaşama anlam katan, destek 
ve iyileşme sağlayan bir durumdur. Bu nedenle, Geştalt terapi sürecinde 
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danışanın kendi maneviyatını araştırıp keşfetme ihtiyacının ihmal edilme-
mesi gerekmektedir. Geştalt terapi yaklaşımında insanların anlam verme 
çabalarının kabul edilip önemsendiğini vurgulayan Clarkson (1996: 11) da 
bir bütün olarak insanı ele almaya çalışan böylesi bir yaklaşımda dini veya 
manevi ihtiyaçların ciddiye alınması gerektiğini belirtmiştir. Benzer şekil-
de Carolyn J. Lukensmeyer da kendisiyle yapılan bir röportajda (Parlett, 
1997), Geştalt bakış açısındaki bütüncül yaklaşımın önemini vurgulamış ve 
manevi konuların Geştalt çalışmalarında uygun bir biçimde ele alınabile-
ceğini belirtmiştir. Geştalt yaklaşımının önceki dönemlerinde din ve mane-
viyata karşı neredeyse tepkisel olan bakış açısının bütüncüllük anlayışına 
aykırı olduğunu ifade eden Lukensmeyer, yeni nesil Geştalt terapistlerinin 
değişik manevi görüşlere sahip olmalarından memnuniyet duyduğunu ve 
Geştalt ile maneviyat arasında bağ kurma çabalarını desteklediğini dile ge-
tirmiştir. Geştalt yaklaşımında öne sürülen kendilik modelinin fiziksel, zi-
hinsel, varoluşsal ve manevi özellikleri içerdiğini; bunların birbirlerinden 
ayrılamayacağını ve hepsinin deneyim ve farkındalıkla desteklenmesi ge-
rektiğini vurgulayan McLeod (1993) da kendiliğin ruhani özünü yok sayan 
Perls’ü eleştirmiş ve Geştalt terapisinin bütüncül bakış açısı çerçevesinde 
maneviyatın dışlanmaması gerektiğini savunmuştur.

“Şimdi” dışında hiçbir şeyin var olmadığını belirten Perls (1970: 14), 
bu görüşünü vurgulamak için şu denklemi öne sürmüştür: “şimdi = dene-
yim = farkındalık = gerçeklik”. Williams (2006) ise Geştalt’ın “kişi ötesi” 
boyutunun bu denkleme uygun olduğunu ve burada sözü geçen gerçekli-
ğin manevi bir gerçeklik de olabileceğini ifade etmiştir. Başka bir deyişle, 
terapi ilişkisinin “kişi ötesi” veya manevi bir çerçevede ele alınması yani, 
o anda birlikte yaratılan ilişkinin farkındalıkla, açıklıkla, dâhil olmayla ve 
deneyimle incelenmesi, kişinin kendi maneviyatını nasıl yaşadığını fark 
etmesini ve manevi anlamda büyümesini sağlayabilir (Williams, 2006). 
“Kişi ötesi” ilişkiyi psikoterapi ilişkisinin manevi boyutu olarak tanım-
layan Clarkson (1997), bunu terapötik ilişkideki bir çeşit kutsallık olarak 
görmüş ve bu boyutun Geştalt terapisinde işlevsel olarak kullanılabilece-
ğini öne sürmüştür. Konuyla ilgili literatür incelendiğinde başka Geştalt 
terapistlerinin de bu yaklaşım kapsamında maneviyatın yerini kabul ettiği 
görülmektedir. Örneğin Marianne Fry, kendisiyle yapılan bir röportajda te-
rapistlerin kendi maneviyatlarını terapi sürecine katmamalarının olanaksız 
olduğunu belirtmiş ve böyle bir boyutun terapiye dâhil edilmesi fikrine 
açık olduğunu eklemiştir (Hemming, 1993). Korb (1988), Geştalt terapi ça-
lışmaları sırasında deneyimi tam anlamıyla yaşamanın getirdiği tatminden 
bahsederken böylesi bir anın canlılık verici ve iyileştirici bir huşu içindeki 
temas ve iç içe geçme anı olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca, başından beri 
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Geştalt yaklaşımının özünde var olan maneviyatın kabul edilip daha faz-
la incelenmesi gerektiğini belirtmiştir. Joyce ve Sills (2010: 247-249) ise 
psikoterapi alanına maneviyatı katmanın üç temel nedeninden bahsetmiş-
tir. Bunlardan ilki danışanların manevi gelişimlerinin kişisel yaşamlarıyla 
genellikle büyük ölçüde ilişkili olmasıdır. Diğer bir ifadeyle, maneviyat 
ile kişisel yaşam çok çeşitli yollarla birbirini destekleyebilir veya birbirine 
engel olabilir. Terapi sürecinde manevi konuları ele almanın ikinci nedeni 
ise danışanın temel probleminin veya ihtiyacının manevi olup olmadığının, 
dolayısıyla psikoterapi sınırları içinde yer alıp almadığının ayırt edilme-
si gerekliliğidir. Psikoterapi alanının dışında kalan konular için danışanı 
dini veya manevi bir öğretmene yönlendirmek daha doğrudur. Son olarak, 
Doğu manevi geleneklerinin Geştalt kuram ve uygulamalarının şekillen-
mesinde oldukça önemli bir rol oynamış olması ve bu yaklaşımın köken ve 
ilkelerinin manevi uygulamalarla pek çok ortak noktayı paylaşması terapi 
alanından maneviyatın dışlanmamasını gerektirmektedir.

Geştalt yaklaşımının manevi boyutunun uzun yıllar göz ardı edildiği-
ni belirten Joyce ve Sills (2010: 247), bu boyutun önceleri Geştalt yakla-
şımına hâkim olan bireyselci ve materyalist bakış açısının zıt kutbu olarak 
dışarıda bırakıldığını, ancak yakın zamanlarda alan kuramının ve diyalog 
yaklaşımının artan etkisiyle birlikte yeniden kabul görmeye başladığını 
dile getirmiştir. Öte yandan Kolodny (2004), temas ve farkındalığın ifade 
bulabileceği bir yol olarak manevi boyutun katkılarının Geştalt kuram ve 
uygulamalarına henüz yeterince dâhil edilemediğini belirtmiştir.

Naranjo (1993: 185), Geştalt terapisinin en ayırt edici özelliklerinin 
özünde manevi olduğunu yani, kişinin ötesindeki gerçekliklerin farkındalı-
ğına dayandığını vurgulamıştır. Ona göre “kişi ötesi” gerçeklikler Jung’un 
“kolektif bilinçdışı” kavramında da örtük bir biçimde yer almaktadır. Geş-
talt yaklaşımı açısından bakıldığında ise koşulları ve bireysel sınırları aşan 
bu alana dair farkındalığın geliştirilmesi temel bir amaç olarak görülebilir 
(Naranjo, 1993: 185). Burada altı çizilen nokta, kişinin kendisinden daha 
büyük bir bütünün parçası olduğuna ilişkin deneyim ve farkındalığının 
gelişimidir. Lichtenberg (1991)’e göre kişi ancak böyle bir farkındalık 
sayesinde yakınlık ve değer görme ihtiyacını karşılayarak canlılığını tam 
anlamıyla hissedebilir. 

Geştalt terapi yaklaşımında vurgulanan diyalog ilişkisiyle ilgili gö-
rüşlerini aktarırken Hycner (1990), böyle bir ilişkinin manevi bağlamda 
ele alınması gerektiğini belirtmiştir. Ona göre maneviyat, diyalog ilişkisi 
içinde kendi bireysel gerçekliğimizden, fiziksel ve görünen dünyanın top-
lamından daha büyük bir hakikatin farkına varmamızdır. En verimli te-
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rapötik anlarının manevi bir gerçekliği yaşadığı anlar olduğunu ifade eden 
Hycner (1990), bu boyutun farkında olmadan diyaloğa dayalı bir ilişkinin 
kurulamayacağını öne sürmüştür. Jacobs (1978: 132-133) da “ben-sen” 
ilişkisine dayalı Geştalt yaklaşımının insan doğasıyla ilgili görüşlerinden 
maneviyatı dışlamanın olanaksız olduğunu belirtmiştir (aktaran Harris, 
2000).  “Anda bulunma” (presence) kavramını hem bedenen hem de ru-
hen tam anlamıyla orada bulunulan özel bir durum olarak tanımlayan Zin-
ker (1987) ise böylesi bir durumu, sonsuz düzeyde karmaşık ve gizemli 
evrenin karşısında yaşanan bir huşu anı olarak nitelendirmiştir (aktaran 
Parlett, 1991). Yani, terapi sürecindeki manevi deneyimler, herhangi bir 
amaç doğrultusunda çaba gösterilmeyen “anda bulunma” durumları olarak 
görülebilir (Kennedy, 1994).

Görüldüğü gibi birçok Geştalt terapisti terapötik süreçte yaşanan di-
yalog ilişkisinin özünde manevi bir boyuta sahip olduğunun altını çizmiş-
tir. Bunun yanı sıra Crocker (1999: 309) da Geştalt terapisinin temelde 
manevi olduğunu ve terapistin kendi maneviyatını dışarıda bırakarak tera-
pi yapmasının olanaksız olduğunu öne sürmüştür. Her insanın aslında bir 
gizem olduğunu belirten Crocker (1999: 320), terapi sürecini iki gizemin 
(terapist ve danışan) karşılaşması olarak nitelendirmiştir. Başka bir deyiş-
le, her insan yaratıcı yenilikler gerçekleştirme yetisine sahiptir ve spontan 
olan, öngörülemeyen, kontrol edilemeyen ve dolayısıyla hiçbir zaman tam 
anlamıyla bilinemeyen bir şeyleri içinde taşır. Terapi sürecinde bir gizem 
diğeriyle karşılaşır ve diyalog ilişkisi içersinde “şimdi-burada” tam anla-
mıyla var olarak anın getirdiklerinin kabul edildiği bu karşılaşma sonu-
cunda iyileşme ve büyüme gerçekleşir. Her insanın kendi içinde ruhani 
bir kaynağa sahip olduğunu belirten Crocker (1999: 323), bu kaynak sa-
yesinde potansiyellerimizi gerçekleştirdiğimizi, bulunduğumuz durumun 
ötesine geçtiğimizi ve geliştiğimizi ifade etmiştir. Ona göre insan günlük 
yaşamında devamlı olarak çevresiyle temas kurup ihtiyaçlarını karşılayan 
fakat aynı zamanda anlam arayan ve anlamı yaratan bir varlıktır. Bu varlık 
kendisinin kim olduğuyla ilgili gerçek bilgiye ancak manevi işlevleri yo-
luyla ulaşabilir. Dolayısıyla otantik ve anlamlı bir hayat ancak gelişmiş bir 
maneviyatla mümkün olabilir. Bu nedenle, Geştalt terapisinin nihai amacı 
danışanın maneviyatının geliştirilmesidir. Diğer bir ifadeyle, öngörüleme-
yen, kontrol edilemeyen ve tam anlamıyla bilinemeyen gizemli durumlar 
karşısında danışanın “şimdi-burada” tam bir farkındalıkla bulunabilme 
ve o anın getirebileceği tüm olasılıklara açık olarak kendini bırakabilme 
yetisinin geliştirilmesi Geştalt terapisinin temel amacı olmalıdır (Crocker, 
1999: 328-330).
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Sonuç olarak bireyin manevi gelişiminin pek çok Geştalt terapisti ta-
rafından önemsenen ve terapi sürecine dâhil edilen bir konu olduğu gö-
rülmektedir. Ayrıca, manevi gelenekler ile Geştalt kuram ve uygulamaları 
arasındaki ilişkilerin göz ardı edilmemesi gerekliliği vurgulanmaktadır. 
Geştalt terapi yaklaşımının kuramsal alt yapısı incelendiğinde farkında-
lık, temas, paradoksal değişim, kutuplar ve diyalog gibi birçok temel kav-
ramda çeşitli manevi disiplinlerin yansımaları görülmektedir. Bu nedenle 
çalışmanın takip eden bölümünde söz konusu kavramların Tasavvufla ve 
Doğu manevi öğretileriyle paylaştığı ortak noktaların açıklanmasına yer 
verilmiştir.

Geştalt terapi yaklaşımının manevi öğretilerle
paylaştığı fikirler

Farkındalık

Geştalt yaklaşımında bireyin ihtiyaçlarını karşılayarak büyümesi ve 
gelişmesi için gerekli olan ilk koşulun farkındalık olduğu vurgulanmakta-
dır (Daş, 2006: 49). Geştalt terapisinin gelişiminde büyük etkisi olan varo-
luşçu yaklaşıma göre tüm canlılar hayatta kalma, büyüyüp gelişme amacı 
ve potansiyeliyle dünyaya gelir. Ancak bitki ve hayvanlardan farklı olarak 
insanlar ne yönde büyüyüp gelişecekleri konusunda seçim yapma yetisine 
sahiptirler ve bu nedenle kendi varoluşlarından sorumludurlar (Daş, 2006: 
10). Bireyin kendi yaşantılarının sorumluluğunu üstlenmesini sağlayan 
süreç ise farkındalıktır. Yaşamından memnun olmayan birey, bu duruma 
nelerin yol açtığını gözden geçirdiği takdirde, sıkıntılarıyla ilişkili olarak 
kendi sorumluluğunu fark edebilir ve böylece bunları düzeltmek için neler 
yapması gerektiğini araştırabilecek duruma gelir (Daş, 2006: 59).

İnsanların kendi yaşamlarından sorumlu oldukları görüşünün mane-
vi öğretilerde de vurgulandığı görülmektedir. Örneğin Gürbüz (2010: 96), 
Zen ve Tasavvuf disiplinlerinde farkındalığın ele alınışını anlatırken, her 
iki disiplinde de içinde bulunulan anın sorumluluğunu üstlenmenin öne-
mini vurgulamıştır. Buna göre kişi, içinde bulunduğu anda tüm duygu, dü-
şünce ve davranışlarını olduğu haliyle gözlemleyip fark etmedikçe, bunları 
tam anlamıyla yaşamadıkça ve bunların sorumluluğunu üstlenmedikçe ha-
yatının da sorumluluğunu üstlenmiyor ve onu gereğince yaşamıyor sayılır. 
Kişisel sorumluluğa dair bu görüşle tutarlı ifadelere Tasavvuf öykülerinde 
de rastlanmaktadır. Örneğin Mevlâna ile Tebrizli Şems’in dostluğunu an-
lattığı öyküsünde Şafak (2009: 275), Şems’in şu sözlerine yer vermiştir: 
“Kader, hayatımızın önceden çizilmiş olması demek değildir. Bu sebepten, 
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‘ne yapalım kaderimiz böyle’ deyip boyun bükmek cehalet göstergesidir. 
Kader yolun tamamını değil, sadece yol ayrımlarını verir. Güzergâh bel-
lidir ama tüm dönemeç ve sapaklar yolcuya aittir. Öyleyse ne hayatının 
hâkimisin ne de hayat karşısında çaresizsin.”

Mackewn (1997: 152)’e göre farkındalık, bireyin kendisiyle ve dün-
yadaki varoluşuyla temasta olması ve bu teması deneyimlemesidir. Do-
layısıyla farkındalık gelişimi, bireyin gerçekte kim olduğunu keşfedebil-
mesinin bir aracı olarak görülebilir. Diğer bir ifadeyle, birey farkındalık 
sayesinde hem kendi varoluşunun sınırlarını keşfedebilir hem de kendi-
sinden daha büyük bir bütünle bağlarını hissedebilir. Geştalt yaklaşımında 
farkındalıkla ilgili bu bakış açısının Zen ve Tasavvuf’ta da hâkim olduğu 
görülmektedir. Bu manevi öğretilere göre varoluşun nihai amacı “Mutlak 
Varlığı” bilip anlamaktır. Bunun için insanın öncelikle kendini bilmesi ge-
rekir. Kendini bilmenin koşulu ise içinde bulunulan anın tüm gerçeklikleri-
nin olduğu gibi kabul edilmesidir (Gürbüz, 2010: 152). Buradaki “Mutlak 
Varlık” kavramı her insanın kendi inancına göre farklılık gösterebilir (Tan-
rı, Nirvana, Tao, evren, doğa vb.). Burada esas dikkat çeken nokta, bireyin 
kendisinden daha büyük bir bütünle bağlılığını hissetmeye duyduğu ihtiya-
cın ve bu yolda farkındalığın vazgeçilmez yerinin vurgulanıyor olmasıdır.

Geştalt terapi yaklaşımında ele alınan farkındalık kavramının bel-
li özellikleri vardır. Bunlardan biri farkındalığın ancak içinde bulunulan 
anda yani, “şimdi-burada” yaşanabilecek bir süreç olmasıdır (Clarkson ve 
Mackewn, 1993: 45). Yontef (1993: 89), Geştalt terapi sürecinde andaki 
deneyime odaklanma vurgusunun Zen Budizm’i ve Taoizm’in etkisiyle 
geliştiğini belirtmiştir. Bu öğretilerde gerçek bilgeliğe ulaşmak için şim-
diki zamanda farkındalığın vazgeçilmez yeri vurgulanmaktadır (Kolodny, 
2004). Şimdi ve burada yaşanan tam bir farkındalık Tasavvuf öğretileri-
nin de temelinde yer almaktadır (Gürbüz, 2010: 21). Tasavvuf anlayışına 
göre bireyin hakikati kavrayarak şifa ve kurtuluşa ulaşabileceği (Tanrı’yla 
bütünlüğünü deneyimleyebileceği) tek zaman ve yer, farkındalığın gerçek-
leştiği “şimdi-burada”, yani içinde bulunulan anda saklıdır (Gürbüz, 2010: 
97-98). Sûfî deyimiyle bu görüş, “tüm düşünce ve arzularımızın hiçbir bi-
çimde adımımızdan önde olmaması” şeklinde ifade edilmektedir (Gürbüz, 
2010: 22). “Yol (kendini bilme yolu) adımdadır.” söylemi, huzurun içinde 
bulunulan anda aranması gerektiği anlamına gelmektedir. Aynı şekilde, 
huzursuzluk da “şimdi-burada” yaşanır. Dolayısıyla huzursuzluğun dönüş-
türülüp huzur halini alması da ancak içinde bulunulan anda gerçekleştiri-
lebilir (Gürbüz, 2010: 23). Görüldüğü gibi Tasavvuf, Zen ve Taoizm gibi 
manevi disiplinler, farkındalık ve dönüşümün “şimdi-burada” gerçekleş-



Geştalt Terapi Yaklaşımının Manevi Boyutu

48

mesi konusundaki vurguları bakımından Geştalt terapi yaklaşımıyla para-
lellik göstermektedir.

Bunun yanı sıra, sözü geçen disiplinlerde altı çizilen önemli bir nok-
ta, içinde bulunulan anın gerçekliklerinin yargılamadan, olduğu gibi ka-
bul edilmesi gerekliliğidir. Örneğin Tasavvuf anlayışına göre kişinin saf 
farkındalığa dayalı varoluş halini kazanabilmesi için kendi iç dünyasında 
ve çevresinde olup bitenleri değiştirmeye çalışmadan, olduğu gibi izleye-
bilmesi gerekmektedir (Gürbüz, 2010: 16). Diğer bir ifadeyle, dinginliğe 
ve sükûnete, yani “kurtuluşa” ulaşmanın yolu var olan gerçekliği ve onun 
algılanış biçimini hiç çarpıtmadan görmek ve kabul etmektir. Burada sözü 
edilen kabul etme durumu, var olan gerçekliğin “iyi-kötü”, “güzel-çirkin” 
gibi etiketlerle değersel olarak benimsenmesi değil, hiçbir değerlendirme, 
gizleme, çarpıtma veya saptırma yapmadan, olduğu gibi görülmesi ve var-
lığının tanınması anlamına gelmektedir. Böyle bir kabul ile anın getire-
ceği tüm olasılıklara açık olunması sayesinde huzursuzluğu dönüştürmek 
mümkündür (Gürbüz, 2010: 22-23). Yani, saf farkındalığa ulaşmanın yolu 
herhangi bir değerlendirme, tahlil, etiketleme veya yorum yapmadan ve 
tüm bunların yaratacağı duygulara bağımlı kalmadan olup bitenleri göz-
lemleyebilmektir. Tasavvuf anlayışına göre algılama esnasında yapılan bu 
tür yorum veya değerlendirmeler hakikatin dışına çıkılmasına ve yaşam 
gücündeki verimlilikten yoksun kalınmasına yol açar (Gürbüz, 2010: 143).

Benzer şekilde Zen Budizm’inde de olayları olduğu gibi yaşamak 
yerine bunlar hakkında düşünmenin o anki deneyimi bozacağı vurgulan-
maktadır (Ingersoll ve O’Neill, 2005: 142). Budist öğreti, “şimdi-burada” 
algısal alanımızda bulunan her şeyi fark etme konusunda kendimize izin 
vermeyi; ayrım yapmadan, standartları ve beklentileri terk ederek anın 
getirdiği gerçeklikleri kabul etmeyi öğütler (Naranjo, 1978). Ayrıca, Ta-
oizm’de de ön yargılardan arınarak anın getireceği tüm olasılıklara açık 
olunması sayesinde yaratıcılığın ortaya çıkabileceği ve deneyimin tam an-
lamıyla yaşanabileceği bir esnekliğin doğacağı vurgulanmaktadır (Willi-
ams, 2006).

Kontrol etmeye, anlam vermeye veya değiştirmeye çalışmaksızın 
“şimdi-burada” ortaya çıkan tüm olasılıklara açık olma fikri Geştalt yak-
laşımında da önemli bir yer tutmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Geştalt 
yaklaşımı ile manevi disiplinlerde benzer bir bakış açısının hâkim oldu-
ğu görülmektedir. Anın getirdikleri karşısında hiçbir değerlendirme veya 
yargılama yapmadan tüm olasılıklara açık bir biçimde durmak bireyi ge-
nellikle bir boşluk hissine götürür. Geştalt terapisinde bu durum “yaratıcı 
boşluk” veya “yaratıcı tarafsızlık” olarak adlandırılır ve tüm fenomenlerin 
bu boşluğun içinden doğacağı düşünülür (Williams, 2006). 
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Perls (1947/1969) “yaratıcı tarafsızlık” ve “varoluşsal boşluk” kav-
ramlarından bahsederken “Wu Gi” ve “Tai Gi” şeklindeki Çin sembolle-
rinden yararlanmıştır (Bkz. Şekil 1) (aktaran Clarkson ve Mackewn, 1993: 
53). Ona göre Geştalt döngüsünde kişinin dengede olduğu an (sıfır nokta-
sı), fondan ayrılan bir şeklin olmadığı yaratıcı bir boşluk durumudur. Bu 
durumda kişi belli bir şeyin farkında olmasa bile tüm olasılıklara açık bir 
haldedir ve ilgisinin herhangi bir yöne gitmesi olasıdır. Kişi bu şekilde den-
gede ve merkezdeyken alan henüz farklılaşmamış bir durumdadır (Wu Gi) 
ve kişi sadece o boşluk anında durur, var olur, başka bir şey yapmaz. Ancak 
bir süre sonra zıtlıklar giderek belirginleşir (Tai Gi) ve şekil ile fon ayrışır. 
Doğu manevi geleneklerinde “hiçlik” anlamına gelen “Wu Gi”, çağımızda 
birçok insanın deneyimlemekten kaçındığı bir durumdur (Clarkson ve Ma-
ckewn, 1993: 53). Boşluğun, hiçliğin ve ölümün gerçekliğini inkâr eden 
kişilerin otantik bir biçimde yaşamadıkları yönündeki varoluşsal fikirden 
etkilenen Perls, varoluşsal boşluğun içine girme, bununla yüzleşme ve 
bunu keşfetme yoluyla kişisel otantikliğe ulaşılabileceğini savunmuştur. 
Ona göre bu amaç için kullanılabilecek yollardan biri kişinin içsel sessizli-
ğini dinlemesidir ve meditasyona oldukça benzeyen bu uygulamayla kişi, 
varoluşunun daha derin ve sezgisel düzeyleriyle temas kurabilir (Perls, 
1947/1969, aktaran Clarkson ve Mackewn, 1993: 53).

Şekil 1. Tai Gi ve Wu Gi (Perls, 1947/1969, aktaran Clarkson ve
Mackewn, 1993: 53)

Görüldüğü gibi herhangi bir farkındalık anında kavramsal veya duy-
gusal kutuplara bağlı kalmaksızın nötr bir noktada durabilmenin önemi 
hem Geştalt yaklaşımında hem de manevi disiplinlerde vurgulanmaktadır 
(Naranjo, 1978). Naranjo (1978)’ya göre “şimdi-burada” şeklin fondan be-
lirgin bir biçimde ayrıştığı bu boşluk durumu aynı zamanda “kişi ötesi” 
bir süreçtir. Yani, kişiyi kendi ego sınırlarının dışında kalan alana ilişkin 
farkındalığa götürür.
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Geştalt yaklaşımı ile sözü geçen manevi disiplinlerin bir diğer ortak 
noktası ise “şimdi-burada” farkındalığın bütüncül bir şekilde geliştirilmesi 
vurgusudur. Geştalt yaklaşımında kendiliğin bedensel, zihinsel, duygusal 
ve çevresel süreçleri kapsayan bir bütün olduğu ve bu bütünlük içindeki 
herhangi bir unsurun diğerlerinden bağımsız olarak ele alınamayacağı vur-
gulanmaktadır (Perls, Hefferline ve Goodman, 1951: 19). Belli bir andaki 
tam ve gerçek bir farkındalık bu unsurların tümünü içermelidir (Daş, 2006: 
52). Benzer bir bakış açısı Zen Budizm’inde de kendini göstermektedir. 
Suzuki (1970), Zen’de kendiliğin parçalara ayrılamayacak bir bütün ola-
rak görüldüğünü belirtmiştir (aktaran Korb, Gorrell ve Van De Riet, 1989: 
10). Zihinsel ve fiziksel süreçlerin büyük ölçüde birbirine bağımlı olduğu 
görüşünün vurgulandığı Budist öğretilere göre, farkındalık uygulamaları-
nın başlangıç noktası nefes ve duyumlardır. Ayrıca bu öğretiler, insanları 
birbirlerinden bağımsız kendilikler olarak kabul etmemekte; her insanın 
diğerleriyle ve çevresiyle bağımlılığını vurgulamaktadır (Kolodny, 2004). 
Gürbüz (2010: 96), Zen ve Tasavvuf anlayışına göre farkındalığın sağlana-
bilmesi için tüm düşünce, duygu ve davranışların gerçekte olduğu haliyle 
gözlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Diğer bir ifadeyle, Zen ve Tasavvuf 
disiplinlerinde tüm düşünce ve duygularımızın canlandığı yerin bedenimiz 
olduğu, çevresel gerçekliklerin algılanıp hissedilmesinin de yine bizim bi-
reysel benliğimizde ve bedenimizde gerçekleştiği, dolayısıyla farkındalı-
ğın gelişmesi için tüm bu alanın “şimdi-burada” tarafsız olarak gözlenmesi 
gerektiği düşünülmektedir (Gürbüz, 2010: 18, 23). Bu iki disiplinde ayrı-
ca, farkındalığın gelişimi için bireysel deneyimin önemi vurgulanmaktadır. 
Başka bir deyişle farkındalığın ancak bireysel olarak yaşanan deneyimle 
ortaya çıkabileceğine inanılmaktadır (Gürbüz, 2010: 145). Örneğin Kolod-
ny (2004)’in aktarımına göre Buda, insanların gerçek deneyimlerine dikkat 
etmelerini ve her şeyi yaşayarak kendilerinin görmelerini öğütlemektedir. 
Watts (1936: 53-54), bu görüşü şu örnekle ifade etmiştir (aktaran Ingersoll 
ve O’Neill, 2005: 142):

“Şimdi ve burada doğrudan farkındalık için örneğin müzik dinlemeyi 
ele alalım. Yaşanıp geçmiş olanı düşünmek, gelecek olanı merak etmek 
veya yaşantının üzerimizdeki duygusal ya da entelektüel etkisini analiz 
etmek senfoniyi bozar ve gerçekliğin yitirilmesine yol açar. Tüm dikkat 
senfoniye odaklanmalı ve kişi kendini unutmalıdır. Ancak kişi senfoniye 
odaklanmak için bilinçli bir çaba gösterirse odaklanmaya çalışan kendi-
liğiyle ilgili düşüncesi bu süreci bozar. Bu nedenle Zen, müziğe verilen 
tepkiler hakkında düşünmektense onu dinlemeyi öğütler.”
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Görüldüğü gibi sözü edilen manevi disiplinler, soyut bilişsel açıkla-
malardansa yaşantıya odaklanmaları bakımından da Geştalt yaklaşımıyla 
benzerlik göstermektedir (Kolodny, 2004). 

Geştalt terapi yaklaşımına göre farkındalığın bir diğer özelliği bire-
yin kendi fenomenolojisine yani, kendine özgü gerçekliklerine, istek ve 
ihtiyaçlarına veya anlamlandırmalarına göre ortaya çıkmasıdır (Daş, 2006: 
51). Zen ve Tasavvuf disiplinlerinde de farkındalığın bireye özgü doğa-
sının vurgulandığı görülmektedir (Gürbüz, 2010: 13). Buna göre, bireyin 
içinde bulunduğu durumu en doğru şekilde bilebilecek olan kişi, yine bi-
reyin kendisidir. Dolayısıyla Zen ve Tasavvuf ustaları, farkındalık yolunda 
ilerleyen bireyin tüm deneyimlerini içtenlik ve dürüstlükle gözlemesinin 
önemine dikkat çekmişlerdir (Gürbüz, 2010: 13). Bunun yanı sıra hem Zen 
hem de Tasavvuf anlayışına göre bireyin dış dünyaya ilişkin gerçeklikleri 
algılaması ve anlamlandırması onun kendi benliğinde gerçekleşir. Diğer 
bir ifadeyle, bireyin içsel ve dışsal dünyasında olup bitenlerin tümü, onu 
kendi algısal zemininde deneyimlenir (Gürbüz, 2010: 23). Zen ve Tasav-
vuf öğretilerinde vurgulanan bu görüşün Geştalt yaklaşımındaki fenome-
nolojik bakış açısıyla uyuştuğu söylenebilir.

Farkındalığın özellikleriyle ilgili olarak Geştalt yaklaşımında vurgu-
lanan bir diğer nokta, bunun yaşam boyu devam eden bir süreç olmasıdır 
(Daş, 2006: 60). Bireyin bütünlüğünü ve mükemmelliğini arttırmak için 
sürekli organizmik bir zorlanma içinde olduğunu öne süren Geştalt yakla-
şımına göre bu durum devamlı bir değişim anlamına gelmektedir (Clark-
son, 1991). Bu nedenle, içinde bulunulan denge durumu hiçbir zaman sabit 
kalmaz. Bireyin büyüyüp gelişebilmesi için devamlı olarak yeni ihtiyaçlar 
ortaya çıkarak dengeyi bozar. Sürekli yeni ihtiyaçların ortaya çıkması ise 
her an için yeni duygu, düşünce ve deneyimlerin farkına varılmasını ge-
rekli kılar. Dolayısıyla, farkındalık bir kez ulaşılan bir nokta değil, yaşam 
boyu yenilenerek devam ettirilmesi gereken bir süreçtir (Daş, 2006: 60). 
Mükemmelliğe ulaşmak için devamlı bir değişim halinde olma görüşü Tai 
Chi öğretisinde de vurgulanmaktadır. Buna göre, bireyin belli bir anda en 
iyi şekilde işlev gösterebilmesi için devamlı hareket halinde olması gerek-
mektedir. Bu durum onun sürekli olarak dengeye girip çıkması anlamına 
gelmektedir (Clarkson, 1991).

İnsanın devamlı mükemmelliğe ve bütünlüğe ulaşma çabası dini ge-
leneklerde de üzerinde durulan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Örneğin Rus filozof Berdyaev (1945), insanoğlunun Tanrı’yla varoluşsal 
bir karşılaşma doğrultusunda sürekli olarak kendini aşma çabası içinde ol-
duğunu ifade etmiştir (aktaran Kennedy, 1994). Kennedy (1994)’e göre 
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farkındalığımızın her an için ileriye yönelmesi bu manevi gerçeklikle iliş-
kilidir. Bu konuda Sûfî düşünürlerin de benzer bir bakış açısına sahip ol-
dukları söylenebilir. Örneğin Şafak (2009: 135), Mevlâna ile Şems’in dost-
luğunu anlattığı öyküsünde Şems’in şu sözlerine yer vermiştir: “Allah, içte 
ve dışta her an hepimizi tamama erdirmekle meşguldür. Tek tek her birimiz 
tamamlanmamış bir sanat eseriyiz. Yaşadığımız her hadise, atlattığımız 
her badire eksiklerimizi gidermemiz için tasarlanmıştır. Rab noksanları-
mızla ayrı ayrı uğraşır çünkü beşeriyet denen eser, kusursuzluğu hedefler.” 
Tüm bu görüşlerin ilahi ve mistik boyutları dışarıda tutulduğunda Geştalt 
yaklaşımıyla paralel bir bakış açısının hâkim olduğu görülebilir. Yani hem 
Berdyaev’in hem de Şems’in ifadeleri, insanoğlunun bütünleşerek mü-
kemmele ulaşma ve kendini gerçekleştirme yönündeki doğal zorlanması 
bağlamında yorumlanabilir.

Zen ve Tasavvuf disiplinlerine göre kendilik farkındalığının yaşam 
boyu devam eden bir çabayı gerektirdiğini belirten Gürbüz (2010: 13-14) 
bu çabayı, her an için istek ve ihtiyaçların anlaşılma çabası şeklinde tarif 
etmiştir. Bu iki manevi anlayışa göre insanoğlu sürekli olarak huzursuz-
luktan kurtulup dinginliğe ulaşmak ister. Bunun yolu huzursuzluğun gör-
mezden gelinmesi, bastırılması veya çarpıtılması değil, var olan gerçek-
liğin ve onun algılanış biçiminin gerçekte olduğu haliyle “şimdi-burada” 
gözlenmesi ve kabul edilmesidir (Gürbüz, 2010: 22). Geştalt yaklaşımında 
da insan yaşamının temel aktivitesinin an ve an ortaya çıkan ihtiyaçların 
karşılanması olduğu vurgulanmaktadır (Daş, 2006: 67). Belli bir anda 
ortaya çıkan ihtiyacın karşılanabilmesi için öncelikle doğru bir biçimde 
fark edilmesi ve ardından bu ihtiyacı karşılayacak kaynakla tam bir temas 
kurulması gerekmektedir (Daş, 2006: 73). Bu açıdan bakıldığında Geştalt 
yaklaşımının ihtiyaçlara ve ihtiyaçların farkındalığına bakış açısının Zen 
ve Tasavvuf öğretileriyle neredeyse aynı olduğu düşünülebilir.

Geştalt yaklaşımının manevi disiplinlerle paylaştığı bir diğer görüş 
ise döngüsellik anlayışıyla ilgilidir (Sezgin, 2009). Deneyimin döngüsel 
bir süreç içinde gerçekleştiği görüşünün vurgulandığı Geştalt yaklaşımına 
göre, tüm yaşam ihtiyaçların ortaya çıkıp karşılanması yani, geştalt oluş-
ması ve kapanması süreçlerinin ritmik örüntüsü içerisinde temas kurup 
geri çekilerek devam etmektedir (Perls, 1973b: 23). Benzer bir döngüsellik 
anlayışının aslında Budizm öğretilerinin de temelinde olduğu söylenebilir. 
Bu öğretilere göre, kişinin ego sınırlarını aştığı ve kendinin ötesindeki ni-
hai bütünlüğün bir parçası olduğunu deneyimlediği farkındalık anları de-
vamlı olarak sürdürülemez. Kişi meditasyon gibi uygulamalar sırasında bu 
tür bir farkındalığı yaşayabilir, ancak sürekli bu durumda kalamaz. Tıpkı 
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Geştalt terapi sürecinde diyalog ilişkisi içinde yaşanan “ben-sen” anları 
gibi, bu durum da temas ve geri çekilme süreçleri arasında gidilip gelinen 
bir yaşantıdır (Sezgin, 2009). Temas ve geri çekilme süreçleri arasındaki 
geçişler Tasavvuf öğretilerinde de ifade bulmaktadır. Örneğin Şafak (2009: 
142), öyküsünde Mevlâna’nın şu sözlerine yer vermiştir:

“Ellerinize dikkat edin. Sürekli açılıp kapanır parmaklarımız, bırakır 
ve tutarız. Bir içe bir dışa. Yumruğumuzu sıktıktan sonra mutlaka açarız. 
Öyle olmasaydı felçli gibi olurduk. Varlığımız da böyledir. Bir an gelir açı-
lır, bir an gelir kapanır. Kâh sıkışır yüreğimiz, kâh ferahlar. Bu tezat gibi 
görünen haller varlığın özüdür. Kanat çırpan kuşlara bakın. Kanatlarının 
nasıl hareket ettiğine dikkat buyurun, bir aşağı bir yukarı. Bir hüzün, bir 
saadet. Böyledir hayat. Hoş bir kararda, ahenk içinde, dengede.”

Görüldüğü üzere Budizm ve Tasavvuf gibi manevi öğretiler, farkın-
dalık sürecinin özellikleriyle ilgili olarak Geştalt yaklaşımının vurguladığı 
pek çok noktada yansıma bulmaktadır. Farkındalığın geliştirilmesi ama-
cıyla uygulanan yöntemlere bakıldığında da biçimsel olarak farklılık gös-
teren bu yöntemlerin aslında benzer bir amaca hizmet ettiği görülebilir. 
Örneğin, Doğu manevi geleneklerdeki meditasyon ile Tasavvuf’ta “vecd” 
haline geçmek yani, kendinden geçip “Mutlak Varlık” ile bir olmak için 
yapılan “tefekkür” (derin düşünce) uygulamaları, kişinin ego sınırlarını 
aşmasına ve nihai bütünlüğün bir parçası olduğunu deneyimlemesine yö-
neliktir (Gürbüz, 2010: 67). Tasavvuf öğretisinde “vahdet-i vücut” olarak 
adlandırılan bu bütünleşme durumunu deneyimlemek için Mevlevilerin 
izledikleri başka bir yol, “sema” ayinleridir. Bu ayinlerde amaç kendini 
unutmak, kalbin kulağıyla Allah’ın sesini dinlemek ve O’nla bir olmaktır 
(Bayat ve Jamnia, 2004: 128). Görüldüğü gibi, uygulama açısından farklı-
lık gösteren bu yöntemlerin hepsi bireyin kendisinden daha büyük ve mut-
lak bir bütünlükle bağını hissederek sonsuz evrendeki varoluşunu anlam-
landırma ihtiyacına hizmet etmektedir. Sözü edilen öğretilerin hepsi, böyle 
bir amaç doğrultusunda ilerleyebilmek için ana odaklanmayı ve değerlen-
dirme yapmadan ya da kontrol etmeye çalışmadan anın ortaya çıkardığı 
her şeyi olduğu gibi gözlemleyip kabul etmeyi öğütlemektedir (Gürbüz, 
2010: 152). Örneğin Budizm’de tam bir farkındalığa (mindfulness) ulaş-
mak için yapılan meditasyon uygulamalarında, kişinin içinde bulunduğu 
ana tam anlamıyla odaklanması, bu odaklanma sırasında fark ettiklerini 
hiçbir değerlendirme yapmaksızın sadece izlemesi ve böylece kendilik sı-
nırlarından sıyrılıp bütünüyle bir gözlemci haline gelmesi amaçlanır. Ki-
şinin bu saf gözlemci konumundayken kendini mutlak evrenin bir parçası 
olarak deneyimleyeceği yani, sonsuz ve daimî olan evren bütünlüğü için-
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de kendisinin hiçbir koşula bağlı olmayan saf varoluş haline ilişkin bir iç 
görü geliştireceği düşünülür (Sezgin, 2009). Naranjo (1970: 53) buradaki 
gözlem sürecini, gelen hiçbir görüntüyü reddetmeden kabul eden ve aldığı 
hiçbir görüntüyü kendisinde tutmayıp geri yansıtan bir aynanın işlevine 
benzetmiştir. Buna göre, gerçek bir farkındalığa (farkındalığın farkındalı-
ğı) ulaşabilmek için, tıpkı bir ayna gibi, anın ortaya çıkardığı tüm duyum, 
düşünce ve duyguları görmek, kabul etmek ve bunların hiçbirine takılıp 
kalmaksızın deneyimin akışına izin vermek gerekmektedir.

Anın getirdiklerini yargılamadan, etiketlemeden veya yorumlamadan 
izleyip olduğu gibi kabul etme fikri Perls’ün, “Zihninden kurtul ve kendine 
gel” önerisiyle tutarlılık göstermektedir (Joyce ve Sills, 2010: 251). Geştalt 
terapisinde farkındalığı geliştirmek için uygulanan çeşitli yöntemlerde bel-
li sonuçları ortaya çıkarmaya çalışmaksızın şimdiki zamanda deneyimin 
akışına odaklanmak esastır (Mackewn, 1997: 152-153). Wolfert (2002)’e 
göre, Geştalt terapisinde “şimdi-burada” farkındalığın geliştirilmesi ama-
cıyla yapılan yaşantısal çalışmalar Budizm’deki farkındalık (mindfulness) 
uygulamalarından türemiştir (aktaran Ingersoll ve O’Neill, 2005: 140). 
Resnick (1975: 234) de, kişinin kendi duygu, düşünce, duyum ve davra-
nışlarının nesnel bir gözlemcisi olarak şimdiki ana odaklandığı Geştalt far-
kındalık egzersizlerinin meditasyon uygulamalarına oldukça benzediğini, 
böyle bir sürecin hem katartik bir etki sağlayacağını hem de kişiyi iç görü 
ve anlayışa götüreceğini, bu nedenle Geştalt terapi süreçlerinde meditas-
yon gibi Budist uygulamalardan yararlanmanın uygun bir yol olabileceğini 
belirtmiştir. Joyce ve Sills (2010: 251) ise meditasyon, hayalleme, ritüeller, 
dualar, müzik dinleme, doğayla temas gibi birçok manevi uygulamanın, 
böylesi deneyimlere hâkim olan terapistler tarafından, danışan için de uy-
gun olan noktalarda, terapi sürecine dâhil edilebileceğini öne sürmüştür. 
Benzer şekilde Kolodny (2004) de, yorum yapmaya, analiz etmeye veya 
anlam çıkarmaya çalışmadan yapılan meditasyon benzeri farkındalık uy-
gulamaları sayesinde iç görünün ve sezgisel bilginin ortaya çıkabileceğini 
ve böyle bir sürecin tek başına iyileştirici bir etki gösterebileceğini ifade 
etmiştir. Sonuç olarak hem Geştalt terapi yaklaşımında hem de çeşitli ma-
nevi disiplinlerde bireyin kendinden daha büyük bir bütünlükle bir olma 
ihtiyacının vurgulandığı görülmektedir. Bu amaç doğrultusunda uygulanan 
yöntemler farklı olsa da aslında hepsinde anın getirdiklerini değerlendir-
meye veya değiştirmeye çalışmadan olduğu gibi kabul etmek ve farkında-
lığı geliştirmek esastır. Farkındalığın yanı sıra, bireyin değişim süreciyle 
ilgili anlayışları bakımından da bu manevi disiplinlerin Geştalt yaklaşı-
mıyla ortak bazı noktaları olduğu düşünülmektedir. İzleyen bölümde bu 
ortaklıkların tartışılmasına yer verilmiştir.
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Paradoksal Değişim Anlayışı

Geştalt terapi yaklaşımının değişim sürecine bakışı, Beisser (2000) 
tarafından “paradoksal değişim kuramı” çerçevesinde açıklanmıştır. Beis-
ser (2000)’a göre değişim, birey olmadığı biri haline gelmeye çalıştığında 
değil, gerçekte ne ise tam anlamıyla o olduğunda gerçekleşebilir. Çünkü 
ilerlemeye başlamadan önce bireyin belli bir zeminde duruyor olması gere-
kir. Bu zeminin bütünüyle anlaşılması gerekliliğinin vurgulandığı Geştalt 
yaklaşımına göre terapist, “değiştirici” rolünden sıyrılarak danışanı olduğu 
yerde ve olduğu haliyle kalmaya cesaretlendirmelidir. Yani Geştalt tera-
pisti, doğrudan değişimi amaçlamak yerine, danışanın o an için tam olarak 
ne olduğunu ve nasıl olduğunu ortaya çıkarmaya çalışır. Bunun nedeni, 
ilerlemeye başlanmadan önce danışanın o anki varoluş biçiminin tam ola-
rak anlaşılıp kabul edilmesi gerekliliğidir (Crocker, 1999: 227-228). Böyle 
bir süreç içerisinde danışan, tam anlamıyla ne ise o olarak, başka bir şeye 
dönüşme olanağını elde edebilir (Beisser, 2000).

Danışanın o anda olduğu hali ne ise onunla tam bir temas kurması-
nın önemini vurgulamak amacıyla Beisser (2000), Proust’un, “Acıyı iyi-
leştirmek için kişinin onu tam anlamıyla yaşaması gerekir.” ifadesinden 
yararlanmıştır. Benzer şekilde Perls de hiçbir şeyin direnerek alt edileme-
yeceğini; sıkıntı veren bir durumu aşabilmenin tek yolunun onun içine tam 
anlamıyla girmek ve onu yaşayıp özümsemek olduğunu belirtmiştir (ak-
taran Naranjo, 1993: 131-132). Bu görüş Doğu manevi disiplinlerinde de 
ifade bulmaktadır. Örneğin Buda’nın öğretilerine göre, o anki deneyimle 
tam anlamıyla temasta bulunulan meditasyon gibi durumlarda arzuların, 
kaçınmaların ve bireyi şimdiki anın gerçekliğinden uzaklaştıran çeldirici-
lerin ortadan kalkması sayesinde acı çekme de ortadan kalkar (Kolodny, 
2004). Yani hoş olmayan bir deneyimde bile varoluş anının tüm gerçeklik-
lerinin olduğu gibi fark edilmesi tatmin edici olabilir. Meditasyon yaşan-
tısının kalitesi, o anki deneyimin hoşa gitmeyen yönleriyle temasta kala-
bilme yetisiyle ilişkilidir. Böyle bir temas durumunun devam edebilmesi, 
bireyin kendi gerçekliklerine karşı savunmacı olmamasını, dolayısıyla da 
kendisini daha bütüncül ve doğru olarak fark edebilmesini sağlar (Kolod-
ny, 2004). 

“Enerjinin dönüşümü” kavramının vurgulandığı Tantrik Budizm öğre-
tisinde bilincin aydınlanmadan kalan (farkında olunmayan) özelliklerinin 
aydınlanması üzerinde durulmaktadır (Naranjo, 1993: 253). Bu dönüşüm 
sürecinde bireyin aydınlanmadan kalan zihinsel özellikleri “şimdi-bura-
da” bağlamına çağırılır ve birey bu özelliklerin yerine geçer yani, imgesel 
olarak bu özellikler haline gelir ve bunları yaşar. Bu yolla, söz konusu 
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bilinç özelliklerinin tam anlamıyla ifade bularak aydınlanması amaçlanır. 
Görüldüğü gibi bu uygulama, rüya imgeleriyle, kendiliğin değişik yön-
leriyle veya bedene yansıtılan özelliklerle özdeşim kurulmasına yönelik 
Geştalt uygulamalarına oldukça benzemektedir (Naranjo, 1993: 253-254). 
“Ati-Yoga” olarak adlandırılan bir diğer Budist öğretisinde ise, Geştalt 
yaklaşımına benzer bir şekilde, geçmişteki tamamlanmamış işlere dikkatin 
yönlendirilmesi yoluyla mükemmellik arayışı vurgulanmaktadır. Bu süreç-
te bireyin acı veren durumlarda bile o anda kalmaya devam etmesi, dikkati 
o noktaya toplayarak farkındalığın geliştirilmesi ve böylece tatmin edici 
seçeneklerin bulunması hedeflenir (Naranjo, 1993: 254). Görüldüğü gibi, 
Geştalt yaklaşımında bireyin o anki varoluşsal gerçekliğini tam anlamıyla 
yaşayıp fark etmesi yoluyla dönüşümün gerçekleşmesi fikri Doğu gelenek-
lerinde de vurgulanmaktadır.  

Perls’ün acıyı fark etmekten kaçınmamak, onu tam anlamıyla yaşa-
mak ve onun üzerinde çalışmakla ilgili önerileri Tasavvuf anlayışıyla da 
paralellik göstermektedir (Naranjo, 1993: 255). Bu disipline göre huzur-
suzluk yaratan algı ve değerlendirmelerin dönüştürülmesi, “şimdi-burada” 
saf farkındalık zemininde gerçekleşebilir. Başka bir deyişle, huzursuzluk-
tan kurtulmanın yolu, bireyin zaten olduğu yeri ve o anda kendisinde olup 
bitenleri bütünüyle fark etmesidir (Gürbüz, 2010: 23). Bireyin olumsuz 
duyguları yaşadığı için üzülmesinin, kendisine kızmasının veya bu duy-
guları baskılamaya çalışmasının bu olumsuz duyguları güçlendirmekten 
başka bir işe yaramayacağını vurgulayan Tasavvuf anlayışına göre, böyle 
bir durumda yapılması gereken, söz konusu olumsuz duygu ve düşünceleri 
tam anlamıyla gözlemleyip fark etmektir. Burada altı çizilen nokta, fark 
edilenlerin herhangi bir şekilde değerlendirilmeden, yargılanmadan veya 
kontrol edilmeden, olduğu haliyle gözlemlenip kabul edilmesidir. Bunun 
ardından tüm iyilik ve güzelliklerin kendiliğinden, akarcasına geleceğine 
inanılır (Gürbüz, 2010: 39-40).

“Ümitsizlik denizine dalar da kendinden ümidini kesersen, bu deniz-
den inci mi, mercan mı elde ederek baş gösterirsin.”

Mevlâna

(aktaran Gürbüz, 2010: 46)

Acıdan kurtulmak için onu daha derinlemesine yaşamak gerektiğini 
öne süren Perls’ün ifadeleri, Mevlâna’nın kurtuluş yolu olarak sunduğu 
“kendinden ümidi kesme” vurgusunun bir başka anlatımı olarak yorumla-
nabilir.
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Birçok konuda Zen ve Tasavvuf öğretileriyle görüş birliği içinde olan 
Geştalt yaklaşımının bu disiplinlerden farklılaştığı önemli bazı noktaları 
da vurgulamakta yarar görülmektedir. Örneğin bu manevi disiplinlerde tut-
ku, kin, öfke, bencillik, büyüklenme gibi duygu ve düşünceler bizi acı ve 
huzursuzluğa sürükleyen “içsel şeytanlarımız” olarak nitelendirilir ve far-
kındalık uygulamaları bunlardan kurtulmanın bir çaresi olarak kullanılır. 
Başka bir deyişle, olumsuz duygu ve düşüncelerin tam anlamıyla yaşanıp 
ifade bulması ve gerçek halleriyle fark edilmesi yoluyla bunların serbest 
kalacağına, içimizden çıkıp gideceğine ve boşlukta dağılıp yok olacağına 
inanılır (Gürbüz, 2010: 51-53). Olumsuz duyguların bize ait olmayan ve 
içimizden çıkıp gitmesi gereken bir “düşman” veya “işgalci” gibi görüldü-
ğü böylesi bir anlayışın Geştalt bakış açısıyla uyuşmadığı açıktır. Geştalt 
yaklaşımında karşılanmadan kalmış olan ihtiyaçların göstergesi olarak ka-
bul edilen olumsuz duygular, ortadan kaldırılması gereken zararlı süreçler 
olarak ele alınmamaktadır (Daş, 2011a). Hem Geştalt yaklaşımında hem 
de Zen ve Tasavvufta duyguların olduğu gibi gözlenerek tam anlamıyla 
fark edilmesini içeren yöntemler izleniyor olsa da, bu manevi disiplinler-
den farklı olarak Geştalt yaklaşımında, fark edilen olumsuz duyguların ka-
bul edilip sahiplenilmesi vurgulamaktadır. Diğer bir ifadeyle, Geştalt bakış 
açısına göre olumsuz duyguların ortadan kalkması için tek başına farkın-
dalığın yeterli olmadığı; bu duyguların işaret ettiği ihtiyaçların anlaşılıp 
uygun yollarla karşılanmasının da gerekli olduğu söylenebilir (Daş, 2010).

Görüldüğü gibi, olumsuz duyguların sahiplenilmesi üzerindeki vurgu 
bakımından Geştalt yaklaşımı manevi öğretilerden farklılaşmaktadır. An-
cak her iki alanda da bu duygulardan ve dolayısıyla acı çekmekten kurtul-
mak için bu acıyı tam anlamıyla yaşama ve fark etme gerekliliği ön plânda-
dır. Bu gerekliliği “yaratıcı boşluk” bağlamında ele alan Van Dusen (1975: 
89), Taoizm ve Zen gibi Uzak Doğu manevi öğretilerinin psikoterapi uy-
gulamalarında yararlı olabilecek bir bakış açısı sağladığından söz etmiştir. 
Ona göre tüm psikopatolojiler bu boşluk çerçevesinde açıklanabilir. Hep-
sinde boşluk, bilinmeyeni, adlandırılamayan tehdidi, anksiyetenin ve bü-
tünleşememenin kaynağını, var olmamanın veya ölümün korkusunu temsil 
eder. Birçok kişi bu boşluğu (herhangi bir bozukluk, eksiklik, yoksunluk, 
anlam kaybı vb.) doldurma çabası içine girer ve aslında patoloji, boşluğa 
verilen bu tepkilerin bir sonucudur. Yaratıcı kişiler ise boşluğu doldurma 
beklentisine girmeden bunu yaşama ve boşluğun kendisi olma konusun-
da kendilerine izin verebilirler (Van Dusen, 1975: 90-91). Danışanların 
böylesi bir boşluğu yaşamaktan korktukları için terapiye geldiklerini be-
lirten Van Dusen (1975: 94-95), terapistin de boşluğu yaşamaktan kokması 
durumunda danışana yardımcı olamayacağının altını çizmiştir. Ona göre 



Geştalt Terapi Yaklaşımının Manevi Boyutu

58

terapideki dinamizm, gündüz ve gece arasında kendiliğinden gerçekleşen 
doğal değişime benzer ve Doğu kültürlerindeki “yin-yang” döngüsü ile 
ifade edilebilir. Nasıl ki karanlık gecenin yaratıcı boşluğundan yeni bir gün 
doğuyorsa, terapide de bu boşluk içinde var olma sayesinde değişim kendi-
liğinden ve doğal olarak gerçekleşir; danışan sadece boşluktan korkmama-
ya başlamakla kalmaz, aynı zamanda onu üretken bir biçimde kullanmayı 
da öğrenmiş olur. Bu görüşler Geştalt yaklaşımının kutuplarla ilgili bakış 
açısıyla da paralellik göstermektedir. Kutuplar kavramı açısından Geştalt 
yaklaşımı ile sözü geçen manevi öğretilerin benzerlikleri bir sonraki bö-
lümde ele alınmıştır. 

Kutuplar

Geştalt yaklaşımına göre kişi, insanoğluna ait tüm özellikleri taşı-
ma kapasitesiyle dünyaya gelir, ancak zamanla “iyi” olarak değerlendi-
rilen özellikleri ego sınırlarına dâhil ederken, “kötü” olarak değerlendi-
rilenleri kendiliğine yabancılaştırır (Perls, 1975: 32). Oysa Geştalt bakış 
açısına göre hiçbir özellik kendi başına “iyi” ya da “kötü” şeklinde kesin 
kategorilere ayrılamaz. Böylesi bir değerlendirmeyi yaparken göz önünde 
bulundurulan esas ölçüt, söz konusu özelliğin, içinde bulunulan çevresel 
koşullara uygun olarak, o anda bireyin ihtiyacını iyi bir şekilde karşılayıp 
karşılamamasıdır (Daş, 2006: 218).

Geştalt yaklaşımında karşıt özellikler, birbirini dışlayan durumlar 
olarak değil, belli bir özellik boyutunun iki farklı kutbu olarak ele alınır 
(Fantz, 1998: 115, aktaran Daş, 2006: 217). Bu anlayışa göre, belli bir 
özelliğin anlaşılabilmesi için onun karşıtının da bilinmesi gerekir. Yani, 
henüz ayrışmanın olmadığı bir fondan belli bir şeklin açıkça belirebilmesi 
için zıtlıklar gereklidir. O anda şekil olarak beliren şey her ne ise, onun 
karşı kutbu da kaçınılmaz olarak fonda yer alır. Böylece, söz konusu iki 
özellik birbirini belirler ve tanımlar (Clarkson ve Mackewn, 1993: 44).

Geştalt yaklaşımının kutuplarla ilgili bu anlayışının gelişiminde Doğu 
manevi disiplinlerinin etkili olduğu bilinmektedir (Daş, 2011b). Bu disip-
linlerde de kutuplaşmalar, kaçınılması gereken durumlar olarak değil, fark 
edilmesi ve büyümeyi sağlayacak şekilde kullanılması gereken durumlar 
olarak kabul edilmektedir (Ingersoll ve O’Neill, 2005: 145). Doğu mane-
vi geleneklerinde vurgulanan “yin-yang” anlayışına göre, birbirine zıt iki 
farklı enerji türü şeklinde kavramsallaştırılan “yin” ve “yang”, var olan her 
şeyin birbirinden ayrılmaz iki karşıt kutbu olduğu görüşünü temsil eder. 
Bu iki enerji türünün birbirini tamamlayarak bir bütünü oluşturduğuna, 
yani aslında bunların birbirine aykırı olmayıp aynı şeyin iki farklı kutbu 
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olduğuna inanılır. Bu görüşe göre, yaşam farklı kutuplar arasındaki çatış-
malarla ilerler. Başka bir deyişle, kutuplaşmanın ortaya çıkardığı hareket, 
yeniliklerin doğmasını sağlar (Daş, 2011b). Görüldüğü gibi zıt kutupların 
bütünleştirilmesi hem Geştalt yaklaşımında hem de Doğu’nun manevi uy-
gulamalarında önem taşımaktadır (Ingersoll ve O’Neill, 2005: 147).

Geştalt yaklaşımına göre, herhangi bir özellik boyutunun tam ortasın-
da (sıfır noktası) bulunan birey, her iki kutbun da potansiyellerinin farkın-
dadır (Perls ve ark., 1951: 72-73). Böyle bir durumda, o anki ihtiyaçlara ve 
içinde bulunulan koşullara uygun olarak, iki kutuptan birine yönelme ola-
nağına sahip olunur (Daş, 2006: 218). Ancak birey, tek bir kutuptaki özel-
likle özdeşim kurmak için diğer kutuptaki özelliği reddederse, karşılaştığı 
değişik durumlara etkili çözümler getirmesini sağlayacak seçenekleri ve 
içinde bulunulan ana ayrılabilecek enerjiyi kısıtlamış olur (Korb ve ark., 
1989: 14-15). Ayrıca, kendiliğin bazı kısımlarının görmezden gelinmesi 
veya sahiplenilmemesi içsel çatışmaların yaşanmasına yol açar. Kişiliğin 
farkında olunan baskın tarafı ile reddedilip geri plâna itilen tarafı arasında 
yaşanan bu çatışma, bireyin enerjisinin boşa harcanması anlamına gelir. 
Çünkü reddedilen kutbu farkındalığın dışında tutmak için ne kadar enerji 
harcanırsa harcansın, sahiplenilmeyen bu özellik, görünüşte kazanmış olan 
kutbu bir şekilde sabote eder ve beklenmedik yollarla açığa çıkar (Clark-
son ve Mackewn, 1993: 104-105).

Kutuplaşmalarla ilgili bu anlayışın Tasavvufta da kabul edildiği gö-
rülmektedir. Örneğin Şafak (2009: 159), Mevlâna’nın öğretilerinden bah-
settiği öyküsünde şu ifadelere yer vermiştir: “Yüce Allah kederi yaratmış 
ki, tezadından saadet doğsun. Bu dünyaya boşuna oluş ve bozuluş Âlemi 
denmemiştir. Burada her şey tezadından tezahür eder.” Bu öyküde, sahip-
lenilmeyen kutupların uygunsuz biçimlerde ortaya çıkacağı yönündeki 
Geştalt bakış açısının da Tasavvuf öğretileriyle uyuştuğunu gösteren ifade-
lere rastlanmaktadır. Örneğin öyküde Şems ile Kimya arasında aşağıdaki 
konuşma geçmektedir:

Ş: Her birimiz, buna senle ben de dâhiliz, içimizde taşırız kadınlık ve 
erkeklik hallerini, farklı farklı nispetlerde. Ne zaman ki ikisine de kucak 
açarız, barışık ve bütünleşmiş oluruz.

K: Yani bende erkeklik mi var?

Ş: Elbette. Kadınlık da var erkeklik de ... Her erkekte en az bir dirhem 
kadınlık mevcuttur, her kadında bir nebze de olsa erkeklik.

K: Ya kazak erkekler?” Kabadayılarda kadınlık olur mu hiç?”
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Ş: Bilhassa onlarda olur Kimyacım. İnan bana, bilhassa en çok erkek 
oğlu erkek geçinen kabadayılarda.

(Şafak, 2009: 246-247)

Aynı öyküde Şafak (2009: 374) Şems’in şu öğüdünü de vurgulamıştır: 
“Şu hayatta ancak tezatlarla ilerleyebiliriz. Mümin içindeki münkirle tanış-
malı, Tanrıya inanmayan kişi ise içindeki inananla. İnsan-ı Kâmil merte-
besine varana kadar gıdım gıdım ilerler kişi. Ve ancak tezatları kucaklaya-
bildiği ölçüde olgunlaşır.” Görüldüğü gibi Tasavvuf anlayışının zıtlıklarla 
ilgili bakış açısı Geştalt yaklaşımının kutupları ele alış biçimine oldukça 
yakındır. Her iki alanda da insanoğluna ait tüm özellikleri içimizde taşıdı-
ğımıza ve birbirine zıt özelliklerimizin dinamik ilişkileri yoluyla bütünle-
şip büyüyebileceğimize yönelik fikirler vurgulanmaktadır.

Geştalt terapi yaklaşımında kutupların bütünleştirilmesi amacıyla 
kullanılan yöntemlerin temelinde, bireyin “organizmik kendini ayarlama” 
kapasitesine duyulan güven yatmaktadır. Bu kendini ayarlama eğiliminin, 
doğal olarak parçaları bir bütün oluşturmaya sevk edeceğine inanılır (Yon-
tef, 1993: 148). Başka bir deyişle, büyüyüp gelişme doğrultusunda doğal 
bir eğilimle dünyaya gelen insanın, koşullar uygun olduğunda zaten kendi 
yararına olacak seçimleri yapacağı düşünülür. Bu anlayışa göre, kişi içsel 
ya da dışsal yenilikleri özümsemeye hazır olduğunda, “organizmik kendini 
ayarlama” kapasitesi sayesinde, değişim kendiliğinden gerçekleşir (Clark-
son, 1996: 91-92).

Clarkson ve Mackewn (1993: 173)’e göre, insanın yaratıcılığını, ken-
dini gerçekleştirmesini, iyileşmesini ve büyüyüp gelişmesini sağlayan do-
ğal bir yaşam gücüne sahip olduğu fikri, Geştalt yaklaşımının biyolojik ve 
organizmik yönünü maneviyatla birleştirmektedir. Perls ve arkadaşlarının 
(1951: 296), “Terapist değil, doğa iyileştirir.” ifadesi, “kişi ötesi” bir sü-
recin bizi iyileşme ve büyüme doğrultusunda zorladığı düşüncesini akla 
getirmektedir. Doğanın “yolundan çekilip” işini yapmasına izin verdiği-
mizde iyileşme ve büyümenin kendiliğinden geleceğini ifade eden Perls ve 
arkadaşlarına (1951: 295) göre, bu anlayış Tao öğretilerinin yansımalarını 
taşımaktadır. Tao öğretisinde de insanların içsel bir spontanlık sayesinde 
dünyayla uyum içinde hareket edecekleri fikri hâkimdir (Naranjo, 2006: 
17). Geştalt bakış açısına göre “yoldan çekilmek”, yaratıcı bir tarafsızlık 
noktasında spontan bir şekilde bulunmamızla, boşluğun bilinmeyen veya 
öngörülemeyen yaratıcılığıyla “şimdi-burada” temas kurmamızla ve böy-
lece kendiliğimizin şimdiki halinden öteye taşınmasıyla ilişkilidir (Robin-
son, 2010). Diğer bir ifadeyle, eğer spontan bir biçimde işlev gösterirsek 
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kendimizin ötesindeki bir bütünle uyumlu hale gelmekte olduğumuzu gö-
rebiliriz (Naranjo, 2006: 18). Benzer şekilde Tao öğretisine göre, belli bir 
sonucu ortaya çıkarmaya çalışmadan kendimizi şimdiki zamanın boşlu-
ğuna bırakabildiğimizde, anın getirdiği çok sayıdaki seçenek içinde çö-
zümün kendiliğinden geldiğini görebiliriz. Görüldüğü gibi, şekil oluşma 
ve bozulma süreciyle değişimin kendiliğinden gerçekleşeceği ve kişi ile 
çevre arasındaki temaslarla işleyen bu sürecin gizemli ve derin bir bilge-
liğe sahip olduğu anlayışıyla geliştirilen “organizmik kendini ayarlama” 
kavramı, Tao öğretilerini desteklemektedir (Robinson, 2010).

Geştalt yaklaşımında, danışanın kendini anın getirdiği farkındalıklara 
bırakarak büyüme doğrultusundaki doğal kapasitesini en verimli şekilde 
kullanabildiği bir terapi sürecinin gerçekleşebilmesi için diyaloğa daya-
lı bir ilişki zemininin gerekliliğine inanılır. Geştalt yaklaşımının diyalog 
ilişkisiyle ilgili görüşleri çeşitli manevi geleneklerde de ifade bulmaktadır. 
İzleyen bölümde bu benzerlikler ele alınmıştır.  

Diyalog İlişkisi

Terapi sürecinde danışanın kendi varoluşunu yargılamadan fark ede-
bilmesi için öncelikte terapistin onu olduğu gibi kabul etmesi ve yargıla-
yıcı olmayan bir tutumla onu anlamaya çalışması gerekmektedir (Jacobs, 
1989). Geştalt yaklaşımına göre terapistin yargılayıcı olmayan tutumu, di-
yaloğa dayalı bir ilişki sürecinin vazgeçilmez bir özelliğidir. Diyalog iliş-
kisi, farklı varoluşlara sahip iki “gerçek” insanın, bu farklılıkları görüp ka-
bul ederek temas kurmaları ve birbirlerinin içsel dünyalarına dokunmaları 
sayesinde gerçekleşir (Yontef, 1980: 15, aktaran Clarkson ve Mackewn, 
1993: 167). Bu ilişki, insan-insana yaşanan varoluşsal bir karşılaşma; bü-
tün ve otantik bir buluşma olarak açıklanmaktadır (Clarkson, 1996: 16). 
Geştalt yaklaşımına göre, terapi sürecinde amaçlanan farkındalık, büyüme 
ve gelişme bu diyalog ilişkisi üzerinden sağlanır (Clarkson ve Mackewn, 
1993: 167).

Diyaloğa dayalı bir ilişkinin çıkış noktası danışanın kendine özgü 
fenomenolojik gerçekliğinin kabul edilmesi ve saygıyla karşılanmasıdır 
(Clarkson, 1996: 74). Benzer bir ilişki anlayışının Budizm ve Tasavvuf 
gibi manevi disiplinlerde de hâkim olduğu görülmektedir. Örneğin, Zen ve 
Tasavvuf’ta sağlıklı ilişkiler kurabilmek için diğerlerini yargılamadan ve 
değiştirmeye çalışmadan kabul etme gerekliliğinin vurgulandığını belirten 
Gürbüz (2010: 88), bu durumun ancak kişisel farkındalıkla sağlanabilece-
ğinin altını çizmiştir. Yani, kendisinin farkında olan kişi suçlayıcı olmadan 
hissettiklerini karşı tarafa ifade edebilir ve savunmacı bir tutum sergile-
meden karşı tarafın kendini ifade etmesine izin verebilir. Diğer yandan, 
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içinde bulunduğu anın gerçekliklerini olduğu gibi gözlemleyemeyen kişi, 
kendi hakikatini bulamayacağı gibi, ilişki içinde olduğu diğer kişinin de 
hakikatini göremez ve onunla gerçek bir ilişki kuramaz (Gürbüz, 2010: 
88-89). Görüldüğü gibi, kişinin içsel dünyasında ve çevresinde “şimdi-bu-
rada” olup bitenleri değerlendirmeden, yorumlamadan, yargılamadan veya 
değiştirmeye çalışmadan gerçekte olduğu haliyle gözlemesi gerekliliğinin 
vurgulandığı bu manevi öğretilerde, bu durumun hem kişisel farkındalık 
hem de sağlıklı ilişkiler için gerekli olduğu öne sürülmektedir. Diğer insan-
ların kişisel farklılıklarının ve kendilerine özgü fenomenolojik gerçeklikle-
rinin kabul edilmesi ve saygıyla karşılanması fikri Tasavvuf öğretilerinde 
de ifade bulmuştur:

“Hepimiz farklı sıfatlarla sıfatlandırıldık. Şayet Allah herkesin tıpa-
tıp aynı olmasını isteseydi, hiç şüphesiz öyle yapardı. Farklılıklara saygı 
göstermemek, kendi doğrularını başkalarına dayatmaya kalkmak, Hak’ın 
mukaddes nizamına saygısızlık demektir.”

(Şafak, 2009: 181)

Diğer insanların duygu ve düşüncelerinin saygıyla karşılandığı em-
patik bir anlayışın önemi Budizm felsefesinde de kabul edilmektedir (Ko-
lodny, 2004). Örneğin Theravadan Budizm’ine göre meditasyon yoluyla 
ulaşılabilecek zihin durumlarından biri, farklı bakış açılarının görülüp ka-
bul edildiği “muduta” (zihnin esnekliği) durumudur. Ayrıca, diğer insan-
ların neşe ve mutluluğunun içtenlikle kabul edilip kucaklandığı “mudita” 
(mutluluğun takdir edilmesi) durumundan da bahsedilmektedir. Sözü edi-
len zihin durumlarından bir diğeri ise acılı ve kederli bir insan karşısında 
geri çekilmeden tam anlamıyla temasta kalınan “karuna” (şefkat, acıyla 
birlikte durabilme) durumudur.  Kolodny (2004), bu zihin durumlarının 
anlaşılmasının psikoterapi ilişkisi açısından oldukça yararlı olabileceğinin 
altını çizmiştir.

Zen ve Tasavvuf öğretileri, insanların kendi yansıtmaları sonucunda 
birbirlerine karşı yargılayıcı tutumlar geliştirebileceğini gösteren öyküler 
içermektedir. Örneğin Clarkson (1996: 16) şu öyküyü aktarmıştır:

“Fırtınalı bir günde birlikte seyahat etmekte olan Tanzan ve Ekido 
adlı iki Zen keşişinin karşısına genç ve güzel bir kız çıkar. Tanzan, çamurlu 
yoldan geçemeyen kızı sırtına alır ve karşıya geçirir. Saatler sonra tapı-
nağa ulaştıklarında Ekido, Tanzan’a kızarak şöyle der: ‘Keşişlerin kadın-
lara yaklaşmaması gerekir. Öyle genç ve güzel bir kadını sırtında taşıman 
yanlıştı. Bunu neden yaptın?’ Tanzan cevap verir: ‘Ben o genç kızı orada 
bıraktım... Sen hâlâ taşıyor musun?”
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“Aşk” adlı romanında Şafak (2009: 260), Şems’in ağzından, bu öy-
künün İslam karakterlerini içeren halini anlatmış ve onun şu sözlerine yer 
vermiştir: “Kimi insan böyledir. Kendi korkularını, önyargılarını başkala-
rına yansıtır ve onlarda gördüğünü sanır. İşte asıl yük budur. Zihinlerini 
zanlarla doldurur, sonra da bunca ağırlığın altında eziliverirler.” Görül-
düğü gibi hem Zen hem de Tasavvuf öğretilerinde yargılayıcı olmayan sağ-
lıklı ilişkilerin kurulabilmesi için öncelikle kendilik farkındalığının geliş-
mesi gerektiği vurgulanmaktadır ve bu görüş, Geştalt yaklaşımının diyalog 
ilişkisine yönelik bakış açısıyla tutarlılık göstermektedir.

Geştalt yaklaşımında üzerinde durulan diyalog sürecinin ayırt edici 
özelliklerinden biri, kendilerini olduğu gibi ortaya koyan iki “gerçek” in-
san arasındaki eşitliğe ve kabule dayanan “ben-sen” ilişkisidir. “Ben-sen” 
ilişkisinin “şimdi-burada” bir bütün olarak var olmayı ve karşıdakini de bir 
bütün olarak görmeyi gerektirdiğini ifade eden Buber (1958: 8-11)’e göre, 
böyle bir ilişki esnasında kişinin zihninde herhangi bir amaç, beklenti ya 
da tasarı yoktur. Yani, her iki tarafın da bu karşılaşma anının getirdiklerini 
değerlendirmeye veya değiştirmeye çalışmadan fark ettiği bir süreç söz 
konusudur. Wheway (1999), terapi sürecinde diyaloğa dayalı “ben-sen” 
ilişkisinin kişiyi aydınlanmaya götüren manevi bir boyutu olduğunu be-
lirtmiştir. Alan paradigmasıyla birlikte Geştalt yaklaşımında kişi-çevre bü-
tünlüğünün ön plâna çıktığını belirten Ciornai (1999) ise ilişkisel bir süreç 
içinde kişinin diğer insanlarla ve evrenle bütünlüğünü fark edeceğini ve 
bunun manevi felsefelerle de uyumlu olduğunu öne sürmüştür.

Terapötik ilişki sırasında yaşanabilecek belki de en dramatik tepe 
noktaları olarak görülen “ben-sen” anları, diyaloğa dayalı bir ilişki süre-
cinden farklı olarak, iki taraf arasındaki sınırların kalkmasını ve bu taraflar 
arasında bir bütünleşmenin gerçekleşmesini içerir (Hycner, 2000). Kendi-
lik algısının geçici olarak ortadan kalktığı bu “ben-sen” anları, paradoksal 
olarak dâhil olma, canlılık ve heyecan hisleri taşıyan manevi deneyimler 
olarak görülmektedir (Joyce ve Sills, 2010: 251). Terapist ile danışanın 
tam bir temas halinde olduğu bu manevi deneyim anlarında her iki taraf da 
egonun dar sınırlarından çıkarak “sen” ile bütünlüğü deneyimler. Buradaki 
“sen” karşıdaki kişinin yanı sıra, evrendeki diğer tüm insan ve nesneleri de 
kapsar. Yani, “ben-sen” anında kişinin karşısındakiyle bağını hissetmesi, 
aynı zamanda “mutlak sen” (eternal thou) ile bağlılığını da hissetmesini 
sağlar (Mackewn, 1997: 153-154). “Ben-sen” anlarının bu manevi boyutu, 
bütünün parçalarından büyük olduğu anlayışıyla uyumludur. Çünkü böyle 
anlarda terapist ile danışan, fiziksel olarak orada bulunan insanların topla-
mından daha büyük olan, “kişi ötesi” bir şeyler olduğunu kavrar (Welwo-
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od, 1983, aktaran Mackewn, 1997: 153). Diğer bir ifadeyle, terapist ile 
danışanın tam anlamıyla temasta olduğu “ben-sen” anlarında herhangi bir 
şey yapmakta olan egoya ilişkin algı ortadan kalkar ve huşu duyguları içe-
risinde, dünyevi olanın ötesindeki bütünlükle bağlantı deneyimlenir (Joyce 
ve Sills, 2010: 251). Kişinin zihinsel, duygusal ve bedensel olarak dış dün-
yayla birleştiği bu anlar egonun çöküşü değil, kendini aşması anlamına ge-
lir ve böylesi anlarda kişi evrendeki tüm varlıklarla bağlantılı olduğuna; tek 
ama aynı bütünün parçası olduğuna ilişkin bir farkındalık yaşar (Ingersoll 
ve O’Neill, 2005: 144). Berdyaev (1945)’e göre, kişinin kendini aştığı ve 
hakikate doğru ilerlediği bu anlar, evrendeki tüm ilişkilere ve bu ilişkilerin 
getirdiği tüm olasılıklara kalbini açtığı anlardır (aktaran Kennedy, 1994).

Çeşitli manevi disiplinlerdeki aydınlanma anlarına karşılık gelen bu 
deneyim Buber tarafından Tanrı’yı hissetmenin yolu olarak değerlendiril-
miştir (aktaran Kennedy, 1997). Diğer bir ifadeyle, Buber’in bahsettiği an-
lamda “ben-sen” ilişkisi içinde olan kişi, “ben” ile “sen” arasındaki alanda, 
aynı zamanda Tanrı’yı da deneyimler. Çünkü dini öğretilere göre Tanrı her 
anda ve mekânda bulunmakta yani, tüm “şimdi-burada” anlarında var ol-
maktadır. Dolayısıyla kişi de tam anlamıyla “şimdi-burada” olabildiğinde 
Tanrı’yla “ben-sen” ilişkisine girebilir. Başka bir deyişle, Buber’in anla-
yışına göre, iki kişi arasında “ben-sen” ilişkisi gerçekleştiğinde Tanrı da o 
ilişkide bulunmaktadır, çünkü O zaten “şimdi-burada” tam anlamıyla bu-
lunmaktadır (Crocker, 1999: 326-327). 

Görüldüğü gibi, terapötik süreç içerisinde tam anlamıyla temasın 
ve bütünleşmenin yaşandığı “ben-sen” anları, manevi deneyimler olarak 
görülmektedir. Budizm öğretilerinde egonun kaybı şeklinde açıklanan bu 
deneyimler, manevi aydınlanmanın vazgeçilmez bir gerekliliği olarak ka-
bul edilmektedir (Joyce ve Sills, 2010: 252). Örneğin Zen öğretisine göre, 
evren karşılıklı olarak birbirini tanımlayan zıt kutuplardan oluşmaktadır ve 
farkındalığımızı genişleterek bu zıtlıkların bütünlüğünü deneyimlememiz 
mümkündür. Bu süreç içerisinde, zıtlıklar arasındaki orta noktanın bulun-
duğu boşlukla temas edebildiğimizde ve egonun ortadan kalkmasına izin 
verdiğimizde, evrenden ayrı, izole varlıklar olmadığımızı fark edebiliriz 
(Watts, 1969: 113, aktaran Robinson, 2010). Jacobs (1995: 58)’a göre, ta-
mamen bir başka bütünün içine çekildiğimiz bu anlarda, paradoksal olarak 
kendi insanlığımızla ve varoluşumuzun bilgisiyle derin bir temas kurarız 
ve böylece varoluşun anlamını kavrayabiliriz (aktaran Robinson, 2010).

Geştalt terapisinde “ben-sen” anları ile tarif edilen bu bütünleşme sü-
recinin Tasavvuf geleneğinde de yer aldığı görülmektedir. Tasavvuf an-
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layışına göre, insanın kendisini yalnızca “zihin” olarak algılaması ve bu 
zihin ile özdeşleşerek “Mutlak Varlıktan” soyutlanması, kendi varlığının 
bu bütüne dâhil olduğunu hissetmesini engeller (Gürbüz, 2010: 30). Bu 
durumu Geştalt terimleriyle ifade edecek olursak, “ben-sen” anlarının ge-
tireceği “biz” algısının engellendiğini söyleyebiliriz. Tasavvuf’ta “Mutlak 
Varlıktan” ayrı bir “ben” olmadığı; zihin ile çizilen sınırların yapay bir ego 
algısı oluşturarak insanı yanılgıya düşürdüğü vurgulanmaktadır (Gürbüz, 
2010: 30-33). Bu vurgu, anın getirdiklerini değerlendirmeden, yargılama-
dan veya değiştirmeye çalışmadan fark ederek “yaratıcı boşluğu” dene-
yimlemekten kaçınan bir kişinin kendisini manevi anlamda bütünleşmek-
ten alıkoyduğu şeklinde yorumlanabilir.

 “Gök gürlemesi gibi sen de susmuyorsun bir türlü; çünkü şu akıl, 
sana bir perde; sabret, yokluğa dal da şu söyleyip duran dudu kuşunu öl-
dür gitsin.”

Mevlâna

(aktaran Gürbüz, 2010: 33)

Diyaloğa dayalı “ben-sen” ilişkisinin ve bu ilişkideki “ben” ile “sen” 
arasındaki alanın tam anlamıyla deneyimlenmesi sayesinde “biz” algısının 
oluşacağı fikri Tasavvuf öğretilerinde de ifade bulmaktadır:

“Dostum, ben senim sen de bensin, beri gel beri daha da beri. Değil 
mi ki sen bensin ben de senim, peki neden şu senlik benlik?”

Mevlâna

(aktaran Kızbaz, 2008)

Bu ifadelerle Mevlâna’nın diyalog ilişkisini tarif ettiği düşünülebilir. 
Başka bir deyişle, aynı bütünün parçası olan iki insanın bireysel farklılıkla-
ra saygı duyarak karşı tarafın varoluşunu anlamaya çalışmasının öneminin 
bu sözlerle de vurgulandığı söylenebilir. Mevlâna, bireysel farklılıkların 
görülüp kabul edildiği bir ilişki içerisinde, kendi varoluşunu gerçek haliyle 
ortaya koyan ve karşı tarafın varoluşunu anlamaya çalışan iki kişinin yaşa-
yacağı bütünleşmeyi şu sözlerle de ifade etmiştir:

“Ne ben benim ne sen sensin ne de sen bensin. Hem ben benim hem 
sen sensin hem sen bensin.”

Mevlâna

(aktaran Kızbaz, 2008)
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Mevlâna’nın bu ifadelerinin aynısını kullanan Wheeler (2006), Geş-
talt terapisinde dâhil olma ve aidiyet hislerini içeren ilişki anlayışının ma-
nevi bir bakış açısına dayandığını ve bu ilişki anlayışıyla sürdürülen terapi 
süreçlerinin de manevi birer uygulama olacağını belirtmiştir (aktaran Ro-
binson, 2010). Mackewn (1997: 154) de, kendi manevi gelişimi üzerinde 
çalışarak danışana diyalog ilişkisi çerçevesinde yaklaşabilen bir terapistin, 
kendi varoluşunu olduğu gibi görüp kabul etme konusunda ona daha fazla 
yardımcı olabileceğini belirtmiştir. Böyle bir ilişki içerisinde danışanın, di-
ğer insanlarla ve tüm evrenle bağlantıda olma ihtiyacıyla ilgili daha büyük 
bir farkındalık geliştirebileceğini belirten Mackewn (1997: 154), bu sa-
yede bütünleşme ve iyileşmenin mümkün olabileceğini; danışan ile çevre 
arasındaki ilişkisel alanın bütünlüğünden bahsediliyorsa evrensel bütün-
lüğe ilişkin farkındalığın da önemsenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Gö-
rüldüğü gibi, danışanın bir bütün olarak sağlıklı gelişebilmesi için terapi 
sürecinin manevi boyutunu da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 
Bir sonraki bölümde Geştalt yaklaşımının kendilik gelişimi ve psikolojik 
sağlık anlayışı ile manevi disiplinlerin bu konudaki bakış açıları arasındaki 
benzerliklere yer verilmiştir.

Psikolojik Sağlık ve Kendilik Gelişimine Bakış

Daha önce de belirtildiği gibi hem Geştalt yaklaşımında hem de 
Doğu manevi disiplinlerinde, doğaya ve insanın doğal süreçlerine güve-
nerek şimdiki zamanın getireceği yenilikleri olduğu gibi fark etmeye açık 
olmanın önemi vurgulanmaktadır (Ingersoll ve O’Neill, 2005: 139). Bu 
durum, söz konusu iki alandaki psikolojik sağlık anlayışının da birbirine 
paralel olabileceğini düşündürmüştür. Sağlıklı psikolojik işlevsellik için o 
anda neyin olduğuyla ve nelerin olabileceğiyle ilgili tam bir farkındalığın 
ve otantik olma cesaretinin gerekli olduğunu vurgulayan Crocker (1999: 
236), manevi öğretilerin de bu farkındalık ve cesareti öğütlediğini ifade 
etmiştir. Sözel, bedensel, imgesel ve sanatsal ifade yollarıyla farkındalığı 
geliştirmeyi amaçlayan Geştalt terapisi, aynı zamanda danışanın içinde bu-
lunduğu dünyada otantik bir biçimde var olabilmesini de amaçlamaktadır. 
Bu amaçla terapist, ne kadar acı verici de olsa, “şimdi-burada” kalarak 
deneyimi tam anlamıyla yaşama konusunda danışanı teşvik eder. İçinde 
bulunulan anı bütünüyle deneyimlemekten kaçınmayarak “şimdi-burada” 
kalabilmenin önemi manevi geleneklerde de vurgulanmaktadır (Naranjo, 
1978). Başka bir deyişle hem Geştalt uygulamalarında hem de manevi uy-
gulamalarda, “şimdi-burada” merkezinde olmama durumu uyumun bozul-
ması (dis-ease) ile ilişkilendirilmekte ve sağlıklı işlev gösterebilmesi için 
kişinin bu merkeze gelmesi amaçlanmaktadır (Ingersoll ve O’Neill, 2005: 
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140). Bu sayede geliştirilen farkındalık yoluyla, kişinin kendisini ve zihni-
nin işleyişini anlayabileceği, dolayısıyla da kendini gerçekleştirilebileceği 
düşünülmektedir (Crook, 2001). Yani hem Geştalt yaklaşımında hem de 
manevi uygulamalarda kişinin gerçek anlamda dönüşmesinin, büyümesi-
nin ve gelişiminin bir sonraki aşamasına geçerek daha büyük bir bütüne 
uyum sağlayabilmesinin hedeflendiği söylenebilir (Ingersoll ve O’Neill, 
2005: 148).

Geştalt yaklaşımı ile manevi geleneklerin psikolojik sağlık anlayış-
larını daha iyi kavrayabilmek için kendilik ile ilgili bakış açılarını ince-
lemekte yarar görülmektedir. Geştalt yaklaşımında kendilik, herhangi bir 
anda kişi ile çevre arasındaki temaslar sistemi olarak kavramsallaştırıl-
maktadır (Perls ve ark., 1951: 422). Bu yaklaşımda tek başına sabit bir 
varlık olarak değil, ilişkisel alanın ortaya çıkardığı dinamik bir aktivite 
olarak görülen kendiliğin, geştalt oluşması ve bozulması, yani şekil-fon 
süreci içerisinde devamlı olarak değiştiği kabul edilmektedir (Perls ve ark., 
1951: 428). Bu bakış açısına göre kendilik, kişi ile çevre arasındaki sınırda 
sürekli olarak yeniden ve yeniden tanımlanmaktadır (Kolodny, 2004). Bu 
açıdan bakıldığında kendilik bir nesne yani, “o” olmaktan çıkar ve tüm 
zamanın bir parçası haline gelir. Başka bir deyişle, belli bir özneye ait sabit 
bir kendiliği tanımlamak aslında bir yanılsamadır; kendilik ancak, belli bir 
anda kişinin çevreyle temasında deneyimledikleri ile anlaşılabilir (McLe-
od, 1993). Doğu manevi geleneklerinde de tek, sabit ve kalıcı bir kendilik 
kavramı kabul edilmemekte; her anın temasından doğan bir kendilik süreci 
vurgulanmaktadır (Kolodny, 2004).

Öte yandan, evrensel bütünlükten bağımsız bir kendilik algısının as-
lında bir yanılsama olduğunu vurgulayan Doğu manevi geleneklerinin, tüm 
istek ve ihtiyaçların da bu yanılsamadan kaynaklandığını öne sürdükleri 
noktada Geştalt bakış açısıyla çeliştikleri düşünülebilir (Wolfert, 2000). 
Bu öğretilere göre insanın acı çekmesine yol açan şey, onun isteyen ve 
ihtiyaç duyan nefsidir. Nefsin temelinde ise kendilik yanılsaması yatmak-
tadır. Bu yanılsama insanın kendisini, her şeyin birbirine bağımlı olduğu 
“yaratıcı boşluktan” (Nirvana, Tao) ayrı bir varlık olarak tanımlamasından 
kaynaklanmaktadır (Wolfert, 2000). Benzer şekilde, Tasavvuf’ta da tüm 
olumsuzlukların, kötülüklerin, hastalıların ve yanılgıların “Mutlak Var-
lıktan” (Allah) ayrı bir zihin algısından kaynaklandığı düşünülmektedir. 
Buna göre zihnin bizi ele geçirmesi sonucunda kendimizin zihin olduğu-
na inanmamız, bu zihnin arzularına tutsak olmamız anlamına gelmektedir 
(Gürbüz, 2010: 32-35). Dolayısıyla hem Doğu manevi disiplinlerinde hem 
de Tasavvuf’ta huzura kavuşmak için ayrı bir kendilik algısının bırakılması 
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ve boşluğun deneyimlenmesi öğütlenmektedir. Tasavvuf öğretisine göre, 
kişi “şimdi-burada” olup bitenleri değerlendirmeye veya değiştirmeye ça-
lışmadan gözlemleyip fark edebildiğinde, huzursuzluk verici algılarının 
dışına çıkabilir ve saf farkındalık ışığında bunları izleyerek dönüşümün 
kendiliğinden gerçekleşmesini sağlayabilir (Gürbüz, 2010: 23). Başka bir 
deyişle, kişi kendini o anın akışına bırakarak ortaya çıkanları olduğu gibi 
fark edebilirse, kendisinde ve dünyada sabit veya değişmeyen hiçbir varo-
luşun olmadığını, dolayısıyla yaşadığı hiçbir şeyin kendisi üzerinde mutlak 
bir belirleyiciliğinin de olmadığını kavrayabilir (Gürbüz, 2010: 47). Ben-
zer şekilde, Budizm’de de acı çekmekten kurtulmak isteyen kişinin kendi 
nefsi üzerinde çalışması ve çevresel kısıtlamalardan sıyrılarak kendini öz-
gürleştirmesi öğütlenmektedir. Diğer bir ifadeyle, nefsin arzularının kar-
şılanıp karşılanmamasının çevresel koşullara bağlı olduğu vurgulanmakta 
ve bu sabit koşullara bağımlı olan “ben” algısından sıyrılıp tüm potansi-
yelleri içeren “yaratıcı boşluk” ile bütünlüğün deneyimlenmesi sayesinde, 
koşullara bağlı olmanın getirdiği acıdan kurtulmanın mümkün olacağına 
inanılmaktadır (Wolfert, 2000). 

Bu açıdan bakıldığında, Geştalt yaklaşımındaki psikolojik sağlık an-
layışının söz konusu manevi öğretilerden farklılaştığı düşünülebilir. Çünkü 
Geştalt bakış açısına göre kişinin sağlıklı olması, kendi ihtiyaçları doğ-
rultusunda çevreye uyum sağlayabilmesi anlamına gelmektedir (Wolfert, 
2000). Başka bir deyişle, kendiliğin ihtiyaçlarından vazgeçerek değil, 
bunları en uygun şekilde karşılayarak huzura kavuşmak amaçlanmakta-
dır. Ancak daha yakından bakılacak olursa, “şimdi-burada” tam anlamıyla 
yaşanan bir temas ve bütünleşme üzerindeki vurgusu bakımından, Geştalt 
yaklaşımının bu manevi öğretilerle çelişmediği de görülebilir. Geştalt ba-
kış açısına göre kişinin tam anlamıyla temasta olması, duygu, düşünce, 
beden ve çevre arasındaki sınırların ortadan kalkması ve bütünleşmenin 
yaşanması anlamına gelmektedir (Wolfert, 2000). Bu bütünleşme sırasın-
da özümsenen yeniliklerin büyümeyi sağlayacağını vurgulayan Perls ve 
arkadaşları (1951: 428), şekil oluşması ve bozulması sürecinde dengenin 
sağlandığı anlarda (sıfır noktası) kendiliğin ortadan kalkacağını belirtmiş-
lerdir. Yani, kendilik şekil oluşma ve bozulma sürecinin bir işlevi olduğuna 
göre, bu süreçte belli bir şeklin ortaya çıkmadığı “sıfır noktasında”, alanda 
algılanacak hiçbir şey olmadığı için kendiliğin de olmayacağı düşünüle-
bilir. Alanda algılanacak hiçbir şeyin olmaması ise, alan ile aradaki sınır-
ların kalkması ve onunla bir olunması şeklinde yorumlanabilir. Diğer bir 
ifadeyle, “şimdi-burada” içinde bulunduğu alanın tüm özellikleriyle tam 
anlamıyla temas eden ve bunlarla arasındaki sınırları kaldıran kişi, alanın 
bilinmeyen “yaratıcı boşluğu” ile bütünleşir ve bu boşluğun ortaya çıka-
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rabileceği tüm olasılıkları fark etmeye açık olur (Robinson, 2010). Böyle 
bir anda, kişi deneyimi ile bir bütün haline gelir yani, “deneyimleyen” ile 
“deneyimlenen” arasındaki ayrım ortadan kalkar ve yalnızca deneyim sü-
recinin kendisi yaşanır. Doğu manevi uygulamalarında kendiliğin ortadan 
kalkması ve boşluğun yaşanması süreçleri de Geştalt’taki bu bütünleşme 
anlayışıyla uyumludur (Kolodny, 2004). Geştalt terapisinde ana odaklana-
rak farkındalığı geliştirmek amacıyla yapılan birçok uygulamanın kişiyi 
daha üst bir farkındalığa ulaştırabileceğini belirten Joyce ve Sills (2010: 
252), zihinsel aktivitelerin farkındalığı engellediğini vurgulayan, “Zihnini 
bırak ve kendine gel” söyleminin bu manevi öğretilerle tutarlı olduğunu be-
lirtmiştir. Sonuç olarak, manevi uygulamalarda kendiliğin ortadan kalması 
ile kast edilen durum, kişinin “şimdi-burada” ortaya çıkanları herhangi bir 
zihinsel değerlendirme yapmadan fark etmesi, kendini bunların akışına, 
yani “yaratıcı boşluğa” bırakması ve kendinin ötesindeki nihai hakikatle 
bütünlüğünü fark etmesi şeklinde yorumlanabilir. Bu açıdan bakıldığında, 
deneyim sırasında alanla tam bir temas ve bütünleşme sayesinde ulaşılacak 
farkındalığın vurgulandığı Geştalt yaklaşımının manevi öğretilerle çeliş-
mediği söylenebilir (Wolfert, 2000).

Tasavvuf disiplininde de zihin olmadan nihai farkındalığa ulaşmanın 
mümkün olmadığı; bu yolda yapılması gerekenin zihni bir kenara atmak 
değil, temizleyip arındırmak olduğu vurgulanmaktadır (Gürbüz, 2010: 32). 
Bu görüş, “Aşk” adlı romanda Şems’in, “Nefsini bilenlerden ol, silenler-
den değil” sözleriyle ifade bulmaktadır (Şafak, 2009: 64). Yani, kişinin 
nihai hakikate ulaşabilmesi için, “şimdi-burada” tüm bilişsel, duygusal 
ve bedensel süreçlerini yargılamadan, zihnin kontrolüne geçmesine izin 
vermeden, olduğu gibi gözlemlemesi; böylece kendisinin farkına varması, 
daha sonra da fark ettiklerinin boşlukta kaybolmasına izin vererek “Mutlak 
Varlık” ile bütünleşmeyi yaşaması önerilmektedir (Gürbüz, 2010: 109).

Görüldüğü gibi hem Geştalt yaklaşımında hem de manevi öğretilerde, 
alandan bağımsız bir kendiliğin olmadığı ve zihinsel değerlendirmelerle 
bozulmayan tam bir farkındalık sayesinde kişinin, kendinden büyük olan 
ve tüm potansiyelleri içeren bir bütünün parçası olma deneyimini yaşa-
yabileceği vurgulanmaktadır. Böyle bir deneyim sayesinde algılanan her 
anın ötesinde bütünleşmek için yeni olasılıkların bulunabileceğini belirten 
Kennedy (1994)’e göre, bu yeni olasılıklara açık olma durumu, terapinin 
manevi yönü olarak değerlendirilebilir. Bu açıdan bakıldığında, terapide 
“kişi ötesi” alanla ilgilenmenin kişisel olandan vazgeçmek veya egodan 
kurtulmak anlamına gelmediği söylenebilir (Mackewn, 1997: 152). Buber 
de “kişi ötesi” bir farkındalığa ulaşmak için insanlık durumumuzu aşmaya 
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çalışmak yerine, mümkün olduğunca çok “insan” olmamızı ve insani sınır-
larımızı keşfetmemizi önermiştir (aktaran Mackewn, 1997: 152).

Geştalt yaklaşımı ile sözü geçen manevi disiplinlerin psikolojik sağlık 
anlayışlarıyla ilgili olarak değinmekte yarar görülen başka bir nokta da 
zihin-beden bütünlüğüdür. Her iki alanda da bu bütünlüğün vurgulandığı 
ve sağlıklı işlev gösterebilmek için bilişsel, duygusal ve fiziksel süreçleri 
kapsayan tam bir farkındalığın amaçlandığı söylenebilir. Örneğin, Zen ve 
Tasavvuf disiplinlerinde duygular, bedende yer edinebilen enerjik oluşum-
lar olarak ele alınmaktadır (Gürbüz, 2010: 50). Bu disiplinlerde, insanın 
kendi içsel hakikatini keşfedebilmesi için duygularını tam anlamıyla fark 
etmesi üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, duygu ve düşüncelerin içerikleri 
arasında bir uyumsuzluk olması durumunda gerçeği yansıtanın duygular 
olduğu; dolayısıyla da bunları değerlendirmeye, değiştirmeye veya bas-
tırmaya çalışmadan olduğu gibi gözlemlemek gerektiği vurgulanmaktadır. 
Duyguların bedendeki enerji birikiminin fark edilememesi durumunda fi-
ziksel rahatsızlıkların ortaya çıkabileceğini öne süren bu öğretilerde, duy-
gularla birlikte bedendeki duygusal enerji alanlarının da gözlenmesi ve bu-
nun hiçbir duyguyla özdeşleşmeden, yani hiçbirine kapılmadan yapılması 
önerilmektedir (Gürbüz, 2010: 50-51).

Geştalt yaklaşımında da bedensel, duygusal ve zihinsel deneyimlerin 
ayrılmaz bütünlüğü savunulmakta ve bu üç bileşenin süreç içerisinde bir-
likte işlev gördüğü düşünülmektedir (Clarkson ve Mackewn, 1993: 35). 
Bedensel tepkilerin karşılanmadan kalan ihtiyaçlarla ve kendiliğin sahiple-
nilmeyen kısımlarıyla ilgili mesajlar taşıdığı yönündeki Geştalt bakış açı-
sına göre, bu uyarıların dikkate alınması sayesinde hem gerçek ihtiyaçları-
mızı fark ederek çevresel koşullara uygun bir biçimde karşılamamız hem 
de kendiliğimizin sahiplenmediğimiz kısımlarını fark ederek bir bütün 
halinde kendimizi gerçekleştirmemiz mümkün olmaktadır (Daş, 2011c). 
Dolayısıyla Geştalt terapi sürecinde danışanın belli bir andaki varoluş bi-
çiminin tam olarak anlaşılabilmesi için sözel ifadeleri kadar, sözel olma-
yan ifadeleri de dikkatle izlenmektedir. Ayrıca, danışanın gerçek duygu ve 
düşüncelerinin anlaşılması bakımından, bedensel tepkilerin sözel iletişime 
göre daha güvenilir bilgiler sağlayabileceği düşünülmektedir (Daş, 2006: 
253-254). Başka bir deyişle, pek çok kişinin konuşurken yaptığı rasyo-
nel açıklamalar yoluyla, bilinçli ya da bilinçsiz olarak içsel gerçekliklerini 
gizleyebileceği, ancak bilinçli bir şekilde tasarlanmaksızın ortaya çıkan ve 
konuşmalara spontan olarak eşlik eden bedensel tepkilerin gerçek dene-
yimleri yansıtacağı kabul edilmektedir (Korb ve ark., 1989: 118). Bunun 
yanı sıra, Geştalt yaklaşımında bireyin bedeni, duyguları ve düşünceleri 



Gökçe Gürdil Birinci

71

arasında bir uyuşmazlığın olması ve duygusal enerjinin normal yollarla 
dışarıya yöneltilemeyerek bedende hapsolması gibi durumlarda çeşitli fi-
ziksel veya psikolojik sıkıntıların yaşanabileceği öne sürülmektedir (Daş, 
2011c). Görüldüğü gibi, sağlıklı işlev gösterebilmek açısından zihinsel, 
bedensel ve duygusal süreçlerle ilgili bütüncül bir farkındalığın öneminin 
vurgulanması bakımından da Geştalt yaklaşımının Doğu manevi disiplin-
leriyle ve Tasavvuf öğretisiyle paralellik gösterdiği söylenebilir.

Özetle, Doğu manevi disiplinleri ve Tasavvuf öğretilerine göre, in-
sanın gerçek anlamda insan olabilmesi için tam olarak kendini fark ede-
bilmesi, bunun için de tüm duygusal, zihinsel ve bedensel aktivitelerini 
gerçekte olduğu haliyle, “şimdi-burada” gözlemesi gerekmektedir (Gür-
büz, 2010: 96). İçinde bulunulan andaki bütüncül bir farkındalık sürecinde 
zihnin boşlukla birleşmesine izin verilmesi sayesinde “Mutlak Varlık” ile 
bütünlüğün hissedilebileceğini ifade eden Gürbüz’e (2010: 96, 109) göre 
böyle bir deneyim, yaşanan her anın kutsal ve değerli olduğuna ilişkin bir 
kavrayışı da beraberinde getirmektedir. Bu doğrultudaki manevi bakış açı-
larının Geştalt terapisiyle birleştirilebileceğini gösteren Wolfert (2000)’e 
göre, kendiliğin ihtiyaçlarından vazgeçmeden de teması ve bütünleşme-
yi tam anlamıyla yaşama konusunda manevi öğretilerden yararlanmamız 
mümkündür. Takip eden bölümde, manevi bakış açılarının Geştalt terapi 
uygulamalarında ne şekilde işlev gösterebileceği üzerinde durulmuştur.

Geştalt terapi uygulamalarında maneviyat

Geştalt terapisini, insanların problemlerini çözmeleri ve semptomları-
nı iyileştirmeleri konusunda etkili olabilen az sayıdaki yöntemden biri ola-
rak gördüğünü belirten Fuhr (1996), bu yaklaşımın aynı zamanda kişinin 
kendini aşarak yaşamında daha derin anlamlar bulmasına ve maneviyatını 
geliştirmesine yardımcı olabileceğini ve bunu mistik bir okul haline gel-
meden yapabileceğini belirtmiştir. Crocker (1999: 310) ise birçok insanın 
manevi deneyimlerinin yaşamdaki algılayış ve tepki biçimlerini etkileye-
ceğini ifade etmiştir. Bu açıdan bakıldığında, insanı çevresiyle, duygula-
rıyla, düşünceleriyle, bedeniyle ve davranışlarıyla bir bütün olarak ele alan 
Geştalt yaklaşımının, manevi boyutu da bu bütüne dâhil etmesi gerektiği 
düşünülebilir.

Diyaloğa dayalı bir ilişki anlayışını benimseyen Geştalt terapistleri-
nin manevi bakış açısını uygulamalarına zaten yansıttıklarını öne süren 
Williams (2006)’a göre, terapistin diyalog ilkelerini ve tekniklerini kul-
lanarak danışanla arasındaki alanda, onunla birlikte olmaya odaklanması 
maneviyatı da beraberinde getirmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi, 
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Geştalt yaklaşımında bütünün parçalarından büyük olduğu vurgusu, terapi 
ilişkisinde iki insanın toplamından daha büyük bir sürece yani, “kişi ötesi” 
bir bütünün varlığına ilişkin bir farkındalığa da yer açmaktadır (Welwood, 
1983: xii, aktaran Mackewn, 1997: 153). Başka bir deyişle, “ben-sen” iliş-
kisi çerçevesinde yürütülen bir terapi sürecinde “ben” ile “sen” arasındaki 
alana odaklanmak, doğal olarak bizi egonun dar sınırlarından çıkarmakta 
ve evrendeki tüm varlılarla, durumlarla veya süreçlerle bütünlüğümüze 
dair bir farkındalığa sevk etmektedir. Diğer bir ifadeyle, “ben-sen” anla-
rında yaşadığımız deneyim, evrendeki daimî varoluşun kendisiyle yani, 
“mutlak sen” (eternal thou) ile bağımızı ve bütünlüğümüzü hissettiğimiz 
bir deneyimdir (Mackewn, 1997: 153-154). Diyalog ilişkisiyle ilgili bu an-
layışın Hıristiyanlık ve İslam gibi dinlerdeki ilahi bütünlüğün parçası olma 
fikriyle uyuştuğunu belirten Williams (2006), Geştalt terapi yaklaşımının 
böyle bir bütünleşmeye yardımcı olabileceğini belirtmiştir. Yazara göre, 
kişinin kendi inanç ve gelenekleri doğrultusunda kavramsallaştırdığı mut-
lak bütünlük her ne ise, Geştalt terapisi bu bütünlükle bağın deneyimlen-
mesine yardımcı olabilmektedir.

Terapide kasıtlı bir çaba göstererek “ben-sen” anlarının yaşanmasını 
sağlayamayacağımızı belirten Mackewn (1997: 154), kendi kişisel ve ma-
nevi gelişimimize odaklanarak diyaloğa dayalı ilişki becerilerimizi gelişti-
rebileceğimizi ifade etmiştir. Başka bir deyişle, danışana “ben-sen” bakış 
açısıyla yaklaşmamız, ilişkiye tam anlamıyla dâhil olmamız, o anda her 
ne ortaya çıkıyorsa yargılamadan veya kontrol etmeye çalışmadan orada 
bulunmaya devam etmemiz, danışanın varoluşunu tam anlamıyla görüp 
kabul etmemiz ve saygıyla karşılamamız mümkündür. Böylece danışanın 
da tam anlamıyla orada bulunmasına ve kendi varoluşunu olduğu gibi gö-
rüp kabul etmesine yardımcı olabiliriz. Bütünleşme ve iyileşmenin sağlan-
dığı böyle bir süreç sayesinde, danışanın evrendeki diğer tüm varlıklarla 
bağlantıda olma ihtiyacıyla ilgili daha büyük bir farkındalık geliştirmesi 
mümkün olabilir (Mackewn, 1997: 154).

Geştalt yaklaşımında ilişkisel alanın bütünlüğü vurgulandığına göre 
evrensel alanla bütünlüğün de ihmal edilmemesi gerektiğini öne süren Ma-
ckewn (1997: 154), terapi sürecinde danışanın tam anlamıyla kendisine 
odaklanmasının yanı sıra, evrensel bütünlüğün bir parçası olarak kendini 
deneyimlemesine de yardımcı olunabileceğini belirtmiştir. Wolfert (2000) 
ise, bu evrensel bütünlükle ilgili farkındalığın geliştirilmesi konusunda, 
Doğu manevi disiplinlerinin meditasyon gibi yöntemlerinden yararlanı-
labileceğini ifade etmiştir. Ona göre meditasyon uygulamaları, şekil-fon 
sürecindeki temaslar arasında herhangi bir şeklin ortaya çıkmadığı boşluk 
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aşamasının yavaşlatılmasını ve tüm olasılıkları içeren bu boşluk anının tam 
anlamıyla yaşanmasını sağlayabilir. Böylece fonun derinliklerinin keşfe-
dilmesi ve kişinin kendini anın akışına bırakması mümkün olabilir. Baş-
ka bir deyişle, evrensel bütünlüğün tüm olasılıklara gebe olan boşluğuyla 
tam anlamıyla temas edilmesi sayesinde, bütünleşmeye ilişkin farkındalık 
derinleştirilebilir. Bu nedenle, danışana seanslar arasında meditasyon gibi 
uygulamalar yapması önerilebilir (Wolfert, 2000). Meditasyon uygulama-
larının “şimdi-burada” farkındalığa ulaşmaya, şekil ile fonu birbirinden 
net olarak ayırt etmeye ve tam olarak anda bulunmaya yardımcı olacağını 
belirten Kolodny (2004), bu tür uygulamalar sayesinde terapistlik beceri-
lerinin de geliştirilebileceğini vurgulamıştır. Joyce ve Sills (2010: 251) ise 
meditasyon, hayalleme, ritüeller, dualar, müzik veya doğayla temas gibi 
birçok manevi yöntemin, bu konulara hâkim olan Geştalt terapistleri ta-
rafından uygulanabileceğini, ancak bu yöntemlerin danışan için de uygun 
olması gerektiğini ifade etmiştir.

Belli bir anda dikkatin odaklandığı nesne veya durumla bir olunması 
bakımından, meditasyonu sağlıklı bir iç içe geçme olarak değerlendiren 
Doak (1997)’a göre, yaşamın böyle “kişi ötesi” bir derinliğe dayandırılma-
sı sayesinde çok daha geniş bir destek kaynağına sahip olunabilir. Başka 
bir deyişle, kişinin kendisinden çok daha büyük bir bütünün parçası ol-
duğuna dair inancı, varoluşa ilişkin nihai bir anlam bulmasına yardımcı 
olabilir ve bu anlam, her türlü koşulda geçerliğini koruyan destekleyici bir 
çerçeve sağlayabilir. Böyle bir yaklaşımın Geştalt terapisinin yerini tutma-
yacağını, ancak onu bütünleyebileceğini ifade eden Doak (1997), bu bakış 
açısıyla keşfedilebilecek nihai anlam sayesinde ölüm gerçeğiyle de daha 
kolay başa çıkılabileceğini belirtmiştir.

Görüldüğü gibi Geştalt terapi yaklaşımına manevi boyutun dâhil edil-
mesi, ölüm süreciyle ilgili terapötik çalışmalar açısından önem taşıyan 
bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Laura Perls’e göre, kişinin gerçek 
yaratıcılığı, ölümlü olmasıyla ilgili farkındalığıyla yakından ilişkilidir. Bu 
farkındalık keskinleştikçe kişinin yeni bir şeyler ortaya çıkarma ve doğa-
nın sonsuz yaratıcılığına katılma ihtiyacı artar. Bu nedenle, kişinin ölümle 
ve dolayısıyla yaşamla başa çıkmasının tek yolunun kendi kendini devam 
ettiren bir yaratıcı uyum süreci olduğu söylenebilir. Geştalt terapi yakla-
şımı, kişiye bu yaratıcı uyum için gereken desteği geliştirecek yöntemler 
sunabilir (aktaran Wheway, 1999).

Bir Geştalt terapisti ve eğitimcisi olan Marianne Fry’ın eşi Ken Evans 
(2000), Fry’ın hastalık ve ölüm sürecinde özellikle Budizm öğretilerinin 
kendilerine yardımcı olduğunu belirtmiştir. Bu öğretilerden yola çıkarak, 
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acı çekmenin normal olduğunu ve boyun eğmek yerine, kabul ederek kar-
şılanabileceğini ifade eden Evans (2000), her zorlu deneyimden öğrenecek 
bir şey olduğunu vurgulamıştır. Ona göre, böyle bir bakış açısı sayesinde 
kişi, çaresiz olabileceğini ama asla ümitsiz olmadığını kavrayabilir. Ümit-
sizlikten farklı olarak çaresizlik durumunda, o an için fark edilemiyor olsa 
bile, keşfedilebilecek yeni olasılıklar mutlaka vardır. Böyle bir düşünce 
tarzının kişiyi mevcut kendini destekleme sistemlerinin ötesine taşıyabile-
ceğini belirten Evans (2000), gizemli bir sürecin akışına güvenerek ölüm 
gerçeğiyle başa çıkılabileceğini ifade etmiştir. Tasavvuf öğretilerinde de 
bu bakış açısının yansımalarını bulan Evans (2000), Mevlâna’nın şu söz-
lerini aktarmıştır: “Yas senin şefkat bahçen olabilir. Eğer kalbini her şeye 
açık tutarsan, acın senin bilgelik arayışındaki en büyük yardımcı olabilir.”

Kennedy (1994) ise ölümle yüzleşme konusunda özellikle Berdya-
ev’in görüşlerinden yararlandığını belirtmiştir.  Tanrı’yla bütünleşmenin 
insanoğlu için temel bir amaç olduğunu öne süren Berdyaev’e göre, kişi 
manevi gelişimi sayesinde bu bütünlüğü deneyimleyebilir. Bu sonsuz bü-
tünle bir olma deneyimi, her zaman için yeni olasılıkların olduğuna ilişkin 
bir farkındalık sağlar. Böyle bir farkındalığın ölüm gerçeğiyle başa çıkma-
yı kolaylaştırdığını belirten Kennedy (1994), Geştalt terapistlerinin mane-
vi anlamda bütünleşerek yeni olasılıklara açılma konusunda danışanlarına 
yardımcı olabileceğini ifade etmiştir. Taşıdığı ilahi anlamlardan ayrı olarak 
ele alındığında bu görüşlerin, sonsuz olasılığı barındıran “yaratıcı boşluk” 
ile bütünleşerek doğanın kendini ayarlama sürecine izin vermeyi vurgula-
yan Geştalt yaklaşımıyla uyuştuğu düşünülebilir.

Ölüme yaklaşmakta olan danışanlarla çalışırken tam anlamıyla “şim-
di-burada” bulunarak temasta kalmaları, tamamlanmamış işlerini tamam-
lamaları ve ölüm tehdidini kabul etmeleri konusunda onlara yardımcı 
olunmasının önemi üzerinde duran Woldt ve Stein (1997), bu sayede da-
nışanların yaşamlarına dair olumlu anlamlar bulabileceklerini ve evrenin 
manevi düzeniyle ilişkilerini kavrayabileceklerini belirtmiştir. Yazarlara 
göre ister dini inançlara ister kişinin kendi hayal gücüne dayalı olsun, bu 
evrensel düzene ilişkin algı ve anlamlandırmaları Geştalt terapi yöntem-
leriyle araştırmak mümkündür. Örneğin, danışanın kendi inanç sistemine 
uygun olacak farkındalık egzersizleri veya yaşantısal uygulamalar tasarla-
nabilir. Burada önemli olan nokta, güvene ve diyaloğa dayalı bir ilişki için-
de danışanın manevi arayışına yardımcı olmaktır. Diğer bir ifadeyle, danı-
şanın manevi deneyimlerine saygı duymak, onun dilinden konuşabilmek 
ve kendisini bekleyen sona bir anlam vermeye çalışırken onu desteklemek 
gerekmektedir (Woldt ve Stein, 1997). Ölmekte olan bir danışanla çalı-
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şırken terapistin ne gibi deneyimler yaşayabileceğini Kubler-Ross (1997: 
318) şu şekilde ifade etmiştir:

“Ölmekte olan bir hastayla sözlerin ötesine geçen bir sessizlik içinde 
birlikte oturacak gücü ve sevgiyi bulanlar, bu anın ne korkutucu ne de acılı 
olduğunu göreceklerdir. Bu sadece beden işlevlerinin huzur dolu bir şekil-
de durduğu andır. Bir insanın huzur içinde ölmesini izlemek, bize kayan 
bir yıldızı anımsatır. Uçsuz bucaksız gökyüzünde, ebediyen sonsuz geceye 
karışmak üzere sadece bir an parlayan milyonlarca ışıktan bir tanesi... 
Ölmekte olan bir hastanın terapisti olmak, bize bu engin insanlık denizinde 
her bireyin eşsiz olduğunu öğretir. Kendi faniliğimizi, yaşamımızın sınırlı 
olduğunu gösterir. Pek azımız yüz yaşını geçeriz ama bu kısa süre içinde 
bile çoğumuz (bence hepimiz) kendimize özgü bir öykü yaratır ve yaşarız; 
kendimizi insanlık tarihinin kumaşına dokuruz.”

Terapi sürecinde manevi konular üzerinde çalışmayı gerektiren baş-
ka bir durum da danışanın bu konularda yaşadığı çatışmalardan yakın-
ması olabilir. Örneğin Harris (2000), başlarına gelen travmatik olayları 
Tanrı’ya veya dine atfederek büyük bir güven sarsılması ve öfke yaşayan 
danışanlarla çalışırken manevi alanlara girmenin uygun olabileceğini be-
lirtmiştir. Araştırmalara göre Tanrı’yı adaletsiz, cezalandırıcı, kinci veya 
reddedici olarak algılayan kişiler daha fazla yalnızlık, anksiyete ve depres-
yon bildirmekte; O’nu sıcak, şefkatli ve güvenilir olarak algılayanlar ise 
desteklendiklerini hissetmekte, yaşamdan daha fazla doyum almakta ve 
zorlayıcı durumları manevi gelişim fırsatları olarak görmektedirler (Clay, 
1996, aktaran Harris, 2000). Bu araştırma bulgularından yola çıkan Harris 
(2000), terapide danışanın kendine özgü Tanrı kavramsallaştırmasına uy-
gun şekilde oluşturulan diyaloglar sayesinde, hem danışanın kendiliğinin 
bir parçası olarak hem de dışsal bir “diğeri” olarak Tanrı’yla ilişkisinin 
araştırılabileceğini öne sürmüştür. Harris (2000)’e göre, kendi içinde tüm 
kutupları barındırdığı gibi, Tanrı yönünü de barındıran danışanın bu tarafı 
sahiplenmeyip yansıtıyor olması mümkündür. Tanrı ile yapılacak bir di-
yalog (çift sandalye) çalışması sayesinde hem danışanın Tanrı’yla ilişkili 
olumsuz duygularını ifade etmesi hem de daha olumlu bir Tanrı algısı ge-
liştirerek kendini destekleyebileceği kaynakları genişletmesi sağlanabilir 
(Harris, 2000).

Kişinin Tanrı algısının kendi yansıtmalarına göre şekillendiği görüşü 
Tasavvuf öğretilerinde de ifade bulmaktadır. Örneğin Şafak (2009: 51), 
öyküsünde şu sözlere yer vermiştir: “Yaratanı hangi kelimelerle tanım-
ladığımız, kendimizi nasıl gördüğümüze ayna tutar. Şayet Tanrı dendi mi 
öncelikle korkulacak, utanılacak bir varlık geliyorsa aklına demek ki sen 
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de korku ve utanç içindesin çoğunlukla. Yok eğer, Tanrı dendi mi evvela 
aşk, merhamet ve şefkat anlıyorsan, sende de bu vasıflardan bolca mevcut 
demektir.” Ayrıca Mevlâna’nın aşağıdaki şiiri de, kendi yansıtmalarımız 
doğrultusunda atfettiğimiz özelliklere göre kendi Tanrı anlayışımızı oluş-
turduğumuz şeklinde yorumlanabilir.

  Hıristiyan ülkelerini dolaştım da baştan sona

  Arandım

  Ama çarmıhta O hiç görünmedi bana

  O hiç yoktu

  Hintlilerin puta, 

  Mecusilerin de ateşe tapındıkları mabetlerin hiçbirinde

  Doludizgin yolları aştım

  Kâbe’yi tavaf ettim de 

  Yoktu O 

  Yaşlıya gence sığınak olan Kâbe’de

  Sonra kendi yüreğime baktım 

  Can evime

  İşte oradaydı

  Gördüm oradaydı

  Yoktu başka hiçbir yerde...

Mevlâna

(aktaran Kızbaz, 2008)

Terapi Uygulamalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Geştalt terapi uygulamalarının manevi boyutuyla ilgili olarak değin-
mekte yarar görülen son konu, bu uygulamalar sırasında terapistin dik-
kat etmesi gereken noktalardır. Birçok yazar, maneviyat gibi hassas bir 
alanla ilgili terapötik çalışmalar sırasında göz önünde bulundurulması ge-
reken noktalara dair uyarılarda bulunmuştur. Örneğin, manevi konuların 
hem danışan hem de terapist için duygusal anlamda yüklü olabileceğini 
belirten Harris (2000), terapistin kendi manevi bakış açısına göre danışanı 
yönlendirmemeye özen göstermesi gerektiğini vurgulamıştır. Yazar ayrıca, 
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danışanın maneviyatla ilgili çalışmalara hazır ve istekli olup olmadığının 
dikkatle değerlendirilmesi ve onun fenomenolojisine uygun değilse bu 
konulara girmeye zorlanmaması gerektiğini ifade etmiştir. Benzer şekilde 
Robert Resnick de kendisiyle yapılan bir röportajda (Parlett, 1995), tera-
pistin kendi dünya görüşünü, manevi bakış açısını veya değerler sistemini 
danışana benimsetmeye çalışmaması gerektiğini vurgulamıştır. Ona göre 
terapide yapılması gereken, danışanın ihtiyaçları doğrultusunda kendini 
nasıl organize ettiğiyle ilgili olarak kendi farkındalığını geliştirmesine ve 
bütün bir alanla uyumlu hale gelmesine yardımcı olmaktır (Parlett, 1995).

Resnick röportajında ayrıca, terapistin kendi manevi değerlerinin far-
kında olması, manevi gelişimine katkı sağlayacak yollar araması ve bunu 
sadece bir terapi aracı olarak değil, dünyada var olmanın bir yolu olarak 
görmesi gerektiğini vurgulamıştır (Parlett, 1995). Benzer şekilde Gerunde 
ve Kampmann (1996) da terapistin ancak manevi bir bakış açısıyla cevap-
lanabilecek şu soruları kendisine sorması gerektiğini belirtmiştir: “İnsan 
hayatı nedir?”, “Yaşamaya değer mi?”, “İnsanın acı çekmesinin nihai bir 
anlamı var mı?”, “Hangi temel değer yargıları seçilmelidir?” Acı çekmek-
te olan, özellikle de ölüm tehdidiyle karşı karşıya olan bir danışan, genel-
likle bu tür sorularla meşguldür. Dolayısıyla, danışanla tam anlamıyla te-
mas edebilmesi için, terapistin de kendisine bu soruları sorabiliyor olması 
gerekmektedir (Gerunde ve Kampmann, 1996). 

Son olarak, danışanın manevi gelişiminin desteklenmesi için terapis-
tin yaratıcı olması gerektiği söylenebilir (Mackewn, 1997: 155). Ruhun 
beslenmesinin mantıksal konuşmalarla veya analizlerle değil, yaratıcı im-
gelemelerle mümkün olacağını öne süren Mackewn (1997: 155), terapistin 
hayalleme, sanat, oyun veya drama gibi yaratıcılık gerektiren yöntemleri 
uygulayabiliyor olması gerektiğini belirtmiştir. Ona göre terapistin bu tür 
uygulamaları doğal bir biçimde terapötik süreçle bütünleştirebilme yetisi, 
danışanın manevi gelişimine büyük ölçüde katkı sağlanabilir.

Sonuç

Sonuç olarak insanın bilişsel, duygusal ve bedensel bütünlüğünün 
savunulduğu Geştalt yaklaşımında danışanların manevi ihtiyaçlarının da 
saygıyla ele alınması gerektiği görülmektedir. Bu çalışmada bahsedilen 
manevi disiplinlerin hem felsefi anlamda hem de uygulama alanında Geş-
talt yaklaşımına katkı sağlayabileceği söylenebilir. Burada amaç, terapide 
meditasyon yapılması veya dua edilmesi gibi yolların önerilmesi değildir. 
Esas vurgulanmak istenen nokta, Geştalt yaklaşımıyla sözü geçen manevi 
öğretilerin birbirini dışlamak zorunda olmadığı ve terapiye manevi boyu-
tun dâhil edilmesiyle birlikte yaşanabilecek deneyim olasılıklarının arttırı-
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labileceğidir. Başka bir deyişle, kendini belli kurallarla sınırlamayan; yeni 
deneyimlere açıklığı, otantikliği ve yaratıcılığı vurgulayan Geştalt yakla-
şımının maneviyatla ilgili bakış açılarını kendi içinde bütünleştirebileceği 
düşünülmektedir.

Terapist söz konusu disiplinlerin sunduğu yöntemleri aynen uygula-
masa bile, bunları kendi dünya görüşüyle uyumlu olacak şekilde özüm-
seyebilir ve böylece kendini manevi anlamda geliştirmenin yanı sıra, te-
rapötik donanımını da zenginleştirebilir. Ayrıca, terapistin kendi manevi 
farkındalığının gelişmiş olması, “şimdi-burada” bütünüyle var olabilmesi 
ve anın taşıdığı potansiyellere açılması konusunda da ona yardımcı olabi-
lir. Bu sayede terapist, hayalleme, canlandırma, beden veya rüya çalışma-
ları, diyalog oluşturma, yaşantısal denemeler yapma gibi birçok yönteme 
daha çok dâhil olabilir ve danışanın bu süreçlere dâhil olma konusunda 
yaşadığı zorlukları daha iyi anlayabilir. Terapistin kendi manevi değerle-
rinin farkında olması, bunları paranteze alarak danışanın varoluş biçimi-
ni bütünüyle anlamaya çalışması açısından da önem taşımaktadır. Böyle 
bir zemin, terapist ile danışan arasındaki diyalog ilişkisini derinleştirerek 
“ben-sen” anlarının ortaya çıkışına da hazırlık sağlayabilir.

Bunun yanı sıra, terapistin kendi manevi yolculuğunda varoluşunun 
anlamını araması, benzer bir anlam arayışındaki danışanlarıyla daha iyi 
temas kurabilmesine ve en acı verici durumlarda dahi, iyileştirme telaşına 
kapılmadan yanlarında olup onları destekleyebilmesine yardımcı olabi-
lir. Terapistin tam anlamıyla “şimdi-burada” bulunarak ve evrenin doğal 
sürecine güvenerek anın getirdiklerini izleyip kabul etmesi, danışanın da 
manevi farkındalığının gelişmesine katkı sağlayabilir. Yani, danışanın da 
tam anlamıyla “şimdi-burada” bulunarak ve anın getirdiklerini değerlen-
dirmeye veya değiştirmeye çalışmadan olduğu gibi fark ederek “yaratıcı 
boşluk” ile bütünleşmesi, kendinin ötesindeki evrensel bir düzenin akışına 
güvenerek bu akışa kendini bırakabilmesi ve boşluğun taşıdığı sayısız ola-
sılığa açılması sağlanabilir.

Kısacası, eğer maneviyat evrenin tüm ilişkisel alanının farkına var-
mak ve bu alanın gizemli düzenine güvenerek anın akışına izin vermek 
ise, “intersubjektif” bir süreç içerisinde danışanın içinde bulunduğu alanla 
uyumlu bir bütün haline gelmesini amaçlayan Geştalt terapistlerinin mane-
vi boyutu da bu alana dâhil edebilecekleri düşünülebilir. Başka bir deyiş-
le, danışanın hem kendi içinde hem de çevresiyle bütünleşip büyümesinin 
hedeflendiği bir süreç içinde, kendisinin ötesindeki mutlak ve daimî bir 
bütünlükle bağını hissetmeye duyduğu ihtiyacın da göz ardı edilmemesi 
gerektiği söylenebilir
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Nasıl Öğren(m)iyorum: Öğrenme ve Geştalt Terapi Yaklaşımı
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Özet

Öğrenmenin nasıl gerçekleştiği, insanlık tarihi boyunca pek çok düşünü-
rün odak noktası olmuştur. Öğrenmeye ilişkin öncü kuramlar, bu eylemin 
dışsal ya da içsel süreçlerle gerçekleştiği yönünde çeşitli varsayımlar ile-
ri sürseler de, günümüzdeki çağdaş kuramlar, öğrenmenin her iki boyutu 
da içine alan bir yaşantı olduğu konusunda uzlaşmaktadır. Geştalt terapi 
yaklaşımı öğrenmeyi, hayatta kalma ve büyümenin temelinde ele almakta; 
kişinin büyüme ve gelişmesinin bu sayede gerçekleştiğini varsaymaktadır. 
Bu yaklaşıma göre öğrenme ilgi, merak ya da bir ihtiyaç sonucu ortaya 
çıkan bir özümseme süreci olup, ihtiyaç duyulan bilgilerin, kişiye uygun 
hale getirilerek kazanılması anlamına gelir. Ancak her özümseme süreci 
gibi öğrenme de çeşitli aşamaları içermektedir. Geştalt terapi yaklaşımında 
ihtiyaç döngüsü olarak bilinen bu aşamalar, öğrenme sürecinin kendi için-
de yer alan basamakları yansıtmaktadır. Dolayısıyla bu aşamaların sağlıklı 
geçilebilmesi için anlaşılması ve tanımlanması önemlidir. Bu süreç aynı 
zamanda çevreyle temas yoluyla, kişinin yaşam alanı içerisinde gerçek-
leşen bir yaşantı olup, kişinin kendisi ve çevresi hakkında birçok şey öğ-
renmesini gerektirir. Bu nedenle de aslında öğrenme hem kişisel hem de 
kişilerarası bir süreçtir ve öğrenme önünde oluşan tüm engeller, kişinin 
içinde bulunduğu durum ve çevrenin sunduğu koşullarla doğrudan bağlan-
tılıdır. Diğer bir deyişle öğrenme yaşantılarının engellenmesi hem kişisel 
hem de dışsal faktörlerden etkilenebilir. Bu yazıda öğrenme yaşantılarında 
öne çıkan bileşenlerin yanı sıra öğrenme yaşantılarının etkileyen ve engel-
leyen unsurların Geştalt terapi kavramları çerçevesinde tartışılması amaç-
lanmaktadır. 

Anahtar sözcükler: Geştalt terapi yaklaşımı, öğrenme, dikkat, odaklanma, 
ihtiyaç döngüsü, temas.
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How I (do not) Learn: Learnıng and Gestalt Therapy Approach

Çiğdem Kudiaki*

Abstract

How we learn has been the focus of concern for many thinkers through-
out history. Although early theories of learning asserted that either exter-
nal or internal processes are involved in learning, current theories are in 
agree that learning is an experience involving both dimensions. The gestalt 
therapy approach assumes that learning takes place based on survival and 
growth, and that the growth and development of the person depends on 
these. According to this approach, learning is an assimilation process aris-
ing from an interest, curiosity or a need, and is defined as the acquisition of 
the needed information through adaptation for the person. However, learn-
ing, like every assimilation process, involves several stages. These stages, 
known as the cycle of needs in the gestalt therapy approach, reflect the 
steps in the learning process itself. It is therefore important to understand 
and define these stages to be able to pass through them properly. Through 
contact with the environment, this process is an experience taking place 
within one’s living space, and requires that one learns a lot about himself 
and his environment. For this reason, learning is in fact both a personal and 
an interpersonal process, and all obstacles to learning are directly linked 
to the situation in which the person is in and to the conditions given by the 
environment. In other words, the inhibition of learning experiences can 
be influenced by both personal and external factors. This article aims to 
discuss the components that are important in learning experiences as well 
as the factors that affect and inhibit learning experiences within the frame-
work of Gestalt therapy concepts. 

Key words: Gestalt therapy approach, learning, attention, focusing, need 
cycle, contact. 
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Giriş

Organizmanın hayatta kalması, çevrenin önemli özelliklerinin öğre-
nilmesine bağlıdır. Nasıl öğrendiğimize duyulan merak, insanlık tarihinin 
en önemli sorularından birini oluşturmaktadır. Felsefe tarihi boyunca öğ-
renmenin doğuştan gelen özellikler ya da çevreyle olan deneyimler sonucu 
gelişip gelişmediği konusunda süren tartışmalar, zaman içerisinde psikolo-
ji ve eğitim bilimlerinin ilgilendiği bir alan olmuştur. 

Başlangıçta öğrenme kuramlarının birçoğunun öğrenmede içsel veya 
dışsal süreçlerin önemine yaptıkları vurgu, günümüzde güncel kuramcı-
lar (bkz. İlleris, 2009; Jarvis, 2009) tarafından tüm alanı kapsamadıkla-
rı nedeniyle eleştirilmektedirler. Bu eleştirilere göre bilişsel kuram içsel 
psikolojik süreçlere odaklanırken, geleneksel davranışçı kuramlar çevreye 
odaklanmaktadırlar. Oysa her ikisinin de öğrenmede etkin olduğu bugün 
üstünde uzlaşılan bir görüştür. 

Öğrenmenin ne olduğuna ilişkin çok çeşitli tanımlar ileri sürülmüşse 
de, öğrenmeye ilişkin en kapsamlı tanımın çağdaş öğrenme kuramcıların-
dan biri olan Jarvis (2009:25) tarafından yapıldığı düşünülebilir:

 “Öğrenme, yaşam boyu gerçekleşen sosyal etkileşimlerin hem beden-
sel hem de zihinsel bir bütün olarak sürdüğü, algılanan içeriğin bilişsel, 
duygusal ve uygulamalı bir biçime dönüştüğü ve kişinin biyografisi içinde 
sürekli bir değişimle sonuçlanarak bütünleştirildiği bir süreçtir.”

Öğrenme, kimi zaman bir yerden bir yere nasıl varacağımızı kimi za-
man da meslek sahibi olmak için gereken bilgileri edinmeyi içerebilen çok 
çeşitli bir deneyimdir. Her ne kadar ilkinin ikinciden kolay olabileceğini 
tahmin etsek de, öğrenme yaşantısı ne öğrenildiğinden bağımsız olarak zor 
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ve karmaşık bir deneyimdir. Bilginin kazanılması sürecinde birçok etmen 
önümüze çıkmaktadır. Geştalt yaklaşımı, kişinin yaşamını sürdürmesinin 
ve büyüyüp gelişebilmesinin ihtiyaçların karşılanmasıyla mümkün olabi-
leceğini, ihtiyaçların da kişinin çevresiyle olan temas sınırında karşılanabi-
leceğine dayanan bir yaklaşımdır. Kişinin tüm bunları yapabilmesi, kendisi 
ve çevresi hakkında birçok şey öğrenmesini gerektirir. Bu nedenle de aslın-
da öğrenme, hem kişisel hem de kişilerarası bir süreçtir. 

Aşağıda, Geştalt terapi yaklaşımına ilişkin kavramların öğrenmeyle 
olan ilişkisi detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. 

Öğrenme hayatta kalma ve büyümenin temelidir

Perls (1969/1992:45) öğrenmenin, büyümenin merkezinde yer aldı-
ğını; yaşama, büyüme ve öğrenmenin birbirinden ayırt edilemediğini vur-
gulamıştır. Yazara göre öğrenmenin merkezinde özümseme yer almaktadır 
ve fiziksel, duygusal ve zihinsel işleyişlerin hepsi benzer şekilde özüm-
senmektedir. Örneğin ağza alınan yiyecekler, ağızda parçalanmaya başlar. 
Daha sonra çiğneme yoluyla sindirilen yiyeceklerin beden için gerekli olan 
kısımları yapı taşı olarak kullanılır, işe yaramayan parçalar ise atılır. Bu 
bir özümseme sürecidir. Ancak yiyecekler parçalanmadan yutulduğunda 
mideye oturur, karın ağrısı, bulantı ya da hazımsızlık oluşturur. Bu da or-
ganizma için tehlikeli ve rahatsızlık veren bir durumdur.

Perls (1992:134), bebeğin ısırma edinimini kazanmasının, özümseme 
sürecinde önemli bir aşama olduğunu vurgulamıştır. Kendimize uygun ol-
mayan besinlerin reddedilmesine yarayan iğrenme, her sağlıklı organizma-
nın sahip olduğu bir reddetme sürecidir.  Organizma için yararlı olmayan, 
sindirilemeyen ya da onun doğasına yabancı olan şeylerin organizmaya 
girmesini engelleyen doğal bir savunmadır. Dişlerinin çıkmasıyla, bebeğin, 
kendine sunulan besinleri seçmek ve yutmak için parçalama yetisi gelişir. 
Bu süreçte kendisine sunulan besinleri ısırarak tükürmesinin engellenmesi 
ya da istemediği şeylerin zorla yedirilmesi, çocuğun gelişiminde önemli 
bir aşama olan ve ileride kullanacağı özümseme yeteneğini kesintiye uğ-
ratır. Kendisine sunulanları bünyesine uygun hale getirerek özümsemesi 
engellendiğinden çocuğun istemediği şeyleri reddedebileceği bilgisini ka-
zanması da güçleşir. 

Özümseme yeteneğinin kesintiye uğramasının, eleştirel düşünmeyi 
engelleyeceğini belirten Perls’ün  (1992:37-44) bu konudaki görüşleri şu 
şekilde özetlenebilir. 

“Saldırganlık çoğu insan için saldırma, parçalama, yok etme an-
lamlarına geldiğinden, tehlikeli bulunarak bastırılmaya çalışılmaktadır. 
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Oysa bir besinin ısırılması, çiğnenmesi, sindirilmesi ve özümsenmesi tıp-
kı entelektüel bir besinin özümsenmesine benzer; düşünmeyi, eleştirmeyi 
ve kavramayı gerektirir. Bu nedenle çocuğun ağlama, tepinme, ısırma, bir 
şeyleri kırma şeklindeki saldırgan davranışları hoş görülmeyip cezalandı-
rıldığında, çocuğun merakı ve araştırmacılığı da aynı ölçüde engellenir. 
Oysa merak ve araştırma isteği, çocuğun öğrenme ve çalışma kapasitesini 
doğrudan etkiler. Dolayısıyla saldırganlığın tamamen bastırılması, zihin-
sel ketlenmeye neden olur ve eleştirel düşünmeyi olanaksız kılar. Saldır-
ganlık sadece parçalamaya yok etmeye yönelik yıkıcı bir enerji içermez, 
aynı zamanda sorgulamaya, mücadele etmeye, üretken olmaya, bir şeylere 
gayretle sarılarak uzmanlaşmaya yönelik tüm eylemlerimizin de itici gücü-
nü oluşturur.”

Harris (1999:87) çevreyle kurulan dengenin Perls’ün söz ettiği saldır-
ganlık, uyum ve özümseme gibi aktif mekanizmalarla sürdüğünü ve do-
ğuştan çevreyi merak etmeye, yeni olana heyecan duymaya, araştırmaya 
ve hayatta kalmaya programlandığımızı belirtmektedir. Büyüdükçe öğre-
nir, öğrendikçe nasıl öğreneceğimizi keşfetmeye başlarız. Yapılmayacak 
olanları elemeyi öğrenerek dünyayı keşfetmede ustalaşır, giderek daha kar-
maşık kavram ve beceriler öğreniriz. Böylece öğrenme kapasitemiz geniş-
ler ve değişir. Bilinmeyen yeni bir çevreyle karşılaşan kişi, kendi sınırını 
genişletmeye çalışır. Bu süreçte öğrenilenler sonucu büyüme, “daha önce 
olmayan bir şekle dönüşmek” anlamına gelir.  

Öğrenme yaşam alanını içeren bir yaşantıdır

Eğitim-öğretim kelimeleri genellikle öğrencilerin akademik ve zeka 
gelişimini akla getirmekte ve öğrencilerin duygusal ve sosyal gelişiminin 
bu süreçlerden bağımsız olduğu düşünülmektedir (Passons, 1975:216). 
Oysa öğrenme; sınıf içi etkinlikler, sınav notları, sınavların kazanılıp ka-
zanılmamasından bağımsız olarak kişi-çevre alanında gerçekleşen bir ya-
şantıdır. Geştalt terapi, sağlıklı gelişim ve öğrenmeyi en üst düzeye çıka-
rabilmek için büyüme, kavrayış ve kişilerarası temasın yoğun olduğu bir 
ortamın, öğrenme için en temel unsur olduğunu varsaymaktadır. 

Kişinin yaşam alanında algılanan her şey, bir ihtiyacı karşılamak için 
organize edilir. Amacımıza giden yoldaki kaynaklar ve engeller belirlenir, 
iç dünyamızdaki istek ve ihtiyaçlarımızla dış dünyanın kaynak ve talepleri 
en iyi çözümde buluşturulmaya çalışılır. Dolayısıyla algısal organizasyo-
numuz problem çözme davranışımız ve yaşam alanımız birbirlerinden kar-
şılıklı olarak etkilenirler (Blumenthal, 2001:155). Örneğin çocuğun öğren-
me stili sadece onun korteksi ve zihinsel süreçleri ile ilgili olmayıp, ailenin 
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temas sınırı, eğitim sistemi ve sosyokültürel değer ve inanç sistemlerinden 
de oluşmaktadır. 

Söz edilen tüm bu sistemlerin dil içinde yapılandığı düşünülürse, öğ-
renmenin en önemli aracılarından biri de dil becerilerinin nasıl kullanıldı-
ğıdır. Çünkü öğrenilenlerin özümsenmesi dil yoluyla mümkündür. Helling 
(akt. Kağıtçıbaşı, 2000:66) tarafından ülkemizde yapılan bir köy çalışma-
sının sonuçları, ana babanın öğretme tarzının, toplumsal gelişmenin nasıl 
bir seyir gösterdiğine işaret ettiğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada Hel-
ling, oğluna odun kesmeyi öğreten bir babanın öğretme stilini gözlemle-
miştir. Ne yaptığını göstererek oğluna model olan baba, sonrasında ondan 
kendisini taklit etmesini beklemiş ve bu süreçte çocuğa herhangi bir sözlü 
açıklama ve mantık yürütme yollarından söz etmemiştir. Babanın oğlu-
na sadece davranışsal olarak model olduğunu fark eden Helling, 20 yıl 
sonra bu köye yeniden gittiğinde verilen eğitimin değişmeden sürdüğünü 
gözlemlemiştir. Kağıtçıbaşı (2000:67) gözleyerek taklit etmenin olduk-
ça önemli bir öğrenme yolu olmasına karşın, bu eğitimin, ancak sözel ve 
muhakeme becerileriyle bir araya gelmesiyle öğrencinin taklitçi olmaktan 
çıkıp, aktif bir katılımcıya dönüşmesinin mümkün olacağını belirtmiştir. 
Yazar, ayrıca, sadece gözleyerek öğrenmenin yeterli olmadığını, hatta hem 
çocuğun gelişimi hem de toplumsal ve ekonomik gelişim açısından olum-
suz sonuçlar doğurabileceğinden de söz etmektedir. 

Yaşam alanımızın en önemli parçalarından biri de okul ve ailedir. 
Örneğin öğrencinin, anne baba ya da öğretmenin beklentilerinin altında 
başarı göstermesi, öğrencinin yaşam alanında temasın kesilmesine yol 
açabilir. Bu tür sorunlarda çocuğun öğrenme tarzı ve bilgileriyle, ondan 
istenenler arasında uyumsuzluk bulunmaktadır. Örneğin çocuk, kendi-
sinden ne istendiğini yeteri kadar anlamamış ya da bilgiye kendiliğinden 
erişebilecek beceriden yoksun olabilir. Bu tip durumlarda çocuğa kendi 
uyum ve özümseme örüntülerini keşfederek yapacağı değişiklikleri nasıl 
koordine edeceğini öğrenmesi için yardım edilmesinin yanı sıra anne baba 
ya da öğretmenin kendi beklentilerinde de çocuğa uygun bir düzenleme 
yapmaları gerekir (Blumenthal, 2001: 155). Örneğin okul müfredatların-
da çocuğa sunulan materyaller, çocuğun anlayabileceğinden karmaşık ve 
gündelik yaşamdan kopuk olduğunda, çocuğun neye, nasıl, neden çalışaca-
ğı konusunda karmaşalar doğabilmektedir. Bu gibi durumlar çoğu zaman 
kuramsal bilgilerin kuru kuruya anlatılmasına dayanan bir ortamla birleşti-
ğinde, çocuğun sınıf içi katılımının ve ders başarısının düşmesi kaçınılmaz 
olmaktadır. Böylece, çocuk bir yandan aile ve öğretmenle karşı karşıya 
gelirken bir yandan da aslında alanda yaşanan birçok aksamanın bedelini 
hem duygusal hem de akademik açıdan ödemektedir.  
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“Öğrenme güçlüğü” şeklinde etiketlemeler, alandaki diğer kişilerin/
sistemlerin sorumluluk almayarak kendilerini devre dışında bırakıp, so-
runun tüm ağırlığının çocuğa yüklenmesine yol açmaktadır. Böyle oldu-
ğunda çocuk ve çevresi arasındaki temas kesintiye uğradığından, çocuğun 
içinde bulunduğu durum daha da güçleşmektedir. Blumenthal (2001:157) 
bu nedenle “öğrenme güçlüğü” ifadesinin uygun olmadığını, çünkü öğren-
menin kişilerarası alanda yeniden yaratılan, etkileşimsel bir süreç olduğu 
belirtmiştir. 

Özetlenecek olursa, Geştalt terapi yaklaşımı bilişsel sorun olarak gö-
rülen farklı öğrenme stillerinin, kişide var olan bir sorundan çok sosyal, 
kültürel, psikolojik alanın bir koşulu olarak görme eğilimindedir. Öğren-
meyle ilgili sorunlar, ancak alanın bir parçası olarak görüldüğünde etkile-
şimsel bir yolla ele alınabilir. 

Öğrenme ilişkisel bağlamda gerçekleşir

Oluşturduğumuz tüm anlamlar gibi öğrenme de ilişkisel dünyamızda 
gerçekleşmektedir. Geştalt yaklaşımına göre öğrenme ve büyüme süreçleri 
diğerleriyle kurduğumuz ilişkiler sayesinde gelişmektedir. İlişkisel bağlam 
yoluyla algılarımızı organize eder, anlama ulaşır, kuralları izler ve prob-
lemi çözeriz (Blumental, 2001:155). Jarvis (2009:32) sinir sistemimizin 
yaşadığımız ortamda bulunan diğer kişilerden bağımsız olmadığını, insa-
nın diğer insanların iç dünyalarını anlamaya yönelik varoluşsal bir çabası 
olduğunu belirtmektedir.  

Harris (1999:90) öğrenmede en temel faktörün, öğrenci ve öğreten 
arasındaki ilişkiye dayandığını belirtmektedir. Bu ilişki, öğrenme duru-
munu ve sonucu büyük oranda belirlemektedir. Destekleyici, özenli ve 
coşkulu bir öğretmenden öğreneceklerimiz alaycı, sıkıcı ve eleştirel bir 
öğretmenden öğreneceklerimizden farklı olacaktır. En çok hatırladığımız 
öğretmenler bize ilham veren, konuyu yaşamla ilişkilendiren ya da eleşti-
rileriyle bütünlüğümüzü zedeleyen öğretmenlerimizdir. 

Vygotsky (1978, akt. Thornton, 1998:122) ustalaşmanın, destekle 
ilişkili olduğunu; anne babaların çocukların tek başına yapamayacakları 
işlerde onlara yeterli destek olmalarının son derece önemli olduğunu ifade 
etmiştir. Verilecek destek ne öğrenmeyi zorlaştıracak kadar fazla, ne de 
tek başına aşırı düzeyde zorlanmaya yol açacak kadar az olmalıdır. Çocuk 
kendini geliştirdikçe ebeveynde aşamalı olarak desteğini geri çekerek, ço-
cuğun yeteneklerini geliştirmesi için ortam ve fırsat sağlamalıdır. 

Vgotsky’nin kuramını deneysel bir çalışmayla ele alan Wertsch 
(1979, akt. Thornton, 1998:122) çocukların yapboz bulmacayı çözerken 
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anne babalarından aldığı yardımın öğrenmeye katkısını araştırmıştır. Baş-
langıçta anne baba, yapboz hakkında herhangi bir fikri olmayan çocuğa 
bunun eğlenceli bir uğraş olduğu söyleyerek, nasıl yapıldığını gösterir. 
Başta birlikte yaparlar, hatta hepsini ebeveyn yapar, bunu yaparken bütün 
parçaları etrafa yayar, ne yapılması gerektiğini açıklar, bir sonraki parçayı 
arar, yerine yerleştirir ve çocuğun katılımını cesaretlendirir. Çocuk nasıl 
yapılacağını anladıkça ebeveyn yardımını yavaş yavaş azaltarak, çözümü 
çocuğa bırakır. “Şu parçayı dene”, “onu bu şekilde kullan” demek yerine 
“bu, doğru parça olabilir mi?”, “kutunun üstündeki resme bir daha bak-
san” gibi önerilerle çocuğun katılımını sağlar. Burada anne baba amacın ne 
olduğundan, çözümün ayrıntılarını şekillendirmeye kadar olan aşamalarda 
çocuğa rehberlik ederek ve çocuğu, sorunun çözümüne katarak, yapboz 
yapmayı bütünüyle öğrenmesi için yardım etmiş olmaktadır.  Benzer bir 
bulgu da Wood, Bruner ve Ross (akt. Thornton, 1998:125) tarafından 4-5 
yaşlarındaki çocuklara piramit yapmakta yardım eden annelerle ilgili bir 
çalışmaya dayanmaktadır. Bu yaş grubundaki çocuklar için zor olan bu 
görev sırasında, doğrudan çözümü gösteren ya da sadece sözlü açıklama 
yapan annelerin çocuklarının bu konuda fazla bir şey öğrenemedikleri; ço-
cuklara en çok yardım eden annelerin çözümü hem sözlü hem de uygula-
malı biçimde aşamalı biçimde gösterenler oldukları gözlenmiştir. Bu an-
neler önce sözlü bir öneriyle başlamışlar, ancak çocuğun anlamayıp takip 
edemediğini fark ettiklerinde örnek göstermeyi teklif etmişlerdir. Thornton 
(1998:126) buradaki karşılıklılığa dikkat çekerek, annelerin çocuğun yaşa-
dığı zorluğu çözebilmesi için rehberlik edici tavrının çocuğun kavrayışın-
da önemli olduğunu vurgulamıştır. Bu sonuçlar çocukların bir yandan yeni 
şeyler (yapboz ya da piramit yapma gibi) öğrenirken, kendilerine ilişkin 
de birçok bilgi (anlıyorum, öğreniyorum, yapıyorum gibi) edindiklerini de 
düşündürtmektedir. Yontef ve Bar-Joseph (2008:185) kendilik hissimizin 
sadece diğerleriyle ilişkide gelişeceğini belirtmişlerdir. Bu deneylerde, ço-
cuklar sadece yapboz ya da piramit yapmayı değil, bir görevin üstesinden 
geleceğine inanmayı, öğretmenin nasıl takip edileceğini, yardım almanın 
ve işbirliğinin ne anlama geldiğini, öğrenme sırasında ihtiyaçlarını nasıl 
fark edip karşılayacaklarını da öğrenmektedirler. 

İlişkisel alandaki bir diğer önemli faktör de bilginin sorgulanması 
için öğrenciye süre tanınmamasıdır. Örneğin öğrenilmesi istenen bilgilerin 
öğrencinin sorgulamasına, test etmesine izin verilmeksizin ezberletilmeye 
çalışılması,  öğrencinin bu bilgileri özümsemesine fırsat bırakmaz. Günü-
müzdeki okul müfredatları buna örnek olarak verilebilir. Müfredatta yer 
alan konuların tamamlanması için, öğretmen konuyu anlatıp bir sonraki 
konuya geçmekte, öğrencinin bilgiyi özümseyip özümsemediği göz ardı 
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edilmektedir. Hatta sorgulama, test etme ve bilgileri sindirme aşamaları 
vakit kaybı olarak görülerek öğrenmenin doğal işleyişi engellenmektedir. 
Doğal olarak bu tür öğrenme yaşantılarına alışan çocuk, bilgileri sindirme-
ye çalışırken vakte ihtiyacı olduğunun bile farkına varmakta zorlanmakta-
dır. Tam tersine vakte ihtiyaç duymanın kendisinde bir soruna işaret eden 
bir durum olduğu inancı da geliştirebilmektedir. Dolayısıyla öğrencinin ön-
ceki öğrenme deneyimleri, daha sonraki öğrenme biçimini belirlemektedir.  

Öğrenme farkına varmaktır

Geştalt yaklaşımına göre büyüme ve değişme, farkındalıkla başlar 
(Latner, 1992, akt. Daş, 2006:49). Nevis (1987:111) farkındalığı dikkat sü-
reçleriyle ilişkilendirerek, dikkatini ihtiyaçlarına yönelten kişilerin; çevre-
nin kendilerine gelmesini beklemeyip bir şeylerin oluşması için aktif çaba 
gösterdiklerini, oluşan şeyleri organize ederek ön plana aldıklarını, eksik 
ve güçlü yönlerini fark ederek strateji geliştirebildiklerini belirtmektedir. 
Öte yandan tersine, farkındalığın, herhangi bir şekle yöneltilmesinde zor-
luk yaşayan kişilerin ise dünyanın kendiliğinden onlara gelmesini bekle-
diklerini, algılarını isteklerine göre organize etmekte zorlandıklarını, görüş 
açılarına giren her şeye eşit önem vererek çok az şeyi ön plana çıkarta-
bildiklerini bu nedenle de bir şeylerin olmasını umarak işleri halletmeye 
çalıştıklarını ifade etmektedir. Dolayısıyla farkındalık; anlam oluşturma, 
organize etme ve bütünleştirme sürecinin hem ilk aşamasıdır, hem de bu 
sürecin tümünde yer alan en önemli özellik ya da durumdur. 

Geştalt psikologları (akt. Schultz ve Schultz, 2002:481) öğrenmeyi, 
var olan bağlantıların birdenbire ve kendiliğinden görüldüğü içgörü şeklin-
de yorumlamışlardır. Bu görüşe göre organizma, içgörü kazanmadan önce 
problemin çeşitli parçaları arasındaki bağlantıları görebilmiş olmalıdır. 
İçgörü deneyleri, öğrenmenin psikolojik çevreyi yeniden yapılandırdığını 
veya yeniden organize etmeyi içerdiğini göstermiştir. Yontef (1993:183) 
bu tür bir yaşantının bir tür keşif olan “aha” yaşantısı olduğunu belirtmiş-
tir. “Aha” yaşantısı yoluyla farkına varılanlar, öncekinden farklı biçimde 
organize olur ve kişinin konuya olan motivasyonu, bilgileri, düşünceleri, 
içinde bulunulan bağlam içinde bütünleşerek tam bir aydınlanma yaşanır. 
Dolayısıyla öğrenmenin pasif bir yaşantı olmadığı, öğrenen kişinin aktif 
olarak çevreyi etkilediği bir süreç olduğu düşünülebilir. Daş (2006:62) sa-
dece farkına varmanın değişim için yeterli olmayacağını, değişimin ola-
bilmesi için farkındalıkların kişilikle bütünleştirilmesi, kişisel ve çevresel 
alternatiflerin değerlendirilmesi ve günlük yaşamda denenmesi gerektiği 
belirtilmektedir. Öğrenme açısından düşünüldüğünde ise kazanılan bilgiler 
arasında bağlantı kurulması ve bu bağlantının resmin büyük parçalarıyla 
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ilişkilendirilmesi, öğrenme açısından en istendik sonuçtur. Kişi bu yolla 
özümsediği bilgileri içselleştirir. “Aha” yaşantısı olarak söz edilen kavra-
yış, bu şekilde yaşanmaktadır. Harris’e (1999:88) göre öğrenme, bir örün-
tüyü fark etme, onu düzenleme, onun yapısını, dinamiğini ve yasalarını 
kavramanın yanısıra etkili bir şekilde kullanmayı da içerir. Bağlantısızmış 
gibi görünen parçalar ya da deneyimler aniden bir araya gelerek bir anlam 
oluşturur ve böylece “aha” yaşantısı gerçekleşir 

Wertheimer (akt. Kaygusuz, 2012:378) mantık yoluyla öğrenmenin 
kavrama yoluyla öğrenmeye engel olabildiğini, bireyin içgörüsel öğren-
meyi gerçekleştirebilmesi için mantıklı olmaya ihtiyacı olmadığını belirt-
miştir. Çünkü içgörüsel öğrenmede, kişi, anlayıncaya kadar elindeki veri-
leri tekrar tekrar düzenleyerek çözüme ulaşmayı dener. Bu bağlamda, aynı 
problem için farklı kişiler, farklı çözüm yolları bularak farklı sonuçlara 
ulaşabilirler.

Öğrenme kişinin ilgisi ya da duyulan bir ihtiyaç
sonucu gerçekleşir

Geştalt Kuramı, ihtiyaçların karşılanmasını esas alan bir yaklaşımdır. 
İhtiyaçların ortaya çıkışı, öncelik kazanması ve karşılanması “şekil-fon” 
ilişkisi ile açıklanmaktadır (Perls, Hefferline ve Goodman, 1951/2003:25). 
Kurt Lewin tarafından ortaya atılan bu ilişkiye göre, algılama ve anlamlan-
dırma sırasında öne çıkan bazı özellikler “şekil”, arka planda kalanlar ise 
“fon”u oluşturur (Daş, 2006:68). Bir uyaran şekil haline geldiğinde, dikkat 
ve farkındalık buna yönelir (Burley ve Bloom, 2008:161). Oluşan şekil, dış 
dünyada yer alan bir uyaran olabildiği gibi (örneğin sınav geçme, yüksek 
not almak, zorunluluk gibi) içsel bir duyumda (örneğin öğrencinin merakı 
ya da ilgisi) olabilir. Duyumların oluşturduğu şekil, fonun organize yapısı 
sayesinde anlamlandırılır. Diğer deyişle daha önceki bilgi ve deneyimleri-
miz oluşmaya başlayan şekle anlam verir ya da netleşip netleşmeyeceğini 
belirler. Burley ve Bloom (2008:163) fonda yer alan bilgi ve deneyimlerin 
organize bir yapıda olduğunda, şekil ve fonun birbirlerini organize ederek 
yaşantıya anlam verdiklerini belirtmiştir. Yazarlara göre belleğimiz de bu 
işleyiş sonunda oluşmaktadır. 

Harris (1999:87) öğrenme ve büyümenin, şekil-fon ilişkisinden ba-
ğımsız düşünülemeyeceğini belirtmektedir. Sağlıklı bir temas ancak me-
rak, uyarılma ve ihtiyacın hissedilmesiyle başlar. Böylece organizma 
dikkat kesilir, odaklanır, konuyla ilgilenir ve heyecan duyar. Bu işlevler 
sayesinde, neye ihtiyacımız olduğuna ve belirli bir durumda ne istediğimi-
ze odaklanabiliriz. Böylece ihtiyaç karşılandıkça şekil, fona geçer ve yerini 
yeni ihtiyaçların oluşturacağı şekle bırakır. 
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Organizma herhangi bir ihtiyacın ortaya çıkmadığı bir anda denge 
halindedir. Herhangi bir ihtiyacın ortaya çıkmasıyla bu denge bozulur ve 
organizma bu ihtiyacı karşılamaya ilişkin gerilim yaşar. Gerilim ya da he-
yecan, hem aranılan hem de korkulan bir durumdur (Clarkson, 1991:89). 
Çünkü insan hem kendini korumak hem de büyüyüp, gelişebilmek için 
keşfetmek, sorgulamak ve araştırmak ihtiyacı içindedir. Diğer deyişle in-
san bir yandan güvenlik arayışı içindedir bir yandan da gelişmek ve büyü-
mek istemektedir. Dolayısıyla öğrenmenin kendisi, tam da bu büyüme ve 
gelişme isteğinin merkezinde yer alır (Korb, Davenport, Martin ve Korb, 
2007:19). Bu nedenle öğrenme, aynı zamanda bir keşfetme süreci oldu-
ğundan ilgi ve merakla doğrudan ilgilidir. Merak ve ilgi, kişinin o konuya 
doğru yoğunlaşması için gereken enerjinin üretilmesine yol açar. Koffka 
(1978:193) fonda yer alan bazı özelliklerin öne çıkarak şekil haline geldi-
ğini ve kişinin şekil haline gelen uyarana yönelttiği enerji miktarının, fona 
yönelttiğinden daha fazla olduğunu belirtmiştir. Gerçekten de öğrencile-
rin ilgilerini çeken bir konudan bahsedildiğinde öğretmenlerini pür dikkat 
kesildikleri bilinir. Böyle bir durumda öğrencilerin pür dikkat kesilmesi 
ilginin, merakın ya da enerjinin anlatılan konuya yöneldiğine işaret etmek-
tedir. Ancak tersi durumlarda öğrencilerin kendi aralarında konuşmaları 
ilginin ya da enerjinin kendi aralarındaki ilişkiye yöneldiğini düşündürt-
mektedir. 

Daş (2006:70) algılama sırasında öne çıkan özelliklerin kişinin ihti-
yacına ve bu ihtiyacın farkında olma derecesine göre şekillendiğinden söz 
etmektedir. Dolayısıyla öğrenilecek materyalin, öğrencinin ihtiyacını kar-
şılayacak şekilde düzenlenmesi öğrenmenin gerçekleşmesi açısından son 
derece önemlidir. Aksi takdirde öğrencinin ilgisini çekmeyen uyaranlar 
fonda yok olmaktadır. Böyle durumlarda “öğrenmiştik ama neyi öğren-
miştik”, “o konuda bir şeyler anlatılmıştı ama hiç hatırlamıyorum” gibi 
ifadeler ortaya çıkar. O nedenle ders anlatımı sırasında bu bilgilerin öğ-
rencilerin gündelik hayatında yer alan durumlarla bağlantısının kurulması, 
bilginin şekil haline gelmesini ve fonda kaybolmasını önler. Diğer taraftan 
eğer uyaranlar kısa süreli olarak şekilde kalırsa, hemen unutulur gider ve 
kalıcı olmaz. Bu nedenle öğretmenin derste konuya yönelik merak ve ilgi 
yaratacak unsurları öne çıkarması, konunun ezberlenmesi, anlaşılması ya 
da özümsenmesi açısından önemli olacaktır. Dolayısıyla öğrenilecek ko-
nunun şekil haline gelmesi öğrencinin ilgi ve merakının uyarılmasına bağlı 
olabileceği gibi öğretmenin o uyaranların öğrencilerde ilgi uyandıracak şe-
kilde sunmasıyla da doğrudan ilişkilidir. Örneğin öğrencilerin günlük ya-
şamlarıyla bağlantı kurabilecekleri örnekler vermek, sınıf etkileşimi içinde 
konuları canlandırmak, sadece çalışkanların değil her öğrencinin katılabi-
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leceği türde uygulamalar yapmak öğrencilerin öğrendiklerini kısa sürede 
unutmalarını engelleyebilecektir. 

Geştalt algı psikologları (akt. Garcia, Baker ve Demoya, 2005:307) 
tarafından tasarlanmış olan vazo/yüz optik illüzyonu (Şekil 1) incelendi-
ğinde bu ilke daha açık olarak kavranabilir.  Şekle bakan kişi, ya birbirine 
bakan insan profili ya da bir vazo görür. Ancak her iki şekil aynı anda 
algılanmaz. Vazo şekil olduğunda, profiller fonda kalır ve şekil olarak algı-
lanmaz. Perls (1969/1992:31) aynı anda iki farklı ya da birbirine zıt özelli-
ğin, şeklin ya da örüntünün algılanamayacağını, oluşan geştaltın ancak tek 
bir şekle göre oluşabileceğini belirtmektedir. Dolayısıyla aynı anda birden 
fazla ihtiyacı karşılamak mümkün olmadığından, ihtiyaçlar içinde öncelik 
sıralaması yapmak önemlidir. Örneğin sınav kaygısı gibi durumlarda, şe-
kil, sorunun içeriği yerine sınava yönelik kaygı ve endişelerden oluşmak-
tadır. Diğer deyişle soruların içeriği ya da bilgiler fonda yer almaktadır. 
İnsan hem endişeli olup hem soru çözemez. Dolayısıyla önce kaygı ya da 
endişenin giderilmesi, soru içeriğinin şekil haline gelmesini ve öğrencinin 
sorulara yönelmesini kolaylaştırır. Bu örnekte duygusal ihtiyaçlar ve aka-
demik ihtiyaçlar birbiriyle karışmış ve duygusal ihtiyaçlar öne alınıp kar-
şılanıp tamamlandığında, akademik ihtiyaçlara yönelmek mümkün olmuş-
tur. Benzer bir şekilde öğrencinin “öğrenemeyeceğim”, “ben yapamam” 
gibi düşünceleri olduğunda, öğrencinin dikkati, o bilgilere eşlik eden du-
yum (huzursuzluk, karın bölgesinde gerginlik gibi), duygu (endişe, korku) 
ve düşüncelere (“bu beni aşar”, “ne işim var bunlarla”) yöneldiğinden bu 
gibi durumlarda bilgiye odaklanılamaz ve öğrenme kısmi gerçekleşir ya da 
gerçekleşmez.  

ŞEKİL 1. Vazo yüz optik illüzyonu
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İlgimizi çeken şeyleri öğreniriz (Heron, 2009:144). Başka bir ifadeyle 
ilgimizi çeken şeyleri öğrendiğimizde bu hoşumuza gider ve dış dünya-
dan gelecek pekiştireçlerin rolü azalır. Kaygusuz (2012:378) susamış bir 
insana “su içersen sana çikolata veririm” demenin anlamlı olmadığını, bu 
nedenle öğrenme isteğinin yaratılması sayesinde dışsal pekiştireçlere ge-
reksinim duyulmayacağını belirtmiştir. Çoğu ebeveyn çocuklarına, “dersi 
derste öğrenmelerini” tembih eder. Hatta çoğu anne baba “evde hiç çalış-
mıyor, derste ne öğreniyorsa o” diyerek kimi zaman gururlanır kimi zaman 
da hayıflanır. Bu nedenle de çocuğun derste mi evde mi öğrendiği önemli 
bir konu değildir. Önemli olan hangi anda öğrenmenin çocuk için uygun 
olduğudur.  Çünkü öğrenme içinde bulunulan anda gerçekleşmektedir. İl-
gimizi çeken uyaranlara enerjimizi yönelttiğimizde, dikkat oluşan şekil 
üzerinde olmakta ve bilgiler, akılda kalarak özümsenmektedir. Kurt Lewin 
(akt. Kent-Ferraro ve Wheeler, 2001:214) tüm dikkat süreçlerinin belirsiz-
liği gidermek ve problem çözmek amaçlı olduğunu belirtmiştir. O nedenle 
anlatılan bilgilerin, o anda oluyormuşçasına örneklendirilmesi ya da can-
landırılması, konuya ilişkin kavrayışın artması, hem öğrencilerdeki belir-
sizliğin giderilmesini hem de öğrenmenin kalıcı olmasını sağlamaktadır. 

Kişinin ilgisini çeken konuları kavraması ya da zorunlu olduğu görev-
leri yapması açısından önemli olan bir diğer konu da sorumluluk almakla 
ilişkilidir. Örneğin susadığımız zaman, bu ihtiyacımızın sorumluluğunu 
alarak su içmek için gerekli eylemleri kolaylıkla yapabiliriz. Benzer şekil-
de ilgi duyduğumuz bir konuyu öğrenmek ya da sınıfı geçmek için yapıla-
cakların sorumluluğunu almak akademik başarının olmazsa olmazlarıdır. 
Dolayısıyla o bilgiye ne kadar ihtiyacımız olduğunu bilirsek, öğrenmek 
için yapılacakların sorumluluğunu almak da o kadar kolay olur. Heron 
(2009:143) kimsenin kimse yerine anlayamayacağını veya uygulayama-
yacağını; Rogers (akt. Harris, 1999:88) ise kimseye doğrudan bir şey öğ-
retilemeyeceğini, ancak öğrenmesinin kolaylaştırılabileceğini belirtmiştir. 
Bu nedenle öğrencilere nasihat ya da öğüt vermek yerine, çocukların risk 
almalarına ve davranışlarının sonuçlarını üstlenmelerine fırsat tanımak 
gerekir. Öğrencinin kendisinden beklenenleri yapmadığı durumlarda ise 
sorumluluğunu üstlenmesini engelleyen faktörler üzerinde durulması bir 
diğer önemli noktadır.

Öğrenmenin bir diğer önemli yönü de kişinin kendini gerçekleştirme 
sürecine katkıda bulunmasıdır. Kendini gerçekleştirme, pek çok insanın 
zannettiği gibi kişilerin genel geçer doğrulara göre en mükemmel özellik-
lere sahip olması değil, kişinin potansiyelini ve mevcut özelliklerini en iyi 
şekilde kullanır hale gelmesidir (Daş, 2006:21). Örneğin kendini gerçek-
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leştirme tüm derslerden en yüksek notları almak, üniversite sınavında en 
yüksek puanlı bölümü kazanmakla eşdeğer değildir. Kendini gerçekleşti-
ren bir öğrenci hangi konulara ilgi duyduğunun, hangi alanlarda daha be-
cerikli olduğunun farkındadır ve becerilerini ilgi duyduğu alanla bir araya 
getirdiğinde, hem merakını giderir hem de duyduğu merak, öğrencinin o 
konuda başarılı olmasına yol açar. Dolayısıyla bu süreçte, öğrencinin başa-
rıların tadını çıkartması da mümkün olur. Bu nedenle eğitimde standart de-
ğerlendirmeler yerine kişinin özelliklerine uygun beklentiler içine girmek, 
öğrencilerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayacaktır.

Geştalt yaklaşımına göre ihtiyaçların karşılanması bir dizi aşamayı 
içermektedir. Aşağıdaki bölümde, öğrenme yaşantılarında bu aşamaların 
nasıl geçildiği ve nasıl engellendiği ele alınmaktadır. 

İhtiyaç döngüsü ve öğrenme yaşantıları

Duyum

İhtiyaç döngüsünün ilk aşaması duyum aşamasıdır. Bu aşamada iç-
sel veya çevresel yaşantılarla ilgili uyarıcıların ortaya çıkmasıyla fiziksel, 
psikolojik ya da sosyal ihtiyaçlardan biri şekil haline gelmeye başlar (Daş, 
2006: 74). Bu aşamada yer alan duyumlar, karmaşık ve ayrışmamış oldu-
ğundan, yaşantının ham verileri olarak düşünülebilir (Carlock, Glaus ve 
Shaw, 1992:195). Yukarıda öğrenmenin merakla ya da istekle başladığı be-
lirtilmişti. Harris (1998) bu nedenle öğrencinin ortaya çıkan yeni uyarana 
karşı hissettiklerinin (ilgi ya da ilgisizlik gibi) anlaşılmasının önemli oldu-
ğundan söz etmiştir. Çünkü öğrenme ortamı öğrencinin hevesini baştan kı-
rarak, öğrencilerin cansızlaşmasına, geri çekilerek kendi düşüncelerine ve 
hayallere odaklanmasına yol açabilir. Örneğin fiziksel çevrenin ilgi çekici 
olup olmaması, öğretmenin bilgiyi coşkulu bir şekilde aktarıp aktarma-
ması, ya da öğrencilerin kendini ifade etmelerinin teşvik edilip edilmeyişi 
gibi. Bu faktörler öğrenmenin duyum aşamasında tıkanmasına yol açabilir. 
Diğer yandan çocuğun ya da kişinin kendisi veya çevresiyle ilgili hiçbirşe-
yi merak etmemesi, hiçbir şeye ilgi duymaması da (örneğinn depresyonda 
olması) duyarsızlaşmaya ve duyum aşamasında tıkanıklığa yol açabilir. 

Farkındalık 

Farkındalık aşaması, içten gelen duyumların ya da çevresel uyaran-
ların anlamlandırıldığı aşamadır (Daş, 2006:75). Duyum aşamasındaki 
ham veriler, anlamlı bir şekil oluşturmaya başlamış, duyumlar içinden biri 
daha canlı ve enerji içerecek şekilde anlamlı hale gelmiş, diğer deyişle 
organize edilmiştir (Kepner, 2008:109). Böylece ihtiyaç belirgin bir şekil 
oluşturarak göze çarpmaktadır. Örneğin ağzımızın kuruluğunu susadığı-
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mız şeklinde yorumlamamız farkındalık aşamasının işlevidir. Diğer bir 
deyişle duyumlara anlam vererek ihtiyaçlarımızın adının belirlenmesi, bu 
aşamada gerçekleşir. Kepner (2008:110) bu aşamada yaşanan direnç ya da 
zorlukların, duyumların yapacaklarımızla ilişkisini kurmaya yönelik oldu-
ğundan söz etmiştir. Örneğin susadığımızda dudaklarımız kuruması ya da 
acıktığımızda midemizin kazınması, duyum olarak ortaya çıkarak bize ih-
tiyaçlarımızı hissettirirler. “Dudaklarım kuruyor o halde susamışım, su iç-
mek istiyorum”, “midem kazınıyor acıktım” türü ifadelerle bu duyumlara 
anlam vererek gerekli davranışları organize ederiz. Ancak her durumda du-
yumların anlamlandırılması örnekteki kadar kolay ve açık olamamaktadır. 
Örneğin başarılı olmak, kendini ifade etmek gibi ihtiyaçların eleştirildiği, 
yargılandığı durumlarda, kişi bu ihtiyacı hissettiren duyumlarda bile utana-
bilir ve duyumlarını anlamlandırmak yerine bambaşka bir şeye yönelerek 
duyumun davranışa dönüşmesi için gerekli enerjiyi farklı bir duruma yö-
neltebilir. O nedenle duyumların anlamı bulunmadıkça, hissedilen ihtiya-
cın anlaşılması ve gerekli davranışların organize edilmesi güçleşmektedir. 

Dolayısıyla herkesin ama özellikle çocukların öğrenme yaşantıları-
nı bütünleştirebilmeleri için ihtiyaçlarının farkına varmalarına yardım-
cı olmak oldukça önemlidir (Tudor, 2001:155). Harris’e göre (1998) bu 
aşama, amaç ve stratejinin fikre dönüştüğü aşamadır ve pek çok şekilde 
engellenebilir. Kişi birden fazla uyarana yönelerek, kendisine tanıma ve 
planlama için yeterli vakti vermeyebilir. Ya da yaşadığı kaygı nedeniyle 
kafası karışabilir. Kişinin bu noktada duyumlarını ya da dışsal uyaranları 
tam anlamlandıramaması; ne yapacağını bilmemesine, plan yapamamasına 
ya da neyi merak ettiğini farkına varmasına engel olur. Diğer bir deyişle 
kişi kendisini engelleyen dışsal ve içsel faktörlerin farkına varmakta güç-
lük çekebilir. 

Harekete Geçme 

Harekete geçme aşamasında, kişi artık ihtiyacının ne olduğunu be-
lirlemiş ve bu ihtiyacı karşılamak için ne gibi seçenekleri olduğunu dü-
şünmeye, araştırmaya ve planlamaya başlamıştır (Daş, 2006:76). Tudor 
(2001:156) bu aşamanın kişinin içsel ve dışsal süreçleri bir araya getir-
meye çalıştığı bir aşama olduğundan söz etmiştir. Örneğin öğrencinin ilgi 
duyduğu konuyu öğrenmek ya da sınavdan yüksek bir not almak için plan 
yapması (nasıl ve ne zaman çalışacak; amacını gerçekleştirmesi için hangi 
yöntem uygun olacak gibi) bu aşamanın görevlerini oluşturur. 

Kepner (2008:121) bu aşamada üç unsurun önemine dikkat çekmek-
tedir: İstekli ve hazır olma, destek ve enerjinin üretilmesi. İlk aşama olan 
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istekli olma sırasında kişi, eyleme geçmeye odaklanmanın yanı sıra bilişsel 
ve imgesel anlamda da bir hazırlık içerisindedir.  Sınava girecek olan bir 
öğrenci, bildiklerini içinden tekrar edebilir, kendini destekleyici ifadeler 
kullanarak motivasyonunu artıracak zihinsel eylemlerde bulunabilir. Ki-
şinin istekli olmaması durumunda, hareket eyleme dönüşmez, onun yerini 
kendini tekrar eden takıntılı düşünceler alır. 

Hazır olma ise hareketin, kişinin beceri düzeyi ve kapasitesine uygun 
olup olmamasıyla ilişkilidir. Bu aşamada yeterli kas gücünün olup olma-
ması da, uygun kapasite açısından önemlidir. Örneğin 3 yaşındaki bir ço-
cuk, okuma yazma becerisi kazanmak için yeterli bilişsel donanıma sahip 
olmadığı gibi gerekli olan motor gelişime de sahip değildir. O nedenle dış 
dünyanın beklentileriyle, çocuğun becerilerinin uzlaşması gerekir. Karma-
şık bir eyleme hazırlanırken yapılacak zihinsel hazırlık, sinir sisteminde 
bulunan nöronal ağların etkilemesiyle, yeterli kas gücünün ortaya çıkması-
na ve oluşan enerjinin sahip olunan beceriler yoluyla bütünleşerek hareke-
te geçirilmesine imkân tanır. Dolayısıyla hareketin temasa dönüşebilmesi 
için uygun hareketin gerçekleşmesini sağlayan tüm unsurların da çocuğu 
destekleyebilecek ölçüde gelişmiş olması gerekir. 

Harekete geçme aşaması aynı zamanda duygu ve duyumların yarattığı 
enerjinin, harekete geçilmesi için kullanılmasını içerir. Melnick ve Nevis 
(2003:76) bu aşamanın aynı zamanda duyumlardan yola çıkılarak duygu-
sal enerjinin üretildiği aşama olduğunu belirtmiştir. Kepner (2008:127) 
ihtiyacın yeterince enerji içermediği bir durumda, kişinin harekete yönel-
mesinin mümkün olmayacağından söz etmiştir. Dolayısıyla eyleme ha-
zırlanırken kas tonumuzun artması ya da azalması ile hareket için uygun 
pozisyonu yaratırız. Böylece kendimize o eylemi yapmak için destek sağ-
larız. Bu destek, kimi zaman kişinin kendisiyken kimi zaman da çevreden 
alarak sağlanır. Örneğin konuyu bilen bir kişiden yardım almaya ya da bizi 
motive edici sözler söyleyeceğini bildiğimiz bir kişiyle konuşmaya karar 
verebiliriz. 

Daş (2006:76) bu aşamada takılan kişilerin, ihtiyaçlarını karşılamada 
alternatif yollar olduğunu bilmelerine karşın, erteleme ve kararsızlık nede-
niyle engellendiklerini belirtmektedir. Kararsızlığın en temel nedeni, ihti-
yaçlarını karşılamak için coşku ve heyecan duymak yerine korku ve kaygı 
yaşanmasıdır. Harris (1998) öğrenemeyeceğine ilişkin içe alınan olumsuz 
bilgilerin (aptalım, öğrenemem gibi), kişinin hareket etmesini engelledi-
ğini; kişilerin bu inanç ve korkular nedeniyle harekete geçmediğini (plan 
yapmak, yardım istemek gibi) belirtmektedir.
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Hareket

Hareket aşamasında kişi ihtiyacını belirlemiş, onları karşılamak için 
gerekli planları yapmış ve ortaya çıkan enerjisini, amaçlarına yönelik ola-
rak kullanmaya başlamıştır. Artık algısal, davranışsal ve duygusal faaliyet-
ler organize edilmiş durumdadır (Daş, 2006:78). Bu aşama aynı zaman-
da ders çalışma, ders dinleme, araştırma, deney yapma, problem çözme 
aşamasıdır. Bu aşama aynı zamanda yeni olanla karşılaştığımız, çevreden 
etkilendiğimiz, çevreyi etkilediğimiz ve bu karşılaşma yoluyla da büyü-
düğümüz bir basamaktır (Kepner, 2008:142). Bu nedenle de tüm bunları 
yapabilmek için hareket ederiz. Yazarız, not alırız, özet çıkarırız, konuyu 
anlatırız, deneriz, kütüphaneye gider ders çalışırız ve öğrenmek için daha 
birçok eylemde bulunuruz. Bu aşamanın engellenmesi kişinin kendisini za-
yıf ve güçsüz hissetmesine yol açar (Kepner, 2008:142). Örneğin merak et-
tiğimiz bir soruyu soramamak, parmak kaldırmak istediğimizde bunu yap-
mamak gibi durumlarda hareket engellenmiş olur ve öğrenmeyi engeller. 

Harris (1998) bu aşamada kişinin başlatması gereken etkinlikleri, ye-
terli kapasitesi olmadığına inanarak başlatmayabileceğini, hatta takıldığı 
noktayı gizlemek amacıyla kendinden emin bir hava yaratarak biliyormuş 
gibi davranabileceğini de belirtmektedir. Sınıf ortamında oluşan korku ve 
tedirginlik de öğrencinin bu aşamada engellenmesine yol açabilir. Öğret-
menin duyarlı olmadığı durumlarda, öğrenci risk almak için teşvik edil-
mezse, öğrenciye hareketsiz kalmak daha kolay gelebilir ve farklı çözüm 
seçenekleri üzerinde durmaz. 

Temas 

Temas aşamasında ise kişi amacını gerçekleştirmek üzere gerekli olan 
faaliyetleri gerçekleştirmekte, ilişkileri yaşamakta ve davranışları yapmak-
tadır (Daş, 2006:78). Bu aşama tamamen uygulamaya yöneliktir. Çalışılan 
ders, yapılan deney, gözlem yapılan materyal, çözülen problem kavranma-
ya ve özümsenmeye başlanmış, artık konunun anlam ve sonuçları anlaşıl-
mıştır. Başka bir deyişle kişi çevreden aldığı şeyi, kendi kullanabileceği bir 
şeye dönüştürmektedir.

Harris (1998) bu aşamada kişinin hata yapmamak, eleştiri almamak 
ya da ortaya çıkmamak için, içinde bulunduğu durumla tam temas kurma-
yabileceğini belirtmektedir. Bu tür durumlarda kişi, tam temas kurmamak 
için, öğreniyormuş gibi yapabilir ya da diğerlerinin yaptıklarını kopyala-
yabilir. 
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Doyum

Doyum aşamasında ise, kişi artık amacını gerçekleştirmiş durumda-
dır, dolayısıyla fiziksel ve psikolojik olarak tam bir doyum yaşar (Daş, 
2006:79). Öğrenme deneyimi açısından bu aşama, öğrenilenlerin gözden 
geçirilmesi ve kazanım, istendiği gibi olduysa,  kutlama aşamasıdır. 

Bu aşamada karşılaşılan güçlüklerden biri de kişinin yaptıklarını 
başkalarıyla karşılaştırıp,  kendini değersizleştirmekle meşgul olmasıdır. 
Daş (2006:80) doyum aşamasında takılan kişilerin ne yaparlarsa yapsın-
lar memnun olmadıklarını, yaptıkları şeyde mutlaka bir kusur aradıklarını, 
elde ettiklerini içlerine sindirmekte zorlandıklarını belirtmektedir. Örneğin  
öğrencinin tam başaramadığını düşünmesi, notundan memnun olmaması, 
üniversite sınavında ilk 10’a giremediği için üzülmesi gibi. 

Geri çekilme

Geri çekilme aşaması ihtiyaç döngüsünün hem sonu hem de başlan-
gıcıdır. Artık ihtiyaç karşılanmış, doyum sağlanmış ve karşılanan ihtiyaç 
yine fona geçmiştir (Daş, 2006:80). Diğer tüm etkinlikler gibi öğrenme 
deneyiminin ardından da kişi, dinlenme ve gevşeme dönemlerine ihtiyaç 
duyar. Geri çekilmenin yaşanmaması, kişiyi, tükenmişliğe götürür. Daş 
(2006:81) özellikle işkolik olan kişilerin durumlarından ne kadar şikayetçi 
olsalar da harekete devam ettiklerini, yorulup uykularının geldiğini fark 
etmekte zorlandıklarını ifade etmiştir. Harris (1998) bu kişilerin yavaşla-
yamadıklarından bir iş bitmeden diğerine başladıklarını belirtmiştir. Bu 
aşama belki de Geştalt terapi yaklaşımını diğer tüm kuramlardan ayıran 
önemli bir farktır. Öğrenilen şeye ilginin azalması ve bunların fona ge-
çerek “dinlenmeye” alınması Geştalt yaklaşımının vurgu yaptığı önemli 
bir konudur. Tablo 1’de öğrenme yaşantısının ihtiyaç döngüsünde nasıl ta-
mamlandığı ve öğrenmenin döngüde hangi aşamalarda engellendiği ya da 
tıkandığı gösterilmektedir. 
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İhtiyaç 
döngüsünün 

aşamaları

Öğrenme yaşantıları Öğrenme yaşantılarının engellenmesi

Duyum Bir konu ilgisini çeker. Merak uyanmaz, kişinin ilgisini hiçbir şey 
tam olarak çekmez.

Farkındalık
Neyi merak ettiğini, ilgisinin 
neye yöneldiğini ya da ihtiyacını 
belirler.

Neye ilgisinin olduğuna odaklanamaz, neye 
ihtiyacı olduğunu belirleyemez.

Harekete geçme Merakını ya da ihtiyacını gidere-
bilmek için planlar yapar.

Plan yapamaz, alternatif geliştiremez.

Hareket Yaptığı planları uygulamaya baş-
lar.

Ne yapması gerektiğini bildiği halde yap-
maz.

Temas

Bilgilerin içselleştirilmesi yoluy-
la öğrenme ve özümseme başla-
mıştır.

Kendini konuya veremez, kaygı ve olumsuz 
duygular nedeniyle odaklanamaz, bağlan-
tıları kuramadığından bilgileri içselleştire-
mez.

Doyum Öğrenmekten memnundur. Öğrendiğini ya da kendisini değersizleştirir.

Geri çekilme

Öğrenme tamamlanır ve kişi öğ-
rendiklerini sindirir ve kullanabi-
lir hale gelir.

Öğrendiklerini sindirmek için kendisine va-
kit bırakmadan başka bilgilere yönelir. Bu 
çok yorucu olduğundan giderek öğrendikle-
ri de birbirine karışır. 

Tablo 1 : Öğrenme Yaşantısı ve İhtiyaç Döngüsünün Aşamaları

Öğrenme kişi-çevre arasındaki temas sonucu gerçekleşir

Geştalt terapi yaklaşımına göre organizma ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere çevreyle temas kurar ve ihtiyacını karşıladığında geri çekilir. Or-
ganizmanın kendini ayarlama mekanizması sayesinde oluşan bu süreç, 
temas-geri çekilme yaşantılarının ritmik bir örüntü izlemesiyle yaşanır. 
Temas, organizma-çevre sınırında olan bir alışveriştir ve enerji ya da bilgi 
içerdiğinden, kişisel gelişimin aracı olarak görülür. Bu nedenle temas sı-
nırında yaşanan alışveriş; canlı, dinamik ve özümsemeye yönelik oldukça 
değişim ve büyüme gerçekleşir. Temas ve özümseme sonucu sadece eski 
bilgiler yeniden bir araya gelmez, aynı zamanda yeni ve eski bilgiler, kişi-
liğin çeşitli yönleri ile farklı bir yenilikle buluşur (Clarkson ve Mackewn, 
1993:55). Temas sınırında yaşanan alışverişin süreğen biçimde kesintiye 
uğraması ya da engellenmesi ise, kişinin büyümesini ya da yeni öğrenme 
deneyimlerine açık olmasını engeller. 
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Eğer öğrenmeyi, temas olmadan gerçekleşmesi mümkün olmayan bir 
yaşantı olarak tanımlarsak; tüm öğrenme deneyimlerinin de aynı şekilde 
dinamik, karşılıklı değişen veya kişi-çevre sınırında yaşanan temaslar yo-
luyla kazanıldığını söyleyebiliriz. Matematik, fizik problemleri çözmek, 
roman karakterleri üzerine analizler yapmak, kimya elementlerinin ne işe 
yaradığını ya da tarihte yaşanan olayları öğrenmek gibi akademik bilgi 
kazanımının yanı sıra kendini ifade edebilmek, kişilerarası ya da akran et-
kileşimlerinde bulunmak gibi duygusal yaşantıların hemen hepsi çözümle-
necek sorunlardır. Diğer deyişle bu konuların hepsinde temas sınırının bir 
tarafında öğrenci, diğer tarafında ise öğretmen, kitap, arkadaş ya da ebe-
veyn bulunmaktadır. Her iki tarafta temas kurarken çeşitli yollar kullan-
maktadır. Geştalt yaklaşımında kişinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 
çevreyle temas kurarken kullandığı bu yollara temas biçimleri denir (Daş, 
2006: 118). Bunlar içe alma, duyarsızlaşma, saptırma, yansıtma, kendine 
döndürme ve iç içe geçme şeklinde adlandırılmıştır. Kişi-çevre arasında 
soruna yol açan, bu temas biçimlerinin kendisi değil, ne kadar süre ile na-
sıl, ne şekilde, hangi durumda kullanıldığıdır. 

İçe alma

İçe alma temas biçimi kişinin çevresinden gelen duygu, düşünce ve 
davranışları ayırt etmeden ve özümsemeden, olduğu gibi içine almasıdır 
(Daş, 2006:122). Doğduğumuz andan itibaren pek çok bilgiyi içe alırız. 
Çevremizdeki kişilerin, kendimizle ve dış dünyayla ilgili verdikleri bilgile-
ri önceleri düşünmeden sorgulamadan ezberler ya da yutarken, entelektüel 
kapasitemiz geliştikçe çevreden gelen bilgileri sorgulayarak inceler, ken-
dimize uygun olanları alır, uygun olmayanları ya değiştirerek kendi ihti-
yaçlarımıza uygun hale getirir ya da tamamen dışlarız (Daş, 2006:122). Bu 
süreç Perls (1969/1992:37-44) tarafından sözü edilen özümseme ya da red-
detme sürecidir. İçe almanın özümsemeden farkını gösterebilmek için tarih 
dersi sınavından yüksek not almak için, yapılan savaşların oluş nedenlerini 
ve yıllarını ezberlemek o bilgilerin içe alınması anlamına gelirken, bu sa-
vaşların tarihçesini okuyup, çıkış nedenleri, dönemin özellikleri gibi konu-
ların kişinin ilgisini çektiği durumlarda araştırılması, sorgulanması ve üze-
rinde düşünülmesi özümseme olarak düşünülebilir. Ezberlemenin öğrenme 
sürecinde kısa süren bir içe alma biçimi olduğundan söz edilebilir. Ancak 
bize sunulan ya da dayatılan bilgileri ezberlemek ve içe almak, yaratıcı ve 
eleştirel düşünmenin önündeki en büyük engeldir. Benevento (2001:299) 
içe alma temas biçiminin sık kullanılmasının kişinin, çevreyi etkileyen ak-
tif bir varlık göstermesini engelleyerek, edilgenleştirdiğini belirtmektedir. 
Böylece bilen, ancak bilinenlerin gündelik yaşam içinde kullanılamadığı 
bir durum ortaya çıkmaktadır.  
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Öğrenme sürecinde “nasıl öğrendiğimize” ilişkin bilgiler, doğrudan 
kendimizle ilgili olduğundan son derece önem taşır. Öğrenme süreci merak 
etmek, incelemek, istediğimiz sonucu alana kadar denemek, uğraşmak gibi 
pek çok süreci içerir. Bu süreçte, çevreden gelen olumsuz geribildirimler 
(“yapamadın/yapamayacaksın”, “beceremedin/aptalsın”, “çok yavaşsın/
hızlısın”, “arkadaşın daha iyi yapıyor”, “sınıftan geridesin”, “olmuyor” 
gibi) çocuğun vazgeçmesi ve öğrenmeye yönelik uğraşın bitmesiyle so-
nuçlanır. Ve akademik bilgileri özümseme ya da öğrenme sürecimizi de bu 
bilgiler belirler. Bu bilgiler de bizim yapabilecek ve yapamayacaklarımızı 
belirleyen temel bilgiler olarak yaşamımıza derinden yön verirler. Diğer 
deyişle dışarıdan aldığımız bu bilgiler sorgusuz sualsiz içe alındığından; 
merak etmek, incelemek, denemek, uğraşmak, anlamaya çalışmak gibi 
süreçlerde bir başkasının söylemesine bile gerek kalmadan kişinin kendi 
kendine söylemesiyle kendini durdurmasına dönüşür. Bu bilgiler genellik-
le farkındalık dışında olduğundan kişi kendisini iyi hissetmemekle kalmaz, 
neyin kendisine kötü hissettirdiğini de anlayamaz. Daş (2006: 128) “ben 
aptalım” bilgisini içe alan bir kişinin ya aptal olduğunu kabul edip, sürekli 
kendini başarısız kılmaya çalışacağını ya da “aptal olduğunu” kabul etme-
mek için herkese ne kadar akıllı olduğunu kanıtlamaya çalışacağını belirt-
miştir. İlk gruptaki kişiler, kendilerini başarılı kılacak durumlardan uzak 
durarak kendilerini sabote ederek sanki “aptal” olduklarını dünyaya ilan 
etmeye çalışıyor gibi davranırlar. İkinci türde davranan kişiler, diğerleri-
nin aksine sürekli bir şeyler başarmaya çalışan, mükemmeliyetçi kişilerdir. 
Aptal olduklarına inandıklarından (ya da inandırıldıklarından), ne kadar 
yüksek performans gösterseler de kendilerinden memnun olmazlar.

İçe alma ile ilgili önemli olabilecek bir diğer durum da yaşanan heye-
can ile ilgilidir. Belirli bir performanstan (sınıfta söz alma, sınav ya da her-
hangi bir etkinlik gibi) önce yaşanan heyecan son derece doğaldır. Ancak 
heyecanlanmanın olumsuz bir şey olduğunu içe alan bir öğrenci, heyecanın 
yarattığı enerjiyi harekete geçmek için kullanmak yerine, kaygılanarak bu 
duyguyu bastırmaya odaklanır. Bu durum öğrencinin spontanlığı ve amaca 
ulaşmasını engelleyerek onu hareketsiz ve güçsüz bırakır. 

Duyarsızlaştırma

Duyarsızlaştırma temas biçiminde, kişi, kendi bedeninden gelen du-
yumların ve duyguların farkına varamamakta ya da tam tersine bu duyum 
ve duygulara aşırı düzeyde odaklanmaktadır (Daş, 2006:116). Öğrenme 
için uygun düzeyde bir uyarılma gerekmektedir. Kişi, ne aşırı uyarılmış ne 
de yorgun olmalıdır. Bu nedenle duyarsızlaşma ya da aşırı duyarlılaşma 
öğrenmenin en büyük engellerinden birini oluşturmaktadır. 
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Ders çalışırken çevresel ya da diğer içsel uyaranlara duyarsızlaşmak 
son derece yararlı olabilir. Böylece konuya odaklandıkça, kişinin ilgisini 
sürdürmesi kolaylaşır. Yine çalışılan konuya aşırı duyarlı olmak, konunun 
derinlemesine anlaşılmasına yol açar. 

Duyarsızlaşma temas biçimini sık kullanan kişiler cansız, uyuşuk ola-
bilir, ilgilerini toplamakta güçlük çekerler (Daş, 2006:143). Dolayısıyla 
bu kişilerin öğrenmeye dair ilgi ya da merak duymaları mümkün olmaz. 
Ya da öğrenme ortamı kişinin ilgi ve merakını uyandırmak için yeterince 
uyaran içermemektedir. Aşırı duyarlılaşma durumunda ise kişiler bu aşı-
rı uyarılmışlık hali ya da kaygı, korku nedeniyle, konuyu kavramak için 
gerekli olan farkındalığa ulaşamaz, organizasyonu yapamaz ve hareketi 
gerçekleştiremezler. Ayrıca her uyarandan kolay etkilendikleri için hassas 
ve kırılgan olmalarına, ilgisiz uyaranları elemekte güçlük yaşamalarına ve 
ekip çalışmalarında zorlanmalarına yol açabilir.

Saptırma

Saptırma temas biçiminde amaç, diğer insanlar ya da çevredeki obje, 
olay veya durumlarla doğrudan temas etmekten kaçmak, böylece olu-
şabilecek temasın yoğunluğunu ve derecesini azaltmaktır (Sills ve ark., 
1998:59). Polster ve Polster (1974:71) kişinin bu temas biçimini kullana-
rak çevreden gelen bir uyarıcının kendisini etkilemesine izin vermeden, 
temas sınırından geri sekerek gitmesini sağladığından söz etmiştir. Yazar-
lar kişinin bu şekilde davranarak kendisini eleştiri, suçlama gibi olumsuz 
yaşantılardan korumayı amaçladığını belirtmişlerdir. 

Saptırmanın sık kullanıldığı durumlarda, öğrencinin enerjisi bir yere 
odaklanmadan uçup gitmektedir. Bu nedenle algısal keskinlik oluşmadı-
ğı için, farkındalık ya da anlamlandırmanın derinleşmesi mümkün olmaz 
(Benevento, 2001:300). Dolayısıyla bu temas biçimi öğrencinin dikkatini 
toplamakta zorlanmasına, neyi öğrenmek istediğine karar vermekte güçlük 
çekmesine, zor bir konuyu anlamaya uğraşmak yerine vazgeçmesine yol 
açar. Saptırma temas biçimini kullanan kişiler öğrenilmesi gereken ma-
teryali öğrenmeyerek, kendilerini “başarısız”lıktan korumaya çalışmakta-
dırlar. Kendileriyle ilgili içe aldıkları olumsuz bilgiler (örneğin aptalım, 
beceriksizim, öğrenemem gibi) nedeniyle öğrenmemeye yönelmeyi tercih 
ederler. Çünkü çabalayıp da yapamazlarsa, herkese kendi başarısızlıklarını 
ilan etmiş olacaklardır. Özellikle “bir çalışsa çok şey yapacak” şeklinde 
ifadeler kullanıldığında, aslında altta yatan kişinin kendisini başarısız ol-
maktan, rezil olmaktan koruması yatmaktadır.  Örneğin en ufak bir hata-
ya bile dikkat çekilen ailelerde, hata yapmak eleştiriyle beraber olumsuz 
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duyguların yaşanmasına eşlik eden bir durum haline gelir. Ya da tersine 
çocuğun yaptıklarının görülmediği, önemsenmediği durumlar da olumsuz 
duyguların ortaya çıkmasına yol açar (ne yaparsam yapayım önemsenmi-
yorum gibi). 

Saptırmanın tersi çevreden aşırı etkilenme, her uyarana açık olma ve 
kendini koruyamamadır. Bu tür bir durumda öğrenci çevreden gelen her 
uyarandan etkilenerek çalışması gereken konuya odaklanamaz. En ufak bir 
uyaran, çalışmayı kolayca engeller hale gelebilir. Örneğin dikkat eksikliği 
ve hiperaktivite sorunlarında, kişi bir sürü uyaran içinden hangisini kulla-
nacağını hangisini eleyeceğini seçmekte zorlanabilir. Ya da zor bir konuyu 
basamak basamak ele almaya yönelmek için gerekli elemeleri yapmakta 
zorlanır. Dolayısıyla bu tür sorunlar yaşayan bir kişi, saptıramamak nede-
niyle öğrenememektedir.  

Yansıtma

Yansıtma, en genel anlamıyla kişinin kendi bilgi ve deneyimlerine da-
yanarak çevresindeki kişi, obje ve olayları anlamlandırma sürecidir. Daş 
(2006: 161) öğrendiğimiz konuya dair plan yapmak, tahminde bulunmak, 
strateji kurmak, şiir, öykü, roman gibi sanatsal faaliyetlerde bulunmak gibi 
tüm eylemlerin bir tür yansıtma olduğunu ve bu tür eylemler yoluyla, kişi-
nin kendi iç dünyasını dışarıya yansıttığını belirtmiştir. Dolayısıyla öğre-
nilenlerin ürüne dönüşmesi, yansıtma temas biçimi sayesinde gerçekleşir. 
Ayrıca eğitimde ölçme ve değerlendirme, öğrencinin bilgilerini dış dünya-
ya yansıtması yoluyla mümkün olur. 

Ancak aynı zamanda önyargılar, yorumlamalar, suçlamalar da yansıt-
ma temas biçimine örnek oluşturmaktadır. Perls, Hefferline ve Goodman’a 
(1951/2003:211) göre yansıtma, kişisel bir özelliğin ya da davranışın çev-
redeki kişilere veya nesnelere yöneltilmesidir. Böylece yansıtılan özellik 
ya da davranışın, yansıtan kişiden değil, dış dünyadaki uyarandan geldiği 
varsayılır. Bu nedenle yansıtma yapan kişi, aktif olarak öğrenmek yerine, 
öğrenmesini engelleyen durumları dışsal nedenlere atfeder. Böyle durum-
larda kişi gerçekte ne olduğunu algılayıp anlamak yerine, olayları kendi 
istediği şekilde yorumlamaktadır. Burada sorun oluşturan kısım kişinin yo-
rum yapması değil, yorumlarının doğru olup olmadığını test etme ihtiyacı 
bile duymadan onların gerçekliğine inanmasıdır. Martinez (2002:149) bu 
durumda kişinin çevreye yönelik tepkisinin farkında olduğunu ancak tep-
kinin kendi iç dünyasına ait olduğunun farkında olmadığını belirtmiştir. 
Örneğin bazı öğrenciler çeşitli nedenlerle çevreyi suçlayarak kendilerini 
eylemsiz bırakırlar. Dolayısıyla öğrenmek için gereken enerji çevreyi suç-
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lamaya, eleştiriye ya da şikayete harcanır. Örneğin kötü not alan bir öğ-
renci “öğretmen bana taktı”, “hakkımı yediler”, “sorular çok zordu” türü 
gerekçelerle öğretmeni ya da sistemi suçlayarak hem kendi güçlü ve sınırlı 
yönlerini görme olanağından yoksun kalır hem de kendi çalışma tarzının 
sorumluluğunu almaktan kaçınır. Blumenthal (2001:167) çocuk ya da er-
genlerin kendi yetersizlik duygularını, farklı öğrenme tarzları olan ya da 
çeşitli güçlükler yaşayan diğer öğrencilere yansıtabildiklerini belirtmiştir. 

Kendine döndürme

Kendine döndürme temas biçiminde ise, kişi ihtiyaçlarını karşılamak 
için kullanacağı enerjiyi çevresine yöneltmek yerine kendisine yöneltir. 
Enerjisini kendisine yönelten kişi çevreyle temasını keserek, kendi duygu 
ve düşüncelerine odaklanır ve hareketsizleşir. Benevento’ya (2001:299) 
göre kişi bu şekilde davranarak, enerjisiyle çevresini etkilemekten kaçınır. 
Kendini sevmek, takdir etmek, onaylamak kadar kendini eleştirmek, aşa-
ğılamak, hayır diyememek ya da kendine zarar vermek kendine döndürme 
örnekleridir. 

Daş (2006:175) düşünmenin bir tür kendine döndürme biçimi oldu-
ğunu, kişinin cevap aradığı sorulara yanıt bulması gibi yararlı etkilerinin 
olabileceğini belirtmektedir. Örneğin sınavdan aldığı düşük notun hangi 
nedenlerden kaynaklanabileceğini düşünen bir öğrenci kendine döndür-
me temas biçimini kullanmaktadır. Düşünme süreci, dış dünyadaki nesne 
ve olayları semboller haline çevirmemize yarar. Düşünerek, bu semboller 
üzerinde anlam çıkarır, hipotez geliştirir, hesaplama yapar ve yeni sembol-
ler üretmeyi sürdürürüz (Arkonaç, 1998:288). Ancak sadece bunları yapa-
rak ihtiyaçlarımızı karşılamamız mümkün değildir. Kişinin duygu, düşün-
ce ve isteklerini sürekli kendi içinde tutması stres verici bir durumdur. Bu 
durumun alışkanlık haline gelmesi, kişinin hem ruhsal hem de bedensel 
sorunlar yaşamasına yol açar. Diğer deyişle birey ne sadece ruhsal ne de 
sadece fiziksel açıdan zorlanmaz, zorlanma onun bütününe zarar vermek-
tedir.  Dolayısıyla fiziksel hastalıkların ortaya çıkmasında da duygusal ve 
zihinsel özellikler rol oynamaktadır (Daş, 2006:181). Örneğin okula git-
memek için karın ağrısı, mide bulantısı yaşayan pek çok öğrenci vardır. 
Özellikle okula yeni başlayan küçük çocukların/öğrencilerin bedensel be-
lirtilerle bu sıkıntılarını ifade ederek okula gitmemeye çalışmaları çok sık 
karşılaşılan bir durumdur. 

Öğrenci-çevre etkileşiminde, öğrenen kişinin çeşitli ihtiyaçları bulun-
maktadır. Örneğin okula yeni başlarken/yeni bir ortama alışırkenki uyum 
süreci, ilgisini toplayabilmek için yeterli uyarana ihtiyaç duyması, anla-
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madığı konuları tekrar sorması, kendini ifade edebilmesi, öğrendiği bilgi-
leri sindirmek ya da dinlenmek için belirli bir süreye gereksinim duyması 
gibi. Öğrenen kişinin bu yöndeki ihtiyaçlarını karşılama girişimlerinin gör-
mezden gelinmesi, göz ardı edilmesi, cezalandırılması ya da reddedilme-
si, kişinin çevre temasını sekteye uğratır. Sills ve arkadaşları (1998:64) 
böyle durumlarda kişilerin kendi duygu ve düşüncelerine odaklanarak 
kendini geri çektiğini ve hareketsizleştiğini belirtmiştir. Bu geri çekilme 
ve hareketsizleşme sadece psikolojik süreçlerde değil bedensel süreçlerde 
de ortaya çıkar. Kişi enerjisini öğrenmeye, araştırmaya, gelişmeye değil, 
enerjisini bloke etmeye harcamaktadır. Örneğin notları düşük olduğu ve 
derslerin gereklerini yerine getirmeyen bir öğrenciye, ilgisiz ve sorumsuz 
davrandığı durumlarla ilgili kendini ifade etme olanağı verildiğinde öğren-
ci hem suçlanmamış olacak hem de kendini ifade ettiğinden, yapacakları-
nın sorumluluğunu alma olasılığı artacaktır. Ancak aynı öğrencinin sürekli 
tembellikle, sorumsuzlukla ve beceriksizlikle suçlanması, öfkelenmesine 
ve yaşadığı öfkeyi bu duruma eşlik eden fizyolojik belirtileri durdurma-
ya çalışarak kontrol etmesine yol açabilir. Diğer deyişle öğrenci, kendine 
yapılan müdahaleye karşı koymak ya da kendini savunabilmek amacıyla 
öfkelenir. Ancak öfkesini işlevsel yolla ifade etmenin öğrenilmediği du-
rumlarda kişi, ortaya çıkan tepkilerini uygunsuz bularak durdurmaya çalı-
şabilir. Bu durum alışkanlık haline geldiğinde, bu hareketlerin yapılmasını 
sağlayan kaslarla, bu hareketlerin tam zıddının yapılmasını sağlayan kaslar 
arasında çatışma ortaya çıkar ve enerji bloke olur (Daş, 2006:180). Diğer 
deyişle kişi, anne babasına/öğretmenine/arkadaşına vereceği fiziksel tepki-
yi bir yandan yapmaya çalışırken bir yandan da zıt yönde çalışan kaslarla 
durdurmaya çalışır.  Bu nedenle kendine döndürme temas biçiminin sık 
kullanıldığı durumlarda kas ve iskelet yapısı ile ilgili sorunlar yaşanmakta-
dır. Dolayısıyla bu temas biçimini alışkanlık haline getirmiş bir öğrencinin 
enerjisi, sürekli zıt kutupları arasında yaşanan bu çatışmaya harcanaca-
ğından, yeni bilgiler öğrenmesi, öğrendiklerini özümseyebilmesi oldukça 
güçleşebilir. Bu nedenle öğrenme durumları kişide gerginlik yaratabilir, 
kişi böyle ortamlardan uzak durarak, kaçınmayı tercih edebilir.

Kendini seyretme 

Geştalt yaklaşımına göre temas sınırı, kişinin çevresiyle buluştuğu 
yerdir. Ancak kendini seyretme temas biçiminde kişi sadece kendisiyle 
buluşur ve kendisini sanki bir başkasıymış gibi dışarıdan gözler ve izler 
(Daş, 2006:188). Diğerleriyle birlikteyken kendisinin ne yaptığını, nasıl 
yaptığını dışarıdan birisi gibi seyreder ve gördükleri ile ilgili yorumlar ya-
par. Bu temas biçiminde kişi kendisinin diğerleri üzerinde bıraktığı etki 
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ile meşgul olduğundan, çevrede neler olup bittiğinin farkında değildir. 
Tüm temas biçimleri gibi kendini seyretme de öğrendiğimiz becerileri iz-
lememiz, geliştirmemiz, denememiz ve kendimizi değerlendirmemiz açı-
sından son derece önemlidir. Ancak sürekli ve farkında olmadan kendini 
seyretmek, çevreyle temasımıza engel olacağından, öğrenmenin gerekli 
olduğu durumlarda zorluk yaratır. Öğrenme ya da problem çözme etkinlik-
lerinde öğrencinin odağı, sınıf ortamında konuşulanlar, ders materyalleri 
ya da ilgili diğer uyaranlardan gelen bilgileri anlamlandırmak ve organi-
ze etmektir. Oysa kendini izleyen öğrencinin odağı, nasıl göründüğü ya 
da görüneceği, çevrenin kendisi hakkında ne düşüneceğine ilişkin duygu, 
düşünce ve yorumlardan oluşmaktadır. Bu temas biçimi her hareketi göz-
lenen, değerlendirilen ya da en ufak bir olumsuzluk davranışı gözden kaç-
mayan, abartılan ailelerde kazanılır (Daş 2006:190). Örneğin öğrencinin 
aldığı notun beğenilmeyip, sürekli diğerleriyle karşılaştırılması, kendisini 
yetersiz hissetmesine yol açarak, öğrencinin kendini sürekli başkalarıyla 
karşılaştıran, bu karşılaştırmalarda kendisini beğenmeyen, en ufak bir ba-
şarısızlığında sevilmeyeceğine inanan biri haline gelmesine yol açar. Dola-
yısıyla hiç bir olumsuz durum yaşamamak amacıyla kişi, sürekli çevreyi ve 
kendini kontrol etmeye çalışarak öğrenmek ya da problemle ilgilenmekten 
uzaklaşacaktır. 

İç içe geçme

Geştalt yaklaşımına göre, kişi ile diğeri arasında sınır olmamasına 
iç içe geçme denir. İç içe geçme temas biçiminde kişi ve çevre arasında-
ki sınır ortadan kalkmış, dolayısıyla her ikisi birbirinden ayırt edilemez 
durumda bulunmaktadır (Clarkson, 1991:55). İç içe geçme temas biçimi 
de, öğrenme durumlarında oldukça gereklidir. Öğrenme sırasında kişinin 
öğrenmeye ihtiyaç duyduğu konu ile arasındaki sınır son derece incelmiş-
tir. Bu nedenle kişinin, öğrendiği şeyi içine aldığı, özümsediği ve sindir-
diği düşünülebilir. Ancak öğrencinin sorgusuz sualsiz öğrendikleriyle iç 
içe geçmesi, öğrenilenlerin özümsenmesi ve bütünleşmesi yerine kişide 
hazımsızlık yaratarak, öğrenme durumlarını engeller. Örneğin ezber türü 
öğrenmeler buna örnek olarak düşünülebilir. Kişinin olguları ve olgular 
arasındaki bağlantıları anlamadan ezberlemesi, kolayca unutmasına yol 
açacağından, öğrenilen bilgilerin yeni bir geştalt oluşturması mümkün ol-
maz. Diğer deyişle yaratıcı düşüncenin gelişimi engellenmiş olur. Wert-
heimer (akt. Kaygusuz, 2012:376) kişinin olguları ve olgular arasındaki 
bağlantıları anlamadan ezberlemesiyle gerçekleşen öğrenmelerin kolayca 
unutulacağını belirtmiştir.  Ancak öğrencinin yeterince ilgisinin olmadığı 
bir dersten geçer not alabilmek amacıyla ezberleyerek çalışıp, sınıfını geç-
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meyi amaçlaması gibi durumlarda ezber türü öğrenmeler kısa süreli bilgi-
nin akılda kalması için öğrencinin yararına olabilir. 

Sağlıklı ilişkilerde bir ritim bulunmaktadır. Kişi ihtiyacını karşılamak 
için çevresiyle temas kurar, bu ihtiyacı karşılandığında ise geri çekilir. Di-
ğer deyişle ihtiyacını karşılamak için temas sınırını inceltir, karşılandığın-
da ise temas sınırı önceki duruma göre daha kalınlaşır. (Daş, 2006:200). 
Kişinin çevreyle arasındaki temasın ortadan kalkması, bir süreliğine yarar-
lı olsa bile, bu durumun kronikleşmesi öğrenciyi çeşitli şekillerde zorlaya-
bilir. Örneğin öğrenci ilgilendiği konuyla o kadar iç içe geçer ki, araya me-
safe koyup konuya ilişkin değişik bakış açıları oluşturmakta zorlanabilir. 
Böyle durumlarda öğrencinin hep aynı konuyla ilgilenmesi, konuya ilişkin 
değişik bakış açılarını fark etmesini engelleyerek, fikirlerin tutucu ya da 
katı örüntüler haline dönüşmesine de yol açabilir (belirli bir bakış açısının 
fanatikliği gibi). Posner (1973) güç bir görevin yarıda kesilmemesinin, çö-
züme ilişkin aklımıza gelecek başka çözümlerin oluşmasını engelleyebile-
ceğini, bunun da materyalin yeniden düzenlenmesine engel olabileceğini 
belirtmiştir. Gerçekten de bazen en yaratıcı çözüm ya da konuya ilişkin iç-
görü, belirli bir dinlenme döneminin arkasından gelmektedir. Diğer deyişle 
sürekli çalışmamak ara vermek gerekir.

Geçmiş deneyimler öğrenme yaşantılarını etkiler

Geştalt psikologları (Ovsiankina, 1928; Zeigarnik, 1927, akt. Daş, 
2006:92) tarafından yapılan çalışmalar, insanların tamamlamadıkları işleri 
tamamladıklarına göre daha fazla hatırladıklarını ve tamamlanmamış iş-
leri tamamlama ve anlamlandırma eğilimi içinde olduklarını göstermiştir. 
Diğer deyişle yaşantılarımızı anlamlı bir bütün olarak tamamlama eğili-
minde oluruz ve anlamlandıramadığımız bilgiler bizde meşguliyet yaratır. 
Geştalt yaklaşımında geçmiş deneyimlerin kişinin ilerideki yaşamını nasıl 
şekillendirdiğini anlamak için “tamamlanmamış işler” kavramı kullanıl-
maktadır.

Tamamlanmamış işler genellikle kişinin yaşamında önemli olan di-
ğerleriyle yaşanan çatışmalarla ilgilidir. Bu çatışmalar sırasında yaşanan 
acı, üzüntü, keder, kırgınlık, öfke, nefret, suçluluk ve utanç hissedilebilir. 
Bu duygular farkına varılarak tam anlamıyla yaşanmamış olduklarında, ki-
şinin fonunda kolayca şekil haline gelme eğilimi taşırlar (Daş, 2006: 98) 
tamamlanmayan bu tür yaşantıların, kişinin tüm ilgisini bu konuya yönlen-
direrek yaşadığı anda kalmasını önlediğinden, çevresiyle temasını güçleş-
tirdiğinden söz etmiştir. Örneğin kişinin “ne olmuştu”, “ne demişti”, “ben 
ne demiştim”, “nasıl yapmıştım” gibi soruları tekrar tekrar zihninde ce-
vaplayarak zihinsel tekrarlar yapması, tamamlanmamış işlerin sonuçların-
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dan biridir. Yoğun bir şekilde yapılan zihinsel tekrarlamalar kişinin şeklini 
oluşturduğundan, öğrenme ortamında öğrencinin yeni bir şekil oluşturma-
sına olanak vermeyebilir. Örneğin bir önceki akşam olumsuz bir durum 
yaşayan bir öğrenci, ertesi gün yaşadıklarıyla ilgili endişesi sürdüğünden 
derste dikkatini toplamakta zorlanabilir. Böylece öğrencinin konuya olan 
ilgisi daha baştan oluşmadığı için akademik başarısının düşmesi kaçınıl-
maz olabilir. 

Diğer yandan çocuğun erken yaşlarda ortaya çıkan ihtiyaçlarının 
karşılanmaması ya da uygunsuz yollarla karşılanması çocuğun yaşadığı 
olumsuz duygularla sağlıklı bir şekilde başa çıkmasını engeller. Bu tür du-
rumlarla başa çıkmak için yeterince donanıma sahip olmayan çocuk bu 
duygulara yol açan ihtiyaçlarından vazgeçer. Örneğin aktif, meraklı, çev-
reyi araştıran bir çocuğun bu yöndeki hareketleri etrafı kirlettiği, yaramaz-
lık yaptığı, annesini üzdüğü gibi çeşitli şekillerde sürekli cezalandırılıp, 
engellenmeye çalışıldığı durumlarda, çocuğun hareketsiz kalarak çevreye 
ilgisini kaybetme ihtimali artacaktır. Ya da çocuk neye ilgisi olduğunu be-
lirlemeye fırsat bulamadığı için dikkati dağınık biçimde çeşitli konularda 
odaklanmadan dolaşacaktır. 

Harris de (1999:89) öğrenmeye ilişkin engellerin, öğrencilerin daha 
önceki geçmiş öğrenme deneyimlerinden kaynaklandığını, bu nedenle öğ-
retmenin öğrencinin aktif bir şekilde katılabilmesi için öğrenciyi meşgul 
eden duygusal durumlar ile başa çıkabilmesinin önemli olduğunu belirt-
miştir. 

Baş edilemeyen olumsuz duygular öğrenmeyi engeller

Utanç 

Mackewn (1997:246) utancın istismar, ihmâl, reddedilme, eleştiri, 
yargılanma ve yanlış anlama gibi birçok durumda yaşanabilen bir duygu 
ve yaşantı olduğunu; Wheeler (1997:223) ise bu duygunun hafif utanma ve 
sıkılmalardan, yaşamımızı felç eden geçici ya da kronik durumlara kadar 
oldukça geniş bir aralıkta yaşanabileceğinden söz etmiştir. Yüz kızarma-
sı, sessizleşme, duygusal ya da fiziksel uzaklaşma, bir isteğin saklanması, 
gözleri kaçırma, kendini beğenmeme, kendini ince eleyip sık dokuma gibi 
birçok davranış yoluyla, bu duygudan kaçınmaya çalışırız. Ancak utancın 
en can alıcı yönü, kişinin varlığını sürdürmesi açısından tehdit edici nite-
likte olmasıdır. Tehdit edici niteliği nedeniyle utanç yukarıda söz edilen 
tepkilere yol açarak kişinin yaşamında yıkıcı etkiler oluşturur.  

Başarısızlık, yetersiz olduğunu düşünme ve özgüven sorunları aslında 
doğrudan utançla ilişkilidir. Örneğin öğrencinin varlığının fark edilmeme-
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si, önemsenmemesi iki farklı türde utanç tepkilerine yol açabilir. Kişi ya 
ortamın kendisiyle orantısız tepkiler vererek varoluşunu ortaya koymaya 
çalışacak (aşırı tepkiler verme gibi) ya da gizlenmek amacıyla kendini geri 
çekecektir (tepkisiz kalmak gibi). Benzer şekilde öğrencinin kendini or-
taya koyduğu durumların sürekli biçimde eleştirilmesi, alaya alınması ya 
da cezalandırılması da kişide tehlike beklentisine ve algısına yol açar. Do-
layısıyla kişi temas sınırını, bu tür yaşantılardan korunmak adına yeniden 
düzenler ve bu düzenlenme “utancın önlenmesini sağlayan utanç yaşantı-
ları” olarak adlandırabilir (Wheeler, 1997:236). Yukarıda verilen örnek-
lerin yanı sıra utançla ilgili olarak sürekli mazeret bulma, suçlama, altta 
kalmamaya çalışma, kambur durma, efelenerek yürüme, hızlı ya da sessiz 
konuşma gibi birçok durum ve davranıştan söz edilebilir. 

Neyin, nasıl öğrenileceğine dair kültürel değerler de önemlidir. Ör-
neğin çok soru sormak bizim kültürümüzde zaman zaman hoş görülme-
yebilir. Öğrencinin farklı talepleri reddedilip, dinlenilmeyebilir. Öğrenme 
stilleri normalden farklı olan çocuk ve ergenler, dışlanabilir. Farklı olmak 
bir hassasiyet yaratabilir. Tembel olduğu için suçlanan öğrencilerin yanı 
sıra çalışkan olduğu için “inek” olarak arkadaşları tarafından alaya alınan 
öğrenciler de bu duruma örnek olarak düşünülebilir. Özellikle ergenlik dö-
nemi kendiliğin yeniden organize edildiği bir dönem olduğundan, öğren-
cinin kendini çevresinden dışlanmış ve yalnız hissetmesine yol açabilir. 
Bu durum çevreyle temasta olmanın, çevreyle bağlantıyı sürdürmenin ve 
desteklenmenin tam tersine bir durumdur (Mackewn, 1997:247).  

Destek yaşantısı, kişiyi diğerleriyle bağlantılı olma hissine götürür. 
Bu süreç kendilik gelişimi ve öğrenme için en önemli koşuldur. Blument-
hal (2001:156) utanç yaşantılarının bir şekilde kaçınılmaz olarak yaşana-
bileceğini, ancak kişinin daha öncesinde kurduğu destekleyici etkileşim-
lerin, sonrasında yaşanabilecek utanç/bağlantısızlık durumlarında kendini 
desteklemesine yardımcı olacağını belirtmiştir. Ancak hâlihazırda kendini 
desteklemekte zorlanan kişi, dış destekten de yoksun kaldığında büyüme 
engellenir, çevreye uyum zorlaşır.  

Geştalt yaklaşımındaki öznelerarasılık (intersubjektivite) modeli-
ne göre kendilik, kişi-çevre arasındaki sınırda oluştuğundan, her ikisini 
kapsayan alandaki dikkat çekici kopukluklar, çevre ve kişi arasındaki bağ-
lantının kesintiye uğramasına yol açar (Wheeler, 1997:234). Örneğin çev-
resindekilerden destek ve yardım almak yerine reddedilme ve eleştiri ile 
karşılaşan bir kişi ya ihtiyaçlarına duyarsız kalarak fark etmemeye ya da 
ihtiyaçlarını kendi içinde karşılayarak kendine yetmeye çalışabilir. Whee-
ler (1997:234) bu durumun uzun sürmesi halinde kişinin kendini yalnız ve 
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boşlukta hissedeceğini ve büyüme ve gelişmesinin kesintiye uğrayacağı-
nı belirtmiştir. Daş (2006:235) gürültü yapıp, itiraz ettiğinde terslenen ve 
azarlanan bir çocuğun zamanla yaratıcı uyum yaparak, sessizleşip ihtiyaç-
larını ifade etmemeyi öğreneceğini, atlayıp zıplamayı çok seven bir çocu-
ğun aldığı tepkiler karşısında hareket etmemeye başlayabileceğini belirt-
mektedir. Böylece çocuk mevcut koşullar altında kendisi için en iyi uyumu 
sessizleşerek ya da hareketsizleşerek sağlamaya çalışır. Sonunda ayırt et-
meden her koşulda hareketsiz ya da sessiz kalmak, bir tarz haline gelebilir. 
Benzer şekilde çevresini merakla keşfetmeye çalışan çocukların olumsuz 
geribildirimler almasıyla, ilgileri daha ortaya çıkar çıkmaz körelebilir. 

Benevento (2001:209-210) dikkat eksikliğinin, sadece birden çok 
uyaranın yarışması veya dikkatin kolay çelinebilmesi; aşırı dürtüselliğin 
ise sadece yönergeleri izleme ve planlama sorunu olmadığını belirtmekte-
dir. Bu tür sorunlarda çoğu zaman çocuktan istenen görev çocuğun ilgisini 
çok az çekmekte ve çocuk öğrenmeye yönelik çabasında ısrarlı davrana-
mamaktadır. Başka bir deyişle öğrenilecek şeklin oluşması ve tamamlana-
bilmesi için hem çevredeki hem de içsel alandaki destek son derece sınır-
lıdır. Bu çocuklar aynı zamanda “tembel, motivasyonsuz, ilgisiz, isyankar, 
dikkatsiz” olarak etiketlenmekte ve aileler, bir yandan öğrencileri kolaya 
kaçan, bencil, anlayışsız ve sorumsuz olmakla suçlamakta bir yandan da 
“zeki ama çalışmıyor” şeklindeki ifadeleri kullanmaktadırlar. Burada da 
etkileşim ön plana çıkmakta, dikkat eksikliği ile etiketlenen, suçlanan ve 
eleştirilen çocuk utandıkça, temas sınırında birbiriyle yarışan uyaranları 
elemekte zorlanmaktadır. 

Utanç yaşantıları, kişinin alanla bağlantısında kırılma yaratarak bi-
reyin çeşitli durumlardan kaçınması, kaçınamadığında da yoğun biçimde 
anksiyete/kaygı gibi duygular yaşamasına yol açar. 

Kaçınma ve Kaygı

Perls (1969/1992:72) psikolojik sorunların, çeşitli şekillerde ortaya 
çıkabilen kaçınmalara dayandığını ve kaçınmanın, ancak gerçek tehlike 
durumunda yarar sağladığını ifade etmiştir. 

Küçük yaşlarda çevreyle olan temaslarımız, öğrenmeyle olan ilişki-
mizi kaçınılmaz ölçüde etkiler. Merak ve ilgilerimizin küçümsenmesi ya 
da eleştirilmesi, en ufak bir başarısızlığımıza dikkat çekilmesi, sorularımı-
zın cevapsız bırakılması, hatta sorguladığımız için utandırılmamız, utanç 
yaşantılarına dönüşmektedir. Daha önce bu tür yaşantıların kişi-çevre ara-
sındaki temasın engellenmesine yol açtığından söz edilmişti. Dolayısıyla 
utanç yaşantıları bizi çevreyi keşfetmekten, araştırmaktan ve sorgulamak-
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tan alıkoymaktadır. Başarısız, meraklı, çok soru soran ya da öğrendiklerini 
sindirmek için zamana ihtiyaç duyan biri olmak bizi utandırdıkça, bu dav-
ranışları yapmaktan kaçınırız. Kaçındığımız şey, aslında böyle olmak de-
ğil, böyle olduğumuzda karşılaşacağımız olumsuz tepkilerdir. Daş (2006: 
95) sabitleşen geştaltlarda doğal tepkilerin doğal olmayan tepkilerle yer 
değiştirdiğini vurgulamaktadır. Dolayısıyla öncesinde kişi bu tepkileri 
almamak için kaçınırken zaman içinde, bu eylemlerin kendisi kaçınılan 
şeylere dönüşür. Örneğin hata yapmak, soru sormak, kendine zaman tanı-
mak, yapılmaması gereken durumlar içinde sayılır. Böylece kişi içinde bu-
lunduğu anda kendisi ve çevre arasında yaşananların farkına varmayarak, 
karşılaşacağı olumsuz durumlardan kaçınarak kendisini korumaya çalışır 
(Passons, 1975:48).

Schiffman (1971:101) başarısızlıktan fobik düzeyde kaçınmanın, bizi 
merak etme, araştırma gibi temel ihtiyaçlarımızdan ya da derin duygula-
rımızdan uzaklaştırarak büyümemizi durdurduğunu belirtmektedir. Böyle 
durumlarda kişi merak etmek, keşfetmek için çaba harcayacağı yerde bu 
eylemlerin ortaya çıkmasını engellemeye çalışmaktadır. Dolayısıyla me-
rak, keşfetme arzusu olmadan keşif olamayacağına göre, öğrenme de ger-
çekleşemez.  

Öğrenme ve kaygı arasındaki ilişki ise şu şekilde açıklanabilir: Nor-
mal şartlar altında bir ihtiyaç belirginleştiğinde enerji ortaya çıkar ve ihti-
yacı karşılamak için kişi harekete geçer. Hareket için ortaya çıkan enerji, 
bedensel aktivitenin artarak kişinin ihtiyacı karşılaması için gerekli enerji-
nin ortaya çıkmasına olanak sağlar. Geştalt terapi yaklaşımında buna “he-
yecan” adı verilir (Kepner, 2008:128). Ancak heyecan duymanın olum-
suz bir şey olduğuna ilişkin öğrenilen bilgiler, heyecanın engellenmesiyle 
solunum zorluğuna yol açar. Kişi heyecanın yarattığı enerjiyle hareket 
edebilmek için nefes almak yerine, nefesini tutarak göğsünü daha çok da-
raltma yoluna gider. Göğüsteki bu sıkışma ise heyecanın kaygıya dönüş-
mesine yol açar (Daş, 2004:129). Kaygı yaşayan kişi hem bedenini hem de 
spontan davranışlarını durdurmaya çalışır. Dolayısıyla içinde bulunduğu 
anı fark etmekte zorlanarak ilgisini çeken ya da ihtiyaç duyduğu şeyleri öğ-
renmesi mümkün olmaz. Garcia ve arkadaşları (2005:308) kaygı yaşayan 
kişinin enerjisinin bir yandan dikkatini toplamaya bir yandan da kendisini 
durdurmaya bölündüğünü, bu nedenle dikkatin ya da odaklanmanın önem-
li ölçüde engellendiğine vurgu yapmışlardır. 

Kaygı sırasında şimdi ve gelecek arasında boşluk ya da gerilim ya-
şandığından, kişi şimdiyi bırakıp gelecekte yaşayacağı olumsuz durumlara 
(başarısız olmak, sevgi ve ilgiyi kaybetmek, zarar görmek gibi) odaklana-
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rak güvensizleşir. Örneğin ders çalışırken öğrencinin zaman zaman dikkati 
dağılabilir. Dikkatinin dağılması nedeniyle kaygılanan öğrenci için, dik-
kat dağınıklığı şekil olurken odaklanma fona geçebilir. Bu süreç ileri geri 
değişebilir ancak sabitleştiğinde, öğrenci başarılı olacağına dair inancını 
yitirerek korkabilir, engellenebilir ve ümitsizliğe düşebilir. Burada öğrenci 
için iki yol bulunmaktadır. İlki dikkatini toplamak için mücadele etmek, 
ikincisi ise kaygı içinde kalarak öğrenmekten kaçınmaktır. 

Geştalt öğrenme modeli ve eğitim ortamı

Mirriam Polster (akt. Garcia ve ark., 2005:302) Geştalt terapinin sade-
ce psikoterapi yöntemi olmayıp aynı zamanda kişinin kendisine ve çevreye 
olan merakıyla ilgilenen bir öğrenme kuramı olduğundan söz etmiştir. Do-
layısıyla Geştalt yaklaşımı öğrenmenin bilişsel formatına odaklanan gele-
neksel eğitim anlayışının ötesine geçmekte ve bilgiyi algılayan, hisseden, 
eylemi yapan ve özümseyen kişinin yaşantısal süreçlerini araştırmaktadır. 
Heron (2009:144) geleneksel eğitimin, kitaplarda yazan bilgilerin olduğu 
gibi öğrenilmesine odaklandığını ancak öğrenmenin yaşama dönük yönü-
nün hayatımızı zenginleştirdiğini belirtmektedir. 

Geştalt yaklaşımı açısından öğrenme, tıpkı diğer psikolojik süreçlerde 
olduğu gibi bütüncü bir bakış açısını gerektirir. Bilgiyi kazanma ve kul-
lanma süreci, duygusal açıdan nötr bir süreç değildir. Eğer izin verilirse 
ve teşvik edilirse, fikirler hakkında çeşitli duygulara kapılırız. İyi eğitimci 
yalnızca akla değil kalbe de hitap edendir (Harris, 1999:89). O nedenle 
öğrenmeyi kişinin yaşam alanında oluşan destek ve utanç kutuplarında ele 
almak önemlidir. Destek kavramından Geştalt terapi yaklaşımında ilk söz 
eden Laura Perls (1992:84) olmuştur.  Burada kastedilen kişinin kendisi-
ni destekleyebilmesi ya da bunun mümkün olmadığı durumlarda çevre-
nin kişiyle bağlantıda kalarak, kişinin ihtiyaçlarını karşılaması açısından 
ona destek olmasıdır. Ağaç yetiştirirken yeni yetişen fidanların rüzgarda 
kırılmaması için tahta sopalarla desteklenmesine benzer bu süreç. Fidan-
lar kendilerini koruyabilecek kadar güçlü ve esnek olamadıklarından dış 
dünyanın yardımına ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle de destek öğrenmenin 
öncülüdür. Öğrencinin ortama ve öğretmene ya da yaşam alanına duydu-
ğu güven arttıkça gerginliği, kaygısı azalır. Böylece öğrenilecek materyal 
daha kolay şekle gelebilir. Örneğin fiziksel çevrenin kişide öğrenme isteği 
oluşturması, öğrenmenin ihtiyaç haline gelmesinde önemlidir. Bu ihtiyaç 
yaratıldığında, kişi pekiştireçlere ihtiyaç duymadan öğrenmeye aktif ola-
rak katılabilecektir (Kaygusuz, 2012:378). Örneğin eğitimcilerin yeni ko-
nulara ilişkin duyum ve duyguların yaşanabileceği bir ortam yaratması, 
öğrencinin tanıdık olandan yeniye yönelmesine, böylece hem güven duy-
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masına hem de risk alarak eleştirel düşünebilmesine olanak sağlar (Harris, 
1999:91).

Geştalt terapi yaklaşımında utançla ilgili çalışmaların amacı, bu ya-
şantıları kişi-çevre alanından uzaklaşmış yaşantılar olmaktan çıkarıp alan-
la bağlantılı yaşantılar haline getirmektir. Blumenthal (2001:16) böylece 
çocuk ve ergenler için öğrenme deneyimlerinin, alandan kopma yerine 
alanda yer alan yaşantılara dönüşeceğini, destekle amaçlananın sadece 
utançtan kurtulmak değil, kişinin alan içindeki uyumunu işlevsel kılmak 
olduğunu belirtmiştir. Özellikle çocukların dikkat aralığının sınırlı olması 
ve kafalarının kolayca karışabilmesi nedeniyle sıkılabilecekleri akılda tutu-
lup, ısrarcı ve eleştirel olunmamalıdır. Eleştiri ve ısrar, çocuğun cesaretinin 
kırılmasına yol açabilir. Bu tür durumlarda öğretmenin ya da ebeveynin 
geri çekilmesi önemlidir. Örneğin çocuğun dikkatini sadece yapamadık-
larına değil güçlü olduğu yönlere çekmek, çocuktan beklentileri çocuğun 
bilişsel, duygusal ve fiziksel donanımlarına uygun hale getirmek, çocuğun 
güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini uzaktan takip ederek gözlemlemek, 
çocuğun yapabileceği görevler için hazır olmasını beklemek, çocuğun ken-
dini ifade ettiği her durumda tepkisel davranmamak ve ona kendisini ifade 
etmesi için zaman tanımak önemli olabilir. Bunlar çocuğun alan içerisinde 
kendini güvende hissetmesini sağlayarak, büyümesine ve gelişimine kat-
kıda bulunacaktır. 

Geştalt psikologları tekrarın bellekteki izi kuvvetlendirerek bilinçli 
yaşantıya zemin hazırladığını öne sürmüşlerdir (akt. Kaygusuz, 2012:378). 
O nedenle sık ama bıktırmadan yapılan uygun tekrarlar ya da benzer ör-
neklerle konunun yeniden gözden geçirilmesi öğrenme açısından önemli-
dir. Kaygusuz (2012:378) aynı zamanda her öğrencinin farklı zamana ihti-
yaç duyabileceğinin göz önünde bulundurularak, öğrenciye yeterli zaman 
ayrılması ve kişilerin yarıştırılmaması gerektiğinden söz etmiştir. Sonuçta 
öğrencinin iç dünyasında yaşadıklarını dış dünyaya aktarabilmesi her iki 
tarafın da bütünleşmesini içerir. Bütünleşme oldukça büyüme ve gelişme-
nin önü açılacak, bu iki süreç birbirini besleyerek sürecektir. Bu nedenle  
yaratıcı yazma, hayallemeler ve canlandırmalar gibi sanatsal yollarla bü-
tünleşme ve öğrenmenin kalıcı olmasını sağlamak mümkündür (Garcia ve 
ark., 2005:309). 

Berlyne (akt. Arkonaç, 1998:263) insanın bilgilenmeye ilişkin merakı 
olduğunu öne sürmüştür. Yazara göre, merakı uyanan katılımcılar öğren-
mekte oldukları konuya dair ilgilerini daha fazla ifade ederek daha fazla 
şey hatırlamaktadırlar. Bu sebeple bilgi ile bağlantılı olarak belirsizlik ve 
uyumsuzluk gösteren bir durumda materyalin yeniden düzenlenmesine 
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olan istek, kişiyi uyarmaktadır (Arkonaç, 1998:263). Dolayısıyla öğren-
cinin aklındaki bilişsel dengeyi sarsmak, bilinen konuları onun için belir-
siz hale getirmek  merakın uyanmasına yol açar. Belirsizlik, organizmayı 
tetiklemekte ve organizmayı yeni bir denge oluşturmak için harekete ge-
çirmektedir (Kaygusuz, 2012:378). O nedenle öğretmenlerin öğrencilerin 
ilgilerini artırmak için konuyu zaman zaman onlar için belirsiz hale getire-
rek uyarmaları, öğrencilerin ilgilerini artırma da bir yol olabilir. 

Geştalt terapisinin öğrenme ile ilgili sorunlara yaklaşımı

Okul döneminde yaşanan öğrenme sorunları, özellikle çocuk ve er-
genlerin terapiye başvurusunda önemli bir neden olmaktadır. Ders başarısı, 
sınav kaygısı, akran ilişkileri, ders ve sınav konularına bağlı çocuk, er-
gen ve anne-baba etkileşimi terapiye başvurulabilecek nedenlerden birkaçı 
olarak düşünülebilir. Yine dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı, okul ve 
akademik başarıya ilişkin sorunlarla el ele gidebilmekte; dikkat ve dürtüsel 
davranışa yönelik sorunlar ön plana çıkmaktadır. 

Başvuru nedeni ne olursa olsun, Geştalt terapisinde yaşanan zorluklar 
ilişkisel bağlamda ele alınmaktadır (Yontef ve Bar-Joseph, 2008:185). Ör-
neğin çocuğun ders başarısı düştüğünde ailenin tepkisi, ailenin tepkilerini 
çocuğun/öğrencinin nasıl anlamlandırdığı son derece önemlidir. Eğer ço-
cuk ya da ergen tanı aldıysa, bu tanı ve belirtileri ailenin nasıl anlamlandı-
rıp tepki verdiğinin de araştırılması gerekir. 

Garcia ve arkadaşları (2005:308) öğrenme sorunlarının odaklanma/
dikkat toplama ve dikkatin kesintiye uğraması şeklinde kutuplaştığını, bu 
tip sorunlarda bu iki kutbun araştırılmasının önemine dikkat çekmişler-
dir. Kent-Ferraro ve Wheeler (2001:205) dikkatin, ihtiyaç döngüsünün her 
aşamasında önemli olduğunu vurgulamaktadır. Aslında bu tip bir kutup-
laşma, temelde temas-geri çekilme ritminin bozulmasıyla ilişkilendirilebi-
lir. Temas-geri çekilme ritminin üç şekilde bozulduğu düşünülebilir (Daş, 
2006:115). İlki, öğrencinin hiç odaklanamadığı durumdur. Bu tip durum-
larda konu ya da ders kişinin ilgisini çekmez, dolayısıyla dikkat ders ya 
da konu üzerinde değildir. İkincisinde kişi ne tam anlamıyla odaklanabilir 
ne de tam anlamıyla ilgisizdir. Bu tip durumlarda öğrenci dersle ilgileni-
yormuş gibi görünür, defteri kitabı açıktır, ama okuduğunu anlamaz, anla-
sa bile çabucak unutur. Üçüncü durumda ise öğrencinin hep dersle ya da 
problemle meşgul olması, diğer deyişle ara verme ya da dikkatini başka 
alanlara yöneltmekte güçlük çekmesidir. Bu tür durumlarda, öğrencinin 
aralıksız konuyla ilgilenmesi, tükenmesine yol açabilir ve öğrenci, bir süre 
sonra hiç çalışamaz hale gelebilir. Bu nedenle kişinin hangi konularla, ne 
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kadar süre, nasıl temas kurduğu, ne zamanlarda ve nasıl geri çekildiği, han-
gi konularda geri çekilip, hangi konularda temas kurmaya istekli olduğu 
araştırılmalıdır. 

Garcia ve arkadaşları (2005:307), bazı öğrencilerin dikkatleri dağılsa 
bile zaman zaman odaklanıyormuş, okuyormuş gibi yaptıklarını, o nedenle 
kesintiye uğrama sürecinin nasıl gerçekleştiğini anlamanın önemli oldu-
ğunu belirtmişlerdir. Öğrencinin dikkati dağıldığında “neler yaşadığı, ne 
duyumsadığı, ne hissettiği, ne düşündüğü ve nasıl davrandığı” araştırılma-
lıdır. Ayrıca bu süreçte yakın çevrenin ve öğretmenin tepkilerini araştır-
mak da son derece önemlidir. Çünkü Geştalt terapi açısından öğrenmenin 
kesintiye uğraması bir durum değil, ilişkisel bir süreç olarak ele alınmak-
tadır. Bu bilgilerle danışanın neye, nasıl direndiği, kendisini nasıl ve neye 
karşı koruduğu sorularına cevap aranmalıdır. Danışanın hangi olumsuz ya 
da eksik bilgiler nedeniyle engellendiği, diğer deyişle içe almalarının –sa-
bitleşmiş geştaltların- ve tamamlanmamış işlerin çalışılması, terapinin bir 
diğer önemli noktasını oluşturmaktadır. Diğer yandan terapi de öğrencinin 
konsantre olan ve olamayan taraflarının ayrıştırılarak çatışmanın açığa çık-
ması, olumsuz içe almaların (meli-malı cümlelerinin) ve tamamlanmamış 
işlerin çalışılması için fırsat yaratabilir. Terapide bu tür kutuplaşmalarla 
yapılan çalışmalar hem sözel hem de bedensel ifadeleri içermelidir. 

Geştalt yaklaşımında kullanılan dil çalışmaları, bu alanda terapiste 
zengin bir repertuar sunar. Geştalt yaklaşımında dil çalışmaları, farkına 
varma, sorumluluk alma, içe alınan bilgilerin esnetilmesi ve değiştirilmesi, 
temas biçimlerinin fark edilmesi gibi çok çeşitli amaçlarla uygulanabilir. 
Birkaç örnek verecek olursak; danışanın geçmişte yaşadığı ya da gelecekte 
olabilecek bir olayı, “şimdiki zaman” ekiyle anlatması, farkına varma ama-
cıyla yapılan dil çalışmalarından biridir. Bu yolla, danışanın yaşadıkları ile 
duyum, duygu ve düşünce ve davranışlarının farkına varması sağlanır. O 
anda farkına varılanlar, farkına varılanlarla ilgili daha önce akla gelmeyen 
çeşitli seçeneklerin de ortaya çıkmasına imkân tanır (Daş, 2011). Benzer 
şekilde, soru cümlelerinin düz ifadelere dönüştürülmesi de, danışanın far-
kındalığını artırmak amacıyla kullanılan yollardan birisidir. Örneğin “niçin 
bu kadar beceriksizim” yerine “beceriksiz olduğuma inanmak istiyorum” 
gibi. Sorumluluk alma çalışmaları sırasında “ben” dilinin kullanılması, 
söz edilen yollardan bir diğeridir.  Örneğin “sınav çok zordu”, “hoca bana 
taktı” yerine “sınavda çok zorlandım”, “hocanın bana istediğim notu ver-
meyeceğine ya da taktığına inanıyorum” gibi ifadelerle, danışan, kendi 
sorumluluğunu alması için desteklenir. Bir başka dil çalışması da sıfatla-
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rın, fiile çevrilmesi şeklindedir. Danışanın, tembelim yerine “dinlenmek 
istiyorum”, aptalım yerine “bu konuyu bilmemeyi tercih ediyorum” ya da 
“bu konuyu anlamayacağıma inanmayı istiyorum” gibi ifadelerle durumu 
açıklaması istenir. Bu tür bir çalışmanın amacı şu şekilde açıklanabilir: 
Sıfat, bitmiş ve tamamlanmamış bir sürecin ardından kişiye ya da duruma 
bir isim vermeyi içerir. Diğer deyişle sıfatlar sonucu tanımlar, bu nedenle 
değişmesi genelde mümkün değildir. Fiil ise süreci ve eylemi gösteren bir 
dil yapısı içerdiğinden, danışanın sıfatı fiile döndürmesi, kendisine iliş-
kin öğrenmiş olduğu katı bilgilerin esneyebileceğinin ve değişebileceğinin 
farkına varmasına yardımcı olur (Daş, 2011). Dil çalışmalarına ilişkin bir 
diğer yol da “yapamam”, “başaramam”, “rahatsız edici bir durum” gibi 
ifadelerin, “yapmak istemiyorum”, “başarmak istemiyorum”, “ben bu du-
rumdan rahatsız oluyorum” şeklinde değiştirilmesidir. Bu ifadelerle danı-
şanın kendi seçimlerini fark etmesi ve ihtiyaçları doğrultusunda değiştire-
bilme gücüne sahip olduğunu görebilmesi amaçlanır.  

Geştalt terapiyi diğer yaklaşımlardan ayıran en temel özelliklerinden 
birisi de beden diline verilen önemle ilgilidir (Daş, 2006:251). Bu yaklaşı-
ma göre bedensel, duygusal ve zihinsel dünyamızda yaşananlar, aynı şeyin 
farklı görünümleridir. Öğrenme yaşantılarının bedensel ipuçları ya da be-
den hareketleri ile ilgisini kurmak, kişinin ihtiyaçlarıyla ilgili pek çok bil-
gi verebilir. Bu aşamada hareketi abarttırma, tersini yaptırma, rahatsızlık 
hissedilen bölgelerle diyalog oluşturma gibi pek çok teknik kullanılabilir. 
Tüm bu aşamalarda canlandırma, hayalleme çalışmalarından yararlanıla-
bilir. Örneğin danışana, dersinin başına oturduğunu hayal etmesi istenip, 
neler yaşadığı araştırılabilir. Ya da danışanın bu durumu canlandırması is-
tenebilir. Johnson ve Smith (1997:153) canlandırma teknikleri yoluyla ki-
şinin yaşantılarını bedeniyle de somut bir şekilde ifade ve organize ederek 
anlamlandırabildiğini, bunun da farkındalığı artırdığını belirtmiştir. 

Danışan yaşadığı güçlükleri fark ettikçe, dikkatini yeniden toplama-
sı, eğer varsa dürtüsel davranışlarını engellemeye yönelik plan yapması 
için cesaretlendirilmeli ve her bir seçeneğin yarar ve zararlarını gözden 
geçirmesine fırsat tanınmalıdır. Kimi zaman danışan, yapılacaklara ilişkin 
plan yapmak ve davranış repertuarı oluşturmakta zorlanabilir. Böyle du-
rumlarda bu seçeneklerin danışana nasıl geldiği araştırmalı ve kendisine 
uygun bulduğu ve bulmadığı seçenekler üzerinde durulmalıdır. Bu çalış-
malar sırasında amaç, kişinin dikkatinin bir daha asla dağılmaması değil, 
dağıldığında kaygılanmadan seçeneklerini belirleyebilmesi ve ne yapmak 
istediğini seçmesi üzerine olmalıdır. 
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Son Söz

Hayatta kalmamız ve büyüyüp gelişmemizin en önemli bileşenlerin-
den biri de öğrenme yaşantılarıdır. Öğrenme, sadece küçük yaşta ve öğ-
rencilik döneminde değil, yaşam boyu devam eder. Bu nedenle de oldukça 
temeldir. Yazıda söz edildiği gibi Geştalt terapi yaklaşımının öğrenmeye 
ilişkin bakış açısı, öğrenmenin, birçok unsurun bir araya gelmesiyle oluş-
tuğuna yöneliktir. Öğrenme yaşantılarından sadece öğrenen kişi değil, 
kişinin yaşam alanındaki herkes sorumludur. Diğer deyişle öğrenmenin 
önündeki engeller, öğrenciyi olduğu kadar öğreticiyi, aileyi, sistemi ve tüm 
toplumu ilgilendirmektedir. O nedenle içsel ve çevresel faktörlerin bütü-
nüyle dikkate alınması önemli bir fark yaratabilir. 
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Yayın ve Yazım Kuralları

Temas: Geştalt Terapi Dergisi, Geştalt Terapi Derneğinin sürekli 
yayını olarak yayınlanır. Derginin amacı Geştalt Terapi alanında yapılan 
araştırmalar, derlemeler, olgu sunumları, kısa bildirimler, çeviri özetleri ve 
editöre mektup türünden yazılarla okuyucular arası bilgi alışverişini sağ-
lamaktır.

Derginin dili Türkçe’dir. Ancak araştırmalar, derlemeler ve olgu su-
numlarında Türkçe ve İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimeler bulunma-
sı zorunludur.

Bir yazının dergide yer alabilmesi için yayın kurulu tarafından ince-
lenerek kabul edilmesi gerekmektedir. Yayın kurulu yazardan, yazıda bazı 
değişiklikler yapmasını isteyebilir.

Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ve yayım-
lanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Daha önce bir kongrede sunulmuş 
bildiriler, dipnot olarak bildirilmesi koşuluyla yayımlanabilir.

Gönderilen yazılar yayımlansın ya da yayımlanmasın geri gönderil-
mez.

Dergiye gönderilecek yazılar A-4 boyutlarında kağıda, Times New 
Roman yazı karakteriyle, 12 yazı büyüklüğünde ve bir buçuk satır aralı-
ğıyla yazılmalı, sayfa numaraları belirtilmelidir.

Yazı sayfanın tek yüzünde, kenarlarda 3 cm. boşluk bırakılarak, çift 
sütun olarak düzenlenmeli ve USB ile birlikte 4 kopya olarak gönderilme-
lidir.

Yazı aşağıda belirtildiği gibi düzenlenmelidir.

1. Başlık

a. 12 yazı büyüklüğünde, büyük harf ve ortalanmış olarak yazılma-
lıdır.
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b. Başlığın altında yazar(lar)ın açık adı küçük harf, soyadı büyük harf 
olmak üzere ve ortalanmış olarak verilmelidir.

c. Yazar(lar)ın unvanıyla birlikte çalıştığı yer, varsa e-posta adresi 
dipnot olarak bulunmalıdır.

2. Özet

Her makalenin hem Türkçe özeti hem de İngilizce özeti (abstract) bu-
lunmalıdır. İngilizce özetin başına İngilizce başlık yazılmalıdır. Özet 9 yazı 
büyüklüğünde ve Türkçe özet 200, İngilizce özet 250 sözcüğü geçmeyecek 
biçimde hazırlanmalıdır. Her makalede özetlerin alt kısmında Türkçe ve 
İngilizce anahtar sözcükler (keywords) verilmelidir.

3. Bölümler

a. Araştırma makalelerinde bölüm başlıkları (GİRİŞ, YÖNTEM, 
BULGULAR, TARTIŞMA VE SONUÇ) büyük harf ve koyu, alt bölüm 
başlıkları küçük harf ve koyu yazılmalıdır.

b. Derleme ve olgu sunumu şeklindeki makalelerde de yazının türüne 
uygun olarak bölüm başlıkları verilmeli ve başlıklar koyu yazılmalıdır.

4. Kaynakların Belirtilmesi

Kaynaklar APA (American Psychological Association) standartlarına 
uygun olarak verilmelidir.

Makalenin içinde verilme biçimi:

Metin sonunda kaynaklar ayrı bir liste olarak alfabetik sıra ile veril-
melidir.

Kaynak bir makale ise yazar adı, yayın tarihi (ayraç içinde), makale 
adı, dergi adı (italik), cilt no, sayı, sayfa no.ları sırası ile verilmelidir.

Örnekler:

Phillippson, PA. (1993). Tight Therapeutic Sequences. British Gestalt 
Journal, 1,2, s.63-68.

Melnick, J & Nevis S.M. (1999). Geştalt Family Therapy. British 
Gestalt Journal 8,1, s.47-54.

Kaynak bir kitap ise yazar adı, yayın tarihi (ayraç içinde), kitap adı 
(italik), yayın yeri ve yayın evi sırasıyla verilmelidir.
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Örnek:

Perls, F.S. (1969). Gestalt Therapy Verbatim. London: Real People 
Press.

Kaynak bir elektronik kaynak ise yazar adı, yayın tarihi veya son göz-
den geçirme tarihi (ayraç içinde), belgenin adı, URL, erişim tarihi 

Örnek:

Shade, L.R. (1994, February 14).

Gender issues in Computer networking.

< http ://www. mit.edu:8001/peoplr/sorokin/

women/Irs.html> (1997, November 26)

5. Dipnotlar

Araştırmayı destekleyen kuruluşlarla ilgili ya da yazarın özel bilgi-
ler verebilmesi amacıyla kullanılır. Yazılarda dipnotlarına yer vermekten 
olabildiğince kaçınılması ve burada söyleneceklerin metin içine yerleşti-
rilmesi tercih edilmelidir. Ancak zorunlu olarak dipnot verilmesi gereken 
yerlerde italik rakamlar kullanılmalı, aynı sayfanın sonunda, ana metinden 
sonra bir çizgiyle ayrılmış olarak yazılmalıdır.

6. Şekiller

Diyagram ve grafikler beyaz bir kağıt üzerine basılabilecek nitelikte, 
çizilmiş olmalıdır. Bütün şekillerin bir numarası ve alt yazısı olmalı, kay-
nak kullanılmış ise parantez içinde şekil altına yazılmalıdır.

7. Tablolar

Tablo yazısı üstte solda numara gelecek şekilde yazılmalı ve içeri-
ği tablo numarasının altında başlık olarak açıklanmalıdır. Tablolar metin 
içinde tablo numarasıyla (ör.: Tablo 2’de de görüldüğü gibi...) verilmelidir.

Yazışma Adresi:

CBC Bireysel ve Kurumsal Gelişim Merkezi
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Tel: 0312 446 9430 Faks: 0312 447 7423 e-posta: hceylandas@gmail.com


