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Ön Yazı

Geştalt yaklaşımının psikoterapi alanındaki yerinin ve öneminin anla-
şılmasını sağlayabilmek amacıyla Geştalt yaklaşımı ile ilgili gözden geçir-
me yazılarına devam ediyoruz. Her psikoterapi yaklaşımında olduğu gibi 
Geştalt Terapi Yaklaşımı da kurucuları olan Fritz Perls, Laura Perls ve Paul 
Goodman’dan sonra da Geştalt terapistleri tarafından hem kuramsal hem 
uygulama alanları ve biçimleri hem de terapinin ve terapistin özellikle-
ri açılarından geliştirilmeye devam etmektedir. Dolayısıyla bu sayımızda 
sözü edilen bu üç alandaki gelişmelere örnek teşkil edecek şekilde belirle-
nen yazıları emeklerini, zamanlarını ve enerjilerini sakınmayan meslektaş-
larımla birlikte sizlere sunuyoruz. Bu arada bizlere destek veren ve görüş-
leriyle bize yol gösteren değerli hakemlerimize de bir kez daha teşekkür 
ediyoruz.

Geştalt terapi yaklaşımı denildiğinde ilk akla gelen isimlerden ikisi 
Erwing ve Miriam Polster’dır. İlgili yazında “Polster’lar” olarak da yer 
alan çift gerek kendilik gelişimi ve temas biçimleri gibi konularda kura-
mın geliştirilmesine yönelik gerekse bağlantıların kuvvetlendirilmesi ve 
şimdi ve buradanın kullanımı gibi konularda uygulamaya yönelik olarak 
çok önemli katkılarda bulunmuşlardır.  “Erwing ve Miriam Polster’ın Geş-
talt Terapi Yaklaşımına Katkıları” adlı yazıda ayrıca her iki yazarın ortak 
ve bireysel olarak yazdıkları kitaplarda vurguladıkları noktaları ve bunları 
ele alış biçimlerini de detaylı bir şekilde değerlendirme fırsatı bulacağınızı 
umuyoruz. 

Geştalt terapi yaklaşımı uzun yıllar uygulama alanlarının kısıtlı olma-
sı nedeniyle eleştirilmiştir. Özellikle de bu yaklaşımın psikozlarda kulla-
nılamayacağı ileri sürülmüştür. Bu eleştirilerin temelinde Geştalt yaklaşı-
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mının kişiyi semptoma ya da tanıya yönelik olarak ele almaması yatmak-
tadır.  Gerçekten de Geştalt yaklaşımı kişiyi bir semptom ya da tanı olarak 
etiketlemez. Bunun yerine kişiyi varoluşsal, fenomenolojik ve bütüncü 
bir yaklaşımla ele alır. Yani kişiyi “hasta” olarak değil bir “insan” olarak 
değerlendirir. İnsan olarak değerlendirdiği için de onun ihtiyaçlarını, ih-
tiyaçlarını nasıl ve ne gibi yollarla engellediğini, ihtiyaçlarını karşılamak 
için neleri, nasıl uygulamasının onun için uygun olduğunu onunla birlikte 
bulmaya çalışır. Bunu da insan insana bir ilişki içinde yani diyalog ilişkisi 
kurarak gerçekleştirir. Dolayısıyla Geştalt terapi yaklaşımının uygulama 
alanı eleştirilerin aksine çok geniştir. Sonuçta “hasta” olan da bir insan 
olduğuna göre onu hastalığı ile değil de bir “insan” olarak zorluklarıyla ele 
almak Geştalt yaklaşımının hümanist bakış açısını da vurgulayan en güçlü 
yanlarından biridir. Yazıda “Şizofreni ve Geştalt Terapi Yaklaşımı” adının 
seçilmesinin nedeni Geştalt yaklaşımında bu tanının kullanılması değil, 
tam tersine psikopatoloji ve psikoterapi ile ilgili yayınlarda kullanılan bu 
tanının Geştalt yaklaşımında nasıl ele alındığına dikkat çekebilmektir.

Geştalt terapi yaklaşımını diğer yaklaşımlardan ayıran en önemli 
özelliklerden biri de terapinin “sanat” kısmına yaptığı vurgudur. Kuşku-
suz sanat kavramı yaratıcılığı da kapsamaktadır, çünkü her sanat eseri bir 
yaratıcılığın ürünüdür ve kişiye özeldir. Ancak terapinin “sanat” kısmı ile 
kastedilen sadece terapide sanatsal faaliyetlerden yararlanılması değildir. 
Aslında Geştalt uygulamalarında sanatsal faaliyetlerden de yararlanılmak-
tadır, çünkü kişinin ürettiği her türlü sanatsal ürünün onunla ilgili önemli 
ama henüz farkında olmadığı özelliklerini yansıttığına inanılır. Bununla 
birlikte Geştalt terapi yaklaşımında yaratıcılık çok daha geniş bir kapsam-
da ele alınır. Geştalt bakış açısına göre zaten terapi yaratıcı bir süreçtir. 
Başka bir deyişle terapist ve danışan diyalog ilişkisi içinde birlikte yarat-
tıkları bir süreç içinde yol alırken danışanın farkındalık düzeyinin yüksel-
tilmesi ve bütünleşmesi için çeşitli yeni yollar bulurlar. Kuşkusuz bu çeşitli 
yolların bulunmasından birinci derecede sorumlu olan terapisttir. Bunun 
için terapist kendi sezgilerini de kullanarak şimdi ve buradaya yani terapi 
sırasında ve odasında olanlara odaklanır ve kişiye özel yeni egzersizler 
veya müdahaleler yaratır. Kişiye özel egzersizler ve müdahaleler yaratmak 
hem terapötik uygulamalarda hem de bu yaklaşımın terapist adaylarına 
öğretilmesinde en çok zorluk çekilen noktalardan biridir.  “Geştalt Terapi 
Yaklaşımı ve Yaratıcılık” adlı yazıda bu konulara ışık tutacak bilgiler yer 
almakta ve özellikle terapistlerin yaratıcılığının gelişmesinde önemli ola-
bilecek ipuçlarına yer verilmektedir.

Prof. Dr. Ceylan Daş



Erving Ve Miriam Polster’ın

Geştalt Terapi Yaklaşımına Katkıları

Yılmaz Erdal *

ÖZET

Erving ve Miriam Polster Geştalt terapi yaklaşımı alanındaki önemli uz-
manlardan ikisidir. Öncelikli olarak psikanaliz eğitimi alan Erving Polster 
daha sonraları Fritz Perls’ün etkisiyle psikanaliz yaklaşımından uzaklaşa-
rak Geştalt yaklaşımıyla ilgilenmeye başlamıştır. İkili aktarım, konunun 
özüne inmeden yüzeysel konuşma (aboutism), kullanılan dil gibi başlıklar-
dan yola çıkarak psikanalizi eleştirmişlerdir. Geştalt terapi alanında uzun 
yıllar boyunca çalışan Polster ve Polster yayınladıkları “Bütüncül Geştalt 
Terapi (Gestalt Therap Integrated)” ve “Herkesin Hayatı Roman Olarak 
Yazılmaya Değerdir (Every Person’s Life Worth a Novel)” adlı kitapla-
rıyla alana önemli katkılarda bulunmuşlardır. Kendilik, şimdi ve burada, 
bağlantıların kuvvetlendirilmesi, rüyalar, temas biçimleri gibi kavramları 
ele alış biçimleri Geştalt terapi yaklaşımının gelişmesinde rol oynamıştır. 
Geştalt terapi alanında çalışan uzmanların, alanın öncülerinden olan Pols-
ter ve Polster’ın bakış açılarının ayrıntılı olarak incelemesi Geştalt terapi 
yaklaşımını öğrenme ve anlama süreci açısından çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Erving ve Miriam Polster, bağlantıları kuvvetlendir-
mek, kendilik
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Ervıng And Mırıam Polster’s 
Contrıbutıon To The Gestalt Therapy 

Approach

Yılmaz Erdal*

ABSTRACT

Erving and Miriam Polster are important experts on Gestalt therapy ap-
proach. Erving Polster, who first trained in psychoanalysis, later with the 
influence of Fritz Perls moved away from psychoanalysis and began to 
focus on the Gestalt approach. Erving ve Miriam Polster criticized psycho-
analysis by heading out of the title, such as transferans, aboutism and the 
use of language in therapy.  Polster and Polster, who have been working 
in the field of Gestalt therapy for many years, have made important contri-
butions with the books they have published “Gestalt Therapy Integrated” 
and “Every Person’s Life Worth a Novel”. They played a significant role 
in the development of Gestalt therapy by the ways they approached to the 
concepts of self, now and here, tightening sequences, dreams and contact 
styles. The detailed examination of Polsters’ points of views, who are the 
pioneers of Gestalt therapy, is very important in terms of learning and un-
derstanding Gestalt therapy approach.

Key Words: Erving ve Miriam Polster, tightening sequences, self
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Giriş

Geştalt terapi alanında “ikili” olarak anılan Fritz ve Laura Perls, Ed ve 
Sonia Nevis, Perls ve Weisz gibi pek çok uzman bulunmaktadır (Wysong, 
1978:19). Erving ve Miriam Polster, ilk olarak 1973 yılında yazdıkları 
“Bütüncül Geştalt Terapi” (Gestalt Therapy Integrated) adlı kitaplarıyla 
“ikili” olarak anılmaya başlamışlardır. Bu ikili Geştalt terapi alanında ya-
rım yüzyılı aşkın bir süredir varlıklarını sürdürmektedirler. 

Bu yazıda Erving ve Miriam Polster’ın Geştalt terapi anlayışları ay-
rıntılı bir biçimde ifade edilmektedir. Geştalt yaklaşımıyla buluşmalarını 
ve eğitimlerini anlatan bir tanıtım bölümünden sonra, psikanaliz ve Geştalt 
yaklaşımını birbirinden nasıl ayrıştırdıkları anlatılmaktadır. Daha sonra 
yazarların farklı dönemlerde yayınlanan makale ve kitaplarında vurgula-
dıkları önemli kavramlar üzerinde durulmaktadır. Son olarak Geştalt alanı-
na çok değerli katkıları olan kitaplarından söz edilmektedir. 

ERVİNG VE MİRİAM POLSTER

Erving Polster

Çekoslovakya* doğumlu olan Erving çocukluk yıllarını Amerika Bir-
leşik Devletleri’nin Cleveland eyaletinde geçirir. Erving’in ailesi sosyo-e-
konomik düzeyi düşük olan ailelerin yaşadığı bir mahallede yaşamaktadır. 
Bu mahallede yasal olarak suç işlemiş çocukların katıldığı bir tiyatroda 
çalışmaya başlayan Erving, buradaki çocuklarla yakın ilişkiler geliştirir. 
“Çocuk suçlu” olarak etiketlenmiş bu çocuklarla yakın ilişki kuran Erving, 
“farklı” olarak etiketlenen insanların “farklılıklarının tam olarak ne oldu-

* Çekoslovakya, Slovakya ve Çekya olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Erving Polster’ın doğum 
yerinin hangi ülke sınırları içinde kaldığına dair veri bulunamamıştır. 
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ğunu” ilk olarak bu süreçte sorgular. Üniversitede gazetecilik okumaya 
başlar ve ikinci sınıftayken sosyoloji bölümünün çocuk suçlularla ilgili bir 
eğitimine katılır. Bu eğitimin sonucunda gazetecilik bölümünden sosyoloji 
bölümüne geçiş yapar. Sosyoloji bölümünde Calvin Hall’dan “kişilik ku-
ramları” başlıklı bir ders alır ve onun yaklaşımından çok etkilenir. Mezun 
olduktan sonra Hall’un kürsü başkanlığı yaptığı psikoloji bölümünde yük-
sek lisans yapmaya başlar (aktaran Yalom ve Wyatt, 2004).

1947 yılında psikoloji alanında doktorasını tamamlayan Erving, Iowa 
Üniversitesi’nde çalışmaya başlar. 1949 yılında Miriam ile tanışırlar ve 
aynı yıl içinde evlenirler. Bir yandan üniversitede ders verirken bir yandan 
da klinikte çalışır. 1951 yılında Cleveland Devlet Hastanesi’nin psikoloji 
bölümünde psikoterapi bölüm başkanlığı yapar. Hastanedeki çalışmaları 
sırasında o dönem için çok yeni bir bakış açısı olan grup terapisi uygula-
malarına yönelir. 1953 yılında Fritz Perls tarafından yürütülen bir grup ça-
lışmasına katılır. Üniversite eğitimini birinciliklerle bitiren Erving için bu 
grup çalışması devrim niteliğinde bir yenilik anlamına gelir. Perls’ün çalış-
ma biçiminden çok etkilenir. Perls ile birlikte olmayı uyuşturucu kullanan 
insanların yaşadığı yoğunluğa benzeten Erving, bu grup çalışmasında, ilk 
defa, birbirini hiç tanımayan 15 kişilik bir grubun yoğun bir yakınlık ya-
şadığını hisseder. Perls’ün çalışması sırasında inanılmaz derecede destek-
lendiğini hisseden Erving bu çalışmalardan esinlenmeye başlar. Kendi ifa-
desiyle Perls’ün büyüsüne kapılır. Perls’ün kendisine söylenen “her şeyi”, 
ne kadar derin ve ne kadar yoğun olursa olsun, özümseme gücüne sahip ol-
duğunu gözler. Erving, Perls’ün insanların içini görmesini sağlayan X-ray 
özelliği olan bir dahi olduğunu düşünür. Çalışmalar devam ettikçe Perls’ün 
sigara içiş biçimini hatta Alman aksanıyla “evet” deyişini taklit etmeye baş-
ladığını fark eder. Bir süre sonra bu taklit sürecinin üstesinden gelir. Perls’ün 
konuşmalarının çok açık ve net olduğunu, konuşurken bir çocuğa masal an-
latıyormuş hissi uyandırdığını söyler (aktaran Wysong, 1978: 7-8).

Erving, üç yıl boyunca her hafta sonu New York’tan gelen grup li-
derleriyle çalışmalara katılır. Bu süreçte Paul Weisz zaman zaman Perls 
ile birlikte zaman zaman da tek başına grubu yönetir. Weisz gruba Zen uz-
manı olarak tanıtılır. Erving, Weisz ve Perls’ün tarzlarının birbirinden çok 
farklı olduğunu gözlemler. Weisz’in en önemli özelliğinin terapide küçük 
adımlarla ilerlemek olduğunu fark eder. Weisz, sözel ifade konusunda Per-
ls kadar başarılı değildir. Konuşmaları daha soyut ifadeler içerir. Erving, 
Weisz’ın Perls’e oranla şimdi ve burada olana karşı çok daha hassas dav-
randığını ve kişinin içsel yolculuğuna karşı daha derin bir saygı gösterdi-
ğini düşünür. Perls ile birlikteyken kendini manipüle edilmiş gibi hisseder. 
Buna karşılık Weisz çok daha insani, cesur ve sorumluluk sahibidir (akta-
ran Wysong, 1978: 8). 
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Aşağıda Erving Polster’ın Weisz’in düzenlediği bir grupta yaşadığı 
deneyimlerini anlattığı bir bölüm yer almaktadır:

Weisz ile birlikte saatlerce sessizce oturduğumuzu hatırlı-
yorum. Sessizliğin gücünü ilk defa bu dönemde deneyimledim. 
Genel olarak bir şeyler yapmanızı isteyen biri değildi. Birlikte 
ufuk açıcı bir deney yaptığımızı hatırlıyorum. Weisz bir kova su 
getirip grubun ortasına bıraktı ve kafamızı bu kovaya daldırma-
mızı söyledi. Bir kova suyun, içinde hayat barındıran küçük bir 
dünyaya dönüştüğü duygusunun gücünü hatırlıyorum. Weisz’ın 
bu dönüşümü sağlayan bir tarzı vardı. Kafamı o kovaya daldır-
dığımı ve boğulma olasılığı karşısında bütün kaygımın heyecana 
dönüştüğü hatırlıyorum. O kovada boğulabilirdim. Şansımı de-
niyordum. Oradan daha canlı çıktım. Weisz’ın bana tanıttığı şey 
tam da bu canlılık duygusuydu. Perls ve Weisz aracılığıyla batılı 
ve doğulu düşünce sistemlerinin birbirine karıştığı ya da en azın-
dan birbirine değdiği hissini yaşıyordum (aktaran Wyson,1978: 
8-9).

Perls ve Weisz’ın ardından Isadore From’la tanışan Erving, From’dan 
terapi almaya başlar. From öncekilerden farklı olarak grupla birlikte ku-
ramsal okuma çalışmalarına önem vermektedir. Bu okuma çalışmaları 
sırasında, Erving’in Geştalt terapi yaklaşımının yapısına uygun olmadı-
ğını düşündüğü pek çok entelektüel tartışma gerçekleşir. Çok sonraları 
bu tartışmaların etkisiyle Erving yöntemi deneyimlemektense yöntemin 
kuramını geliştirmekle daha çok ilgilenmek istediğine karar verir. From 
eğitim grubundaki üyelere diğer eğitimcilere oranla daha samimi davra-
nır. Kendine dair farkındalıklarını grupla daha çok paylaşır. Bu dönemde 
Erving, From’un yazar-artist ve terapist sınırında durduğunu düşünür. Bu 
düşüncenin etkisiyle, terapist-danışan ilişkisinin bir sanat yapma biçimi 
olduğu görüşünü benimsemeye başlar. Eğitim grubunun From’la geçirdiği 
bir yılın ardından olgunlaştığını, kendisinin de mezun olmuş bir psikolog 
olarak daha önce hayalini bile kuramadığı farklı biçimlerde var olmayı 
öğrendiğini söyler. 

Aşağıda Erving Polster’ın Isadore From’la yaşadığı deneyimlerini an-
lattığı bir bölüm yer almaktadır:

Isadore’un yapamayacağım, hazır olmadığım bir şeyi yap-
mamı istediğini hatırlamıyorum. Onun hassasiyetinin basmaka-
lıp olmadığını hissediyordum. Bana çok başarılı bir şekilde eşlik 
ediyordu. Ancak ben herhangi bir şeyi yapmaya hazır hale gel-
diğimde benden yapmamı istiyordu. Onunla birlikte içimdekileri 
bırakmak, bir patlamadan çok bir kuşu bırakmanın hassasiyetiy-



Erving ve Miriam Polster’ın Geştalt Terapi Yaklaşımına Katkıları

12

le gerçekleşiyordu. Bana olan sabrı ve gelişimimin her aşama-
sına duyduğu hassasiyet kendi yolumda gitmeme izin veriyordu 
(aktaran Wysong, 1978:11).

Erving ve Miriam Polster 1973 yılında yazdıkları “Bütüncül Geştalt 
Terapi” adlı kitaplarını arkadaşları ve öğretmenleri olan Isadore From’a 
adamışlardır. Geştalt terapi eğitimi sürecinde Erving’in en çok etkilendiği 
kişi From olmuştur. From’un sanatla terapi arasında kalan tarzı Erving’in 
hikaye formunu terapiyle ilişkilendiren tarzına ışık tutmuştur. 

From’la bireysel terapi çalışmalarının başlamasının hemen ardından 
Paul Goodman gruba eğitimci olarak gelmiştir. Goodman inanılmaz de-
recede meraklıdır. Terapide, çalıştığı kişiyi gerçekten merak eder. Erving, 
Goodman’dan gerçekten merak etmeyi öğrenir. Goodman eğlenmeyi ve 
espri yapmayı seven birisidir. Bütün eğitimcilerin eğlenceli olduğunu ama 
Goodman’ın bu konuda çok daha başarılı ve içten olduğunu düşünür. “Per-
ls espri yapardı ama Goodman yapmakla kalmaz aynı zamanda esprinin ta-
dını çıkartırdı” ifadesi Goodman’ın eğlenceli yanını ne kadar önemsediğini 
göstermektedir. Goodman, Perls ve Weisz kadar gerilim yaratma konusun-
da başarılı değildir ve eğitim grubu tarafından bir grup liderinden daha çok 
bir sokak filozofu olarak algılanır. Erving, Goodman’ı hikaye anlatmayı 
çok seven bir sohbet insanı olarak tanımlamaktadır. Aynı zamanda Good-
man’ın provokatör olduğunu düşünür. Erving’in Goodman’a duyduğu 
saygı, Perls’e duyduğundan farklı olarak, aileden birine duyulan korkuyla 
karışık bir saygı gibidir. Perls bir büyücüyken Goodman grubun bir parça-
sıdır. Erving’e göre hikaye anlatıcılığı, insaniyet, merak, mizah anlayışı ve 
sakinlik Goodman’ın en temel özellikleridir (aktaran Wysong, 1978:11). 

Perls, Weisz, From ve Goodman’la birlikte gruba eğitimci olarak ge-
len Laura Perls, Erving’in daha sonraki bireysel terapisti olur. Laura’yla 
bir otel odasında gerçekleştirdikleri ilk seans Erving üzerinde uzun sürecek 
etkilere neden olur. Bu seansta Laura, Erving’den babasını taklit etmesini 
ister. Bütün hayatı boyunca babası gibi olmaktan kaçınan Erving ötekini 
tam olarak hissetmenin ne demek olduğunu, ilk defa o seansta babasını 
canlandırırken onu yani babasını anladığını belirtir.  Profesyonel ve kişisel 
alanları Laura kadar başarılı bir biçimde harmanlayabilen başka bir kadın-
la tanışmadığını söyler. Laura ile çalışırken sıcaklığını ve profesyonelliği 
aynı anda hissettiğini belirtir (aktaran Wysong, 1978:12).

Miriam Polster

1923 yılında Amerika’da doğan Miriam, gençken klasik müzik eğiti-
mi alır ve bir dönem operada vokalist olarak çalışır. İlk olarak edebiyat fa-
kültesinin müzik bölümünden mezun olur. 1956 yılında Perls’ün yönettiği 
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bir gruba katılarak Geştalt yaklaşımıyla tanışır. Psikoloji bölümünden 1962 
yılında mezun olur. 1956 yılından 1962 yılına kadar geçen süre boyunca 
Perls, Laura, Goodman ve From’un yürüttüğü gruplara katılır. Erving’den 
farklı olarak Weisz ile çalışmamıştır. From, tıpkı Erving gibi, Miriam’ın da 
bireysel terapistliğini yapmıştır (aktaran Miller, 2001). 

1962 yılında, psikoloji alanında yüksek lisans programına başlayan 
Miriam’ın eğitim süreci birlikte eğitim aldığı arkadaşlarından çok farklı 
ilerler. O ana kadar Geştalt eğitimi alan herkes önce psikanaliz veya diğer 
yaklaşımları öğrenip ardından Geştalt yaklaşımına yönelmiştir. Miriam ise 
önce Geştalt yaklaşımını, ardından diğer yaklaşımları öğrenir. Cleveland 
grubunun 1954 yılında enstitü kurmasıyla birlikte enstitüde eğitimci olarak 
görev alır. 1962-1963 yılları arasında “uygulamalı ve teorik Geştalt terapi 
eğitim programını” başlatan ekip arasındadır. Daha sonra bu program haf-
ta sonu çalışma grupları şeklinde üç yıl süren eğitime dönüşür. Bu eğitim 
programında Miriam ve Erving’in yanı sıra Elaine Kepner, Bill Warner, 
Rennie Fantz, Sonia Nevis, Ed Nevis, Joseph Zinker ve Cynthia Harris 
görev alır. Aynı ekip üç yıllık eğitim programına alternatif olarak bir yıl 
süren daha yoğun bir eğitim programı başlatırlar. Miriam, psikologların, 
sadece test yapan kişiler olarak algılandığı bir dönem olan 1965 yılında 
terapi uygulamalarına başlar (aktaran Miller, 2001).

1965 ve 1973 yılları arasında Erving ve Miriam Cleveland enstitüsün-
de eğitimlere devam ederlerken bir yandan da Amerika’nın farklı bölge-
lerinde ve ülke dışında terapi eğitimleri verirler. Bazen birlikte ama daha 
çok ayrı ayrı eğitim amaçlı yolculuklar yaparlar. Daha önce de belirtildi-
ği gibi 1973 yılında Geştalt terapi alanında büyük bir öneme sahip olan 
“Bütüncül Geştalt Terapi” kitabını yayınlarlar. Üç yıllık emek sonunda 
kitaplarını çıkartmışlardır. Aynı yıl Meksika sınırına çok yakın olan San 
Diego’ya taşınırlar. Burada “San Diego Geştalt Eğitim Merkezi’ni kurarak 
eğitim vermeye başlarlar. Miriam Polster 19 Aralık 2001 yılında, yakalan-
dığı kanser hastalığı nedeniyle vefat eder. Erving Polster, San Diego’daki 
merkezde çalışmalarına devam etmektedir. “Topluluğun Gücü” (Power Of 
Community) adlı kitabının yazım aşaması tamamlanmak üzeredir (aktaran 
Yapko, 2012).  

Erving Polster, Geştalt ile tanışmadan önce psikanaliz eğilimli bir 
eğitim almıştır. Calvin Hall’un psikanalitik düşünceleri Erving Polster’ın 
psikoloji alanıyla ilgilenmesini sağlamıştır. Miriam Polster ise psikoloji 
alanıyla ilk olarak Perls’ün grup çalışmalarıyla tanışmıştır. Farklı eğitim 
geçmişleri olan Polster ve Polster (1974: 4)’a göre Geştalt yaklaşımı, psi-
kanalitik yaklaşımın öne sürdüğü bazı görüşlere karşı olan uzmanların gö-
rüşlerini bütünleştiren ve özümseyen yaratıcı bir kompozisyon işlevi gör-
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mektedir. Aşağıda Polster’ların psikanalizi eleştirdikleri bazı noktalar yer 
almaktadır.

POLSTER’LARIN PSİKANALİZİ ELEŞTİRDİKLERİ NOK-
TALAR

Polster ve Polster yazılarının pek çoğunda, Geştalt terapi yaklaşımıy-
la psikanalizin benzer ve farklı yönlerine vurgu yapmışlardır. Psikanalizin 
psikoloji alanına katkılarını yok saymadan, değişen koşullara uyum sağ-
layamamasını eleştirmişlerdir. Polster ve Polster (1974:4)’a göre psikana-
lizin en temel hatalarından biri; Freud’un bakış açısının bozulmamasını 
sağlamak için gösterdiği muhafazakar tutumdur. Onlara göre Freud farklı 
olan ve kendi düşüncesiyle bütünleşmeyen düşüncelere karşı hiç tolerans 
göstermemiştir. Kendi görüşlerinden esinlenerek oluşturulmuş olsa bile 
yeni kuramsal gelişmeleri sahiplenmemiştir. Onun ilkelerinden yola çıkan 
ama sonradan farklılaşan kişilerin görüşlerini doğrudan sapma olarak yo-
rumlamış ve bazı çok başarılı bakış açılarını kendi yaklaşımına dahil etme 
noktasında isteksiz davranmıştır. Freud kendi görüşünü korumak amacıyla 
diğer görüşleri dışarıda bırakarak ortodoks ve biçimsel bir yapı oluştur-
muştur (Roberts,1999: 24). 

Polster ve Polster psikanalizi özellikle konunun özüne inmeden yü-
zeysel konuşma (aboutism) ve aktarım kavramlarından yola çıkarak eleş-
tirmişlerdir. Yazının devamında onların bu kavramlarla ilgili eleştirileri yer 
almaktadır. 

Konunun Özüne İnmeden Yüzeysel Konuşma (Aboutism)

Polster ve Polster psikanalizi, Perls’ün konunun özüne inmeden yü-
zeysel konuşma kavramıyla açıklamaktadırlar. Bu durum, “ilk elden de-
neyimlemek yerine ikinci elden akademik tanımlama çalışması olarak 
açıklanabilir. Konunun özüne inmeden yüzeysel konuşma, döner kapıda 
sıkışıp kalmaktır (Polster ve Polster, 1974: 9). Enerjiyi doğru hedefe ulaş-
tırma ümidiyle sürekli olarak hedefin etrafında dolanma sürecidir. Yazarlar 
psikanaliz yaklaşımını, bir konunun özüne inmeden, meslektaşlara yöne-
lik olarak yapılan yüzeysel bir konuşma süreci olarak yorumlamaktadırlar. 
(Polster ve Polster, 1974:10)

İnsanlar forvette kimin oynaması gerektiği ya da belediye seçimleri-
ni kimin kazanacağı gibi konularda konuşmayı severler. Doğrudan eylem 
içermeyen bu konuşmalar temelde kişinin “şimdi ve buradadan” uzaklaş-
masına neden olur ve kendiliğin parçalanmasının nüvelerini taşır (Pols-
ter ve Polster, 1974: 10). Onlara göre Freud, deneyim ve anlamı terapi 
sürecinin farklı yönleri olarak görmüştür. Freud’un bu ayrımla uğraşma 
biçimi, psikoterapistleri, yaşanmakta olan anın kalitesinden çok gündelik 
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hayatta yaşanan olayların anlamına odaklanmaya yönlendirmiştir. Psika-
nalize göre olayların anlamları bilinçaltında gizlidir ve bu yüzden de terapi 
bilinçaltına odaklanmalıdır. Polster’lar (1974: 10) ise bilinçaltına ulaşmak 
için kullanılan yolları konunun özüne inmeden yüzeysel konuşma olarak 
tanımlamaktadırlar. 

Kişilerin farkındalık alanına girmeyen fakat yine de davranışlarına 
yön veren dinamik ve güçlü yanlarının varlığı, psikoloji alanının ortaklaşa 
kabul ettiği tek ilke olarak tanımlanabilir. Kişiliğin bu yanlarını bilinçaltı 
kavramıyla açıklamak kişiyi bilinç-bilinçaltı olmak üzere iki ayrı parçaya 
ayırmaktadır. Bu durum insanın bütüncül varoluşunu görmezden gelmektir 
(Polster ve Polster, 1974: 45). Kişinin bilinçdışı kalan yanı hiçbir zaman 
tam olarak kişinin ulaşamayacağı bilgiler içerir. Psikanalitik bakış açısı-
na göre bu bilgilere ulaşmak için serbest çağrışım, rüyalar, dil sürçmeleri 
gibi özel yollara ihtiyaç vardır. Bu durumda varlığının büyük kısmı kişinin 
ulaşabildiği alanın dışında kalmaktadır. Böylesine bir parçalama, kişilik 
bölünmesine neden olan ve bir konunun özüne inmeden yüzeysel konuşma 
sürecidir.  Polster ve Polster (1974: 45)’a göre kişinin bütün varlığı onun 
fonunu oluşturur. Bu fondaki bazı özellikler henüz şekle gelmemiş olabilir 
fakat mutlaka kişinin fonunda yer almaktadırlar. Geştalt yaklaşımıyla psi-
kolojik fon  kişinin esnek biçimde kullanımına hazır hale getirilebilir. Er-
ving Polster (1972) psikanalizin kişiyi konunun özüne inmeden yüzeysel 
konuşma yöntemiyle parçalamasını eleştirerek özellikle psikanalizde kul-
lanılan dile vurgu yapmıştır. Bunu makalesinde şu şekilde açıklamaktadır:

Psikanalizin konunun özüne inmeden yüzeysel konuşmaya ağır-
lık vermesinin temel nedenlerinden biri de psikanalistler tarafından 
kullanılan dildir.  Erken dönem psikanalistleri yeni olan kuramlarını 
anlatabilmek için kendi kavramlarını yaratmışlardır. Oidipus komp-
leksi, libido, ego, id, süperego bu kavramlardan bazılarıdır. Bu kav-
ramların somut mu yoksa sembolik mi olduğu tartışması uzun süre de-
vam etmiştir. Bu tartışma kapsamında, id, ego ve süper egonun vücu-
dun bir parçası olmadıkları, soyut birer resimsel sunum oldukları ileri 
sürülmüştür. Teknik dil kullanımı kişilerin fenomenolojisini anlamayı 
zorlaştırmaktadır. Bazı kelimeler can sıkıcıdır çünkü tam olarak ve 
güvenilir bir biçimde anlaşılmaları zordur. Her kişinin kavramlardan 
anladıklarının ortak olduğu farz edilir. Soyut kavramlar ise iletişimi 
oldukça zorlaştırır. Terapinin kullandığı dil açıklamadan daha çok 
deneyimlemeye davet edecek biçimde olmalıdır. O’na göre psikanaliz 
dili açıklamaya, betimlemeye yönelik olduğu için konunun özüne in-
meden yüzeysel konuşma süreci oluşmasına neden olmaktadır.

Miriam Polster (1981) “Deneyimin Dili” (The Language of Experien-
ce) başlıklı makalesinde, psikoterapinin sadece konuşmaya dayalı yakla-
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şımların etkisinden kurtulmaya çalıştığını ve terapinin deneyim ve sözel 
ifade arasında bir denge oluşturması gerektiğini vurgulamıştır. Konuşmaya 
dayalı yaklaşımların temelinde psikanaliz bulunmaktadır. 

Yukarıdaki paragraflardan anlaşıldığı üzere Polster ve Polster psika-
nalizin soyut kavramlarla, deneyime odaklanmadan gerçekleştiriliyor ol-
masını, terapinin insanla buluşmasının önündeki en önemli engellerden 
biri olarak tanımlamışlardır. Değişen toplumsal ihtiyaçlar, terapinin de di-
linin değişmesini zorunlu hale getirmiştir. Terapi sürecini, şimdi ve burada 
olandan uzaklaştıran bir diğer psikanaliz kavramı ise aktarımdır. 

Aktarım (Transferans)

Psikanalizin aktarım kavramını ortaya koyması psikolojik bozukluk-
larla ilgili bilgileri aydınlatan önemli bir etkiye neden olmuştur. Sonrasın-
da bu kavram psikanalistler için sabit bir hal almıştır. Aktarım terapötik 
ilişkinin niteliğini belirleyen bir kavram gibi algılanmıştır. Fakat Polster 
ve Polster (1974:6)’a göre bu kavram psikolojik bozuklukları anlamak için 
yetersizdir. Onlara göre aktarımın günlük ilişkilerin erken çocukluk dö-
nemindeki önemli ilişkilerin tekrarlanması olarak algılanmasının ötesine 
geçmek gerekmektedir. Terapist ve danışan arasında oluşan duygular otan-
tiktir ve aralarında gerçekleşen her şeyin kişinin ebeveynleriyle ilişkisinin 
basit bir taklidi olduğunu söylemek durumu basite indirgemektir.

Aktarım yorumlaması, yani kişinin şimdi ve burada olan olaylar sı-
rasında oluşan duygu ve eylemlerine farklı bir anlam vermek, “şimdiki 
zamanı” çıkartarak “bir zamanları” oyuna sokmak anlamına gelir (Polster 
ve Polster, 1974: 104). Onlara göre kişilerin erken çocukluk dönemindeki 
önemli ilişkilerden öğrendiklerine uygun olarak şimdiki ilişkilerinde ha-
reket ettiği bir gerçektir ancak terapinin esas ilgilendiği nokta, “şimdi ve 
burada” gerçekleşen ilişkidir. Eğer danışan terapistini ilgisiz veya korkula-
cak kişi olarak görüyorsa, bu durum terapi süreci açısından pek çok farklı 
olasılığı akla getirmelidir. Danışanın korkulan ya da ilgisiz terapiste karşı 
nasıl davrandığı, danışanın bu tavırlardan nasıl etkilendiği, korkutucu ve 
ilgisizlik olarak algılanan davranışların neler olduğu gibi konular araştı-
rılmalıdır. Bazen kişinin korkutucu veya ilgisiz şeklindeki değerlendirme-
lerinde sabitleşmiş bir geştaltın etkisi olduğu düşünülebilir, ancak bu de-
ğerlendirmelerin önceki ilişkilerin aktarılmasından kaynaklandığına dair 
kesin kanıt yoktur. Bazen danışan gerçekten de o anda ve terapi odasında 
yaşananlardan etkilenir ve yaşadıklarından korkabilir.  Durum ne olursa ol-
sun danışanın kendi “gerçeğini”, kendi “eylemleri” aracılığıyla keşfetmesi 
gerekmektedir. Yazarlara göre terapistin danışanın tarihi olaylardan etkile-
nerek tepki verdiğini anlatan sözel yorumlamaları gerçekleri keşfetmesine 
yardımcı olmamaktadır. Erving Polster’ın Alice isimli danışanıyla yaptığı 
bir seansın sonunda yaşadığı deneyim bu süreci anlatan iyi bir örnektir:
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Alice, seansların birinde annesiyle ormanda kol kola yürü-
dükleri bir fantezi oluşturdu. Annesinin sıcaklığını ilk defa bu 
kadar yakından hissediyordu. Seans sona erdiğinde Alice bana 
doğru yürüdü, nazikçe beni öperek “sizi seviyorum” dedi ve gitti. 
Tam o anda, aktarıma inanan kişilerin dediği gibi, Alice, anne-
sini ya da bir başkasını değil beni seviyordu. Öyle ya da değil! 
Geştalt yaklaşımında bu davranışın kaynağıyla ilgili bütün bu 
tartışmalar bir kenara bırakılarak, bu tarz ifadelerin kendisine 
değer verilir. Bu sembolik “seni seviyorum” aracılığıyla sevgi, 
Alice için daha çok özümsenebilir bir biçime dönüşmüş oldu. 
(Polster ve Polster,1974:14). 

Analistler ve Geştalt terapistleri aktarım konusuna çok farklı yakla-
şırlar (Polster, 1999: 172). Analist aktarımı bulmaya odaklanır ve aktarım 
aracılığıyla geçmişin şimdi üzerindeki etkisini anlamaya çalışır. Geştalt 
yaklaşımında ise danışanın seans sırasında terapistiyle kurduğu temasın 
özellikleri yoluyla danışanın “iyileşmesi” amaçlanır. Bu amaç tamamlan-
mamış işler tarafından engellendiği zaman, bu tamamlanmamış işler danı-
şan ve terapist arasındaki temas yoluyla seans içinde tamamlanır.  

Bütün bu eleştirilerden yola çıkarak Polster ve Polster psikanaliz-
den uzaklaşarak yeni yaklaşımları anlamaya ve kullanmaya yönelmişler-
dir. Yeni yaklaşım araştırmaları sırasında karşılaştıkları Geştalt yaklaşımı 
Polster’ların kendilerine yakın hissettikleri ve katkı verdikleri bir alan ol-
muştur. Yazının bir sonraki bölümünde Polster ve Polster’ın Geştalt terapi 
yaklaşımına yaptığı katkılara değinilmektedir. 

POLSTER’LARIN GEŞTALT TERAPİ ALANINA YAPTIĞI 
KATKILAR

Polster ve Polster “kendilik”, “şimdi ve burada”, “bağlantıların kuv-
vetlendirilmesi” gibi kavramlar üzerinde çalışarak Geştalt terapi yakla-
şımına önemli katkılarda bulunmuşlardır. Yazının bu bölümünde ikilinin 
üzerinde çalıştığı kendilik, şimdi ve burada ile bağlantıların kuvvetlendi-
rilmesi gibi kavramlar ele alınmaktadır. 

Kendilik

Kendilik kavramı Geştalt terapinin psikoloji alanına yaptığı en önemli 
katkılardan biridir. Perls, Hefferline ve Goodman kişinin sınıflandırılması-
na karşı çıkarak kendilik kavramını kuramlarının odağına almışlardır. Bu 
kurama göre kendilik devam etmekte olan temasların organize edilmesidir 
ve bir yapıdan daha çok bir süreci tanımlamaktadır. Yazarlar kendiliğin 
sabitleşmiş bir yapı olmadığını, her temasta kendiliğin zamana ve meka-
na bağlı olarak yeniden yapılandığını ileri sürmüşlerdir (aktaran Polster, 
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1992:143). Oysa psikoloji kuramları özellikle de psikanaliz kişiliği “sabit” 
bir yapı olarak ele almaktadır. Dolayısıyla bu “sabit” bakış açısının yerine 
kendiliği zamana, mekana ve temasın kalitesine bağlı olarak gerçekleştiri-
len bir organizasyon süreci olarak ele almak psikoloji tarihinde ufuk açıcı 
değişikliklere neden olmuştur.

Polster (1992: 145-146)’a göre kendilik kavramı sabit ve değişken 
öğeler içermektedir. Dolayısıyla kendiliği sabit ya da değişken bakış açı-
larından herhangi biriyle açıklamak yetersiz olacaktır. Kendilik, kişinin 
kendini tanımladığı sabit kümelerin değişik şekillerde organize edilmesi 
sürecidir.  Erving Polster bu durumu şöyle bir örnekle daha açık hale getir-
meye çalışmıştır: Konuşurken temkinli, kendisine verilen görevleri yerine 
getirirken zorluk çıkaran, iletişim kurarken pasif, işine karşı da ilgisiz 
bir kişi olduğunu hayal edelim.  Bu özellikler sabit bir yapı göstererek bir 
küme oluşturabilirler. Bu özelliklerin oluşturduğu kümeyi ‘erteleyici ken-
dilik’ kümesi olarak tanımlayabiliriz. ‘Erteleyici kendilik’ kümesi olarak 
tanımlasak da bu kümede yer alan temkinli, zorluk çıkaran, pasif ve ilgisiz 
şeklindeki özellikler farklı zamanlarda, durumlarda ya da konularda fark-
lı şekillerde organize edilerek kişinin farklı biçimlerde davranmasına yol 
açabileceklerdir. Bu bakış açısıyla Erving Polster, Perls ve arkadaşlarına 
oranla kendilikteki sabit yapılara daha ılımlı bir şekilde bakmakta ve sabit 
özellikleri kendiliğin dışında bırakan bir bakış açısı yerine, kişinin sabit 
özellikleri organize eden yanına odaklanmayı tercih etmiştir. 

Kendilikte yer alan sabit özelliklerin oluşturduğu kümelere farklı 
isimler verilebilir. Örneğin bir kriz karşısında paniklemeyen, sakin kalan, 
uzak durup izlemeyi tercih eden bir kişi bu kümeye “umursamaz” kümesi, 
bir başkası “soğukkanlı” kümesi adını verebilir. Kendilik iki kişinin teması 
sırasında sürekli ve karşılıklı olarak yeniden organize edilir (Polster, 1992: 
148). Dolayısıyla önemli olan kümenin adı değil temas sırasında kümede 
yer alan özelliklerin nasıl organize edildiğidir. Buradan yola çıkarak tera-
pide bu kümelerin isimleri ve kümeler arası geçişler konusunda danışanın 
esnek bir yapıya ulaşmasına yardımcı olunur.  Aşağıda bununla ilgili bir 
örnek yer almaktadır.

“Göçebe kendiliği” hayatına keskin bir biçimde zarar veren 
bir danışanım vardı. Bu kişi “göçebe kendiliğini” hayatı boyun-
ca yaşadığı pek çok taşınma sürecinden yola çıkarak oluşturmuş-
tu. Pek yakınında olmayan fakat olduğu zamanlarda da otoriter 
bir tavır sergileyen bir babası vardı. Babasının yasaklamaları 
danışanın taşındığı yerdeki sosyal yapıya kendini ait hissetme-
mesine neden olmuştu. Bu durumun yarattığı hayal kırıklıkları ve 
baskılanmış olma hissi danışan tarafından şimdiki işverenlerine 
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yansıtılmaktaydı. Danışanım, çelişkili bir biçimde, göçebe ken-
diliğine rağmen büyük bir kuruluşta yönetici olarak çalışmak-
taydı. “Göçebe kendiliği” çalıştığı kurumun bir parçası olarak 
hissetmesinin önüne geçip dışlanmış olarak hissetmesine neden 
oluyordu. Bununla birlikte danışanım “hırslı kendilik” olarak 
tanımladığı bir parçaya daha sahipti. Hırslı kendilik ne olursa 
olsun başarıya ulaşmayı amaçlıyordu. Danışanım hırslı kendi-
liğini, göçebe kendiliğin altında kalacak şekilde organize etmiş-
ti. İçinde çalıştığı yapıya kendini ait hissetmediği için hırslarını 
karşılayacak davranışları sergileyemiyordu. Başka bir deyişle 
göçebe kendilik hırslı kendiliği engelliyordu. Hırslı kendiliği, 
göçebe kendilikten ayrı bir parça olarak görmeye başladığında 
(yani bu iki kendilik arasındaki organizasyonu yeniden kurgu-
ladığında) kendi amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik iki tane 
önemli görevi başardı. İlk olarak şirketin kreşinde kullanılmak 
üzere başarılı bir film yaptı, ardından da yoksul çalışanlara yar-
dım etmeye hizmet edecek bir sistem kurdu. Böylece akranlarıyla 
saygılı bir ilişki kurabildiğini ve karar verme sürecinde saygıyla 
karşılandığını hissetmeye başladı (Polster, 1992:149).

Görüldüğü gibi bu örnekte danışanın kendiliğinde “göçebe” ve “hırs-
lı” olarak tanımlanabilecek parçalar yer almaktadır. Terapide danışan bu 
parçalarını tanımlamış ve düşünsel olarak bunları yeniden organize etmiş-
tir. Polster (1992: 149)’a göre düşünsel organizasyon kümeler arasındaki 
uyumun daha uzun süreli ve daha güçlü olmasına yardımcı olmaktadır. 
Düşünsel organizasyondan sonra danışan bu kümelerin hayatı üzerindeki 
etkisini daha iyi fark edebilmiştir. Farkındalığının yükselmiş olması kendi-
likleri üzerindeki esnekliğini arttırarak kendini gerçekleştirmesinin önün-
deki engelleri kaldırmıştır.

Polster ve Polster (1974: 148) kişinin kendiliğini akıllı, girişken, ka-
rarsız gibi tanımlamasından daha çok bu parçaları kişinin ihtiyaçlarını kar-
şılamaya yönelik olarak nasıl organize ettiği ile ilgilenmişlerdir. Örneğin 
kişinin kendiliğinin içinde “kararsız” olarak adlandırdığı bir parça oluştur-
duğunu düşünecek olursak, bu özellik bazen kişinin bir fırsatı kaçırması-
na bazen de sorunlu bir durumdan kurtulmasına yardımcı olabilir. Burada 
önemli olan kişinin “kararsız” yanını ihtiyaçlarını karşılamak üzere nasıl 
organize ettiğidir. Yani kişi bu özelliğini bir fırsatı kaçırmasına yol açacak 
şekilde kullandığında ihtiyacı karşılanmamış olacak, sorunlu bir durumdan 
kurtulmasına yol açacak şekilde kullandığında ise ihtiyacı karşılanmış ola-
caktır. Burada önemli olan “kararsız” yanının iyi ya da kötü olması değil, 
bu özelliğin organizasyonunun ihtiyacın karşılanmasını sağlayıp sağlaya-
mamasıdır. 
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Erving Polster’a göre (1992: 149) kendiliğin yapılandırılmasında içe 
almanın çok önemli bir yeri vardır. Yazara göre Perls içe almanın olumsuz 
bir işlevi olduğunu düşünmektedir. Perls’e göre içe alınan bilgiler kişi ta-
rafından “öğütülmediği” sürece yapıları aynı kalır ve kişinin kendiliğinde 
izole olmuş parçalar olarak varlıklarını sürdürürler. Bu nedenle içe alınan-
lar mutlaka öğütülmelidir. İçe alınanların “öğütülebilmesi için de metaforik 
olarak “çiğnemek” gerekir. Bu bakış açısına göre içe alma, kişinin kendili-
ğine dair yanlış inançlarının kaynağı olarak görünmektedir. Erving Polster 
bu açıklamayı içe almanın olumsuz yarısı olarak ele alarak içe almanın 
tanımını; “akıl tarafından engellenmemiş, spontan alıcılık” olarak yenile-
miştir. Ona göre Perls’ün bakış açısı içe almanın çok önemli iki özelliğini 
gözden kaçırmaktadır. Öncelikle içe alma öğrenmenin kaynağıdır. İçe alma 
aracılığıyla öğrenme süreci gerçekleştirilebilir. İkinci olarak, içe alınanla-
rın kendilikle bütünleştirilmesi sürecinde üç farklı bileşen vardır. Bunlar: 
temas, şeklin oluşması ve kişiye uygun hale getirilmesi (Polster,1992:149). 
Yazar bu içe alma üçlüsü ile ilgili görüşlerini şöyle açıklamaktadır:

Temas kapasitesi yüksek olan kişilerin içe almadıkları gibi yanlış bir 
inanç bulunmaktadır. Oysa kişi ancak temas ederek, herhangi bir şeyin içe 
alınıp alınmayacağına karar verebilir (Polster, 1992: 151). Buna göre te-
mas içe alma sürecinin en önemli bileşenlerinden biridir. Kişinin uzatılan 
bir meyveyi isteyip istemediğine karar verebilmesi için öncelikle o mey-
veyle temas kurması gerekir. Meyveyle temas kurulmaması demek mey-
venin varlığının farkında olmamak demektir. Bu durumda yemek ya da 
yememek konusunda bir seçim yapılamaz. Kişi, yeni deneyim için kendili-
ğinin içerisinde uygun bir yer arar ve bu deneyimi olabildiğince uyumlu ve 
uygun olan diğer deneyimlerin yanına yerleştirmeye çalışır. Bu yerleştir-
me sırasında içe alınanlar kendiliğin içinde bir şekil oluşturmaya başlarlar. 
Yeni olanın içe alınması sırasında kişi bunun kendiliğinin diğer parçalarıy-
la uyumuna bakarak değerlendirme yapar. Sözgelimi kendiliğini “nazik” 
olarak tanımlayan bir kişinin, “kaba” olduğuna dair bir geri bildirim alması 
halinde bu yeni bilgiyi içine alabilmesi için bu bilgiye bir yer bulması ge-
rekmektedir. “Kaba” bilgisi daha önceki bilgilerle uyumsuz bir haldedir. 
Böylesi bir uyumsuzluk karşısında kişi kabalığına dair geri bildirimi içine 
almamayı veya daha önceki bilgilerini yeniden organize etmeyi seçebilir. 
İnsanlar tam olarak kendilikleriyle uyuşmayan bilgileri içe alabilmek için 
eleştirmek, itiraz etmek, gözden geçirmek, eğitmek, sindirmek, önermek, 
yorumlamak gibi pek çok yoldan yararlanırlar. Bu etkinlikler yoluyla kişi 
yeni bilgiyi kendine uygun bir hale getirir. Yani Erving Polster, Perls’den 
farklı olarak kendiliğin sadece içe alma yoluyla değil içe alma süreci için 
gerekli olan temas, şeklin oluşması ve kişiye uygun hale getirilmesi aracı-
lığıyla oluştuğunu ifade etmektedir.
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Şimdi ve Burada

Erving Polster, “Şimdiki Zamandan Kaçış” (1987) başlıklı yazısında 
Geştalt terapinin temel kavramlarından biri olan “şimdi ve burada” kavra-
mını ele alarak kavramın olumlu ve olumsuz yanlarını tanımladıktan sonra 
kavramın yanlış anlamlarını düzeltmeye çalışmıştır, çünkü ona göre şimdi 
ve burada kavramına yapılan aşırı vurgu, kavramın orijinal anlamının bo-
zulmasına neden olmuştur.

Polster (1987: 157), şimdi ve burada kavramına yapılan vurgunun 
artmasında İkinci Dünya Savaşının çok büyük etkisi olduğunu ileri sür-
mektedir. Bu görüşe göre İkinci Dünya Savaşı pek çok insanın kayıplar ya-
şamasına neden olmuştur. Bu kayıplarla baş etme süreci ve sürekli olarak 
vurgulanan nükleer tehlikeyle beraber her an yeni kayıplar yaşama ihtima-
linin çok yüksek olması, insanları sadece bu anın yani şimdinin varlığına 
inanmaya yönlendirmiştir. Geçmiş savaşın yıkıntıları arasında kalmışken 
gelecek hiçbir zaman gelmeyebilirdi. Dolayısıyla bu sosyal ortam entelek-
tüel dünyada şimdi ve burada vurgusunun yükselmesine neden olmuştur. 

Şimdi ve burada kavramına yapılan vurgunun psikoterapi dünyasında 
yaygınlaşmasıyla beraber şu ana odaklanmanın önemi artmaya başlamıştır. 
“Dikkati dağıtan içsel ve dışsal bütün uyaranları durdurmak başarıldığında 
kişisel farkındalığın artacağı ve işlevselliğin en üst seviyeye ulaşacağı” 
fikri hemen herkes tarafından kabul görür hale gelmiştir. 21. yüzyılın işçi 
sınıfını avutma işlevi gören “büyüyünce, mezun olunca, evlenince, emekli 
olunca” gibi belirsiz bir gelecek beklentisiyle hayatı ertelemek fikri ge-
çerliliğini yitirerek yerini “ben, şimdi ve buradanın gücüne inanıyorum” 
gibi aşırı basitleştirilmiş ifadelere bırakmıştır. Perls, şimdi ve buradanın 
kendisi için önemini belirtmek için, “benim tek amacım şimdi kelimesinin 
parçalarını anlatmaktır. Benim için, şimdi dışında hiçbir gerçek yoktur. 
Şimdi=deneyim=farkındalık=gerçeklik. Geçmiş geçmişte kaldı, gelecek 
ise henüz gelmedi!” açıklamasını yapmıştır (aktaran Polster, 1987: 159). 
Erving Polster, Perls’ün bu açıklamasının aşırı basitleştirilmiş hatta slo-
ganlaştırılmış bir ifade olduğunu düşünmektedir. Ona göre bu aşırı slogan-
laştırılmış ifadenin sonucu olarak pek çok önemli Geştalt terapisti, geçmiş 
ve geleceği dikkate almayı bir kenara bırakarak, basit bir şekilde “şimdi ve 
burada”ya odaklanmaya çalışmıştır. 

Oysa Erving Polster (1987: 60) şimdi ve buraya odaklanarak geçmiş 
ve geleceği dışarıda bırakmanın kişinin sorumluluğunu alması, davranış-
larının yansımalarını görmesi, hazırlık gerektiren karışık durumlar için ha-
zırlanması gibi pek çok farklı önemli konuyu görmezden gelmesi anlamına 
geldiğini belirtmektedir. Ona göre geçmiş ve geleceği dışarıda bırakmak, 
içinde bulunulan sosyal çevreden yabancılaşılmasına neden olmaktadır.
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Polster (1987: 61), bütüncül bakış açısına uygun olarak geçmiş-şimdi 
ve geleceği bir bütün olarak ele almayı önermektedir. Şimdi, geçmiş ve 
geleceğin toplanma noktasıdır. Polster’ın önerisi, şimdi ve burada üzerine 
odaklanarak tüm zaman boyutlarının şimdi ve burada üzerindeki etkisini 
anlamaya çalışmaktır. Aşağıda, Polster’ın terapide geçmişle ilgili sorunları 
şimdi ve burada nasıl ele aldığına dair bir vaka örneği yer almaktadır.

25 yaşında bir kadın olan Abigail, dini nedenlerden dolayı 
evlenmeden önce erkek arkadaşıyla yaşamasına itiraz eden ai-
lesinden uzaklaşmıştı. Ailesiyle olan uzaklığı konusunda üzgün 
olmasına rağmen sevdiği adamla yaşama konusunda ısrar edi-
yordu. Seçme özgürlüğünden taviz vermeden ailesiyle barışmak 
istiyordu. Benimle 25 yaşından daha küçük birinin ses tonuyla 
konuşuyordu ve ailesiyle kavga eden ümitsiz çocuk pozisyonun-
daydı. Modern yaşama dair ailesinden daha çok şey bilmesine 
karşın ailesine karşı çok güçsüz bir ses tonuyla tepki veriyor-
du. Abigail’den ailesinin ofisimde oturduğunu hayal etmesini ve 
onlarla daha yüksek bir ses tonuyla konuşmasını istedim. Ailesi 
geleceği hakkında endişelendiklerini söyleyerek iğneleyici bir 
biçimde, o adamla evlenip evlenmeyeceğini sordu. Bu soruya ce-
vap vermedi ama onlara şunları söyledi: Benim iyi bir geleceğim 
olacak ama bugün elimde olan tek şey şu anım. 20, 30 hatta 50 
yıl sonrası değil. İleride ne olacağını bilmiyorum. Şu anda sa-
hip olduklarım ve yapmak istediklerimin gelecekle hiçbir alakası 
yok. Şu anda böyle düşünüyorum. Bu değişebilir, bilmiyorum! 
Tek bildiğim bugün mutlu olduğum. Bunları söylerken ailesinin 
onun geleceği hakkında kaygılandığını, kendisinin de geleceği 
hesaba katmadığını ailesine söyleyerek onların duygusunu olum-
suz etkilediğini fark etti ve şöyle devam etti: Eğer evlenemezsem 
bir geleceğim olmadığını söylemenizin hiçbir anlamı yok. Evli-
likle ilgili kararımın geleceğimi etkileyeceğini sanmıyorum. İki-
mizin arasında güçlü bir bağ var ve karşımıza çıkacak sorunları 
uzun vadeli olarak ele alacağız. Bu sözleri söyledikten sonra, 
normalde sorularla dolu biçimde görünen yüzü, aydınlanmış ve 
netleşmişti (Polster, 1987: 176-179).

Abigail ailesi ile konuşma biçimini çocukluğunda yaşadığı deneyim-
ler sonucunda öğrenmişti ve bugün de bu biçimi devam ettirmekteydi. Te-
rapi sırasında daha yüksek bir ses tonuyla ve çocuksu olmayan bir tarzda 
konuştuğunda geçmişin, şimdi ve burada üzerindeki güçlü etkisini fark 
etmek ve bu etkiyi değiştirme gücü olduğunu deneyimlemek, yüzünün ay-
dınlanmasına ve netleşmesine yol açmıştı. 
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Şimdi ve burada olgusunun yanlış anlaşılmasından kurtulmak için 
Polster (1987: 180) iki öneride bulunmaktadır.  Bunlardan birincisi şimdi 
ve sonra arasındaki geçiş noktasına odaklanmaktır. Burada “sonra” anahtar 
görevi görmektedir. İnsan her zaman iki nokta arasında hareket halindedir. 
Şimdiden geleceğe doğru gerçekleşen bu yolculuk durdurulamaz. Dolayı-
sıyla şimdiki zamanı gelecekten bağımsız olarak ele almak çok mümkün 
değildir. Zamanın boyutları arasındaki geçişlerimizi yöneten içsel özel-
liklerimizi fark edebilmek için zamanın boyutlarından birine odaklanmak 
yerine anlar arası geçişlerin bağlantılarına odaklanmak gerekmektedir. 
Sözgelimi Abigail başlangıçta erkek arkadaşıyla şimdi ve burada mutlu 
olmaktan başka bir şeyi önemsemediğini düşünürken anlar arası geçişle-
rin bağlantılarına odaklandığında şimdiki mutluluğunda erkek arkadaşıyla 
olan bağının gelecekte ortaya çıkabilecek sorunları çözme konusunda ona 
güven vermesinin payı olduğunu fark etti. Bu farkındalık onun ailesiyle 
olan bağının da güçlenmesine yardımcı oldu. Şimdi ve burada olgusunun 
yanlış anlaşılmasından kurtulmak için Erving Polster’ın önerdiği ikinci yol 
ise orada ve o zamanın yani geçmişin etkisini arttırmak için her insanın 
doğuştan sahip olduğu hikaye anlatıcılığı gücünü uyandırmaktır. Polster’ın 
ikinci önerisi olan hikaye anlatıcılığı gücünü uyandırmakla ilgili görüşleri-
ne ilerleyen sayfalarda değinilmektedir.

Bağlantıların Kuvvetlendirilmesi 

Erving Polster bağlantıların kuvvetlendirilmesi (tightening sequenc-
es) kavramını ilk olarak 1987 yılında yayınlanan “Herkesin Hayatı Roman 
Olarak Yazılmaya Değerdir” kitabında dile getirmiştir.  Yukarıda şimdi ve 
burada kavramının yanlış anlaşılmasını düzeltmek için öneri olarak sunu-
lan “şimdi ve sonraki arasındaki geçiş sürecine odaklanma fikri” bağlan-
tıları kuvvetlendirme yaklaşımının odak noktasıdır (Polster, 1992: 163).  
İnsan bir andan öteki ana geçerken, sohbet ederken bir cümleyi bitirip 
diğerine başlarken ya da her gün gittiği yoldan başka bir yoldan gitme-
ye karar verirken içsel güçleri aktif haldedir. Herhangi bir durumda nasıl 
düşüneceğimizi, nasıl davranacağımızı belirleyen sonsuz sayıda seçenek 
söz konusudur. Sözgelimi bir arkadaşınız arayıp görüşmenizi iptal ettiğin-
de önünüzde sayısız alternatifin olduğu bir yelpaze açılır. Bu durumu size 
yapılmış bir hakaret olarak algılamak, ne zaman görüşebileceğinizi araştır-
mak, başka bir arkadaşla buluşmak, bir daha o arkadaşınızla buluşmamak 
gibi pek çok alternatif arasından birini seçersiniz. Terapide arkadaşınızın 
görüşmeyi iptal etmesiyle sizin seçiminiz arasındaki bağlantıya odaklan-
mak gerekir. Görüşmenin iptal olma anı ile sizin seçiminizi birbirine bağ-
layan yapıyı fark etmeniz daha sonraki seçimlerinizde farkında olarak ve 
daha özgür bir biçimde seçim yapmanıza yardımcı olacaktır. 
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Polster (1992: 164) bağlantıların kuvvetlendirilmesi kavramını, me-
kanik bir terim olan “patinaj” metaforu üzerinden açıklamaya çalışmıştır. 
Fizik bilimi açısından patinaj, dişlilerin birbirlerine tam olarak temas et-
memesinden dolayı oluşan hareket veya güç kaybıdır. Dişliler tam olarak 
birbirlerine temas ettiğinde dişlilerden birinin hareketi öteki dişliyi hareke-
te geçirir ve ortaya çıkan hareket akışkan ve enerji dolu olur. Dişliler zayıf 
bir şekilde temas ettiğinde güç kaybedilir ve hareket azalır. İnsanlar da 
aynı buradaki dişli örneğinde olduğu gibi deneyimleri arasındaki bağlan-
tıları bütünleştirmelidirler. Kişi herhangi bir deneyimi ile diğer deneyimi 
arasındaki bağlantıyı görebilirse kendine güvenerek yolunda ilerlemeye 
devam eder. Dolayısıyla bir an ile sonraki an arasındaki “bağlantıyı kuv-
vetlendirmek” psikoterapinin öncelikli amaçları arasında yer almaktadır 
(Polster, 1992: 164-165). 

Bir anın öteki anla olan ilişkisinin kopması psikolojik anlamda patinaj 
çekiyor olmanın temel kaynağıdır. Bağlantıların kuvvetlendirilmesi kavra-
mı üç farklı psikolojik boyuttan etkilenmektedir (Polster, 1992:171-175). 
Bunlar 1) temas ve aktarım, 2) eylem ve farkındalık ve 3) soyutlama ve 
ayrıntıdır. Aşağıda bu boyutlar ele alınmaktadır.

Temas ve aktarım bir boyutun iki ayrı kutbu gibi algılanabilir. Bir 
kutupta danışan doğrudan terapistle, diğer kutupta ise sanki terapist da-
nışanın kendi geçmişindeki biriymiş (örneğin annesi, ağabeyi  vb.) gibi 
konuşmaktadır. Aktarım Geştalt yaklaşımı açısından tamamlanmamış bir 
iş olarak ele alınabilir. Tamamlanmamış bir işin tamamlanması kişiyi geç-
mişten kurtarmanın yanı sıra geçmiş ve şimdi arasındaki bağlantının kuv-
vetlendirilmesine fırsat sağlar. 

Farkındalık ve eylem bütünlüğü duyu-motor sisteminin bir ürünü-
dür. Bu ikisi bütün olduklarında kişi özümsemenin doruk noktasına ulaşır. 
Farkındalık olmadan hareket eden insanların davranışları sıklıkla mekanik, 
boş, amaçsız ve memnuniyetsiz olur. Öteki taraftan farkında olup da hare-
ket etmemenin de hayalcilik ve iç patlamalar gibi olumsuz sonuçları olur. 
Polster (1992: 174) farkındalık ve hareket arasındaki bağlantının zayıflığı-
nı aşağıdaki örnekle şöyle açıklamıştır.

Sosyal çevresi tarafından takdir edilen ve çok sevilen bir ka-
dın danışan başkalarının kendisine rahatça yaklaşamamasından 
rahatsızdı. Bütün sosyal hamleleri kendi yapmak zorunda kaldığı 
için kendini izole olmuş hissediyordu. Yüz ifadesinin insanlara 
iletişime açık olmadığıyla ilgili bir mesaj verdiğinin farkında de-
ğildi. Bu ifade yüzünden insanlar ona yaklaşırken dikkatli olmayı 
tercih ediyorlardı. İzole hissetmesiyle ilgili konuştukça gerginliği 
ve üzüntüsü arttı ve bu sırada farkında olmadan ellerini karak-
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teristik olarak kasılmış olan yüzüne koydu. Yüz ifadesiyle ilgi-
li olarak farkındalığını arttırmak için elleri ve yüzü arasındaki 
ilişkiyi hissetmesini istedim. Bu ilişkiyi hissetmenin kendisi bile 
terapötik bir adım olabilirdi. İletişimi arttırmak için yüzünü ser-
best bırakmasını istedim. Bu hareketleri yaptıkça giderek daha 
da kasıldı. Bu “yeni” iletişimin etkisiyle alkolik babasıyla ilgili 
anılarını hatırladı. Giderek anlamsızlık ve öfke duygusu yüksel-
meye başladı. Elleri ve yüzüyle daha büyük hareketler yapmaya 
başladı. Sonuçta ağlamaya başladı. Bu sahneyi yaşadıktan sonra 
grupla temas kurarken daha önce olduğundan çok daha fazla 
açık ve içten görünüyordu. Babasının baskısıyla ilgili farkındalı-
ğı yüz ifadesiyle daha “sıkı” temas etmeye başlamasını sağladı.

Yukarıdaki örnekte danışanın başkalarının harekete geçmemesi ve 
hep kendisinin hamle yapmak zorunda kalması gibi bir rahatsızlığı vardı. 
Bu rahatsızlığı yaşamasına neyin neden olduğunun (karşıdakileri durduran 
yüz ifadesi) farkında değildi. Terapi sürecinde bu yüz ifadesinin ve buna 
neden olan deneyimlerini fark etmesi (alkolik babası ile olan ilişkisi) şimdi 
ve buradaki ihtiyacını karşılamasını kolaylaştırmıştır. 

Terapist ve danışanın önemli konularda soyut ifadelerle ve ayrıntıya 
girmeden iletişim kurmaları pek çok yanlış anlaşılmaya neden olabilir.  
“Elmayı seviyorum” diyen bir kişinin elmayla neyi kastettiği çok nettir. 
Başka bir kişinin elma ifadesiyle başka bir çağrışıma ulaşması mümkün 
değildir. Elma kelimesi somut bir varlığın soyut ifadesidir.  Bununla birlik-
te elma hakkında konuşan iki kişinin birbirlerini daha iyi anlayabilmeleri 
için bile elmayla ilgili birkaç ayrıntı konusunda netleşmeleri gerekmekte-
dir. Örneğin yeşil mi, kırmızı mı, sert mi, yumuşak mı? Bu ayrıntılar da 
konuşulduğunda kişiler birbirlerini daha iyi anlamaya başlarlar. Terapi sü-
recindeyse iletişim yukarıda anlatıldığı kadar kolay bir şekilde gerçekleş-
mez. Soyutlamalar her bireyin kendi hayat deneyimlerine dair izler taşırlar. 
Dolayısıyla da soyut ifadelerin anlamı kişiden kişiye değişebilir. Ayrıntı-
larıyla betimlenmeyen soyutlamalar öyküsü olmayan başlıklara benzerler. 
Kişiler soyutlamalarıyla deneyimleri arasındaki bağlantıyı görmezden gel-
dikçe deneyimlerin oluşturduğu zincirde kopmalar ortaya çıkar.  

Bağlantıları kuvvetlendirmek Erving Polster’ın 70 yıllık meslek ya-
şamının en önemli kavramlarından biridir. Polster (1992: 177)’a göre şim-
di ve gelecek arasındaki, şimdi ve geçmiş arasındaki, geçmiş ve gelecek 
arasındaki bağlantıları kuvvetlendirmek kişinin varoluşundaki boşlukları 
kapatmak amacına hizmet eder. Duygu-düşünce-davranış ve geçmiş-şim-
di-gelecek üçlüleri arasındaki bağlantıların zayıf olması, deprem son-
rasında üzerinde derin çatlaklar olan bir duvara benzetilebilir. Ancak bu 
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bağlantıların kuvvetlendirilmesiyle kişiler yeni depremlere daha dayanıklı 
hale gelebilirler. Kişinin deneyimlerinin birbirlerine sıkıca bağlanmasını 
sağlamak ve dolayısıyla varoluşundaki boşlukları kapatmak öyküsel bir 
bütünlüğün ortaya çıkmasını sağlar. 

Polster’ların Önemli Yayınları

Erving ve Miriam Polster’ın yayınlanmış çeşitli kitapları bulunmak-
tadır. Bunlar içinde birlikte yazdıkları ilk eserleri 1974 yılında “Bütüncül 
Geştalt Terapi” (Integrated Gestalt Therapy) olmuştur.  1999 yılında ise 
yine bu ikilinin seçme makalelerinden oluşan “Radikal Merkezden; Geş-
talt Terapinin Kalbi” (From the Radical Center: The Heart of the Gestalt 
Therapy) adlı kitapları Cleveland Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır. Bu 
iki kitabın dışında her birinin ayrı olarak yazdığı eserleri de bulunmak-
tadır. Erving Polster’ın eserleri arasında 1987 yılında “Herkesin Hayatı 
Roman Olarak Yazılmaya Değerdir” (Every Person’s Life Worth a Novel), 
1995 yılında “Kendiliklerin Topluluğu” (Population Of Selves), 2006 yı-
lında “Sıra Dışı Alan: Psikoterapi ve Toplumun Uyumlu Hale Getirilmesi” 
(Uncommon Ground: Harmonizing Psychotherapy and Community) adlı 
kitaplar yer almaktadır. Miriam Poster ise 1992 yılında “Eva’nın Kızı” 
(Eva’s Daughter) kitabını yayınlamıştır.

Bütün bu kitapları tek tek ele almak bu makalenin kapsamı dışındadır. 
Ancak Erving ve Miriam Polster’ın özellikle önemli bulduğu ve Geştalt 
terapi yaklaşımı alanında bir klasik olan “Bütüncül Geştalt Terapi” adlı 
eserde ve Erving Polster’ın “Herkesin Hayatı Roman Olarak Yazılmaya 
Değerdir” adlı eserinde yer alan bazı bilgiler ikilinin Geştalt terapi alanına 
katkılarını daha iyi gösterebilmek için izleyen bölümde yer almaktadır. 

Bütüncül Geştalt Terapi  

Polster ve Polster tarafından 1974 yılında yazılan “Bütüncül Geştalt 
Terapi” kitabı Geştalt terapisiyle ilgili yayınlanan kaynaklar arasında en 
etkili olanlardan biridir. Polster ve Polster’ın kitabı Geştalt terapi tarihi 
açısından önemini hala korumaktadır (Bowman, 2005: 16).

Wysong (1978: 21), Erving ve Miriam Polster’la yaptığı söyleşide 
Bütüncül Geştalt Terapi kitabında hangi bölümü kimin yazdığının anla-
şılamadığının dikkatini çektiğini söyler. Buna karşılık Erving ve Miriam 
kitabın dilinin nasıl olacağının kendi aralarında uzun tartışmalara neden 
olduğunu ve sonuçta her bölümü birlikte yazdıklarını belirtirler.  Kitabın 
adındaki “Bütüncül” ifadesi Geştalt terapisinin bütüncül yanına gönderme 
yapmaktadır.  

Bu kitabın en önemli katkılarından biri saptırma temas biçiminden 
bahsetmesidir. Bir temas biçimi olarak “saptırma” dan ilk olarak bahseden-
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ler Polster’lar olmuştur (Daş, 2006: 147). Onlara göre (1974: 71) saptırma 
temas biçimi insanlarla, nesnelerle, olay veya durumlarla temas etmekten 
kaçınarak temasın etkisini ve şiddetini azaltmaktır. Saptırma temas biçimi 
çok farklı şekillerde uygulanabilir. Lafı dolandırma, aşırı konuşma, söy-
leneni gülerek geçiştirme, göz teması kurmama, dinliyormuş gibi yapma, 
sorunlara spesifik değil soyut cevaplar verme, esas konu yerine konuyla 
ilgili detaylara odaklanma, açıklamalar yaparken konuyla ilgili olmayan 
örnekler verme ya da hiç örnek vermeme, aşırı kibar ve stereotipik bir dil 
kullanma, duyguları hafifleterek veya süsleyerek söyleme, şimdiki zaman 
önemliyken geçmişten veya gelecekten bahsetme, omuz silkerek söyle-
nenlerin önemini azaltma, saptırma temas biçimine örnek olarak verilebilir 
(Polster ve Polster, 1974: 90). Aşağıda Wyson’un yazarlarla yaptığı söyleşi 
sırasında saptırma temas biçiminin nasıl geliştiği ile ilgili sorusuna verilen 
yanıt yer almaktadır. 

Perls, Hefferline ve Goodman’ın yazdıkları Geştalt Tera-
pi kitabında anlatılan temas biçimleriyle açıklayamadığım bazı 
olaylar dikkatimi çekmişti. Temas biçimlerini enerjinin aktarıldığı 
yönle ilişkilendirerek açıklamaya çalışıyordum. İçe almada ener-
ji dışarıdan içe doğruydu, yansıtmada ise içeriden dışarıya doğ-
ru. Kendine döndürmede enerji kişiden çıkıp gene kişiye dönen 
bir yol izliyordu. İç içe geçmede ise iki farklı enerji bütünleşerek 
bir oluyordu. Bazı deneyimlerde enerjinin kendine döndürmede 
olduğu gibi geri gelmediğini ama aynı zamanda yansıtmadaki 
gibi dışarı da gitmediğini fark etmiştim. Bu deneyimlerde enerji 
bağlantı kurmadan hedefi şaşırıyordu. Sanki havada buharlaşı-
yorlarmış gibiydi. Askerlik görevini yakın zamanda tamamlamış 
genç bir kuzenim konuşmak için evime gelmişti. Bazı sorunlar 
hakkında konuşmak istiyor gibi görünüyordu. Babasını çok iyi 
tanımama rağmen bu kuzenimi çok iyi tanımıyordum. Karşıma 
oturdu. Odanın uzak tarafında ikimizin ortasına denk gelen bir 
televizyon vardı. Yansımalarımız televizyon ekranının üzerine dü-
şüyordu. Kuzenim benimle konuşurken televizyondaki yansıma-
ma bakıyordu. Yansıma üzerinden benimle konuşmaya çalışması 
saptırmaydı. Tam olarak hatırlamıyorum ama saptırma üzerine 
ilk düşündüğüm an sanırım bu andı (aktaran Wysong,1978:18). 

Bu kitabın bir başka önemli katkısı ise direnç kavramıyla ilgili öne 
sürdükleridir. Kitapta yer alan “Direnç ve Ötesi” bölümü 1970’li yıllar için 
çok yeni sayılacak bir anlayışı gündeme getirmektedir. Kitapta direncin 
o zamana kadar inanıldığı gibi ortadan kaldırılması gereken patolojik bir 
süreç olmadığı, tam tersine direncin yaratıcı bir uyum süreci olduğu vur-
gulanmaktadır. 
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Geleneksel olarak direnç; özel bir amacı olan kişinin, bu amacını 
gerçekleştirmesinin önünde duran içsel bir engel olarak tanımlanmaktadır 
(Polster ve Polster, 1974: 51).  Bu tanıma göre direnç kişinin en önem-
li düşmanı olarak görülmekte ve sağlıklı olabilmek için tıpkı bir mikrop 
gibi vücuttan atılması gerekmektedir. Psikanalizin direnç yorumu da orta 
çağda inanıldığı gibi kişinin içine şeytan ya da kötü ruh girmesi batıl inan-
cına benzemektedir. Şeytanın çıkması kişinin amacına ulaşmasına yardım-
cı olacaktır (Polster ve Polster, 1974: 52). Oysa Geştalt yaklaşımına göre 
şeytan olarak kabul edilen kısım kişiye aittir. Başka bir deyişle direnen, 
kişinin kendisidir (Polster ve Polster, 1974: 121). Bu kısım ne kadar öteki-
leştirilip atılmaya çalışılırsa kişinin içindeki kavga da o kadar büyür.  

Polster’lara (1974: 52) göre kişinin direnç yoluyla büyüdüğü fikri-
ne odaklanmak ve direnci kişinin varoluşunun bir parçası olarak görmek 
daha anlamlıdır. Direnci kişinin düşmanı olmaktan çıkarıp kişinin bir par-
çası olarak tanımlamak terapist ve danışan arasındaki ilişkinin niteliğinin 
değişmesine neden olur. Terapistin kişinin direnen yanını kabul etmemesi 
danışan terapist ilişkisini olumsuz yönde etkilerken, terapistin danışanın 
kendisinin bile kabul etmediği bir yanını kabul etmesi ilişkinin niteliğinin 
güçlenmesine yardımcı olur. 

Kitaptaki yeniliklerden biri de rüyanın ele alınış biçimiyle ilgilidir. İlk 
başlarda Geştalt yaklaşımında rüyanın danışanın sahiplenmediği kısımları 
ile ilgili bilgi verdiği ve terapide de bunların bütünleştirilmesi gerektiği 
üzerine vurgu yapılmaktaydı. Polster ve Polster ise rüyalarla ilgili bakış 
açısını sadece danışan ve sahiplenmediği kısımlar arasındaki temas ile 
sınırlandırmayarak danışan-terapist ve danışan-grup üyeleri ya da danı-
şan-diğer kişiler arasındaki temasları da kapsayacak şekilde genişletmiş-
lerdir. Yazarların bu bakış açısı rüyaların temas biçimleriyle ilişkilendiril-
mesinin önünü açmıştır. 

“Herkesin Hayatı Roman Olarak Yazılmaya Değerdir” 

Erving Polster, bu kitabında insanların hayat deneyimlerinin terapi 
ortamında bütün bir romana dönüştürülebileceği konusuna odaklanmıştır.
Ona göre insanlar genellikle kendi hayatlarındaki dramayı en son fark eden 
kişilerdir (Polster, 1987: 7). Başkalarının maceralarına hayranlık duyarlar-
ken kendi hayatlarının barındırdığı olasılıklara bakmayı ihmal ederler. İn-
sanlar sıklıkla kendi yazarlıklarını ihmal ederler. Romantik romanlara veya 
popüler dizilere verdiklerin önemi kendi yaşamlarına vermezler. Bunun 
yerine, ilgi çekici bir deneyimi tanımlamak için oldukça yüksek standartlar 
belirlerler. Hayatı çok büyük delikleri olan bir balık ağından geçirerek ele-
meye çalışırken pek çok önemli olaya dokunma fırsatını kaçırmış olurlar. 
Roman okurken temiz bir başlangıcı ve sonu olan basitleştirilmiş olaylar, 
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güvenli bir şekilde deneyimlenebilir. Nadiren insanlar romanlardan sıçra-
ma tahtası olarak yararlanıp ana karakterin kendisi olabileceğini fark eder-
ler. Yazar insanların günlük yaşam olaylarını nasıl değersizleştirdiklerini 
aşağıdaki örnekte şöyle açıklamaktadır:

Bir arkadaşım son zamanlarda ilgi çekici şeyler yapıp yap-
madığımı sordu. Daha büyük şeyler duymayı istediğini bildiğim 
halde su almak için evimden çıkarak caddenin karşısına geçmek-
ten, yumuşak ayakkabımın tabanının ahşap yere değmesinin ver-
diği histen, oturma odamın penceresinden görünen manzaradan, 
suyun tadından ne kadar keyif aldığımı anlattım. Bunların son 
zamanlarda yaptığım işler arasında en önemlileri olduğunu an-
lattım. Arkadaşım çok şaşırdı ve soruyu cevaplamak istemediğim 
için böyle bir cevap verdiğimi düşündü (Polster, 1987:8).

Teknolojinin özellikle de internet ve televizyonun etkisiyle günlük 
olaylar insanların duyum eşiğinin altında kalmaya başlamıştır. Bazı kişi-
ler ancak dalgıçlık, paraşütle atlama, dağa tırmanma gibi aşırı heyecanlı 
etkinliklere katılmaları durumunda “yaşadıklarını” hissetmektedirler. Bir 
bardak suyu içmenin ilgi çekici olabilmesi için o suyun paraşütle atlarken 
içiliyor olması gibi özel koşullar gerekmektedir. Sadece çok yoğun duygu 
hissettiren zirve deneyimler balık ağının kocaman deliklerinden geçmeden 
ağa takılabilmektedirler. Bu bakış açısıyla kişilerin günlük etkinlikleri ile 
zirve deneyimler arasındaki bağlantıların zayıfladığı ve dolayısıyla da ki-
şilerin günlük etkinliklerini zirve deneyimlere ulaşmak için zorunlu olarak 
ve tadını çıkartmadan yapar hale geldikleri söylenebilir. Yazar kişinin de-
neyimlerini elekten geçirerek bazılarını yok saymasının bazılarına da daha 
fazla anlam yüklemesinin kişinin bütünlüğünü tehdit ettiğini bildirmek-
tedir. Kişilerin ilgi çekici bulmadığı yaşantılar ilgi çekici yaşantılar için 
fon görevi görmektedir. Oysa fon anlamını yitirdiğinde şekil de anlamını 
yitirmektedir. 

Erving Polster terapiyi bir roman yazma sürecine, terapisti de yazara 
benzetmektedir. Terapi süreci tıpkı bir romanın yazım süreci gibi hassas 
ve özenli olmalıdır. Terapist danışanın getirdiği içeriği hassasiyetle takip 
ederek hikayenin ana yapısını oluşturmaya çalışmalıdır. Terapi seansında 
ortaya çıkan malzemelerin hepsi aynı oranda iyileştirici potansiyele sahip-
tir. Dolayısıyla terapist danışanın bütün deneyimlerinin kendi öyküsünde 
anlamlı bir yer alabilmesine uğraşır. Romanların içeriği okuyucu romanı 
okumaya başlamadan çok önce, ince ince ayıklanarak seçilmektedir. Te-
rapideyse, romandan farklı olarak kelimeler, duygular, hareketler ve bek-
lentiler seans sırasında kendiliğinden ortaya çıkar. Terapistin, yazarınkine 
benzer bir yaratıcı süreçle seçim yapması ve yaratıcı bakış açısıyla, hikaye-
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nin ana çatısını oluşturacağına inandığı olayları odağa alması gerekir.  Te-
rapist doğru anda, doğru müdahaleyi yaparak dişliler arasındaki bağlantıyı 
sıkılaştırır ve hikayenin akıcılığını arttırır. Böylece ortaya bir sanat eseri 
çıkmasına yardımcı olur. Amaç, danışanın kendi hikayesine odaklanması 
ve hikayede akmakta olan olaylar arasındaki bağlantıları kuvvetlendirerek 
hikayeyi istediği yöne doğru ilerletme gücünü kazanmasını sağlamaktır.

SONUÇ

Erving ve Miriam Polster Geştalt terapi yaklaşımının gelişmesinde 
rol oynayan iki önemli isimdir. Uzun yıllar Geştalt terapi alanında çalışan 
ikili, Geştalt terapi yaklaşımının şekillenmesine ve günümüzdeki biçimini 
almasına katkıda bulunmuşlardır. Psikanalize yaptıkları eleştiriler ve bu 
eleştirileri bütünleştiren yaklaşımları, kişilik kavramı karşısında kendilik 
kavramını ele alış biçimleri, şimdi ve burada kavramına yaptıkları vur-
gu, bağlantıların kuvvetlendirilmesine verdikleri önem, direnç kavramına 
bakış açıları, terapide rüyaların ele alınışına getirdikleri yeniliklerle Pols-
ter’lar Geştalt terapi alanında önemli birer öncü olmuşlardır. 

Geştalt terapi kuramının daha iyi anlaşılabilmesi ve gelişebilmesi için 
kuramın öncülerinin görüşlerinin incelenmesi önemlidir. Polster ve Pols-
ter’ın kurama katkılarının Geştalt terapi alanıyla ilgilenen uzmanlar tara-
fından incelenmesinin bu anlamda yararlı olacağı düşünülmektedir. 
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Şizofreni Ve Geştalt Terapi Yaklaşımı

Bahar Öncelsoy*

ÖZET

Şizofreninin nedenleri arasında fizyolojik etkilerin yanında psikolojik et-
kenler ve içinde bulunduğu çevrenin kişi üzerindeki etkileri de gösteril-
mektedir. Şizofreninin tedavisi konusunda şimdiye kadar çeşitli yöntemler 
önerilmiştir. Hastaların gerçeklikle bağlantılarının kopmuş olmaları onla-
rın psikoterapiden fayda sağlayabilecekleri görüşünü zayıflatmaktadır. Di-
ğer taraftan farmakolojik tedavinin yanında psikoterapinin şizofreni has-
talarının kendileri ve çevreleriyle yeniden temas kurabilmelerinde önemli 
katkılar sağladığı da çeşitli çalışmalarla kanıtlanmıştır. İnsan insana kuru-
lan gerçek temaslar, şizofreni hastalarının tedavisine yardımcı olan birincil 
araçlar arasında görülmektedir. Yoğun kaygı ve korku duyguları yaşayan 
şizofreni hastaları ilk etapta güven duymaya ve şimdide kalarak adım adım 
temas kurmayı yeniden öğrenmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu bağlamda 
yazıda önce Geştalt terapi yaklaşımının şizofreni hastalarının terapisi için 
önerdiği kuramsal çerçeve incelenmiş, sonra ise Geştalt terapi yaklaşımı-
nın bu hastaların tedavisindeki etkililiğine dair yapılan bir çalışma gözden 
geçirilerek tartışılmıştır. Ayrıca Geştalt yaklaşımının bu hastaların terapi-
sinde iyileştirici etkileri olduğunu vurguladığı “şimdi ve burada” ilkesi, 
“diyalog” ilişkisi ve “yapıştırıcı” müdahaleler üzerinde durulmuştur.
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Schızophrenıa And Gestalt Therapy Approach
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ABSTRACT

Among the reasons of schizophrenia in addition to physiological effects 
psychological factors and the effects of the environment that the person 
lives in are shown together. Different treatment methods have been sug-
gested until now. The patients being detached from reality weakens the 
point of view that they can get benefit from psychotherapy. On the other 
hand, in addition to pharmacological treatment, it has been proven by var-
ious studies that psychotherapy makes important contributions to schizo-
phrenia patients’ ability of making contact with themselves and their envi-
ronment. The real person to person contact is accepted among the primary 
tools for recovery. As patients suffer from intense anxiety and fear, they 
need to trust the other person and learn how to make contact again step by 
step in the here and now. In this context the theoretical frame offered by the 
Gestalt approach for the therapy of those patients are examined and then 
the study on the effectiveness of Gestalt therapy approach for the treatment 
of schizophrenia patients has been reviewed and discussed. Also, the heal-
ing effects of “here and now” principle, “dialogue” relation and the “glue-
ing” interventions that the Gestalt approach emphasized in the therapy of 
these patients are examined.

Key words: Schizophrenia, Schizophrenia treatment, Gestalt therapy ap-
proach.
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Giriş

Bu yazının amacı, Geştalt terapi yaklaşımına özgü kavramları şizofre-
nisi olan kişilerin tedavisi açısından incelemek ve bu kişilerle çalışan tera-
pistlere çalışmalarında ışık tutmaktır. Şizofreni tanısı almış kişilerle Geş-
talt terapisini konu alan bu makalede ilk olarak şizofreni tanısının gözden 
geçirilmesine yer verilmiş, ardından Geştalt terapi yaklaşımının şizofreni 
tanısı almış kişilere nasıl bir kuramsal çerçeveden baktığı ihtiyaç döngü-
sü, temas ve temas biçimleri, kendilik farkındalığı, kutuplar ve rüyalar alt 
başlıkları altında özetlenmiştir. Daha sonra, Geştalt terapi yaklaşımının şi-
zofreni tanısı almış kişilerin terapisinde üzerinde durduğu önemli noktalar 
olan iyi bir diyalog ilişkisi oluşturmak, “yapıştırıcı” ya da “çözücü” bir 
yaklaşım kullanmak ile “şimdi ve buradaya” odaklanmak alt başlıklarına 
yer verilmiştir.  

Şizofreni

Psikoz, gerçeği değerlendirme yetisinin bozukluğu olarak tanımla-
nır (Köroğlu, 2011:51). Literatürde psikoz ya da psikotik tanımı kişinin 
iç görüsünün olmaması, gerçeği değerlendirme yeteneğinde bozulmaların 
olması, ego sınırlarının kaybolması, varsanıların veya sanrıların bulunması 
ile karakterize, kişinin günlük yaşamındaki işlevselliğindeki bozulmaların 
da eşlik ettiği bozukluklar için kullanılır (Arkonaç, 1996: 13). Psikozun 
temelde üç belirtisi vardır: (1) sanrılar, (2) varsanılar, (3) düşünce süreci 
bozuklukları (Köroğlu, 2011: 51). 

Psikotik bozukluklar; (1) Şizofreni, (2) Kısa Psikotik Bozukluk, (3) 
Şizofreniform Bozukluk, (4) Şizoaffektif Bozukluk, (5) Paylaşılmış Psi-
kotik Bozukluk, (6) Sanrılı Bozukluk olmak üzere altı başlık altında ele 
alınmaktadır (Köroğlu, 2011: 51). Şizofreni en sık görülen psikotik bo-
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zukluktur ve çoğu zaman hastaneye yatırılmayı gerektiren bir durumdur. 
Şizofreni kişinin alışılagelmiş algılama ve yorumlama biçimlerine ya-
bancılaştığı ve içe kapanarak kendine özgü dünyasına çekildiği bir ruhsal 
bozukluktur (Kültür, Mete ve Erol, 2007:184). Şizofreni düşünce, duygu 
ve davranışlarda temel bozukluklarla kendini gösteren bir psikotik bozuk-
luktur. Düşünceler mantıksal değildir, algı ve dikkatte bozulmalar görülür. 
Garip motor faaliyetler, uygunsuz ya da donuk duygulanım ortaya çıkar.  
Hasta, diğer insanlardan ve gerçeklerden sıklıkla varsanı (halüsinasyon) ve 
sanrılarla (hezeyan) kaçar (Davison ve Neale, 2004:272). 

Şizofreninin epidemiyolojisi:

Günümüzde şizofreni tüm toplumlarda en sık görülen ruhsal bozuk-
luklar arasındadır (Öztürk ve Uluşahin, 2008:243). Şizofreninin nokta yay-
gınlığı yüzde 0,06 ile 1,7 arasında bulunmuştur. Gelişmekte olan ülkelerde 
görülme sıklığı daha düşüktür (Kültür ve ark., 2007:184).

Cinsiyetler arasında hastalığın sıklığı ve yaygınlığı bakımından önem-
li farklar görülmemektedir. Ancak, kadınlarda başlangıç yaşı daha geç 
olmakta ve gidişat genellikle erkeklere göre daha olumlu seyretmektedir 
(Öztürk ve Uluşahin, 2008:243). En sık ortaya çıktığı yaş dönemi erkekler-
de 15-25, kadınlarda ise 25-35 yaşları arasıdır (Kültür ve ark., 2007:185). 

Şizofreninin klinik belirtileri:

Klinik belirtileri, “Hastalık öncesi belirti ve bulgular”, “Genel görü-
nüm ve davranış”, “Bilinç ve yönelim”, “Dikkat ve bellek”, “Konuşmada 
düzensizlik”, “Algılama”, “Duygulanım”, “Motor etkinlik” ve “Bedensel 
belirtiler” başlıkları altında incelemek mümkündür.

Hastalık Öncesi Belirti ve Bulgular:

Hatalık öncesi belirti ve bulguları premorbid ve prodrom evre olmak 
üzere iki grupta toplayabiliriz.

Premorbid Evre: Şizofreni tanısı almış olanların öyküleri incelendi-
ğinde hastalık öncesinde tipik olarak şizoid ya da şizotipal kişilik özel-
likleri gösterdikleri, sessiz, içe dönük ve edilgen oldukları görülmektedir. 
Geriye dönük değerlendirmeler bu kişilerin bir bölümünün erken çocuk-
luk döneminde aşırı utangaç, ilişki kurulması zor, duygusal olarak kısıtlı 
ve künt olduklarını ortaya koymaktadır. Stres karşısında kolay incinirler. 
Motor beceriksizlik ve düzensiz bir gelişimsel ilerleme gösterirler. Bazı 
alanlarda beklenmedik biçimde becerikli iken, görünüşte daha az karma-
şık bazı işlerde ise beceriksizdirler. Genellikle boyun eğici, çatışmadan ve 
sürtüşmeden kaçınan çocuklar olarak tanımlanırlar. Çocukluk ve ergenlik 
döneminde ya çok az arkadaşları vardır ya da hiç yoktur. Sosyal etkin-
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liklere katılmaz, takım oyunlarına ilgi göstermezler. Okul performansında 
düşüklük ilk belirti olabilir (Kültür ve ark., 2007:191).

Prodrom Evresi: Prodromal belirtiler hastalığın bir parçasıdır ancak 
hemen her zaman hasta şizofreni tanısı aldıktan sonra anlaşılır. Hastalık 
bulguları baş ağrısı, sırt ya da kas ağrıları, halsizlik, hazımsızlık gibi be-
densel yakınmalar biçiminde başlayabilir. Bazen ilk belirtiler çekilme, 
küskünlük ve aile üyeleriyle duygusal ilişki kurmada isteksizlik şeklinde 
ortaya çıkabilir. Hastanın ailesi ya da arkadaşları değiştiğini, işte ve sosyal 
yaşamda işlevselliğinin bozulduğunu fark edebilirler. Kişisel giyim kuşa-
mına ilgisizlik ya da tam aksine aşırı düşkünlük görülebilir. Bu davranış 
değişiklikleri altında kişi kendini şaşkın, amaçsız ve giderek artan bir tu-
haflık içinde hisseder. Önceden önem taşıyan değerler, duygular ve algılar 
artık sanki birbirinden ayrılmış gibidir ve bunların geçerliliği konusunda 
doğrulama ve onay gerekmektedir. Beden duyumları alışılmışın dışında ve 
korkutucu olarak algılanabilir. Bu dönemde felsefe ya da mistik konulara 
karşı ilgi artışı olabilir. Bunların dışında belirgin tuhaf davranışlar, duygu-
lanımda anormallikler, alışılmamış konuşma biçimi, bizar düşünceler ve 
acayip algı yaşantıları prodromal belirtiler arasında sayılabilir. İlk psikotik 
atak sıklıkla durumsal ya da çevresel bir değişiklikle ilişkili olarak ortaya 
çıkar (Kültür ve ark., 2007:191).

Şizoid kişilik yapısı psikotik düzeyde geliştiği zaman şizofreni ortaya 
çıkmaktadır (Ankay, 1998:141). Şizoid kişilik içe dönük, soğuk, az konu-
şan, çok düşünen, eylemden ziyade kuramsal yanı ağır basan bir kişilik 
yapısıdır. Hastaların aileleri dışında yakın arkadaşları yoktur. İnsanlarla iç-
ten, candan ve yakın ilişki kuramazlar. Çoğu kez insanlardan kaçar, otistik 
bir biçimde yaşamlarını sürdürürler. Utangaç ve aşırı duyarlıdırlar. Çok ça-
buk kırılırlar. İlgisiz, sıkılgan, soğukturlar ve sevme becerisi gösteremez-
ler. Başkalarının övgü ve eleştirilerine ilgisizdirler. Duyguları yüzeysel, 
cinselliğe ilgileri azdır. Çoğu zaman tek bir etkinlikte bulunmayı yeğlerler. 

Genel Görünüm ve Davranış: Şizofreni çok değişik belirtiler gös-
teren bir bozukluk olduğundan tipik bir genel görünüm tanımlanamaz. 
Hastaların çoğunda belirgin vurdumduymazlık, ilgisizlik, donukluk ve çe-
kingen görünüm vardır. Çok süreğen hastalar bakımsız ve dağınık görüne-
bilirler (Öztürk ve Uluşahin, 2008:246).Yineleyici hareketler veya ritüeller 
geliştirebilirler. Sıklıkla bu hareketlere sembolik bazı anlamlar verir, bun-
ların başkalarını etkilediğini ya da kendisini etkilenmekten koruduğunu 
düşünürler. Beklenmedik biçimde saldırgan ve ajite davranabilir; insanları 
tehdit edip, onları öldürmeye kalkışabilir, hayvanları yaralayabilirler. He-
kimler bu kişilerle görüşürken duygusal etkileşim kurmakta güçlük çeker-
ler. Diğer hastalarla kurulabilen bağlantının bu hastalarla kurulamadığının 
ayırımına varırlar. (Kültür ve ark., 2007:191). 
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Bilinç ve Yönelim: Şizofrenide bilinç ve yönelim genellikle yerinde-
dir. Ancak birçok hastada görüldüğü gibi ileri derecede ilgisizlik ve vur-
dumduymazlık varsa kolay yönelim sorularına hasta dolaylı ya da yanlış 
yanıtlar verebilir. Sabırla gözlemleyerek ve değişik yollarla hastanın dik-
katini toplamasına yardımcı olunarak genellikle bilinç ve yönelimde bo-
zukluk olmadığı saptanabilir (Öztürk ve Uluşahin, 2008:248)

Dikkat ve Bellek: Algılama ve düşünce bozukluklarına ikincil olarak 
dikkatin yoğunlaştırılmasında yetersizlik görülebilir. İlgi azlığı ve dikkat 
yetersizliğinden kaynaklanan bir bellek bozukluğu ortaya çıkabilir (Kültür 
ve ark., 2007:192).

Konuşmada Düzensizlik: Biçimsel düşünce bozukluğu olarak da 
bilinen konuşmada düzensizlik (dezorganize konuşma), düşünce ve ko-
nuşmanın organizasyonundaki sorunlar nedeniyle ortaya çıkar. Bu ise ko-
nuşmanın anlaşılamamasına yol açar. Konuşma, çağrışımlarda gevşeklik 
veya düşüncenin rayından çıkması ile de kendini gösterir. Bazı hastalar 
kendilerini ifade etmede daha başarılı olabilirler, ancak konuda kalmak bu 
kişiler için zordur. Geçmişteki bir fikrin uyardığı çağrışımlar arasında sü-
rüklenirler (Davison ve Neale, 2004:274).

Algılama: Şizofrenide görülen algı bozuklukları varsanı ve yanılsa-
malardır. Varsanı nesnesiz algılama, yanılsama ise var olan nesnenin hata-
lı algılanmasıdır. Varsanılar beş duyudan herhangi biriyle ilişkili olabilir. 
Ancak en sık etkilenen işitme duyusudur (Kültür ve ark., 2004:193). Bazı 
hastalar kendi düşüncelerinin başkaları tarafından seslendirildiğini söyle-
mektedirler. Bazı hastalar tartışan sesler duyduklarını öne sürmektedirler. 
Diğer bazı hastalar ise kendi davranışları hakkında yorum yapan sesler 
duyarlar (Davison ve Neale, 2004:276).

Duygulanım: Duygulanımda düzleşme ya da küntleşme, uygunsuz 
duygulanım, zevk almama ve toplumsal çekilme olmak üzere çeşitli duy-
gulanım bozukluklarından söz edilebilir (Kültür ve ark., 2007:193).

Motor Etkinlik: Enerji ve dürtü kaybı söz konusudur. Devinimi baş-
latma ve sürdürmede bir yetersizlik vardır. Bazen aşırı hareketlilik ve taş-
kınlık ortaya çıkabilir. Tuhaf yüz, göz hareketleri (manyerizm), yineleyi-
ci kalıplaşmış el, kol ve beden hareketleri (stereotipi) görülebilir. Bazen 
“donmuş” gibi aynı pozisyonu uzun süre sürdürebilirler (katatoni). Çok 
zor pozisyonları, rahatsız olsalar bile, bozmadan koruyabilirler (katalepsi 
ya da balmumu esnekliği). Bazen bu pozisyonlardan sonra ani taşkınlıklar 
ortaya çıkabilir (katatonik eksitasyon) (Kültür ve ark., 2007:193).

Bedensel Belirtiler: Şizofreni için tipik bir bedensel belirti yoktur. 
Bununla birlikte hastaların neredeyse yarısında silik nörolojik bulgular 
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saptanır. İnce motor hareketlerde kayıp, hastalığın başlangıç döneminde 
ağrı, halsizlik, hazımsızlık gibi yakınmalar, akut alevlenme dönemlerinde 
göz bebeklerinde genişleme, ellerde terleme, orta düzeyde taşikardi ve kan 
basıncında yükselme, bazen kan sodyum düzeyinde düşüklük ve idrar dan-
sitesinde azalma saptanabilir (Kültür ve ark., 2007:194).

Şizofreninin tanı kriterleri:

Şizofreninin belirtileri pozitif ve negatif belirtiler olarak ikiye ayrılır. 
Pozitif belirtiler, halüsinasyonlar, hezeyanlar, bozuk (dezorganize) davra-
nışlar ve karmakarışık konuşmalardır. Negatif belirtiler, tekdüze duygu-
lanım, düşünce yoksulluğu (aloji), hiçbir şeyden zevk almama ya da top-
lumdan kopma (anhedoni), duygusal donukluk, genel bir isteksizlik ya da 
kendini istem dışı davranmaya bırakma (apati/avolisyon) ve ilgi eksikliği 
ya da aldırmazlıktır. Şizofreninin özgül beş belirtisi vardır ve tanı konabil-
mesi için bunlardan ikisinin bulunması gerekir. Bunlar (1) hezeyanlar, (2) 
varsanılar, (3) karmakarışık konuşma, (4) bozuk davranışlar ve (5) negatif 
belirtilerdir (Köroğlu, 2011: 55).

DSM-V tanı sınıflama sistemine göre de şizofreni tanısı için aşağıda-
ki belirtilerden ikisinden (ya da daha çoğundan) her biri, bir aylık (ya da 
başarıyla tedavi edilmişse daha kısa) bir sürenin önemli bir kesiminde bu-
lunur. Bunlardan en az birinin (1), (2) ya da (3) olması gerekir (Amerikan 
Psikiyatri Birliği, 2013:49).

1. Sanrılar.

2. Varsanılar.

3. Darmadağın konuşma (örn. Sık sık konudan sapma gösterme ya da 
anlaşılmaz konuşma).

4. İleri derecede dağınık davranış ya da katatoni davranışı.

5. Silik (negatif) belirtiler.

Şizofreninin Etiyolojisi

Günümüzde şizofreni konusunda çalışan araştırmacılar şizofreninin 
çok sayıda etkenin bir araya gelmesi ile oluşan bir rahatsızlık olduğu konu-
sunda hemfikir olmuşlardır. Şizofreninin olası nedenleri araştırılmış ve bu 
nedenler arasında en önemli olanların genetik yatkınlık, viral enfeksiyon-
lar, gebelik ve doğum komplikasyonları olduğu konusunda görüş birliğine 
varılmıştır (Kültür ve ark., 2007:186). Diğer taraftan stres-diyatez kuramı 
ise şizofreninin sadece biyolojik yatkınlık ile açıklanamayacağını, stresli 
çevresel faktörlerin de hastalığın ortaya çıkmasında önemli bir rol oynadı-
ğını ileri sürmektedir (Köroğlu, 2011: 53).
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Şizofreninin Tedavisi:

Şizofreni tedavisinde farmakolojik tedaviyi, elektro-konvülsif terapi-
yi (EKT) ve psikososyal sağaltım yöntemlerini göz önünde bulunduran 
bütüncül bir yaklaşım benimsenmektedir. Farmakolojik tedavinin, şizof-
reni hastalarının toplumsal işlevsellik kazanmalarını sağlamada etkisi sı-
nırlıdır. Bu hastaların birçok sorununu çözmede bazı ruhsal ve toplumsal 
yaklaşımlar gerekir ve bunların tamamlayıcı bir rolü vardır (Kültür ve ark., 
2007:202). Araştırmalar göstermiştir ki hastalığın tedavi aşamasında, ilaç-
la birlikte psikolojik müdahale, özellikle aile ya da grup terapisi, ilaçların 
yalnız başına sağladığı etkiden belirgin bir şekilde daha iyi bir sonuç ver-
mektedir (Davis, 1985, aktaran Harris, 1992:247).

Şizofrenide standart bir tedavi planı yoktur. Her hasta için biyolojik, 
ruhsal ve toplumsal boyutlar değerlendirilerek özgül bir yaklaşım oluştu-
rulur (Kültür ve ark., 2007: 197). Bu görüşten yola çıkarak aşağıda Geştalt 
yaklaşımının şizofreni hastalarının terapisinde nasıl bir yol izlediği ve nasıl 
bir kuramsal çerçeveden baktığı ele alınmaktadır.

Geştalt Terapi Yaklaşımının Şizofreniyi Ele Alış Tarzı 

 Klinik görünümlerin ötesine geçerek, şizofreni tanısına eşlik eden 
zihinsel süreçleri tanımlayan ilk araştırmacı Eugen Bleuler olmuştur 
(Kültür ve ark., 2007: 184). Bleuler, şizofreni hastalarının bireysel prob-
lemlerini saptamanın önemini vurgulayan ilk psikiyatristtir (Bachmann, 
Resch ve Mundt, 2003). Her tedavinin temelini ilişki kurmak oluşturur. 
Bu, şizofrenisi olan kişilerde geri çekilme, güvensizlik ve eksik içgörü ile 
karakterize edilen hastalıklarının doğası nedeniyle daha da ön plana çı-
kar (Bachmann ve ark. 2003). Bu nedenle şizofrenisi olan kişilerin psi-
koterapi yoluyla iyileşebileceği görüşü gittikçe daha kabul edilebilir hale 
gelmiştir. Önceleri gerçeklikle ve dünyayla temaslarını koparmış olmaları 
nedeniyle bu kişilerin psikoterapi ile işlevselliklerini yeniden kazanabile-
ceklerine olan inanç çok zayıftı. Fakat yakın zamanda yapılan çalışma-
larda, psikoterapinin şizofrenisi olan kişilerin tedavisinde önemli bir rol 
oynadığı görülmüştür. Bachman ve arkadaşları (2003) yazılarında, Ulus-
lararası Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozuklukların Psikolojik Tedavisi 
Topluluğu (ISPS: International Society for The Psychological Treatment 
of The Schizophrenias and other Psychoses) raporuna dayanarak en etki-
li terapilerin psikoanalitik/psikodinamik terapi, bilişsel davranışçı terapi 
(BDT) ve destekleyici psikoterapi olduğunu belirtmişler, ayrıca hüma-
nistik yaklaşımlardan Geştalt terapisinin de kullanıldığını eklemişlerdir. 

Geştalt terapi yaklaşımının temelleri varoluşçu, fenomenolojik ve bü-
tüncü bakış açısına dayanır (Daş, 2006:10). Geştalt terapi uygulamaları, 
diğer psikiyatrik hastaların tedavisinde olduğu gibi şizofrenisi olan kişi-
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lerin tedavisinde de etkilidir. Geştalt terapi yaklaşımının şizofrenisi olan 
kişilerin tedavisinde etkili bir psikoterapi yöntemi olmasındaki en önemli 
etkenlerden biri diyalog ilişkisine verdiği önemdir. Şizofreni hastalarının 
temas etme ve kendilik farkındalığıyla ilgili zorluk yaşamaları konusunda 
Geştalt terapi yaklaşımından özellikle aşağıdaki yollarla yararlandıkları 
öne sürülmüştür:

1. Kendi iç dünyalarını yargılanmadan paylaşabilecekleri fenomeno-
lojik yaklaşım; 

2. Şimdi ve burada vurgusu, kendileri ve dünyaya dair farkındalık eği-
timi;

3. Terapi sürecinde ve zamanla terapistle temas kurarak yalnızlıkların-
dan sıyrılmak (Arnfred, 2012).

Geştalt terapi yaklaşımının bütüncül bakış açısı, şimdi ve buradaya 
olan vurgusu, somut ve sade oluşu şizofrenisi olan kişilerle çalışırken etkili 
olmaktadır (Serok, 2000:124).

Geştalt Terapi Yaklaşımının Şizofreni Hastalarıyla Çalışırken 
Baktığı Kuramsal Çerçeve

Bu bölümde Geştalt terapi yaklaşımı ışığında şizofrenisi olan kişilerin 
terapisinde nasıl bir duruş sergileneceği “ihtiyaç döngüsü”, “temas ve te-
mas biçimleri”, “kendilik farkındalığı”, “kutuplar” ve “rüyalar” başlıkları 
altında örneklenerek ele alınacaktır. 

İhtiyaç Döngüsü:

Geştalt terapi yaklaşımının önemli kavramlarından biri “ihtiyaç dön-
güsüdür”. İhtiyaçların ortaya çıkması, öncelik kazanması ve doyurulması 
şekil-fon arasındaki ilişki ile açıklanır (Clarkson, 1991: 5). Şekil-fon ilişki-
si, Geştalt yaklaşımının temelindeki alan kuramının önermelerinden biridir. 
Alan kuramına göre algılama ve anlamlandırma sırasında bazı özellikler 
ön plana çıkarken bazı özellikler arka planda kalır. Ön plana geçenler “şek-
li”, arka planda kalanlar ise “fonu” oluştururlar (Köhler, 1947/1992:252, 
aktaran Daş, 2006:68). İhtiyaç döngüsünün tamamlanması ve yeni ihtiyaç-
lar için fırsatlar sağlanması sağlıklı olmanın ön koşuludur. Sağlıklı kişinin 
özelliklerini bilerek çalışmak hasta kişiyi daha iyi anlamaya yardımcı ola-
caktır. Bu bakış açısı bize kişinin potansiyel bütünlüğünün farkında olma-
mız ve kişiliğin eksik olan sağlıklı kısımlarıyla ilgili şekil oluşturmamıza 
olanak sağlayacaktır (Stratford ve Brallier, 1979). 

Geştalt bakış açısına göre, sağlıklı bir insan ihtiyaçlarına odaklanabi-
lir, kendisi ve çevresi ile ilgili farkındalığını koruyup devam ettirebilir ve 
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bu farkındalığın içinde bulunduğu anla olan uygunluğunu değerlendirebilir 
(Stratford ve Brallier, 1979). Bunun ardından kişi fiziksel, psikolojik, zi-
hinsel ve duygusal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde farkındalığından ge-
len enerjiyi organize ederek ihtiyaç döngüsünde yol alabilir. Yani sağlıklı 
kişi ihtiyaç döngüsünde kolaylıkla hareket edebilir. Döngüde

(1) bir şey şekil olarak algılanır,

(2) bu algısal deneyimden heyecan duyulur,

(3) heyecanı gidermek, o işi bitirebilmek ve diğer algısal deneyimin 
şekil olmasına izin vermek için bazı hareketlerde bulunulur (Stratford ve 
Brallier, 1979). Kişi ihtiyaç döngüsünü sürekli devam eden bir süreç olarak 
deneyimlediği zaman kendini dengede hissedecek ve kendisi için sorum-
luluk almayı isteyecektir. Kişi ihtiyaçlarını karşıladıkça, yeni deneyimler 
yaşayabilecek, böylece duyumları ve yaratıcılığı gelişecek ve diğerleriyle 
teması artacaktır (Stratford ve Brallier, 1979).

Yukarıda sağlıklı kişinin özellikleri ele alınmıştır. Bunun diğer ucun-
da ihtiyaç döngüsünün çeşitli noktalarında ciddi tıkanma yaşayan, psiko-
tik belirtileri olan kişi vardır. Örneğin, şizofrenide hiçbir algı şekil haline 
gelmeyebilir. İçsel ve dışsal algılar ve süreçler kolayca karışabilir ve do-
layısıyla “ben sınırları” net bir şekilde hissedilmez. Genellikle enerji ve 
heyecan vardır fakat belli bir amaç doğrultusunda yönlendirilmiş değildir 
ve sonuçlanan hareket sıklıkla kişinin ihtiyaçlarını karşılamaz. Aşırı dezor-
ganize durumlarda enerji birincil olarak hoş olmayan uyarandan sakınmak 
için kullanılır; aslında bu hoş olmayan uyaranı da zaten kişinin kendisi 
üretmektedir (Stratford ve Brallier, 1979).

Hastalık ile ilgili Geştalt anlayışı; (a) azalan farkındalık, (b) ayırt 
etme becerisinin yok olması, (c) ihtiyaçların sıralanamaması ve (d) geştalt 
oluşmaması şeklindedir (Loggins, 1989:86). Şizofreni hastalarında bun-
ların hepsi ya da bazıları görülebilir. İhtiyaçlarının ve sınırlarının farkın-
da olunmaması, enerji seviyelerinin düşük olması veya çok yüksek enerji 
düzeyinin organize olmadan dışa vurulması, anlamlı ve tatminkâr ilişkiler 
kurulamaması gibi belirtiler söz konusu olabilir.  Geştalt terapi yaklaşı-
mı yeniden öğrenme deneyimlerini oluşturmak için bir temel ve ihtiyaç 
döngüsünü tamamlamada sorun yaşayan hastalar için etkileşimler sağlar. 
Kişinin yaşadığı zorluk ihtiyaç döngüsünün tamamlanması sırasında orta-
ya çıktığından, terapide farkındalık ve deneyim üzerinde şimdi ve burada 
çalışılmalı ve değişim için aşama aşama ilerlenerek dikkatli bir tutum ser-
gilenmelidir. Özellikle hastalığın akut döneminde farkındalık dikkatle ve 
oldukça yavaş artırılmalıdır (Stratford ve Brallier, 1979)

Şizofreni tanısı almış hastalarda görülen engellenmiş ya da çarpıtıl-
mış farkındalık Geştalt yaklaşımında şekil-fon ilişkisi ile açıklanmaktadır. 
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Örneğin farkındalık herhangi bir zamanda bedenden gelen duyumun, duy-
gunun ya da düşüncenin şekil haline gelmesi ile başlar. Bazı şizofrenisi 
olan kişiler geçmiş, şimdi ve gelecek zamanı ayırt edemezler ya da o anda 
var olan çeşitli alternatifler arasında seçim yapamazlar. Bunun nedeni çok 
fazla uyarana açık olmalarıdır. Bu ise uyaranların birbirine karışması ne-
deniyle “farkındalık karmaşasına” yol açar. Böyle durumlarda şizofrenisi 
olan kişiler, şimdi ve buradaki yaşantılarında netleşmek için terapistin yar-
dımına ihtiyaç duyarlar. Bu süreç boyunca terapistin görevi hastaya şimdi 
ve buradaki uyaranlar arasından bir odak seçmesi için yardımcı olmaktır. 
Terapist bu şekilde şizofrenisi olan kişinin rahatlamasına ve ihtiyacı olan 
desteği hissetmesine yardımcı olur (Stratford ve Brallier, 1979). 

Temas ve Temas Biçimleri

Her birimiz varlığımızı kendimiz ve çevremizle temas kurarak sürdü-
rürüz. Geştalt terapi yaklaşımında hasta ile kurulan temas birinci gerçek-
liktir (Yontef, 1988: 23). Gerçeklikle bağlantısı kopmuş kişiyle temas kur-
mak aynı zamanda onu gerçekliğe davet etmektir. Şizofrenisi olan kişinin 
alanla teması ciddi şekilde bozulmuştur. Bunun yerine kendi fantezileri, 
düşünceleri, fikirleri, varsanılarıyla temastadır (Latner, 1973:141). Geştalt 
tekniklerinde usta olan bir terapist, şizofrenisi olan kişiye küçük, dikkatli 
adımlarla temas kurmayı yeniden öğretebilir (Barak ve Rabinowitz, 1995). 

Geştalt terapide temas kavramının bu kadar önemli olmasının nedenle-
rinden biri kişinin ancak temas kurarak büyüyüp değişeceğine olan inançtır 
(Clarkson ve Mackewn 1993: 55). Geştalt terapi yaklaşımı temas üzerinde-
ki odağı sayesinde şizofreni hastalarının tam anlamıyla (veya eskisine göre 
daha sağlıklı bir biçimde) temas kurabilmelerine yardımcı araçlar sunmak-
tadır (Harris, 1992:254). Diğerleriyle tatmin edici ve süreğen bir temas 
kurmada başarısız olmak şizofrenide çok sık gözlenen bir durumdur. Kişi 
kimliğini tanımlamayla ilgili problem yaşıyorsa, temas kurduğu kişinin 
açık ve tutarlı olması gerekmektedir. Şizofrenisi olan kişi sıklıkla ya aşırı 
katıdır ya da kararsızdır. Dolayısıyla terapist esnekliğiyle ve açıklığıyla 
ona model olmalıdır. Ciddi bozukluğu olan kişilerle çalışırken başarılı olan 
terapistler, kuramsal alt yapılarına bakılmaksızın, danışanlarıyla iyi temas 
kurabilenlerdir. Bu terapistler hastaların çok çeşitli yollarla ifade ettikleri 
duygu ve düşüncelere an ve an duyarlıdırlar ve tepkilerinde otantikliklerini 
kaybetmeden esnek olabilirler (Stratford ve Brallier, 1979).

Sağlıksız ya da bozuk bir temas çevre ile çok fazla ya da çok az te-
masın kurulduğu kronik durumları içerir. Crocker (1988) bu aşırı kronik 
durumları “izolasyon fobisi” ve “iç içe geçme fobisi” olarak tanımlamak-
tadır. İzolasyon fobisi “kendilik fobisi” olarak, iç içe geçme fobisi ise “di-
ğerlerinin fobisi” olarak kavramlaştırılabilir. Yazara göre izolasyon fobisi 
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olan (nörotik kalıpları olan) kişinin sınırları aşırı geçirgendir. İç içe geçme 
fobisi olan (otizmli, şizofren, sınır vaka ya da narsistik) kişilerin ise deği-
şen derecelerde katı sınırları vardır.

Kişi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çevreyle etkileşimi sırasında 
bazı temas biçimleri kullanır (Daş, 2006:117). Temas biçimleri, şu an ki-
şiye zarar veriyor gibi görünse dahi, başlangıçta hayatta kalmak için icat 
edilmiş ve üretilmiştir (Stratford ve Brallier,1979). Yazarlara göre bu tip 
davranış kalıpları arkaiktir ve kişi kullandığı bu davranış kalıplarından ar-
tık verim alamasa da daha önce işine yaradığı ve ihtiyacını karşılamasına 
yardımcı olduğu için bunları kullanmaktan vazgeçemez. Şizofren kişinin 
kullandığı temas biçimleri geçmişte düşmanca algıladığı çevresinde hare-
ket edebilmek için öğrendiği bilgilerden kaynaklanmaktadır (Stratford ve 
Brallier, 1979). Hall (1977, aktaran Loggins, 1989) şizofrenisi olan kişile-
rin sıklıkla kullandıkları temas biçimlerini, kaygı ve temastan kaçınmanın 
sonucu olarak kullandıklarını belirtmiştir. Kişi geçmişin “hayaletleriyle” 
şimdiki ihtiyaçları arasında bölünme yaşamakta, heyecana yol açan de-
neyimler yerine hoş olmayan yaşantıları “tekrar oynatmayı” çare olarak 
görmektedir. Bu yüzden yazar alışılmış temas biçimlerinin şimdiden çok 
geçmiş odaklı olduğunu belirtmiştir.

İçe alma: Tüm temas biçimlerinin temeli olan içe alma temas biçimi, 
kişinin çevresinden gelen duygu, düşünce ve davranışları ayırt etmeden ve 
özümsemeden, olduğu gibi içine alarak kabul etmesidir (Daş, 2006:116).

Şizofreni hastaları yeni materyal ile karşılaştıklarında iki uçtan birine 
yönelirler, yani ya hepsini tümüyle reddederler ya da ayrım yapmaksızın 
hepsini içlerine alırlar (Stratford ve Brallier, 1979). Bu kişilerin içe alma-
larıyla çalışırken, kişiyi boşluk ve yok olma duygularından korumak için 
yavaş yavaş ilerlenmelidir. Geştalt terapisti kişinin şimdiki içe alma tarzına 
dikkat eder ve içe aldıklarının farkına varmasına yardımcı olur. Bu amaçla 
danışanın içe aldığı bilgi neyse, o bilginin oluştuğu sahne şimdi ve bura-
da yeniden canlandırılabilir. Canlandırma sırasında, hasta yoğun duygular 
yaşayabileceğinden yaşantının dikkatle, özümsenerek ve küçük adımlar 
halinde canlandırılması uygun olur. Bu tip bir çalışmada terapistin model 
olma, öğretme ve durum yönetme gibi müdahaleleri olur. “Bu senin göz 
önünde bulundurabileceğin bir fikir”, “Önerinin hangi kısımlarını beğen-
din ya da hangi kısımları sana uygun gelmedi?” ya da “Bunun hakkında 
karar vermeden önce biraz bekle.” gibi soru ve yorumlar sıklıkla kullanı-
lır. “Meli/-malı” şeklindeki içe almalar üzerinde çalışmak kişiye gerçekten 
ne istediğinin farkına varması için yardımcı olur. Ancak şizofrenisi olan 
kişiyle çalışırken “meli/-malı” cümlelerinin kendine zarar verici dürtüleri 
kontrol etme yolu olarak kullanılıyor olup olmadığı konusunda çok dikkat-



Uzm. Psk. Dnş. Bahar Öncelsoy

45

li olunmalıdır (Stratford ve Brallier, 1979). Eğer dürtü kontrolü yolu olarak 
kullanılıyorsa bu içe alınanların özümsenmesi için çalışılmalıdır.

İç içe geçme: Temas, kişilerarası ilişkilerde karar verirken sorumluluk 
ve seçimin fark edilmesini içerir. İç içe geçme, sahiplik duygusuyla ilgili 
olarak yaşanan karmaşa nedeniyle kişisel sınırların kaybolarak, karşıda-
kinin hareketlerinin de sorumluluğunun alınmasıdır. Bu, şizofreniye özgü 
davranışları karakterize eden patolojik bir durumdur. Bunun tersi olarak 
sağlıklı olan temasta kişinin biricikliğinin ve öznelliğinin korunması söz 
konusudur. Sağlıklı bir temasta yakınlık vardır fakat sınırlar bulanıklaş-
mamıştır (Serok, 2000:121). İç içe geçme ile çalışırken ana amaç danışana 
tatmin edici, kesik kesik ve kontrol edilebilir iç içe geçebilme yolunu bul-
mayı öğretmektir (Stratford ve Brallier, 1979).

Yansıtma: Yansıtma, en genel anlamıyla kişinin kendi bilgi ve de-
neyimlerine dayanarak çevresindeki kişi, nesne ve olayları anlamlandır-
ma sürecidir (Daş, 2006: 161). Clarkson ve Mackewn (1993:74)’a göre 
eğer bir kişi belirli özelliklerin, duyguların ve davranışların kabul edilemez 
veya tehlikeli olduğunu öğrenmişse, bunu farkında olmadan yansıtacak-
tır. Kişi, kendi öfkesini, hırslarını, açgözlülüğünü, manipülasyona yönelik 
tavırlarını, savunmacılığını, cinselliğini, yakınlığını, sevgisini veya ken-
disinin herhangi bir yönünü bir başkasında görüyorsa yansıtıyor demektir 
(Korb, Gorrell ve Riet, 1989:57-58). 

Şizofrenisi olan kişiler yaşantılarını gerçekçi ve somut olaylara dayalı 
olarak değil, kendi anlamlandırma süreçlerine göre algılarlar. Öznel düşün-
celeri onlara gerçekçi gelir. Diğer kişiler tarafından kabul edilen ve anlamlı 
ifadeler yerine kendi içsel algılarıyla bağlantılı ifadeler kullanırlar (Serok, 
2000: 119). Dolayısıyla yansıtma, şizofreni hastalarında en sık görülen te-
mas biçimidir. Sanrılar ve varsanılar kişinin diğerleriyle temasını engelle-
yerek büyüme ve değişme olasılıklarını azaltır. Paranoid şekilde yansıtma 
yapan kişiler bu yansıtmaları diğerleriyle empati kurmak için yaratıcı bir 
şekilde kullanamazlar, kendi dünyalarının sınırlarını genişletmek için mi-
zah ve hayal gücünden yararlanamazlar (Stratford ve Brallier, 1979).

Paranoid hastalarda gözlenen yansıtmalara değinen Polster ve Polster 
(1974:80)’a göre bu kişiler yansıtmalarını paranoid bir kendini destekle-
me biçimi olarak oluşturdukları zaman zorluklar başlamaktadır. Yansıtan 
kişi insanların kendisinin iyiliğini ya da kötülüğünü istediğini farz eder. 
Kişi sahiplenemediği duygu, istek ya da özelliğini başkasına yansıtır ve 
bu onun o anda kendine zor gelen durumla başa çıkmasına yardımcı olur. 
Yansıtılanı sahiplenmek kişiye ne kadar zor geliyorsa onu yansıtmak için o 
kadar çok çaba sarf eder. Böyle bir durumda diğerine yansıttığı özelliğini 
yeniden sahiplenmesi için atılacak adım sırasında terapiste duyulan güven 
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oldukça önemli hale gelir; çünkü bazen kişinin kendisinde olduğunu kabul 
edemediği için yansıttığı tarafını fark etmekle başa çıkamaması söz konusu 
olabilir.  Böyle bir durumda doğru olup olmadığına bakılmaksızın kişinin 
bakış açısının onaylanması gerekir. Yansıtılan materyalin yeniden sahip-
lenilmesi için kişinin terapistin desteğini samimi bulması önemlidir. Aksi 
takdirde yansıtılan materyalin sahiplenilmesi mümkün olmaz.

Geştalt terapi yaklaşımı şizofreni hastalarının yansıtmalarını ele alır-
ken “yapıştırıcı” müdahalelerden yararlanır. Bu noktada terapistin kendi 
yansıtmalarını kişiye dayatmamaya dikkat etmesi önemlidir. Örneğin te-
rapist, “Bu sadece seninle ilgili bir önsezi, bu şekilde de olmayabilir. Eğer 
bu sana uyuyorsa bana söyle.” diyerek gerçekliği test etme sürecini hastaya 
göstermiş olur. Bazen terapist, eğer danışanın yansıtılan materyalle ilgili 
korkusu çok yüksek değilse, yansıtmasını değerlendirmesinde ona yardım-
cı olabilir. Örneğin; eğer danışan başka bir kişinin karakterinden şikâyet 
ediyorsa, kendisinin daha önce o kişiye benzer olduğunu deneyimleyip de-
neyimlemediğini araştırmak, daha sonra yansıtılmış bilgi ya da düşünceyi 
değerlendirebilmek için zemin oluşturabilir (Stratford ve Brallier, 1979).

Kendine Döndürme: Normal koşullarda bir ihtiyaç belirginleştiğin-
de enerji ortaya çıkar ve kişi ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçer. 
Ancak kendine döndürme temas biçiminde, kişi ihtiyaçlarını karşılamak 
için kullanacağı enerjiyi çevresine yöneltmek yerine kendine yöneltir. 
Enerjisini kendine yönelten kişi, çevre ile temasını keser. Kendi duygu ve 
düşüncelerine odaklanarak kendini geri çeker ve hareketsizleşir (Sills ve 
ark., 1998:64, aktaran Daş, 2006:173).

Şizofreni hastalarında kendine döndürme sıklıkla dürtüsel bir şekilde 
bedenine zarar vermek ya da kendini sakatlamak gibi tuhaf veya zarar ve-
rici davranışlar biçiminde kendini göstermektedir. Kontrolsüz bir şekilde 
düşmanca dürtülere göre davranmanın saldırı ya da cinayetlere yol açması 
gibi, aşırı öfkenin kontrolsüz biçimde kendine döndürülmesi de intiharla 
sonuçlanabilir (Stratford ve Brallier, 1979). 

Terapide, ciddi bozukluklar deneyimleyen kişinin aşırı öfkesinin ça-
lışılması, kişinin terapiste yeterli güveni kazanmasına ve öfkesiyle başa 
çıkmada kendi sınırlarını belirlemesine kadar ertelenmelidir ve kişi ken-
disine döndürdüğü öfkesini çalışmaya zorlanmamalıdır. Buna zorlanması 
“çözücü” bir harekettir, yüksek kaygı ve yıkıcı bir kontrol kaybına neden 
olur. Çalışmaya başlamanın en güvenli yolu hayalleme yöntemidir. Bunun 
için daha önce kişiye kendine döndürme hakkında bilgi verilir. Ardından 
terapist “bunu bir başkasına yapacağını hayal edecek olsan, bu kim olur-
du?” gibi bir öneri ile devam edebilir. Sonrasında terapist kişinin öfkesini 
sözel olarak ifade edebilmesi için destek olur. Terapist kişinin ihtiyaçlarını 
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fark etmesine ve açılan geştaltın kapanmasına yardımcı olmaktan sorum-
ludur. Bu, yapıştırıcı bir müdahale olarak, öfkenin dışa vurulmasının en-
gellenmesini ve kişinin duygularını kontrol etmesini sağlar (Stratford ve 
Brallier, 1979).

Kendini Seyretme: Kendini seyretme, kendini gözleme ya da “se-
yirci olma” sürecidir (Joyce ve Sills, 2001:122). Bu herhangi bir deneyimi 
düzgün bir şekilde yaşamayı engeller. Kendini seyretme yeni araba sür-
meyi öğrenen birisi ya da çalışmalarını geliştirmek ve kendini denetlemek 
adına ses bandını dinleyen bir danışman için faydalı olabilir. Ayrıca kendi-
ni seyretmek kendilik farkındalığını artırmak isteyen birisi için de önemli 
olabilir. Diğer taraftan kendini seyretme kişinin kendisi ve çevresiyle olan 
temasını engelleyebilir (Sills ve ark., 2000:67). Kendini seyretme kişinin 
düşünceleri, duyguları, davranışları ve diğerleri üzerindeki etkisine dair 
aşırı ilgilenmeyle karakterize olan bir durumdur. Sağlıklı kendini seyretme 
süreci ise kendi kendinin yansımasını görebilme yani, “kendilik farkında-
lığıdır”. 

Kişinin kendinin çok fazla farkında olması, zihninin sürekli içsel 
konuşmaları, düşünceleri, planları ve fantezileri ile meşgul olması şizoid 
bir geri çekilmeye yol açabilir (Philippson, 2001: 96, aktaran Daş, 2006: 
190). Şizofrenisi olan kişi diğeriyle temas kurduğunda ya da temas kur-
madığında nasıl göründüğüyle ilgilenmez, çünkü zaten kendini diğerinden 
korumak için temas kurmaktan kaçınır. Ne hissettiğine ne düşündüğüne 
duyarsızlaşmıştır. Dolayısıyla kendini seyretme temas biçimini ancak atak 
dönemi başlamadan önceleri aşırı kullandığı söylenilebilir. Şizofrenisi olan 
kişi kendini korumak için kendiyle ilgilenirken çevreyle teması kesmekte 
ve içe dönmektedir. 

Duyarsızlaşma: Duyarsızlaşma temas biçiminde kişi, kendi bedenin-
den gelen duyumların ve duyguların farkına varamamakta ya da tam tersine 
bu duyum ve duygulara aşırı düzeyde odaklanmaktadır (Daş, 2006:137). 
Kişi duyumlarını kapatır böylece herhangi bir içsel ya da dışsal uyarana 
cevap vermez. Örneğin terapi odasına giren danışan dirseğini kapının per-
vazına sert bir şekilde vurmuş fakat seansın ilerleyen dakikalarında bunun-
la ilgili soru sorulduğunda bunun farkında olmadığı anlaşılmıştır (Sills ve 
ark., 2000: 57). 

Terapide duyarsızlaşma ile çalışırken amaç kişinin duyum ve duygu-
larını yeniden hisseder hale gelmesidir (Daş, 2006: 144). Özellikle yoğun 
boşluk ve karışıklık duyguları yaşanıyorsa kişinin terapiye motive olma-
sı da güçtür. Terapide duyarsızlaşma ile çalışırken yapılması gereken ilk 
iş bedenin farkına varma çalışmalarıdır. Bu çalışmaların amacı danışanın 
dikkatini düşüncelerinden uzaklaştırarak bedensel yaşantılarına yöneltmek 
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ve böylece bedensel yaşantıların önem kazanmasını sağlamaktır (Daş, 
2006: 144). Dolayısıyla şizofrenisi olan kişilerle çalışırken duyguların fark 
edilmesinden önce bedenden gelen duyumların fark edilmesine yardımcı 
olmak gerekir. Çünkü güvene ve desteğe ihtiyaç duyan bu kişilere acı ve-
ren duyguları fark ettirmeye yönelik çalışmalar onları daha da korkutup 
kapanmalarına yol açabilir. 

Saptırma: Saptırma, diğeriyle doğrudan temasın etkisini azaltmak 
için başka bir yöne manevra yapmaktır. Saptırma temas biçimine çok ko-
nuşmak, diğerinin söylediğini küçümsemek, konuşmalar sırasında karşı-
dakine bakmamak, belirgin konuşmak yerine soyut konuşmak, esas konu-
yu konuşmamak, açık olmak yerine aşırı kibar bir dille lafı dolandırmak, 
özgün bir dil yerine kalıplaşmış bir dil kullanmak, yoğun duygular yerine 
daha hafif duygulara odaklanmak, şimdi hakkında konuşmak daha uygun-
ken geçmişten bahsetmek ve söylenen şeyin önemini azaltmak için omuz 
silkmek örnek olarak verilebilir (Polster ve Polster, 1974: 89). 

Saptırma temas biçimi kişinin hoşuna gitmeyen uyarıcılardan çok faz-
la etkilenmesini önleme mekanizması olarak yarar sağlayabilir (Stratford 
ve Brallier, 1979). Ancak aşırı saptırma kişinin çevresinden izole olmasına 
yol açar ve diğerleriyle temasını bozduğu için de değişebilmesini engeller. 
Terapist kişinin saptırma davranışını yok etmeye çalışmak yerine onun bu 
davranışıyla ilgili farkındalık kazanmasına yardımcı olur. Kişi bu temas 
biçimini hangi bağlamda kullandığının farkına vardıktan sonra saptırma-
nın esas ihtiyacını karşılayıp karşılamayacağına daha kolay karar verebilir. 
Terapide yararlanılabilecek diğer önemli bir müdahale de danışanın sap-
tırmasına karşı terapistin kendi yaşantılarını paylaşmasıdır (Stratford ve 
Brallier, 1979).

İsrail’deki Geha hastanesinde yapılan bir çalışmada saptırma ve du-
yarsızlaşma temas biçimleri incelenmiştir (Serok, 2000:124). Hastanede 
yatan şizofreni tanısı almış kişilerle yapılan “Geştalt grup terapisi dene-
mesi” çalışmasındaki temel hipotez grup terapisinde uygulanan Geştalt 
metotlarının şizofrenisi olan kişilerin gerçekliği ayırt etme ve algılama 
seviyesini belirgin bir şekilde artıracağıdır. Bu çalışma, Geştalt terapi yak-
laşımının şizofrenisi olan kişilerin düşünce parçalanması ve gerçekliğin 
yanlış algılanması süreçlerini anlamada etkili olacağı beklentisiyle başla-
tılmıştır. Çalışmada şizofrenisi olan kişinin karşısındaki bir insanın duygu 
durumunu tahmin edebilmesi, onunla ilgili yansıtmalarını kontrol etmesi, 
bunları doğrulaması, sorgulayabilmesi, ayrıca karşısındaki kişiyi dinleme-
si, anlamaya çalışması, onaylaması veya kendini ifade edebilmesi, yani ile-
tişim kurmayı ve etkileşimi devam ettirmeyi öğrenmesine olanak sağlayan 
etkinliklere yer verilmiştir.
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Örneklem hastanede yatan şizofreni hastaları içinden rastgele seçi-
len “eşleşmiş çiftler” yöntemine göre belirlenmiştir. Söz konusu araştırma 
deney ve kontrol gruplarından elde edilen sonuçların karşılaştırılmasına 
dayanmaktadır. Deney grubu Geştalt terapi seanslarına katılırken kontrol 
grubu her zamanki uğraşı terapilerine devam etmişlerdir. Deney grubun-
dakiler, Geştalt terapi seansları yapılmadığı zaman diğer hastalarla birlikte 
uğraşı terapisine katılmışlar, bunun dışında her iki gruptaki katılımcılar da 
normal programlarına göre diğer bütün aktivitelerde yer almışlardır. 

Geştalt terapi eğitimi almış iki grup lideri, grubu iki buçuk ay boyun-
ca haftada bir 75 dakikalık seanslar şeklinde yürütmüşlerdir. Katılımcı-
ların girişimciliğine ve grup tartışmalarına önem verilmiştir. Katılımcılar 
şimdiyle bağlantılı olarak olabildiğince somut ifadeler kullanmaları için 
cesaretlendirilmişlerdir. Grupta şizofreninin birkaç patolojik yönüne odak-
lanılmıştır. Bunlar: (1) farklılaşan algılar ve gerçekte var olan somut öğe-
lerle ilişki kurmak, (2) mantıksal düşünceye vurgu, (3) gerçeklik algısının 
özümsenmesidir (Serok, 2000:129-130). Şimdi bunları tek tek inceleyelim:

(1) Farklılıklara dayanan algı ve gerçekte var olan somut öğeler-
le ilişki kurmak: Bu amaca yönelik uygulamalarda farklı yaşantıların 
farkına varmak, farkına varılanları bir bütün içinde organize etmek, 
önemli ve önemsiz ipuçlarını değerlendirebilmek üzerinde çalışılmış-
tır. Bu tip bir uygulamaya örnek olarak kişinin gözlerini kapatarak 
gruptaki diğer kişileri sırayla tanıtmasını ya da katılımcıların kıyafet-
lerini tanımlamasını istemek verilebilir. Diğer bir uygulama ise bahçe 
veya doktorun ofisi gibi, yakın ve daha uzak çevrelerin detaylı betim-
lemesinin yaptırılması olabilir.

(2) Mantıksal düşünceye vurgu: Bu amaca yönelik uygulamala-
rın birinde, katılımcılardan önce gruptaki bir kişinin ruh halini tahmin 
etmeleri ve birkaç kelime ile ifade etmeleri istenmiş, diğer kişi tara-
fından tahminlerin doğru olup olmadığı belirtildikten sonra bu konu 
hakkında tartışılmıştır. Tartışmada tahminleri oluşturan davranışsal 
ipuçları belirlenmeye çalışılmıştır. Grup üyeleri tahminlerini oluştu-
rurken hangi ipuçlarından yararlandıklarını, hangi ipuçlarını değer-
lendirmenin kendilerine daha kolay geldiğini, hangi noktada tahmin 
etmeye başladıklarını ve tahminleriyle ilgili kendilerinden ne derece 
emin olduklarını açıklamışlardır. Diğer üyeler ya aynı görüşü bildir-
miş ya da farklı sonuçlara ulaşmalarına neden olan diğer ipuçlarını 
açıklamışlardır. Tartışma sırasında net bir açıklama yapamayan ka-
tılımcılardan daha açık bir yorum getirmeleri istenmiştir. Genellikle 
tartışma sonuca bağlanmıştır.

(3) Gerçeklik algısının özümsenmesi: Bu amaca yönelik uygu-
lamalar üyelerin çeşitli ifadelerinin taklit edilmesini içermektedir. 
Örneğin grupta bir üyenin belli bir ruh halini canlandırması istenmiş 



Şizofreni ve Geştalt Terapi Yaklaşımı

50

ve diğer üyenin bu ruh halini kelime kullanmadan taklit etmesi isten-
miştir. Taklit eden kişi, taklit ettiği üyenin ruh halini ya da yüzündeki 
ifadeyi davranışsal ipuçları yoluyla anlamaya çalışmıştır. Böylece kişi 
diğerini taklit ederek “bütünün” anlamını keşfetmiştir. Uygulama so-
nucunda taklit edilen kişi taklit edenin düşünce ve duygularının ken-
disininkine ne kadar uygun olup olmadığını belirtmiştir. Diğer üyeler 
ise taklitçi ile taklit edilen arasındaki benzerlik ve farklılıkları tartış-
mışlardır (Serok, 2000:132).
Hastaların gerçeklik algıları Geştalt grubundan üç ile altı gün önce 

ve yine grubun tamamlanmasından üç gün sonra test edilmiştir (Serok, 
2000: 128-129). Çalışmanın sonucu araştırmacıların hipotezini destekle-
miştir. Deney grubundaki katılımcıların gerçeklik algısı daha açık ve daha 
net hale gelmiştir. Geştalt grup terapisi denemesi şizofrenisi olan kişilerin 
kendilerini ifade etmelerine olanak sağlayarak algılarını organize etmele-
rinde ve dolayısıyla iletişim becerilerinin gelişmesinde yardımcı olmuştur. 
Bu çalışma Geştalt yaklaşımıyla yapılan müdahalelerin şizofrenisi olan ki-
şilerin temas kurmalarında etkili olabileceğini göstermiştir (Serok, 2000: 
134-135).

Kendilik Farkındalığı:
Kendilik bir temaslar sistemidir. Organizmanın ihtiyaçlarını, motor 

kas fonksiyonlarını ve içten gelen uyaranlarını bütünleştirir (Perls, Heffer-
line ve Goodman, 1994: 152). Yani, kendilik algılayan bir duyusal organ-
dır, hareket eden bir kastır, aşırı ya da eksik olandan zarar görendir; bütü-
nüyle farkında olduğu, hissettiği ve düzenlediği çevreyle temasta olan bir 
organizmadır. Perls ve arkadaşlarına (1994: 153) göre kendilik, organiz-
ma ve çevrenin birbirine olan uygunluğunu fark eden ve kişiyi ihtiyacını 
karşılamak için yönlendiren, harekete geçiren ve müdahale eden işlevlerin 
bütünüdür.

Kendilik şimdiki ana temas ederek, yaratıcı uyum yaparak, anlam 
oluşturarak aktif bir varoluş halini sürdürür. Latner (1973:58)’e göre ken-
dilik sağlıklı bir şekilde var olmamıza ve büyümemize hizmet etmekte-
dir. Kendiliğimizi geliştirebilmek için ya da başka bir deyişle kendimiz 
olabilmemiz için gerçekle temas etmemiz gerekir. Şizofrenide kendilik 
farkındalığı çoğunlukla yoktur. Dolayısıyla terapide hastaların kendilik 
farkındalığını geliştirmek amaçlanmaktadır. Bunun için de kişinin temas 
etme becerisini artırabileceği yaşantılar deneyimlemesine ve kişilerara-
sı yeterliliğini geliştirmesine yardımcı olunmaktadır (Harris, 1992:251).  
Bu kişilerin içgörüleri eksiktir ve kişisel kimlikleri karışmıştır. Ne kendi 
becerilerinin ne de diğerlerinin becerilerinin farkındadırlar. Davranışla-
rını, kişisel kararlar ve seçimler doğrultusunda yönlendiremezler (Serok, 
2000:120). Diğerleriyle temas kurmaktan kaçınarak yarattıkları kendi özel 
iç dünyalarına kapanmış durumdadırlar (Harris, 1992:250). 
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Fritz Perls için farkındalık (kişinin kendi algısal alanı ile temasta 
bulunabilme yetisidir (aktaran Clarkson ve Mackewn, 1993:44). Kişinin 
kendi varoluşuyla temas kurabilmesi ise çevresinde ve kendi içinde ne ol-
duğunu fark edebilmesi; çevre, diğer insanlar ve kendisi arasında bağlantı 
kurabilmesi; ne hissettiğini sezmesi ve şu an nasıl tepki verdiğini bilmesi-
dir. Farkındalık, sadece zihinsel bir süreç değildir, fiziksel ya da düşünsel, 
sezgisel ya da duygusal, bütün tecrübeleri içermektedir.

Şizofrenisi olan kişiler ile yapılan psikoterapötik çalışmalarda, ilk 
başta amaç hastayı sakinleştirerek ve ona güven vererek, kendini iyileş-
tirmeye başlaması için gerekli olan cesaret ve umudu kazanmasına yar-
dımcı olmaktır. Bunun için terapist çok miktarda “yapıştırıcı” müdahale 
uygulamalıdır. Sonrasında hasta giderek kendinin farkında olmaya ihtiyaç 
duyar. Kendinin farkında olmaya başladıkça diğerlerini de fark etmeye, 
hem kendisine hem de diğerlerine dair öğrendiklerini kullanmaya ve temas 
kurmaya yönelir. Bu arada uygun zamanlarda geri çekilmeyi de öğrenir 
(Harris, 1992: 255). 

Kutuplar:

İnsan zihninin temel özelliklerinden biri kavramları zıddıyla düşü-
nebilmektir. Yaşamda her şey zıddıyla var olur. Aynı düzlem üzerindeki 
sadizm/mazoşizm, enerjik/bitkin gibi zıt kavramlar birbirlerine diğer kav-
ramlara olduklarından daha yakındırlar (Clarkson 1991: 9). Bir düzlem 
üzerinde ne o kutbu ne de diğer kutbu deneyimlememe haline, dengede, 
yani sıfır noktasında olma hali de denilebilir. Kişinin sıfır noktasında dura-
rak, ihtiyaçlarına ve çevresel koşullara uygun olarak “hangi kutba doğru” 
ve “ne kadar” gideceğini belirleyebilmesi için o boyutta yer alan kutupla-
rın her ikisine göre davranmayı da çok iyi bilmesi gerekir (Daş, 2006:219). 
Duyguların, tutumların ya da değerlerin kutuplaştırılması bireyin dünyayla 
bağlantılı olarak katı temeller oluşturmasına neden olmaktadır. Korb ve 
arkadaşları (1989:14) kutuplaşmanın bireyin günlük olarak karşılaştığı 
karmaşık, göreli olayların etkisini azaltmak ve onları tahmin edilebilir hale 
getirmek için basit yapılar sağladığını, böylece bireyin olayları önceden 
tahmin etmesini ve onlara uygun tepkiler vermesini kolaylaştırdığını ifade 
etmektedirler. Onlara göre kutuplar kişinin kendini güvende hissetmesini 
sağlayabildikleri gibi ona baskı yapıcı ya da onu küçük düşürücü de ola-
bilmektedirler. 

Geştalt yaklaşımında sık kullanılan çift sandalye tekniğinde kişiliğin 
iki ayrı yönüne veya kutbuna vurgu yapılmakta ve bunların bütünleştiril-
mesi amaçlanmaktadır. Ancak kutupların sandalye çalışmasıyla bütünleş-
tirilmesi sadece kişinin kaygı seviyesi düşük olduğu zaman düşünülebilir 
(Arnfred, 2012). Bu tekniği şizofrenisi olan kişilerle kullanırken çok dik-
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katli olunması gerekir. Bu kişiler sınırlarını net olarak belirleyemedikleri 
için böyle bir çalışma, terapist hastaya sandalyelerde yer alan tarafların 
kişiliğinin iki farklı yönü olduğunu, onların iki ayrı insan olmadığını tekrar 
tekrar altını çizerek hatırlatmadıkça kafa karıştırıcı olabilir. Bununla bir-
likte, eğer terapist süreci iyi yönetebilirse farklı yönleri birbiriyle çatışan, 
birbirlerinden talepleri olan ayrı insanlar olarak gören bir kişinin çift san-
dalye çalışmasıyla bütünleşebilmesine yardımcı olabilir. Başka bir deyişle 
terapist çift sandalye çalışmasını “çözücü” değil “yapıştırıcı” bir yaklaşım 
olarak kullanabilir (Stratford ve Brallier, 1979).

Geştalt yaklaşımında yararlanılan tekniklerden biri de abartmadır. 
Close (1971, aktaran Gagnon, 1981), bazı hastalarla davranışı abartma-
nın farkında olunmayan diğer kutbu daha güçlü bir şekilde harekete geçir-
diğini belirtmiştir. Gagnon (1981) da paranoid düşünceleri olan kişilerle 
yaptığı bir çalışmada onlardan paranoid düşüncelerini ve diğerleriyle ilgili 
şikâyetlerini abartmalarını istemiştir. Yeterince abarttıktan sonra bu kişile-
rin diğerlerinden daha az korktuklarını, hatta onlara karşı daha çok güven 
duymaya başladıklarını gözlemlemiştir. 

Rüyalar:

Geştalt terapi yaklaşımında rüyalar önemli bir yere sahiptir. Rüyalar 
kişinin bütünlüğüne giden yoldur. Ginger (2007: 66), Fritz Perls’ün rüya-
larla ilgili bakış açısını şu satırlarla özetlemiştir:

“Rüyanın her bir parçası rüyayı gören kişinin farklı kısımlarını 
temsil eder. Her birimizin amacı sağlıklı olmak, dolayısıyla bütünleş-
mekse, rüyanın farklı kısımlarını birleştirmeliyiz. Bütün bu kişiliğimi-
ze ait olan yansıtılmış öğeleri yeniden bütünleştirmeliyiz. Ancak bu 
şekilde rüyanın saklı potansiyelini açığa çıkarabiliriz. Geştalt tera-
pisinde rüyaları tahmin etmeyiz. Daha ilginç olanı yaparız: ölünün 
otopsisini rol yaparak analiz etmek yerine, ona hayat veririz. Bunu 
rüyayı şimdiye getirerek yaparız: geçmiş bir olaymış gibi ilişki kur-
mak yerine, şimdide sahneleriz, böylece yansıttığımız ve sahiplenme-
diğimiz özellik bizim bir parçamız haline gelir.”

Şizofrenisi olan kişilerle rüya çalışırken terapist “çözücü” değil “ya-
pıştırıcı” olacağına inandığı adımlar atmalıdır (Harris, 1992:259). Örneğin 
kötü bir rüya gören hastayla çalışırken hasta rüyayı anlatmaya davet edilir 
ve rüyada onu korkutan, kötü hissettiren bir sahneye gelindiğinde anlatım 
durdurulur. Sonrasında hastadan rüyanın sonunu iyi bir şekilde değiştir-
mesi istenir. Bunun amacı kişinin istediği sonucu hayal ederek rüyasında 
rahatsız olduğu kısmı kontrol altına alma hissini kuvvetlendirmektir. Rü-
yanın bu şekilde çalışılması “yapıştırıcı” bir müdahaledir ve kişinin ken-
diyle bütünleşmesi için yararlı bir yöntemdir (Stratford ve Brallier, 1979). 
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Geştalt Terapi Yaklaşımının Şizofreni Tanısı Almış Kişilerin Te-
rapisinde Üzerinde Durduğu Önemli Noktalar

Farklı psikiyatrik tanılarda Geştalt terapi yaklaşımının farklı kavram-
ları vurgulansa da Geştalt terapistinin temel duruşu, hastanın tanısına bak-
maksızın aynı kalır (Harris, 1992:240). Bu açıdan şizofrenisi olan kişilerin 
terapisinde özellikle bilinmesi gereken bazı özellikler vardır. Bu kişiler 
çevreleriyle güvenli ve samimi bir temasa ihtiyaç duyarlar. Yalnızdırlar, 
kendilerini diğer kişilerle yakın olmaya ve güven duymaya karşı korur-
lar; şüpheli, kaygılı veya saldırgan olmaları ya da başkası yakınlık kurmak 
istediğinde geri çekilmeleri beklenir. Şizofreni hastalarının kişilerarası te-
ması sürdürmeye olan isteğinin zaman zaman geri çekilme isteğiyle eşit 
derecede güçlü oldukları belirtilmiştir (aktaran Fromm Reichmann, 1948). 
Bu kişiler sürekli olarak diğerini, kırılgan kendiliğine karşı potansiyel teh-
like arz edip etmediği konusunda değerlendirirler. Bütün kişilerarası et-
kileşimler güvenliği sağlayabilmek için şekli oluştururken daha az tehdit 
edici özellikler fonda kalır. Bu, onların sevgi görme ve onaylanma ihtiyacı 
duymadıkları anlamına gelmez; sadece ihtiyaçlar hiyerarşilerinde kişilera-
rası güvenliğin ilk sırada yer aldığını gösterir (Greenberg, 1998).

Diyalog:

Geştalt terapi yaklaşımının şizofreniyle çalışırken en işe yarayan tarafı 
diyalog ilişkisine verdiği önemdir. En genel anlamıyla diyalog iki kişi ara-
sında gerçekleşen konuşmadır. Ancak Geştalt yaklaşımında büyüme ve ge-
lişmenin temeli olarak görülen diyalog sıradan bir konuşma değil, terapist 
ve danışan arasındaki varoluşsal etkileşime dayanan bir diyalogdur. “Var-
oluşsal diyalog” kavramı Martin Buber (1958) tarafından ortaya atılmıştır 
ve ben-sen ilişkisine dayanır (aktaran Daş, 2006:35). Varoluşsal diyalog 
iki insanın, kendilerini değiştirmeye çalışmadan oldukları gibi buluşma-
larını, bu buluşmada birbirlerinden etkilenmelerini ve birbirlerine karşılık 
vermelerini içerir (Yontef, 1993:203). Geştalt yaklaşımında vurgulanan di-
yalog ilişkisi dikey değil yatay bir ilişkidir (Yontef, 1993:212, aktaran Daş, 
2006:36). Dikey ilişkilerde taraflar eşit konumda değildirler; terapist oto-
riter bir tutum sergiler, danışan için neyin iyi, neyin kötü olduğunu, onun 
neyi, nasıl yapması gerektiğini belirlemeye çalışır. Bu tür dikey ilişkilerin 
söz konusu olduğu terapi yaklaşımlarında medikal model kullanılmaktadır. 
Yatay ilişkide ise terapist otoriter bir tutum sergilemeye, nötr bir doktor 
rolüne ya da maskesinin arkasına saklanan bir uzman görünümüne ihtiyaç 
duymaz. Kendini ortaya koyarak tepki ve yanıtlarını otantik bir biçimde 
danışanla paylaşır (Clarkson ve Mackewn 1993:88, aktaran Daş 2006: 36). 

Diyalog ilişkisinin birbiriyle iç içe olan ve aynı zamanda bazı nokta-
larda birbirinden küçük detaylarla ayrılabilecek dört öğesi vardır. Bunlar: 
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terapistin aktif olarak varlığını ortaya koyması, samimi bir iletişime istekli 
ve açık olması, terapötik sürece katılabilmesi ve danışanın varoluş biçi-
mini kabul etmesidir. Bu öğeler aşağıda detaylı bir biçimde ele alınmıştır.

Terapistin aktif olarak varlığını ortaya koyması diyalog ilişkisin-
deki en temel öğedir ve aslında görünenin aksine en zor olandır. Varlığını 
ortaya koymak, kişinin kendini tümüyle etkileşime bırakmasını gerektirir. 
Terapist, danışanla temas etmek ve onun tarafından etkilenmek için istekli 
olmalıdır (Hycner ve Jacobs, 1995:65). Bununla terapistin sağduyulu dav-
ranarak gözlemlerini, tercihlerini, duygularını, kişisel deneyimlerini, dü-
şüncelerini vb. seçmesi ve terapötik ilişkinin bir parçası olarak ifade etmesi 
kastedilmektedir (Yontef, 1993:254). 

Terapistin samimi bir iletişime istekli ve açık olması tarafların bir-
birleri arasındaki farklılıkları tanıyıp onlara izin vererek temas kurmala-
rını; ayrı varoluşlara ve kişisel ihtiyaçlara sahip iki kişi arasında gelişen 
ilişkiyi ifade etmektedir. Burada sadece iki kişinin içsel yaşantılarını birbi-
rine ifade etmesi değil, özellikle karşı tarafın kendini ifade etmesine açık 
olmak ve olası sonuçları kontrol etmeye çalışmadan ortaya çıkabileceklere 
izin vermek kastedilmektedir (Yontef, 1993:223).

Terapistin aktif olarak varlığını ortaya koyması, doğal olarak samimi 
ve açık sözlü olmasını gerektirir. Açık sözlü olmak kendini açmayla aynı 
şeydir (Brownell, 2010: 107). Laura Perls kendini açmayı, yaşantılarına 
dayanarak terapistin bir insan olarak kendisi hakkında bir şeyler söylemesi 
şeklinde tanımlamıştır. Laura Perls kendini açmayı şu şekilde açıklamıştır 
(aktaran Hycner ve Jacobs,1995:66).

Kendi farkındalığımı, sadece hastanın kendi farkındalığını ar-
tırmasına yardım edebileceği kadar, içinde bulunulan anda yaşadığı 
işlev bozukluğuyla ilgili risk alması konusunda destek vermesi için  
paylaşırım.

 Terapistin kendisini ne zaman açacağı duruma bağlıdır. Esasta, tera-
pist diyaloğa hizmet edecekse kendini açar. Odağı danışanın alakalı olduğu 
odaktan uzaklaştıracağına inandığı zaman ise açmaz (Mann, 2010:195). 
Diyalog ilişkisine önem veren bir terapist o anda kendini, teması geliştire-
ceğine inanıyorsa açmalıdır (Resnick, 1995: 4, aktaran Mann, 2010:195). 

Şizofreni hastaları ile çalışırken terapist kendi deneyimini hastaya 
aktarırken, bunu hastayla etkileşimini bozmayacak şekilde açık ve seyrek 
yapması gerektiğinin bilincinde olmalıdır. Terapistin görüşme dışındaki 
hayatına ilişkin yaptığı bildirimlerin şizofreni hastaları için değeri azdır. 
Şizofrenisi olan kişi genellikle genel bilgiyi alıp şimdi ve burada kendi 
öznel durumuna uyarlama becerisinden yoksundur. Bu tür hastalar için 
doğrudan bildirimler daha faydalıdır (Harris, 1992:258). 
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Gagnon ve arkadaşlarının (1981) bir hastanede üç yıl boyunca şizof-
reni hastaları ile yaptıkları çalışmada, hastaların özellikle terapistin ken-
dini açması ve samimiyetine oldukça değer verdiklerine değinmiştir. Ça-
lışmaları hastaları sabitleşmiş geştaltlarından ve dirençlerinin bağlarından 
büyük oranda özgürleştirmiş ve onların şimdi ve buradaya gelerek sponta-
ne olabilmelerine yardımcı olmuştur. 

Geştalt terapi yaklaşımı, terapistin danışana samimi bir iletişim ku-
rarak ve şimdide kalarak ulaşabilmesini amaçlar (Hycner ve Jacobs, 
1995:67). Şizofrenisi olan hastaların böyle bir deneyime ihtiyaçları vardır. 
Gagnon ve arkadaşları (1981) yaptıkları çalışmada kişileri birey olarak ol-
dukları gibi kabul ettiklerini ve onların sevgisini kazanmaya çalışmaktan, 
sahte sevgi gösterilerinden, olumsuz tepkilerin ve olumsuz duyguların göz 
ardı edilmesinden kaçındıklarını belirtmişlerdir. Sahte paylaşımlardan, 
özellikle korku ve nefret dolu bir insanla karşı karşıyayken kaçınılması 
gerektiğini gözlemlemişlerdir. Olumsuz geri bildirimleri açık bir şekilde 
ifade ettikleri için hastaların olumlu geri bildirimleri ve desteği kabul et-
mede daha istekli olduklarını ve terapide daha az direnç gösterdiklerini 
keşfetmişlerdir. Bu durumun şizofren kişilerin terapistin kendini samimi 
bir şekilde açmasını deneyimlemeleri sonucunda terapiste güvenmelerin-
den kaynaklandığını ifade etmişlerdir. Terapiste güven, temas kurmakla 
ilgili yüksek kaygı yaşayan şizofrenisi olan kişilerin kendilerini diyalog 
ilişkisine daha kolay bırakmasına yardımcı olmuştur. 

Samimi bir iletişimde etiketlemekten kaçınmamak gerektiği vurgu-
lanmıştır (Gagnon, 1981). Şizofreni hastaları ile çalışırken etiketlemekten 
kaçınmaya çalışmak faydasız bulunmuş, çünkü zaten hastaların birçoğu-
nun psikiyatri biriminde kendine konulan tanıdan haberdar oldukları belir-
tilmiştir. Etiketlemeden kaçınmanın bir çeşit inkâr olduğu ve hastalarının 
sadece tanılarını bilmekle kalmayıp birbirlerini rahat bir şekilde “çılgın”, 
“deli”, “şizofren” vb. şeklinde çağırarak bu konuda şakalar yapabildikleri 
ifade edilmiştir. Bu tip etiketlerin kolayca kullanımı, kişileri kategorize 
etmek değil, kendilerine yapıştırılmış damganın önemini azaltmak amaçlı-
dır. Bunun da hastaların özgüvenlerini yeniden inşa etmede yardımcı oldu-
ğu belirtilmiştir (Gagnon, 1981).

Terapistin terapötik sürece katılabilmesiyle terapistin danışanın 
dünyasına saygısızca girmemek için kendi bakış açılarını ve inançlarını 
“parantez içine alması”, yani danışanı kendi bakış açılarına ve inançlarına 
göre yargılamaması, bunları ona kabul ettirmeye ya da onu ikna etmeye 
çalışmaması kastedilmektedir. Terapistin terapötik sürece katılmasının 
ikinci koşulu da kendi fenomenolojisinin, yani terapi sırasında danışanın 
anlattıkları, hissettikleri ya da yaptıkları karşısında kendi yaşantılarının; ne 
hissettiğinin ve nasıl tepkiler verdiğinin farkında olmasıdır (Daş, 2006:39). 
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Terapötik sürece katılabilmek empati kurmaya benzer. Bununla bir-
likte terapötik sürece katılmak, danışanın yaşantısını empati durumuna 
göre daha bütüncül bir biçimde anlayabilmeyi gerektirir (Yontef, 2001: 
16). Yontef (2001: 16)’e göre terapötik sürece katılabilmek bilişsel, zihin-
sel ya da analitik bir egzersizden çok duygusal, bilişsel ve ruhsal deneyim-
lerin bütünüdür. Danışanla temas sınırında kalmayı, danışanın yaşantısına 
katılmayı, bunu yaparken terapistin kendi kimlik ve yaşantısının farkında 
olmasını da gerektirir. Bu yaşantı iç içe geçme olmadan kendini karşıdaki-
nin yerine koymaya izin verir.

Diyalog ilişkisine dayanan bir terapide, terapist danışanı önemsedi-
ğini samimiyetle gösterir. (Yontef, 1993:222). Bu sıcak bir kabulden daha 
çok şey ifade eder. Geştalt terapisti ayrıca danışanın davranışları ve ifade-
lerinin kendisinde uyandırdığı duygu ve düşünceleri danışanla diyalogda 
kalarak paylaşır (Harris, 1992:258). 

Terapistin danışanın varoluş biçimini kabul etmesiyle fenomeno-
lojinin can damarlarından biri olan, tam o anki yaşantıya güvenerek yapılan 
varoluşsal ve kişilerarası bir müdahale kastedilmektedir. Kişinin, diğerini 
yargılamadan, analiz etmeden ve onunla ilgili tahminlerde bulunmadan 
kendisini diğerinin yerine koyarken aynı anda kendi ayrı, özerk varlığının 
da farkında olmasıdır (Yontef, 1993:254). Terapistin terapötik sürece katı-
labilmesi, yani danışanın gerçekliğini ve varoluşunu kabul etmesi, berabe-
rinde danışanı kabul etmeyi de getirir. Danışanı kabul etme onun büyüme 
için potansiyeli olduğunu kabul etmeyi içerir. Aksi takdirde, yani terapist 
danışanın büyüme potansiyeli olduğunu kabul etmezse, terapide sürece de-
ğil sonuca odaklı olmaya başlar ki bu Geştalt yaklaşımı açısından uygun 
değildir (Yontef, 2001: 16).

Yukarıda ele alındığı gibi Geştalt terapi yaklaşımının diyalog ilişki-
sine bakışı ve şizofrenisi olan kişilerin istikrarlı, güvenilir, emniyetli ve 
umut veren insan insana temasa ihtiyaç duydukları (Rosenbaum ve Har-
der, 2007) göz önünde bulundurulduğunda, Geştalt yaklaşımının şizofreni 
tedavisinde oldukça önemli bir yer tuttuğu söylenebilir. Genç bir şizofreni 
hastası terapötik ilişkinin kendisi için anlamını aşağıdaki sözlerle şöyle 
ifade etmiştir (aktaran Harris, 1992:250):

“…Uzun bir süre boyunca, terapistimin neden kendisiyle olan 
ilişkimi konuşmakta ısrar ettiğini merak ettim. Bu benim problemim 
değildi… “bizim” hakkımızda konuşmaktaki ısrarı beni meraklan-
dırdı ve daha sonra, suçluluk hissetmeme rağmen, belki de “bizim” 
hakkımızda konuşmak iyi olabilir diye düşündüm. Suçluluk “biz” ger-
çekliğinin var olmasından geliyordu.  Benim için uzun süre “ben” 
ve “onlardı”. Uzun zaman aldı, fakat en sonunda terapistim ile olan 
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ilişkimi keşfetmemin neden önemli olduğunu anladım. Bu şimdiye ka-
dar sahip olduğum ilk gerçek ilişkiydi; bu benim kendimi ellerine bı-
rakacağım derecede güvende hissettiğim ilk yerdi. Mantıklı gelmişti, 
çünkü bu ilişkiden diğer insanlarla nasıl ilişki kuracağımı öğrendim 
ve belki de bir gün kendi dünyamda izole olarak yaşamayı geride bı-
rakabilecektim.”

Bu yazı, şizofrenisi olan kişilerle psikoterapide terapist ve danışan 
arasındaki ilişkinin ne derecede önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 
Yine bazı klinisyenler ve araştırmacılar şizofreni hastalarının terapötik bağ 
kurabilmelerinin tedavi üzerinde öngörücü bir etkiye sahip olduğunu vur-
gulamışlardır. İki yıllık bir izlemenin değerlendirmesi sonucunda, iyi bir 
terapötik bağ kurabilen şizofreni hastalarının psikoterapi sürecine devam 
etme ve ilaç tedavisine uymada olumlu sonuçlar elde etmeye daha eğilimli 
oldukları saptanmıştır (Sadock, Kaplan ve Sadock 2007: 495).

Kişinin biricikliği diğeriyle kurduğu ilişkide gelişir. Ancak diğer in-
sanlarla birlikteyken nasıl olduğumuzu ve diğer insanların bizimleyken na-
sıl olduklarını bildiğimiz zaman kendimizi keşfeder ve biliriz. Kişi sadece 
iç dünyasını gözlemlerse, kendine döndürürse diğeriyle ilgilenemez. Diya-
log ilişkisinde diğeriyle karşılaşma ve kendini ortaya koyma söz konusu-
dur (Yontef 1993: 41). Diyalog ilişkisi ahenk içinde karşılıklı dans etmeye 
benzetilebilir. Hareketler, hız, yapılan hamleler dansın türüne göre değişse 
de eşlerin hareketlerinin karşılıklı olması söz konusudur. İki kişi aynı türde 
dans ediyordur. Eşlerden biri salsa diğeri tango yapmaya kalkıştığı takdirde 
belki de bir dakikanın sonunda taraflar danstan zevk almayı bırakacak ve 
belki de eş değiştirmeye ihtiyaç duyacaklardır. Dansın türü ne olursa olsun 
karşılıklılık olması diyalog ilişkisini özetleyici bir örnek olarak gösterilebi-
lir. Tıpkı şizofrenisi olan hastalar ile çalışırken terapistin temelde aynı du-
ruşla durması, bunun yanında dikkatini hastalığın özelliklerine vermesi gibi. 

Şizofrenisi olan kişilerle kurulan diyalog ilişkisi sırasında oldukça 
sade ve açık olmak ve hastanın o anda olup bitenlerle ilgili nasıl tepki-
ler verdiğine her an dikkat etmek gerekmektedir. Beden dili, ilk başlarda 
hastanın kullanabildiği tek dil olabilir, dolayısıyla bu dile empatik olarak 
dikkat etmenin özel bir önemi vardır. Şizofrenisi olan kişi her şeyden önce 
güvenceye ihtiyaç duyar (Harris, 1992:254). Kaygı seviyesi yüksek olan 
kişinin kendisini rahatlamış, güvende hissedebilmesi ve kendi fizyolojik 
ve psikolojik sınırlarından emin olması için terapistin ilk başta sınırların 
açıklığa kavuşturulmasına yardım etmesi gerekmektedir. Böylece diğer in-
sanın etki alanında yok olma korkusunun ve kaygının azaltılması, kaotik 
deneyim ve aşırı uyaranların ya da aşırı hiçlik duygularının azaltılması için 
zemin hazırlanmış olur (Stratford ve Brallier, 1979).
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Yapıştırıcı ve Çözücü Yaklaşımlar:

Geştalt terapisi farkındalığı artırma konusunda güçlü etkilere sahip 
olan bir terapi yaklaşımıdır. Geştalt terapi yaklaşımı kişiye, daha önce 
bilmediği ve sınırlı bilgi, alışkanlık veya korku nedeniyle kendine yasak-
ladığı “parçalarına” dokunması için fırsat sunar. Geştalt yaklaşımı yeni 
olasılıklara açılmayı engelleyen katı kalıpları çözdüğünden zaman zaman 
“çözücü” olarak adlandırılır (Sills ve ark., 2000:90). 

Diğer taraftan parçalanma yaşayan ya da kaybolmuş şizofrenisi olan 
kişiler “çözücüye” değil “yapıştırıcıya” ihtiyaç duymaktadırlar. Bu, Geş-
talt yaklaşımının bu tip zorluk yaşayan kişilere uygun olmadığı anlamına 
gelmemektedir. Geştalt terapistleri şizofreni hastalarıyla çalışırken kaygıyı 
azaltmak, gerçekliği test etmek ve hayatlarının kontrolünün ellerinde ol-
duğu hissini desteklemek adına ilişkinin yavaş yavaş kurulmasını içeren 
“yapıştırıcı” bir yaklaşım kullanarak başarılı sonuçlar elde etmişlerdir (Sills 
ve ark., 2000:90). 

Psikiyatri jargonunda “çözülmek”, kişiliğin değişik kısımlarının 
birbirinden ayrışması ve gerçeklikten kopması anlamında kullanılan bir 
ifadedir. Çözülmenin zıddı olan sıkışma ise nörotik seviyededir. Harris 
(1992:254)’e göre sıkışma bir tezi bitirememe durumunda olduğu gibi; bir 
görevde bir sonraki uygun adımı atmadaki yetersizliktir. Kişi çözülmüşse, 
tekrardan yapışmak için yapıştırıcıya, yapışmışsa çözülmek için çözücüye 
ihtiyaç duyar. Nörotik kişi daha çok ruhsal çözücü ve daha az ruhsal yapış-
tırıcıya ihtiyaç duyarken, şizofrenisi olan kişi ruhsal çözücü için risk alma-
dan önce kendisini tekrardan bir araya getirerek yapıştıracak bol miktarda 
ruhsal yapıştırıcıya ihtiyaç duyar.

Varoluşçu ve fenomenolojik bakış açısına göre şizofrenisi olan kişi 
işlevselliğini sürdürmek için yeterli yapışkan bulamamış ve onun yerine 
kendi öznel dünyasını yaratmıştır (Harris, 1992: 255). Harris (1992: 255)’e 
göre yapıştırıcı yaklaşımla terapist kişinin kendi olarak ve kendini rahat 
bırakarak kurduğu temaslarda onu destekleyip onaylar ve böylece kişinin 
dünyayı yaşanılacak güvenli bir yer olarak görmesine ve kendini güvenli 
hissetmesine yardımcı olur. 

Terapistin daha onaylayıcı olan yapıştırıcı duruşu rahatlatıcı, güven 
verici, anlayışlı ve destekleyicidir. Daha sorgulayıcı olan çözücü duruşu 
ise yapıştırıcı duruşun tersine meraklı, keşfedici ve meydan okuyucudur 
(Harris, 1992: 254). Terapötik süreçteki müdahaleler sırasında ortaya çıkan 
yeni deneyimlerle hastanın kaygısının farkına varmasına yardımcı olunur. 
Bunlar çözücü müdahalelerdir ve sabitleşmiş geştaltların farkındalığa gel-
mesine yardımcı olur. Buna karşılık süreç uyaranı azaltma, enerjiyi orga-
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nize etme, tanıdık ya da rahatlatıcı/güvenli olana odaklanma şeklinde de 
yürütülebilir ve bu yolla da dağılanlar yeniden yapıştırılmış olur (Stratford 
ve Brallier, 1979).

Geştalt terapi yaklaşımında farkındalığı geliştirmek için kullanılan 
bazı teknikler örneğin hayalleme çalışmaları veya yansıtmaların sahiple-
nilmesine yönelik müdahaleler kaygı artırıcı olabilir ve şizofrenisi olan 
kişilerle çalışmak için uygun değildir (Stratford ve Brallier, 1979). Geştalt 
terapi yaklaşımıyla ilgili yanlış veya sınırlı bilgiye sahip olan terapistler 
uygulamaları sırasında kullandıkları teknikleri bilinçsiz bir biçimde seçe-
bilir ve gereksiz yere yoğun duygulara yol açan müdahalelerde bulunabi-
lirler. Bu durum şizofreni hastaları için özellikle zararlı olabilir. Terapistin 
içinde bulunduğu anın koşullarına uygun olarak müdahalelerinin yoğunluk 
derecesini ayarlayabilmesi gerekir. Dolayısıyla terapistin ne tür müdaha-
lenin yapıştırıcı ne tür müdahalenin çözücü olduğunu bilmesi önemlidir 
(Harris, 1992:254). Doğru anda doğru teknik seçimi hasta ile terapist ara-
sındaki diyalog ilişkisine, terapistin yaratıcılığına ve sezgilerine bağlıdır. 

Geştalt terapi yaklaşımının önerdiği “yapıştırıcı” ve “çözücü” kav-
ramlarının şizofreni hastalarıyla yürütülen çalışmalara çok önemli katkıları 
vardır. Bu süreçte “ben-sen” ilişkisine dayalı diyalog anlayışının yanı sıra, 
terapiste yol gösterecek başka kavramlar da söz konusudur. Bunlardan biri 
de “şimdi ve burada” kavramıdır. 

Şimdi ve Burada:

Şizofrenisi olan kişilerin terapisinde geçmişten çok şimdi vurgulan-
malıdır (Bachmann, Reschve Mundt, 2003). Geştalt terapi yaklaşımının 
en etkili olduğu noktalardan birisi de şimdiki deneyimlere odaklanması-
dır. Bunun anlamı geçmiş yaşantıyı inkâr etmek ya da umutları ve gelecek 
için duyulan kaygıları yok saymak değil, geçmişin de geleceğin de şimdiki 
anda deneyimlenmesidir. Kişinin o anki algısının nedenlerini keşfetmek 
için geçmişi kazımak yerine, danışanın şimdide neyi, nasıl deneyimlediği 
üzerine odaklanılır (Mann, 2010: 15). Diğer bir deyişle terapide geçmiş 
yaşantıların kişide şimdi nasıl var olduğu ve kişinin davranışları üzerinde 
nasıl bir etkiye sahip olduğuyla ilgilenilir (Berger, 1999). Geştalt terapi 
yaklaşımının şizofreni hastalarıyla çalışırken özellikle şimdi ve burada te-
masa olan vurgusu iyileştirici bir etkiye sahiptir. Şizofrenisi olan kişiler 
geçmiş, şimdi ve geleceği hemen hemen hiçbir zaman ayırt edemezler. Do-
layısıyla farkındalıkları gerçekçi olaylarla beslenmez. Farkındalık çevresel 
olayları bilince ve hafızaya transfer etmektir, oysa şizofrenisi olan kişilerin 
farkındalığı bilinçlerinin gerçekleri çarpıtması ya da gerçeklikle bağlantısı 
olmayan bilgiler sağlaması nedeniyle sınırlıdır (Serok, 2000:120). 
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Kişilerin içsel ve çevresel yaşantılarıyla ilgili şimdiki deneyimleriyle 
çalışmak gelecekleri ya da geçmişleri hakkında konuşmaktan daha enerji 
vericidir ve değişimi kolaylaştırır. Kişinin şimdiki deneyimine odaklanma-
sına yardım edilerek gerçekliği test etmedeki güçlükleri üzerinde yoğun bir 
çalışma yapılabilir. Ancak terapist bu çalışmaları yaparken terapi sürecini 
organize etmeli ve kişinin kaygı seviyesine dikkat etmelidir (Stratford ve  
Brallier, 1979).  

SONUÇ

Geştalt terapi yaklaşımında diyalog ilişkisine verilen önem, şizofre-
nisi olan kişilerin güvensizlik, korku ve kaygı nedeniyle kendi iç dünyala-
rına çekilmiş olmalarından dolayı terapide en işe yarar öğelerden biridir. 
Farkındalığı şimdi ve burada artırma üzerine yapılan vurgu ve terapistin, 
hasta farkındalık yaşarken artabilecek kaygı seviyesiyle başa çıkmasında 
yardımcı olacak yapıştırıcı duruşu Geştalt terapi yaklaşımının şizofreni 
hastaları ile çalışırken yararlandığı bir bakış açısıdır.

Şizofrenisi olan kişilerle çalışırken “iyileşebilir” olmaları umudunu 
taşımak motivasyon açısından gereklidir. Geştalt terapi yaklaşımı herkesin 
büyüme ve bütünleşme potansiyeline sahip olduğuna inanır. Şizofrenisi 
olan kişilerle çalışırken bu felsefeye sahip olmak tedavi sürecinin teme-
lini oluşturmaktadır. Geştalt terapi yaklaşımının şizofrenisi olan kişiler-
le yapılan çalışmalar üzerindeki olası etkileri konusundaki yazımı Yontef 
(1988:5)’in şu sözleriyle sonlandırmak istiyorum:

“Geştalt terapi teori ve pratiği için oldukça önemli olan şeyler-
den biri Geştalt terapisinin bir sanat oluşudur. Joe Zinker ‘Geştalt 
terapisi yaratıcı olmaya izin verir.’ demiştir. Buna katılıyor, yaratıcı-
lığın etkili bir Geştalt terapisinin gerekli ve önemli bir parçası oldu-
ğunu düşünüyorum. Yemeklerin nasıl pişirileceğiyle ilgili yemek tarifi 
kitapları olur. Fakat Geştalt terapi yaklaşımının tarif kitabı yoktur. 
Yemek tarifi kitapları el becerisi gerektirirken, terapi bir sanattır. Ve 
terapinin, bütün terapistlerin yaratıcılık ve aşkını içeren bir sanat dalı 
olduğunu düşünüyorum.”
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ÖZET

Geştalt terapi yaklaşımı denilince akla gelen ilk kavramlardan biri yaratı-
cılıktır. Yaratıcılığın Geştalt yaklaşımının temeli olduğu düşünülmektedir. 
Bu yazıda Geştalt terapi yaklaşımı açısından “yaratıcılık” kavramı ele alın-
maktadır. Bu doğrultuda, yaratıcılığın Geştalt yaklaşımında nasıl bir yere 
sahip olduğunu anlamak için öncelikle Geştalt yaklaşımının nasıl bir du-
rumda ve nasıl bir ihtiyaçla ortaya çıktığına değinilmekte ve “bütün insan” 
kavramına vurgu yapılmaktadır. Sonra, Geştalt terapisinin yaratıcılığı kul-
lanarak neyi hedeflediği üzerinde durulmakta ve yaratıcılığın temel öğe-
leri olan otantiklik ve spontanlık kavramları açıklanmaktadır. Daha son-
ra yaratıcı süreçteki terapistin rolü anlatılmakta, terapistin yaratıcılığı ve 
yaratıcılığını engelleyen faktörler tartışılmaktadır. Son olarak ise Geştalt 
terapi yaklaşımının sanatsal boyutu ele alınmakta ve bu bağlamda, sanatsal 
etkinliklerin yararlarından, sanatsal etkinliklerin terapide kullanılışından 
ve Geştalt terapistlerinin sanatçı yönlerinden bahsedilmektedir.
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ABSTRACT

One of the first concepts that come to mind related with Gestalt therapy ap-
proach is creativity. It is thought that creativity is the main basis of Gestalt 
therapy. This article explores the concept of  “creativity” from the perspec-
tive of Gestalt therapy approach. In order to fully understand the role of 
creativity in Gestalt therapy, in which conditions and with what needs the 
Gestalt therapy approach was developed are discussed and the concept of 
“whole person” is emphasized. Then what Gestalt therapy aims to accom-
plish with the use of creativity and authenticity and spontaneity which are 
the main components of creativity are explored. Furthermore, the role of the 
therapist in the process of creativity is explained and the therapist’s creativ-
ity and the factors that prevent his/her creativity are discussed.  Finally, the 
artistic dimension of Gestalt therapy approach is examined, the usage and 
benefits of artistic materials in therapy and the artistic side of Gestalt thera-
pists are mentioned.
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ative process, artistic materials in therapy
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Giriş

Yaratıcılık, Geştalt terapi yaklaşımında akla gelen ilk kavramlardan 
biridir. Amendt-Lyon (2001a) yaratıcılığın, Geştalt yaklaşımının temeli 
olduğunu bildirmektedir. Melnick (2001)’e göre ise yaratıcılık, Geştalt te-
rapisinin o kadar merkezindedir ki nerdeyse Geştalt yaklaşımı yaratıcılık 
ile eş anlamlı olarak düşünülebilir. Yaratıcılığın Geştalt yaklaşımında nasıl 
bir yere sahip olduğunu anlamak için öncelikle Geştalt yaklaşımının nasıl 
bir durumda ve nasıl bir ihtiyaçla ortaya çıktığını göz önünde bulundurmak 
gerekmektedir. 

Fritz Perls, Geştalt yaklaşımını psikoloji alanına sunduğunda, psikote-
rapi alanında uygulanmakta olan psikoterapi yaklaşımları öncelikle psika-
nalitik yaklaşım ve davranışçı yaklaşımdı. Her iki yaklaşım da akılcılığa, 
nedenselliğe ve çözümlemeye vurgu yapmaktaydı. Akılcılık, nedensellik 
ve çözümleme gibi bahsi geçen bu işlemlerin hepsi beynin sol yarım kü-
resiyle ilişkili işlemlerdir (Clarkson ve Mackewn, 1993:36). Oysaki Perls 
(1948; 1976), akılcılığa ve nedenselliğe dayanan faaliyetlere yapılan bu 
aşırı vurgunun, üzerinde düşünülerek temkinli bir şekilde gerçekleştirilen 
davranışlar yoluyla, kişi ile onun spontan varoluşu arasında bir bölünme 
yaratacağına inanmaktadır (aktaran Clarkson ve Mackewn, 1993: 36). 

Geştalt terapi yaklaşımından önceki yaklaşımların akılcılığa ve ne-
denselliğe yaptığı aşırı vurgu beynimizin sol yarım küresiyle ilgili işlem-
lere verilen önemi göstermektedir. Perls’e göre insanlar zaman içinde be-
denleri ve zihinleri arasındaki bağlantıyı kaybetmişlerdir. Bu bölünme hem 
bireydeki hem de modern toplumdaki rahatsızlıkların nedenlerinden biri 
olarak düşünülebilir. Bu bakış açısından hareketle Perls beden ve zihin ile 
beynin sağ ve sol yarım kürelerini “bütün insan” kavramında sentezleye-
rek terapide danışanla daha etkili bir şekilde çalışılabilmesini sağlamak 
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için farklı yaklaşım ve teknikleri entegre ettiği bütünleştirici bir yöntem 
geliştirmiştir. Perls (1948; 1976) Geştalt terapisinin amacının kişinin özün-
de var olan bütünsel uyumu yeniden oluşturabilmek olduğunu bildirmiştir 
(aktaran Clarkson ve Mackewn, 1993: 36).

Perls geliştirmiş olduğu terapi yaklaşımında, “bütün insan” kavramını 
vurgularken bugüne kadar ihmal edilmiş sağ yarım küre işlevlerine, özel-
likle de kişinin yaratıcılığına önem vermiştir. Moreno, Ferenczi ve Jung’un 
getirdikleri yenilikleri temel alarak, terapistle danışan arasındaki yaratıcı 
yönleri vurgulamaya başlamış ve terapideki deneyimsel, oyuna dayalı ve 
aktif yaklaşımların yaygınlaşmasını sağlamıştır. Sol yarım küre işlevle-
rinin aksine, sağ yarım küreye ait işlevler, hayal gücünü, yaratıcılığı ve 
spontanlığı içermektedir (Clarkson ve Mackewn, 1993: 36). Bu Perls’ün 
analitik anlayışı yok saydığı anlamına gelmemekte ancak kişinin her iki 
yönünün de değer görmesi gerektiği inancını vurgulamaktadır. Perls, bu 
vurgusunun hem kasıtlı hem de spontan tutumların uyum içinde olmasını 
içerdiğini belirtmektedir (aktaran Clarkson ve Mackewn, 1993:36).

Zinker (1977: 59-60) de Perls’ün görüşlerinden yola çıkarak, bir te-
rapistin dünyada iki türlü var olma tarzı olabileceğini önermektedir (bkz. 
Tablo 1):

Tablo 1. Terapistin var olma tarzları 

Tarz 1 Tarz 2

Elinde sıkıca tutmak Rahat bırakmak

Aktif olmak Pasif ve kabul edici bir merakta olmak

Ayrıntıları analiz etmek Bütünü, geştaltı görebilmek

Kontrolde olmak Sürecin içinde akmak

Emin olmak Karmaşıklığı deneyimlemeye izin vermek

Ağırbaşlı olmak
Oyun oynamak, mizah anlayışına sahip ol-
mak

Meraklı olmak Anlamama durumunda kalabilmek
İhtiyaçları sıralı olarak dene-
yimlemek

Eşzamanlı olarak bütünü görebilmek

Olanları adlandırabilmek İmgeleme ve benzetme yapabilmek

Düşünsel olabilmek Sezgilere kulak verebilmek

Robert Ornstein (1972) ve diğer fizyolojik araştırmacılar tablonun sol 
taraflarındaki birinci tarzın beynin sol yarım küre aktiviteleriyle ilgili, sağ 



Uzm. Psk. Bahar Esin Ergin

67

taraftaki ikinci tarzın ise beynin sağ yarım küre aktiviteleriyle ilişkili ol-
duğunu vurgulamaktadırlar (aktaran Zinker, 1977: 60). Zinker (1977: 59) 
yaratıcı terapistlerin bu tarzların ikisini de birleştirebileceklerine inanmak-
tadır. Yazara göre yaratıcı kişiler, beyinlerinin sol yarım küresine ait de-
neyimleri kullanırken, aynı zamanda sezgisel ve görüntü odaklı sağ yarım 
küre aktivitelerini de gerçekleştirmeye yönelik özel bir beceriye sahiptirler. 
Bu görüş temel alındığında, Geştalt terapisinde danışanın bütünleşmesini 
sağlamak için yaratıcı yönlerini ortaya çıkartabilmenin ve her iki yarım 
küre arasında bağ kurabilmenin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu da ancak 
terapistin de her iki yarım küreye ait tarzları da kullanabilmesiyle, yani her 
iki yanını da birleştirip bütünleşebilmesiyle mümkün olabilir. 

Geştalt Terapisinde Yaratıcılık

Olağan tanımına göre yaratıcılık; bir şeyi var etme kapasitesi ya da 
durumudur (Amendt-Lyon, 2001a). Rothenberg (1988: xiii) ise yaratıcı sü-
reci ve yaratıcılığı, yeni ve değerli olgular ya da olaylar meydana getirme 
durumu, kapasitesi ve şartları olarak tanımlamaktadır (aktaran Amendt- 
Lyon, 2001a). Zinker (1977: 19) yaratıcılığa vurgu yaparak Geştalt te-
rapisinin kişiye hayat dolu olma, memnuniyet duyma, kısa hayatı içinde 
en güzel ihtimallerle oynama imkanını sunduğunu belirtmektedir. Zinker 
(1977: 3)’e göre yaratıcılık, kişinin her şeyin mümkün olduğuna yönelik 
hissiyatının ve yaşamının kutlanmasıdır. 

Amendt-Lyon (2001a) terapi sürecindeki odağımızın oyunculuk, 
otantik ifade, beden-zihin bütünleşmesi, canlılık ve yenilik arayışı üzeri-
ne olması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Bunların hepsinin “iyi geştalt” 
olarak adlandırıldığını ve Geştalt terapisi ve yaratıcılık için temel olduğu-
nu belirtmektedir. Geştalt terapi yaklaşımı, yaratıcılığın psikolojik sağlık 
açısından da oldukça önemli olduğunu bildirmektedir (Perls, Hefferline ve 
Goodman, 1951: 293).

Terapiye gelmek bazen bir rahatsızlıkla ya da bir kriz durumuyla ilgili 
olmayabilir. Kendisini keşfetmek ve kendi potansiyeline ulaşmak isteyen 
kişiler de Geştalt terapisine gelebilmektedirler. Geştalt terapisinin amacı, 
kişinin bütünleşmesine ve büyümesine yardımcı olmaktır (Daş, 2006). 
Geştalt yaklaşımı sadece sorunlarla ve bozukluklarla ilgili değildir, aynı 
zamanda kişinin yaşamından zevk almasıyla ilgilidir. Geştalt terapisi yara-
tıcılığı ve spontanlığı vurguluyor olduğu için, terapi sayesinde kişi kendi-
sine koyduğu kısıtlamaları ve engellemeleri kaldırabilmektedir. Yani büyü-
meyi kolaylaştırmak için de terapiye gelinebilir (Clarkson, 1989: 73). Bu 
doğrultuda Geştalt terapisi, danışanın yaratıcı gücünü destekleyerek ayrış-
mış parçalarını bütünleştirmeyi hedeflemektedir (Perls ve ark., 1951: 283).
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Geştalt yaklaşımına göre yaratıcılığın iki temel öğesi bulunmaktadır. 
Bunlar otantiklik ve spontanlıktır. Aşağıda bu iki temel öğe detaylı bir şe-
kilde ele alınmaktadır.

Otantiklik

Otantiklik varoluşçu yaklaşıma ait bir kavramdır. Varoluşçu filozof 
Martin Heidegger’in felsefesinde otantiklik kişinin mevcudiyetinin ve 
kimliğinin özgünlüğü olarak tanımlanır (Yacobi, 2012). Fritz Perls’ün 
otantiklik kavramıyla tanışması ise Laura Perls sayesinde olmuştur. Bu sa-
yede Fritz Perls (1969b, 1976) otantiklik kavramını Geştalt terapisine da-
hil etmiş ve bu kavrama vurgu yapmıştır (aktaran Clarkson ve Mackewn, 
1993: 8). 

Otantik, genellikle “gerçek” ya da “özgün” anlamına gelmektedir 
(Just, 2002). Otantik olmak görülecek, duyulacak ve dokunulacak olanı 
görmek, duymak ve ona dokunmaktır. Otantikliğin temeli kişinin yaşam 
üzerindeki kendi eşsiz damgasını hissetmesidir. Kişinin kendisini ortaya 
çıkartması, kendisi olmasıdır. Otantikliğin zıddı ise “anonim” olmak, yani 
var olmamaktır. Görülen ve aktif olan kişiler anonim değildirler. Kendi 
eylemlerinin yazarlarıdırlar ve bu sebeple de otantiktirler. Kendi yaşamla-
rının sanatçıları olan otantik kişiler yaratıcıdırlar (Just, 2002). 

Bugental (1965), Maslow (1962) ve Rogers (1951) gibi kuramcılar 
otantikliğin olgunlaşmanın önemli bir yönü olduğunu belirtmektedirler 
(aktaran Korb, Gorrell ve Van de Riet, 1989: 51). Otantiklik, önceden 
belirlenen bir hedeften ziyade gelişim sürecinin bir ürünü olarak değer-
lendirilebilir. Geçmişine ait tamamlanmamış işlerden ve geleceğe yönelik 
gerçekçi olmayacak beklentilerden arınabilen, mevcut anla temasta kala-
bilen ve aynı zamanda çevresiyle de iyi bir temas kurabilen kişiler otantik 
kişilerdir (Korb ve ark., 1989: 52). Kişinin otantik bir şekilde yaşaması 
demek, yaşamında hem özgür ve sorumlu olduğu, aynı zamanda da ölümlü 
olduğu gerçeğiyle yüzleşerek bütünlük içinde yaşamayı seçmesi anlamına 
gelmektedir (Clarkson ve Mackewn, 1993: 9).

Suzuki (1970: 80-81) otantiklikten bahsederken kurbağalardan örnek 
vermektedir (aktaran Just, 2002). Kurbağalar kızdıkları bir şey olursa surat 
asar, yiyecek bir şey yanlarına yaklaşırsa ona doğru hamle yapıp onu yer-
ler. Yani özel bir şey yapmazlar, sadece var olurlar. Fakat bu basit var oluş 
şekli paradoksal olarak özel ve zordur. Biz insanlar da aslında kurbağalar 
gibi kendimizi “sadece kendimiz” olarak deneyimleme becerisine sahibiz. 
Kimsek ve neysek o olmak; kimsek ve neysek onu dış dünyaya ifade etmek 
otantikliktir (Just, 2002). 

Otantiklikten bahsederken kullanılabilecek önemli bir kavram 
“uyum”dur (Korb ve ark., 1989: 52). Uyum, kişinin içsel deneyimlerinin 
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tam olarak farkında olduğu, onunla özdeşleştiği ve bu deneyimleri tam ola-
rak açıkça dışa vurduğu anı adlandırmak için kullanılır. Kişinin farkında 
olduğu içsel yaşantıların bazıları toplumsal değerlerle örtüşebilir, bazıları 
toplumsal değerlerden sapabilir, bazılarıysa sadece kişinin kendisine özgü 
olabilir. Otantik kişi, hem kendisinin hem de çevresinin deneyimlerini göz 
önünde bulundurur. İçsel olarak yaşananlar uygun bir şekilde dışarı yan-
sıtıldığında bir geştalt tamamlanmış olur. Otantiklik bu uyumun sürekli 
olarak ortaya çıktığı olgun duruma denmektedir (Korb ve ark., 1989: 52).

Deseyn (2001) kişinin çevresel taleplere göre kendini ayarlarken aynı 
zamanda kendi bireysel özelliklerini de devam ettirmesi gerekliliğine dik-
kat çekmektedir. Sürekli olarak çevreye uyum sağlamaya çalışmak kişinin 
ihtiyaçlarının ve eşsizliğinin göz ardı edilmesine yol açacağı için sağlık-
lı olmaz. Çevreyi hiç değiştirmeyen ve etkilemeyen bir temas organizma 
açısından enerjiden yoksun ve heyecan vermeyen bir deneyim olur (Perls 
ve ark., 1951: 463). Kişi ancak çevresiyle olan teması sırasında aktif ve 
yaratıcı olursa bu temas büyümeyi ve değişmeyi sağlayabilir (Daş, 2006: 
108). Sadece çevreye uyum sağlamak; heyecana, büyümeye, gelişmeye ve 
“yaşıyor olduğunu hissetmeye” engel olacaktır (Perls ve ark., 1951: 472). 
Winnicott (1971: 65) da yaratıcılığın kişinin hayatın yaşanmaya değer 
olduğuna yönelik hissine katkıda bulunan en önemli unsur olduğunu be-
lirtmektedir. Yazar dışsal gerçekliğe tamamen uyan ve itaatkar bir tutuma 
anlamsızlığın, hiçbir şeyin önemli olmadığı ve hayatın yaşanmaya değer 
olmadığı hislerinin eşlik edeceğini vurgulamaktadır (aktaran Amendt- 
Lyon, 2001 a). 

Perls ve arkadaşları (1951: 463) kişinin yaratıcılığını ve organizma/
çevre arasındaki uyumu birbirlerinin kutbu olarak değerlendirmektedir. 
Biri olmadan diğerinin var olabilmesi mümkün değildir. Bu bağlamda, ki-
şinin otantik olabilmesi demek, çevresi ile uyum içerisindeyken bireysel 
özelliklerini sürdürebilmesi; yani hem çevresiyle bağlantıda hem de kendi-
ne özgü olabilmesi anlamına gelmektedir. Otantik bir kişi hem çevresinden 
etkilenir hem de bireyselliği ve yaratıcılığıyla çevresini etkiler. Bu sayede 
benliği sürekli olarak beslenir, değişir ve bütünleşir. Kendi yaşamının öz-
nesi olan otantik kişi, yaşamında kendi izini bırakır.

Spontanlık

Spontan kelimesi, “önceden tasarlanmayan ya da dışsal bir teşvik ol-
maksızın, ani bir dürtü ya da eğilim sonucu gerçekleşen ya da meydana 
gelen” anlamına gelmektedir (Oxford Sözlüğü, 2013). Spontan kişi sadece 
içinde olduğu durumu deneyimler. Durumu deneyimlemenin dışında ken-
dine ya da diğer şeylere yönelik bir algısı yoktur. Yani sadece durumla 
meşguldür (Perls ve ark., 1951: 431). Spontan olan kişi, orta noktada, yani 
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yaratıcı tarafsızlıktadır. Spontanlığın aşırı uçlarının birinde “tedbirlilik” 
diğerinde “gevşeme” bulunur. Spontan kişi ne diğerlerini ne de kendisi-
ni yönlendirir ne de boşlukta sürüklenir. Hem aktif hem de pasiftir; hem 
istekli hem doymuştur. Bu tarafsızlık ya da kayıtsızlık yaratıcı kişiler tara-
fından gösterilebilir. Spontanlık, hem bağlantıda olup hem de keşfedici ve 
yaratıcı olmayı gerektirmektedir (Perls ve ark., 1951: 430-431). Örneğin 
sanatçılar çoğu zaman hem kendi duyumlarının tam anlamıyla farkında-
dırlar hem de bu duyumsanan ve yansıtılan parçalarını eserleri vasıtasıyla 
çok güzel bir şekilde ifade edebilirler (Polster ve Polster, 1974: 215). Eser 
ortaya çıktıktan sonra attıkları adımları detaylı bir şekilde anlatabilirler. 
Yaptıkları iş esnasında bilinçsiz değildirler, fakat kasıtlı bir şekilde hesap-
lama da yapmazlar. Farkındalıkları orta noktada, ne aktif ne de pasiftir. 
Var olan durumları kabul ederek, yaptıkları işe dikkatlerini vererek ve so-
nuca doğru gelişerek eserlerini ortaya koyarlar (Perls ve ark., 1951: 293). 
Geştalt yaklaşımı spontanlığı, süregelen organizma/çevre ilişkisinde, bu 
ilişkinin sadece sanatçısı ya da sadece eseri olmadan yer alma ve bu ilişki-
nin içinde büyüme hissi olarak tanımlamaktadır (Perls ve ark., 1951: 293). 
Yani spontanlık, kişi ile çevresi arasında meydana gelen temas esnasında, 
kişinin içinde bulunduğu etkileşimi deneyimlemesi ve bu temas sayesinde 
ortaya çıkan hislere, deneyimlere ve tepkilere izin verebilmesidir.

Spontanlığı engelleme yollarından en önemlisi kendini seyretme te-
mas biçimidir. Kendini seyretme, temkinli bir şekilde kişinin tehlike riski 
ya da beklenmeyen bir sürpriz olmadığından emin olmak için kendisini 
gözlemesi ve dikkatli davranması yoluyla spontanlığını yavaşlatmasıdır 
(Clarkson ve Mackewn, 1993: 77). Perls ve arkadaşları (1951/1969: 456) 
normal ölçülerde yapılan kendini seyretmenin yapılan şeye özen göster-
meye fırsat yarattığı için hata yapmayı engelleyeceğini, bu sebeple de ki-
şiye fayda sağlayabileceğini belirtmektedirler (aktaran Clarkson, 1989: 
55). Kendini seyretme, kişi yaşamındaki kontrol edilemeyecek ve şaşırtıcı 
öğeleri sürekli bir öz farkındalıkla ve sürekli tetikte olarak kontrol etmeye 
çalıştığında kişinin temas kalitesini düşürür (Clarkson ve Mackewn, 1993: 
77). Kendini seyretme temas biçiminde kişi kendisinden uzaklaşarak, ken-
disini ve çevresiyle ilişkilerini değerlendiren bir izleyici ya da eleştirmen 
halini alır. Başka bir deyişle kişi spontanlığını kontrol yoluyla engeller. 
Böylece kişinin ihtiyaçlarını karşılamak için etkili bir şekilde harekete 
geçmesi engellenir ve çevreyle teması bozulur (Clarkson, 1989: 54). Bu 
yüzden de tam anlamıyla tatmin olma hissini yaşayamaz. Sürekli olarak 
kontrol etme ve temkinli olma ihtiyacı yaşayan kişi, spontan olamaz.

Yaratıcı Süreçte Terapistin Rolü

Zinker (1977:21)’e göre her insan terapiye kendine özgü bir kişisel 
bütünlük içinde başlamaktadır. Yani kişi terapiye başladığında, o güne 
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kadar yıllar boyunca edindiği deneyimlere bağlı olarak dünyayla kendine 
özgü bir uyum geliştirmiş durumdadır. Bu onun dünyada var oluş biçimi-
dir. Bu var oluş biçimi aynı zamanda danışanın değişebilme kapasitesini 
engelleyen belirtilerini, şikayetlerini ve davranışlarını da içinde barındırır. 
Bütün bu duygular, fiziksel duruşlar ve sözel tarzlar kişinin bütünlüğünü 
oluşturur. Bu bütünlük ile temas kurmak, danışanın dünyadaki var oluş 
biçimini anlayabilmek için terapistin kendisine “böyle bir kişi olmak nasıl 
bir şey olurdu?” sorusunu sormasını gerektirir. Aynı zamanda, terapistin 
danışanın yaşam alanını öğrenmek için de meraklı olması gerekir. Yaratıcı 
süreçte terapist danışanın mevcut varoluşsal duruşuna saygı duyarak ve bu 
duruşu anlamaya ve araştırmaya çalışarak danışana eşlik eder. Danışanın 
içsel yaşantısının aktif olarak araştırılmasıyla ve anlaşılmasıyla danışanın 
kendiliği değişmeye başlar (Zinker, 1977: 21). 

Psikoterapi alanı, kişinin kendisine birçok aynadan bakma fırsatını 
bulduğu ve kendisini keşfettiği bir laboratuardır (Zinker, 1977: 45). Tera-
pist danışanın kendisini aktif bir şekilde araştırabilmesi için bir ortam, bir 
test zemini, bir laboratuvar yaratır. Zinker (1977: 5) yaratıcı bir terapinin 
bir karşılaşma, büyüme süreci, problem çözme olayı ve özel bir öğrenme 
türü olduğunu bildirmektedir. Melnick (1980) hem yaratıcılığın hem de 
Geştalt yönteminin temel bileşenlerinden birinin “deneyimleme” kavramı 
olduğunu belirtmektedir (aktaran Melnick, 2001). Geştalt terapisi kişiye 
yaratıcı olabilme imkanı tanır ve bunun için de “deneyimleme” yöntemini 
kullanır.

Deneyimlemeler “bunu denersen ne olur?”, “… olunca ne olacağını 
düşünürsün?” gibi sorular yoluyla ortaya çıkarlar (Melnick, 2001). Tera-
pist danışan ile mevcut anda kalabilir ve danışanın kendisini “şimdi ve 
burada” deneyimlemesini teşvik ederse, danışan da kendisini içinde bu-
lunduğu anda yaratıcı bir şekilde deneyimleyebilir. Yaratıcı deneyimleme, 
danışanın yeni ifadelere ulaşmasına ve büyümesinin gerçekleşebileceği sı-
nırlara ulaşmasına yardımcı olur. Danışanın farkındalığını artırır, kendisini 
anlamasına yardımcı olur, çeşitli yaşam durumlarındaki davranış repertu-
arını genişletir ve özgürleştirir. Deneyimleme sonunda danışan kendiliğin-
den gelen bir farkındalık, yani bir “aha deneyimi” yaşar. Başka bir kişinin 
deneyimi, önerisi ya da yorumlaması, kişinin içsel bir farkındalık yaşadığı 
bu deneyimin yerine geçemez (Zinker, 1977: 125).

Terapistin Yaratıcılığı

Psikoterapideki yaratıcılık, bir terapist olarak yaratıcı olmaktan ya da 
yaratıcı özellikler gösteren bir danışanla temasta olmaktan daha öte bir 
şeydir. Yaratıcılık, kişi ve çevresi arasındaki etkileşim sürecinin sonucunda 
ortaya çıkan bir “alan olayıdır” (Amendt-Lyon, 2001a). Yaratıcı süreçte 
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terapistin kendi yaratıcılığı danışanın yaratıcılığının ortaya çıkmasını tetik-
ler. Rothenberg (1988: xiii)’in de belirttiği gibi, terapistler sadece danışan-
larının yaratıcı eylemlerini desteklemekle kalmamalı, aynı zamanda kendi 
yaratıcılıklarıyla da danışanlarına model olmalıdırlar (aktaran Amendt- 
Lyon, 2001a).

Yaratıcı sürecin ortaya çıkabilmesinin ön koşullarından biri, terapis-
tin bir temele ve düzene ihtiyaç duymasıdır. Bu kuramsal temel terapistin 
zihninde bir harita görevi görür ve terapi sürecine yön verir (Zinker, 1977: 
76). Amendt-Lyon (2001b) ancak kuramsal bir temele dayanarak uygula-
ma alanını düzenleyebileceğimizi belirtmektedir. Zinker (1977: 76) ise te-
rapi seansının, aynı bir sanat eserinde olduğu gibi, bir temele ve yöne sahip 
olmadıkça baştan savma olacağını bildirmektedir. Geştalt terapi yaklaşımı, 
zihin ile bedeni ve yaratıcılık ile analizi bütüncül bir bakış açısıyla değer-
lendirdiği gibi, Geştalt yaklaşımının kuramsal temeli ile uygulama alanının 
da birbirlerini tamamlayarak bir bütün oluşturması gerektiğine inanmak-
tadır. Amendt-Lyon (2001b) kuram ile uygulama arasındaki bağa vurgu 
yaparak, Geştalt terapisti kimliğine sahip olmak için Geştalt yaklaşımının 
kuramsal ve uygulama yönleri arasında bir diyalog kurabilmek gerektiğini 
belirtmektedir.

Geştalt yaklaşımının uygulama alanından bahsederken akla ilk olarak 
Geştalt teknikleri gelebilir. Oysa ki Amendt-Lyon (2001b) Geştalt terapisi-
ni sadece teknik olarak kullanmanın Geştalt terapisi olmadığını bildirmek-
tedir. Geştalt terapisine adını verenin işin teknik kısmı değil, yöntemin ku-
ramsal temele dayanan uygulama kısmı olduğunu savunmaktadır. Geştalt 
yaklaşımının uygulama alanı göz önünde bulundurulduğunda ise, Geştalt 
terapistinin eşsizliği ve kişisel tarzı konusu gündeme gelmektedir. Amendt- 
Lyon (2001b)’a göre Geştalt terapisinin önemi, her Geştalt terapistinin eş-
siz oluşu ve geçmiş bilgilerini karşılaştığı her yeni danışana tazeleyerek 
uygulamasıdır. Laura Perls’e göre, psikoterapi iki eşsiz bireyin karşılaş-
masıdır. Bu sebeple de her karşılaşma eşsizdir ve karşıdaki kişiye göre 
düzenlenmesi gereken yeni bir yaklaşımı gerektirir (aktaran Amendt-Lyon, 
2001b). Oaklander (1992: 243) psikoterapiyi bir sanat olarak gördüğü için, 
her terapistin kendi tekniklerini, bilgisini ve deneyimini sezgisel hisleri ve 
yaratıcı dürtüleriyle birleştirerek kendi izleyeceği yolu bulması gerektiğine 
inanmaktadır. Aksi takdirde, ortaya verimli bir sonuç çıkma ihtimali çok 
azdır (aktaran Amendt-Lyon, 2001a). Bunu yapabilmek terapistin belirgin 
bir tarzı olması anlamına gelmektedir (Amendt-Lyon, 2001b). Yazara göre 
yaratıcı terapi, kişinin kendi tarzını bulması ve her iki kişinin de “oynaya-
bileceği” bir şekilde diğer kişiye ulaşabilmesi ile mümkün olabilir. Benzer 
şekilde, Oaklander (1992: 243) da terapistin kendi kişisel terapötik tarzını 
geliştirmesi gerektiğini savunmaktadır (aktaran Amendt-Lyon, 2001a). 
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Geştalt terapisinin uygulama alanı, danışanın eşsizliğini göz önünde 
bulundurmayı ve yaratıcı olabilmeyi gerektirir. Terapistin terapide uygu-
layacağı müdahalelerin önceden belirlenmiş olması, danışanın varoluşunu 
ve mevcut ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmadığı için yaratıcı olamaz. 
Terapist eğer bazı uygulamaları kullanmaya alışık olduğu için ya da bu 
müdahaleleri uygulamayı biliyor olduğu için sürekli olarak bunlara baş-
vuruyorsa, verimli sonuçlar alma ihtimali düşer (Amendt-Lyon, 2001b).

Amendt-Lyon (2001b) terapistleri alışılagelmiş müdahale ve uy-
gulamalara sıkı sıkıya bağlı kalmanın tehlikelerine karşı uyarmaktadır. 
Amendt-Lyon (2001b)’a göre, terapistin sürekli olarak alışık olduğu uy-
gulamaları kullanması bıkkınlık ve hoşnutsuzluk yaratabilir; terapi süreci 
ise durağan ve yüzeysel kalabilir. Örneğin, bir Geştalt terapisti çift san-
dalye yöntemini uygularken kendisini güvende hissediyor ve bu sebeple 
neredeyse her danışana her seansta bu yöntemi kullanıyorsa bu danışanın 
varoluşunu ve mevcut ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmadan yapılmış 
bir uygulama olur. Bu yüzden de bu uygulama sonunda ortaya verimli bir 
sonuç çıkmayabilir. Başka bir örnekle, eğer terapist kendisini güvende 
hissetmek için önceden seansta hangi uygulamayı kullanacağını planlayıp 
seansa giriyorsa, danışanın o anki sürecine eşlik etmediği için o an orta-
ya çıkabilecek yaratıcı bir müdahaleden verim alma ihtimalini kaçırabi-
lir ve terapinin yaratıcı bir sürece dönüşmesine engel olabilir. Bunlar gibi 
alışılagelmiş müdahaleler pratik gözükmekle birlikte tekrarlanmış, prova 
edilmiş, spontan olmayan ve “giymeye hazır” terapötik müdahalelerdir. 
Terapiste sahte bir kesinlik ve güven duygusu verseler de, danışanın varo-
luşunu ve mevcut ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmadıkları için yaratıcı 
değildirler (Amendt-Lyon, 2001b).

Alışılagelmiş müdahalelerin aksine danışanın varoluşuna ve mevcut 
ihtiyaçlarına uygun olan uygulamaları ve müdahaleleri kullanmak terapiyi 
yaratıcı bir sürece dönüştürür. Her danışan ve her durum birbirinden fark-
lı olacağı için, terapist danışanla birlikte ortaya çıkan süreçte kalabilir ve 
yaratıcı sürecin ortaya çıkmasına izin verirse, her seansta farklı ve öngörü-
lemeyen bir sonuç ortaya çıkabilir. Bu şekilde, sürekli olarak kendine özgü 
yaratıcı ifade yolları gelişebilir (Amendt-Lyon, 2001a).

Yapılan araştırmalar iki insanın bedenlerinin ve zihinlerinin tama-
men aynı şekilde çalışmadığını göstermektedirler (aktaran Amendt-Lyon, 
2001a). İki farklı beyin aynı şekilde işlev gösteremeyeceğinden, terapistler 
danışanlarının duyusal olarak güçlü yanlarını keşfetmelidirler. Terapistler 
danışanının duyusal olarak hangi alanda daha güçlü olduğunu fark eder-
lerse, terapötik müdahalelerini danışanın tercih edebileceği ifade şekliyle 
gerçekleştirebilirler. Örneğin, bazı kişiler görsel uyarıma, bazı kişiler du-



Geştalt Terapi Yaklaşımı ve Yaratıcılık

74

yusal uyarıma daha açıktırlar. Bazı kişiler bedenini kullanarak, bazı kişiler 
ise dili kullanarak daha iyi iletişim kurar ve kendilerini ifade edebilirler. 
Metafor kullanmak gibi sözel müdahaleler bazı kişiler için daha etkiliyken, 
diğerleri için bedensel ifadelere yönelik müdahaleler deneyimi daha çok 
güçlendirecektir. Dolayısıyla da danışanların duyusal olarak hangi alanlar-
da güçlü olduklarını biliyor olmak ve bu doğrultuda uygun terapi müda-
halelerini kullanıyor olmak, danışanın yaşamakta olduğu deneyim ile tam 
olarak temasa geçmesini kolaylaştırır. Amendt-Lyon (2001a) danışanların 
duyusal olarak güçlü yanlarını bilip bunları uygun terapi müdahaleleriyle 
eşleştirebilmenin “danışanı var olduğu yere getirebilmenin” ön koşulu ol-
duğunu düşünmektedir.

Zinker (1977: 3)’e göre yaratıcılık, kişinin başarısız olma ihtimalini 
cesurca göze alabildiğinin ve böylece bugünü yeni ve taze bir şekilde de-
neyimleyebileceğinin göstergesidir. Terapide yaratıcı bir tarzı benimsemek 
her zamanki çözümlere daha az bel bağlamak ve daha çok yeni çözümler 
üretmek anlamına gelmektedir (Amendt-Lyon, 2001b). Laura Perls, tera-
pistlerin de ne olup bittiğini önceden tam olarak bilmiyor olmasının ve 
bir öğrenci gibi süreç içinde onların da danışanla birlikte öğreniyor ol-
masının önemini vurgulamaktadır (aktaran Amendt-Lyon, 2001b). Birçok 
yaklaşımın aksine, Geştalt terapisinde terapist “bilen kişi” konumunda 
değildir. Danışan ile hiyerarşik bir ilişki kurmaz ve onun için neyin doğ-
ru olduğunu bilip, bunu ona empoze etmez. Terapist de aynı danışan gibi 
süreci deneyimler ve deneyimin sonunda ortaya “neyin çıkıyor olacağını” 
danışanla birlikte görür. Geştalt terapisti deneyimlemenin sonunda orta-
ya çıkan farkındalığa ulaşılabilmek için “bilmeyen” konumunda kalıp, 
merakı doğrultusunda mevcut anın getirdiği malzemeyi kullanarak yeni 
ve yaratıcı yollar dener. Yeni ve yaratıcı yolları denemek ortaya verimli 
bir sonuç çıkaracak bile olsa, aynı zamanda terapistin beceriksiz olabil-
me cesaretini gösterebilmesini ve utanma ihtimalini göze alabilmesini ge-
rektirmektedir (Wilson-Sanford, 2001). Amendt-Lyon (2001b) terapistin 
belirsizlikte kalabilmek, çeşitli başarısız hamleler yapabilmek ve “onlar 
için neyin iyi olduğunu” bilmediği için danışanın yaşayabileceği olası 
bir hayal kırıklığı ihtimalini göze alabilmek için yeterince alçak gönüllü 
olabilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Danışanlar, Geştalt terapistlerinin 
aksine, tıp doktorlarına başvurduklarında, onlar için neyin iyi olduğunu 
bilen ve kesin iyileşme yöntemini söyleyen yüksek bir güvene sahip bir 
duruşa alışık olabilirler. Bu sebeple de başarısız ve beceriksiz görünebilme 
cesaretini gösterebilmek terapistin narsistik bir tavır benimseme eğilimine 
karşı güçlü bir panzehirdir (Amendt-Lyon, 2001b). Yani danışanın hayal 
kırıklığına uğramasını göze alarak, onlar için neyin iyi olabileceğini bile-
meyeceğimizin arkasında durabilmek oldukça cesaret ve alçak gönüllülük 
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gerektirir. Wilson-Sanford (2001) da bir terapistin yaratıcı olabilmesi için 
gerekli olan özellikleri; cesaretli olabilme, her ne kadar geçmişte işe yara-
mış olsa bile eskiyi bırakabilme, belirsizliğe katlanabilme, sürekli olarak 
“bilmeyen” olarak kalıp öğrenmeye istekli olabilme olarak sıralamaktadır. 
Benzer şekilde, Amendt-Lyon (2001b) terapistlerin şaşırmaya, risk almaya 
ve kuramsal temeli esas alarak sezgilerine güvenmeye istekli olmalarını 
önermektedir. Clarkson (1989: 69) da Geştalt yaklaşımı ile çalışan terapist-
lerin belirli kalıplarda kalmamaları gerektiğini ve olağan olmayan şeyler 
denemekten korkmamaları gerektiğini belirtmektedir. 

Yaratıcı olan terapistler terapide otantik ve spontan bir biçimde ken-
dilerini ortaya koyarlar. Yontef (1988: 25) terapistin kendisini bir insan 
olarak ortaya koyması üzerine yapılan bu vurgunun Geştalt terapisi ile psi-
kanalitik yaklaşımların arasındaki en önemli farklılıklardan biri olduğunu 
belirtmektedir (aktaran Clarkson, 1989: 69). Geştalt terapistinin kendini 
otantik ve spontan olarak ifade etmesi; gözlemlerini, duygusal tepkilerini, 
önceki deneyimlerini ve sezgilerini danışanla paylaşması anlamına gelir. 
Ancak bu paylaşımların yaratıcı olabilmesi için danışanın ihtiyaçlarının, 
gelişim düzeyinin ve kişisel olarak hazır olup olmadığının göz önünde bu-
lundurulması ve eğer danışan için yararlı olacaksa yapılması gerekmekte-
dir. Otantik ve spontan olan terapist kendi geçmişinden gelen tamamlan-
mamış işlerini veya kişisel meselelerini danışana yansıtmaz. 

Terapistin Yaratıcılığını Engelleyen Faktörler

Terapi sürecinin yaratıcı olması için terapistin hem danışanının yara-
tıcılığını teşvik etmesi hem de kendi yaratıcılığı ile danışana model olması 
gerekmektedir. Yaratıcılık aslında hepimizin dünyaya geldiğimizde sahip 
olduğumuz bir özelliktir. Ancak zaman içinde çeşitli yaşantılar ve öğren-
meler sebebiyle yaratıcılığımızı kaybetmeye başlayabiliriz. Zinker (1977: 
63-67) bir terapistin terapi sürecinde yaratıcı olmayı ne şekillerde engelli-
yor olabileceğine değinmektedir. Terapistin yaratıcılığını engelleme yolları 
şu şekilde olmaktadır:

1. Başarısızlık korkusu: Başarısızlık sonucu ortaya çıkabilecek 
olası bir üzüntü ya da utançtan kaçınmak için daha azıyla yetinmek, 
geri çekilmek ve risk almamaktır. Başarısızlıktan korkan bir terapist 
temkinli bir duruş sergiler. Danışanıyla iç içe geçmiş bir şekilde ileti-
şim kurar. Etkileşiminde tereddütlü ve özür dileyen bir tutum içinde 
olması olasıdır. Genellikle destekleyicidir, fakat zorlayıcı ya da ha-
rekete geçirici müdahalelerde bulunmaz. Yani olası bir başarısızlık 
yaşama ihtimaline karşı kendini korur. Bu sebeple de yaratıcı müda-
halelerin ortaya çıkma ihtimalini azaltmış olur.
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2. Oyun oynama isteksizliği: Basmakalıp ve aşırı ciddi bir prob-
lem çözme tarzı ile karakterizedir. Oyun oynamaya isteksiz olan 
bir terapist alışılagelenin dışına çıkıp aptalca görünme ihtimalinden 
korkar ve konunun üzerinde durmaya cesaret etmez. Bu tür bir tera-
pist işine mizahı dahil etmekte zorluk çeken, sert ve ciddi bir kişidir. 
Kendisine gülemez ve danışanı deneyimleyebilmek için yeni yollar 
kullanmaz. Bu katı tarz ise danışanla sağlıklı bir temas kurmayı ve 
yaratıcı olmayı engeller.

3. Kaynakları görememe: Kişinin kendi güçlü yönlerini göreme-
mesi ve çevresel kaynakları (örn. kişiler, nesneler) değerlendireme-
mesidir. Kaynakları göremeyen terapistler genellikle çok konuşurlar. 
Temelde bilişseldirler ve danışanın çevresiyle ilişkisini araştırmakta 
başarısız olurlar. Örneğin, çocuğunu özleyen bir danışanla çalışırken, 
danışanın yaşadığı fiziksel farkındalık deneyimine daha iyi odaklan-
masını sağlayabilmek için ona bir yastık vererek bu yastığı okşaması-
nı isteyemezler. Yani danışanın deneyimini artırabilecek yaratıcı uy-
gulamalarda bulunamazlar.

4. Aşırı düzeyde emin olma: Diğer bir adıyla kuşkusuzluk, ki-
şinin katı problem çözme yöntemlerinin, basmakalıp tepkilerinin, 
artık işlevsel olmayan davranışlarının sürdürülmesini ve kişinin var-
sayımlarını kontrol etmemesini içermektedir. Kendisinden çok emin 
olan terapistler genellikle yalnızca belirli bir terapi ekolüne sıkı sıkıya 
bağlanırlar ve belirli tekniklere sadık kalırlar. Diğer yaklaşımların ça-
lışmalarını okumaya ve yenilikleri kendi tarzlarına uyarlamaya karşı 
direnç gösterme eğiliminde olurlar. Genellikle, danışanın yaratıcı ih-
tiyaçlarına odaklanmak yerine, kendi çalışma tarzlarıyla meşguldür-
ler. Yeniliğe açık olmayan bu kişilerin yaratıcı olabilmeleri oldukça 
zordur. 

5. Hayal kırıklığından kaçınma: Engellerle karşılaşıldığında 
hemen pes etme ve yenilik ve değişiklikle ilişkili olabilecek rahatsız-
lıktan kaçınma anlamına gelir. Her terapistin kendi zorluk alanlarına 
ilişkin kör noktaları olabilir. Terapistin işlevselliğini zorlaştıran ko-
nular örneğin cinsellik ya da öfkeyse, bu konulara temas etmekten 
kaçınır ya da bu alanları inkar eder. Konuda durmamakla kalmaz aynı 
zamanda fark etmeden konuyu kendi tecrübesi olan ve kendisini gü-
venli hissettiği konulara ya da alanlara doğru kaydırır. Bu da danışan 
için önemli olabilecek konulara değinmeyi ve yaratıcı müdahalelerde 
bulunmayı engeller.

6. Geleneklere bağlılık: Bir şeyi yaparken geleneksel yöntemle-
re aşırı bağlı kalmak, geçmişi çok fazla yüceltmek, gerekli ya da fay-
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dalı olmasa bile onu uygulamayı sürdürmek anlamına gelir. Örneğin, 
eğitimden ve terapiden geçmekte olan terapist adayları, terapistlerin-
den ya da hocalarından öğrenmiş oldukları modelleri taklit etmeye ve 
onlara sadık kalmaya çalışırlar. Doğal ve rahat bir şekilde kendileri 
olmak yerine, zihinlerindeki ideal terapist modelinin rolünü oynarlar. 
Kendisine özgü tarzına izin vermeyen bu kişiler yeni ve yaratıcı uy-
gulamalar geliştirmekte zorlanırlar.

7. Hayal gücünün zayıflaması: Kendisinin ve diğerlerinin ha-
yallemelerine ve imgelemelerine güvenmemek, bunları yok saymak 
ya da önemsizleştirmek, hayal gücü yerine nesnel dünyaya aşırı değer 
vermek ve “varsayalım…” ya da “farz edelim…” gibi ifadelerle ha-
yal kuramamak anlamına gelir. Danışanlarının hayal güçlerini destek-
lemeyen bu terapistlerin genellikle kendi hayal güçleri de sınırlıdır. 
Danışanın hayalleri ve düşleriyle temas etmek yerine somut olaylar 
üzerinden konuşurlar. Örneğin danışanın “omzumdaki tüm yükleri 
atıp bir kuş gibi hafif ve özgür olmak istiyorum” sözünün üzerine ona 
gözlerini kapattırıp bunu zihninde canlandırmasını istemezler. Bunu 
yapmadan da danışanın ihtiyacını deneyimlemesi için bir fırsat suna-
mazlar. Bu terapistler “amaç belirlemek” ve “hedef koymak” uğruna 
hayalleri ve düşleri ihmal ederler. Hayalle temasta olmadıkça da yara-
tıcı uygulamalarda bulunmakta zorluk çekerler.

8. Bilinmeyenden korkma: Net olmayan ya da başarı sağlama 
olasılığının bilinmediği durumlardan kaçınmak, bilinmeyene ağırlık 
verip ilerlemeden önce mutlaka bilmeye ihtiyaç duymak anlamına 
gelir. Terapi esnasında terapist yeni ve heyecan verici bölgelere ulaşa-
bilir. Bu aynı zamanda korkutucudur da. Açıkça gördüğümüz ve bil-
diğimiz aşina yerlerde kalmaya eğilimli olsak da bilinmeyene gitmeye 
cesaret edebilmek verimli sonuçlar alabilmek için mutlaka gereklidir. 
Bazı terapistler ise bilinmeyenin verdiği kaygı sebebiyle yeni bölge-
lere girmeden, bildiği ve kendisini güvenli hissettiği alanlarda kalma 
eğilimi gösterirler. Bu terapistlerin bilinmeyene yönelik kaygıları, bi-
linmeyenle temas ederek yeni ve yaratıcı sonuçlara ulaşmalarına en-
gel olur.

9. Denge ihtiyacı: Karışıklığa, kargaşaya ya da belirsizliğe tole-
rans gösterememe, karmaşıklığı sevmeme, dengeye, düzene ve uyuma 
aşırı ihtiyaç duyma anlamına gelir. Konuları tanımlayabilmek önemli 
olsa da acele etmemek ve çok çabuk “düzeltmeye gitmemek” oldukça 
önemlidir. Bunun için bazen çıkmaz sokaklara giden yollara da gire-
bilmeyi göze alabilmek gerekir. Bir karışıklıktan sonra ortaya çıkan 
tema oldukça önemli olabilir. Konuyu olgunlaşmadan bitirmek ve bir 
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sonuca bağlamak yerine karmaşada kalabilmek danışanın varoluşsal 
mücadelesi açısından oldukça gerekli olabilir. Karışıklıkta kalmamak, 
karışıklığın çözümlenmesine olanak vermeyeceği için yeni ve yaratıcı 
sonuçlar ortaya çıkamaz. 

10. Etkilemekle ilgili isteksizlik: Diğerlerini etkileme konusunda 
çok atılgan ve zorlayıcı görülmekten korkmak, inandığı şeyin arka-
sında durmakta tereddüt etmek ve kendini duyurmakta etkisiz kalmak 
demektir. Bazı kişiler yaşamda daha yumuşak rollere girerler. Yemeğe 
yardım eden, ebeveynleri anlayan, kabul edici, yargılamayan kişiler 
olmayı seçerek; iten, kandıran, razı eden, sesini yükselten kişi olmayı 
reddetmiş olabilirler. Bu tür engellemeler sebebiyle de etkililiğinin 
önemli bir kısmını yok etmiş olabilirler. Bu bir nevi kendini göster-
memek ve ifade etmemek anlamına geleceği için kendiliğin ortaya 
koyulduğu gerçek ilişkilerde bulunma ihtimallerini engeller. Gerçek 
ilişkilerde bulunamamak ise yaratıcı ihtimallerin ortaya çıkmasına 
engel olur. 

11. Oluruna bırakma isteksizliği: Problemlere mutlaka bir çö-
züm bulmak için zorlamak, durumların kendiliğinden sonuç vermesi-
ni bekleyememek ve insanın büyüme kapasitesine güvenmemek an-
lamına gelmektedir. Oysaki kimseye zorlayarak bir şey öğretemeyiz. 
Bir terapist lokmayı danışan için çiğneyip danışanın midesine aktara-
maz. Öğrenme terapistin istediği zamanda, terapistin temposunda ger-
çekleşemez. Öğrenme ancak danışan hazır olduğunda gerçekleşebilir. 
Yaratıcı terapistler sadece tohumlar ekip, yaptıkları işin süreç içinde 
filiz vereceğine güvenirler. Terapist ancak danışanın olduğu yerde 
onunla durabilmeyi başarabilirse, önemli değişimler küçük küçük or-
taya çıkabilir.

12. Zayıflamış duygusal hayat: Duyguların motivasyonel gücü-
nün değerini bilmemek, enerjiyi spontan ifadelerin durdurulması için 
harcamak ve hislerin öneminin farkında olmamak anlamına gelmek-
tedir. Duygusal olarak bloke olmuş bir terapist danışanı ağladığında 
ya da sesini yükselttiğinde kilitlenir. Danışanın deneyimini artırmak 
ve derinleştirmek için hisleri, düşleri ve duyguları destekleyecek yön-
temleri uygulayamaz. Kendisi için zor olan hisleri araştırmakta tered-
düt eder, derin ve duygusal düzeyde öğrenme sağlayamaz. Duygularla 
temas içinde olmayan bir terapistin yaratıcı olabilmesi beklenemez.

13. Bütünleşmemiş Yin-Yang: Öze inebilmek için gerekli olan 
çelişkili yolları yeterince kullanmamak, kişinin her iki yanını da bir-
leştirmek yerine her şeyi zıtlıklar şeklinde kutuplaştırmak ve evren-
deki bütünlüklere yönelik birleşik bir algıya sahip olmamak anlamına 
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gelir. Yin ve Yang’ın bütünleşmesini engelleyen bir terapist kişisel 
olarak da iki uçludur. Katı bir benlik algısı vardır ve bu yüzden de 
diğerlerinin davranışlarını değerlendirmede kısıtlı kalır. Güzel ya da 
çirkin ne demek sadece “bilir” fakat estetik zekası eksik olduğu için 
gerçek bir anlama sağlayamaz. Danışanını genellikle kutuplaştırılmış 
bir pozisyona sokar ve danışanın tam olarak bütünleşmesine yardımcı 
olamaz.

14. Duyusal körlük: Bilgi sahibi olmak için duyularını yeterince 
kullanamamak, kendilikle ve çevreyle kısmi bir temas kurmak, araş-
tırma kapasitesinin körelmesi ve yetersiz duyarlılık anlamına gelmek-
tedir. Duyusal olarak tıkanmış bir terapist ağırlıklı olarak sözeldir ve 
yaptığı işteki algısı da söze dayalıdır. Durumları netleştirmekte ve 
ilişkili sorular sormakta başarılıdır. İnsan doğasını anlar fakat danışa-
nın mevcut kendiliğini duyusal olarak anlamaz. “Omzunda büyük bir 
yük taşıyor gibi çökkün görünüyorsun” ya da “göğsüne baktığım za-
man kendi nefesimi tutuyor olduğumu fark ediyorum” ya da “bugün 
sesin gergin geliyor” gibi gözlemlerine dayanan ifadeler kullanmakta 
zorlanır. Duyularına kapalı olan bir terapist yaratıcı olmaktan ziyade 
analiz etme eğilimindedir.

Bahsi geçen tüm bu yollar, bir terapistin doğuştan var olan yaratıcı 
eğilimlerini zaman içinde ne şekilde kaybettiğine ve yaratıcılığını nasıl en-
gellediğine örnek olarak verilebilir. Yaratıcılığını kaybetmiş bir terapist ise, 
temeli yaratıcılık olan Geştalt terapisini kuramsal olarak ne kadar biliyor 
olsa da, uygulama alanı açısından zorluk yaşayacaktır. Yeni deneyimleme-
ler ve bakış açıları yaratabilmek zor ve risklidir. Fakat bu risk ve zorluk 
verimli bir sonuç almanın, dolayısıyla da tam bir tatmin yaşayabilmenin 
gerekliliğidir. Verimli bir terapi süreci yaşayabilmenin yolu, danışanı var 
olan akışına bırakabilmeye ve onunla birlikte süreci keşfedebilmeye cesa-
ret gösterebilmeyi gerektirir. 

Daha önce de belirtildiği gibi yaratıcılık Geştalt yaklaşımının teme-
linde yer alan çok önemli bir öğedir. Yaratıcılık ise sanat yoluyla ortaya 
konur. Bu da bizi Geştalt terapi yaklaşımının sanatsal boyutuna bakmaya 
yönlendirmektedir. 

Geştalt Terapi Yaklaşımının Sanatsal Boyutu

Oaklander (1992: 243) yaratıcılığın ve kendilik ifadesinin teşvik edil-
diği Geştalt yaklaşımıyla yapılan psikoterapinin sadece bir bilim olarak 
değerlendirilemeyeceğini, Geştalt terapi yaklaşımının aynı zamanda bir 
sanat olduğunu belirtmektedir (aktaran Amendt-Lyon, 2001a). Laura Perls 
de psikoterapinin hem bilim hem sanat olduğuna ve dolayısıyla iyi psiko-
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terapistlerin de hem bilim adamı hem de sanatçı olduklarına inanmaktadır 
(aktaran Amendt-Lyon, 2001a). 

Sanatın ve psikoterapinin ortak amaçları ortaya yeni bir şey çıkart-
maktır. Sanat da psikoterapi de eşsiz ve anlamlı bir şey yaratarak insan 
deneyimine şekil verir. Her ikisi de bilinen unsurları dönüştürmeye, biçim-
lendirmeye olanak sağlayarak yeni bilgilerin ortaya çıkmasına ve kişinin 
deneyimlerini bütünleştirmesine yardımcı olur. Böylelikle eski parçaların 
yeniden düzenlenmesinden ve dönüşmesinden yeni bir şekil ortaya çıkar, 
yeni ve bilinmeyen bakış açıları gelişir (Amendt-Lyon, 2001a). Yazara 
göre bilinen, yeniye ve anlamlıya dönüşünce, ortaya çıkan yeni şekil sa-
yesinde, şimdiye yönelik bir farkındalıkla geçmişle bağlantı kurulabilir. 
Bütünleşmenin sağlanması yeni tutumların, davranışların ve duygusal yak-
laşımların geliştirilmesini mümkün kılar.

Laura Perls terapistlerin sanatçı yönlerinin ve terapötik becerilerinin 
gelişmesi açısından bir sanat geçmişleri ya da süregelen sanatsal faaliyetle-
rinin olmasının yararlı olacağını belirtmektedir. Laura Perls’e göre sanatsal 
geçmişi ve faaliyetleri olan psikoterapistler, daha geniş bir spektrumdaki 
kişilere daha iyi bir yaklaşım sergileyebilmektedirler (aktaran Amendt- 
Lyon, 2001a). Bu görüşün temelinde hem Laura hem de Fritz Perls’ün 
kendi deneyimleri yer almaktadır. Örneğin Laura Perls (1989: 21) uzun 
yıllar piyano çalmış ve modern dansla ilgilenmiştir. Edebiyatın kendisine 
kattıklarını ise “psikolojik ders kitapları ve makaleler okuyarak ve hatta 
kendi psikanalizimden geçerek edindiğim içgörü, farkındalık ve düşünce 
zenginliğinden daha fazlasını dünya edebiyatından edindim” şeklinde ifa-
de etmiştir (aktaran Amendt-Lyon, 2001a). Fritz Perls de tiyatroya olan 
tutkusu sebebiyle Max Reinhardt’ın yönettiği tiyatro oyunlarda oynamıştır 
(aktaran Amendt-Lyon 2001a). Bu bilgiler dahilinde, terapistin sanata olan 
ilgisinin kendi terapist kimliğine de yansıyabileceği düşünülebilir.

Sanatsal Etkinliklerin Yararları

Geştalt terapi yaklaşımında sanatsal etkinliklerin amacı kişinin içsel 
süreçlerinin araştırılıp bulunması ve farkındalığının arttırılmasıdır (Rhyne 
1973; aktaran Amendt-Lyon 2001a). Sanatsal etkinliklerle çalışılırken ki-
şinin mevcut özelliklerini, güçlüklerini ve engellemelerini araştırmak ve 
keşfetmek hedeflenir (Deseyn, 2001). Yazara göre sanatsal etkinliklerin 
iki temel amacı; yaratıcı sürecin geliştirilmesi ve kendilik ifadesinin sağ-
lanmasıdır. Amendt-Lyon (2001a) sanattaki ve psikoterapideki yaratıcı 
süreçler arasındaki benzerliklere vurgu yaparak, sanatsal etkinliklerin psi-
koterapi sürecindeki yaşanılacak deneyime destek olmak, kişinin verimli 
çözümler üretebilmesini teşvik etmek ve yaratıcı ifadeyi kolaylaştırmak 
için kullanılabileceğini belirtmektedir.
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Terapide yapılan sanatsal etkinlikler neredeyse herkes için farkında-
lığı ve kendilik ifadesini geliştirmektedir. Rhyne (1973) terapide sadece 
sözel düzeyde kalmak yerine, sanatsal etkinliklerden yararlanmanın anı-
ların hatırlanabilmesi açısından yarar sağladığını belirtmektedir (aktaran 
Amendt-Lyon, 2001a). Sanatsal etkinlikler sayesinde kişi daha derine 
doğru ve daha fazla ilerlemektedir. Aynı zamanda yeni ve daha geniş bir 
bakış açısı sağlanmaktadır (Deseyn, 2001). Burada önemli olan bir nokta, 
terapi sürecinde kullanılacak sanatsal etkinliklerin yetkin kişiler tarafından 
kullanılmasının gerekliliğidir. Aksi takdirde, ortaya çıkan malzeme uygun 
olarak çalışılmazsa, bu dışavurum yöntemi onarıcı olmaktan ziyade zarar 
verici olabilir. Uygun olarak üzerinde çalışılan yaratıcı ve şimdiye odaklı 
deneyimler, farkındalığın artmasına ve doğal potansiyellerin keşfedilebil-
mesine yardımcı olmaktadır (Ruckert, 2001). 

Clarkson (1989: 68-69) özellikle bazı kişilerin sanatsal etkinliklerden 
daha fazla faydalanabileceğini belirtmektedir. Sanatsal etkinliklerin belir-
gin bir avantajı sözel becerileri kısıtlı olan kişilerin bu yolla kendilerini 
ifade edebilmeleridir. Dolayısıyla duygularına ulaşmakta ve bunları ifade 
etmekte zorlanan kişiler için sanatsal etkinlikler çok yararlı olmaktadır. 
Yazara göre sanatsal etkinlikler aynı zamanda bu kişilerle çalışırken te-
rapist-danışan ilişkisinde diyaloğun geliştirilebilmesi açısından da önem-
li bir katkıya sahiptir. Deseyn (2001) da eğitim sisteminin, kendiliğin ve 
düşüncelerin ifadesinin kısıtlanması konularında sözel iletişime kurallar 
getirdiğini belirterek, sanatsal etkinliklerin kişilerin “saklanmalarını” ya 
da “mış gibi yapmalarını” engellediğine dikkat çekmiştir. Böylece sanatsal 
etkinlikler sayesinde danışan ve terapist arasında farklı yollarla temas ku-
rulması mümkün olabilmektedir.

Kendisini ifade etmekte zorlananların yanı sıra, sanatsal etkinlikler 
duygularını durmadan analiz eden, entelektüelleştirme ya da sürekli ola-
rak sözelleştirme yoluyla duygularına duyarsızlaşan kişiler için de oldukça 
özgürleştirici olabilmektedir (Clarkson, 1989: 69). Bu kişiler kendilerini 
analiz edebiliyor gibi görünseler de duygularının farkında olmadıkları için 
tam bir bütünleşme yaşayamazlar. Dolayısıyla sanatsal etkinlikler kişilerin 
kendileriyle bir bütün olarak temasa geçmeleri ve kendiliklerinin sahiple-
nilmeyen, değer verilmeyen ve gelişmemiş yönlerini bütünleştirebilmeleri 
açısından önemli bir rol oynamaktadır (Deseyn, 2001). Yazar özellikle ki-
şinin nispeten kısa bir zaman içinde kendisini bir bütün olarak görmesine 
fırsat vermesi sebebiyle sanatsal etkinliklerin iyileştirici olduğuna vurgu 
yapmaktadır. Zinker (1977:256) de tamamlanan bir sanat eserinin, estetik 
değeri bir yana, kişinin bütünleştiğinin somut bir göstergesi olduğunu be-
lirtmektedir. 
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Çocuklarla yapılan terapilerde kullanılan yaratıcı ve sanatsal etkin-
likler ise çocuğa hayallerini ve korkularını araştırma ve ifade etme fırsatı 
vermekte ve dolayısıyla çocuğun gerçek hayattaki problemlerini çözebil-
me becerisinin gelişmesine yardımcı olmaktadır (Oaklander 1978; akta-
ran Ruckert, 2001).

Sanatsal Etkinliklerin Terapide Kullanılışı

Zinker (1974: 75) Geştalt terapisinin temel ilkesinin “yaratıcı olmak 
için izin vermek” olduğunu söylemektedir (aktaran Amendt-Lyon, 2001a). 
Zinker (1977: 37-38)’e göre terapi yapmak sanat yapmak gibidir. Yaratı-
cı terapistler de kişinin bütünlüğünün tam olarak anlaşılabilmesi için uy-
gun ortamı sunarak insanların yaşamlarını şekillendiren artistlerdir. Rhyne 
(1973)’a göre sanatsal etkinlikler sırasında terapistin en önemli görevi, 
danışanın süreçteki içgörülerini ve farkındalıklarını kendi yaşamındaki ve 
ilişkilerindeki yapılara ve deneyimlere aktarabilmesine yardımcı olmaktır 
(aktaran Amendt-Lyon, 2001a).

Geştalt terapi yaklaşımı sanatsal etkinliklerden renkli bir palet sun-
maktadır (Amendt-Lyon, 2001a). Bu etkinliklerde yaygın olarak kullanılan 
malzemeler kalemler, boyalar, kum, çamur, hamur, boncuklar, oyuncaklar 
gibi materyallerdir (Sills, Fish ve Lapworth, 1995: 140). Yazarlar bu ma-
teryallerle kolaj yapma, model oluşturma, heykel yapma gibi uygulamalar 
yapılabileceği gibi danışanın ve terapistin yaratıcılıklarına bağlı olarak be-
denin kullanımı ve dilin kullanımı gibi yöntemlerle de farklı uygulamalar 
yapılabileceğini belirtmektedirler.

Anlaşılabileceği gibi terapide yararlanılan sanatsal etkinlikler çok ge-
niş bir yelpazede yer almaktadır. Bu etkinliklerin tümünden bahsetmek bu 
makalenin kapsamı dışındadır. Ancak yaratıcı yöntemler hakkında fikir ve-
rebilmek için bazı ünlü Geştalt terapistlerinin uygulamalarından söz etmek 
yararlı olacaktır. Örneğin Perls (1948) terapide önemli sıkıntıları olan bir 
heykeltıraşla çalışırken, sözel olarak danışanın yaşadıklarını anlatmakta 
zorlandığını gördüğünde ondan yaşadığı problemleri heykelleştirerek ifade 
etmesini istemiştir. Perls, danışanın bu ifade şekli sayesinde sözel olarak 
ulaşamadığı alanlara girebildiğini gözlemlemiştir (aktaran Amendt-Lyon, 
2001a).

Yaratıcı sanatsal etkinlikleri çok başarılı bir şekilde uygulayan terapist-
lerden biri de Laura Perls’dir. Örneğin Amendt-Lyon (2001a) onun ilk birkaç 
seansta sessiz kalan şizofren genç bir kadınla temas kurabilmek için ken-
di şiirlerini kullandığını belirtmektedir. Ruckert (2001) ise Laura Perls’ün 
kendisiyle yazmakta olduğu bir fabl üzerinden çalıştığından bahsetmektedir. 
Perls, Ruckert’den hikayesindeki karakterlerden birini canlandırmasını iste-
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miş ve kişisel hikayesindeki varoluş mesajını fark edene kadar Ruckert’in 
hayal dünyasında ona eşlik etmiştir. Aynı makalede Ruckert, Laura Perls’ün 
eğitim verdiği bir grupta karşısındaki kişiyle çalışmaya sözel bir diyalogla 
değil mekansal bir diyalogla başladığını, bu kişiyle oda içinde hareket ede-
rek bir dizi ruh halini ifade ettiklerini ve kişinin bedenini nasıl kullanıyor 
olduğu üzerinde çalıştıklarını anlatmaktadır.

Janie Rhyne ise 1970’li yıllarda bir sanatçı, antropolog ve psikolog 
olarak deneyimlerini birleştirmiş ve “Geştalt sanat deneyimi” olarak adlan-
dırdığı çalışma yöntemini oluşturmuştur (aktaran Amendt-Lyon, 2001a).
Ruckert (2001) Rhyne’ın bu yöntemi uygulayarak verdiği eğitimlerde re-
simlerle, seslerle ve hareketle çalışabilmek için çantalar dolusu malzeme 
temin ettiğini ve grupla birlikte yerde oturarak onlara eşlik ettiğini ifade 
etmektedir. 

Terapide sanatsal etkinliklerden yararlanan terapistlerden biri de Joseph 
Zinker’dir. Zinker terapide sanatsal malzemelerin yanı sıra müziği de kul-
lanmakta ve rüyaları tiyatro şeklinde canlandırarak ele almaktadır (aktaran 
Amendt-Lyon, 2001a). Deseyn (2001) ise yaratıcılıkla ilgili olarak verdiği 
eğitimlerde katılımcıların bedensel farkındalıklarını arttırmak için dans, 
ses ve sessizlik, drama ve oyun oynama gibi yollar kullanmaktadır. Ya-
zar özellikle dramanın ve sistemli olarak yarattığı oyunların katılımcıların 
duygularının, kendi bedenlerinin, diğerlerinin bedenlerinin ve kişilerara-
sı ilişkilerinin farkına varmasında çok yararlı olduğunu ifade etmektedir. 
Yazar ayrıca bu çalışmalarda dil kullanımı ile ilgili oyunlardan da yarar-
landığını ve mizah, ironi, kıyaslama, metafor, hiciv, şiir gibi yöntemlerin 
kullanıldığı etkinliklerin farkındalık açısından olumlu sonuçlar verdiğini 
belirtmektedir. 

Terapilerinde sanatsal etkinlikleri kullanan terapistlerin özellikle 
dikkat etmesi gereken bazı konular vardır. Amendt-Lyon (2001a) yaratıcı 
yöntemleri uygulayan terapistlerin mutlaka kullanıyor oldukları araçlar ve 
yöntemlerle ilgili yeterli deneyimlerinin olması gerektiğini belirtmektedir. 
Terapistin kullandığı etkinliklerle ilgili bilgi ve deneyimi, danışanların de-
neyimleri ve tepkileri konusunda daha iyi bir anlayış sağlamakla kalmaz, 
aynı zamanda terapistin deneyimlenen şeyin yetersiz kalması ya da aşırıya 
kaçması konusundaki tehlikelere karşı daha duyarlı olabilmesine de yar-
dımcı olur. Terapist kendi deneyiminden yola çıkarak, aynı malzemenin 
farklı kişilerde farklı tepkiler yaratabileceği gibi, aynı malzemenin terapi-
nin farklı safhalarındaki kişiler için farklı düzeylerde çekicilik taşıyacağı-
nı da fark edebilir (Amendt-Lyon, 2001a). Burada önemli olan, terapistin 
kendisini terapide sanatsal etkinlikler kullanmaya zorlaması değil, kendi 
tarzına uygun olan, benimseyebileceği ve rahat hissedebileceği araçlarla 
çalışmayı tercih etmesidir.
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Sanatsal etkinliklerin kullanılmasında dikkat edilmesi gereken bir 
diğer konu ise bu etkinliklerin kuramsal bir temele dayandırılmasıyla il-
gilidir. Amendt-Lyon (2001a) birçok zaman dışavurumcu sanattan alınan 
yöntemlerin kuramsal bir temeli olmaksızın terapide kullanılabildiğini 
bildirmektedir. Oysaki kuramsal bir temele oturtulmadan yapılan etkinlik-
lerin sadece sanatsal bir etkinlik olarak kalacağı ve terapötik bir farkında-
lık ya da bütünleşme sağlayamayacağı açıktır. Bu nedenle Amendt-Lyon 
(2001a) Geştalt terapistlerinin eğitimlerinde terapistlere, yaratıcı süreçlerle 
ve sanatsal malzemelerle çalışmanın kuramsal temellerinin aktarılmasının 
önemini vurgulamaktadır. Yazara göre kuram ve uygulama arasındaki iliş-
kiyi anlamak, yetişen terapistlerin kendi yaratıcı süreçlerine de saygıyla 
yaklaşmalarını ve danışanlarıyla çalışmalarında bu yöntemlerden fayda-
lanmalarını sağlayacaktır. 

SONUÇ

Sonuç olarak, Geştalt terapi yaklaşımının psikoloji alanına sunulma-
sı, alandaki mevcut eksikliği tamamlamaya yönelik bir motivasyonla ol-
muştur. Akılcılığı ve nedenselliği vurgulayan terapi yaklaşımları, kişinin 
bütünselliği göz önünde bulundurulduğunda tek yönlü bir vurguya sahip 
olarak değerlendirilebilir. Zaman içinde kişinin varoluşunda ortaya çıkan 
bölünmelerin birleştirilmesi ve kişinin özündeki bütünsel uyumun yeni-
den oluşturulabilmesi için Perls, kişinin ihmal edilen yaratıcı yönlerinin 
vurgulanmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda Geştalt 
terapi yaklaşımı, kişinin yaratıcılığına vurgu yaparak kişinin bütünlüğünün 
sağlanabilmesini hedeflemektedir. Bu sebeple de yaratıcılık, Geştalt terapi 
yaklaşımı için temeldir. 

Geştalt yaklaşımında terapist, danışanın mevcut andaki deneyimine 
izin vererek ve danışanın eşsiz varoluşuyla temasta kalarak terapide yaratı-
cı sürecin ortaya çıkmasına olanak sağlar. Terapist danışanla birlikte ortaya 
çıkan süreçte kalarak danışanın mevcut ihtiyaçlarını göz önünde bulundu-
ran yaratıcı müdahalelerle danışanın deneyimini zenginleştirir. Bu sayede 
danışan kendine özgü yeni ifade yollarıyla psikolojik sağlığına kavuşabilir. 
Bu noktada Geştalt terapistinin diğer birçok terapi yaklaşımındaki tera-
pistten farklı olarak “bilen kişi” olarak değil, danışanla birlikte “bilme-
yen” olarak kalabilmesi yaratıcı sürecin ortaya çıkabilmesine katkı sağlar. 
Geştalt terapisti danışan için doğru olanın ne olduğunu bilmeden, onunla 
birlikte süreçte kalarak ortaya çıkan malzemeyi içinde bulunulan anın ge-
rektirdiği yaratıcı müdahalelerle araştırır. Terapist kendine özgü tarzıyla 
yeni ve yaratıcı yollar deneyerek hem danışanın farkındalığını arttırma-
sına katkıda bulunur hem de kendi yaratıcılığı ile danışana model olur. 
Terapist danışanı var olan akışına bırakabilmeye ve onunla birlikte süreci 
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keşfedebilmeye cesaret gösterebilirse, terapi verimli bir sürece dönüşür. 
Geştalt terapi yaklaşımının belki de diğer yaklaşımlardan ayrıldığı ve fark 
yarattığı nokta, Geştalt terapistinin danışanın içsel süreçlerini araştırmak 
ve deneyimlemeler sonucu ortaya çıkacak farkındalığa ulaşabilmek için 
yaratıcı yollar denemenin riskini ve zorluğunu göze alabilmesidir. Bu risk 
ve zorluğu göze alma cesaretini gösterebilmek, verimli bir sonuç almanın 
ve dolayısıyla da tam bir tatmin yaşayabilmenin gerekliliğidir.

Bu doğrultuda, iyi bir Geştalt terapisti olabilmek, sağlam bir kuram-
sal temel üzerine kurulan yaratıcı uygulamalarla terapiyi yaratıcı sürece 
dönüştürebilmeyi gerektirir. Bunun için de terapistin doğuştan var olan 
yaratıcı eğilimlerini zaman içinde nasıl kaybetmiş olabileceğine ve yaratı-
cılığını nasıl engellediğine yönelik farkındalığını geliştirmesi ve yaratıcı-
lığına izin verebilmeyi öğrenmesi oldukça önem kazanmaktadır. Ancak bu 
sayede temeli yaratıcılık olan Geştalt yaklaşımını etkili bir şekilde uygula-
yabilmenin önü açılmış olur. 
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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 incele-
nerek kabul edilmesi ve hakemler tarafından onaylanması gerekmektedir. 
Yayın kurulu veya hakemler 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 yazılmalı-

dır.
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.
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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, P.A. (1993). Tight Therapeutic Sequences. British Ges-

talt Journal, 1,2, s.63-68.
Melnick, J & Nevis S.M. (1999). Gestalt 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.
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).
Genderissues in Computernetworking.
<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.
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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.
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