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Ön Yazı

Geştalt yaklaşımının alana en önemli katkılarından biri kişi ve  
çevreyi yani “ben” i ve diğerlerini bir bütün olarak ele almasıdır. Bu  
noktada “bütün” olarak ifadesi, kişilerin birbirinden bağımsız ola-
rak ele alınamayacağı ve yaşananlarda o yaşantıya katılan herkesin  
katkısı ve sorumluluğu olduğu bakış açısına dayanmaktadır. Özel-
likle günümüzde yaşanan pandemi süreci her birimizin diğerlerini 
etkilediğini ve her birimizin diğerlerinden etkilendiğini ortaya ko-
yarak kişi ve çevrenin bir bütün olduğunu gösteren ve hastalığın  
yaygınlaşmasında her birimizin katkısı ve sorumluluğu olduğuna  
işaret eden önemli bir durumdur.  

Bilindiği üzere pandemi en basit tanımıyla dünyada eşzamanlı  
olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden  
bulaşıcı hastalıklara verilen isimdir. Pandemi nedeniyle öncelikle  
yaşamımızın ne kadar tehlikede olduğu konusu bizi kaygılandırır.  
Eğer böyle bir tehlike yoksa bu sefer de en iyi ihtimalle bu süreci  
nasıl geçireceğimiz, yakınlarımızın bundan nasıl etkileneceği gibi  
konular bizi korkutmaya başlar. Kendimizi yalnız, çaresiz, aciz his-
setmemize yol açar. Hastalığı diğerlerine bulaştırma endişesi bir  
yandan, yakınlarımızı görememek ve sevdiklerimizi koruyamamak  
düşüncesi diğer yandan, alışkanlıklarımızdan vazgeçmek zorunda  
kalmak bir başka yandan psikolojik sağlığımızı bozar. Üstelik sade-
ce bizim değil aynı duyguları yaşayan diğer kişilerin ve yakınları-
mızın da ruhsal sorunlar yaşamasına yol açar. Bu durum ise Geştalt  
yaklaşımının öne sürdüğü gibi fiziksel ve ruhsal sıkıntıların birbi-
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rinden ayrılamayacağı, her ikisinin de birbirini etkileyeceği ve birbi-
rinden etkileneceği görüşüne uygunluk göstermektedir.  

Pandemi nedeniyle yaşadığımız bir başka sıkıntı ise yaşamımı-
zın kısıtlanmasıdır. Bir yandan bu kısıtlılık hayatta kalabilmemiz 
için zorunlu iken diğer yandan özellikle süre uzadıkça pek çok ih-
tiyacımızın karşılanmaması anlamına gelmektedir. Geştalt bakış 
açısına göre  yaşamın temeli ihtiyaçlar ve amacı da ihtiyaçların kar-
şılanmasıdır. Kuşkusuz en temel ihtiyacımız varlığımızı sürdürebil-
mektir. Ancak sadece varlığımızı sürdürerek sevilme, saygı, takdir, 
ait olma, manevi değerlerimizi gerçekleştirme ya da eğlenme gibi 
temel psikolojik ihtiyaçlarımızı karşılayamayız. Bu ihtiyaçlarımızın 
karşılanamaması ise kendimizi en genel anlamıyla “mutsuz” his-
setmemize yol açarlar. Geştalt yaklaşımına göre insanoğlu ancak te-
mas içinde büyür ve gelişir. Temasın olmaması ya da tam olmaması 
kişinin büyümesini ve  bütünleşmesini engeller. İçinde bulundu-
ğumuz zor pandemi günle rinde duygularımızı anlamak, duygu-
larımızdan yola çıkarak ihtiyaç larımızı belirlemek, ihtiyaçlarımızı 
karşılayabilmek için uygun yollar  bulmak ve bunları gerçekleştire-
bilmek için çevremizle temasta kala bilmek çok yaratıcı alternatifler 
geliştirmemizi ve geliştirmeye devam  etmemizi zorunlu bir hale 
getirmektedir.  

Geştalt yaklaşımı pandemi gibi kriz dönemlerinde ya da ne ya-
şarsak yaşayalım zorlandığımız durumlarda hem bir terapi yaklaşı-
mı hem de bir yaşam felsefesi olarak bize yol göstermektedir. Dola-
yısıyla bu sayımızda öncelikle Geştalt yaklaşımının nasıl ortaya çık-
tığı, temel kuramsal temellerinin neler olduğu, hangi bakış açılarını,  
görüşleri ve bilgileri kendi içinde bütünleştirdiği ve bunları terapi  
sürecinde nasıl ele aldığı konularına açıklık getirmek istedik. “Geş-
talt Terapi Yaklaşımının Doğuşu” adlı yazıda bu yaklaşımın diğer  
psikoterapi yaklaşımlarından farklı olarak insanı ele alış tarzı, psi-
kolojik sıkıntıları değerlendirme biçimi ve terapi ilişkisinde kurulan  
insan insana ilişkinin önemi vurgulanmaktadır.  

Geştalt terapi yaklaşımının doğuşunda ve tanıtımında başta  
Fritz Perls olmak üzere o dönemin diğer önemli isimlerinin katkı-
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sı yadsınamaz. Bununla birlikte her yeni bakış açısının olgunlaşma  
sürecinde ortaya çıkan bazı sıkıntılar olmaktadır. Isadore From  
Geştalt yaklaşımının olgunlaşma ve gelişme döneminde yaşanan  
sıkıntılara dikkat çeken önemli bir kuramcı ve uygulayıcıdır. “Isa-
dore From ve Geştalt Terapi Yaklaşımı” adlı yazıda From’un gerek  
Geştalt yaklaşımının kuramsal alt yapısının geliştirilmesi gerekse  
uygulanmasındaki yanlışlıklar konuları üzerindeki titiz çalışma-
ları Geştalt yaklaşımının özünün korunması açısından çok önemli  
katkılar sağlamıştır. Onun bu çabaları çağdaş Geştalt terapistlerine  
ışık tutmuş ve günümüzdeki Geştalt uygulamaları açısından yanlış  
uygulamaların yapılmasının önüne geçmiştir.  

Her kişi ve dolayısıyla toplum kendini geliştirmeye programlan-
mıştır. Bunun en önemli kanıtlarından biri bebek araştırmalarıdır.  
Sağlıklı olan her bebek fiziksel olarak gelişmeye hazırdır. Önce otu-
rur, sonra yürür, daha sonra konuşur ve çevresiyle temas kurarak  
içinde bulunduğu ortamı tanımaya çalışır. Bebek bunu kendiliğin-
den yapar. Benzer şekilde bir bebek psikolojik gelişimi için diğerle-
riyle özellikle de kendisine bakım verenlerle temas kurma kapasite-
sine sahip olarak dünyaya gelir. Kendini iyi hissettiğinde çevresine  
gülümser, yakın hissettiği kişilerin kucağına çıkmak veya onlara  
dokunmak ister, bir sıkıntısı olduğunda ağlayarak diğerlerine bilgi  
vermeye çalışır. Kısaca doğuştan getirdiği kendini geliştirme potan-
siyeline uygun davranışlar sergiler. Ancak bebeğin gelişimi çevre-
sindeki kişilerin onun varlığına ve ihtiyaçlarına yönelik uygun te-
maslar kurabilmesi ile sınırlıdır. Kendilik gelişiminde çevrenin öne-
mini vurgulayan ve Geştalt yaklaşımının önemli kavramlarından  
biri olan öznelerarasılık bakış açısı sağlıklı bir kendilik gelişiminin  
sağlanması ve engellenmesi konusuna açıklık getirmektedir. Ken-
dilik gelişiminde yaşanan sıkıntılar çeşitli psikolojik rahatsızlıklara  
yol açtığı için psikoterapi uygulamalarında önemle ve dikkatle ele  
alınan bir konu olmaktadır. Geştalt yaklaşımı danışan-terapist ara-
sında oluşan etkileşimlere vurgu yaparak ve bu etkileşimlerde hem  
danışanın hem de terapistin rolü olduğuna dikkat çekerek psikote-
rapi alanına bütüncül bir yaklaşım getirmekte ve kişinin kendiliği-
nin sağlıklı gelişebilmesi için terapötik ilişkinin çeşitli boyutlarla ele  
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alınmasının önemli olduğunu ortaya koymaktadır. “Aramızdakiler:  
Terapötik İlişkiye Öznelerarası Bakış” adlı yazıda bu bakış açısıyla  
ilgili detaylı bilgiler yer almaktadır.  

Umarım bu sayımızda size sunduklarımız gerek içinde bulun-
duğumuz zor dönemde gerekse diğer kişisel zorluklarınızı anlam-
landırmanızda sizler yardımcı olabilir.  

Prof. Dr. Ceylan Daş
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Geştalt Terapi Yaklaşımının  
Doğuşu

Tuğba Ayaz Başımoğlu*

Özet
Bu makalede, Geştalt terapi yaklaşımının tarihsel bir bakış açısıy-

la kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç-
la, Geştalt terapisinin kurucusu Friderick Perls’in hayatı ve Geştalt 
terapisinin kuramsal temelini nasıl oluşturduğu tartışılacaktır. Geş-
talt yaklaşımını geliştirirken, Perls birçok yaklaşım ve kuramcıdan 
etkilenmiş, bunun sonucunda pek çok yaklaşımı ve kuramsal bakış  
açısını Geştalt terapi yaklaşımı içinde yaratıcı ve bütüncül bir şe-
kilde bütünleştirmiştir. Bu nedenle Geştalt yaklaşımı, sadece temel  
kavramları tek tek bilmekle değil, aynı zamanda bu kavramlar ara-
sındaki bağlantılar kavranarak anlaşılabilmektedir. Geştalt yaklaşı-
mı ortaya çıkışından bu yana, temel bakış açısını koruyarak yeni  
bakış açılarını bütünleştirmeye devam edecektir. 

Anahtar kelimeler: Geştalt terapisi, temel kavramlar, terapötik  
yaklaşım, terapötik teknikler, Friderick Perls. 

* Uzm. psikolog, E-posta: tugbayaz17@yahoo.co.uk
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The Birth of Gestalt Therapy  
Approach

Abstract
In this article, it was aimed to review Gestalt therapy approach 

comprehensively from a historical perspective. With this aim, the 
life of Friderick Perls, the founder of Gestalt therapy and how he 
constituted the theoretical basis of Gestalt therapy will be dis- 
cussed. While developing the Gestalt approach Perls was influenced 
by many approaches and theoreticians, as a result of this he integ-
rated  many ideas and theoretical perspectives into Gestalt therapy 
approach in a creative and holistic way. For this reason, Gestalt the-
rapy  approach could be comprehended by not only knowing ba-
sic concepts individually, but also understanding the links among 
these concepts. Since the development of Gestalt approach, it will 
continue to integrate new perspectives within itself by preserving 
its  basic approach. 

Key words: Gestalt therapy, basic concepts, therapeutic approa-
ch, therapeutic techniques, Friderick Perls. 
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Friderick Perls, psikanalitik kuramın psikoterapi alanında baskın  
ve etkili olduğu bir dönemde yeni bir kuram ortaya koymuş hem 
dönemindekiler hem de kendisinden sonra gelen kuşaklar üzerinde  
büyük bir etki bırakmıştır. Geştalt yaklaşımının ortaya çıktığı dö-
nem aynı zamanda büyük bir sosyal değişime de tanıklık eden bir  
dönemdir. İnsanların özgürleşmeye ve kurumları sorgulamaya baş-
ladığı böyle bir zamanda Geştalt yaklaşımı insanların nasıl olması  
ve nasıl davranması gerektiği üzerinde durmak yerine, kişinin var  
olan potansiyelini keşfetmesinin ve bunu da bir otoritenin yorum-
larından bağımsız olarak kendi farkındalığı ile gerçekleştirmesinin  
önemi üzerinde durmuştur.  

Bu yazıda Geştalt terapisinin kurucusu olan Friderick Perls’ün  
hayatı ve Geştalt terapisinin kuramsal temelini nasıl oluşturduğu  
ele alınacaktır. Bu yazıda Perls’ün hayatı Clarkson ve Mackewn  
(1993)’in Fritz Perls adlı kitabından yararlanılarak anlatılmıştır.

 

Friderick Perls’ün hayatı 
Friderick Perls, kısa adıyla Fritz Perls, 1893 yılında Friedrich  

Saloman Perls adıyla Yahudi bir ailenin çocuğu olarak Berlin’de  
doğmuştur. Perls’ün babası, yeniliklere açık ve içinde bulunduğu 
Yahudi kültürünün dışına çıkıp Berlin’deki modern çevrenin bir  
parçası olmaya çalışan biri olarak tanınmaktadır. Ancak Perls ço-
cukluğundan itibaren babasının zorbaca ve aşağılayıcı tutumlarına 
maruz kalmış, babasıyla mesafeli bir ilişki kurmuştur. Perls yaşa-
mının daha sonraki dönemlerinde babasını reddetmesine ve onun  
kendisine yaklaşımını çok fazla eleştirmesine rağmen kendi çocuk-
larına babasınınkinden hiç de farklı olmayan bir tutumla yaklaş-
mıştır. Hatta Perls’ün eğitici ve terapist olarak benimsediği keskin  
dilini ve karşısındakini kızdırabilen yüzleştirici tarzını babasından  
miras aldığından bile bahsedilmiştir. Annesiyle daha yakın bir ilişki  
kuran Perls, annesi tarafından her zaman kollanmış ve çocukken  
yaptığı yaramazlıkları ya da sınırları zorlayan davranışları annesi  
tarafından her zaman tolere edilmiştir. Perls’ün iki kız kardeşi var-
dır. Büyük olan kız kardeşiyle anlaşamayan Perls, küçük kız karde-

Tu ğ b a  Aya z
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şiyle daha iyi bir ilişki kurmuş ve sonraki yıllarda onunla bağlan-
tısını sürdürmeye devam etmiştir. Babasının maddi olarak ailesini  
desteklememesi ve annesini sürekli aldatması Perls’ün babasıyla  
arasındaki ilişkinin daha da kötüleşmesine ve onunla tüm bağlarını  
koparmasına neden olmuştur.  

Perls’ün okul hayatı da çok parlak geçmemiştir. Genelde me-
raklı, zeki ve kendisine konulan kuralları kabullenmeyen biri olan  
Perls, gittiği okullarda uzun süre kalamamış ve hepsinden kısa bir  
süre sonra atılmıştır. Son gittiği okul olan Askanasische Gymnasi-
um’da öğretmenlerin çocukları bir kalıba sokmadan onların kendi  
özgün varoluşlarını kabul eden bir yöntem benimsemesi, Perls’ün  
bu okula devam etme konusunda istekli olmasına yol açmıştır. Bu  
dönemde Perls’ün sanata ve özellikle de tiyatroya olan ilgisi onun  
Alman tiyatro yönetmeni Max Reinhardt ile yollarının kesişmesi 
ne neden olmuştur. Reinhardt’la çalışmaları sırasında Perls ileride  
psikoterapi çalışmalarında ona çok yardımcı olacak olan “sözel ol-
mayan tepkileri” okuma becerisini kazanmıştır. Daha sonra yapa-
cağı çalışma gruplarında izleyicilerin kendisini ifade ederken sözel  
olmayan tepkilerini çok iyi fark eden Perls, kişilerin en derinde ya-
tan çatışmalarını büyük bir yaratıcılıkla açığa çıkardığı tekniklerle  
ünlenmiştir. Sonraki yıllarda Berlin’de Tıp Fakültesi okuyan Perls,  
Birinci Dünya savaşının başladığı dönemde yaşadığı sağlık sorunla-
rından dolayı orduya alınmasa da savaşın şiddetlenmesiyle birlikte  
gaz saldırılarına bakan bir bölümde görev yapmıştır. Orduda görev  
yaparken tanıklık ettiği savaşın vahşeti ve yaşadığı olumsuz tecrü-
beler Perls’ün savaş karşıtı ve sol görüş içinde aktif bir şekilde rol  
oynamasına yol açmıştır. Ordudaki görevinin bitmesinin ardından  
Perls, eğitimlerini tamamlamış ve Berlin’de nörolog olarak çalışma-
ya başlamıştır. Berlin’de yaşadığı sürede bohem hayatı yaşayan bir  
topluluğun içine katılmasıyla pek çok sanatçı, yazar ve entelektüelle  
bir arada olma imkanı bulan Perls, bu ortamda tanıştığı Sigmund  
Friedlander’den oldukça etkilenmiştir. Friedlander’un farklılıkların  
birbirini açıkladığı ve farklı iki kutup arasında yaratıcı bir tarafsız 
lık noktası olduğu şeklindeki görüşlerinden oldukça etkilenmiştir. 
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Perls bu dönemlerde kendi içinde yaşadığı güvensizlikle ilgili so-
runları çözmek için yardım arayışı içine girmiştir. Bu sırada Karen  
Horney’le tanışan Perls, Horney’in yaklaşımından çok etkilenmiştir.  
Horney’le tanışması aynı zamanda psikanalizle de tanışmasına ve  
Perls’ün kariyerini değiştirerek psikanaliz eğitimlerine başlamasına  
vesile olmuştur. Sonrasında Horney’in önerisiyle Clara Happel ile  
seanslarına devam eden Perls, terapi görüşmeleri sona erse de ken-
disiyle ilgili yeni şeyler öğrenme çabası devam etmiştir. Perls daha  
sonra Viyana’ya taşınmış, orada hem süpervizyon altında danışan  
görmeye hem de psikanaliz eğitimi almaya başlamıştır. Eğitimini ta-
mamlayınca Berlin’e geri dönmüştür ve Berlin’de psikanalist olarak  
danışan görmeye başlamıştır. Freud’un Perls üzerindeki etkisi çok  
büyüktür. Perls, ilk kitabı olan “Ego, Açlık ve Saldırganlık” (Ego,  
Hunger and Aggression) adlı kitabında hem Freud’un psikanalitik  
kuramını eleştirmiş hem de psikanalitik kavramları revize etmeye  
çalışmıştır. Her ne kadar Freud’un kuramını eleştirse de onun ho-
meostasis, rüyalar, nevroz ve psikozun kökenlerinde çocukluk ya-
şantılarının etkisi olması gibi pek çok kavramını ve görüşünü Geş-
talt terapisinin temellerini oluşturmak için kullanmıştır. Psikanaliz 
le ilgilendiği süreçte Perls sadece Freud’tan değil, Freud’tan sonra  
gelen Otto Rank, Adler, Sullivan, Horney gibi pek çok analitik ku-
ramcıdan da etkilenmiştir. Analitik kuramda özellikle transferans  
kavramını ve psikanalizin gerçek bir temastan kaçınarak yorumlara  
ağırlık vermesini eleştiren Perls, “Çöp İçeri Çöp dışarı” (In and Out  
Garbage) adlı kitabında da bahsettiği psikanalist Eugen J. Harnik  
ile yaşadığı olumsuz bir deneyimin ardından bu noktaya gelmiş-
tir. Perls kitabında Harnik’in asla kendisiyle iletişim kurmadığını  
ve seansın bittiğini ayağını yere vurarak ifade ettiğini anlatmıştır.  
Perls terapistini yeterince anlayamadığı için kendisini sorgularken  
psikanalistin paranoid şizofreni tanısı aldığını öğrenince kendisini  
suçlamaktan vazgeçmiştir. Bu olumsuz yaşantı, Perls’ün ‘şimdi ve  
burada’da gerçek bir ilişkinin önemi üzerinde durmasına yol açmış-
tır. 

Karen Horney terapistiyle yaşadığı olumsuz deneyimden son-
ra  Perls’e William Reich’i önermiştir. Perls, Reich ile terapi dene-

Tu ğ b a  Aya z
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yimlerinden oldukça memnun kalmıştır. Reich psikanalizdeki sözel 
belleğin ön plana çıkmasını eleştirmiş, yaşam enerjisinin bedende 
nasıl  bastırıldığı ve kişilerin duygusal anılarını ve dirençlerini be-
denleri aracılığıyla nasıl ortaya koydukları ile ilgilenmiştir. Perls  
Reich’in bedenle ilgili bu bakış açısından oldukça etkilenmiştir.  
Perls (2003:48) “Çöp içeri Çöp dışarı” (In and Out Garbage) adlı kita-
bında  her ne kadar Reich’le başlarda ilişkileri iyi olsa da katıldığı bir 
psikanaliz kongresinde onun kendisine soğuk ve mesafeli davranma 
sının kendisini nasıl hayal kırıklığına uğrattığından bahsetmiştir.  

Perls’ün psikanalizle bağlantısı sonraki yıllarda da devam et-
miş, eşi Laura Perls ile yaşamaya başladıkları Güney Afrika’da kur-
duk ları enstitüde psikanaliz eğitimleri vermeye başlamışlardır.  
Perls, Güney Afrika’da yaşadığı süreçte Güney Afrika başbakanı 
Jan  Smuts’un “Bütüncülük ve Evrim (Holism and Evolution)” adlı 
kitabından etkilenmiştir. Laura ve Fritz Perls Güney Afrika’da poli-
tik ortamın değişmesi ve entelektüel ortamın kalmaması nedeniyle  
Güney Afrika’dan ayrılmayı düşünmüşlerdir. Ayrıca Uluslararası 
Psikanaliz Derneğinin, Avrupa’da eğitimci olarak çalışmayanla-
rın dünyanın başka yerinde eğitimci olamayacağına karar vermesi  
Perls çiftinin Güney Afrika’daki pozisyonunu da etkilemiştir. Tüm  
bu yaşanan gelişmeler Perls’ün Amerika’ya gitmesine yol açmıştır.  
Amerika’da kaldığı süreçte terapist danışan ilişkisinin önemine, da-
nışanın biricikliğine ve hastalığın, kişi ile çevre arasında gerçekle-
şen olaylara verilen tepki olduğuna inanan Sullivan’ın görüşlerin-
den etkilenmiştir.  

Doğu dinleri, özellikle de Zen Budizm’inin, insanın davranışla-
rını doğru ve yanlış şeklinde değerlendirmeye odaklanmaması ve  
paradoks değişim yaklaşımı Perls’ü derinden etkilemiştir. Perls’ün  
farkındalık egzersizleri de Zen Budizm’inden öğrendiklerinin Batı-
lılar için dönüştürülmüş halleridir. 

Perls Almanya’da yaşadığı süreçte ise, Geştalt psikologları ve  
varoluşçuluk ekolünden olan Buber ve Tillich gibi düşünürlerden  
etkilenmiştir. Perls bu dönemde ayrıca Geştalt psikolojisiyle ilgili  
çalışmalar yapan Weirtheimer, Koffka ve Köhler’in Geştalt algı ça-
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lışmaları ile Zeigarnik ve Ovsiankina’nın “tamamlanmamış işlerin”  
daha çok hatırlanacağı ile ilgili çalışmalarıyla ilgilenmiştir. Perls  
için özellikle Lewin’in alan kuramı oldukça ilgi çekici olmuştur.  
Perls Goldstein ile birlikte beyin lezyonları olan askerlerle çalış-
mış ve Goldstein’in bir organ hasar gördüğünde tüm organizma-
nın bundan etkileneceğini, yani tüm organizmanın bu hasarı telafi  
etmek için bütüncül şekilde çalışacağını ileri süren görüşlerinden  
etkilenmiştir. Goldstein’ın bu görüşleri Perls’ün insanın bütünlüklü  
bir sistem içinde işlev gösterdiği ve kişinin kendisini gerçekleştirme  
eğiliminin olduğu yönündeki görüşlerinin de temelini oluşturmuş-
tur.  

Perls aynı zamanda eşi olan Laura Perls sayesinde varoluşçu  
ekolle tanışmıştır. Böylece Perls Geştalt yaklaşımına dahil edeceği  
varoluşsal kavramları öğrenmiştir. Perls varoluşçuluk ekolündeki  
kavramlardan özellikle özgürlük, sorumluluk, otantiklik ve anksi-
yete kavramları üzerinde durmuş, sorumluluk kavramına özel bir  
vurgu yapmıştır. Bu noktada Perls insanların kendi sorumluluğunu  
alamadıklarını ve genelde yaşadığı sorunlardan çevreyi, kurumları  
ve diğerlerini sorumlu tuttuklarını ifade etmiştir. Perls, kendimizi  
kandırmadan, nevrotik manipülasyonlara girişmeden otantik va-
roluşumuzun sorumluluğunu alarak bir gün öleceğimizin farkında  
olursak kendi bütünlüğümüz içinde yaşamayı seçmiş olacağımızın  
üzerinde özel olarak durmuştur. Ayrıca Perls fenomonolojik varo-
luşçu bakış açısını Geştalt yaklaşımına uyarlamıştır. Bu yaklaşım,  
insanların dünyadaki varoluşlarını anlamlandırmaya çalıştıkları ve  
dünyada tek bir doğrunun olmadığı, dolayısıyla her durumun fark-
lı şekillerde yorumlanabileceği felsefesine dayanmaktadır.  

Perls 1950’lerde psikodrama ile tanışmış ve Moreno ile birkaç  
kez bir araya gelmiştir. Moreno’nun terapi tekniği, kişinin hayatın-
da çatışma yaşadığı kişilerin rollerini şimdi burada’da ve kontrollü  
bir terapi ortamında yeniden yaratmasına odaklanmaktadır. Perls  
psikodrama tekniklerine Geştalt yaklaşımı içinde önemli bir yer  
vermiş ve bu teknikleri psikoterapi çalışmalarında sıklıkla kullan-
mıştır.

Tu ğ b a  Aya z
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 Daha önce belirtildiği gibi Perls psikanalizle ilgilendiği süreçte  
psikanalitik kuramda etki yaratacak değişiklikler yapmayı istemiş ve  
bu doğrultuda psikanalitik kurama birtakım eleştiriler yöneltmiştir.  
Aşağıda Perls’ün psikanalizle ilgili eleştirilerinden söz edilecektir. 

Psikanalize yönelttiği eleştiriler
Perls, psikanalist olarak yaptığı çalışmalarda psikanaliz dünya-

sında önemli bir etki yaratmak için çok çaba göstermiştir. Bu doğ-
rultuda Çekoslovakya’daki uluslararası bir psikanaliz konferansına  
katılmaya karar vermiş ve oral dirençlerle ilgili bir sunum hazırla-
mıştır. Bu yazısında bebeğin dünyayla beslenme yoluyla bağlantı  
kurduğundan, insanların yeme alışkanlıkları ile çevreleriyle kur-
dukları ilişki arasında bir bağlantı olduğundan söz etmiştir. Bunun  
yanı sıra öfkeli bir çocuk annesinden besin almayı reddettiğinde  
direncin ortaya çıktığını ifade etmiştir. Bu görüşlerinin analitik li-
teratüre değerli bir katkı sağlayacağını düşünmüş, ancak beklediği  
tepkileri alamamış ve büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. Aslında  
Perls psikanaliz içinde yenilikçi bir rol üstlenmek isterken bu de-
neyimden sonra psikanalize ve Freud’a karşı eleştirel ve öfkeli bir  
tutum takınmış ve yeni arayışlara yönelmiştir.  

Perls’ün yeni arayışlar içinde olduğu süreçte psikanalize karşı  
çıktığı temel noktalardan biri, psikanalizin insanı indirgemeci, de 
terminist ve çevresinden izole bir şekilde ele alması ve yine insa-
nı “parçalara ayırarak” analiz etmeye çalışmasıdır. Oysa Perls’ün  
kuramı ilk geliştirdiği yıllardan beri savunduğu temel nokta, in-
sanın belirli yönlerine odaklanmak yerine onu bedeni, duyguları,  
davranışları ve düşünceleri ile bütün olarak anlamaya çalışmaktır.  
Perls’ün psikanalizde karşı çıktığı diğer bir nokta ise, psikanalizde  
danışanın ifadelerinin içeriğine ve bunların yorumlanmasına çok  
fazla odaklanılırken, danışanın bedensel tepkilerinin, ses tonunun,  
mimiklerinin vs. dikkate alınmamasıdır. 

Perls Geştalt yaklaşımını geliştirmeden önce “Çöp içeri Çöp dı-
şarı” (In and Out Garbage) (2003) adlı kitabında da anlattığı gibi ha-
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yatı boyunca her zaman “ruhsal bir yuva” arayışı içinde olmuştur.  
Önce bunları din içinde bulmaya çalışsa da dinin kendisi için ye-
terli olmadığını görmüştür. Perls psikanalizle tanıştığında aradığı  
“ruhsal yuvayı” bulduğunu düşünmüştür. Hatta bunu şöyle ifade  
etmiştir: 

“Psikanalizi ruhsal yuvam ve dinim yapmaya çalıştım” (Per 
ls, 2003:56).  

Uzun süre psikanalist olarak çalışan Perls’ün yaşadığı hayal kı-
rıklıkları psikanalizin de kendisine gerçek bir “ruhsal yuva” sağ-
layamayacağını anlamasına neden olmuştur. Geştalt yaklaşımı işte  
böyle bir arayış sonucu ortaya çıkmıştır. 

Geştalt yaklaşımının temel kavramları
Perls’ün Geştalt yaklaşımını oluştururken psikanalitik yaklaşım-

da gördüğü eksiklikleri ortadan kaldırmaya ve farklı yaklaşımların  
bakış açılarını bütünleştirmeyi amaçlamıştır. Bu doğrultuda farklı  
kuramcılardan etkilenerek Geştalt yaklaşımı içinde bütünleştirdiği  
kavramlar Geştalt kuramının temelini oluşturmuştur. Bu kavramlar  
aşağıda detaylı şekilde açıklanmıştır.

Bütüncülük ilkesi
Perls’ün Geştalt yaklaşımını oluştururken benimsediği en temel  

ilke, bütüncülük ilkesidir. Zaten Geştalt kelimesi de görünüm, bü 
tün ve örüntü anlamına gelmektedir. Geştalt, bağlamından ayrı ya 
da parçalarına ayrılarak ele alınamamaktadır. Perls (1969:16) de bir  
geştaltı analiz etmek için onu parçalamanın, onu daha da ayrıştıra-
rak başka bir şeye dönüşmesine yol açacağını ileri sürmüştür. Dola-
yısıyla kelime anlamı olarak bütünlüğü ifade eden bu kuram insanı 
da bütün olarak ele almaya odaklanmıştır.  

Perls’ün (1973:15) Smuts’tan ve Geştalt psikolojisi algı çalışma-
larından etkilenerek oluşturduğu “Bütüncülük” ilkesiyle birlikte  
insana yönelik bütünlüklü bakış açısı hem kuramın insana bakışını 

Tu ğ b a  Aya z



18

t e m a s :  g e ş t a l t  t e r a p i  d e r g i s i  •  2 0 2 0  /  1

hem de terapiye yaklaşımını etkilemiştir. Perls (1947/1969:27) “Ego,  
Açlık ve Saldırganlık” (Ego, Hunger and Aggression) adlı kitabında  
dönemindeki en temel tartışmalardan biri olan beden ve zihin ayrı-
mına değinmiş, aslında her ikisinin birbirinden ayrı ve paralel işle-
yen süreçler olmadığını, aksine bunların iki şeyin farklı görünümle 
ri olduğunu ifade etmiştir. Diğer bir ifadeyle, zihin ve bedenin bir 
birinden ayrı ve bağımsız yapılar olmadığını, aksine bunların insan  
davranışının farklı yönlerini temsil ettiklerini dile getirmiştir (Perls,  
1973:14). Bunun yanı sıra Perls (1973:25), bütüncül bakış açısından  
yola çıkarak insanın içinde bulunduğu çevre ile bütün ele alınması  
gerektiğinin üzerinde durmuştur. Perls(1969:6) ayrıca, insanın çev-
reden ayrılamayacağını ve çevreden izole edilen bir insanın da ha-
yatta kalamayacağını, çünkü fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak  
da hayatta kalabilmek için diğerleri ile temas kurmaya ihtiyaç duy-
duğumuzu ifade etmiştir (Perls, 1973:25). Örneğin bir kişi ebeveyn-
leri ile sorun yaşamaya başladığında, sadece kişinin iç dünyasını ele  
almanın yanı sıra kişinin içinde yaşadığı ailenin dinamiklerini ve ai-
lenin yapısını da dikkate almak önemlidir. Diğer bir değişle kişinin  
yaşadığı sorunlar sadece kişideki birtakım güçlüklere atfedilemez,  
sorun hem aileye hem de kişiye aittir.  

Perls’ün (1973:15) bütüncül bakış açısının terapide yansıması  
danışanın sadece sözel ifadelerinin yanı sıra sözel olmayan tepki-
lerinin de dikkate alınmasıdır. Dolayısıyla bu bakış açısıyla birlikte  
terapi sırasında danışanın düşünceleri, davranışları ve duyguları ile  
bir bütün olarak ele alınması ve terapistin de tüm bu bileşenlere  
aynı anda odaklanması gerekliliği ön plana çıkmıştır. Ayrıca bu ilke  
doğrultusunda Psikanalizin deterministik ve her şeyi neden-sonuç 
ilişkisi bağlamında ele alan yaklaşımından uzaklaşılmıştır. Perls bu  
ilkeyi benimseyerek nedenleri aramaktan çok kişinin yaşadığı soru-
nu daha bütünlüklü bir çerçevede ele almaya çalışmıştır. 

Perls (1947/1969:11-12) nedenselliğe bakışını şu şekilde ifade et-
miştir:  

“… neredeyse obsesif bir şekilde “nedenleri” aramak bilimde  
olduğu kadar günlük yaşamda da yardımcı olmaktan çok, in-
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sanın daha fazla tökezlemesine yol açan bir engel haline gelmiş 
tir. Bir olayla ilgili pek çok neden ortaya atılabilir. Ancak böyle  
yaparsak olayı anlama konusunda kendimizi sınırlandırırız.  
Bunun yerine “nasıl” sorusunu sormalıyız. (syf. 11-12)”.

Bütüncül bakış açısı aynı zamanda terapinin amacını da belir-
lemektedir. Perls (1966/1975) “Geştalt Terapisi ve İnsanın Potansi-
yeli  (Geştalt Therapy and Human Potentials)” adlı makalesinde 
Geştalt  terapisinin amacının insanın potansiyelini artırarak bü-
tünleşme sürecini sağlamak olduğunun üzerinde durmuştur. Perls 
(1966/1975:1)  Geştalt terapisinde bunun insanın gerçek ilgilerinin, 
ihtiyaçlarının  ve isteklerinin desteklenmesi yoluyla gerçekleşti-
rilebileceğine dikkat çekmiş, ancak içinde yaşadığımız toplumun 
bu bütünlüğe ulaşmamızı engelleyen rekabet, kontrol etme isteği, 
mükemmel olma  çabası ve olgun olamama gibi özelliklere sahip 
olduğunu ifade etmiştir. Perls (1966/1975:1-2) insanların toplumun 
ideal olarak belirlediği davranışlara ulaşmak adına gerçek duygula-
rını, isteklerini  ve ihtiyaçlarını önemsememeye başlamasının, kendi 
potansiyellerini engellemelerine ve kendi doğalarına yabancılaşma-
larına neden olacağını ileri sürmüştür. Bu durumun kişinin hem 
kendi içinde  hem de kendisini çevresiyle birlikte bütün hissetme-
sinin önünde ki en büyük engel olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla 
Geştalt yaklaşımının nihai amacının, kişinin kendi içindeki ikilikleri 
çözerek  kendisiyle ve çevresiyle bütünleşmesine yardımcı olmak 
olduğunu  önemle ifade etmiştir (Perls (1966/1975:1-2).  

Bütüncülük ilkesi ayrıca alan kuramıyla da oldukça ilişkili bir  
kavramdır, çünkü alan kuramı kişinin çevresi ile bütün olarak ele  
alınması ilkesini temel almıştır. Bu bağlamda aşağıda Geştalt yakla-
şımında önemli bir yere sahip olan alan kuramının Geştalt yaklaşı-
mı içindeki yeri ele alınacaktır. 

Alan kuramı
Alan kuramı Perls’ü oldukça etkilemiştir. Bundan dolayı Perls  

(1947/1969: 21) alan kuramının her şeyin karşılıklı birbirini etkiledi-
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ği, bir durumun farklı zaman ve koşullarda farklı anlamlara sahip  
olacağı ve her şeyin ‘şimdi ve burada’ da gerçekleştiği şeklindeki  
ilkelerini benimsemiş ve bu görüşlerini kuramına yansıtmıştır. 

Perls (1973:3) ayrıca dünyayı birbiriyle ilişkisi olmayan izole şey-
ler olarak değil, anlamlı bütünler olarak algılama eğiliminde oldu-
ğumuzu vurgulamıştır. Perls (1947/1969: 55), bu kadar karmaşık ve  
kompleks bir dünyayı şekil-fon ilişki çerçevesinde algıladığımızı  
ve böylece dünyayı anlamlandırdığımızı, bunun sonucunda çevre-
mizdeki bazı yönlerin ön plana çıktığını, bazı yönlerin geri planda  
kaldığını dile getirmiştir. Diğer bir değişle, kendi ilgilerimize ve ih-
tiyaçlarımıza göre bir şeyi ön plana çıkarırken, diğerini geri plana  
ittiğimizi, yani alanı ihtiyacımıza göre yeniden anlamlandırdığımızı  
ileri sürmüştür. Görüldüğü gibi alan kuramının etkisiyle psikana-
lizdeki dürtü kuramından uzaklaşan Perls (1973:3), alanı dürtüler-
den çok ihtiyaçlarımız temelinde algılama eğilimimiz olduğunu ve  
neyin şekle geleceğini neyin fonda kalacağını da gene bu ihtiyaçla-
rın belirleyeceğini ifade etmiştir (Perls, 1973:4).  

Alan kuramına göre alanda her şeye dikkat edilmesi gereklili-
ği Perls’ün diyalektik bakış açısını da ön plana çıkarmıştır. Perls’e  
(1947/1969:7) göre her şey zıttı ile birlikte var olmaktadır. Örneğin 
gece  olmadan gündüz olamaz. Perls (1947/1969:8) bu zıtlıkları diya-
lektik bir bakış açısıyla ele almış ve bu zıt kutupların her bir ucunun  
aynı boyutun farklı yönlerini temsil ettiğini ileri sürmüştür. Kura-
mını anlatırken de kullandığı kavramların çoğunu zıttı ile birlikte 
ele almıştır. Örneğin direnç kavramı desteğin diğer ucudur. Alanda  
bir boyutun bir ucu ortaya çıkarken, diğer ucu geri planda kalmaya  
devam etmektedir. Dolayısıyla Perls (1947/1969:3) bir boyutun zıt  
kutupları ile birlikte ele alındığında daha iyi anlaşılabileceğini ifade  
etmiştir.  

Her şeyi zıttıyla birlikte ele alan Perls, Friedlaender’den etkile-
nerek kurama dahil ettiği yaratıcı tarafsızlık kavramı ile birlikte  
kişinin farklılıklarını yaratıcı bir tarafsızlıkla ele almış ve otoriter  
bir şekilde terapistin görüşlerinin ön plana çıkarıldığı bir yaklaşımı  
terk etmiştir. Diğer bir ifadeyle, kişinin kabul etmediği ya da farkına 
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varmadığı yönlerinin aslında onun bütünlüğünün bir parçası oldu-
ğunun ve kabullendiği ya da farkında olduğu yönlerle aynı öneme  
sahip olduğunun altını çizmiştir. Böylece danışanın da belirli ve  
istenir bir yönde değişmesi yerine kendi bütünlüğünü koruyarak  
değişmesi önemli hale gelmiştir (Perls, 1947/1969: 55). 

Bu noktada, alanı o anki ihtiyaçlarımız doğrultusunda belirle-
diğimiz için şimdiki zaman kavramı ön plana çıkmaktadır. Geştalt  
kuramı ve terapi uygulamaları açısından da önemli bir yere sahip  
olan şimdiki zaman kavramı, kuram açısından da önemli bir yere 
sahiptir. Dolayısıyla şimdiki zaman kavramı ayrı bir başlık altında 
ele  alınacaktır. 

Şimdiki zaman
Perls’ün Geştalt kuramını oluştururken alan kuramından aldığı  

en önemli kavramlardan biri de şimdiki zaman kavramıdır. Perls  
(1947/1969:106) şimdiki zamanın dışında bir gerçekliğin olmadığı 
nı ifade etmiştir. Başka bir ifadeyle, şimdiki zamanı merkezimize  
almak yerine geçmişi ve geleceği merkezimize alırsak dengemiz bo-
zulmaktadır. Bu bakış açısıyla Perls geçmişi ve geleceği yadsımamış  
ve bunların şimdiki zamanı etkilediğini dile getirmiştir. Psikanalizi  
geçmişe çok fazla odaklandığı ve şimdiki zaman üzerinde yeterin-
ce durmadığı için eleştiren Perls (1947/1969:106), şimdiki zamanla  
temasımız olmazsa gerçek kendiliğimizi hissedemeyeceğimizi ve  
bunun sonucunda ya geçmişe ya da geleceğe odaklanacağımızı ileri  
sürmüştür. Bunu da şu şekilde açıklamıştır:

“Dengeli bir kişi, sıfır noktası olan şimdiyi ihmal etmeden  
geçmiş ve geleceği dikkate alır ve geleceği ve geçmişi asıl ger 
çek olarak görmez. Hepimiz ileriye ve geriye doğru bakarız.  
Ancak şimdiki zamanın nahoşluğu ile yüzleşemeyen ve sa-
dece geçmişte ve gelecekte yaşayan bir kişi gerçekliğe uyum  
sağlayamaz” (Perls,1947/1969:110).

Şimdiki zaman kavramı ile ilgili düşünceleri doğrultusunda Per-
ls, ‘şimdi ve burada’nın önemli bir yere sahip olduğunu düşünerek 
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terapi uygulamaları sırasında ‘şimdi ve burada’yı oldukça usta bir  
şekilde kullanmış ve kişinin daha derindeki çatışmalarına ve sorun-
larına kolayca ulaşabildiğini göstermiştir.  

Perls (1973:120) seansta danışandan tüm dikkatini şimdide olup  
bitene odaklamasını beklemiştir. Bu sayede danışanın, duruşunun,  
nefes alışının, duygularının, sesinin, yüz ifadelerinin ve ön plana  
çıkan düşüncelerinin farkında olacağını ileri sürmüş, bu amaç doğ-
rultusunda da terapide danışanı ‘şimdi ve burada’ya çekmek için  
ondan “şimdi ….. farkındayım” cümlesini kurması istemiştir, çün-
kü “şimdi” ifadesinin bizi şimdiki zamanda tuttuğunu ve böylece  
kişinin tek gerçeklik olan şimdiki zamana odaklanacağını düşün-
müştür (Perls, 1973:64). Geştalt terapisi yaşantısal bir terapi olduğu  
için Perls (1973:63) ayrıca danışanlardan geçmiş zaman diliyle ko-
nuşmalarını değil, geçmişteki anılarını ve travmalarını şimdi zaman  
diliyle anlatmalarını, böylece bunları yeniden yaşamaları istemiştir.  
Bu noktada, danışan geçmişteki bir sorunuyla ilgili defteri kapata-
caksa bunu şimdiki zamanda yapması gerekmektedir.  

Perls’e göre (1973:65) şimdiki zamanla çalışmamız bize, danışan-
da nelerin gelişmediği, nelerin eksik olduğu, hangi manipülasyon  
yollarına sahip olduğu ve danışanın şu anki kaynaklarının ne ol-
duğu hakkında bilgi vermektedir. Bunun yanı sıra Perls (1973:66)  
özellikle nevrozda psikanalizin yaptığı gibi tamamlanmamış işler 
le ilgili konuşmanın ve bunun üzerinde yorum yapmanın nevrotik  
kişinin ‘şimdi ve burada’da kalmasını engellemekten başka bir işe  
yaramayacağını ifade etmiştir. Ayrıca Perls (1973:87) terapistin de  
‘şimdi ve burada’da danışanın sözel olmayan bedensel tepkilerine  
odaklanmasının önemli olduğunun altını çizmiştir.  

Perls (1948/1975: 56) “Bütünleşmenin Kuramı ve Tekniği (Theory 
and Tecnique of Integration)” adlı makalesinde terapötik ilişki açı-
sından şimdi ve burada’nın önemi üzerinde de durmuştur. Trans-
ferans kavramının seansta olup bitenleri konuşma imkanı verme-
diğini ve terapistle kurulan ilişki üzerinde durmaktan çok geçmişe  
odaklanmaya yol açtığını belirten Perls (1948/1975:56), eğer kişinin  
terapistle ilişkisinde bir değişiklik olursa, bunun diğer ilişkilerinde 
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de değişikliğe yol açabileceğini ifade etmiştir. Seanstaki ilişki ‘şimdi 
ve burada’ da konuşulursa, o zaman terapistin danışanın ‘şimdi ki 
an’ da temastan ve gerçeklikten nasıl kaçmak isteğini anlayabilece-
ğine dikkati çekmiştir.  

Yukarıda belirtildiği gibi alan kuramında ihtiyaçlar, alanı nasıl  
anlamlandıracağımızı ve organize edileceğimizi belirlemektedir.  
Şimdi de Geştalt yaklaşımının en önemli konu başlıklarından biri  
olan ihtiyaçlar konusunu Perls’ün nasıl ele aldığı incelenecektir.

 
Ihtiyaç kavramı
Perls’ün psikanalizde eleştirdiği ve Geştalt yaklaşımında  

farklı şekilde ele aldığı kavramlardan biri de dürtüdür. Perls  
(1947/1969:30) “Ego, Açlık ve Saldırganlık (Ego, Hunger and Agg-
ression)” adlı kitabında Freud’un dürtü kavramına karşı çıkmış,  
Freud tarafından dürtü olarak tanımlananın, aslında davranışlar  
ile fizyolojik tepkilere göre belirlenen bir kavram olduğunu ve in-
sanın homeostatik dengesini dikkate almadan dürtüleri sınıflama  
girişimlerinin yapay olacağını, çünkü insanın çok fazla dürtüye  
sahip olduğu ve bunların kişinin o anki gereksinimlerine göre de 
ğiştiğini ileri sürmüştür. Perls (1947/1969:31) bu kitabında dürtü-
lerin iki başlık altında toplanabileceğini ifade etmiştir. Bunlar ken-
diliğin devamını sağlayan ve türün devamlılığını sağlayan dür-
tülerdir. Ancak daha sonra Perls dürtü yerine ihtiyaç kavramını  
kullanmayı tercih etmiştir. Bunun sebebi ihtiyaçların çevreyle olan  
etkileşimde ortaya çıkan her şeyi içermesi ve insanın davranışları-
nı anlamada dürtüden daha açıklayıcı olmasıdır, çünkü dürtüler  
daha fizyolojik alana aittir ve kişinin çevreyle etkileşimine göre  
değişiklik göstermemektedir. Bu noktada Freud’un dürtü kuramı-
na atıfta bulunarak dürtülerin bastırılamayacağını, ancak onların  
ifade edilme şekillerinin bastırılabileceğini ifade etmiştir. Örneğin  
hayatta kalma dürtümüzü bastıramayız, ancak hayatta kalma açı-
sından uygun olmayan davranışı yapmayı engelleyebiliriz (Perls,  
1973:7).

Tu ğ b a  Aya z
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Perls’e göre (1973:6) organizmanın fizyolojik olduğu kadar psi-
kolojik ihtiyaçları da bulunmaktadır. Fizyolojik ihtiyaçlar gibi psi-
kolojik ihtiyaçlar ortaya çıktığında da kişinin dengesi bozulmakta-
dır. İnsandaki tüm eksiklikler biyolojik kökenli olmadığı gibi mo-
dernleşme ile birlikte bazen hayali, bazen gerçek veya ikincil öneme  
sahip pek çok ihtiyacımız bulunmaktadır (Perls, 1947/1969:31). Tüm  
bu ihtiyaçlarımız arasında Perls’ün (1973:7) merkezi önem atfettiği  
ihtiyaçlarımız hayatta kalmak ve büyümektir.  

Perls (1973:18), “Bu kadar çok ihtiyacımız arasından hangisini  
daha önce karşılayacağımızı neye göre belirliyoruz?” sorusuna ya-
nıt olarak doğanın kendi içindeki döngüsünden hareket ederek ih-
tiyaç döngüsü kavramını ortaya atmış, o anki koşulda ve zamanda  
hangi ihtiyacımız daha önemliyse ya da bizim ilgimizi çekiyorsa ona  
öncelik vereceğimizi ifade etmiştir. Dolayısıyla Perls (1947/1969:38)  
ihtiyaçların duruma, zamana ya da koşullara göre sürekli farklılık  
göstereceği ve psikanalizin tanımladığı gibi belirli dürtülerin davra-
nışlarımızı ya da duygularımızı belirlemeyeceğinin altını çizmiştir.  

Perls’e göre (1947/1969:34) kişi kendi kendine yetemez, bu ne-
denle ihtiyaçlarını karşılamak için çevresindeki kaynaklara ihtiyaç  
duymaktadır. Bu noktada Perls (1947/1969:38) ihtiyaçlarımızı kar-
şılamak için çevreyi kendi öznel dünyamıza göre anlamlandıraca 
ğımızı ve dış dünyada ihtiyaçlarımızı karşılamak için kendi öznel  
gerçekliğimizi oluşturacağımızı ifade etmiştir. Bu bakış açısıyla bir-
likte Perls (1973:19) kişiyi psikanalizdeki gibi “pasif” bir rolde değil,  
ihtiyaçlarını belirlemede ve ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını seçme  
konusunda aktif ve sorumluluk sahibi biri olarak görmüştür.  

Kişiye ihtiyaçlarını karşılama noktasında aktif bir rol yükleyen  
Perls bunu yaparken kişinin kendini ayarlama becerisini ön plana  
çıkarmıştır. Aslında Perls, Freud’un da üzerinde durduğu homeos-
tatik denge kavramına kuramında önemli bir yer verirken, homeos-
tatik dengeyi ayarlamada kişinin aktif bir rol üstleneceğinin altını  
çizmiştir. Şimdi homestatik denge kavramının ve kendini ayarlama  
becerisinin Perls tarafından nasıl ele alındığı aşağıdaki bölümde  
açıklanacaktır.
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Homeostazis ve kendini ayarlama
Perls’ün homeostatik denge kavramına verdiği önemin altında  

kuramını oluştururken insanın doğanın bir parçası olduğu ve on-
dan bağımsız ve izole olamayacağı görüşünü yatmaktadır. Perls’e  
göre (1973:4) tüm yaşam organizmadaki denge ve dengesizlik ile  
karakterizedir. Kişinin ihtiyaçlarını karşılaması bu dengeyi bulma-
sıyla ilişkilidir. Zira Perls (1969:6) sağlıklı olmayı da sahip oldukla-
rımızın bir denge içinde olması olarak tanımlamıştır. Homeostatik  
süreç de kişinin çevreyle etkileşime girerek kendisini ayarladığı bir  
süreçtir (Perls, 1973:5). Bunu da şöyle ifade etmektedir:  

“Kişinin sosyal ya da psikolojik olarak attığı her adım, bu  
dengeyi bulmaya ve kişinin ihtiyaçları ile toplumun talepleri  
arasında bir denge kurmaya yöneliktir” (Perls, 1973:27).

Kişi ile çevrenin karşılıklı ilişkisine ve birbirleri için nasıl vazge-
çilmez olduklarına vurgu yapan Perls’e göre (1973:27), kişi sadece  
kendisini ön planda tutarsa ve toplumun taleplerini önemsemezse  
antisosyal biri haline gelebilmektedir. Diğer bir taraftan, kişi çok  
fazla geri çekilirse o zaman toplumun baskısını ve kişiyi biçimlen-
dirme çabalarını daha fazla hissedeceğini, böylece kişinin sosyal  
yaşama yabancı hale geleceğini ifade etmiştir. Perls’e göre (1973:4)  
tüm bunlar homeastatik denge ile belirlenmektedir. Bu süreçte or-
ganizma değişen koşullar altında dengesini sağlamaya çalışmakta,  
kendi ihtiyaçları ile çevrenin talepleri arasında bir denge kurmaya  
çalışmaktadır (Perls, 1973:4).  

Homeostatik dengeyi sağlamada en önemli süreç, Perls için kişi-
nin kendisini ayarlamasıdır. Zaten yaşamak için organizmanın ken-
disini ayarlaması ve yeniden denge kurması gerekmektedir (Perls, 
Hefferline ve Goodman, 1951/1973:294). Yazarlar da  baskın ihtiyacın 
spontan şekilde fark edilmesine ve temas işlevlerinin organizasyo-
nunun tümüne “organizmanın kendini ayarlaması” adını vermiştir. 
Perls (1973:8) kişinin ihtiyaçlarını karşılaması için  hem ihtiyacının 
hem de bunu çevreden nasıl karşılayacağını bilmesi  gerektiğini ve 
bunları yaparken de aktif bir role sahip olduğunun altını çizmiştir. 
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Ancak kişinin kendisini ayarlamasına rağmen ihtiyaçlarını karşıla-
yamaması da söz konusudur. Zaten kendini ayarlamadan kastedi-
len, kişinin var olan çevresel koşullar içinde ihtiyaçlarını karşılamak 
için elinden gelenin en iyisini yapabilmesidir (Daş, 2006:67). Ayrıca 
Perls’e göre (1947/1969: 46) kendini ayarlama  göründüğü kadar ba-
sit ve kolay bir süreç değildir. Öncelikle bunu  yapabilmek için coğ-
rafi engellerden, anlık zorluklara ve sosyal ta bulara kadar pek çok 
engelin aşılması gerekmektedir. 

Yukarıda bahsedildiği gibi ihtiyaçlarımızı karşılamak için bir  
çevreye ihtiyacımız vardır. Bu çevreyle nasıl bir etkileşim içinde ol-
duğumuz da ihtiyaçlarımızın nasıl karşılanacağını belirlemektedir.  
Bu noktada aşağıda Geştalt kuramı açısından önemli bir yere sahip  
olan temas kavramı üzerinde durulacaktır.

 
Temas
Geştalt psikologlarının algı ile ilgili yaptığı çalışmalar, psikolo-

jide baskın olan insanın pasif bir şekilde çevresindeki uyarıcı bom-
bardımanına maruz kaldığı görüşüne karşı çıkarak insanın çev-
resindeki uyaranları algılama ve organize etme konusunda seçici 
ve aktif bir rol oynadığı görüşü üzerinde durmuştur. Bu noktada  
temas kavramı Geştalt kuramında kişinin çevreyle kurduğu ilişki-
deki aktif rolünü vurgulayan bir kavram olarak kuramın merkezine  
yerleştirilmiştir, çünkü kişinin çevresiyle kurduğu temas yoluyla  
uyaranları bütünleştirdiği, organize ettiği ve tüm bunlara göre be-
lirli davranışlar sergilediği ya da eylemlerde bulunduğu ileri sürül-
müştür (Wheeler ve Axelsson, 2015: 29). İkinci Dünya Savaşı’nın  
bitişiyle birlikte ortaya çıkan radikal sosyal değişimlere paralel ola-
rak Perls (1973:23), temas kavramı ile insanı, pasif şekilde otoritenin  
isteklerine boğun eğen bir konumdan özgürce seçim yapabilen ve  
yaratıcı bir şekilde ilişkilerini organize eden bir konuma taşımıştır.  
Dolayısıyla Geştalt kuramında kişinin çevresini yorumlama ve an-
lamlandırma süreçlerini anlamaya dayandığı için temasın merkezi  
bir rolü bulunmaktadır. Zaten Geştalt kuramının asıl çalışma ala-
nını da kişinin çevre ile etkileşiminin içinde yer alan her şey, yani 
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temas olarak belirlemiştir. Perls’e göre (1973:24) bizler temaslar sa-
yesinde yeni şeyleri özümseyerek gelişir ve büyürüz. Temasın için-
de var olan bize uyan şeyleri özümsemek ve bize uymayan şeyleri  
reddetmek, yeni olana pasifçe uyum sağlamak ve onu kabul etmek  
değildir, çünkü yeni olanın özümsenmesi aktif bir çabayı gerektir-
mektedir (Perls, Hefferline ve Goodman, 1951/1973:276-278). 

Daha önce de bahsettiğimiz gibi Perls bir kavramı tanımlarken  
onu zıddı ile birlikte tanımlamıştır. Bu noktada temasın zıddı geri  
çekilmedir. Perls (1973:21) temas ederek ve geri çekilerek çevreyle  
iyi bir temas kurabileceğimizi ifade etmiştir. Perls’e göre (1973:23)  
temas ve geri çekilme ritmik bir örüntü içinde gerçekleşmelidir. Te-
mas çok uzun sürerse, etkisiz ya da acı verici hale gelmekte, geri  çe-
kilme uzun sürerse hayatı etkilemeye devam edebilmektedir. Perls 
(1973:23) bu temas ve geri çekilme ritmi sağlıklı bir şekilde işlerse  
ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimizi ifade etmiştir.  

Bunun yanı sıra Perls (1973:24) gerçek bir temastan söz edebil-
memiz için iki ayrı şeyin temasından bahsetmemiz gerektiği üze-
rinde durmuştur. Diğer bir değişle, sınırın var olduğu ve iki farklı  
şeyin olduğu yerde temastan söz edilebilmektedir. Bu nedenle şim-
di temas sınırı kavramı üzerinde durulacaktır. 

 
Temas sınırı
Perls (1969:7) organizma ile çevre ilişkisinden bahsederken ego  

sınırından bahsetmiş, her şeyin bir sınırı olduğunu ve organizma-
nın çevreyle ilişkisinin de bu sınırlarla tanımlandığını belirtmiştir. 
Perls, (1969:8) kendilik sınırının nerede başladığını ve çevrenin sı-
nırının nerede bittiğini belirlemenin çok kolay olmadığını da belirt-
miştir. Perls’e göre (1969:15) yaşamda kalabilmek için çevrede ihti-
yacımız olan şeyler vardır, ancak bir sınırımız yoksa çevrede ihtiya-
cımız olan şeyleri ayırt edemeyiz ve çevre ile kendimiz arasında bir 
ayrım olmadığı için ihtiyacımız olan şeyle temas edemeyiz.  

Perls, Hefferline ve Goodman’a göre (1951/1973:277) bu temas  
sınırı aynı zamanda yaratıcı uyumların da gerçekleştiği yerdir.

Tu ğ b a  Aya z
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Yazarlar, yaratıcılık ve uyumun birbirlerinin kutupları olduğunu  
ve her ikisinin de gerekli olduğunu ifade etmişlerdir. Perls’e göre  
(1947/1969:46) sadece çevreye uyum yaparsak ve yaratıcılığımızı  
ortaya koymazsak kendi sınırlarımızı koruyamayız. Sadece yaratıcı  
olursak da içinde bulunduğumuz koşularla uyum yapamadığımız  
için sağlıklı bir temas kuramayız. 

Perls kuramını oluşturduğu ilk yıllarda kişinin çevreyle kurdu-
ğu temasta saldırganlık ve açlık dürtüsünün önemli bir yere sahip  
olduğunun üzerinde durmuştur. Şimdi Perls tarafından saldırgan-
lık ve açlık dürtüsünün temas açısından nasıl ele alındığı açıklana-
caktır.

Saldırganlık
Perls temas kavramıyla paralel olarak “Ego, Açlık ve Saldır-

ganlık (Ego, Hunger and Aggression)” adlı kitabında saldırganlı-
ğa temas sırasında ortaya çıkan özümseme-reddetme işlevlerinin  
yerine getirilmesi açısından oldukça önemli bir yer atfetmiştir. Bu  
açıdan bakıldığında temas sırasında kişinin pasif olmadığını ve or-
taya çıkan şeyi pasif bir şekilde kabul etmeyeceğini varsaydığı için 
saldırganlığın, yani ortaya çıkan şeyin parçalanmasının gerekliliği  
üzerinde durmuştur. Ancak Perls ve sonrasında Perls, Hefferline ve  
Goodman (1951/1973: 196) saldırganlık kelimesini şiddete başvur-
ma anlamından bağımsız şekilde çevreyle teması başlatan her şey  
anlamında kullanmışlardır. Perls (1955/1975:32) “Ahlak, Ego Sınırı  
ve Saldırganlık (Morality, Ego boundary and Aggression)” adlı ma-
kalesinde ego sınırının işlevinin ayrım yapmak olduğunu, bunun  
da saldırganlığın devreye girmesiyle mümkün olabileceğini ifade  
etmiştir. Bunun nedenini de büyüyebilmek için dışarıdaki şeyleri  
içe alma, bunları özümsenebilir hale getirme ve yeniden yapılandır-
ma gerekliliğimiz olarak açıklamıştır. Perls’e göre (1955/1975:33) sal-
dırganlığın iki amacı vardır. Bunlardan birincisi güçsüz hale gelene  
kadar tehdit eden şeyi parçalamak, ikincisi ise büyümek için gerekli 
şeyi yeniden yapılandırarak özümsenebilir hale getirmektir. Bu  ne-
denle saldırganlığın büyümek ve gelişmek için gerekli olduğunu ve 
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“doğanın bir aracı olduğunu” vurgulamıştır.  Perls (1947/1969:136) 
Freud’a karşı çıkarak libidonun bastırılmasından çok aslında sal-
dırganlığın bastırılmasının toplum ve birey açısından daha haya-
ti sonuçları olduğunu düşünmüş, saldırganlığın  bir şekilde açığa 
çıkması gerektiğini ifade etmiştir. Burada Perls’ün kastettiği kişinin 
çevreden aldığı bilgilerden kendisine uymayanları hemen kabul-
lenmeyip sorgulaması, gerekirse reddetmesi veya  kendine uygun 
şekilde dönüştürebilmesidir. Ancak bunun da ancak temas yoluyla 
olursa kişinin büyümesine katkıda bulanacağını  belirtmiştir.  

 
Açlık dürtüsü

Perls (1947/1969: 126-127) zihinsel içe almayı sindirim sistemi ile  
ilişkilendirmiş ve çocuğun doğumdan sonra dişlerinin de gelişimiy-
le birlikte kendisi için yararlı şeyleri ısırarak içe aldığını ifade etmiş-
tir. Perls (1947/1969: 134) yemek yeme ile zihin arasındaki ilişkiyi  
öyle bir noktaya taşımıştır ki, yiyecek için uygun bir lezzet duyusu  
olmayan bir kişinin sanata, giyeceklere ve diğer şeylere karşı da bir  
lezzet hissinin olmayacağını ifade etmiştir. O’na göre yiyeceklere  
karşı yaklaşımımızın dünyayı ele alışımız, bazı şeyleri anlama bece-
rimiz ve zekâmız üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır.  

Kişinin çevreyle ya da kendisiyle kurduğu temas ilişkisi her za-
man sağlıklı bir şekilde ilerlememektedir. Bu açıdan kişinin tema-
sının nasıl bozulduğunu ve sağlıklı bir teması nasıl sürdüreceğini  
anlamak için aşağıda temas biçimleri ele alınacaktır. 

Temas biçimleri
Perls (1973:32) temas biçimlerini ben ve diğeri arasındaki sınırda  

gerçekleşen ve etkileşimi bozan engeller olarak görmüştür. Aşağıda  
görüleceği gibi psikanalizdeki savunma mekanizmaları ile paralel-
lik gösteren temas biçimleri aslında kişinin hem kendisiyle hem de  
çevresiyle sağlıklı bir temas kurmasını engelleyen yollar olarak ele  
alınmıştır. Psikanalitik kuramda ise savunma mekanizmaları kabul  
edilemeyen dürtü ile baş etmek için kişinin geliştirdiği yollar olarak  
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tanımlanmışlardır. Ancak Perls temas biçimlerini kuramının içine  
dahil ederken bu temas biçimlerinin hem teması bozucu etkilerini  
hem de kişi için yararlı taraflarını vurgulamıştır. Perls dört temel te-
mas biçimi tanımlamış ve Goddman ve Hefferline ile birlikte bunlara 
iki tane daha eklenmiştir.  

Bu temas biçimlerinden ilki içe almadır. Perls (1973:33) sindirilme-
miş tutumlara, davranış örüntülerine, hissetme ve değerlendirme  bi-
çimlerine “içe alınanlar” ve bu sindirilmemiş ve yabancı olan içe alı-
nan bilgilerin kişiliğe eklenme sürecine de “içe alma” adını vermiştir. 
Perls (1973:32) içe alma temas biçimini büyümeye katkısı bağlamında 
ele almış, büyümeye katkıda bulunan şeylerin içe alınması  ve büyü-
meye katkıda bulunmayan şeylerin özümsenmesi ya da reddedilmesi 
gerekliliği üzerinde durmuştur. Özellikle içe alma temas  biçiminde 
Perls içe almayı üçe ayırmaktadır: tam bir içe alma, kısmi  içe alma ve 
özümseme. Bunları da emme, ısırma ve çiğneme işlevleri  ile ilişki-
lendirmiştir (Perls, 1947/1969:153). Tam içe almada kişi sanki  dişleri 
yokmuş gibi davranır ve içe aldığı şeyler bütün olarak kalır  ve alınan 
şey bedene yabancı gibidir (Perls, 1947/1969:154). Kısmi  içe almada 
kişi bazı şeyleri içe almaktadır, ancak burada da içe alınan şey kişiye 
ait olmadığı için özümsenmeden kalmaktadır (Perls,  1947/1969:155). 
Perls aslında tüm içe almaları kişinin ihtiyaçlarına karşılık gelmedi-
ği ve özümsenmediği için olumsuz olarak değerlendirmiş ve hangi 
tür içe alma olur sa olsun hepsinin bedene yabancı kalmaması için 
bir parçalanma ve  özümsenme sürecinden geçmesi gerektiğini ifade 
etmiştir.  

Perls’e göre (1973:35) içe alma temas biçiminin tersi yansıtmadır.  
O’na göre içe almada kişi aslında çevreye ait olan bir şeyden sorum-
lu tutulmuş, yansıtmada ise aslında kişiden kaynaklanan bir şeyden 
dolayı çevre sorumlu tutulmuştur. Patolojik yansıtmaların parano-
yada görüldüğünün altını çizen Perls (1973:35), burada kişinin ken-
di duyguları, istekleri, arzuları için sorumluluğu kabul etmediğini 
ve bunları diğerlerine atfettiğini ileri sürmüştür. Aslında dış dünya  
ile ilgili gözleme ve varsayıma dayanan her şey yansıtmaları oluş-
turmaktadır, bu nedenle patolojik olmayan yansıtmalardan da söz  
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etmek mümkündür (Perls, 1973:36). O’na göre sorun yaratan yan-
sıtmalar, kişinin kendi varsayımlarına dayandığını kabul etmediği 
yansıtmalardır. Örneğin nevrozdaki yansıtmalar hem çevreyle baş  
etmek için hem de kişinin kendisine karşı kullanıldığı yansıtmalardır. 
Perls’e göre (1973:37) yansıtma temas biçimini kullanan kişi koşulla-
rın kurbanı haline gelmiş ve hayatında aktif bir rol oynayamamıştır.  
Dolayısıyla kişinin içe aldığı ve sindirilmemiş bilgilerden kurtulmak  
isteyeceğini ve bunları dışarıya yansıtacağını, ancak yansıttığı şeyle-
rin aslında kendisinin sahip çıkmadığı yönleri olduğunu belirtmiştir.

İç içe geçme temas biçiminde ben ve diğeri arasındaki sınır orta-
dan kalkmaktadır (Perls, 1973:38). Perls, Hefferline ve Goodman  
(1951/1973:153) temasın olması için belirli düzeyde bir iç içe geç-
menin olması gerektiğini söylemişlerdir. Patolojik olan iç içe geç-
mede kişi kendisi ve diğeri arasında ayrım yapamamakta ve kendi-
lik hissini kaybettiği için kendisini deneyimleyememektedir (Perls,  
1973:38). 

Perls’e göre (1947/1969:584) kendine döndürme temas biçimi diğer-
lerinin kendisi için yapmasını istediği şeyi kişinin kendisine yapma-
sıdır. Perls’e göre (1947/1969:41) kendine döndüren kişiler çevrede  
değişim yaratmak için enerjisini dışarıya yöneltmek yerine kendisi-
ne yönlendirmekte ve kendisini hedef davranışın nesnesi haline  ge-
tirmektedirler. 

Perls duyarsızlaşma temas biçiminden ilk kez “Ego, Hunger ve Ag-
ression” adlı kitabında bahsetmiştir. Daha sonra Hefferline ve Good-
man ile bu temas biçimini daha detaylı şekilde ele almıştır. Duyar-
sızlaşmada kişi hem kendi bedenindeki duyumlara hem de yaşadığı 
duygulara duyarsızlaşmaktadır. Özellikle Perls ilk kitabı “Ego, Aç-
lık ve Saldırganlık’ta (Ego, Hunger and Aggression) modern insanın  
sürekli duyumlarına ve duygularına yabancılaştığını, aldığı ilaçlarla  
hem duyumlarını hem de duygularını bastırmaya ve fark etmeme-
ye çalıştığını ifade etmiştir. Perls (1947/1969:117) kişinin bedenine ve  
duygularına duyarsızlaşarak hem kendi varoluşuna yabancılaştığını  
hem de diğerleriyle temasının azaldığını belirtmiştir.

Tu ğ b a  Aya z
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  Kendini seyretme temas biçimi Goodman tarafından ortaya atıl-
mıştır. Bu temas biçiminde kişi bilerek sürekli kendisini incelemek-
te ve sorgulamaktadır. Bu temas biçimini kullanan kişinin amacı,  
kendisini kontrol ederek güvende olduğunu ve herhangi bir risk  
altında olmadığını garanti etmeye çalışmaktır. Perls, Hefferline ve  
Goodman (1951/1973:516-517) bu temas biçiminin belirli düzeyde  
sağlıklı olduğunu, çünkü kendimizi gözden geçirmez, seçenekleri-
mizi sağlıklı bir şekilde değerlendirmez ve ne yaptığımızı düşün-
meden hareket edersek bunun hem kendimiz hem de ilişkilerimiz  
açısından olumsuz sonuçları olabileceğini belirtmişlerdir.  

Yukarıda da bahsedildiği gibi çevre ve kişi arasında bir ayrım  
söz konusu olduğu sürece temastan bahsedebiliriz. Dolayısıyla bu  
ayrımı yapabilmede kendiliğimizin farkında olmak, çevreyle nasıl  
bir temas içinde olduğumuzu belirlemede önemli bir yere sahiptir.  
Bu noktada Perls’ün Geştalt yaklaşımının en önemli kavramların-
dan biri olan kendilik kavramını nasıl ele aldığı tartışılacaktır

Kendilik
Perls kendilikle ilgili düşüncelerini ilk kez “Ego, Açlık ve Sal-

dırganlık (Ego, Hunger and Aggression)” adlı kitabında Freud’un  
psikanalitik kuramında kullandığı süperego, ego ve id kavram-
la rını kullanarak açıklamıştır. Bu kitabında daha çok Freud’un 
ku ramını eleştiren Perls (1947/1969:263), organizma-çevre ilişkisi 
ne değinse de daha çok intrapsişik süreçlere odaklanmıştır. Perls  
(1947/1969:263-265), Freud’dan farklı olarak egoyu id ve süperego  
arasında denge kurmaya çalışan bir yapı olarak değil, daha bağım-
sız, aktif ve sorumluluk alan bir yapı olarak ele almıştır. Burada  
Perls (1947/1969:265) Freud’dan ayrışarak kişinin sorunlarından bi-
linçaltı ya da ‘id’in sorumlu tutulamayacağını, kişinin davranışları-
nın sorumluluğunu alabileceğini ve sahip çıkmadığı taraflara sahip  
çıkarak ego işlevlerini daha aktif hale getireceğini ifade etmiştir.  
Perls (1973:22) “Terapi yaklaşımına tanıklık etme (Eye Witness to  
Therapy Approach)” adlı kitabında da kendiliğin, ayırt etme kapa-
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sitesini kullanarak çevreden neyin içe alınıp neyin reddedeceğini 
seçerek nasıl biri olacağımızı belirleyebileceğimizi ve bunu her an  
yapmayı sürdüreceğimizi ifade etmiştir. Kendilikle ilgili kavram-
sallaştırması zamanla değişikliğe uğrayan Perls, (1969:7) “Tam an-
lamıyla Geştalt (Gestalt Verbatim)” adlı kitabında ilk kez karakter  
kavramından bahsetmiş ve karakter kavramı ile toplumun kişiden  
beklediği katı, önceden belirlenmiş ve duruma göre değişmeyen bir  
davranış örüntüsü tanımlamıştır.  

Geştalt yaklaşımında kendilik kuramı büyük ölçüde Goodman  
tarafından şekillendirilmiştir. Perls’ün buna en önemli katkısının  
egoyu pasif ve id ya da süperegonun kontrolünde bir yapı olmak-
tan  çıkarıp, aktif ve sorumluluk alan bir yapı olarak kavramsallaş-
tırmasıdır. Goodman “Geştalt terapisi: İnsanın kişiliğinde Heyecan 
ve Büyüme (Getalt therapy: Excitement and Growth in Human Per-
sonality)” adlı kitabın ikinci bölümünde kendilik kuramına ilişkin 
görüşlerini  detaylı bir şekilde ele almıştır. Goodman’la birlikte ken-
diliğin ele alınışındaki en önemli farklılık, kendiliğin sabit bir yapı 
olarak değil,  çevreyle temas sonucu değişen bir yapı olarak ele alın-
masıdır. Good man kendiliği herhangi bir andaki temaslar sistemi 
olarak tanımla mıştır (Perls ve ark., 1951/1973:281-282). Goodman’a  
göre kendilik zorlu koşullarda uyum için gerekli temas sistemleridir  
ve kendilik organizma ile çevrenin dahil olduğu temas sınırında iş-
lev  göstermektedir (Perls, ve ark., 1951/1973: 427). Goodman’a göre 
(Perls ve ark., 1951/1973:426) kendi lik ancak diğeri ile etkileşimde 
ortaya çıkmaktadır. Diğer bir deyişle,  Goodman  kendiliğin  soyut 
olarak farkına varılamayacağını, ancak bir şeyle temas halindeyken 
farkına varılabileceğini ifade etmiştir. 

Geştalt yaklaşımında kendilik kuramının en kritik noktası, çev-
reyle ilişkisinde uyum yapmak için temas biçimlerini kullanan ken-
diliğin, çevreyle kurduğu temasta aktif bir rol oynayarak kişinin 
büyümesine aracılık etmesidir. Dolayısıyla kendilik bütünleştirici 
ve yaratıcıdır, büyümemiz için gerekli anlamı bulmada ve bunu ya-
ratmada önemli bir rol oynamaktadır (Perls ve ark., 1951/1973: 428).

Tu ğ b a  Aya z
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Kendilik kavramını açıklarken özellikle kendiliğe Geştalt kura-
mında aktif bir rol atfedildiği için bu noktada sorumluluk kavramı  
da ön plana çıkmaktadır. Aşağıda sorumluluk kavramının kendilik  
açısından önemi ele alınacaktır. 

Sorumluluk
Perls (1969:107) kişinin kendi hayatı ve davranışları için sorum-

luluk alabilmesini önemli bulmuştur. Kuramında İngilizce responsi-
bility kelimesini response-ability şeklinde ele almıştır. Yani O’na göre  
sorumluluk tepki verebilme becerisidir. Perls sorumluluk deyince  
aklımıza genelde görevlerin geldiğini söylemiştir. Fakat sorumluluk  
yaptıklarımıza ve kendimize sahip çıkmak, diğer bir ifadeyle yanıt  
verebilmek ve sadece kendimiz için sorumlu olabilmektir (Perls,  
1969:107). Perls, Hefferline ve Goodman, (1951/1973:61) sorumluluk  
alma noktasında şimdiki zamana özel bir vurgu yapmışlardır, çünkü  
kişinin ancak şimdi ve buradaya odaklanırsa varoluşuyla ilgili tercih  
yapacak tek kişi olduğunun farkına varacağını ileri sürmüşlerdir. Bu  
noktada Perls dile çok önem vermiştir. O’na göre sen yerine ben di-
linin kullanımı kişinin sorumluluğunu alması açısından önemlidir.  
Önceleri Perls, Hefferline ve Goodman (1951/1973:386) kişinin içinde  
yaşadığı ortamdaki sosyal faktörleri dikkate almış ve diğerlerini de  
gözeten bir sorumluluk anlayışından söz etmişlerdir. Ancak Perls  
daha sonraki yıllarda bireyselliğin de önemini vurgulamıştır. Geştalt  
duasında Perls’ün bu bakış açısı çok net görülmektedir:   

“Ben kendi işime bakarım, sen de kendi işine bak. 
Ben bu dünyaya senin beklentilerini gerçekleştirmek için  
gelmedim. 
Sen de benim beklentilerimi gerçekleştirmek için gelmedin. 
Sen sensin ve ben benim. 
Eğer tesadüf eseri birbirimizi bulursak bu çok güzel olur, 
Ama bulamazsak yapacak hiçbir şey yok.”

Görüldüğü gibi bu duada Perls herkesin kendi beklentilerinin 
ve ihtiyaçlarının sorumluluğunu alması gerektiğini vurgulamıştır. 
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Kendilikte bir başka önemli kavram kişinin kendisini destek-
leyebilmesidir. Kişi ancak kendisini desteklediği ölçüde büyüyüp  
gelişebilmektedir. Bu bağlamda aşağıda kendini destekleme kavra-
mına değinilecektir.

Kendini destekleme
Perls için kendini destekleme kavramı kendiliğin kavramsallaş-

tırmasında büyüme bağlamında ele alınması gereken önemli bir  
kavramdır. “Kişilik Bütünleşmesinin Kuramı ve Tekniği (Theory  
and Technique of Personality Integration)” adlı makalesinde Per-
ls (1966/1975:5) olgunlaşmayı çevresel destekten kişinin kendisini  
desteklemesine geçiş olarak tanımlamıştır. Kişinin ancak, acıya ve  
engellenmeye karşı gösterdiği toleransı artırırsa, bunu yaparken  de 
çevreden aldığı desteği azaltırsa olgunlaşabileceğini söylemiştir. 
Perls bu noktada görüldüğü gibi kişinin çevre nin talepleriyle daha 
çok kendi kişisel kaynaklarını kullanarak baş  etmesi gerektiği üze-
rinde durmuş, çevresel destek kavramı üzerin de yeterince durma-
mıştır. Perls (1966/1975:8) kişinin çevreyi kontrol etme çabalarının, 
yaşamın bilgeliğinin bir parçası olan kendi po tansiyelini kullanma-
sının önüne geçebileceğini vurgulamıştır.  

Kendini destekleme ile bağlantılı bir kavram olan kendini ger-
çekleştirmenin de kişinin kendisini desteklemesi yoluyla olabilece-
ğini vurgulamıştır. Şimdi aşağıda bu kavramdan bahsedilecektir. 

Kendini gerçekleştirme 
Perls, Hefferline ve Goodman (1951/1973: 472) kendini gerçek-

leştirmeyi kişinin yeniliğe açık olması, güvenlik arayışı içinde ol-
maması ve çevreden daha az destek arayışı içinde olması ile ilişkili  
olarak ele almışlardır. Yazarlara göre (1951/1973:429) kendini ger-
çekleştirmenin mümkün olması için kişinin otantik olarak kendisi-
nin farkında olması gerekmektedir. Bu da ancak kişinin diğerlerini  
manipüle etmek ve kontrol etmek yerine kabul etmediği taraflarına  
sahip çıkması ile mümkündür. 

Tu ğ b a  Aya z
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Yazarlar (1951/1973:430) ayrıca kendiliği sabit bir yapı olarak de-
ğil, çevredeki değişimlere ve yeni olasılıklara göre sürekli değişen  
bir yapı olarak ele aldıkları için “kendin ol” gibi ifadelerin yanıltıcı  
olabileceğini dile getirmişlerdir. Diğer bir değişle, kişinin sürekli  
olarak değişen çevre ile etkileşiminde spontan olmasının yaratıcı  
ve kişiye özgü bir davranışın ortaya çıkmasıyla sonuçlanabileceği-
ni, aksi takdirde kişinin kendisinden beklediği ideal davranışları  
gerçekleştirmeye çalışırken karmaşa yaşayacağını ve bu davranış-
ları ortaya koyamadığında kendisini değersiz hissedebileceğini ileri  
sürmüşlerdir.  

Perls’ün diyalektik bakış açısı onun bir şeyi ele alırken onun  
zıddı ile ele almasına yol açmıştır. Bu noktada kendiliğin anlaşıl-
masında kişinin zıtlıklarını yani kutuplarını anlamak önemlidir. Bu 
açıdan aşağıda kutuplar kavramı hakkında bilgi verilecektir.

 
Kutuplar
Perls (1947/1969:183) diyalektik bakış açısından dolayı genel  

olarak her şeyi zıddı ile birlikte düşünmektedir. Başka bir ifadey-
le bizler varoluşumuzdan itibaren ne iyi ne de kötüyüzdür, fakat  
zamanla bazı özelliklerimizi sahiplenmeme ve bazılarını reddetme  
eğiliminde olmaktayız. Perls’e göre (1969:18) kişi bu yönlerine sahip  
çıkmadıkça ya da onları inkâr ettikçe aslında içsel çatışması devam  
etmektedir. Diğer bir değişle, kişi sahip çıktığı tarafı görmezden  
gelmekte ve reddettiği tarafla sürekli bir mücadele içine girerek o  
tarafı bastırmaya çalışmaktadır. Şimdi Perls’ün en çok ele aldığı ku-
tup olan üst ben-alt ben kutbu ele alınacaktır. 

Üst ben-alt ben kutbu

Perls (1947/1969:205) yine kendilik kavramını ele alırken özellik 
le Adler’in aşağılık ve üstünlük duygusu arasındaki ilişkiye odak-
lanmıştır. Perls (1966/1975: 5) süperego-id çatışmasını üst ben-alt  
ben çatışması olarak değiştirmiştir. Burada dürtülerin sosyal ku-
rallar nedeniyle yasaklanmasının yarattığı çatışmalar değil, kişinin 
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ideale ulaşma sürecinde yaşadığı çatışmalar ön plana çıkmaktadır.  
Perls (1969:18), Freud’un süperego kavramına eleştirmiş ve neden  
süperegonun davranışlarımızı kontrol etmede etkin ve yeterli ola-
madığını sorgulamış ve bu sorunun altında Freud’un süperegoyu,  
kendi tanımıyla da üst beni ortaya koyarken, alt beni göz ardı etme-
sinin yattığını ileri sürmüştür.  

Perls’e göre (1969:19) üst ben cezalandıran, ilkel, otoriter ve  
kendisini haklı gören taraftır. Üstben her zaman alt bene emir ve-
rir, “meli/malı” şeklinde konuşur ve her zaman idealin peşinde 
dir. Üst ben kişiyi felaket senaryoları ile tehdit etmektedir: “Eğer  
böyle yapmazsan sevilmezsin gibi”. Perls (1966/1975:6) üst ben ile  
özdeşim kurduğumuzu ve onun otoritesini hemen kabul edip sor-
gulamadığımızı vurgularken, alt beni ise daha savunucu ve özür 
dileyerek üst beni manipüle etmeye çalışan ve üst benin taleple-
rinden kaçınmak için bazı beceriler geliştiren taraf olarak kavram-
sallaştırılmıştır. Üst ben ile alt ben birbirlerine üstünlük kurmak 
için  sürekli mücadele ettikleri için Perls’e göre (1969:19) alt ben/
üst ben  çatışması, yani bir nevi kendine işkence etme oyununa 
dönüşmektedir. Burada her iki taraf varlıklarını sürdürmek ve 
üstünlük kurmak için mücadele ettikleri için çatışmanın sürekli 
devam ettiğini ve bütünleşmenin olması için bu ikisinin de birbir-
lerini kontrol etmeye çalışmadan karşılıklı olarak birbirlerini din-
lemesi gerektiğini ifade etmiştir.  

Buraya kadar Perls’ün insanı nasıl ele aldığı ve kuramı buna göre  
nasıl şekillendirdiği ele alınmıştır. Ancak insanın sağlıklı işleyişinin  
nasıl bozulduğunu anlamak açısından Perls’ün psikopatolojiye ba-
kışı ayrıntılı şekilde tartışılacaktır.

Psikolojik sorunlar
Perls, Hefferline ve Goodman (1951/1973:507) insan insana iliş-

kiyi terapide önemli bir yere koydukları için tanılara şüpheyle bak-
mışlar ve bunların kişiye hastalık yaftasını yapıştırarak, kişinin öz-
günlüğünün göz ardı edilmesine yol açacağını ileri sürmüşlerdir.  

Tu ğ b a  Aya z
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Yazarlar ayrıca tanının terapistle danışan arasında ben-o ilişkisinin  
kurulmasına yol açacağını, bunun da terapist ve danışan arasın-
daki diyalog ilişkisini bozacağını ifade etmişlerdir. Aslında Perls,  
Hefferline ve Goodman daha çok patolojiyi anlamada geştalt olu-
şum ve bozulma sürecine odaklandıkları ve bu çerçevede çevreyle  
temasın nasıl bozulduğunu anlamaya çalıştıkları için psikopatolo-
jiyi kategorilere ayırmamışlardır. Perls (1977:45) ise genel olarak  
tanı kategorilerine de karşı olup, hiçbir kitabında spesifik tanı ka-
tegorilerine değinmemiştir. O’na göre Geştalt yaklaşımı  daha çok 
şimdi ve burada’ya ve sürece odaklanan bir yaklaşım olduğu için 
tanı kategorilerinden çok süreç içindeki değişimleri ve bozulmaları 
dikkate almalıdır. Her ne kadar tanı koymaya karşı mesafeli olsa-
lar da Perls, Hefferline ve Goodman (1951/1973:228- 229) terapistin 
seans içinde hangi yöne bakacağını bilmesi için zihninde bir kav-
ramsallaştırmanın olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Fakat işin 
sanatsal kısmının, bu kavramsallaştırmayı şimdiki gerçeklikten 
uzaklaşmadan ve süregiden gerçekliği kaçırmadan  yapmak oldu-
ğunu da eklemişlerdir. Perls’ün kuramda en çok üzerinde durdu-
ğu patoloji nevrozlardır. Şimdi Perls’ün nevrozlara nasıl baktığı ele 
alınacaktır. 

Nevroza bakışı
Perls (1947/1969:93) psikiyatrist olarak yaptığı çalışmaların ar-

dından Freud’un libidinal teorisinin eksikliklerini görmüş, her  
nevrozun altında cinsellikle ilgili bir sorunun olmadığını gözlem-
lemiştir. Perls (1947/1969:93), Freud’un nevrozun aslında gelişim ve  
uyumla ilgili bir sorun olduğu şeklindeki görüşlerini temel almış  
ve nevrozdaki çatışmanın kişi ile çevre arasında yaşandığını ortaya  
koymuştur. Kişi de topluma uyum sağlamak adına uygun olduğu-
nu düşündüğü davranışları yaparak ve sabit davranış örüntüleri  
sergileyerek kendi gerçek duygularını, isteklerini ve ihtiyaçlarını  
önemsememeye başlamakta ve kendi duygularına yabancılaşmak-
tadır (Perls, 1966/1975:1). 
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Perls (1947/1969:116) nevrozda kişinin şimdi ile geçmişi birbi-
rinden ayıramadığını ifade etmiştir. Ayrıca kişinin değişen koşul-
larda çevreyle etkileşim yollarının da sürekli değişmek zorunda 
olduğunu vurgulamıştır. Perls’e göre (1973:25) nevroz, çevreyi de-
ğiştirme ve çevreyle temas kurma yolları esnek olmadığında ortaya  
çıkmaktadır. Böyle olduğunda kişinin çevresinden sosyal ihtiyaç-
ları da dahil tüm ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geleceğini ifade  
etmiştir. Perls (1973:26) nevrotik durum için ne sadece çevreyi ne 
de kişiyi sorumlu tutmuştur. Kişi ve çevreyi bütün olarak algıladığı  
için nevrotik bir durum varsa hem çevrenin hem de kişinin “has-
ta” olduğunu ifade etmiştir. Dolayısıyla Perls psikanalizden farklı  
olarak nevrozu bütüncül bir bakış açısıyla ele almıştır. Ancak Perls  
(1973:31) her temas sınırındaki bir dengesizliğin nevrozu yaratma-
dığını belirtmiştir. Nevrozun ortaya çıkması için kişinin tekrarlanan  
pek çok olumsuz yaşantıya ya da iz bırakan çok yoğun bir yaşantı-
ya maruz kalmış olması gerekmektedir. Perls (1966/1975:4) “İnsa-
nın potansiyelleri (Human Potentialities)” adlı makalesinde yine 
nevrozda temel sorunun, kişinin yaşadığı acı verici deneyimlerden  
ve nahoş duygulardan kaçınması olduğunu ve kişinin geleceğe ve  
geçmişe takılarak, entellektüalizasyon gibi yollarla şimdiki yaşan-
tısını anlamaktan kaçındığını belirtmiştir. Ayrıca Perls (1973:48-49)  
nevrotik kişinin çevreden gelebilecek eleştiriye, reddedilmeye ve  
onaylanmamaya çok duyarlı olduğu için çevreyi manipüle etmeye  
çalışacağını, kendisine destek veremediği için sürekli dışarıdan ge-
len desteğe ihtiyaç duyacağını belirtmiştir.  

Perls (1969:59-60) nevrozun 5 katmanı olduğunu ileri sürmüştür: 

Birinci katman klişe katmanıdır. Burada günlük hayattaki kar-
şılaşmalar yer almaktadır. Selamlaşmalar, el sıkışmalar gibi. İkinci  
katmada günlük hayatta oynadığımız roller bulunmaktadır. Üçün-
cüsü kördüğümdür. Kişi burada ne çevreden destek alabilmek-
te ne de kendisine destek verebilmektedir. Dördüncü katman ölü 
katmandır. Son katman patlamadır. Patlama aşamasında gerçek bir 
yas,  orgazm, öfke ve neşe, keyif ortaya çıkabilmektedir.

Tu ğ b a  Aya z
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Görülüğü gibi Perls nevrozun açıklamasına yönelik tek bir ne-
den ortaya koymamış, aksine nevrozu ele alırken daha geniş bir  
perspektif sunmaya çalışmıştır. Hatta diğer yaklaşımların nevroz  
açıklamalarını da çevre ve organizma bütünlüğünden uzak ve izo-
le yaklaşımlar olduğu için yetersiz bulmuştur. Bu noktada Perls’ün  
kaygıya bakışı da psikanalizden farklılıklar göstermektedir. Şimdi  
Perls’ün kaygıyı nasıl ele aldığı açıklanacaktır.  

 
Kaygıya bakışı
Perls (1947/1969:86) kaygıya özel bir yer vermiş ve kişinin büyü-

mesini engellemede kaygının rolü üzerinde çok fazla durmuştur. 
Perls’e göre (1969:32) kaygının tanımı şimdiki zaman ile gelecek 
arasındaki boşluktur. Kişi bu boşluğu planlar yapmak, sabit işler-
le uğraşmak ve sigortalar yaptırmak gibi şeylerle doldurmaya ça-
lışmaktadır. O’na göre (1969:33) ne zaman daha emin olduğumuz  
şimdiki zamandaki fonu bırakıp gelecekle meşgul olursak o zaman  
kaygı yaşamaktayız.  

Kaygının temelini açıklayan psikanalitik kuramları yeterli bul-
mayan Perls (1947/1969:86) kaygı duygusunda iki faktörün var  
olduğunu ileri sürmüştür: heyecan ve nefes almada güçlük. Bu 
radaki asıl soru heyecanın nasıl kaygıya döndüğünü anlamaktır. 
İnsanlar pek çok durumda heyecanlarını gösteremezler. Örneğin  
kişi heyecan uyandıran bir durumda cezalandırılma ya da çev-
reden göreceği tepki nedeniyle bir kaçınma yaşarsa heyecanını 
bastırmakta ve bu heyecanının tüm ifadelerini, örneğin nefesinin 
hızlanmasını durdurmaya çalışabilmektedir (Perls, 1947/1969:87).  
Perls (1957/1978:88) kaygıyı heyecanın bastırılması olarak ele aldı-
ğı için kişinin geçmişine gitmeden şimdiki zamana ve karşılanma-
yan ihtiyaçlara odaklanarak kaygının yeniden heyecana dönüşebi-
leceğini ifade etmiştir.  

Yukarıda detaylı şekilde ele aldığımız Perls’ün Geştalt yaklaşı-
mına kuramsal katkılarından sonra şimdi de uygulama alanına na-
sıl katkılar sunduğu ayrıntılı bir şekilde tartışılacaktır.
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Terapi

Terapi tanımı

Perls terapide psikanalizin analize odaklanan tutumuna karşı  
çıkarak sadece analiz etmeye değil, aynı zamanda kişinin fark etti-
ği şeylerin bütünleştirilmesine odaklanmıştır. Zaman içinde terapi  
tanımı değişiklikler gösteren Perls, daha sonra Goodman ve Hef-
ferline ile yazdığı kitapta daha sürece odaklanan bir terapi tanımı  
ortaya koymuştur. Bu kitapta yazarlar kişinin o anki deneyimine ve  
görünenin analizine odaklanmışlardır. Ancak yazarlar (1951/1973:  
278) sadece analizin yeterli olmadığını, neyin hatırlandığı ve dene-
yimlediğinden çok bunun nasıl hatırlandığını ve deneyimlendiğini 
anlamanın, bunu yaparken de sözel olmayan tepkilere odaklan-
manın önemli olduğunun üzerinde durmuşlardır. Ayrıca yazarlar  
şimdi burada’da şekil-fon ilişkisinin dinamik yapısını anlamanın 
ve  bütünleştirici bir farkındalık deneyimi sağlamanın, terapi açı-
sından  önemli olduğunu belirtmişlerdir. Yani görüldüğü gibi hem 
içeriğe  hem de sürece odaklı bir yaklaşım benimsemişlerdir. Ayrıca 
şimdi ve burada’daki farkındalığı güçlendirmenin önemi üzerinde 
durmuşlardır. “Terapi yaklaşımına tanıklık etmek (Eye Witness to 
Therapy Approach)” adlı kitapta Perls (1973:63) terapiyi, kişinin sa-
hip  çıkmadığı taraflarına sahip çıkarak bütün haline gelmesi ve bü-
yümeye devam etmesi olarak tanımlamış, bunu da şu şekilde ifade  
etmiştir:

“Geştalt Terapisinin diğer terapilerden farkı, analiz etmeye  
değil, bütünleştirmeye odaklanmasıdır…Geştalt terapisi, va 
roluşsal bir yaklaşımdır ve sadece karakter özellikleri ya da  
semptomlarla ilgilenmez, kişinin tüm varoluşu ile ilgilenir  
(Perls,1969:70-71).” 

Görüldüğü gibi başlarda psikanalizden esinlenerek şimdiki za-
manda ortaya çıkan davranışları, duyguları ve bedensel tepkileri  
analiz etmeye odaklansa da, son gelinen noktada analizden çok sü-
rece odaklanmak, bunları bütün olarak ele almak ve bütünleştirmek  
esas olmuştur. 

Tu ğ b a  Aya z
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Terapinin nasıl tanımlandığı terapinin amacını belirlemekte-
dir. Perls ve arkadaşları terapinin tanımında olduğu gibi terapinin  
amaçlarını tanımlarken de farklı amaçlar belirlemişlerdir. Aşağıda  
Perls ve arkadaşlarının terapinin amacı ile ilgili görüşleri yer almak-
tadır.

Terapinin amacı
Perls, Hefferline ve Goodman (1951/1973:296) Geştalt terapi-

sinde amacın, danışanı hasta ve pasif biri olarak görmeden, kişi-
nin farkındalığını artırarak kişiyi kendi başına hayatını sürdüre-
cek ve kendisini iyileştirebilecek bir noktaya getirmek olduğunu 
ifade etmişlerdir. Geştalt yaklaşımı varoluşsal bir bakış açısına sa-
hip olduğu için “ideal davranışlarla” ilgilenmemektedir. Yazarlar 
da (1951/1973:331) terapistin amacının, danışanı kendi “sağlıklı”  
olma anlayışlarına uydurmak olmadığı, aksine amacın danışanın  
bütünleşmesine yardımcı olmak olduğu üzerinde durmuşlardır.  
Danışana bu şekilde yaklaşmadıkları durumda danışanın terapis-
tin beklentilerini karşılamak için kendisini saklamaya ve farklı gö-
rünmeye çalışacağını belirtmişlerdir (Perls, Hefferline ve Goodman,  
1951/1973:332). Terapinin amacının ne olduğu ile ilgili şunları da  
dile getirmişlerdir:

“Terapide amacımız, tamamlanmamış işlerin aciliyetine bak 
mak ve şimdiki zamanda yeni materyalle karşılaştıkça bunla-
rın daha iyi bütünleştirilmesini sağlamaktır.” (Perls, Heffer-
line ve Goodman, 1951/1973:281).

“Terapi yaklaşımına tanıklık etmek (Eye witness to the therapy  
approach)” adlı kitabında Perls (1973:179), Geştalt terapisinde ken-
diliğin yabancılaşan ve sahip çıkılmayan taraflarına sahip çıkılma-
sını ve bütünleştirilmesini amaçladığını, böylece kişinin yeniden  
bütün bir insan olacağını ifade etmiştir. Perls (1973:45) terapiye ge-
len kişilerin varoluşsal bir kriz içinde ihtiyaçlarını şu anki yaşantı-
larında karşılayamayan ve terapiye gelerek bu ihtiyaçlarının karşı-
lanacağını düşünen kişiler olduklarını belirtmiştir. Ancak terapistin 
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amacının, herkese önceden belirlenmiş aynı ihtiyaç listesini sunmak  
olmadığının ve danışanın varoluşsal ihtiyaçları ile ilgili yargısal bir  
değerlendirme de yapmaması gerektiğinin de üzerinde durmuş-
tur. Burada terapistin amacının, danışana ihtiyaçlarını karşılamak 
için kendisine uygun yolları bulmasına yardımcı olmak olduğunu  
ifade etmiştir (Perls, 1973:62). Başka bir ifadeyle, kişinin kendisinin 
ve kendi davranışlarının tümüyle farkında olursa sorunlarını na-
sıl yarattığını ve şu anki zorluklarının ne olduğunu görebileceğini,  
böylece bu sorunları çözme konusunda kendi kendisine destek ola-
bileceğini belirtmiştir (Perls, 1973:84).  

Perls (1969:28) “Tam anlamıyla Geştalt (Gestalt Therapy Verba-
tim)” adlı kitabında ise terapinin amacının, olgunlaşmak ve büyü-
mek olduğunu ifade etmiştir. Bu noktada asıl amaç, kişinin ken-
disini olduğu gibi gerçekleştirmesidir (Perls, 1969:33). O’na göre  
farkındalık da terapide oldukça önemli bir yere sahip olduğu için  
terapideki en önemli amaç, aslında kişinin farkındalığa ulaşmasını 
sağlamaktır. Zaten Perls (1969:14) farkındalığın kişisel bir yaşantı 
olup kendi başına iyileştirici olduğunu sıklıkla dile getirmiştir. Bu  
sayede kişinin kendini ayarlama sürecinin de farkında olacağını  
ve kendisini engellemeden organizmanın bilgeliğine güveneceğini  
dile getirmiştir (Perls, 1969:17). 

Yukarıda terapi tanımı ve terapinin amacından söz edildikten  
sonra Geştalt yaklaşımında terapide tanımlanan bu amaçlara nasıl  
ulaşıldığı aşağıdaki bölümde ele alınacaktır.

Terapide değişim süreci
Perls (1969: 20) karar vererek ne kendimizde ne de diğerlerinde  

bir değişim süreci yaratamayacağımızı ifade etmiştir. Ayrıca Perls,  
Hefferline ve Goodman (1951/1973: 281) değişim ve büyümenin, ki-
şinin kendi varoluşuyla yüzleştiğinde, gerçekten temas kurup far-
kındalığı arttığında kaçınılmaz olarak kendiliğinden ortaya çıkacak  
bir süreç olduğunu belirtmişlerdir. Yazarlar (1951/1973:526) bunu  
şöyle açıklamışlardır: 

Tu ğ b a  Aya z
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“Kişi farkındalık tekniğini öğrenirse, bunu izlerse ve değişen  
koşullarla temas halinde kalırsa, ilgisi, heyecanı ve büyüme 
si devam eder, içeride ve dışarıda sorunları ne olursa olsun  
artık nevrotik değildir. Acil bir durum yaşadığında kendiliği  
temasta kalmaya devam ediyorsa terapi sonlandırılır.”  

Perls (1973:111) her ne kadar danışana değişim konusunda  
önemli bir sorumluluk atfetse de Geştalt terapisinde değişimin ger-
çekleşmesi için terapistin de bazı sorumlulukları olduğu üzerinde  
durmuştur. Perls’e göre (1969:40) terapist, danışanın neye ihtiyacı  
olduğunu ve sahip çıkmadığı kısımlarını bulmasına yardımcı olma-
lıdır. Terapistin başka bir sorumluluğunun da danışanın büyüyebi-
leceği koşulları yaratmak olduğunu belirtmiştir. 

Perls’e göre (1969:35) terapide danışanın beklentilerine, soru-
larına ve isteklerine hemen çözüm bulmaya çalışmanın danışanın  
büyüme sürecini olumsuz şekilde etkileyeceğini, ancak bu nokta-
da danışanın kendi sorumluluğunu almasına yardımcı olunursa,  
danışanın kaynaklarını nasıl kullanacağını ve kendi başına neler  
yapabileceğini bulmasının mümkün olabileceğinin üzerinde dur-
muştur. Bu noktada Perls terapistin engelleme-destekleme denge-
sini kurması gerekliliğini ifade etmiştir. Burada Perls’ün (1969:41) 
sözünü ettiği şey, danışanın sorumluluğunu almaktan kaçınmasını 
engellemek, ancak bunu yaparken danışanın sorumluluğunu alma 
girişimlerine de destek olmaktır. Bu sayede Perls (1969:41) kişinin  
ihtiyaçlarını karşılama noktasında kendi yarattığı engelleri görme-
sini ve neden kaçındığını anlamasını sağlamayı amaçlamıştır. Bu 
amaçla Perls (1973:54) terapide bilinçaltı ile uğraşmak yerine şimdi-
ki zamanda kişinin fark etmediği yönlerini, davranışlarını ve duy-
gularını fark ettirmeye odaklanmıştır.  

Görüldüğü gibi burada değişim süreci büyük ölçüde danışanın  
sorumluluğundadır, terapist ise sadece gerekli koşulları yaratmak-
tadır. Ayrıca terapist danışana hızlı çözümler sunmayarak onun  
kendi davranışlarının sorumluluğunu almasını sağlamaktadır.  
Perls danışanın değişim sürecinde terapistin de önemli sorumluluk-
ları  olduğunu belirtmiş ve terapötik ilişkinin bu değişimde önemli 
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yere sahip olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla terapötik ilişki Geştalt  
yaklaşımında diğer yaklaşımlara göre daha merkezi bir role sahip-
tir. Geştalt yaklaşımı ‘şimdi ve burada’da danışanın terapistle iliş-
kisinde kendisini nasıl ortaya koyduğunu ele almaya önem vermiş  
ve terapötik ilişkiyi farklı bir şekilde ele almıştır. Şimdi Perls’ün te-
rapötik ilişkiye nasıl baktığı incelenecektir.

Terapide ilişki
Perls psikanalizdeki transferans kavramını ve psikanalizin yo-

rumlama tekniğini eleştirmiş ve terapist danışan ilişkisini psikana-
lizden farklı bir şekilde ele almıştır. Perls, bunların gerçek bir diya-
log ilişkisine izin vermediğini ileri sürmüştür. Kendi yaşadığı analiz  
tecrübelerinden yola çıkarak Perls (1973:56-57), kişinin geçmişteki  
ilişkilerini terapiste yansıttığı varsayımının terapistle temasa izin  
vermediğini, dolayısıyla danışanın terapistine karşı hissettiği duy-
guların gerçekdışı olarak kabul edilmesine yol açtığını ileri sür-
müştür. O’na göre transferans kavramı, seansta danışanın terapiste  
karşı hissettiği duyguları tam olarak açıklayamamaktadır. Ayrıca  
“Ego, Açlık ve Saldırganlık (Ego, Hunger and Aggression)” adlı ki 
tabında danışanın terapistle gerçek bir insani temas kurma isteği  
üzerinde durmuştur. Bunun kurulabilmesi için önce seans odasın-
da terapistin ve danışanın oturma şeklinin değişmesi ve daha yüz  
yüze bir oturma şeklinin benimsenmesi gerektiğini ifade etmiştir.  
Böylece danışan ve terapist arasındaki temas ilişkisi terapinin en  
önemli bileşeni haline gelmiştir. Geştalt yaklaşımında artık klasik  
psikanalizden farklı olarak ilişki de daha yatay hale gelmiş ve “her  
şeyi bilen/ otoriter” analizan rolü terk edilmiştir. Böylece terapist de  
danışanın değişim sürecindeki sorumluluğunu göz ardı etmeden  
kendisini insan olarak seansta ortaya koymaya başlamıştır.  

Perls (1973:103) ayrıca terapistin kendi öznel sorunlarının ve sı-
nırlılıklarının farkında olması gerektiğini ve seans içinde kendisini  
parantez içine alıp danışana odaklanması gerektiğini dile getirmiş,  
çünkü terapist hem kendi ihtiyaçlarını hem danışanın verdiği tepki-
leri fark edebilmeli ve bunları ifade etmek konusunda kendisini öz-
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gür hissetmelidir (Perls, 1973:105). Ayrıca terapistin kendi duygula-
rından, transferanstan korkarsa duygusuz görünmesine yol açarak  
danışanın kendisini ortaya koymasını engelleyeceğini belirtmiştir  
(Perls, 1973:108). 

Terapi sürecinde her ne kadar terapist danışan için uygun bir  
ortamı hazırlasa da danışanın kendi sorumluluğunu kabullenmesi  
kolay bir süreç değildir. Danışanın yeni şeyleri deneyimlemesi kor-
kutucu bir hale de gelebilmektedir. Bu nedenle danışanın direncini  
ve kördüğüm yaşadığı noktaları ele almak değişim sürecinin daha  
sağlıklı ele alınması açısından önemlidir. Şimdi de terapi sürecinde  
dikkate alınması gereken önemli konulardan direnç ve kördüğüm  
kavramları ele alınacaktır. 

Direnç
Freud (1920:250) analizde sadece yorumun yeterli olmadığını ve  

danışanın bazı şeyleri almayı kabul etmediğini ifade etmiş, bunu da  
direnç kavramıyla açıklamıştır. Ancak Freud (1920:251) direnci, ki-
şinin bilinçaltına ulaşmak için ortadan kaldırılması gereken bir şey  
olarak görmüştür. Perls ise Geştalt yaklaşımını geliştirirken direnç  
kavramını psikanalizden farklı ele almış ve direnci psikanalizdeki  
anlamıyla kullanmamıştır. Perls’ün (1947/1969:184) dirence bakışı  
daha olumludur ve direncin hiç olmaması durumunun organizma  
açısından risk yaratacağını düşünmüştür. Diğer bir değişle, orga-
nizmanın “direnmezse” her şeyi içine almak zorunda kalacağını  
ve kendisine özgü bir şey oluşturamayacağını vurgulamıştır. Do-
layısıyla Perls (1947/1969:147) kişinin zaten kaçındığı şeyleri kabul  
etmemesinin doğal olduğunu ifade etmiştir. Perls dirençle ilgili bu  
düşüncelerinden ilk kez “Ego, Açlık ve Saldırganlık (Ego, Hunger  
and Aggression)” adlı kitabında bahsetmiştir. Ancak burada Per-
ls’ün direnç kavramını ele alışı daha çok yeme örüntüsüyle bağ-
lantılıdır. Perls (1947/1969:147) zihinsel yiyeceğin çiğnenmeden ve  
özümsenmeden yutulmasının kişinin büyümesini engelleyeceğin-
den bahsetmiştir. O’na göre en basit direnç formu doğrudan kaçın-
madır. Örneğin çocuklar sevmedikleri bir şeyi yemeleri istendiğin-
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de ağızlarını kaparlar. Perls’e göre yetişkinler ise bunu daha dolaylı  
yollarla yapmaktadırlar. Örneğin yetişkinlerin bir taraftan kibar  
olurken diğer taraftan diğerine karşı kayıtsız davranarak, diğerinin  
varlığını inkar ederek ya da “ne demiştin, uzaklara dalmışım” gibi  
ifadeler kullanarak dirençlerini ortaya koyduklarını ifade etmiştir.  
Ayrıca Perls (1947/1969: 185) en büyük dirençlerden birinin, kişinin  
farkında olduğu ama yapamadığı şeyler olduğunu vurgulamıştır. 

Psikanalizden farklı olarak Perls (1947/1969:183) dirençleri orta-
dan kaldırmaya çalışmamış, aksine direnci düşman olarak değil, ki 
şiliğimiz için değerli bir enerji kaynağı olarak görmüştür. Bu bakı-
şın  temelinde diyalektik bakış açısının önemli bir rolü bulunmak-
tadır (Perls, 1947/1969:183). Diğer bir ifadeyle, bir zamanlar kişiye 
destek  olan bir davranış şimdi direnç olarak karşısına çıkmaktadır. 
Perls  (1947/1969: 183) direncin bir zamanlar kişiyi desteklediğini 
dikkate almadan direncin başarılı bir şekilde ele alınamayacağını 
ifade etmiştir. Ayrıca Perls (1947/1969: 185) direnen güçlerin kişi 
için yararlı  bir şekilde kullanıldığı müddetçe değerli olduğunu dile 
getirmiştir. Perls, Heffferline ve Goodman (1951/1973:333) kişinin 
direncini ancak yaşantılayarak anlayabileceğini de vurgulamış-
tır. Zaten Perls de bir şeyin ancak içine girerek anlaşılabileceğini 
savunduğu için  seanslarında da danışanın direncini yaşaması ve 
böylece direncini daha iyi anlaması konusunda cesaretlendirmiştir. 
Perls’ün sözel  olmayan tepkileri fark etmedeki ustalığı da danışa-
nın direndiği noktaları keşfedip, direncin enerjisini hemen harekete 
geçirmesine  yardımcı olmuştur. Perls (1947/1969:149) özellikle de 
terapi ilişkisi  içinde danışanın nasıl bir direnç gösterdiğini dikkate 
almanın önemi üzerinde de durmuştur.

Kördüğüm
Perls (1969:31) terapi sürecinde kördüğüm aşamasını da çok faz-

la önemsemiştir, çünkü O’na göre kördüğüm aşaması büyümenin  
gerçekleştiği noktadır. Kördüğüm aşaması, Perls’e göre (1969:43)  
aslında kendimizi inandırdığımız ve gerçek olduğunu düşündü-
ğümüz fantezilerin gerçek olmadığını keşfettiğimiz yeri ifade et-
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mektedir. Kördüğüm aşamasında çevresel ve kişisel destek yeterli  
olmadığı için kişi bu aşamada otantik bir şekilde kendisini destek-
leyememektedir (Perls, 1969:31). Kördüğüm aşaması aynı zamanda  
kişinin değişmek isteyen tarafları ile “direnen” taraflarının karşı  
karşıya geldiği noktadır. Perls amacın danışanı kördüğüm nokta-
sına getirmek olduğunu vurgulamıştır, çünkü O’na göre danışan  
kördüğümde nasıl takıldığını görürse büyüyebilmektedir (Perls,  
1969:42).  

Perls’ün çalışma gruplarında ele aldığı kördüğüm noktalarının  
bazıları hemen çözülse de birçoğu daha uzun zamana yayılmakta,  
ancak bunlarla terapistin uzun süre eşlik etmesiyle üstesinden ge-
linebilmektedir. Zaten Perls (1969:90) yaptığı çalışmaların o an’da  
danışanın farkındalığını artırmayı hedeflediğini ve hemen kördü-
ğümün çözülemeyeceğini ifade etmiştir.  

Daha önceki bölümde terapinin amacının farkındalığı artırmak  
ve ortaya çıkan bilgileri bütünleştirmek olduğu üzerinde durul-
muştur. Aşağıdaki bölümde Perls’ün kişiyi farkındalığa ulaştırmak  
için hangi tekniklere ve yöntemlere başvurduğu ele alınacaktır. 

 
Terapide kullandığı Teknikler ve Yöntemler
Perls farklı yaklaşımlardan etkilenerek çeşitli teknikleri Geştalt  

terapisinin içinde bütünleştirmeye çalışmıştır. Perls, Geştalt yakla-
şımına önemli teknikler kazandırmış ve bunları da büyük bir usta-
lıkla uygulamıştır. Ancak Perls tutarlı bir şekilde teknik kullanmak  
yerine duruma, kişiye, zamana göre farklı “müdahaleler” yapmış-
tır. Hatta Perls (1948/1975:55) tekniklerle ilgili kendi bakışını şöyle  
ifade etmiştir: 

“Şimdi benim tekniğim işlevseldir ve egzersize göre değişir.  
Gelecek yıl ne yapacağımı ben de söyleyemem”. 

Bundan sonraki bölümde Perls’ün Geştalt terapisinde kullandığı  
çeşitli tekniklerin temel ilkelerinden kısaca bahsedilecektir.  
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Fenomenolojik sorgulama
Fenomonolojik sorgulama, Perls’ün Geştalt terapisine getirdiği  

en önemli yöntemlerden biridir. Bu metot psikanalizin yorumlama  
geleneğine de karşı çıkmakta ve danışanın şimdiki zamandaki far-
kındalığını artırmaya odaklanmaktadır.  

Perls, Hefferline ve Goodman (1951/1973:284) Geştalt terapisinin  
görünene odaklandığını ve psikanalizden farklı olarak yaşantının  
dinamik yapısının bir semptom ya da bilinçaltı ile ilgili bir ipucu  
olarak değil, kendi başına önemli bir yaşantı olarak ele alındığını  
ifade etmiştir. Perls (1973:119) Geştalt yaklaşımının görünür olanla  
ilgilendiğini ve görünür olanı anlarsak her şeyi anlayabileceğimizi  
ileri sürmüştür. Perls görünene odaklanma konusunda etkileyici bir  
ustalığa sahiptir ve yaptığı uygulamalarda da sadece kişinin söy-
lediklerine değil, beden duruşu, ses tonu, mimikleri gibi daha ön  
planda olmayan davranışlarına odaklanarak daha derine ulaşılabi-
leceğini göstermiştir. Zaten görünene odaklanmak bizim nedensel 
açıklamalar yerine daha bütüne odaklanmamıza yol açmaktadır.  
Dolayısıyla fenomenolojik sorgulamada “neden” sorusunun yerini  
“nasıl” sorusu almıştır.  

Fenomenolojik yöntemin kullanılmasıyla birlikte terapide soru-
lan soruların niteliği değişmiştir. Perls (1973:74) özellikle amatör  
terapistlerin bile şu soruları sormasının farkındalık konusunda da 
nışanı farklı noktalara taşıyacağını söylemiştir: Şimdi şunun farkın-
dayım cümlesinden sonra “Ne yapıyorsun?, Ne hissediyorsun?, Ne  
istiyorsun?, Ne bekliyorsun?” gibi sorular sorulmaktadır. Bunlar  
sağlıklı bir şekilde danışanı destekleyen, özellikle de nevrotik ki-
şinin kendisini tanımasına ve anlamasına yol açan sorulardır. Perls  
kişinin bu sorulara o anki farkındalık düzeyine göre yanıt verse de  
zamanla danışanın farkındalığının artacağını ifade etmiştir. Perls  
(1973:76) “neden” sorusunun sadece hazır cevaplara ve savunucu  
yanıtlara ve rasyonalizasyona yol açacağını, ancak “nasıl” sorusu-
nun bir şeyin kökenini, arka planını ve gelişimini açıklayacağını  
belirtmiştir. Ayrıca Perls (1947/1969:108) fenomenolojik yöntemi  
kullanarak sadece “nasıl” sorusuyla değil, bağlamı dikkate alarak 
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“ne”, “nerede” ve “ne zaman” sorularıyla daha ayrıntılı bir araştır-
ma yaparsak danışanla ilgili detaylı bilgilere sahip olacağımızı ifa-
de etmiştir. Ancak bu noktada alanda ön plana çıkmayan daha geri  
planda kalan detaylara da eşit önem verilmesi gerektiği üzerinde  
durmuştur. 

Yaşantılama
Perls (1973: 68-69) kişinin seansa getirdiği semptomların ve ya-

şantıların seans içinde deneyimlenmesine önem vermiştir. Daha  
önce de “öğrenmek bir şeyin mümkün olduğunu keşfetmektir” şek-
lindeki düşüncesinin bir tezahürü olarak Perls kişilere kendileriyle  
ilgili yeni şeyleri keşfedecekleri ve böylece kendileri ve çevreleriyle  
ilgili doğrudan bilgi edinecekleri koşulları yaratmıştır. Bu yüzden  
Perls (1973:69) sıklıkla kişinin duygularını, düşüncelerini ve davra-
nışlarını yorumlamak ve onlar hakkında konuşmak yerine kişinin  
kendisini şimdi ve burada nasıl engellediğini deneyimlemesinin ve  
ne olacağını görmesinin daha önemli olduğu üzerinde durmuştur.  
Bu noktada Perls (1973:72) kişinin şimdi ve burada da kendisini  
engelleme yollarını, yani temas biçimlerini, semptomlarını vs ya-
şantılarsa kendisini deneyimlemeye başlayacağını ve hem kendisi  
hem de diğerleri ile ilgili daha fazla şeyin farkında olmaya başla-
yacağını belirtmiştir. Terapide katarsis metodunu da eleştiren Perls 
(1973:110), bu metodun sadece duygu boşalımına odaklandığını ve  
bu boşalımın da kişinin kendisini ifade etmesini ve bütünleşmesini  
sağlamadığını vurgulamıştır. Ancak Perls, Hefferline ve Goodman  
(1951/1973:67) yaşantılama tekniğinin kişinin o anki durumuna, so-
rununa ve kişiye özgü olması gerektiğini, ayrıca kişinin farkında ol-
madığı ya da saptırdığı duyguları tetikleyecek kadar gerçekçi aynı  
zamanda danışanın kendisini güvende hissetmesini sağlayacak şe-
kilde tasarlanması gerektiğini dile getirmiştir. 

Ayrıca Perls yaşantılama tekniğine çok fazla yaratıcı öğeyi ekle-
miştir. Bütüncül bir bakış açısından bakan Perls, sadece terapideki  
sözel içerikle ilgilenmemiş ve bedeni de işin içine dahil etmiştir. Bu  
noktada rol canlandırma, hayalleme, dans gibi pek çok tekniği kul-
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lanmıştır. Bu durum da aslında “konuşma tedavisi” olarak adlandı-
rılan psikanalize bir karşı duruş niteliğindedir. 

Fantezi ve hayalleme
Perls kişilerin temastan kaçınmalarına yol açan hayalleri ya da  

fantezileri yaşamlarında ön plana çıkarmalarına karşı çıksa da te-
rapide fantezi ve hayallemenin bilinçli olarak kullanılmasını des-
teklemiştir. Özelikle Perls (1969:61) fantezi ve hayallemeyi kişinin 
kendisiyle ve çevresiyle gerçek bir temas kurması için kullanmıştır. 
Ayrıca kişinin kendisine destek olmasının zor olduğu zamanlarda 
geri  çekilip kendisini daha güvenli ve iyi hissedecekleri bir yer-
de hayal  etmelerinin kendisini desteklemenin bir yolu olduğunu 
belirtmiştir.  Perls (1973:85) kişinin farkındalığını oluşturmaya çalı-
şırken, kişinin  kendisini engelleme şeklini fantezisinde canlandır-
masını sağlayarak kişinin kendisini nasıl ve neye karşı engellediğini 
anlamasına  yardımcı olmuştur. 

Çift sandalye

Perls, psikodramadan oldukça etkilenmiştir. Dolayısıyla psiko- 
dramadan aldığı sandalye çalışmalarını Geştalt yaklaşımına uyarla 
yarak terapide etkin bir şekilde kullanmıştır. Bu teknik ile aslında  
kişinin dile getiremediklerini tam olarak ifade etmesine de olanak  
tanımaktadır. Ayrıca Perls (1973:6) çift sandalye tekniğini kullana-
rak üst ben–alt ben kutup çalışmaları da yapmıştır. Bu çalışma ile  
iki kutup arasındaki çatışmanın ortaya çıkmasını ve sonunda her  
iki kutbun bütünleştirilmesini amaçlamıştır. Örneğin Perls bu çift  
sandalyede kişinin kabul etmediği tarafının diğer tarafıyla diyalog  
kurmasını sağlayarak kişinin zıt iki yönünü bütünleştirmeye çalış-
maktadır.  

Boş sandalye tekniği de tamamlanmamış işler için tasarlanmış  
bir tekniktir ve tamamlanmayan işlerin tamamlanmadığı sürece ki-
şinin farkındalığında kalmaya devam edeceği ilkesine dayanmakta-
dır (Perls, Heffferline ve Goodman:1951/1973:109). Bu teknikte kişi  
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tamamlanmamış durumuyla ilgili yaşadığı duyguları ve düşüncele-
ri boş bir sandalyede temsil edilen kişiye ya da duruma ifade etmek-
tedir. Bu teknik Perls tarafından kullanılmasından bu yana kişinin  
kendisini anlaması ve farkındalık kazanması için kullanılan yaygın  
olarak kullanılan etkin bir teknik haline gelmiştir.

 
Beden çalışmaları
Perls daha önce de bahsedildiği gibi bedenle zihin arasında ay-

rım yapmamıştır. Bunların her ikisinin farklı yönlere işaret ettiğini  
ifade etmiştir. Perls (1969:53) bir terapistin sözel olmayan ifadelere  
daha çok önem vermesi gerektiğini belirtmiş, bunu da şu şekilde  
ifade etmiştir:

“İyi bir terapist sadece hastanın ortaya koyduğu ifadelerin  
içeriğini dinlemez, bunların sesini, müziğini ve sözcüklerin  
ifade edişi sırasındaki duraksamalarını da dinler. Sözel ileti-
şim her zaman bir yalandır. Gerçek iletişim kelimelerin öte-
sindedir…Bu yüzden sadece kelimeleri dinlemeyin, sadece o  
sesin, hareketlerin, duruşun, imgenin size ne anlattığını da  
dinleyin” (Perls, 1969:53).

Perls (1969:54) çalışma gruplarında sadece danışanın söyledikle-
rine değil, aynı zamanda ses tonuna, davranışlarına ve duruşuna da  
çok fazla dikkat etmiştir. Hatta Perls için çoğu zaman içerik, beden  
dilinin gerisinde kalmış ve sadece beden dilinin söylediklerinden  
yola çıkarak kişinin en derindeki çatışmalarına nüfuz etmiştir. Ör-
neğin kişi baş ağrısı gibi bir semptom yaşıyorsa Perls burada kişinin  
baş ağrısının ağzından konuşarak başını nasıl ağrıttığını anlatması-
nı istemiştir. 

Dil çalışmaları
Perls dilin kullanımı üzerinde çok fazla durmuştur. Perls için dil,  

kişinin kendi davranışlarının, düşüncelerinin, duygularının sorum-
luluğunu almasını hızlandırmasında önemli bir rol oynamaktadır.  
Perls (1973:64) dile çok önem verdiği için sorumluluğu üstlenebil-
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mesi için danışanın ben dilini kullanmasını çok önemsemiştir. Kar-
şısındaki kişiden her zaman “ben” diliyle konuşmasını beklemiştir.  
Böylece kişinin kendi duygularına ve davranışlarına daha kolay sa-
hip çıkacağını ve bunların sorumluluğunu alacağını düşünmüştür.  

Perls (1973:64) bir şeyin hakkında konuşmanın da bir fayda sağ-
lamayacağını, kişinin ancak ben diliyle kendisini ifade ederse ya-
şadığı gerçek duyguları ifade edebileceğini dile getirmiştir. Perls  
(1973:77) danışanların da terapistlere sorular sorarak sorumluluğu  
terapiste vermeye çalışacaklarını belirtmiştir. Danışanın sorduğu  
soruların, terapisti test etmesinin yanı sıra danışanın terapistten  
sözel açıklamalar ve yorumlar yapmasını beklemesinin bir sonucu  
olduğunu düşünmüştür. Bu noktada Perls (1973:77) soruların da  
cümlelere dönüştürülmesini teşvik ederek kişinin kendisiyle ilgili  
farkındalığını artırmayı amaçlamıştır.

Rüya çalışmaları
Freud rüyaları bilinçaltına giden kral yolu olarak görürken, Perls  

(1969:71) rüyaları bütünleşmeye giden bir kral yolu olarak tanımla-
mıştır. Perls (1973:6) bütünleştirme çalışmaları açısından rüyalara 
özel bir önem vermiştir. Perls (1969:71) rüyaları varoluşumuzun  en 
açık ve yaratıcı şekilde ortaya konduğu bir yer olarak görmüş,  var-
lığımızın en spontan şekilde burada ifade edildiğini belirtmiş tir. 
Zaten kitaplarında yayınlanan terapi uygulamalarının önemli bir 
kısmı rüya çalışmalarına ayrılmıştır. Örneğin “Tam anlamıyla Geş-
talt (Gestalt Verbatim)” kitabı Perls’ün rüya çalışmalarından oluş-
maktadır.  

Perls (1969:95) rüyalara varoluşçu bir bakış açısıyla baktığı için  
rüyaların da varoluşsal bir mesajı olduğunu belirtmiştir. Perls’ün  
(1973:71) rüyalar konusunda psikanalizden en çok farklılaştığı nok-
ta, rüyanın tüm parçalarının aslında bizim bir yansımamız olduğu  
görüşüdür. Perls’ün rüyada gördüğümüz her şeyin bize ait bir kıs-
mın yansıması olduğunu söylemesi aslında psikanalizin rüyaya ba-
kışına radikal bir karşı çıkış olarak görülmüştür. Psikanaliz rüyada  
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görülenleri bilinçaltının bir yansıması olarak görürken, Perls (1973:  
71) bunların bilinçaltı gibi kişinin kontrolü dışındaki bir yerden gel-
mediğini ve daha çok kişiye ait olduğunu vurgulamıştır. Perls’ün  
rüya çalışmalarına getirdiği bir diğer yenilik de rüyayı analiz etmek  
ya da yorumlamaktan çok onun tekrar canlandırmasını sağlamaktır.  
Örneğin kişi rüyasında bir köpeğin kendisini kovaladığını gördüy-
se rüya çalışmasında kendisinin yanı sıra köpeği de canlandırması  
istenir. Yani rüyada görülen her şey kişinin kendisini yansıttığı için  
rüyayı yorumlamak yerine kişinin gördüğü her şeyi canlandırması  
beklenir. Perls bunu şu şekilde ifade etmiştir:

“Biz rüyaları yorumlamayız, analiz etmek yerine onu yeni 
den canlandırmaya çalışırız. Sanki şu an yaşanıyormuş gibi  
yaşama geri getiririz. Şimdiki zamanda anlatırsak bizim bir  
parçamız haline gelir ve onun içinde gerçekten varoluruz.  
Canlandırarak o şey haline geliriz” (Perls, 1969:73).

Tartışma 

Geştalt yaklaşımını geliştirirken Perls pek çok yaklaşımdan ve  
kuramcıdan etkilendiği için oldukça zengin ve bütüncül bir kuram  
yaratmıştır. Bu nedenle Geştalt yaklaşımını anlamak için yukarı-
da bahsedilen kavramları bilmenin ötesinde bunların aralarındaki  
bağlantıları anlamak da gerekmektedir.  

Perls, Geştalt yaklaşımını oluştururken değişime ve büyümeye  
vurgu yapmış, özellikle de bunun gerçekleşmesinde kişiyi çevreden  
izole etmeden çevresiyle bir bütün olarak ele almıştır. Bu yaklaşım  
kendi dönemi için oldukça radikal bir yaklaşımdır, çünkü kendi-
sinden önceki kuramlar genelde insanı izole bir yapı içerisinde ele  
alma eğilimindedirler. Ancak böyle bir yaklaşım sosyal ilişkiler için 
de evrimleşen insanın eksik ve yetersiz şekilde algılanmasına yol  
açmaktadır. Perls’ün alan kuramı bakış açısının Geştalt yaklaşımı  
içinde bütünleştirmesi sayesinde Geştalt yaklaşımı insanı içinde  
yaşadığı geniş çevresel bağlam içinde ele almakta ve daha zengin  
ve geniş bir perspektif sunmaktadır. Yine Perls’ün Geştalt yaklaşı-
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mında önemli bir yer verdiği terapötik ilişki, terapinin ilerlemesi  
için erken aşamalarda sağlanması gereken ön koşul olmaktan çıkıp  
terapinin temelini oluşturmuştur. Bu açıdan Geştalt yaklaşımı diğer  
yaklaşımlardan ayrılmaktadır.  

Günümüzde Geştalt terapisi hem zengin kuramsal temeli hem 
de pek çok yaratıcı tekniğin terapi uygulamalarında kullanılma-
sı açısından Perls’e çok şey borçludur. Bu yazıda da bahsedildiği  
gibi Perls’ün uygulamalarını “şov” niteliğinde sunması ve kişilik  
özellikleri her ne kadar Geştalt yaklaşımının zaman zaman yanlış  
anlaşılmasına yol açsa da Perls’ün yaratıcılığı, karşısındaki kişinin  
en derinine inmedeki ustalığı ve dehası, Geştalt yaklaşımında yeni  
yaklaşımların ve bakış açılarının üzerine inşa edileceği sağlam te-
meller oluşturmuştur. Geştalt yaklaşımının en temel noktası da za-
ten yaratıcısı gibi değişime ve gelişmeye açık olmasıdır. Bu nedenle  
Geştalt yaklaşımı sahip olduğu sağlam ve zengin kökleri daha da  
büyütüp, yeni bakış açılarını kendi içinde bütünleştirmeye, böylece  
daha da zenginleşip gelişmeye devam edecektir.

Tu ğ b a  Aya z
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Özet
Isadore From Geştalt terapi yaklaşımının hem korunmasında  

hem de gelişmesinde çok emeği olan bir Geştalt terapisti ve eğit-
menidir. New York Geştalt Terapi Enstitüsü’nün kurucularından  
biri olan Isadore From alanda çok sayıda terapist ve teorisyen ye-
tiştirmiştir. Özellikle terapötik uygulamalarla ilgili görüşleri ve ku-
ramsal konularla ilgili titizliği dikkat çekici olmuştur. Bu çabaları  
yaklaşımının ruhuna ters düşen her türlü uygulamaya hatta Geştalt  
terapinin kurucusu olmasına rağmen Fritz Perls’e bile karşı çıkarak  
Geştalt terapi yaklaşımının zengin alt yapısının bozulmadan günü-
müze kadar taşınmasında çok önemli bir rol oynamıştır. Bu yazıda  
Isadore From’ un Geştalt terapi yaklaşımının yanlış uygulamaları  
ile ilgili Perls ve onun takipçilerine yönelik eleştirilerine ve kendi-
sinin bu eleştiriler doğrultusunda yaklaşımın gelişmesine yönelik  
katkılarına yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Isadore From, Geştalt terapi yaklaşımı, feno-
menoloji. 
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Abstract
Isadore From is a Gestalt therapist and trainer who made great  

efforts both to protect and develop Gestalt therapy approach. He is  
one of the founders of the New York Gestalt Therapy Institute and  
he trained numerous therapists and theorists in the field. Especially  
his opinions on the therapeutic applications and his rigorous works  
on the theoretical issues attracted attention of Gestalt therapists. 
Thus  his efforts against the applications contradictory to the spirit 
of the  approach, even to Fritz Perls who is one of the founders of 
the Gestalt Therapy played an important role in providing the rich 
infrast ructure of the Gestalt therapy approach to the present day.
In this article, Isadore From’s criticisms of Perls and his followers 
about  the wrong practices of Gestalt therapy and his contributions 
to the  development of the approach in line with these criticisms are 
given. 

Key words: Isadore From, Gestalt therapy, phenomenology 
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Giriş
Isadore From Geştalt terapi tarihinde 1950’li yıllardan beri tera-

pist, eğitimci, teorisyen ve felsefeci kimlikleri ile önemli bir yere sa-
hip olmuştur. New York Geştalt Terapi Enstitüsü’nün kurucuların 
dan birisidir. New York Geştalt Enstitüsü’nden sonra Fritz ve Laura  
Perls, Paul Goodman, Paul Weiss ve İsadore From Cleveland Geştalt  
Enstitüsünü 1954’te kurmuşlardır (Wheleer, 1993:10). From alanda  
çok sayıda terapist, teorisyen yetiştirmiş, Geştalt terapiyi hem geliş-
tirmek hem de korumak için çaba sarf etmiştir.  

From 1919’da Northern Indiana’da doğmuştur (Wysong, 
1996:10).  From Butler Üniversitesi’nde felsefe eğitimi aldıktan son-
ra 1945’te  New York’taki Sosyal Araştırma Okulu’na (New York 
School for  Social Research) fenomenoloji çalışmak için gitmiştir 
(Rosenfeld,  1996:17). Bu dönemde Fritz Perls ile terapiye başlamış 
ve terapisine  Laura Perls ile devam etmiştir (Rosenfeld, 1996:17). 
Böylece Geştalt  terapi yaklaşımı ile tanışan From, o dönemde New 
York Geştalt  Enstitüsü’nü kurmuş olan Fritz ve Laura Perls (akt. 
Clarkson ve  Mackewn, 1993:22) önderliğinde Paul Weisz, Paul  
Goodman, Eliot  Shapiro gibi Geştalt terapistleriyle toplantılara ka-
tılmaya başlamış tır. From bu toplantılarda felsefik açıdan önemli 
katkılarda bulunmuştur (akt. Miller, 1996:45). 

From’un görüş ve katkılarının çoğu öğrencileri tarafından bir  
kısmı da meslektaşları tarafından aktarılmıştır. From’un yazmak  
konusundan ısrarla uzak durmasının nedeni bir dostu ile sohbet  
sırasında kendisinin “eğitimci ve terapist” olduğunu, “yazar” ol-
madığını belirtmesi ve bunun yanı sıra Geştalt terapisti yetiştirmek  
için Avrupa’ya ve Amerika’ya düzenli seyahatler yaptığı için vakit  
bulamaması olabilir. (Salathe, 1996:84).  

From Geştalt terapi yaklaşımına deyim yerinde ise kendini ada-
mıştır. Bunun için de hem kuramı korumaya çalışmış, aksine dav-
rananlara buna Perls de dahil olmak üzere- cephe almış, bir yandan  
öğrenci yetiştirirken bir yandan da alana katkı sağlayabilecek çalış-
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malar yapmıştır. From Geştalt terapide sadece eleştiren, uyaran bir  
kişi olarak kalmamış enerjisinin önemli bir kısmını Geştalt terapi-
sinin güçlenmesi ve varlığını sürdürmesine ayırmıştır (Rosenfeld,  
1996:27). 

Laura Perls (1990:17) 1979’da New York Geştalt Enstitüsü’nün  
25. yılı ve From’un 60. yaş doğum gününü birlikte kutlarken yaptığı  
konuşmaya şu sözlerle başlamıştır: 

 “Enstitünün kurucuları olarak sadece From ve ben kaldık. From  
Enstitüye başladığı günden itibaren pek çok seminer ve uygulama  
yapmış ve sayısız danışanla çalışmıştır. Çok sayıda öğrenci yetiştir-
mesinin yanı sıra ve en iyi terapistimiz ve eğitimcimiz olmuştur. Biz  
onunla yaratıcı, sadık ve güzel özelliklerinden dolayı gurur duyu-
yoruz.”  

Nevis ise (2005:11) “Perls’ü Geştalt terapinin babası, Laura Per-
ls’ü “first lady” (bu konunun en önemli kadını) olarak anmak ge-
rekirse From’u da okulun dekanı“ olarak adlandırmalıyız şeklinde  
görüşünü ifade etmiştir. 

 From’un ölümünden sonra Goleman (1994) New York Times’da  
“Geştalt terapi yaklaşımının ana teorisyenlerinden biri 75 yaşında  
öldü” başlığı ile From’un Geştalt terapideki yeri ve önemini anlatan  
bir yazı yayınlamıştır. 

From’a olan sevgi ve saygısını pek çok makalede ondan söz ede-
rek ve öğrendiklerini paylaşarak yansıtan Miller ise “Elegiac Refle-
ctions on Isadore From” (Otuz iki yıllık Geştalt terapi Pratiğinden  
yansımalar: Geştalt Terapi üzerine Bir Ağıt) (1996:45) adlı yazısında  
şu ifadeleri kullanmıştır:

“From’un 1994 de ölümünden sonra bir çağ kapanmıştır.  
Geştalt terapi baştan aşağı onun katkıları ile dokunmuştur…  
Onu tek bir sözcükle tanımlayacak olsam ‘tutku’ derdim.” 

From’un Geştalt terapinin gelişimi konusunda bazı rahatsızlık-
ları ve eleştirileri olmuş, bunları gidermek için çalışmalar yapmış 
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ve önerilerde bulunmuştur. Bunları özellikle röportajlarında ve ko-
nuşmalarında dile getirmiştir. Aşağıda From’un Geştalt terapisinin  
tanıtılması ile ilgili eleştirileri yer almaktadır. 

Isadore From’un, Perls’ün Geştalt terapi yaklaşımının 
tanıtılması ile ilgili eleştirileri ve katkıları

From’un terapötik uygulamalar ile ilgili Geştalt terapi tarihine  
geçmiş sert ve etkisi büyük olmuş konuşması 1984’te The Geştalt  
Journal’in 15. Yıl kutlamalarında “Reflections on Gestalt therapy  
After Thirty-two years of Practice: A Requiem for Gestalt” (Otuz 
iki  yıllık Geştalt terapi Pratiğinden yansımalar: Geştalt Terapi üze-
rine  Bir Ağıt) olmuştur. Bu konuşmada bir yandan Perls’ün Geştalt 
terapi üzerindeki olumlu etkilerini ifade ederken; diğer yandan o 
sıralarda  Perls’ün sergilediği ve Geştalt terapiye zarar verici tutum-
larını sert  bir şekilde eleştirmiştir. From Perls’ün o dönemde yap-
tığı çalışmalardan kaynaklanan rahatsızlığını Rosenfeld (1996:30) 
ile yaptığı röportajda şöyle ifade etmiştir: “Onun yaptığı gösteriler 
Geştalt terapi değildi. Terapi 15-20 dakikada yapılmaz. Aynı ko-
nuşmada “Perls’ün Geştalt yaklaşımını tanıtmak için yaptığı uy-
gulamalar zaman için de sadece gösteri grupları halini aldı ve bu 
uygulamalardan terapi kelimesi çıkarıldı. Geştalt kelimesi sanki bir 
ürünü tanıtmak için kullanılan teknik bir kelimeymiş gibi sunulma-
ya başlandı” diye de  eklemiştir. 

From bu konudaki eleştirilerini ölmeden kısa süre önce yaptıkla-
rı söyleşide Miller’a (1994:5) da şöyle ifade etmiştir: “Klinik şovmen  
Geştalt terapinin devam eden gelişiminin hakimi olmaya başladı.  
Perls gezici bir eğitmen olarak çalışıyor; izleyicilere, öğrencilere  
açık olarak sloganlarla Geştalt terapiyi ve yeni teknikleri anlatıyor.  
Onun etkisi yüzünden Geştalt yaklaşımı 1960-70’lerde psikodrama  
tekniklerine benzeyen, baskının ortadan kalkmasına bağlı olarak  
gelişen rahatlama teknikleriyle ‘Geştalt’ olarak anılıyor ve Geştalt 
terapinin temelinde yer alan varoluşçu yaklaşım göz ardı ediliyor.  

N u r  Ya ş a r
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Esalen’de hafta sonu kurslarında alt yapısına bakılmadan Geştalt 
terapistleri unvanı veriliyor. Daha büyük bir pazardan pay almak  
ve felsefesi ile uyumlu olup olmadığına bakılmaksızın çalışmalar  
sürdürülüyor, unvanlar dağıtılıyor. Bu dönem boyunca Geştalt te-
rapi yaklaşımı da sadece ‘Geştalt’ olarak anılıyor.” 

From Geştalt terapisinin terapi kelimesi çıkarılarak kullanılma 
sını Geştalt terapi yaklaşımının kimliğine yönelik bir zarar olarak al-
gılamış ve her zaman buna karşı çıkarak terapi kelimesini kullanma-
dan sadece Geştalt kelimesini kullanan merkez ve enstitülere bundan 
duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirmiştir (Wyongs, 1996:15). From 
(1984) bu konudaki hassasiyetini ise şöyle dile getirmiştir: “Ben Geş-
talt terapinin sadece bir terapi yaklaşımı olduğunu söyleyebilirim. 
Geştalt deyince terapi kelimesini mutlaka kullanırım”.  

Temas kavramının kullanılış biçimi de From’un Perls’ü eleştir-
diği konulardan bir diğeri olmuştur. Bu konudaki eleştirilerini ve  
kendi bakış açısını şu şekilde dile getirmiştir (akt. Miller 1994:5):  
“Temas kelimesini yirmi yıl önce bazı gruplar cinsel yakınlaşma is-
teğini göstermek için kullanıyordu. O günlerde o kişiler birbiriyle  
“seninle daha fazla temas etmek istiyorum” diyerek öpüşüyor ve  
yakınlaşıyordu. Oysa temas yoğun bir arka planı olan soyut bir kav-
ramdır. Temas iki atom parçasının çarpışması gibi değildir. Her biri  
nörobiyolojik iç sisteme sahip iki varlığın sınırda gerçekleştirdiği  
bir buluşmadır ve gelişimi sağlamaktadır.  

Perls’ün ve arkasından gelenlerin “şimdi ve burada olmak” kav-
ramını tahrif ettiğini düşünen From (akt: Rosenfeld, 1996:39) bu ko-
nudaki görüşlerini de “1960lı yıllarda Perls’ün iddia ettiği gibi sadece 
şimdiki zaman yoktur, geçmiş ve gelecek de vardır. Sadece tek za-
man var demek saçmadır, anlamsızdır “ şeklinde ortaya koymuştur. 

Beden ve zihin bütünlüğünü vurgulayan Geştalt terapi yaklaşı-
mında beden çalışmalarının amacı beden ve akıl arasındaki bölün-
müşlüğü ortadan kaldırmaktır. From bu konuda geçmişte başarı  
sağlandığını ancak 1970-1980’lerde izlenen yolda beden ve aklın 
ayrılmasını güçlendirecek çalışmalar yapıldığını ve bunların Geş-
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talt terapinin yolundan sapmasına neden olacak çalışmalar oldu-
ğunu  belirtmiştir (Müller, 1996:77). O’na göre bu durumun ortaya 
çıkmasında Perls’ün “aklınızı kaybedin, duyumlarınıza odaklanın” 
demesi rol oynamıştır. From Perls’ün bu söylemine “kafam bede-
nimin  en önemli parçalarından biridir” şeklinde tepki vermiştir 
(Müller,  1996:61).  

From’a göre Geştalt terapi yaklaşımını geliştirebilmek için ilk  
yol kendilik kuramının anlaşılmasıdır. Perls, Hefferline ve Good-
man (1951:425) kendiliğin üç temel öğesi olarak id, kişilik ve ego 
fonksiyonlarını kabul etmişlerdir. Aynı görüşü paylaşan From “her-
hangi  bir Geştalt terapi müdahalesi id, kişilik ve ego fonksiyonları 
kaynak  gösterilerek açıklanabilir” (akt: Müller 1996:62) ifadesi ile 
kendilik  kavramının önemini vurgulamıştır. Perls ve arkadaşları 
aynı kitaplarında ego fonksiyonu kaybının nevrozun en önemli ne-
deni olduğun dan söz ederler. From bu konuda da Perls ve arkadaş-
ları (1951:425)  ile aynı görüşte olmakla birlikte yazarların ego fonk-
siyon kaybının  nasıl olduğunu ve ne şekilde nevroza neden oldu-
ğunu enine bo yuna açıklamadıklarına dikkat çekmiştir. Bu boşluğu 
doldurmanın  önemine inanan From ego fonksiyonu kaybının ne 
şekilde geliştiğini daha açık hale getirmek ve Geştalt terminolojisine 
uygun şekilde  tanı kriterlerini oluşturabilmek için pek çok çalışma 
yapmıştır (Mül ler, 1996:62). Bu çalışmalarında From’un tanı oluş-
turmadaki hareket  noktası Geştalt terapinin fenomenolojik yaklaşı-
mına uygun olarak  deneyimin yapısına bakmak olmuştur (Klepner 
2010).  

From için Geştalt terapisinin kimliği son derece önemli bir konu  
olmuştur (Wyongs, 1996:12). From Geştalt terapi yaklaşımının ku-
ramsal yapısı için Perls ve arkadaşlarının (1951) “Geştalt Terapi”  
(Gestalt Therapy) adlı kitabında tanımlanan prensiplere bağlı ka-
lınmasının çok önemli olduğunu belirtmiştir. Buna verdiği önemi  
yıllarca eğitim gruplarında özellikle kitabın ikinci bölümünün ke-
limesi kelimesine okunmasına ve tartışılmasına zaman ayırması ile  
de ortaya koymuştur (Rosenfeld, 1996:29). From Geştalt terapinin  
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kimliksiz hale gelip artık içindekileri taşıyamayacak hale gelebilece-
ği endişesi taşıdığını dile getirmiştir (Wyongs, 1996:12 ) Bu endişe-
sini giderebilmek için de Kurt Lewin’in “ iyi bir teorinin en önemli  
özelliği bir sonraki adımın yönünün ne olacağını göstermesidir” ifa-
desinden yola çıkarak Geştalt terapinin kendi terminolojisine sahip 
olması gerektiğini vurgulamıştır (Müller 1996:61). Buna ek olarak  
From Geştalt terapinin kendi teknik ve yöntemlerini geliştirmeye  
de ihtiyaç duyduğunu ifade etmiştir 

From bir yandan Geştalt terapi kavramlarının yanlış anlaşılma 
sına karşı savaşırken bir yandan da terapideki yanlış uygulamalar  
konusunda uyarılarda bulunmuş ve kendi terapi uygulamalarında  
nelere önem verdiği, nasıl çalıştığı ile ilgili bilgileri yaygınlaştırma-
ya çalışmıştır. Aşağıda From’un terapi uygulamaları ile ilgili görüş-
leri yer almaktadır.

Isadore From’un Geştalt terapi uygulamaları ile ilgili 
eleştirileri ve katkıları

From’un Geştalt terapi uygulamaları ile ilgili eleştirileri ve kat-
kıları çok fazladır. Bunlardan en önemlileri aşağıda bilgilendirme,  
fenomenolojik yaklaşım, şimdi ve burada, temas biçimleri, dil kulla-
nımı ve terapiye bakış açısı alt başlıkları ile verilmektedir. 

Bilgilendirme
From danışan ile terapi çalışmasına başlamadan önce bilgilen-

dirme yaptığını belirtmiştir. Bu bilgilendirmeyi her şeyin “şimdi ve  
burada” ve danışan ve terapist arasında olduğunu danışanın fark  
etmesini sağlamak amacı ile yapmaktadır. From (akt: Rosenfeld,  
1996:39) bunu şu şekilde dile getirmiştir:   

“Terapinin başlangıcında danışana nasıl çalıştığımı ve neler 
le ilgilendiğimi anlatırım. Bu odada geçirdiğin tüm yaşantı-
lar, benimle ilişkili ve önemlidir” derim. Bu söylem danışa-
nın terapi sürecinde ‘şimdi ve burada’ ya konsantre olmasını  
sağlamaya katkıda bulunmaktadır”. 
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Fenomenolojik yaklaşım
From’un terapisinde fenomenolojik yaklaşım merkezi oluştur-

maktadır. From birlikte çalıştığı kişiye tüm dikkatini vermektedir.  
Bu yaklaşımını öğrencilerine şöyle anlatmaktadır: “Terapinin üze-
rinde çalıştığı şey danışan ve terapisti içeren fenomenolojik gözlem-
lerdir. Bu gözlemler terapi çalışmasını oluşturur. Bunlar arasında  
danışanın jestleri, mimikleri, sesi, görüntüsü, düşünme tarzı, tered-
dütleri, huyu, alışkanlıkları, dışa vurumları, postürü olabilir” (akt.  
Klepner, 2014). 

Miller’ da (1996:50) From’un terapi uygulamaları ile ilgili feno-
menolojik gözlemlerini şöyle anlatmıştır:

“From dikkat üzerine öylesine yoğun ısrarcıdır ki onun ba-
kış açısına göre terapide her dakikanın ayırt edilmesi esastır.  
From danışanda meydana gelen her kelime ve jest değişikli-
ğini yakından takip eder; danışan nasıl oturuyor, yürüyor,  
nasıl merhaba veya hoşça kal diyor, tam nefes mi alıyor, yoksa  
nefesleri sığ mı, bedeni gergin mi; kendini nasıl ifade ediyor;  
bütün bunları izlemektedir”. 

Şimdi ve burada

From fenomenolojik ve varoluşçu yaklaşımı merkez alarak tera-
pisini düzenlese de bu şimdinin dışındaki farklı zaman dilimlerine  
terapi çalışmasında yer vermediği anlamına gelmemektedir. Danı-
şanın terapiye getirdiği konunun hem geçmişle hem de gelecekle  
ilgili olduğunu belirten From (akt: Rosenfeld, 1996:40) ortaya çıkan  
malzemeyi şimdiki zamana dönüştürerek çalıştığını belirtmiştir.  

From’a göre deneyim sadece şimdide belirir ve geçmişle çalışır-
ken şimdi ve burada olmak esastır. Ona göre geçmişi hatırlamak da  
gelecekle ilgili plan yapmak da şimdiki zamanda ortaya çıkmak-
tadır. Gelecek ve geçmiş ancak deneyim olduğunda yani şimdiki  
zamanda önem kazanmakta, anlamlı olmaktadır (Klepner, 2014).  
From şimdi ve burada kavramının kendilik farkındalığı için iyi bir 
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yöntem olduğunu ancak geçmiş ve gelecekle ilgili olarak şimdiki  
zamanda çalışırken danışan ile teması kesmemenin çok önemli ol-
duğunu belirtmiştir ( akt: Müller, 1996: 79). 

Temas biçimleri
From’un terapide üzerinde durduğu önemli noktalardan biri de  

temas biçimleridir. Temas biçimleri terapide danışan ve terapist ara-
sında temas sınırında ortaya çıkacağı için terapist-danışan ilişkisini  
an be an etkilemektedir. From temas biçimlerinin bir davranış şek-
li değil kişinin yaşamı deneyimleme yolu olduğuna inanmaktadır  
(Müller, 1996:79). O temas biçimlerini içe alma, iç içe geçme, yan-
sıtma ve kendine döndürme olarak dört başlık altında ele almıştır. 

From’un içe alma temas biçimi ile ilgili olarak vurguladığı en  
önemli konu “terapistin içe alınması” dır. From terapide danışanın  
terapisti “içe alması”ndan özellikle kaçındığını belirtmiştir (Mil-
ler, 1994:7). Danışanın terapistini içe alıp almadığını anlayabilmek  
için kendi önerilerinin onu nasıl endişelendirdiğini dikkatlice göz-
lerken bir yandan da danışanın onunla ilgili eleştirilerini nasıl or-
taya koyduğunu takip etmektedir. From ayrıca danışanın terapist 
ile çatışma içine girmemesi, sık sık övgü ve şükranlık göstermesi  
durumunda onun karakteristik olarak içe alma alışkanlığı içinde  
olmasından kuşku duyulmasını önermektedir. (Klepner ders not-
ları 2014) From’a göre danışanın terapiste soru sormasını ve onunla  
ilgili eleştiri yapmasını teşvik etmek onun terapisti içe almamasına  
yardımcı olmakta ve ego gücünü de arttırmaktadır (Klepner ders  
notları 2014). 

From’un terapötik çalışmalar açısından üzerinde durduğu diğer  
temas biçimi ise yansıtmadır. Ona göre eğer bir danışan genel ifade-
ler kullanıyor, deneyimlerini soyut bir biçimde anlatıyorsa yansıt-
madan şüphe edilmelidir, çünkü böylesi bir muğlaklık kişilerarası  
etkileşimde yansıtma ekranı işlevi gören boş bir alan yaratmaktadır  
(Miller, 1994:2). From terapide yansıtma ile nasıl çalışılabileceği ile 
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ilgili şöyle bir örnek vermektedir (From, 1984): Örneğin bir danışan  
bana “Benden nefret ediyorsun” diyebilir. Eğer ben ondan nefret  
etmediğimi biliyorsam bu durumun belli bir yansıtmanın sonucun-
da ortaya çıkmış olabileceğini anlarım. Bu durumda “Ne oldu da  
böyle bir yere geldik?” diye düşünürüm ve bunu danışana sorarım.  
Danışana “Siz olayın akışı ile ilgili ne hatırlıyorsunuz?” dediğimde  
danışan “Hiç bir şey hatırlamıyorum” derse “Hiç bir şey nasıl bir  
şeydir, onu tanımlayabilir misiniz?” “Hiçbir şey hatırlamadığınıza  
göre nasıl böyle bir kanıya vardınız? gibi sorulara yönelirim. Aynı  
zamanda “hiçbir şey” sözcüğünde bir tür direnç olabileceğini dü-
şünürüm. Daha sonra olayların nasıl geliştiğini, hangi olayların so-
nucunda böyle bir duygu yaşadığını sorarım. Onu neyin üzdüğünü  
ve bu duyguya nasıl geçtiğini araştırırım. Böylece süreci yeniden  
yaşamasını sağlamaya çalışırım. Bu sırada danışan “Sizden hoşlan-
dığımı sanmıştım” diyebilir. Eğer böyle demişse terapi sürecinde  
danışan benden hoşlanmasının onda kaygı yarattığının farkına va-
rabilir ve bu kaygı nedeniyle yansıtma yaptığını görebilir. 

From danışanın terapide yansıtma yapmasının önüne geçmek  
gerektiğine inanmaktadır. From bunun panzehirinin de “Şimdi  ve 
burada” da kalarak, danışanın soru sormasını ve eleştiri yapması-
nı teşvik ederek temas içinde sürece devam etmek olduğunu be-
lirtmiştir (Klepner, 2014). Dolayısıyla terapistin görevi, yerinde bir 
yöntemle danışana yansıtma yapmakta olduğunu göstermek ve  
yansıtmayı çözme işleminde ona yardımcı olmaktır. Terapist ancak  
o zaman süreci uygun şekilde yönlendirmiş olur (From, 1984 ). 

From terapide yansıtma ile çalışırken danışan ile teması kesme-
meye özen gösterdiğini belirtmiştir (Rosenfeld,1996:3). Teması kes-
memek için özellikle boş sandalye gibi tekniklere mümkün oldu-
ğunca yer vermediğini ifade etmiştir. Bununla birlikte boş sandalye  
tekniğini uygulaması gerektiğinde nasıl çalıştığını “Teması kesme-
mek, şimdi ve burada da kalmak için danışanın söyleyeceklerini boş  
sandalyeye değil boş sandalyedeki benmişim gibi düşünmesini ve  
bana söylemesini isterim” şeklinde ifade etmiştir.
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From bazı danışanların kendine döndürme temas biçimini sü-
rekli kullandıkları için terapinin başlangıcında da terapi biterken  
de kaygı yaşadıklarını belirtmiştir (Klepner, 2014). Böyle kişilerin  
terapiye geldikleri zaman terapi sürecine girmediklerine, terapistin  
dinleyip dinlemediğini fark etmeden haftalık olayları anlatmaya 
devam ederek terapiye odaklanmadıklarına, terapiye kaygılı ge-
lip “Bu  seans bana yetmedi” veya “Ben daha fazlasını istiyorum” 
şeklinde kaygılı ayrıldıklarına dikkat çekmiştir. Böyle kişilerle çalı-
şırken From terapinin başında onlarla temas kurularak rahatlama 
sağlanabileceğini, terapi biterken de “Gelecek seans da bununla 
başlayalım, sen unutursan ben hatırlatacağım.” gibi ifadelerle biti-
şin yarattığı  kaygının yatıştırılabileceğini söylermiştir.  

From terapide ancak kişinin dayanabileceği ölçüde kaygı ile ça-
lıştığını belirtmiştir (Klepner, 2014). Ona göre kaygının hiç olma-
ması da çok yüksek düzeyde olması da terapi çalışmasını olumsuz  
yönde etkilemektedir. From bu kişilerde kaygının her olayda ortaya  
çıkabileceğini, dolayısıyla terapide bunlar üzerinde çalışabilmek  
için terapistin danışanın kaygısını yatıştırarak terapötik ortamı  
oluşturması gerektiğini ifade etmiştir (From, 1984). From ayrıca  
kendine döndürme temas biçiminin yansıtmayı da içinde barındı-
rabileceğinin, dolayısıyla terapide bunun da dikkate alınması ge-
rektiğini vurgulamıştır (Miller,1997:71). 

Dil kullanımı
From için kişinin kendisini ifade edebilmesi ve iletişim için en  

önemli araç dil kullanımıdır. From terapide danışanın ifadelerinde  
gereksiz veya anlam kaybı yaratacak kelimeler kullanmasına özel  
olarak dikkat ettiğini belirtmiştir (Miller, 1997:71). From danışanın  
dili kullanırken seçtiği kelimelerin ve kurduğu cümlelerin kişinin  
kullandığı temas biçimlerine işaret edebileceğine dikkat çekmiştir  
(Miller 1997:70). Örneğin From bir çalışma grubunda “Kime daha  
fazla güvenirsin? ‘Seni seviyorum’ diyen birisine mi yoksa ‘Seni  
gerçekten seviyorum’ diyen birisine mi güven duyarsın?” diye sor-
muştur. Bu sorunun cevabı From’a göre “elbette ‘seni seviyorum’ 
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diyen kişiye güvenirsin” şeklindedir. Seni seviyorum ifadesi açık,  
direk, otantik ve duygulu bir temas kurulmasına imkan vermek-
tedir. From “gerçekten” sözcüğünün eklenmesinin temelinde giz-
li  bir yansıtma olabileceğini ileri sürmektedir. Kişi aslında kendi-
ne inanmadığı için diğer kişinin de söylediğine inanmayabileceği 
düşünmekte ve “gerçekten” ifadesini kullanarak ifadenin şiddetini  
arttırmaya yönelmektedir. Bir başka örnekte ise From danışanın  
“bildiğin gibi” ifadesini kullanarak kurduğu cümlelerin terapistle  
iç içe geçme temas biçimine işaret edebileceğini belirtmiştir (Miller,  
1996:49). Böyle bir durumda From “ben bilmiyorum sen bana söy-
le” diyerek iki farklı kendilik arasındaki farkı açık hale getirmeye  
önem verdiğini ifade etmiştir. Bu noktada From, terapist ve danışan  
arasında farkların olmaması halinde aralarındaki ilişkinin adeta bir  
çorbanın içinde eriyen malzemeler haline dönüşeceğini belirtmek-
tedir.

Terapiye bakış açısı
From’un terapi seanslarına bakış açısı Perls’ün bakış açısından  

önemli farklılıklar gösterir. From ezici, ağır dramalar yerine danışa-
nın seansta hazır olduğu, özümseyebileceği adımlar atması gerek-
tiğine inanmaktadır (Rosenfeld,1996:26). Örneğin, From Perls’ün  
Cleveland Enstitüsü’nde katılımcılara yaptığı hiperventilasyon uy-
gulamalarını çok abartılı bulmuş ve kalıcı bir fayda sağlamayacağı-
nı düşündüğü için eleştirmiştir (Rosenfeld 1996:27). From büyüme  
ve değişim için büyük atılımlardan ziyade küçük adımların büyük  
farklar yaratabileceğini ileri sürmektedir.  

From’a göre terapi bir süreçtir ve başarılı bir terapide seanslar  
arasında özümseme devam eder (Rosenfeld,1996:40-41). From, Ro-
senfeld ile yaptığı röportajda bu konudaki görüşlerini şöyle ifade  
etmiştir: “Hafta boyunca terapi arasında dış dünyada bazı özümse-
meler meydana gelir. Bunlar ‘aha’ yaşantıları değildir, bunlar gün-
lük yaşamdaki özümsemelerdir. Yemek örneğini ele alalım; açlık  
hissi çevrede yiyecek aramak, almak, ağza götürmek, çiğnemek ve 
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yutmak farkında olmadan yapılan aktivitelerdir. Bunları günlük ya-
şamda fark etmeyiz. Benzer olarak entelektüel ve duygusal özüm-
semeyi de fark etmeyiz. Bazı şeyler olduğunda farkında olmayabili-
riz, ama duyduğumuzda farkına varırız”. From seanslar arasındaki  
özümseme nedeniyle bazı danışanların terapiye ara verildiğinde  
daha iyi olduğuna dikkat çekmiştir. 

From’a göre sağlık için tek bir model yoktur. Ancak kendisine  
sorulduğunda uzun yıllar olan deneyimine dayanarak bu konudaki  
düşüncelerini “sağlıklı olmak için kişinin bir diğerini ön plana çı-
kara bilmesi gerekir” şeklinde ortaya koymuştur (Parlett, 1995:11). 
From  büyümenin durduğu yerde kişinin içe almalar, kendine dön-
dürme  ve yansıtmalar yaparak çevre ile teması kesip kendi dışına 
çıkamadığı teması gerçekleştiremediğini belirtmektedir (Rosenfeld, 
1996:40). 

From terapide Perls ve arkadaşlarının da belirttiği gibi danışana  
deneyim ve davranışlarına ilişkin sorular sorduğunu belirtmekte-
dir (Klepner ders notları, 2014). Bu sorularla danışanın kendisinin  
ve çevresinin ihtiyaçlarını nasıl karşıladığını, ortaya çıkan sorun-
larla nasıl baş ettiğini araştırmaktadır (Klepner ders notları, 2014).  
From’un terapisi kişinin bütünleşmesi üzerine odaklanmaktadır  
(Müller, 1996:60). 

From (1984) ayrıca Geştalt terapi uygulamaları ile ilgili olarak  
“biz terapide danışanın davranışını değiştirmeyiz, onu bir şeyleri  
tamamlamaya veya bir şeyler yapmaya niyet ettirmeyiz. Heyecan  
yerine kaygı hissettiği yerde danışanın mümkün olduğunca dene-
yim yaşamasını sağlarız. Geştalt terapinin farklılığı buradan gelir”  
ifadesini de kullanmıştır.

Sonuç
Isadore From eğitmenliği, terapistliği, teorisyenliği ile Geştalt te-

rapi tarihinin temel taşlarından birisi olmuştur. 

From, 1950’li yıllardan itibaren Geştalt terapi yaklaşımının geliş-
mesine bir yandan katkı sağlarken bir yandan da yaklaşıma karşı 



71

olan tehlikelere karşı korumuş, uyarılarda bulunmuştur. Uyarıları  
ve koruma girişimleri Geştalt terapi yaklaşımının bütünlüğüne za-
rar verecek davranışlar içine giren kişilere yönelik olmuştur.  

Geştalt terapi yaklaşımını geliştirmek için teorisyen, terapist,  
eğitmen kimlikleriyle tutkuyla çalışmıştır. Teorisyen kimliği ile otuz  
beş sene boyunca Geştalt terapi kitabında yeterince açık olmayan  
ego fonksiyonu kaybının nevroza ne şekilde neden olduğunu açık-
lamaya çalışmış; Geştalt terapi yaklaşımının terminolojisine uygun  
tanı koyma kriterlerini oluşturmak için çaba sarf etmiştir. Çalışma-
ları sonuçlanmasa da kendisinden sonra bu konuda çalışanlara reh-
berlik etmiştir.  

From, Avrupa ve Amerika’ya düzenli seyahatler yaparak Geştalt  
terapi yaklaşımı ile çalışan pek çok öğrenci yetiştirmiş. Onların hem  
terapisti hem de eğitmeni olmuştur. Bugün halen alanda terapist,  
teorisyen, eğitmen olarak önemli işler yapmakta olan bu isimler  
From’un çabalarını saygı ve minnetle anmaktadır. 

Isadore From değerli bir mirası kendini adayarak, tutkuyla, ag-
resyonla ayakta tutup, geliştirmiş ve kendinden sonraki jenerasyon 
lara iletmiştir.  

Bu yazı From’un Geştalt terapi yaklaşımını korumak ve geliştir-
mek adına bu konuda yaptığı önemli katkılarına yer vermek için  
hazırlanmıştır.
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Aramızdakiler: Terapötik Ilişkiye 
Öznelerarası Bakış

Özet
Perls, Hefferline ve Goodman’ın psikoterapi alanına en radikal 

etkilerden birisi kendiliğin, organizma/çevre alanının bağlamsal 
doğasından türeyen bir olgu olduğu görüşüdür. Bu açıdan kendi-
lik, çevreden bağımsız, sabit örüntülerden oluşan içsel bir yapılan-
ma olarak görülemez. Aksine kendilik organizma/çevre alanıyla 
bağlantılı olarak sürekli değişebilen dinamik bir yapıdır. Jacobs, 
kendiliğe ilişkin bu radikal açıklamayı kendiliğin öznelerarası bir 
bakış açısıyla ele alınmasının başlangıcı olarak nitelendirmektedir. 
Kendiliğin, organizma/çevre alanında belirginleşen  bir olgu olarak 
içinde bulunduğu bağlama ve bağlamsal koşullara göre sürekli bir 
yapılanma süreci içinde olduğu görüşü, diğeri ve diğeriyle olan 
ilişkiyi odağa taşımıştır. Benzer şekilde, kendilik gelişiminde iliş-
kinin önemli olduğu fikri öznelerarası kuramın da  üzerine kurulu 
olduğu bakış açısıdır. Kendilik yapılanmasında etkili olan ilişkisel 
süreçlerin ayrıntılandırılarak oldukça geniş bir çerçevede ele alın-
dığı öznelerarası kuramda, terapötik süreç ve terapi  ilişkisi dikkat-
le ele alınan konulardan bir diğeridir. Öznelerarası ba kış açısına 
göre terapi sürecinde danışanların kendilik yapılanmalarındaki 
sabit örüntülerin terapistle olan ilişkide nasıl ortaya çıktığı, tera-
pistin kendilik yapılanmasındaki örüntülerin danışanların kendilik 
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örüntülerini nasıl etkilediği, danışan ve terapist arasındaki ilişkiyi 
etkileyen öğelerin neler olduğu üzerinde durulmaktadır. Böyle-
ce öznelerarası bakış açısı danışan ve terapist arasındaki ilişkinin  
farklı boyutlarına ilişkin kavrayışı zenginleştirerek terapi sürecine  
önemli katkılarda bulunmaktadır. Bu makalede öznelerarası bakış  
açısının Geştalt terapistleri açısından terapi ilişkisinde nasıl yorum-
lanabileceği ele alınacaktır. 

Anahtar kelimeler: Kendilik, öznelerarası bakış açısı, terapötik 
ilişki.
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Abstract
One of the most radical effects of Perls, Hefferline ve Goodman  

on the field of psychotherapy is the view that the self is a  pheno-
menon derived from the contextual nature of the organism/ envi-
ronment. In this respect, the self cannot be seen as an internal  stru-
cture formed of fixed patterns independent of the environment. On 
the contrary, the self is a dynamic structure that can change con- 
tinuously in connection with the organism/environment field. Ja-
cobs describes this radical explanation of the self as the beginning 
of the intersubjectivity of the self. The view that the self is  in a con-
tinuous process of being structured according to the context and 
contextual conditions as a phenomenon that is formed according 
to the organism/environment field has brought the other and the 
relationship with the other into focus. Similarly, the idea that re-
lationship is important in self-development is the perspective on 
which intersubjective theory is based on. In intersubjective theory, 
the therapeutic process and the relationship between the client and  
the therapist are other issues that have been carefully considered.  
In therapy according to intersubjective point of view how the fixed  
patterns of the self-structure of the client emerge in the relationship 
with the therapist, how the patterns in the self-structure of the the-
rapist influence the self-structure of the client, what are the elements  
that effect the relation between the client and the therapist are given  
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point to. In this way the intersubjective point of view, by enriching  
the understanding of different dimensions of the relation between 
the client and the therapist, contributed important elements to the 
therapy process. In this article how the intersubjective perspective 
can be interpreted by the Gestalt therapist in therapeutic relation 
will be discussed. 

Key words: self, intersubjective point of view, therapeutic rela-
tion
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Giriş: 
Bir insanın başka bir insanla karşılaşması, birbirini anlama ve  

varoluşun onaylanması olanağını ortaya çıkarmaktadır. Öyle ki, bu  
olanağın olmadığı yerde diğerinin nesneleştirilmesi, ötekileştirilme-
si veya değersiz kılınması söz konusudur (Wheway, 1997). Birbirini  
anlama ve insan olarak varoluşun onaylanması noktasında önemli  
olan insanlararası karşılaşmalar, Geştalt Terapi bakış açısının ku-
ramsal sistematiğinde önemli bir yere sahiptir ve bu karşılaşmalar 
dan temellenen ilişkisel süreç, kuramın metodolojisinin de önemli  
bir parçasıdır (Yontef, 2002: 15). Bu ilişkisel süreç, Descartes felse-
fesinden köklenen ve en temelde “zihin” ve “beden” ile dünyayı  
algılayan “ben” ve “benim dışımdakiler” ayrımına dayalı düşünsel  
bir paradigma olan Kartezyen bakış açısının (Clarkson, 1997: 29- 40)  
vurguladığı nesnel gerçekliğin karşısında durmaktadır. Ayrım ve  
ikilik üzerine kurulu olan Kartezyen bakış açısına göre insan davra-
nışı, fizik ya da mekanik kurallar gibi öngörülebilir bir takım kural-
lara göre açıklanabilir. Bu nedenle dışarıdan gözlemlenebilen ve çe-
şitli şekillerde ölçülebilen nesnel gerçeklik elzem olandır (Clarkson,  
1997: 29- 40). Bu bakış açısıyla birlikte özellikle çeşitli fizik ya da  
mekanik kurallara göre ölçülemez ve öngörülmez olan deneyimler  
ise yok sayılma eğilimiyle karşı karşıya kalmış ve öznel deneyim  
değersizleştirilmiştir (Parlett, 2001: 46-53). Ancak nesnel gerçekliğin  
ön planda olduğu dönemin bu hâkim düşünsel paradigmasının ak-
sine Geştalt bakış açısı bireyin hem duygu, düşünce ve bedeniyle  
hem de içinde bulunduğu çevresiyle bir bütün olarak ele alınma-
sı gerektiğini vurgulamıştır (Yontef, 1993). Perls ve arkadaşlarının  
(1951) insan doğasına yönelik bu tutumu, Geştalt Terapi kuramının  
Kartezyen bakış açısından sıyrılmasına ve yönünü iki insan arasın-
da ortaya çıkan ilişkisel dinamiklere çevirmesine katkı sağlamıştır  
(Yontef ve Schulz, 2016: 11). Post Kartezyen felsefeye sahip Geştalt  
Terapisinde birey ve çevre birbirinden ayrılmaz bir ilişki dinamiği  
içinde birbirlerinden etkilenmekte ve eş zamanlı olarak birbirlerini  
etkilemektedirler (Yontef ve Schulz, 2016). Bu anlamda bireyin bü-
yüme ve gelişmesinde temel bir konu olarak ele alınan farkındalık,  
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ilişkisel bir süreçtir ve değişim, Geştalt terminolojisiyle ifade etmek  
gerekirse büyüme ve gelişme, insanlar arasında ne olduğu ile ilgili-
dir (Yontef, 1993: 33).  

Bu bilgiler ışığında terapi ilişkisi ele alındığında, terapötik sü-
recin başlamasıyla birlikte terapist ve danışan arasında karmaşık  
dinamikleri içeren oldukça derin bir ilişkisel süreç başlar (Parlett,  
1991). Geştalt Terapi pratiğinde anahtar bir rol oynayan bu derin  
ilişkisel süreçte (Yontef ve Schulz, 2016: 14) terapi ortamı, iki farklı  
kendiliğin birbiriyle karşılaştığı, karşılıklı olarak birbirinden etki-
lendiği ve birbirlerini etkilediği özel bir alan olarak tanımlanabilir.  
Etkileme ve etkilenme deneyimini içeren ilişkisel bakış açısı teme-
linde terapötik sürece getirilen her şey, danışan ve terapist arasın-
daki anlamın yapılandırılması ve biçimlendirilmesinin bir parçası  
olarak ifade edilmektedir (O’Shea, 2009: 229). Bu nedenle terapötik  
deneyim, danışan ve terapist tarafından birlikte yaratılan bir alan  
yaşantısıdır (Parlett, 1991). Terapötik ilişki ise geçmiş ilişkilerde  
uygun olmayan ya da doyum vermeyen temaslar nedeniyle spon-
tan kendilik gelişimi sınırlanan danışanın, örtük bir şekilde, tera-
pistle ilişkisel geçmişini yeniden kurma olanağı sağlayarak geçmiş 
temasları gözden geçirme imkânını elde ettiği yolun ifadesi olarak  
değerlendirilmektedir (Spagnuolo Lobb, 2009: 114). Bu karmaşık  
tanımlamayı bir başka ifadeyle açıklamak gerekirse danışan, ken-
dilik gelişiminin spontan büyümesini engelleyen erken dönem iliş-
kilerini, bu ilişkilerde karşılanmayan ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçların  
kendiliğin dışavurumunda nasıl bir ifade bulduğunu terapistle kur-
duğu ilişki yoluyla fark eder. İlişkisel geçmişin yeniden kurulması  
ise danışanın geçmiş ilişkilere ve temaslara ait olan bir takım dene-
yimlerinin ve bu deneyimlerle bağlantılı olarak sabitlenen kendiliğe  
ilişkin bazı örüntülerin terapi sürecinde gündeme gelmesi ile ilgili-
dir. Bu süreci Geştalt bakış açısının terminolojisiyle ifade etmek ge-
rekirse, erken dönem ilişkilerde tamamlanmamış işlerle ilgili olan  
kendiliğin sabitlenmiş örüntüleri, terapistle kurulan ilişkide de  
kendini gösterebilmektedir. Bu noktada danışan, ilişkiselliğin ortak  
zemininde, terapistin varlığıyla erken dönem temaslardaki önem-
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li tamamlanmamış işleri tamamlayarak kendilik yapılanmasındaki 
çeşitli sabitlenmeleri esnetmeyi deneyimleyebilir. Dolayısıyla terapi 
sürecinde terapistle kurulan yeni ve canlı temaslar yoluyla geçmiş 
temasların gözden geçirilerek danışanın terapi sürecindeki büyüme 
ve gelişmesinin önü açılır. Aslında terapötik ilişkiye ilişkin yuka-
rıda yapılan karmaşık tanımlamanın özü, basit bir şekilde yardım 
alan ve yardım veren ilişkisi olarak değerlendirilebilecek terapötik 
ilişkinin, farkında olunması gereken oldukça fazla etkileşimsel sü-
reç ve ilişki ağlarını kapsadığıdır. 

Bu bağlamda danışanın erken dönemlerde uygun şekilde karşı-
lanmayan ihtiyaçları (gelişimsel özlemleri) ve dünyayı yorumlama 
biçimini yansıtan öznel dünyasını terapistle kurulan ilişki aracılı-
ğıyla anlamaya olanak sağlayan öznelerarası bakış açısı, terapötik 
süreçteki özne-özne ilişkiselliğinin ayrıntılı bir şekilde ele alınma-
sına da oldukça fazla katkı sağlamaktadır (Jacobs, 2009: 134). Ay-
rıca nesnel gerçekliğin imkansızlığına yaptığı vurguyla terapist ve 
danışan arasında ortaya çıkan ilişkinin öznel hikayesini bizlere sun-
maktadır. Tam anlamıyla “arada” olanın açıklanmaya çalışıldığı bu 
kuramsal çerçevenin özellikle terapist-danışan ilişkisinde belirgin-
leşen danışan ihtiyaçlarının nasıl çalışılabileceğine dair Geştalt tera-
pistleri açısından önemli bilgiler sağlayabileceği düşünülmektedir. 
Dolayısıyla bu çalışma kapsamında öznelerarasılığın terapist-danı-
şan ilişkisini anlama noktasında nasıl ele alınabileceği gözden ge-
çirilecektir. Bu bağlamda çalışmaya ilk olarak öznelerarasılığın ne 
anlama geldiği ile başlanacaktır.

Öznelerarasılık:
Hepimiz insanların olduğu bir çevrenin içine gözlerimizi açarız. 

O andan itibaren insanlar dünyasına ait olmaya ve uyum sağlamaya 
çalışırız. İnsan olmayı sayısız etkileşimler yoluyla öğrenirken diğer-
lerini de sayısız etkileşimler yoluyla etkileriz (Jacobs, 2005: 46). Bir 
diğer ifadeyle, insan olarak her birimiz öznelerarası matrise doğarız 
ve bu matris içinde biçimlenirken bir yandan da bu matrisi biçim-
lendiririz. 
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Öznelerarası matris, insanların doğduğu andan itibaren hali 
hazırda var olan ilişkisel sisteme dâhil oldukları ve içinde biçim-
lendikleri bağlamı ifade etmektedir. Bu bağlam, tarihsel, kültürel, 
dilsel ve eylemsel pek çok boyutsal bağlam içerir. Öznelliğimiz ve 
kendiliğimiz bu bağlamlar içinde biçimlenirken aynı zamanda bu 
bağlamların biçimlenmesine etkide bulunur (Jacobs, 2005: 47). As-
lında bu süreç tam anlamıyla karşılıklı olarak birbirini etkileme ve 
birbirinden etkilenme sürecidir. 

Genel çerçevede öznelerarasılık kuramı, öznelliğin ortaya çıkı-
şını ve değişimini açıklamayı amaçlamaktadır (Orange, Atwood ve 
Stolorow, 2014: 2). Bu bağlamda öznelerarasılık kuramcıları, özne-
ler olarak herhangi iki kişi arasında var olabilen bir ilişkililiğe işa-
ret etmektedir. Bu anlamda kimin kime ne yaptığı ve nasıl yaptığı 
gibi kişilerarası meseleler, öznelerarası bakış açısının çok az meşgul 
olduğu konulardır. Öyle ki, bu kişilerarası süreçlere odaklanmak, 
deneyimin dışında kalarak arada olanı gözlemlemek açısından öz-
neyi deneyimleyen pozisyonundan gözlemleyen, dışardan bakan 
pozisyonuna taşır. Özne olarak “aradakini” deneyimlemek, dene-
yimin gözlemcisi olmak yerine ilişkinin katılımcısı olarak diğerini 
etkileme ve diğerinden etkilenme pozisyonunu doğurmaktadır. Bu 
noktada öznelerarası bakış açısıyla vurgulanan, ilişkisel bağlamla-
rın karşılıklı olarak kendiliğin yapılanmasında kurucu işlevlerinin 
olduğudur (Orange ve diğ., 2014: 3). İlişkiselliğe atfedilen bu ku-
rucu işlev, deneyimsel bağlamın yaratılmasıyla ilgilidir. Buna göre 
iki özne bir araya geldiğinde birbirlerini etkileme ve birbirlerinden 
etkilenme dinamiğini içeren karşılıklılığa dayalı bir ilişki başlar. 
İlişkinin kendisi özne-özne karşılaşmasındaki öznel deneyimlerin 
bağlamını oluşturur ve öznel deneyimlere dair tüm değişimler bu 
ilişkisel bağlamın ürünüdür. Nitekim ilişkiselliğin kurucu işlevi-
ni daha anlaşılır hale getirmek isteyen yazarlar, okuyucu ile yazar 
arasındaki etkileşimin örneğini vermektedirler. Buna göre bir yazar 
yazdıklarıyla kendi okur kitlesini yaratırken okuyucularda aslında 
kendi yazar kitlesini yaratmaktadır. Yazar ile okuyucu arasındaki 
ilişkiye ait olan karşılıklı etkileşimde taraflar birbirlerine uyum sağ-
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larken en temelde birbirlerine göre yeniden biçimlenmektedirler. 
Dolayısıyla yazdıkları yoluyla okuyucusuyla buluşan yazar asla bu-
luşmadan önceki yazar olarak kalamadığı gibi okudukları yoluyla 
yazarla buluşan okuyucu da eski okuyucu olarak kalamamaktadır. 

Aslında öznelerarası bakış açısının, öznel dünyayı ve bu öznel 
dünyanın yapılanmasındaki etkileri anlamaya yönelik oldukça 
kapsamlı bir bağlam sunduğunu söylemek mümkündür. Bu kap-
samlı bağlam, kendilik deneyimini de kapsamaktadır (Stolorow, 
2014: 49). İlişkisel zeminden köklenen öznelerarası bakış açısına 
göre kendilik bireyin sadece kendine ait içsel bir yapılanma olarak 
değerlendirilemez (Wheeler, 2002). Aksine bu içsel yapılanma, bir 
bağlama yerleşmek zorundadır. Böylelikle içsel dünyanın yaşayan 
sistemlerden oluşan bir ilişkisel ağ içinde oluştuğu ve geliştiği id-
dia edilir (Orange ve ark., 2014: 87). Buradaki temel nokta ise ken-
diliğin içinde oluştuğu ve geliştiği bağlamla kurduğu derin bağın 
kolay kolay fark edilememesidir. Çünkü bu derin bağ, deneyimsel 
bir alana özgüdür ve tek başına içsel olanı ya da kişilerarası olanı 
tarif etmekten çok daha fazlasını içermektedir. Bu derin bağ, bireyin 
çeşitli şekillerde öznelliğine sirayet eden elle tutulup gözle görüle-
meyen karşılıklı ilişkisel etkilerin farkındalık dışındaki deneyimsel 
alanını oluşturur. 

Benzer şekilde Geştalt Terapi kuramının köklerinden ikisi olan 
alan kuramı ve fenomonolojik bakış açısı, bireylerin öznel dünyayı 
yapılandırma gücüne ve bu gücün ilişkiler içerisinde anlam buldu-
ğuna işaret etmekte ve Geştalt Terapi kuramı da bu bakış açılarıyla 
dönemin diğer psikoterapi ekollerinden ayrışmaktadır (Spagnuo-
lo Lobb, 2016: 2). Nitekim “öznelerarasılık” kavramı Geştalt Terapi 
yaklaşımının terminolojisinde yer almamasına rağmen Perls ve ar-
kadaşları (1951) tarafından insan varoluşuna ilişkin ortaya koyulan 
tüm açıklamaların aslında öznelerarası bakış açısını yansıttığı ifade 
edilmektedir (Jacobs, 1992; 2005). Spagnuolo Lobb (2016: 2)  kura-
mın kurucuları olan Perls ve arkadaşlarının,  dünyayla (çevreyle) 
temasın dışında var olan bir kendilik ile asla ilgilenmediklerini be-
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lirtmektedir. Dolayısıyla Geştalt Terapi yaklaşımında organizma ve 
çevre bir bütün olarak değerlendirilmekte ve çevre olmadan orga-
nizmanın, organizma olmadan da çevrenin var olmasının mümkün 
olmadığının altı çizilmektedir.

Çağdaş dönem Geştalt kuramcılarından olan Jacobs (2005: 46-
47) da benzer bir görüşten hareketle tüm öznelliklerin, öznelerarası 
olduğunu ve tüm deneyimlerin ise öznelerin kesişmesinden doğan 
olgular olduğunu belirtmiştir. Bir diğer ifadeyle tüm deneyimler, 
organizma/çevre sınırında meydana gelen temaslardan ortaya çık-
maktadır ve çevrenin temel bileşeni ise diğerinin öznelliğidir. Dola-
yısıyla yazar temelde temas edilen ya da ilişkide bulunulan çevreyi 
diğerinin öznelliği olarak ele almaktadır. Ona göre bizim organiz-
ma/çevre alanımız, en temelde öznelerarası bir boyutu içermekte-
dir. Öznelerarası alan, organizma/çevre alanının (diğer insanlardan 
oluşan dolayısıyla bu insanların içine doğduğu dil ve kültürü içe-
ren) bir boyutudur. Doğumdan itibaren organizma/çevre alanın bir 
boyutu olarak öznelerarası alan, öznel dünyayı biçimlendirmekte-
dir. Bu bakış açısına göre görünürde bireysel olan fenomonolojik 
alanlar, biricikliklerine rağmen paylaşılan alanlardır. Öznelliğimiz 
ve biricikliğimiz, ilişkisel alanın dinamikleri ve diğerinin fenomo-
nolojisinden etkilenmesine rağmen bireyin öznelliği onun kendi ya-
ratıcılığının sonucudur. Yani birey paylaşılan öznelerarası alandaki 
etkileri, kendi özgün tasarımıyla kendine özgü bir biçimde bütün-
leştirerek kendi öznel dünyasını oluşturur. Bu öznel dünya, diğeri-
nin ortaklığında-paylaşımında ama kendine özgü bir biçimin yan-
sımasıdır. Dolayısıyla diğerinin fenomonolojisinin olmadığı yerde 
kendi fenomonolojik alanımızın varlığından söz etmek mümkün 
değildir (Jacobs, 2005). 

Ancak öznelerarası alanı birey/çevre boyutundan değerlendi-
rirken dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, temas sınırındaki 
bir buluşmada ortaya çıkan öznellik ile öznelerarası alandan ortaya 
çıkan öznellik arasındaki farklılıktır. Birey/çevre sınırındaki etkile-
şimden belirginleşen öznellik, daha kişilerarası bir sürecin yansıma-



85

sı olarak değerlendirilmektedir. Daha kişilerarası alana ait olduğu 
belirtilen bu karşılaşmalarda (sınır birlikteliklerinde), karşılıklı etki-
leşimlerin bir başkası tarafından kolaylıkla gözlemlenebilmesi söz 
konusudur (Jacobs, 2005). Örneğin, kimin kime ne dediği, bu deni-
len şeyin nasıl bir davranışa neden olduğu ve diğerine ne olduğu 
gibi. Öznelerarası alan ise daha örtük ve dolaylıdır (Stern ve ark., 
2003). Öznellik bağlamın her yanına sızmış ve aynı zamanda bağ-
lam öznelliğin her yanına bulaşmıştır. Dolayısıyla böyle bir durum-
da etkileşimin deneyimlenmesi ve deneyimin anlamlandırılması 
öznelerarası alanın belirginleşen olgusu olmaktadır. 

Aslında Jacobs (2005: 2-5) tarafından ifade edilenler gözden ge-
çirildiğinde, öznelerarası alan ile birey/çevre alanı arasında bir ayrı-
ma gidildiği görülmektedir. Son dönem Geştalt Terapi yazınlarında 
bazı yazarların (O’Shea, 2009; Parlett, 1991; Sapriel, 1998; Spagnuolo 
Lobb, 2009; Staemmler, 2009), psikolojik rahatsızlıkları kavramsal-
laştırmak adına bize geniş bir çerçeve sağlayan organizma/çevre 
bağlamında öznelerarası alana yapılan vurgunun yetersizliğinden 
söz ettikleri görülmektedir. Nitekim konuyla ilgili alanyazın göz-
den geçirildiğinde “İlişkisel Geştalt Terapi” kavramıyla karşılaşıl-
maktadır. Bu kavram, özne-özne ilişkisinin daha ön planda tutul-
duğu ve terapötik ilişkinin temas sınırı buluşmasından öte, terapist 
ve danışanın karşılıklı olarak birbirlerinden etkilendikleri ve bir-
birlerini etkiledikleri bir öznelerarası deneyim alanı olması ile iliş-
kilidir. Aslında bu kavram Geştalt terapistleri açısından, karşılıklı 
etkileşimi içeren ilişkiye ve ilişkide terapistin rolüne işaret ederken 
ilişkisel olduğumuzu zannettiğimiz ancak sadece kişilerarası olay-
ları dışardan bir gözlemci olarak tanımladığımız durumlara ilişkin 
bir hatırlatıcı olarak da yorumlanabilir. Dolayısıyla terapi sürecinde 
öznelerarası alanın farkında olarak danışanla “aramızda” olanı ay-
dınlatmak, özellikle terapi ilişkisine dair kavrayışımızın ve süreçte 
deneyimlediğimiz ilişkinin derinleşmesi açısından önemlidir (Ja-
cobs, 1992; Parlett, 1991). Bir diğer ifadeyle terapi sürecinde terapist 
ve danışan arasında kaçınılmaz olarak ortaya çıkan öznelerarası 
alanın yapılanma biçimi ile bu alanın danışanın terapi sürecindeki 
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ilerleyişinde nasıl bir role sahip olduğunun terapist tarafından fark 
edilmesi önem arz etmektedir. 

Nitekim öznelerarasılık kuramının terapi ilişkisine dair açık-
lamalarının Geştalt terapistleri tarafından dikkate alınmasının te-
rapötik süreci anlamak açısından yararlı olacağı vurgulanmaktadır 
(Jacobs, 1992: 3). Benzer şekilde yine çağdaş dönem Geştalt kuram-
cılarından biri olan O’Shea (2009: 224), terapi sürecindeki ilişkinin 
öznelerarası çerçeveden ele alınmasıyla sürece dair dinamiklerin 
daha kapsamlı işlenebileceğinden söz etmektedir. Terapötik sürece 
getirilen her şeyin danışan ve terapist arasındaki anlamın yapılan-
dırılmasının ve biçimlendirilmesinin bir parçası olduğuna vurgu 
yapan yazar, “arada olana” daha fazla odaklanmak gerektiğinin al-
tını çizmektedir. Yine psikoterapi sürecinin önemli bir boyutunun 
öznelerarası sürecin farkında olmak olduğunu belirten Stern ve 
arkadaşları (2003), terapi sürecinde öznelerarası alanın nasıl örtük 
işlediğini aşağıdaki örnekle açıklamışlardır: 

“İki köpek sokakta karşılaştıklarında kendilerine özgü çeşitli ha-
reketler sergilerler. Örneğin birbirlerinin etrafında dönerler, birbir-
lerine bakarlar ve birbirlerini koklarlar. Aslında tüm bu hareketlerin 
amacı, aralarında olanı ortaya çıkarmaktır. Bu hareketler yoluyla 
birlikte ne yapacaklarını anlamaya çalışırlar. Bu iki köpeğin insan 
olduğunu ve psikoterapide birinin danışan bir diğerinin ise tera-
pist olduğunu hayal edelim. Köpeklerden farklı olarak danışan ve 
terapist birbirlerine oturdukları sandalyelerle bağlı olduklarından 
köpekler gibi hareket edemezler. Bu nedenle köpeklerin birbirleri-
nin niyetlerini anlamak için yaptıkları hareketleri yalnızca entelek-
tüelleştirme yoluyla yapabilirler. Birlikte oldukları her dakika, bir 
şekilde karar vermek zorunda olduklarından (anlatıp anlatmama-
ya, beklemeye ya da devam etmeye karar vermek gibi.) örtük bilgi 
gündeme gelir. Arada oluşan alanda ‘Benimle ilgileniyor mu?’, ‘Ne 
söylediğimi tam anlamıyla duydun mu?’ gibi sorular ya da ‘Çok 
uzaksın, biraz yaklaşsan keşke’, ‘Çok yakınsın, henüz hazır değilim. 
Biraz uzaklaşsan’ gibi istek ve beklentiler havada uçuşur. Aslında 
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tüm bu karar verme süreci köpeklerin yaptığı hareketlere benzer. 
Hiçbir şey sesli olarak dile getirilmemiş, konuşulmamıştır. Konuş-
ma kelimelerle yapılır ancak örtük süreç insanların ‘birlikte nasılız?’ 
sorusuna cevap aradıkları sessiz öznel mesajları içerirler.”   

Nitekim yazarların yaptığı örneklendirmede de vurgulanan 
nokta, devam eden şekilde “aramızda” olanı kontrol ettiğimizdir. 
Yeni bir bağlam olarak değerlendirdikleri öznelerarasılığı Stern ve 
arkadaşları (2003), “Bildiğim şeyi bildiğini biliyorum, hissettiğim şeyi 
hissettiğini hissediyorum” şeklinde tanımlamışlardır. Görüldüğü üze-
re bu tanımlama, tam bir karşılıklılığı ve birbirinden etkilenmeyi 
içermekle birlikte insanlar arasındaki çoğu zaman görünmeyen, elle 
tutulmayan, açıklanamayan bağlara işaret etmektedir. Öznelerarası 
bakış açısının özenle üzerinde durduğu bu ilişkisel bağların terapi 
sürecindeki işleyişi ise merak uyandırıcıdır. Konuyla ilgili Jacobs 
(2005; 2009)’ın, öznelerarası alan bakış açısının terapötik süreci an-
lamak açısından altını çizdiği iki nokta bulunmaktadır. Bunlardan 
ilki öznelerarası bakış açısının özenle vurguladığı, terapötik süreç-
teki tüm deneyim ve ortaya çıkan tüm olguların terapist ve danışan 
ikilisinden doğduğu fikri; ikincisi de terapist ile danışanın birbirle-
rinin duygusal dünyalarına katılım göstermelerine olanak sağlayan 
karşılıklı düzenlemedir. Aşağıda yazar tarafından önemli görülen 
bu iki noktanın terapi ilişkisinde ne anlama geldiği tartışılmaktadır. 

Terapist-Danışan Ikilisi:
Yukarıda da ifade edildiği üzere öznelerarası bakış açısında di-

ğerleriyle karşılaştığımız bir öznelerarası alan kavramından söz edil-
mektedir. Bu alan niyetlerimiz, duygularımız ve düşüncelerimizle 
etkileşimde olan ötekilere ait niyetler, duygular ve düşüncelerle çev-
rili etkileşimsel bir alandır. Ancak zamanla bu etkileşimsel alanda, 
bize ait olan ve diğerine ait olan arasındaki sınır bozulur. Çünkü 
bizim niyetlerimiz (isteklerimiz), ötekilerin hissedilen niyetleriyle 
(istekleriyle) birlikte süregiden bir diyalogda ortaya çıkar veya dö-
nüşür. Bizim duygularımız ötekilerin niyetleri, düşünceleri ve duy-
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guları tarafından şekillendirilir. Bu diyalog sadece kendimizle olsa 
bile düşüncelerimiz, bu diyalog içinde birlikte yaratılır (Stern, 2012: 
81). Buna göre terapötik deneyim, danışan ve terapist tarafından bir-
likte yaratılmakta (Parlett, 1991) ve bu deneyime ait her bir parça 
terapist-danışan ilişkisinde belirginleşmektedir (Jacobs, 2005: 51). 
Bir diğer ifadeyle öznelerarası alan, terapist ve danışan tarafından 
ortak olarak yaratılmaktadır ve süreçte yaşanılan her şey, bu ortak 
yaratımın bir ürünü olarak değerlendirilmelidir. Her ne kadar tera-
pist ve danışan terapötik buluşmadan çok önce biçimlenen kendilik 
örüntüleriyle terapi sürecine dahil olsalar da özellikle daha önceden 
biçimlenmiş kendiliğe ait tekrarlayıcı temaların ortaya çıkış biçimi, 
bu ikili tarafından yaratılan biricik sistemi yansıtır. Yani danışanın 
kendiliğinin dışavurumu olarak ele alınabilecek tekrarlayan örüntü-
lerden konuşuyor olsak bile bu örüntülerin terapi ortamında ortaya 
çıkış ve deneyimlenme biçimi, danışanın terapistle olan ilişkisinin 
niteliğine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. 

Konuyla ilgili örnek oluşturmak adına, terapi sürecinde tetikle-
nebilecek en temel kaygılardan birisi olarak gördükleri reddedil-
me kaygısını ele alan Breshgold ve Zahm (1992: 73), iki hafta sonra 
tatile çıkacağı haberini danışanla paylaşan bir terapistin örneğini 
vermişlerdir. Yazarların bakış açısına göre danışanın bu kaygısını 
seansın gündemine taşıyan ve bu kaygıyı belirginleştiren terapistin 
danışana verdiği haberdir. Bu danışanın toplam alanının terapistin 
toplam alanından etkilenmesi olarak da yorumlanabilir. Her ne ka-
dar danışanın reddedilmeye hassasiyeti bilinen bir nokta olsa da bu 
hassasiyetin terapi ortamında deneyimlenmesi, başka hiçbir içerik 
yokken, onun terk edilmeye yönelik korkularını ve kaygılarını orta-
ya çıkaran çeşitli olguların terapistle olan ilişkisinde söz konusu ol-
duğuna işaret eder. Bu anlamda belki de terapistin ses tonu, mimik-
leri, tatile çıkma planını söyleme tarzı ya da vedalaşma biçimi gibi 
örtük etkiler, danışanın reddedilmeye ilişkin örüntülerinin ortaya 
çıkmasına katkı sağlamış olabilir. Aynı zamanda bu örneğe farklı 
bir açıdan da yaklaşan yazarlar, birçok terapistin iki haftalık bir tatil 
planı yaptıklarında bu planın danışan tarafından kendilerinin terk 
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edilmesi olarak deneyimlenmesinden endişe duyduklarını belirt-
mektedirler. Bu açıdan bakıldığında terk edilmeye ve terk etmeye 
yönelik kaygı, terapötik alanın bir olgusu olarak da değerlendiri-
lebilir. Öte yandan terapi ilişkisindeki örtük mesajlar göz önünde 
bulundurulduğunda, danışanın terapist tarafından terk edilmiş his-
setmesi sayısız biçimde ortaya çıkabilmektedir ve bunun tetikleyici-
si terapi sürecinde terapistin farkında olmadığı davranışlarıdır. Ör-
neğin, terapistin seanslara geç girmesi, danışanın adını unutması, 
istemsiz olarak bakışlarını danışandan uzaklaştırarak başka şeylere 
odaklanması ya da danışan konuşurken saatine bakması danışana 
reddedilmiş hissettirebilir. Bu noktada danışanın reddedilmiş ol-
maya ilişkin hislerini terapistle paylaşması ve bu paylaşımı tera-
pistin toplam alanın bir yansıması yerine danışanın bir yansıtması 
olarak değerlendirmesi, terapist ve danışan arasındaki özne-özne 
ilişkisini özne-nesne ilişkisine dönüştürmektedir. Dolayısıyla terapi 
sürecinde deneyimlenenleri sadece danışanın bir örüntüsü olarak 
değerlendirmek ve bu bakış açısı temelinde terapötik müdahaleleri 
biçimlendirmek aradaki ilişkisel süreci göz ardı etmek olarak yo-
rumlanabilir. 

Terapi sürecindeki özne-özne ilişkiselliği ile ilgili kendi klinik 
deneyimlerinde yaşadığı dönüşümden söz eden Robine (2001: 101- 
102)’nin konuya ilişkin paylaştıkları ise şu şekildedir:

“Danışan karşıma oturduğunda ve bana endişeli olduğunu an-
lattığında, onun kelimelerini sadece belli bir duruma ait kelimeler 
olarak değil aynı zamanda o anki duruma ait kelimeler gibi dinle-
meyi seçerim. Sanki bu sözcükler, keşfedilmeleri gereken ayrışma-
mış bir alana aitmiş gibi düşünürüm. Bireysel bakış açısının terapis-
te sağladığı pozisyon, çok uzun zaman yaptığı şekilde, odağımı da-
nışanın kaygısı üzerinde tutar. Danışanın bu kaygıyı nasıl hissettiği, 
bu kaygının ona ne hatırlattığı, hangi yansıtmalarının örgütlendiği 
gibi. Sözünü ettiğim bireysel bakış açısına ait bu pozisyonda tera-
pist danışanı hakkında kesin bir bilgiye sahip olduğunu düşünür. 
Öte yandan bir başka seçenek de kaygıya, kaygının önce varolan 
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duruma ait olduğu şeklinde bakmaktır. Belki danışanın bu kaygısı 
benimle görüşmeye bir tepkidir. Belki onun kaygılanmasına neden 
olan benim’dir ya da onun kaygısı aramızda yaratılmış olan atmos-
fere bir tepkidir.”

Benzer şekilde, öznelerarası etkilerin sürekliliğinden söz ede-
rek bu etkileri klinik bir olgu tanımlamaya çalışan Jacobs (2005), 
terapötik süreçte terapist ve danışan arasındaki eş zamanlı ve çok 
boyutlu etkileşimleri anlamanın oldukça önemli olduğunu vurgu-
lamaktadır. Yazar “The Inevitable Intersubjectivity of Selfhood (Kendi-
liğin Kaçınılmaz Öznelerarasılığı)” başlıklı makalesinde öznelerara-
sılığın terapi sürecine nasıl gömülü olduğundan ve öznelerarası bir 
süreç olan terapide, danışanın fonunda gömülü ve farkındalık dı-
şında kalan karşılanmamış ihtiyaçların fondan çıkarak şekil haline 
gelmesinde terapistin öznelliğinin ne denli önemli olduğundan söz 
etmektedir. Yazarın konuya ilişkin görüşlerine paralel olacak şe-
kilde danışanın ihtiyaçlarının belirginleşmesinde terapistin terapi 
sürecindeki öznelliğine vurgu yapan Spagnuolo Lobb (2009: 119), 
terapi ilişkisinin parçaları olan danışan ve terapist ikilisinin, alanın 
birbirinden ayrılmaz parçaları olan şekil-fon arasındaki bağlantı 
çerçevesinde ele alınabileceğinden söz etmektedir. Bu bağlamda 
alanın bir parçası olan terapistin danışanın seansta gündeme getir-
diği durumun ya da deneyimin bir parçası olarak görmesinin onun 
danışana, duruma ya da deneyime ve yapacağı müdahalelere iliş-
kin bakış açısını değiştirmesine katkı sağlayacağını vurgulamakta-
dır. Bu bakış açısını açıklama noktasında verdiği örnekte, seansa 
gelmeden önce rüyasında aşamadığı bir duvar gördüğünü belir-
ten danışanla birlikte olan terapistin kendisine en temelde sorması 
gereken sorulardan birisinin “Bir önceki seansta benim kullandığım 
hangi yollar ya da yarattığım hangi durumlar danışana üstesinden gelin-
meyecek bir duvar gibi göründü?” sorusu olduğunu belirtmiştir. Şe-
kil-fon dinamiği üzerinden bu soru yeniden yapılandırıldığında ise 
“Danışanın benim fonumu oluşturan materyallerden topladığı uyaranlar 
nelerdir ve bunlar seansta nasıl ortaya çıkmaktadır?” şeklinde olması 
gerektiğinden söz etmektedir.  Yazarın konuyu anlaşılır kılmak 
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adına verdiği bir diğer örnek de seanstan bir önceki gece telefonla 
ulaşamadığı terapistine ertesi günkü seansta “Sana bağımlı olmak 
istemiyorum” diyen bir danışanla ilgilidir. Danışan ve terapist ta-
rafından ortak yaratılan alan bakış açısından böyle bir durumda 
terapistin danışanın bu cümleleri ifade etmesine neden olabilecek 
etkileri gözden geçirmesi gerekmektedir. Ancak bir önceki aynı da-
nışanla gerçekleştirilen bir önceki seanstaki deneyimlerin doyuma 
ulaşarak tamamlanmış olması terapistin deneyimsel fonunu oluş-
turabilir ve bu nedenle terapist bu cümleyi kendisinden bağımsız 
bir yargı olarak değerlendirebilir. Bu tarz bir değerlendirme da-
nışanın öfkesini tetikleyebilirken terapist ise gecenin geç bir saa-
tinde dinlenilmek isteyen danışan tarafından manipüle edilmeye 
çalışıldığını ve danışanın önceki seanslardaki olumlu deneyimleri 
özümseyememiş olma ihtimalini düşünerek öfkelenebilir. Bu nok-
tada terapistin danışanın gece yapmış olduğu aramayı danışanın 
ihtiyacını karşılamak adına çevreyi manipüle ederken kullandığı 
davranış örüntülerinden biri olarak değerlendirerek kendi öfkesi-
ne güvenmesi yazara göre doğru değildir. Konuyla ilgili olarak ya-
zar, terapistin duygularına güvenmesini öğütleyen bakış açısının 
eski hümanistik düşünce yapısından geldiğini belirtmektedir. Ona 
göre bugünün Geştalt terapistlerinin psikoterapi sürecinde kendi-
lerine sormaları gereken sorular, alana ve duruma ilişkin sorular 
olmalıdır. Bir diğer ifadeyle bugünün Geştalt terapistlerinin sor-
ması gereken soru: “Bu cümlelerin çıktığı alan/ fon nedir?” şeklinde 
düzenlenmelidir. Dolayısıyla burada danışanın ifade ettiklerinin 
en iyi çevirisinin “Dün akşam telefonuma neden cevap verme-
din? Beni anladığın için sana güvenebilirim sanmıştım. Sanırım 
sana güvenemem” şeklinde olabileceğini belirten Spagnuolo Lobb 
(2009: 119-121), alanın farkında olmayan ve kendi etkilerinin anla-
mını kavrayamamış terapistlerin görünürde söylenenler üzerinde 
durarak danışana tepki verebileceklerinden söz etmektedir. Öte 
yandan böyle bir durumda terapistler açısından olabilecek en kötü 
senaryolardan biri de danışanın “Sana bağımlı olmak istemiyorum” 
cümlesinin bireyselleşme ve büyümenin bir işareti olarak algılan-
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ması ve bu yönde çeşitli müdahalelerle danışanın sözde bireysel-
leşme ihtiyacının desteklenmesi olarak ifade edilebilir.

Özetlenecek olursa öznelerarası alan bakış açısına göre terapist 
ve danışan süreklilik arz eder şekilde, birbirlerinin duygusal dün-
yalarının ortak katılımcılarıdır ve terapi odasındaki her söylem, her 
düşünce, duyum, duygu ve hareket değişken bir biçimde, karşılıklı 
etki ile ilişkilidir. Jacobs (2009) öznelerarası alandaki bu karşılıklı et-
kinin anlaşılabilmesinde, karşılıklı düzenleme olgusunun oldukça 
önemli bir yeri olduğunu belirtmekte ve karşılıklı düzenlemeyi an-
lamanın terapi ilişkisini anlama noktasında çeşitli katkılar sağlaya-
cağını ifade etmektedir. Aşağıda karşılıklı düzenlemenin ne anlama 
geldiği ve terapi ilişkisindeki yeri tartışılmaktadır. 

Karşılıklı Düzenleme: 
Genel olarak bakıldığında öznelerarası bakış açısında önemli bir 

yere sahip olan kendilik, diğerleriyle olan bağlar yoluyla gelişmekte 
ve sürdürülmektedir (Jacobs, 1995: 133). Bu bağlar kendiliğin dene-
yimlenmesi ile ilgili organizasyonun sürdürülmesi, restore edilmesi 
ve sağlamlaştırılması için gereklidir. Bu ilişkisel bağlar duygu kodlu 
olan bağlardır ve bu bağların oluşabilmesi adına da diğerine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Öznelerarası alanda diğeri, doğduğumuz andan 
itibaren duyum ve duygularımızı anlamlandırabilmek ve bunları 
kendilik deneyimimiz içinde bütünleştirebilmek açısından önemli 
ve gereklidir. Bu bakış açısına göre kendilik deneyimi, etkileşimler 
yoluyla yapılanan bir şeydir ve bir çocuğun deneyiminin gelişen ya-
pısını anlamak için çocuk ve bakım veren arasındaki karşılıklı etkiyi 
içeren sistemi anlamak gerekmektedir (Stolorow ve ark., 2014: 4-5). 

Bu bağlamda ilgili alanyazında, çocuğun kendilik deneyiminin 
gelişen yapısının karşılıklı düzenlenen çocuk-bakıcı sisteminin bir 
özelliği olarak görülmesi düşüncesi, başta Stern olmak üzere bir-
çok araştırmacının (bkz. Beatrice Beebe, Colwyn Trevarthen vb.) 
bebeklerle yapmış olduğu çalışma bulguları tarafından desteklen-
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diği görülmektedir. Aslında bu çalışma bulguları gelişime yönelik 
yeni bilgiler sunmakla birlikte ilgili alanyazının varsayımlarını bir 
yönüyle kökten sarsmaktadır. Bebek araştırmaları alanının ortak 
bulgularından biri, bebeğin doğduğu andan itibaren son derece 
kişisel bir şekilde ilişkiselliği oluşturabilmek için çaba gösterdiği 
şeklindedir. Yaşama otistik bir bulanıklık içinde başlayan ve dış 
dünyaya zamanla adapte olabilen bebek imgesinin aksine bugün 
bebeğin doğuştan itibaren tüm algısal sistemlerinin işlevsel olduğu 
düşünülmektedir (Mitchell, 2018: 22). Stern (1985 aktaran Mitchell, 
2018)’ün bebek araştırmalarına dair bulgularından ortaya çıkan 
sentez, bebeğin bilinçlilik durumunun ve eylemlerinin sosyal olarak 
düzenlenmiş halde olduğu fikridir. Buna göre bebeğin yaptıkları-
nın, hissettiklerinin ve algıladıklarının büyük bir kısmı farklı ilişki 
biçimlerinden ortaya çıkmaktadır ve bu da bebeğin doğduğu an-
dan itibaren sosyal olduğu düşüncesini doğurmaktadır. Bir diğer 
anlatımla bebek, doğduğu andan itibaren tüm algısal sistemlerinin 
işlevselliği ile çevrenin etkin bir katılımcısıdır. Diğerlerinden gelen 
etkiyi algılayarak karşılığında bir tepki vermekte ve bu yolla çevre-
ye katılım göstermektedir. Bu yönüyle bebek ve bakım veren ara-
sındaki ilişkinin doğduğu öznelerarası alan, her iki tarafında psi-
kolojik uyumunu içerir. Bir diğer ifadeyle hem bakım veren hem 
bebek çeşitli etkileşimleri içeren bu ilişkisel süreçte birbirlerine göre 
kendilerini düzenlemektedirler. Kendini diğerine göre düzenleme 
davranışı tam bir karşılıklılık içermekte ve birbirine uyum sağla-
ma amacı gütmektedir. Böylece ne bebekler pasif bir şekilde bakım 
verenlerin bir parçası/uzantısı olarak ebeveynlerinin tutum ya da 
davranışlarını içe almakta ne de ebeveynler sadece empatik bir 
biçimde bebeklerin algılarına ya da eylemlerine ayna olmaktadır 
(Sapriel 1995: 51). Aksine öznellikler arasında (bebek ve bakım ve-
ren arasında) karşılıklı etkileşim söz konusudur ve karmaşık, karşı-
lıklı bağlantıları içeren bu etkileşim, duygusal materyal ile doludur 
(Orange ve ark., 2014: 5-6).  Nitekim bu duygusal materyal karşılıklı 
düzenlemenin merkezindedir ve temel konu, tarafların birbirleri-
nin duygusal dünyasıyla uyumlu tepkiler geliştirebilmesidir. Tam 
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da bu nedenle öznelerarası bakış açısı, doğduğumuz andan itibaren 
birbirimizin duygusal durumlarının karşılıklı düzenlemesi ile uğ-
raştığımıza vurgu yapar (Jacobs, 2005; 2009). 

Karşılıklı düzenlemenin terapi ilişkisindeki yeri terapist ve da-
nışanın birlikte karşılıklı olarak ilişkisel alanı yaratma sürecinin 
açıklanması olarak yorumlanabilir. Bu yorumlama temelinde ken-
diliğe yönelik öznelerarası bağlamın sunduğu önemli kavrayışlar-
dan birisi, organizma ve çevre alanının herhangi bir şekilde yeni-
den yapılandırılmasının her iki tarafın da yeniden yapılandırılması 
olduğudur (Jacobs, 2005: 50). Nitekim Perls ve ark. (1951: 176)’nin, 
çevre-organizma alanına yönelik görüşleri gözden geçirildiğinde, 
çevrenin aslında diğeri olduğu ve diğerinin de o çevredeki bir orga-
nizma olarak tanımlandığı görülmektedir. Bu noktada organizma 
ve çevre alanında herkes bir diğerinin çevresi ve aynı zamanda o 
çevrenin de bir parçası olarak ifade edilmektedir. Bu bakış açısı kar-
şılıklı olarak sürekli devam eden birbirini etkileme ve birbirinden 
etkilenme sürecini yansıtırken aynı zamanda birbirinin durumuna 
göre birlikte yeniden yapılanma sürecini de gündeme getirmekte-
dir. Bu anlamda bireyin kendini ayarlama becerisinin çevrenin de 
kendini ayarlama becerisiyle yakından ilişkili olduğu ve bu karşı-
lıklılığın devamlılık gösterdiği söylenebilir. Konuyla ilgili olarak Ja-
cobs (2005: 48) öznelerarası bakış açısından organizmanın kendini 
ayarlamasının, organizmanın karşılıklı olarak kendini ve diğerini 
ayarlaması olarak tanımlanabileceğinden söz etmektedir. 

Bu karşılıklı süreç Geştalt bakış açısından daha kapsamlı bir şe-
kilde ele alınacak olursa yeniden alan kuramı prensiplerine dön-
mek gerekmektedir. Geştalt terapide karşılıklı birbirini etkileyen 
güçlerin bir toplamı olarak tanımlanan alan (Parlett, 2005: 45), etki-
leşimsel bir bütünü yansıtmaktadır (Yontef, 1993: 297). Geştalt bakış 
açısına göre birbirinden ayrı iki fenomonolojik alan birbiriyle etkile-
şime girdiklerinde arada bir şeyler varolmaya başlar (Parlett, 1991). 
Ancak bu var olmaya başlayan şeyler, iki fenomonolojik alanla ilgili 
olmasına rağmen ikisine de ait değildir. Arada oluşan şey, iki dene-
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yim kümesinin birbirine eklenmesi değildir (Beaumont, 1990). Bu-
nun yerine daha çok paylaşılan bir alan vardır ve bu paylaşılan alan 
karşılıklı olarak birlikte inşa edilmiştir. Nitekim Perls (1969: 6-7) ta-
rafından ifade edilen “orta alan” kavramı, bu paylaşılan ve birlikte 
yaratılan alanı açıklamaktadır. Buna göre “ben” ve “diğeri” arasın-
daki iletişim ve temas, bu orta alan sayesinde gerçekleşmektedir. 
Bu noktada yazar, ben ve diğerinin birlikte paylaştığı ortak dünya 
olarak tanımladığı orta alanla ilgili şunları ifade etmiştir: “İnsanlarla 
tanıştığınızda bunu fark edersiniz. Biri diğerine bir şey söyler. Diğeri baş-
ka bir şekilde onu cevaplar. Birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayacak 
bir ortak alan ya da bir ortak dünya yaratmaya çalışırlar. Sonra aniden 
ben ve sen, ‘Biz’ olur. Bu yeni bir olgunun ortaya çıkışıdır ve ‘Biz’ ben ve 
senden farklıdır. ‘Biz’ iki insanın bir araya geldiği, sürekli değişen sınırdır. 
O sınırda bir araya geldiğimizde, birbirimizle karşılaşma süreci boyunca 
‘Ben’ ve ‘Sen’ değişiriz”. Böylece temas yoluyla orta alanda duygular 
ortaya çıkmaktadır (Perls ve ark., 1951: 431). 

Bu bağlamda orta alan, kendiliklerin buluşma yeridir ve bu bu-
luşmada kendilikler spontan bir şekilde organizma-çevre arasında 
süregiden eylemi hissederek bu eylemin sadece gerçekleştiricisi ya 
da izleyicisi olmak yerine bunun içinde büyürler (Perls ve ark., 1951: 
430). Bu büyüme ancak etkilenmeye izin vermekle mümkündür. 
Nitekim konuyla ilgili olarak terapistler açısından karşılıklı etki-
lenmenin kışkırtıcı bir fikir olduğundan söz eden Parlett (1991: 79), 
öznelerarasılığın ve birlikte yaratılan alanın terapötik ilişkide kap-
ladığı alanın, çoğu Geştalt terapistinin bildiğinden çok daha fazlası 
olduğuna inandığını belirtmektedir. Burada kışkırtıcı gelen karşılıklı 
düzenlemenin mutlak bir biçimde tarafların birlikte değişimini içer-
mesidir. Kendimizi sürekli olarak birbirimize göre düzenleriz ve de-
vam eden bu karşılıklı düzenleme birlikte olduğumuz alanın, alanın 
gerçekliğinin ve anlamının yaratılmasıyla ilgilidir (Parlett, 2005). 

Terapötik alanın devam eden karşılıklı etkilerle terapist ve da-
nışan tarafından birlikte yaratılma sürecinde, danışanların bu 
karşılıklı düzenlemeye katılma biçimleri de oldukça ilgi çekicidir.  
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Vurgulandığı üzere, karşılıklı düzenlemede iki tarafın kendisini bir 
diğerine göre ayarlaması söz konusudur. Bu noktada danışanların 
kendilerini terapiste göre nasıl ayarlayabildikleri sorusu gündeme 
gelmektedir. Jacobs (2005; 2009: 110) terapötik ilişkideki karşılıklı 
düzenlemenin genellikle farkındalık dışında ve örtük olarak ger-
çekleştiğinden söz etmektedir. Yazara göre terapist danışanın duy-
gu dünyasıyla uyumlu empatik tepkiler geliştirip ona eşlik ederken 
danışanlar da genellikle terapistlerin duygu durumlarını empatik 
etkileşimler yoluyla düzenlemeye katılım göstermektedirler. Danı-
şanın bu çabasının altında yatan niyet, kendi gelişimsel ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek en uygun ortamı terapistle birlikte yaratabilmek-
tir. Nasıl ki terapist danışanın deneyimine ve deneyimin duygusal 
yönüne katılım göstererek ona yardımcı olmaya çalışıyorsa danı-
şanlar da terapistlerin kendileriyle ilgili deneyimlerine ve deneyim-
le bağlantılı duygusal durumlarına katılım göstererek kendilerine 
yardımcı olmaya çalışan terapiste yardımcı olmaya çalışmaktadır-
lar. Konuyu daha anlaşılır kılmak adına Jacobs (2005), danışanla-
rın seanslarda her şeyi olduğu gibi anlatma çabalarını örnek olarak 
vermiştir. Yazara göre bu çaba karşılıklı birbirini düzenleme bakış 
açısından ele alınabilir ve danışanın bu çabası, kendisine yardımcı 
olmak isteyen terapistin duygusal durumuna göre danışanın kendi-
ni ayarlamasıyla ilgilidir. Aslında danışan, durumu anlaşılır kılmak 
adına tüm ayrıntıları olduğu gibi anlatmaya çalışmaktadır. Terapis-
tin konuyu anlamaya dair çabasına eşlik ederek bir anlamda süreci 
kolaylaştırmaktadır. Nitekim terapist de, danışandan gelen tepki-
nin duygusal tonuna göre kendini düzenleyip danışana yardımcı 
olmak adına ona katılır. Dolayısıyla böylesine örtük bir karşılıklı 
düzenlemede, terapötik süreçte ortaya çıkan anlamın kime ait ol-
duğunun ayrıştırılması mümkün olmadığı gibi böylesine karmaşık 
etkileşimleri içeren ilişkinin gözlemlenerek geleceğe dair yordama-
larda bulunulması da imkânsıza yakındır. 

Bu bilgiler temelinde terapist ve danışan arasında an be an geli-
şen ve dönüşen ilişkiyi anlayabilmek adına var olan ikilinin kendile-
rini birbirlerine göre nasıl düzenlediklerine bakmak gerekmektedir. 
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Genellikle danışanın değişmesiyle ilişkilendirilen terapi süreci, bu 
bakış açısından hem terapistin hem de danışanın birlikte değişimi 
olarak nitelendirilmektedir. Ancak burada değişim niyetiyle ortaya 
çıkan amaçlı bir davranıştan ziyade sürecin doğal akışında kendi-
ni sürekli olarak diğerine göre ayarlamayla bağlantılı olarak orta-
ya çıkan bir değişimden söz etmek mümkündür. Nitekim bu denli 
duygusal bir süreçte, hiçbir katılımcının değişmeden kalması müm-
kün değildir ve terapistler bu süreçte danışandan etkilenmeye izin 
vermiyorsa terapötik süreç sınırlanmaktadır (Jacobs, 2005: 9). Te-
rapötik sürecin sınırlanmasına dair uyarılardan bir diğeri de Geştalt 
kuramcılarından biri olan Parlett (2005) tarafından da yinelenmiştir. 
Parlett (2005), terapötik süreçte ortak alanın biçimlenmesinde ya da 
bir diğer ifadeyle ilişkinin biçimlenmesinde bir takım sabitlenmiş 
örüntülerin ya da alışkanlıkların ortaya çıkabileceği konusunda 
uyarıda bulunurken bu tarz bir sabitlenmenin, terapötik süreçteki 
olasılıkları sınırlandırabileceğinden söz etmektedir. Bu noktada te-
rapötik alanı, sürekli terapist ve danışandan gelen etkilerin farkında 
olarak arada yaratılan ortak gerçekliğin hem terapötik ilişkiye hem 
de bireysel olarak kendiliklere yansımasının ayırdında olunması 
gereken dinamik bir süreç olarak değerlendirmektedir. Bu dinamik 
süreçte terapistlerin kendi fenomonolojilerine, sabit örüntülerine, 
alışkanlıklarına dair devam eden bir farkındalık sürecinde olmaları 
önemle üzerinde durulan konudur. Çünkü terapist danışana ancak 
kendi deneyimsel dünyasının derinliklerinden uyum sağlayabilir 
(Jacobs, 2009: 109) ve terapistlerin danışanların duygu dünyalarına 
eşlik etmek konusunda yetersiz kaldıkları durumlar, danışanların 
süreçten geri çekilmeleri ile sonuçlanabilmektedir (Gillie, 1998: 11). 

Sonuç: 
Geştalt Terapi yaklaşımı, bireyin büyüyüp gelişmesinde ilişkinin 

önemine değinen kuramsal yaklaşımlardan biri olarak terapist ve 
danışan arasındaki ilişkinin niteliğine yaptığı vurguyla diğer yakla-
şımlardan farklılaşmıştır. Bu açıdan ilişki, bireyin içinde büyüdüğü 
ve geliştiği bağlamın kendisidir. İlişki olmadan, diğeri olmadan bi-
reyin de var olması mümkün değildir. Ancak son dönem ilgili alan-
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yazında Geştalt terapi yaklaşımındaki ilişki vurgusunun, bireysel 
bakış açısı altında ezildiği belirtilmektedir (Wheeler, 1998). Özellik-
le 1960 ve 1970’lerin ruhuna uygun otantikliğin ve bireysel sorum-
luluğun oldukça fazla vurgulandığı bireysel bakış açısının, ilişkisel 
süreçleri açıklamakta yetersiz kalması (Wheeler, 2002: 46), “arada 
olanın” merkeze alındığı şu an ki kültürel akımla birlikte Geştalt Te-
rapi yaklaşımında temas sınırında ortaya çıkan deneyimin yeniden 
keşfedilmesi gerekliliğini doğurmuştur (Spagnuolo Lobb, 2009). 
Sonuç olarak Geştalt alanyazınındaki önemli kuramcıların başında 
gelen Yontef, Jacobs, Hycner ve Spagnuolo Lobb gibi kuramcıların, 
öznelerarası alana yönelik dikkatlerini yoğunlaştırarak ilişkiselliği 
daha fazla vurguladıkları görülmektedir. 

Bu noktada öznelerarası alan, öznelliğin biçimlendiği ilişkisel 
bağlamı anlamak açısından oldukça önemlidir. Nitekim Geştalt Te-
rapi yaklaşımı kurucularının insan varoluşuna yönelik bakış açıları-
nın bağlamsal bir vizyon taşıdığı ve öznelerarasılığı da deneyimsel 
dünyalarımızı oluşturan bağlamların bir boyutu olarak gördük-
leri belirtilmektedir (Jacobs, 2005: 27).  Bu bağlamda öznelerarası 
alana duyarlı olmak, diyaloğa duyarlı hale gelebilmektir (Jacobs, 
2009: 110). Bir diğer ifadeyle “arada olana” duyarlı hale gelmek ve 
ilişkinin gözlemleyeni olmaktan ziyade deneyimleyeni konumuna 
geçebilmektir. Bu noktada öznelerarası alanda gözlenen ve gözlem-
leyenden çok deneyimleyen özneler mevcuttur ve terapi sürecinde 
odak “Birbirimizle nasıl karşılaşalım?” sorusu üzerindedir (Jacobs, 
2009: 110). Nitekim bu karşılaşmalar iki kişinin de sorumluluğunda 
ancak danışandan farklı olarak terapistin yoğun dikkatini ve far-
kındalığını gerektiren terapi ilişkisinin özünü oluşturmaktadır. Bu 
noktada öznelerarası bakış açısı, terapi sürecinde arada olanla nasıl 
ilgilenilebileceğine dair çeşitli varsayımlarda bulunurken danışanın 
kendilik yapılanmasının terapistle kurulan ilişkide yeniden nasıl 
biçimlenebileceğine dikkat çekmektedir. Bu yönüyle fenomonolo-
jik ve “Şimdi ve burada” odaklı bu bakış açısının, terapi ilişkisini 
anlamak ve arada olanı fark etmek adına önemli bir iç görü sağlaya-
bileceği düşünülmektedir. 
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Yayın ve Yazım Kuralları
Temas: Geştalt Terapi Dergisi, Geştalt Terapi derneğinin sürekli 

yayını olarak yılda iki kez yayınlanır. Derginin amacı Geştalt Terapi 
alanında yapılan araştırmalar, derlemeler, olgu sunumları, kısa bildi-
rimler, çeviri özetleri ve editöre mektup türünden yazılarla okuyucular 
arası bilgi alışverişini sağlamaktır.

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

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

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

Gönderilen yazılar yayımlansın ya da yayımlanmasın geri gönde-
rilmez.

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

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

Yazı aşağıda belirtildiği gibi düzenlenmelidir.

1. Başlık

a. 12 yazı büyüklüğünde, büyük harf ve ortalanmış olarak yazılma-
lıdır.

b. Başlığın altında yazar(lar)ın açık adı küçük harf, soyadı büyük 
harf olmak üzere ve ortalanmış olarak verilmelidir.

c. Yazar(lar)ın ünvanıyla 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) 
bulunmalıdır.

İngilizce özetin başına İngilizce başlık yazılmalıdır. Özet 9 yazı bü-
yüklüğünde 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 (GIRIŞ, 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) standartları-
na uygun olarak verilmelidir.

Makalenin içinde verilme biçimi:

Metin sonunda kaynaklar ayrı bir liste olarak alfabetik sıra ile ve-
rilmelidir.

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 Gestalt 
Journal, 1,2, s.63-68.

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

Kaynak bir kitap ise yazar adı, yayın tarihi (ayraç içinde), kitap adı 
(italik), yayın yeri ve yayın evi sırasıyla verilmelidir.
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Örnek:
Perls, F.S. (1969). Gestalt Therapy Verbatim. London: Real People Press.

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

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

Gender issues in computer networking.

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

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

5. Dipnotlar
Araştırmayı destekleyen kuruluşlarla ilgili ya da yazarın özel bilgi-

ler verebilmesi amacıyla kullanılır. Yazılarda dipnotlarına yer vermek-
ten olabildiğince kaçınılması ve burada söyleneceklerin metin içine 
yerleştirilmesi tercih edilmelidir. Ancak zorunlu olarak dipnot verilme-
si gereken yerlerde italik rakamlar kullanılmalı, aynısayfanın sonunda, 
ana metinden sonra bir çizgiyle ayrılmış olarak yazılmalıdır.

6. Şekiller
Diyagram ve grafikler beyaz bir kağıt üzerine basılabilecek nitelikte, 

çizilmiş olmalıdır. Bütün şekillerin bir numarası ve alt yazısı olmalı, 
kaynak kullanılmış ise parantez içinde şekil altına yazılmalıdır.

7. Tablolar
Tablo yazısı üstte solda numara gelecek şekilde yazılmalı ve içeriği tab-

lo numarasının altında başlık olarak açıklanmalıdır. Tablolar metin içinde 
tablo numarasıyla (ör.: Tablo 2’de de görüldüğü gibi ... ) verilmelidir.

Yazışma Adresi:

Psikolojik Değerlendirme, Terapi ve Eğitim Merkezi
Uğur Mumcu Cad. Uğur Mumcu Sok. 58/1 
Gaziosmanpaşa/Ankara
Tel: 0. 312 446 94 30 • Faks: 0. 312 447 74 23
e-posta: hceylandas@gmail.com


