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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Günümüz dünyasının sosyal, ekonomik ve kültürel yapısındaki hızlı değişimler, bir çok
mesleki disiplinde olduğu gibi, sosyal hizmet mesleğinin de kavramsal ve kuramsal alt yapısında
hızlı değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Tüm dünyada işsizlik, yoksulluk, göçler,
savaşlar, iklim değişikliğine bağlı sorunlar, insan ticareti, şiddet, yaşlı, kadın ve çocuklara yönelik
ihmal ve istismarlar varlığı giderek artırmaktadır. 1900’lerin başlarında Batı Avrupa’da ve
ABD’de ortaya çıkan sosyal hizmet mesleği, 1960’lardan itibaren ülkemizde de bilimsel olarak ilk
temellerini atmaya başlamıştır.
Türkiye toplumsal yapısının 1960’lardan günümüze ne kadar hızla değiştiği bilinmektedir.
Hızla gelişen ve değişen bir toplumun, karşılaştığı sosyal sorunların bilimsel olarak
çözümlenmesine yönelik adımların atılması da kuşkusuz bir zorunluluk haline gelmiştir. Bir
mesleki disiplin kendini geliştirmek istiyorsa toplumsal yapıdaki değişimlere ve yine diğer
disiplinlerdeki yeniliklere bağlı olarak kendini günün şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun hale
getirmek zorundadır. Bu kapsamda, sosyal hizmetin bilimsel olarak ortaya çıkışından günümüze,
mesleki temelini teşkil eden kuramlara bu kitapta yer verilmeye çalışılmıştır. Bu kitapta yer alan
kuramların dışında kuşkusuz ki bir çok değerli kuramın varlığı da söz konusudur. Ancak kitabın
sınırlılıkları dikkate alınarak mevcut kuramların içerisinden uygun görülenler, bu kitap
kapsamında sınırlı olarak ele alınmaya çalışılmıştır.
Sosyal hizmet kuramlarını tanıtmayı amaçlayan, bu kitap 14 bölümden oluşmaktadır. Her
bölüm farklı bir kuramı ve bu kuramın sosyal hizmet müdahale planına katkıları dikkate alınarak
hazırlanmaya çalışılmıştır. Bu kitap, sosyal hizmet eğitiminin temelini teşkil eden kuramsal bilgiyi
içermesi açısından önemlidir. Bu kitapta ele alınan kuramların her birisi ayrı bir kaç kitap
olabilecek özelliğe sahip olmasına rağmen, bu ders kitabı kapsamında mümkün olduğunca kısa,
basit ve anlaşılır hale getirilmeye çalışılmıştır. Sosyal hizmeti bilimsel olarak uygulamanın yolu
mesleki müdahale planın temelini oluşturan kuramları bilmekten, içselleştirerek alanda
uygulamaktan geçmektedir. .
Doç.Dr. Taner Artan
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SİSTEM KURAMI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Sistem Kuramının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
Açık Sistem
Kapalı Sistem
Entropi ve Negatif Entropi
Denge Durumu
İşlemler
Sitem Yaklaşımına Göre Vaka Müdahale Süreci
Sistem Kuramı ve Sosyal Hizmet
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Mesleki olarak ileride
kullanılacak olan kavramları
ve uygulama yöntemlerini
öğrenir.
Bu ünite kapsamında;

Sistem Kuramı

Sistem kuramının tarihsel
gelişim sürecini kavramış,
Sistem kuramının temel
kavramlarını öğrenmiş,
Sistem kuramına göre
vaka müdahale yaklaşımını
fark edebilen,
Sistem kuramının
mesleki yaklaşımını
içselleştirebilmeyi kavramış
olabileceksiniz.

Metinler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Giriş
Sosyal hizmet mesleği açısından önemli bir kuram olan sistem kuramının temeli Genel
Sistem Teorisi’ne dayanmaktadır. Genel Sistem Teorisi’nin kurucusu biyolog Ludwing Von
Bertalanffy (1901-1972) dir. Avusturya’da doğan ve eğitimini Avusturya’da alan Von Bertalanffy
yaşayan organizmaları açıklamak için oluşturulan doğrusal tabanlı neden ve sonuç ilişkilerine
dayalı teorilere karşı duymuş olduğu memnuniyetsizlik ve yetersizliği gerekçe göstererek Genel
Sistem Kuramı’nı oluşturmuştur.
Von Bertalanffy kuramı, canlı organizmaların büyüme ve değişimlerinin kendi başına değil
parçalar arasındaki etkileşimin sonucu bir sistemi oluşturduğu ve sisteminde alt parçalardan yani
alt sistemlerden oluştuğu görüşüne dayanmaktadır.
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1. SİSTEM KURAMI (YAKLAŞIMI)
Von Bertalanffy Genel Sistem Teorisi’nin entelektüel temelini 1928 yılında kurmuş
olmasına rağmen 1968 yılında teorisi basılarak genel kabul görmeye başlamıştır. Genel Sistem
Teorisi o güne kadarki bakış açısına devrimci bir nitelik getirmesi bakımdan da önemlidir. Genel
Sistem Teorisi sadece bilim dünyasında temel ilkelerin yeniden değerlendirilmesi ve ele
alınmasına değil yaşamın her alanında kullanılacak yeni kelimelerin kullanımını da beraberinde
getirmesi bakımından önemlidir. Örneğin; girdi “input”, çıktı “output” ve geri besleme “feedback”
gibi. Genel Sistem Teorisi sadece bir alanda ileri sürülmüş bir teoriden daha çok yeni bir bakış
açısı ile dünyayı ve yaşamımızı algılama ve düşünme yolu sağlaması açısından oldukça önemlidir.
Von Bertalanffy, 1950’li yıllarda canlı organizmalar için geçerli olan ilkelerin sosyal
bilimler ve davranış bilimleri gibi alanlara da uygulanabileceğini öngörmüştür. Von Bertalanffy,
canlı organizmaların hücre yapılarının birbirlerine benzediğini öngörerek bitkiler, hayvanlar ve
insanların hücre yapısı bakımından “izomorf” oldukları gerçeğinden hareketle farklı bilim alanları
için geçerli olabilecek ortak bilimsel ilkelerin ortaya konulabileceğini ileri sürmüştür. Bu görüşü
önceleri deneye dayanmadığı gerekçesiyle ortak kabul görmese de 1970’li yıllarda sosyal
sorunların çözümü noktasında insan davranışlarını ve sosyal ilişkilerini açıklayıcı nitelikler
içerdiğinin genel kabul görmeye başlamasıyla sosyal bilimlerde de kullanılmaya başlanmıştır.
Sosyal hizmet alanında sistem kuramının kullanılması ise psikodinamik yaklaşımın sosyal
hizmetteki “sosyal” kavramını yeterince karşılayamaması açısından ortaya çıkmış kuramlardan
birisi olması ile olmuştur. Sosyal hizmet bilimi açısından ortaya çıkan sistem yaklaşımı kuramsal
temelini Ludwing Von Bertalanffy tarafından oluşturulan Genel Sistem Teorisi’nden almıştır.
Sosyal hizmetin bilgi temeli eklektik ve disiplinler arası bir nitelik taşımaktadır. Sosyal hizmet,
insanları çevresiyle bir bütün içerisindeki sosyal sistemler olarak ele alır. Bu nedenlerle sistem
kuramının sosyal hizmet uygulamaları açısından oldukça önemli bir kuram olduğu ifade edilebilir.
1920’lerden itibaren sosyal hizmet alanındaki yaklaşımların Sigmund Freud tarafından
geliştirilen medikal model kapsamında olduğu ve müracaatçılara yaklaşımın “hasta” kavramı adı
altında 1960’lara kadar devam ettiği görülmüştür. 1960’lara gelindiğinde sosyal hizmette yaklaşım
modellerinin sorgulanmaya başladığı görülmektedir. Müracaatçının sorunlarının yalnızca kendi iç
dinamiklerine bağlı olarak çözülemeyeceği, kişinin psişik özellikleri kadar çevresel faktörlerinde
önemli olduğu anlaşılmaya başlanmıştır. Bu kapsamnda sistem yaklaşımının sosyal hizmet
alanında uygulanmaya başladığı görülmektedir.
Sistem yaklaşımının sosyal hizmet alanında 1960’larda genel kabul görmesinin diğer
önemli gerekçelerine bakacak olursak; İkinci Dünya Savaşı sonrası sosyal ve ekonomik yapının
oldukça etkili olduğu söylenebilir. İkinci Dünya Savaşı sonrası, ekonomideki hızlı büyüme, nüfus
artışı, sosyal, ekonomik ve kültürel değişimin insanların evlilik, boş zamanları kullanma ve sosyal
ilişki düzeylerini önemli ölçüde etkilediği söylenebilir. 1950’lerde Batı’daki sanayileşme hızlı
sosyolojik değişimleri ve ekonomik büyümeyi beraberinde getirmiştir. Bu durum yeni fikirlerin
ve yaklaşımların kabul edilmesini kolaylaştırıcı bir rol oynamıştır. Bunun sonucu olarak, geniş
kapsamlı kültürel değişimler ve bilimsel düşünce ve yaklaşımlar değişime uğramaya başlamıştır.
1960’larda tıbbi ve farmakolojik tedavi yaklaşımlarının yanında “konuşma terapileri” de yer
almaya başlamıştır.
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Bu süreç, geleneksel psikodinamik yaklaşım ve bireysel terapinin dışında sistem
yaklaşımının sosyal hizmet mesleği açısından yeni bir düşünce olarak gelişmeye başladığı döneme
işaret etmektedir. Psikodinamik yaklaşımın temeli psiko-seksüel gelişme, bilinç dışı ve savunma
mekanizmaları üzerine kurulu olarak, iç çatışmalar temelinde anksiyete, depresyon ve daha ciddi
problemler ve kişilerarası çatışmalar üzerine odaklanmaktır. Yapılan yeni araştırmalar ise grup
halinde biraraya gelerek sorunların konuşulmasının daha etkili olabileceğini ortaya koymuştur. Bu
dönemde, kristalize olan sistemik düşüncesiyle Ludwig Von Bertalanffy (1968) genel sistem
teorisiyle organizmaların nasıl çalıştıklarını ortaya koymuştur. Organizmayı oluşturan farklı
parçaların birbirleriyle etkileşim süreçlerini açıklamaya çalışmıştır. Bu çalışmalar sonucu,
bütünün parçalarının toplamından daha fazla bir şey olduğunu ortaya koymuştur. Bu kavramsal
tanımlamaya tarihsel süreçte ilk kez Aristotales’de rastlamaktayız. Bu teorinin kullanılmasıyla
modeller oluşturarak yaşayan herhangi bir sistem üzerinde uygulanabilir olabileceği ortaya
konmuştur.
Gregory Bateson (1973) ve diğerleri, Amerika Birleşik Devletleri’nde Genel Sistem
Teorisi’ni sibernetik bilimine uygulamışlardır. Aile gibi sosyal sistemlere uygulamaya
başlamışlardır. Sibernetik bilgi işlemi yöntemiyle mekanik sistemlerde geribildirim
mekanizmaların rolünü ortaya koyması açısından önemlidir. Baseton, ailenin bir sistem olduğunu
ve iletişim kalıp ve kuralları olduğunu ve aile içi ilişkilerde geribildirimlerin davranış kalıplarını
etkilediğini ifade etmiştir. Ronald Laing (1969) bu yaklaşımdan hareketle şizofreninin nedenini
aile disfonksiyonunun bir ürünü olduğu tezine dayandırmıştır. John Bowlby (1969) bireysel ruh
sağlığı sorunlarının tedavi aşamasına aileleri de dahil etmiş ve bireysel ruh sağlığı sorunlarının
daha görünür hale gelmesini sağlamıştır. Böylece bireysel deneyimler aile içi etkileşimlerle sürekli
olarak biçim değiştirmekte ve karşılıklı olarak birbirlerini etkilemektedir. Bowly anahtar figür
olarak, aile üzerinde durmuş, bireysel sorunları ele almak yerine aile içi etkileşimi ve sınırları ön
plana çıkarmaya çalışmıştır.
Öncellikle sistem kelimesinin anlamına bakmak konuyu daha anlaşılır kılabilmesi
açısından önemlidir. “Sistem” kelimesinin kökeni, Yunanca’daki "sustema" kelimesinden
gelmekte olup, düzen, birleşik bir bütün anlamlarına gelmektedir. “Organizma da aynı işlevleri
gerçekleştirmek için birbirleriyle ilgili bağlantılı organların oluşturduğu birlik veya grup” diğer
bir tanımda ise “belli bir işlevi yerine getirmek üzere biraraya gelmiş, aralarında karşılıklı bağlantı
ve etkileşim olan elemanlar kümesi” şeklindedir (Payne, 1991: Akt; Turan, 2009).
Sistem “belirli bir düzen içinde bulunan ve işlevsel bir bütün oluşturacak şekilde karşılıklı
ilişki içinde olan elemanlar kümesine” denir. (Zastrow; Ashman, 2014).
Sistemler varlık ve işlevlerini, bütünü oluşturan parçalar arasındaki ilişkilerin varlığı
sayesinde sürdürebilmektedirler. Bu nedenle Sistem Yaklaşımı sadece parçaları değil, bütün
üzerinde duran bir yaklaşımı ifade etmektedir. Bu nedenle Sistem Kuramı bütünü oluşturan
parçaların birbirleriyle karşılıklı etkileşim düzeyi ve ilişkilerini anlamaya yardımcı olarak, bir
sistemin diğer bir sistem üzerindeki etkisi üzerinde durmaktadır. Bütünü yani sistemi meydana
getiren tüm alt sistemlerin ya da parçaların belli bir zaman ve mekan ortamında az ya da çok “
dengeli” bir ilişkileri söz konusu olmaktadır. Çünkü sistem, canlı bir organizma gibi sürekli olarak
enerji girdisi alan, sürekli değişen, enerji çıktısı veren, aynı zamanda sürekli olarak kendisini
8

değiştirip dönüştüren (yenileyen) bir bütünü ifade etmektedir. Sistem kendisini meydana getiren
parçalardan öte bir anlam ile bütünlük ifade etmektedir.
Sosyal çalışmacı (sosyal hizmet uzmanı), müracaatçıların davranış ve fonksiyonları
üzerinde yaptığı mesleki çalışmalarda biyolojik ve sosyal sistemlerin dinamik etkileşim
süreçlerinden yararlanmaktadır.
Sistem yaklaşımı, sosyal hizmet uzmanları açısından çekicidir, çünkü müracaatçı sistemini
tanımlaması (bireyler, aileler, organizasyonlar) ve ilgili terminolojiyi içermesi açısından
önemlidir.
Sosyal hizmet uzmanları, 1960’lardan günümüze bireyler, aileler, gruplar, organizasyonlar
ve topluluklarla ilgili çalışmalarda sistem yaklaşımını kullanmak üzere eğitim almaktadırlar.
Sosyal hizmet uzmanı, müracaatçının yaşamının dinamik etkileşim içerisinde olduğunu dikkate
alarak, sorunun çözümü için mevcut görünenin ötesinde ele alınması gerektiğini bilir.
Sistem kuramının temel özelliği, neden- sonuç ilişkisi bağlamında değil, müracaatçıyı ve
içinde bulunduğu ortamı dinamik etkileşim içerisinde ele almasıdır. Kişinin çevreyi ne kadar
etkilediği ya da çevrenin kişi üzerinde ne kadar etkili olduğu savı üzerinden hareket etmek yerine
bireyi dinamik süreç içerisinde ele alır. Birey gerek çevresiyle gerekse kendi iç dinamikleriyle
karmaşık bir ilişki sistematiği içerisindedir. Dinamik ilişkiler içerisinde yer alan bütün parçaların
toplamından farklı bir anlam ve içerik taşımaktadır. Müracaatçının ve içinde yaşadığı sosyal
çevrenin birbirinden ayrı olarak değerlendirilmesi, müracaatçının sosyal işlevselliğinin yeterli
ölçüde anlaşılmasını engeller. Aksine, birey ve çevresi arasında karşılıklı ve karmaşık ilişkilerin
varlığı söz konusudur. Sistem yaklaşımı, kişinin ve ailenin sorununu çevresel faktörlerin dışında
bir pataloji olarak görmez.
Kısaca ifade etmek gerekirse Sistem Yaklaşımı sorunları ya da olguları ele alırken
düzlemsel bir bakış açısıyla basit neden- sonuç ilişkisi şeklinde ele almaz. Kişiler, aileler, küçük
gruplar, topluluklar, kurum yada kuruluşlar sistemin ele alınmasında etkileşim içerisinde olan
varlıklardır. Sosyal hizmet bilimi açısından günah keçisi aramak ya da bireyi suçlamak sorunu
gerçekçi biçimde ortaya koymak için yeterli değildir. Bireyin suçlu olarak görülmesi ancak
“sistemik süreçlerin” bir sonucu olarak değerlendirilmelidir. Bu yaklaşımda “her sistem, bir
diğerini etkiler” ilkesi sosyal hizmet uzmanlarının sorunu değerlendirirken yararlandıkları başlıca
ilkelerden birisi olma özelliği taşımaktadır. Bu bakış açısına göre, sorunları ele alırken yalnızca
parçaların tek tek ele alınması konunun bir bütün içerisinde algılanmasını zorlaştırırken, parçaları
bir bütün içinde ilişkisel olarak ele almak sorunun teşhis, müdahale planı ve uygulanmasını
kolaylaştırması açısından önemlidir.
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Eleştirel Düşünme Sorusu

Sosyal hizmet uzmanı olduğunuzu düşünerek bireyin davranışlarını değerlendirirken sizce
hangi modelin ya da yaklaşımın (medical ya da çevresi içinde birey) daha olumlu sonuçlar
doğuracağını öngörüyorsunuz? Neden?

Sistem Kuramının Anahtar Kavramları
Bir sistemin var olabilmesinin temel amacı bir işleve sahip olmasıdır. Sistemler temel
özellikleri açısından açık ve kapalı sistemler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Her iki sistem açısından
belirleyici olan unsur ise nerede başlayıp nerede bittiğini belirleyen sınırlarıdır.
Açık Sistem
Açık sistem kavramı, Sistem Teorisi’nin ana temelini oluşturmaktadır. Açık sistemlerin
yapısı gereği sınırları esnek ve geçirgendir. Sistemlerin gelişebilmesi ve yaşamını sürdürebilmesi
için diğer sistemlerden “girdi” alması gerekir. Sistemin girdi alabilmesi için sınırlarının esnek ve
geçirgen olması zorunludur. Sistem çevredeki diğer yapılardan girdi aldığı zaman bunun bir
sonucu olarak “çıktı” üretir. Açık sistemler genel anlamda özelliklerini korumakla birlikte süreç
içerisinde değişim ve gelişmeye maruz kalırlar. Sistem Teorisi’ne göre, açık sistem özelliği taşıyan
bütün yapılar canlıdır.
Açık Sistemler
Şayet sistem ile sistemin faaliyette bulunduğu çevre arasında bilgi, enerji ve materyal alışverişi
varsa bu tür sistemler açık sistem olarak adlandırılır.

10

Açık sistemlere basit bir örnek verecek olursak; ortaöğretimde öğrenci olduğunuzu ve
biyoloji öğretmeninizin size fotosentez konusunu öğrettiğini düşünelim. Muhtemelen dünyadaki
organik ve inorganik yapıların neler olduğu üzerinde duracaktır. Bitkinin klorofil sentezi üzerinde
duracaktır. Hem iç faktörler hem de dış faktörler bu aşamada önemlidir. İç faktörler genetik
faktörler olup, dış faktörler (girdi “İnput”) sıcaklık, ışık, su ve mineraller, karbondioksit ve diğer
elementleri içermektedir. Bu girdileri dönüştüren bitki, çevreye oksijen (çıktı “output”) üretir.
Üretilen oksijen hayvanların ve diğer canlıların yaşamına olanak sağlar. Bu döngü çok basit
anlamıyla bir açık-sisteme örnektir. Bu örnek canlı organizmaların birbirleriyle nasıl bir etkileşim
içerisinde olduklarını, çevre ve organizma arasındaki karşılıklı ilişki düzeylerini göstermesi
açısından önemlidir.
Açık sistemlerin varlıklarını sürdürerek gelişebilmeleri için çevreden girdi almaları
gerekir. Bunu da ancak gerekli kaynaklara ulaşarak sağlarlar. Bunun için açık sistemlerin
çevreleriyle uyum içerisinde olmaları gerekir. Sistem gerek çevreden gelen baskı ve uyaranlara
karşı gerekse kendi iç yapısındaki değişikliklere karşı bütünlük içerisinde fonksiyonlarını yerine
getirebilmelidir. Aksi takdirde sistem bütünlüğünü koruyamaz ve sadece farklı alt sistemlerin
varlığına dayalı bir sonuç ortaya çıkar ki bu da mevcut sistemin bir süre sonra dağılmasına neden
olabilir.
Canlı organizmalarda diğer bir ifade ile açık sistemlerde kabul edilen özelliklerin insan
için de uygulanması söz konusudur. İnsanda hücrelerden meydana gelmekte olup, doğuştan
getirdiği genetik özellikleri bulunmaktadır. Bununla birlikte, kendini büyütme, geliştirme ve
işlevselliğini artırma yoluyla varlığını korumayı amaçlar. Canlılarda bu anatomik sürekliliği
sağlayan yapı “morfolojik potens” olarak adlandırılır.
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Açık Sistemlerin Başlıca Özellikleri Nelerdir?
• Kendine özgü yapısı vardır; sistem kendi içerisinde alt
sistemlerden oluşmaktadır. Sistemin içerisinde yer alan her alt sistemin bir
görevi ve diğer alt sistemlerle etkileşimi söz konusudur.
• Her sistemin bir işlevi (fonksiyonu) vardır; sistemin asıl
amacını gerçekleştirebilmek için alt sistemlerin her birinin az ya da çok
görev ve sorumlulukları söz konusudur.
• “Değişim özelliği vardır”; açık sistemlerin en belirgin
özelliklerinden birisi süreç içerisinde gelişme ve değişim gösterebilme
yeteneğinin olmasıdır.
• “Destekleme özelliği vardır”; sistemin varlığını
sürdürebilmesi için alt sistemlerin amaç doğrultusunda birbirini
desteklemeleri söz konusudur. Sistem dış ve iç tehditler karşısında
varlığını devam ettirmeyi amaçlar.
• Benzerlik gösterme vardır; zaman içerisinde sistemin
parçaları arasında görev ve sorumluklarda benzeşmeler söz konusu
olabilmektedir. Bu durum alt sistemlerde farklılıkların ortadan
kalkmasına yol açabilir
Kapalı Sistem
Bir sistemin varlığını sürdürebilmesi için, çevresiyle karşılıklı etkileşim içerisinde
alışverişte bulunması gerekir. Açık sistemde girdi ve çıktı alma ve çevreyle etkileşim içinde olma
söz konusu iken, kapalı sistemlerde sınırları katı ve esnek olmayan bir yapı söz konusudur. Kapalı
sistemler çevresiyle ve diğer sistemlerle ilişki içerisinde değildir. Dolayısıyla çevreden herhangi
bir girdi ya da çıktı elde etmeleri söz konusu değildir. Bitkiler, hayvanlar ve insanlar hücre yapıları
bakımından benzerdirler ve açık sistem özelliği gösterirler. Oysa bir fotoğraf makinesi ya da bir
pil kapalı sistem özelliğine sahiptir.
Kapalı Sistemler
Şayet sistem ile sistemin faaliyette bulunduğu çevre arasında bilgi ve materyal alış verişi
yoksa bu tür sistemler kapalı sistem olarak adlandırılır.
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Kapalı sistemlerin de kendi alt sistemleri ve bu alt sistemlerin birbirleriyle ilişkileri söz
konusudur. Bir fotoğraf makinesinin bölümleri arasında da iş bölümü söz konusudur. Ancak her
çekim aşamasında aynı sürecin tekrarı söz konusudur. Ancak zaman içerisinde işlevlerini ve
yapısal bütünlüğünü koruyamayan sistemler “entropi” sürecine (yok olma) başlarlar.
Kapalı sistemleri açık sistemlerden ayıran diğer önemli kavram ise eşsonluk
“equifinalite” dir. Kapalı sistemlerde her defasında benzer ortamlarda benzer sonuçların elde
edileceğidir. Bu özellik sistemin sonucunun ne olabileceğini önceden bilmeye olanak tanıması
açısından önemlidir.
Ancak aynı durum açık sistemler için söz konusu olmayıp sonucun dinamik denge içermesi
nedeniyle önceden bilinmesi söz konusu değildir. Örneğin laboratuvar ortamında fizik ya da kimya
deneylerinde aynı ortamda aynı sonuçlara ulaşılması söz konusu olmasına rağmen, canlı
sistemlerde girdi ve çıktıları ve ortamı tamamen kontrol söz konusu olmadığı için her defasında
farklı sonuçların ortaya çıkması söz konusu olabilmektedir.
Benzer durum toplumlar için de geçerlidir. Dışa kapalı olarak yaşam süren bir kabile
toplumunu ele alacak olursak; yabancılara ve yeni davranış kalıplarına kapalı olmaları bir süre
sonra gelişmelerini durağanlaştırarak işlevselliklerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmalarına
yol açacaktır. Yine benzer durum aileler için de söz konusu olabilmektedir. Bazı aileler
sistemlerini koruyarak varlıklarını muhafaza ederken bazı aileler ise kendi istekleriyle sosyal
hizmet yardımı alarak sistemlerini devam ettirmeyi deneyebilirler.
Entropi ve Negatif Entropi
Entropi, bozukluğun bir ölçüsüdür. Kavramın kökeni termodinamiğin ikinci ilkesinde
bulunabilir.
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Termodinamiğin ikinci yasası; evrende kendi, doğal haline bırakılan tüm sistemlerin
zaman sürecine bağlı olarak dengesizliğe, işlevsizliğe ve bozulmaya doğru gideceğini
öngörmektedir. Diğer bir ifade ile “entropi” her şeyin bir sonu olduğunu sonsuz bir döngünün söz
konusu olamayacığını ifade eden yasadır. Canlı organizmalar zamanla yaşlanır ve ölür, araç ve
gereçler paslanır ve evrendeki düzen bozulur. Her tür sistemlerdeki düzen azaldıkça, entropi ters
orantılı olarak artar. Bu durumda eskimek, yıpranmak, kötüye gitmek ve dağılmak söz konusu
olmaktadır.
Entropi kapalı sistem özelliği olmakla birlikte açık sistemler içinde söz konusudur. Ancak
açık sistemler çevreden aldıkları girdiler ve kaynakları kullanarak kendilerini onarabilir ve
dinamik denge sürecinin etkisiyle “entropi” sürecini (yok olma) geciktirebilirler. Bu süreç
“negative entropy” olarak adlandırılmaktadır. Yani negatif entropi sağlanabiliyorsa sistem
işlevselliğini korumak için kendisini yenileyerek varlığını sürdürebilir.
Negatif entropi uygulamasına örnek verecek olursak bir kişinin başka bir kişi ile sevgili
ilişkilerinin başladığını düşünelim; bu sistemin ya da sosyal organizasyonun başlamasıyla zaman
içerisinde ilişkinin geliştiğini, daha karmaşık ve önemli hale geldiğini varsayalım. Bu yapının
anlaşılması için sistemi geliştiren ve kapasitesini artıran koşullara mutlak surette çevresel koşulları
içerisinde bakmamız gerekir.

Sistemin entropi ya da negatif entropi sürecini dikkate alarak insan ilişkilerini
nasıl gözlemleyebiliriz?
Bu duruma Sistem Teorisi kapsamında sosyal hizmet mesleği açısından bakacak olursak
Von Bertalanffy’un ortaya koyduğu Genel Sistem Teorisi’nin “negatif entropi” kavramı ile
sistemin işlevselliği ve gelişimini değerlendirebiliriz.
Denge Durumu
Bu bölümde Genel Sistem Teorisi içerisinde önemli bir kavram olan “denge durumu”
(steady state) üzerinde durulacaktır. Pratik açıdan, bir sistemin sağlığı ya da refahı olarak
düşünülebilir.
Daha teknik düzeyde, bir sistemin çevresiyle ya da üst sistemlerle olan girdi ve çıktı
değişim sürecinin “olumlu dengesi” süreklilikle ilgilidir. Olumlu denge “favorable balance”
sistemin dinamik değişim süreciyle doğrudan ilişkilidir. Dengenin sağlanabilmesi için negatif
entropi güçlerinin etkin hale gelmesi gerekir. Bu durum talebin artmasını teşvik edici bir nitelik
taşır. Kısaca ifade etmek gerekirse, sistemin içerisine aldığınızdan daha fazlasını çıktı olarak
veriyorsanız bu durum sorunun varlığına işaret etmektedir. Bu durum ister parasal, ister sevgi ya
da başka bir konuda olsun bir değişimi içerir. Benzer durum bireysel, ailesel, bir şirket, bir
topluluk, ya da bir millet için de geçerli unsurları içermektedir. Başka bir örnek verecek olursak;
iki ayrı uçta yer alan demokrat ve cumhuriyetçi partiler ABD’nin içindeki denge durumunun
bozulmasından korktukları için ülkenin borç yükünün azlatılması noktasında uzlaşabilirler.
Örneğin; Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin çökmesi ve dağılması üzerine birliğin denge
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durumu bozulmuş ve hizmet sunması olanaksız hale gelmiştir. Yine boşanma aile içindeki denge
durumunun bozulmasına ve işlevselliğinin ortadan kalmasına yol açar.
Sosyal Sistem Teorisi içerisinde denge durumu kavramı merkezi bir yer kaplar. Biz bu
kavramı iyi olmak anlamında kullanmaktayız.
Sistem içerisinde yer alan her bir alt sistemin kendine göre az ya da çok işlevleri söz
konusudur. Açık sistem içerisinde yer alan alt sistemlerin görev ve sorumlulukları önceden
bilinmektedir. Çevrede meydana gelen değişiklik, girdilerin değişimine yol açarak, sistemin kendi
alt sistemleri arasında bazı değişimlere giderek, bütünlüğünü koruma yoluna gitmesine neden
olabilir. Sistemin sürekliliğini sağlamak için yapmış olduğu bu değişikliklere dinamik denge
denilir.
Diğer bir ifade ile “homeostasis” bir organizmanın içinde bulunduğu çevre ile madde alış
verişi yaparak kendi iç dinamiğini belirli sınırlar içerisinde dengede tutması süreci olarak ifade
edilir.

Homeostasisin çeşitli özelliklerini akılda tutmak önemlidir.
• Homeostasis sabit optimum durum veya denge kavramının varlığı üzerine
yapılanır.
•
görülür.
•

Bu durumdan sapmalar dengesiz veya düzensizleştirme sürecinin kanıtı olarak
Homeostatik durum dinamik ve dengeleyici bir süreçtir.

• Homeostasis sonuçlanan süreçler bireyin doğrudan ya da bilinçli kontrolü
altında değildir.
•
Homeostasis süreci sistemin sabit bir duruma ulaşabilmesi için bir geri
besleme sistemi ile çalışır.

Teorisyenler, homastasis kavramını denge arayan model “equilibrium seeking model”
olarak insan davranışlarında kullanmaya başlamışlardır. Örneğin klasik psikoanalitik teoride
dinlenme organizmanın doğal durumu olarak görülmektedir. Davranışın birincil belirleyicisi
doğuştan gelen cinsellik ve saldırganlık güdüsüdür. Bu güdüler aktif hale geldiği noktada denge
durumu bozulmaktadır. Organizma (ego) bozulan bu sistemin dengelenmesi ve restore edilmesi
için çabalar. Bu nedenle denge arayan model insanın sosyal davranışlarını biçimlendirmek için
reaktif bir yaklaşımı öngörmektedir.

1.1. İşlemler
Sistemler varlıklarını enerji, bilgi ve materyalleri işlemek suretiyle sürdürmektedir.
Kısacası sistemlerin varlıklarını sürdürebilmeleri için belirli işlem ya da aşamaları yerine
getirmeleri gerekmektedir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında kullanılan kavramlar ise
güç, girdi “input”, çıktı “output”, işlem “process” ve geri bildirim “feedback”dir.
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Güç; sistemler açısından bakıldığında; yaşamın her alanında güçlü ve büyük olan
sistemler, etkinliklerini sürdürebilmek için kendilerinden daha küçük olan sistemlerin yaşam
alanlarına müdahale ederek etki alanlarını sınırlandırabilirler. Bu durum küçük sistemlerin ihtiyaç
duyduğu enerji, bilgi ve materyallere ulaşmalarını engelleyebilir ya da sınırlandırabilir. İnsanlar,
yaşamda daha başarılı olabilmek için kişisel özelliklerinden daha çok yaşam sorunlarının ortadan
kaldırılmasını isterler. Bu durum da, sosyal çevrenin ya da üst sistemlerin küçük sistemin
gereksinim duyduğu kaynak, enerji ve bilgiyi sağlaması gerekir.
Girdi; sistemlerin hayatta kalabilmeleri, gelişebilmeleri ve işlevselliklerini
sürdürebilmeleri için enerji, kaynak ve bilgi işlemeleri zorunludur. Bir bitki için güneş, toprak, su
girdi iken; bir insan için su, yiyecek, barınma ve giyecek vb. temel gereksinimlerini içerir. Diğer
taraftan sosyal ilişkileri, duygusal gereksinimleri de birer girdi olarak değerlendirilebilir. Ayrıca
ister aile ister bir sosyal hizmet kurumu olsun sisteme giren, çıktıdan fazla ise sistemde bozulma
ve dengesizlik söz konusu olabilir. Bu gibi durumlar yoksulluk, yalnızlık, depresyon, şiddet, ve
suç gibi çıktılara sebebiyet verebilir. Aile sistemini ele alacak olursak; sistemin enerji, bilgi ve
diğer girdileri büyük ölçüde aile bütünlüğünü koruyabilmek için harcanmaktadır.
Çıktı; “işlem veya üretim sonucu ortaya çıkan ürün, girdi karşıtı” olarak tanımlanmaktadır.
Diğer bir ifade ile bir sistemden çıkarak diğer sistemleri etkileyen bilgi, enerji ya da iletişim olarak
tanımlanır. Sistemden çıkan enerji miktarı giren enerji miktarından fazla ise “gerilim”, bozulma
söz konusu olur ve denge durumunu tehdit eder. Örneğin gelir dağılımı bozuk olursa bu durum
sosyal ilişkileri ve suç işleme oranlarını çıktı olarak olumsuz etkileyebilir.
İşlem; “Bir amaca ulaşmak için tutulan yol, prosedür.” Diğer bir ifade ile girdi ve çıktıyı
etkileyerek değişim ve dönüşüme neden olan süreçtir. Örneğin korunmaya muhtaç bir çocuğun
devlet tarafından korumaya alınarak yetiştirilmesi ya da engelli bir bireyin topluma yeniden
adaptasyonunun sağlanması için eğitimden geçirilmesi, vb.
Geri bildirim; en basit anlatımıyla ifade etmek gerekirse geri besleme ya da geri bildirim,
sonucun neden üzerine etki etmesidir. Kavramın ilk kullanımı 1860’larda mekanik alanında
olmuştur. Kendini düzenleyebilme özelliği taşıması bakımından önemlidir.
Sistem kuramında geri bildirim kavramı önemli bir yer tutmaktadır. Bir eylemin sonuçları
ya da etkileri hakkında dışarıdaki bir kaynaktan alınan olumlu ya da olumsuz nitelikteki doğrudan
bilgidir.
Eylem sonucu ortaya çıkan durumun, daha sonraki sürecin belirlenmesine etki etmesidir.
Sistem varlığını sürdürebilmek için girdi ve çıktının amaca uygun olması gerekir aksi takdirde
uygun olmayan girdi ya da çıktının varlığı sistemin amaca ulaşmasını olumsuz etkileyebilir.
Sistemin amacı için sistemin mekanizmaları tarafından alınan geri bildirimler pozitif ve negatif
olabilir. Bu gibi durumlarda sistem olumlu geri bildirimlerde dengesini sürdürmeye devam
ederken, olumsuz geri bildirimlerde ise amaçlara uygun halde yapının oluşturulmasına neden olur.
Olumlu ya da olumsuz geri bildirimlerin her ikisi de sistemin varlığını sürdürebilmesi açısından
sistematik bilgi içermesi nedeniyle önemlidir.
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İster birey isterse aile olsun sürekli olarak bir değişim ve dönüşüm içerisindedir. Birey
varlığını sürdürmesi için kendi psikodinamik yapısını dengelemek zorundadır.
Bunu
sağlayabilmek için ise belirlenen amaca yönelik işlevlerin yerine getirilmesi gerekir. Sistemin
işleyişine yönelik geri bildirimler olumlu ise sistem denge durumunu korumaya çalışır. Şayet
negatif bir geri bildirim söz konusu ise sistem amaçları doğrultusunda revizyona gidebilir.
Vaka Örneği;
Yılmazer ailesinde baba Ahmet 24 yaşında, anne Nermin 19 yaşında, tek çocukları
Ayşegül 3 yaşındadır. Yılmazer çifti yaklaşık olarak 4 yıl önce evlenmişlerdir.
Ayşegül annesi Nermin tarafından fiziksel istismara maruz bırakıldığı için
komşuları tarafından polise şikayet edilmiş ve Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü’nden gelen sosyal hizmet uzmanının raporu ve çocuk mahkemesinin
kararıyla geçici olarak çocuğun koruma kararı çıkarılarak yuvaya alınmasına
karar verilmiştir. Aynı mahkeme kararında çocuğun ailesinin İl Müdürlüğü’nden
aile danışmanlığı hizmetinden yararlandırılması uygun bulunmuştur. Bu vakanın
sorumluluğu ise sosyal hizmet uzmanı Songül’e verilmiştir.

1.2. Sistem Yaklaşımına Göre Vaka Müdahale Süreci
Bu vakayı Sistem Yaklaşımı kapsamında ele alan sosyal hizmet uzmanı bu aileye yönelik
acil yardım müdahale planı oluşturması noktasında sistemin (ailenin) sınırlarını sosyal hizmet
uzmanı Songül ve Ayşegül’ün annesi Nermin ve babası Ahmet oluşturmaktadır. Sistemin her bir
üyesinin üstlenmiş olduğu rol ve sorumluluklar söz konusudur.
Uzman Songül Hanım aileye yaklaşımda güçlendirici perspektifi kullanarak aileye mesleki
müdahaleyi uygun bulmuştur.
Çünkü aileye ilişkin yapmış olduğu sosyal inceleme raporu ve aile ile gerçekleştirdiği diğer
mülakatlarda ailenin ekonomik sorunlarının var olduğu, aile üyelerinin düşük benlik saygısına
sahip oldukları ve annenin çocuğuna fiziksel şiddet gösterme sorunları olduğu değerlendirmesinde
bulunmuştur.
Girdi; Bu vakaya ilişkin uygulamaya Sosyal Sistem Teorisi kapsamında bakıldığında;
Yılmazer ailesinin sorunları, sosyal hizmet uzmanının profesyonel mesleki bilgisi ve yetenekleri,
kurumun kaynakları ve olanakları girdi olarak değerlendirilir.
İşlem; (dönüşüm işleminin) Sistem Teorisi’ne göre yapılandırılması, rollerin
belirlenmesi, kurumun hizmet antlaşması ve ortak amaçlar doğrultusunda şekillenmesi
gerekmektedir. Ayrıca dönüşüm işleminde fonksiyonların da belirlenmesi gerekmektedir. Ailenin
ekonomik sorunlarının çözümü noktasında gerekli çalışmaların yapılarak finansal açığın
azaltılması, çocuk için aile içinde güvenli bir ortamın oluşturulması, aile üyelerinin düşük benlik
saygı düzeylerinin artırılması, soru ve cevaplar ile bütün konuların ele alınarak mesleki müdahale
planının oluşturulması ve gerekli mesleki uygulamanın gerçekleştirilmesi süreci.
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Çıktı; mesleki uygulama sürecinde aile ile yapılan çalışmalar sonucu ortak hedeflere
ulaşılarak ailenin girdi sinyalleri dönüştürülmüş ve ortak amaca ulaşılarak çocuk aile ortamında
büyüme imkanına yeniden kavuşmuş ve aile bütünlüğü sağlanmıştır. Ailenin finansal sorunları
belirli ölçüde çözülmüştür. Bu durum meslek elemanı Songül Hanım’ında bilgisini artırmasına, iş
doyumuna ve kurumun başarıyla görevini yerine getirmesine olanak sağlamıştır. Bu örnek vakada
görüldüğü gibi Sosyal Sistem Teorisi uygulanarak sorunların ortadan kaldırılması başarıyla
uygulanmıştır.
Başarısız (atık) çıktı; ise yukarıdaki çıktının tam tersi olabilir. Kurum kaynaklarının etkili
ve verimli kullanılmaması, aileye yönelik müdahale planının başarılı bir şekilde hazırlanıp
uygulanamaması aileyi daha da olumsuz yönde etkileyebilir. Aile eğitim programına katılmayarak
ya da düşmanca tavırlar sergileyerek, doğru iletişim kurulamayarak başarısızlığın ortaya çıkması
da söz konudur. Bu durum aile kadar meslek elemanın da kendine ve mesleki bilgisine olan
güvenini olumsuz yönde etkiliyebilir.

1.3. Sistem Kuramı Ve Sosyal Hizmet
Sosyal hizmet mesleği mikro, mezzo ve makro müdahale yöntemlerini kullanarak bireyler,
aileler, gruplar, örgütler ve toplukluklar vb., çok farklı sistemlerin etkileşimleri üzerine
odaklanmaktadır.
Sosyal hizmetin uygulama alanları içerisinde yer alan birey, aile, sosyal örgütler, sosyal
gruplar, resmi kurumlar, topluluklar ve toplumların her biri sistem özelliği taşımaktadır.

İnsanların sosyal bir varlık olduğu dikkate alındığında insanların
içerisinde yer aldığı sistemler temelde üç türdür:

1. “Doğal Sistemler”; aile, arkadaşlık, komşuluk, meslektaş, iş arkadaşlığı vb.
2. “Formel Sistemler” (Resmi); bir kuruma üye olmak, sonradan elde
edinilir, statü ilişkilidir, statüler bireyden bağımsızdır. Baro, odalar birliği,
vakıf, meslek örgütleri, vb.
3. “Toplum Sistemleri”; okullar, hastaneler, mahkemeler, hükümet, kamu
örgütleri vb.
Sosyal hizmet mesleğinin uygulamalarındaki temel amacı “hedef sistemleri,” “değiştirme
ya da etkileme” gereksiniminden kaynaklanmaktadır. Değişimin temel amacı neyin, ne şekilde
değiştirileceğiyle yakından ilişkilidir. Değişimin hedefinde birey, aile, grup, kurum, politikacı
veya herhangi bir topluluk olabilir.
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Sistem kuramının sosyal hizmet bilimine katkılarına bakacak olursak;
1. Sistem Kuramı, farklı disiplinlerden alınan bilgi ve bulguları sistematik hale getirerek,
sosyal hizmet disiplinin eğitim ve uygulama aşamalarına fonksiyonellik sağlar.
2. Sistem Kuramı’nın beraberinde getirdiği yeni kavramlar, işlerlik açısından her türlü
müracaatçıya uygulanabilir,
3. Sistem Kuramı alt sistemlerin bir bütün içerisinde amaca yönelik olarak ortak hareket
etmesini ve çevreden girdi alarak çıktı vermesini içeren bir süreç olması nedeniyle temel bir
çerçeve oluşturması açısından önemlidir. Bu durumun sosyal sorunlar içinde uygulanabilir
olmasıyla, sistemlerin alt sistemlerin birbiriyle olan ilişkilerini de kapsamakta olup birinde
meydana gelen değişim diğerini de olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
4. Sistem Kuramı, sistemi oluşturan parçaların ayrı ayrı değil bir bütün içerisinde
değerlendirilmesini öngörmekte olup, sosyal hizmet disiplini açısından da vakaları
değerlendirirken bilgi toplama sistemlerinin gelişmesi, işlevselliğin sağlanması için gerekli
değişikliklere önem vermesi açısından önemlidir.
5. Sistem Kuramı, bireyin değişme ve gelişimine önem verir. Kişinin kendi inisiyatifini
kullanarak kendisini ve çevresini etkileyebilme gücüne inanır. Kişinin çevreyle uyumlu olabilmesi
sadece kendisinin uyumlu olması ile değil kişinin içinde bulunduğu sosyal çevrenin de
“etkileyebilme özelliği” ile yakından ilişkili olduğunu kabul eder. Bu yaklaşım sosyal hizmet
uzmanının vakalara patalojik olarak değil, vakaların içinde yaşadığı sosyal çevresiyle birlikte
değerlendirilmesini olanaklı kılar.
6. Sistem Kuramı açık bir sistemin varlığını sürdürmek, gelişmek ve işlevselliğini
artırmak için diğer sistemlerle sürekli bir etkileşim içerisinde olduğunu öngörmektedir. Benzer
durum tüm nüfus gruplarını kapsayan sistemler için de geçerli olup, bu durum tüm sosyal sistemler
için gerekli yardım ve önlemlerin alınmasında sosyal hizmet uzmanın aktif rol almasını gerekli
kılmaktadır.
7. Sistem Yaklaşımı’na göre, sistemin bir parçasında meydana gelebilecek bir değişim,
sistemin diğer parçaları üzerinede etki etmekte ve sistemi oluşturan alt sistemlerin rol ve
işlevlerinde değişimlere neden olabilmektedir. Sosyal hizmet uzmanları olarak bizler de vakalara
müdahale ederken dikkatli olmalı, yerinde ve zamanında doğru mesleki müdahalelerde
bulunmalıyız. Aksi takdirde sistemi oluşturan diğer parçalarında zarar görmesine neden
olabiliriz. Diğer taraftan sistemi düzeltmek için tüm sisteme müdahale etmek yerine kısmi
müdahalelerle sistemin tamamına müdahale etmeyi de sağlayabiliriz.
8. Sosyal hizmet kurumları ve kuruluşları da bir sistem olduğu için mesleki müdahale
kapsamında müracaatçı ile uzmanın karşılıklı birbirlerini etkileyebilen unsurlar oldukları
unutulmamalıdır.
Unutulmamalıdır ki bir ortamda ilişki varsa bu durum sistemin varlığına işaret etmektedir.
Bu durum sistemin bir bütün içerisinde ele alınması bakımından önemlidir. Her sistem, bir diğer
sistemi etkiler. Bu durum sistem yaklaşımı sosyal hizmet bilimi açısından çok yararlı kavramsal
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bir zemin oluşturur. İnsanlar da diğer insanların etkileşimine ve etkisine açıktır. Sosyal sorunların
ortadan kaldırılması noktasında da sistem yaklaşımının sosyal hizmet uzmanlarına uygulamada
işlevsellik ve yarar sağlayacağı dikkate alınmalıdır.
Ailenin en temel sistemlerden birisi olduğu, eşler arası ilişkinin, çocukların, akrabaların,
vb. bir sistemler bütünü olarak ele alınması gerektiği sosyal hizmet uzmanlarınca gözden
kaçırılmamalıdır. Örneğin ailede eşler boşanır yanlarına birer çocuk alırlarsa aile ikiye bölünmüş
olmaz. Bu durumda ortada bir aile sisteminin varlığından söz edilemez. Ailede ölüm, doğum,
evlilik vb, nedenlerle meydana gelen değişimler aile sistemini etkilemekte ve sistem kendisini yeni
duruma göre değişim ve dönüşüme uğratmaktadır. Bu durum göstermektedir ki sisteme her türlü
girdi ve çıktı, yapı üzerinde değişim ve dönüşüme sebep olmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
• Sistem Kuramı bireyin çevresiyle bir bütün olduğu, bireyin kendisini ve çevresini
değiştirme gücüne sahip olduğu, yine çevrenin de birey üzerinde gücü olduğu gerçeğinden hareket
etmektedir. Sistem Yaklaşımı’na ilişkin kavramlar aile, kişi ve toplumsal yapıya uygulanabilir
olması açısından önemlidir.
• Sistem Kuramı farklı disiplinlere ait bilgilerin sosyal hizmet alanında kullanılmasına
olanak sağlamakla birlikte insanlar arası ilişkilere de dikkat çekmeyi başarmıştır. Birey ve ailedeki
değişimin gücünü ortaya çıkarması açısından kişisel çalışma uygulamalarına öncülük etmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi açık sisteme örnektir?
a) Bakımevleri
b) Huzurevleri
c) Eğitim kurumları
d) Cezaevleri
e) Yatılı tedavi kurumları
2) Aşağıdakilerden hangisi açık sistemlerin başlıca özellikleri arasında yer almaz?
a) Kendine özgü yapısı vardır
b) Her sistemin bir işlevi (fonksiyonu) vardır
c) Değişim özelliği
d) Desteklememe özelliği
e) Benzerlik gösterme
3) ………………… sistemlerde sınırları katı ve esnek olmayan bir yapı söz konusudur.
4) Aşağıdakilerden hangisi doğal sistemler içerisinde yer almaz?
a) Aile
b) Arkadaşlık
c) Komşuluk
d) İş arkadaşlığı
e) Okullar
5) Aşağıdakilerden hangisi formel sistemler” (resmi); içerisinde yer almaz?
a) Baro
b) Hastaneler
c) Vakıf
d) Odalar birliği
e) Hiçbiri
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6) Yaşamda her şeyin bir sonu olduğunu sonsuz bir döngünün söz konusu olamayacığını
ifade eden yasa ………………… olarak adlandırılır.
7) Aşağıdakilerden hangisi toplum sistemleri içerisinde yer almaz?
a) Vakıf
b) Okullar
c) Hastaneler
d) Hükümet
e) Hastaneler
8) ……………………..bir organizmanın içinde bulunduğu çevre ile madde alış verişi
yaparak kendi iç dinamiğini belirli sınırlar içerisinde dengede tutması süreci olarak ifade edilebilir.
9) Sistemlerin gelişebilmesi ve yaşamını sürdürebilmesi için diğer sistemlerden
……………………. alması gerekir.
10) Belli bir işlevi yerine getirmek üzere biraraya gelmiş, aralarında karşılıklı bağlantı ve
etkileşim olan elemanlar kümesine……………………. denir.

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)kapali, 4)e, 5)b, 6)entropi, 7)A, 8) homeostasis, 9)girdi, 10)sistem
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EKOLOJİK YAKLAŞIM

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Ekolojik Yaklaşım’ı Ortaya Çıkaran Nedenler
Ekolojik Yaklaşım’ın Anahtar Kavramları
Çevresi İçinde Birey
Ekolojik Yaklaşım’ın Sosyal Hizmet Mesleği’ne Katkıları
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Mesleki olarak ileride
kullanılacak olan kavramları
ve uygulama yöntemlerini
öğrenir.
Bu ünite kapsamında;
Ekolojik Yaklaşım’ın
gelişim sürecini kavramış,
Ekolojik
Yaklaşım

Ekolojik Yaklaşım’ın
temel kavramlarını öğrenmiş,
Ekolojik Yaklaşım’ın
müracaatçılara müdahale
yaklaşımını fark edebilen,

Metinler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

Ekolojik Yaklaşım’ı
mesleki olarak
içselleştirebilmeyi kavramış
olabileceksiniz.
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2. EKOLOJİK YAKLAŞIM
Son dönemlerde ekolojik yaklaşım sosyal hizmet mesleği açısından giderek artan bir
öneme sahiptir. Ekolojik Yaklaşım’ın kelime kökeni Yunanca “oikos” kelimesinden gelmektedir.
“Oikos” kelimesinin anlamı ise ev ya da yaşanılan yer anlamına gelmektedir. Kelime ilk kez 1873
yılında bitkiler, daha sonra hayvanlar ve 1960’ların ortalarından itibaren ise insan topluluklarıyla
ilgili olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ekoloji kavramı geniş anlamda organizmalar ve onların
çevreleriyle olan karşılıklı ilişkileri üzerinde duran bir bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır.
Ekolojik Yaklaşım’ın kökeni, botanikçi A. G. Tansleyin’in ortaya çıkardığı bitkilerdeki
ekosistem yaklaşımına dayanmaktadır. Von Bertalanffy, Tansley ve diğerleri, organizmaların
büyüme ve gelişiminde kullanılan doğrusal neden ve sonuç yaklaşımına karşı duydukları
memnuniyetsizlik nedeniyle ekolojik yaklaşımın gelişiminde önemli rol oynamışlardır. Botanik
alanında kullanılmaya başlanan Ekolojik Yaklaşım, daha sonra bütün yaşayan canlı organizmalar
için ve son yüzyılın ortalarından itibaren de insanlarla ilgili çalışmalarda kullanılmaya
başlanmıştır. Ekolojik Teori şu an sosyoloji içerisinde de önemli bir akım olarak yer almaktadır.
Sosyolojinin Ekolojik Teori ile yakından ilgilenmesinin nedeni çevre etkisinin sosyal
organizasyonlar üzerindeki etkilerini araştırmak ve bu durumun sosyal değişimleri nasıl etkilediği
ile ilgili genel yaklaşımların ortaya konulmasını sağlamaktır.
Sosyal hizmet teorisyenleri açısından ise Ekolojik Yaklaşım’a, daha özelde ise ekolojik
perspektife olan ilgi giderek artmaktadır.

2.1. Ekolojik Yaklaşımı Ortaya Çıkaran Nedenler
1960’lı yıllar, medikal modelin sosyal hizmetler alanında sorgulanmaya başladığı, bireyin
sadece kendisinden ve iç etkenlerden kaynaklı olarak ele alınmasının sorunlarının çözümünde
yetersiz olduğu, iç faktörler kadar çevresel faktörlerin de önemli olduğu görüşünün benimsenmeye
başlandığı yıllardır. Psikanalitik Yaklaşım’ın bireyin sorunlarını çözmede yetersiz olduğunun
kabul görmeye başlaması üzerine sosyal hizmet alanında da farklı arayışların ortaya çıktığı
görülmektedir. Bu kapsamda Psikanalitik Yaklaşım’ın etkisi azaldığı ölçüde birey ve çevresini ön
plana çıkaran Ekolojik Yaklaşım daha fazla genel kabul görmeye başlamıştır.
Sosyal hizmetin yaklaşık yüzyılı aşkın sürelik profesyonel yaklaşımında iki görüşün ön
plana çıktığı görülmektedir. Bunlardan birincisi, bireysel tedaviyi amaçlayan “Klinik
Yaklaşım”dır. Diğeri ise, bireyi etkileyen çevre şartlarının değişimini öngören “Sosyal Reform
Yaklaşımı”dır. Bireysel tedavi yaklaşımının temel amacı, kişilerin güçlenmesi ve onları
engelleyen koşulların ortadan kaldırılması ile bireyin iyilik halini ve sosyal işlevselliğini artırmayı
öngören yaklaşımdır. Bu yaklaşım sosyal hizmeti müracaatçı ve ihtiyaçların karşılanması
noktasında sınırlandırmaktadır. Sosyal Refah Yaklaşımı’nda ise bireyi sınırlayan ve engelleyen
faktörlerin ortadan kaldırılarak işlevselliğinin artırılması öngörülmektedir.
Ekolojik perspektif davranış bilimlerinde ilk kez 1965 yılında Psikolog Roger Barker
tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Ekolojik Yaklaşım’ın sosyal hizmet alanında kullanımı
Carel Germain’in, 1979 yılında bu kavramı “uyum dengesi” (goodness of fit) olarak
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tanımlamasıyla olmuştur. İnsanın da canlı bir organizma olarak çevresiyle etkileşim içerisinde
olduğu, çevresiyle karşılıklı uyumlu ilişki içerisinde olmasının önemine işaret etmesi “çevresi
içinde birey” yaklaşımını gündeme getirmiştir. Çevresi ile ilişkilerinde uyumsuzluk (misfit) söz
konusu ise bireyin psikolojik, sosyal ve bedensel gereksinimleri ile çevresi arasındaki bağın
kopması ya da zayıflaması birey üzerinde baskıya neden olabilir.
Ekolojik Yaklaşım temelde birey ile çevresi arasındaki denge durumunu dikkate
almaktadır. Sorun olarak nitelendirilen bir durum söz konusu ise bu durumun ortadan
kaldırılabilmesi için üç konunun açıklığa kavuşturulması önem arz etmektedir. Bunlar; 1) Bireyin
olaylara yaklaşımını tanımamızı sağlayan davranışları, 2)Bireyin içinde yaşadığı sosyal çevresi ve
sistemleri, 3) Sorun olarak ortaya çıkan durumun tanımlanmasıdır.
Ekolojik Yaklaşım temelde, sosyal sorunları sadece kişilerin psikolojik ya da kişilik
özelliklerinden kaynaklı olarak algılamaz. Sosyal sorunların temelde birey ile çevresi arasındaki
psikolojik, sosyal ve biyolojik etkileşimden kaynaklı olduğunu öngörmektedir.
Ekolojik Yaklaşım’ın teorik alt yapısı, Ludwing Von Bertalanffy’ın Genel Sistem
Kuramı’na dayanmakta olup, insanları sosyal bir ağ içerisinde yaşayan canlılar olarak ele
almaktadır. Sosyal bir canlı olan insan aile, grup, topluluk, arkadaşlık, okul, iş, vb. sosyal ağlar
içerisinde yer almaktadır. İnsan sosyal bir canlı olarak sosyal çevresiyle yani sosyal sistemlerle
sürekli bir etkileşim içerisinde yer almaktadır. İnsanın içerisinde yer aldığı bir sistemde meydana
gelen bir değişim, diğer sistemleri de etkileyerek sistemin değişimine neden olur.
Ekolojik Yaklaşım’ı önemli kılan diğer bir unsur da kendi sistem sınırlarını belirlerken,
diğer sistemlerle ya da alt sistemlerle olan ilişkilerini değerlendirebilmesidir. Bu durum olayları
genel ya da diğer bir ifade ile bütüncül bir bakış açısıyla ele almaya olanak sağlar. Sosyal hizmet
uzmanı müracaatçılara ilişkin durumları değerlendirirken önyargı ve dar bakış açısından uzak
durmalı ve sorunları bir bütün içerisinde derinlemesine değerlendirmelidir.
Ekolojik kuram eklektik bir yaklaşım sunmakla birlikte, bireylerin davranışlarına etki eden
iç ve dış etkenleri bir bütün olarak ele almakta ve değerlendirmektedir. Birey ile çevresi arasında
sürekli bir etkileşimin varlığı söz konusudur. Bu durum bireyin gelişimi açısından yeni olanaklar
yaratabileceği gibi bireyin gelişimini olumsuz yönde etkileyen durumlara da neden olabilmektedir.
Bireyin sağlıklı, güçlü, zeki, eğitimli olması gibi çevreye uyumunu kolaylaştırıcı durumların
yanında dış etkilerin de yani çevresel faktörlerin uygun olması da iç etkenler kadar önemlidir. Aksi
takdirde iç ve dış faktörler arasında uyum sorunlarının yaşanması söz konusu olabilmektedir. Bu
durumun sosyal hizmet mesleği açısından önemi, sosyal adalet ve eşitsizliklerin önlenmesi
bağlamında bireysel özellikler kadar çevresel faktörlerin de önem arz ettiğinin ortaya konulmasını
sağladığı ile ilgilidir.
İnsan ile büyüdüğü çevresi arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. İnsan, aile,
akranlar, okul, akrabalar gibi “mikro sistem” içerisinde yer almaktadır. Diğer taraftan bireyin aktif
olarak içerisinde yer almadığı ancak kişinin yaşamı ve gelişimini doğrudan ya da dolaylı olarak
etkileyen komşuları, kitle iletişim araçları, eğitimi, sağlığı ve sosyal hizmet kurum ve kuruluşları
“mezzo sistem” olarak adlandırılmaktadır. Sosyal ve ekonomik yapıyı belirleyen üst politik
kararlar, değer ve inançlar ise “makro sistem” olarak adlandırılmaktadır. Ekzo sistemde uzak aile
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akrabaları, çocuğun ailesinin iş arkadaşları, sağlık hizmetleri, sosyal servisler, yerel yönetimler,
medya yer alır. Kişi, bu sistem içinde yer alanlarla direkt ilişki kurmaz fakat bu sistem diğer bütün
sitemler gibi kişinin gelişimi ve sosyalleşmesini etkiler. Bu yapının merkezinde yer alan birey
mikro, mezzo, makro ve ekzo sistem içerisindeki uyumunu denge durumunun varlığı ile sağlar.
Bu yapının denge durumunu sağlayamaması halinde bireyin iyilik halinden ve sosyal
işlevselliğinden bahsetmek mümkün değildir.
Bu yaklaşım temelinde sosyal sorunlara bakıldığında, sorunların değişim ve yeni şartlara
ya da yaşam koşullarına ayak uyduramama durumlarında ortaya çıktığı görülmektedir. Sosyal
hizmet mesleği açısından da bireyin, ailenin gereksinmelerini karşılayamaması ve sosyal
çevresiyle uyum sağlayamaması aile ilişkilerinin bozulmasına, kişinin beden ya da ruh sağlığının
bozulmasına, sosyal ilişkilerinin kopmasına neden olabilmektedir. Yine devletin sosyal
politikalarının bireyin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalması aile ve kişileri olumsuz yönde
etkileyebilmektedir. Olumsuz yaşam koşulları, yetersiz ve dengesiz beslenme, hijyen koşullarının
yetersizliği, sağlık, eğitim, sosyal hizmet, adalet, eğitim, konut, işsizlik, vb. durumlar sosyal
risklerin artmasına, birey ve toplum arasındaki dengenin bozulmasına, çatışma ortamlarının ortaya
çıkmasına uygun ortamlar yaratabilir. Bu durum Ekolojik Yaklaşım’da sosyal çevre kirlenmesi
olarak adlandırılmaktadır. Bireylerin iyilik hallerinin artırılması ve uyumlarının sağlanabilmesi
için kamusal kaynaklardan azami düzeyde yararlandırılmaları sağlanmalıdır.

Şekil 1: Çevresi İçinde İnsan Kavramsallaştırılması (Zastrow (2013), s. 18).
Her birey farklı aile, kurum ve kuruluşlarla sürekli iletişim içerisindedir. Sosyal hizmet
uzmanı, çevresi içindeki bireyle üç farklı şekilde iletişim kurmaktadır. Bunlardan birincisi, sadece
bireye odaklanmaktır. İkincisi, birey ve çevresindeki sistemlere birlikte odaklanmak, üçüncüsü ise
sadece bireyin çevresindeki sistemlere odaklanmaktır.
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Sosyal hizmet uzmanı olduğunuzu düşünerek, Ekolojik Perspektif’in sosyal inceleme
raporu hazırlarken size ne tür yararlar sağlayabileceğini öngörmektesiniz? Neden?

2.2. Ekolojik Yaklaşımın Anahtar Kavramları
Ekolojik Yaklaşım çoğu zaman Sistem Yaklaşımı ile karıştırılabilmektedir. Oysa Ekolojik
Yaklaşım Sistem Kuramı’nın bir yorumu ya da dalı olarak nitelendirilebilir. Ekolojik Yaklaşım
sosyal hizmet uygulamalarına farklı bir bakış açısı kazandırmaktadır. Ekolojik Yaklaşım sosyal
çevre, işlemler, uyum dengesi, enerji, arayüz, başa çıkma ve karşılıklı bağımlılık kavramlarını
içermektedir.
Sosyal Çevre
Canlı bir organizma ve sosyal bir varlık olan insan, yaşamını sürdürebilmek, hayatta
kalabilmek ve gelişebilmek için içinde bulunduğu çevreyle sürekli olarak etkileşim içerisinde
olmak zorundadır. Bireyin yaşam koşulları; aile, akranları, toplumsal kurum ve kuruluşlar, çalışma
yaşamı, yasalar, eğitim, sağlık, sosyal hizmet kurumları, toplumsal normlar vb. mikro, mezzo ya
da makro düzeydeki sosyal çevre ilişkileri kapsamında değerlendirilebilir.
İşlemler
Sosyal bir varlık olan insan, çevresindeki diğer bireylerle ilişki içerisinde bulunur ve bu
etkileşim, işlemler olarak adlandırılır. Karşılıklı bir işlemin olabilmesi için bir etkileşimin ve
karşılıklı bir alışverişin olması, ayrıca karşılıklı aktif bir etkileşim içerisinde bulunulması da
gerekmektedir. Bu süreç olumlu olabileceği gibi olumsuz nitelikte de olabilir. Olumlu işleme
örnek olarak, işinizi başarıyla yaptığınız için işvereniniz tarafından size bir maaş ikramiye
verilmesi ya da sevdiğiniz bir arkadaşınızın aynı şekilde size karşılık vermesi gösterilebilir.
Olumsuz işleme örnek olarak, işinizi özveriyle yaptığınız halde sizi müdürünüzün yetersiz
görmesi ve iş akdinizi sonlandırması ya da evinizin bahçesindeki ağacın yarısının komşunun
bahçesine sarkması sonucu komşunuzun ağacın kesilmesi için sizi belediyeye şikayet etmesi
gösterilebilir.
Uyum Dengesi (goodness of fit)
Ekolojik Yaklaşım açısından her canlı organizmanın çevresiyle karşılıklı uyumu yani
dengesi önemlidir. Bu durum uyum dengesi (goodness of fit) ya da uyum sağlama (adaptasyon)
olarak adlandırılmaktadır. Yine Ekolojik Yaklaşım’a göre; çevre ile canlı organizma arasında
uyum söz konusu değilse, bu durum uyumsuzluk (misfit) olarak adlandırılmaktadır. Bireyin
çevresi ile sosyal, psikolojik ve biyolojik ilişkilerinde uyum dengesi söz konusu ise bireyin sosyal
işlevselliğini ve iyilik halini artırarak kendini gerçekleştirmesi söz konusu olabilmektedir. Bu
kavram aynı zamanda değişimi öngörmektedir. Kişinin iyilik halini sürdürebilmesi için değişime
uğraması ya da yeni koşullara uyum sağlaması gerekir. Örneğin sosyal hizmet uzmanları kişilerin
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karşılaştığı ve uyum sağlamakta zorluk çektikleri iş, eğitim, sağlık ya da evlilik vb. gibi yeni
durumlarda destekleyici rol oynayabilirler.
Enerji
Canlı organizmalar ve insanlar çevreleri ile sürekli bir etkileşim ve iletişim içerisindedirler.
Bu etkin iletişimin gerçekleşmesini sağlayan doğal güç enerji olarak adlandırılmaktadır.
Sistemlerin varlığını sürdürebilmesi büyük ölçüde enerji girdi ve çıktılarıyla sağlanmaktadır.
Örneğin; bulaşıcı çocuk hastalığı bulunan bir köyde çocukların sağlığının korunması için gerekli
tıbbi ve sosyal destek bakımının sağlanması girdi olabilir. Bir başka girdi örneği olarak, bitirme
tezi öğrencisine hocasının teziyle ilişkili olarak geri bildirimde bulunması gösterilebilir. Çıktı
olarak ise, insanların yaşamından bir şeyleri alan enerji olarak nitelendirebiliriz. Örneğin, uzun
yıllar çocuklarının eğitimi ve yetiştirilmesi için enerji harcayan aileler olabilir. Ayrıca bir kişi
gönüllü olarak bir huzurevinde ya da yuvada çocuklara yardımcı olabilmek için çalışabilir.
Arayüz
Birey ile çevre arasındaki iletişimin gerçekleştiği esas noktadır. Ekolojik Yaklaşım’da
kullanılan arayüz kavramı ile Sistem Yaklaşımı’nda kullanılan arayüz kavramı aynı anlamı
içermektedir. Değişimin başarıyla gerçekleştirilebilmesi için arayüzün yani kesin iletişim
noktasının açıkça belirginleştirilmesi gerekmektedir. Örneğin, boşanmak için aile mahkemesine
başvuran ve ilgili mahkeme tarafından evlilik danışmanına yönlendirilen bir çift boşanmak için
mahkemeye başvurma nedenlerini kültürel değer çatışması ve ailelerinin karşılıklı anlaşmazlığı
olarak göstermişlerdir. Konu üzerinde daha ayrıntılı görüşmeler yapan danışman asıl problemin
karşılıklı iletişimdeki yetersiz duygu aktarımından kaynaklı olduğunu ve birbirlerini yeterince
dinlemediklerini ortaya çıkarmıştır. Asıl sorunun karşılıklı iletişim eksikliğinden kaynaklandığı
ve arayüzün bir bireyin diğerini etkilemesi olduğu açığa çıkmıştır.
Arayüzün çok iyi tespit edilmesi zaman ve enerji kaybını azaltması açısından önemlidir.
Başa Çıkma
Bireyin, karşılaştığı sorunların üstesinden gelebilmek ve iyilik halini sürdürebilmek için
çaba sarf etmesine başa çıkma denir. Uyum sağlama süreci olumlu ya da olumsuz koşullara karşı
verilirken, başa çıkma ifadesi sadece bireylerin karşılaştığı olumsuz koşulları ifade etmektedir.
Örneğin, kişinin ani bir kaza sonucu sakat kalması ve aynı zamanda işini kaybetmesi, ailesinde
eve gelir getiren tek kişi olarak hem aile bireylerini hem de kendisini zorda bırakacağı gibi kamusal
kaynakların kullanımını da zorunlu hale getirebilir. İnsanların en az beş tür başa çıkma becerisini
gelişimleri açısından kullanabilecekleri öngörülmektedir.
Birincisi, insanların işlevselliklerini ve iyilik hallerini sürdürebilmek için gerekli bilgileri
talep edip ısrarla öğrenmesi gerekmektedir. Örneğin, bedensel engelli ya da yaşlı bir bireyin ne tür
yardımlar alabileceği konusunda ısrarla bilgi edinmesi gerekir.
İkincisi, bireylerin kendi gelecekleri hakkında plan yapma ve karar verme yeteneklerini
geliştirmeleri gerekir. Örneğin, işini kaybeden bir kişinin kendi geleceği hakkında plan yapma ve
iş bulma yetisini geliştirebilmesidir.
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Üçüncüsü, sorunlarla başa çıkabilmek için duyguları kontrol etmek gerekir. Örneğin, araç
kullanırken trafiğin çok yoğun ve havanın çok sıcak olması sinirlenmenize neden olabilir. Bu
durum sebepsiz yere diğer araç sahipleriyle tartışma ya da kavgaya dönüştürülmemelidir.
Dördüncüsü, bireylerin acil gereksinim dürtülerini kontrol edebilme yeteneğini
geliştirmeleri gerekir. Örneğin, ihtiyacı olmadığı halde cep telefonunu değiştiren ve evinin aylık
gıda gereksinimini karşılayamayan bir aile reisinin bütçe planlaması yapmayı öğrenerek benzer
hataları tekrarlamasının önüne geçmesidir.
Sonuncu olarak, karşılaşılan herhangi bir sorunla başa çıkmak için alternatif çözümlerin
olabileceği, her bir farklı yaklaşımın getiri ve götürüleri olabileceği noktasında farkındalık
geliştirmesi gerekir. Örneğin, sosyal hizmet uzmanları müracaatçıları ile çalışırken sorunların
çözümüne yönelik farklı bakış açıları hususunda müracaatçılarını bilgilendirerek, alternatiflerin
getiri ve götürüleri hakkında müracaatçılarını bilinçlendirebilirler.
Karşılıklı Bağımlılık
İnsan sosyal bir varlık olarak çevresindeki insanlarla iletişim ve etkileşim içerisindedir.
Sosyal bir ağ içerisinde yer alan insan karşılıklı bağımlılık çerçevesinde, her bir bireyin diğer
bireylerle ve gruplarla karşılıklı bir etkileşimi söz konusudur.
İnsan sosyal bir varlık olmasının gereği olarak diğer insanlar olmadan yaşamını
sürdüremez. Özellikle gelişmiş toplumlarda hayatta kalabilmek için insanların üretim ya da hizmet
sektöründeki rol ve fonksiyonlarından dolayı birbirlerine daha fazla ihtiyaç duymaları söz
konusudur.

2.3. Ekolojik Yaklaşımın Sosyal Hizmet Mesleğine Katkıları
Ekolojik Yaklaşım eklektik olup, sorunları bir bütün içerisinde değerlendirmeyi öngörmesi
açısından önemlidir. Bu yaklaşımda bireyin çocukluk yılları, ego fonksiyonları, kişilik özellikleri
ve sorun çözme becerileri üzerinde durulur. Ayrıca aile ilişkileri, karşılaşılan aile sorunları ile baş
edebilme yöntemleri değerlendirilir.
Aile içi ilişkilerde, ana-baba ilişkileri ve ebeveynlerin kişilik özellikleri, evlilik ve
çocuklarıyla ilişkileri de ele alınması gereken diğer önemli konular arasında yer alır. Ayrıca aile
içi etkileşimde roller, yetki paylaşımı, sınırlar ve sorun çözme becerileri önem taşır. Bireyin içinde
yer aldığı diğer sistemlerle olan ilişkileri, yine ailenin içerisinde yer aldığı sosyal çevre, kaynaklar,
norm ve değerler gibi özellikler ele alınarak birey değerlendirilir. Bu durum mesleki olarak zaman
kavramını önemli hale getirmektdir.
Ekolojik Yaklaşım, sorunların mikro ve mezzo düzeyde ele alınmasını öngörmektedir.
Ancak makro düzeyde uygulanması da söz konusu olabilmektedir.
Ekolojik Yaklaşım çevresi ile ilişki içerisinde olan bireye vurgu yapması açısından,
sorunları ele alırken iç ve dış etkenlerin birlikte değerlendirilmesini olanaklı hale getirmiştir.
Sosyal hizmet mesleği, bireyin iyilik halinin artırılması ve sosyal çevresi ile olan
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etkileşiminin ve işlevselliğinin artırılmasını odak alır. Ekolojik Yaklaşım, bireyler, aileler, geçiş
sorunları ve küçük grupların ihtiyaçları üzerine odaklanır. İlk olarak, bu sorunlar ve ihtiyaçlar
tespit edilir, daha sonra mesleki müdahale yöntemi seçilir ve geçiş sorunlarının ortadan
kaldırılması ve ihtiyaçların giderilmesi için bireylere, ailelere ve gruplara uygun müdahale
yöntemi uygulanır.
Ekolojik Yaklaşım’ın sosyal hizmet mesleğinde kabul görmesinin başlıca nedenleri şu
şekilde özetlenebilir;
1.

İnsanın sosyal bir varlık olarak çevresi ile olan etkileşimini ön plana çıkarması,

2. İnsanların karşılaştıkları farklı sorunlar karşısında uyum sağlama yeteneklerini
kullanarak farklı davranış seçeneklerine yönelebilmeleri,
3.

Genelci sosyal hizmet uygulaması için kapsamlı bilgi temeli oluşturması,

4. İnsanların içinde yaşadıkları çevre koşullarının, sosyal grupların, kişi üzerindeki
olumlu ve olumsuz etkilerini açıklaması,
5.

İnsanı bir sosyal sistem içerisinde açıklaması

Sosyal hizmet mesleği bireyi bir sistem içerisinde ele alır, sosyal hizmet uzmanı, kişilerin
içerisinde yer aldığı diğer sistemleri, farklı grup ve toplumları kavramada ve farklılıklarını
algılama ve değerlendirmede, Ekolojik Yaklaşım’dan yararlanır. Sosyal çevrenin ve kamusal
politikaların birey üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini değerlendirmek açısından bu yaklaşım
sosyal hizmet için oldukça önemlidir.
Sonuç olarak; bu yaklaşımın temel amacı, bireyin işlevsel olmayan savunma
mekanizmalarının ortadan kaldırılması, benlik saygısı ve sosyal çevreye uyum kapasitesinin
artırılmasıdır. Bu yaklaşımla bireyin işlevselliğinin diğer bir ifade ile iyilik halinin artırılması
hedeflenmektedir.
Bireyin işlevsellik düzeyinin ve denge durumunun sağlanması için rehberlik, modellik
etme, bilgilendirme, ödüllendirme, açıklama ve destekleme gibi tekniklerin kullanılması
sağlanarak bireyin çevresiyle bütünleşmesi ve iyilik halinin artırılması sağlanabilir.
Ayrıca uygulamaya kazandırdığı yeni kavramlar da mesleki uygulamaya katkı sağlaması
açısından önemlidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
• Ekoloji Yunanca “oikos” kelimesinden gelmektedir. “oikos” kelimesinin anlamı ise ev
ya da yaşanılan yer anlamına gelmektedir. Ekoloji, çevre ile birey arasındaki ilişkilerin
incelenmesi anlamını ifade etmektedir. Ekolojik sistem, canlı organizmalar (kişiler) ve ait olduğu
çevresinin birlikte oluşturduğu bir bütünü ifade etmektedir. Ekolojik Yaklaşım temelde , Genel
Sistem Kuramı'nın bir dalıdır. Yaşayan organizmalar ve çevresi üzerine odaklanır. Bu yaklaşım,
birey, aile, grup ve toplum ilşkilerini çevresi içerisinde ele alır. Ayrıca arayüzey olarak adlandırılan
ilişkilerin kesişim noktası üzerinde durur.
• Sosyal hizmet mesleğinin ilk dönemlerinde Psikanalitik Yaklaşım etkin olmuştur.
Ancak ilerleyen süreçte bu yaklaşımın müracaatçıların sorunlarını çözmede yetersiz kalması
çevresel faktörlerin önemini ortaya çıkarmıştır. Böylece sorunların çözümünde kişiyi etkileyen iç
etkenler kadar dış etkenlerin de önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Sorunların çözümü noktasında
“çevresi içinde birey” kavramı ön plana çıkmaya başlamıştır.
• Ekolojik Yaklaşım’a göre, canlı organizmalar, çevresinde yer alan çok farklı sistemlerle
etkileşim içerisinde bulunabilmektedir. Bu etkileşimler sosyal hizmet açısından üç farklı şekilde
ele alınabilmektedir. Birincisi, bireyin sorunları üzerine odaklanarak kişinin sorun çözme ve baş
etme kapasitesinin artırılması hedeflenir. İkincisi, birey ve bireyin etkileşim içerisinde olduğu
sistemler üzerinde durulabilir. Böylece bireyin gereksinmelerinin karşılanması için olanakların
artırılması sağlanabilir. Üçüncüsü ise, sadece var olan sistemler üzerinde durulabilir. Böylece
bireyin gereksinim duyduğu sosyal, ekonomik ve politik yapıya müdahale edilerek bireyin
ihtiyaçlarının karşılanması kolaylaştırılabilir.
• Ekolojik Yaklaşım kapsamında, bilgilendirme, savunuculuk, destekleme ve
ödüllendirme gibi teknikler kullanılarak bireyin uyum dengesi sağlanabilir. İnsanların sosyal bir
ağa mensup birer birey olarak çevresiyle sürekli etkileşim içerisinde olması ve işlevselliğinin
artırılması için sosyal hizmet uzmanının aktif bir rol oynamasını olanaklı kılması açısından
önemlidir.
• İnsan doğasının gereği olarak, farklı özellikleri bulunan bir varlıktır. İnsan sosyal,
psikolojik, duygusal, ekonomik, bilişsel vb. birçok özellik içermektedir. Sosyal hizmet uzmanları
bireyleri değerlendirirken genetik, ailesel, kültürel, politik, çevresel kaynak ve fırsatlar
kapsamında “çevresi içinde birey” yaklaşımı içerisinde ele alıp değerlendirmeli, gerekli müdahale
planını müracaatçıya uygulamalıdır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi ekolojik yaklaşımın anahtar kavramlarından birisi değildir?
a) Sosyal Çevre
b) Arayüz
c) Uyum Dengesi
d) Enerji
e) Hepsi
2) Aşağıdakilerden hangisi Ekolojik Yaklaşım’ın sosyal hizmet mesleğinde
görmesinin başlıca nedenleri arasında değildir?

kabul

a) İnsanın sosyal bir varlık olarak çevresi ile olan etkileşimini ön plana çıkarması,
b) İnsanların karşılaştıkları farklı sorunlar karşısında uyum sağlama yeteneklerini
kullanarak farklı davranış seçeneklerine yönelebilmeleri,
c) Genelci sosyal hizmet uygulaması için kapsamlı bilgi temeli oluşturması,
d) Çevre koşullarının, sosyal grupların kişi üzerindeki yalnızca olumlu etkilerini
açıklaması,
e) İnsanı bir sosyal sistem içerisinde açıklaması,
3) Aşağıdakilerden hangisi mikro sistem içerisinde yer almaz?
a) Okul
b) Aile
c) Komşu
d) Akrabalar
e) Arkadaşlar

38

4) Bireyin, karşılaştığı sorunların üstesinden gelebilmek ve iyilik halini sürdürebilmek
için çaba sarf etmesine ......................denir.
5)

Aşağıdakilerden hangisi mezzo sistem içerisinde yer almaz?

a) Kitle iletişim araçları,
b) Eğitim,
c) Sağlık
d) Sosyal hizmet kurumları
e) Akran grubu
6) Bireyin denge durumunun sağlanması için aşağıdaki tekniklerden hangisini
kullanmaz?
a) Rehberlik,
b) Modellik Etme
c) Bilgilendirme
d) Ödüllendirme
e) Desteklememe
7) Aşağıdakilerden hangisi ekolojik sistem ile ilişkili olan sistemlerden değildir?
a) Mikro Sistem
b) Mezzo Sistem
c) Bio Sistem
d) Makro Sistem
e) Ekzo Sistem
8) Ekolojik Yaklaşım çevresi ile ilişki içerisinde olan bireye vurgu yapması açısından,
sorunları ele alırken …… ve …… etkenlerin birlikte değerlendirilmesini olanaklı hale getirmiştir?
9) Aşağıdakilerden hangisi ekzo sistem içerisinde yer almaz?
a) Arkadaşlar
b) Uzak Aile Akrabaları
c) Çocuğun Ailesinin İş Arkadaşları
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d) Sağlık Hizmetleri
e) Sosyal Servisler
10) Ekolojik Yaklaşım’ın teorik alt yapısı, Ludwing Von Bertalanffy’ın Genel Sistem
Kuramı’na dayanmaktadır.
a) Evet
b) Hayır

Cevaplar
1)e, 2)d, 3)c, 4) başa çıkma, 5)e, 6)e, 7)c, 8)iç-dış, 9)a, 10)a
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GÜÇLENDİRME YAKLAŞIMI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Güçlü Yönleri Değerlendirme Çalışması
Güçlendirme Yaklaşımı’nı Ortaya Çıkaran Nedenler
Güçlendirme Yaklaşımı’nda Kullanılan Kavramlar
Güçlendirme Perspektifi İlkeleri
Sosyal Hizmet Uzmanı Güçlendirme Yaklaşımı’nı Nasıl Uygulamalıdır?
Sosyal Hizmet Uzmanının Güçlendirme Yaklaşımı’na Dayalı Değerlendirmede
Dikkat Etmesi Gereken Unsurlar
Sosyal Hizmet Uzmanı Olarak Müracaatçının Güçlü Yönlerini Keşfetme
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Mesleki olarak ileride
kullanılacak olan kavramları
ve uygulama yöntemlerini
öğrenir.
Bu ünite kapsamında;
Güçlendirme
Yaklaşımı’nın gelişim
sürecini kavramış,
Güçlendirme
Yaklaşım

Güçlendirme
Yaklaşımı’nın temel
kavramlarını öğrenmiş,

Metinler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

Güçlendirme
Yaklaşımı’nın müracaatçılara
müdahale yöntemini
öğrenmiş,
Güçlendirme
Yaklaşımı’nı mesleki olarak
içselleştirebilmeyi kavramış
olabileceksiniz.
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3. GÜÇLENDİRME YAKLAŞIMI
Güçlendirme ya da güçler perspektifi ve esnekliği insan davranışlarının anlaşılmasındaki
temel kavramlardandır. İnsanlara yönelik hizmet veren meslekler arasında yer alan, sosyal hizmet
ve psikoloji gibi mesleklerde geçen yüzyılda daha çok mevcut patolojiyi tanımlayarak,
yetersizliğin ortadan kaldırılmasını ve müracaatçının işlevselliğinin artırılmasını amaçlamışlardır.
Güçlendirme kelimesi köken itibariyle güç kökünden gelmektedir. Kelimenin anlamı ise,
mevcut olan bir şeyi ya da durumu eskisinden daha iyi ve güçlü hâle getirmektir. Güçlendirme
kavramı, sosyal bilimler alanında kavramsal olarak daha içerikli ve karmaşık bir anlama
dönüşmektedir. 1960’lı yıllardan itibaren güçlendirme yaklaşımı sosyal bilimler alanlarında;
eğitim, psikoloji ve sosyal hizmet gibi mesleklerde kullanılmaya başlanmıştır. Bu yaklaşım sosyal
hizmet alanındaki uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Güçlendirme yaklaşımı temelde
insanların, ailelerin, grupların, örgütlerin veya toplumların kendi yaşamlarına müdahale etmelerini
ve kontrol yetisi geliştirmelerini öngörmektedir. Güçlendirme yaklaşımı sorun odaklı yaklaşıma
bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır.
Sosyal hizmet uzmanları, bütün dünyada kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan gücünü ve
umutlarını yitiren bireyleri güçlendirerek yeterlilik düzeylerini artırmayı kendisine amaç edinmiş
profesyonel meslek elemanlarıdır. Sosyal hizmet uzmanı müracaatçıyı değerlendirirken
müracaatçının gücünü dikkate almak zorundadır. Aksi takdirde müracaatçının kendini geliştirme
potansiyelini göz ardı etmiş olur. Bu nedenle umutlarını ve gücünü kaybetmiş insanların
güçlendirilerek kendi kendine yeter hale gelmelerinde Güçler/ Güçlendirme Yaklaşımı sosyal
hizmet mesleği açısından büyük önem taşımaktadır.

3.1. Güçler/Güçlendirme Yaklaşımı’nı Ortaya Çıkaran Nedenler
Güçlendirme Yaklaşımı “güç” ve “güçlendirme” kavramlarıyla yakından ilişkilidir. “Güç”
kavramı “Bireylerde türlü biçimlerde ortaya çıkan itici, etki yapıcı ve biçimlendirici olan şey”
olarak tanımlanabilir. “Güçlendirme” ise bireylerin sahip oldukları gücün farkına varmalarına ve
kullanmalarına yardımcı olmayı amaçlayan bir mesleki uygulama sürecidir. Güçlendirme
Yaklaşımı, sosyal hizmet uygulamalarında sıklıkla kullanılan bir müdahale yöntemidir. İnsanların,
ailelerin, grupların, örgütlerin ve toplumların, kendi yaşamlarına müdahale edebilme yetisine sahip
olmaları anlamına gelmektedir.
Sanayi devrimi sonrası yaşanan sosyal sorunlar, 1900’lere gelindiğinde sürdürülemez hale
gelmiş ve refahın artırılmasını zorunlu hale getirmiştir. Göçler, ekonomik krizler ve savaşlar
sosyal hizmetlere olan gereksinimi artırmıştır. Bu durum sosyal güvenlik, sosyal yardım, çocuk
hizmetleri gibi somut sosyal hizmet uygulamalarını devlet politikaları halinde somutlaştırmıştır.
İnsanların kendi içlerindeki ve çevrelerindeki fırsatları ve kaynakları ortaya çıkarmalarına
ve kullanmalarına olanak sağlayan bir mesleki müdahale sürecidir.
İnsanların birçoğu kendisini yetersiz, değersiz, güvensiz ve saygıdan yoksun olarak
görebilir. Bu durum kişilerin karşılaştıkları en küçük olumsuzlukla başa çıkmada sorun
yaşamalarına ve başarısızlığa uğramalarına yol açabilmektedir. Sosyal hizmet uzmanları,
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kendisini güçsüz olarak niteleyen müracaatçıların genelde kendini suçlama yaklaşımı içerisinde,
umutsuzluğa yönelerek başarısız olduklarının bilincinde olmalıdır. Çoğu insan çevrelerindeki
ilişkilerinde ve karşılaştıkları sorunlarda güçsüzlük yaşayabilirler.
Sosyal hizmet uygulamalarının temelinde bireyin güçlendirilerek “iyilik halinin
artırılması” hedeflenmektedir. Kişiler karşılaştıkları kriz ve iletişim sorunlarında çevrelerindeki
insanların yardımına ihtiyaç duyarlar. Bu sosyal destek enformel olmakla birlikte bireyin uyum
dengesini ve ruh sağlını korumada önemli bir role sahiptir. 1970’li yıllarda bireyleri stres
durumundan uzaklaştırmak ve zararlardan korumak için sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi üzerinde
durulmaya başlanmıştır. Sosyal destek imkanına sahip olan bireylerin kendini kabul etme ve uyum
dengesini sağlamada etkili olduğu görülmüştür.
İnsanları anlama ve değerlendirme süreci içerisinde, insanların güçlendirilmesi adına,
zayıflıkları değil güçlü yanları ön plana çıkarılarak, desteklenmesi ve geliştirilmesi önemlidir.
Önyargılardan diğer bir ifade ile kalıp yargılardan dolayı ayrımcılığa, baskıya ve ötekileştirilmeye
maruz kalmış kişilerin ve grupların güçlendirilmesi sosyal hizmetin öncelikli görev alanı içerisinde
yer almaktadır.
Bir süreç olan Güçlendirme Yaklaşımı bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumların kendi
içlerinde sahip oldukları kaynakları, sosyal, ekonomik ve politik güçlerini artırmalarına yardım
etmektir. Sosyal hizmet uzmanları, müracaatçılarının kendi yaşamlarına müdahale edebilir ve
kendi yaşamlarında sahip oldukları güçleri kullanmalarına yardımcı olmak suretiyle katkı
sağlayabilirler.
Toplumsal sorunların azaltılabilmesi ve var olan birçok sosyal sorunun ortadan
kaldırılabilmesi için kişilerin, ailelerin, grupların ve toplumun desteklenmesi gereklidir. Ailelerin
sorunlarının çözülmesinde maddi destek sağlanması, çocuklarına yönelik kreş hizmeti sunulması,
sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetleri verilmesi sosyal risk altındaki ailelerin iyilik hallerinin
artırılmasını sağlayabilir. Sosyal hizmet uzmanları müracaatçıların kendilerini değiştirme ve
geliştirmelerini sağlayarak iyilik hallerinin artırılmasında aktif rol oynarlar.
Güçlendirme temelinde yapılan sosyal hizmet çalışmaları sosyal hizmet mesleği açısından
vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Günümüzde sosyal hizmet uzmanları, sistem yaklaşımı, ekolojik
yaklaşım ve güçler perspektifini mesleki uygulama sürecinin odağına koymaktadır. Diğer bir ifade
ile sosyal hizmet uzmanı, müracaatçıya yönelik mesleki müdahaleye müracaatçının bulunduğu
yerden başlamaktadır. Yani müracaatçının sahip olduğu kaynakları ve güçleri araştırarak ve
mevcut durumundaki olumsuzlukların kalıcı sorunlar olarak değil, geçici olduğundan hareketle
yola çıkmaktadır. İkincisi, sosyal hizmet uzmanları farklı sistemlerle farklı düzeylerde çalışmalar
yaparak sorunların çözümü için sistem bağlantılarına odaklanmaktadır. Güçlendirici yaklaşım bu
noktada umutsuzluklar üzerinden değil, umut üzerinden hareket eder.

3.2. Güçlendirme Yaklaşımında Kullanılan Kavramlar
Müracaatçıya İnanmak
Müracaatçıya inanmak, Güçlendirme Yaklaşımı’nın merkezindedir. Müracaatçıların görüş
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ve inançlarının geçerliliğini sorgulamak ve yargılamak yerine, müracaatçıların potansiyellerine ve
gelişim güçlerine olan inancımızı belirtmemiz gerekir.
İletişim ve İşbirliği
Başkaları ile ilişki kurmak tüm insanlar için vazgeçilmez bir unsurdur. Ayrıca iletişim
yoluyla çevremizdekileri keşfederek, kendi bilgimizi ve içsel güçlerimizi test edebiliriz;
içimizdeki iyileşme sürecini başlatabiliriz. Kendimizin gelişim ve değişim sürecini yeniden ve
yeniden başlatabiliriz.
Sosyal hizmet uzmanı olarak, müracaatçıyla empati ve iletişim yöntemini kullanarak baskı
ve güvensizlik engellerini aşabiliriz. Bu yatay ilişki karşılıklı güven ve işbirliğini kolaylaştırır.
Bizler müracaatçılar ile çalışırken, açık bir müzakere ve karşılıklı anlaşma yoluyla işbirliği
yaparız. Diğer bir deyişle, onların istemlerini dinleyerek onlarla işbirliği yapma yolunu tercih
ediyoruz.
Güçlendirme
İnsanların aşağılanması ve etiketlenmesi bireyler, aileler, kurumlar, ve toplumlar
arasındaki bağlantılar yoluyla varlığını koruyabilmektedir. Bu durum, kurban zihniyeti ve
paternalist ilişkilerin varlığıyla süreklilik kazanabilmekte ve kişinin gelişimini olumsuz yönde
etkileyebilmektedir. Oysa sosyal hizmet uzmanları insanların akıl, umut ve gelişim kapasitelerine
inanarak, insanların olumlu yönlerini güçlendirmeyi tercih eder.
İyileşme (şifa) ve Bütünlük
Güçlendirme Yaklaşımına göre, insanlardaki dönüşüm ve şifa sadece dış kaynaklardan
değil iç kaynaklardan da gelebilir. Şifa “bedensel veya ruhsal bir hastalığın son bulması,
hastalıktan kurtulmadır”. Ancak, bireyin iyilik halinin artırılması için sosyal ve fiziksel çevreyle
bütünlükçü bir ilişkinin kurulması gerekir.
Umut
İyimserlik ve umuda şifa ve dönüşüm sürecinde ihtiyaç vardır. Umut olumlu duygular
içerir ve iyi bir gelecek inancı anlamına gelir. Güçlendirme Yaklaşımı, müracaatçılarla ilişkilerin
güven esasına göre kurulmasını öngörür. Bu durum sosyal hizmet uzmanlarının bireysel,
toplumsal ya da yapısal sorunları kabul etmediği anlamına gelmez. Sosyal hizmet uzmanları, her
zaman umutlu tutum ve değişim olasılığına derin bir inanç duyarak, müracaatçılarının ağrı, acı,
sınırlamaları ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışır.
Üyelik
Aidiyet ve içerme, her insan için çok önemlidir. Sosyal hizmet uzmanları her müracaatçının
bizim gibi bir insan ve türümüzün bir üyesi olduğunu kabul eder. Böylece, her insanın hak ettiği
tüm saygı ve onura sahip olduğunu kabul eder.
Plastiklik (Şekil Verilebilirlik)
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Kendini ayarlama, esneklik ve uyum anlamına gelmektedir. Çeşitli yazarlar, insan
kapasitesini tanımlamak için "davranışları değiştirmek, geliştirmek, duygu ve bilişi yeniden
şekillendirmek" için bu kelimeyi kullanmışlardır. Örneğin, insanın şekil verilebilirliğine açık bir
örnek olarak “placebo” etkisi verilebilir.
Esneklik
Esneklik ile ilgili literatürün çoğu, tüm insanların sıkıntıları aşmak ve sorunlardan
kurtulmak için iç kapasiteye sahip olduğuna işaret etmektedir. Esneklik karşımıza, zorluklar ve
günlük yaşam sıkıntılarını aşma dışında, olağanüstü durumları karşılama ve aşma için kişisel
kapasiteye sahip olma anlamına gelir. Esneklik, sadece özel insanlar için geçerli bir kavram
olmayıp, her insan için kullanılabilir. Sosyal hizmet uzmanları bireylere, ailelere ve gruplara
eğitim ve danışmanlık hizmeti vererek hayatlarını desteklemelidir.

3.3. Güçlendirme Perspektifi İlkeleri
Günümüzde yoksulluk, gelir dağılımı bozukluğu, şiddet ve adaletsizlik gibi sosyal sorunlar
çeşitlenerek artmaktadır. Bu durum insanların karşılaştığı olumsuzluklarla baş etmesini
zorlaştırmakta ve kendilerini güçsüz ve yetersiz hissetmelerine yol açmaktadır.
Kişinin yaşadıklarını yönlendirebilme ve kontrol edebilme yetisini hissetmesi kişinin
psikolojik sağlığını koruyabilmesi açısından da önemlidir. Kişinin kendi yaşamına müdahale
edebilme gücü olduğunu hissetmesi, ruh sağlığı açısından vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bu
nedenle kişinin kendi gücünü kaybetmesi, umutlarını yitirmesine, kendisini çaresizlik ve
başarısızlık içinde hissetmesine, kendisini suçlamasına ve dolayısıyla ruh sağlığının bozulmasına
yol açabilmektedir. Bu nedenle güç ve güç kaybı inşalar açısından önemini sürekli
koruyagelmiştir.
Sosyal hizmet uzmanının müracaatçıyı güçlendirmedeki amacı, kişinin hayatının
kontrolünün kendisinde olduğu hissine ve inancına kavuşmasına destek olarak, kişinin kendi iyilik
halinin artırılması için aktif hale getirilmesini sağlamaktır.
Bir meslek elemanı olarak sosyal hizmet uzmanı müracaatçısına güçlendirme yapabilmek
için ilkelere gereksinim duyar. Sosyal hizmet bir bilim ve meslek olarak bireylerin, ailelerin,
grupların, kurumların ve toplumun güçlendirilmesi aşamasında belirli ilkeler ışığında hareket eder.
Bu kapsamda, sosyal hizmet uzmanlarına rehber olabilecek bazı güçlendirme ilkeleri aşağıda
sunulmuştur:
1.

Her birey, grup, aile ve toplumun güçlü yanları vardır.

Güçlendirme Yaklaşımı her insan, aile, grup veya topluluğun kaynakları, varlıkları,
bilgelik, bilgi ve saygınlığı olduğunu kabul eder. Ayrıca yaşam tecrübelerinin olduğunu kabul
ederek hayatlarını dönüştürmek için potansiyelleri olduğu esasını kabul eder.
2. Karşılaşılan travma, istismar ve hastalık zararlı olabilir, ancak onlar da
zorluklarla başa çıkmak için meydan okuma fırsatı sağlar.
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Olumsuz deneyimler birey, aile veya topluluk için fırsatlar haline gelebilir. Olumsuz
koşullar ve yaşanan acılar yeni deneyimler ve tecrübeler edinilmesini olanaklı kılabilir.
Güçlendirme Yaklaşımı sık sık sıkıntı ile karşı karşıya kalan insanların sorunlardan kurtulma için
esnek ve becerikli yollar keşfederek sıkıntıların üstesinden gelmek için kendi stratejilerini
öğrenmeleri gerektiğini kabul eder.
3. Birey, grup ve toplulukların büyüme ve değişimlerinin üst sınırlarının gelişime
açık olduğu gerçeğinden hareket edilir.
İnsanlar yaşamlarını sık sık bir karar ya da bir cümle ile değerlendirmeye, tanı veya profil
ile ifade etmeye alışıktırlar. Müracaatçıların beklentileri, umutları, değerleri, özlemleri ve
vizyonları ile ittifak kurarak, bir anlaşma yapmak.
4.

Müracaatçılara en iyi hizmeti onlarla işbirliği yaparak verebiliriz.

Biz bir yardımcı ya da işbirlikçi olarak müracaatçılara yaklaştığımızda biz onları üzerinde
çalışılacak bir vaka olarak değil birlikte çalışılacak kişiler olarak kabul etmeliyiz.
5.

Her ortam kaynaklarla doludur.

Her ortamda başkalarına yardım etmek isteyen bireyler, aileler, gruplar, dernekler ve
kurumlar bulunmaktadır. Fırsat verildiğinde, bilgi, özel yetenekleri, varlıklar ve kaynaklarla, her
türlü katkıda bulunabilirler.
6.

Bakım, yardımseverlik ve ilişki

İnsanın iyilik halinin artırılması ve refahının sağlanması esasen bakım ile ilgilidir. Biz
profesyoneller ailelere, gruplara ve topluluklara onların kendi üyelerine bakmaları için yardımcı
olabiliriz. Güçlendirme Yaklaşımı, umut ile ilgili olduğundan umut aile, mahalle, toplum, kültür
ve ülkedeki sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

3.4. Sosyal
Uygulamalıdır?

Hizmet

Uzmanı

Güçlendirme

Yaklaşımını

Nasıl

Güçlendirme Yaklaşımı’nın yukarıda ifade edilen ilk ilkesi dikkate alındığında; her birey,
grup, aile ve toplumun güçlü yanları olduğu gerçeğinden hareket edilmelidir.
İkinci ilkesi göz önüne alındığında; olumsuz koşulların ve yaşanan acıların nasıl yeni
deneyimlere, kazançlara ve tecrübelere yol açabileceğini anlamalıyız. Geçmişte karşılaşılan
olumsuzlukların ve bunlara karşı verilen mücadelelerin insan yaşamına neler kazandırabileceğini
anlamak ve görmek zorundayız. Ne tür kazanımlar olduğuna baktığımızda, olayları daha sağduyu
ile değerlendirme, farklı bakış açıları ile ele alma, içgörü kazanma ve yeni beceriler öğrenmek
olarak değerlendirebiliriz.
Üçüncü ilke kapsamında ise, müracaatçıların beklentileri, umutları, değerleri, özlemleri
ve vizyonları ile ittifak kurarak, bir anlaşma yapmalıyız. Oysa mesleki uygulama hataları
içerisinde en çok yapılanlardan birisi genellikle farkında olmadan müracaatçılarımızın yerine karar
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vermeye yönelerek, neyi yapabilecekleri ya da yapamayacakları konusunda bir değer yargısı
geliştiririz. Müracaatçıların yaşamda elde ettikleri başarıları fazla olsa bile daha çok
başarısızlıkları üzerine yoğunlaşarak mesleki uygulamada yanlış uygulamaya neden olabiliriz.
Dördüncü ilke kapsamında; her müracaatçı, umutları ve hayalleri olan ve bunları
gerçekleştirmek isteyen özel bireyler olarak kabul görmek isterler. Bu kapsamda unutulmamalıdır
ki bizler müracaatçılara en iyi hizmeti onlarla işbirliği yaparak verebiliriz.
Beşinci ilke kapsamında, sosyal hizmet uzmanları olarak bizlerin rolü onları durdurmak
değil, gelişimlerini desteklemek için yeni kaynaklar bulmalarına yardımcı olmaktır. Yine meslek
elemanı olarak her ortamda başkalarına yardım etmek isteyen bireyler, aileler, gruplar, dernekler
ve kurumların var olabileceği gerçeği unutulmamalıdır.
Altıncı ilke kapsamında, insanların iyilik halinin artırılması ve refahlarının sağlanması
önemli ölçüde sosyal, psikolojik ve fiziksel bakımlarıyla ilgilidir. Her insanın bulunduğu ortamda
bakımını sağlayıcı önlemler alınması, sosyal hizmetin koruyucu ve önleyici yaklaşımıyla
doğrudan ilişkilidir. Bizler mümkün olduğu ölçüde insanların kendi aile ve sosyal çevrelerinde
yaşamlarını sürdürmelerine yönelik müracaatçıların kendilerini ve ailelerini güçlendirici
uygulamalara öncelik vermek durumunda olduğumuzu göz ardı etmemeliyiz.
Sonuç olarak, biz sosyal hizmet uzmanları müracaatçılara yaklaşırken onları destekleyen,
umutlarını ve güçlü yanlarını ön plana çıkararak, güçlendirici müdahalelerde bulunmalıyız.
Müracaatçıların kendi kaderlerini kendilerinin tayin etme hakkını dikkate alarak, onlarla işbirliği
içerisinde çalışmalıyız. Müracaatçılar için neyin iyi ya da kötü olduğuna karar verecek olan bizler
değiliz. Bizler meslek elemanı olarak kişilerin farkındalıklarını tanımalarına ve güçlü yönlerini
fark etmelerine destek olarak kendi yaşamlarına kendilerinin yön vermesine ve haklarındaki
kararları kendilerinin alabilmesine yardımcı olmalıyız.
Güçlendirme sürecinde sosyal hizmet uzmanının görevleri sırasıyla;
1. Müracaatçılara yönelik birey, aile, grup ve toplumdaki olumsuz damgaları ortadan
kaldırmak için çalışmak,
2. Müracaatçıların farkındalık düzeylerini artırarak aile, grup ve toplumdaki mevcut
kaynakları kullanmalarını sağlamak,
3. Müracaatçıların olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmelerine yardımcı olarak,
kendilerinin güçlü yönlerini görmelerini ve yaşamlarına müdahale etmelerini sağlamak,
4. Sosyal hizmetin temel unsurlarından birisi, insana inanmak ve güvenmektir.
İnsanların güçlerine, umutlarına, kaynaklarına, ve yeteneklerine güvenilmelidir.
5. Müracaatçılar hakkında neyin doğru ya da yanlış olduğuna biz karar vermemeliyiz.
Onların kendi güçlerini, umutlarını ve hedeflerini görmelerini kısıtlayabilecek korumacı
yaklaşımlardan uzak durmamız gerekmektedir.
Ödev: Bir Sosyal Hizmet Uzmanı Olarak Kendimizi Değerlendirelim
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Dil ve sözcükler güçlüdür. Kelimeler ilham verici olabildiği gibi yok edici de
olabilirler.
Bizlerin müracaatçılarımıza yönelik kullandığınız kelimeleri irdeleyerek,
uygun bir iletişim kullanmamız gerekir.
Bizler kendimize sormalıyız: onların potansiyel umut, inanç ve iletişim
yeteneklerini geliştirebileceklerini kabul ediyor muyuz?
Biz, müracaatçılara çaresizliklerini yenmelerinde destek mi oluyoruz, ya da
tam tersi isteklerini zayıflatıyor muyuz?
Sosyal hizmet uzmanı olarak, sözlü ve sözsüz iletişim dilini ne derece dikkatli
kullanıyoruz?
Burada dikkat etmeniz gereken önemli bazı kavramlar vardır...

Sosyal Hizmet Uzmanın Güçlendirme Yaklaşımı’na Dayalı Değerlendirmede Dikkat
Etmesi Gereken Unsurlar
Cowger (1994) ve Saleebey (1997) Güçlendirme Yaklaşımı’na dayalı değerlendirme için
net kurallar ortaya koymuşlardır.
Bunlar;
• Müracaatçıların bakış açılarına önem verin,
• Müracaatçılarına inanın,
• Müracaatçıların istediklerini, özlemlerini, hedeflerini ve hayalleri keşfedin,
• Müracaatçıları (kişisel ve çevresel) güçlü yönlerini doğru değerlendirmeleri konusunda
yönlendirin,
• Müracaatçıların güçlü yönlerini değerlendirmede çok boyutlu olun,
• Müracaatçıların benzersizliğini keşfedin,
• Müracaatçıların anlayabileceği bir dil kullanın,
• Suçlamaktan kaçının,
• Neden-sonuç ilişkisi içerisinde düşünmekten kaçının,
• Teşhis ve etiketleme yapmaktan kaçının.
Sosyal Hizmet Uzmanı Olarak Müracaatçının Güçlü Yönlerini Keşfetme
51

İç ve dış güçlerini keşfetmek için kullanılabilecek pek çok farklı soru vardır. Daha eksiksiz
bir başvuru için Saleebey (2006) ve De Jong ve Miller (1995) bkz. Bununla birlikte, güç-keşif
soruları sonsuzdur.
1. Yaşamsal sorular; Yaşamınız boyunca karşılaştığınız sorunların / güçlüklerin
üstesinden nasıl geldiniz? Bu mücadeleler sırasında kendiniz ve dünyanız hakkında neler
öğrendiniz?"
2. Destek soruları: Güvenebileceğiniz insanlar kimlerdir? Kim, sizin yaptıklarınızı
anlayışla karşılayarak desteklemiş ya da teşvik etmiştir?
3. İstisna sorular: Yaşamınızdaki şeyler yolunda gittiği zaman neler farklıydı?
4. Olasılık soruları: Yaşamında neleri başarmak istersin? Aileniz ya da kendiniz için
geleceğe yönelik umutlarınız ve beklentileriniz nelerdir?
5. Saygı (takdir etmek) soruları: Kendiniz hakkında sizi ne gururlandırıyor? İnsanlar sizin
hakkınızda ne tür olumlu şeyler söylerler?
6. Perspektif soruları: Mevcut durum hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
Burada sosyal hizmet uzmanının kelimeleri dikkatli kullanması gerekmektedir. Herhangi
bir güçlendirici temelli değerlendirme, müracaatçının inancından hareket etmelidir. Bu durum
müracaatçı için bir karar ya da cümle haline getirilmemelidir. Sadece bu ve benzeri soruları
tekrarlamak Güçlendirme Yaklaşımı ile çalışıldığı anlamına gelmez. Güçlendirme Yaklaşımı’na
ilişkin müracaatçının güçlü yönlerini, potansiyelini, inançlarını ve değerlerini de değerlendirmeye
esas olarak almak önemlidir.
Güçlendirmeyi düşünmeye başlamak, kişinin sahip olduğu hayalleri yansıtan; olanakları
ve umutları hedeflemekle başlar.
Bu süreçte, müracaatçılar kendileri için yeni olasılıklar geliştirebilir ve daha iyi bir yaşam
kalitesine yönelik adımlar atabilirler. Bu yöntemin gerçekleşmemesi durumunda sosyal hizmet
uzmanları güçlendirici temelli yaklaşımla katkı sağlayabilirler.
Güçlü Yönleri Değerlendirme Çalışması
Müracaatçı değerlendirme süreci, müracaatçı ile işbirliği içerisinde yapılan bir
uygulamadır. Kişilerin bilinç düzeyinin artırılması süreci müdahaleyi gerektirir ve bu süreç eylem
süresi boyunca devam eder.
Güçlendirme aşamasında birçok unsurun dikkate alınması gerekmektedir. Bunlar;
karşılaşılan güçlüğün bireysel, kişilerarası ve kamusal boyutları ile ilgili faktörler göz önünde
bulunduralarak yürütülür. Mesleki müdahale aşamasında bu faktörler üzerindeki odaklanma yer
değişebilir.
Müracaatçıya ilişkin bu faktörlerin hepsi güçlendirme aşamasında önemlidir ve kapsamlı
olarak ele alınmaları gerekir. Aşağıda güçlendirme uygulamasında müracaatçının güçlü yönlerinin
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ortaya çıkarılmasına ilişkin yedi unsura ilişkin bilgiler verilmiştir. Bu boyutlarla ilgili aktiviteler
bireyin güçlü yanlarının ortaya çıkarılmasında oldukça önemlidir.
Müracaatçının güçlü yönlerinin ortaya çıkarılmasında, yaşamına ilişkin yedi unsurun
değerlendirilmesi dikkate alınmalıdır. Bunlar;
a) Günlük yaşam durumu,
b) Finansal / sigorta durumu,
c) Mesleki / eğitsel durumu,
d) Sosyal destekleri,
e) Sağlık durumu,
f)

Eğlence / boş zaman durumu,

g) Ve maneviyat durumudur.
Bu yaşam alanları üç zamansal sıralama ile ilişkilidir:
•

Geçmiş (“neler artık yok?”),

•

Şimdiki ("bugün neler oluyor?"),

•

Ve gelecekteki ("ben ne istiyorum?").

Bu yöntem, diğer değerlendirme yöntemleriyle benzer değildir ve "bireyin olumlu
yönlerini yükseltmeye" yönelik içsel amacı vardır. Müracaatçının güçlü yönlerini
değerlendirmesine ve geliştirmesine katkı sağlaması açısından, aynı zamanda benzersizdir.
Sosyal hizmet uzmanlarının yukarıda ifade edilen ilkeler, görüşme soruları ve
değerlendirme çalışmaları çerçevesinde müracaatçılarıyla iletişim içerisinde olmaları ve her bir
müracaatçının güçleri olduğunu hatırlatmaları gerekir. Bununla birlikte, sosyal hizmet uzmanları
müracaatçılarının olduğu kadar kendilerinin de güçlü yönlerini ortaya çıkarmada zaman zaman
güçlükler yaşayabilirler. Diğer taraftan meslek elemanı olarak müracaatçının size başvurması ve
yardım talebinde bulunması onun güçlü yanları olduğunun bir göstergesi olarak
değerlendirilmelidir.
Güçlendirme sürecinde sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı birlikte hareket ederler. Sosyal
hizmet uzmanı sorunu ve sorun kapsamındaki iç ve dış kaynakları gözden geçirir.
Değerlendirme aşamasında sorunun kaynaklarını ortaya çıkarmak için sosyal hizmet
uzmanları bireysel kaynaklardan başlar ve dış çevreye doğru sorun kaynaklarını ele alır.
Sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı soruna ilişkin çalışmada birlikte hareket ederler. Bu
süreçte sorunu tanımlamak, sorunu kavramak için gerekli eylemleri ve planlamaları yapmak için
ortak hareket ederler. Sorunun ortadan kaldırılması için sosyal hizmet uzmanları sosyal hizmet
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müdahale yaklaşımları kapsamında mikro, mezzo ya da makro müdahalede bulunabilirler.
Müracaatçıya ilişkin mikro (birey, aile, arkadaş grubu) ve makro sistemler (refah hizmeti sunumu,
kamu kurumları ve nitelikleri) hakkında çalışma yürütürler.
Sosyal hizmet müdahalesinin birinci boyutu; sosyal hizmet uzmanının tespit ettiği ya da
kişinin kendisinin müracaat ettiği kişilerle yapılan çalışmaları içermektedir. Karşılaşılan sorunun
niteliğinin belirlenmesi kişisel yada çevresel nitelikli olabilir. Müracaatçı ile birlikte bir ortak gibi
hareket etme yardım müdahalesinin ilk aşaması olarak değerlendirilebilir. Bu aşamada sosyal
hizmet uzmanı müracaatçının ihtiyaçlarını, hedef ve amaçlarını ortaya koyarak ilk mesleki
değerlendirmeyi yapabilmelidir.
Bu aşamada, müracaatçının algı ve bilinç düzeyi azalmış ya da ortadan kalkmış olabilir.
Değerlendirme aşamasında müracaatçının kendisi ve ailesi için sorunun ne anlama geldiği ve bu
konudaki farkındalık düzeyinin ne olduğu üzerinde durulur. Ayrıca mevcut soruna ilişkin
değerlendirme, müracaatçının algılanan soruna ilişkin kendine güveninin olup olmadığı
hususunun tespitini de içerir.
Sosyal hizmet müdahalesinin ikinci boyutu; kişinin gelişimsel problemleri, yaşam
dönemlerindeki geçişler ya da daha özel konularla ilgilidir. Müracaatçıların desteklenmesinde
küçük gruplardan yararlanılarak destek ağı oluşturulabilir.
Böylece müracaatçılar grup etkileşiminde güçlü yönlerini ortaya çıkarabilirler. Bu
yönlerini diğerleri ile paylaşarak, konuşup değerlendirerek doğru ya da yanlış oldukları hakkında
değerlendirme yapmalarını olanaklı kılar. İkinci boyut müdahaleler makro sistemlerin güç
yapılarının değerlendirilmesini içerir. Müracaatçılar, var olan sorunlarının diğer insanlarda da var
olabileceğini fark ettiklerinde, bu sorunları farklı bir bakış açısıyla ele alabilirler. Ortak sorun
algısı bazen birlikte hareket etmeye, bazen de kendi kendine yardım sürecine dönüşebilmektedir.
Bu aşamada sorunun kamusal ve politik doğası algılanabilir.
Sosyal hizmet müdahalesinin üçüncü boyutu; müracatçının yakın çevresinde değişme ve
arabuluculuk yapma üzerine odaklanmaktadır. Bu süreçte tıbbi bakım ve sosyal hizmet
kaynaklarının tespiti ve mevcut kaynaklara nasıl ulaşılacağını öğrenme ana eylemlerdir. Bu
aşamada, sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçının bireysel sorunlar üzerinde çevrenin etkisini
tespit etmeleri yoluyla bilinçlenme ortaya çıkarılır. Örneğin iş arayan bedensel engelli bir kişi
destek gruplarına katılabilir ve iş bulabilmek için çalışabilir. Bu esnada üçüncü boyut kapsamında
engellilere yönelik ayrımı keşfedebilir. Bu aşama profesyonel yardımın kimlerden ve nasıl
alınacağını öğrenme aşamasıdır.
Sosyal hizmet müdahalesinin dördüncü boyutu; müracaatçının karşılaştığı sorunların
kamusal ve politik boyutlarıyla ilişkilidir. Müracaatçının sorununa etki eden dış çevresel güçlere
müdahale edebilmek için sosyal eylemde bulunmayı kapsar. Bu aşamanın bilgi temeli, akademik
kurum ve kuruluşlar ile sosyal eylem gruplarının ortak zekasını kapsamaktadır.
Sosyal hizmet uzmanının başarılı bir Güçlendirme Yaklaşımı’nda bulunabilmesi için
öncelikle, müracaatçının değişme gücü olduğuna ve ortak çalışma sürecinde istenilen veya
hedeflenen ortak değişimleri gerçekleştirebileceğine inanması gerekmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Güçlendirme Yaklaşımı sosyal hizmet mesleği açısından insanların, ailelerin, grupların
veya toplumların kendi kaderleri hakkında kontrol yetisine sahip olabilmeleri anlamına
gelmektedir. Güçlendirme süreci; bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumların kendi iç ve
çevrelerindeki dış kaynakları keşfetmelerine ve kullanmalarına yardım etmeyi ifade etmektedir.
Güçlendirme perspektifi; müracaatçının sosyal hizmet uzmanı ile birlikte uygulamaya ortak
katılımını amaçlayan, müracaatçıların güçlü ve mutlu yönlerini tanımalarına ve sorunun ortadan
kaldırılmasına aktif katılımlarını hedeflemektedir.
- Sosyal hizmet uzmanları güçlendirme perspektifi ilkeri doğrultusunda hareket
ederek, müracaatçıların güçlendirilmesi sürecinde bu ilkelerden yararlanır. Bu ilkeler
aşağıda verilmiştir;
1.

Her birey, grup, aile ve toplumun güçlü yanları vardır.

2. Karşılaşılan travma, istismar ve hastalık zararlıdır. Ancak zorluklarla başa çıkmak
için meydan okuma fırsatı ve kaynağı sağlarlar.
3. Birey, grup ve toplulukların büyüme kapasiteleri ve değişimlerinin üst sınırlarının
gelişime açık olduğu gerçeğinden hareket edilir.
4.

Biz müracaatçılara en iyi hizmeti onlarla işbirliği yaparak verebiliriz.

5.

Her ortam kaynaklarla doludur.

6.

Bakım, yardımseverlik ve ilişki

- Güçlendirme Yaklaşımı çerçevesinde sosyal hizmet uzmanlarının mesleki
sorumlulukları sırasıyla;
a) Müracaatçılara yönelik birey, aile, grup ve toplumdaki olumsuz damgaları ortadan
kaldırmak için çalışmak,
b) Müracaatçıların farkındalık düzeylerini artırarak aile, grup ve toplumdaki mevcut
kaynakları kullanmalarını sağlamak,
c) Müracaatçıların olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmelerine yardımcı olarak,
kendilerinin güçlü yönlerini görmelerini ve yaşamlarına müdahale etmelerini sağlamak,
d) Sosyal hizmetin temel unsurlarından birisi, insana inanmak ve güvenmektir. İnsanların
güçlerine, umutlarına, kaynaklarına, ve yeteneklerine güvenmek,
e) Müracaatçılar hakkında neyin doğru ya da yanlış olduğuna biz karar vermemeliyiz.
Onların kendi güçlerini, umutlarını ve hedeflerini görmelerini kısıtlayabilecek korumacı
yaklaşımlardan uzak durmamız gerekmektedir.
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- Sosyal hizmet uzmanlarının Güçlendirme Yaklaşımı’nda uyması gerekli unsurlar
söz konusudur. Bunlar; müracaatçıların bakış açılarına önem vermek, onlara inanmak,
müracaatçıların istediklerini, özlemlerini, hedeflerini ve hayallerini dikkate almak, kişisel
yönlerini doğru değerlendirmeleri konusunda yönlendirmek, müracaatçıların güçlü
yönlerinin değerlendirilmesinde çok boyutlu olmak, müracaatçıların benzersizliğini
keşfetmek, müracaatçıların anlayabileceği bir dili kullanmak, suçlamaktan kaçınmak,
neden-sonuç ilişkisi içerisinde düşünmekten kaçınmak ve teşhis ve etiketleme yapmaktan
kaçınmayı içermektedir.
- Sosyal hizmet uzmanının müracaatçısına başarılı bir güçlendirme uygulayabilmesi
için müracaatçısıyla ortak hareket etmesi ve onun yerine koruyucu ve kısıtlayıcı nitelikte
karar almaması gerekir.
- Güçlendirme uygulaması, birçok sosyal bilim dalında uygulanmaktadır. Bunlar
arasında, sosyal hizmet ve sağlık, toplum kalkınması, psikoloji gibi disiplinler vardır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi güçlendirme ilkerinden birisi değildir?
a) Her birey ve toplumun güçlü yanları vardır.
b) Karşılaşılan travma ve istismar zararlı olup, herhangi bir yararı yoktur.
c) Bireyin büyüme kapasitesi ve değişimi gelişime açıktır.
d) Müracaatçılara en iyi hizmet onlarla işbirliği yapılarak verilir.
e) Her ortam kaynaklarla doludur.
2) Aşağıdakilerden hangisi
görevlerinden birisi değildir?

güçlendirme

sürecinde

sosyal

hizmet

uzmanının

a) Müracaatçılara yönelik olumsuz damgaları ortadan kaldırmak için çalışmak.
b) Müracaatçıların farkındalık düzeylerini artırmak.
c) Müracaatçıların olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmelerine yardımcı olmak.
d) Müracaatçıya inanmak ve güvenmek.
e) Müracaatçı hakkında en doğru kararı onun adına biz vermeliyiz.
3) Aşağıdakilerden hangisi müracaatçının yaşamına ilişkin yedi unsur değerlendirilmesi
kapsamında yer almaz?
a) Günlük yaşam durumu
b) Finansal / sigorta durumu
c) Mesleki / eğitsel durumu
d) Siyasi destekleri
e) Sağlık durumu
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4) Aşağıdakilerden hangisi Güçlendirme Yaklaşım’ına dayalı değerlendirme de dikkat
edilmesi gereken unsurlardan değildir?
a) Müracaatçıların bakış açılarına önem vermek
b) Müracaatçılara inanmak
c) Müracaatçıların istediklerini ve hedeflerini keşfetmek
d) Müracaatçıların güçlü yönlerini değerlendirmede tek boyutlu olmak
e) Müracaatçıların özgünlüğünü keşfetmek
5)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Güçlendirme Yaklaşımı’nın temel kavramlarından birisi

a) Müracaatçıya İnanmak
b) İletişimsizlik
c) Güçlendirme
d) İyileşme
e) Umut
6) 1930’lu yıllardan itibaren güçlendirme yaklaşımı sosyal hizmet alanında kullanılmaya
başlanmıştır.
a) Evet
b) Hayır
7) Aşağıdakilerden hangisi Güçlendirme Uygulama Modeli’nin unsurlarından değildir?
a) Kuram temeli
b) Maneviyat
c) Onay
d) Değer temeli
e) Plastiklik
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8) Davranışları değiştirmek, geliştirmek, duygu ve bilişi yeniden şekillendirmek ile ilgili
olan kavrama ne ad verilir?
a) Müracaatçıya inanmak
b) İyileşme
c) Umut
d) Plastiklik
e) İletişim
9) Güçlendirme yaklaşımı hangi yaklaşımlarla birlikte kulanılmaktadır?
a) Transaksiyonel Analiz
b) Sistem Yaklaşımı
c) Ekolojik Yaklaşım
d) Transaksiyonel Analiz ve Sistem Yaklaşımı
e) Sistem ve Ekolojik Yaklaşım
10) Güçlendirme yaklaşımı hangi mesleki düzeylerde uygulanır?
a) Mezzo
b) Makro
c) Mikro
d) Mezzo, Makro
e) Mikro, Mezzo, Makro

Cevaplar
1)b, 2)e, 3)d, 4)d, 5)b, 6)b, 7)a, 8)d, 9)e,10)e
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İnsanın Doğası
Psikanalatik Kuram’ın Temel Varsayımları
Topografik Model: Bilinç, Bilinçaltı ve Bilinçdışı
Yapısal Model: İd, ego, süperego
Ego(Benlik) - Savunma Mekanizmaları
Psikoseksüel Gelişim Dönemleri :
Oral,
Anal,
Fallik (Ödipal),
Gizil (Latent),
Genital (Püberte) ve
Yetişkinlik
Psikanalitik Kuramın Sosyal Hizmete Etkisi
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Mesleki olarak ileride
kullanılacak olan kavramları ve
uygulama yöntemlerini
öğrenir.
Bu ünite kapsamında;
Psikanalitik Kuram’ın
gelişim sürecini kavramış,
Psikanalatik
Kuram

Psikanalitik Kuram’ın
temel kavramlarını öğrenmiş,

Metinler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

Psikanalitik Kuram’ın
müdahale yöntemini öğrenmiş,
Psikanalitik Kuramı
mesleki olarak
içselleştirebilmeyi kavramış
olabileceksiniz.
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4. PSİKANALİTİK KURAM
1920 ve 1960 yıllar arasında, sosyal hizmet uygulamalarında insan davranışları ve
kişilikleri değerlendirmede tıbbi model yaklaşımı sıklıkla kullanılmıştır. Bu model, en iyi kişilik
kuramcısı olarak kabul gören Sigmund Freud tarafından geliştirilmiştir. Halen Freud’un görüşleri,
günümüz uygulamalarını etkilemeye devam etmektedir. Bu yaklaşım, o dönemde reform
niteliğinde sosyal hizmet uygulamalarının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Freud’un bu kuramı, aynı
zamanda bir kişilik gelişimi modeli ve psikoterapi yönetimidir.
Freud’un bu yaklaşımından önce kişilerin ruhsal ve duygusal sorunlarının gerekçesi olarak,
bu kişilerin içine şeytanın girdiği ve şeytan tarafından ele geçirildiği inancına dayanmaktaydı.
Kişiler rahatsızlıkları ya da sorunlarından dolayı damgalanıyor, ayıplanıyor ve “deli” diye
dışlanıyorlardı.
Tıbbi model intra-psişik süreçlere vurgu yapmakta ve kişilerin kendi sosyal konumlarına
uyum sağlamalarına odaklanmaktaydı.
Sosyal hizmet alanında uzunca bir süre müracaatçılar bu yaklaşım kapsamında ele alınmış
ve “hasta” olarak adlandırılmışlardır. Sosyal hizmet uzmanının görevi ise öncelikli olarak
hastasının probleminin nedenlerini teşhis etmek ve gerekli tedavi planını oluşturmayı
öngörmekteydi. Bu yaklaşımda hastanın bütün sorunları kendisinden kaynaklı görülür ve bu
kapsamda araştırılırdı.
Psikanalitik Kuram, daha önce Spinoza tarafından ortaya konulan nedensellik varsayımını
çıkış noktası olarak alır. Nedensellik varsayımına göre, hiçbir davranış kendiliğinden ve şansa
bağlı olarak ortaya çıkmaz. Her davranışın ortaya çıkmasının altında başka nedenlerin olduğu
kabul edilir. İnsan davranışlarının nedenlerinin ortaya çıkarılmasında çoğu zaman etkili olan,
kişinin iç dünyasıdır. Bu kuram bize gerek normal, gerekse de anormal zihinsel süreçlerin işleyişi
ve bunların somut belirtileri olan davranışlarla ilgili bilgiler verir. Bu kuramın ilk çıkış noktası ise
kişilerin iç dünyasıdır.
Bu kısımda bireysel farklılıkların nasıl oluştuğunu açıklamaya yönelik Psikanalatik
Kuramı ele almaya çalışacağız. Çok daha farklı psikoloji kökenli kuramların varlığı da söz konusu
olmakla birlikte, kuramın sosyal hizmet açısından yaygın kullanımı, tarihsel önemi ve
değerlendirme ve uygulamadaki yeri açısından bu kuramın ele alınması uygun bulunmuştur.
Freud Psikanalatik Kuram’da 4 ana unsur üzerinde durmuştur; Bunlar; “Topografik
Model”, “Yapısal Model”, “Ego- Savunma Mekanizmaları” ve “Psikoseksüel Gelişim
Dönemleri”dir.
İnsanın Doğası
İçgüdüler ve Psişik Enerji (Libido)
Freud’a göre, insanlar doğuştan beraberinde getirdikleri, içgüdüler/dürtüler tarafından
yönetilmektedir. İnsanın bütün zihinsel ve bedensel faaliyetlerinin bu içgüdülerce
yönlendirildiğini ve yönetildiğini ifade etmiştir. Kuramının odak noktasını içgüdüler üzerine kuran
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Freud’a göre, insan bedeninin acıkma, üşüme, korkma vb. herhangi bir gereksinimi söz konusu
olduğunda içgüdü etkin hale gelir. İçgüdü, insanın bedensel bir ihtiyacının psikolojik yansıması
olup diğer taraftan fizyolojik bir ihtiyacı doyurma isteğidir. Freud’a göre yine insan davranışı
temelde hoş olan ve haz alacağı şeylere yönelirken, acı veren ve hoş olmayan şeylerden kaçınmayı
tercih etmektedir. İçgüdüler, temelde organizmanın gereksinim duyduğu ihtiyaçlar nedeniyle
kaybettiği dengeyi yeniden kurması için gerekli işlevselliği gerçekleştirme görevini sağlar.
İçgüdülerin dört ortak özelliği vardır;
Kaynak: İçgüdünün temsil ettiği bedensel ihtiyaç, hiç bitmez, hep vardır.
Amaç: Bedensel uyarılmanın ortadan kaldırılması.
Nesne: O içgüdünün doyumunu sağlayabilecek her şey.
İtici güç: Gereksinimin yoğunluğu arttıkça itici güç de artar.
İçgüdülerin diğer özellikleri;
Gerileyici Özellik; İhtiyaç doyurulduğu zaman ilk noktaya geri döner.
Koruma Özelliği: Ortaya çıkan rahatsızlıkları yok eder.
Tekrarlanma Özelliği: Bedensel ihtiyaçlar acıkmak, susamak vb. tekrar eder.
Bir içgüdünün enerjisi asıl gereksinim duyulan nesnenin yerine geçer. Freud insanların iki
tür içgüdü tarafından yönlendirildiğini belirtmiştir. Bunlar;
Yaşam İçgüdüleri:
Bireyin yaşamını ve türünü sürdürmesini amaçlar. Susuzluk, açlık, cinsellik gibi yaşam
içgüdülerini çalıştıran enerjiye “libido” denilmektedir. Cinsellik içgüdüsü ile insan davranışlarının
nedenini açıklamaya çalışmıştır. Freud’a göre cinsel içgüdü içgüdüler toplamı görevi görür. Her
isteğin kaynaklandığı bölgeler farklılık göstermekte olup, bu bölgelere “erojen bölgeler” adını
vermiştir. Bu bölgeler dokunulduğunda haz veren yerlerdir.
Ölüm İçgüdüleri:
Yıkıcı güçler olup, daha gizil ve derinde yer alır. Saldırganlık ölüm içgüdüsünün bir
türüdür. Yaşam içgüdüleri bireyin yıkıcı gücünü dışa yöneltmesine neden olurken, ölüm içgüdüsü
bu yıkıcı güçleri kendine çeker. Yaşam ve ölüm içgüdüleri yer değiştirebilir, örneğin sevginin
yerini nefretin alması gibi.

4.1. Psikanalitik Kuramın Temel Varsayımları
1.

Topografik Model: Bilinç, Bilinçaltı ve Bilinçdışı

2.

Yapısal Model: İd, Ego, Süperego
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3.

Ego(Benlik) - Savunma Mekanizmaları

4. Psikoseksüel Gelişim Dönemleri: Oral, Anal, Fallik (Ödipal), Gizil (Latent), Genital
(Püberte) ve Yetişkinlik
Topografik Model
Bu model bilincin farklı katmanlarını içermesi nedeniyle "topografik zihin modeli" olarak
adlandırılmıştır. Topografi kelime olarak “yer betimi” anlamına gelmektedir. Freud bilinci bir
buzdağına benzeterek, suyun altında ve üstünde kalan kısımlarını su seviyesini de dikkate alarak
farklı bilinç aşamaları olarak değerlendirmiştir. Bu durumda, bilinç ve buzdağı arasındaki
benzeşim daha anlamlı hale gelmektedir. Dolayısıyla bir buzdağı düşünecek olursak su seviyesini
bilinç eşiği olarak değerlendirebiliriz. Su seviyesinin altında kalan büyük kısım ise bilinçaltı olarak
adlandırılmaktadır. Bu modelde diğer önemli bir kavram ise ön bilinçtir. Ön bilinç, bilinçaltı ve
bilinç arasında kalan kısımda yer alır. Ön bilinç aşamasının özelliği ise an itibari ile farkında
olmadığımız ancak her an bilince taşıyabileceğimiz dünyevi bilgileri ve anılarımızı içermesidir.
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“Buzdağı Benzetmesi”
Bilinç
İnsanın maruz kaldığı uyaran karşısında tepki vermesidir. Farkında olarak algılanan her
türlü algı ve düşünce bilinç aşamasını oluşturmaktadır. Bu algılar ve düşünceler buzdağının su
seviyesinin üstünde kalan kısmında yer alan ve farkındalık eşiği olarak adladırılan eşiğin üzerinde
kalanları ifade etmektedir. Yani organizmanın iç ve dış uyaranlar karşısında farkındalık bilincine
sahip olması “bilinçlilik” (conscious) olarak adlandırılır.
Ön Bilinç (Bilinç Öncesi)
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Kişinin an itibari ile farkında olmadığı ancak her an bilinç tarafından algılanabilecek
geçmişe dair bilgileri yani anıları ve dünya bilgilerini içermektedir. Kısaca ifade etmek gerekirse
ön bilinç, (preconscious) bilinç ile bilinçaltı arasındaki ara bölge özelliği taşımaktadır. Kısacası
bilinçten silindiğini farz ettiğimiz ancak uyaranlarla ve çağrışımlarla yeniden geri gelen anılarımızı
içermektedir.
Bilinçaltı (Bilinç Dışı)
Bilinçaltında insanın farkında olmadığı ahlak dışı dürtüler, sapkın cinsellik, şiddet, vahşet,
korkular, mantık dışı arzular, utanç verici ve bencilce istekler yer almaktadır. Buzdağı benzetmesi
kapsamında düşünecek olursak bilinçaltı buzdağının en geniş alanını kapsamaktadır. Freud,
kuramını dayandırdığı güdülere dikkat çekerek, insanın doğası gereği cinsellik ve şiddete yönelik
sapkın dürtüler barındırdığını öne sürerek, bilinçaltının içerisinde bu tür istek ve arzuların yer
aldığını belirtmektedir.
Yapısal Model
Freud’un oluşturduğu psikanalitik görüşe göre; kişilik üç sistemden meydana gelmektedir.
Bunlar; id, ego ve süperego’dur. Her birinin farklı bir niteliği söz konusu olup, kişiliği farklı
şekillerde yönlendirdiği kabul edilir. Kişilik temelde üç farklı bölüm olarak ayrı ayrı değil bir
bütün olarak işlevselliğini yerine getirir. Freud, kuramında insanları birer enerji sistemi olarak ele
alır. Kişiliğin dinamiklerinin oluşması ise psişik enerjinin id, ego ve süperegoya dağılımı ile
şekillenmektedir. Enerji miktarının sınırlı olması nedeniyle üç sistem içerisinden diğer ikisine
baskın olan bir sistem tarafından kontrol altına alınmaktadır. Baskın enerji gücüne sahip olan
sistem davranışı belirleyici güç olur. Kişiliğin biyolojik boyutunu id, psikolojik boyutunu ego,
sosyal boyutunu ise süperego oluşturmaktadır.
İd (Altbenlik)
İçgüdü ve psişik enerjinin bulunduğu yerdir. Herhangi bir düzenden uzak, ısrarcı, talepkar
ve kördür. Kişilik sisteminin özgün tarafını ifade eder. Yeni dünyaya gelmiş bebek id kontrolü
altındadır. Heyecan içinde kaynayan bir kazana benzeyen id gerginliği çok fazla kaldıramaz ve
gerginliği önlemek için harekete geçerek dengeyi sağlamaya çalışır. İd’in amacı gerginliği
azaltmak, acıdan uzaklaşmak ve zevk almaktır. Bu nedenle id, zevk alma ilkesinin baskın olduğu,
akıl ve mantıktan uzak, ahlaksızca içgüdülerin doyurulmasını hedeflemektedir. İd yapısı gereği
hiç bir zaman şımarık çocuk olmaktan çıkıp olgunlaşamaz.
Ego (benlik)
Gerçeklik prensibine göre, dış dünya ile çalışır. Ego kişiliği düzenleyen, dengeleyen ve
kontrol eden bir “yönetici” gibi çalışır. Ego aynı zamanda iç dürtülerin arzuları ve dış dünyanın
sosyal beklentileri arasında “arabulucu” rolü oynar. Ego, gerçeklik ilkesi kapsamında bilinci
kontrol ederek, mantıklı ve gerçekçi fikirler ortaya koymaya çalışır. Ego aynı zamanda id’in vahşi
güdülerini denetim altında tutarak denetler ve kontrol eder. İd yalnızca öznel gerçekliliği dikkate
alırken, ego aynı zamanda dış beklentileri ve dünyadaki sosyal gerçekleri de dikkate alarak, her
ikisi arasında ayrım yapar.
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Süper ego (Üstbenlik)
Süper ego kişinin ahlak bekçisidir. İnsanın yaptığı her hareketi yanlış ya da doğru, iyi ya
da kötü olarak yargılayan kesimidir. Süper ego gerçeklikten daha çok mükemmelliğin ve ideal
olanın peşindedir. Süper ego ebeveynlerden çocuklarına geçen geleneksel değerleri ve idealleri
temsil eder. İd’in başarısız olmasını ve egonun gerçek ahlaka yönelmesini sağlayarak
mükemmelliği hedefler. Süper ego topluma ve aileye yönelik değerlerin odağı haline gelir. Süper
ego aynı zamanda ödüllendirme ve cezalandırma yöntemini kullanmayı tercih eder. Ödüllendirme
kendine saygı şeklinde olurken, cezalandırma kendini küçük görme ve aşağılama şeklinde
olmaktadır.
Ego (Benlik) - Savunma Mekanizmaları
Benlik savunma mekanizması, egonun baskı altındayken dengelenmesinde ve kişinin
kaygıyla başa çıkmasında önemli rol oynar. Gerek kişinin ortama uyumunda ve gerekse
gelişiminde yardımcı olur. Kişilik gelişiminin en önemli özelliklerinden birisi sürekli olarak
değişime uğramasıdır. Bu gelişim hayat boyu sürmekle birlikte bebeklik, çocukluk ve gençlik
yılları en belirgin dönemleridir.
Ego savunması patolojik olmaktan çok normal davranıştır. Kişinin kaygı düzeyinin
azaltılmasına yardımcı olur. Ego savunma mekanizmaları gerçekten kopma ve gerçekle
yüzleşmeden uzaklaşıp bir hayat tarzı haline gelmedikçe bireyin yaşamını kolaylaştırarak uyum
kapasitesini artırabilir.
Kişinin karşılaştığı sorunlar ve bunların çözümü için gösterilen çaba, kişiliği geliştirici bir
rol oynar. Bu süreçte ego, sahip olduğu organizmayı korumak için birtakım savunma
mekanizmaları ortaya koyar. Her normal insan veya nörotik kişi, yaşama adaptasyonda bu
savunma mekanizmalarından yararlanır. Bunlardan en çok kullanılanları ise şunlardır:
Baskılama “Bastırma” (Repression)
Baskılama ya da Bastırma, Freud'a göre en önemli savunma mekanizmalarından birisidir.
Baskılama, id dürtülerinin kontrol dışı istek ve duygularının bilince çıkmasını önleyen egonun en
önemli fonksiyonlarından birisidir. Bu yöntemle kişi kendini olumsuz etkilemesi muhtemel
birtakım duygu, düşünce, anılar ve dürtülerden uzaklaşmış olur. Baskılama ego ile id arasında
süreklilik arz eden bir süreç olup egonun bu baskılamayı yapabilmesi için enerjiye gereksinimi
vardır. Freud bu süreci, kişinin bir şeyleri isteği dışında bilinç durumunun dışına atması olarak
ifade etmiştir. İd ve ego arasındaki bu savaşta, id’in enerjisi artığı zaman şayet egonun gücü buna
yetmezse farklı mekanizmaları devreye sokmaya çalışacaktır.
Yadsıma “Bilinçdışı inkar” (Denial)
Genellikle bilinç ve bilinç öncesi süreçlerde faaliyet göstermekle birlikte bir savunma
mekanizması olarak baskılamaya benzer bir yol izler. Gerçeği yadsıma en temel savunma
mekanizmaları arasında yer almaktadır. Kişinin egosu kendisini tehlikede hissettiği bir durumda
gerçeklerin farkında olmaksızın duygu ve düşüncelerini çarpıtarak kendisini korumaya alır.
Bilinçdışı ve egoyu korumaya yönelik bir eylemdir. Freud’a göre, yaşamın ilk beş altı yılında
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kişinin yaşadığı acıları bilinçaltına atması ve daha sonraki yaşamında bu üstünü örttüğü acıların
bireylerin davranışlarını farkında olmaksızın yönlendirdiği kabul edilmektedir.
Karşıt Tepki Geliştirme (Reaction-formation)
Bu savunma mekanizmasına göre, kişinin sahip olduğu bilinçdışı bir düşünce, anı veya
duygunun tam tersinin kişinin bilincinde aşırı derecede kendini göstermesidir. Kişiler kendilerini
rahatsız edici durumları ortadan kaldırmak için karşı tavır ve davranış ortaya koyarlar. Örneğin,
kişi nefret ettiği birisine karşı aşırı sevgi gösterisinde bulunabilir. Kabalığa karşı nezaketli olma,
kirli olmak yerine temiz olma, inatçılık yerine aşırı uysallık vb. durumlar şeklinde ortaya çıkar.
Bu duygulanımların her iki yönde de kendisini göstermesi söz konusudur.
Yansıtma (Projection)
Kişinin kendisinde gördüğü ancak asla kendine yakıştıramadığı duygu, dürtü ve
düşüncelerini başka birine atfetmesidir. Birisine çok öfkelenen ve bilinçdışı olarak başkasını
yaralamak isteyen birinin bu düşüncenin kendisine değilde karşıdaki başka birisine ait olduğunu
söylemesidir. Örneğin bir insan şu kişi bana zarar vermek ya da yaralamak istiyor derken, aslında
kendi duygularını karşısındakine yansıtmaktadır. Özellikle paranoid (şüpheci) kişilik
bozukluklarında en temel savunma mekanizması olarak kullanılır.
Yer Değiştirme (Displacement)
Tehdit edici nitelikte olan ve asıl üzerine gidilmesi gereken nesnenin yerine duygu ya da
dürtünün, bir başka nesneye yöneltilmesine denir. Örneğin, iş yerinde patronuna kızan bir kişinin
akşam eve geldiğinde gereksiz yere eşine ya da çocuğuna olumsuz duygular şeklinde bu durumu
yansıtmasıdır.
Mantığa Bürünme (Rationalization)
Kimi insanlar aşırıya giden dürtülerini mantıklaştırmak için çok iyi gerekçeler ortaya
koyabilirler. Mantığa bürünme mekanizması, yapılan uygunsuz davranışları haklı gösterme
çabasının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Böylece yaşanılan hayal kırıklıklarından kaynaklı
olumsuz duyguların azaltılması amaçlanmaktadır. Örneğin, derslerinde başarı gösteremeyen bir
öğrencinin çeşitli mantıklı gerekçeleri neden göstererek kendini kandırma yoluna gitme durumu.
Yüceltme (Süblimation)
Freud’a göre, çocuğun büyüme sürecinde karşılaştığı ve toplum tarafından kabul
görmeyecek olan uygunsuz dürtü ve duygularını, toplumun olumlu bulduğu bir davranış ya da
eyleme dönüştürmesidir. Diğer taraftan yüceltme herhangi bir soruna karşı ortaya konmaması
açısından diğer savunma mekanizmalarından ayrılmaktadır. Diğer savunma mekanizmalarının
aşırılığı kişide hastalığa yol açarken bunda yaratıcılığa dönüşmektedir. Toplumdaki büyük sanatsal
eserlerin çoğu, saldırganlık ve cinsel içerikli enerjinin yaratıcı davranışlara yönlendirilmesi ile
ortaya çıkmıştır. Örneğin, bilimsel merak, sanatçılık vb. yüceltme örnekleridir.
Gerileme (Regression)
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Kişinin içinde bulunduğu gelişmişlik düzeyi sorun oluşturacak bir süreçte ise kişi daha
önce bulunduğu ve güvende olduğu bir döneme yönelerek gerileme eğilimi içerisinde olabilir.
Ciddi stres ya da aşırı zor koşullar altında kalan kişi bilinçdışı olarak çocuksu davranışlar
gösterebilir. Örneğin, okula gitmekten korkan çocuklar öğretmene bağlı olma, parmak emme veya
saklanma eğilimi gösterebilirler.
Yalıtma (izolasyon)
Freud'un 'duygu yalıtımı' diye adlandırdığı ama zamanla sadece yalıtım olarak adlandırılan
savunma mekanizmasıdır. Kişi geçmişte yer aldığı birtakım olumsuz acı veren anıları, düşünceleri,
fantazileri (düşleri), duygusundan yalıtarak, duygusunu yaşamaksızın hatırlar. Bilinç o anıyı ancak
duygusal boyutundan soyutlayarak kabul edebilmektedir. Kişi örneğin, geçmişte bir yakınını
kaybettiği bir kazayı, hiçbir üzüntü yaşamadan, sanki o olay başkasının başından geçmiş, o bir
gözlemci, izleyiciymiş gibi duygusuz bir biçimde anlatabilir. Bu duygu çok sonraları olabileceği
gibi travmatize edici olay yeni olduğu zaman da olabilir.
İçe Yansıtma (Introjection)
Kişinin kendisini bir başkasının yerine koyması durumudur. Diğer insanların sahip olduğu
değer, inanç ve standartları almak ve “bunlara inanmak” şeklindedir. Örneğin, toplama
kampındaki esirlerden bazıları düşmanın değerlerini sorgusuzca kabul ederek hayatta kalmayı
başarabilmiştir. Diğer taraftan kendini başkasının yerine koymanın olumlu yönleri de söz
konusudur. Örneğin, anne ya da baba olmak isteyen birinin anne-babalık değerlerini içselleştirerek
hap gibi benimsemesidir.
Özdeşim Kurma (Identification)
Özdeşim kurma çocukluk döneminde cinsiyet rollerinde öğrenilen bir gelişim süreci
olmakla birlikte aynı zamanda bir savunma mekanizması da olabilmektedir. Özdeşim kurma
kişinin benlik değerini üst düzeyde tutarak, yetersizlik duygusundan korur. Örneğin, başarısız olan
birisinin kendisini başarılı olan birisi, grup ya da kurumla özdeşim içerisinde algılayarak kendisini
değerli kılmaya çalışmasıdır.
Ödünleme “Yerini Doldurma”(Compensation)
Kişinin başarısızlıklarını ve bilinen zayıflıklarını maskelemek için geliştirdiği
özelliklerdir. Örneğin, olumlu yönden ilgi çekemeyen bir çocuğun en azından olumsuz yönden
dikkat çeken davranışlar geliştirme çabasıdır.
Düş Kurma
Kişinin gerçek dünyada ulaşamadığı arzu ve dürtülerine hayaller kurarak sahip olma
çabasıdır. Özellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde sıklıkla başvurulan bu yöntem ergenlikle
birlikte içe dönüklük şeklinde kendini gösterir. Düş kurma sanatsal yaratının vazgeçilmez bir
unsuru olarak işlev görür. Bu savunma mekanizması insanların günlük hayatını, ilişkilerini,
okulunu vb. engellemiyorsa sakıncalı bir durum değildir. Ancak günlük yaşamı ve ilişkilerini
olumsuz yönde engelliyorsa kişinin bir psikiyatrik tedavi kurumuna başvurması gerekir.
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Saplanma
Çocuğun gelişim süreci içinde, bir basamakta saplanıp kalmasıdır. Diğer bir ifade ile
bulunduğu gelişim aşamasını bırakmaması durumudur. Örneğin; ilk çocukluk döneminin en
belirgin özelliklerinden birisi anneye bağımlıklıktır. Bazı insanlar, bu özelliği yetişkin oldukları
dönemde de sürdürerek, halen çocukmuş gibi annesinin sözünden dışarı çıkamamaya devam
ederler. Bu kişiler kendi gelişim dönemlerine uygun kararları veremez. Bu durum gelişimin ilk
dönemlerinde saplanıp kalma sonucudur.
Ödev
İnsanlar hangi ortam ya da durumlarda savunma mekanizmalarına
başvurmayı tercih ederler? Neden?
Ayrıca derslerinde başarısız olan bir öğrencinin ne tür savunma
mekanizmaları kullanabileceğini tartışınız.

4.2. Psikoseksüel Gelişim Dönemleri;
Oral Dönem (0-12 ay arası dönem)
Bu dönem 0-12 ay arasını içermektedir. Libidonun temel amacı haz almaktır. Bebek bu
amacını libido nesnesi olan anne memesini emerek gerçekleştirir. Bu aşamada bebek için anne
memesini emme eylemi sadece doymak için değil aynı zamanda haz almak içindir. Oral dönem
ikiye ayrılır;
Pasif oral dönem; bu dönem 0-6 ay arasındaki süreci kapsamaktadır. Bu aşamada pasif bir
emme, içine almak ve yutmak eylemi söz konusudur. Bu dönemde ego/ego-değil ayrımı yavaş
yavaş kendini göstermeye başlar.
Agresif oral dönem: bu dönem 6-12 ay arası süreci içermektedir. Bu aşamada annenin
memesini ısırarak emme ve ısırmaktan zevk alma söz konusudur. Bebek için bu dönemde
çiğnemek, ısırmak ve parçalayarak içine almak eylemi söz konusudur.
Omnipotans (tüm güçlülük) duygusu; bebek ana rahminde iken bu duyguyu yaşar. Çünkü
bebek, tüm gereksinimlerini ana rahminde iken daha ihtiyaç duymadan kan yolu ile herhangi bir
çaba sarfetmeksizin alır. Bu dönemde bebeğin kanı için homoestasis (denge) durumu söz
konusudur; bu nedenden dolayı bebek bu süreçte Omnipotans (tüm güçlülük) duygusu yaşar.
Bebek her şeyin kendi kontrolünde olduğuna ve her şeye gücü yetebileceği inancına sahiptir. Bu
nedenle bebek bu dönemde primer narsizm (birincil narsizm) duygusu içerisindedir.
Bebeğin dünyaya gelmesi ile anne karnından ayrılması, bebekte acıkma, ısınma, terleme,
üşüme, karın ağrısı gibi yeni ve beklenmedik durumlarla karşılaşmasına ve homoestasis (denge)
durumunun zaman zaman bozulmasına yol açar. Bebek yaşamaya başladığı bu olumsuzluklar
sonucu kendi kendini fark etmeye ve vücudunu tanımaya başlar. Bebek açısından yaşanan bu
olumsuzluklar bebeğin primer narsizmininde zedelenmesine yol açar. Ancak bu olumsuzluklar
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anne tarafından giderildikçe; meme emdikçe, altı değiştirildikçe güven ortamını yeniden
hissetmeye başlayan bebek tüm güçlülük duygusunu yeniden sağlamaya ve zedelenen primer
narsizm duygusu tamir etmeye başlar. Bu aşamada anne, bebeğin ihtiyaçlarını giderdiği ve primer
narsizm duygusunu onarabildiği oranda önem taşır. Çünkü bebek için bozulan tüm güçlülük
duygusunu kim tamir ederse bebek ona bağlanır ve genelde bu gereksinmeleri karşılayan kişi anne
olması nedeniyle anneye bağlanır.
Anal Dönem (1-3 yaş arası)
Bu dönem 1-3 yaş arasını kapsar. Bu dönemde, süper egonun ilk evresinin oluşmaya
başlamasıyla, çocuk tüm güçlülüğün anneden kaynaklı olduğunu fark etmeye başlar. Bu durum
anne ile çatışmanın yaşanmasına yol açar. Çocuk bu durum karşısında libido nesnesi olarak kakayı
görür ve tüm güçlülüğü kakaya yöneltir. Bu aşamada süperegonun çocuğu cezalandırması utanç
duygusunun gelişimine yol açar. Çocuklar için bu utanç duygusunun kaldırılması oldukça zorlu
olduğu için daha çok savunma mekanizmalarına yönelme başlar.
Çocuk kendisi için değer yargıları oluşturmaya başlar. Bu dönemde çocuk için kontrol
duygusu gelişmeye başlar. Çocuk vücudunu kendisinin mi yoksa annesinin mi kontrol edeceğini
düşünmeye ve anneyi kontrol altına almaya başlar. Anal dönemin diğer bir özelliği de çocuk ve
anne arasındaki ikili ilişkiye dayalı olmasıdır.
Anal dönem de pasif ve agresif olmak üzere ikiye ayrılır.
Pasif dönem: Bu süreçte çocuk zaman zaman kakasını tutmaya ve bununla da gurur
duymaya başlar.
Agresif dönem: Bu süreçte çocuk bazı şeyleri koparıp atmak ve yok etmek duygusuna
yönelir. Bu dönem çoğunlukla kontrolle ilgili olduğu için sado-mazohistik (Sado “atmak- penisin
boşalması” – mazohistik “tutmak- vajinanın penisi içine alması) dönem olarak da adlandırılır. Bu
dönem aynı zamanda cinsiyetin yani kadınlık ve erkekliğin ilk belirtilerinin ortaya çıkmaya
başladığı dönemdir.

Fallik - Ödipal Dönem (4-6 yaş arası dönem)
Bu dönemde, 4-6 yaş erkek çocuklar için “Oedipus Kompleksi” söz konusudur. (erkek
çocuğun annesine karşı duyduğu aşk nedeniyle babası tarafından cezalandıracağı korkusu sonucu
yaşanan karmaşaya Odipal kompleksi adını vermiştir).
Yine aynı dönemde kız çocuklar için “Elektra Kompleksi” söz konusudur. (4-6 yaş arası
kız çocuklarının babaya karşı aşırı düşkün oldukları ve anneyi rakip olarak gördükleri dönemdir).
Bu karmaşa çocuk büyüdükçe anneyle özdeşleşme yaparak çözümlenir.
Bu dönemin libido nesnesi genital bölgedir ve ilk defa anne, baba ve çocuk arasında üçlü
ilişki başlar. Çocuk ilk kez cinsiyet ayrımını yani kadın ve erkek arasındaki ayrımı fark etmeye
başlar. Bu dönemde erkek çocukları anneye aşık olur ve babayla rekabet ederken, aynı şekilde kız
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çocukları da babalarına aşık olarak anneyle rekabet ortamına girerler. Erkek çocuk anneye
aşkından ve baba ile rekabetinden dolayı babanın intikam alacağından ve iğdiş (penisinin
kesilmesi) edileceğinden korkar. Kız çocuk ise zaten penisi olmadığı için iğdiş edilmiş olduğunu
hatta annenin de bu nedenle iğdiş edildiğini düşünür. Bu nedenle babaya olan hayranlığı annede
küçümsemeye dönüşür. Bu rekabet ilerleyen süreçte kız çocuğunun anne ile erkek çocuğun ise
baba ile özdeşleşmesine yol açar.
Psikanalitik Kuram’ın kurucusu Freud tüm hastalıkların temelde ödipal dönemdeki
bozukluklardan kaynaklandığını öngörmektedir. Bu dönemi sağlıklı bir şekilde geçiremeyen ve
sorun yaşayanlar yetişkin olduklarında oral ya da anal hangi dönemde kalmışlarsa o döneme
regresyon “geri dönüş” yaşayabilmektedirler.
Gizil (Latent) Dönem (7-11 yaş arası dönem )
Bu aşamada çocuk sosyal yaşama girmeye ve sosyalleşmeye başlar. Yine bu döneminde
çocuk, zihinsel olarak bütün enejisini okuma yazmaya, sosyal kuralları öğrenmeye ve toplumun
bir bireyi olmaya yöneltmiştir. Ayrıca çevreye yönelik merakını artırmıştır. Bu dönemde çocuklar
sağlıklı cinsel kimlik algısı oluşturmaya ve kendi cinsiyetindekilerle oyunlar oynamaya başlarlar.
Çocuklar gizil dönemde, benimsemekte oldukları rolleri pekiştirmeye hatta karşı cinsle alay
etmeye başlarlar. Bu dönemde cinselliğe yönelik ilgi gizil hale dönüşmüştür.
Genital Dönem (12-… yaş arası dönem)
Bu dönemde, çocuklar (12-… yaşlarında) hormonal gelişim ile ergenliğe geçiş yapar. Bu
dönem, ergenlik ve ergenlik sonrası yaşamı kapsamaktadır. Hormonal artıştan kaynaklı olarak
karşı cinse ilgi ve yakın arkadaşlıklar kurmaya başlar. Çocuk bu dönemde kendi cinsel kimliği ile
bir bağ kurarak karşı cinsle iletişime geçer. Ancak bu aşamada cinsel kimlik çatışması tekrarlanır.
Çocukta fallik dönem sağlıklı bir şekilde geçmişse, bu değişmeler kabul edilir aksi taktirde bu
dönemde yaşanan değişiklikler kabul edilmez.
Psikanalitik Kuram’daki ideal kişilik tipolojisine “Genital karakter” özelliği en uygun
olanıdır. Genital karakter, cinsel kimliğini kazanmış, dürtülerini uygun şekilde kontrol edebilen
ve heteroseksül ilişki ile doyum sağlayan bir kişiliği ifade etmektedir. Ancak yukarıda ifade edilen
dönemlerde (erken çocukluk yıllarında) olumsuz ve travmatik olaylar söz konusu olmuş ve
bununla ilgili takılmalar oluşmuşsa genital dönem için ifade edilen bu özellikleri kazanmak
sorunlu olacağı anlamına gelmektedir. Çocukluk yıllarında yaşanan çatışmalar gerilemeye neden
olabilmekte ve genital karakterin oluşmasını geciktirebilmektedir.

4.3. Psikanalitik Kuram’ın Sosyal Hizmete Etkisi
Psikanalitik Kuram’ın doğru bir şekilde anlaşılması ile Freud’un yaşamı arasında doğrudan
bir ilişki söz konusudur. Sigmund Freud (1856-1939), sekiz çocuklu yoksul bir ailenin ilk çocuğu
olarak Viyana, Avusturalya’da dünyaya gelmiştir. Freud birçok ilgi alanı olmasına rağmen Yahudi
olmasının etkisiyle tıp eğitimini tercih etmiştir.
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Freud yaşamının büyük bir kısmını, psikanalizle ilgili kuramını oluşturma ve geliştirme
için adamıştır. Yaşamının en verimli dönemi olan 40’lı yaşlarında, ciddi duygusal sorunlar
yaşamıştır. Bu dönemde Freud psikosomatik birçok rahatsızlık yaşamak zorunda kalmıştır. Bunun
sonucu olarak kendi kendine psikanaliz yapmak gibi zor bir işi başarmıştır. Kendi rüyalarından
hareket ederek kişilik gelişiminin dinamikleri hakkında bir içgörü geliştirmiştir.
Freud ilk olarak çocukluk yıllarını analiz etmiş ve babasına olan nefret ve düşmanlığının
farkına varmıştır. Aynı süreçte sevgi dolu ve çekici olan annesine karşı duyduğu hayranlığı ve
çocukça hissettiği cinsel duyguları anımsamıştır. Daha sonraki süreçte elde ettiği verileri, çalıştığı
hastalar üzerinde gözlemleyerek ilk klinik çalışmalarını yapmıştır. Günde ortalama 18 saat çalışan
Freud yaşamının son dönemlerine kadar çalışmalarını sürdürmüştür.
Psikonevrotik hastalıkların tedavisinde kullanılmaya başlanan psikanaliz, genel bir
psikolojik kuram oluşturacak hale gelmiştir. Hasta kişilerin tedavi süreçlerinden elde edilen
sonuçlar, çocuk gelişimi ve eğitimi, din ve sanat alanlarını anlamak için kullanılır hale gelmiştir.
İnsanın gelişimi üzerinde ailenin etkisine odaklanan ilk düşünür Freud olmuştur. Ayrıca
ruh sağlılığının öneminin en önemli ve ilk savunucusu olmuştur.
Freud’un kuramında içgüdüler temel niteliktedir. İçgüdü Freud’a göre, bedensel
gereksinmelerin psikolojik ifadesidir. Bedensel ve fizyolojik bir ihtiyacı doyurulma isteği olarak
kabul eder. Yaşam içgüdüleriyle ilgili tüm zevk veren eylemleri dahil ederek yaşamın en büyük
amacının acılardan kaçınmak ve zevk almak olduğunu ifade etmiştir. Bunun sonucu olarak da
insanların hoş olmayan ve acı veren durumlardan kaçınma yoluna gittiklerini belirtmiştir. Freud,
insanların iki tür içgüdü tarafından yönlendirildiğini belirtmiştir. Bunlar; ölüm ve yaşam
içgüdüleridir. İnsandaki yaşam içgüdüsü “cinsellik içgüdüsü” ile açıklanırken, ölüm içgüdüsü ise
“saldırgan dürtüleri” ile açıklanmıştır.
Sosyal hizmet mesleği, insanların refah düzeylerinin ve iyilik hallerinin artırılmasını
amaçlar. Bu amacını gerçekleştirebilmek için de insan davranışı ve psikolojik alt yapısı hakkında
bilgi sahibi olması gerekir. İnsanların karşılaştığı sorunların çözümü noktasında kişiliğin id, ego
ve süperego bağlantıları arasındaki ilişki konusunda sosyal hizmet uzmanı bilgi sahibi olmalıdır.
Kişilikle ilgili dinamikleri belirlemede Psikanalitik Kuram ve ego- benlik psikolojisinden sosyal
hizmet uzmanı yararlanmalıdır. Yine aile içi ilişkiler konusunda ve bu ilişkileri olumsuz yönde
etkileyen üzüntü, kaygı ve öfke reaksiyonları ile ilgili kişiyi etkileyen iç ve dış faktörler hakkında
bilgi sahibi olunması gerekir.
Sosyal hizmet uzmanının kişilik özellikleri ve kişilerin birbirleriyle olan ilişkileri
konusunda nasıl bir etkileşimin söz konusu olabileceğinin ve değerlendirmelerin hangi kriterlere
göre yapılabileceğinin belirlenmesinde Psikanalitik Kuram’ın ilgili model ve kavramlarından
yararlanılmalıdır. Ayrıca sosyal rollere bağlı fonksiyonları anlamamıza olanak verir. Kişinin
içgüdülerinden ve kendini savunma mekanizmalarından kaynaklı kişilik yapıları hakkında bilgi
sahibi olmamıza ve farklı kişilikleri tanımamıza yardımcı olur.
Sosyal hizmet uzmanı yapıcı ve güçlendirici bir rol üstlenerek, bireyi endişe ve suçluluk
duygusundan uzaklaştırmalıdır. Kendisi hakkında güven ve farkındalığı artan kişi yanlış düşünce,
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tutum ve duygusal sapmalarını kendisi fark edebilir. Benlik fonksiyonlarının zayıf ve güçlü
yönlerini ortaya çıkararak, kaynaklarını kullanım noktasında engel olan tutum ve davranışların
değişimine odaklanır. Çocukluk döneminde yaşadığı ve istem dışı olarak bilinçaltına attığı
olumsuz duygu, düşünce ve davranışların, bugünkü yaşamını nasıl etkilediği ve davranışlarına
nasıl yön verdiği konusunda bilgi sahibi olunmasını sağlar.
Sosyal hizmet uzmanı ile müracaatçısı arasındaki mesleki ilişkide, kişinin güçlü ve zayıf
yanlarını tanıması yani kısaca kendi kişilik enerjisinin farkına vararak kendini geliştirmesi ve
yaşamındaki kararları alabilecek duruma gelmesine yardımcı olunur. Bu kuramla müracaatçının
kişilik özelliklerinin değişimi üzerine odaklanılır.
Sosyal hizmet uzmanı Psikanalatik Kuram’ı, müracaatçısında bilinç düzeyinde ve bilince
yakın olan ve kişinin küçük bir müdahaleyle hatırlayabileceği türden hususlar üzerinde kullanır.
Bilinçaltının derinliklerinde yer alan duyguların mesleki görüşmelerle bilinç düzeyine çıkarılması
mümkün değildir. Bunu sağlayabilmek ek bir eğitim almak ve süpervizör eşliğinde ön
uygulamalarda bulunmakla mümkündür.
Sosyal hizmet uzmanının kişiden beklentisi, kendi özelliklerinin farkına varması, çevre
koşullarını dikkate alarak kendisini yenilemesidir. Bu yaklaşım sosyal hizmet uzmanlarına
müracaatçıyla çalışırken kişiye özgü ve kişinin sorunlarını dikkate alan bir uygulama planı
oluşturmalarını sağlamaktadır. Kişinin güçlüklerinin neler olduğu ortaya konularak tespit edilen
sorunlara göre müdahale planının oluşturulmasını sağlar. Sorun kişi açısından ele alınarak, farklı
yönleriyle ortaya konulmalı ve gerekli mesleki müdahale uygulaması ile somutlaştırılmalıdır.
Yukarıda ifade edilenlerin ışığında, sosyal hizmet uzmanları birey, aile, grup ve toplum
düzeyindeki mesleki müdahalelerde, insanın doğasına ve içgüdülerine odaklanan Psikanalatik
Kuram’ı dikkate almak durumundadır.
Psikanalatik Yaklaşım, sosyal hizmet uzmanlarına, müracaatçılarının geçmiş yaşamlarına,
iç dinamiklerine ve karşılıklı ilişkilerine odaklanarak, kişinin iç çatışmalarının anlaşılmasına ve
iyileşmesine katkı sağlar. Müracaatçının yapılan mesleki müdahale ile içgörü kazanması, psikososyal gelişim sağlanması amaçlanır.
Psikanalatik Kuram’a göre, sağlıklı olan birey mümkün olduğu ölçüde içgörüsünün
farkındadır. Sağlıklı olmayan patolojik bireyde ise bunun tersi söz konusu olup, iç çatışmalarının
farkında olmayan, çocukluktaki savunma mekanizmalarına saplanıp kalan kişi şeklindedir. Bu
yaklaşımın sosyal hizmet müdahalesinin ilk başlarında uygulanması daha yararlı olacaktır.
Psikanalatik Kuram, id, ego ve süperegodan oluşmaktadır. Bir sosyal hizmet uzmanı her
insanın biyolojik gereksinmelerinin karşılanması için içgüdülere sahip olduğunu, bunu dengeleyen
ve idin doğru zamanda doyurulmasını sağlayanın ego olduğunu ve insanın sosyalleşmesi ve
vicdani gereksinimlerinin süperego tarafından karşılandığını bilmesi, mesleki rol ve
fonksiyonlarını yerine getirmesinde yardımcı olacaktır.
Sosyal hizmet uzmanı müracaatçılarının işlevselliklerini ve davranış kalıplarını geliştirmek
amacıyla çeşitli stratejilerede başvurabilir.
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“Yorumlama; müracaatçılara doğrudan mesaj vermek, yüzleştirme tekniklerini kullanmak,
empatik tepki; müracaatçıların yaşadıkları derin duyguları anlama ve ifade etme, sanatsal
teknikler; müracaatçının geçmiş yaşam deneyimlerini yazıya kaydetmesini isteme, psikoeğitim;
bilişsel yönü gelişmiş müracaatçılara öğretilen bir psikanalitik bilinç modeli, hikaye anlatma;
müracaatçılarla güçlü öğretme stratejilerine sahip hikayeleri paylaşmak” şeklinde olabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Freud görüşleriyle halen çağdaş uygulamalara öncülük etmektedir. Freud kendi
rüyalarından ve 40’lı yaşlarında yaşadığı psikosomatik rahatsızlıklardan elde ettiği sonuçları klinik
ortamda kendi hastalarında gözlemlemeye ve kuramını oluşturmaya başlamıştır. Bu kurama göre,
insanın davranışlarını ve kişiliğini etkileyen içgüdülerin varlığıdır. İçgüdüler, insanın yaşamını
sürdürmesi ve türünün devamı için hizmet etmekte, gelişme, yaratıcılık ve büyüme sürecinde
bireyi etkilemektedir. Freud, insanların bütün fiziksel, ruhsal, duygusal vb. faaliyetlerinin bu
içgüdülerce gerçekleştiğini ileri sürmüştür. Freud, bu içgüdüleri yaşam ve ölüm içgüdüleri olarak
ikiye ayırmıştır. Bireyin yaşamını ve türünü sürdürmesini amaçlayan “yaşam içgüdüsü” hazları
içeren cinsellik içgüdüsünü de içermektedir. Ölüm içgüdüsü ise, yıkıcı güçler olup, daha gizil ve
derinde yer alır. Saldırganlık içgüdüsü de ölüm içgüdüsünün bir türüdür.
• Psikanalatik Kuram’a göre, insanın davranışları ve kişiliğine etki eden 4 temel varsayım
söz konusudur; Topografik Model, Yapısal Model, Ego (benlik) Savunma Mekanizmaları ve
Psikoseksüel Gelişim Dönemleri. Topografik Zihin Modeli’nde Freud, bilinci bir buzdağına
benzeterek suyun altında ve üstünde kalan kısımlarını farklı bilinç aşamaları olarak tanımlamıştır.
Dolayısıyla bir buzdağı düşünecek olursak su seviyesini bilinç eşiği olarak değerlendirebiliriz. Su
seviyesinin altında kalan büyük kısım ise bilinçaltı olarak adlandırılmaktadır. Bu modelde diğer
önemli bir kavram ise ön bilinçtir. Ön bilinç, bilinçaltı ve bilinç arasında kalan kısımda yer alır.
Ön bilinç aşamasının özelliği ise an itibari ile farkında olmadığımız ancak her an bilince
taşıyabileceğimiz anılarımızı içermesidir.
• Freud’un oluşturduğu kişilik yapısal modeline göre; kişilik üç sistemden meydana
gelmektedir. Bunlar; id, ego ve süperego’dur. Her birinin farklı bir niteliği söz konusu olup, kişiliği
farklı şekillerde yönlendirdiği kabul edilir. Kişilik temelde bütün içinde üç farklı bölüm olarak
işlevselliğini yerine getirir. Freud kuramında insanları birer enerji sistemi olarak ele alır. Kişiliğin
dinamiklerinin oluşması ise psişik enerjinin id (haz), ego (gerçeklik) ve süperego’ya (vicdan)
dağılımı ile şekillenmektedir.
• Psikoseksüel Gelişim Dönemleri Freud’a göre; oral, anal, fallik, gizil (latent) ve genital
olmak üzere beş gelişim dönemine ayrılmaktadır. Psikososyal Gelişim Dönemleri’ni, kişiye
doyum ve haz veren bölgelere bağlı olarak açıklamıştır. Freud çocukluk döneminde yaşanan
deneyimlerin yetişkinliği etkilediğini ifade etmiştir. Freud’a göre “oral dönemde” çocuğun haz
kaynağı ağız ve çevresi, “anal dönemde” dışkılama ve uyarılma, “fallik dönemde” zevk ve cinsel
meraktır. Gizil dönemde ise çocuk cinselliğini gizli tutmaya yönelir ve enerjisini oyun,
sosyalleşme, öğrenme ve arkadaşlık gibi faaliyetlere yönlendirir. Genital dönem ise karşı cinse ilgi
duymaya başladığı, cinsiyeti ile duygularını bağdaştırdığı bir dönemdir.
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Bölüm Soruları
1) 1970 ve 1990 yılları arasında, sosyal hizmet uygulamalarında insan davranışları ve
kişilikleri değerlendirmede tıbbi model yaklaşımı sıklıkla kullanılmıştır.
a) Evet
b) Hayır
2) Aşağıdakilerden hangisi id’in özelliklerinden biri değildir?
a) Kişiliğin en ilkel kısmıdır.
b) Haz ilkesi etkindir.
c) İsteklerinde ısrarcı ve acelecidir.
d) Bilinç dışı güdüler mevcuttur.
e) Gerçeklik ilkesine göre hareket eder.
3) Aşağıdakilerden hangisi ego’nun özelliklerinden biri değildir?
a) İd ve süper ego arasında arabulucu görevi vardır.
b) Dış dünya ile çalışır.
c) İç dünya ile çalışır.
d) Mantıklı ve gerçekçi fikirler ortaya koymaya çalışır.
e) Ahlaki ve dini değerlere önem verir.
4)

Aşağıdakilerden hangisi süperego’nun özelliklerinden biri değildir?

a) Kişinin ahlak bekçisidir.
b) İd’in başarılı olmasını ister.
c) Her hareketi yanlış ya da doğru olarak yargılar.
d) Geleneksel değerleri ve idealleri temsil eder.
e) Aileye yönelik değerlerin odağı

82

5) Kişinin kendisinde gördüğü ancak asla kendine yakıştıramadığı duygu, dürtü ve
düşüncelerini başka birine atfetmesidir, cümlesi aşağıda verilen savunma mekanizmalarından
hangisine aittir?
a) Yansıtma
b) Yer değiştirme
c) Bastırma
d) Yüceltme
e) Yalıtma
6) Psikoseksül Gelişim Dönemleri Freud’a göre; oral, anal, fallik, gizil (latent) ve
………………….. olmak üzere beş gelişim dönemine ayrılmaktadır.
7) “Zevk ve cinsel merak” aşağıdaki psikoseksüel gelişim aşamalarından hangisinin
özelliğidir?
a) Oral Dönem
b) Anal Anal
c) Fallik Dönem
d) Gizil Dönem
e) Genital Dönem
8) “Çocuğun haz kaynağı ağız ve çevresidir” aşağıdaki psikoseksüel gelişim
aşamalarından hangisinin özelliğidir?
a) Genital Dönem
b) Anal Anal
c) Gizil Dönem
d) Fallik Dönem
e) Oral Dönem
9)

İçgüdü Freud’a göre, bedensel gereksinmelerin ……………………… ifadesidir.

10) Erkek çocuğun annesine karşı duyduğu aşk nedeniyle babası tarafından
cezalandıracağı korkusu sonucu yaşanan karmaşaya …………………… denir.
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Cevaplar
1) b, 2)e, 3)e, 4)b, 5)a, 6)genital, 7)c, 8)e, 9)psikolojik, 10) odipal kompleksi
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5. TRANSAKSİYONEL ANALİZ
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TRANSAKSİYONEL ANALİZ

SOSYAL HİZMET KURAMLARI
Doç. Dr. Taner Artan

ÜNİTE
5
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TRANSAKSİYONEL ANALİZ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Temel Varsayımlar
Temel Yaşam Pozisyonları
Temas İletileri Gereksinimi
Zamanı Yapılandırma
Ego Durumları
Transaksiyon Türleri
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Mesleki olarak ileride
kullanılacak olan kavramları ve
uygulama yöntemlerini öğrenir.
Bu ünite kapsamında;
Transaksiyonel Analiz’in
gelişim sürecini kavramış,
Transaksiyonel
Transaksiyonel Analiz’in
Analiz
temel kavramlarını öğrenmiş,
Transaksiyonel Analiz’in
müdahale tekniklerini öğrenmiş,

Metinler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

Transaksiyonel Analiz’i
mesleki olarak
içselleştirebilmeyi kavramış
olabileceksiniz.
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5. TRANSAKSİYONEL ANALİZ
Transaksiyonel Analiz kişilik, kişiler arası ilişkiler, iletişim, gelişim, yaşam,
psikopatoloji, psikoterapi gibi çok geniş bir yelpaze üzerinde insan davranışını açıklayan bir
yaklaşımdır. İnsanların düşünce, duygu ve davranışlarının anlaşılmasında ve açıklanmasında
oldukça kolay anlaşılır bir model sunmaktadır. Temel çerçevesi Eric Berne tarafından çizilen
“Transaksiyonel Analiz”’in, kişisel değişme ve gelişme için sistematik bir psikoterapi yaklaşımı
olduğu ifade edilmektedir. Transaksiyonel Analiz Yaklaşımı’nın kurucusu Eric Berne (19101970) bu yaklaşımla insan davranışları ile ilgili karmaşık fikirleri basit bir dille açıklayabilecek
bir sistem geliştirerek ortaya koymuştur.
Berne, 1957’de “A Layman’s Guide to Psychiatry and Psychoanalysis” isimli kitabında
ilk fikirlerini açıklamıştır. Daha sonraki yazı ve kitapları ise bugün kullanılan Transaksiyonel
Analiz Yaklaşımı’nın temel kavramları üzerinedir. Berne’nin en sistematik kitabı “Trasnactional
Analysis in Psychoterapy 1961 yılında yayınlanmıştır. Daha sonraki eserlerinde ise yaklaşımının
gruplara nasıl uygulanabileceği, psikolojik oyunların analizi ile görüşlerini tartışmış, yetişkin ve
meslek elemanları için Transaksiyonel Analiz’in temel ilke ve kavramlarını anlatmıştır.
Berne’e göre, Transaksiyonel Analiz’in amacı, Yetişkinin “Ebeveyn” ve “Çocuğu” ne
zaman serbest bırakacağına, ne zaman yönetici olacağına karar verme yeteneğini veya sosyal
kontrol kazandırmaktır. Eğer birey sosyal kontrole sahip değilse karşısındaki bireyler bilerek veya
bilmeyerek onun Ebeveyn ya da Çocuk ego durumlarını olumsuz olacak şekilde uyarabilirler.
Transaksiyonel Analiz’in işlevleri kısaca şöyle özetlenebilir: Bireyde kişiliğin nasıl
yapılandığını açıklar; bireyin nasıl iletişim kurduğunu ortaya koyar ve davranış bozukluklarının
nasıl oluştuğunu gösterir.
Transaksiyonel Analiz kuramcılarına göre, terapi sürecinin temel amacı, danışanın
değişmesinin sağlanmasıdır. Değişme ve iyileşme temel hedef olarak ele alınmaktadır. Berne,
insanların tedaviye aktif olarak katılabileceğini, problemlerinin ne olduğunu anlayabileceğini ve
tedavide sorumluluk alabileceğini ileri sürmüştür. Psikanalizde olduğu gibi, hastanın
problemlerinin kaynağını anlamaya uğraşmak yerine, doğrudan ve hiç vakit kaybetmeden en kısa
zamanda en kestirme yoldan problemini çözmesine yardım etmenin gerekli olduğunu
savunmuştur. Kuramda insan davranışları ego durumları bakımından açıklanmaktadır. Kuramı
ortaya atan Bern’e göre Transaksiyonel Analiz, Yetişkin, Ebeveyn, Çocuk ego durumlarının
kullanılması bakımından diğer kuramlardan farklılaşmaktadır.
Transaksiyonel Analiz, insanlar arası transaksiyonları temel alan, Amerikan toplumu
içinde gelişmiş, pek çok kavramı içeren oldukça geniş kapsamlı bir kuramdır. Sosyal hizmet
uygulamalarında tüm yaklaşımlarda olduğu gibi Transaksiyonel Analiz Yaklaşımı da toplumun
özellikleri ve bireylerin yetiştirilme şartlan göz önüne alınarak düzenlenmeli ve uygulama
sırasında gerek bireylerin yetiştirilme şartlarından gerekse toplumsal özelliklerden
kaynaklanabilecek hassasiyetlerine dikkat edilmelidir. Aynı zamanda bireylerin müdahale süreci
içerisinde yapacakları davranış değişiklikleri ve edinecekleri yeni davranışları ne kadar
uygulayabilecekleri de bireyin içinde bulunduğu çevre ve toplum göz önüne alınarak
değerlendirilmelidir.
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5.1. Temel Varsayımlar
Berne, kuramını hem kişilik ve iletişim kuramı hem de bir psikoterapi yöntemi olarak
nitelendirmiştir. Kuramın dayandığı varsayımlar ise temelde insanın değerli olduğu görüşünü
yansıtmaktadır. Bu yaklaşımda “insanlar iyidir” (people are OKEY) varsayımı, sen ve ben ikimiz
insan olarak saygıya layığız, değerliyiz ve onurlu varlıklarız anlamındadır. “Temeldeki OKEY
poziyonu” da denen bu varsayımda Berne, insanın doğası ile ilgili olumlu bir yaklaşıma sahip
olduğunu şu ifadelerle anlatmaktadır: “Herkes prens ve prenses olarak doğar, bazı erken dönem
yaşantıları insanları kurbağa olduğuna inandırmaktadır ve bundan sonra da patolojik gelişim
oluşmaktadır.”
“İnsanların iyi olması” temel varsayımı yanında ve bununla ilişkili iki varsayımdan daha
söz edilebilir. Bunlardan birincisi pratikte herkes yeterli bir şekilde gerçeğe yönelimli veya
yetişkin işlevler için gereken nörolojik aygıta sahiptir. Burada tek istisnai durum ağır türde bir
organik beyin hasarına sahip olmaktır. Bir başka deyişle ağır türde bir beyin hasarı veya engeli
yoksa bütün insanlar düşünme kapasitesine sahiptir. Bu nedenle yaşamda insanın ne istediği ve ne
yapacağına karar vermenin sorumluluğu kendisine aittir. İnsanlar kendi yaşamlarının akışını
değiştirebilir, bunun için geçmişte almış oldukları kararları değerlendirerek seçimlerini değiştirme
ve gelecekte daha olumlu etki yapacak yeni kararlar alma kapasitesine sahiptirler.
Transaksiyonel Analiz’de düşünme/hissetme/davranma biçimlerinde değişiklik
yapabilmek için farkındalık kazanmanın önemli bir ilk adım olduğu kabul edilmektedir.
Müracaatçıların sorunlarına olan farkındalık düzeyini arttırmak ve yaşamlarında değişiklik
yapabilmek için tercih yapabilme becerisini geliştirmeyi amaçlayan teknikler kullanılmaktadır.
Örneğin müracaatçıların kişisel sorumluluk almaktan nasıl uzak durduklarıyla ilgili olarak kişiler
kendileriyle yüzleştirilebilir, müdahale sürecinde sorumluluk almaları sağlanabilir.
İnsanların OKEY olduğu (insanlar iyidir) temel kabulü ile ilişkili olarak bir diğer varsayım
ise Berne’nin, insanların yapısında hem zihinsel hem de fiziksel olarak sağlıklı olmak için bir
dürtünün bulunduğuna inanmasıdır. Ona göre, Transaksiyonel Yaklaşım’ı kullanan terapistin işi,
müracaatçının duygusal ve zihinsel gelişimini engelleyen engelleri ortadan kaldırarak doğaya
yardım etmek, böylece onların kendi seçimleri ve kararlarıyla gelişmelerini sağlamaktır.

5.2. Temel Yaşam Pozisyonları
Bireyler transaksiyonları, kendilerini ve başkalarını nasıl algıladıklarına göre
gerçekleştirir, seçimlerini buna göre değerlendirir. Çevresiyle ilişkilerinde kendisini ve çevresini
iyi ya da kötü olarak algılamasına dayalı olarak bir pozisyon benimser. Transaksiyonel
Yaklaşım’da bu durum varoluşsal bakımdan “OKEY (iyi) olma hali” olarak ifade edilmekte ve
bireyin kendisine ve başkalarına ilişkin algılarını dayandırdığı temel duruma da “yaşam
pozisyonu” adı verilmektedir. Yaşam pozisyonları kavramı; bir kimsenin yalnızca kendisi ve
başkaları ile ilgili görüşleriyle sınırlı olmayıp, temelde psikolojik bir durumu ifade etmekte ve
bireyin kendisine ve başkalarına ilişkin duygu, düşünce ve davranışlarını içermektedir.
Berne, dört tür yaşam pozisyonundan söz etmektedir. Bunlar;
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•

Ben iyi değilim-Sen iyisin.

•

Ben iyi değilim-Sen de iyi değilsin

•

Ben iyiyim-Sen iyi değilsin.

•

Ben iyiyim-Sen de iyisin.

Transaksiyonel Analiz’in temel bir varsayımı daha önce değindiğimiz gibi; "Ben iyiyimSen iyisin" yaşam pozisyonu şeklinde ifade edilen insanların iyi (OKEY) olması durumudur.
Çocuk, yazgı kararını vermekle tüm ego durumlarını kullanabileceği bu pozisyondan
ayrılmaktadır. Bunun yerine şu üç pozisyondan birisini benimsemektedir: "Ben iyi değilim-Sen
iyisin", "Ben iyiyim-Sen iyi değilsin", "Ben iyi değilim-Sen de iyi değilsin". “İyi Olmayan” bu üç
pozisyondan her biri ego durumlarının gelişiminde bir bozukluğu göstermekte ve bu durumun
sürdürülmesini sağlamaktadır. Ayrıca taraflardan en az birinin iyi olmadığı bu pozisyonlar
samimiyetin oluşmasına karşı koymakta ve insanların oyun oynamaları için bir temel
oluşturmaktadır.
Şekil 1. Yaşam Pozisyonu

Ben İyi Değilim-Sen İyisin
Ben iyi değilim – Sen iyisin (I’m not OKEY, You’re OKEY) pozisyonunun oluşumu
yaşamın ilk bir yılını kapsar dolayısıyla bireyin kendisiyle ilgili ilk anlayış veya denge durumudur.
Bu pozisyon bireyin kendi hakkında vardığı sonuçtur ve diğerlerinden alınan tepkiye göre oluşur.
Alınan tepkiler olumsuzsa, sonraki iki pozisyon gelişir ve dördüncü pozisyona dönüştürülmezse
yaşam boyu sürer.
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Ben iyi değilim - Sen iyisin depresif bir kişinin pozisyonudur ve içe yansıtmalıdır. Bu
pozisyondaki insanlar başkalarıyla karşılaştırıldığı zaman kendilerini güçsüz hissederler. Kendi
gereksinimlerinden çok başkalarının gereksinimleri ile ilgilidirler ve genellikle kendilerini kurban
gibi hissederler. Bu kişilerde geri çekilme, pasiflik, kaçma, abartılı çaresizlik, suçluluk, depresyon
vb. görülmektedir. Bu pozisyonu destekleyen oyunlar "Tekmele Beni" ve "Bezgin" oyunlarıdır ve
bu oyunlarda başkalarının gücü pekiştirilir, sahip olunan güçler inkâr edilir.
Ben İyi Değilim-Sen de İyi Değilsin
Ben iyi değilim - Sen de iyi değilsin (I’m not OK, You’re not OK too) pozisyonu, çocuğun
yürümeye başlamasıyla kendi içinde ve çevresinde yaşanan değişikliklerin bir sonucudur. Çocuk
birinci yılın sonunda yürümeye başlar ve bu onun için önemli bir değişikliktir. Artık bebek değildir
ve bebeklik dönemindeki bazı rahatlıklar bitmiştir. Çocuk artık kucağa alınmak zorunda değildir
ve temas artık daha azdır ya da yoktur. Bunun yanı sıra cezalandırmalar da başlamıştır. Bu arada
erişkin benliği de gelişmeye başlamıştır. Temas görece sonlanmıştır ve birey yeniden temas için
çaba harcamak zorundadır. Kişi yeniden bebek olmayı ister, yaşama olan ilgisi azalır.
Bu yaşam pozisyonu tüm umutlarını yitirmiş, yaşama ilgisini kaybetmiş ve yaşamı hiçbir
şey vaat etmeyen bir şey olarak gören insanlar tarafından sürdürülür. Bu pozisyon, gerçek
dünyayla baş edemeyen insanların bir özelliği olup içe yansıtmalı yaşam pozisyonudur. Bu yaşam
pozisyonunu benimseyenlerde sorumsuzluk, isyankarlık, bakımsızlık, aşırı yeme, aşırı alkol
tüketme, yaşamına seyirci kalma, umursamazlık, mutsuzluk, paranoya vb. özellikler
görülmektedir. Ayrıca bebekçe davranışlara dönebilir veya kendini veya başkalarını yaralama
veya öldürme ile sonuçlanan şiddet davranışlarına yönelebilirler.
Ben İyiyim-Sen İyi Değilsin
“Ben iyiyim – Sen iyi değilsin” (I’m OK, You’re not OK) pozisyonu yaşamın üçüncü
yılında yerleşen, dışa yansıtmalı bir yaşam pozisyonudur. Bu yaşam pozisyonundaki kişiler
kendilerini haksızlığa uğramış ve aldatılmış hissettikleri için başkalarını ezmeye ve aldatmaya
çalışabilirler. Bu yaşam pozisyonundaki kişilerin özellikleri; sürekli öğütler verme, diğerlerini
eleştirme, başkalarının hatalarına tahammülsüz olma, baskıcı olma vb. olarak belirtilmektedir
İstismar ve özellikle şiddet görme durumu varsa “Ben iyiyim-Sen iyi değilsin” yaşam
pozisyonu kalıcı olabilmektedir. Yaş olarak büyüdükçe geriye dönüşler vardır ve bu yaşam
pozisyonunda bireyin kendisi ne yaparsa yapsın hata başkasına aittir. Birey bu yaşam
pozisyonunda gelecekte başkalarından temas alamayacağına inanır. Suça yönelen psikopatlarda,
insanları rahatça öldüren katillerde “Ben iyiyim-Sen iyi değilsin” kalıcı olduğundan ve kişinin bu
durumda karar kıldığından söz edilebilir.
Ben İyiyim-Sen de İyisin
Ben iyiyim – Sen de iyisin (I’m OK, You’re OK too) yaşam pozisyonu, ilk üç pozisyondan
niteliksel olarak oldukça farklıdır. İlk üç durum bilinç dışı olup yaşamın erken dönemlerinde
yapılanmıştır. Üçüncü yılın sonunda birey üç durumdan birine saplanabilir. Hangi duruma
saplanacağının belirlenmesi çocuktaki Erişkin Ego’nun ilk işlevi sayılabilir.
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Yaşam pozisyonları insanların gerçek yaşamdaki pozisyonlarından farklıdır. “Ben iyiyimSen iyisin” pozisyonu bireyi ileriye götüren tek pozisyondur. Diğerlerinden farklı olarak bilinçli
ve sözel, aynı zamanda tek destekleyici pozisyon olmakla birlikte sürekli “iyiyim” duygularını
garanti etmez, ama aynı zamanda geçmiş pozisyonlardan gelen duyguları da kapatır.
Ben iyiyim - Sen iyisin pozisyonunda genellikle oyun yoktur. Güven ve açıklık, vermeye
ve almaya istekli olma ve başkalarını oldukları gibi kabul etme bu pozisyonun temel özellikleridir.
Bu pozisyonda kaybeden yoktur, sadece kazanan vardır. Sağduyulu ve sağlıklı bir yaşam
pozisyonudur. Kişiler gerçekçi davranırlarsa, kendileri ve başkalarıyla ilgili sorunlarını yapıcı bir
şekilde çözümleyebilir ve beklentilerini gerçekleştirebilirler. Bu yaşam pozisyonundaki kişilerin
özellikleri; kendine güvenli, güven verici, arkadaşçıl şefkatli, onaylayıcı, objektif, açık, yapıcı,
yaratıcı vb. olarak belirtilmektedir.
Yetişkinlik dönemine gelen herkes bu yaşam pozisyonlarından birisine dayalı olarak
yaşamının nasıl geçeceğini belirlemektedir. İnsanlar, çocukluk yıllarında insanların iyi ve güvenli
olup olmadığına ilişkin kararını verir. Bireyin temel inanç sistemi kendisi ve başkaları hakkında
verdiği karar verme süreciyle şekillenir. Beş ile yedi yaşa kadar olan dönemde herkes duygusal
olarak bu dört yaşam pozisyonunu yaşar. Ancak Yetişkin ego durumu geliştikçe “Ben iyiyim, sen
de iyisin” pozisyonu bilinçli olarak seçilebilmektedir.

5.3. Temas İletileri Gereksinimi
Eric Berne, bir temas iletisini “insan kabul ünitesi” olarak tanımlamaktadır. Temas iletisi;
bir bakış, bir baş sallama, bir gülücük, bir kelime, bir dokunuş olabilir. Yani bir bireyin varlığını
onamaya yarayan herhangi bir “mesaj”dır. Temas iletileri, içsel ve dışsal kaynaklı olabilir. Dışsal
kaynaklı temas iletileri, çevreden başka insanlardan alınan iletilerdir. İçsel kaynaklı olanlar ise
bireyin kendisinden kaynaklanır. Bireyin kendisiyle olan iletişimi, düşünceleri, fantezileri ve
anıları o anda çevresinde başka insanlar olmasa bile birer temas iletisi olarak alınabilir.
Temas iletileri, olumlu ya da olumsuz olabilir. Genel olarak olumlu temas iletileri
olumsuzdan daha iyi olarak belirtilir. “Senden nefret ediyorum” yerine “Seni seviyorum” u
duymak daha iyi hissettirir. Temas iletileri aynı zamanda koşullu ya da koşulsuz olabilir. Örneğin;
“Seni seviyorum” ifadesi koşulsuz bir temas iletisidir. Koşullu iletiler, yapılan, başarılan ya da
sahip olunan belirli bir kişisel özellikle ilgili olarak verilir. Örneğin; “Sınavlarını başarıyla
tamamladığın için mutluyum” ifadesi koşullu bir temas iletisidir. En fazla yıkıcı iletiler, koşulsuz
olumsuz iletilerdir. Bu iletiler “OKEY değil” (tamam, yerinde, iyi değil) mesajını taşır ve aslında
buna temellenen bir durum da yoktur. Örneğin; “Senden nefret ediyorum” ifadesi hem koşulsuz
hem de olumsuz bir temas iletisidir.
Erken yaşamdaki bu tür mesajlar ve ileti örnekleri bireyin kendisi hakkındaki görüşünü
ciddi bir şekilde etkileyebilir. Özellikle koşulsuz, olumsuz iletiler bireyin öz-saygısına zarar
verebilir ve hatta yaşama isteğini etkiler. Olumsuz iletiler koşullu olduğunda, koşulsuz olanlardan
biraz daha az yıkıcı etki gösterir. Birey en azından, kendisi hakkında iyi bir şey olduğuna inanır.
Koşullu olumsuz iletiler belli özel nitelikler ya da davranışlarla sınırlıdır. “Böyle bağırdığında
senden nefret ediyorum” ifadesi “Senden nefret ediyorum” ifadesinden daha sınırlı olumsuz etki
bırakır.
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Aranan temas türü bireyin iyilik durumuna göre değişir. Temasın olmaması en kötüsüdür.
Fiziksel temas ebeveyn ve eşlerden alınırken, psikolojik temas öğretmen, arkadaş, eş, tanıdık,
yöneticilerden alınır. Önce fiziksel iletiler, ardından psikolojik iletiler gelir. İnsanlar göz teması
kurma, dinleme, soru sorma, isimleri kullanma, kendini katma, ödüllendirici olma, birlikte plan
yapma, aşağılamama gibi yollarla temas iletisi verebilir ya da alabilirler.
İnsanlar birçok şekilde temas iletisi alır; ancak temas iletisi almanın en yaygın yolu
oyunlardır. Hobiler temas iletisi almaya olanak sağlar, bu yolla bir kişi ile temas kurabiliriz. Odaya
giren her insan temas ister, ancak bazıları daha fazla temasa gereksinim duyar. Kişilerarası ilişkiler
geçerli bir temas alma yoludur. İnsanı olduğu gibi görmek isterseniz olumlu temas vermek gerekir.
Temas iletisi verirken diğer insanların da temas iletisi verme gereksinimi olduğunu akılda tutmak
gerekir.

5.4. Zamanı Yapılandırma
İnsanlar temas gereksinimini zamanı çeşitli şekillerde yapılandırarak gidermeye çalışırlar.
Bireyin uyanık olduğu zamanları nasıl düzenleyeceği önemli bir sorundur. Zamanı yapılandırma
ya da düzenleme olgusunun eylemsel yanına “programlama” adı verilir. Programlama eyleminin
maddesel, toplumsal ve bireysel yönleri bulunmaktadır. Maddesel programlama dışsal gerçeklerle
kurulan ilişki sonucu oluşan değişiklikler nedeniyle ortaya çıkar. Toplumsal programlama
geleneksel, törensel ya da yarı-törensel alışverişler biçiminde oluşur. İnsanlar daha iyi tanıştıkça
kişisel programlama daha çok önem kazanmaya başlar. İki ya da daha fazla sayıda insan bir odada
karşı karşıya geldiklerinde seçebilecekleri zamanı yapılandırma ya da sosyal davranış örüntüleri
bulunmaktadır.
Berne göre, bir kimse uyanık olduğu sürede her bir anını altı yoldan birisini kullanarak
yapılandırmaktadır. Bunlar aşağıda kısaca açıklanmıştır.
Geri Çekilme:
Geri çekilme zamanı yapılandırmanın en pasif şeklidir. İnsanlar kendilerini başkalarından
ya fiziksel ya da ruhsal yalnızlığı seçerek uzaklaştırırlar. Bu uzaklaşma, bazen mantıklı bir
Yetişkin kararıdır. İnsanlar yalnız kalmak, gevşemek, düşünceleri ile baş başa kalmak ve
kendilerini toplamak için zamana gereksinim duyarlar. Bazen bu uzaklaşma Ebeveyni taklide
dayanır. Bu durumda kişi anne babasının davranışını olduğu gibi kopya eder. Örneğin, karısı ile
olan anlaşmazlığından dolayı gözdağı verilen bir erkek, annesi deliye döndüğünde babasının
yaptığı gibi, içine kapanabilir, evi terk edebilir, alışverişe ya da işine gidebilir. Fiziksel uzaklaşma
yerine yatıp uyumayı da tercih edebilir. Geriye çekilme durumu Çocuk ego durumundan da
kaynaklanabilir. Bunlar çoğunlukla, çocuğun acı ve karışıklıktan kendini korumak için gereksinim
duyduğu yinelenmelerdir.
Geri çekilmenin olumlu ve olumsuz sonuçları olabilir. İnsanların kendi kendilerine kaldığı
zamanlarda kendini onarması, önemli kararlar alması, gereksinimlerini ve isteklerini
saptayabilmesi amacıyla gerçekleşen geri çekilme olumlu olabilir. Kendini çevresindeki insanlara
kapatma, onlarla iletişim kurmayı kesme yoluyla gerçekleşen geri çekilme olumsuzdur. Geri
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çekilme sonucunda insanların ruh sağlığının bozulması, kendine ve başkalarına zarar verici
davranışlara yönelmesi söz konusu olabilir.
Törenler (Kalıplaşmış Davranışlar):
İnsanlar toplumsal çevre içinde yaşar ve her bir toplumun kendine özgü gelenek,
görenekleri ve kalıplaşmış yapıları bulunmaktadır. Bu yapılar, toplumsal olarak düzenlenmiş,
insanın kendini ne yapacağım konusunda yoklamasına gerek kalmadan otomatik olarak ne
yapacağını bilmesine yardımcı olur. Düğünler, resmi toplantılar, bayram ziyaretleri gibi ortamlar,
insanların törenlerle zamanlarını yapılandırmalarına fırsatlar yaratır. Törenlerde başkalarına nasıl
davranacağımız ve nasıl tepki alacağımız önceden bellidir. Örneğin, Nasılsınız? diye yöneltilen
bir soru karşısında bizim de “Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?” diyerek yanıtlamamız
beklenen bir temas iletisi kalıbıdır. İnsanlar bu kalıpları çeşitli şekillerde öğrenir ve bunlara göre
birbirleriyle temas kurar.
Vakit Geçirme:
Vakit geçirme, insanların birbirlerine yoğun temas iletileri vermeksizin, birbirlerinden
psikolojik olarak uzakta kalarak ve daha çok birbirlerinin fiziksel varlığını onaylayarak zamanı
yapılandırmaları anlamına gelmektedir. Vakit geçirme; yarı törensel ama törenden daha uzun
süren, temelde sosyal olarak programlanmış olan bir konu ile ilgili konuşmalarla sağlanır. Burada
katılımcılar kendilerinden daha çok kendilerinin dışındaki bir konuya odaklaşmaktadırlar.
Örneğin, “ekonomi”, “futbol”, “arabalar” vb. konularındaki konuşmalar vakit geçirmek için
konuşulan konulardır. Vakit geçirme, ayrıca birisiyle birlikte tv seyretme, bir gösteriye katılma
veya stadyumda maç izleme şeklinde de olabilir. Bu şekilde zaman geçirmek insanın duyduğu
temas gereksinimini karşılama olasılığını azaltır ancak yeni tanışmalarda karşıdakini test etmek
için fırsat vermesi bakımından yararlıdır.
Etkinlikler:
Vakit geçirmeden daha yoğun temas iletilerinin sağlanabileceği bir zamanı yapılandırma
şeklidir. İnsanlar birbirleriyle karşılıklı bir etkileşim içerisinde ortak bir amaca yönelik olarak
çalışırlar. Dolayısıyla etkinlikte, ortak bir amaca yönelmek söz konusudur. Örneğin, öğretmenöğrenci, banka memuru-müşteri ilişkileri zamanı etkinlik olarak yapılandırmayı gerektirmektedir.
Etkinlikler çoğunlukla, insanların tek başlarına, ya da başkalarıyla yapmak istedikleri, yapmaya
gereksinim duydukları ya da yapmak zorunda oldukları şeylerdir. İnsanların iş türü zamanı
yapılandırmada kişisel konularını paylaşmaz; bu nedenle temas iletisi yoğunluğu daha azdır.
Bununla birlikte sıklıkla vakit geçirmeye veya psikolojik oyunlara geçmeye yatkın bir ortam
yaratır.
Psikolojik Oyunlar:
Psikolojik bir oyun, tahmin edilebilir bir sonuca veya bedele yol açan bir dizi açık gizil
transaksiyonlardan oluşur. Psikolojik oyunlar; yaşam oyunları (alkolik, borçlu, tep beni, şimdi
kıstırdım aşağılık herif, bak bana ne yaptırdın), evlilik oyunları (köle, mahkeme salonu, soğuk
kadın, etekleri tutuşmuş, sen olmasaydın eğer, elimden geleni yaptım, sevgili), toplantı oyunları
(ne denli kötü değil mi, suçlu, beceriksiz, niye yaşamıyorsun), cinsel oyunlar (hadi sen onunla
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dövüş, sapkınlık, ırza geçme, çorap oyunu, öfke), yer altı dünyası oyunları (hırsız-polis), danışma,
başvurma ve iyileştirme oyunları (yeşil ev, sana yalnızca yardım etmek istiyorum, yoksulluk,
köylü, ruh hekimliği, aptal, tahta bacak) ve iyi oyunlar (işgüzar tatilde, şövalye, yardıma hazır,
dost canlısı bilge, beni tanımak onları mutlu edecek) olarak sıralanabilir. Dolayısıyla psikolojik
oyunlar sosyal programlamadan daha çok kişisel programlamaya dayalı olan transaksiyonlar
dizisidir.
Türk toplumu için verilen oyun örneklerinin hepsinin kullanıldığını söylemek mümkündür.
Ağlamaklı bir şekilde yardım ve öneri istediği halde sunulan her öneri için “Evet Ama” ile
başlayarak reddedecek noktalar bulan, sürekli mağdur rolünde gezen “Zavallı Aptal Ben”i
oynayan, herhangi bir konudaki eksikliklerini, isteklerini yerine getirmeleri için diğerlerine karşı
kullanarak “Tahta Bacak” oyununu oynayan, diğerlerini kurtarıcı rolüne sokarak kendine ilişkin
kararlarda sorumluluk almayan ve sonuçları istediği gibi olmadığında ya da sorun çıktığında
şikâyette bulunarak “Bak Bana Ne Yaptırdın” ı oynayan, karşısındakileri davranışları ile
canlarından, bezdirdikten sonra tepki aldığında süt dökmüş kediye dönerek “Tekmele Beni”
oyununu oynayan, hayatlarını eşlerine, çocuklarına vb. adayan ancak bu durumu sürekli onların
yüzüne vuran, onlardan ayrıldıktan sonra ise ne yapacağını bilemez bir hale gelen, “Eğer Sen
Olmasaydın” oyununu oynayanlara rastlamak her zaman olasıdır.
Oyunların sonunda taraflardan en az biri olumsuz bir duygu yaşar. Olumsuz da olsa, önceki
zamanı yapılandırma şekillerine göre daha yoğun temas iletileri sağlanır. Transaksiyonel
Analiz’de oyun, iyi planlanmış ve önceden sezilebilecek bir sonuca doğru gelişen tamamlayıcı,
gizli, karşılıklı davranış dizilerini, düzen ve aldatmacayı öngören gizli ve duygusal yarar sağlayan,
çoğunlukla tekrarlanan bir dizi davranışları içermektedir.
Berne’e göre oyunlar, önceden görülebilir bir yöntemle, temas iletilerini ele geçirme, yakın
ilişkiden kaçınma ve bireyin temel inançlarına ulaşma gibi amaçlara hizmet etmektedir. Bireyler
genel olarak aşağıdaki nedenlerle oyun oynarlar:
Zamanı yapılandırmak için,
Temas iletileri almak için,
Sahip olunan duygu, düşünce, eylemler sistemini ve yerine konulan bir duygununun
sürdürülmesi için,
Ebeveyn emirlerini ve yaşam senaryolarını onaylamak için,
Kendisi ya da diğerlerinin “OKEY” olmadığını kanıtlayarak sahip olduğu yaşam
pozisyonunu sürdürmek için,
Tahminler yapabilmek için.
Berne, psikolojik oyunların gizil transaksiyonlar sonucu oluştuğunu ve Yetişkin Ego
durumunun bilinçsizliğinde oynandığını ileri sürmektedir. Oyunlar öğrenilmiş davranışlardır ve
birçok insan değişik yoğunluklarda favori oyunlarını oynarlar. Birinci düzeydeki oyunlar,
genellikle büyük travmalara neden olmayan sosyal çerçevede oynanır. İkinci düzeydeki oyunlar;
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ödül daha büyük olduğunda gerçekleşir. Bu genellikle daha içsel çerçevede olur ve olumsuz bir
bedelle sonlanır. Üçüncü düzeydeki oyunlar, doku hasarını içerir; hapishanede, hastanede ya da
morgda sonlanabilir.
Samimiyet:
Akkoyun samimiyeti, en yoğun en doyurucu temas iletilerinin sağlanabildiği bir zamanı
yapılandırma şekli olarak tanımlamaktadır. Burada koşulluların yanı sıra koşulsuz temas iletileri
de yer almaktadır. İnsan yaşamının temelinde alışkanlık, eğlence, oyun ve etkinliklerden çok her
kişinin samimiyet için sahip olduğu gizil güç yatar. Samimiyet, oyun ve sömürünün dışındadır.
Paylaşma ve sevecenlik duygularının ortaya çıktığı seyrek anlarda yaşanır.
Samimiyet insanlara birbirleri hakkında ne düşündüğü, ne hissettiği ya da nasıl algıladığı
konularını hiçbir şüpheye meydan vermeyecek şekilde öğrenme fırsatını verir. Bu nedenle
samimiyet risklidir ve samimiyetten kaçan insanlar psikolojik oyunlara başvurur. İnsanların
yaşamlarındaki samimiyet deneyimi arttıkça kurduğu psikolojik oyununun tuzağına düşme
olasılığı azalır.

5.5. Ego Durumları
Ego (benlik) durumları, Transaksiyonel Analiz’in en temel kavramıdır ve kişiliğin
anlaşılmasında etkili bir araçtır. Berne’e göre Ego durumu, “fenomenolojik anlamda belli bir
duruma ilişkin duyguların tutarlı bir sistem, operasyonel anlamda tutarlı davranış örüntüleri
takımı, pragmatik anlamda da ilgili davranış örüntüleri takımını güdüleyen duygular sistemi”
olarak tanımlanabilir. Tutarlı bir davranış örüntüsü ile ilişkili olarak doğrudan tutarlı duygu,
düşünce ve yaşantılar örüntüsü olarak da tanımlanabilen ego durumu duygu ve davranışların yanı
sıra düşünceleri de kapsamaktadır. Egonun incelenmesi için davranışların gözlemlenmesi ve
bunlara ad konması bir yol olabilir.
Transaksiyonel Analiz’de üç tip ego durumundan söz edilir: Ebeveyn, Yetişkin ve Çocuk.
Her insan bu üç ego durumunu sergilemektedir. Herhangi bir insan bir sosyal grup ortamında veya
herhangi bir anda bu ego durumlarından birini baskın olarak sergileyebilir.
Ebeveyn (Exteropsychic) Ego Durumu
Ebeveyn figürlerini anımsatan dış kaynaklı duygu, düşünce, tutum ve davranışlardır. 0-5
yaşları arasında dışarıdan dayatılan, sorgulamadan benliğimize mal ettiğimiz yaşam kayıtları
kişiliğimizin “ana-baba” yönünü oluşturur. Bu ana-baba ile sınırlı değildir ve yaşamımızda ana
baba yerine geçen kişi ve nesnelerle kurulan ilişkiler de ebeveyn benliği içinde simgeleşir.
Ebeveyn ego durumu hem biriktirilen verilerden hem de başkalarıyla ilişki kurma şeklinde
oluşmaktadır. Dolayısıyla Ebeveyn ego durumu, çocuğa anne-baba yetileri olarak katkıda bulunan
ve duygusal yönden önemli olan tüm kişilerin tutum ve davranışlarının karışımıdır. Ebeveyn ego
durumundaki kayıtlar, bizim yaşamla baş etmek için başkalarından aldığımız kayıtlardır. Bir kimse
başkalarına ve çevresine tepkide bulunurken, eğer bu kayıtlarını harekete geçirecek şekilde
davranıyor ve kayıtlardaki benzer yaşantılar içinde ise Ebeveyn ego durumundan hareket ediyor
demektir.
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Ebeveyn ego durumu kişiliğin insanlara, nasıl davranmaları gerektiği konusunda, öğütler,
emirler veren kısmıdır ve kendini, ”koruyucu ebeveyn” ve “eleştirel ebeveyn” olmak üzere iki
şekilde ortaya çıkarabilir.
“Koruyucu ebeveyn”, bir kimsenin kendisine ya da başkalarına özen ve sempatisi şeklinde
belirginleşmektedir. Bu nedenle ebeveyn, aşırı kontrollü ve engelleyici ya da destekleyici ve
gelişmeyi sağlayıcı olabilir. Yararlı koruyucu ebeveyn karşısındaki kimsenin gereksinimlerine
karşı duyarlıdır. Bireye ihtiyacı olduğunda yardım ve destek sağlar. Ancak eğer bu yardım karşı
tarafın ihtiyacını karşılamıyor, boğucu ve kısıtlayıcı oluyorsa yardım eden Ebeveyn aşırı koruyucu
hale gelmiş demektir. Bu durumda yararsız koruyucu ebeveyn ya aşırı izin verici ya da çok fazla
koruyucudur ve başkalarının istemediği veya gereksinimi olmayan şeyleri yapar.
“Eleştirel ebeveyn” (önyargılı ya da denetleyici ebeveyn) genellikle kişinin içinde
bulunduğu kültürün kurallarını onaylayarak ya da onaylamayarak engelleyici olan, keyfe bağlı ve
katı kurallarla belirginleşmektedir. Eleştirel ebeveyn, toplumsal kuralları/değerleri korumaya,
bunlara uymayanları eleştirmeye ve gerektiğinde cezalandırmaya yönelir, kendisine toplumun
kültürünü aktaranlardan (en çok da ana babasından) öğrendiği ve giderek “doğru” diye
benimsediği toplumsal kuralları yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedefler.
Ebeveyn benlik durumu, bir bakıma toplumun temsilcisi olarak hareket eder denebilir. Bu
sayede, bir toplumun doğru ve yararlı olarak savunduğu şeyler kuşaktan kuşağa aktarılır. Bu
yönüyle de her bireyin içindeki Ebeveyn ego durumu kültürlerin özellikle toplumsal değerlerin
taşıyıcısı niteliğindedir. Böylece, yeni kuşaklar her şeyi deneyerek öğrenmek zorunda kalmayıp
mevcut bilgi birikiminden yararlanırlar.
Yararlı eleştirel ebeveyn ısrarlı ve güçlüdür, süreç içinde kendisinin ve de başkalarının
haklarının hiçbirini gözardı etmeksizin savunur. Yararsız eleştirel ebeveyn ise karşısındaki
kimsenin kendine olan saygısını gözardı eder. Koruyucu ve eleştirel ebeveyn ego durumları,
günlük yaşamda ayrı ayrı ya da birlikte sergilenebilir. Yaşı kaç olursa olsun bir kişi diğerine
“Sigara içme, sağlığa zararlıdır” dediğinde bu mesaj, koruyucu ve eleştirel ebeveynin ortak
ürünüdür.
Yetişkin (Neopsychic) Ego Durumu
Yetişkin ego durumu, gerçekleri özerk ve nesnel olarak değerlendirir ve bu doğrultuda
karar verir. Yetişkin ego durumu, kişiliğin akılcı yanıdır ve usa vurmak, uyarıları değerlendirmek,
teknik bilgi sağlamak ve bu bilgiyi gelecekte kullanmak üzere depolamak için kullanılabilir.
Ayrıca, kişinin yaşamını bağımsız bir biçimde sürdürmesini ve tepki göstermekte daha seçici
davranmasını mümkün kılar.
Yetişkin kısmen kendi kendini programlayan bir bilgisayara benzetilebilir ve bunun
yeterlilik ölçütünün de bir kimsenin kendine verilen bilgileri kullanabilmesi ile ilgilidir. Yetişkin
ego durumu, düzenleme, uyum sağlama ve zekâ gibi özelliklere sahiptir. Algılama, bellekte tutma,
veri işleme ve benzeri bilişsel etkinlikler, yetişkin ego durumunun işlevidir. Yetişkin ego
durumunun yardımıyla, fiziksel gerçeklere ilişkin nesnel bilgiler toplanır. Bireylerin yetişkin yanı,
ebeveyn ve çocuk yanlarından farklı olarak nesnel verileri işleyerek yaşamda karşılaşılan her tür
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problemin çözümüne yönelik yaşantılardan oluşur. Çocuk ego durumunda ise öznel algılamaya
dayalı olarak problem çözme yaşantıları bulunmaktadır. Yetişkin ego durumu geçmişe değil şu
an’a yönelik olduğundan, Ebeveyn ego durumundan da farklıdır.
Çocuk (Arcaheopsychic) Ego Durumu
Kişinin çocukluğuna ait izleri içeren duygu, düşünce, tutum ve davranış örüntüleri
dizisidir. Çocuk ego durumu 0-5 yaş arasında kurulur ve yaşamın belki de en kritik bir döneminde
yapılanır. Yaşı ya da eğitim düzeyi ne olursa olsun her insan çocuk ego durumunu sergileyebilir.
Çocuk ego durumu, duyguların, deneyimlerin ve uygulamaların iç dünyasıdır. Burada
kullanılan çocuk kavramında kastedilen şey, yalnızca çocukluk yaşantılarından oluşmuş değildir
ya da kişiliğin “az gelişmiş” ya da ”çocuksu” yanı olarak anlaşılmamalıdır. Aynı zamanda,
yaşamın başından sonuna kadar her zaman temel varlığı korumaya yönelik olan yaşantılar da
kastedilmektedir. Bu yaşantılar, kişiliğin en orijinal kısmını oluşturur. Çocukluktaki yaşantıların
tekrarlanması, bunlara yeni yaşantıların eklenmesi ile yaşam boyu sürer gider.
Çocuk ego durumu iki şekilde gözlenir: “doğal çocuk” ve “uygulu çocuk” :
Doğal çocuk, kişinin fiziksel gereksinimlerini gözetir, yaratıcılık ve engellere karşı çıkma
gibi davranışların spontane ifadesi ile sergilenir, içinden geldiği gibi davranır, kişiliğin eğitilmemiş
yanıdır. Doğal çocuk Berne’e göre “doğal çocuk” kişiliğin en değerli parçasıdır. Doğal çocuk
durumunun olumlu hali, içinden geçenleri doğrudan ifade etmesi, eğlenceli olması, yakınlık
kurması, süreç içinde hiç kimseyi incitmemesi şeklinde sıralanabilir. Kendisine zarar verici
davranışlar gösterme ilk bakışta doğal çocuğun eylemi gibi görünmekte iken, aslında uygulu
çocuğun eylemidir.
Uygulu çocuk, surat asma, geri çekilme ve engellenme gibi davranışlarda gözlenen ve
ebeveyn etkisi altında olan duygu ve davranışlar olarak sergilenir. Sanki ebeveynleri onu
dinliyormuş ya da gözlüyormuş gibi tepkide bulunur. Çalışkandır, uslu ve asidir ya da ebeveyn
figürlerinin herhangi birini referans alarak davranışlar gösterir. Uygulu çocuk, doğal çocuğun az
ya da çok eğitilmesiyle ortaya çıkan bir benlik durumudur. Yararlı uygulu çocuk, isteklerine ulaşır
veya en azından kendisi için “önemli” olarak gördüğü insanların beklentilerine uygun davranarak
uslu davranır. Yararsız uygulu çocuk, başkalarının ilgisini çekmek için yıkıcı davranışlar gösterir,
başkalarına karşı incitici sözler söyler sonra da insanların ondan neden uzak durduğunu
anlayamaz.
Transaksiyonel Analiz Yaklaşımı, bireyin her üç ego durumuna gereksinimi olduğunu
savunur. Ego Durumlarının Yapısal Analizi, bir ego durumundaki duygu, düşünce ve davranış
örüntüsünü tanımlama ve diğer ego durumlarından ayırt etmek için kullanılır. Amaç kişinin
dışlama ve bulaşma şeklinde engellenmeksizin tüm ego durumlarını kullanabilmesini sağlamaktır.
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5.6. Transaksiyon Türleri
Transaksiyonel Analiz’de, “temas” adı verilen tanınma birimi sosyal etkileşimin temel
birimidir. Temas alışverişi bir transaksiyonu oluşturur. Bu nedenle törenler, etkinlikler, vakit
geçirme, oyunlar ve samimiyet transaksiyonlar olarak düşünülebilir. Transaksiyonlar sırasında,
herhangi bir anda ve herhangi bir kimsenin üç ego durumundan birisine başat olarak enerji
yüklenir. Böylece, transaksiyonlar ego durumları arasında yer alır ve en basit düzeyde yapılan
Transaksiyonel Analiz işlemi, uyarıcı ve tepki alışverişini içeren ego durumlarının
tanımlanmasından oluşur.
Transaksiyonel Analiz’de üç tür transaksiyon ve üç iletişim kuralı vardır: Tamamlayıcı
Transaksiyon, Kapalı Transaksiyon ve Gizil Transaksiyon.
Tamamlayıcı Transaksiyonlar
Tamamlayıcı Transaksiyon’da uyarıcı-tepki transaksiyonlarının yönü birbirleri ile
tutarlıdır, dolayısıyla çatışma yoktur ve böyle olduğu sürece iletişim devam eder. Burada tepkide
bulunan kişi, karşısındakinin beklentisini karşılamaktadır.
Kapalı (Çapraz) Transaksiyonlar
Kapalı Transaksiyon’da ileti gönderilen ego durumundan değil, başka bir ego durumundan
tepki alınır ve böyle olduğunda iletişim kesilir. Bir başka deyişle tepkide bulunan kişi,
karşısındakinin kendisini uyardığı ego durumundan tepkide bulunmaktadır. Dolayısıyla yanıt
uygun değildir ve beklenmeyen/istenmeyen yanıt vardır ve bu bir çatışma doğurur. Çatışmanın
varlığı nedeniyle iletişim sona erer; çünkü bireyin beklentisi karşısındaki kimsenin beklentisini
karşılamamaktadır. Transaksiyonlar çapraz olduğunda, taraflardan biri ya da ikisi birlikte ego
durumlarını değiştirerek yeniden iletişim kurmadıkça, iletişim sürmeyecektir.
Gizil Transaksiyonlar
Gizil Transaksiyonlar’da ise iki tür mesaj vardır; kabul edilebilir sosyal mesajların altında
psikolojik mesajlar saklıdır ve bu durumda sosyal mesaja bakılarak davranış önceden tahmin
edilemez, davranışın anlaşılması için psikolojik mesajlara bakmak gereklidir.
İkiden fazla ego durumunun kullanılması ve iki farklı mesajın aynı anda yer alması
nedeniyle karmaşık olan Gizil Transaksiyonlar hem kapalı hem de Tamamlayıcı Transaksiyonlar’ı
içermektedir. Ancak kapalı bir transaksiyonu içermesine rağmen, karşıdaki kişinin beklentisi
karşılandığından bu transaksiyonlar sürebilmektedir. İletişimin üçüncü kuralı; bir gizli
transaksiyonun davranışsal sonucunu, sosyal düzey değil, psikolojik düzey belirler. Dolayısıyla
bu tür iletişim çatışmaya neden olabildiği gibi olmayabilir de, aynı şekilde iletişim
sonlandırılabileceği gibi birey ihtiyacını karşıladığını düşünüyorsa sonlandırılmayabilir de.
Müracaatçı ile çalışırken etkileşimlerde farklılıkları bilmek gerekir. Ebeveyn, Yetişkin ve
Çocuk’un kapsamı ile Ebeveyn, Yetişkin ve Çocuk’un işlevi nedeniyle iki yönden farklılık
mevcuttur. Bulaşma, dışlama söz konusu olabilir. İdeal olarak Ebeveyn, Yetişkin ve Çocuk ego
durumları ayrı olmalıdır ve üçü arasında yumuşak geçişler vardır. Etkileşimlerde ebeveyn
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yetişkinle bulaşmışsa ön yargı (ebeveyn inançları) söz konusudur. Çocuk yetişkinle bulaşmışsa
korku, halüsinasyon söz konusudur.
Yapılan araştırmalar, Türk toplumu için Kapalı ve Gizil Transaksiyonların geçerli
olduğunu söylemenin mümkün olduğunu göstermektedir. Bireyler kendilerinden daha üst
konumdaki kişilerle, yani otorite figürleri ile Gizil Transaksiyonlar ile iletişim kurmayı tercih
ederlerken, kendileri ile aynı konumdaki kişilerle hem Gizil hem de Kapalı Transaksiyonları tercih
etmektedirler.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
• Temel kurucusu Eric Berne olan “Transaksiyonel Analiz”, kişisel değişme ve gelişme
için sistematik bir psikoterapi yaklaşımı olarak kabul edilmektedir. Transaksiyonel Analiz’in
amacı, Yetişkinin “Ebeveyn” ve “Çocuğu” ne zaman serbest bırakacağına, ne zaman yönetici
olacağına karar verme yeteneğini kazanmasına yardımcı olmak veya sosyal kontrol
kazandırmaktır. Eğer birey sosyal kontrole sahip değilse karşısındaki bireyler bilerek veya
bilmeyerek onun Ebeveyn ya da çocuk Ego durumlarını olumsuz olacak şekilde uyarabilirler.
• Transaksiyonel Analiz, bireyde kişiliğin nasıl yapılandığını açıklaması; bireyin nasıl
iletişim kurduğunu ortaya koyması ve davranış bozukluklarının nasıl oluştuğunu göstermesi
bakımından işlevseldir. Müracaatçı ile terapi sürecinin temel amacı, müracaatçının değişmesinin
sağlanmasıdır. Değişme ve iyileşme temel hedef olarak ele alınmaktadır.
• Transaksiyonel Analiz, “İnsanların iyi olduğu” temel varsayımına dayanmaktadır.
Bununla ilişkili iki varsayımdan daha söz edilebilir. Bunlardan birincisi ağır türde bir beyin hasarı
veya engeli yoksa bütün insanlar düşünme kapasitesine sahiptir. Bir diğeri ise insanların yapısında
hem zihinsel hem de fiziksel olarak sağlıklı olmak için bir dürtünün bulunduğu inancıdır.
• Transaksiyonel Analiz, insanlar arası transaksiyonları temel alan, pek çok kavramı
içeren oldukça geniş kapsamlı bir kuramdır. Bireyler transaksiyonları, kendilerini ve başkalarını
nasıl algıladıklarına göre gerçekleştirir, seçimlerini buna göre değerlendirir. Çevresiyle
ilişkilerinde kendisini ve çevresini iyi ya da kötü olarak algılamasına dayalı olarak bir pozisyon
benimser. Transaksiyonel Yaklaşım’da bu durum varoluşsal bakımdan “OKEY (iyi) olma hali”
olarak ifade edilmekte ve bireyin kendisine ve başkalarına ilişkin algılarını dayandırdığı temel
duruma da yaşam pozisyonu adı verilmektedir.
• Yetişkinlik dönemine gelen herkes bu yaşam pozisyonlarından birisine dayalı olarak
yaşamının nasıl geçeceğini belirlemektedir. İnsanlar, çocukluk yıllarında insanların iyi ve güvenli
olup olmadığına ilişkin kararını verir. Bireyin temel inanç sistemi kendisi ve başkaları hakkında
verdiği karar verme süreciyle şekillenir. Beş ile yedi yaşa kadar olan dönemde herkes duygusal
olarak bu dört yaşam pozisyonunu yaşar. Ancak Yetişkin ego durumu geliştikçe “Ben iyiyim, sen
de iyisin” pozisyonu bilinçli olarak seçilebilmektedir. Yaklaşım ile insan davranışları ile ilgili
karmaşık fikirler basit bir dille açıklayabilecektir.
• Transaksiyonel Analiz’de üç tip ego durumundan söz edilir: Ebeveyn, Yetişkin ve
Çocuk. Her insan bu üç ego durumunu sergilemektedir. Herhangi bir insan bir sosyal grup
ortamında veya herhangi bir anda bu ego durumlarından birini baskın olarak sergileyebilir.
Transaksiyonel Analiz Yaklaşımı, bireyin her üç ego durumuna gereksinimi olduğunu savunur.
Ego Durumlarının Yapısal Analizi, bir ego durumundaki duygu, düşünce ve davranış örüntüsünü
tanımlama ve diğer ego durumlarından ayırt etmek için kullanılır. Amaç kişinin dışlama ve
bulaşma şeklinde engellenmeksizin tüm ego durumlarını kullanabilmesini sağlamaktır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki kişilerden hangisi transaksiyonel analizin kurucusudur?
a) Carl Rogers
b) Frederıck Perls
c) Eric Berne
d) James Bugental
e) Viktor Frankl
2) Aşağıdakilerinden hangisi zamanı yapılandırma şekillerinden birisi değildir?
a) Sosyal oyunlar
b) Törenler
c) Geri Çekilme
d) Vakit Geçirme
e) Etkinlikler
3) Aşağıdakilerden hangisi bireylerin oyun oynama nedenleri arasında yer almaz?
a) Zamanı yapılandırmak için,
b) Temas iletileri almak için,
c) Sahip olunan duygu, düşünce, eylemler sistemini ve yerine konulan bir duygununun
sürdürülmesi için,
d) Ebeveyn emirlerini ve yaşam senaryolarını onaylamamak için,
e) Tahminler yapabilmek için.
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4) Aşağıdakilerden hangisi Berne’nin ifade ettiği dört tür yaşam pozisyonundan birisi
değildir?
a) Ben iyi değilim-Sen iyisin.
b) Ben iyiyim- Ben iyi değilim
c) Ben iyi değilim-Sen de iyi değilsin
d) Ben iyiyim-Sen iyi değilsin.
e) Ben iyiyim-Sen de iyisin.
5) Transakiyonel analize göre insanın kişiliği kaç dönemden oluşur?
a) 4
b) 3
c) 2
d) 1
e) 5
6) Aşağıdakilerden hangisi kuramın temel varsayımlarından birisi değildir?
a) İnsanın değerli olduğu
b) Pratikte herkes yeterli bir şekilde gerçeğe yönelimlidir.
c) Kişiler yetişkin işlevler için gereken nörolojik aygıta sahiptir.
d) Kendi yaşamlarının akışını değiştirebilirler.
e) İnsanların yapısında sağlıklı olmamak için bir dürtünün bulunduğuna inanma
7) Aşağıdakilerinden hangisi transaksiyonel türlerindendir?
a) Açık-Kapalı-Gizil
b) Tamamlayıcı-Kapalı- Gizil
c) Gizli -Tamamlayıcı- Açık
d) Açık-Kapalı-Gizli
e) Tamamlayıcı-Açık- Kapalı
8) Aşağıdakilerinden hangisi transaksiyoneldeki üç tip ego durumunu içermektedir?
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a) Ebeveyn, yetişkin ve çocuk ego
b) Ebeveyn, yaşlı ve çocuk ego
c) Yetişkin, yaşlı ve çocuk ego
d) Çocuk, ergen ve yetişkin ego
e) Yaşlı, ebeveyn ve yetişkin ego
9) Transaksiyonel Analizin amacı, Yetişkinin “Ebeveyn” ve “Çocuğu” ne zaman serbest
bırakacağına, ne zaman yönetici olacağına karar verme yeteneğini kazanmasına yardımcı olmak
veya sosyal kontrol kazandırmaktır.
a) Evet
b) Hayır
10) Transaksiyonel Analizde, ...................... adı verilen tanınma birimi sosyal etkileşimin
temel birimidir.

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)d, 4)b, 5)b, 6)e, 7)b, 8)a, 9)a, 10)temas
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VAROLUŞÇU YAKLAŞIM

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Fenomenolojik Bakış Açısı
Varoluşçuluk (Existentialism) Nedir?
Varoluşçuluğun Ortaya Çıkış Süreci
Dasien (Evrende Bulunmak)
Varoluşçu Yaklaşım’ın Temel İlkeleri
Varoluşçu Yaklaşım’ın Temel Kavramları
Terapötik Süreç
Varoluşçu Yaklaşım ve Sosyal Hizmet
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Mesleki olarak ileride
kullanılacak olan
kavramları ve uygulama
yöntemlerini öğrenir.
Bu ünite kapsamında;
Varoluşçu Yaklaşım’ın
gelişim sürecini kavramış,
Varoluşçu
Yaklaşım

Varoluşçu Yaklaşım’ın
temel kavramlarını
öğrenmiş,

Metinler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

Varoluşçu Yaklaşım’ın
müdahale tekniklerini
öğrenmiş,
Varoluşçu Yaklaşım’ı
mesleki olarak
içselleştirebilmeyi kavramış
olabileceksiniz.
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6. VAROLUŞÇU YAKLAŞIM
Varoluşçu Yaklaşım, Ortodoks psikanalizinin ortaya çıkardığı deterministik görüşe ve
Radikal Davranışçı Yaklaşım’a bir noktada tepki olarak ortaya çıkmıştır. Varoluşçu Yaklaşım’ın
reddettiği Psikanalitik Yaklaşım’a göre, insan davranışlarının ve özgürlüğünün bilinçaltı güçlerle,
geçmişte yaşanmış olaylarla ve sağlıklı olmayan güdülerce sınırlandırıldığı ifade edilirken,
Davranışçı Yaklaşım’a göre ise insanın özgürlüğü sosyal ve kültürel çevresi tarafından
sınırlandırılmaktadır. Varoluşçu Yaklaşım’ı savunanlar ise insanların içinde bulundukları bu
gerçeklerin bir kısmını kabul etseler bile, insanın özgürlüğünün temelde kendi koşullarını seçmek
olduğunu ileri sürmektedirler.
Varoluşçu Yaklaşım, insanın özgür olduğu ve kişisel tercihlerinden ve eylemlerinden
kendisinin sorumlu olduğu varsayımına dayanır. Kişi kendi yaşamının karar vericisi ve yöneticisi
olmalıdır.
Bu yaklaşım kişinin kendisinin davranışlarının sorumluluğunu kabullenmesi
gerektiğini ve kişininin içinde yaşadığı koşulları şekillendirme gücüne sahip olduğu için koşulların
kurbanı olmadığı savından hareket eder. Bu yaklaşımın temeli danışanların kendi yaşamları
üzerinde düşünmelerini, alternatifler hakkında bilinçlendirilmelerini ve bunların içerisinden
birisine karar vermelerini hedeflemektedir. Bu durum danışanların kendi sorumluluklarını
üstlenmeleri gerçeğini beraberinde getirmektedir. Kişinin kendi yaşamı hakkındaki kararı ancak
kendisinin verebileceği ve bu durumun sorumluluğunu da yine danışanın üstlenmesi gerektiği
görüşünden hareket eder.
Varoluşçu Yaklaşım, tıbbi modelin geleneksel “tedavi” etme yaklaşımı içerisinde
tasarlanmamıştır. Bu yaklaşımda danışan “hasta” olarak değil, yaşamdan sıkılmış ve bu nedenle
uyum zorluğu çeken kişi olarak tanımlanmıştır. Kişinin bulunduğu yerin farkına varması, alternatif
tercihler arasından kendisi için en doğru yolu seçmesi ve sonuçta kendi yaşamı hakkında
kendisinin karar vermesi noktasında desteğe ihtiyacı söz konusudur. Varoluşçu Yaklaşım,
yaşamda bir anlam ve değer arama sürecidir. Kişi kendi yaşamının kurbanı değil, mimarı
olmalıdır. Kişi yaşamın bir nesnesi değildir. Kişinin kendini var edebileceği ve dönüştürebileceği
ilkesine dayanır. Bu yaklaşım, felsefe içerisinde yer alan varoluşçuluk akımının psikoloji bilimine
uyarlanmış durumudur.
Varoluşçu Yaklaşım’ın diğer önemli bir özelliği de yalnızca bir kişi ya da belli bir grup
tarafından ortaya çıkarılmamasıdır. Bunun yerine 1940 ve 1950’lerde birçok felsefi yaklaşım
arasından spontane olarak psikiyatri ve psikoloji ekolleri arasındaki yerini almıştır. Bu terapi
yaklaşımı, günümüz dünyasında yaşanan yabancılaşma, yalnızlık, anlamsızlık gibi çağdaş
dünyada karşılaşılan sorunları çözmek üzere, yazarların yalnızlık yaşayan insanların deneyimleri
ve bu durum sonucu oluşan kaygıları üzerinde odaklanmaktadır. Varoluşçu felsefenin tarihsel
geçmişi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen kişi ya da öğrencilerin ; Soren Kierkegaard
(1813-1855), Friedrich Nietzsche (1844-1900), Martin Heidegger (1889-1976), Jean-Paul Sartre
(1905-1980), Martin Buber (1878-1965), Ludwing Binswanger (1881-1966), ve Medard Boss
(1903-1991) gibi düşünür ve yazarların özgeçmişleri ve eserleri hakkında bilgi sahibi olmaları
gerekir.
Ancak her ne kadar tek bir kişi ya da grup tarafından geliştirilmiş olmasa da Çağdaş
Varoluşçu Yaklaşım’ın temel kuramcıları arasında; Viktor Frankl (1905-1997), Rollo May (1909111

1994), James Bugental (1915-2008) ve Irvin Yalom (1931-…) yer alır.
Yaşamının dramatik yönü (Nazi ölüm kamplarında yaşadıkları, eşi ve ailesinin diğer
üyelerinin kamplarda ölümü) ve kuramın gelişimindeki önemli rolü dikkate alındığında bu
yaklaşımın kuramcılardan hiçbirinin Viktor Frankl kadar popüler olmadığı söylenebilir. Viktor
Frankl, bu kuramı Avrupa’da geliştiren ve Amerika’ya getiren kişi olarak farklı bir öneme sahiptir.
Frued’un deterministik görüşlerinin birçoğuna tepki göstermiş ve kendi kuramını “özgürlük”,
“sorumluluk”, “anlam” ve “değerlerin araştırılması” üzerine kurgulamıştır. “Anlam Yoluyla
Terapi” anlamına gelen “logoterapi”yi geliştirmiştir. Frankl’ın, deneyim ve yazılarının odak
noktasına Nietzsche’nin “beni öldürmeyen her şey beni daha güçlü kılar” sözünü koyduğu
söylenebilir.
Frankl’a göre “Yaşamak demek, gün be gün yaşamı kucaklayabilmek, aynı zamanda acı
çekmenin anlamını bulabilmek demektir.”

6.1. Fenomenolojik Bakiş Açisi
Yirminci yüzyılın felsefi akımlarından "Fenomenoloji"nin (özü görüleme) kurucusu olan
Edmund Husserl; "Felsefe, felsefelerden değil, şeylerden, fenomenlerden hareket etmeli; şeylere,
fenomenlere dönmelidir" ifadesiyle ünlenmiştir. Husserl'in geliştirmiş olduğu bu akım, “öze”
ilişkin bilginin varlığını kabul etmeyen on dokuzuncu yüzyıl felsefesine tepki şeklinde gelişmiştir.
Aynı zamanda, “Varoluşçu Felsefe”nin (Existentialism) ve “Yeni Ontoloji”nin de ortaya
çıkmasına sebep olmuştur.
İnsanın duyularına kendisini gösteren varlığın yani “realite”nin tümüyle bir fenomen, eş
deyişle “kendisini gösteren”, “görünen” olduğu şüphesizdir. O halde “realite” kendisini bize
“fenomen” olarak sunmaktadır. Oysa, felsefe tarihi dikkate alındığında, kendisini bize fenomen
olarak sunan bu realiteye güvenilemeyeceği bilinmektedir. Çünkü “realite” yi bize sunan
duyularımızdır. Duyulara güvenmek ise söz konusu olamaz çünkü onlar “realite” hususunda bizi
aldatabilir. Duyulara kendini arz eden “realite” sürekli değiştiğine göre, yani şimdi sıcak olan bir
cisim biraz sonra soğuk, şimdi yeşil olan bir yaprak bir müddet sonra kuruduğunda sarardığı için,
biz hangi “realite” ile gördüğümüz nesnenin gerçeği diğer bir ifade ile hakikati ifade ettiğini
söyleyebiliriz?
Oysa, fenomenoloji, bir “öz bilimi” olarak, “özü kavramak” için realiteden yüz çevirmek
zorunluluğu üzerine vurgu yapmaktadır. Geleneksel felsefi anlayışta hakikat yani öz objektif ve
değişmezdir. Ancak “realite”, yani fenomen kendini gösteren olup, sadece görünüşten başka bir
şey değildir. Bu durum fenomen ve öz kavramlarının taban tabana zıt olduğunu ve fenomenin
yalnızca görünüşten ibaret olduğunu ortaya koyar.
Kierkegaard ve Nietzsche tarfından ortaya konan “insan olmanın subjektif deneyimi”
yirminci yüzyılda, Martin Heidegger’ in “fenomenolojik varoluşçuluk kavramı”nı ortaya
çıkarmıştır. Bu kavram “dünyada var olduğumuzu” ve içine adeta atıldığımız dünyada
yaşantımızın dünyadan ayrı olduğunu düşünmememiz gerektiğini ifade etmektedir. Her gün
günlük yaşamda meydana getirdiğimiz rutinler, alışkanlıklarımız yaşantımızın sonsuza kadar
süreceği izlenimi uyandırır. Bizler zamanımızı boş yere harcamamalıyız. İnsanların duygu
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durumlarının yaşantılarını otantik bir şekilde geçirip geçirmediklerine göre değiştiğini ifade
etmektedir. Gerekçelerini bilmediğimiz karmaşık duygularımızı açık bir farkındalık haline
dönüştürdüğümüzde nasıl biri olmak istediğimiz konusu daha olumlu çözümlemelere destek
olacaktır. Heidegger’ in Fenomenolojik Varoluşçuluk Kavramı, kişinin geçmiş yaşamı üzerinde
durmak yerine “otantik yaşantılar” ile gelecek üzerine odaklanmak gerektiğini öngörmektedir.

6.2. Varoluşçuluk (Existentialism) Nedir?
İnsanlık tarihi boyunca düşünürler varoluşçuluk nedir sorusuna cevaplar aramış ve farklı
cevaplar vermişlerdir. Varoluşçuluğun, kesin bir tanımı söz konusu olmamakla birlikte genel
anlamda “dünyada insan olarak var olmanın ne olduğunu” anlama ve açıklama amacındadır.
“İnsanın varoluşuyla doğal nesnelerin varlık türü arasındaki ilişkiyi vurgulayan; iradesi ve bilinci
olan insanların, irade ve bilinçten yoksun nesneler dünyasına fırlatılmış olduğunu öne süren felsefe
anlayışıdır.”
Bugüne kadar farklı düşünürler tarafından farklı cevaplar verilen bir sorudur. Örneğin;
“Weil’e göre varoluşçuluk bir bunalım, Mounier’ye göre umutsuzluk, Hamelin’e göre bunaltı,
Banfi’ye göre kötümserlik, Wahl’a göre başkaldırış, Marcel’e göre özgürlük, Lukacs’a göre
idealizm (düşüncülük), Benda’ya göre usdışıcılık (irrati- onalisme), Foulquie’ye göre saçmalık
felsefesidir.
Heinamann’a göre varoluşçuluğun kesin bir tanımını yapmak olanaksızdır. Heinamann’a
göre, “Varoluşçuluğun gerçek bir tanımı yapılamaz. Çünkü varoluşçuluk sözcüğünü kucaklayan
tek bir öz, tek ve değişikliğe uğramayan tek bir felsefe yoktur. Bu sözcük, aralarında derin ayrımlar
bulunan çeşitli felsefeleri gösterir.”
Sartre da aynı şekilde Heinamann gibi varoluşçuluğa ilişkin somut ve tek bir kavramsal
tanım yapmaktan uzak durmuştur.
Jean Paul Sartre’ a göre, Genel Anlamda Varoluşçuluk;
“İnsanoğlu madem ki dünyaya atılmıştır, kendi başına bırakılmıştır, öyleyse yaptıklarından
sorumludur. Nitekim o, kendini nasıl kurarsa öyle olacaktır. Tasarılarına, seçmelerine, eylemlerine
göre varlığına bir öz kazandıracaktır. Edimleriyle kendini gerçekleştirecektir.
Gerçekleştirmelidir.”
Yine Sartre’ a göre, “Elbette bir şeyin tanımlanamaması onun yok olduğunu göstermez.
Nitekim aşkı, şiiri, elektriği de tanımlayamıyoruz, ama yok da sayamıyoruz. Çünkü her gün onların
çeşitli belirtileriyle karşılaşıyoruz. Tıpkı, sık sık varoluşçu ürünlerle karşılaştığımız gibi…”
Albert Camus’ a göre ise Varoluşçuluk;
“Her şey şaşmakla başlamıştır. Ne zaman dünyanın derin anlamını sezer gibi olduysam,
onun basitliği şaşırttı beni.”
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6.3. Varoluşçuluğun Ortaya Çıkış Süreci
Emmanuel Mounier’ye göre, varoluşçuluk kavramının kökleri Sokrates’e, Stoi’cılara, St.
Augustin ile St. Bernard’a değin uzanır. Varoluşçuluğun temelinde Blaise Pascal (1623-1662),
Mam de Birand (1766-1824) ve Sören Klerkegaard (1813-1855) bulunur.
Yine Ritter’e göre, varoluşçuluk, “köklerinden kopmuş (...), temelini yitirmiş, geçmişe,
tarihe güvenini kaybetmiş (...), toplumda yabancılaşmış (...), mutsuz, huzursuz insan varlığını dile
getiren” bir felsefedir. Bu felsefe temelde, “toplum içinde yaşayan bireyin tehdit altında olduğu
(...), günümüzle gelenek arasındaki bağlantının koptuğu (...), insanın manasız bir varlık haline
geldiği (...), kendi kendini yitirmek tehlikesinin baş gösterdiği yerde” kendini gösterir.
Kimi düşünürler, örneğin Tillich Varoluşçuluğun ortaya çıkışının kökenini sanayileşmeye
bağlamaktır. Makinelerin üretimde kullanılmaya başlaması beraberinde çeşitli sorunları
getirmektedir. İnsanlar gitgide makinelerin egemenliği altına girmektedir. Bu süreç insanların
kişiliğini, duygularını, bilincini gittikçe daha fazla etkiler hale gelmektedir. İnsan sistemin
işleyişinde sadece bir vida haline gelmekte ve nesneleşmektedir.
Varoluşçu Yaklaşım yukarıda ifade edilen kimi durumu hem ortaya koyup yansıtan hem
de ona karşı tepki gösteren bir felsefedir. İnsanlar hangi sınıfa mensup ya da hangi gelir düzeyine
sahip olurlarsa olsunlar yalnızlığın, terk edilmişliğin ve umutsuzluğun etkisi altındadırlar. İnsanın
içinde bulunduğu bu durumun farkına vararak kendini tanıması, benlik bilincini artırması,
baskıdan kurtulması ve özüne dönmesi amaçlanır. Kişilere yönelik toptancı bakış açısı ile
değerlendirmeyi, benliği çiğneyen zorbalıklara karşı koymayı öngörür. Bu yüzden öznelliğe ve
bireyselliğe oldukça fazla önem atfeder.
Diğer taraftan Varoluşçu Terapi Hareketi’nin çıkış dönemi 1940 ve 50’li yıllara denk
gelmektedir. Bu dönem Avrupa’nın farklı bölgelerinde spontane gelişmiştir. Bu durumun başlıca
nedenleri arasında o dönemin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısının etkili olduğu söylenebilir.
Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’nın etkileri, toplumsal yapıdaki değişim ve dönüşümler, hızlı
sanayileşme, göçler, yalnızlık, yabancılaşma ve modern yaşam tarzının beraberinde getirdiği
ikilemler, bu kapsamda hiçlikle karşı karşıya yaşamını sürdürmek zorunda kalan insana yardım
sağlanması amacıyla ortaya çıkmış ve gelişmiştir.
Kierkegaard'a göre, doğruluk her defasında yeniden gerçekleştirilmelidir, çünkü “varoluş”
gerçeklik anlamına gelmez. Bir öğretmenin öğrencisini kendi gibi yetiştirmeye ve kopyası
yapmaya hakkı yoktur. Öğretmen öğrencisini ancak dolaylı yollardan destekleyerek, öğrencinin
kendi kendini gerçekleştirmesi için gereken ortamın yaratılmasına katkı sağlamalıdır.
Heidegger bu yaklaşımda, çıkış noktası olarak insanı almaktadır. Yalnızca insan,
özbenliğini, kişiliğini ve varlığını sorabilen, var olanın sınırlarını zorlayabilendir. Heidegger'e
göre “insan burada olandır (Dasein) ve insan varoluştur.”
Dasien (Evrende Bulunmak)
Heidegger’e göre; insan “varlığın çobanı,” varlıktan bir örnek, bir eş baskıdır” “Yalnızca
insan gerçekten burada olandır, gerçek var olandır”. Heidegger, tüm canlı varlıklar arasında
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varlığını sorgulayan bu var olana Almanca kelime olan “Dasien” (burada olan) kavramını
kullanıyor, bu kavram aynı zamanda yaşam anlamına da gelmektedir. Ancak Heidegger, bu
kavramları somut anlamlarına inerek kullanmıştır. Dasien kelime olarak aynı zamanda insan
anlamına da gelmektedir. Heidegger tarafından “Varlık ve Zaman” adlı kitabında kullandığı bir
kavramdır. “İnsanın bağlantı kurduğu varlığın kendisi varoluş oluyor.” Bu nedenden dolayı insan
burada olandır. Heidegger, insan kelimesi yerine çoğunlukla Dasien kelimesini kullanmaktadır.
Heidegger’e göre “Dünyanın içinde olmak” ve “Birlikte olmak.” Her insanın dünyada var
olduğunun bir göstergesidir. Bu durum insanın ben ve dış dünya olarak birbirinden ayrılmadığını
göstermesi bakımından önemlidir. Dış dünya diye ayrı bir şey yoktur. Dünya insan ürünüdür. İnsan
ortadan kalktığı zaman dünya da ortadan kalkar. Oysa şimdiye kadar insan dünyanın ürünü
konumundaydı. Dünyanın kendi başına bir değeri olmadığı gibi, insan için buradadır.
İnsanın daseini ne kadar güçlü ise bireyin kişiliği de o denli sağlıklı olacaktır. Ancak
insanın doğuştan gelen yeteneklerini yaşama aktarabilmesi ve “dasein”nını geliştirmesi sürekli bir
özveri ve cesaret gerektirmektedir.
Dasein sözcüğü Varoluşçu Yaklaşım’ın temel kavramıdır. Dünya içinde var olmak
anlamına gelen bu kavram, Freud’un egosu ya da Jung’un arketipi gibi insana atfedilen bir özellik
değildir. Almanca bir sözcük olan Dasein cansız şeylerin anlatımı için kullanılan “Varhandesein”
kelimesinin zıt anlamıdır. İnsanın dünyadan ayrı bir yaşam alanı yoktur. İnsan ve içinde yaşadığı
dünya bir bütündür. İnsan ne ister, ne yapar, ne görürse ve nasıl yaparsa odur. Herhangi bir kalıp
içinde değerlendirilmemelidir.
Her insan (akli melekeleri yerinde olduğu sürece) yapmış olduğu davranışlarından
sorumludur. İnsan yapısı itibariyle durağan bir nitelikte değildir. Sürekli bir şeyler olma ve değişim
halindedir. İnsanın temelde dünyada oluşu üçe ayrılmaktadır.
Bunlar;
1. Umwelt (Doğa Yasalarının Dünyası),
2. Mithwelt (İnsan Dünyası),
3. Eingenwelth (Kişinin Öznel Dünyası).
Temelde bu üç dünya birbiri ile ayrılmaz bir bütünlük içermektedir.
Umwelt (Doğa Yasalarının Dünyası):
İnsanın bedensel varlığını sürdürme ve biyolojik ihtiyaçlarını karşılama dünyasıdır. Bu
dünyada doğa yasaları ve döngüleri, yaşam ve ölümün, uyku ve uyanıklığın,
doyum aramanın ve gerilim boşaltmanın dünyasıdır.
Umwelth’te yaşayan kişi; biyolojik gereksinmelerine göre davranışlarını düzenler. Tek
hedefi, bedensel varlığını devam ettirmek ve doyuma ulaşmaktır. Doğa yasalarının hakim olduğu
bu ortamda sorunlarla başa çıkmak ancak uyum sağlamak ile olanaklıdır.
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Mithwelt (İnsan Dünyası):
İnsanın diğer insanlarla birlikte varoluş dünyasıdır. İnsanların birbirleriyle kurduğu
ilişkilerde içsel duygu ve düşüncelerini paylaştığı, anlamlı ilişkileri kapsamaktadır. İnsanların
iletişimde olduğu insanın yaşantısı hakkında bilgi sahibi olmaları, kişilerin varoluş ve kendi
benliği hakkında duygularını olumlu yönde etkiler. Kişiyi sosyal bir varlık olarak tutar. Bireyi
yalnızlık ve soyutluktan uzaklaştırır. Bu durum iki kişinin birbirleriyle uyumlu ilişki kurma
niteliğinden öte bir “ilişki”dir. Sonuçta bu ilişki her iki insanda da değişim ve dönüşüme neden
olmaktadır.
Eigenwelth (Kişinin Öznel Dünyası):
İnsanın kendi öznel dünyasını temsil eder. Bu alan insanın kendi varoluşu ve
farkındalığını kavramasıyla ilişkilidir. Başka bir ifade ile kendisi için yaşamını sürdürmesidir. Bu
yaklaşıma göre, her insan özeldir ve her bir insanın olaylara bakış açısı ve yaşama yaklaşımı
farklılıklar içermektedir. Bunun kişisel sorumluluğu da kendisine aittir. Bu yaklaşımın
savunucuları en çok “seçme özgürlüğü” ve “sorumluluk” kavramları üzerinde durmuşlardır. Birey
dünyasını nasıl var ederse öyle yaşar görüşü hakimdir.
May’e göre, sağlıklı kişiler yukarıda ifade edilen bu üç tarzı da eş zamanlı yaşarlar. İnsanlar
doğal dünyayla denge ve uyum sağlarlar (umwelt), insan olmanın gereği olarak diğer insanlarla
sağlıklı ilişki kurarlar (mitwelt) ve kendileri açısından bu yaşadıkları deneyimlerin ne anlam
taşıdığına dair keskin bir bilince (eigenwelt) sahiptirler. Ancak hiçbir insan dünyada bulunmanın
(dasein) üç tarzını da mükemmellik derecesinde yaşayamaz. Kimi yapılan yanlışlar ise ontolojik
olarak suçluluk duygusuna neden olur. May ‘a göre irade ve amaçlılık sağlıklı insanların geleceğe
ilişkin kurguladıkları hayalleri ve umutlarını gerçekleştirmek için çaba sarf etmeleri anlamına
gelir.
İnsanın varoluşunu onaylamanın en olumlu yöntemi sevgidir. Sevgi karşımızdaki insanın
varlığını ve değerlerini, kendi varlığımız kadar onaylamak anlamı içermektedir. Sevgi dört temel
kavramın bileşeninden meydana gelir:
1. Cinsellik: “Cinsel birleşme ya da cinsel gerilimin boşaltılabildiği diğer yollarla
doyurulabilen biyolojik bir işlevdir.” Önceleri üzerinde konuşulması bile tabu olan bir kavramdır.
Ancak günümüzde insanların cinsel bastırmaya karşı çıkmaları sonucu bugün tartışılabilir hale
gelmiştir.
2. Eros: Değer verdiğimiz ve önemsediğimiz insanlarla birlikte olmak için duyulan arzu
ve kişiye duyulan özlem sonucu hissedilen hoş gerilim duygusudur. Eros, psikolojik bir ihtiyaç
olup, özen ve şefkat göstermeyi içermektedir.
3. Filia: Kişinin karşısındakine dostluk ve arkadaşlık kapsamında sevgi duymasıdır.
Herhangi bir cinsel içerik söz konusu değildir. “Örneğin; kardeşler arasındaki ilişki”
4. Agape: Hiçbir çıkar gözetmeksizin karşısındaki insanların refahını düşünerek,
karşılıksız ve çıkarsız sevme eylemidir.
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Sağlıklı bir insan bu dört tür sevginin karışımından meydana gelmektedir.

6.4. Varoluşçu Yaklaşımın Temel İlkeleri;
1. Varoluşçu Anlayış’a göre, “İnsan tanımlanması gereken bir nesne değildir, insan her
şeyden önce bir varoluştur.” Bu yaklaşımı diğer yaklaşımlardan farklı kılan en önemli özelliği
doğa bilimlerinde geçerli olan nedensellik (causality) kavramına karşı çıkması ve insana
yaklaşımda neden- sonuç ilişkisini reddetmesidir.
2. Varoluşçu Yaklaşım “özne ve nesne şeklindeki bir ikiciliğe, düalist anlayışa da karşı
çıkmaktadır.” Bu yaklaşım, insanı ve dünyayı birbirinden ayırmamakta ve bir bütün olarak ele
almaktadır. İnsanı belirli kalıp ve yapılarla açıklamak insana saygısızlıktır.
3. Varoluşçu Yaklaşım açısından insan, “kendi varlığının, ne yapmakta olduğunun ve
kendisine neler olduğunun bilincindedir.” Dünyada canlı varlıklar içerisinde davranışlarının
neden ve sonuçlarını bilen, irade özgürlüğü olan tek canlı insandır. İnsan kendi kararlarını
verebilen, seçme özgürlüğü olan ve bunun sonucu olarak eylemlerinin sorumluluğunu üstlenme
kabiliyetine sahip kabul edilmektedir.
4. Varoluşçu Yaklaşım’ın tamamen Pollyanna’cı bir bakış açısı olduğu gerçekçi değildir.
Çünkü bu yaklaşım yaşamla olduğu kadar ölümle de ilgilidir. İnsan ölümle de yüzleşebilmelidir
çünkü yaşam kadar ölüm de varoluşsal gerçeklerden biridir. Ölümle yüzleşmek insanı özgür kılar.
5. Varoluşçu Yaklaşım insanı açıklamak için “Fenomenolojik” değerlendirme yöntemini
kullanmaktadır. Fenomenolojik Yaklaşım’a göre, sadece tek bir doğru söz konusu değildir. Doğru
ve yanlışı belirleyen kişinin yaşadıkları ve algıladıklarıdır. Bu yaklaşımda danışman, danışanın
davranışlarını duygu, tutum ve düşüncelerini var olduğu haliyle anlamaya odaklanmalıdır.
6. Varoluşçu Yaklaşım’da “psikolojik danışma süreci ve terapi sürecinde uzmanın
tutumları ile ilgili önemli bir açıklama getirilmemiş ve teknikler önerilmemiştir.” Çünkü bu tür
tekniklerin kullanımının danışanın bir obje olarak ele alınmasına neden olabileceği ve bu
durumun da danışma sürecini olumsuz yönde etkileyeceği öngörülmektedir.
7. Varoluşçu Yaklaşım’da “danışma sürecinin özü danışanın kendi varoluş bilincine
ulaşmasıdır. Kendi sorumluluğunun farkına vararak üstlenmesini sağlamaktır.” Kişi birçok
olumsuzluk yaşasa dahi seçme özgürlüğünün farkına vararak kendi yaşamına ilişkin sorumluluğu
üstlenmesine destek olmaktır.

6.5. Varoluşçu Yaklaşımın Temel Kavramları
İnsan Doğası Görüşü
Varoluşçu Yaklaşım’ı diğer yaklaşımlardan ayıran önemli özelliği, alışılagelen bir dizi
teknik kullanımı ile kişiliğin değerlendirilmesine karşıdır. İnsanın varlığına duyulan saygı, insanın
farklı ve yeni yönlerinin araştırılmasını ve farklı yaklaşımların kullanılmasını savunmaktadır.
Varoluşçu Terapi, günümüz dünyasında kendisini anlaşılmamış, yalnız ve kaygı içerisinde
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hisseden danışanlara odaklanmaktadır. Bu yaklaşıma göre, terapi teknikleri geliştirmek ve
uygulamak yerine insan deneyimlerini anlama yönünde çaba sarf ederler.
İnsan birey olarak, sürekli kendini tanıma, varlığını algılama, keşfetme ve anlamlı hale
getirmeye çalışmaktadır. İnsan doğası gereği sürekli olarak kendisini, diğer insanları ve dünyayı
sorgulamaya devam eder. İnsanın gelişim sürecine göre sorgulama farklılık göstermekle birlikte
ana tema varlığını korumaya devam eder. İnsan doğası gereği bu sorgulamada “Ben kimim?”,
“Kimdim?” ve “Nereye gidiyorum?” sorularını sormaya ve cevaplarını aramaya devam eder.
Varoluşçu Yaklaşım’a Göre, İnsanın İçinde Bulunduğu Koşulların Temel Boyutları
(1). İnsanın kendi farkındalığını kavrayabilme yeteneği,
(2). “Özgürlük” ve “Sorumluluk”,
(3). Kişinin kendi kimliğini oluşturma ve başkalarıyla anlamlı ilişkiler kurabilme yeteneği,
(4). “Amaç”, “Anlam”, “Değer” ve “Hedefler” in Araştırılması
(5). Yaşamın bir şartı olarak kaygı
(6). Ölüm ve yok olmanın bilincine varılmasıdır.
Bu kavramlar varoluşçu terapistlerin yazılarında ortaya çıkan konulardır. Aşağıda bu
konular ayrıntılı konu başlıkları altında ele alınmıştır.
1.

Kişisel Farkındalık Düzeyine Sahip Olma

İnsan olmanın gereği olarak kendi farkındalığımızın bilincine varabiliriz. Kendi
farkındalığını algılayabilen kişi kendini ifade edebilme ve tercihler yapabilme özgürlüğü ve
yeteneğine sahiptir. Aşağıda kısaca ifade edilen konularda farkındalığımızı artırarak “yaşam
kapasitemizi” de yükseltiriz.
İnsan olarak hepimiz ölümlüyüz ve her şeyi yapabilecek kadar zamanımız
bulunmamaktadır.
Eyleme geçme ya da geçmeme konusunda kişisel potansiyele sahibiz. Eyleme
geçmemekte bir tercih hakkıdır.
Eylemlerimizi seçme ve uygulama hakkına sahibiz, bu durum kısmen kendi kaderimizi
tayin edebilmemiz anlamına gelmektedir.
Anlamlaştırma kendiliğinden var olan otomatik bir olgu değildir. Kendimize özgü
araştırma ve amaçlarımızın keşfidir.
Varoluş kaygısı, özgürlüğümüzün bilinci ve hayatın temel bölümlerindendir.
Farkındalık düzeyi arttıkça kişinin kendi seçimlerinin sorumluluğunu alma düzeyi artar.
Yalnızlığa, boşluğa, izolasyona ve suçluluk duygusuna maruz kalabiliriz.
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Her ne kadar diğer kişilerle ilişki kurma olasılığımız olsa da insan özünde yalnızdır.
Bizler kişi olarak bilinç ve farkındalık düzeylerimizi artırabilir ya da kısıtlayabiliriz.
2.

“Özgürlük” ve “Sorumluluk”

Varoluşçu Yaklaşım’ın temel özelliklerinden birisi olan kişinin öznel özelliği gereği var
olan seçenekler arasından arzu ettiği ve kendine en uygun olanı seçebilme özgürlüğüne sahip olma
hakkı vardır. Dolayısıyla bu durum, bir noktada kendi kaderini belirleyebilmek olanağına sahip
olmayı da beraberinde getirmektedir. Seçme özgürlüğümüzün var olması, bizleri yaşamımıza
ilişkin sorumlulukları kabullenmemiz gerektiği gerçeğine de götürmektedir. Sartre “kötü kader”
kavramına ilişkin, “güvensizlik kişisel sorumlulukların kabul edilmemesidir” ifadesinde
bulunmuştur. Kötü kaderle ilgili kurulan cümlelere “bu yolda olmamam çok doğal çünkü alkolik
bir ailede büyüdüm” gibi örnek gösterilebilir. Sartre, insanın değişimi ve sürekli kendi seçimleriyle
yüzleşebilmesi gerektiğini ve bu durumun yaşantımız süresince hiçbir zaman değişmeyeceğini
ifade etmiştir. Yaşantımızdaki bütün eylemlerimizden ve başarısızlıklarımızdan kendimiz
sorumluyuz. Sartre, “tercihlerimiz bizleriz” demiştir. Varoluşçu Yaklaşım’a göre, insan olmak ve
özgür olmak eş anlamlı kavramlardır.
Terapist, danışanına kendi özgürlüklerini nasıl ve ne şekilde engellediği noktasında ve
danışanının bu durumu keşfetmesinde yardımcı olmaktadır. Sonuç olarak alacağımız kararlar bize
bağlıdır dolayısıyla sorumluluk da bize bağlıdır. Kişiler genelde yaşantıları üzerindeki güçlerini
kaybettiklerinde danışmana müracaat etmektedirler. Danışanları cesaretlendirirken danışman
“belirli kalıplar içinde yaşamanıza rağmen şimdi, izlemekte olduğunuz bazı yollara ait
ödeyeceğiniz bedelin farkındasınız, yeni kalıplar yaratma girişiminde bulunmak için hazır
mısınız?” sorusunu yönlendirmektedir.
3.

Kimlik Bulma Uğraşı ve Diğer İnsanlarla İlişkiler

Her insan kişisel kimliğini var edebilmek için bir ben arayışı içerisindedir. Bir taraftan
kişiler kendine özgü olma ve ilgi odağı olmayı sürdürme konusunda kaygı duyarken, aynı zamanda
diğer insanlarla ve doğa ile ilişki içerisinde olma gereği duyarlar. Bu durum doğal olarak
kendiliğinden gelişen bir süreç olmayıp kişinin kendisinin farkına varması çabasını gerektirir.
Diğer taraftan insan olmanın doğal bir sonucu olarak, diğer insanlarla ilişki kurmalı ve onlarla
ilgili olarak da onlar için kaygı duymalıyız. En önemli sorunlardan birisi de önem verdiğimiz
kişilerin yollarını, onların cevaplarını, sahip oldukları inanç ve değerlerini aramaya çaba sarf
etmemizdir. Yaşantımızı derinlemesine ele alarak değerlendirip kendi çelişkilerimizi ortaya
çıkarmak için kendimize inanmaktansa, genellikle başkalarının bizden beklediği davranışları
sergilemeyi tercih ederiz.
Paul Tillich’e göre (1886-1965) nihai konular üzerindeki kararlarımızı etkileyen en önemli
faktörlerden birisi ölümlü olduğumuzun farkında olmamızdır. Nasıl olunması ve nasıl yaşamamız
gerektiği noktasında karar vermek cesaret ister. Bu durum “kendimiz olma cesareti” olarak ifade
edilebilir.
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Danışanların karşılaştıkları ve kaygı duydukları en önemli durumlardan birisi kişinin kendi
öz benini ve kimliğini oluşturma sürecinin yerine başkalarının beklentilerine göre davranış
geliştirmiş olmalarıdır.
Kişi yalnızlığı yaşamalıdır. Varoluşçu Yaklaşım insanın yaşamının bir bölümünde yaşadığı
yalnızlığın, ayrılık duygusunun kişiyi güçlü kılacağı öngörüsünü kabul eder. Kişi şayet kendi
yalnızlığına katlanamıyorsa bir başkasının ona katlanmasını nasıl bekleyebilir ki? Kişi
başkalarıyla olan ilişkilerinde yine bağımlı olarak yaşamaktadır. İnsanların diğer insanlarla olan
ilişkilerinde bağımlılıkları söz konusudur. Diğer insanların yaşamlarında belirgin olmayı arzu
ederiz. Yalnız kalabilmeyi başarıp içimizdeki gücü hissettiğimizde, diğerleri ile kurduğumuz
ilişkiler yoksunluk içinde olduğumuz için değil olması gerektiği içindir. Diğer insanlarla ilişki
kurmaya kişisel olarak bağımlı olduğumuzu düşünüyor ve gereksinim duyuyorsak asalak ve ortak
yaşam (symbiotic) üzerine ilişkiler var ederiz.
İnsanın sonunda er ya da geç yalnız kalacağı gerçeği ile yüzleşmesi ise oldukça
korkutucudur. Bazı danışanlar bu durumu kabul etmede sorunlar yaşayabilmektedir. Farha,
yalnızlıkla baş etmekten korktuğumuz için ilk çocukluk yıllarında sahip olduğumuz ve sıkı sıkıya
bağlanarak kaldığımız bir kalıba takılıp kaldığımızı ifade etmiştir.
4.

Yaşamın Anlamını Araştırma

İnsanı diğer canlılardan ayıran diğer bir özelliği de anlamlılık duygusuna sahip olması ve
yaşamında bir amaç edinebilmesidir. Çoğu danışanı danışmana getiren varoluşsal çelişkinin
altında bu sorular yer almaktadır. “Neden buradayım?” “Yaşamdan ne istiyorum? “Bana yaşama
amacını sağlayan nedir?” “Yaşamda benim için anlamın kaynağı nedir?” Varoluşçu Yaklaşım
danışanların hayatı sorgulamalarına uygun kavramsal bir alt yapı sunmaktadır.
Danışmanlar “yaşamınızın gidişatını beğeniyor musunuz?” “şimdi bulunduğunuz ve daha
sonra bulunacağınız durumdan memnun musunuz?” “kim olduğunuz ve kendiniz için ne
istediğiniz konusunda kafanız karışıksa, bunlara açıklık getirmek için ne yapardınız? gibi sorular
yönlendirebilir.
Yine kişinin eski değerlerden kurtulma sorunu, anlamsızlık, yaşanılan dünyanın anlamsız
gelmesi ve bu durumlar karşısında yeni anlamlar geliştirmek yani logoterapi “yaşamda bir anlam
bulmak için danışanlara yardımcı olmaktır.” Birey acılarıyla yüzleşme gücü elde ederek, bunu
barışa çevirme gücü olduğunu kabul eder.
5.

Yaşamın Olmazsa Olmazlarından Birisi Kaygı

Kaygı, insan olmanın bir parçası ve kaçınılması mümkün olmayan bir boyutudur. Kaygı,
kişinin hayatta kalmak, varlığını korumak, ve yaşamını savunmak için kişinin vermiş olduğu
çabaların bir sonucudur. Varoluş kaygısı insanın yaşamda karşılaşabileceği, ölüm, özgürlük,
izolasyon, ve anlamsızlık gibi kavramlarla yüzleştirilmenin kaçınılmaz sonuçları arasındadır.
Normal ve nörotik kaygıyı Varoluşçu terapistler birbirinden ayırmakta ve kaygıyı gelişim
sürecinin esası, yani potansiyeli olarak görmektedir. Nörotik kaygı ise beklenilen durumun
dışında bir ortama işaret etmektedir. Diğer bir ifade ile normal bir kaygının ortadan kaldırılması
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terapötik bir amaç değildir. Normal kaygı kişinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Kaygının
olmadığı bir yaşam düşünülemez ve ölümle yüzleşilemez.
“Varoluş kaygısı normal kaygının yapıcı şeklidir ve gelişim için uyarıcı bir nitelik taşır.”
Kendileri ile yüzleşme cesareti olan insanlar da korkarlar. Bu durum insan olmanın bir gereği ve
gelişiminin anahtarıdır.
6.

Ölümün ve Yaşamın Farkına Varılması

Varoluşçu Yaklaşım ölüme, insanın hayatının farkına varmasına yardımcı olması açısından
olumsuz bakmamaktadır. İnsanın diğer canlılardan ayırt edici bir özelliği de gelecek gerçeği ve
ölüm gerçeğinin kaçınılmazlığını kavrayabilmesidir. Ölümü kabullenemiyorsak yaşam anlamsız
ve tatsız olacaktır. Varoluşçu Yaklaşım yaşamın sorumluluğunu üstlenmemiz gerektiğini
belirtmektedir. Ölüm konusunun doğrudan danışan ile konuşulması uygun bulunmaktadır. Ne
kadar ölümün farkındalığını anlayabilirsek yaşamın ve yaratıcılığın esin kaynağını da fark ederiz.
Ölüm ve yaşam kavramları birbirlerinden farklı kavramlardır. Ancak ölümden korkmak
yaşamdan da korkmak anlamına gelmektedir. Yaşamı, yaşamayı ve yaşamın sonunu düşünmeden,
mümkün olduğunca anı yaşayarak kabul etmeye çalışıyoruz.
Terapötik Süreç
Hedef, mümkün olduğu ölçüde kişilerin en otonik tercihleri yapabilecek bireyler haline
gelmeleri için farkındalık düzeylerini artırmaktır. Varoluşçu Yaklaşım’a göre kişi
özgürlüklerinden uzaklaşarak kendi yaşamının sorumluluklarından kaçamaz. Varoluşçu Terapi’de
amaç, kişinin gelişimini olumsuz yönde etkileyen engellerden ve dar kalıplardan danışanın
kurtulmasına yardımcı olmaktır.
İnsanda her yeni yaşam ve özgürlük alanı ölüm kaygısını artıracaktır. Danışanın gerçek
özgürlüğü, kaygı ve korkularıyla yüzleşmesiyle mümkündür. Varoluşçu felsefede kaygıya neden
olan ana korku, yaşamda hiçbir şeyin garantisinin olmamasıdır.
Varoluşçu Yaklaşım’ın temel amacı, danışanlara bu kaygıyla baş etmeyi öğreterek,
bireyleri özgün kararlar alabilen ve yaşamını yönlendirebilen kişiler haline getirebilmektir. Bu
yaklaşıma göre, danışanların yaşama ve kendilerine ilişkin başarısızlıklarının esas nedeni, kendi
farkındalık düzeylerini kavrayamamaları ve gerçekle yüzleşerek kendi yaşamları hakkında karar
verici olarak yaşamlarını yönlendirmemeleridir.
Danışanlar içinde bulundukları durumun ve sorunun gerekçeleri konusunda alternatif
seçenekleri göremezler. Bunun sonucu olarak, kendilerini çaresiz, güçsüz ve bir tuzak içinde
hissederler, mutsuzluk artık yaşam tarzları haline gelmiştir. Varoluşçu terapistler, her bir bireyin
kişisel çabasına ve sorunlarını aşma kapasitelerine saygı duymak zorundadır.
Sonuç olarak, Varoluşçu Psikoterapi, farklı psikoterapi tekniklerini zaman zaman kullansa
da insanın özgünlüğü ve kendi yaşamı hakkında karar verme gücüne ve yaşama dair
farkındalıklarına saygı duyar. Amaçlanan yaşamı, daha anlamlı ve yaşanılabilir kılmaktır.
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Varoluşçu Terapi, insanın otantikliği üzerinden sorunları ele almakta olup, mekanik bir süreç
değildir. Terapinin merkezinde insan bulunmaktadır.
Terapötik tedavi sonunda kişi kendi özgünlüğü, özgürlüğü ve sorumluluk bilincinin
farkındalığına varmıştır. Kişi kendi kaderini tayin etme hakkına sahip olarak yaşamını yeniden
planlayabilir.
Varoluşçu Terapi Süreci;
Bireysel özgürlüğün önündeki engellerle mücadele etmenin,
İnsan olarak yabancılaşmanın,
Ölüm korkusuyla yüzleşmenin,
Kendi sorumluluğunun farkında olarak yaşama cesareti kazanmanın,
Anlamlı bir yaşam için araştırma ve mücadelenin,
Bireysel ve insani değerleri keşfetmenin ,
Kaygı ve suçluluk duygusu ile baş etmenin,
Kendini var etmeyi sağlayacak kararları korkusuzca alabilmenin yolunu
göstermektedir.

6.6. Varoluşçu Yaklaşım Ve Sosyal Hizmet
Varoluşçu Yaklaşım, insanların kişiliğini ve özgünlüğünü hiçe sayarak, nesne olarak gören
yaklaşımlara bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. İnsanın kendi farkındalık düzeyini artırarak,
kendisini var edebileceği ve kendi yaşamına müdahale ederek değiştirebileceği görüşüne
dayanmaktadır. Bu yaklaşıma göre, insanın kendine özgü bir varoluşu olup, nesne olarak
tanımlanmamalıdır. Bu yaklaşıma göre, bireyin sorunlarının çözümü kişinin geçmiş yaşamı ya da
biyolojik yapısına odaklanmakla değil mevcut yaşamına ilişkin kararlarını özgürce almasına ve
aldığı kararların da sorumluluğunu üstlenmesine bağlıdır.
Avrupa’da yirminci yüzyılın ilk yarısı savaş, bunalım ve karışıklıkların olduğu, bunu
Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş’ın izlediği yıllardır. Bu dönem aynı zamanda sanayileşme ve
bilimsel gelişmeler ışığında giderek artan kentleşme, göç, karmaşa, yabancılaşma sorunlarının
artmasına neden olmuştur. Bu dönemde sorunların çözümü için bireyden daha çok toplum
çıkarlarının önemsenmesi insana bakış açısını önemli ölçüde değiştirmiştir.
Evren ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalar, insanın evrendeki mevcut yeri ve önemsizliği
noktasında yaşanan sorgulamalar nedeniyle bu dönem insanın insanlık tarihi boyunca önemsendiği
dönemlerden biri olmuştur. Bu dönemde danışmanların kendilerine başvuran danışanlarda,
histerik semptomlar yerine, yalnızlık, anlamsızlık, yabancılaşma, kendini başka insanlardan
soyutlama, samimi ve doğal ilişkiler kurmakta yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle başvurdukları
görülmüştür. Yardım talebinde bulunan danışanların çoğu, hayatı anlamsız ve boş buluyorlardı.
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Danışmanlar bu durum karşısında klasik psikanaliz ve davranışçı yaklaşımlarla bu sorunların
çözülemeyeceği noktasında hemfikir olmuşlardır. Çünkü mevcut yaklaşımlar insanı bir nesne
olarak ele alıp değerlendirmekteydi. Kişinin kendi yaşamını ve varoluşunu algılayabilmesi
noktasında farkındalık kazanmalarının sağlanması durumunda kişilerin kendi yaşamlarına ve
kaderlerine müdahale edecekleri ve bu müdahalenin de sorumluluğunu üstlenecekleri
öngörülmekteydi.
İnsan doğanın hakimiyetinden kurtulmayı büyük ölçüde başarmış ancak bu kez de kendi
geliştirdiği teknolojinin bir kölesi ve tutsağı haline dönüşmüştür. Bu durum insanın evrendeki yeri,
kimliği ve öznelliğini anlamsızlaştırmaya neden olmuştur. Bu yaklaşım insanın kölesi olduğu bu
durumdan kurtularak anlam ve kimlik kazandırma çabasıdır.
Thompson, Sartre’ın görüşlerini sosyal hizmetlere uygulamıştır. Varoluşçu Yaklaşım’da
Sartre’ın görüşlerine dayanarak, sosyal hizmet uygulamalarındaki yeri ve önemi noktasında
kapsamlı değerlendirmelerde bulunmuştur. Bu yaklaşımda temel olan “varolmak” eylemidir.
Yalnızca “kendisi için var olmak” durumu sadece varoluşu ifade etmektedir.
Kişiler yaşamlarında yapmış oldukları her türlü davranış ve eylemlerinden sorumludur.
Kişinin hareket etme ve kendi yaşamı hakkında karar vermesinin temel dayanağıdır. Ancak
çevremize ve bize karşı gerçekleştirilen baskılara yönelik tepki verme noktasında özgür değiliz.
Thompson, kötü inanç olmadığı düşüncesini esas almaktadır. Buna gerekçe olarak ise şayet
özgürlüğümüzün farkına varıp kullanabilirsek, sürekli gelişen ve değişen insanın kendini var
etmesine ya da tanımlamasına kötümser değil iyimser olarak bakabiliriz.
Varoluşçu Yaklaşım’da karşımızdaki kişilerle ilişki kurmak önemlidir. Bu durum bizim
farkındalığımızın gelişmesine, kendimizi ve çevremizdeki insanları tanımamıza olanak sağlar.
Thompson, mevcut sosyal hizmet kuramlarının, insanların bu yönünü değerlendiren
yaklaşımlarının yetersiz olduğunu öne sürmektedir. Sonuçta, bu durumda mesleki olarak kişisel
ve sosyal ilişkilerin anlaşılmasını zorlaştırmaktadır.
Yaşlı insanlar üzerinde varoluşçu çatışmayı araştıran Thompson, sosyal hizmet
uzmanlarının yaşlanmanın sosyal yönü ile ilgilendiklerini ve yaşlılığın fiziki durumuyla
ilgilenmediklerini ifade eder. Varoluşçu Yaklaşım kapsamında kişinin hareket etme, değişme,
gelişme özgürlüğünün belirsizlik korkusunun artmasına neden olduğunu açıklamaktadır.
Yaşlılıkla birlikte sosyal, psikolojik ve fizyolojik olarak yaşam kayıplarının artması, (arkadaşların
kaybı, yaşamdan kopma, bakımevinde kalarak sosyal ilişkilerinden uzaklaşma) sert ve kötü tutucu
inançlara saplanmaya yol açmaktadır. Bu yaklaşıma göre, ölüme yaklaşmak çeşitli seçenekler
üzerinde yaşlıların kısıtlama yapmalarına yol açar. Yaşlı insanlar kendilerini olduklarından daha
fazla sınırlandırılmış hissederek yaşamda “anlam” arama gereksinimi duyarlar.
İnsanı açıklamaktan ziyade kişinin kendi özgünlüğü içerisinde kişiyi anlamak ve ilişkiyi
bu temel üzerine kurgulamak gerekmektedir.
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Varoluşçu Psikoterapilerde Üç Temel Nokta Önemlidir.
Bunlar;
Müracaatçı (Danışan) - Uzman (Danışman) İlişkisi: Bu yaklaşımda danışan ile
danışmanın ortak hareket etmeleri ve ilişkilerini yüz yüze (face to face) gerçekleştirmeleri oldukça
önemlidir.
Anlama: Kişilerin kendi özgünlüğü ve kişiselliği dikkate alınarak müracaatçının
varlığını ve kişiliğini otantik olarak kavramak ve anlamak gerekir. Sosyal hizmet uzmanı kendi
kişisel değerlendirmeleri ve toplumsal değerlendirmeler ile değil kişinin özgün gerçekliliği içinde
müracaatçısına yaklaşmalıdır. Danışanı hakkında teşhise ve tedaviye karar verip etiketlemeye
gitmemelidir. Müracaatçı, kendi farkındalığı içerisinde otantik yaşam deneyimlerini anlatırken
bunlara olumlu anlamlar çıkarma yolu aramalıdır.
Uzman Tarafından Müracaatçıyı Anlamak İçin Yapılması Gerekenler:
Danışanın
(müracaatçının) bütün değerlendirmelerinin (ifadelerinin) anlam
analizlerinin yapılması, danışanın dağınık olarak anlattığı duygu ve yaşantılarının toparlanarak
sistematik bir değerlendirmeye tutulması,
Danışanların anlattıklarının kişinin kendi otantik gerçekliliği içerisinde dikkate
alınarak, varoluşun kişisel algılanışı olduğunu kavrama, mevcut durumu "dünyadaki varoluşun
çarpıtılması" şeklinde algılanması,
Müracaatçıya ilişkin bilgilerin belirli bir sistem içerisinde değerlendirilmesi, konular
arası durumun açıklığa kavuşturulması,
Egoyu Yeniden Eğitme: “Amaç, egonun kendisini gerçekleştirme yeteneğini yeniden
yaratmaktır. Burada, pasif bilinçten aktif bilince doğru gelişme”
Sosyal hizmet uzmanının, yalnızca kendisinin Varoluşçu Yaklaşım’ı içselleştirmesi ve
uygulamaya aktarması sorunların çözümü için tek başına yeterli değildir. Bununla birlikte
uzmanın müracaatçının öznel durumunu ve farkındalık düzeyini dikkate alarak, kişilerin kendi
yaşamları hakkında karar verebilmeleri için destekleyici olması gerekmektedir. Bireyin kişisel
sorumluluğunun farkına varması sağlanarak, yaşamına müdahale etmesi ve kaderini bir ölçüde
yönlendirilmesi sağlanabilir.
Sosyal hizmet uzmanı kişiyi diğer yaklaşımlardaki gibi nesne olarak ele alıp, müracaatçı
adına karar verici olmamalıdır. Aksine danışanı ile birlikte hareket edip, danışanın farkındalık
düzeyini artırmayı amaçlamalıdır. Uzman danışanına gerçek ilgi ve empatiyle yaklaşmalıdır.
Danışanlarına otantik davranışın nasıl yaşanması gerektiği noktasında model olurlar. Bu
yaklaşımda uzmanlar danışanları ile kurulan ilişkilerinde daha fazla önem arz ederler.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
• Varoluşçu felsefenin tarihsel geçmişi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen
kişi ya da öğrencilerin; Soren Kierkegaard (1813-1855), Friedrich Nietzsche (1844-1900), Martin
Heidegger (1889-1976), Jean-Paul Sartre (1905-1980), Martin Buber (1878-1965), Ludwing
Binswanger (1881-1966), ve Medard Boss (1903-1991) gibi düşünür ve yazarların özgeçmişleri
ve eserleri hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir.
• Ancak her ne kadar tek bir kişi ya da grup tarafından geliştirilmiş olmasa da çağdaş
Varoluşçu Yaklaşım’ın temel kuramcıları arasında; Viktor Frankl (1905-1997), Rollo May (19091994), James Bugental (1915-2008) ve Irvin Yalom (1931-…) yer alır.
• Varoluşçuluğun, kesin bir tanımı söz konusu olmamakla birlikte genel anlamda
“dünyada insan olarak var olmanın ne olduğunu” anlama ve açıklama amacındadır.
“İnsanın varoluşuyla doğal nesnelerin varlık türü arasındaki ilişkiyi vurgulayan; iradesi ve bilinci
olan insanların, irade ve bilinçten yoksun nesneler dünyasına fırlatılmış olduğunu öne süren felsefe
anlayışıdır.”
• Bugüne kadar farklı düşünürler tarafından farklı cevaplar verilen bir sorudur. Örneğin;
“Weil’e göre varoluşçuluk bir bunalım, Mounier’ye göre umutsuzluk, Hamelin’e göre bunaltı,
Banfi’ye göre kötümserlik, Wahl’a göre başkaldırış, Marcel’e göre özgürlük, Lukacs’a göre
idealizm (düşüncülük), Benda’ya göre usdışıcılık (irrati- onalisme), Foulquie’ye göre saçmalık
felsefesidir.
• İnsanın temelde dünyada oluşunu üçe ayırmaktadır. Bunlar; 1. Umwelt (Doğa
Yasalarının Dünyası), 2. Mithwelt (İnsan Dünyası), 3. Eingenwelth (Kişinin Öznel Dünyası).
Temelde bu üç dünya birbiri ile ayrılmaz bir bütünlük içermektedir.
Varoluşçu Yaklaşım’a göre, insanın içinde bulunduğu koşulların temel boyutları; (1).
İnsanın kendi farkındalığını kavrayabilme yeteneği, (2). “Özgürlük” ve “Sorumluluk”, (3).
Kişinin kendi kimliğini oluşturma ve başkalarıyla anlamlı ilişkiler kurabilme yeteneği, “Amaç”,
“Anlam”, “Değer” ve “Hedefler” in araştırılması yaşamın bir şartı olarak kaygı, ölüm ve yok
olmanın bilincine varılmasıdır.
Sosyal hizmet uzmanı kişiyi diğer yaklaşımlardaki gibi nesne olarak ele alıp, müracaatçı adına
karar verici olmamalıdır. Aksine danışanı ile birlikte hareket etmeli ve danışanın farkındalık
düzeyini artırmayı amaçlamalıdır
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Varoluşçu Kuram’ın öncüleri arasında yer almaz?
a) Irvin Yalom
b) Viktor Frankl
c) James Bugental
d) Rollo May
e) Albert Ellis
2) Aşağıdakilerden hangisi Varoluşçu Terapinin özelliklerinden değildir?
a) Bireysel özgürlüğün önündeki engellerle mücadele etmek
b) Kaygı ve suçlulukla başetmek
c) Ölüm korkusuyla yüzleşmek
d) Kendi sorumluluğunun farkında olarak yaşama cesaretini kazanmak
e) Yaşamı anlamsız ve gereksiz görmek
3)

Aşağıdakilerden hangisi Varoluşçu Yaklaşımın kavramlarından değildir?

a) Ölüm
b) Agape
c) Kaygı
d) Yaşamın anlamını araştırma
e) Kimlik bulma uğraşı
4) Aşağıdakilerden hangisi sevgi kavramının dört bileşeninden birisi değildir?
a) Umwelt
b) Cinsellik
c) Eros
d) Filia
e) Agape
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5) Thompson, ........................ inanç olmadığı düşüncesini esas almaktadır.
6) Heidegger’e göre “insan “varlığın çobanı,” varlıktan bir örnek, bir eş baskıdır.”
“Yalnızca insan gerçekten burada olandır, gerçek var olandır.” ifadeleri aşağıdaki kavramlardan
hangisi ile açıklanır?
a) Filia
b) Agape
c) Ölüm
d) Dasein
e) Hiçbiri
7) Aşağıdakilerden hangisi Varoluşçu Yaklaşım’ın temel ilkelerinden birisi değildir?
a) İnsan bir nesne olarak algılanmamalıdır.
b) Danışma sürecinin özü danışanın kendi varoluş bilincine ulaşmasıdır.
c) Varoluşçu Yaklaşım tamamen Pollyanna’cı bir bakış açısıdır.
d) Özne ve nesne şeklindeki bir ikiciliğe karşı çıkmaktadır.
e) İnsan her şeyden önce bir varoluştur.
8) Varoluşçu Yaklaşım aşağıdaki hangi yaklaşımlara tepki olarak ortaya çıkmıştır?
a) Deterministik Görüş
b) Radikal Davranışçı Yaklaşım
c) Gestalt Kuramı
d) Radikal Davranışçı Yaklaşım ve Deterministik Görüş
e) Feminist Yaklaşım
9) Aşağıdakilerden hangisi Dasein tarzlarından değildir?
a) Umwelt
b) Eienwelt
c) Mitwelt
d) Filia
e) Hiçbiri
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10) Değer verdiğimiz ve önemsediğimiz insanlarla birlikte olmak için duyulan arzu ve
kişiye duyulan özlem sonucu hissedilen hoş gerilim duygusu, aşağıdaki kavramlardan hanginin
tanımlayıcı özelliğidir?
a) Cinsellik
b) Eros
c) Filia
d) Agape
e) Kaygı

Cevaplar
1)e, 2)e, 3)b, 4)a, 5)kötü, 6)d, 7)c, 8)d, 9)d, 10)b
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7. GÖREV MERKEZLİ YAKLAŞIM
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SOSYAL HİZMET KURAMLARI
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GÖREV MERKEZLİ YAKLAŞIM

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Görev Merkezli Model’in Temel Özellikleri
Görev Merkezli Model’in Uygulama Alanları
Görev Merkezli Model’in Klinik Uygulama Aşamaları
İlk Aşama; Rol, Amaç ve Müdahale Süreçlerini Açıklamak
Orta Aşama; Görev Planlama ve Uygulama
Son Aşama; Problem Çözme Becerisi ve Başarılar Hakkında Değerlendirme
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Mesleki olarak ileride kullanılacak
olan kavramları ve uygulama
yöntemlerini öğrenir.
Bu ünite kapsamında;
Görev Merkezli
Yaklaşım’ın gelişim sürecini
kavramış,
Görev Merkezli
Yaklaşım

Görev Merkezli
Yaklaşım’ın temel kavramlarını
öğrenmiş,
Görev Merkezli
Yaklaşım’ın müdahale tekniklerini
öğrenmiş,

Metinler, alıştırmalar
ve interaktif
materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması
sağlanacaktır.

Görev Merkezli Yaklaşım’ı
mesleki olarak içselleştirebilmeyi
kavramış olabileceksiniz.
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7. GÖREV MERKEZLİ YAKLAŞIM
Kaliforniya Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyeleri William J. Reid (19282003) ve Laura Epstein (1914-1996) tarafından geliştirilmiş kısa süreli bir uygulama modelidir.
1960’lı yıllarda ortaya çıkan kısa süreli psikodinamik uygulamaların etkisi ile ortaya çıkmıştır.
Kısa dönemli psikodinamik uygulamaların ortaya çıkmasında psikoterapiye gelen insanların
birkaç seanstan sonra psikodinamik terapiyi terk etmeleriyle sonuçlanması sonrasında maksimum
faydanın birkaç ay içerisinde alınabileceğini göstermiş ve bu durumda kısa süreli tedavi
yaklaşımının ortaya çıkmasına yol açmıştır.
Görev Merkezli Yaklaşım kısa süre içerisinde çıkış noktası olan psikodinamik
yaklaşımdan hızla farklılaşarak önemli bir sosyal hizmet modeli haline gelmiş olmakla birlikte
bazı benzerlikleri kısa süreli psikodinamik uygulama modeli ile aynı kalmıştır. Bunlar; (1) Tedavi
süresi yaklaşık 8 seansı içermektedir. (2). Tedavi öncellikle başvuranın sorun olarak gördüğü
problemler üzerinde odaklanır. (3) Her iki model de danışanın belirli hedefler geliştirmelerine ve
bunları başarmalarına yardımcı olmayı amaçlar.
Görev Merkezli Yaklaşım ilk başından itibaren eklektik yaklaşımı benimsemiş ancak
ampirik niteliktedir. Bu yaklaşım sorunların çözümü noktasında ağırlıklı olarak davranışçı model,
sorun çözme yaklaşımı ve öğrenme teorisinden etkilenmiştir.
Davranış modelinde olduğu gibi, Görev Merkezli Yaklaşım da kısa bir zamanda (6 ile 12
hafta) gerçekleştirilir. Genellikle müracaatçı tarafından seans dışında gerçekleştirilen belirli
görevler kullanarak davranışların değiştirilmesi amaçlanır. Her iki yaklaşım da problemler ve
davranışlar üzerine odaklanır. Bu uygulama modellerinde kişinin duyguları üzerinde durulmaz.
Görev Merkezli Yaklaşım davranış modelinden müracaatçıya yaklaşım noktasında farklılık
içermektedir. Görev merkezli model müracaatçıyla ilişkisinde doğrudan istemci olmaktan çok
onunla birlikte hareket eden ve daha az istemci bir yöntemi benimsemesi, sorunları ve olası
çözümleri işbirliği içerisinde tanımlamak açısından (davranışçı modelden) ayrılır.
Sorun çözme yaklaşımı 1960’ların sonlarına doğru popüler olmuştur. Duygulardan daha
çok kısa süreli olarak sorunlara odaklanılması amaçlanmaktadır. Bu yaklaşımın uygulamacıları
müracaatçılara spesifik görevlerin verilmesinin değişimi getireceğini öngörmüşlerdir. Öğrenme
teorisi ise Görev Merkezli Yaklaşım’ ın teorik alt yapısına katkıda bulunmuştur. Bu teori görevi
tamamlamanın değersel açıklamasında kullanılmaktadır.
Bu yaklaşım kısa sürede uygulanması açısından ekonomik olup, hizmetlerin çok fazla
kişiye ulaşmasını olanaklı hale getirir. Sosyal hizmet alanında yeni çalışmaya başlayan meslek
elemanlarının her alanda rahatlıkla kullanabilecekleri bir modeldir. Aynı zamanda müracaatçının
kolaylıkla anlayabileceği ve farkındalık kazanarak sürece katılabileceği bir uygulama alanı sunar.
Yalnızca kriz tedavisi ya da ruhsal sorunlarla ilgili olmadığı için birçok sosyal hizmet uygulama
alanında kullanılabilecek niteliktedir.
Bu çalışma yaklaşık 2-4 ay arasında olup, 6-12 görüşmeyi içermektedir. Görev Merkezli
Yaklaşım’ da bir sosyal hizmet uzmanı, başvuranın sorunları üzerinde yoğunlaşarak araştırma
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yapar. Müracaatçının görmekte sorun yaşadığı sorunların keşfedilmesi ve farkındalık bilinci
oluşturulmasına katkı sağlar.
Görev Merkezli Yaklaşım’la;
1.

Öncellikle müracaatçının sorun olarak kabul ettiği konular ele alınır.

2.

Müracaatçı ve uzman sorunların açık olarak keşfi ve tanımlamasını yaparlar.

3.

Müracaatçının sorunları değişmesini istediği yönleri kapsamında ele alınır.

4.

Müracaatçının sorunlarının çözümü noktasında sosyal çevre ile etkileşim önemlidir.

5. Müracaatçının sorunlarının temelinde doyurulmamış istekler yer alır. Müracaatçı
kabul ettiği sorunlarının çözümü noktasında sosyal hizmet uzmanıyla işbirliği yapar. Ayrıca sosyal
çevreden kaynaklı baskılarda sorunun kaynağı olabilir.
Müracaatçının sorununu sosyal hizmet uzmanıyla paylaşması sorunun her zaman ortadan
kalkacağı anlamına gelmez. Örneğin, üniversite eğitimi görmesi için kız çocuğu ile anlaşan
uzman, kızın tüm çabasına rağmen anne-babasının kız çocuğunun daha fazla okumasına ne gerek
var diye üniversiteye göndermemekte ısrar etmesi söz konusu olabilir. Böyle bir durumda ailenin
kültürel normları dikkate alınarak uzmanın önce anne-babayla çalışması gerekebilir.
Görev merkezli sosyal hizmet uygulama modeli, sorunlarıyla ilgili durumlarının tespit ve
tanımlamasını yapabilen ancak bu konuda eyleme geçemeyen müracaatçıların durumlarının
düzeltilmesi noktasında oldukça önemli bir fırsat sunar. Müracaatçının kendi sorununun çözümü
noktasında farkındalık sahibi olmasını ve böylece sorununun çözümüne müdahalede bulunmasını
ön görür. Bu modelde müracaatçının üzerinde çalışılması gereken görevler çok çeşitli ve farklı
nitelikte olabilir.
Müracaatçının kesin bir zaman sürecinde, gereksinim duyduğu kaynağı elde etmesi, yetenek
geliştirmesi, kaygılarını gidermesi vb. sorunun giderilmesi sürecinde kişinin başarıyı tecrübe
edebilmesi açısından küçük parçalara ayrılmıştır.
Bu modelde;
Sorunun tespiti ve tanımlanması,
Gerekli müdahale planın oluşturulması,
Uygulanması ve
Sonuçlandırılması, zaman kullanımı ile sınırlandırılmıştır.
Bu durum müracaatçının soruna ve çözüme yönelik görevlere odaklanmasını mümkün
kılar. Böylece müracaatçının gizli kaynaklarını harekete geçirmesine destek olur. Bu model;
“büyük ölçüde deneysel, izlemeyi vurgulayan ve tamamlanmış görevi değerlendirmektedir.”
Görev Merkezli Model, temelde bazı varsayımların varlığına göre hareket eder.
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Müracaatçının kendi sorunlarını çözebilme becerisine sahip olduğu varsayımını kabul eder.
Sorunlar bireysel, ailesel ve çevresel nedenlerden kaynaklanabilir. Bu sistemler sorunun çözümü
noktasında kolaylaştırıcı ya da engelleyici rol oynar. İnsanlar sorunlarını fark etme ve belirli
ölçülerde çözümleme yeteneğine sahiptir.

7.1. Görev Merkezli Model’in Temel Özellikleri
Görev odaklı yaklaşım farklı şekillerde uygulansa da temel özellikleri varlığını
sürdürmektedir. Bu temel prensipler;
“Deneysel Yönelim;” Bu modelin deneysel yönelimi, ampirik araştırmalar yoluyla
elde edilen verilerin sürekli test edilmesine verdiği önemden ileri gelmektedir. Bu yaklaşımda
müracaatçıların sorunlarına ilişkin spekülatif değerlendirmelerden kaçınılmakta, her bir vaka için
ön değerlendirme, süreç ve sonuçlar dikkate alınarak sistematik veriler toplanmakta ve modelin
gelişimi için kullanılmaktadır.
“Bütünleştirici Yapı;” Bu model eklektik olup, birçok yaklaşımın teori ve uyulama
tekniklerinden yararlanır. Örn; davranış modeli, bilişsel yaklaşım vb.
“Müracaatçının Belirlediği Sorunlara Odaklanma;” Yaklaşımın temeli
müracaatçının belirlediği konulara odaklanılmasını ön görmektedir. Müdahalede gerçekçi bir
beklentinin ortaya çıkabilmesi için, kişinin öncelikli sorun tanımlamasına değer verilmesi
önemlidir.
“Sistemler ve Bağlamlar Vurgusu;” Bu modele göre, sorunun ortaya çıkışı çoklu
sistemlerden oluşan bağlamlarda meydana gelir. Sorunun tekrarlanmaması için çoklu bağlamsal
düzleme müdahale edilmesi gerekebilir. Yoksulluk, eşitsizlik gibi sorunların çözümünde; birey,
aile ve gruplar kapsamında kullanılabilmektedir.
“Kısa Süreli Planlama;” Bu modele göre, zaman sınırlaması gerek uzmanın gerekse
müracaatçının daha kısa sürede etkin hale gelmesine, soruna ve hızlı sonuç alınmasına yönelik
baskı ve motivasyona olanak sağlar.
“Burada ve Şimdi” Odağı; Görev odaklı yaklaşım geçmişe değil şimdi ve burada
olmaya odaklanır. Bu durumda uzmanın kişinin geçmişi yerine soruna odaklanmasını olanaklı
kılar.
“İşbirliği İlişkisi ve Katılım;” Sosyal hizmet uzmanı müracaatçıyla ilişkisini ortak
bir anlaşma üzerine kurar. İşbirliği temelde, iki ya da daha fazla insanın belirli bir amaç
doğrultusunda bir araya gelmesi eylemidir. Bu ilişki doğal olarak eşit şartlar altında bir ortaklıkta
gerçekleşir.
“Self-Determinasyon ve Güçlendirme;” Bu yaklaşım, kişilerin yetersizlikleri
üzerine değil, tam tersine güçlü yönlerini dikkate alarak daha da güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Diğer taraftan müracaatçının kendi yaşamı hakkında karar verme hakkı vardır. Görevin
planlanması ve uygulanmasında müracaatçının önemli rolü söz konusudur. Bu yaklaşım gerek
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müracaatçıyı gerekse uzmanı güçlendirmektedir. Çalışmayı değerlendirme ve somut geri
bildirimler elde etme uzmanı mesleki açıdan geliştirip güçlendirir.
“Yapı;” Sosyal hizmet müdahale planı iyi bir şekilde tanımlanarak oluşturulmalıdır.
Bu durum mesleki olarak yapılandırılmış bir müdahale sürecine işaret etmektedir.
“Problem Çözme Eylemleri (Görevler);” Müracaatçının değişimi gerçekleştirmesi,
görüşme sürecinde veya görüşme süreci sonrasında gerçekleştireceği sorun çözme eylemleri ile
sağlanmaktadır. Bu modelin temel amacı, kişinin kendi sorunlarının çözümü için gerçekleştirmesi
gereken görevlerini yerine getirmesini sağlamaktır.
Sonuç olarak, görev odaklı yaklaşımın temel özellikleri arasında iki boyutun ön plana
çıktığı görülmektedir. Bunlardan ilki, “sistematik”, “yapılandırılmış” ve “ampirik araştırmalara
yönelimli” uygulama sürecidir. İkincisi ise, sosyal hizmetin temel mesleki değerleri arasında yer
alan, “işbirliği”, “katılım”, “self determinasyon” ve “güçlendirme” gibi varsayımlara dayalıdır.
Görev Merkezli Model’in Uygulama Alanları;
Yöneticiler
Vaka Yönetimi
Çocuk ve Ergenler
Çocuk Suçlular
Evsizler
Engelliler
Okul Sosyal Hizmeti
Madde Bağımlılığı
Süpervizyon ve Saha Eğitimi
Aileler
Koruyucu Aileler
Grup Çalışması
Sağlık ve Ruh Sağlığı
Evlilik ve Çiftler
Azınlıklar ve Etnik Gruplar
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7.2. Görev Merkezli Model’in Klinik Uygulama Aşamaları
Görev Merkezli Model sosyal hizmet uygulamasının kısa süreli, problem çözme
yaklaşımıdır. Klinik sosyal çalışmada önemli bir yaklaşımdır. Bu model üç aşamadan
oluşmaktadır.
Görev Odaklı Uygulamanın Aşamaları (Reid, 1992:6) Akt; Uluocak, Polat. (2011)
“Görev Odaklı Yaklaşım.” Toplum ve Sosyal Hizmet, Cilt 22, Sayı 1, s. 139.

I. Başlangıç Aşaması (1. - 2. Oturum)
1. Havale/başvuru nedeninin tartışılması
2. Müracaatçının dile getirdiği hedef problem ve bağlamın incelenmesi
3. Hizmet sözleşmesi yapılması, ele alınacak sorun ve hedeflerin belirlenmesi, süreye ilişkin sınırlılıkta anlaşma sağlanması
4. Dışsal görevlerin belirlenmesi ve uygulama planının yapılması.
II. Orta Dönem (Her oturum aşağıdaki formatı kapsamaktadır)
1. Problem ve görevlerin gözden geçirilmesi
2. Var olan engellerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması
3. Probleme odaklanma
4. Oturum içi görevler
5. Dışsal görevleri planlama:
a. Görev olasılıklarının ortaya konması
b. Motivasyonu sağlama
c. Görevlerin uygulanışını planlama
d. Olası engellerin tanımlanması ve çözümlenmesi
e. Uygulama, rol oynama
f. Görev konusunda uzlaşma
g. Görev planını özetleme
6. Görevlerin uygulanması (oturumlar arasında)
III. Sonlandırma
1. Hedef problemlerin gözden geçirilmesi ve problem durumunun ortaya konması
2. Müracaatçı tarafından kullanılan başarılı problem çözme stratejilerinin belirlenmesi
3. Diğer problemler için neler yapılabileceğinin tartışılması, 2. adımda belirlenen
stratejilerin kullanımının sağlanması
İlk Aşama; Rol, Amaç ve Müdahale Süreçlerini Açıklamak
138

Müracaatçılarla başlangıç aşamasında yapılan bir iki görüşmeyi içermektedir. Ancak bazı
vakalarda daha fazla görüşme gerekebilir. Bu görüşmeler başlangıç görevleri oluşturularak sona
erer.
İlk aşama müdahalede kullanılacak rollerin, amaç ve tedavi süreçlerinin açıklanmasıyla
başlar. Müracaatçı ile tedavi sürecinde ortak hareket edileceği için tedavi süreci hakkında açıklama
yapılması oldukça önemlidir. Bu aşamada müracaatçıya tedavi sürecine ilişkin genel
değerlendirme ve aşamaları hakkında bilgilendirme yapılır.
Rolü, Amacı ve Müdahale Süreçlerini Açıklamayı Denetleme Listesi (Tolson, Reid ve
Garvin (2003), s. 61 Akt; Çamur Duyan, Gülsüm, Görev Merkezli Yaklaşım, s. 7)
1. Müracaatçı
Sosyal hizmet uzmanının ismini, unvanını,
Kuruluşun adını,
Kuruluşun amacını,
Kuruluş içinde sosyal hizmet uzmanının konumunu,
Kimin havale ettiğini,
Havale nedenini bilip bilmediğini,
2. Müracaatçı içinde bulunduğu durumun spesifik boyutlarını
değiştirmek için sosyal hizmet uzmanı ile birlikte çalışacağını anlamış mı?
3. Müracaatçı müdahalenin boyutlarını ya da hedeflerini kendisinin
seçmesi gerektiğinin farkında mı?
4. Sosyal hizmet uzmanı müracaatçıya birlikte sürdürülecek oturum
sayısını söyledi mi?
5. Müracaatçı gizliliği ve gizliliğin sınırlarını anladı mı?

Zaman Sınırları
Görev merkezli model, 6 ila 12 görüşme aralığını içeren bir zaman süresini içerir.
Sorunları Tanımlama ve Değerlendirme
Sorunun tanımlanması ilk görüşme ya da daha sonraki birkaç görüşmede ortaya
konulabilir. Sosyal hizmet uzmanları müracaatçıların sorunlarını ve karşılaştıkları zorlukları nasıl
algıladıklarını belirlemek için onlar hakkında ilgili bilgileri ortaya çıkarmak için sorular sorar ve
problemleri anlaşılabilir şekilde formüle ederek tanımlama ve değerlendirmesini müracaatçı
açısından anlaşılır ve kabul edilebilir hale getirebilir.
Sorunun tanımlanması için temelde üç yol vardır;
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Bunlardan birincisi müracaatçının kendi sorununu ifade etmesidir, böylece sorun
keşfedilir ve tanımlanır.
İkinci yol ise karşılıklı etkileşimdir. İnteraktif sorular sorularak uzman ve müracaatçı
arasındaki ortak diyalog yoluyla sorun ortaya konur. Sorunun tanımlanmasına ilişkin başlatıcı her
iki taraf da olabilir.
Sosyal hizmet uzmanı, danışman olarak diyalogu kendisi başlatabilir.
Bu modelin temel amacı, hedef sorunları çözmek olsa da bu sorunlarda önemli ve kalıcı
değişimler genellikle belirli aşamadaki davranışlarda kalıcı bağlamsal değişimler yaratılamadığı
takdirde başarılı olamamaktadır. Modelin önemli bir ikincil amacı, sorunların tekrarını önlemek
ve müracaatçının yapısını güçlendirerek bağlamsal düzeyde değişimin kalıcı hale gelmesini
sağlamaktır.
Sorunun keşfi belirli şartları kapsar;
Sorunun tipik olgusal olaylarla açıklanması, müracaatçının sorunu ne kadar önemli
gördüğü, sorunu çözmek için neler yaptığı vb.
Görülme sıklığı,
Sorunun belirgin kökenleri ya da nedenleri üzerinde durulması gerekir.
Hedef Sorunların Seçilmesi;
Sonra hedef sorunlar seçilir. Hedef sorunları, sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı işbirliği
içerisinde açıkça ortaya koyarlar. Bu sorunlar müracaatçının sosyal hizmet uzmanıyla ilk
görüşmesinde ifade ettiği sorunlardır. Hedef sorunlar, müracaatçının değiştirmek ya da üzerinde
durmak istediği konuları kapsamaktadır.
Hedef Sorunların Seçilmesi ve Öncelik Sırasına Göre Sıralanması;
Müracaatçı ile ortak tespit edilen hedef sorunlar müracaatçıya önem sırasına göre sıralanır.
Bu sıralama, genellikle önceliğin hangi sorunlardan başlaması gerektiği noktasında karşılıklı bir
değerlendirmeyi içermektedir.
Müracaatçının sorunları tespit edildikten sonra, müracaatçının istediği önem sırasına göre
sıralanır. Bu durum hangi sorunların öncellikli olarak ele alınacağı noktasında bir temel sunar.
Hedef sorunları belirleme sorularının ilk dokuzu sorun ve olası çözüm önerileri hakkında
bilgi edinilmesini içermektedir. Diğerleri ise sorunun daha anlaşılır hale gelmesine yardımcı olan
sorulardır. Sosyal hizmet uzmanının sorunları biyopsikososyal ve tarihsel faktörleri dikkate alarak
değerlendirmesi gerektiğini ve bağlamsal faktörlerin sorunu anlamaya yardımcı olduğunu
unutmaması gerekir.
Hedef Sorunları Keşfetme ve Sorunları Spesifik Duruma Getirme
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Sorunu tanımlama ve ilk keşif sonrasında, sosyal hizmet uzmanı sorunu formüle etmeye
çalışır. Sosyal hizmet uzmanları genellikle müracaatçıların ifade ettikleri temel (merkezi) sorunlar
üzerinden başlar. Bu süreç basit bir özetleme aşaması değildir. Müracaatçının kendi sorun tanımını
dikkate alarak yapıcı bir sorun çözme sürecini yansıtan bir çerçeve sunar. Müracaatçının amacına
ulaşabilmesi için nasıl ve ne şekilde bir yol izlemesi gerektiğini yansıtan bir sorun ifadesi ortaya
koyar.
Hedef Sorunları Keşfetme Soruları (Tolson, Reid ve Garvin (2003), s. 75 Akt; Çamur
Duyan, Gülsüm, Görev Merkezli Yaklaşım, S. 10)

1. Rahatsızlık veren şey nedir?
2. Nerede meydana gelmektedir?
3. Ne zaman meydana gelmektedir?
4. Meydana geldiği zaman başka kimler vardır?
5. Ne sıklıkla meydana gelmektedir?
6. Ne kadar süreyle devam etmektedir?
7. Sorunun şiddeti ne düzeydedir?
8. Müracaatçı sorunu çözmek için neler yapmıştır?
9. Daha önceki sorun çözme çabalarının sonucu nedir?
10. Sorunu neyin çözeceği hakkında müracaatçının görüşü nedir?
11. Sorunun müracaatçı için bilişsel anlamı nedir?
12. Müracaatçının soruna verdiği duyuşsal tepki nedir?
13. Sorunun ortaya çıkmasının nedenleri ya da hazırlayıcıları nelerdir?
14. Sorunun ortaya çıkmasının sonuçları ya da ona verilen tepkiler nedir?
15. Soruna etki eden diğer bağlamsal faktörler nelerdir?
16. Diğer sistemlerin sorun üzerindeki etkisi nedir?
17. Sorunun diğer sistemler üzerindeki etkisi nedir?

Hedefleri Ayarlama
Son olarak, hedefler sorunun niteliğine ve hedef belirleme sürecine bağlı olarak sorunun
formülasyonunun bir parçası olarak dahil edilebilir. Genel olarak, sorunun formülasyonunun
amacı, müracaatçıya sorunları düzeltici önlemler alabilmesi için ortamı hazırlayarak uygun hale
getirerek kolaylık sağlamaktır.
Sözleşmeler Kullanmak
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Sosyal hizmet uzmanı ile müracaatçının asıl sorunu tespit etme noktasında uzlaşması
sonrası, çalışmalarına rehberlik edecek bir sözleşmeyi içermektedir. Hem sosyal hizmet uzmanı
hem de müracaatçı birlikte formüle ettikleri sorunların çözümüne yönelik ortak çalışmayı kabul
eder. Sosyal hizmet uzmanı müdahale sürecinde en fazla üç sorun üzerinde durulması noktasında
yönlendirici olmalıdır. Önceliklerin belirlenerek kısa süreli bir uygulama olması dikkate alınarak
sınırlama yoluna gidilmelidir.
Sorunu İnceleme ve Belirleme Aşamaları;
1. Müracaatçı ile sosyal hizmet uzmanının, ortak karar vererek çözülebilecek sorunları
belirlemeleri ve müracaatçının bunu kabul etmesi gerekir,
2. Müracaatçı için ana sorunun ne olduğu noktasında ortak bir görüş sağlanmalı,
3. Müracaatçı ile birlikte uzman, çözülmesi mümkün olan ya da olmayan sorunları
tekrar tekrar gözden geçirmeli,
4. Müracaatçının öncelikle çözülmesini istediği sorunlar dikkate alınmalı ve
müracaatçının farkında olmadığı diğer sorunlarına yönelik farkındalıkları artırılmalı,
5. Müracaatçının sorununun çözümüne katkısı olabilecek diğer kişiler tespit edilmeli,
6. Müracaatçı sosyal hizmet uzmanına kendi isteği ile gelmemişse bunun nedenleri
üzerinde durulmalı,
7. Müracaatçıyı rahatsız eden sorunun nerede ve ne zaman yaşandığı kesin olarak tespit
edilmeli,
8. Sorunlar yazılı hale getirilmeli,
9. Müracaatçı açısından sorunların hangi aşamada olduğu tespit edilmeli,
10. Müracaatçı için gerçekleştirilmesi ön görülen değişimler saptanmalı,
Müracaatçıya ait sorunların çözümü noktasında sosyal hizmet uzmanı ile müracaatçı ortak
hareket etmeli ve karar almalıdırlar. Bu noktada süreç aşamaları aşağıdaki şekilde işlemektedir.
1.
yapmak,

Müracaatçının belirlediği sorunlarından bir ya da bir kaçını çözmek için tercih

2.

Mevcut sorunları öncelik sırasına göre sıralamak,

3.

Sorunun çözüm sürecinde alınması muhtemel sonuçları saptamak,

4.

Müracaatçının yerine getireceği muhtemel görevleri saptamak,

5.

Sorun çözme sürecini, müracaatçı ve uzmanın ortak kararı ile tespit etmek.

Orta Aşama; Görev Planlama ve Uygulama
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Bu aşamada bir önceki görüşmede belirtilen sorunlar ve verilen görevler hakkında
görüşmenin başında bir değerlendirme yapılarak mevcut durum gözden geçirilir. Görevlerin yerine
getirilip getirilmediği değerlendirilerek yerine getirilmişse yeni görevler verilir. Şayet verilen
görevler yerine getirilmemişse, bu görevlerin yerine getirilmesini engelleyen gerekçelerin ve
mevcut performans ortaya konularak, bazı sorunların çözümü, görüşme esnasında sağlanabilir,
diğerlerinin ise vaka tarafından kendi başına çözümü gerekebilir. Bazı durumlarda ise sorunun
aşılması için yeni çözüm önerileri oluşturulabilir.
Görevler;
Görevler, müracaatçının öz-yönelimi ile sorunları çözme kapasitesini içerir. Görevler
sosyal hizmet uzmanı tarafından yapılandırılmış olsa bile müracaatçının uygulama için kendi
kararını verme rolü olmalı ve uygulanması noktasında öncülük etmelidir. Müracaatçı en azından
görevin amacı hakkında bilgi sahibi olmalı ve uygulanması noktasında karar verici rolü
üstlenebilmelidir. Müracaatçının kendi problemini çözme eylemlerini gerçekleştirerek temel amaç
olan kişiliğinin güçlendirilmesi sağlanmalıdır.
Bu modelde, yerine getirilecek görevler noktasında ayrıca görüşmeler yapmaya gerek
yoktur. Görevlerin bir bölümü düşünülürken bir bölümü uygulamaya dönüştürülmelidir. Kimi
görevler bir aksiyon ile yerine getirilirken kimi görevler ise birden fazla aksiyonu gerekli kılabilir.
Ayrıca bazı görevlerin uzman ile müracaatçı tarafından ortak gerçekleştirmesi gerekirken, bazıları
ise müracaatçının kendi başına yapması gereken görevlerden oluşmaktadır.
Görevleri Yerine Getirme Aşamasında Dikkat Edilecek Hususlar;
1.

Sosyal hizmet uzmanı tarafından mesleki kayıt sisteminin oluşturulması,

2.

Müracaatçının görevlerini yerine getirirken izlemesi gereken stratejinin belirlenmesi,

3. Müracaatçı ile uzmanın ortak olarak belirledikleri görevlere ilişkin işbölümünün
yapılması,
4. Müracaatçının görevlerini neden yerine getirmesi gerektiği noktasında görevlerin
öneminin anlaşılıp anlaşılmadığının uzman tarafından kontrol edilmesi,
5. Müracaatçının görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan yetenekleri
kazanması,
6. Müracaatçının görevini yerine getirmesini engelleyen ya da geciktiren hususların
giderilmesi,
7.

Sosyal hizmet uzmanının sorunların çözümü noktasında katkısının planlanması,

Bu yaklaşımda görevler karşılıklılık esasına sahiptir. Uzmanın ve müracaatçının ortak ya
da ayrı olarak yerine getirmeleri gereken görevleri söz konusudur. Uygulama esnasında alınacak
sonuçların gözlenebilir ve ölçülebilir olması değerlendirmeyi kolaylaştıracaktır. Müracaatçı bu
süreçte iyi gözlemlenmeli, atacağı her adımda desteklenmelidir. Ayrıca ilk görüşmelerde üzerinde
anlaştıkları noktalar tekrar tekrar gözden geçirilmelidir. Sorunların çözümü noktasında yeni ve
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kolay çözüm yolları formüle edilmeli ve zaman kaybetmeden uygulamaya konulması
sağlanmalıdır.
Son Aşama; Problem Çözme Becerisi ve Başarılar Hakkında Değerlendirme
Yalnızca son (final) aşamaya bir oturum ayrılmıştır. Bu modelde tedavi sürecinin
planlandığı ilk aşamada sonlandırma aşaması da başlamış olur. Son aşamada, müracaatçıların
görüşmeler ve görevleri boyunca elde ettikleri kazanımlar vurgulanır. Son oturum müracaatçıların
öğrendiği ve başardıkları şeyleri ifade etmeleri için tasarlanmıştır.
Görev Merkezli Yaklaşım, psiko-sosyal sorunların çözümüne yöneliktir. Bu sorunlar
bireylerin çevreleriyle olan etkileşimleri sonucu ortaya çıkmaktadır. İnsanların iç dünyalarındaki
sorunların dış dünyadaki sorunlarla olan bağlantıları ve karşılıklı etkileşimi üzerinde durur. Görev
merkezli modelde, müdahale için zaman sınırları ayarlaması yapılabilir.
Müracaatçının sorun çözme ve uygulama esnasında elde ettiği başarılarının son görüşmede
ele alınarak değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme müracaatçının edindiği problem çözme
becerisini ve başarısını genellemesine ve farklı alanlardaki sorunlarının çözümünde de bunu
uygulayabilir hale gelmesine katkı sağlaması amacıyla yapılır.
Mesleki çalışmanın sonlandırılması aşamasının nasıl gerçekleştirileceği müracaatçı ile
yapılan ortak anlaşma gereği birlikte değerlendirilerek istenilen sonuca ne ölçüde ulaşıldığı
üzerinde durulur.
Bu durumun gerçekleştirilmesi aşamaları aşağıdaki gibidir.
1. Sorunun belirlenmesi noktası ile sorunun çözümü noktasında gelinen aşamaların
uzman tarafından müracaatçı ile ortak değerlendirilmesi,
2. Gerek uzmana göre, gerekse müracaatçıya göre gelinen aşamadaki değişim ve
düzelmelerin değerlendirilmesi,
3. Müracaatçı açısından tekrar etme olasılığı bulunan sorun için olası önlemlerin
belirlenmesi,
4. Müracaatçı açısından sorunun tamamen ortadan kaldırılması için yeni bir tanımlama
ve göreve ihtiyaç olup olmadığının belirlenmesi,
5. Müracaatçıya karşılaşabileceği muhtemel sorunlarla ilgili kuruma tekrar müracaat
edebileceğinin açıklanması,
6. Uzun süreli müdahaleyi gerektiren sorunlar için gerekli mesleki önlemlerin uzman
tarafından alınmasıdır.
Sosyal hizmet uzmanının müracaatçısının sorun çözme davranışını anlaması oldukça
önemlidir. Diğer bir ifadeyle, müracaatçının sorunun çözümü noktasındaki istek ve talepleri
nelerdir? Müracaatçının istek ve taleplerinin birbirleriyle bağlantısal olma durumu söz konusu
olabileceği gibi taleplerin birbirinden farklı nitelikte olması da söz konusu olabilir. Müracaatçının
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isteklerini gerçekleştirmesi ve sorunun çözümüne odaklanması inançlarıyla doğrudan ilişkilidir.
Bu nedenle sorunların çözümü noktasında insanların hemen başarılı olmalarını beklemek çok
gerçekçi olmayabilir. Sonuç olarak, bu inançların değiştirilmesi noktasında müracaatçısına ve
çevresine yönelik mesleki müdahale uygulaması gerçekleştirebilir. Sosyal hizmet uzmanı bu
mesleki uygulamayı gerçekleştirirken bazı incelikleri dikkate almalıdır.
Bunların neler olduğu aşağıda görülmektedir;
1. Doğruluk: Sosyal hizmet uzmanı, müracaatçının inançlarının doğru olup olmadığını
anlamasına yardım etmelidir.
2. Kapsam: Sosyal hizmet uzmanı, müracaatçının önemsiz bulduğu inançların ne gibi
sonuçlar doğurabileceğini anlamasına yardımcı olmalıdır.
3. Tutarlılık: Sosyal hizmet uzmanı, müracaatçının inançları arasındaki uyumsuzluğun
ve çarpıklığın giderilmesine yardımcı olmalıdır. İnsanlar isteklerinin gerçekleşmemesi ya da
engellenmesinden rahatsız olur, bu durum kişide endişe ve korkuya neden olabilir. Bu tutarsızlık,
doğrudan davranışlara yansımasa bile bilinçaltı bu süreçte etkili olup, güdüler yoluyla kendini
gösterebilir.
Eylemin gerçekleştirilmesi isteğe bağlı olduğundan kişinin isteklerinin neler olduğunun iyi
anlaşılması gerekir.
Kişilerin her zaman doğru davranışları gerçekleştirmeleri beklenemez. Bazen insanlar bu
becerilerden yoksun olabilirler. Becerilerin kazanılması öğrenme ya da deneyimler sonucu ders
çıkarma yöntemiyle gerçekleşir. Müracaatçıya küçük adımlar attırılarak yavaş yavaş bazı
becerileri kazanmaları sağlanabilir. Kişinin içinde bulunduğu sosyal sistemler de müracaatçının
değerlerini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle bireyin içinde bulunduğu sosyal
çevre oldukça önemlidir. Bazı ortak inançların ortaya çıkmasına ve bu durumun kişiyi olumsuz
yönde etkilemesine neden olabilir.
Her yaklaşımda olduğu gibi bu yaklaşımında kendine özgü bazı sınırlılıkları söz
konusudur. Müracaatçı kendi üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeyerek, ortak
sözleşmenin yerine getirilmesini engelleyebilir. Müracaatçının ortaya çıkardığı bu kriz durumunun
giderilmesi için, kısacası çözüm için kendini adama eksikliği, görev tanımlamasının yetersiz ve
muğlak oluşu, müracaatçıların sosyal çevre tarafından desteklenmemesi, sosyal hizmet uzmanına
yönelik olumsuz tavır takınmadan kaynaklı olması vb. durumların tespit edilmesi ve gerekli
uygulama planı oluşturularak müracaatçının desteklenmesi gerekir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
• Bu yaklaşım, Kaliforniya Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyeleri William
J. Reid (1928-2003) ve Laura Epstein (1914-1996) tarafından geliştirilmiş kısa süreli bir uygulama
modelidir.
• 1960’lı yıllarda ortaya çıkan kısa süreli psikodinamik uygulamaların etkisi ile ortaya
çıkmıştır.
• Görev Merkezli Yaklaşım ilk başından itibaren eklektik yaklaşımı benimsemiş ancak
ampirik niteliktedir.
• Bu yaklaşım sorunların çözümü noktasında ağırlıklı olarak davranışçı model, sorun
çözme yaklaşımı ve öğrenme teorisinden etkilenmiştir.
• Görev Merkezli Model, temelde bazı varsayımların varlığına göre hareket eder.
Müracaatçının kendi sorunlarını çözebilme becerisine sahip olduğu varsayımını kabul eder.
• Sorunlar bireysel, ailesel ve çevresel nedenlerden kaynaklanabilir. Bu sistemler
sorunun çözümü noktasında kolaylaştırıcı ya da engelleyici rol oynar.
•

İnsanlar sorunlarını fark etme ve belirli ölçülerde çözümleme yeteneğine sahiptir.

• Bu yaklaşım bireylere, ailelere, çiftlerle, gruplara ve gönülsüz olan müracaatçılar başta
olmak üzere birçok alanda kullanılabilir.
• Görev Merkezli Model sosyal hizmet uygulamasının kısa süreli, problem çözme
yaklaşımıdır. Klinik sosyal çalışmada önemli bir yaklaşımdır.
• Bu model üç aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; Başlangıç aşaması, orta aşama ve son
aşamadır.
• Müracaatçı ile görüşmelerde süre sınırlaması söz konusu olup, 2- 4 ay arasında ve 612 seans kadar sürer.
• Sosyal hizmet uzmanının müracaatçısının sorun çözme davranışını anlaması oldukça
önemlidir. Diğer bir ifadeyle, müracaatçının sorunun çözümü noktasındaki istek ve talepleri
nelerdir?
Becerilerin kazanılması öğrenme ya da deneyimler sonucu ders çıkarma yöntemiyle gerçekleşir.
Müracaatçıya küçük adımlar attırılarak yavaş yavaş bazı becerileri kazanmaları sağlanabilir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Görev Merkezli Yaklaşım’ın kurucularındandır?
a) Irvin Yalom
b) W.Reid ve L. Epstein
c) Martin Buber
d) Eric Berne
e) Viktor Frankl
2) Aşağıdakilerden hangisi Görev Merkezli Yaklaşım’ın müdahale süresini kapsar?
a) 3-5 ay, 5-8 görüşme
b) 4-8 ay, 4-10 görüşme
c) 5-10 ay, 6-12 görüşme
d) 3-7 ay, 6-10 görüşme
e) 2-4 ay, 6-12 görüşme
3) Görev Merkezli Model sosyal hizmet uygulamasının kısa süreli, problem çözme
yaklaşımıdır?
a) Evet
b) Hayır
4) Aşağıdakilerden hangisi Görev Merkezli Yaklaşım’ın orta dönem müdahale
aşamalarından birisi değildir?
a) Problem ve görevlerin gözden geçirilmesi
b) Diğer problemler için neler yapılabileceğinin tartışılması
c) Var olan engellerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması
d) Probleme odaklanma
e) Dışsal görevleri planlama
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5) Aşağıdakilerden hangisi Görev Merkezli Yaklaşım’ ın temel özellikleri arasında yer
almaz?
a) Deneysel yönelim
b) Bütünleştirici Yapı
c) Müracaatçıların belirlemediği sorunlara odaklanma
d) Bağlamlar vurgusu
e) Kısa Süreli Planlama
6) Sorun çözme yaklaşımı 1960’ların sonlarına doğru popüler olmuştur.
a) Evet
b) Hayır
7) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanının,
gerçekleştirirken dikkate alması gereken inceliklerden değildir?

mesleki

uygulamayı

a) Doğruluk
b) Kapsam
c) Tutarlılık
d) Sonlandırma
e) Hiçbiri
8) Görev Merkezli Yaklaşım’ın son aşaması iki ya da üç oturumdan oluşur?
a) Evet
b) Hayır
9) Bu modelde; Sorunun tespiti ve tanımlanması, gerekli müdahale planının
oluşturulması, uygulanması ve sonuçlandırılması, …………………… kullanımı ile
sınırlandırılmıştır.
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10) Aşağıdakilerden hangisi Görev Merkezli Model’in uygulama alanlarından birisi
değildir?
a) Yönetimsel Sorunlar
b) Vaka Yönetimi
c) Çocuk ve Ergenler
d) Evsizler
e) Engelliler

Cevaplar
1)b, 2)e, 3)a, 4)b, 5)c, 6)a, 7)d, 8)b, 9)zaman, 10)a
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8. GERÇEKLİK TERAPİSİ
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SOSYAL HİZMET KURAMLARI
Doç. Dr. Taner Artan
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GERÇEKLİK TERAPİSİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Gerçeklik Terapisi’nin Gelişimi
Temel Kavramlar
Gerçeklik Terapisi ve Dörtlü Zincir
Gerçeklik Terapisi’nin Özellikleri
Gerçeklik Terapisi’nin İlkeleri
Gerçeklik Terapisi’nin Uygulama Teknik ve Yöntemleri
Gerçeklik Terapisi ve Sosyal Hizmet
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Mesleki olarak ileride
kullanılacak olan kavramları ve
uygulama yöntemlerini öğrenir.
Bu ünite kapsamında;
Gerçeklik Terapisi’nin
gelişim sürecini kavramış,
Gerçeklik
Terapisi

Gerçeklik Terapisi’nin
temel kavramlarını öğrenmiş,
Gerçeklik Terapisi’nin
müdahale tekniklerini öğrenmiş,

Metinler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması
sağlanacaktır.

Gerçeklik Terapisi’ni
mesleki olarak
içselleştirebilmeyi kavramış
olabileceksiniz.
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8. GERÇEKLİK TERAPİSİ
Gerçeklik Terapisi, William Glasser tarafından geliştirilen “Seçim Kuramı’na” (choice
theory) dayanmaktadır. Bu yaklaşımda insanların benzer problemlere sahip oldukları kabul
edilmektedir. Müracaatçıların yaşamlarındaki problemlerin çoğu, yaşamlarında yer alan
insanlardan en az biriyle başarılı ve doyurucu bir ilişki kurmamasından kaynaklanmaktadır.
Bu yaklaşımda terapist müracaatçıyı daha anlamlı ve doyurucu bir ilişkiye yönlendirir.
Müracaatçının mevcut davranış şeklinden daha nitelikli şekilde davranmasını öğretir. Kişiler,
insanlarla ne kadar doyurucu ve mutluluk verici bir ilişki kurabilir ve insanlara ne kadar çok
bağlanırlarsa mutluluğu yaşamlarında var etme şansları da o kadar artmaktadır.
Müracaatçıların en önemli sorunları, yaşamakta oldukları problemlerin kendi
davranışlarından kaynaklı olduğu gerçeğinin farkına varamamalarıdır.
Müracaatçıların
davranışları, doyurucu nitelikte olmayan ilişkilerden kaynaklı olarak yaşadıkları gerilimlerin bir
sonucudur.
Glasser, sağlık sigortası kapsamında yer alan koşullar dışında danışanlara teşhis
konulmaması gerektiğini ifade etmektedir. Glasser’e göre, teşhis koymak kişilerin doyurulmayan
ilişkilerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan gerilimle başa çıkmak için tercih ettikleri
davranışlarından öte bir şey değildir. Bu nedenle kişilerin etkisiz olan bu davranışlarını ruhsal
rahatsızlık olarak tanımlamak doğru değildir. Glasser ruhsal hastalıkların yalnızca fizyolojik
kökeninde somut beyin hasarı bulunan Alzheimer, beyin travması, beyin enfeksiyonu ve Epilepsi
gibi durumlar için geçerli olabileceğini öngörmektedir. Bu durumun da nörologlar tarafından
tedavi edilmesi gerektiğini ifade etmektedir.
Glasser mutsuzluktan kurtulmak için ilaç kullanmanın tedavi edici nitelikte olamayacağını
ve ters etki yaparak danışanın acısını dindirmeyeceğini çünkü temelde yer alan ilişki sorununun
ilaçla tedavi edilemeyeceğini belirtmektedir.
Bu yaklaşım, temelde insanlara ihtiyaç duydukları ilişkiler konusunda daha etkili seçim
yapmalarını öğretmekten başka bir şey değildir.
Danışanların gereksinim duydukları doyum ve mutluluk verici ilişkilere ulaşabilmeleri için
ilişkilerinde daha gerçekçi ve sorumluluk sahibi olmalarını amaçlamaktadır.
Bu yaklaşım çok farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Bunlar arasında, sosyal hizmet,
psikolojik danışma, eğitim, krize müdahale, iyileştirme ve rehabilitasyon, kişisel ve ekip gelişimi,
kurumsal yönetim gibi alanlar sayılabilir.

8.1. Gerçeklik Terapisi’nin Gelişimi
William Glasser aslında bir kimya mühendisi iken, önce psikoloji daha sonrada tıp
fakültesine giderek eğitimini tamamlamış ve 1961 yılında psikiyatri eğitimimi tamamlayarak
psikiyatrist olmuştur.
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Glasser, psikolojik sorunları olan insanların davranışlarından sorumlu tutulamayacağı
anlayışını kabul etmeyerek karşı çıkmıştır. Bu konudaki görüşlerini ilk kez 1967 yılında
yayınladığı Gerçeklik Terapisi “Reality Therapy” adlı kitabında ortaya koymuştur. Bu yaklaşım
1970’lerden günümüze insanlara yardımcı olmak amacıyla birçok alanda kullanılmaya
başlanmıştır.
Glasser, 1980’li yıllarda Gerçeklik Terapisi’ne yeni bir boyut getiren Kontrol Kuramı’nı
geliştirerek farklı bir aşamaya taşımıştır. Kontrol Kuramı’nın esası “neden” ve “nasıl”
davrandığımızı açıklamaktır. Oldukça pratik bir özellik taşıyan Kontrol Kuramı sayesinde
Gerçeklik terapistleri, danışanların sorunlarının ne olduğunu ve bu sorunların çözümüne nasıl
yardımcı olabileceklerini öğrenmişler ve kolaylıkla benimsemişlerdir. Diğer taraftan danışanlara
bu kuram sayesinde davranışlarının tek sorumlusunun kendileri olduğu, kendi davranışlarını
kontrol edebilecekleri ve çevrelerindeki davranışları kontrol edebilmenin tek yolunun da yine
kendi davranışlarını kontrol etmekten geçtiği öğretilmektedir.
Gerçeklik Terapisi’ni anlayabilmek için Kontrol Kuramı’nı anlamak gerekmektedir.
Kontrol Kuramı, yaşayan tüm organizmaların nasıl ve ne şekilde işlevsellikte bulunduklarını
açıklamayı hedeflemektedir. Kontrol Kuramı “...hepimizin temel ihtiyaçlarımız tarafından
harekete geçirildiğine, tüm davranışlarımızın dünyayla en iyi şekilde başa çıkma çabalarımız
olduğuna ve böylece bu ihtiyaçlarımızı en iyi şekilde doyurabileceğimiz düşüncesine”
dayanmaktadır.
Glasser 1980’lerde, tüm çalışmalarını ifade edebilecek bir kuram arayışının içine girmiştir.
William Power’ dan Kontrol Kuramı’nı öğrenerek, kuramın potansiyelinin farkına varmıştır. Son
20 yılında ise mesleki çalışmalarını, öğretilerini genişleterek açıklamaya çaba sarf etmiştir. 1996
yılında bu gözden geçirmeler göstermiştir ki Kontrol Kuramı artık önemli ölçüde değişime
uğramış olup, bu kuramı Kontrol Kuramı olarak adlandırmanın doğru olmayacağına inanarak
kuramın ismini “Seçim Kuramı” (Chice Theory) olarak değiştirmiştir. Son çıkan kitaplarında
“Yeni Gerçeklik Terapisi” kuramını genişletip güncellemeye devam etmiştir.
Seçim Kuramı’nın Temel Varsayımı;
Kişi yalnızca kendi davranışını kontrol edebilir.
Karşımızdaki kişilere verebildiğimiz ve alabildiğimiz şey bilgi edinimidir.
Kişinin psikolojik problemleri ilişki problemine dayanır.
Geçmişe dönmek, şimdiki ilişkiyi geliştirmeye çok fazla katkı sağlamaz.
Genetik ihtiyaçlar insanı yönlendirir. Bunlar; hayatta kalmak, sevmek, özgürlük, güç
ve eğlencedir.
Kalite dünyasındaki bir resimden ya da resimlerden tatmin olarak bu ihtiyaçları
giderebiliriz.
Bütün davranışlar toplam davranıştır.
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Davranış ve düşünce sistemi üzerinde kontrol sahibiyiz ancak bütün toplam
davranışlar geçmeliktir.
Glasser’e göre; davranışlarımız dış uyaranlara karşı verilmiş bir tepki değildir. Çevreden
kaynaklı dış etkilemeler söz konusu olsa da bu durum bizim davranışlarımıza gerekçe olamaz.
Yalnızca cansız nesneler dış güçler tarafından kontrol altına alınabilir. Yaşayan canlılar olarak
insanlar, yalnızca içimizdeki güçler tarafından kontrol edilebiliriz. Bu gerekçeden hareketle ne
şekilde davranacağımıza kendimiz karar veririz. İnsan hiçbir zaman başkalarının psikolojik ya da
fizyolojik olarak kölesi ve kontrolü altında değildir.
Kişinin yapmayı seçtiği şey “acı ya da mutluluk versin”, “etkili ya da etkisiz olsun”, “yanlış
ya da doğru olsun”, o anda içimizden gelen gereksinmeleri doyurmaktadır.

8.2. Temel Kavramlar
İnsan Doğasına Bakış
Seçim Kuramı, bizlerin boş bir kutu olarak çevremiz tarafından motive edilmek için
doğmadığımız varsayımına dayanmaktadır. İnsanın genetik kodlarına işlenmiş olan beş
gereksinimle, diğer bir ifade ile bizi hayatımız boyunca yönlendiren “hayatta kalma”, “sevgi ve
ait olma”, “güç”, “özgürlük” ve “eğlence” gereksinimleriyle dünyaya geliriz. Örnek vermek
gerekirse, her insan sevgiye ve ait olmaya ihtiyaç duyar, ancak bazı insanlar diğerlerine göre daha
fazla ya da daha az gereksinim duyabilirler. Seçim Kuramı insanların sosyal birer varlık olarak
hem sevgi alma hem de sevgi verme işlevlerinin olduğunu kabul eder. Glasser, sevgi ve ait olma
duygusunun en temel ihtiyaç olduğunu, diğer ihtiyaçları karşılayabilmek için zaten insanların
birbirlerine ihtiyaç duyduklarını ifade etmektedir.
İnsan beyni bir kontrol mekanizması olarak görev yapar. Beyin, ihtiyaçlarımızın ne kadar
başarı ile karşılandığını kontrol edebilmek için sürekli olarak duygularımızı denetler. Kişi
kendisini iyi hissetmiyorsa mutlaka yukarıda ifade edilen beş gereksinmeden birisi karşılanmıyor
demektir. Kişi ihtiyaçlarının ne olduğunun farkında olamayabilir ancak kendimizi daha mutlu
görmek istediğimizi biliriz.
İnsanın yaşadığı acı, kendini nasıl daha iyi hissedebileceğini düşünmeye zorlar.
Terapistten, Seçim Kuramı’nı öğrenen danışanlar hangi ihtiyaçlarının karşılanmadığını fark
ederek, bu eksikliğin ortadan kaldırılmasına çaba sarf eder. Bu kurama göre, gereksinmelerimizin
çoğu bilinçli bir şekilde karşılanmamaktadır. Bu bakış açısı, bizlerin doğduğumuz andan itibaren
yapmaya başladığımız şeyin, kendimizi iyi hissetmemizi sağlayacak şeylerin izini sürmek
olduğunu söyler.
Bu bilgileri, beynimizin “kalite dünyası” olarak adlandırılan yerinde saklarız. Kalite
dünyası hayatımızın tam ortasında yani merkezinde yer alır. Bu dünya özünde ütopik olan ve
içinde yaşamak istediğimiz yerdir. Kalite dünyası bir yönüyle fotoğraf albümümüze benzetilebilir.
Öncellikler kişiden kişiye değişebilir. Danışmanın görevi danışanın gereksinmelerini öncelik
sırasına göre belirlemesinde yardımcı olmaktır. Yaşantımızdaki insanlar kalite dünyamızın en
önemli parçasıdır. Bu insanlar aynı zamanda en çok bağlanmak istediğimiz insanlardır. Bu
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dünyamız birlikte olmaktan zevk duyduğumuz kişileri içerir. Terapiye gelen insanların kalite
dünyasında genellikle hiç kimse yoktur ya da var olan kişi ile yeterli ve doyurucu bir ilişki söz
konusu değildir.
İnsanın Temel Psikolojik Gereksinmeleri
İnsanın genetik kodlarına işlenmiş olan beş gereksinimle, diğer bir ifade ile bizi hayatımız
boyunca yönlendiren “hayatta kalma”, “sevgi ve ait olma”, “güç”, “özgürlük” ve “eğlence”
gereksinimleriyle dünyaya geliriz.
Bu gereksinmelerin karşılanması durumunda kişide denge durumu söz konusu olup,
yaşamında doyum ve mutluluk meydana gelmektedir. Bu ihtiyaçlardan en az birisinin
karşılanmadığı ya da eksik karşılandığı durumda ise denge durumunun bozulması söz konusu
olmakta, bu da kişinin uyumsuzluğuna yol açmaktadır.

8.3. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Yukarıdaki piramitte Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi görülmektedir. Benzer şekilde
Gerçeklik Terapisi’nin kurucusu olan Glasser’in de doyurulması gerekli olan ihtiyaçlara yönelik
bir sınıflandırması söz konusudur. Gerçeklik Kuramı’na göre doyurulması gereken ihtiyaçlar
aşağıda sunulmuştur.
Hayatta Kalma
Yaşamın temelini, beslenme, sağlıklı olma, korunma, güvenlik gibi temel ihtiyaçlar
oluşturmaktadır. Yaşayan bütün canlı organizmalar hayatta kalmak için mücadele ederler. Bütün
canlılar genetik olarak hayatta kalmaya kodlanmışlardır. Hayatta kalma, yaşamı sürdürmek için
ne gerekiyorsa onu yapmayı içermektedir.
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Eğer diğer insanlara göre daha az risk alıyorsanız, hayatta kalma ihtiyacınız güçlü
demektir.

Sevgi ve Ait Olma
Her insan sevme, sevilme, işbirliği ve paylaşım içinde olma gereksinimi duyar.
İnsan yaşantısının temel gereksinimi sevme ve sevilme üzerinedir. Toplum içerisinde
mutlu, huzurlu ve doyum içerisinde yaşayabilmenin anahtar kavramı sevme ve sevilmedir. Sadece
sevme ya da sevilme yeterli değildir, her iki duygunun da birlikte karşılanması önemlidir. Kişinin
toplumda başarılı olmasının temelinde sevgi ve ait olma duygusu bulunmaktadır. İnsanların sevme
ve sevilme gereksinimi söz konusudur. Kişinin kendisini ve çevresindekileri değerli hissetme
gereksinimi vardır. Kişinin sevgi ve değer kazanma noktasında sorun yaşaması acı, mutsuzluk,
başarısızlık duygularına neden olur. Sevgi ve değer görmede önemli diğer bir husus da sevgi almak
kadar karşımızdaki insanlara ne kadar sevgi verdiğimizdir. Kişinin sevgi kadar içinde yaşadığı
ortama ve kişilere kendisini ait hissetme ihtiyacı söz konusudur. Gerçeklik Terapisi’ne göre, üç
farklı türde ait olma ihtiyacı vardır.
Bunlar;
Bir gruba ya da topluluğa ait olma,
Aileye ait olma
Bir işe ya da mesleğe üye olma
Kişiler bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için farklı nitelikteki sosyal ya da siyasal gruplara,
arkadaş gruplarına ya da etnik nitelikli gruplara katılabilmektedirler. Glasser, sevme ve ait olma
ihtiyacının en temel ihtiyaç olduğunu ifade ederek, diğer ihtiyaçların karşılanabilmesi için zaten
diğer insanlara gereksinim duyulduğuna inanmaktadır.
Güç
Güç kelimesi çok geniş bir kavramsal anlama sahiptir. Güç kavramını kullanan tek canlı
türü insandır. Güç ihtiyacı; insanın diğer kişilerden üstün bir statüye sahip olma ve başkalarını
bize itaat ettirme ihtiyacından doğmaktadır. İnsanın öz saygı ihtiyacı, başkaları tarafından
beğenilme ve kendine değer verme gereksinmelerinin karşılanması ile güç ihtiyacı arasında
doğrudan bir ilişki söz konusudur. İnsan ilişkilerinin ilk aşamasında ait olma ihtiyacı ön plana
çıkmaktadır. İlk aşama sonrası güçlü olmak için karşılıklı mücadele söz konusudur. Kişinin
kendisini bir alanda yeterli gösterme çabasıyla ortaya çıkma eğilimi gösterir. Örneğin, İyi bir
yönetici olmak, iyi bir anne olmak, en iyi doktor olmak vb.
İnsanları hayvanlardan ayıran önemli bir özellik de güç ihtiyacıdır. Hayvanlarda bizdeki
gibi bir güç algısı söz konusu değildir. Hayvanlar, hayatta kalma güdüsünün etkisiyle (yiyecek,
tehdit altında olma ve cinsel ihtiyaçlarını giderme noktasında) saldırgan olabilirler. Örneğin,
hayvan eğer aç değilse başka canlılara saldırmaz.
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Özgürlük
Kişi başkalarının sahip olduğu gücü kendi yaşamı için tehdit unsuru olarak görüyorsa, bu
durum kişiyi kaygılandırır. Kişi bu güç karşısında tehdit algısı hissediyorsa, bu durum bireyde
öncelikle özgürlük kaygısına neden olur. Özgürlük ihtiyacı insanların yaşamındaki en temel
gereksinmelerden birisi olup, bu yaşamsal dengenin sağlanmasındaki ilke ise “sana yapılmasını
istemediğini sen de başkasına yapma” anlayışıdır. İnsanlar gezme, kendilerini özgürce ifade etme,
arkadaşlıklarını seçebilme gibi özgürlük alanlarına gereksinim duyarlar. Özgürlük ihtiyacı, zaman
zaman ise eş ya da aileye ait olma ihtiyaçlarıyla çatışma yaşanmasına yol açabilmektedir.
Özgürlük duygusu yaşantımıza ilişkin seçimlerde bulunabilme yeteneğinden gelmektedir.
Kişinin seçim yapabilme ve tercihlerde bulunabilme özgürlüğüne sahip olması kişiyi daha mutlu
kılar. Özgürlük ihtiyacı, kişinin gereksiz sınırlandırmalar ve zorunluluklardan uzakta kişisel karar
verme yetisine sahip olmasıdır.
Özgürlük ve güç ihtiyacı arasında zaman zaman bir çekişme söz konusudur. Aşırı derecede
güç elde etmek isteyen birisi hem kendi özgürlüğünü hem de başkalarının özgürlüğünü olumsuz
yönde etkileyebilir.
Eğlence
Glasser’e göre eğlence öğrenmenin diğer bir yoludur. Eğlenmenin gelişmiş canlıların ayırt
edici genetik özelliklerinden birisi olduğu kabul edilir. İnsanlarda da çocukluktan itibaren birçok
şey oyun yoluyla öğrenilir. Bu gereksinim ileri yaşlarda da varlığını sürdürür. İleri yaşlardaki
varlığının en belirgin göstergesi ise, kişinin katılmak zorunda olmadığı etkinliklere kendi isteği ile
katılımda bulunmasıdır.
Kişinin katıldığı bu etkinlikler, can sıkıntısından, huzursuzluk ve mutsuzluktan
kurtulmasına yardımcı olur. Kişinin sosyalleşmesine, mutlu olmasına ve sıkıntılarını unutmasına
katkı sağlar. Kişinin eş ya da arkadaşlık ilişkilerinde de bu durumu görebiliriz. Örneğin, kişinin eş
ya da arkadaşlık ilişkileri eğlenceli değilse bir süre sonra anlamını ve önemini yitirmeye başlar.
Bu kurama göre, temel ihtiyaçlar birbiriyle ilişkili olup, yer değiştirebilirler ya da
birbirlerini destekleyici olabilirler. Temel ihtiyaçlar evrensel olup, tüm insanlar için geçerlidir.
Resim Albümü (Picture Album)
Bu kurama göre, insanın doğduğu andan itibaren ihtiyaçlarını karşılayabilmek için en iyi
yolları öğrenmesi gerekir. Diğer bir ifade ile yaşadığımız çevremizi en iyi şekilde kontrol
edebilmeyi öğrenmemiz gerekmektedir. İnsan yaşama gözlerini açtığı ilk anda ihtiyaçlarının neler
olduğunun ve nasıl karşılaması gerektiğinin farkında değildir. Bebek ilk doğduğunda açlık,
susuzluk ve altının değiştirilmesi gibi durumlarda ağlayarak annesini (ya da çevresindeki diğer
kişileri) kontrol altına almaya çalışır. Bebek yaptığı bu davranışıyla bir ihtiyacını karşılamayı
öğrenince, bebeğin zihninde bu duruma ilişkin bir resim depolanır. Örneğin, bebeğin açlığını
doyurmak için annesinin ona verdiği çikolatalı bir parça ekmeği, açlığını doyurduğu için zihninde
kaydeder. Böylece ihtiyaçlarımızı doyuran her şeyi beynimizde depolamaya ve bir albüm
oluşturmaya başlarız. Bu albümü hayatımız boyunca doldurmaya ve geliştirmeye devam ederiz.
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Glasser’e göre, kişinin oluşturduğu bu albüm onun ideal dünyasıdır (ideal world), diğer bir ifade
ile kişinin içsel dünyasıdır (inner world).
Bu albüm kişisel ihtiyaçlarımızı karşılayıcı resimlerle doludur. Şayet ihtiyaç duyduğumuz
bir şeyi bu resim karşılayamıyorsa, o resmi çıkarır ve yerine yeni bir resim koyarız. Hiçbir kişinin
albümü bir diğerine benzemez. Her kişinin albümü kendisine özgüdür. Ayrıca diğer insanlarla
birlikteliğimizi sürdürebilmek için de, o kişilerle ilgili ortak resimlerimizi albümümüzde
bulundurmamız gerekir. Bu duruma dikkat etmediğimizde karşımızdaki kişilerle acı ve mutsuzluk
içeren bir değiştirme mücadelesine girmek zorunda kalırız.
Glasser, Gerçeklik Kuramı’nı açıklamak için “resim albümü” kavramını kullanmaktadır.
Kişilerin davranışlarının farklılık göstermesinin asıl nedeni kişilerin dünyayı farklı şekillerde
algılamasıdır. Resim albümü kişinin içinde yaşamak istediği dünyasını yani idealini temsil eder.
Resim albümü bireyin ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı ile ilgili çözümleri içermektedir. Bu resim
albümü kişinin yaşamak istediği dünyasını ifade etmektedir.
Glasser’e göre, kişiler albümlerinde yer alan resimleri gerçek dünyada var edebilmek için
gerçek dünyayı kontrol etme ve değiştirme çabası içine girerler. Gerçek dünyada sahip olunanlarla,
içsel dünyada sahip olunan resimler uyuşmuyorsa algısal bir sorun ortaya çıkar. Gerçek ve ideal
dünya arasındaki bu fark bizi davranışa götürür. Kişi mevcut davranışlarıyla bu farkı azaltamıyor
ya da ortadan kaldıramıyorsa o zaman daha farklı (yeni) yolları kullanmaya gereksinim duyar.
Kişinin sorunu çözmek için an itibariyle sahip olduğu davranış bulabildiği en doğru davranıştır.
Toplam Davranış
Seçim Kuramı’na göre, kişinin doğduğu andan ölünceye kadarki süreçte yaptığı her şey
davranış olarak adlandırılmaktadır. Kişinin bütün davranışlarının kaynağının içten gelen
motivasyonlar olduğunu kabul eder. Bu kurama göre, davranışlarımız uyaranlara karşı verilen bir
tepki değildir.
Glasser’e göre, davranışlarımız bir bütündür ancak dört bileşenden meydana gelir.
Bu bileşenler;
Hareket etme (acting),
Düşünme (thinking),
Hissetme (feeling) ve
Fizyoloji (physiology) dir.
İnsanın davranışları belli bir amaca yöneliktir. İstenilen şey ile elde edilen şey arasındaki
açığı kapatmak için yapılır. Kişide normal dışı olarak adlandırılan davranışlar bu eksikliğin bir
sonucudur. İnsan davranışları içten gelir, bu nedenle insan kendi kaderini belirleyendir.
İçsel dünyamızda olup biteni anlamanın yolu bedenimizin bize bildirdiği işaretler yoluyla
olmaktadır. Bu içsel uyarıcılar, acı çektiğimizi, yorgun ya da mutsuz olduğumuzu, acıktığımızı vb.
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bize bildirir. Bu kavram insan davranışlarının uyarıcı ve tepki şeklinde açıklanamayacağını
varsaymaktadır.
Davranış bünyesinde düşünme, yapma, hissetme ve fizyoloji öğelerinden oluşmaktadır.
Ayrıca Glasser, kişide baş ağrısına, depresyona, öfkeye ve endişeye yol açan durumun
“pasiflik ve kişisel sorumluluk eksikliğinin işareti” olduğunu belirtmektedir.
Kimlik
Kişinin tam bir bütünlük halinde olabilmesi için, kendine özgü bir kimlik oluşturması
gerekir. Kimlik bireyin diğerlerinden farklı ve kendi özgün durumunu fark etmesine bağlıdır.
Kişinin farkındalığını algılaması beraberinde sorumluluk duygusunu da getirir.
Glasser’e göre iki tür kimlik söz konusudur, bunlardan birincisi başarılı kimlik, diğeri ise
başarısız kimliktir.
Başarılı kimlik, yaşama, davranışlarına ilişkin sorumluluğu kabul etme ve kendi kaderini
yönlendirme sorumluluğunu üstlenip ona göre davranışlarda bulunmayı öngörmektedir. Başarılı
kimlik yapıcı ve olumlu hareket etmeyi içermektedir. Başarılı kimliği olan kişilerin başta sevgi ve
ait olma ihtiyaçları olmak üzere tüm ihtiyaçlarını sağlıklı şekilde doyurdukları ve toplum
tarafından kabul edilen davranışlar sergiledikleri kabul edilir.
Başarısız kimlik ise, sevgi ve ait olma duygusunun yeterince doyurulmamasının bir sonucu
olarak, kişide değersizlik duygusunun gelişmesine neden olmaktadır. Bu kişiler davranışlarının
sorumluluğunu kabul etmek istemeyen, gerçeği inkar eden ve değiştirmeyi tercih eden kişilerdir.
Kişiler gerçeği olduğu gibi görüp, kabul ettikleri andan itibaren gereksinmelerini sağlıklı bir
şekilde elde etmeye başlayabilirler.
Sorumluluk
Gerçeklik Terapisi’nde terapist danışana bu kuramı öğretmeye başladığında danışan “ben
acı çekerken, böyle acı çekmenin kendi seçimime dayandığını söyleme” gibi ifadeler kullanarak
sorumluluktan kaçmaya çalışır. Bu durumda terapist de acı çekmenin doğrudan tercih
edilmediğini, acı çekmenin tercih edilmeyen davranışların (toplam davranışların) bir sonucu
olduğunu açıklar.
Sorumluluk bir kişinin kendi ihtiyaçlarını karşılarken, diğer kişilerin de kendi ihtiyaçlarını
karşılamalarına engel olmadan kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme becerisidir. Sorumluluk
duygusu, kişinin sevgi ve ait olma ihtiyacını başarı ile doyurabilmesine bağlıdır.
Bu kurama göre, kişi sorumlu bir davranışla ihtiyaçlarını karşılarsa semptomların ortadan
kalkacağı öngörülmektedir. Ruhsal hastalıkların ortaya çıkmasının asıl nedeni, kişilerin gerçeği
reddetmeleri ya da çarpıtmalarından kaynaklı davranışlardır. Kişi gerçeği olduğu gibi kabul
etmeye başladığı andan itibaren ihtiyaçlarını başarılı bir şekilde doyurmaya başlar.
Sorumluluk duygusu gelişmiş insanlar ne istediklerini ve nasıl elde edebileceklerini bilen,
kişilikleri gelişmiş, hayatını kontrol edebilen kişilerdir.
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Katılım
Kurama göre, “katılım ihtiyacı insanın sinir sistemine yerleşmiştir. Sinir sisteminde insanın
başkalarına katılması için onu cesaretlendiren bir acı söz konusudur. Bu acı insanları katılmaya
yöneltir. İlkel toplumlardaki atalarımızdan bize gelen katılım ihtiyacı, günümüzde dostlarla
birlikte olma gereksinimine dönüşmüştür”.
Sevgi ve Değerli Olma
Kurama göre, iki temel ihtiyaç söz konusudur. Bunlardan ilki; “sevme ve sevilme”
gereksinimidir, ikincisi ise “kendimizin ve başkalarının değerli olduğunu hissetme” ihtiyacıdır.
İnsanlar kendilerini değerli, mutlu, huzurlu ve doyuma ulaşmış hissetmek için bu duruma katkısı
olabilecek bir iş yapmak ister. Ayrıca diğerlerinin de bunu yapmasına destek sağlamak
durumundadırlar. Bu iki temel ihtiyacın doyurulmaması durumunda, acı, mutsuzluk, huzursuzluk,
yalnızlık, ve başarısız kimlik durumu ortaya çıkar.
Gerçeklik
Kuram’a göre, “Gerçeklik Terapisi’nin hedefi sadece insanları gerçeklerle yüz yüze
getirmeye çalışmak değil, aynı zamanda bu çerçeve içerisinde gereksinimlerini karşılayabilecek
hale gelmelerine yardım etmektir."
Kazanım
“Kişiliğin oluşumu ve sorumluluğun gelişimi.”

8.4. Gerçeklik Terapisi Ve Dörtlü Zincir
Kişinin başarılı bir kimlik oluşturabilmesi için çocukluktan itibaren, aileleri tarafından
sorumluluk duygusu ile yetiştirilmeleri gerekmektedir. Çocuklarını ebeveynler ne kadar severse
sevsin bunu uygun ortamlarda çocuklarına hissettirmelidirler. Şayet çocuğun yanlış bir davranışı
söz konusu ise, bunu da gerçekle yüzleşmesi gerektiğinden hareketle çocuğa uygun şekilde
anlatmak gereklidir. Yaptığı davranışının sonuçlarıyla yüzleşebilen, sorumlu davranabilen sevgi
ve değer duygusunda doyuma ulaşan kişide başarılı bir kimlik oluşumu ortaya çıkar.
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Terapide başarılı olmak için yapılması gerekenler yapılmadığı takdirde, sorumluluğunu
üstlenmeyen, davranışlarının sonucunu kabullenmeyen, zamanında yeterli sevgi görmemiş,
yalnızlık ve acı çeken çocuklar büyüdüklerinde başarısız kimlik sahibi olurlar.

8.5. Gerçeklik Terapisi’nin Özellikleri
Çağdaş Gerçeklik Terapisi, sorunların kaynağını oluşturan “tatminkar olmayan ilişkiler”
ya da “ilişki eksikliği” üzerine odaklanmaktadır.
Danışanlar okulda başarısız olma, eşiyle ve çocuklarıyla sorun yaşama ve iş sahibi
olamama gibi çeşitli sorunlardan yakınabilirler. Danışan insanlarla yaşadığı ilişkilerinde diğer
insanların ona nasıl acı çektirdiklerini ifade ettiğinde, terapist bu hatanın gerekçesini bulmayla
ilgilenmez. Kişilerin ilişkilerinde kontrol edebilecekleri şeyler üzerine yoğunlaşır.
Seçim Kuramı’na göre, danışanların neyi kontrol edemeyeceklerinden söz etmek
anlamsızdır. Bu kuramın ana dayanağı, kişinin hayatta kontrol edebileceği tek şeyin kendisi
olduğu gerçeğidir. Danışanlar kendilerince bu durumun adil olmadığını ifade edebilirler. Terapist
bu durumda “hayatın adil olduğuna dair bir teminat yoktur. Tek teminat, tanıdığın ve
değerlendirebileceğin tek kişinin kendin olduğudur. Kişinin kendisi ile ilgili şikayetleri, kısa bir
süre iyi gelebilir, fakat tamamen etkisiz bir davranıştır” şeklinde ifade eder.
Bu yöntem, şikayet, eleştiri ve suçlamaları çok fazla dikkate almaz. Çünkü bu davranışlar
bilinenler içerisindeki en etkisiz olanlardır. Bunlara terapi süresince önem verilmemesi bir süre
sonra bu davranışların ortadan kalkmasına yol açar. Gerçeklik terapisinin neleri dikkate aldığına
ilişkin, aşağıda bazı temel ilkelere yer verilmiştir.

Seçim ve Sorumluluğun Vurgulanması
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Kişi olarak şayet davranışlarımızı bizler seçiyorsak, doğal olarak seçtiğimiz davranışların
sonuçlarına da katlanarak sorumluluğunu üstlenmek zorundayız. Bu durumdan, yalnızca suç
işlememiz ve kanun karşısında davranışlarımızın sonuçlarını kabul etmemiz anlamı
çıkarılmamalıdır. Bu sadece danışanın davranışlarından sorumlu olduğunu unutmaması ve
aklından çıkarmaması gerektiğinin terapistçe vurgulanmasıdır.
Bu yaklaşım, insanların seçme olanaklarının bulunduğu gerçeğinden hareket eder. Terapist
mümkün olduğu ölçüde danışanın tercihleri üzerinde yoğunlaşmalıdır. Çünkü bu yaklaşım,
danışanları ihtiyaç duydukları insanlara daha fazla yakınlaştırmaya olanak sağlar.
Transferansın Reddedilmesi
Sosyal hizmet uzmanları gerçek yaşamlarında mümkün olduğu ölçüde kendileri olmaya
çaba gösterirler. Danışanlarla kendileri olarak ilişki kurarlar ve onlara yaşantılarındaki diğer
insanlarla nasıl bağlanmaları gerektiğini öğretirler. Terapistlerin, kendilerini olduğu gibi
benimsemeleri ve olmadığı biri gibi davranmamaları gerekir. Danışan terapiste, “seni annem ya
da babam gibi görüyorum, işte bu yüzden böyle davranıyorum” diyebilir.
Böyle bir durumda terapist ya da uzman “ben senin annen, baban ya da kendimden başka
biri değilim” diyerek transferansı açıklamalıdır. Bu yaklaşım transferansla çalışmaz.
Terapi Sürecinde İçinde Bulunan Zamana Odaklanma
Bazı danışanlar, terapiste sorunlarının geçmişte başladığı ve bu nedenle geçmişten
bahsetmeleri gerektiği inancıyla gelirler. Bu yaklaşıma göre, bizler geçmişin ürünleri olsak bile
geçmişi değiştiremeyiz. Bazı terapi yaklaşımları ise, bu günümüzü anlayabilmek için geçmişimizi
anlamamız gerektiğini savunmaktadır. Gerçeklik Terapisi’ne göre, bizler ihtiyaçlarımızı geçmişte
değil içinde bulunduğumuz anda giderebiliriz. Ancak bu yaklaşım geçmişi de tamamen reddetmez.
Eğer danışan geçmişteki olumlu ve doyum sağlayıcı başarılarından bahsetmek isterse terapist onu
dinleyerek bu davranışların tekrar etmesini bekler. Terapistler geçmişe sadece geçmişin
reddedilemeyeceği gerçeğinden hareketle danışanı temin edecek kadar zaman ayırırlar.
Semptomlar Üzerinde Odaklanmaktan Kaçınmak
Geleneksel terapi yaklaşımlarında, danışanlara nasıl hissettikleri ve neden panikledikleri
ya da neden bir şeyleri saplantı haline getirdikleri sorularak, semptomlar üzerinde çok fazla
durulmakta ve gereksiz zaman harcanmaktadır. Nasıl ki geçmişe sığınmak danışanları bugünkü
gerçeklerle yüzleşmekten koparıyorsa, semptomlar üzerine yoğunlaşmak da benzer durumlara
neden olmaktadır. Bu yaklaşıma göre, semptomları olan kişiler, bu semptomları ortadan
kalktığında mutlu olacaklarını zannetmektedir. Bu kişiler kendilerini depresyona sokarak acı
çektirseler de bu durumun kendiliğinden olduğunu sanmaktadırlar. Gerçeklik Kuramı ise
semptomlar üzerinde çok fazla durmaz. Çünkü bu semptomların yalnızca yetersiz bir ilişki ya da
temel ihtiyaçların karşılanmamasından kaynaklı hayal kırıklığı ile başa çıkmak için, gerekli olduğu
sürece devam edeceği terapistçe bilinir. Esas olan semptomlar üzerinde durmak değil kişinin
doyurulmayan ihtiyaçlarının doyurulması ve kişinin içinde bulunduğu anda davranışlarını
değiştirebilmesi için gereken terapist desteğinin sağlanmasıdır.
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Ruh Hastalıklarına İlişkin Geleneksel Görüşler ile Mücadele
Gerçeklik Kuramı, fiziksel ya da psikolojik semptomları olan kişilerin ruh hastası olduğunu
kabul eden Geleneksel Yaklaşım’ı onaylamaz. Glasser, “biyolojik kökenli psikiyatristleri,
insanlara bir takım ruhsal hastalık teşhisi koyan ve hastalarının sorunlarının beyindeki patolojik
bir rahatsızlıktan ileri geldiğini savunan insanlar olarak görmektedir.” Bu psikiyatristlere göre,
kaygı ve depresyonu olan insanların bu durumu, beyin kimyasındaki bozukluktan kaynaklıdır. Bu
yaklaşımı savunan psikiyatristler ilaç ile bu rahatsızlıkları gidermeye çalışırlar. Gerçeklik
terapistleri ise, biyolojik kökenli olmayan depresyon, kaygı, sıkıntı ve üzüntü gibi durumlarda ilaç
kullanımını reddederler.

8.6. Gerçeklı̇k Terapı̇sı̇’nin İlkelerı̇
Katılım
Terapist ile danışanın birlikte ortak karar alması ve danışanın mümkün olduğu ölçüde
müdahale sürecine etkin katılımının sağlanması gerekmektedir.
Şu andaki davranışa odaklanma
Bu yaklaşımın en önemli ilkelerinden birisi, içinde bulunulan zamandaki yani andaki
davranışa yönelmektir. Bu yaklaşımda geçmişin bir önemi yoktur. Önemli olan terapiste geldiği
anda ne yaşadığıdır.
Davranışı değerlendirme
Terapist danışan ile çalışırken danışanın problemli davranışını değerlendirir.
Sorumlu davranışı planlama
Terapist değerlendirdiği sorumlu davranış ile birlikte, danışanın katılımı ile ortak bir plan
yapar.
Kendini adama
Danışanın problem çözme sürecine kendini adaması, soruna odaklanmasıdır. Problem ile
ilgili terapistin yaptığı yardımlara uyması gerekir.
Bahane bulmama
Danışan, yaptığı yanlışlar için bahane bulmamalı, yaptığı yanlışların farkına varmalı ve
bunları çözme yoluna gitmelidir.
Cezalandırmama
Terapist yaptığı yanlışlardan dolayı danışanı herhangi bir şekilde cezalandırma yoluna
gitmemelidir. Danışanın yanlışlarını fark etmesine destek olmalıdır. Danışanı cezalandırma onun
yanlışlarını fark etmesini engeller ve problemin çözümüne de olumsuz etki yapar.
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Sonuç olarak, Geleneksel Yaklaşım ile Gerçeklik Terapisi arasındaki farklara bakacak
olursak;
Gerçeklik Terapisi’nde danışana hasta gözüyle bakılmaz. Kişinin davranışları konusunda
farkındalığı artırılmaya çalışılır. Gerçeklik Terapisi’nde kişinin hayatında önemli olan kişi ya da
kişiler üzerinde durulur. Bu yaklaşımda, bilinçaltı yadsınmaz ancak semptomların nedenleri
üzerinde durmak sorunu çözmeye önemli bir katkı sağlamaz.
Gerçeklik Terapisi toplumun ahlak kurallarını dikkate alır. Bu yaklaşımda terapist ya da
sosyal hizmet uzmanı öğretmen rolündedir. Danışanın davranışlarının farkına varması noktasında
terapist onunla derinden ilgilenir.

8.7. Gerçeklik Terapisi Uygulama Teknik Ve Yöntemleri
Gerçeklik Terapisi uygulama aşamasını;
danışmanla yapılacak olan görüşme için uygun ortamı oluşturma ve
davranış değişikliği oluşturacak tekniklerin kullanılması şeklinde özetleyebiliriz.
Bu danışma süreci, yukarıdaki iki temel bileşenden oluşmaktadır.
Bu danışma sürecinin temel niteliği ise, kişinin kendi yaşamını değerlendirmesi ve gerekli
davranış değişikliğinin sağlanması şeklinde özetlenebilir.
Gerçeklik Terapisi süreç olarak aşağıdaki aşamalardan oluşur;
Danışma sürecinin etkin ve verimli olabilmesinin temel niteliklerinden ilki, danışan ve
danışman arasındaki ilişkinin sağlıklı bir yapıda kurulmasıdır.
İkinci aşamada, danışman tarafından danışanın arzuları, gereksinmeleri ve algılamalarının
derinlemesine incelenmesiyle devam eder.
Üçüncü aşamada, danışanlar kendi toplam davranışlarını değerlendirerek arzu ettiklerine
ulaşmada ne aşamada olduklarına bakarlar.
Dördüncü aşamada ise, eğer danışanlar yeni davranış denemek isterlerse, ilgili değişikliği
sağlayacak planlamayı yaparak, kendilerini bu planı gerçekleştirmeye adarlar.
Bu aşamada, danışanların ne kadar başarılı olduğu ve ek bir danışma desteği gerekiyorsa
bunu sağlamak da danışma süreci kapsamında ele alınmalıdır.
Yukarıda ifade edilen danışma süreci çok basit gibi gözükse de bu süreci danışan ile birlikte
uygulamaya dönüştürmek ifade edildiği kadar kolay olmayabilir. Bu uygulama süreci eğitim,
beceri ve yaratıcılık gerektiren önemli bir mesleki uygulamadır.
Gerçeklik Terapisi’nde Kullanılan Teknikler;
Ustaca Soru Sorma Sanatı
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Ustaca soru sorma tekniğiyle, danışman danışanın davranışlarına ve davranışlarının onu ne
yöne götürdüğünün değerlendirmesine yardımcı olur. Örneğin, “Mevcut davranışların seni
istediğin şeye ulaştırma olasılığı nedir?”
ve “Seni ilerlemek istediğin yöne götürmekte
midir?” şeklinde sorular
sorulabilir.
Gerçekleştirme Terapisi’nde sosyal hizmet uzmanı ya da terapistin benzer soruları sıkça
sormaları gerekebilir. Aşağıda soru sorma tekniğine uygun örnek sorular yer almaktadır.
Örnek sorular;
“Şu anda yapmakta olduğun şey gerçekte de yapmak istediğin şey mi?”
“Ortaya koyduğun davranış işine yarıyor mu?”
“Yaptığın ve inandığın şey arasında bir tutarlılık var mı?”
“Yaptığın şey sana yardımcı mı oluyor? Yoksa acı mı veriyor?”

Kişisel Gelişim İçin Kendi Kendine Yardım
Bu teknik, danışanların,
karşılamak zorunda olduğu istek ve gereksinmelerini,
davranışlarını, değişim amaç ve hedeflerinin tanımlamasına yardım etmektedir.
Mizah ya da Espri:
Danışmanlar etkili ve verimli bir terapi için danışanın güvenini ve rahatlığını pekiştirmesi
açısından, espri ve mizahı terapi sürecinde uygulamak gereksinimi duyarlar. Ancak bu tekniğin
ustaca ve yerinde kullanılması oldukça önemlidir. Aksi takdirde danışanda tam tersi alay edilme,
aşağılanma gibi duyguların ortaya çıkmasına neden olabilir.
Paradoksal Teknikler
Bu teknikte danışman, danışandan sorunlu davranışını abartarak tekrar göstermesini ister.
Örneğin, yanlış yapmaktan korkan bir danışandan daha çok yanlış davranış yapması istenebilir.
Glasser’e göre Gerçeklik Terapisi her türlü psikolojik sorunu olan kişiye uygulanabilir.
Psikolojik Danışma Ortamı
Gerçeklik Terapisi uygulama aşaması, danışanın yaşamını değiştirmeye destekleyici bir
ortamın oluşturulması ile başlar. Kısa süre sonra, danışan onu eleştirmeyen, suçlamayan, zorlayıcı
olmayan ancak ilgili olan Seçim Kuramı ortamını sevmeye başlar. Soru soran, ancak
yargılamayan, suçlamayan ve ilgi dolu ortamda bulunan danışan, kendisini başarılı ve tatmin edici
ilişkiler yaşamak için tatmin edici bir çevreye ihtiyacı olduğunu öğrenme sürecine girer.
Zorlamanın olmadığı bu ortam, danışanları yaratıcı olmaya ve yeni davranışlar denemeye
yönlendirir.
Değişimi Beraberinde Getiren Yöntemler
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Gerçeklik terapistleri, öncelikle danışana ne beklediklerini sorarlar. Değişimin bir seçim
olduğundan hareketle, danışanların ilişkileri ve yaptıkları seçimleri sorgularlar. Çoğu durumda
insanların yaşamlarında doyum sağlamayan temel bir ilişkileri söz konusudur ve çoğunlukla
danışanlar ilişkiler ve tercihler noktasında seçim hakları olmadığına inanmaktadırlar. Çoğunlukla
danışanlar başlangıçta bu durumu kabullenmeyi reddetmektedir.
Örneğin; danışanlar çoğunlukla depresyon geçiriyorum problemim de şu içinde
bulunduğum ortamın benim ilişkilerimle ne alakası var diyebilirler. Danışanlar çoğu zaman gerçek
problemini konuşmaktan kaçınma yolunu seçmektedirler.
Terapist, ilk oturumda danışanın isteklerini anlamaya ve tanımlamaya çalışır. Terapist aynı
zamanda danışanın sahip olduğu ve onu tatmin etmeyen anahtar nitelikte bir ilişkiyi arar ve bu
ilişki üzerinde ayrıntılı olarak değerlendirme yapar. Danışanlar yalnızca kendi davranışlarını
kontrol edebileceklerini öğrendiklerinde terapi süreci doğru yolda ilerliyor demektir. İlerleyen
süreçte danışanların nasıl daha iyi tercihler yapabilecekleri üzerinde durulmaktadır.
Glasser’e göre insanlarda davranış değişikliğine yol açan yöntemler;

“İnsanların (1) mevcut davranışlarının, istediklerini elde etmede işe yaramadığına
kanaat getirdiklerinde ve (2) kendilerini istedikleri şeye yakınlaştıracak diğer
davranışları seçebileceklerine inandıklarında değişmeye motive oldukları fikrine
dayanır.”

8.8. Gerçeklik Terapisi Ve Sosyal Hizmet
Bu yaklaşımın sosyal hizmet alanında kullanılması uygulamaya yeni bir bakış açısı
getirmiştir.
Müracaatçılarla (danışanla) kurulan mesleki ilişki sürecinde,
Sosyal hizmet uzmanı(danışman);
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Kişilerin iç görü ve farkındalık kazanmalarını destekleyerek, davranış
değişikliğine katkı sağlarlar,
Müracaatçının kendi davranışlarına yönelik, kendi kendini
değerlendirmesine ve bunun sonucunda bir eylem planı oluşturarak
uygulamasına katkı sunar.
Müracaatçının davranış değişikliğine yönelik uygulanacak eylem planının
oluşturulmasında müracaatçı ile ortak hareket eder.
Müracaatçının seçimleri noktasında destekleyici ve öğretici olur.
Müracaatçının kendisi açısından en doğru ve en doyurucu seçimlerde
bulunmasına destek olur.

Sosyal Hizmet Uzmanı (Danışman) ve Müracaatçı (Danışan) Arasındaki İlişki
Sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçısı arasında karşılıklı bir anlayış ve destekleyici
bir ilişki olması gerekir.
Sosyal hizmet uzmanı kendine özgü tarzını ve yaklaşımını, müracaatçısı ile ilgili
müdahale sürecinde kullanmaktan rahatsızlık duymamalıdır.
Sosyal hizmet uzmanı, müracaatçısı ile ilişkisinde samimi, sıcak, anlayışlı, saygılı,
açık ve diğer taraftan sorgulamaya istekli olma gibi özelliklere sahip olmalıdır.
Sosyal hizmet uzmanı, müracaatçısını dinleyerek sağlıklı bir ilişki ortamının
kurulmasını kolaylaştırmalıdır.
Sosyal hizmet uzmanı, bu samimi ve açık mesleki ilişki ortamını kurduktan sonra,
müracaatçısını mevcut davranışlarının sonuçlarıyla yüzleştirmelidir.
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Sosyal hizmet uzmanı, Seçim Kuramı doğrultusunda müracaatçısına yapmaya çalıştığı
mesleki müdahale planında gizliliği ve belirsizliği ortadan kaldırmalıdır.
Mesleki müdahale, daima sosyal hizmet uzmanının öğretmen, müracaatçının da
öğrenci rolünü üstlendiği bir etkileşim süreci olmalıdır.
“WDEP” (“İYDP”) Sistemi
Wubbolding ve çalışma arkadaşları, WDEP kısaltmasını Gerçeklik Terapisi’ndeki temel
yöntemleri belirlemek için kullanmaktadırlar.
Bu harf dizgisinin her biri stratejiler bütününe gönderme yapmaktadır.
İngilizce kelime karşılıkları dikkate alındığında şöyledir;
W (Wants)

= İstekler ve gereksinimler;

D (Direction) = Yön ve gerçekleştirme;
E (Evaluation) = Değerlendirme; ve
P (Planning)

= Planlama ve adanma anlamını içermektedir.

İstekler = W (Wants)
Müracaatçılar, sosyal hizmet uzmanının profesyonelce sorular sorması sayesinde,
gereksinmelerini nasıl karşılamaları gerektiği konusunda farkındalık elde ederek, tanımlamaya ve
özelleştirmeye başlarlar.
Müracaatçının tam olarak ne istediğini belirlemesine yardımcı olmak için sorulabilecek
örnek sorular;
• “Eğer olmak istediğin kişi olabilseydin, nasıl biri olmak isterdin?”
• “Eğer istediğin gibi yaşasaydın ne yapardın?”
• “Eğer ailen ve senin istediklerin uyuşsaydı ailen nasıl olurdu?”
• “Gerçekten hayatını değiştirmek istiyor musun?”
• “Yaşamdan elde edemediğin ama istediğin şey nedir?”
• “Yapmak istediğin değişikliklerde seni alıkoyan engeller nedir?”
Yapma ve Yön Verme = (Doing)
Gerçeklik Kuramı mevcut davranışa vurgu yapar. Kişinin geçmiş davranışları ile sadece
mevcut davranışına olan etkisi dikkate alınarak ilgilenilir. İçinde bulunulan an hakkında yapılan
vurgu, sosyal hizmet uzmanın sık sık sorduğu “Ne yapıyorsun?” sorusu ile varlığını hissettirir.
Mevcut sorunların kökü geçmişe dayansa da müracaatçının isteklerini nasıl daha iyi elde
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edebileceğini öğretmek ve bu sorularla başa çıkmalarına destek olmak önemsenir. Geçmişte
yaşananlar yalnızca müracaatçıya daha iyi bir gelecek sağlamaya yardımcı olacaksa gündeme
getirilir.
Değerlendirme = E (Evaluation)
Gerçeklik Kuramı temelde müracaatçılardan şu değerlendirmeyi yapmalarını arzu
etmektedir; “Mevcut davranışının seni istediği şeye ulaştırma olasılığı nedir? ve seni ilerlemek
istediğin yöne götürmekte midir?” Profesyonel soru sorma teknikleri kullanılarak müracaatçının
gitmek istediği yön ve davranışları hakkında değerlendirme yapmak mümkündür.
Bu konuda aşağıdaki tarzda sorular sorulabilir;
• “Yaptığın şey sana yardımcı mı oluyor? Yoksa acı mı veriyor?”
• “Şu anda yaptığın şey gerçekte de yapmak istediğin şey mi?”
• “Ortaya koyduğun davranış işine yarıyor mu?”
• “Yaptıkların kurallara aykırı mı?”
• “Olaylara bu şekilde bakmak sana yardımcı oluyor mu?”
• “İstediğin gerçekçi ya da elde edilebilir mi?”

Planlama ve Adanma = P (Planning)
Danışma sürecinde yapılması düşünülen önemli işlerin bir kısmı, müracaatçılara,
ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamaya yönelik yöntemleri tanımlamalarına yardımcı olma sürecini
kapsar. Wubbolding’e göre planlama ve kendini işe verme hayati bir öneme sahiptir. Danışma
sürecinin bir sonuca bağlanması planlamaya bağlıdır.
Wubbolding’e göre, iyi bir plan
“basit (simple), uygulanabilir (attainable), ölçülebilir (Measurable), kısa sürede
uygulanabilir (İmmediate) ve katılımcı (involved) ve kontrol (controled by) ettiği
bir yapıya sahip olması gerektiği” şeklinde tanımlanmaktadır.
Ödev

Gerçeklik Kuramı’nda yer alan “WDEP” (“İYDP”) sistemini kullanarak,
alkol kullanan bir kişiye yönelik bir değerlendirme raporu oluşturunuz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
• Gerçeklik Terapisi, William Glasser tarafından geliştirilen “Seçim Kuramı’na”
(choice theory) dayanmaktadır. Bu yaklaşıma göre, insanların altta yatan benzer problemlere sahip
oldukları kabul edilmektedir. Müracaatçıların yaşamlarındaki problemlerin çoğu, yaşamlarında
yer alan insanlardan en az biriyle başarılı ve doyurucu bir ilişki kurmamasından
kaynaklanmaktadır.
• Glasser ruhsal hastalıkların yalnızca fizyolojik kökeni bulunan somut beyin hasarı olan
Alzahimer, beyin travması, beyin enfeksiyonu ve Epilepsi gibi durumlar için geçerli olabileceğini
öngörmektedir. Bu durumun da nörologlar tarafından tedavi edilmesi gerektiğini ifade etmektedir.
• Glasser mutsuzluktan kurtulmak için ilaç kullanmanın tedavi edici nitelikte
olamayacağını ve ters etki yaparak danışanın acısını dindirmeyeceğini çünkü temelde yer alan
ilişki sorununun ilaçla tedavi edilemeyeceğini belirtmektedir.Bu yaklaşım, temelde insanlara
ihtiyaç duydukları ilişkiler konusunda daha etkili seçim yapmalarını öğretmekten başka bir şey
değildir.
• Glasser’e göre, davranışlarımız dış uyaranlara karşı verilmiş bir tepki değildir.
Çevreden kaynaklı dış etkilemeler söz konusu olsa da bu durum bizim davranışlarımıza gerekçe
olamaz. Yalnızca cansız nesneler dış güçler tarafından kontrol altına alınabilir. Yaşayan canlılar
olarak insanlar, yalnızca içimizdeki güçler tarafından kontrol edilebiliriz. Bu gerekçeden hareketle
ne şekilde davranacağımıza kendimiz karar veririz. İnsan hiçbir zaman başkalarının psikolojik ya
da fizyolojik olarak kölesi ve kontrolü altıda değildir.
• Çağdaş Gerçeklik Terapisi, sorunların kaynağını oluşturan “tatminkar olmayan
ilişkiler” ya da “ilişki eksikliği” üzerine odaklanmaktadır.

•

Bu yaklaşımın sosyal hizmet alanında kullanılması, uygulamaya yeni bir bakış açısı
getirmiştir. Kişilerin iç görü ve farkındalık kazanmalarını destekleyerek, davranış değişikliğine
katkı sağlarlar. Müracaatçının kendi davranışlarına yönelik, kendi kendini değerlendirmesine ve
bunun sonucunda bir eylem planı oluşturarak uygulamasına katkı sunar. Eylem planının
oluşturulmasında müracaatçı ile uzman ortak hareket eder. Uzman müracaatçının seçimleri
noktasında destekleyici ve öğretici olur. Müracaatçının kendisi açısından en doğru ve en doyurucu
seçimlerde bulunmasına destek olur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Gerçeklik Terapisi’nde kullanılan tekniklerden değildir?
a) Ustaca Soru Sorma
b) Kişisel Gelişim İçin Kendi Kendine Yardım
c) Mizah ya da Espri
d) Paradoksal Teknikler
e) Uyum Dengesi
2) Çağdaş Gerçeklik Terapisi, sorunların kaynağını oluşturan “tatminkar olmayan
ilişkiler” ya da “ilişki eksikliği” üzerine odaklanmaktadır?
a) Evet
b) Hayır
3) Aşağıdakilerden hangisi Gerçeklik Kuramı kapsamında müracaatçılarla kurulan
mesleki ilişki sürecinde, sosyal hizmet uzmanının görevleri arasında değildir?
a) Kişilerin iç görü ve farkındalık kazanmalarını desteklemek
b) Müracaatçının bir eylem planı oluşturarak uygulamasına katkı sunmak
c) Müracaatçının seçimleri noktasında destekleyici ve öğretici olmak
d) Müracaatçının kendisi açısından en doğru ve en doyurucu seçimlerde bulunmasına
yanlış karar verir diyerek destek olmamak
e) Eylem planının oluşturulmasında müracaatçı ile ortak hareket etmek
4) Aşağıdakilerden hangisi WDEP (İYDP) Sistemi’nin özelliklerinden biri değildir?
a) Planlama
b) Yapma
c) Danışma
d) Değerlendirme
e) İstekler
5) Aşağıdakilerden hangisi Gerçeklik Terapisi’nin en önemli vurguladığı kavramdır?
a) Sorumluluk
175

b) Kendine Güven
c) Kimlik
d) Başarı
e) Kazanmak
6) Aşağıdakilerden hangisi Gerçeklik Terapisi’nin uygulama alanlarından değildir?
a) Çocuk Yuvaları
b) Huzurevleri
c) Okullar
d) Hastaneler
e) Akıl Hastaneleri
7) Aşağıdakilerden hangisi Gerçeklik Terapisi’nin ilkelerinden biri değildir?
a) Katılım
b) Bahane bulmama
c) Geçmiş davranışa odaklanma
d) Sorumlu davranışı planlama
e) Kendini adama
8) Aşağıdakilerden hangisi insanın temel psikolojik gereksinmelerinden biri değildir?
a) Hayatta Kalma
b) İstekler
c) Sevgi ve Ait olma
d) Güç
e) Eğlence
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9) Gerçeklik Terapisi, William Glasser tarafından geliştirilen
(choice theory) dayanmaktadır?

“Seçim Kuramı’na”

a) Evet
b) Hayır
10) Aşağıdakilerden hangisi Gerçeklik Terapisi’nin özelliklerinden değildir?
a) Semptomlar üzerinde odaklanmaktan kaçınma
b) Müracaatçıları geçmişleri ile birlikte değerlendirme
c) Transferansın reddedilmesi
d) Ruh hastalıklarına ilişkin geleneksel görüşler ile mücadele
e) Terapi sürecinde içinde bulunan zamana odaklanma

Cevaplar
1)e, 2)a, 3)d, 4)c, 5)a, 6)e, 7)c, 8)b, 9)a, 10)b

177

9. GESTALT YAKLAŞIMI
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GESTALT YAKLAŞIMI
SOSYAL HİZMET KURAMLARI
Doç. Dr. Taner Artan

ÜNİTE
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GESTALT YAKLAŞIMI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Gestalt Yaklaşımı’nın Tarihsel Gelişimi
Gestalt Yaklaşımı’nın Temel Bakış Açıları
Gestalt Terapi’de Temel Kavramlar
Gestalt Yaklaşımı’nın Bazı Önemli İlkeleri
İçinde Bulunulan Zaman ve Farkında Olmak
Tamamlanmamış (Bitirilmemiş) İşler
Enerji ve Enerji Engelleri
İhtiyaçlar
Temas ve Temasa Karşı Direnç
Gestalt Temas Biçimleri
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Mesleki olarak ileride kullanılacak
olan kavramları ve uygulama
yöntemlerini öğrenir.
Bu ünite kapsamında;
Gestalt Yaklaşımı’nın
gelişim sürecini kavramış,
Gestalt Yaklaşımı

Gestalt Yaklaşımı’nın
temel kavramlarını öğrenmiş,
Gestalt Yaklaşımı’nın
müdahale tekniklerini öğrenmiş,

Metinler, alıştırmalar
ve interaktif
materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması
sağlanacaktır.

Gestalt Yaklaşımı’nı
mesleki olarak içselleştirebilmeyi
kavramış olabileceksiniz.
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9. GESTALT YAKLAŞIMI
“Gestalt” Almanca bir kelime olup, anlamı “biçim” ya da “şekil” anlamına gelmektedir.
Kelimenin Türkçe ya da İngilizce olarak tam bir karşılığı bulunmamaktadır. Gestalt “biraraya
getirilmiş, düzenlenmiş yapı ya da biçim” olarak da tanımlanmaktadır. Gestalt kavramı, bir şeyin
bütünsel özelliklerine ulaşmanın bütünü oluşturan parçaların ayrı ayrı ele alınmasıyla
sağlanamayacağını ifade eden kavramın en kısa anlatımıdır. Gestalt Yaklaşımı “bütün,
parçalarının toplamından öte bir şeydir” kelimesiyle kısaca özetlenebilir.
Gestalt kavramı, üç kavramın etkileşimi içerisinde ele alınmaktadır. Birincisi nesne (insan,
canlı bir organizma, hayvan, renk vb. herhangi bir şey), ikincisi çevre diğer bir ifade ile ortam,
üçüncüsü ise çevre ve nesnenin karşılıklı etkileşiminden oluşmaktadır. Bu duruma en güzel örnek
notalar ile beste arasındaki farktır. Notalar tek başına bir anlam ifade etmezken, beste şeklinde
birleştiğinde bir sanat eseri ortaya çıkar. Bu durum parça ile bütün arasındaki ilişkiyi anlamamıza
yardımcı olabilir. İnsanın ruhsal yapısı da benzer şekildedir, bireyin yaşadığı her olayın bir
diğerinden ayrı ve farklı olarak algılanması yanıltıcı bir durum ortaya çıkarır. Gerçekte bir
bütünlük içerisinde kişinin ruhsal durumunun değerlendirmesi kişiyi algılamamızı ve tanımamızı
kolaylaştırır.
1940’larda Fritz Perls ve eşi Laura tarafından geliştirilen Gestalt Terapi, bireyin çevresiyle
ilişkisini dikkate alan Varoluşçu-Fenomenolojik bir kuramdır. Bu yaklaşımın temel amacı, kişide
nasıl ve neyi yaptığıyla ilgili olarak farkındalık yaratma çabasıdır. Kişide yaratılan farkındalığın
beraberinde kişide değişime neden olacağı varsayımı esasına dayanmaktadır. Bu yaklaşımda
kişinin öznel gerçekliği üzerinde durulduğu için fenomenolojiktir. Yani bireyin sürekli kendi
kendini gerçekleştirmeye çalışacağı, kendini yeniden var etme yoluna gideceği inancına dayandığı
için bir yönüyle varoluşçu bir yaklaşımdır.
Gestalt Terapi varlığa önem verir, çünkü varoluşçu bir yaklaşımdır. Kişiler arası ilişkiler
ve kişinin kendi iç görüşü ile gelişim ve değişimin gerçekleşeceğini öngörmektedir. Kişilerin
kapasitelerinin önemine vurgu yapar. Gestalt Yaklaşımı, oldukça canlı bir yaklaşım olup,
karşılaşılan farklı durumlar hakkında kuramsal olarak konuşmaktansa bu durumların doğrudan
yaşanılmasını savunur. Bu yönüyle deneysel bir yaklaşım özelliği gösterir.
Fritz Perls, Freud’un Psikanalitik Kuram’ından etkilenmiş olmakla birlikte, bu kurama
birçok açıdan eleştiride bulunmuştur. Freud’un insanlara mekanik bir bakış açısı ile yaklaştığını
ifade eden Perls, kişiliğin bir bütüncül olarak ele alınması gerektiğini savunur. Freud çocukluğun
ilk yılları üzerinde dururken, Perls içinde bulunulan zaman diliminde kişinin ele alınması
gerektiğini savunur. Kişinin içinde bulunulan zamanda ne yaşadığını dikkate alır. Kişinin içinde
bulunduğu zamanda neden öyle davrandığını anlamasının bireyin kendi kendisini anlamasında ve
farkındalığını artırmasında daha etkili olduğunu öne sürer.
Sosyal hizmet uzmanının ya da terapistin önemli görevlerinden birisi, müracaatçının kendi
farkındalığını artırmasına katkı sağlamaktır. Kişilerin farkındalıklarının artırılarak neyi, neden ve
nasıl yaptıklarıyla ilgili iç görü kazanmaları sağlanarak gelişmeleri ve değişimleri hedeflenir.
Farkındalık; kendini kabulü, iç görüyü, özgürce seçme sorumluluğunu, çevre bilgisini ve diğer
kişilerle ilişki kurabilme becerisini içermektedir.
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9.1. Gestalt Yaklaşımı’nın Tarihsel Gelişimi
1940’lı yıllarda Frederick S(“Fritz”) Perls (1893-1970) ile eşi Laura Posner Perls (19051990) tarafından geliştirilen, bu yaklaşıma Gestalt adının verilmesinde Max Wertheimer (18801943), Kurt Koffka (1877-1967) ve Wolfgang Köhler (1877-1967) gibi Gestalt psikologlarınca
yürütülen algı çalışmalarının ve bütüncül bakış açısının kabul edilmesinin önemli katkıları
olmuştur.
Gestalt Terapi Kuramı’nın kurucusu olan Fritz Perls Berlin’de orta halli bir Yahudi ailenin
çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Perls ortaöğretim sürecinde sorunlar yaşamış, yedinci sınıfta iki
kez sınıfta kalması nedeniyle okuldan atılmıştır. Bu dönemde kendi ifadesiyle ailesine sorun
yaratan bir çocuk olmasına rağmen eğitimini sürdürerek, tıp fakültesini bitirmiş ve psikiyatri
alanında uzmanlık almıştır.
I. Dünya Savaşı’nda Alman ordusuna katılarak hekim olarak görev yapmıştır. Savaş
sonrası Frankfurt’ta Goldstein Beyin Fonksiyonları Engelli Askerler Enstitüsü’nde Kurt Goldstein
ile birlikte çalışmıştır. Bu çalışma esnasında, insanları ayrı ayrı organların biraraya gelmesi
sonucu oluşan bir toplam değil, parçaların biraraya gelerek oluşturduğu bütünden daha fazla anlam
ifade eden bir bütün olarak görmenin önemini fark etmiştir.
1926 yılında, kuramı birlikte geliştirecekleri ve eşi olacak olan Laura Posner ile tanışmıştır.
Laura parlak bir geçmişe sahip olup, müzik, felsefe ve hukuk alanlarında bir süre eğitim almış,
daha sonra gelişim psikolojisi eğitimi alarak psikanalist olmuş ve bu sayede Perls’le birlikte
çalışmaya başlamıştır. Bu çalışmaları devam ederken Perls, psikanalitik çalışmalarına katılmıştır.
Bireyi anlama ve kişiliğini değiştirme uygulamalarına öncülük eden Wilhem Reich tarafından
psikanalizden geçirilmiş ve Freudyan psikanalist diploması almıştır.
Laura ve Fritz Perls çifti 1930 yılında evlenmişlerdir. Gestalt Terapi’nin gelişiminde
ikilinin birlikte çalışması önemli rol oynamıştır. 1933 yılında Hitler’in Yahudi düşmanlığı
nedeniyle ailesiyle birlikte Güney Afrika’ya yerleşerek buradaki ilk psikanaliz enstitüsünü
kurmuştur. O dönemde ülkenin başbakanı olan büyük filozof Smutz ile tanışma fırsatı bulur ve
onun “bütünlük” çalışmalarından çok etkilenir. “Tüm evrenin yaratıcı bir değişim süreci içinde
olduğu” ve “her canlının kendi yapısına bağlı olarak ve bir bütünlük içinde işlevde bulunduğu”
görüşlerinden etkilenerek bunları kendi yaklaşımında kullanır.
II. Dünya Savaşı sonrası
Laura ve Fritz Perls çifti 1946 yılında Amerika’ya göç
etmişlerdir. Bu dönemde psikanalatik yaklaşımı terk ederek 1952 yılında New York Gestalt
Terapi Enstitüsü’nün kuruculuğunu yapmışlardır. Bu dönemde önemli bilim insanlarıyla
etkileşim içerisinde olarak derinlemesine çalışmalarını ilerletmişlerdir. 1990 yılında Laura Perls
ölünceye kadarki sürede ikilinin Gestalt Yaklaşımı’nın gelişimine önemli katkıları olmuştur.
Yine bu dönemde “kişiler arası psikanaliz” çalışmaları yapan Sullivan’dan önemli ölçüde
etkilenirler. Perls’in “şimdi ve burada” ve “kişi ile çevresi arasındaki etkileşim”e yoğunlaşmasında
büyük ölçüde Sullivan’ın çalışmalarının izleri görülür.
Perls bu dönemde, drama ile psikolojiyi birleştiren ve psikodramanın kurucusu bilim insanı
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Moreno’dan da oldukça etkilenmiştir. Psikodrama Yaklaşımı’nda da kullanılan “tek sandalye”,
“sıcak sandalye” etkileşiminin Gestalt Yaklaşımı’nda da yer aldığı görülmektedir.
1970’li yıllardan itibaren Gestalt Yaklaşımı tüm dünyada kabul gören bir yaklaşım haline
gelmiştir. Bugün ABD’de 400’ün üzerinde Gestalt Enstitüsü’nün kurulduğu bilinmektedir. Yine
Avrupa, Asya ve Avusturalya’da çok sayıda Gestalt Enstitüsü kurulmuştur. Türkiye’de de 2000
yılında Ankara’da Gestalt Terapi Derneği kurulmuştur.
Gestalt Yaklaşımı’nın Temel Bakış Açıları
Gestalt Kuramı’nın gerek gelişim süreci gerekse içeriğine bakıldığında üç bakış açısının
etkin olduğu görülmektedir. Bunlar;
1.

“Varoluşçu Bakış Açısı”

2.

“Fenomenolojik Bakış Açısı”

3.

“Bütüncül Bakış Açısı”

Bu yaklaşımın ortaya çıkmasında ve güçlenmesinde, bu üç bakış açısının da etkili olduğu
ve birbirini tamamlayan sac ayakları olduğu söylenebilir.
Varoluşçu Bakış Açısı
Varoluşçu Yaklaşım, insanın özgür olduğu ve kişisel tercihlerinden ve eylemlerinden
kendisinin sorumlu olduğu varsayımına dayanır. Kişi kendi yaşamının karar vericisi ve yöneticisi
olmalıdır.
Bu yaklaşım kişinin kendisinin davranışlarının sorumluluğunu kabullenmesi
gerektiğini ve kişinin içinde yaşadığı koşulları şekillendirme gücüne sahip olduğu için koşulların
kurbanı olmadığı savından hareket eder. Bu yaklaşım, danışanların kendi yaşamları üzerinde
düşünmelerini, alternatifler hakkında bilinçlendirilmelerini ve bunların içerisinden birisine karar
vermelerini hedeflemektedir. Bu durum danışanların kendi sorumluluklarını üstlenmeleri
gerçeğini beraberinde getirmektedir. Kişinin ancak kendi yaşamı hakkındaki kararı kendisinin
verebileceği ve bu durumun sorumluluğunu da yine kişinin üstlenmesi gerektiği görüşünden
hareket eder.
Varoluşçu Yaklaşım’a göre, yaşamın önceden belirlenmiş bir amacı söz konusu değildir.
Yaşamı anlamlı kılacak olan insanın kendisidir. Kişinin varlığını sürdürme, gelişme ve yaşamına
ilişkin karar verme sorumluluğu kişinin kendisine aittir.
Kişi yaşamını anlamlı kılmak, yaşadıklarına yüklediği anlamdan ve nasıl başa
çıkacağından sorumludur. Varoluşçu yaklaşım her canlı organizmanın “kendisini gerçekleştirme”,
“oldukları gibi görünme” ve “ var olan potansiyellerini” ortaya çıkarma yetisine sahip olduğunu
ön görür.
Perls, bireyin kendisi ve diğer varlıkların farkında olması ve kendi yaşamının
sorumluluğunu üstlenmesinin, kişinin yaşamının anlamını ve içeriğini belirleyeceğini ifade
etmiştir.
184

Kişi ölüm, yalnızlık, belirsizlik gibi varoluşsal gerçekleri “yaşamın anlamını” belirlerken
kabullenmek istemez. Kişi bunlarla yaşamak yerine bunları kabul etmek istemez ve bu durumdan
kaçınmayı tercih edebilir. Bu durumun “sabit Gestalt” lar ortaya çıkardığı kabul edilmektedir.
Perls bu duruma iyi bir örnek olarak annesini kaybeden bir çocuk örneğini vermektedir.
Çocuk annesini kaybetmenin korku ve acısıyla bir daha “kendini kimseye yakın hissetmemeye ve
kimseyi çok sevmemeye karar verebilir ve tüm yaşamı boyunca tekrar o acıyı çekmemek için
(farkında olarak ya da çoğu zaman farkında olmadan) tüm yaşamı boyunca insanlara uzak
durabilir. Bu durumda ortaya çıkan “sabit Gestalt” çocuğun kendini gerçekleştirmesini engelleyen
en önemli psikolojik unsur olmaktadır.”
Fenomenolojik Bakış Açısı
İnsanın duyularına kendisini gösteren varlığın yani “'realite”nin tümüyle bir fenomen, eş
deyişle “kendisini gösteren”, “görünen” olduğu şüphesizdir. O halde “realite” kendisini bize
“fenomen” olarak sunmaktadır. Oysa, felsefe tarihi dikkate alındığında, kendisini bize fenomen
olarak sunan bu “realite”ye güvenilemeyeceği bilinmektedir. Çünkü “realite”yi bize sunan
duyularımızdır. Duyulara ise güvenmek söz konusu olamaz, çünkü onlar “realite” hususunda bizi
aldatabilir. Duyulara kendini arz eden “realite” sürekli değiştiğine göre, yani şimdi sıcak olan bir
cisim biraz sonra soğuk, şimdi yeşil olan bir yaprak bir müddet sonra kuruduğunda sarardığı için,
biz, hangi “realite” ile gördüğümüz nesnenin gerçeği diğer bir ifade ile hakikati ifade ettiğini
söyleyebiliriz?
Fenomenoloji’ye göre, “bireylerden ayrı ve nesnel bir gerçekliğe sahip olan, değişmeyen,
herkese göre aynı olan fiziksel bir dünya yoktur, dünya, insanların ona yüklediği anlamlar
bağlamında görelidir.”
Kierkegaard ve Nietzsche tarafından ortaya konan “insan olmanın sübjektif deneyimi”
yirminci yüzyılda, Martin Heidegger’in “Fenomenolojik Varoluşçuluk Kavramı”nı ortaya
çıkarmıştır. Bu kavram “dünyada var olduğumuzu” ve yaşantımızın dünyadan ayrı olmadığını
düşünmemiz gerektiğini ifade etmektedir. Her gün günlük yaşamda meydana getirdiğimiz rutinler,
alışkanlıklarımız yaşantımızın sonsuza kadar süreceği izlenimi uyandırır. Bizler zamanımızı boş
yere harcamamalıyız. İnsanların duygu durumunun yaşantılarını otantik bir şekilde geçirip
geçirmediklerine göre değiştiğini ifade etmektedir. Gerekçelerini bilmediğimiz karmaşık
duygularımızı açık bir farkındalık haline dönüştürdüğümüzde, nasıl biri olmak istediğimiz
konusunda daha olumlu çözümlemelere sahip oluruz. Heidegger ‘in Fenomenolojik Varoluşçuluk
Kavramı, kişinin geçmiş yaşamı üzerinde durma yerine “otantik yaşantılar” ile gelecek üzerine
odaklanmak gerektiğini öngörmektedir.
Perls’in “Anlamlandırma Kavramı”nı açıklamak için verdiği “mısır tarlası” örneği oldukça
açıklayıcıdır. Anlam yüklemeden dışarıdan bakıldığında, sıradan mısır ekilmiş bir tarladır. Ancak
bu tarla farklı kişi, olay ve olgularda mısır tarlası ile ilişkilendirilen kişinin kendi özgün durumuna
göre içerdiği anlam farklılık gösterecektir. Bu tarla, mısırı eken çiftçi için geçim kaynağı iken bir
otobüs şoförü için yanından geçip gittiği bir manzara, yeşil bir alan vb. farklı bir anlam içerebilir.
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Fenomenolojik bakış açısına göre, her şeyin anlamı kişiye ve içinde bulunduğu ana göre
şekillenmektedir. Bu nedenle Gestaltçı Yaklaşım’da, genellemelerle ve yorumlarla hareket
edilmez.
Bütüncül Bakış Açısı (Holism)
Gestaltçı Kuram’ın temel ilkerinden birisidir. Doğa “bağdaşım” ve “birleşim” içerisinde
olan bir bütündür. “Bütün, bütünü oluşturan parçalardan daha fazla anlam” ifade etmektedir.
Parçaların her ne kadar anlamı varsa da bu parçaların bir bütünü oluşturması daha fazla anlam
içermektedir. İnsanı anlayabilmemiz için de insan yaşamının parçalarını bir bütün içerisinde ele
almamız gerekir. Bu yaklaşıma göre, insanın bir bütün içerisinde daha anlamlı ve anlaşır hale
geleceği kabul edilir.
Gestaltçı Yaklaşım, insana yaklaşımı bir bütünlük içerisinde ele almaktadır. Kişinin sahip
olduğu belirli bir özelliği daha çok dikkate almazlar. Gestaltçı Terapi uygulamaları, bir
müracaatçıyı “duyguları”, “düşünceleri”, “davranışları”, “bedeni” ve “rüyaları”yla bir bütün
olarak ele alır. Bu insani özelliklerin etkileşimine vurgu yapar. Parçaların biraraya gelişi ve kişinin
çevreyle nasıl iletişim kurduğu üzerinde bütüncül olarak durur.

9.2. Gestaltçı Terapi’de Temel Kavramlar
İnsanın Doğası
İnsanın farkındalığını artırarak, büyümesi ve kendi sorunlarıyla baş edebilir hale
getirilmesini öngörmektedir. Diğer bir anlatım ile kişilerin kendi ayakları üzerinde durmaları
sağlanarak, kendi sorunlarıyla yüzleşmeleri ve üstesinden gelmeyi öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Perls’in yaklaşımının kişisel iki hedefi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, müracaatçıyı çevresel
destek arayışından içsel destek arayışına yönlendirmek, ikincisi ise, kişiliğin kabul edilmeyen ve
sahiplenilmeyen kısımlarıyla bütünleştirilmesini sağlamaktır. Bu yaklaşım, insan doğası anlayışı,
“kendine güveni” ve “bütünleşmeye yönelik hedefleri” esas alır.
Bu yaklaşım terapist ve müracaatçı arasındaki ilişkinin önemine vurgu yapar. Bu
yaklaşımda, terapistin belirlediği bir hedefe ya da önceden belirlenmiş bir noktaya ulaşma planı
yoktur. Kişinin çevreyle olan ilişkisinin temelinde bağımsızlığın değil, karşılıklı işbirliğinin
olduğu kabul edilir. Bu yaklaşım kökenlerini varoluşçu felsefe, alan kuramı ve fenomenolojik
görüşten alır. Bu yaklaşımda, terapi süreci tedavi değil, kişinin farkındalığı ve çevreyle ilişki
kurmasını hedefler.
Gestalt Yaklaşımı’nın Bazı Önemli İlkeleri
Bu bölümde, Gestalt Kuramı’nın bazı önemli ilkeleri hakkında kısa bilgiler verilecektir.
Bu önemli ilkeler arasında; yukarıda ifade edilen “bütüncül bakış açısı “, “alan kuramı”, “şekil
oluşturma süreci” ve “organik kendi kendini düzenleme” kavramları yer almaktadır.
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Alan Kuramı (Feild Theory)
Alan kuramı sosyal psikolojinin önemli isimlerinden Kurt Lewin’in geliştirdiği bir
kuramdır. Gestalt Yaklaşımı’nın etkilendiği önemli kuramlar arasında yer almaktadır. Alan
kuramı olayların inceleme ve değerlendirilmesinin bütün alana bakılarak yapılmasını amaçlar.
Alan kuramının temeli, canlı organizmaların sürekli değişim gösteren bir alan içerisinde var
olduğu, bu alanın parçası olarak organizmanın kendi ortamı veya çevresi içerisinde
değerlendirilmesi gerektiği ön kabulüne dayanır.
Gestalt Kuramı, her şeyin birbiriyle ilişkili olduğu ve sürekli değiştiği ilkesinden hareket
eder. Bu kurama göre birey, çevresi ile arasındaki etkileşimi ve sınırda neler olduğunu algılamaya
çalışır.
Şekil Oluşturma Süreci (Figure Formation Process)
“Bir grup Gestalt terapisti tarafından görsel algılama alanından türetilen şekil oluşturma
süreci, bireyin çevreyi değişik biçimlerde nasıl gördüğünü açıklar.” Gestalt terapisti kişinin görüş
alanını “şekil” ve “zemin” ilişkisi ile tanımlarlar. Şekil “zeminde ilginin odağı olan şey” iken,
zemin “şekli çevreleyen her şey” olarak görülür. “Şekil” ve “zemin” birlikte bütünlük oluştururlar.
Şeklin var olabilmesi için zeminle birlikte algılanması gerekir. Sonuçta , “şekil ve zemin ilişkisi
anlam yaratma sürecinin temelini oluşturur.” Tüm algılamalarda bir zemin bir de şekil vardır.
Obje şekil olarak görülürken onu çevreleyen ortam ise zemin olarak algılanır.
Organizmanın Kendi Kendini Düzenlemesi (Organismic Self_Regulation)
Şekil oluşturma süreci ile “kendi kendini düzenleme” ilkesi iç içe geçmiş kavramlardır.
Canlı organizmanın, ortaya çıkan yeni bir gereksinim, duygu ya da farklı bilgi durumunda,
dengesinin (equlibrium) “bozulması” ve yeni duruma uygun olarak yeniden kurulması sürecidir.
Canlı organizmalar kendi ve çevrelerindeki kaynak ve becerilerden yararlanarak kendi düzenlerini
dengelemek için tüm çabalarını gösterirler. Bu yaklaşımda terapist, danışanın farkındalığını
zeminden şekle yöneltir ve şekil oluşturmayı mesleki çalışmasında bir araç olarak kullanır.
İçinde Bulunulan Zaman ve Farkında Olma
Gestalt Yaklaşımı’na göre, “şimdiki zaman” kuramın en önemli kavramlarından birisidir.
Bu yaklaşımın kuramsal olarak en önemli katkılarından birisi hiç şüphesiz içinde bulunulan anı
anlamaya ve tanımaya yönelik gösterdiği çabadır. E. Polster ve Polster “güç, içinde bulunulan
zamandadır” görüşünü ileri sürmüşlerdir. İnsanların birçoğu enerjilerini geçmiş yaşantılarındaki
yanlışları ve bu yanlışların nasıl düzeltileceği üzerinde harcarlar. Diğer taraftan kimi zaman da
geleceğe yönelik ardı arkası gelmeyen planlar ve çözümler ortaya koyarlar. Kişiler enerjilerini ne
olduğu ya da ne olacağına yönelttiklerinde bulundukları anın gücü azalmış olur.
Bu yaklaşımda terapistler “ne” ve “nasıl” sorularını sorarlar, nadir olmak koşuluyla bazen
de “neden” sorusunu sorarlar. Terapist içinde bulunulan anın gücünü ortaya çıkarmak için “Şu
anda sen ne yaşıyorsun? Orada oturup konuşmaya çalışırken neler hissediyorsun? Şu andaki
farkındalığın nedir? Korkuyu nasıl yaşıyorsun? Şu anda geri çekilmeye karşı nasıl tepkide
bulunuyorsun?”
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İnsanlar çoğunlukla içinde bulunulan andan uzaklaşmaya, geçmiş ya da geleceğe
yönelmeye eğilimlidirler. Burada ve şimdi anlayışı çerçevesinde yaşamı ele almak yerine geçmiş
ya da geleceğe yönelirler. Danışmanın görevi müracaatçının “şimdi ve burada” yaklaşımı
çerçevesinde farkındalık bilincinin gelişmesine katkı sağlamaktır.
Bu yaklaşımda bulanan terapistler, geçmiş deneyimlerin bitirilmemiş işler olması
nedeniyle şimdi üzerinde etkileri olduğunu bilirler. Terapist, müracaatçı bulunduğu anda yaşarken
ne kadar acı çektiğini ya da ne kadar huzursuzluk içinde olduğunu tespit eder ve buna yönelik
uygun müdahalelerde bulunur.
İçinde bulunulan an kişinin farkındalığını artırması açısından oldukça önemlidir. Gestalt
Kuramı’nda, önemli olan temel kavramlardan birisi de farkındalıktır. Çünkü bu yaklaşıma göre,
gelişme, büyüme ve değişimin gerçekleşebilmesi, kişinin farkındalık bilincine sahip olmasıyla
doğrudan ilişkilidir. Perls ve diğerleri farkındalığı “kişinin kendi algısal alanı ile temas halinde
olması” şeklinde ifade etmiştir.
Farkındalık kavramının tek bir
farkındalık; kişinin yaşadığının, kim ve
farkındalık “içinde bulunulan an”da
fenomenolojisine göre farklılık gösterir.
varma şeklinde gerçekleşir.

tanımı söz konusu değildir. Ancak genel anlamda
nasıl biri olduğunun göstergesidir. Bu yaklaşıma göre
ortaya çıkar. Farkındalık kişinin özgüllüğüne ve
Farkındalık duygusu, düşünce ve davranışların farkına

Tamamlanmamış (Bitirilmemiş) İşler
Bu yaklaşıma göre, kişinin “küskünlük”, “acı”, “nefret”, “üzüntü” , “suçluluk” ve
“vazgeçme” vb. açığa çıkmamış duygularında varlığını sürdüren bitirilmemiş işler kalmış olabilir.
Kişinin bu duygularına tam bir farkındalık içinde yaklaşılmadığı takdirde arka planda gezinmeye
devam ederek, kişinin kendisi ve çevresiyle etkin bir şekilde iletişim kurmalarını engellerler.
Tamamlanmamış işler kişinin varlığını açıklayamadığı duygularıyla yüzleşme ve bunlarla
sağlıklı bir şekilde baş edebilmeyi başaramadığı sürece varlığını sürdürür. E. Polster ve Polster
“bu yarım kalmış işler tamamlanmayı bekler ve yeteri kadar güçlendiklerinde birey zihinsel
karmaşa, takıntılı davranışlar, ihtiyatlı davranma, agresif enerji ve kendi kendini yeme tarafından
kuşatılmıştır” şeklinde ifade etmişlerdir.
Gestalt terapistlerine göre, “duygular açıklanmamışsa bazı fiziksel belirtilere yol açarlar”
öngörüsünden hareketle kişinin vücudunun dikkate alınmasına vurgu yaparlar. Açıklanamayan
duygular içinde bulunulan anın kesintiye uğramasına da neden olurlar.
Enerji ve Enerji Engelleri
Gestalt Yaklaşımı’nda enerji kavramı oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Enerjinin nerede
olduğu, nasıl kullanıldığı ya da nasıl engellendiği oldukça önemlidir. Enerji engelleri, insan
vücudunun bazı bölgelerinde “aşırı gerilme”, “vücudu kapalı tutma”, “derin nefes almama”,
“konuşurken göz temasından kaçınma”, “duygularını sınırlama”, “duyularını bastırma” ve “kısık
sesle konuşma” gibi durumlarla kendisini gösterir.
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Gestalt terapistleri, duygularla farkındalık, farkındalıkla enerji hareketliği ve hareketler
arasındaki kesintilerle ilgilenirler. Kişide kesintiye uğramış enerji odağını keşfederek bu
duyguları müracaatçının farkındalığına sunar. Müracaatçı bu enerjinin nerede olduğundan
habersiz olabilir. Terapistin görevi bu farkındalığı artırmaktır. Kişinin vücudunda enerji
engellerinden kaynaklı semptomları ortadan kaldırmak yerine, gerekçenin üzerine derinlemesine
gidilerek sorunun çözümü sağlanmalıdır.
İhtiyaçlar
Bu yaklaşıma göre yaşamın temelini ihtiyaçlar oluştururken, amacı da ihtiyaçları
karşılamayı içerir. Tüm canlı organizmalar gibi insanların da karşılanması gereken ihtiyaçları söz
konusudur. Bu ihtiyaçlar, bedensel, ruhsal, manevi ve sosyal açılardan olabilir. Bu ihtiyaçların bir
kısmı insan olmanın ortak bir gereksinimi iken bazıları ise kişiye özgü ihtiyaçlar olabilmektedir.
Örneğin; uyumak, su içmek, yemek yemek ortak insani ihtiyaçlar iken, müzik dinlemek, resim
yapmak, sinemaya gitmek bireysel ihtiyaç özelliği taşımaktadır. Yani kişiden kişiye değişen öznel
ihtiyaçlar niteliğindedir.
İnsanlar gereksinimlerini karşılamak için kişisel ve çevresel kaynakları kullanma
potansiyeline sahip olarak dünyaya gelmişlerdir. Kişiler ihtiyaçlarını ne kadar kısa sürede ve ne
kadar kolay karşılama olanağına sahip olursa insanlar o kadar mutlu ve huzurlu olur. Ancak
ihtiyaçların sürekliliği dikkate alındığında bazı ihtiyaçların karşılanması kişiyi zorlar ve olumsuz
yönde etkileyerek mutsuz ve huzursuz edebilir. Bu durumda kişinin kaygı ve anksiyete durumunu
artırarak kendisi ve çevresiyle olan dengesinin bozulmasına neden olabilir.
Temas ve Temasa Karşı Direnç
Bu yaklaşıma göre gelişme, büyüme, değişme ve ilerlemenin gerçekleşebilmesi için temas
şarttır. İyi bir temas için iletişim kanalları açık olmalıdır. Ayrıca iyi bir temas için temas sınırının
geçirgen ve esnek olması gerekir. Kişi çevresiyle temas kurduğu zaman değişim kaçınılmaz hale
gelir.
İnsanlar teması;
“işiterek”,
“dokunarak”,
“koklayarak”,
“görerek,
“tadarak”
“konuşarak” ve
“hareket ederek” kurabilir.
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Etkili temas ise kişinin kendi benliğinden uzaklaşmadan diğer insanlarla ve çevreyle ilişki
(temas) kurmasıdır. İyi bir temas kurabilmek için “farkındalık”, “tam enerji”, ve “kendini ifade
edebilme yeteneği”ne sahip olmak gerekir. Temas kişinin gelişimi, değişimi ve büyümesi için “can
veren damar” görevi görmektedir.
Gestalt Yaklaşımı, temas, temas engellemeleri ve bunlara yönelik farkındalıklar üzerinde
durur. Bu yaklaşımda şekli oluşturan ön planda olan temastır. Temas şekli yeniliklerden,
farklılıklardan ve seçme ve reddetme süreçlerinden etkilenir. Bazı temas durumları büyüme ve
gelişmeye yardım ederken bir diğeri etmeyebilir. İnsanın temas biçimi çocukluktan itibaren başlar.
İhtiyaç ya da taleplerini ailesine zorla kabul ettirmeye çalışan, bu isteklerini önemseyen bir çocuk
ile katı kuralları, aşırı beklentileri olan bir ailede çocuklarda temas engelleri ileriki süreç için risk
teşkil edebilir. Temas engelli kişiliğin gelişimini tamamlamayı engelleyen bir süreç olup, kişilik
özelliği değildir.
Gestalt Temas Biçimleri
Kişi ile çevresi arasında kurulan iyi temas ortaya çıkan herhangi bir gereksinim
döngüsünün tamamlanmasını ve ihtiyacın karşılanmasını sağlar. Ancak bu döngü sürecinde,
kişinin gelişimi ve ilerleyişini bozarak kendisi, diğer kişiler ve çevresiyle iyi temaslarını
engelleyen bazı psikolojik mekanizmalar söz konusu olabilmektedir. Döngüde meydana gelen bu
olumsuzluklar kişinin kendisi, diğer kişiler ve çevresiyle bütünleşmiş bir insan olmasına,
farkındalığını geliştirmesine ve ihtiyaçlarını karşılamasına engel olabilmektedir. Temas döngüsü
temasın sürekliliği olarak kabul edilir.
Bu yaklaşımda yedi temas biçiminden söz edilmektedir.
Bunlar;
İçe alma,
Yansıtma,
Kendine döndürme,
İç içe geçme,
Duyarsızlaşma,
Saptırma ve
Kendini seyretmedir.
İçe Alma
Kişinin temas engeli yaşaması, mesajları, kuralları ve modelleri özümsemeden içine atması
yani yutmasıdır. İçe alma mekanizması sıklıkla kullanılan ve farkında olunmayan ve sağlıklı bir
şekilde kişinin fonksiyon görmesini engelleyen en yaygın temas engellemesi olup, diğer temas
engellerinin de büyük ölçüde temelini oluşturur. İnsanlar bebekler gibi öğütleri ya da kuralları içe
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alırlar. Kişiler “ihtiyaçlarını ön planda tut”, “duygularını kontrol et” gibi ifadeleri, mesajları
özümsemeden içe alırlar. Ayrıca diğer insanların kişinin kendisi hakkında söyledikleri önermeleri
de içlerine alırlar. Örneğin “tembelin tekisin”, ”kardeşinden daha yaratıcısın”, “ailemizdeki bütün
erkekler sonunda kumarbaz ve alkolik oldu” gibi içe alınan olumsuz mesajlar ya da bildirimler
benlik imajını olumsuz etkiler.
Yansıtma (Projection)
Kişinin temas engeli yaşaması ve kendisinde var olan, ancak kabul etmek istemediği
davranış, düşünce ve duyguları başka insanlara yöneltmesidir. Kişinin bu olumsuzlukları
kendisine ait değilmiş gibi dışarıya yansıtmasıdır. Kişinin kendisi için uygun görmediği ancak
kendisinde olan davranış, duygu ve düşüncelerini diğer insanlara yöneltmesidir. Kişi bu yöntemi
kullanarak başkalarını suçlar ve sorumluluktan kaçar. Kişi karşılaştığı yeni bir durumda, bu
durumu içine alır ve temas yoluyla durumun kendine uygunluğunu kontrol eder. Şayet bu
durumdan sıkıntı yaşıyorsa kişi dışa yansıtma yöntemini kullanır.
Kendine Döndürme
Bireyin enerjisini, ihtiyaçlarını karşılayacağı dış hedeflere yöneltmektense kendi kendine
yöneltmesidir. Kişinin enerjisinin doğru hedefe yöneltilmemesi ve uygun şekilde boşaltılmaması
sonucu ihtiyaçlar tam olarak karşılanamaz. Kişi başkalarının kendisine yapmasını istediği ya da
kendisinin başkalarına yapmayı istediği şeyleri kendisine yöneltebilir. Örneğin eşine sinirlenen bir
erkek eşine vurmamak için yumruklarını sıkarak kendisine döndürebilir. Kişinin kendini sevmesi,
kendisini takdir etmesi ve onaylaması da kendine döndürme temas yöntemleri arasında yer alır.
Kendine döndürme temas biçimi kişi ve çevresi için yararlı sonuçlar doğurabilir. Ancak bilinç dışı
ve farkında olmadan kendine yönelik döndürmeler kişinin ihtiyaçlarını karşılayacak olan
enerjisinin içine hapsolmasına ve ihtiyaçlarını karşılayamamasına neden olabilir.
İç İçe Geçme (Sınırların Yokluğu)
Bu temas biçiminde bütünleşme söz konusu olup, birey ile çevre arasındaki sınır ortadan
kalkar. Bu temas, “ben” ile “ ben olmayan” arasındaki sınırı kaybetmek olarak tanımlanmaktadır.
Bu temas türünde sınırlar belirsizleşirken, bazen bu sınırlar tamamen kaybolabilir. Bu temas
biçimi bireyin çevreden farklılaşmadığını ve ayrışmadığını gösterir. Kişi kendi başına ilişkilerini
belirleyemez. Bu temas türünde ilişkiler, özerklikten, bireysellikten ve özgünlükten yoksundur.
Doğu toplumlarında batı toplumlarının tersine sınırların yokluğu temasıyla daha çok
karşılaşılmaktadır. Bu durum da göstermektedir ki kültürel koşullar bu temas engeli üzerinde
oldukça etkilidir.
Duyarsızlaşma
Kişi kendisine rahatsızlık veren olumsuz duygu durumundan kurtulabilmek için bu
durumları fark etmemeye, görmemeye, hissetmemeye kısacası yok saymaya yönelmektedir.
Kişinin yaşadığı olumsuz duyguların dayanılamayacak boyutlara ulaşması veya duygulara yol
açan ihtiyaçların karşılanmaması durumunda kişinin bu duygularına karşı duyarsızlaşması,
yaşamını sürdürebilme açısından işlevsel bir başa çıkma yöntemi olabilmektedir.
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Diğer taraftan farkında olmadan bir davranış kalıbı haline getirilen duygusal
duyarsızlaşma, kişinin sorunlarının çözümüne herhangi bir katkı sağlamayacağı gibi, yaşamın
doyum verici yönlerinin de gözden kaçırılmasına neden olabilir.
Saptırma
Gestalt Yaklaşımı’na göre insanlarla doğrudan temas kurmamak için oluşturulan
manevralar şeklinde tanımlanabilir. Bu temas türünde kişinin doğrudan bir temas kurması
durumunda ortaya çıkması muhtemel yoğun duygulardan uzak durma çabalarına yardımcı olur.
Kişi, içsel ve dışsal uyaranların ortaya çıkaracağı etkileri hafifletmek için, o anda ortaya
çıkan gereksinmelerini yok sayabileceği gibi kasıtlı olarak dikkatini başka yöne de kaydırabilir.
Gereksinmeleri ile ilgili farkındalığını bu yöntemle azaltması, ihtiyacı karşılayacak hedeften
uzaklaşmasına ve hedef için gerekli olan enerjinin azalmasına ya da başka yönlere sapmasına
neden olur.
Olumsuz bir durumla duygusal olarak mücadele etmeye hazır hissetmeyen bir kişi zaman
kazanmayı işlevsel olarak kullanabilir. Ancak sürekli ve farkında olmadan bu temas biçimini
kullanmak kişinin ihtiyaçlarını fark ederek karşılamasına ve sorunlarının çözümünü olumsuz
yönde etkilemesine neden olabilir.
Kendini Seyretme
Kişinin bir durumu yaşamak yerine sanki kendisi yaşamıyormuş gibi dışardan
seyretmesidir. Kişi kendisini ve çevresini bir başkasıymış gibi dışarıdan izlemektedir. Gestalt
Terapi Yaklaşımı’na göre, kişi ile diğer kişilerin buluşma yeri temas noktasıdır. Ancak bu temas
biçiminde kişinin temasta olduğu ve kendisiyle temas noktasında buluşan birisi yoktur. Kişi kendi
kendisiyle buluşur. Kişi tamamen kendisine yönelir ve kendisiyle meşgul olur.
Temas etkileşiminde bir aşamadan sonra kişi kendisini özgür kılmak ister. Bu durum
bilinmeyene neden olduğu için bir miktar risk içerir. Kendi kendisini seyretme noktasında olan
kişi bu risk durumuyla karşılaşmak istemez. Ancak bir noktada kişinin kendi kendini izlemesi
olgunlaşmasına ve farkındalığının artmasına katkı sağlayarak, zorlukları aşma noktasında
yardımcı olabilir.
Kişi kendi kendini seyrederek incinme, kırılma, üzülme gibi risklerden kendisini korumaya
çalışır.

9.3. Gestalt Yaklaşımı Ve Sosyal Hizmet
Sosyal hizmet insanın refahını, huzurunu ve gelişimini sağlamayı amaçlayan profesyonel
bir meslek ve bilim dalıdır. Sosyal hizmetin uygulama başarısını sağlamada en önemli etkenlerden
birisi hiç kuşkusuz bilgi temelidir. Sosyal hizmet mesleğinin temelde kullandığı bilgi kaynakları
iki farklı kanaldan elde edilmektedir. Bunlardan birincisi, sosyal hizmetin kendi mesleki
uygulamalarından ürettiği bilgidir. İkincisi ise, farklı disiplinlerin bilgilerinden yararlanmaktır.

192

Gestalt Yaklaşımı’na göre, sosyal hizmet uzmanları, müracaatçılarıyla görüşmelerinde,
onların kendi farkındalıklarını geliştirmelerine ve o an içerisindeki durumlarını yaşamalarına
destek olur. Sosyal hizmet uzmanı Gestalt Yaklaşımı’nı dikkate alarak, müracaatçının ifade ettiği
davranışının hem ön hem de arka planını dikkate alarak değerlendirmede bulunur. Müracaatçısını
şimdiki zaman duygusuyla cesaretlendirmeye yardımcı olur. Her ne kadar uzman müracaatçısı için
bir rehber ve katalizör görevi görse de, deneyler ve gözlemler sunsa da süreci belirleyen temelde
müracaatçının kendisidir. Uzmanın görevi müracaatçının yeni var olma ve davranış şekillerini
deneyimlemesine uygun ortamı yaratmaktır. Müracaatçının olduğu gibi davranmasına ve kendileri
olarak kalmalarına ve rol kayması yaşamamalarına yardımcı olur.
Sosyal hizmet uzmanı, Gestalt Yaklaşımı’nın temel amacı olan bireyin çevresiyle
bütünleşmesi, kendi eksik yanlarının farkına varması ve kendisi hakkında karar verebilmesine
yardımcı olur.
Sosyal hizmet uzmanı Miriam Polster tarafından ifade edilen müracaatçının gelişimini
açıklayan üç aşamalı bir bütünleştirme sıralamasından bahsetmektedir. Bu sıralamanın ilk aşaması
keşiftir. Müracaatçılar uzmanın desteğiyle kendileri hakkında yeni bir farkındalık aşamasına
gelirler. Eski bir durum, ya da kişi ile ilgili yeni bir bakış açısı edinirler.
İkinci aşamada müracaatçılar uzmanın desteği ile tercihleri olduğunun farkına varırlar. Bu
aşamada uzmanın destekleyici yaklaşımı çerçevesinde yeni davranışlar deneyerek işe başlarlar ve
sonuçta dünyaya yönelik farkındalıkları artar. Müracaatçılar başarı kazanmaya hevesli olup,
verilen görevleri yapmaya çalışırlar.
Üçüncü aşama müracaatçıların çevrelerini nasıl etkileyeceklerini öğrendikleri özümseme
aşamasıdır. Karşılaştıkları güncel sorunların üstesinden gelmeyi öğrenirler. Bu durum
müracaatçının kendine ve çevreye olan güvenini artırır. Uzman müracaatçının başardıklarını
göstererek farkındalığını artırmasına yardımcı olur.
Sonuç olarak, sosyal hizmet uzmanı;
Müracaatçısının bireysel farkındalığını artırmasına,
Kişinin yaşamına yön vermesine,
Müracaatçının aldığı kararlardan dolayı kendi sorumluluğunu üstlenmesine,
Müracaatçının başkalarının haklarını ihlal etmeden kendi ihtiyaçlarını karşılamayı
öğrenmesine,
Tüm duygularının farkına varmayı öğrenmesine,
Bütün doğal sonuçları ve kendi yaptıklarının sonuçlarını içselleştirerek kabullenmeyi
öğrenmesine,
Müracaatçının sorunlarının çözümünde dış destekten daha çok iç desteğe
yönelebilmesine,
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Müracaatçısının diğer kişilerden yardım talep edebilme ve başka kişilere yardımcı
olabilmelerine mesleki uygulama ve müdahaleleriyle destek olurlar.
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Uygulamalar
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Diğer Kaynaklar
1. Corey, G. (2008). Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları (T. Ergene, Çeviren).
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2. Varoluşçuluk nedir varoluşçuluk felsefesi, www.dmy.info › Felsefe. (28. 07. 2015
tarihinde erişilmiştir.)
3. Tagay, Ö., Acar, V. N. (2012). “Gestalt Temas Engelleri Ölçeğinin Geliştirilmesi”,
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi / 4 (37) 61-72
4. Gürdil, G. (2014). Üstlenilmiş Travma ve İkincil Travmatik Stresin Travmatik
Yaşantılara Müdahale Eden Bir Grup Üzerinde Gestalt Temas Biçimleri Çerçevesinde
Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji (Klinik Psikoloji)
Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
5. Perls, F. (1973). The Gestalt approach and eye witness to therapy. USA: Science and
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7. Duyan, V. Sosyal Hizmet Kuramları ve Yaklaşımları, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim
Fakültesi Ders Kitabı.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
• 1940’larda Fritz Perls ve eşi Laura tarafından geliştirilen Gestalt Terapi bireyin
çevresiyle ilişkisini dikkate alan Varoluşçu-Fenomenolojik bir kuramdır.
• 1940’lı yıllarda Frederick S(“Fritz”) Perls (1893-1970) ile eşi Laura Posner Perls
(1905-1990) tarafından geliştirilen, bu yaklaşıma Gestalt adının verilmesinde Max Wertheimer
(1880-1943), Kurt Koffka (1877-1967) ve Wolfgang Köhler (1877-1967) gibi Gestalt
psikologlarınca yürütülen algı çalışmalarının ve bütüncül bakış açısının kabul edilmesinin önemli
katkıları olmuştur.
• Bu yaklaşımın temel amacı, kişide nasıl ve neyi yaptığıyla ilgili olarak farkındalık
yaratma çabasıdır. Kişide yaratılan farkındalığın beraberinde kişide değişime neden olacağı
varsayımı esasına dayanmaktadır.
• Bu yaklaşımda kişinin öznel gerçekliği üzerinde durulduğu için fenomenolojiktir.
Yani bireyin sürekli kendi kendini gerçekleştirmeye çalışacağı, kendini yeniden var etme yoluna
gideceği inancına dayandığı için bir yönüyle varoluşçu bir yaklaşımdır.
• Gestalt Kuramı’nın gerek gelişim süreci gerekse içeriğine bakıldığında üç bakış
açısının etkin olduğu görülmektedir. Bunlar;
1.

“Varoluşçu Bakış Açısı”

2.

“Fenomenolojik Bakış Açısı”

3.

“Bütüncül Bakış Açısı”

Bu yaklaşımın ortaya çıkmasında ve güçlenmesinde, bu üç bakış açısınında etkili olduğu
olduğu söylenebilir.
• Sosyal hizmet uzmanı, Gestalt Yaklaşımı’nın temel amacı olan bireyin çevresiyle
bütünleşmesi, kendi eksik yanlarının farkına varması ve kendisi hakkında karar verebilmesine
yardımcı olur.

•

Gestalt Yaklaşımı’na göre, sosyal hizmet uzmanları, müracaatçılarıyla
görüşmelerinde, onların kendi farkındalıklarını geliştirmelerine ve o an içerisindeki durumlarını
yaşamalarına destek olur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Gestalt Yaklaşımı’nın kurucusudur.
a) Sigmund Freud
b) Fritz Perls
c) Eric Berne
d) W.Reid
e) L.Epstein
2) Aşağıdakilerden hangisi Gestalt Yaklaşımı’nın temel bakış açısındandır?
a) Fenomenoloji
b) Temas
c) Duyarsızlaştırma
d) Yansıtma
e) Farkındalık
3) Aşağıdakilerden hangisi Gestalt Yaklaşımı’nın temas biçimlerinden biri değildir?
a) Saptırma
b) Kendine Döndürme
c) Fenomenoloji
d) Duyarsızlaşma
e) Kendini Seyretme
4) Alan kuramı, Gestalt Yaklaşımı’nın etkilendiği önemli kuramlardan birisidir?
a) Evet
b) Hayır
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5) Aşağıdakilerden hangisi, “Kişinin temas engeli yaşaması ve kendisinde var olan,
ancak kabul etmek istemediği davranış, düşünce ve duyguları başka insanlara yöneltmesidir.”
ifadesinin kavramsal karşılığıdır?
a) İçe alma
b) Yansıtma
c) Kendine döndürme
d) Farkındalık
e) Tamamlanmamış işler
6) Aşağıdakilerden hangisi Gestalt Yaklaşımı’nın önemli ilkelerinden biri değildir?
a) Bütüncül bakış açısı
b) Alan kuramı
c) Şekil oluşturma süreci
d) Tamamlanmamış işler
e) Organik kendi kendini düzenleme
7) Aşağıdakilerden hangisi, “Kişi içsel ve dışsal uyaranların ortaya çıkaracağı etkileri
hafiflemek için, o anda ortaya çıkan gereksinmelerini yok sayabileceği gibi kasıtlı olarak dikkatini
başka yöne de kaydırabilir.” ifadesinin kavramsal karşılığıdır?
a) Saptırma
b) Kendine döndürme
c) Duyarsızlaşma
d) İçe alma
e) Temas
8) Gestalt Yaklaşımı’na göre, sosyal hizmet uzmanları, müracaatçılarıyla
görüşmelerinde, onların kendi farkındalıklarını geliştirmelerine ve o an içerisindeki durumlarını
yaşamalarına destek olur?
a) Evet
b) Hayır
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9) Aşağıdakilerden hangisinin Gestalt Yaklaşımı’nın ortaya çıkması ve güçlenmesinde
etkisi yoktur?
a) Varoluşçu Bakış Açısı
b) Fenomenolojik Bakış Açısı
c) Bütüncül Bakış Açısı
d) Alan Kuramı
e) Feminist Kuram
10) Aşağıdakilerden hangisi, “Bu temas biçiminde bütünleşme söz konusu olup, birey ile
çevre arasındaki sınır ortadan kalkar. Bu temas, “ben” ile “ ben olmayan” arasındaki sınırı
kaybetmek olarak tanımlanmaktadır.” ifadesinin kavramsal karşılığıdır?
a) Yansıtma
b) Duyarsızlaşma
c) Kendine döndürme
d) İç İçe Geçme
e) İçe alma

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)c, 4)a, 5)b, 6)d, 7)a, 8)a, 9)e, 10)d
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10. BİREY MERKEZLİ YAKLAŞIM

200

201

BİREY MERKEZLİ YAKLAŞIM

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Birey Merkezli Yaklaşımın Gelişim Sürecinde Dört Dönem
Temel Kavramlar
Birey Merkezli Yaklaşımın Amaçları
Sosyal Hizmet Uzmanı ve Müracaatçı Arasındaki İlişki
Birey Merkezli Yaklaşımda Uygulama
Müracaatçı İle Mesleki İlişki
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Mesleki olarak ileride
kullanılacak olan kavramları ve
uygulama yöntemlerini
öğrenir.
Bu ünite kapsamında;
Birey merkezli yaklaşımın
gelişim sürecini kavramış,
Birey Merkezli
Yaklaşım

Birey merkezli yaklaşımın
temel kavramlarını öğrenmiş,
Birey merkezli yaklaşımın
müdahale tekniklerini
öğrenmiş,

Metinler, alıştırmalar ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması
sağlanacaktır.

Birey merkezli yaklaşımı
mesleki olarak
içselleştirebilmeyi kavramış
olabileceksiniz.
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10. BİREY MERKEZLİ YAKLAŞIM
İlk adıyla danışanından hız alan terapi (client-centered therapy), şimdiki adıyla ise birey
merkezli terapi (person-centered therapy) ilk kez Carl Rogers tarafından geliştirilen hümanistik
yaklaşımla ilgili kavramlar üzerine şekillendirilmiştir. Birey merkezli yaklaşım kapsamında ele
alınan kavramların büyük çoğunluğu varoluşçu yaklaşımda da kullanılmaktadır. Bu yaklaşımın
temel varsayımları arasında, kişilerin kendi sorunlarını çözme ile ilgili kişisel güçlerinin
bulunduğu, danışmanın direkt müdahaleleri olmadan da kişinin kendi sorunlarını çözebileceği,
kişilerin temelde güvenilir oldukları ve kişilerin kendilerini anlamaları gerektiği yer almaktadır.
Rogers, psikoterapideki insancıl hareketin başlatılması ve geliştirilmesi yönündeki
araştırmalara öncülük etmiştir. Bu çalışmaların psikoloji alanındaki bütün alanları etkilemesiyle
dünya çapında üne kavuşmuştur. Çalışmalarının başından itibaren danışan ve danışmanın
ilişkisinin kalitesi üzerinde önemle durmuştur. Danışana olan güveni ve kendi kendini rehabilite
etmesine olan inancı, terapötik iletişim için en güçlü araç olarak kabul edilmektedir. Bu durum,
danışmanın kuramsal bilgisi ve kullandığı tekniklere önem veren diğer yaklaşımlarla zıt bir durum
oluşturmaktadır.
Rogers, kuramının merkezine kendi kendini tedavi edebilme gücüne sahip olan danışanı
koymaktadır. Danışmanların ise, bu yaklaşımı tedavi sürecine ilişkin olarak “ bir grup önerilen
görüşler bütünü olarak ele almaları gerektiğini” ifade etmiştir. Bu yaklaşımın diğer bir özelliği ise
görüşlerinin dogma olmamasıdır. Rogers, bu yaklaşımın başkalarının eleştirilerine ve bilim
insanlarının katkılarıyla sürekli gelişime açık olduğunu ifade etmiştir.

10.1. Birey Merkezli Yaklaşımın Gelişim Sürecinde Dört Dönem
Bu kuramın gelişim dönemlerini araştıran Zimring ve Raskin, Rogers’in kuramının
gelişimini dört döneme ayırmışlardır.
İlk Dönem: 1940’larda yönlendirici ve psikanalitik yaklaşımlara tepki olarak “yönlendirici
olmayan psikolojik danışma” (nondirective counseling) adı altında geliştiği dönemdir. Danışman,
bütün süreci yönlendirici olmayan bir ortam yaratılması üzerine kurgulamıştır. Bu süreçte
yönlendirici olmayan danışman kendisi hakkındaki ayrıntılı durumları danışan ile paylaşmaz. Bu
durumun yerine danışanın içgörü kazanması üzerine odaklanılır. Sözlü ve sözsüz iletişimin içeriği
ve yansıttıkları üzerinde durularak açıklık getirilmeye çalışılır.
İkinci Dönem: 1950’li yılları kapsamakta olup, kuram “danışandan hız alan” (clientcentered therapy) olarak yeniden adlandırılmıştır. Rogers, kişilerin fenomonolojik dünyasının
önemli olduğunu ve kişilerin nasıl davranacaklarına yönelik kendi içsel dünyalarını dayanak
yaptıklarını ifade etmiştir. Kişiyi değişim ve dönüşüme götüren gücün, kişinin “kendini
gerçekleştirme gücü” olduğunu kabul eder.
Üçüncü Dönem:1960’lardaki bu dönem, Rogers’in “Bir Birey Olmak” (On Becoming a
Person) adındaki kitabının basılmasıyla başlamıştır. Kişinin “gerçekten kendi olma” özelliğine
sahip olması üzerine kurgulanmıştır. “Bireyin deneyimli hale gelmesi” süreci kişinin edindiği
yaşam tecrübelerine güvenmesi, deneyimlere açık hale gelmesi, deneyimlerin içten
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değerlendirilmesi ve bu sürece dahil olmasıdır. Bu süreç Rogers ve arkadaşlarının gerek
psikoterapi süreci gerekse sonuçları üzerine yoğun çalışmalar yaptıkları dönemdir. Birey merkezli
yaklaşımı oluşturan hipotezleri test etmeye devam etmişlerdir.
Dördüncü Dönem: 1980’lerden bugüne kadarki süreci içermektedir. Eğitim, endüstri ve
dünya barışı için yapılan çalışmalar önemli ölçüde bu yaklaşımdan yararlanmışlardır. Bu dönemde
kuramın adı danışandan hız alan (client centred) yerine “birey merkezli yaklaşım (person-centred
approach) olarak adlandırılmaya başlanmıştır.

10.2. Temel Kavramlar
Varoluşçuluk ve Hümanizm
Varoluşçuluk ve Hümanizm kavramları ile yakından ilişkili olan birey merkezli yaklaşımın
daha iyi anlaşılabilmesi için bu iki kavram arasındaki benzerliklerin kısaca ifade edilmesi
gereklidir. Her iki yaklaşım arasında görüş farklılıkları söz konusu olmasına rağmen ortak yönleri
de mevcuttur.
•

Her iki yaklaşımda danışanın sübjektif yaşantısına saygı duyulmasına,

• Danışanın bilinçli olarak yapıcı olacağına ve olumlu tercihlerde bulunabileceğine
ilişkin kapasitesine güven içermektedir.
• Yine her iki yaklaşımda “özgürlük”, “otonomi”, “kişisel sorumluluk,” “tercih,” ve
“yaşamın anlamını bulma” gibi kavramlara önem vermektedir.
Her iki yaklaşımın temel görüş ayrılıkları ise varoluşçular “gerçek anlamın eksik olduğu
dünyada kimliğimizi oluşturmak için tercih yaparken endişeyle yüzleştiğimizi savunurken,
hümanistler; tam tersine her birimizin gerçekleşmek ve anlamı bulabilmek yolunda doğal
potansiyele sahip olmamız nedeniyle daha az endişe duyduğumuzu ileri sürer.”
İnsanın Doğası Görüşü
Rogers şayet uygun şartlar söz konusu olursa kişinin olumlu yönde kendini gerçekleştirme
gücüne sahip olduğuna inanır. Kişinin özüne inildikçe kişiyle ilişkide güvenli ve olumlu bir
merkezin bulunacağı ve bu noktaya tutunulabileceği savına dayanır. Kişilerin kendilerini tanıma,
anlama ve farkındalıklarını artırarak, üretken, etkili, olumlu yönde değişiklikler yapabilen ve
yapıcı yetenekler geliştirebilen kişiler olduklarına inanır.
Rogers kişileri cezalandırıcı, yönlendirici, ödüllendirici ve güvenilmez gören yaklaşımları
kabul etmez. Danışanın etkileşimini artırıcı ortamı oluştururken danışmanın üç davranışa sahip
olması gerektiğini ifade etmiştir. Bunlar;
(1) “Samimiyet- içtenlik, tutarlılık”,
(2) “Koşulsuz kabul” ve
(3) “empatik anlayış”tır.
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Danışmanda bulunması gereken bu üç temel özelliğe ayrıntılı olarak bakacak olursak;
1.

Samimiyet – İçtenlik- Tutarlılık

Danışman ile danışan arasındaki ilişkinin açık, samimi ve tutarlı olması önemlidir.
Danışman mesleki rolünün arkasına gizlenmeden, duygu ve düşüncelerini samimiyetle ifade
etmelidir. Danışman samimi, tutarlı ve içten davranırsa kendi gibi davranmış olur. Burada
danışman savunucu değildir. Danışman kendisiyle uyumludur, güçlü ve zayıf yanlarını bilir ve ona
göre davranır. Kendisini açabilir, öfke, kızgınlık, hayal kırıklığı, mutluluk, üzüntü gibi duygularını
yaşar ve ifade eder, bunlardan kaçmaz ve üstünü örtmez.
2.

Koşulsuz Kabul

Danışmanın danışana bir insan olarak değer ve önem vermesi gerekir. Bu değer ve önem
herhangi bir karşılık içermez. Yani danışanın duygu ve düşüncelerinin olumlu, olumsuz, uyumlu
ya da uyumsuz olmasına bakılmaksızın bu değer verilmelidir. “Şöyle davranırsan sana değer
veririm.” veya “şöyle yaparsan seni severim.” gibi tarzları içermez. Danışanın siyasi görüşü ya da
inancı danışmanının koşulsuz kabulüne etki etmemelidir. Böylece danışman danışanın ön yargısını
kırarak, direncini azaltıp, kendisini bu haliyle kabul etiğini göstermiş olur. Danışanın kendisini
olduğu gibi kabul etmesini sağlayarak değişim için amaç belirler ve eyleme geçer.
3.

Açık Empatik Anlayış

Rogers’a göre; empati, “Danışanın öznel dünyasını, sanki kendi dünyasıymış gibi fakat
niteliğini kaybetmeden hissetmek...”tir. Şayet danışman danışanın algıladığı dünyasına girip
hissedebiliyorsa, danışanın davranışlarını ve bu davranışların altında yatan duyguları
hissedebiliyorsa, yaşananları anlayıp iletebiliyorsa, açık empati anlayışına sahip demektir. Kendi
duygularının anlaşıldığını hisseden danışan kendisini danışmanına açabilir. Empati sürecinin çok
fazla uzamaması ve danışan gibi uzun süre hissetmesi doğru değildir. Bu durum danışmanın kendi
kimliğini kaybetmesine, görüşmenin amaç ve yöntemlerinin olumsuz sonuçlar doğurmasına neden
olabilir. Bu özellikler danışman tarafından şayet danışana uygun şekilde aktarılabilirse, danışanın
daha az savunmaya geçerek, dünyaya ve çevresine daha açık hale gelmesi, daha yapıcı olması
sağlanmış olacaktır.
Kendini Gerçekleştirme Eğilimi (Actualizing tendency)
Kendini gerçekleştirme, “organizmanın sahip olduğu tüm kapasiteleri onu devam ettirecek
veya geliştirecek bir biçimde geliştirmedeki doğuştan getirdiği eğilim” olarak ifade edilmektedir.
Kendini gerçekleştirme bir defaya mahsus bir durum olmayıp ömür boyu devam eden bir süreçtir.
Rogers bu süreçte bireyin özelliklerini “yeni yaşantılara açık olma”, “kendi varlığına güvenme”,
“değerlendirmeyi içsel kaynağında yapma” ve “tam olarak işlevde bulunma, değişime uğrama
arzusu” olarak tanımlamıştır. Tam işlev halinde olan ve yapıcı özellikler taşıyan birey özgürdür
ve kendisini sınırlamaz. Nasıl davranması gerektiğine kendisi karar verir. Aynı zamanda
davranışının sorumluluğunu da üstlenerek yaşamasını sağlayan fenomenolojik- içsel bir
özgürlüktür.
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Yaşantı (Experience)
Kişinin farkındalığı kapsamında gerçekleşen yaşama dair her şeydir. Yaşantı kişinin
yalnızca dış olaylara ilişkin algısı ile değil, aynı zamanda bedenine ilişkin yaşadıklarını da
içermektedir. Kişinin bilinçli ya da bilinçsizce yaşadığı durumların hepsi kişinin fenomenal alanını
meydana getirir.
Algı ve Farkındalık (Perception, Awareness)
Kişi bir yaşantı algıladığında bu durum onun bilinçli bir farkındalık içerisinde olduğunu
gösterir. Algılama, “yaşantıların veya uyarıcıların farkında olmak”tır. Bu yaklaşımda algı ve
farkındalık birbirine neredeyse eş anlamlı olarak kullanılmıştır.
Benlik ve Benlik Kavramı (Self-concept, ideal self-concept)
Benlik, “organizmik benliğin dayandığı gerçek” olarak anlaşılmakta ve günlük yaşamda
“kendi kendisi olmaya çalışmak” şeklinde ifade edilmektedir. Benlik kavramı ise, “kendi
yaşantıları ve organizmik beni ile her zaman uyuşmayabilecek biçimde bireyin kendini
algılamasıdır.” Bu tanımlardan anlaşılacağı üzere, “ideal olarak kendini gerçekleştirmenin, benlik
kavramı ve benliğin boyutlarının eş anlamlı ve uyumlu olduğu zaman başarılabileceği” ifade
edilebilir.
Rogers, akıl ve ruh sağlığı yerinde olan bir kişinin sahip olması gereken benlik özelliklerini
şu şekilde ifade etmiştir.
1.

“Benliği kabul edebilme”,

2.

“Benliğin dıştan ve içten gelen uyarıcılara (yaşantılara) açık olması,”

3.

“Benliğin yaşantılarını gerçeğe uygun bir biçimde simgeleştirebilmesi,”

4.

“Benliğin yaşantıyla uyuşmazlık içinde olduğu durumları fark etmesi,”

5.

“Bireyin tüm yaşantılarını benlikle tutarlı hale getirmesi.”

Kaygı ve Savunma (Anxiety, defense)
Rogers’a göre; benliğimiz ile ilgili mevcut bilgilerimizin dışında bir bilgiyle
karşılaştığımızda kaygı düzeyimiz artmaya başlar. Kişi ortaya çıkan bu yeni durum karşısında
benliğini koruyabilmek için savunma pozisyonuna geçer.
Psikolojik Uyumsuzluk ve Psikolojik Uyum (Psychological maladjustment and
adjustment)
“Organizmanın bilinç düzeyinde anlamlı ve önemli yaşantıları inkar etmesi veya bozması
durumunda, benlik ve yaşantı arasında uyumsuzluk ortaya çıkar. Psikolojik uyumsuzluk, sosyal
bir bakış açısıyla ele alınmaktadır.”
İçsel Başvuru Çerçevesi (Internal frame of reference)
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“Belli bir zamanda bireyin farkındalığıyla gerçekleşen yaşantı alanının tümüdür.”
Olumlu Kabul (Positive regard)
“Diğer bireye karşı yakınlık, hoşlanma, saygı, sempati ve kabul duygularıyla sonuçlanan
ve bireyin yaşantısal alanında olumlu bir farkındalık meydana getiren, onun öz yaşantılarına dair
algıdır.”
Empati (Emphaty)
“Rogers, empatinin psikolojik danışmanlar danışanlarına koşulsuz olumlu kabulle
yaklaştıklarında, onları etkin biçimde dinleyip düşünsel ve duygusal geri bildirimlerini duyarlı ve
doğru bir şekilde verdiklerinde ortaya çıktığını ileri sürmüş ve empatiyi kuramının “merkezi”ne
yerleştirmiştir.”

10.3. Birey Merkezli Yaklaşımın Amaçları
Birey merkezli terapinin danışana bakış açısı geleneksel yaklaşımlarla çok farklıdır. Bu
yaklaşımın temel amacı, bireyin “yüksek düzeyde bağımsızlığı” ve “bütünlüğünü” amaçlamaktır.
Bu süreçteki ilgi odağı, bireyin görüşme sürecinde gündeme getirdiği sorunlar değil, kişinin
kendisidir. Rogers, terapinin amacının sadece kişinin sorununun çözümü olmadığı, gelecekte
karşılaşılması muhtemel sorunlarla daha başarılı bir şekilde başa çıkmak için kişinin gelişim
sürecinde ona yardımcı olmaktır.
Rogers psikoterapiye gelen kişilerin genellikle “gerçek kendimi nasıl keşfedebilirim?,
olmak istediğim kişi haline nasıl gelebilirim?, yüzeysel görünümümün arkasına geçerek gerçek
kendim nasıl olabilirim?” gibi soruları sıkça sorduklarını belirtmiştir. Terapötik sürecin amacı,
bireyin kendisini tam olarak ifade edebileceği bir ortamı var edebilmektir.
Kişilerin terapi süreci içinde, takındıkları maskeleri çıkardıklarında, bu yanıltıcı
görüntünün arkasında nasıl bir insan oldukları ortaya çıkmaktadır.
Rogers “kişinin (1) yeni yaşantılara açık, (2) kendine güvenen, (3) değerlendirmeyi içsel
kaynağında yapan ve (4) gelişimi devam ettirmeye istekli olduğu taktirde gerçekliliğin giderek
artığını” ifade etmiştir. Kişinin bu özelliklerinin cesaretlendirilmesi bu yaklaşımın merkezini teşkil
etmektedir.

10.4. Sosyal Hizmet Uzmanın İşlev Ve Rolü
Birey merkezli yaklaşımda sosyal hizmet uzmanının rolü, müracaatçının “bir şeyler
yapmasını” sağlamak üzere tasarlanmış teknikleri kullanmak değildir. Sosyal hizmet uzmanı
davranışlarıyla birlikte orada var olduğunu hissettirebilmelidir.
Sosyal hizmet uzmanının kuramsal ve teknik bilgisinden daha çok uzmanın
davranışları müracaatçı üzerinde daha fazla etkili olabilmekte, davranış ve kişilik değişikliğine
etki edebilmektedir.
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Sosyal hizmet uzmanı temel olarak kendisini değişimin bir göstergesi olarak kullanır.
Müracaatçı ile sosyal hizmet uzmanı yüzyüze geldiklerinde sosyal hizmet uzmanından
beklenen “rol” yapmamaktır.
Sosyal hizmet uzmanı müracaatçının gelişimini sağlayıcı terapötik ortamı
oluşturmalıdır.
Sosyal hizmet uzmanı müracaatçının “kendini gerçekleştirme gücüne” inanmalıdır.
Birey merkezli yaklaşımı benimseyen sosyal hizmet uzmanları yönlendirici rolü
oynamamalıdırlar. Müracaatçıyı yönetmeye, kontrol etmeye veya denetlemeye çalışmazlar.
Broadley’in ifade ettiği gibi sosyal hizmet uzmanları “teşhis koymaya, tedavi planları
oluşturmaya, çeşitli terapi teknikleri kullanmaya çalışmazlar ve değişim için danışanın değişim
sorumluluğunu üstlenmezler.”
Sosyal hizmet uzmanı müracaatçının hikayesini almaz, sorgulayıcı ve yönlendirici
sorular sormaktan uzak durur. Müracaatçının plan ve görüşleri hakkında yorum yapmazlar.
Müracaatçının ne kadar risk alacağına kendisinin karar vermesi sağlanır.
Sosyal hizmet uzmanının bu yaklaşımdaki rolü, müracaatçı tarafından “içinde
bulunulan zamanda burada ve şimdi ilkesine” göre ortaya koyduğu davranışlarına odaklanmaktır.
Sosyal hizmet uzmanı müracaatçının kendisini özgürce ifade edebileceği, güvenli,
şeffaf ve kabul edici ortamda sahip olduğu özgürlüğü kullanarak, yaşamında daha önce
yüzleşmekten korktuğu sorunlarıyla yüzleşmeyi ve onları kabul etmeyi öğrenir.
Sosyal hizmet uzmanının en önemli rolü müracaatçısıyla gerçek bir ilişki zemininde
bir araya gelmesidir.
Sosyal hizmet uzmanı, saydam, empatik ve koşulsuz olarak müracaatçıyı kabul eden
bir tutum içerisinde hareket etmelidir.
Sosyal hizmet uzmanı müracaatçısının güçlü yanlarını ön plana çıkaran bir yaklaşım
içerisinde olmalıdır.
Yukarıda ifade edilen koşulların sosyal hizmet uzmanı tarafından yerine getirilmesi
durumunda, müracaatçının daha az savunucu olacağı, kendisinde ve çevresinde değişime ve
gelişime daha açık hale geleceği öngörülmektedir.

10.5. Sosyal Hizmet Uzmanı Ve Müracaatçı Arasındaki İlişki
Rogers müracaatçıdaki değişim ve dönüşümü gerçekleştirebilmek için gerekli ve yeterli
koşullarla ilgili varsayımlarını formüle etmiştir.
Birey merkezli yaklaşımın temel varsayımı “belirli bir türde ilişki kurduğumda karşımdaki
kişi, gelişmek ve değişmek için içindeki bu ilişkiyi kullanma kapasitesini keşfedecek ve kişisel
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gelişimini gerçekleştirecektir.” Bu yaklaşım olumlu bir ilişki olmadan kişilik değişiminin
gerçekleştirilemeyeceğini öngörmektedir.
Müracaatçının kişilik değişimini gerçekleştireceği özgürlüğü yaşatan psikolojik ortamın
oluşturulmasını sağlayacak terapötik ilişkinin özellikleri nelerdir?
Rogers’a gore; “kişilik değişimini gerçekleştiren gerekli ve yeterli koşullar” aşağıda ifade
edilmiştir.
1.

“İki kişinin psikolojik işbirliğinde bulunması”

2.

“Müracaatçı olarak adlandırılan kişi uyumsuzluk ve kaygı yaşamaktadır.”

3. “Sosyal hizmet uzmanı olarak adlandırılan ikinci kişi ise ilişki içinde tutarlı kendi
kendisinden hoşnut bir yapı sergilemektedir.”
4. “Sosyal hizmet uzmanı, müracaatçıyı koşulsuz olarak kabul etmektedir ve saygı
duymaktadır.”
5. “Uzman, müracaatçının içsel referans kaynağına empatik bir anlayışla yaklaşmakta
ve bu deneyimini müracaatçıya iletmeye çalışmaktadır.”
6. “Uzmanın müracaatçıyla iletişimi, empatik anlayışına ve koşulsuz kabulüne
dayanır.”
Rogers bu sürecin dışında herhangi bir koşulun gerekli olmadığını ifade etmiştir. Süreç
içerisinde bu altı koşulun gerçekleşmesi ile kişide olumlu davranış değişikliklerinin ortaya
çıkacağını öngörmüştür.

10.6. Birey Merkezli Yaklaşımda Uygulama
Tekniklerin Kullanımı
Birey merkezli yaklaşım yaklaşık 60 yıldır, eklemlenmeye ve değişikliğe açık bir şekilde
ilerlemeye ve gelişmeye devam etmektedir. Bu yaklaşım, temelde müracaatçının duygularının
yansıtılmasını sağlayan yöntemlere değer vermektedir. Birey merkezli yaklaşımın psikoterapiye
olan yaklaşımı geliştikçe ilgi odağı, tekniklerden danışmanın (sosyal hizmet uzmanın) kişisel
özelliklerine, inançlarına, davranışlarına ve müracaatçı ile olan ilişkilerine doğru evrim
geçirmiştir.
Bu yaklaşım içerisinde “teknikler” dinlenir, “kabul edilir”, “saygı duyulur” anlaşılır ve
tepki verilir. Ancak tekniklerin sadece kullanımıyla meşgul olmak müracaatçı uzman ilişkisini kişi
odaklı olmaktan uzaklaştırabilir. Sosyal hizmet uzmanı kullanacağı teknikleri dürüstçe
açıklamalıdır. Teknikler müracatçının gerçekliliğini etkilediği için sosyal hizmet uzmanı
tarafından kendine ait bilinci doğrultusunda kullanılmaz.
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Bu yaklaşımı kullanan sosyal hizmet uzmanları ve diğer danışmanların tarzları büyük
ölçüde farklılıklar göstermektedir. Bu yaklaşım, sınırlı ve sabit tekniklerin kullanımı yerine sosyal
hizmet uzmanlarının kendi kişisel tarzlarını geliştirmeleri gerektiğini belirtmektedir.
Birey Merkezli Yaklaşımın Sosyal Hizmetlerde Uygulama Alanları
Birey merkezli yaklaşımın durağan olmaması ve sürekli kendini yenileyen bir yapıya sahip
olması nedeniyle sosyal hizmet alanlarının büyük bir kısmında uygulanma alanı bulmasına neden
olmaktadır. Bu yaklaşım özellikle bireysel, grup ve aile danışmalığı alanlarında kullanılmaktadır.
Yine bu kuramın uygulama alanlarıyla ilgili olarak, Bozarth, Zimring ve Tausch tarafından 2002
yılında yapılan bir çalışmada, bu kuramın, alkol problemi, kaygı bozuklukları, depresyon, kişilik
bozuklukları ve kanserli hastalarla çalışma alanlarında da başarıyla kullanılabileceğini ortaya
koymuşlardır. Ayrıca birey merkezli yaklaşımın uygulanabileceği en önemli alanlardan birisi de
krize müdahaledir. İstenmeyen gebelik, sevilen birinin ani kaybı, hastalık ve ani kaza gibi bazı
yaşam olaylarını kapsamaktadır. Bu gibi durumlarda sıklıkla sosyal hizmet uzmanı başta olmak
üzere insana yardımcı olan bir çok meslek (tıp, eğitim, din görevlileri vb.) kriz durumunda genelde
ilk başvurulan kişilerdir.
Krizde olan insanlara yapılacak en önemli yardım kişilerin kendilerini ifade etmelerine
fırsat tanımaktır. Kişiyi duyarlı bir şekilde dinlemek, anlamak en önemli hususlardır. Krizde olan
kişi anlaşılmadığını ve kabul edilmediğini hissederse kişi daha ciddi bir durumla karşı karşıya
kalabilir ve “tekrar normale dönme” umudunu kaybedebilir. Ayrıca gelecekte karşılaşması
muhtemel kriz durumlarında da yardım almayı reddedebilir. Bu durumda kişiyi tekrar yardım talep
edebilir duruma getirmek uzun süren bir yol olabilir. Kişiye sağlanabilecek en iyi destek “her şey
düzelecek” gibi gerçekçi olmayan güvencelerde bulunulmamasıdır. Yalnızca ilgi gösteren bir
kişinin varlığı ve psikolojik ilişki iyileşmesinden bile çok daha başarılı sonuçlar doğurabilir.
Birey merkezli yaklaşım aynı zamanda meslek elemanlarının ve farklı konumlarda
insanlarla çalışan diğer meslek elemanlarının eğitimlerinde de kullanılmaktadır. Bu yaklaşım
müracaatçının önünde değil onunla birlikte ilerlemenin önemi üzerinde durmaktadır. Bu yaklaşım
tanı koyma, rüyaları analiz etme, bilinç altını araştırma ve kökten kişilik değişimleri üzerine
çalışan terapi modellerinden daha güvenilirdir.
Bu yaklaşım insanla çalışan ve ileri psikolojik eğitim almamış kişiler tarafından
uygulanabilir olması açısından da önemlidir. Bu yaklaşım önemli ölçüde meslek elemanının
uygulama becerisine bağlıdır.

10.7. Müracaatçı İle Mesleki İlişki
Müracaatçı ile mesleki ilişkinin temelinde, müracaatçının hem bu terapi sürecindeki
deneyimini hem de sosyal hizmet uzmanının bu süreçteki tutumunu anlamasına bağlıdır.
Sosyal hizmet uzmanı müracaatçının kendisini araştırmasına uygun bir ortam
oluşturabilirse duyguları, inançları, davranışları ve dünyaya bakış açılarını da içine alan geniş
deneyimleri araştırma fırsatını yakalayabilirler. Bunun sonucu olarak, müracaatçının terapideki
deneyimi ile ilgili aşağıdaki genel değerlendirme ortaya çıkar.
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Müracaatçılar uyumsuzluk yaşadıkları bir durum için sosyal hizmet uzmanına gelirler.
Bu durum, kendini algılama ve yaşadığı gerçek arasındaki çelişkiden kaynaklıdır.
Müracaatçıların terapiye gelmelerinin bir diğer nedeni de kendilerini yardıma muhtaç,
güçsüz ve kendi yaşamlarını yönetmekten aciz olduklarını düşünmeleridir.
Sosyal hizmet uzmanının rehberlik etmesiyle “bir yol” bulabilecekleri ümidini taşırlar.
Bu yaklaşımda bir süre sonra müracaatçı yaşamındaki bütün ilişkilerinden kendisinin
sorumlu olduğunu öğrenmeye başlar.
Terapi süreci ilerledikçe müracaatçılar, daha geniş kapsamda araştırma olanağına
sahip olurlar.
Müracaatçılar kendi korkularını, suçluluk duygularını, kaygılarını, öfkelerini,
nefretlerini ve diğer olumsuz duygularını ifade edebilirler.
Müracaatçılar, terapi süresince karmaşık ve çelişkili duygularını daha kolay kabullenir
ve bunlarla bütünleşip, içlerindeki gizli yönlerini daha çok keşfetmeye başlarlar.
Müracaatçı anlaşıldığını ve kabul edildiğini hissetikçe daha az savunma ihtiyacı
hisseder hale gelir. Böylece deneyimlere daha açık bir hale gelir.
Müracaatçılar tehdit altında olmadıklarını hissettiklerinde daha anlayışlı, esnek ve
yaratıcı olmaya başlarlar.
Müracaatçılar kendilerini oldukları gibi kabul etmeyi öğrenirler. Kendilerine daha
dürüst olmaya ve başkalarının beklentilerine daha az değer vermeye başlarlar.
Müracaatçı, sosyal hizmet uzmanı ile olan mesleki ilişki sürecinde belirli
aşamalardan geçer. Bu aşamalar;
1. aşama:
Müracaatçı değişime kapalıdır.
Kendini ifade etmek istemez.
Yakın ilişkilerden uzak durur.
2. aşama:
Müracaatçı kendisini yavaş yavaş açar.
Kendisi hakkında konuşmaya başlar.
Karşılaştığı problemlerin kaynağını dışarıda arar.
Müracaatçının kendi hakkındaki açıklamaları tutarlı değildir.
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Kendisi hakkında çelişkili açıklamalar yapar.
Problemlerinin kaynağı konusunda henüz farkındalığı yoktur.
3. aşama
Müracaatçı kendi yaşantısı hakkında anlatmaya başlar.
Genellikle geçmişteki olumsuz duygular ifade edilir.
Müracaatçı bu noktada olumsuz duyguları kabullenmez.
Bu aşamada duyguları ve yaşantısı arasındaki dengesizlikleri ve uyumsuzlukları fark
etmeye başlar.
Bu aşamada yavaş yavaş yaşadıklarının önemini kavramaya başlar.
6.

aşama
Müracaatçı kendisini anlamaya, anlatmaya başlar, böylece şeffaflaşma süreci başlar.
Davranışlarının sorumluluğunu kabullenme duygusu başlar.
Müracaatçı sosyal hizmet uzmanı ile duygu temelli ilişki geliştirir.
Problemlerinin çözümü için farkındalık duygusu gelişmeye başlar.

7.

aşama
Müracaatçı henüz korku ve güvensizlik duygusundan tamamen

uzaklaşmamıştır.
Bu aşamada müracaatçı duygu ve davranışları arasında ayrım yapmaya başlar.
Müracaatçı duygularını daha fazla kabullenmeye başlar.
Duygularını ifade etme ve duygularını davranışa dönüştürme oranı artmıştır.

8.

aşama
Müracaatçı yaşamındaki olumsuzluklardan kaçma ve inkar yoluna gitmez.
Yaşamını olduğu gibi kabullenmeyi tercih eder.
Bu aşamada müracaatçı kendisini daha özgür ve rahat hisseder.

9.

aşama
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Müracaatçı edindiği farkındalık ile yeni yaşam deneyimlerine hazırdır.
Sorunlarla karşılaşmaktan çok fazla korkmaz.
Farkındalık düzeyi artmış olarak, ne istediğini, kim olduğunu ve kendisinin ayrımını
yapabilecek düzeydedir.
Müracaatçının mesleki ilişki sürecinde geçireceği bu yedi aşama her bir müracaatçıda aynı
şekilde işlemeyebilir. Bazen müracaatçılar bu aşamaları sonradan da tamamlayabilmektedir
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
• Birey merkezli yaklaşım, insanın kendini gerçekleştirmesini doğuştan getirdiği bir
çaba olarak görmektedir. Rogers, gerçeği algılama noktasında kendimizi şekillendirdiğimizi ifade
ederek, insan doğasının fenomonolojik olduğunu varsaymıştır.
•
ediliriz.

Kişi olarak algılayabildiğimiz gerçeklik içinde kendimizi gerçekleştirmek için motive

• Bu yaklaşımın temeli, müracaatçıların yaşamlarındaki mutsuzluğa yol açan nedenleri
anlayabilecekleri ön kabulüne dayanır. Ayrıca kişilerin olumlu kişisel değişimler
gerçekleştirebileceklerine inanır. Sosyal hizmet uzmanı (danışman) şayet müracaatçı (danışan) ile
yapıcı bir ilişki kurabilirse, müracaatçıda bu değişime neden olur. Bu yaklaşım, sosyal hizmet
uzmanının müracaatçısıyla kurduğu bu ilişkide, sosyal hizmet uzmanının davranışlarının bilgiden,
kuram ve tekniklerden daha önemli olduğu varsayımına dayanır.
• Müracaatçıların kişisel gelişim potansiyellerini serbest bırakabilmeleri ve olmak
istedikleri kişiliğe daha fazla yaklaşabilmeleri için mesleki ilişki sürecini kullanmaları yönünde
teşvik edilmelidirler.
• Birey merkezli yaklaşım terapi sürecinin başlıca sorumluluğunu müracaatçıya
vermektedir. Müracaatçılar kendileri hakkında karar verme ve kişisel yeteneklerini anlama
fırsatıyla yüzleşmektedirler. Terapinin temel amacı, yeni deneyimlere açık olmak, kendine
güvenmek, değerlendirmede içsel bir kaynak kullanmak ve gelişime istekli olmaktır.
• Bu yaklaşımda müracaatçılara belirli görüş ve amaçlar empoze ettirilmez. Bunun
yerine kişinin kendi hedef ve değerlerini kendilerinin oluşturması ve seçmesi teşvik edilir.
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Bölüm Soruları
1) İlk adıyla danışanından hız alan terapi (client-centered therapy), şimdiki adıyla ise
birey merkezli terapi (person-centered therapy) ilk kez Carl Rogers tarafından geliştirilen
hümanistik yaklaşımla ilgili kavramlar üzerine şekillendirilmiştir?
a) Evet
b) Hayır
2) Müracaatçı sosyal hizmet uzmanı ile olan mesleki ilişki sürecinde belirli aşamalardan
geçer, bu yedi aşamanın ikinci aşamasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Müracaatçı kendisini yavaş yavaş açar.
b) Kendisi hakkında konuşmaya başlar.
c) Karşılaştığı problemlerin kaynağını dışarıda arar.
d) Müracaatçının kendi hakkındaki açıklamaları tutarlı değildir.
e) Kişi kendi hakkındaki her şeyin bilincine varmıştır.
3) Müracaatçı sosyal hizmet uzmanı ile olan mesleki ilişki sürecinde belirli aşamalardan
geçer, bu yedi aşamanın beşinci aşamasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Müracaatçı henüz korku ve güvensizlik duygusundan tamamen uzaklaşmamıştır.
b) Kendini ifade etmek istemez.
c) Bu aşamada müracaatçı duygu ve davranışları arasında ayrım yapmaya başlar.
d) Müracaatçı duygularını daha fazla kabullenmeye başlar.
e) Duygularını ifade etme ve duygularını davranışa dönüştürme oranı artmıştır.
4) Aşağıdakilerden hangisi Birey Merkezli Yaklaşımın sosyal hizmetlerdeki uygulama
alanlarından birisi değildir?
a) Bireylerle
b) Kanserli hastalarla
c) Aile Danışmanlığı
d) Kişilik bozuklukları
e) Epilepsi tedavisinde
5) Kişinin gerçekliliğini artırabilmesi için aşağıdakilerden hangisini yapmaması gerekir?
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a) Yeni yaşantılara açık olmak
b) Kendine güvenmek
c) Değerlendirmeyi içsel kaynağında yapmak
d) Duygularını başkalarıyla paylaşmamak
e) Gelişimi devam ettirmeye istekli olmak
6) Aşağıdakilerden hangisi Rogers’ın ifade ettiği, “kişilik değişimini gerçekleştiren
gerekli ve yeterli koşullar” arasında yer alamaz?
a) “İki kişinin psikolojik işbirliğinde bulunmaması”
b) “Müracaatçı olarak adlandırılan kişi uyumsuzluk ve kaygı yaşamaktadır.”
c) “Sosyal hizmet uzmanı olarak adlandırılan ikinci kişi ise ilişki içinde tutarlı kendi
kendisinden hoşnut bir yapı sergilemektedir.”
d) “Sosyal hizmet uzmanı, müracaatçıyı koşulsuz olarak kabul etmektedir ve saygı
duymaktadır.”
e) “Uzman, müracaatçının içsel referans kaynağına empatik bir anlayışla yaklaşmakta ve
bu deneyimini müracaatçıya iletmeye çalışmaktadır.”
7) Aşağıdakilerden hangisi birey merkezli yaklaşım kapsamında sosyal hizmet uzmanın
işlevi ve rolü kapsamında yer almaz?
a) Müracaatçının “bir şeyler yapmasını” sağlamak üzere tasarlanmış teknikleri
kullanmak ve harfiyen uygulamaktır.
b) Sosyal hizmet uzmanının kuramsal ve teknik bilgisinden daha çok uzmanın
davranışları müracaatçı üzerinde daha fazla etkili olabilmekte, davranış ve kişilik değişikliğine
etki edebilmektedir.
c) Sosyal hizmet uzmanı temel olarak kendisini değişimin bir göstergesi olarak kullanır.
d) Müracaatçı ile sosyal hizmet uzmanı yüzyüze geldiklerinde sosyal hizmet uzmanından
beklenen “rol” yapmamaktır.
e) Sosyal hizmet uzmanı müracaatçının gelişimini sağlayıcı terapötik ortamı
oluşturmalıdır.

8) Aşağıdakilerinden hangisi birey merkezli yaklaşımın temel kavramlarından birisi
değildir?
218

a) Yaşantı
b) Algı ve Farkındalık
c) Topografik Model
d) Benlik ve Benlik Kavramı
e) Kaygı ve Savunma
9) Aşağıdakilerinden hangisi (Rogers’in ifade ettiği) akıl ve ruh sağlığı yerinde olan bir
kişinin sahip olması gereken benlik özelliklerinden birisi değildir?
a) Benliği kabul etmeme iradesi
b) Benliğin dıştan ve içten gelen uyarıcılara (yaşantılara) açık olması,
c) Benliğin yaşantılarını gerçeğe uygun bir biçimde simgeleştirebilmesi,
d) Benliğin yaşantıyla uyuşmazlık içinde olduğu durumları fark etmesi,
e) Bireyin tüm yaşantılarını benlikle tutarlı hale getirmesi,
10) Rogers’a göre; .................“Danışanın öznel dünyasını, sanki kendi dünyasıymış gibi
fakat niteliğini kaybetmeden hissetmek...”tir.

Cevaplar
1) a, 2)e, 3)b, 4)e, 5)d, 6)a, 7)a, 8)c, 9)a, 10) empati
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11. YAPISALCI YAKLAŞIM
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SOSYAL HİZMET KURAMLARI
Doç. Dr. Taner Artan
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YAPISALCI YAKLAŞIM

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Yapısal ve Post –Yapısal Kuram: Tanım ve Kapsam
Yapısalcı Yöntem
Post-Yapısalcılık
Yapısal Sosyal Hizmet Yaklaşımı
Yapısal Sosyal Hizmete Yönelik Eleştiriler
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Mesleki olarak ileride kullanılacak
olan kavramları ve uygulama
yöntemlerini öğrenir.
Bu ünite kapsamında;
Yapısalcı Yaklaşım’ın gelişim
sürecini kavramış,
Yapısalcı
Yaklaşım

Yapısalcı Yaklaşım’ın temel
kavramlarını öğrenmiş,
Yapısalcı Yaklaşım’ın müdahale
tekniklerini öğrenmiş,

Metinler,
alıştırmalar ve
interaktif
materyaller ile
konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.

Yapısalcı Yaklaşım’ı mesleki
olarak içselleştirebilmeyi kavramış
olabileceksiniz.
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11. YAPISALCI YAKLAŞIM
Yapısalcılık, dilbilimci Saussure’un 1916’da yayımlanan ders notlarının etkisiyle yayılan
20. yüzyılın en önemli düşünce akımlarından biridir. Yapısalcılık, kendini dilbilimle
sınırlamamış, Saussure'un öngörüleri doğrultusunda, zamanla pek çok disiplinde önemli bir role
sahip olmuştur. Özellikle 1950 ve 1960'lardan sonra başta antropoloji olmak üzere edebiyat,
sosyoloji, iktisat, felsefe ve psikanaliz gibi sosyal bilim dallarında büyük bir önem kazanmıştır.
Yapısalcılık; toplum ya da örgüt içindeki alt sistemlerin veya parçaların birbirleri
arasındaki karmaşık ilişkilerin tümünü ifade eder. Toplum veya kültürün yapı taşlarının kapsamlı
bir sistem içinde, toplumun ya da kültürün ögelerinin yapıyla olan ilişkilerinin incelenmesi
gerektiğini vurgulayan bir akım olarak ortaya çıkmıştır. Yapısalcılara göre, yapı ögeleri hem
birbirlerine hem de yapının kendisine ayrılmaz bir biçimde bağlıdır. Bu nedenle ele alınan
herhangi bir konunun açıklığa kavuşması için önce temel aldığı belli bir yapı içine yerleştirilip
sonra da bu yapının daha geniş kapsamlı yapılara taşınması gerekir.
Yapısal Kuram, sorunların kaynağına inmesi nedeniyle çözümleyici bir bakış açısı
sunmaktadır. Bu nedenle; hem ahlaki/yol gösterici/kural koyucu (moral) bir yaklaşım olarak hem
de toplumu analiz etmek ve sınıf çelişkilerini anlama konusunda yöntem ve teknik olarak da
kullanılmaktadır. Bu yönüyle sosyal hizmeti de önemli ölçüde etkilemiştir.
Yapısalcı Yaklaşım, sosyal hizmetin kullandığı diğer yaklaşımlarla benzerlik gösterse de
farklılıkları da içinde barındırır. Örneğin, Ekolojik Yaklaşım' a göre; bireyler, içinde bulundukları
çevreyle etkileşimler yoluyla uyum sağlayan ve gelişen varlıklardır ve bu yaklaşım insanları
çevrelerine karşılık veren pasif varlıklar olmaktan ziyade bu çevrelerle dinamik etkileşime giren
aktif varlıklar olarak gördüğünden bu etkileşimsel süreci değerlendirmeye yönelir. Sistem
Yaklaşım’ı, toplumu oluşturan ögeleri “sistemler” biçiminde kavramsallaştırmıştır. Yapısal bir
analizde ise bireysel sorunlar; bireysel yaşantıları etkilediği gibi, birincil ve ikincil yapıları ve bu
yapıların toplumu organize etme şeklini de etkiler. Bu etkileme şeklinin çözümlenmesi için toplum
ideolojilerine değinilmelidir. Çünkü toplumdaki güç ilişkileri de hem birincil hem ikincil yapıları
hem de ideolojiyi etkisi altına alıp belirlemektedir.
Yapısal Sosyal Hizmet; bir rehber, teknik olarak çözümleme, uygulama olarak da kuramsal
niteliktedir. Kaynak ve güç dağılımına vurgu yaparak, bireysel sorunların çözümünde sosyal
yapıyı baz alır. Analizi sonucunda ise; müdahale sisteminde stratejilerini sosyal adalet ve hak
savunuculuğu üzerine kurmaktadır. Sosyal hizmet uzmanlarının da asıl amacının bu olduğu ve
yapının eşitlik üzerine kurulduğuna vurgu yapıldığından, Yapısalcı Yaklaşım benimsenmiştir.

11.1. Yapısal Ve Post-Yapısal Kuram: Tanım Ve Kapsam
Yapı kavramının “Yapısalcılık”a dönüşmesi, İsviçreli dilbilimci Ferdinand de Saussure’
un yapısal dilbilimin temellerini atması ve takipçilerinin birçok disiplinde bu bilimin kavram ve
yöntemlerini belirlemeye çalışması ile gerçekleşmiştir. Kökeni Saussure’ un dilleri inceleme
yöntemine dayanan Yapısalcılık, Roland Barthes, Julia Kristeva (semiyotik ve edebiyat kuramı),
Althusser, Poulantzas (Marxizm ve sosyoloji), Goudelier (iktisat) ve Foucault (felsefe ve bilim
tarihi) gibi isimlerin çalışmaları üzerine önemli bir etki yapmıştır. Bu teorisyenlerin yapısalcılığa
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dair bir görüş birliği yoktur ancak yapısalcılığın bütünler nosyonunu, yapısal dönüşüm fikrini ve
öz düzenleme kavramını içerdiği konusunda ortak bir görüşleri de vardır.
Yapısalcılık; çözümleme sisteminde yapıyı temel almaktadır. Yapı en genel tanımıyla
denge, düzen ve uyum ilişkisi içinde birbirine bağlı ögeler topluluğudur. Toplumsal yapı ise;
toplumsal davranışların oluşturduğu tekrar edilen kalıplar veya öznel anlamda toplumdaki
sistemin farklı ögeleri arasındaki düzenli ilişkiler bütünüdür. Toplumsal sistemlerin yeniden
üretiminde sürekli yenilenen biçimde sisteme dahil edilen kurallar ve kaynaklardır. Bu yapıyı
meydana getiren bileşenler ise; normlar, değerler ve toplumsal rollerden oluşmaktadır. Toplumsal
yapı kavramı, onu oluşturan parçalar ve parçalar arasındaki ilişkilerin tanımlamalarıyla başlar. Bu
parçalar; kadınlar, erkekler, etnik gruplar veya sosyo-ekonomik tabaka gibi çeşitli insan grupları
veya sınıflarıdır.
Yapısalcılık, tüm çabasını yapılaşmış bütünün örgütleniş biçimi üzerine yöneltir. Yani
yapısalcılar, ögeleri tanıyarak bütünü kavramanın olası olmadığını düşünerek parçalar arasındaki
ilişki ile karşılıklı bağımlılığın ve giderek bütünün doğrudan kendini düzenleyebilme yeteneği
olduğunu kabul ederler. Atomist ya da mekanist anlayışta ise dünya ya da dünyada yer alan olgular
ve olaylar, içinde bulundukları çevrenin etkilerine doğrudan bağımlı mekanik ögeler bütününden
oluşmakta ve bu ögeler aynı çevrenin iç tepkilerine otomatik olarak yanıt vermektedirler.
Yapısalcılığı tanımlamada kullanılan yöntem ve teknik sistemi de toplumu inceleme ve
anlamaya yöneliktir. Genel olarak 19. yüzyılın mekanist ve bütünü parçalarıyla açıklama
çabalarına karşı bir akım olduğu söylenebilir. Bazı yapısalcılara göre Yapısalcılık bir kuram değil
bir yöntemdir. Örneğin Piaget’e göre Yapısalcılık, bir yöntemdir, yani içerdiği unsurlar
bakımından tekniktir. Strauss ise Yapısalcılığı “değişmez olanın ya da yüzeysel farklılıklar
arasındaki değişmez ögelerin araştırılması” olarak tanımlar. Yapısalcı Kuram’da; toplumun ve
kültürün temel işleyişinin bireylerin yaşamsal ihtiyaçlarından daha çok sosyal yapının
sürekliliğiyle ilgili olduğu görüşü savunulur. Yani kültürel fenomenlerin çözümlenmesi,
sosyal/kültürel yapının sistemsel olarak işleyişiyle mümkündür. Sosyal yapı ve parçalarının, bu
parçaların bir arada çalışmasının ve sistemlerin işlevsel yükümlülüğünün bir bütüne yansıma
şeklinin incelenip, o sosyal yapıya ait kuralların ve yasaların analizi söz konusudur. Toplumsal
bağlamda açıklık, toplumu oluşturan yapıların daha geniş kapsamlı yapılar içinde açıklığa
kavuşturabilmesi olayıdır.
Yapısalcılığın tek bir tanımı yapılamadığı gibi özellikleri konusunda da farklı görüşler
vardır. Bununla birlikte, toplumsal araştırmalarda uygulanan Yapısalcı Yaklaşım’ın aşağıdaki
genel özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz:
1. Yapısalcılığın bütüncüllük anlayışına göre; yapı, onu oluşturan ögelerin basit bir
toplamı değildir.
2. Yapısal dönüşüm düşüncesine göre; yapılar durgun değildir, dinamiktir. Yeni ögelerin
yapıya girip değişmesi, belli kurallar ve yasalar tarafından belirlenir.
3. Yapısalcılığın öz-düzenleme kavramına göre; yapının kendi içsel işleyiş yasa ve
kuralları vardır. Tüm bu yasa ve kurallar kendi içlerinde birbiriyle ilişkilidir.
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4. Yapısalcılık, gerçekliği, şeyler ve toplumsal olgular temelinde değil, ögeler arasındaki
ilişkilere dayanarak açıklar.
Hiçbir bilim anlayışı bir alt birikim olmaksızın meydana gelmez. Her düşüncenin, her
akımın, her yöntemin bir daha öncesi vardır. Dolayısıyla Yapısalcılığın da bir temeli, bir çıkış
noktası vardır ancak bu konuda da tıpkı tanım konusunda olduğu gibi farklı bakış açıları söz
konusudur. Örneğin Tom Bottomore ve Robert Nisbet, insan gözlem ve deneyimlerine ilişkin duyu
verilerinin çatısını oluşturacak temel yapıları bulma çabası olarak Yapısalcı Yaklaşımların
kökenini kadim Yunan’a kadar götürürler. Tahsin Yücel ve İ. Emre Işık ise Yapısalcılığın
köklerini bulmak için tarihsel bir çerçeve içinde kendimizi sınırlamamız gerektiğini ve bu anlamda
Yapısalcılığın özüne inildiğinde tek ana kaynağın Saussure’un Genel Dilbilim Dersleri’nin
olduğunu varsayarlar. Onlara göre Saussure kadar etkili olmasa da Prag Dil Bilim Çevresi
üyelerinin de Yapısal Kuram’ın oluşmasında etkileri olmuştur. Genel Dilbilim Dersleri isimli
eserinde Saussure, dizge/öge, dil/söz, ses/anlam, özdeşlik/karşıtlık, eşzamanlılık/ardzamanlılık vb.
gibi karşıtlıkları irdeleyerek dile ve dilsel olgulara olan bakış açısına yeni bir anlayış getirir. Daha
sonra Saussure’un Yapısal dilbilimini Piaget psikoloji’ye, Lacan psikanalize, Althusser felsefeye,
Barthes edebiyata ve Levi-Strauss etnolojiye uygulamıştır.
1950’li yıllardan başlayarak Yapısalcı Yaklaşım ve 1970’lerde Post-Yapısalcı Yaklaşım
sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında (sosyoloji, psikoloji, antropoloji, edebiyat, sosyal hizmet gibi)
giderek daha fazla etkisini göstermiştir. Özellikle 1970’lerde Amerika Birleşik Devletleri’nde
sosyal sorunların temeli bireysel bozukluklardan daha çok sosyal düzenin yetersizliğinden
kaynaklandığı için Yapısal Kuram’ın toplumun nasıl yapılandırıldığına ve sosyal sorunların
kaynaklarına ilişkin analitik bir bakış açısı sunan özelliği açısından önem kazanmıştır.

11.2. Yapısalcı Yöntem
Yapısalcılıkta, gerçek kavramının tek tek nesneler üzerinde oluşamayacağından, nesneler
arasındaki ilişkiler yoluyla gerçeğin saptanabileceğinden söz edilmektedir. İşte aradaki ilişki
bağından dolayı da Yapısalcılık akımının hem genel hem de kapsayıcı tek bir tanımının
yapılmasının güçlüğü ön plana çıkmaktadır. Yüzeyde görünen görüntünün içeriğine bakıldığında,
yasaların ve bu yasalardan kaynaklı kurallar bütününden oluşan yapının araştırıldığı bir yöntemden
söz edilebilir. Yapıyı oluşturan birimler tek başına bir anlam kazanmazken yapıdaki birimler
arasında kurulan bağlantı sonucu ortaya çıkan verilerin yapıya bir anlam kazandırdığı
savunulmaktadır. Bunun sonucu olarak birleşilen görüş ise; Yapısalcı akımın bir öğreti olmadığı,
bir yöntem olduğu görüşüdür.
Bu görüşü Piaget şöyle ifade etmiştir:
“Yapısalcılık bir yöntemdir, bir öğreti değildir, ancak öğretisel sonuçları çok olmuştur.
Bir yöntem olduğundan uygulanabilirliği kısıtlıdır ve verimliliğinden dolayı başka yöntemlerle
birleştirilmiştir… Yapısalcılığın göreli olarak uzun bir tarihi vardır ve bundan çıkarılabilecek
sonuç, Yapısalcılığın belirli bir öğreti veya felsefe olmadığıdır. Eğer böyle olsaydı uzun bir zaman
önce göz ardı edilirdi…”
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Yapısalcılık bir felsefi öğretisi olmayıp, bilimsel yöntem olarak tanımlandığına göre; bu
yöntemin yönelimleri ortaya çıkmaktadır. Bu yönelimleri ise; Tahsin Yücel altı maddede özetler:
1. Ele alınan nesnenin “kendi başına ve kendi kendisi için” incelenmesi;
2. Nesnenin kendi ögeleri arasındaki bağıntılardan oluşan bir “dizge” olarak ele alınması;
3. Söz konusu dizge içinde her zaman işlevi göz önünde bulundurma ve her olguyu bağlı
olduğu dizgeye dayandırma zorunluluğunun sonucu olarak, nesnenin artsüremlilik içinde değil,
eşsüremlilik içinde ele alınması;
4. Bunun sonucu olarak, köken, gelişim, etkileşim vb. gibi artsüremsel sorunlara ancak
nesnenin elden geldiğince eksiksiz bir çözümlemesi yapıldıktan sonra ve bunların da eşsüremsel
olgular gibi dizgesel olarak ele alınmalarını sağlayacak yöntemler geliştirildiği ölçüde yer
verilmesi;
5. Nesnenin “kendi başına ve kendi kendisi için” incelenmesinin sonucu olarak “doğa
ötesel” değil, “özdekçi” bir yaklaşım biçiminde tanımlanması;
6. Bu yaklaşımın felsefi, siyasal ya da sanatsal bir öğreti değil, tutarlı bir çözümleme
yöntemi oluşturmaya yönelmesi, dolayısıyla erimcilikle hiçbir ilgisi bulunmaması;
Yapısalcı uygulamacılar, incelemelerin yapı düzeyinde gerçekleştirilmesinin, dış görünüşe
göre hareket edilmesinin, nesneler arası ilişkilere bakılmaksızın bir sonuca varılamayacağını
savunurlar. Dolayısıyla; karmaşık olaylar ve düzensizliğin ortadan kaldırılabilmesi ve olaylar
yığınının bir sonuca ulaşabilmesi için Yapısalcı yöntemin kullanılması gerekli görülmektedir;
çünkü belirsizliği kaldırmak ve/veya önemli olanı ayırma özelliğine sahiptir. Yapısalcılık; bu
özelliğinden dolayı yapının iç düzenine yoğunlaşır ve hem içte bağımsız hem de dış etkenlere karşı
değerlendirmeci bir bütün oluşturur. Böylece; her nesne bir yapı içinde anlam bulabilecektir.
Yapısalcı Kuram’da; var olanlara ve evrene yeniden bakış ve yeni bir anlamlandırma
amaçlanır. Süreç olarak; var olanları ve verili olan her şeyi yeniden eleştirme, yorumlama ve
anlamlandırma üzerine kuruludur. İnsan, insanın etkinlikleri, içinde bulunduğu evren bir bütün
olarak ele alınır ve aralarındaki ilişkiden doğan bildirimler gerçeklik hakkında bilgi verir. Fakat
etkileşim yol ve yöntemlerinin birden fazla olması sebebiyle, gerçekliğe ait bildirimler de aynı
oranda birden çok olmaktadır.
Yapısalcılığın Temel İlkeleri
1.

Değişmezlik

2.

Anti-tarihselcilik (tarihsel nedensizlik)

3. Anti-hümanizm ve öznelsizlik (Özne bulunduğu ayrıcalıklı statüsünden edilerek
herhangi bir yapı olarak görülür)
4.

Bağlanmama
227

Yapısalcı Yaklaşım’ın değişim ve anti-tarihselcilik karşıtlığı ilkeleri konusunda H.
Lefebvre; Yapısalcı Yaklaşım’daki statikliğin günümüz yapılarına ulaşması olarak tanımlar. Derin
değişimleri reddettiklerini, kendi ideolojilerini ayakta tutabilmek için modern toplum üzerinden
çıkarımlar yapıp, toplumsal olgu ve olayları var olan zamanlarıyla incelemeyi, tarihten gelecek
bilgilerin var olan zaman hakkında doğru çıkarımlar sunamayacağını, yapılar arası ilişkilerin
kurulu olan sisteme katılışı olarak tanımlar.
Anti-hümanizm ve öznelsizlik ilkesi ideolojiyi reddetme ideolojisidir. İnsan etkinliği ve
öznelliği ideolojilerin reddine bağlı bir durumdur. Dolayısıyla her şeyi özneden soyutlamaya
çalışmak, olgu ve olaylara yeni bir yaklaşım tarzı katarak, yeni ideolojilerin kurulmasına olanak
sağlamıştır.
Yapısalcılık, bağlanmama ilkesiyle kendini tanımlamaktadır. Bütün içindeki bağımsız var
olan yapılar, onların etkileşimleri ve işlevsellikleri ile birlikte ortaya çıkan bağımsız bütünlük
olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle de bilgi ve sosyal davranış bir arada var olurlar.

11.3. Post-Yapısalcılık
Günümüzde Yapısalcılık; yaklaşıma yapılan eleştiriler, Post-Yapısalcılığın daha efektif
olması ve yapının köklü değişimlere açık olması sebebiyle güncelliğini kaybetmiştir. Var olan
temel varsayımlarla beraber Yapısalcı Yaklaşım’ın barındırdığı baskı mekanizmalarının yeniden
sorgulanmasına sebep olmuştur. Mekanizmalar dışlanmış, bilinçlenmenin en doğru şekilde hayata
geçebilmesi için yapılan değişik çalışmaların gölgesi altında kalmıştır. Örneğin bir Post-Yapısalcı
olarak Foucault, insanı anlamayı sağlayan kimi kavramları kökten değiştirmeyi istemiştir. Sarup,
Yapısalcılık ve Post-Yapısalcılığın birbirinden hem benzer hem farklı yaklaşımlarının olduğunu
ifade etmektedir. İkisi de tarihselciliğin eleştirisini yapmaktadır. Farkı ise Yapısalcılık gerçekliği
içerikte görürken, Post-Yapısalcılık karşılıklı etkileşim ve ondan doğan üretkenlik olarak
nitelendirir ve performansı bu bağlamda değerlendirir. Marshall ise; yapıların toplumsal
eylemlerden ayrı olarak var olduğunu, fakat eylemleri de etkilediği için, değişimin açıklanmasının
sabit toplumsal yapılardan dolayı zorlaştığını belirtir. Ona göre, nedensel determinizm insan
eyleminin etkinliğini kaybetmesi yönünde var olmaktadır. Çünkü Yapısalcı Kuram’ın merkezinde
olan yapı kavramının insanı ve onun yapısını ikincil konumda ele almasından kaynaklanmaktadır.
İnsan varlığını sosyal yapıların dışında tutarak, sosyal yapının değişiminin devamlı olarak sosyal
aktörler tarafından üretildiği görüşünü savunmaktadır. Lundy’e göre ise; küreselleşme, ekonomik
dengesizlikler, savaş ve çevresel felaketlerin önlenmesinde, sosyal adalet ve insan haklarının
gerçekleştirilmesinde, insanlığın karşı karşıya olduğu sosyal adalet ve insan haklarına zarar veren
bu etkenleri çözümlemede Yapısalcı analizi savunmuştur. Dolayısıyla sosyal hizmetin
amaçlarından olan insan haklarının savunulması ve sosyal adaletin gerçekleştirilmesi için
Yapısalcı analizin halen güncelliğini ve geçerliliğini koruduğu söylenebilir.

11.4. Yapısal Sosyal Hizmet Yaklaşımı
Yapısal Kuram diğer alanlarda olduğu gibi sosyal hizmet kuram ve uygulamasında da
önemli etkilerde bulunmuştur. Sosyal hizmet literatüründe sosyal sorunların nedenleri ya da
kaynaklarıyla ilgilendiğinden ve bu nedenleri açıklamaya dönük bir bakış açısı sunduğundan
dolayı ahlaki/yol gösterici/kural koyucu (moral) bir yaklaşım olarak ele alındığı gibi toplumu
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analiz etmek ve sınıf çelişkilerini anlamak bakımından yöntem ve teknik olarak da kullanılmıştır.
Sosyal hizmetin toplumsal sorunlara yönelik karmaşıklığı önleme ve eşit dağılım sağlama
konusunda yol gösterici bir fonksiyonun olması, Yapısalcı Kuram ile yapının ögeleri ve bu ögeler
arasındaki ilişkilerin analizinden doğan veriler bakımından ilişkililerdir. Bireysel sorunların,
toplumdaki güç ve kaynak dağılımı analizi sonucu anlaşılacağından Yapısalcı Yaklaşım’ın bu
yöntemiyle çözümlenebilinecektir. Fook ’a göre; Yapısal Sosyal Hizmet, bireyleri anlamada
psiko-sosyal etkinin ortaya çıkardığı sonuçlar bakımından çok yönlü olan bireyi anlamada
Yapısalcılık kuramından yararlanarak veri elde etmekle anlam kazanacaktır. İnsanı anlama
konusunda tek bir açıdan yola çıkma yöntemleri de geçerliliğini kaybetmiştir. Sosyal hizmet
olarak ele alındığında da sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı ilişkisinde objektif karar verme
sürecinde yapılacak analiz yaklaşımının Yapısalcı ideolojiden geçmesi, güç ve kaynak dağılımının
eşitliği açısından önemli ölçüde iyileştirici etkiye sahiptir.
Yapısalcı Yaklaşım; toplumsal sınıf, cinsiyet gibi toplumsal yapının ana unsurlarına
değindiği için sosyal hizmet uygulamasında sağladığı kazanımları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
1-Bireysel/Sosyal (Psiko-Sosyal) Sorunların Anlaşılmasında Yapının Analizi ve
Değişme
Yapısal Kuram’ ın sosyal hizmet açısından ortaya çıkardığı en önemli nokta, müracaat
edenin içinde bulunduğu durumu (sorun ve/veya ihtiyaçlarını/ güçlü-zayıf yönlerini) içinde
bulunduğu yapıyla (toplumsal, tarihsel, kültürel bağlamla) ilişkilendirip, aradaki etkileşimden yola
çıkmaktır. Dolayısıyla ortaya çıkan bakış açısı da kimi zaman bireysel kimi zaman çevresel
nedenlerden ileri gelmektedir.
Özellikle 1920’lerde Sigmund Freud’un Psikanaliz Yaklaşımı’nı geliştirmesiyle sosyal
hizmette bütüncül bakışın etkisi zayıflamış, daha somut veriler üzerinden yapılan analiz, sentez,
deney ve terapilerin geçerli olduğu yaklaşımlar hakim olmuştur. 1960’larla birlikte sosyal hizmette
reforma götüren yaklaşımlar tercih edilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla insanı anlamada hareket
noktası sadece insan olmaktan çıkmıştır. Hem insanın çevresine hem de çevresinin insana karşı
etkisiyle bir bütün olarak yapısal sorunlara değinilmiştir.
2-Sosyal Hizmet Uzmanı- Müracaatçı İlişkisi
Yapısalcı Kuram ile birlikte, sosyal hizmet uzmanı-müracaatçı ilişkisinden kaynaklı
hiyerarşik yapı yerini diyaloglara dayanan eşitlikçi bir perspektife bırakmıştır. Problem odaklı
yaklaşımlarda, müracaatçı pasif bir konumda iken sosyal hizmet uzmanı yönlendiren yani aktif
konumdadır. Yapısalcı Yaklaşım’ın getirisi; karşılıklı diyalogla oluşan bir etkileşim ve bu
etkileşim sonucu ortaya çıkan iletişimle beraber sosyal değişmenin meydana gelmiş olmasıdır.
Sosyal değişme de hem uzmana hem de müracaatçıya açıklık kazandırarak hedeflenen objektif
sonuçlar sağlanmaktadır. Dolayısıyla sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı arasındaki iletişimden
ortaya çıkan düşünce sistemi sayesinde gereksinimler daha net ortaya çıkmaktadır. Hem sosyal
hizmet uzmanı hem de müracaatçı sorun ve ihtiyaçları belirleme noktasında kurdukları iletişim
sonucu yapının sunduğu bilinmezlikleri ortadan kaldırma konusunda daha gerçekçi verilerle
hareket etme imkânı bulmaya yaklaşmış olacaklardır.
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3-Hak Savunuculuğu ve Sosyal Adaleti Gerçekleştirme
Yapısalcı Yaklaşım; ortaya çıkan eşitsizlik durumuna da açıklama getirmektedir. Sosyal
hizmet uzmanının yapacağı yapısal analizler sonucunda sosyal hizmet uzmanının aldığı
sorumluluk insan hakları açısından meslek bilinci kazandırmaktadır. Dolayısıyla sosyal hizmetin
sağladığı sosyal haklar daha bilinçli yaklaşımla bireylere ulaştırılacaktır ve hak temelli bir yapı
oluşacaktır. Tufan, Özgür Sayar ve Koçyıldırım’a göre; böyle bir yaklaşım sadece adaletsizliği,
ihmalkârlığı ve hataları ortadan kaldırmakla kalmayıp, bunun bir hayır işi değil hak kullanımı
olduğu bilincini sosyal yapıyla kavramsallaştırır. Dolayısıyla hak temelli yaklaşım sonucu, sosyal
yapıda hak sahiplerinin hak talebinde bulunmalarını sağlamak için ortam hazırlamaktadır. Bu, iki
taraflı erişime katkı sağlar. Sosyal hizmet uzmanı, müracaatçı taleplerini değerlendirme
noktasında sosyal adalet misyonuna sahip olur. Sosyal hizmet uygulamalarının en çok eleştiri
aldığı sınırlayıcı ve güçsüzleştirici iddiası da bu değişimle birlikte sosyal adaleti sağlama bilinci
etrafında değerlendirilmesini sağlayacaktır.
4-Kolektif Bilinç
Toplumu veya grubu bir araya getiren, ortak yaşamalarını sağlayan düşünce ve tutumlara
kolektif bilinç denilmektedir. Sosyal hizmet uzmanı, benzer yaşantıların benzer durum ve sonuçlar
doğurabileceğine odaklanıp, çözümleri noktasında aynı yaşantıya sahip ve aynı şeyleri
yaşayabilecek diğer insanlarla bağlantıya geçebilmelidir. Aynı zamanda bu yöntemle gruplara
ulaşabilir ve grupsal çözümlemeler ve uygulamalarla grubu bireyden ayırabilir. Bu da ortak
paylaşımı olan insan gruplarını birbirine yaklaştırarak kolektif bilinci güçlendirir.
5-Bireysel ve Politik Olanı Bağdaştırmak ve Sosyal Aktivizm
Yapısal Kuram, toplumda geçerliliği olan değerlerden hareket ederek şimdiki zamanla
ilgilenmekte ve birey eylemlerini ona göre değerlendirmektedir. Sosyal hizmet uzmanlarının da
bu bağlamda bireyi değerlendirmeleri gerektiğini savunur.
Yapısalcı Kuram’la hareket etmenin en çok eleştirilen yönü ise reform konusunda yapının
bireye etkisiyle sınırlı kalıp, değişime açık olmamasıdır. Sosyal hizmet uzmanlarından beklenen
ise; yapıyı yalnızca anlamakla kalmamaları ve değişime açık olmalarıdır.
Sosyal hizmet uzmanının aktivist rolü; değişimden hareketle, güç ve kaynak kullanımında
olabildiğince faydacı ve aktif rol üstlenerek davranmalarıdır. Bireyin sosyal haklardan en iyi
şekilde yararlanması ve iyileştirilmesi hedeflenmektedir.
Sosyal hizmet uzmanlarından; toplum ihtiyaçlarının analizinin yapılması, toplumun
araştırılması, bilginin yayılması ve aktarımı, farkındalık sağlanması ve sosyal programların
desteklenmesi beklenmektedir.
Yapısal Yaklaşım; sosyal hizmet alanında kullanılan diğer yaygın yaklaşımlardan bazı
yönlerden ayrılmakta bazı yönlerden de benzerlik göstermektedir. Örneğin; Ekolojik Yaklaşım’la
Yapısalcı Yaklaşım’ın, çevresel etkenlerle beraber değerlendirilmesi hususunda benzerliği söz
konusudur. Ekolojik Yaklaşım’ a göre; bireyler, içinde bulundukları çevreye hem uyum sağlayan
hem de çevreyle olan etkileşimleri aracılığıyla gelişen varlıklar olarak görülmektedir. Çünkü
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insanlar aktif varlıklar oldukları için çevreleri ile dinamik olarak etkileşime girerler ve insanları
değerlendirmede bu etkileşimsel süreç temel alınır.
Yapısalcı Yaklaşım’a benzer olarak, Ekolojik Yaklaşım’da bireye değil, bireyin içinde
bulunduğu çevreye yönelme vardır. Ancak Ekolojik Yaklaşım, bireyin yakın ilişkide bulunduğu
aile, arkadaş grubu, mahalle, iş yaşamı gibi çevreyi değerlendirirken, Yapısalcı Yaklaşım, bireyin
içinde yaşadığı tarihsel, kültürel yapıya vurgu yapmaktadır. Sosyal hizmet müdahalesinin başarılı
olabilmesi için; yaklaşımların birarada kullanılması gerekliliği söz konusudur. Hem bireyin yakın
çevresi hem de sosyal yapı ile ilişkisi beraber değerlendirildiğinde analiz ve değerlendirmeler
bireylere kaynak sağlamada ve müdahale etmede daha etkili olacaktır.
Sistem Yaklaşımı ise toplumu oluşturan sistemler arasında bütüncül bir yaklaşımla sentez
yaparak, ilişki ve denge kurmada rol oynamaktadır. Fakat sistemde her bir ögenin ayrı ayrı
katkısının bütüncül katkısından daha fazla olduğu görüşü bulunmaktadır. Aynı zamanda ilişki
kavramı içinde de ögelerin birbirleriyle yapılanma biçiminin, tek tek ögeler kadar önemli olduğuna
da vurgu yapılmaktadır. Denge kavramında ise; sistemdeki ögelerin birbirleriyle olan ilişkilerinde,
sistem aksaklıkların yaşanmaması için dengenin önemi vurgulanmaktadır. Sistem Yaklaşımı, bu
özellikleri açısından Yapısal Kuram’la yöntem açısından benzemektedir. Fark ise; Yapısal
Kuram’daki yapı kavramının bütünsel; Sistemsel Kuram’daki sistem kavramının her bir sistemin
kendi iç sistemsel özelliklerine daha fazla vurgu yapılmasından kaynaklanmaktadır. Sistem
içindeki dinamikler ve bu dinamiklerin denge durumları bağlamında sosyal sorunların çözümünde
bütündeki dengenin sağlanmasına odaklanılmaktadır. Örneğin; bir ensest vakasında, mağdur olan
kişinin aile dışına çıkarılması olayı çözmeyecektir, çünkü “aile sistemi” kendi iç dengesini bu
şekilde kurmuştur. Enseste müdahale olarak mağdur kişi aileden alındığında, bu kez istismar
durumu evde kalan diğer aile bireyine yönelecektir ya da ailedeki herhangi bir birey danışmalık
yoluyla geliştirildiğinde ailedeki denge bozulacaktır. Danışmanlık yoluyla gelişen aile, bireyi,
aileyi olumlu yönde değiştirebileceği gibi onların tepkisini de alabilir. Bu nedenle; Sistem
Yaklaşımı, müdahale etmede bütüncül tutum sergilemekte, ilişki ve dengenin dikkate alınmasının
gerekliliği üzerine vurgu yapmaktadır.
Diğer yaklaşımlarla benzerlikleri ve farklılıkları ile Yapısal Sosyal Hizmet’in birey ve
toplumu anlamada sosyal hizmete ve uygulamalarına önemli katkıları olmuştur. Yapısal Sosyal
Hizmet’in geleneksel sosyal hizmet yaklaşımlarından farkları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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Tablo 1. Geleneksel Sosyal Hizmet Yaklaşımları ile Yapısal Sosyal Hizmet
Arasındaki Farklar
Yapısal Sosyal Hizmet

Geleneksel Sosyal Hizmet

Savunma: Müracaatçının ihtiyaçlarına ve
acil kaynaklara karşılık vermek;
kaynaklara daha iyi ulaşım için
müracaatçının hak savunuculuğunu
yapmak.

SHU’ nın, müracaatçı için savunuculuğu
en alt düzeydedir. Çünkü bir sosyal
kontrol aracı olarak “objektif”
davranmaya çalışır.

Müracaatçı- SHU güç ilişkisi:
Müracaatçıyla birlikte karar verme süreci
paylaşılır, mesleki teknikler açığa
kavuşturulur, hiçbir kayıt müracaatçıdan
saklanmaz.

Güç farklılıkları profesyonelliğin elitist
modeline göre, SHU tarafından en üst
düzeye çıkarılır.

Yapıların ortaya çıkarılması:
Müracaatçının yaşama/çalışma koşulları
bunların birincil yapılarla ilişkisi
(ırkçılık, kapitalizm, heteroseksizm gibi)
kurularak ele alınır.

Sorunlar psikolojik düzeyde ele
alındığından sorunun yapısal kaynağının
üstü kapatılır. Uygulama, müracaatçının
bu yapılara uyum sağlaması veya
alışmasına hizmet eder.

Bireysel değişme: SHU, müracaatçının
kendine ya da başkalarına karşı yıkıcı
olabilecek duygular, düşünceler ve
davranışlarıyla ilgili daha fazla
sorumluluk almasını sağlayarak ve
bunları birincil yapılarla ilişkilendirerek
müracaatçının gücünü artırır.

Bireysel değişme, sosyal ilişkilerin
baskın yapılarına bireysel uyum
sağlamayla sınırlıdır.

Kolektif bilinç: Benzer yapısal
özellikleri gösteren gruplar ya da sosyal
hareketlerle ilgili farkındalığı artırırken
müracaatçının bireyselliğine de saygı
duyulur. Bu sosyal hareketlere ya da
gruplara katılınır.

Bireyselciliğe vurgu vardır; müracaatçı
sorunlar ve çözümleri konusunda birincil
derecede sorumlu tutulur ve bu da
müracaatçının izolasyonuna ve
yalnızlaşmasına neden olur.

Politik değişim: Sosyal adalet
organizasyonlarında ve sosyal
hareketlerde SHU ve müracaatçılar
aktivisttir. Alternatif hizmetler geliştirilir,
saldırgan olmayan çatışma çözümü
taktikleri ve koalisyon/ dayanışma yolları
kullanılır.

Baskın kurumsal yapılar, arzu
edildiğinden bu yapıları zorlayan politik
aktivizm profesyonellik dışı görülür.
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Yapısal Kuram temel alınarak yapılan analizlerde sorun bireysel olsa bile bireysel yaşantı
da dâhil edilerek birincil/ikincil yapılar ve toplumsal yaşamı organize eden görüş, davranış ve
tutumlar beraber değerlendirilir. Toplumdaki güç ilişkilerinden doğan etkileşimlerle de hem
birincil/ikincil yapıları hem bireysel yaşantıları hem de tutum ve davranışları etkilemekte ve
belirlemektedir. Bu anlamda; sorunların kaynaklarının anlaşılabilmesi için toplumsal güç
ilişkilerinden bağımsız hareket edilmemelidir. Birincil/ikincil yapıların doğru bir şekilde
değerlendirilmesi için hem bireysel yapı hem de toplumdaki güç ilişkilerinin beraber ele alınması
gereklidir. Yapısal Yaklaşım, sosyal hizmet alanlarında değişik biçimlerde ortaya çıkmasına
rağmen, bilinçli veya bilinçsiz olarak kullanılmaktadır. Örneğin George, Coleman ve Barnoff,
günümüzde Yapısal Yaklaşım’ın sosyal hizmet uzmanları tarafından geliştirilerek etkileşimci
yollarla kullanıldığını vurgulamıştır. Yaptıkları çalışmada sosyal hizmet uzmanlarının
anlatılarından, onların kurumlardaki gündelik uygulamalarında bireysel ve sosyal dönüşüm için
etkileşimden doğan verileri bir teknik olarak kullandıklarını bulmuşlardır.
Yapısal Sosyal Hizmet, teknik olarak çözümlemeci ve uygulama olarak yol gösterici
tanımlanabilir. Güç dağılımında eşitlikçi, kaynak kullanımında yapıyı dikkate alan, müracaatçı ve
kaynak ilişkisinde sosyal adalet ve hak savunuculuğu yapan bir düşünce sistemidir.

11.5. Yapısal Sosyal Hizmet’e Yönelik Eleştiriler
Yapısal Sosyal Hizmet’e yönelik eleştirilere geçmeden önce genel olarak Yapısalcılığa
yöneltilen eleştirilere değinilmesi gerekir. Giddens’a göre; dil çalışmalarından ortaya çıkan
Yapısalcılık, toplumsal yaşamın ekonomi, politika gibi daha pratik konularında daha az
uygulanabilirliğe sahiptir. Ayrıca Yapısalcılık özneyi güçsüzleştiren ve merkezsizleştiren bir
yaklaşımdır. Nesnenin, öznenin bilincini belirlemede epistemolojik ve ontolojik bir üstünlüğe
sahip olmasının, öznelliğin çözülmesi alanında Yapısalcı kuramsal modelleri yetersiz kılmıştır.
Yine Yapısalcılığa getirilen önemli bir eleştiri de; Yapısalcı analizde toplum ve tarihin anlaşılması
zor ve bulanık kavramlara dönüştüğüdür. Bireyleri/insan özneleri, anlamların ve sosyal dünyanın
oluşturulması sürecinde etkisiz gören, bu nedenle de onları toplumsal analizin merkezinden
uzaklaştıran bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir.
Yapısal analize yönelik eleştiriler; Yapısal analizin evrensel sosyal kimlik tanımlamasına
yönelmesi ve öznel ve bireysel yaşantının kapasitesine vurgu yapmaması yönüyle ilgilidir. Ayrıca
sosyal hizmet mesleği açısından; sosyal yapıların bireyi güçsüzleştiren ve baskı altına alan
yönünün, mesleğin uygulanma aşamasında sosyal yapı bağlamında sığ kalabileceği düşüncesi
yönüne dikkat çekilmektedir. Yapısal Sosyal Hizmet’in modernist kavramlara aşırı vurgusu,
eleştirilerin Yapısal Yaklaşım’a yönelik olmasına neden olmuştur.
Bunun nedeni; toplumsal yapı ve bireyi nesnel boyutlarıyla ele almanın, bireyin içinde
bulunduğu toplumdaki yaşam becerilerini ve kendilerini gerçekleştirme olanaklarını sınırlayan
yapısal güçleri destekler nitelikte olmasından kaynaklanır. Karşılıklı olarak yeniden üretim ve inşa
sürecini de bu nedenle kısıtlamaktadır. Bireyin öznelliğinden kaynaklı değişim sağlama gücünün
toplumun yapısına etki edebilecek değişim yaratma gücünü yadsıması, bunun sonucunda da
gelişmenin sağlanmasını engelleyecek yapısal güçlerin desteklenmesini sağlamasından dolayıdır.
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Weinberg, bu eleştirileri şu vaka örneğiyle somutlaştırmıştır: sosyal hizmet uzmanının, yaşlı
babasıyla yaşayan ve aşırı stres altındaki yetişkin kızını, babasını bakımevine yerleştirme isteği
konusunda desteklemesi. Burada baba ve kızının konumlarının değişmesi ve isteklerinin farklı
olması nedeniyle müdahaleden etkilenme biçimleri de farklı olacaktır. Babasına göre; güçlendirici
olan bu müdahale, kızı için özgürleştirici niteliktedir. Sosyal hizmet uzmanı açısından da
bakıldığında, bireyin değişiminin ne yönde olacağı konusunda seçim yapmak ve bireyin
değişimini gözlemleme gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Çünkü sosyal hizmetin doğasında var olan
paradigmalar ve olaylar karmaşasına Yapısal Sosyal Hizmet’in sunduğu imkânlar sınırlı
kalmaktadır.
Yapısalcı Yaklaşım’ın sınıf analizine odaklandığı ve toplumun diğer dinamiklerinin göz
önünde bulundurulmadığı da diğer bir eleştiri konusudur. Örneğin; toplumun diğer
dinamiklerinden biri olan toplumsal cinsiyet ve etnik farklılıkların güç ilişkilerindeki
fonksiyonunu bireyleri değerlendirirken göz önünde bulundurmak gereklidir. Yönetici olan bir
kadın, elinde bulundurduğu gücü toplumsal cinsiyet farklılığı sebebiyle maruz kaldığı müdahale
ile birlikte ele alıp değerlendirmelidir. Kadının analizi söz konusu olduğunda Yapısalcı
Yaklaşım’ın toplum yapısıyla sınırlı kalması bu durumu güç hale getirmektedir. Bu bağlamda
Post-Yapısalcı Yaklaşım önem kazanmış gibi görünse de sınıfsal analizin ve kolektif bilincin
gelişmesiyle yetersiz kalmıştır. Son olarak; Yapısalcı Yaklaşım’daki güç kavramı ele alındığında
ise algılanma biçimiyle alakalı sorunlar bulunmaktadır. Fook’a göre, Yapısal Yaklaşım’da güç
ölçülemezdir ve yapıcı bir fonksiyonu bulunmamaktadır. Güçlü güçsüz ayrımının çözülememesi
de toplumda sosyal hizmetinde ana amaçlarından biri olan güçlendirme misyonunun hedefine
ulaşabilmesi için engel teşkil etmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsan bilimleri içinde Yapısalcılık bir felsefi yöntem olarak ortaya çıkmış olup, farklı
uygulama ve çözümleme biçimlerini kapsamına almıştır. Kapsamına aldığı biçimleri uygularken
de tarihsellikten ayrıştırarak, güncel biçimiyle anlamaya çalışan bir düşünce sistemi kurmuştur.
Sürekli olarak yeniden düşünme çabası içerisine giren Yapısalcılık, 20.yy itibariyle içeriğinin
geliştirilmesi ve geleneksel Yapısalcılığa yönelik eleştiriler nedeniyle temel ilkeleri açısından
geçerli fakat yöntem açısından yerini Post-Yapısalcılığa bırakmıştır.
Yapısal Kuram diğer alanlarda olduğu gibi sosyal hizmet kuram ve uygulamasında da
önemli etkilerde bulunmuştur. Sosyal hizmet literatüründe sosyal sorunların nedenleri ya da
kaynaklarıyla ilgilendiğinden ve bu nedenleri açıklamaya dönük bir bakış açısı sunduğundan
ahlaki/yol gösterici/kural koyucu (moral) bir yaklaşım olarak ele alındığı gibi toplumu analiz
etmek ve sınıf çelişkilerini anlamak bakımından yöntem ve teknik olarak da kullanılmıştır.
Yapısal Yaklaşım’ın, Sistem Yaklaşımı, Ekolojik Yaklaşım gibi sosyal hizmette çokça
kullanılan yaklaşımlarla benzerlikleri olduğu gibi farklılıkları da mevcuttur. Bu yaklaşımda
toplum ya da örgüt içindeki alt sistemlerin veya parçaların yani birimlerin birbirleri arasındaki
karmaşık ilişkilerin tümü analiz konusudur. Yapısal analiz bireysel sorunların; bireysel yaşantı
kadar, birincil ve ikincil yapıların ve toplumsal yaşamı organize eden ideolojinin analizi ile
gerçekleşir. Çünkü toplumdaki güç ilişkileri, hem birincil/ikincil yapıları hem bireysel yaşantıları
hem de ideolojiyi etkiler ve belirler.
Yapısal Sosyal Hizmet; hem bir yöntem hem de bir kuram ve uygulama olarak görülebilir.
Bireysel sorunların analizinde yapıyı dikkate alır, kaynakların dağılımına odaklanır. Müdahale
stratejisi, sosyal adaleti ve hak savunuculuğunu gerçekleştirmek üzerine kuruludur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Yapısal Yaklaşım’ın kurucusu olarak kabul
edilmektedir?
a) Ferdinand de Saussure
b) Julia Kristeva
c) Althusser
d) Goudelier
e) Roland Barthes
2) Aşağıdakilerden hangisi Yapısalcılığın temel ilkelerinden değildir?
a) Değişmezlik
b) Anti-tarihselcilik (tarihsel nedensizlik)
c) Anti-hümanizm ve öznelsizlik
d) Bağlanmama
e) Toplumun ideolojik yapısı
3) Aşağıdakilerden hangisi Yapısalcılığın genel özelliklerinden birisi değildir?
a) Yapısalcılığın bütüncüllük anlayışına göre; yapı, onu oluşturan ögelerin basit bir
toplamı değildir.
b) Yapısalcılık gerçekliği, şeyler ve toplumsal olgular temelindedir.
c) Yapısal dönüşüm düşüncesine göre; yapılar durgun değildir, dinamiktir. Yeni ögelerin
yapıya girip değişmesi, belli kurallar ve yasalar tarafından belirlenir.
d) Yapısalcılığın öz-düzenleme kavramına göre; yapının kendi içsel işleyiş yasa ve
kuralları vardır. Tüm bu yasa ve kurallar kendi içlerinde birbiriyle ilişkilidir.
e) Yapısalcılık gerçekliği, şeyler ve toplumsal olgular temelinde değil, ögeler arasındaki
ilişkilere dayanarak açıklar.
4) Yapı kavramının “Yapısalcılık”a dönüşmesi, İsviçreli dilbilimci Ferdinand de
Saussure’ un yapısal dilbilimin temellerini atması ve takipçilerinin birçok disiplinde bu bilimin
kavram ve yöntemlerini belirlemeye çalışması ile gerçekleşmiştir?
a) Evet
b) Hayır
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5) Aşağıdakilerden hangisi Yapısal Sosyal Hizmet’in amaçlarından birisi değildir?
a) Politik ve bireysel konuları bağdaştırmak
b) Hak savunuculuğu ve sosyal adaleti gerçekleştirmek
c) Kolektif bilinç oluşturmak
d) Bireysel sorunların çözümü için klinik uygulamalar yapmak
e) Psikososyal sorunların anlaşılmasında yapıyı analiz etmek
6) Özellikle 1920’lerde Sigmund Freud’un Psikanaliz Yaklaşımı’nı geliştirmesiyle
sosyal hizmette bütüncül bakışın etkisi zayıflamış, daha somut veriler üzerinden yapılan analiz,
sentez, deney ve terapilerin geçerli olduğu yaklaşımlar hakim olmuştur?
a) Evet
b) Hayır
7) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmete yöneltilen eleştirilerden biri değildir?
a) Sosyal yapıların bireyi güçsüzleştiren ve baskı altına alan yönünü olması,
b) Mesleğin uygulanma aşamasında sosyal yapı bağlamında sığ kalabileceği düşüncesi
c) Bireysel sorunların toplumsal yapı bağlamında ele alınması
d) Yapısal Sosyal Hizmet’in modernist kavramlara aşırı vurgusu
e) Öznel/bireysel başa çıkma kapasitesinin ele alınmaması
8) Yapısal Sosyal Hizmet’i Ekolojik Yaklaşım’dan ayıran en önemli özellik
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ekolojik Yaklaşım, bireyin yakın ilişkide bulunduğu aile, arkadaş grubu, mahalle, iş
yaşamı gibi çevreyi değerlendirir.
b) Yapısalcı Yaklaşım, bireyin içinde yaşadığı tarihsel, kültürel yapıya vurgu
yapmaktadır.
c) Yapısal Yaklaşım’da çevre vurgusu vardır.
d) Ekolojik Yaklaşım’da çevre vurgusu vardır.
e) Hiçbiri
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9) Aşağıdakilerden hangisi geleneksel sosyal hizmet kuramına ait özelliklerden birisi
değildir?
a) Bireysel değişme, sosyal ilişkilerin baskın yapılarına bireysel uyum sağlamayla
sınırlıdır.
b) Baskın kurumsal yapılar, arzu edildiğinden bu yapıları zorlayan politik aktivizm
profesyonellik dışı görülür
c) Güç farklılıkları profesyonelliğin elitist modeline göre, SHU tarafından en üst düzeye
çıkarılır.
d) Sorunlar psikolojik düzeyde ele alındığından sorunun yapısal kaynağının üstü
kapatılır. Uygulama, müracaatçının bu yapılara uyum sağlaması veya alışmasına hizmet eder.
e) Müracaatçının yaşama/çalışma koşulları bunların birincil yapılarla ilişkisi (ırkçılık,
kapitalizm, heteroseksizm gibi) kurularak ele alınır.
10) Toplumu veya grubu bir araya getiren, ortak yaşamalarını sağlayan düşünce ve
tutumlara ..................... ................... denilmektedir.

Cevaplar
1)a, 2)e, 3)b, 4)a, 5)d, 6)a, 7)c, 8)b, 9)e, 10) kolektif bilinç
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bilişsel Davranışçı Yaklaşım’ın Tarihsel Gelişimi
Bilişsel Davranışçı Terapi’nin Gelişmesi
Bilişsel Davranışçı Terapiler
Albert Ellis’in Akılcı Duygusal Davranışçı Terapisi
Aaron Beck’in Bilişsel Terapisi
Donald Meichenbaum’un Bilişsel Davranış Değişimi
Bilişsel Davranışçı Yaklaşım ve Sosyal Hizmet
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Mesleki olarak ileride kullanılacak
olan kavramları ve uygulama
yöntemlerini öğrenir.
Bu ünite kapsamında;
Bilişsel Davranışçı
Yaklaşım’ın gelişim sürecini
kavramış,
Bilişsel Davranışçı
Bilişsel Davranışçı
Yaklaşım
Yaklaşım’ın temel kavramlarını
öğrenmiş,
Bilişsel Davranışçı
Yaklaşım’ın müdahale tekniklerini
öğrenmiş,

Metinler,
alıştırmalar ve
interaktif
materyaller ile
konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.

Bilişsel Davranışçı Yaklaşım’ı
mesleki olarak içselleştirebilmeyi
kavramış olabileceksiniz.
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12. BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIM
Davranışçı Terapi ile Bilişsel Davranışçı Terapi arasında yakın bir ilişki söz konusudur.
Her iki yaklaşım da kişiliği öğrenme kapsamında açıklayıcı kuramlardır.
Davranışçı Yaklaşım; insanların öğrenilmiş normal ya da anormal nitelikteki tüm
davranışlarının kurallarını ve ilkelerini tanımlamak için, bu davranışları deneysel gözlemleme ya
da ölçme yoluyla bilimsel temellere dayandırmaya yönelik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın başlıca
öncüleri; Pavlov, Watson, Skinner ve Wolpe’dir.
Bilişsel Yaklaşım ise, insanın davranış ve duygulanım durumlarının, kişilerin kendi
deneyimlerini nasıl algıladıkları ve yorumladıklarına göre farklılık taşıdığını savunan bir
yaklaşımdır. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, Beck’e göre, “olumsuz düşünceler
bilinçaltında gizli yatan işlevsel olmayan düşünce ve varsayımları yansıtmaktadır. Bu düşünceler,
durumsal olaylar tarafından harekete geçirildiğinde depresif şekilde ortaya çıkar.” Bilişsel
Yaklaşım’ın öncüleri, Aaron T. Beck ve Albert Ellis’dir.
Gerek Davranışçı gerekse Bilişsel Yaklaşım alanında yapılan ayrı ayrı çalışmalar,
1980’lerde ortak bir yaklaşımla “Bilişsel Davranışçı Yaklaşım” psikoterapi alanında ortaya
çıkmıştır.
Bilişsel Davranışçı Yaklaşım, önemli ölçüde, “bir kişinin kendi düşünce biçiminin iç
konuşmalarında kullandığı cümlelerinin yeniden düzenlenmesinin o kişinin davranışlarında uygun
bir düzeltme yaratacağı varsayımına dayanır.” Diğer bir ifade ile “danışanların bilişlerinin
doğrudan gözlemlenebilen açık davranışlarında olduğu gibi Öğrenme Kuramı çerçevesinde
değiştirilebileceğini belirtir.” Bu kuram “Davranışçı Psikolojik Danışma Kuramı” temel alınarak
geliştirilmiştir.
Bu yaklaşım, insanların günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara ve zorluklara ilişkin,
duygu ve düşüncelerini uygun ortam ve zeminlerde ifade edebilmelerini amaçlamaktadır. Bilişsel
Davranışçı Terapi’nin asıl odak noktası düşüncelerdir. Bu yaklaşıma göre, olumsuz duygularımızı,
yaşadığımız talihsizlikler değil olaylara bakış açımız belirler. Terapinin amacı ise yaşanılan
negatif düşüncelerden kurtulmaktır.
Yaklaşık yirmiden fazla terapi
“Bilişsel” veya “Bilişsel Davranışçı” olarak
nitelendirilmektedir. Gerek Bilişsel Terapi, gerekse Davranış Yaklaşımı ilke ve yöntemlerini kısa
süreli müdahalelerde biraraya getiren Bilişsel Davranışçı Terapi diğer yaklaşımlara göre çeşitli
farklılıklar içermektedir.
Davranışçı ve Bilişsel Terapiler farklı yaklaşımlar olmakla birlikte, ortak nitelikte
özellikleri de söz konusudur.
Bunlar; (1) danışan ve terapist arasında ortak işbirliğine dayalı bir ilişki vardır. (2)
Psikolojik sorunların temeli çoğunlukla bilişsel süreçlerdeki sorunlardan kaynaklanmaktadır. (3)
Danışanın duygu ve düşüncelerinde değişim sağlanabilmesi için danışanın düşünce süreçleri
üzerine odaklanması gerekmektedir. (4) Hedef bir problem üzerine odaklanılarak sınırlı bir süre
ve plan dahilinde müdahale edilmesi gerekmektedir.
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Bu bölümde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım’ın Tarihsel Gelişimi, Bilişsel Davranışçı
Yaklaşım’ın Temel Kavramları ve İlkeleri , A. Ellis’in Akılcı Duygusal Davranışçı Terapisi’ni, A.
T. Beck’in Bilişsel Terapisi’ni, D. Meichenbaum’un Bilişsel Davranış Değişimi ile Bilişsel
Davranışçı Yaklaşım ve Sosyal Hizmet İlişkisi ele alınmaya çalışılacaktır.

12.1. Bilişsel Davranışçı Yaklaşımın Tarihsel Gelişimi
Davranışçı Yaklaşım
Davranışçı Yaklaşım’ın kökenleri Rus fizyolog İvan Petroviç Pavlov’a (1849-1936)
dayanmaktadır. Pavlov 1890’larda köpeklerin sindirim sistemleri üzerine yapmış olduğu çalışma
esnasında davranışçılığın ilk temel kavramı olan koşullanmayı keşfetmiştir. Köpeklerin tükürük
bezleri üzerinde çalışırken bazen yiyecek yokken de zil sesini duyduklarında ya da bakıcılarını
gördüklerinde salya akıttıklarını fark etmiş ve çalışmasının içeriğini değiştirerek “psişik
salgılama” adını verdiği bu fenomeni araştırmaya başlamıştır. Pavlov bu çalışmasıyla Klasik
Koşullanma kavramını ortaya çıkararak psikoloji tarihinde ilk defa davranışın ortaya çıkışını
deneysel olarak kanıtlamıştır. Bu çalışmayla Pavlov 1904 yılında Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödülü’nü
kazanmıştır.
Davranışçılık gelişimini Amerika’da sürdürmüştür. John Broadus Watson (1878–1958)
ABD’de 1913’de yayınladığı “Davranışçı Manifesto” olarak da ifadelendirilen yazısında
psikolojinin zihinsel fenomenler ve içe bakış gibi somut olarak gözlemlenemeyen olgulara yer
vermemesi gerektiğini ve doğal bilimlerin saf ve deneysel bir dalı olması gerektiğini ileri
sürmüştür. Watson insan davranışını etkileyen en önemli etkenin çevre olduğunu ifade ederek
“Bana bir düzine sağlıklı bebek verin, kendi özel davranışçı yöntemlerimle onları yetiştirerek,
başka bir şeye gereksinim duymaksızın onları doktor, avukat, sanatçı esnaf hatta dilenci veya hırsız
yapabilirim” demiştir.
Davranışçılığın insan psikolojisinin bütününü açıklar halde sistemleştirilmesi ise Burrhus
Frederic Skinner (1904-1990) tarafından gerçekleştirilmiştir. Watson’un Klasik Koşullandırma
paradigmasına bağlı açıklaması insan davranışlarına sınırlı bir açıklama getirmekteydi. Oysa
Skinner’in “Edimsel Koşullanma ve Pekiştirme” kuramı neredeyse bütün insan davranışlarının
davranışçı ilkelerini açıklayabilecek bir düzeye gelmesini sağlamıştır.
Skinner’ın tanımladığı “edimsel koşullanma organizmanın çevrede gerçekleştirdiği bir
etkinlik sonrasında ortaya çıkan sonuca göre o davranışın sıklığının artmasına veya azalmasına
dayalıdır.” Pavlov’un Klasik Koşullanma’sında ise ortaya çıkan tepki genelde reflekse bağlı iken
(zil-salya akması), Skinner’in “Edimsel Koşullanma ve Pekiştirme” süreci, motor sistemi
ilgilendiren kompleks bir davranış̧a açıklık getirmektedir (farenin bir pedala bastığında peynir
gelmesi gibi).
Skinner’in geliştirdiği şekliyle psikoloji, öğrenmenin hem hayvanlara hem de insanlara
uygulanabilecek temel ilkelerini ortaya çıkarmış oluyordu. Temel özelliği ise ortaya konan
ilkelerin deneysel olarak sınanabilir olmasıydı. Önemli diğer getirisi ise bilinçdışı, bilinç ve
zihinsel süreçlere bakmaya gereksinim duymamasıdır. Bu yaklaşımda, zihne boş bir kutu olarak
bakılabilir. Bu durumda yapılması gereken belli çevresel uyaranlara karşı kişinin vermiş olduğu
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tepkilere bakmak ve daha sonra bunlar arasındaki ilişkiye göre ortaya çıkan kuralları saptamaktı.
Bu durum kişi ve çevre arasındaki etkileşime işaret etmektedir. Örneğin kişi bir mesleği seçmeye
yöneldiğinde sanki bu onun özgür iradesiymiş gibi görünür ancak bu durum ailedeki
koşullamaların ya da ekonomik gerekçelerin vb. sonucudur.
Davranışların biçimlenmesinin temelinde ise ödül ve ceza söz konusudur. Laboratuvarda
doğan bu yaklaşım 1960’larda klinik ortamlara taşınmıştır. Öğrenme ilkelerini geliştiren ve
psikodinamik veya diğer türlü konuşmaya dayalı tedavi yaklaşımlarından memnun olmayan bilim
insanlarınca ve uygulamacılar tarafından kabul edilmiştir.
Yine ilk Davranışçı terapistlerden Joseph Wolpe (1915–1997), Davranışçılığın ilkelerinin
tedavi ortamına aktarılmasını ve fobilerin tedavisinde önemli bir aşama olan “sistematik
duyarsızlaştırma” tekniğini keşfetmiştir. Bu teknik kişinin korktuğu ya da rahatsızlık duyduğu
uyaranlarla yavaş ve aşamalı olarak yüzleştirilmesi yöntemiyle fobinin etkisinin azaltılmasını ya
da ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır.
Davranışçı Yaklaşım ortaya çıkışından itibaren 40 yıl kadar psikanalizin gölgesinde ve
etkisinde kalmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrası, dünyada gelişen politik iklim insanların doğuştan
biyolojik farklılığını savunan ırkçılığa dayalı Narsizm ve Faşizm ideolojilerinin aksine, her insanın
eşit ve tertemiz olduğu “tabula rasa” görüşü dünyada kabul görmeye başlamıştır. 1950’lere
gelindiğinde Davranışçı Yaklaşım psikanalizin gölgesinden çıkarak, psikanalizin tahtını sarsmaya
başlamıştır.
Bilişsel Yaklaşım
Bu yaklaşımın ortaya çıkmasında en önemli etken, yapılan deneysel ve klinik çalışmalarda
yaklaşımın kendisine uymayan ve Davranışçı Kuram’la açıklanamayan deneysel bulguların ortaya
çıkmış olmasıdır.
Davranışçı Kuram’ın zayıflamasına neden olan bulgulardan birincisi herhangi bir
pekiştirme olmaksızın da hayvanların öğrenebildiklerinin ortaya çıkmasıdır. Oysa Davranışçı
Yaklaşım’a göre pekiştirme olmadan öğrenme de olmayacaktır.
Amerikalı psikolog Tollman’ın “latent öğrenme” olarak ifade etiği bu deneyde birkaç fare
labirentin içine konmuş ve labirentin dışına da yiyecek konularak fareler koşullandırılmıştır.
Fareler her denemede daha hızlı olarak yiyeceğe ulaşmışlardır. Deneyin diğer kısmında ise, aynı
şekilde bir grup fare labirente konmuş ancak herhangi bir pekiştireç konmamıştır. Davranışçı
Kuram’a göre, pekiştireç yoksa öğrenmenin de olamayacağı kabul edilir. Deneyin ikinci kısmı ise,
pekiştireç verilmemiş farelerin labirent girişlerine yiyecek konduğunda ilk denek grubundaki
fareler kadar hızlı bir şekilde yiyeceğe ulaştıklarının tespit edilmesidir. Bunun anlamı ise, farelerin
rastgele dolaşırken de bir taraftan labirentin yapısıyla ilgili bilgileri öğrendiklerinin ve bilişsel
harita oluşturabildiklerinin ortaya çıkmasıdır. Yani koşullanma olmadan da öğrenme
gerçekleşebilmektedir.
Diğer önemli bir etken de bilimsel ortamlarda meydana gelen değişimlerdir. Deneysel
psikoloji alanında bilişsel bakış açısı daha etkin hale gelmiştir. Bilgisayarların gelişmeye
başlaması, zihnin girdi ve çıktıları kendi başına değerlendirebilmesi gerçeğinin keşfedilmesi
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Davranışçı Yaklaşım’a olan ilgiyi azaltmaya başlamıştır. Davranışçı Yaklaşım 1960’larda
psikoloji alanında etkin paradigma iken, 70’li yıllarda bu durum değişmeye başlarken Bilişsel
Kuram ortaya çıkmaya başlamıştır.
Bilişsel Kuram’ın temel özelliği, “çevreden gelen uyaranlarla ortaya çıkan sonuçlar
arasında bilişsel sistemin aracılık yaptığı ve insanlarda öğrenmenin hayvanlardan daha farklı
olarak büyük ölçüde sosyal öğrenmeye bağlı olduğu varsayılardır.” Temelde bu iki basit ilke
insanlarda hem normal psikoloji hem de patolojilerin anlaşılması ve tedavi edilmesinde, Bilişsel
Kuram’ın ortaya çıkmasına yol açmıştır.
Bilişsel Kuram’ın ortaya çıkmasında ilk itici güç her ne kadar klinik ve laboratuvar
çalışmaları olsa da Bilişsel Terapi laboratuvar ortamında doğmadı. Bilişsel Terapi’nin kurucu
isimleri, Aaron T. Beck ve Albert Ellisne ne deneysel psikolog ne de davranışçı terapisttir. Her iki
kuramcı da psikodinamik eğitimi almış kişilerdir. Bu uygulamalarının dışına taşarak, danışanla
direk etkileşime girilmesi gerektiğini savunmuşlardır.
Bilişsel Kuram’ın gelişiminde psikoloji ve psikoterapi alanında çok sayıda önemli bilim
insanı bulunmaktadır. Kısaca bu bilim insanlarının katkılarına bakacak olursak; Bunlardan biri
Amerikalı psikolog George Kelly (1905 – 1967) tarafından geliştirilen “Kişisel Yapılar
Kuramı”dır. Bu kuram, insan davranışını doğrudan etkileyen bilişsel yapıları vurgulaması
bakımından önemlidir. Diğer önemli bir Bilişim Kuramı bilim insanı da Julian Rotter (1916- )’dır.
Rotter, bilişlerin insan davranışında uyaranla davranış arasındaki önemli rolünü anlamamızı
sağlamıştır.
Bu kapsamda geliştirilen ve Albert Bandura tarafından ortaya konan diğer önemli bir
kuram da, Sosyal Öğrenme ve Özetkinlik (self-efficacy) kuramlarıdır.
Yine Martin Seligman’ın geliştirdiği “Öğrenilmiş Çaresizlik” kuramıyla beklentilerin
davranışın ortaya çıkışındaki rolünü anlamamıza yardımcı olmuştur. 1970’lerden günümüze,
halen depresyona ilişkin önemli bir bilişsel kuram olarak konumunu sürdürmektedir.
Sonuç olarak, Bilişsel Kuram’ın temelleri Tollman, Kelly, Rotter, Bandura ve Seligman
gibi bilim insanları sayesinde klinik psikoloji alanında atılmıştır. Bu kuramın psikopatoloji ve
psikoterapi alanındaki gelişimi ise varlığını iki bilim insanı olan Ellis ve Beck’e borçludur.
Bilişsel Terapi’nin Temel Özellikleri
Bu yaklaşımın temelinde, “bireyin dünyayı algılaması ve yorumlamasının, önemli ölçüde
onun duygu ve davranışlarını belirlediği” yönündeki kuramsal yaklaşım yer almaktadır.
Bilişsel Terapi’nin özellikleri yedi maddede ifade edilebilir;
1.

Her görüşme terapist ve hastanın anlaştığı şekilde ortak planlanır.

2.

Terapist ve hasta, terapi sürecine aktif katılır.

3.

Görüşmeyi terapist yönlendirir.
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4.

Uygulanan tedavi Bilişsel Kuram’a dayanır.

5.

Tedavi süreci esnek olarak hastanın ihtiyaçları da dikkate alınarak oluşturulur.

6.

Tedavi sınırlı ve kısa sürelidir.

7.

Soruna yöneliktir.

12.2. Bilişsel Davranışçı Terapi’nin Gelişmesi
Bilişsel Davranışçı Terapi ya da diğer ismiyle “ikinci akım” 1960’larda Bilişsel Terapi ile
Davranışçı Terapi’nin birleşimi sonucu ortaya çıkmıştır.
Bu yaklaşımın ortaya çıkışı milattan sonra 100 yıllarında Anadolu’da Frigya bölgesinde
köle olarak yaşama başlayan Epiktesos’a kadar gitmektedir. Epiktetos Bilişsel Terapi’nin kurucu
babası olarak kabul edilir. Çünkü Epiktesos’a göre, insanlara dış nesneler ya da diğer insanlar zarar
veremezler. Koşullar bizim istek ve beklentilerimizin dışındadır. Olaylar kendi seyrinde olması
gerektiği gibi olur. Kendimizi dünyaya dayatarak bizim kurallarımızı dünyadan beklemek hüsrana
giden en garantili yoldur. Epiktesos’a göre, “insanları rahatsız eden “şeyler “değil onlara verdikleri
anlamlardır.”
Bu yaklaşım Pennington’a göre ise “klasik koşullanma, edinimsel koşullanma,
fonksiyonel analizlerin klinik formülleri ve klinik vakalar ile yoğrulmasıyla ortaya çıkmıştır.”
1970’lerin ortalarında bilişsel tekniklerin popülerlik kazandığı ve Davranışçı Terapi ile
bütünleştiği yıllardır. Bu gelişmeler Bilişsel Davranışçı Terapi’nin ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Gerek Bilişsel gerekse Davranışçı Yaklaşım birbirlerinden farklı nitelikte olsalar da
uygulamada birbirlerini tamamlar niteliktedirler.
Bilişsel Davranışçı Terapiler, kişilerin günlük hayatlarında başa çıkamadıkları zorluklar ve
yaşam sorunları ile yüz yüze kaldıklarında onlara yardımcı olmak için öğrenme kuramlarını
uygulayan, sorun odaklı, ana odaklanan, Davranışçı Psikolojik Danışma Kuramı’ ndan temel
alınarak geliştirilmiştir.
Bilişsel Davranışçı Terapi’ nin Temel Özellikleri
Kişinin davranışını belirleyen esas etken bilişsel süreçlerdir. Bu süreçler takip edilip
izlenebilir ve değiştirilebilir. Bu değişimin de bilişsel süreçte yapılacak değişimlerle
saklanabileceği kabul edilir. Bu yaklaşım temelde bir problem çözme süreci olarak da ele
alınabilir. Terapinin amacı ise kişinin daha mantıklı düşünmesine yardımcı olabilecek bilişsel
düşünceler geliştirerek sorunun çözümüne katkı sağlamaktır. İlk olarak danışanın düşünceleri
üzerine odaklanmak ve bazı bilişsel stratejiler geliştirerek danışanın sorununa çözüm bulmaktır.
Bu yaklaşımın temel ilkelerine bakacak olursak;
1. İnsanlar, çevreden daha çok zihinsel algısında oluşturduğu çevre algılamasına göre
tepki verir.
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2.

Öğrenme insanlarda bilişsel işlevler sayesinde gerçekleşir.

3. Kişinin duygu, düşünce ve davranışları karşılıklı ilişki içerisinde olup, hiçbirinin
diğerine oranla bir üstünlüğü yoktur.
4. Kişinin beklenti, istek, tutum ve diğer bilişsel süreçler terapötik sürecin planlanması
ve uygulanmasında odak noktasıdır.
5.
sağlanır.

Bilişsel tekniklerin davranışçı kuramla birleşerek tedavi sürecinin oluşturulması

6. Danışman bu süreçte değerlendiren ve teşhis koyan, danışanın duygu ve davranış
şekillerini değiştirmek için yeni öğrenme olanakları oluşturan bir danışman ve eğitici rolündedir.

12.3. Bilişsel Davranışçı Terapiler
Bu bölümde; A. Ellis’in “Akılcı Duygusal Davranışçı Terapisi”, A.T. Beck’in “Bilişsel
Terapisi” ve Donald Meichenbaum’un “Bilişsel Davranış Değişimi” ele alınacaktır.
Albert Ellis’in Akılcı Duygusal Davranışçı Terapisi
1955 yılında hümanistik, felsefi ve davranışçı terapileri birleştirerek akılcı-duygusal
terapiyi günümüzdeki adıyla Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi (ADDT)’yi oluşturmuştur. Albert
Ellis, Bilişsel Davranışçı Terapi’nin büyükbabası olarak da bilinmektedir.
Yaklaşımının temellerini büyük ölçüde kendi gençlik yıllarındaki sorunlarıyla başa çıkma
sürecinde geliştirmeye başlamıştır. Örneğin, topluluk önünde konuşma korkusu, kızlarla
konuşmaktan utanma vb. bu sorunlarını Bilişsel Davranışçı yöntemleri kullanarak aşmayı
başarmıştır.
ADDT bugünkü Bilişsel Davranışçı Yaklaşım’ların anası olarak kabul edilse de, aslında
bu düşüncenin tarihsel kökeni M.S. 1.yy’da yaşamış olan Stoacı filozof Epictetus’a kadar
uzanmaktadır. Epictetus’a göre “insanlar bir şeyden değil, ondan edindikleri izlenimden rahatsız
olurlar.” Bu felsefi bakış açısı günümüzdeki Bilişsel Davranışçı Yaklaşım’ ların atası olarak kabul
edilmektedir.
Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi (ADDT); “düşünmeyi yargılamayı, karar vermeyi,
analiz etmeyi ve uygulamayı içermesi açısından” biliş ve davranışa yönelen diğer terapilerle
benzer yanlar içermektedir.
ADDT, rüyalarla çalışmaya, serbest çağrışıma, geçmişe odaklanmaya, sürekli aynı
duygulardan bahsetmeye ve transferans ile çalışmaya değer vermemesi açısından birçok terapötik
yaklaşımdan ayrışır. Bu koşullara zaman ayrılması “arınma terapisi” olarak adlandırılmıştır. Bu
tür yaklaşımlar danışanın kendisini geçici olarak iyi görmesine neden olmakla birlikte sorunun
ortadan kaldırılmasında herhangi bir katkısı yoktur.
Düşünce, davranış ve duyguların önemli ölçüde birbirlerini etkilediği ve karşılıklı olarak
bir neden-sonuç ilişkisine dayalı olduğu öngörüsüne dayanmaktadır.
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Ellis, Psikanalatik Kuram’ın kimi zaman etkisiz olduğunu çünkü insanların çoğu zaman
daha iyi yerine daha kötü olduklarını belirtir. ADDT insanların hem rasyonel hem de rasyonel
olmayan ya da “hatalı düşünme yetisine sahip doğdukları varsayımına dayanmaktadır. İnsanların
kendini gerçekleştirmeye, sevmeye, kendini korumaya, mutluluğa, düşünme ve dile getirmeye ve
büyümeye karşı doğal yetenekleri vardır. Aynı zamanda, intihar etmeye, düşünceden kaçınmaya,
ertelemeye, hurafelere, hoşgörüsüzlüğe ve kendini suçlamaya eğilimleri vardır. İnsanların
yanılabileceğinden hareketle, insanların bir taraftan kendileriyle barış içinde yaşayan diğer yandan
yanlış yapmaya devam eden varlıklar olarak kendilerini kabul etmelerine yardımcı olur.
Duygusal Rahatsızlık Görüşü
ADDT’ ye göre, mantık dışı inançlarımızı çocukluğumuzda bizim için önemli kişilerden
öğreniriz. Bunun dışında kendi kendimize dogma ve batıl inançlar var ederiz. Daha sonra bizi alt
eden bu inançlarımızın kendimize telkin ederek ve yararlı gibi davranarak devam etmesini olanaklı
kılarız. Bu durum bizim kendimize aşıladığımız yararlı ve işlevsel olmayan mantık dışı
düşüncelerin tekrarından ibarettir.
Ellis, duygusal rahatsızlıkların birçoğunun temelinde kişinin kendini suçlaması olduğu
noktasında oldukça ısrarcıdır. Diğer bir ifade ile nevrotik ya da kişilik bozukluğu olan birisinin
bundan kurtulması için kendisini ve başkalarını suçlamaktan vazgeçmesi gerekmektedir.
Kendimizi rahatsız ve tahrip eden düşünceleri, inançları içselleştirerek kendimizi duygusal
rahatsızlığa sevk ederiz. Bu yönde oldukça güçlü eğilimlerimizin olduğu kabul edilmektedir.
A – B - C Kişilik Kuramı
ADDT yaklaşımının ve uygulamalarının odak noktası durumundadır. “A; bir olgu veya
olayın varlığı veya bir kişinin davranışıdır. C; bireyin duygusal veya davranışsal tepkisi veya
izleyen sonuçlardır; tepki sağlıklı veya sağlıksız olabilir.” “C’nin oluşmasında asıl rol oynayan
süreç bunun kişinin A hakkındaki inancı olan B’dir.”
Şekil 1. A-B-C Kişilik Yaklaşımı (Corey, 2008)
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Örneğin, bir kişinin boşanma sonrası depresyona girmesi (A= olay), depresif tepkiye neden
olan boşanma (C= duygusal sonuç) eyleminin kendisinden değil, kişinin işe yaramama, beceriksiz
olma, reddedilme ve eşini kaybetmekle ilgili sahip olduğu inançlardan (B = inanç) kaynaklıdır.
Bu durumda duygusal rahatsızlığın oluşumu, danışanların sürekli kendilerine tekrar
ettikleri “boşanmanın sorumlusu benim”, “ben zavallı bir beceriksizim, yaptığım her şey yanlış”,
“ben değersiz biriyim” kendi kendine zarar veren ve tahrip eden cümleler kişinin kendisini etkisi
altına alır. Ellis, “düşündüğümüz gibi hissettiğimizi” sürekli olarak ifade eder. Depresyon ve kaygı
gibi olumsuz duygusal tepkiler, kişinin kendisinin oluşturduğu ve yarattığı mantık dışı inançlarının
kendini tahrip edici bir süreçtir. A-B ve C’den sonra (tartışılarak müdahale) (disputing)
gelmektedir. D danışanların kendileri için oluşturmuş oldukları mantık dışı inanç sistemlerine
müdahaleyi gerekli kılacak olan yöntemlerin uygulanmasıdır. Bu müdahale süreci üç parçadan
meydana gelmektedir. Bunlar; tespit etme (detecting), tartışma (debating) ve ayırt etme
(discriminating). Öncelikle kendilerine zarar veren düşüncelerini tespit etmeyi, daha sonra işlevsel
olmayan inançlarını nasıl sorgulayacaklarını, bundan nasıl kurtulacaklarını ve ona inanmamayı
nasıl öğreneceklerini ele alarak onlarla yüzleşirler ve tartışırlar, son aşamada ise danışanlar
kendilerini tahrip edici inançları ayırt etmeyi öğrenirler. Danışanlar sonunda, yani E aşamasında,
etkili bir yaşam biçimi ve felsefeye ulaşırlar. Sağlıklı ve yeni bir inanç sistemi sağlıksız olanların
yerini alır. Bunu gerçekleştirme durumunda, kişi F (feeling) yeni bir duygu durumuna geçiş yapar.
Ciddi bir depresyon yerine sağlıklı biçimde üzüntü ve hayal kırıklığı yaşayabiliriz.
Sonuç olarak, işlevsel olmayan düşüncelerimizi ve dolayısıyla kişiliğimizi değiştirmek için
atılması gereken adımlar;
1. Duygusal sorunlarımızın yaratılmasından kendimizin sorumlu olduğunu kabul etmek,
2. Bu rahatsızlıklarımızı değiştirebileceğimiz düşüncesini kabullenmek,
3. Büyük ölçüde, mantık dışı inançlarımızın duygusal sorunlara yol açtığı gerçeğini
kabullenmek,
4. Bu inançları tüm açıklığı ile kavramak,
5. Bu tür tahrip edici inançlardan kurtulmak için tartışmanın önemini anlamak,
6. Gerçekten değişmek istiyorsak, inançlarımızı ve onları takip eden tahrip edici
davranışlarımızı ortadan kaldırmak için duygusal ve davranışçı biçimde çalışmamız
gerektiği gerçeğini fark etmek,
7. ADDT’nin olumsuz sonuçları ortadan kaldırma yaklaşımını tüm yaşantımız için
uygulamak.

Uygulama: Terapötik Teknik ve Yöntemler
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Bu yaklaşımı uygulayıcı olan terapistler, çok modelli ve bütünleştiricidir. ADDT temelde
danışanın tahrip olmuş duygusal durumundan başlar ve “bu duyguların, düşünce ve davranışlar ile
bağlantılı olarak derinlemesine üzerinde çalışır.” Terapistler, kullanacakları teknikleri danışanı
hazırlayarak uygulamaya başlarlar. Bu tekniklerin oldukça geniş bir uygulama alanı söz
konusudur.
Bu teknikler;
Kaygı,
Depresyon,
Kızgınlık,
Evlilik sorunları
Zayıf kişiler arası beceriler,
Başarısız ebeveynlik,
Kişilik bozuklukları,
Obsesif-kompulsif bozukluklar,
Beslenme sorunları,
Psikosomatik bozukluklar,
Bağımlılıklar ve,
Psikotik rahatsızlık gibi sıkça görülebilen alanlarda uygulanmaktadır.
Bilişsel Yöntemler
ADDT terapistleri müdahale sürecinde oldukça güçlü bir bilişsel metodoloji kullanırlar.
Mantık Dışı İnançları Tartışma (Disruting irrational beliefs)
“En fazla kullanılan ADDT yöntemidir. Bu yaklaşımda sosyal hizmet uzmanı (danışman)
müracaatçının mantık dışı inançlarıyla aktif olarak ilgilenir, tartışır ve müracaatçının bu
mücadeleyi tek başına nasıl yapacağını öğretir.”
Bilişsel ev ödevleri yapma (Doing cognitive homework)
“Bu aşamada müracaatçıdan sorunlarının bir listesini yapması, mutlakçı inançlarını
belirlemesi ve bu inançlarını tartışması istenir.”
Bireyin Kullandığı Dili Değiştirme (Chancing one’s language)
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“Kesin dil kullanımı bozuk düşünme sürecinin nedenlerinden birisi olarak gösterilir.
Müracaatçılar “yapmak zorundasın”ın, “yaparsan iyi olur”, “yapmalısın” seçenekleri ile
değiştirilebileceğini öğrenmelidir. “..yaparsam çok korkunç olurdu” yerine “yaparsam uygunsuz
olurdu” demeyi öğretebilmek ve öğrenebilmek”.
Mizahın Kullanımı (Using Humor)
“Duygusal rahatsızlıkların kişinin kendisini fazla ciddiye almasından ve yaşamda
karşılaştığı olaylar hakkında bakış açısı ve mizah duygularını kaybetmesinden kaynaklandığını
öne sürer.”
Paradoksal Niyet
“Bu yöntemde sosyal hizmet uzmanı, müracaatçıya semptomlarını sürekli tekrarlayarak ya
da abartarak göstermesini söyleyerek bilişsel farkındalık oluşturmaya çalışır.”
Duygusal Teknikler
ADDT’de birçok duygusal ve güçlü terapötik stratejiler uygulansa da bunu akılcı ve seçici
bir şekilde yapar.
Akılcı-Duygusal Hayal Kurma (Rational-emotive imagery)
“Bu teknik, yeni duygusal örüntüler oluşturmak amacıyla tasarlanmış yoğun bilişsel bir
uygulama şeklidir. Danışanlar kendilerini olmasını istedikleri gerçek hayatta gibi düşünürken,
hissederken ve davranırken hayal ederler.”
Rol oynama (Role playing)
“Rol oynamada hem duygusal hem de davranışçı bileşenler vardır. Terapist, danışanlara
psikolojik güçlüklerini oluşturmada kendi kendilerine ne söylediklerini ve sağlıksız duyguların,
sağlıklı duygularla yer değiştirmesi için ne yapabileceklerini göstermek için sık sık araya girer.”
Utanca Müdahale Alıştırmaları (shame-attacking exercises)
“İnsanların, davranışlarıyla ilgili utangaçlıklarını belli yollarla azaltmalarına yardımcı
olmak için alıştırmalar geliştirmiştir.”
Güç ve Çaba Kullanımı (Use of force and vigor)
Ellis, “güç ve enerji kullanımının danışanlara entellektüel içgörüden duygusal içgörüye
geçmelerinde yardımcı olacak bir yol olduğunu savunur.”
Risk Alma Alıştırması
“Bu teknikte, topluluk önünde konuşma kaygısı yaşayan bir kişinin radyo programına
katılmasının desteklenmesi örneğinde olduğu gibi, müracaatçılara değişim yapmak istedikleri
konularda risk almaları sağlanır.”
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Davranışsal Teknikler
“ADDT uygulayıcıları, edimsel koşullanma, kendi kendini yönetme ilkeleri, sistematik
duyarsızlaştırma, gevşeme teknikleri ve model olma gibi standart davranışçı ödevler oldukça
önemlidir. Gerçek hayat durumlarında uygulanacak davranışçı ödevler oldukça önemlidir. Bu
ödevler sistematik olarak yapılmakta ve bir forma kaydedilip analiz edilmektedir”. Bunu
yapmaktaki temel amaç ise “duyarsızlaştırma, beceri eğitimi ve atılganlık içermektedir.”
Aaron Beck’in Bilişsel Terapisi
Aaron T. Beck tarafından depresyonla ilgili yapılan çalışmalar sonrasında Bilişsel Terapi
(BT) (cognitive therapy) olarak bilinen bu yaklaşım ortaya çıkmıştır. Depresyon tedavisi görmekte
olan hastaları, üzerinde yaptığı gözlemler sonucu, yaşam olayları ile ilgili yorumlarında sürekli
olarak bir olumsuz yanlılık içerisinde oldukları ve durumun bilişsel bozukluklara sebep olduğunu
ortaya koymuştur.
Bilişsel Terapi ile ADDT arasında bazı ortak yönler ve benzerlikler söz konusudur. Her iki
yaklaşım da “aktif”, “yönlendirici”, “zaman sınırlı”, “içinde bulunulan anın önemini vurgulayan”,
“işbirliğine dayalı”, “yapılandırılmış” yaklaşımlardır.
BT de ADDT gibi olumsuz düşünceleri ve uygunsuz inançları tanımayı ve değiştirmeyi
amaçlayan bir yaklaşımdır. Beck kuramını Ellisten’den bağımsız olarak geliştirmiştir.
Bu yaklaşımın kuramsal temeli, “(1) kişilerin iç iletişimlerinin iç gözleme erişebilir olduğu,
(2) danışanların inançlarının kişisel olarak büyük anlam taşıdığı, (3) bu anlamların terapist
tarafından öğrenilmesi ve yorumlanması yerine danışan tarafından keşfedileceğidir.”
Bilişsel Terapi’nin Temel İlkeleri
Duygusal sorunu olan kişilerin “mantık hataları” yapma eğiliminde oldukları kabul
edilmektedir. Bilişsel Terapi, psikolojik sorunların kaynağının yanlış düşünme, yanlış bilgilere
dayalı olarak yersiz ve hatalı çıkarımlarda bulunma, düş ile gerçeği birbirinden ayırt edememe gibi
süreçlerden kaynaklı olduğunu kabul eder. Bilişsel bozukluklara neden olan, bazı sistematik
hatalar ve nedensellikteki yerlerine bakacak olursak;
Keyfi çıkarımlar (Arbitrary inferences)
“Destekleyici ve ilgili kanıtlar olmadan sonuçlar çıkarma kastedilir. Bu “facialaştırmayı”,
diğer bir deyişle çoğu durumda en kötü ve kesin senaryo ve sonuçları düşünmeyi de içerir.”
Seçici soyutlama (selective abstraction)
“Bir olayın köşede kalmış bir ayrıntısına dayanarak sonuç çıkarmaktır. Bu süreçte diğer
bilgiler göz ardı edilir ve toplam içeriğin önemi yitirilir. Buradaki varsayım, dikkate alınması
gereken olayların başarısızlık ve yoksunluk ile ilgili olanlar olduğudur.”
Aşırı genelleme (Overgeneralization)
254

“Tek bir olaya dayanarak genel inançlar oluşturma ve bunları farklı olay ve durumlarda
uygunsuzca uygulamaktır.”
Abartma, küçümseme, (magnification anda minimization)
“Bir durum veya olaya hak ettiğinden daha fazla veya daha az değer vermektir.”
Kişiselleştirme (Personalization)
“Aslında bir ilişki kurmak için bir neden olmadığı halde bireylerin kendileri dışında gelişen
olayları kendileriyle ilişkilendirme eğiliminde olmalarıdır.”
Etiketleme ve yanlış etiketleme (Labeling and mislabeling)
“Bir kişinin kimliğini o kişinin geçmişteki kusurları ve hatalarına göre tanımlamak ve
onlara bir kişinin gerçek kimliğinin tanımlamaları için izin vermektir.”
Kutuplaşmış düşünce (Polarized thinking)
“Her şeyi “ya hep ya hiç” şeklinde düşünmeye veya yorumlamaya veya yaşantılarını “ya
öyle ya da böyle” şeklinde sınıflamaya denir. Bu kutuplaşma düşünce sisteminde olaylar “siyah”
veya “beyaz” olarak etiketlenir.”
Beck, “Bilişsel Terapi’nin, en geniş anlamıyla, hatalı düşünceleri düzelterek psikolojik
sıkıntıları bastıran yaklaşımlarının tümü” olduğunu ifade etmektedir.

12.4. Bilişsel Terapi’de Kullanılan Teknikler
Bu yaklaşımda amaçlanan müracaatçının (danışanın) düşünce, duygu ve davranışlarını
etkileyebilmektir. Aşağıda Bilişsel-Davranışsal Terapi’de kullanılan bazı teknikler verilmiştir;
Bilişsel Teknikler
Olumsuz düşünceleri belirleme
Danışan depresyon, anksiyete ve öfkesi ile ilişkili düşüncelerini yansıtır. Örneğin,
“kendimi bunalımda hissettiğimde başarısız olacağımı düşünüyorum.”
Düşüncedeki inanç ve duygu derecesini değerlendirin
Danışan olumsuz duygularını (örn, öfkeli, kızgın, mutsuz) saptadıktan sonra, hangi duygu
ile hangi düşüncelerini bağdaştırdığını belirler. Daha sonra ne kadar mutsuz olduğuna ve olumsuz
düşüncelerine (0’dan 100’e kadar) bir değer verir.
Olumsuz düşünceyi tasnif edin
Danışan düşünceyi, düşünce tarafından örneklendirilen düşünme çarpıtmalarına göre
sınıflandırır.
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Düşünce doğru olsaydı ne anlama gelirdi? (dikey iniş)
Danışman sorar, “eğer (düşünceniz) doğru ise, bu sizin için ne anlam ifade eder? Bu niçin
bir sorun olsun? Ne olacak?” bu sorular verilen her cevap için sorulur.
Gizli varsayım nedir?
Danışman danışanın gizli kurallarını inceler. Örneğin, “eğer biri beni sevmiyorsa, o halde
bu benim sevilmeyen biri olduğum anlamına gelir.”
Olayı bakış açınıza alın
Danışandan olayı ya da herhangi bir durumu 0’dan 100’e kadar aralıksız bir bütünlük
boyunca incelemesi istenir. Olay gerçekleşirse sonuç ne olur? Daha iyi mi yoksa daha mı kötü?
Çifte standart
Danışman danışana sorar “aynı standardı başkalarına da uygular mısın? Niçin evet (veya
niçin hayır)?”
Mantıklı analiz
Danışan haksız sonuçlar çıkarıyor mu? “eğer sınavda başarısız olursam, ben başarısız
biriyim demektir?”
Çözülecek bir sorun var mı?
Danışan sorununa bir problem çözücü olarak yaklaşabiliyor mu?
Kabul
Danışanın, “düzeltmeye veya onunla çatışmaya çalışmaktan ziyade, kabul etmeyi
öğrenebileceği bir gerçeklik var mı?”
Davranışçı Teknikler
Davranışsal hedefler
Kişinin değiştirmek istediği somut davranışlar üzerine odaklanması, örneğin, ödevini
yapmak, ellerini yıkamak vb.
Yüzleştirme
Kişinin rahatsız olduğu ve korktuğu bir uyarıcıyla karşılaşması, örneğin; obsesif bir
hastanın ellerini kirli bir suya sokmasını ve sonra tekrar ellerini yıkamamasının istenmesi.
Uyarıcı-Tepki hiyerarşisi
Kişinin rahatsızlık duyduğu ve korktuğu şeylerin ya da durumların en az korkulandan en
çok korkulana doğru listesinin danışman ve danışanın birlikte yapması.
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Model verme
Terapist tarafından danışanın taklit etmesi amacıyla seans sonrasında kullanabileceği
uygun tepkiyi göstermesi.
Taklit
Danışanın danışmanın tepkisini taklit ederek uygulaması.
Davranışsal Prova
Danışanın dışarıda uygulamak istediği davranışı görüşme esnasında danışmanına
canlandırması.
Relakzasyon eğitimi
Danışanın sırayla farklı kas gruplarını gevşetme çalışması yapması; gevşetici ve rahatlatıcı
görüntüler hayal etmek, yavaş nefes alıp verme egzersizi yapmak vb.
Aktivite listelemesi
Danışanın gün boyu yapmış olduğu aktivitelerini izlemesi ve onları zevk alma, anksiyete,
mutluluk, korku, mutsuzluk veya diğer duygular şeklinde sınıflandırması.
Girişkenlik eğitimi
Birisinin zevkini veya kendine güvenini artıracak uygun ricaları nasıl yapacağını öğretmek.
Aktif dinleme eğitimi
Danışana sorgulama, anlatımı farklı şekilde aktarabilme, empati kurma ve onaylama
alışkanlığını öğretmek.
Kendini ödüllendirme
Danışanın uygun ve istenilen davranışlarını artırmak için kendini ödüllendirmesi ve somut
pekiştireçleri kullanması.
Bilişsel Terapi Uygulaması
İnsanın sorunu ne olursa olsun, Bilişsel Terapi temelde bireylere günlük hayatlarındaki
olayları farklı bakış açılarıyla değerlendirmelerine yardımcı olabilecek yöntemleri uygulamakla
ilgilenmektedir.
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Ödev
Yukarıda öğrendiğiniz Bilişsel Terapi ilkelerinin arkadaşlarınızla olan
ilişkilerinizde kendi duygularınızı nasıl değiştirebileceğini düşünün.

Bu yaklaşım, en çok depresyon tedavisinde kullanılması ile tanınmaktadır. Ayrıca kaygı
bozuklukları araştırma ve tedavisinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bilişsel Yaklaşım
kullanılarak en fazla üzerinde araştırma yapılan alanlar kaygı ve depresyon bozukluklarıdır.
Ayrıca Bilişsel Terapi;
krize müdahalede,
eşler ve aileler ile çalışmada,
çocukları istismar eden danışanlarda,
boşanma psikolojik danışmanlığında,
beceri eğitiminde ve
stresle baş etmede kullanılmıştır.
Donald Meichenbaum’un Bilişsel Davranış Değişimi
Donald Meichenbaum’un, Bilişsel Davranış Değiştirme (BDD) (Cognitive Behavior
Modification) Yaklaşımı danışanın kendisiyle ilgili ifadelerini değiştirmeye odaklanması
bakımından farklılık göstermektedir.
Bu yaklaşım, Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi’nin önemli bir diğer alternatifi
konumundadır.
Meichenbaum’a göre “benlik ifadeleri bir kişinin davranışlarını başka bir kişinin ifadeleri
kadar etkiler.” Bu yaklaşım bireyi rahatsız eden duyguların temelde uygunsuz ve uyumsuz
davranışların sonucu olduğu noktasında ADDT ve Beck’in Bilişsel Yaklaşım’ıyla aynı görüştedir.
Bu yaklaşımın temel görüşlerinden birisi ise, danışanın davranışlarını değiştirebilmesi için
kendisinin nasıl düşündüğü, hissettiği ve davranışları ve başkaları üzerindeki etkilerini fark etmesi
gerektiğidir.
Meichenbaum’nun “kendi kendini eğitim programı” temelde danışanların kendi iç
dünyalarındaki konuşmalarının farkına varmaları için geliştirilmiştir. Meichenbaum’un kuramında
bilişsel yeniden yapılanma önemli bir role sahiptir. Meichenbaum bilişsel yapıyı “düşüncelerin
seçimini gözlemleyen ve yöneten, düşünmenin düzenleyici özelliği” olarak tanımlamaktadır.
“Bilişsel yapı: ne zaman devam edileceğini, ara verileceğini veya düşünmenin
değiştirileceğini belirleyen, “düşünmenin izlerini takip eden” bir “idari işlemci” görevi yürütür.”
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Davranış Nasıl Değişir?
Meichenbaum, “davranış değişiminin, iç konuşmanın, bilişsel yapıların, davranışların ve
bunların sonuçlarının etkileşimini içeren bir takım birleştirici süreçlerin sonucunda ortaya
çıktığını” ifade etmiştir. Meichenbaum davranış değişikliği için üç aşamalı bir değişim sürecinden
söz etmiştir. Ona göre yalnızca bu aşmalardan birisi üzerinde durmak yetersizdir.
Birinci Aşama; Kendi kendini gözlemleme
Davranış değişiminin ilk aşamasında, danışanların, kendi davranışlarını nasıl
gözlemleyebileceklerini öğrenmeleri gerekmektedir. Terapiye başladıkları aşamada, danışanların
konuşmalarında kendilerini ifadeleri olumsuzluk içermektedir. Diğer taraftan konuşmaları
hayallerle karakterize edilmiştir. Önemli bir başka unsur da kendilerini dinleme arzuları ve
yetenekleridir. Bu süreçte, kişi hem kendine hem de diğer insanlara karşı konuşması, davranışları
ve duygularıyla aşırı hassas bir noktada yer alır. Örneğin; depresyonda olan birisi olumlu yönde
değişimler geçirmeyi istiyorsa öncelikle olumsuz duygu ve düşüncelerinin “kurbanı” olduğunu
kavraması gerekmektedir. Danışanların, kendi kendilerine konuşmalarının ve iş konuşmalarının
kendileri üzerinde nasıl etki yaptığını gözlemlemeleri gerekir. Danışanların kendilerini
gözlemleme süreçleri değişimin gerçekleştirilebilmesi için oldukça önemli olmakla birlikte tek
başına davranış değişikliği sağlamak için yeterli değildir.
İkinci Aşama; Yeni bir içsel diyalog başlatma
İlk aşamada danışan ile danışman arasındaki ilişkide danışanın uyumsuz davranışlarının
farkına varması sağlanır. Davranışlarının farkına varan danışan mevcut davranışlarında değişim
sağlayabilmek için alternatif davranış arayışlarına girer. Bu süreçte danışanlar içsel diyaloglar
geliştirmeye başlarlar. Yeni öğrendikleri içsel diyalogları yeni davranışlarına rehberlik eder. Bu
süreç danışanın bilişsel yapısında etki eder.
Üçüncü Aşama; Yeni beceriler öğrenme
Bu aşamada danışanlara, gerçek yaşamda karşılaşabilecekleri problemlerle başa çıkmada
uygulayabilecekleri daha etkili beceriler öğretilir. Ayrıca danışanların yeni cümleler kurmalarına
ve bunların sonuçlarını gözlemleme ve değerlendirmeye odaklanmaları devam eder.
Farklı ortamlarda farklı cümleler kurdukları için farklı tepkilere maruz kalırlar.
Öğrendiklerinin devamı ve istikrarının sağlanması için yeni öğrendikleri davranışları ve bunların
sonuçlarını dikkate almaları gerekir.

Bilişsel Davranış Değişimi Teknikleri
Bu yaklaşımda, Bilişsel Davranış Değişimi Teknikleri, Başa Çıkma Beceri Programları
başlığı altında yer almıştır.
Başa Çıkma Beceri Programları
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Başa Çıkma Becerileri Programı’nın amacı, bilişsel “yapımızı” nasıl değerlendireceğimizi
öğrenerek karşılaşılan sorunlarla başa çıkmada yeni yöntem ve teknikler geliştirebilmemizdir.
Aşağıda yer alan işlemler başa çıkma becerilerinin öğretilmesi için oluşturulmuştur;
• “Danışanları rol oynama ve hayal kurma aracılığıyla kaygı yaratan durumlara maruz
bırakmak”
•

“Danışanlardan kaygı düzeylerini değerlendirmelerini istemek”

•

“Danışanlara stresli durumlarda yaşadıkları kaygı yaratan bilişlerin

farkına varmayı öğretmek”
• “Danışanların kendilik
incelemelerine yardımcı olmak”

ifadelerini

tekrar

değerlendirerek

bu

düşünceleri

Yapılan araştırmalar başa çıkma beceri programlarının;
topluluk önünde konuşma kaygısı,
sınav kaygısı,
fobiler,
kızgınlık,
sosyal fobi,
bağımlılıklar,
alkolizm,
cinsel fonksiyon bozuklukları,
travma sonrası stres bozuklukları ve,
çocuklarda sosyal fobi gibi sorunlara uygulandığında olumlu sonuçlar alındığını
göstermiştir.

Stres Aşılama
Ayrıca başa çıkma beceri programlarından birisi de, danışanlara stres aşılama (stress
inoculation) olarak bilinen bir yöntemle stresle başa çıkma tekniklerini öğretmektir. Kişilere hafif
stres durumlarıyla başa çıkma fırsatı verilerek bağışıklamayla biyolojik düzeyde bir psikolojik ve
davranışsal yöntemle stres aşılaması yapılmaktadır. Kişiler böylece uyaranlar karşısında daha
başarılı olmaya ve güçlüklerle başa çıkmada bağışıklık kazanmaya başlarlar.
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Meichenbaum stres aşılama eğitimine yönelik üç aşamalı bir model geliştirmiştir. Bunlar,
(1) kavramsal aşama, (2) beceri edinme ve prova aşaması, (3) uygulama ve izleme aşamasıdır.
1.

Kavramsal aşama;

Bu aşamada danışanlarla ortak bir çalışma ilişkisi oluşturulur. Danışman, danışanın stresin
doğasını daha iyi anlamasına yardımcı olur. Danışanla birlikte danışman yaşanan sorunun doğasını
yeniden düşünürler. Bu süreç, olaylara nasıl tepki verdiğini anlama noktasında danışana yardımcı
olur. Yine bu süreçte, danışanın sorunun doğasını anlamasına yardımcı olacak ve bu amaçla
tasarlanmış basit kavramsal çerçeve sunulur.
2.

Beceri edinme ve prova aşaması,

“Danışanlara stresli durumlarda uygulayabilecekleri davranışsal ve bilişsel başa çıkma
tekniklerini öğretmektir.” Bu aşamada; kişinin korkularıyla ilgili bilgi toplaması, ne gibi
durumların strese neden olduğunu tespit etmesi, farklı yöntemler kullanarak stresi azaltma
stratejileri bulma, fiziksel ve psikolojik gevşeme yöntemlerini öğrenmek gibi doğrudan müdahale
yöntemlerini içerir.
Bu konuda prova edilen başa çıkma ifadeleri;
• “Bir stres durumuna nasıl hazırlanırım?” “(Ne yapmalıyım? Stresle başa çıkmak için
bir plan geliştirebilir miyim?)”
• “Beni strese sokan şeylerle nasıl yüzleşebilir ve başa çıkabilirim?” (“Bir stres yaratan
durum ile başa çıkmada kullanabileceğim yollar nelerdir? Bu mücadeleye nasıl hazırlanabilirim?”)
• “Kendimi çökkün hissetme ile nasıl başa çıkacağım?” (“Şu anda ne yapabilirim?
Korkularımın önüne nasıl geçebilirim?”)
• “Pekiştirici benlik ifadelerini nasıl kullanabilirim?” (Kendime güvenimi nasıl
kazanabilirim?”).
3.

Uygulama ve İzleme aşaması

Bu aşamanın odak noktası, değişim sürecinin görüşme ortamından günlük yaşam
alanlarına aktarımını sağlamaktır. Başa çıkma süreci çeşitli yöntemlerin kullanıldığı karmaşık bir
işlemler bütünüdür.
Danışanların kendilerine yeni şeyler söylemeleri değişimin gerçekleşmesi için tek başına
yeterli değildir. Elde etmiş oldukları bu becerileri günlük yaşamda karşılaştıkları stres
durumlarında uygulayabilir ve başarılı sonuçlar elde edebilir hale gelmeleri gerekmektedir.
Uygulayabilme becerileri artan danışanlara bu aşamada gittikçe artan davranışsal ev ödevleri
verilir.
Stres yönetimi eğitimi birçok sorunun ortadan kaldırılması noktasında önemli bir
potansiyele sahiptir.
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Meditasyon ve Rahatlama
Özellikle son yıllarda Bilişsel Davranışçı Yaklaşım’ı uygulayan terapistler arasında bu
teknik giderek artan bir ilgiye sahiptir. Danışanın kaygı, stres, kriz, iş ve yaşamındaki zorluklara
başa çıkma gibi durumlarda bu teknikten rahatlamak için yararlanılmaktadır.
Biofedback
Davranışsal tepki ve anksiyete durumlarını azaltmak için kullanılır. Danışanın normal ya
da anormal davranışlarını danışana göstermek amacıyla kullanılır. Bunun için çeşitli alet ve
ekipmanlar kullanılarak danışanın vücudunda meydana gelen somut değişimler gösterilir. Kişinin
gevşeme durumu çeşitli ses ve görüntülerle desteklenir. Danışan ne kadar gevşerse ses ve görüntü
de aynı ölçüde güzel bir hale getirilir. Gevşeme durduğu noktada bu ses ve görüntüler de
durdurulur. Bu teknik, yüksek tansiyon, stres, ilişki bozuklukları vb. birçok alanda
uygulanmaktadır.

12.5. Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Ve Sosyal Hizmet
Sosyal hizmet, temelde insanların sosyal işlevselliğini artırmak, kapasitesini yenilemek,
güçlendirmek amacına hizmet etmektedir. Sosyal hizmet uzmanının müracaatçısının ortak kişisel
ve duygusal sorunlarına çözüm bulmak için etkin bir şekilde danışmanlık yapmak yeteneği vardır.
Sosyal hizmet uzmanı müracaatçıyla kurmuş olduğu ilişkiyi, görüşmeyi, problem çözmeyi ve
onları yönlendirmeyi, alternatif çözüm önerileri geliştirmeyi, sorunları çözmeyi, çözümlerin nasıl
işlev gördüğünü değerlendirmeyi müracaatçısıyla ortak kararlaştırarak yapmaktadır.
Bilişsel Davranışçı Yaklaşım insanları” iyi” ya da “kötü”, “değerli” ya da “değersiz” olarak
değerlendirmez. Bütün insan olarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Kişilerin mantık dışı
davranışları noktasında farkındalık geliştirmelerine, sorunlarının çözümü noktasında mantıklı bir
yaşam felsefesi geliştirebilmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Danışanın yeniden
davranış geliştirmesi ve günlük yaşamına uygulayabilmesi için eğitim alması gerektiğinin
kendisine vurgulanması önemlidir.
Bu süreçte sosyal hizmet uzmanının işlev ve rolü oldukça önemlidir. Bu işlev ve rolü kısaca
aşağıda ifade edilmiştir. Bu işlev ve roller şunlardır;
• Sosyal hizmet uzmanı (danışman), müracaatçısını (danışanın) sağlıksız davranışlara
neden olan birkaç mantık dışı inancını keşfetmesi yönünde teşvik eder.
• Bu mantıksız inançların ne kadar gereksiz olduğunu ve ileride bu davranışların nasıl
duygusal ve davranışsal sorunlara yol açabileceklerini gösterir.
•

Müracaatçıların, kendi kendilerini tahrip eden inançlarını değiştirmesine yardımcı

olur.
• Müracaatçıların doğrudan doğruya kendi duygu ve düşünceleri üzerine
odaklanmalarını ve olumsuzluklara karşı mücadele etmelerini sağlayacak birçok bilişsel, duygusal
ve davranışsal yöntem kullanır.
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Sosyal hizmet uzmanı, müracaatçısına sorunlarının bilişsel varsayımını öğreterek ve yanlış
inançların nasıl olumsuz sonuçlar doğurduğunu göstererek görüşme sürecini çözümler. Sosyal
hizmet uzmanının müracaatçısına yalnızca iç görü kazandırması sorun ya da sorunlarının çözümü
için tek başına yeterli değildir. Ancak müracaatçıların kendilerini nasıl sabote ettiklerini, nasıl
kendi kendilerine zarar vermeye devam ettiklerini ve değişmek için ne yapabileceklerini
görmelerine yardımcı olur.
Bilişsel sosyal hizmet müdahalesi temelde müracaatçıların duygu, düşünce ve
davranışlarının değişimi üzerine odaklanır. Müracaatçının sahip olduğu uygunsuz düşünce ve
davranışların farkındalık yöntemiyle fark edilmesi sağlanarak, olumsuzluk içeren duygu, düşünce
ve davranışların olumlularıyla değiştirilmesi noktasında yardımcı olunur. Sosyal hizmet uzmanı
öncelikle müracaatçının gerçekçi olmayan ve kişide tahribata neden olan duygu ve düşüncelerini
tanımlar, daha sonraki aşamada sosyal hizmet uzmanı müracaatçıda kendi davranışları konusunda
farkındalık yaratır. En son aşamada ise, yeni sosyal beceriler kazanması ve bu becerilerini
içselleştirilerek günlük yaşamına uygular duruma gelmesini destekler.
Sonuç olarak, sosyal hizmet uzmanı Bilişsel Davranışçı Terapi’yi kullanarak
müracaatçısının olumsuz duygu, düşünce ve davranışlarını tanımasını, fark etmesini ve yeni
davranış kalıpları geliştirmesini destekler. Böylece müracaatçısının sosyal işlevselliğini ve iyilik
halini artırmayı hedefler.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
• Bu bölümde ele alınan Bilişsel Davranışçı Terapi, Davranışçı Terapi ile Bilişsel
Davranışçı Terapi’nin birleşimi ile ortaya çıkarılmıştır. Bu nedenle her iki yaklaşım arasında
birbirini tamamlayıcı özellikler içermesi bakımından yakın ilişki söz konusudur.
• Davranışçı Yaklaşım: İnsanların öğrenilmiş normal ya da anormal nitelikteki tüm
davranışlarının kurallarını ve ilkelerini tanımlamak için, bu davranışları deneysel gözlemleme ya
da ölçme yoluyla bilimsel temellere dayandırmaya yönelik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın başlıca
öncüleri; Pavlov, Watson, Skinner ve Wolpe’dir.
• Bilişsel Yaklaşım ise, insanın davranış ve duygulanım durumlarının, kişilerin kendi
deneyimlerini nasıl algıladıkları ve yorumladıklarına göre farklılık taşıdığını savunan bir
yaklaşımdır. Diğer bir şekilde ifade etmek gerekirse, Beck’e göre, “olumsuz düşünceler
bilinçaltında gizli yatan işlevsel olmayan düşünce ve varsayımları yansıtmaktadır. Bu düşünceler,
durumsal olaylar tarafından harekete geçirildiğinde depresif şekilde ortaya çıkar.” Bilişsel
Yaklaşım’ın öncüleri, Aaron T. Beck ve Albert Ellis’dir
• Bilişsel Davranışçı Yaklaşım, önemli ölçüde, “bir kişinin kendi düşünce biçiminin iç
konuşmalarında kullandığı cümlelerinin yeniden düzenlenmesinin o kişinin davranışlarında uygun
bir düzelme yaratacağı varsayımına dayanır.” Diğer bir ifade ile “danışanların bilişlerinin
doğrudan gözlemlenebilen açık davranışlarında olduğu gibi Öğrenme Kuramı çerçevesinde
değiştirilebileceğini belirtir.” Bu kuramın geliştirilmesi “Davranışçı Psikolojik Danışma Kuramı”
temel alınarak geliştirilmiştir.
• Davranışçı ve Bilişsel Terapiler farklı yaklaşımlar olmakla birlikte, ortak nitelikte
özellikleri de söz konusudur. Bunlar; (1) danışan ve terapist arasında ortak işbirliğine dayalı bir
ilişki vardır. (2) Psikolojik sorunların temeli çoğunlukla bilişsel süreçlerdeki sorunlardan
kaynaklanmaktadır. (3) Danışanın duygu ve düşüncelerinde değişim sağlanabilmesi için danışanın
düşünce süreçleri üzerine odaklanması gerekmektedir. (4) Hedef bir problem üzerine
odaklanılarak sınırlı bir süre ve plan dahilinde müdahale edilmesi gerekmektedir.
• Sonuç olarak bu bölümde, Bilişsel Davranışçı Yaklaşım’ın Tarihsel Gelişimi, Bilişsel
Davranışçı Yaklaşım’ın Temel Kavramları ve İlkeleri , A. Ellis’in Akılcı Duygusal Davranışçı
Terapisi’ni, A. T. Beck’in Bilişsel Terapisi’ni, D. Meichenbaum’un Bilişsel Davranış Değişimi ve
Bilişsel Davranışçı Yaklaşım ve Sosyal Hizmet İlişkisi ele alınmaya çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Bilişsel Davranışçı Yaklaşımı’nın kurucusudur.
a) Sigmund Freud
b) Fritz Perls
c) Eric Berne
d) L.Epstein
e) Aaron T. Beck ve Albert Ellis
2) Aşağıdakilerinden hangisi Davranışçı Yaklaşım ve Bilişsel Terapinin
özelliklerinden birisi değildir?

ortak

a) Danışan ve terapist arasında ortak işbirliğine dayalı bir ilişki vardır.
b) Psikolojik
kaynaklanmaktadır.

sorunların

temeli

çoğunlukla

bilişsel

süreçlerdeki

sorunlardan

c) Danışanın duygu ve düşüncelerinde değişim sağlanabilmesi için danışanın düşünce
süreçleri üzerine odaklanması gerekmektedir.
d) Hedef bir problem üzerine odaklanılarak sınırlı bir süre ve plan dahilinde müdahale
edilmesi gerekmektedir.
e) Hepsi
3) Aşağıdakilerden
tekniklerden biri değildir?

hangisi

Bilişsel-Davranışsal

Terapi’de

kullanılan

bilişsel

a) Taklit
b) Olumsuz düşünceleri belirleme
c) Düşüncedeki inanç ve duygu derecesini değerlendirme
d) Olumsuz düşünceyi tasnif etme
e) Mantıklı analiz
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4) Aşağıdakilerden hangisi Bilişsel-Davranışsal Terapi’de kullanılan davranışsal
tekniklerden biri değildir?
a) Aktivite listelemesi
b) Kabul
c) Taklit
d) Davranışsal prova
e) Relakzasyon eğitimi
5) Aşağıdaki kuramcılardan hangisi “Stres Aşılama” kavramını geliştirmiştir?
a) Edward C. Tolman
b) Aaron Beck
c) Albert Ellis
d) Donald Meichenbaum
e) John B. Watson
6) Aşağıdakilerden hangisi Bilişsel Terapi’nin temel ilkelerinden birisi değildir?
a) Keyfi Çıkarımlar
b) Seçici Soyutlama
c) Risk Alma
d) Aşırı Genelleme
e) Abartama, küçümseme
7) Aaron T. Beck tarafından depresyonla ilgili yapılan çalışmalar sonrasında Bilişsel
Terapi (BT) (cognitive therapy) olarak bilinen bu yaklaşım ortaya çıkmıştır?
a) Evet
b) Hayır
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8)

I

Kişilerin iç iletişimlerinin iç gözleme erişebilir olduğu,

II. Müracaatçıların inançlarının kişisel olarak büyük anlam taşıdığı,
III. Bu anlamların terapist tarafından öğrenilmesi ve yorumlanması yerine danışan
tarafından keşfedileceğidir,
Yukarıda Bilişsel Terapi’nin kuramsal temeline yönelik seçenekler verilmiştir. Bunlardan
hangisi ya da hangileri “Bilişsel Terapi’nin kuramsal temelinde yer almaktadır?
a) Yalnızca II
b) Yalnızca I
c) I-III
d) II-III
e) I-II-III
9)

I. Kendi kendini gözlemleme

II. Ruhsal durumu izleme
III. Yeni bir içsel diyalog başlatma
Yukarıdaki verilenlerden hangisi ya da hangileri “Bilişsel Davranış Değişimi”
yaklaşımının aşamalarındandır?
a) Yalnız II
b) I-II-III
c) I-III
d) Yalnız III
e) Yalnız I
10) Albert Ellis, 1923 yılında hümanistik, felsefi ve davranışçı terapileri birleştirerek
akılcı-duygusal terapiyi günümüzdeki adıyla Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi (ADDT)’yi
oluşturmuştur.
a) Evet
b) Hayır
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Cevaplar
1)e, 2)e, 3)a, 4)b, 5)d, 6)c, 7)a, 8)e, 9)c, 10)b
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KRİZE MÜDAHALE YAKLAŞIMI

SOSYAL HİZMET KURAMLARI
Doç. Dr. Taner Artan

ÜNİTE
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KRİZE MÜDAHALE YAKLAŞIMI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Krize Müdahale Yaklaşımı’nın Tarihsel Gelişimi
Kriz Kavramı ve Kriz Türleri
•

Kriz Nedir?

•

Kriz Türleri
Kriz Müdahalesi Yaklaşımları

•

Genelci Yaklaşım

•

Bireyci Yaklaşım

•

Bireysel Düzeydeki Kriz Müdahalesi

•

Grup Düzeyinde Kriz Müdahalesi

•

Toplum Düzeyinde Kriz Müdahalesi

•

Krize Müdahalenin Temel İlkeleri

•

Roberts 'in Yedi Aşamalı Krize Müdahale Modeli
Sosyal Hizmet ve Kriz
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Mesleki olarak ileride
kullanılacak olan kavramları ve
uygulama yöntemlerini öğrenir.
Bu ünite kapsamında;
Krize Müdahale
Yaklaşımı’nın gelişim sürecini
kavramış,
Krize Müdahale
Yaklaşımı

Krize Müdahale
Yaklaşımı’nın temel
kavramlarını öğrenmiş,
Krize Müdahale
Yaklaşımı’nın uygulama
tekniklerini öğrenmiş,

Metinler, alıştırmalar
ve interaktif
materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması
sağlanacaktır.

Krize Müdahale
Yaklaşımı’nı mesleki olarak
içselleştirebilmeyi kavramış
olabileceksiniz.
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13. KRİZE MÜDAHALE YAKLAŞIMI
İnsanlar, yaşamları boyunca değişik kriz durumlarıyla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu
kriz durumları boşanma, hastalık, şiddet eylemleri ve felaketler gibi kişisel travmalar ve çeşitli
deneyimlerden oluşmaktadır. Krize Müdahale Teorisi’nin altında yatan temel varsayım krizlerin
evrensel olduğudur. Her gün dünyamızın değişik yerlerinde yaşanmakta olan terör, deprem, sel,
kıtlık, savaş ve eylemlerden medyaya yansıyanlar bu gerçeğin dokunaklı birer hatırlatmaları
niteliğindedir.
Afet ve kaza arasındaki fark bir derece meselesidir. Bir kaza ya da suç eylemi bireysel
travma deneyimine neden olurken, bir afet toplumsal yapıyı olumsuz yönde etkileyen, bütün bir
grubun varlığını ve işleyişini tehdit eden bir kriz durumudur.
Dünya genelinde felaketler, şiddet, afet, savaş, terörizm, aile içi istismar, suç, tecavüz, iş
yeri ve okullarda maruz kalınan şiddet gibi nedenlerle travmalara uğramış insanların sayısı giderek
artmaktadır. Bazı araştırma sonuçlarına göre, çocukların ve gençlerin yaklaşık % 40’ı travmatik
süreçlerden bir şekilde etkilenmektedir. İnsanların hayatı boyunca travmaya maruz kalma olasılığı
ise % 90’ların üstündedir. Akut kriz durumuna maruz kalan kişiler, şayet uygun şekilde tedavi
edilmezse, travma sonrası stres bozukluğu başta olmak üzere çeşitli psikopatolojik rahatsızlıkların
ortaya çıkması söz konusu olabilmektedir.
Krize maruz kalan kişiler tedavi edilmezlerse uzun vadede kişisel gelişimleri sekteye
uğrayabilmekte, bu durum son derece olumsuz ve güçlü bir kült haline gelebilmektedir. Krize
Müdahale Yaklaşımı’nın modern kurucularından olan Gerald Caplan’a göre ise, kriz aynı zamanda
büyüme ve gelişmenin habercisidir.
Krize maruz kalan kişilerin baş etme mekanizmaları başarılı olursa kişi kriz durumundan
kurtulabilir. Ancak kişinin kriz oluşturan olaylar karşısında baş etme mekanizmaları çökmüşse, bu
durum krize karşı verilen olumsuz ve başarısız bir cevap niteliğindedir.
Kriz ortamları insanların psiko-sosyal denge durumlarının bozulmasına ve aynı zamanda
kişinin psiko-sosyal dengesini koruyan baş etme mekanizmalarının çökmesine de neden
olabilmektedir. İnsan doğası gereği, yaşamı boyunca birçok krizle yüz yüze gelir, karşılaştığı bu
kriz durumlarından çoğunlukla baş etme mekanizmalarını kullanarak kurtulur. Ancak bazen
insanların yaşadığı bir olay ya da durum derin izler bırakabilir ve kişinin yaşamını ve gelişimini
olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin; Aile veya yakın akrabalardan sevilen birisinin kaybı, taciz,
tecavüz, boşanma, saldırıya maruz kalma, işsiz kalma, ani ayrılıklar ve sosyal ilişkilerde yaşanan
ayrılıklar gibi durumlar gelişimi olumsuz etkilemektedir.
Bu olumsuz durumlar ya da olaylar, yaşamda karşılaşılması muhtemel olan olgulardır.
Ancak bazen bu olumsuz olay ya da durumlar günlük hayatımızı ve işlevselliğimizi
etkileyebilecek boyutlara ulaşabilir ve biz insanların ruhsal bütünlüklerini tehdit edebilir. Krizlerin
evrensel olduğu gerçeği dikkate alındığında, dünyadaki her insanın benzer bir olumsuz durum ya
da olaya maruz kalması söz konusu olabilir. Biz insanlar böyle bir durumda kendimizi bir
çıkmazda görür ve tüm çıkış yollarının bitmiş olduğu hissine kapılırız. Bazen bu tür kriz
ortamlarında ne yapacağımızı bilemez ve sağlıklı karar verme duygusundan uzaklaşırız.
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13.1. Krize Müdahale Yaklaşımı’nın Tarihsel Gelişimi
Salmon, I. Dünya Savaşı boyunca, Fransız ve İngiliz sağlık ekiplerinin nevrozdan
muzdarip olan askerlere yönelik müdahalelerini gözlemlemiştir. Zamanında yapılan erken
müdahaleler askerlerin önemli bir çoğunluğunun savaş meydanına geri döndürülmesini
sağlamıştır. Ayrıca Salmon, bu erken müdahaleler sayesinde savaşta travmatize olanların yaşadığı
olumsuz psikiyatrik sonuçların derecesinin azaldığını kaydetmiştir.
O dönemde, toplumdaki genel kanaat "zaman bütün yaraları iyileştirir" görüşüne
dayanmaktaydı. Bu ön kabul I. Dünya Savaşı sırasında elde edilen tedavi bulgularıyla
uyuşmamaktaydı. Bu duruma ilişkin tartışmalar İkinci Dünya Savaşı sırasında da varlığını devam
ettirmiştir. II. Dünya Savaşı sırasında ise “savaş yorgunluğu” (battle fatigue) olarak adlandırılan
post travmatik stres bozukluklarının hemen cephe gerisinde tedavi edilmesi uygun bulunmuştur.
Bu yaklaşımın benimsenmesindeki amaç her ne kadar askerleri savaş hattına yakın noktada anında
tedavi edip cepheye yeniden göndermek olsa da tedavi süreci başarılı bir şekilde uygulanmıştır.
Bu dönemde, askerler cephede anında kısa dönemli terapötik yaklaşım ile tedavi edilmiş,
“regresyonlarının”, “ikincil kazançlarının”, “başarısızlık” ve “arkadaşlarını terketmiş” olmaktan
dolayı yaşadıkları suçluluk duygularının önlenmesi halinde cephedeki görevlerine dönebildikleri
görülmüştür. Cephedeki görevlerinden tamamen uzaklaşan askerlerin ise sosyal çevre desteğini
yitirdikleri ve bunun da psikiyatrik vaka olma duygusunu artırdığı saptanmıştır.
Son yıllarda elde edilen bulgular ışığında, gerek I. Dünya Savaşı gerekse, II. Dünya Savaşı
sonrasında post travmatik stres bozukluğu yaşayan askerlerin savaş sonrası dönemde de
rahatsızlıklarının tekrar ettiği ve şiddetini artırdığı bulguları elde edilmiştir.
Savaş sonrası, bu insanların yaşadığı post travmatik stres bozukluğu uzunca süre savaştan
kaynaklı değil de günlük yaşam ve ilişkilerinden kaynaklı olarak algılanmıştır. Ancak post
travmatik stres bozukluğu yaşayan bu insanlar ve aileleri bu durumdan oldukça rahatsız olmuşlar.
Eric Lindemann tarafından 1942 yılında Coconut Grove gece kulübünde çıkan yangında hayatını
kaybeden 492 kişinin aile yakınlarının akut ve gecikmiş reaksiyonlarının tedavisinde kullanılmak
üzere geliştirdiği Krize Müdahale Yaklaşımı’nı bu askerlerin post travmatik stres bozukluklarının
tedavisinde de kullanmaya başlamıştır.
Kriz kavramı ilk kez Eric Lindemann ve Gerald Caplan tarafından kullanılmıştır. Yukarıda
da ifade edildiği gibi, bir gece kulübünde ortaya çıkan bir yangın sonrası, ölenlerin yakınlarının
bu olaya karşı vermiş oldukları tepkinin sonucunda yapılan incelemeler Krize Müdahale
Yaklaşımı’nın temelini oluşturmuştur. Lindemann kriz durumuyla ilgili kişisel beş reaksiyon tarif
etmiştir.
Bunlar;
(a) somatik sıkıntı;
(b) ölen kişinin görüntüsü ile meşgul olma;
(c) suçluluk;
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(d) düşmanca tepkiler ve
(e) davranış kalıplarının kaybıdır.
Lindemann ve Gerald Caplan krize müdahale ve topluma sosyal yardım sağlamak için
Wellesley projesi kapsamında, Coconut Grove Gece Kulübü felaketi sonrasında (Cambridge,
Massachusetts,) bir Toplum Ruh Sağlığı Programı kurmuşlardır.
Lindemann ve Caplan’a göre, çok yakın sevgi objesinin kaybedilmesi durumunda geride
kalan yakınlarının bu duruma gösterecekleri tepki süresi, yas dönemini atlatmadaki başarı ile ters
orantılıdır. Kişi var olan duruma ne kadar kısa sürede uyum sağlarsa ruh sağılığını o ölçüde uzun
süre koruyabilmektedir. O halde böyle durumlarla karşılaşan kişilere en kısa sürede mesleki
müdahale yapılması gerekmektedir.
Baba, anne, eş, çocuk, kardeş ya da sevilen bir kişinin ölümü “sevgi objesi kaybı”; Sel,
yangın ve deprem gibi “beklenmeyen bir olayın aniden gerçekleşmesi”; Terk edilme, iflas, işten
ya da okuldan atılma, zina, hırsızlık, yaralama, adam öldürme “statü kaybı, toplumsal saygınlığın
örselenmesi” vb. durumlarda ya da bu durumlardan birkaçının biraraya gelmesi ailede kriz ortamı
yaratmaktadır. Bu durumların sebep olduğu üzüntü ve acılar kişinin ya da ailenin varlığı için tehdit
teşkil eder. Bu duruma maruz kalan insanlar yaşamlarının ne kadar anlamsız ve gereksiz olduğu
inancına kapılarak, başlangıçta yaşadıkları kızgınlık, gerilim, çaresizlik, bunalım ve keder
duygularının tekrar harekete geçmesine neden olurlar. Travma öncesi süreçlerde bastırılması
mümkün olan içsel güçler bu süreçte su yüzüne çıkmaya başlar. Kriz durumuna maruz kalan
insanlar bu durumla başa çıkmak için uygun yada uygun olmayan yollara başvurabilirler.
Kişinin sosyal çevreye uyum yeteneği bu olaydan oldukça fazla etkilenir. Kişinin
hayatındaki düzen bozulur ve bu ortamda oluşturulan duygu durumu her zaman sağlıklı sonuçlar
vermeyebilir.
Kişinin ruhsal dengesinin bozulması ile ruhsal bunalımın ortaya çıkması arasında kalan
dönem kriz olarak tanımlanmaktadır. Kriz durumu aynı zamanda kişinin alışık olmadığı bir
duruma karşı vermiş olduğu bir mücadeledir. 1960’lara gelindiğinde kriz kavramının
tanımlamasında krizin normal gelişimin vazgeçilmez bir unsuru olduğu kabul edilmeye
başlanmıştır. Kriz hoş bir durum olmasa da yaşam döngüsünün ve normal yaşamın bir parçası
olarak, gelişim ve değişim için gereklidir.
Bu bakış açına göre, kriz durumları bir patoloji değildir. Brockopp’un ifade ettiği gibi bu
durum psikiyatrik yardımdan daha çok psikolojik destek sağlaması şeklinde tedavi edilmelidir.
Caplan ‘ın da belirttiği gibi krize maruz kalan kişilerin psikiyatrik servis ya da kliniklerden daha
çok toplumda, günlük yaşam içerisinde ve kişinin kendi doğal ortamında tedavisinin sağlanması
gerekmektedir. Bu yaklaşım, krize maruz kalan kişilerin psikiyatristlerden daha çok, empati kurma
ve değerlendirme yöntemleri konusunda eğitim almış bir danışman tarafından en iyi şekilde
desteklenebileceğini kabul etmektedir.
Lindemann’ın önerdiği bir kavram olan Genel (generic) Yaklaşım, krize maruz kalan
kişiler arasındaki farklılıklar yerine benzerlikleri dikkate almak gerektiğini önermektedir. Bu
yaklaşım, durumsal belirleyicilerin kişisel farklılıklardan daha önemli olduğunu ortaya koymuştur.
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Bu durum krize maruz kalan bireye anında yardım yapılması ve empatik yaklaşılmasının önemini
vurgulamıştır. Bu durum daha sonra Lindemann Kanunu olarak adlandırılmıştır. Diğer bir ifade
ile yardımın en kısa sürede yapılması, psikiyatristin görüşme, tanı ve haftalık görüşmeler
şeklindeki alışılagelen tedavi yaklaşımından çok daha önemlidir. Kriz Tedavisi Yaklaşımı, kişinin
yoksunluk, çatışma ve geçmiş travmalarıyla ilgilenmek yerine kişinin umudunu güçlendirici
güçlerinin ön plana çıkarılmasını önermektedir.
Kriz sonrası yapılması gereken şey sistematik bir araştırma ve tedavi planı değil anında
kişiye yardımda bulunulmasıdır. Aşağıdaki şekilde kriz sonrası kişide ortaya çıkması muhtemel
sonuçlar yer almaktadır.
Kaynak; Kriz, Okul Yönetimleri ve Okul Rehberlik Servisleri İçin Rehber Kitapçık, 2012

Şekil 1: Bir kriz sonrası ortaya çıkması muhtemel sonuçlar
Kriz araştırmaları artıkça Krize Müdahale Yaklaşımı’na ilişkin kuramsal varsayımlar da
güncellenmiştir. Krize Müdahale Yaklaşımı’nda yeni gelişmeler, Yugoslavya’daki Savaş (1999)
ve 11 Eylül 2001’de New York Dünya Ticaret Merkezi yıkımı, Irak ve Suriye Savaşları gibi
durumların psikiyatrik olması zorunlu değildir, büyük ölçüde yardım gerektiren toplu olaylar
psikiyatri dışı alanlardır. Bu gibi durumlarda, bir yandan sosyal yaklaşım bir yandan da acil
yardıma çok fazla gereksinim duyulmaktadır. Bu gereksinimin, mevcut sosyal kurumlar- sosyal
hizmet uzmanları, din görevlileri, kamu görevlileri ve doktorlar tarafından karşılanması
gerektiğini ortaya koymuştur. Bu durum, yukarıda ifade edilen 1960’lardaki Toplum
Yaklaşımı’nın bir genel değerlendirmesidir.

13.2. Kriz Kavramı Ve Kriz Türleri
Kriz Nedir?
Krize Müdahale Yaklaşımı’nın ortaya çıkışı, Yunanca “homeostasis” olan denge
kavramına dayanmaktadır. Kişi günlük yaşamında karşılaştığı sorunların üstesinden gelebilmek
için, daha önceki deneyim ve olumlu sonuçlarını dikkate alarak psikolojik sağılığını korumaya
çalışır. Ancak insanlar karşılaştıkları bazı sorunlara ne yazık ki alışageldiği savunma
mekanizmalarını kullanarak çözüm sağlayamamaktadır. Bu durum insanın psikolojisini olumsuz
yönde etkilemekte ve ruh sağlığının bozulmasına ve bunalıma girmesine neden olmaktadır. O
halde kriz durumu “kişinin üzücü, benliğini zedeleyici bir durum karşısındaki tepkisi” olarak
tanımlanabilir.
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Diğer bir tanımda ise kriz; "bireyin, grubun, örgütün ya da topluluğun normal işlevlerini
yerine getirmesini engelleyen, acil müdahale ve çözüm gerektiren, tolere edilemeyen, sıra dışı,
beklenmeyen bir olay" biçiminde tanımlanabilir.
Caplan'a göre ise, “krizler iç ve dış değişikliklerin bir sonucudur. İç değişiklikler bir
hastalık veya bir travmanın ardından ortaya çıkan değişiklikleri, dış değişiklikler ise bir kişinin
kaybı veya uyum kapasitesini aşan değişiklikleri” ifade etmektedir.
Hafner ise, “kriz sebepleri olarak çevre şartlarını, krize yatkınlık olarak da bireyin gelişim
öyküsünü göstermektedir.”
Kriz Türleri (Çeşitleri)
Caplan ve Cullberg krizi özelliklerine göre ikiye ayırmaktadır.
Bunlar;
a) Travmatik Krizler
b) Gelişimsel Krizler (Değişim Krizleri)
a) Travmatik Krizler
Travmatik krizler, “birden ortaya çıkan, acı verici olan, psişik durumu, sosyal kimliği,
güvenliği ve hoşnutluk durumunu tehdit eden durumlardır.” Örneğin: yakın birisinin ölmesi,
hastalık, ani bir sakatlık, ayrılık, doğal afetler gibi.
Bu krizlerde, süreç̧ 4 dönemden meydana gelmektedir. Akut dönem, birinci ve ikinci
dönemin başlangıç sürecini içerir ve yaklaşık olarak, 4 ile 6 hafta arasında süreci içermektedir.
I. Dönem: Şok Aşaması, kişi mümkün olduğu kadar gerçekten uzak durmaya çalışır.
Dışarıdan bakıldığında sanki her şey yolundaymış gibi gözükmesine rağmen, içte her şey
karmakarışıktır. Bu dönemde amaçsızca yapılan aktiviteler ortaya çıkabilir.
II. Dönem: Tepki Aşaması, travmaya maruz kalan kişi için gerçekle yüzleşmek artık
kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu aşamada kişiliğin korunması için savunma mekanizmaları devreye
sokularak, duruma adapte olmaya çalışılır. Bu aşamada, yaygın olarak kullanılan savunma
mekanizmaları ise, bastırma, inkar etme ve rasyonalizasyondur. Kişi bu noktada belirgin olarak
yıkıcı eğilimler ve davranışlar (alkol ve madde kullanımı gibi) gösterebilir.
III. Dönem: Travmadan Uzaklaşma Aşaması, kişi maruz kaldığı travmadan yavaş yavaş
uzaklaşma eğilimi gösterir. Kişinin yaşama ilişkin ilgi ve umutları yeniden su yüzüne çıkmaya
başlar, aynı zamanda geleceğe yönelik hayaller ve planlar yapmaya başlar.
IV. Dönem: Yeniden Uyum Aşaması, travma sonrası yaşanan depresif durumdan
uzaklaşma ve yeniden benlik saygısının önem kazanması ve yükselmesi söz konusudur. Bu
dönemde, yaşama daha çok tutunma, yeni ilişkiler kurma ve bu ilişkileri devam ettirme eğilimi
vardır.
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b) Gelişimsel Krizler (Değişim Krizleri)
Gelişimsel diğer bir ifade ile değişim krizleri, hayata dair olan ve kişi tarafından olumlu
karşılanan durumlardır. Örneğin: ana-baba evinden ayrılma, üniversiteye gitme, evlenme,
hamilelik, çocuk sahibi olma, ev değiştirme ve emeklilik gibi. Gelişim krizleri, yaklaşık olarak 6
haftaya kadar değişen sürelerde ortaya çıkarlar ve Caplan'a göre 4 dönemi kapsarlar.
I. Dönem: Yeni sorun durumuyla karşılaşan kişi artan stres ortamından kurtulmak için
alışageldiği sorun çözme ve baş etme mekanizmalarını kullanma yoluna gider.
II. Dönem: Bu aşama kişinin bildiği sorun çözme ve baş etme mekanizmalarının başarısız
olduğu ve kendisine yönelik tehdidin sürdüğü, gerginliğin artarak devam ettiği ve kişisel
yetersizlik duygularının ortaya çıktığı bir dönmedir.
III. Dönem: Bu aşamada, sorun çözmeye yönelik yetersizlik yine devam etmektedir. Stres
durumu yükselmiştir. Bu durum acil olarak yeni problem çözme mekanizmalarının oluşturulması
gerekliliği için bir uyaran konumundadır. Bu aşamada sorunun çözümü için tüm iç ve dış
kaynaklar kullanılır. Bu durumun sonunda bazen krizin üstesinden başarıyla gelinir. Bu aşamada
ulaşılması zor hedeflerin bir kısmı kişi tarafından revize edilir ve teslimiyet duygusu baş gösterir.
IV. Dönem: Problemin varlığı devam ediyor, çözümlenemiyor ve sorun giderek artıyorsa,
kriz tablosu ortaya çıkar.
Bu dönemde stres katlanılmayacak derecededir. Kişilik
dezorganizasyonu şiddetle kendini gösterir. Davranış bozuklukları, örneğin; antisosyal, saldırgan
davranışlar, depresyon gerginlik, intiharlar gibi durumlarla kendini gösterir.

13.3. Krı̇z Müdahalesi Yaklaşımları
Genelci yaklaşım
Bu yaklaşımın temel tezi, bir yakının ölümü, prematüre bebek sahibi olmak, boşanma gibi
her bir kriz için öngörülebilir örüntülerin var olduğudur. Bunların bir kısmı uyum sağlama, bir
kısmı ise yeni duruma adapte olamama ile sonuçlanır. Örneğin yakınını kaybeden bir kimse, bu
duruma uyum sağlarken iyi tanımlanmış bir süreçten geçer. Genelde ölen kişiyle birlikte geçirilen
zamanları hayal ederek zihni o kişiyle meşgul etmek gibi bir takım zihinsel süreçleri içeren bu
duruma Hüzün Çalışması denir (Grief work). İnsanların çoğu uygun biçimde yas tutarken bir kısmı
bunu beceremez. Yas tutmada başarısız olma ilerleyen dönemlerde psikiyatrik ve psikosomatik
hastalıklara sebep olabilir.
Krize müdahale hedef grupta etkili olacak şekilde dizayn edilmiş belirli yöntemleri içerir.
Uyum sağlama davranışının doğrudan teşvik edilmesi, genel destek, çevresel güdümleme, ileriye
yönelik rehberlik gibi yöntemler uygulanır. Bireysel farklılıklar göz ardı edilerek bütün bir gruba
aynı yöntemlerin uygulanması açısından halk sağlığı alanındaki aşılama veya içme suyunun
klorlanması ile analoji kurulabilir.
Yaklaşımın bu özelliği müdahalenin ruh sağlığı alanında eğitimi almamış kişiler tarafından
da uygulanabilmesine olanak sağlar.
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Özet olarak Genelci Yaklaşım;
1. Kayda değer sayıda insan gruplarının yaşadığı belirli durumsal veya gelişimsel
olaylarla ilgilidir.
2.

Bu olayların yol açtığı krize müdahale eder.

3.

Müdahale ruh sağlığı eğitim almamış kişiler tarafından yapılabilir.

Bireyci Yaklaşım
Bireyci Yaklaşım, krizdeki kişinin zihinsel ve kişilerarası ilişkilerinin uzman tarafından
değerlendirilmesine yaptığı vurgu açısından Genelci Yaklaşım’dan farklılaşır. Her bir özel duruma
en uygun çözüme ulaşmak için profesyonel çaba sarf edilir. Yani her durum kendine özgüdür ve
her kriz çözümü yine kendine özgü nitelikler taşır.
Geniş kapsamlı psikoterapiden köklü süreçlere vurgu yapmaması sebebiyle farklılaşır.
Odak noktası dengenin neden ve nasıl bozulduğu; yeni dengeye ulaşmak için gereken süreçlerin
ne olduğudur. Geleneksel terapiden ayrılan diğer yönü aile üyeleri ve diğer önemli kişilerin sık sık
sürece dahil edilmesidir.
Genelci tekniklerin aksine Bireyci Yaklaşım kişinin psikolojik ve psikososyal süreçlerinin
dikkate alınmasını gerektirir. Ruh sağlığı eğitimi almış profesyoneller tarafından
gerçekleştirilmesi daha etkili olmaktadır.
Özetle Bireyci Yaklaşım,
1.

Her bir bireyin hayatındaki kişiye özel biyopsikososyal olaylarla ilgilenir,

2.

Müdahale bireye yöneliktir,

3.

Müdahale ruh sağlığı uzmanları tarafından gerçekleştirilir.

Krize müdahale metodolojisi kapsamında bireysel, grup ya da toplumsal düzeydeki
krizlere farklı şekillerde müdahale edilmesi gerekmektedir. Aşağıda her üç kriz durumuna nasıl
müdahale edilmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Bireysel Düzeydeki Kriz Müdahalesi
I. Aşama; Ön Değerlendirme ve Müracaatçıyla Bağlantı
Kriz müdahalesinin ilk aşamasında müracaatçının içinde bulunduğu durumun
değerlendirilmesi yapılır. Bu aşamada müracaatçının kriz durumuna profesyonel bir müdahale
planı oluşturulması için sosyal hizmet uzmanı kendisine bazı sorular sorarak başlamalıdır. Bu
sorular;
a) Müracaatçının size geliş nedeni, an itibariyle ne için gelmiştir?
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"Sizi bana ne getirdi?”, "Bu kadar üzgün olmanızın nedeni nedir?". Bu tür sorular kriz
durumunun tanımlanması için gerekli sorulardır. Nasıl bir kriz olduğunu belirlemek için sorulur.
b) Ön değerlendirme aşamasında ayrıca müracaatçının mevcut durumu ya da olayı nasıl
gördüğünü değerlendirebilmek amacıyla ikinci tip sorular sorulur. Müracaatçının duygu ve
düşüncelerini anlamaya yönelik sorular sorulur. Bu sorularda kişinin yaşadığı krizin şu anını ve
geleceğini nasıl etkileyeceği değerlendirmeye çalışılır.
c) Ön değerlendirme aşamasında, müracaatçının çevresinden herhangi bir destek alıp
alamayacağı, nasıl alabileceği ve kişinin bu konuda iletişim kurabileceği birisinin olup olmadığı
öğrenilmeye çalışır.
d) Ön değerlendirmede müracaatçının daha önceden benzer bir durumlarla karşılaşıp
karşılaşmadığı ve daha önce bir yaşanmışlık söz konusuysa sorunu çözme öyküsü dördüncü tip
sorularla öğrenilmeye çalışılır. Daha önce benzer bir sorunla karşılaştınız mı? Bu sorunu nasıl
çözümlediniz? gibi.
e) Bu aşamada zor olan kritik durumlardan birisi kişinin intihar etme ya da çevresine zara
verme eğilimi olup olmadığının öğrenilmesidir. Bunu öğrenmek için uzman uygun soruları sormak
durumundadır. Uzman, “Müracaatçı kendini ve çevresini tahrip edecek kadar ciddi bir kriz içinde
mi?” sorusuna cevap aramak durumundadır.
II. Uygulama Aşaması
Uygulama aşamasında, uzmanın müracaatçıyla iletişimde ortak bir dil kullanması ve hızlı
bir şekilde yürütülecek iletişim kurması gerekmektedir. Uygulama aşamasında müracaatçının kriz
durumuyla baş etmesi ve kriz öncesi duruma geri dönmesi yönünde mesleki çalışmalar yapılır.
III. Gelecek Planlaması Aşaması
Bu aşamada, müracaatçının krizle baş etmede neleri öğrendiği tekrar gözden geçirilir.
Sosyal hizmet uzmanı, müracaatçının krizden kurtulmada kullandığı başarılı baş etme
yöntemlerini, diğer kriz durumlarında da kullanması için tekrar vurgulamasını teşvik eder. Bu
aşama krize müdahalenin sonlandırma aşamasıdır. Bu noktada sosyal hizmet uzmanı müracaatçı
için uygun bir izleme planı da oluşturur.
Grup Düzeyinde Kriz Müdahalesi
Grup düzeyinde krize müdahale önemli ölçüde aileleri kapsamaktadır. Aile üyelerinden
birisinin içinde bulunduğu bir kriz durumu ya da aile içinde yaşanan rol karmaşası sebebiyle
ailenin işlevselliğini kaybetmesi durumunda ortaya çıkar. Bu durum aile sisteminin
fonksiyonelliğini ve bütününü olumsuz yönde etkiler.
Bu tür aile sisteminde bir krize müdahale planı oluşturulurken, ailenin güçlü ve zayıf
yanları belirlenmeli, aile sisteminin mevcut kaynakları, kapasitesi ve ailenin değişme motivasyonu
gibi durumlar değerlendirilir. Bir müdahale planı oluşturulması ve uygulanması sağlanarak,
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ailenin bu süreci az sorunla ya da sorunlarıyla daha kolay baş edilebilir şekilde atlatmasına
yardımcı olması sağlanır.
Bu yaklaşım daha çok benzer kriz süreçlerine maruz kalmış çocuklar, gençler, kadınlar ve
yaşlılarla yürütülecek müdahale ve destek gruplarında uygulanmakta olup, yukarıda ifade edilen
bireysel müdahale planının aşamaları geçerlidir.
Toplumsal Düzeydeki Kriz Müdahalesi
Toplumsal düzeyde yaşanan deprem ve sel gibi doğal afetlerde kullanılmaktadır. Yaşanılan
toplumsal sorunun boyutuna göre, ilçe, il, ulus ya da uluslararası boyutları içerebilir. Bu bölgeler
içinde kalan insanlara gıda, temiz su, giyim ve barınma ihtiyaçlarının yanı sıra tıbbi ilaç ve maddi
desteklerle ilgili yapılan bütün çalışmalar toplumsal düzeydeki sosyal hizmet müdahalelerini
içermektedir.
Krize Müdahalenin Temel İlkeleri
•

“Krize müdahalenin en önemli ilkesi acil müdahaledir.”

• Sosyal hizmet uzmanı aktif olmalı, müracaatçıyı krizin sebepleri ve muhtemel
sonuçları hakkında bilgilendirmelidir.
• Müracaatçıyı destekleme: müracaatçıyı sorunuyla yüzleştirme, gerginlik tehlikesini de
beraberinde getirir. Müracaatçının buna dayanabilmesi için desteklenmesi gerekir. Bunu,
müracaatçı ile sosyal hizmet uzmanı arasında kurulan olumlu ilişki sağlar.
•

Krize müdahalenin odak noktası sorunlardır.

• “Pragmatizm” ve “eklektizm”: müdahale planı, mevcut soruna ve müracaatçıya göre
oluşturulmalı ve mutlaka acil yardım sağlamalıdır.
Roberts 'in Yedi Aşamalı Krize Müdahale Modeli
Roberts tarafından travmatik bir olay ya da duruma maruz kalanlar için ACT Modeli
oluşturulmuştur. A- (Assesmet) bu aşama mevcut sorunun değerlendirilmesini ve travmanın
tanımlanması sürecini içermektedir. C- (Connecting) bu aşamada ise kişinin kurumsal desteklere
yönlendirilmesi söz konusudur. T- (Traumatic) kişinin travmatik reaksiyonlarının (tepkilerinin)
değerlendirilmesi aşamasıdır.
Roberts’in model yedi aşamayı içermektedir, Bunlar;
1.

Biyopsikososyal kriz değerlendirmesi,

2.

terapötik ilişki,

3.

krizin boyutlarını tanımlama,

4.

duyguların ifadesinin sağlanması,
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5.

geçmiş̧ başa çıkma stratejileri ve alternatiflerin tespiti,

6.

eylem ve

7.

takip planı

I. Aşama, Biyopsikososyal Kriz Değerlendirmesi
Bu aşamada krize maruz kalan kişinin kapsamlı ama hızlı biyopsikososyal
değerlendirmesinin yapılması gerekir. Bu değerlendirme minimum olarak müracaatçının çevresel
destekleri ve stres durumu, tıbbi ihtiyaçları ve ilaçları, uyuşturucu ve alkol kullanımı, iç ve dış
başa çıkma mekanizmaları ve mevcut kaynaklarının kullanım düzeyini kapsamaktadır.
Bu aşama duygusal, bilişsel ve davranışsal açıdan kişinin krize karşı gösterdiği reaksiyon
durumlarının sınıflandırılması ve değerlendirilmesini içermektedir.
Yine bu aşamada, ilk ve en önemlisi, müracaatçının içinde bulunduğu kriz durumunun
ölümcül nitelikte olup olmadığının değerlendirilmesini içermesidir. Müracaatçının herhangi bir
ilaç, zehir ya da herhangi bir zararlı maddeyi aşırı dozda alarak intihar girişiminde bulunup
bulunmadığının tespit edilmesi gerekir. Danışman müracaatçının kendisine potansiyel zarar verme
durumu hakkında da bilgi almak ister. Bu durum kişinin ölümcül bir durumla karşı karşıya olup
olmadığı hususunda danışmana bilgi sağlar. Bu modelde I. aşama, değerlendirme, II. aşama,
danışan ile müracaatçı arasında hızla ve çok iyi bir ilişki ağının kurulmasını içermektedir.

283

Şekil 2: Roberts’ Yedi Aşamalı Krize Müdahale Modeli
II. Aşama: Terapötik İlişki
Danışman ile müracaatçı arasındaki ilişki samimiyete dayalı olmalıdır. Karşılıklı saygı ve
kabul müracaatçıya sunulan koşulların varlığıyla kolaylaştırılmıştır. Bu aşamada müracaatçı ile
kurulacak olan dostça ve güven ilişkisinde danışanın davranışları, ya da temel karakteristik
özelliklerinde güçlü, kararlı, güven veren özellikleri ön plana çıkmalıdır. Ayrıca güçlü bir ilişkinin
kurulmasında, etkili göz teması, yargısız tutum, yaratıcılık, esneklik, olumlu bir zihinsel tutum,
küçük kazançlar takviye etme ve esneklik gibi özelliklere sahip olması gerekir.
III. Aşama; Krizin Boyutlarını Tanımlama,
Bu aşamada müracaatçının günlük mevcut problemleri üzerine odaklanmak ve krize neden
olan nihai gerekçenin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Ewing’in de ifade ettiği gibi,
müracaatçı kriz durumundan kaynaklı yardıma ihtiyaç duyduğu için danışana kendisini açar.
Müracaatçının yaşamını durulaştırmak ve dengeleyebilmek için çeşitli sorular sorulur, “Neden
şimdi?” gibi. Çünkü atasözlerinden bildiğimiz gibi, bardağı taşıran aslında son damladır.
Mevcut krizin çözülmesi ve ileride ortaya çıkması muhtemel benzer kriz durumlarında
başa çıkmak için ise büyük olasılıkla değişikliğe ihtiyaç duyulacaktır. Olayın nasıl kriz durumuna
dönüştüğünü anlamak ve danışmanın müracaatçının “model başa çıkma tarzını”
kavramsallaştırması gerekliliği anlam kazanır.
VI. Aşama; Duyguların İfadesinin Sağlanması
Bu aşamanın iki yönü bulunmaktadır. Danışanın müracaatçının duygu ve düşüncelerini
açığa vurmasına yardımcı olmak ve iyileşmesine olanak sağlamaktır. Bunun gerçekleştirebilmesi
için danışman müracaatçının mevcut kriz durumuyla ilgili kendi hikayesini anlatmasına ve
duygularını ifade etmesine yardımcı olur.
Bunu yapabilmek için, danışman “aktif dinleme”, “kendini yeniden ifade etme”,
“duygularını yansıtma” ve “sondalama” gibi mesleki teknikleri kullanır. Danışmanın krize
müdahale sürecinde müracaatçısı ile olan diyaloglarda ortaya çıkması muhtemel zorlu yanıtlara
çalışması gerekir.
Müracaatçı ile ilişkide karşılaşılan zorlu sorular ve zorlu yanıtlar danışman tarafından
uygun şekilde kullanıldığı takdirde müracaatçının uyumsuz inançlarının gevşemesine yardımcı
olabilir. Ayrıca bu durum müracaatçının diğer davranışsal seçenekleri de dikkate alması sonucunu
doğurabilir.
Bu duruma örnek verecek olursak; genç bir kadının erkek arkadaşını kendi oda arkadaşı
ile yatakta yakalaması ve bu durum karşısında duyduğu acı ve kıskançlık duygularını ifade
etmesine imkan sağlanması, kendi ihanete uğrama hikayesini rahatça anlatabilmesine olanak
sağlaması gerekir. Bu durumda ihanete uğramanın beraberinde getirdiği acı ve kıskançlık sonucu
genç kadının kriz anında intihar etmek için herhangi bir ilaç alıp almadığının ortaya çıkarılması
oldukça önemlidir.
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V. Aşama; Geçmiş Başa Çıkma Stratejileri ve Alternatiflerin Tespiti
Bu aşama genellikle krize yönelik başarılı bir müdahaleyi gerçekleştirmek için uygun
değildir. Müracaatçılar çoğunun duygu, düşünce ve davranışları hakkında farkındalık düzeyi
henüz yeterince gelişmediği için büyük resmi incelemek için ağır başlılık eksikliği ve inatla
geçmişte kullandığı olumsuz ve başarısız başa çıkma yöntemlerine sıkı sıkıya sarılma eğilimi
gösterirler. Bu aşamada müracaatçının güvenliğini sağlamak için intihar etmeyeceğine yönelik
anlaşma veya kısa yatış gibi seçenekler masaya konmaya başlanabilir; veya müracaatçı için geçici
konut bulma alternatiflerini tartışmak; veya kimyasal bağımlılığın tedavisinde çeşitli programların
artılarını ve eksilerini göz önünde bulundurmak önemlidir.
Bu aşamada alternatiflerin oluşturulmasında danışmanın müracaatçının istek ve taleplerini
dikkate alması ve ortaklaşa kararlar oluşturulduğunda daha iyi seçeneklerin elde edilmesi söz
konusudur.
VI. Aşama; Eylem (Planının Uygulanması)
Bu aşama, uygulanması muhtemel stratejiler, güçlendirici tedavi planı veya ortak bir eylem
planı uygulamasını içermektedir. Bu süreçte krize yönelik uygulamanın gerçekleştirilmesi
özellikle gençlerde intihara yatkınlık nedeniyle oldukça zordur. Gençlere yönelik intiharı önleyici
kriz müdahale planının oluşturulması gerekmektedir.
Bu aşama somut eylem planlarını içerir. (örneğin, bir kadının sığınma evinde geçici ikamet
arayan bir destek grubuna katılması gibi). Müracaatçıların denge ve psikolojik dengesinin
ayarlanması bu aşamada kritik öneme sahiptir.
Altıncı aşama krize müdahalede bilişsel boyutu içermektedir. Bu aşama oluşturulan
alternatif çözüm önerilerinin uygulanmasını içermektedir.
VII. Aşama; Takip Planı (İzleme)
Danışmanlar, müracaatçının günlük yaşamda karşılaştığı sorunları çözme ve
müracaatçının kriz sonrası durumunu değerlendirmek için müracaatçısı ile ilişkisini sürdürerek
gelişmeleri takip altında tutarlar.
Bu takip sürecinde;
müracaatçının fiziksel durumu (örneğin, uyku, beslenme, hijyen);
bilişsel ustalık, müracaatçıların olayları doğru bir şekilde anlaması ve neden ve nasıl
olduğunu algılayabilme durumları;
müracaatçının sosyal, ruhsal, istihdam ve akademik durumu dahil olmak üzere genel
işleyişi değerlendirmesi;
sürekli tedavi ile memnuniyeti ve ilerlemesi;
yeni bir stres durumunu nasıl ele aldığı;
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olası sevk (örneğin, hukuk, konut, tıbbi) için gereklidir.
Krize müdahalenin sonlandırılması ve yaklaşık bir ay içinde “güçlendirici oturumun
zamanlamasını içerir. Tedavi, kazanç ve potansiyel sorunlar güçlendirici oturumda ele alınabilir.
Bu oturumun müracaatçı için kederli olan ve ölüm yıldönümü tarihi etrafında planlanması tavsiye
edilmektedir. Benzer şekilde, şiddet suçları mağdurları ile çalışan kriz danışmanları için
mağduriyetin 1 ay ve 1 yıllık yıldönümünde planlanan oturum tavsiye edilir.

13.4. Sosyal Hizmet Ve Kriz
Sosyal hizmet mesleğinin önemli uygulama alanlarından birisidir. İnsanlar, kriz
durumunda başa çıkamadığı ve alışık olduğu sorun çözme mekanizmalarının yetersiz kaldığı
durumlarda acil olarak yardıma gereksinim duyarlar.
Kriz kişiyi, aileyi, grubu ve toplumu farklı şekillerde etkileme gücüne sahiptir. Kriz ister
bireysel, isterse de toplumsal düzeyde gerçekleşsin, sosyal hizmet uzmanı her iki durumda da krize
müdahale etme mesleki bilgi ve becerisine sahip olmalıdır.
Sosyal hizmet uzmanı, müracaatçı tarafından ortaya konan sorunun bir kriz durumu olup
olmadığını saptayabilecek mesleki bilgiye sahip olmalıdır.
Müracaatçı tarafından bir felaket olarak nitelendirilen ve içinden çıkılmaz gibi görülen bir
olay bazen kolaylıkla ortadan kaldırılabilir. Uzman, kişinin kendi ifadesi ile “dünyam başıma
yıkıldı” tanımlamasını içeren olayın müracaatçı tarafından ortaya konmasına olanak
sağlanmalıdır.
Sosyal hizmet uzmanı krize maruz kalan kişi için bir kriz müdahale planı oluşturmalı ve
acil olarak uygulamalıdır. Ayrıca sosyal hizmet uzmanının kriz durumunda olan müracaatçısının
bunalıma girmek üzere olduğunu gösteren bazı belirtilere özellikle dikkate etmesi gerekir.
Bu belirtilerden bazıları şunlardır:
Kişinin günlük yaşamındaki hijyen, giyim, öz bakım, tertip-düzenli olma gibi
görevlerini ihmal etmesi,
Kişinin iş veya okul yaşamına olan ilgisinin alışılmışın dışına çıkması, veriminin
azalması,
Kişinin yapmaktan hoşlandığı sosyal ve kültürel etkinliklerden uzaklaşması,
Kişinin durduk yere ve sık aralıklarla ağlaması, her şeyden sıkılma ve
memnuniyetsizlik duyması, kendini bir işe verememesi,
Kişinin alışılagelmiş uyku düzenin dışına çıkması, yataktan çıkmama, sürekli uyuma
veya uykusuzluk şikayeti gibi,
Bağımlılık yapan içki ve diğer maddeleri kullanmaya eğilim göstermesi,
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Kişinin durduk yere ölümden söz etmesi ve bunu şaka ya da tehdit şeklinde
ifadelendirmesi,
Kişinin ilgi duyduğu aile üyeleri, akraba ve arkadaşlarıyla ilişkilerini kesmesi,
Kişinin kendini ifade etmede güçlük yaşaması,
Hareketleri belli bir amaç olmaksızın aşırı derecede tekrarlaması,
Kişinin sürekli olarak bedensel şikayetlerden yakınmaya başlaması, (ağrı çarpıntı,
nefes darlığı, kusma, ishal vb.),
Kişinin gerçekle uyuşmayan kararlar alması, vb.
Sosyal hizmet uzmanı, krize maruz kalan kişi, aile, grup ya da topluma kendine özgü
mesleki bilgi ve becerisini kullanarak müdahale eder. Bu müdahale ise mikro, mezzo ve makro
müdahale yöntemleri kullanarak gerçekleştirir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
• İnsanlar, yaşamları boyunca değişik kriz durumlarıyla karşı karşıya kalabilmektedir.
Bu kriz durumları boşanma, hastalık, şiddet eylemleri ve felaketler gibi kişisel travmalar ve çeşitli
deneyimlerden oluşmaktadır. Krize Müdahale Teorisi’nin altında yatan temel varsayım krizlerin
evrensel olduğudur. Her gün dünyamızın değişik yerlerinde yaşanmakta olan terör, deprem, sel,
kıtlık, savaş ve eylemlerden medyaya yansıyanlar bu gerçeğin dokunaklı birer hatırlatmaları
niteliğindedir.
• Krize maruz kalan kişilerin baş etme mekanizmaları başarılı olursa kişi kriz
durumundan kurtulabilir. Ancak kişinin kriz oluşturan olaylar karşısında baş etme mekanizmaları
çökmüşse, bu durum krize karşı verilen olumsuz ve başarısız bir cevap niteliğindedir.
• Kriz kavramı ilk kez Eric Lindemann ve Gerald Caplan tarafından kullanılmıştır.
Yukarıda da ifade edildiği gibi, bir gece kulübünde ortaya çıkan bir yangın sonrası, ölenlerin
yakınlarının bu olaya karşı vermiş oldukları tepkinin sonucunda yapılan incelemeler Krize
Müdahale Yaklaşımı’nın temelini oluşturmuştur.
• “Krizler iç ve dış değişikliklerin bir sonucudur. İç değişiklikler bir hastalık veya bir
travmanın ardından ortaya çıkan değişiklikleri, dış değişiklikler ise bir kişinin kaybı veya uyum
kapasitesini aşan değişiklikleri” ifade etmektedir.
• Kriz türleri ikiye ayrılmaktadır. Çaplan ve Cullberg, krizi özelliklerine göre ikiye
ayırmaktadır. Bunlar; Travmatik Krizler ve Gelişimsel Krizler’dir.
•

Krize maruz kalan kişinin özellikleri dikkate alınarak krize müdahale planı oluşturulur.

• Farklı yöntemler kullanarak kriz durumlarına müdahale edilmektedir. Bunlar, üç
aşamalı, 4 aşamalı, 7 aşamalı olarak sınıflandırılabilir.
• Krize maruz kalan kişi, aile, grup ve toplumlara yönelik sosyal hizmet müdahalesi
oldukça önemlidir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi durumsal krizlerden biri değildir?
a) Deprem ve sel
b) Anne ve babanın boşanması
c) Yakınlardan birisinin ani kaybı
d) Hastalık
e) Çocuğun okula başlaması
2) Kriz kavramı ilk kez Eric Lindemann ve Gerald Caplan tarafından kullanılmıştır?
a) Evet
b) Hayır
3) Aşağıdakilerden hangisi Lindemann’ın kriz durumuyla ilgili kişisel reaksiyon
tarifinden birisi değildir?
a) Somatik sıkıntı
b) Davranış kalıplarının korunması
c) Ölen kişinin görüntüsü ile meşgul olma
d) Suçluluk
e) Düşmanca tepkiler
4) Krize Müdahale Teorisi’nin altında yatan temel varsayım krizlerin ......................
olduğudur.
5) Aşağıdakilerinden hangisi Roberts’in yedi aşamalı krize müdahale planından değildir?
a) Biyopsikososyal kriz değerlendirmesi,
b) Terapötik ilişki,
c) Krizin boyutlarını tanımlama,
d) Duyguların ifadesinin sağlanması,
e) Gelecek planları ve umutlar,
6) Aşağıdakilerden hangisi krize müdahale ilke ve uygulamaları kapsamında yer almaz?
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a) Zaman sınırlı
b) Çözüme yönelik
c) Güçlendirme yaklaşımı
d) Kısa
e) Görev odaklı
7) Aşağıdakilerden hangisi travmatik kriz süresini ifade etmektedir?
a) 2-4 Hafta
b) 4-6 Hafta
c) 10-12 Hafta
d) 1-3 Hafta
e) 3-6 Hafta
8) Aşağıdakilerden hangisi gelişim krizlerinin yaklaşık olarak ortaya çıkma süresidir?
a) 6 haftaya kadar değişen sürelerde ortaya çıkarlar
b) 3 haftaya kadar
c) 2 haftaya kadar
d) 8 haftaya kadar
e) 10 haftaya kadar
9) Aşağıdakilerden hangisi Krize Müdahalenin temel ilkelerinden birisi değildir?
a) Acil müdahale
b) Müracaatçıyı krizin sebepleri ve muhtemel sonuçları hakkında bilgilendirmek
c) Müracaatçıyı destekleme
d) Krize müdahalenin odak noktası soru sormadan gözlem yapmak ve müracaatçının
konuşmasını beklemektir
e) Pragmatizm ve eklektizm
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10) Krizler yalnızca dış değişikliklerin bir sonucudur. Dış değişiklikler ise bir kişinin
kaybı veya uyum kapasitesini aşan değişiklikleri içermektedir?
a) Evet
b) Hayır

Cevaplar
1)e, 2)a, 3)b, 4) evrensel, 5)e, 6)c, 7)b, 8)a, 9)d, 10)b
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14. FEMİNİST YAKLAŞIM
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FEMİNİST YAKLAŞIM

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Liberal Feminizm
Kültürel Feminizm
Varoluşçu Feminizm
Marksist ve Sosyalist Feminizm
Radikal Feminizm
Ekofeminizm
Sosyal Hizmet ve Feminist Yaklaşım
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Meleki olarak ileride kullanılacak olan
kavramları ve uygulama yöntemlerini
öğrenir.
Bu ünite kapsamında;
Feminist yaklaşımın gelişim
sürecini kavramış,
Feminist
Yaklaşım

Feminist yaklaşımın temel
kavramlarını öğrenmiş,
Feminist yaklaşımın müdahale
tekniklerini öğrenmiş,

Metinler,
alıştırmalar ve
interaktif
materyaller ile
konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.

Feminist yaklaşımı mesleki
olarak içselleştirebilmeyi kavramış
olabileceksiniz.
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14. FEMİNİST YAKLAŞIM
Feminizm kelime olarak ilk defa 17. yüzyılda toplum ile ilgili araştırmalar yapan bir filozof
olan Charles Fourier tarafından kullanılmıştır. Ancak, düşünce olarak daha önceki dönemde insan
hakları üzerine yazılar yayımlayan Marie Le Jars de Gourney (1565-1645) tarafından ortaya
atılmıştır.1Avrupa coğrafyasında şekillenmeye başlayan bir kavram olan feminizm, 18. yüzyılda
Aydınlanma Hareketi ile daha geniş bir çevre tarafından ilgi görmüş ve dünya genelinde birçok
akımı derinden etkilemiştir. Bu dönemde Olympe de Gouges’un “Kadın Hakları” adlı metni
(1791) kadın hakları ve feminizm üzerine ilk söylem olarak kabul edilmiş, 1792 yılında Mary
Wollstonecraft tarafından sunulan ve feminist teori tarihinde önemli yer tutan “Kadın Haklarının
Savunulması” (A Vindication of the Rights of Woman) isimli çalışması, feminist düşünce akımını
önemli bir boyuta taşımıştır. Batı dünyasında Aydınlanma ve Akılcılık çağı olarak
adlandırılabilecek bir dönem olan 18. yy’da feministler, özellikle Amerikan Bağımsızlık
Bildirisi’nin (1776) ve Fransa’nın İnsan Hakları Bildirisi’nin (1789) etkileri ile erkeklerin sahip
olduğu doğal hakların aynısına kadınların da sahip olabileceklerini savunmuşlardır. 19. yy ise
kadınların sosyal, siyasal ve hukuki alanlarda yoğun mücadele verdikleri bir dönem olmuştur.
Feminizmi tanımlarken, ‘Kadın hareketi’ kavramı, tarihsel gelişimi, çeşitli biçimleri ve etki
alanını belirlemek açısından önemlidir. Zira feminist değerleri ve hedefleri destekleyen tüm
bireyleri, örgütleri, ağları, düşünceleri ve uygulamaları kapsayan “kadın hareketi”, feminist
düşüncelerden etkilenen pek çok farklı yaklaşımı, örgütlenmeyi ve aktiviteyi içine aldığı
söylenebilir. Çıkış noktası açısından bir özgürlük ve eşitlik arayışı olan hareket; toplumun
özgürleşmeye, geleneksel yaşam biçiminden koptuğu, siyasal ve ekonomik dönüşümlerin
yaşandığı 18’inci yüzyıl sonrasında başlamış ve 19’uncu yüzyıl boyunca çeşitli alanlarda verilen
mücadelelerle bir “ideolojik yaklaşım”, “toplumsal hareket” olarak şekillenen feminizm
kavramıyla kendini ifade etmiştir. Feminist harekete öncülük etmiş yazarlar ve onların
düşünceleri, hem kadınlar ile erkekler arasındaki farklılıkların sorgulanmasına hem de kadınların
toplumdaki ikincil konumlarını açıklamaya çalışan kuramların oluşmasına başlangıç olmuştur.
Bir sosyal ve düşünsel hareket olarak feminizmi, iki döneme ayırmak mümkündür. 1970’li
yıllara kadar feminizm, “eşitlikçi feminizm” olarak nitelendirilebilir. Bu dönemde feminizmin
temel amacı toplumsal hayatın her alanında erkeklerle birlikte var olabilmektir. Birinci dalga
feministleri tarafından kadın ve erkek arasında dezavantaj oluşturduğu düşünülen biyolojik kimlik
reddedilerek kadın ve erkek arasında hiçbir fark olmadığı ileri sürülmüştür. Buna göre özel alanda
kalmak, özel alana ait işleri yapmak, kadın kapasitesi ve yaratıcılığını sınırlamaktadır. Ancak bu
anlayış, kadına ait rollerin küçümsenmesi ve erkek tarafından standartları belirlenen kamusalın
kutsanmasını da beraberinde getirmiştir.
İkinci dönem feminizmi ise, post-modernizme paralel biçimde felsefi ve eleştirel bir
hareket olarak gelişmiştir. 1970’lerden sonra özellikle kürtaj ve bedenin denetimi gibi konuların
kadın söyleminde önemli yer tuttuğu bir feminizm anlayışı oluşmuş ve bu anlayış, kadının
biyolojik kimliğini reddetmeyen, aksine farklılığı söyleminin merkezine oturtan bir anlayış olarak
1

“İnsan esasen ne erkektir ne de dişi. Cinsiyetin farklı olmasının amacı, cinse özgü biçim
farkını oluşturmak olmayıp yalnızca üremeye yarar…“(Marie Le Jars de Gournay: Kadınlarla
Erkeklerin Eşitliği Üzerine)
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gelişmiştir. Buna göre, kadının modern kamusal alandan dışlanmasına sebep olan doğurganlık gibi
tamamen kadınsı özellikler ön plana çıkarılarak, bu özellikler temelinde bir kimlik
kurgulanmaktadır. Tamamen kadın farklılığına dayalı olarak kurulan kimlikle kamusal alana
katılım talep edilmektedir. Bu da modern kamusal alanın eleştirilmesi sürecini beraberinde
getirmiştir. Şöyle ki kadınlar artık var olan kamusal alan kimliğinin dışında, kadın farklılığına
dayalı bir kimlikle kamusal alana katılmayı talep etmektedirler. Ancak kurulu kamusal alanın
standartları bu farklılığa izin vermediğinden bu görüşü savunan kadınlar tarafından yoğun bir
eleştiriye uğramaktadır.
Tüm bu gelişmelerden feminizmin tek bir tanımının yapılamayacağı ve tek bir feminist
yaklaşımdan da söz edilemeyeceği gerçeği ortaya çıkmaktadır. Ancak genel olarak feminizm, tüm
ideolojileri, eylemleri ve politikaları içine alan, kadınlara yönelik ayrımcılığı ortadan kaldırmayı
ve toplumdaki erkek egemenliğini kırmayı amaçlayan bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. Aynı
zamanda feminizm, cinsiyet eşitsizliklerini, cinsiyet ayrımcılığı, ataerkillik, kapitalizm, ırkçılık
gibi derin toplumsal süreçlerle açıklamaya çalışan; kadınların var olma, bilme ve düşünme
biçimlerini geçerli kılmak için kolektif bir girişim olarak görülmelidir. Kendi içlerinde farklı
konum ve mekânda olan kadınlar, kadın kurtuluşunu kendi sorunları ve politik anlayışları
çerçevesinde biçimlendirmeye çalışmış ve bunun sonucunda birden fazla feminist hareket, eylem
ve anlayış geliştirmişlerdir. Dolayısıyla özellikle 1970’lerden sonra yükselişe geçen feminist
kuram çeşitli feministlerin kendi ideolojik düşünce, perspektif ve yaşam tarzına göre feminizmi
tanımlaması ve sonrasında feminizmi ayırdıkları birkaç ayrı başlık ile değişik süreçlerden geçerek
günümüze kadar gelmiştir. Bu yaklaşımları aşağıdaki şekilde açıklamak mümkündür.

14.1. Liberal Feminizm
Liberal feminizm, feminizm türleri içinde tarihsel olarak en erken gelişenidir ve cinsiyet
eşitliğinin olabilirliğini ortaya atan ilk kuramdır. Liberal feminist yaklaşımda kadın ve erkek aynı
değildir, ancak toplumdaki farklılaşma toplumsal cinsiyet temeline dayanmamalıdır. Liberal
feministlere göre, “toplumsal cinsiyet-temelli” farklılaşmanın ortadan kaldırılması, kadınlar için
olduğu kadar toplumun bütünü için de makul bir hedeftir; örneğin iş piyasaları, kadınlara daha adil
olursa iş gücü daha akılcı bir biçimde düzenlenebilir ve erkekler de aile hayatının tadını çıkarmak
için daha özgür olabilirler. MarryWollstonecraft (1759-1797), J. S. Mill, Frances Wright (17951852), Sarah Grimke (1792-1873) ve Seneca Falls gibi isimler Aydınlanma geleneğinde yer alan
önemli feminist düşünürlerdir.
Aydınlanmacı liberal feministlerin doğal haklar doktrinine bağlı temel düşüncelerini şöyle
sıralayabiliriz:
1.

Akla inanç,

2.

Kadının ve erkeğin ruhları ile akılcı yeteneklerinin aynı olduğuna inanç,

3. Toplumsal değişime ve toplumun dönüşümüne etki etmenin en iyi yolunun eğitim özellikle eleştirel düşünülebilmek için eğitilmek-olduğuna inanç,
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4. Bireyin diğer bireylerden ayrı olarak gerçeği arayan, akılcı ve bağımsız bir aktör olarak
hareket eden ve haysiyeti bağımsızlığına bağlı olan yalnız bir varlık olduğu görüşü
Liberal feministler kapitalizmi veri olarak kabul ederek, kadın-erkek eşitsizliğinin liberal
demokrasinin önemli bir çelişkisi olduğunu öne sürmüş ve kadınlar için eşit özne konumu talep
etmiştir. Eşit eğitim, eşit iş fırsatları, eşit işe eşit ücret gibi konular liberal feminizmi
simgelemektedir. Liberal feministlere göre, eşit yasaların olduğu yerde kadınlar
ezilmeyeceklerdir. Bu sebepten eğitim olanakları ve yasalardaki kısıtlamalar aşılırsa eşitlik
sağlanacaktır. M. Wollstonecraft ve J.S. Mill gibi liberal feminizmi savunan düşünürler kadının
zihinsel kapasitesini erkekten daha az kullandığı için erkeğe göre daha düşük seviyede olduğunu
iddia eden görüşlere karşı, bunun tamamen eğitimde fırsat eşitsizliğinden kaynaklandığını,
gerçekte kadın ve erkek zihinsel kapasitesinin farklı olmadığını belirtmişlerdir. Onlara göre aklın
cinsiyeti yoktur. Bu anlayışın sonucu olarak 1880’lerden itibaren kadınlara yükseköğrenim ve
birçok mesleğe girme kapıları açılmıştır.
Liberal feminizm kadın ve erkek arasındaki eşitsizlikleri çalışma hayatında, bakımda, aile
içi rol ve görev paylaşımında aramaktadır. Söz konusu alanlarda yaşanan eşitsizliklerin
giderilmesine yönelik, yasalar ile eşitsizlikleri azaltmak, eşit fırsatların sağlamasını desteklemek,
toplumsal kuralları değiştirmek ve sosyalleşme sürecini değiştirerek çocukların cinsiyet
farklılıklarının farkında olarak büyümesini sağlamak şeklinde çözümleri geliştirmektedir. Liberal
felsefe, liberal feminizmin de dayanağı olarak, toplumu kaynakların paylaşımı için yarışan ayrı
ayrı bireyler olarak tanımlamaktadır. Bu nedenle bireysel özgürlüğün devlet müdahalesinin geri
çekilmesiyle sağlanacağı düşünülmektedir. Liberal feminizm için önemli noktalardan biri kamusal
alan ve özel alanın birbirinden ayrılması, arasına çizgi çekilmesidir.
Bununla birlikte liberal teorinin kendi içindeki gelişimine paralel olarak liberal feministler
de giderek daha fazla sosyal liberal bir pozisyon benimseyerek kadınlara yönelik eşitsizliğin devlet
müdahalesi ile giderilmesini savunmuş ve bu yönde verdikleri mücadele ile kamusal alanda önemli
kazanımlar elde etmişlerdir. Kadınların oy kullanma hakkı, evli kadının mal varlığının korunması,
boşanma kanunlarının liberalleştirilmesi, kadınların katılabildiği meslek alanlarının genişlemesi
ve yükseköğretim hakları gibi önemli kazanımlar yanında, günümüz demokrasilerinde yaygın olan
olumlu eylem politikaları (affirmative action) ve bunların bir parçası olan kota vb. telafi edici
politikalar ve uygulamalar bu yaklaşımın bir parçasıdır. Bu yaklaşımla elde edilen kazanımlar aynı
zamanda hem kadınlar ile erkekler arasındaki hem de kadınların kendi aralarındaki
ekonomik/toplumsal eşitsizliklerin kabulünün bir ifadesidir.
Liberal feminizm her ne kadar belki de en etkin ve öncü feminist hareketleri içinde
barındırmış olsa da özel alanı dokunmadan bırakmış olması ve gerçek toplumsal sınıfsal, ırksal,
etnik vb. eşitsizlikleri dikkate almadan sadece yasa önünde eşitliği, medeni ve siyasi hakların
tanınmasını içerdiği için önemli ölçüde eleştiriye maruz kalmıştır.

14.2. Kültürel Feminizm
On dokuzuncu yüzyıla damgasını vuran feminist teori, sadece kadınların siyasal haklarına
odaklanmamış, aynı zamanda kendi içinde başka eğilimleri de barındırmıştır. Aydınlanmacı
liberal teorinin akılcı ve yasal hamlesinin ötesine giden bu eğilimleri “kültürel feminizm’ adı
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altında açıklayabiliriz. Kültürel feministler, kadınların yalnızca kamusal hayatta yer alıp siyaseten
temsil edildiklerinde kurtulacağı düşüncesinin yeterli olmadığını savunmuştur. Onlara göre bunun
yanında yaygın bir kültürel değişim de gereklidir. İşte kültürel feministler, bu kültürel değişimi
odak noktasına alarak liberal kuramcıların özel alana dâhil olduğu gerekçesiyle ihmal ettiği evlilik,
aile, din ve yuva gibi kurumları sorgulamışlardır. Eleştirel düşünme ve kendini geliştirmenin
önemini kabul etmenin yanı sıra hayatın akıldışı, sezgisel ve genellikle kolektif yönü üzerinde
durmuşlardır.
Kültürel feministlerin düşüncesini “barışseverlik, işbirliği, farklılıkların bir arada şiddet
ortamı olmadan yaşanması ve kamusal hayatın uyumlu bir şekilde düzenlenmesi” biçimlendirir.
Kültürel feministler, kadınların erkeklerden farklı olduğunu, kadınların daha barışçıl ve
dayanışmacı erkeklerin ise daha savaşçı, rekabetçi olduklarını düşünmüş ve anaerkil bakışı
benimsemişlerdir. Kültürel feministlerin anaerkillik tezi, ataerkillik var olmadan önce anaerkil
dönemlerin var olduğuna işaret eder.
Kültürel feminist yaklaşımın en önemli düşünürleri arasında Margeret Fuller, Elisabeth C.
Stanston, Matilda Joslyn Gage ve Charlotte Perkins Gilman sayılabilir. Margaret Fuller’ın
“Woman in the Nineteenth Century” isimli kitabı kültürel feminist yaklaşımı başlatan eser olarak
görülmektedir. Bu eserinde Fullar, kadınların bireysel özgüvenlerini geliştirmelerine ve sezgilerini
dinlemelerine vurgu yapar. Ona göre her birey eşsizdir, biriciktir. Kadınların en iyi yardımcıları
yine kadınlardır ve kadınlar kendilerini keşfetme süreçlerini başka kadınlarla bir arada, kolektif
bir biçimde gerçekleştirmelidir. Eğer kadın doğru bir bilinçle ve kendisini keşfederek büyür ve
gelişirse, toplum da onunla birlikte dönüşecektir.
Elizabeth C. Stanton ve Matilda Joslyn Gage de din ve Hıristiyanlık eleştirileriyle kültürel
feminist kuramcılar arasında yer alır. Stanston, kadınları aşağı cins olarak algılayan bir dine
bağlılığı asla hoş görmez ve kabul edilemez bulur. Gage ise kadınların deneyimlediği bütün
eşitsizlikleri “yaradılış” düşüncesinin eseri olarak görür.
Birinci dalga feminizmin öncülerinden birisi olan Gilman da kültürel feminist kuramcılar
arasında sayılabilir. Gilman düşüncesini sosyal Darwinizm karşıtı bir yönde biçimlendirmiş, bu
akımdaki kadın düşmanı öğeleri ifşa etmek ve çürütmek için çabalamıştır. Gilman’a göre,
kadınların bütün enerjilerinin bağımlı kılındıkları erkekleri baştan çıkarmaya yöneltilmiş olması,
kadınların her anlamda gelişimini engeller. Bu görüşüyle Gilman, Aydınlanmacı feministlerle aynı
sonuca ulaşır. Ancak Gilman ayrıca bir dizi radikal değişiklik önererek özel alanda yapılan işlerin
kamusallaştırılması talebinde bulunur. Ona göre özel alanın kamusallaştırılması kadının
gelişiminin önünü açacaktır. Örneğin ev işleri meslek haline gelmelidir. İnsanlar yemek yapma,
beslenme ve çocuk yetiştirme konularında eğitilmeli ve verdikleri hizmetler karşılığında para
kazanmalıdırlar. Bu hizmetlerden birçoğu (çamaşır yıkamak gibi) kolektifleştirilmelidir.
Sonuç olarak kültürel feminizmde güçlü bir kadın vurgusu vardır. Temel olarak kadınsı
değerlerin ve ilgilerin ön planda olduğu kültürel bir değişimi amaçlanmıştır. Kültürel feminizme
zaman zaman ‘materyal feminizm’’ de denmektedir. Çünkü kültürel feministler ekonomi ve
yaşamın tüm diğer olgularını materyal yaşamın temeli olarak açıklarlar.
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14.3. Varoluşçu Feminizm
II. Dünya savaşı sonrasında yaşanan maddi manevi yıkım, belirsizlik ve kaygı ortamı
varoluşçu felsefe akımının doğmasının başlıca etkeni olmuştur. Bu düşünceye göre insanın
varoluşu ona atfedilen her türlü özden önce gelir. İnsan kendi kimliğini kendi oluşturur ve bundan
da kendi sorumludur. İşte varoluşçu feminist akımın kurucusu kabul edilen Simon de Beauvoir’ın
hareket noktası da varoluşçuluğun bu özcülük karşıtlığı olmuştur. Ona göre kadın biyolojisiyle
tanımlanmamalıdır.
İkinci dalga feminizminin başlamasında ve teorisinde çok önemli bir etkisi olan Simone de
Beavoir’ın, “İkinci Cins” isimli üç ciltlik eseri, yıllardır süren kadın mücadelesinin en önemli
öğesine, aile ve toplumsal cinsiyete yöneliktir. Simone de Beavoir, özellikle bir tespitiyle ikinci
dalga feministlerin hem ideolojik hem pratik olarak yollarını çizmiş, “Kadın doğulmaz, kadın
olunur” söylemiyle toplumsal cinsiyeti isabetli biçimde özetlemiştir. İkinci Cins’in üç cildi de dişi
cins olarak doğmuş bir insanın, yıllar içinde nasıl eğitilip “kadın” olduğuna ilişkindir. Bütün kitap,
cinsiyet rollerinin doğal değil, öğretilmiş olduğunu kanıtlayan bilgi ve deneyimler içermektedir.
Beauvoir’a göre modern kültürde kadın erkeğe göre tanımlanmıştır, erkek özne (belirleyen) kadın
ise “öteki”dir. Kadının kurtuluşu için bunun değişmesi gerekir. (Beauvoir, 1993:42).
Bu teori, doğal olan ve doğumla beraber belirlenen “cinsiyet” (sex) kavramı yanında,
doğduktan sonra aile ve toplumun etkisiyle şekillenen ”toplumsal cinsiyet” (gender) kavramını
ortaya çıkarmıştır. “Toplumsal cinsiyet” kavramı, cinsiyet yerine cinsiyetin toplumsal anlamına
ve bu anlama yüklenen rollere dikkat çekmektedir. Feminist düşünürlere göre toplumsal cinsiyet,
kadın ve erkek rollerini toplumun beklentilerine göre şekillendirerek, toplumsallaşma ve toplumsal
kurumlar yoluyla yeniden üretilmesini sağlamaktadır. Bir başka deyişle toplumsal cinsiyet, erkek
ve kadın arasındaki “gerçek” toplumsal farklılık olarak değil, toplumsal rollerinin, ekonomik,
etnik ve ırksal topluluklara mensubiyetlerinin aksine cinsel/biyolojik farklılıklarıyla tanımlandığı
özneler grubuna ilişkindir. Gerçekten de biyolojik cinsiyetin getirdiği farklılıklardan öte toplumsal
cinsiyet rolleri kadınların toplumdaki ikincil rollerini analizde daha kullanışlı bir çerçeve sunmakta
ve çok şey ifade etmektedir.
Bununla birlikte varoluşçu feminist teori ilerledikçe toplumsal cinsiyetin aslında sadece
sonuç olduğu görülmüştür. Beauvoir, kadın siyasetini ve feminizmi derinden etkilemiş;
feministler, kürtaj ve doğum kontrolün yasallaşması için mücadele ederek, kadına dayatılan kadın
aleyhindeki toplumsal rolleri ve kadına ilişkin tüm özcü varsayımların terk edilmesi gerektiğini
savunmuşlardır. Onlara göre, kadına ilişkin toplumsal rol ve özü yeniden kurmak gerekir. Kadının
“kendi başına varlık” ve “başkaları için varlık” olmayı aşarak “kendisi için varlık” olduğu ortaya
konulmalıdır.

14.4. Marksist Ve Sosyalist Feminizm
Marksist feminizm kadına yönelik baskının sınıf temelli sosyal sistem içinde
yapılandırılmış olan eşitsizlikten kaynaklandığını vurgulamıştır. Çünkü kadınlar kapitalizm için iş
gücünün yeniden üretilmesinde, sorumlulukların taşınmasında ve çocuk bakımını üstlenilmesinde
önemli rol oynamaktadırlar. Kadına yönelik baskı diğer baskı türleriyle (ırk, engellilik gibi)
etkileşim halindedir. Bu nedenle baskıcı sosyal ilişkilerin analiz edilmesi ve anlaşılması
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gerekmektedir. Ayrıca güç ekonomik olarak yansımaktadır ve bu ekonomik gücün kadınları
kontrol etmede kullanıldığı görülmektedir. Kadınlar bu durumla başa çıkmak zorundadır ancak,
bu başa çıkış esasen kadınların ezilmişliğinin analizini gerektirir bu da ancak üretim biçimleri ve
kapitalizmin analizi ile gerçekleşebilir. Bu nedenle kadınların ücretli emek alanından dışlanmaları
ve ev alanında üstlendikleri yeniden üretim sorumlulukları ile sınırlandırılmalarının analizleri
yapılmalıdır.
Marksist feminist teorinin gelişmesinde Marks ve Engels'in görüşlerinin büyük önemi
vardır. Marx’ın tarihsel materyalizm doktrini, kültürel ve toplumsal olanın maddi ve ekonomik
koşullar etkisiyle oluştuğunu söyler. Marx’a göre, ideoloji egemen sınıfın çıkarlarına göre oluşur.
Egemen sınıf, kapitalistlerse, egemen ideoloji de kapitalist bir ideoloji olacaktır. Engels’in
“Ailenin Kökeni” adlı eseri, Marksist düşünceyi feminist düşünceye yaklaştıran ilk eserdir.
Engels’in bu eserindeki temel tez, tarih öncesi komünist anaerkilliğin belirli bir dönemden sonra
ataerkilliğe nasıl evrildiği ya da ikame edildiği üzerinedir. Engels ataerkilliğe geçişi özel
mülkiyetin, devletin ve ailenin ortaya çıktığı, ekonomik ilişkilerin değiştiği döneme denk gelen
büyük bir değişimin parçası olarak düşünür. Özel mülkiyet ile birlikte baba olan erkek için miras
sorunu da gündeme gelmiştir. Aile kurumu, erkeğin kadından doğacak olan çocuğun sorgusuz
sualsiz gerçek babası olma isteği (miras ve mülk sorunu) sonucunda erkek tarafından yaratılmış
bir kurum olarak ortaya çıkmıştır; ekonomik gücün erkeğin elinde olması ve kadını gelecek
nesillerin bakıcısı olarak aile içinde tutma isteği ise ataerkilliği ortaya çıkarmıştır. Çekirdek aile
yapısı ve özel alandaki işlerin önemsizleşmesi kadını eve hapsetmiştir. Bu sorun ancak kadınların
toplumsal üretim alanına girmesi ve özel üretim alanını toplumsallaştırarak çözülebilir.
Marksist kadınlar başlangıçta işçi sınıfı mücadelesi etrafında erkeklerle güç birliği yapmış
ve feminizmi işçi sınıfı kadınlarının sorunlarıyla ilgilenmeyen bir burjuva kadın hareketi olduğu
gerekçesiyle reddetmişlerdir. Ancak radikal feministlerin kadınların sırf kadın oldukları için
ezildiklerini ortaya koyması, marksist feminist düşünce üzerinde önemli bir etki yaratmıştır.
Marksist feminizm, ataerkillikle kapitalizmin çıkarları arasındaki ilişkiyi sorunsallaştırmaması
nedeniyle radikal feministler tarafından eleştirilmiştir. Marx’ın analizinde belirleyici olan maddi
koşullar olduğu için bu koşullarda ortaya çıkan aktörler, bireyi çok üst düzeyde aşan, onları
kuşatan ve onlarda bir kolektif bilinç geliştiren sosyal sınıflar olmaktadır. Ancak sınıf mücadelesi
verirken kadınlar daima erkeklerin gerisinde ikinci planda kalmıştır. Bu eleştiriye karşılık sosyalist
feministler, sadece sınıf değil, ataerkillik ilişkilerini de açıklayacak kuram arayışları sonucunda
ikili sistemler yaklaşımını geliştirmişlerdir. Bu yaklaşıma göre toplumsal cinsiyet çözümlemesini
hem kapitalist hem de ataerkillik üzerinden yapılması gerekmektedir. Çünkü bu iki sistemin bir
araya gelmesi kadınlar için olumsuz etkiler yaratmakta ve kadınları baskı altına almaktadır.
Böylece sosyalist feministler, kadın sorunsalını sadece Marks’ın düşünceleriyle
sınırlamamış, aynı zamanda ataerkil baskının farkına varmışlardır. Bu nedenle ataerkil sistem ile
kapitalizmi kadın açısından ayrı ayrı ele almışlardır. Onlara göre, erkeklerin kadınları denetleme
isteği, kapitalistlerin işçileri denetleme isteği kadar güçlüdür. Dolayısıyla marksist feminizm,
radikal feminizmin etkisiyle başkalaşmış bir Marksizmi doğurmuş ve bu akım sosyalist feminizm
olarak ortaya çıkmıştır. Marksizmin içinde barındırdığı doğru bilinç ve yanlış bilinç kavramları
doğrudan feminizm ile ilişkilendirilebilecek kavramlar olduğundan sosyalist feministler tarafından
kabul görmüştür. Sosyalist feministlerin genellikle erkek ve yönetici grup çıkarlarına hizmet eden
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“yanlış bilinç’’e karşı erkekle özdeşleşen ideolojileri açığa çıkarma sürecinde, kendi ezilmişlik
durumları karşısında doğru bir bilinci geliştirme yönünde kadınları teşvik ederler.
Ayrıca çağdaş sosyalist feministlerin odaklandığı yer, öncelikli olarak ev ve ev içi emek
olduğundan ücretli işçi olarak kadının üretimle ilişkisi, kadın ve sınıf arasındaki bağ, ev ve ailenin
ideolojik toplumsallaşmadaki rolü ve amaca hizmet eden uygulamalar üzerinde de önemle
dururlar. Son olarak sosyalist feministler kadınlar arasında sınıf farklılıklarının olduğunu da
düşünürler. Ancak sosyalist feminist yaklaşımda bir analiz aracı olarak ‘’sınıf’’ kategorisine
‘’toplumsal cinsiyet’’ kategorisi de eklenir. Bu yaklaşımda aile içindeki toplumsal cinsiyet
ilişkileri de dâhil olmak üzere cinsiyet ilişkileri, toplumsal olarak yapılandırıldığı gibi bu ilişkiler
toplumsal olarak daha eşitlikçi ve faydacı bir yapıda hem bozulabilir hem de yeniden kurulabilir
özelliktedir.

14.5. Radikal Feminizm
Radikal feminist düşünce ve kuramı, ikinci dalga feminizm ile birlikte ortaya çıkmıştır.
Birinci dalga feminizmi Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra suskunluğa gömülmüş, feminist hareket
sekteye uğratmıştı. Ancak İkinci Dünya Savaşı sırasında erkeklerin cepheye gitmeleriyle birlikte,
kamusal alandaki üretimde kadın emeği daha görünür olmuş, kadınlar mesleklerde daha aktif
olarak varlıklarını göstermeye başlamıştı. Savaşın bitmesi ve erkeklerin yeniden üretime geri
dönmesi, kadınların evlerine geri çağrılması sonucunu doğurmuş, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra
oluşan refah kapitalizminin, teknolojik gelişmelerle birlikte ev içi konforun kadınları evlerinde
tatmin etmesi beklenmişti.
Ancak özellikle 68 döneminin radikal sancıları bir şekilde kadın hareketine de yansımış,
feministlerin eylemlerinde erkeğin kadına karşı beslediği olumsuz duyguları vurgulayan birçok
olay karşısında radikal feminist akım “feminist bir devrim” önerisinde bulunmuştur. Bu dönemde
radikal feminist kuramın bütün söylemleri Yeni Sol’a bir direniş özelliği taşımıştır. Ataerkil
söylem ve üslubu reddederek, kadın örgütleri içinde yeni ve özgün bir kadın üslubunun imkânı
üzerine yoğunlaşan radikal feministler, eril tahakkümün toplumdaki bütün baskıcı unsurların
kökeninde yatan şey olduğunu düşünmüşlerdir. Onlara göre, Batı emperyalizminin temelinde
cinsiyetçilik yatmaktaydı ve bütün baskıların ilk ve özgün modeli olarak erkek-dişil roller
sisteminde görülmeliydi. Bununla bağlantılı olarak radikal feministler evliliği reddederek,
evliliğin ve ailenin ortadan kaldırılmasını ve ‘üreme için rahim dışı yollar’ın geliştirilmesini
savunmanın yanı sıra erkek tahakkümünden ve bu tahakkümü üretecek kurumlardan, ilişkilerden
kaçınılması gerektiği üzerinde durmuşlardır. Bu düşünceye göre, ataerkil sistemde, erkeğin
kadına, yaşlı erkeğin genç erkeğe, yaşlı kadının genç kadına veya çocuğa, hatta kadının kadına
baskısı söz konusudur. Bu çok köklü baskı ve iktidar hiyerarşi sistemi reformla düzeltilemeyecek
kadar köklüdür. Çünkü sadece hukuksal ve siyasal yapılara değil, aile, sanat, bilim gibi tüm
toplumsal ve kültürel yapıların içine işlemiştir. Bu nedenle, dil ve kültür erkek egemenliğinden
çıkmalı, siyasal iktidar yeniden şekillendirilmelidir. Hiyerarşi ve liderlik sorunu olmayan bu akım,
ilk kez ABD’de ortaya çıkmasına karşın İskandinav ülkelerinde yaygınlık kazanmıştır.
Görüldüğü gibi, radikal feminizm 1960’lardan sonra ataerkil sistemde kadını
sorunsallaştırmıştır. Bu akımda feminizm, erkeklerin sahip olduğu, denetlediği ve fiziksel olarak
egemenlik kurduğu bir dünyada evrensel bir kız kardeşlik olarak tanımlanmıştır. En önemli
303

önermesi ise “kişisel olan politiktir” şeklinde ifade edilmiştir. Özel alanı, farklılıkları merkeze
alarak liberal feminizm ve marksist feminizme bir eleştiri niteliği taşıyan radikal feminizm erkek
kültürüne meydan okuyarak, kadının erkeğe göre biçimlendirilmesine karşı mücadele etmiştir.
Buna göre, liberal feministler ve marksist feministler, var olan erkek kültür ve değerlerini
içselleştirdikleri için kadınların da erkek standartlarına göre yaşamalarını savunmaktadırlar. Oysa
kadının kurtuluşu erkekten farklılaşmasından geçer. Dolayısıyla liberal feministler, kadının
erkekle eşitliğini vurgularken; radikal feministler, kadın ve erkek farkını vurgulamışlardır. Öte
yandan Radikal feministlerin Marksist feministlerden ayrılan yanları ise, kadın ve erkeği, çıkarları
birbirinden çok ayrı iki sınıf olarak görmeleridir. Bu akımın temsil ettiği bazı düşünürlere göre,
İktisadi sınıf çatışmasında önce cinsiyet sınıfları arasındaki çatışmayı görmek gerekir. Bu yönüyle
radikal feminizm, meşrulaştırılmış ve kurumsallaştırılmış erkek egemenliğinin ortadan
kaldırılmasını amaçlaya bir akım olarak görülebilir.
Radikal feminizm de, liberal feminizm gibi, kadın haklarının siyasi eylemler, gösteriler
yoluyla ortaya konmasını önerir. Aynı zamanda tıpkı marksist feministler gibi kadınların
düzenlediği organizasyonların ve kız kardeşlik unsurunun toplumsal değişimde önemli rol
oynayacağını ortaya koyar. Ancak radikal feminizmin kendine özgü hareket ve söylemleri ile bu
hareketin önemli kazanımları vardır. Bunlardan belki de en önemlisi hem kadın hem de erkeklerde
kadınlığa bakışı farklılaştırmalarıdır. Diğer yandan yeni politik mekanizmalarla kadınların politika
yapmalarını desteklemiş, bilinç yükseltme toplantıları, alternatif yaşam biçimleri, aile ve toplum
yaşamında eşit iş bölümü, kendi düşüncelerini yansıtacak ve yaşatacak kurumların kurulması
yönündeki faaliyetlerle kadınların politik anlamda güçlenmesine ve farkındalık kazanmalarına
katkı sağlamıştır. Bilinç yükseltmesi; kadınların, kadınlar ve kadının yeri hakkındaki yanlış
kavramlaştırmaları ve popüler kavramları yeniden gözden geçirmelerine izin vermiş ve duyguların
öneminin vurgulanmasına da hizmet etmiştir. Kişisel olana vurgu ve ilginin yasallaşması;
cinsellik, beden, arzu ve dişi özne üzerine odaklanmış feminist teori konusunda birçok yazı
yazılmasının önünü açmıştır. Kadına yönelik fiziksel, cinsel içerikli şiddetin yaygınlığı üzerinde
çalışmalar yaparak, şiddeti politik bağlamda tanımlamışlardır. Böylece bilinç yükseltme sürecinin
kendisi başlı başına bir siyasal eylem olarak rol oynamış ve bu eylem geleneksel soldan tamamıyla
farklı bir siyasi eylem olarak kabul görmüştür.

14.6. Ekofeminizm
Yirminci yüzyılın sonunda feminist teori, postmodernizm ve onun savlarından birisi olan
çok kültürcü teorinin de etkisinde kalarak farklılıklara daha duyarlı bir yola girmiş, ırk, sınıf, etnik
bağlam ve cinsel farklılıklar feminist teoride daha sık gündeme getirilen konular haline gelmiştir.
Postmodernizm düşünce içinde feminist hareketler genellikle, üçüncü dalga olarak da adlandırılır.
Bu dönemde bilime kadın merkezli bir eleştiri getirme, feminist hukuk ve yasalar, kadınlar
arasındaki farklılıkların ifade edilmesi, tek tipleştiren liberal teorinin şiddetli eleştirisi, dünyanın
çeşitli bölgelerindeki kadınların konumu belli başlı konular olarak ele alınmıştır.
Ekofeminizm de postmodern düşünsel ortamda 1980’lerden sonra gelişen önemli feminist
hareket alanlarından birisidir. Küresel kapitalist gelişmelerle birlikte doğal dünya hızla
yağmalanmaya başlamıştır. Zehirli atıkların yaydığı riskler ve yerel habitatların tahribi çoğunlukla
kadınlar üzerinde doğrudan bir etki yaratmaktadır. Kadın ve doğa özdeşliği üzerinde duran
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ekofeministler, bu özdeşliğin kültürel bir inşa olarak görülmesi gerektiğini söylemişlerdir.
Kapitalist üretim ile birlikte, genel olarak kişilerin tüketici olmalarından kaynaklı olarak
yabancılaşma yaşamaları yanında özel olarak toplum tarafında üretilen ideal kadın ve beden algısı
nedeniyle sürekli ideale yaklaşmaya çalışmakta ancak bu idealde uzak olduğu algısı kadınların
yabancılaşmalarını farklı şekillerde yaşamalarına neden olmaktadır. Şöyle ki kadınların kendi
bedenlerine yabancılaşma süreci iktidar tarafından dönemsel olarak dayatılan farklı beden kalıpları
ve roller ile kadının gerçek kimliğinin ve bedeninin parçalanması olarak ifade edilmektedir. Söz
konusu parçalanma durumu, doğanın insandan ayrılmasına benzemektedir.
Bu yaklaşıma göre kişi ve toplum doğadan, kadın erkekten ayrılarak hem felsefi düzeyde
hem de sosyal hayatta bir ikilik oluşturulmaktadır. Söz konusu ikilik nedeniyle kadın ve doğa baskı
altında tutulmakta ve kadın kendine, bedenine, doğaya yabancılaşmaktadır. Doğayı yok etmeye
çalışan ataerkil kapitalizm, doğayı yansıttığını iddia ettiği kadın bedenini de aşağılayarak yok
etmeye çalışmaktadır. Bu yabancılaşma ve baskı durumu; insan ve doğa, kadın ve erkek, beden ve
akıl ikiliklerinin ortadan kaldıracak bütünsel bir yaklaşımın kabul edilmesiyle sonlandırılmalıdır.
Dolayısıyla eko-feminist teorinin temel önermelerinden biri, kadın ve doğanın sembolik
anlamda birbirleriyle ilişkili olmalarıdır. Bu kapsamda, kadının ve doğanın yabancılaştırılması ve
baskı altına alınması süreçleri birbirine benzemektedir. Diğer bir önerme ise doğanın erkeğin
boyunduruğu altında olması kadınların da boyunduruğu altında olması demektir. Aslında asıl
suçlu, sadece insan-merkezli bir dünya düşüncesidir, çünkü bu yaklaşım doğaya hükmetmeyi
meşrulaştıran yegâne düşünüş ve varoluş biçimidir. Bu yaklaşımla ekofeminizm ekolojik bilinç
için kadınlara zemin hazırlar. İnsan, doğanın ve insanların birbiri üzerindeki etkilerinin farkına
varırsa, doğada ne yapıp ne yapamayacağının kararını verirken daha bilinçli olacaktır.

14.7. Sosyal Hizmet Ve Feminist Yaklaşım
Sosyal hizmet perspektifinden feminizm, toplumsal hareket ve kadınlar için yasal ve sosyoekonomik eşitliği savunan bir öğreti olarak tanımlanır. Feminist sosyal hizmet ise, sosyal hizmetin
bilgi, beceri ve değerlerini kullanarak, feminist yaklaşımla bireylerin ve toplumun cinsiyet
ayrımcılığından kaynaklanan duygusal ve sosyal sorunlarının çözümüne yardım eder. Feminist
sosyal hizmet, feminist kuramın temel kavramları olan toplumsal cinsiyet, ataerkillik,
kamusal/özel alan ayrımı gibi kavramları kullanır. Bu çerçevede kadınların deneyimlerini
başlangıç noktası olarak kabul ederek toplumsal cinsiyet rolleri ve ataerkilliğe meydan okumayı
içinde barındırır. Feminist sosyal hizmet uygulamasının odağında kadınların sorunlarıyla ilişkili
farkındalıklarının yükseltilmesi ve güçlendirilmesi vardır ve bu yönüyle geleneksel sosyal hizmet
uygulamasına yönelik alternatif bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımda feminist sosyal
hizmetin, cinsiyet ayrımcılığının yol açtığı duygusal ve sosyal problemlerin üstesinden
gelinmesinde bireylere ve toplumlara yardım etmek üzere geliştirilmiş, feminist bir yönelimi olan
değer, beceri ve bilgi bütünlüğünden söz edilir.
Feminizmin sosyal hizmet uygulamaları üzerinde iki yönlü bir etkisi olduğu
savunulmaktadır. Birincisi geleneksel sosyal hizmet kuramının cinsiyet ayrımına dayalı bir süreç
olarak yapılandırıldığını ortaya koymuştur. Diğer bir etkisi ise feminist sosyal hizmet
uygulamasının sadece kadınlarla çalışmak olarak yanlış algılanmasının önüne geçmiştir.
Analizlerinde dünyadaki kadın deneyimlerini başlangıç noktası olarak ele alan, kadının toplum
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içindeki konumu ve kişisel ilişkilerinden kaynaklanan sorunlara odaklanan, yapısal eşitsizliklere
işaret eden feminist sosyal hizmet, aynı zamanda toplumsal ilişkilerin birbirine bağlı doğası
üzerine de odaklanmayı sağlar. Toplumsal ilişkiler aynı zamanda kadınların erkekler, çocuklar ve
diğer kadınların birbirini etkileme ve ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik profesyonel
müdahalelere de ihtiyaç duyar. Bu yaklaşımda kadın çevresiyle birlikte ele alınır, dolayısıyla
kadının güçlenmesi çevresini de etkiler.
Feminist sosyal hizmet, kadınlarla çalışırken daha önce değindiğimiz gibi toplumsal
cinsiyeti temel referans noktası olarak ele almıştır. Feminist sosyal hizmette kadınların refahının
birincil olarak ele alınması, sosyal hizmet uzmanlarının kadınları sadece eş ya da anne olarak
görmelerini de engellemiştir. Kadınların özel ihtiyaçlarını bütüncül bir biçimde karşılamak,
yaşamlarının karmaşık yanlarıyla baş etmelerini sağlamak feminist sosyal hizmetin bir parçasıdır.
Feminist sosyal çalışmacılar, analizlerinde kadına önemli bir yer atfetmenin yanı sıra, kadınlara
erkeğin artığı olarak bakan toplumsal cinsiyet körü kuram ve uygulamaları reddeder. Feminist
kuramda ise cinsiyetler arasındaki ilişkinin politik olduğu görüşü hakimdir. Çünkü eşitsiz güç
ilişkileri içinde sosyal olarak inşa edilmişlerdir. Buna göre erkek ve kadın kategorileri ve
özellikleri, kültürel ve sosyal yapılarla uyumludur. Benzer şekilde, şiddet ve cinsel istismar birey
ya da aile patolojisi değildir, kişisel alandaki erkek gücünün gösterisidir.
Bu perspektifle feminist sosyal hizmet uygulamasını biçimlendiren temel ilkeler Dominelli
tarafından geliştirilmiştir. Bu ilkeler şöyle sıralanabilir:
1.

Kadınların farklılıklarını tanımak;

2.

Kadınların güçlerini değerli kılmak;

3. Farklı kadın grupları arasında farklılığın eşitsiz güç ilişkileri için bir temel almasını
önleme konusunda ayrıcalıkları ortadan kaldırmak;
4. Yaşamlarının tüm boyutlarında kadınların kendi kararlarını verebilmede aktif
olduğunu göz önünde tutmak;
5. Birey olarak kadınların sosyal koşullar içindeki yerin belirleme ve birey ve kolektif
birim arasındaki karşılıklı bağlantıyı onaylamak;
6. Kadınlara, kendi ihtiyaç ve problemlerine buldukları çözümleri ifade edecekleri bir
alan sağlamak;
7. “kişisel olan politiktir” ilkesini uygulamanın makro, mezo ve mikro düzeylerinde
kabul etmek;
8.

Bireysel güçlük ve sıkıntıları genel konular olarak yeniden tanımlamak;

9. Kadınların ihtiyaçlarını yaşamlarının her alanında diğerleriyle etkileşimlerde
bulunan diğer tüm insanlar gibi ele almak;
10. İnsan ilişiklerinin bağımsız doğasını teşhis etmek ve bunun birey ya da grup düzeyinde
neye yol açtığı ve nasıl gerçekleştiğini kavramak;
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11. Kadınların bireysel problemlerinin sosyal nedenleri olduğunu teşhis etmek ve her
müdahalede bu iki düzeyi ele almak;
12. Bireysel problemlere yönelik ortak çözümler bulmaya çalışmaktır.
Bu ilkeler genel olarak sosyal hizmet mesleğinin ilkelerini de oluşturmaktadır. Şöyle ki
kadınlara yönelik toplumsal cinsiyet eşitsizliğini kendi ifadeleriyle anlamak ve güçlenme için
gerekli koşulları sağlayabilmek sosyal hizmetin; bireyselleştirme, katılım, bireyin ve toplumun
bulunduğu yerden başlama, müracaatçının kendi kaderini tayin hakkına saygı (selfdeterminasyon), insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri ile yakından ilişkilidir. Çünkü feminist
yaklaşım, tıpkı sosyal hizmet gibi, güçsüz ve baskı altında konumlanan gruplardan kadına ilişkin
gerçeği anlama ve değiştirme çabasında başarılı olabilmek adına, değişme sürecine konu olanların
görüşlerinin ön plana çıkarılmasını önemser. Feminist yaklaşım ve uygulama bu anlamda sosyal
hizmetin temel söylemlerini gerçekleştirmede önemli bir araçtır.
Feminist bir sosyal hizmet uygulaması için cinsiyetçilik karşıtı kuram ve uygulama
bütünleşmiş olmalıdır. Thompson’a göre (2001: 61) cinsiyetçilik karşıtı uygulamanın feminist
sosyal hizmetin de paylaştığı temel bileşenleri şunlardır:
1. Sosyal hizmet müdahalesinin amacı güçlendirmedir (empowerment) uyumlandırma
(adjustment) değil. Sosyal hizmet, kadınların aile içinde “doğru” yere uyum göstermelerinde
yardım etmek için değil, deneyimledikleri baskıya meydan okumaları konusunda güç kazanmasına
yardım eder.
2. Sterotipik varsayımlardan kaçınma önemlidir. Örneğin erkeğin ailenin reisi olduğunu
ve ailede öncelikli karar vericinin erkek olduğunu varsaymamak gerekir.
3. Aile ideolojisi cinsiyetçiliği güçlendirir. Sosyal hizmet uygulaması ailenin hem güçleri
hem de zayıflıklarını teşhis ederek aileye ilişkin dengeli bir görüşü temel almalıdır. Sosyal hizmet
uygulaması sadece cinsiyetçiliğin çözümlenmesini değil, hizmet kullanıcılarının, cinsiyetçiliğin
kendi problemlerinin çözümünde bir engel olduğunu ya da problemlerini desteklediğini anlamada
bilinç yükseltme çalışmalarında yer almasına odaklanmalıdır.
4. Kadınlar, erkek egemen toplumda “görünmezdir”; başarıları ve katkıları nadiren kabul
edilir. Sosyal hizmet uzmanları bu tuzaktan kaçınmalı ve kadınların duygu, düşünce ve işlerini
değerli kılmalıdır. Mikro düzeyde sosyal hizmet, kadınların benlik saygısını arttırmakta, makro
düzeyde kadınların cinsiyetçi değersizleştirmesini kırmakta bir rol oynar.
5. Cinsiyetçilik karşıtı uygulama, egemen ayrımcı tutum, değer, uygulama ve yargılara
meydan okumayı kapsar.
Yukarıda sayılan ilke ve temel bileşenlerin belirlediği feminist uygulamalar “müracaatçı”sosyal hizmet uzmanı ilişkisinde, işyerinde, kişisel ve mesleki yaşamda eşitlikçi ilişkileri
geliştirmeye çalışır. Analizlerinde yapısal ve bireysel düzeyleri, kişisel ve politik olanı, özel ve
kamusalı bütünleştirir. Feminist sosyal hizmet uzmanları, bir kadın müracaatçının ihtiyaçlarını
karşılamaya çalışırken, bireyi sosyal olarak yapılanmış toplumsal cinsiyet baskısı ve bunun diğer
baskı biçimleriyle ilişkileri içinde bir bütün olarak kavrar ve bu bağlamda kişinin refahını
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arttıracak hizmetleri araştırır. Bu anlamda sosyal hizmet uzmanı kadınların problemlerini ailede
karşılaştıkları sorunlarla ya da patoloji ile açıklamaktansa toplumdaki güç eşitsizliği ile
uğraşmalıdır. Nitekim, feminist sosyal hizmet, toplumsal cinsiyet baskısının kadının özel durumu
üzerindeki etkisini dikkate alırken, kişinin kendi kararlarını verme kapasitesi ve aktif olmasına
vurgu yapar. Ayrıca kadınların ikincil konumlarını sonlandırmayı amaçlar.
Görüldüğü üzere feminist sosyal hizmet uygulaması kökenini feminist kuramdan
almaktadır. Kadın deneyimini başlangıç noktası olarak alan, güçlendirme kavramına vurgu yapan,
ataerkilliği sona erdirmeyi amaçlayan, kadınların içinde bulundukları sorunların oluşum
dinamiklerini ve sosyal yapıyla bağını kurmalarına yardım eden, eşitlikçi ilişkiler inşa etmeye
önem veren bir yaklaşımdır. Feminizm birçok anlamda iyi bir sosyal hizmet uygulaması ile
paraleldir; özellikle etik kurallarda her türlü ayrımcılığa karşı durmaktadır. Sosyal hizmetin
odağında “çevresi içinde birey” vardır ve bu anlayış, ayrımcılığın bireyin refahını nasıl etkilediğini
farkına varılması konusunda açıklayıcı olmaktadır. Ayrıca insan hakları ve sosyal adalet
ilkelerinin gözetilmesi ve eşitlik ilkesinin ön plana alınması açısından paralellik göstermektedir.
Sosyal hizmet bilim ve mesleğinde feminizm, epistemolojik, pedagojik, araştırma ve
müracaatçıyla doğrudan uygulama gibi alanlarda etkili olmuştur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Feminist düşünce birçok perspektifiyle uzun bir tarihe dayanmaktadır. Feminist düşünce
sisteminin en önemli unsuru gerçek anlamda bir eğitim ve eleştirel düşüncenin gelişmesidir.
Günümüze dek birçok farklı düşünür tarafından değerlendirilen ve uzun bir tarihsel
geçmişe dayanan feminist teori, genel olarak toplumda kadına karşı yüzyıllar öncesinde oluşan
düşüncenin nedenlerini araştırarak, günümüz toplumunda kadının nasıl bir konuma sahip
olduğunu ve bu konumun daha iyi bir hale gelmesi için yapılacaklarla ilgili çalışmalardan
oluşmaktadır.
Feminizm ise kadının toplumdaki konumunun iyileştirilmesine yönelik çalışmaları temel
alan, erkekler ile kadınlar arasında “gerçek bir eşitlik” oluşmasını amaçlayan bir “mücadele”,
“ideoloji”, “toplumsal hareket” olarak tanımlanabilir. Bu amaçla kadın haklarını ve özgürlüğünü
temel alır ve karşı cins ile etkileşim halinde olan heterojen toplumda belirleyici güce kadınların da
dahil olması gerektiği görüşünü savunur. Bu anlayışa göre feminizm, kendini sürekli yeniden
üreten ataerkil sisteme karşı, sorgulama, öz farkındalık, kolektif bilinç ve dayanışma ile güç
kazanacaktır.
Feminizm, 19. yy modern dönem içinde doğmuş ve belli aşamalardan geçerek günümüze
kadar ulaşmıştır. Kadının ikincil konumuna ilişkin açıklamalar modern feminist akımlarda içinde
bulundukları zaman ve koşullar gereği farklılaşmakla birlikte farklı ırk, sınıf ve toplumdan gelen
kadınların sorunlarına ayrı ayrı değil tüm kadınlar için ortak kurtuluş reçeteleri sunulmuştur.
Örneğin, kadının ezilme kökenine ilişkin radikal feministler aileyi, sosyalist feministler üretim
ilişkilerini, liberaller yasaları neden olarak göstermiş ve kendi görüşleri doğrultusunda tüm
kadınları kapsayıcı çözümler bulmayı amaçlamışlardır. Bu nedenle tek bir feminist yaklaşımdan
söz edilememektedir. Genel tarihsel süreç içinde yedi kuram oluşmuştur. Bunlar; liberal, kültürel,
varoluşçu, Marksist ve sosyalist, radikal feminizm ile ekofeminizmdir.
Feminist sosyal hizmet kapsamı irdelendiğinde, bu kapsam içerisine kadınlık olgusunun
sosyo-politik, kültürel ve ekonomik boyutları yanında, mikro, mezzo ve makro uygulamaların
tümü dahil edilmektedir. Feminist yaklaşımın amacı, sosyal hizmet uygulamasında müracaatçının
içinde bulunduğu duruma toplumsal cinsiyet rollerine ait inanışların ve kalıpların etkisini
belirlemektir. Bunu yaparken kadının güçlenmesine vurgu yapar, belirlenmiş ilke ve bileşenleri
sosyal hizmet mesleğinin temel ilkleri ile uyumludur.
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Bölüm Soruları
1) Feminizmin ortaya çıkışı aşağıdakilerden hangisi ile yakından ilişkilidir?
a) Sanayi devrimi
b) Psikoloji ve sosyolojiye
c) Sosyal politikaya
d) Kadın özgürlüğü
e) Hiçbiri
2) Feminizm kelimesi ilk defa aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılmıştır.
a) Mary Wollstonecraft
b) Charles Fourier
c) Benjamin Franklin
d) Karl Marx
e) Simon de Beauvoir
3) Aşağıdakilerden hangisi feminist kuramlardan değildir?
a) Eşitlikçi
b) Ekofeminizm
c) Varoluşçu
d) Liberal
e) Marksist
4) Kadın ve doğa özdeşliği üzerinde duran ..............feminist yaklaşımdır?

311

5) Aşağıdakilerden hangisi feminist sosyal hizmet uygulamasını biçimlendiren temel
ilkelerden (Dominelli tarafından geliştirilen) birisi değildir?
a) Kadınların farklılıklarını tanımak
b) Kadınların güçlerini değerli kılmak
c) Farklı kadın grupları arasında ayrıcalıkları ortadan kaldırmak
d) Birey olarak kadınların sosyal koşullar içindeki yerin belirleme
e) Kadınların kendi kararlarını verebilmede erkeklerden destek alması
6) İkinci dalga feminizminin başlamasında ve teorisinde çok önemli etkisi olan düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Simone de Beavoir
b) Charles Fourier
c) Benjamin Franklin
d) Karl Marx
e) Hiçbiri
7) Aşağıdakilerden hangisi aydınlanmacı liberal feministlerin doğal haklar doktrinine
bağlı temel düşünceleri içerisinde yer almaz?
a) Akla inanç,
b) Kadının ve erkeğin ruhları ile akılcı yeteneklerinin aynı olduğuna inanç,
c) Toplumsal değişime ve toplumun dönüşümüne etki etmenin en iyi yolunun eğitim özellikle eleştirel düşünülebilmek için eğitilmek-olduğuna inanç,
d) Bireyin diğer bireylerden ayrı olarak gerçeği arayan, akılcı ve bağımsız bir aktör olarak
hareket eden ve haysiyeti bağımsızlığına bağlı olan yalnız bir varlık olduğu görüşü
e) Kadınların akılcı yeteneklerinin erkeklere göre daha sınırlı olduğuna inanç,
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8) Olympe de Gouges’un “Kadın Hakları” adlı metni (1791) kadın hakları ve feminizm
üzerine ilk söylem olarak kabul edilmiştir.
a) Evet
b) Hayır
9) Sosyal hizmette
aşağıdakilerden hangisidir?

feminist

yaklaşımın

sistem

perspektifinden

temel

amacı

a) Kadının çalışma hayatına girmesini teşvik etmek
b) Kadınların güçlendirilmesi
c) Kadın yoksulluğunu azlatma
d) Cinsiyet eşitliği
e) Kadın haklarının artırılması
10) Karl Marks “Kadın doğulmaz, kadın olunur” söylemiyle toplumsal cinsiyeti isabetli
biçimde özetlemiştir?
a) Evet
b) Hayır

Cevaplar
1)d, 2)b, 3)a, 4)eko, 5)e, 6)a, 7)e, 8)a, 9)b, 10)b
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