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Fraktal Psikoloji Aktüel Dergisinin ilk sayısına 
gösterilen ilgi, bizler için motivasyon kaynağı anlamına 
geldiğini ifade etmek isterim. Bu motivasyonla 
hazırlamaya çalıştığımız derginin ikinci sayısını siz 
değerli okurlarla buluşturmaktan büyük bir mutluluk 
ve onur duymaktayız. 

Psikoloji biliminin her zaman odağında olmayı başaran, 
kişilerarası ilişki kalitemizi ve buradan alacağımız 
yaşam doyumunu doğrudan etkileyen affetme ve 
bağlanma konuları dergimizin bu sayısındaki başlıkları 
arasındadır. Bireyi ergenliğe, yetişkinliğe, yaşlılığa 
hazırlayan çocukluk yıllarının iki temel çalışma konusu 
olan travma ve oyun konuları bu sayımızın önemli 
başlıklarındandır. Son yıllarda psikolojik danışma/
psikoterapi eğitimlerinin olmazsa olmazı olarak bilinen 
süpervizyon ve ustalaşma konusunu, aynı zamanda 
yaşam kalitemizi etkileyen beslenme konusunu siz 
değerli okurlarla buluşturmaktayız. 

Alanında yeterlilikleri güçlü ve pozitif ayrışan bilim 
insanlarının kaleminden çıkan bu yazılar güncel, pratik 
ve hayata dair pek çok bilgiler içermektedir. Okurken 
kendimizi, çocukluğumuzu, ailemizi, eğitimimizi, 
ilişkilerimizi, yaşam kalitemizi, meslek yaşamımızı, birey 
oluşumuzu da okuduğumuz ve anlamaya çalıştığımız 
bu yazılar için yazarlarımıza minnettar olduğumu 
belirtir, bu sayımızın siz değerli okurların yaşamlarına 
pozitif katkılar sağlamasını temenni ederim…

Prof. Dr. Mehmet KANDEMİR 
Kırıkkale Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi 
Psikoloji Bölümü 
mkandemir.tr@gmail.com
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Yaşam Enerjimi Nasıl 
Doğru Kullanırım? 
Affetme ve Affetme 
Esnekliği
Doç.Dr.Tuğba Seda ÇOLAK 
Düzce Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı 

Dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Hayat, daha önce 
deneyimlenmemiş pek çok yaşantı sunuyor. Bu süreç ve 
yaşantılar, insan ihtiyaçlarını değiştiriyor ve şekillendiriyor. 
Eskiden önemli olan ve ihtiyaç duyulan pek çok kavram önemini 
yitirdi. Yeni kavramlar karşımıza çıkıyor ve hızla “trend” oluyor. 
Ama değişmeyen tek şey insan ilişkilerine olan ihtiyaç. Burada 
da insana bakış ve ele alış şekli değişiklik gösteriyor. Eskiden 
psikoloji bilimi hastalık odaklı, olumsuz belirtileri arayan ve 
bunları iyileştirmeyi amaçlayan bir bakış açısına sahipti. Ancak 
bazı araştırmacılar ruh sağlığının olumsuz belirtileri azaltmaktan 
çok daha fazlası olduğunu fark etti ve psikoloji alanı, insan 
yaşamını etkileyen olumlu kavramlara doğru yöneldi. Affetme de 
bu kavramlardan bir tanesi. 
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Affetme, son zamanların ilgiyle ele alınan kavramlarından 
biri. Sıklıkla kişisel gelişim kitaplarında, blog ve vloglarda, 
makalelerde vs. karşımıza çıkar oldu. Dillerde çokça yer eden, 
insanların ideallerden bahseder gibi bahsettiği, ancak gerçek 
yaşamın içinde kullanmaya imtina ettikleri de bir kavram 
affetme. Aslına bakılırsa affetme kavramıyla tanışmak ve 
yaşamın bir parçası haline getirmek, bir süreç ve cesaret 
gerektiriyor. Neden mi? Bu sorunun cevabını arayalım.

İnsanların affetmeyi nasıl öğrendikleri sorusu sosyal bilimlerde 
önemli sorular arasında yer alır. Araştırmacılar affetme 
konusundan bahsederken, affetme yolları aramayı kanser için 
kesin bir yol aramayla eşit tutmaktadır. Bazıları için bu çok 
abartılı bir benzetme gibi görünebilir. Kansere çare arayan 
kişiler küresel ölçekte ruhun acısını sonlandırmak için çalışır. 
Affetme yollarının peşine düşen kişiler ise acı veren duyguları 
sonlandırmak için çalışmaktadır.

Peki, nedir bu affetme? Affetmenin ne olduğu çok önemlidir 
ama sanırım ne olmadığını bilmek daha da önemli. İnsanların 
affetme yerine kullandığı ancak tamamen farklı anlamlara 
gelen, bu nedenle de affetmeyi zorlaştıran kavramlar mevcut. 
“Affetme” sizin için ne anlama geliyor hiç düşündünüz mü? 
Affetmek bazı insanlar için hatalı kişiye “gel bu hatayı tekrar yap, 
beni yeniden incit” demekken, bazı insanlar için hatayı sineye 
çekmek gibi algılanabiliyor. Ya da incitici bir olay yaşandıktan 

Araştırmacılar 
affetme 

konusundan 
bahsederken, 

affetme yolları 
aramayı kanser 
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aramayla eşit 
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sonra inciten kişiyle yeniden aynı bağlamda ilişki kurmadan, yani 
uzlaşmadan affetmenin gerçekleşmesi mümkün değilmiş gibi 
değerlendiriliyor. Bir kısım insan içinse yaşanan olayların inkar 
edilmesi ya da unutulması, hiç yaşanmamış gibi davranılması 
şeklinde anlamlandırılabiliyor. Aslında bir kişi affettiğinde, olayı 
nadiren unutur. İnsanlar trajik olayları hatırlama eğilimindedir, 
fakat affetmede kişi taşıdığı öfke, kırgınlık, kızgınlık, dargınlık, 
öç alma isteği vb. kendine zarar veren duyguları bırakarak yeni 
yollarla olayı hatırlayabilir. 

Affetmenin bir başka yanlış kullanımında hatalı kişinin bir 
nevi boyunduruk altına sokulmasının bir aracı gibi ele alınıyor: 
Mağdur olan affetmiş gibi görünüp yeniden ilişkiye dönmesine 
rağmen suçun failine tekrar tekrar suçunu hatırlatarak 
gücü elinde tutabiliyor. Gerçek affedicilikte ise, haksız yere 
incitilen kişi darılma ve intikam haklarından vazgeçmeyi 
seçerek, onun yerine suçluya şefkat, merhamet gibi olumlu 
duygular sunabiliyor. Ama merhamet olmadan da affetme 
gerçekleşebiliyor. Bir kişi affettiğinde, suçlunun davranışını 
açıkça ahlaki açıdan yanlış olarak nitelendirebilir, ancak işlediği 
suça karşın suçluyu insan olarak doğuştan bir değere sahip bir 
kişi olarak kabul eder. 

Affedicilik kapılarını uzlaşmaya açabilirken, ilişkinin doğası 
incinen kişinin isteğinden çok suçlunun güvenilirliğine dayanır. 
Pek çok araştırma suçlunun özür dilemesi, pişman olması, 
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hatasını telafi etme çabası gibi davranışlarının affetmeyi 
kolaylaştıran unsurlar olduğunu ortaya koymuştur ancak 
affetme, affeden bireyin içsel süreçleriyle ilgili bir kavramdır 
ve bu telafi çabalarına bağlı değildir. Gerçek affedicilik gönüllü 
ve koşulsuzdur. Böylece üçüncü bir unsurun baskısıyla motive 
edilemez ya da suçlu tarafından yapılan yanlışın tanınması ya da 
gönül almaya dayanmaz.

Affetmenin güçsüzlükle ilişkili olduğunu düşünen büyük bir grup 
insan olduğu söylenebilir. Mağdur ya da mağdur yakınlarının 
affetme davranışı, pes etme, güçsüz olma gibi faktörlerle 
açıklanabilir ancak durum tam olarak bunun tersidir. Aslına 
bakarsanız affetme güçlü insan davranışıdır. Suçlu bir kişiyi 
affedebilmek için kişinin kendi acısını keşfetmesi ve bunun 
sonucunda suçlu kişiye yeniden insan olarak bakabilmesi 
gerekmektedir. O kişinin nasıl bir ortamda büyüdüğünü, nelerle 
karşılaştığını, bu suçu işlemesine zemin hazırlayan faktörlerinin 
neler olduğunu düşünme cesaretini göstermelidir. Kızılderililerin 
sözünde de olduğu gibi “Benim hayatımı yargılamadan önce 
benim ayakkabılarımı giy ve benim geçtiğim yollardan, 
sokaklardan geç. Benim takıldığım taşlara takıl yeniden ayağa 
kalk ve aynı yolu tekrar git benim gittiğim gibi, anca o zaman 
beni yargılayabilirsin.”

Gurura tutunmak ve onun gölgesi altında affetme riskini 
almamanın dışarıdan güçlü ve havalı göründüğü farz edilir. 
Öfke, dargınlık, gurur gibi duygular aslında yaşanan acının 
getirdiği üzüntüyü gizliyor olabilir. Aynı zamanda bir nevi kendini 
koruma kalkanıdır çünkü dışarıdan güçlü göründüğü zannedilir. 
Birey içinde yaşadığı üzüntü, hayal kırıklığı, pişmanlık gibi daha 
kırılgan duyguları saklar. Bu da ıstakozun kabuk değiştirirken 
bir taşın altına girmesi ve kendini koruması gibi yırtıcılardan 
(üzüntü, suçluluk, yas vb.) kendini korumanın bir yoludur. 

Affetme bir yaşam biçimidir. Yaşamda negatif duyguların 
yükünden kurtulmayı sağlayan, ne yaşanmış olursa olsun pozitif 
duygulara kapı açan ve bireyin enerjisini doğru kaynaklara 
yöneltmesini sağlayan bir yetenektir ve tamamen geliştirilebilir. 
Yeter ki affetmeye gönüllü ve istekli olun. Kolaydır demiyorum 
hatta maruz kalınan suçun/hatanın boyutuna göre zorluk 
derecesi de değişir. Bir “affetme” çözümüne ulaşmadaki zorluk 
suçun çeşitliliği ve incinmeden önceki ilişkinin kalitesi gibi bazı 
dışsal değişkenlerle çeşitlenecektir. Ancak affetme, yaşama 
açılan kişinin penceresindeki manzarayı değiştirir ve çok önemli 
bir duygu düzenleme aracıdır.

Affetme, yaşama 
açılan kişinin 

penceresindeki 
manzarayı 

değiştirir ve çok 
önemli bir duygu 

düzenleme 
aracıdır.
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Affetme gerçekleştiğinde kendimizi olumsuz duyguların kölesi 
olmaktan kurtarırız. Pek çok araştırmacı affetmeyi tanımlarken 
fail kişiye karşı olumsuz duygulardan vazgeçmenin yanı sıra 
merhamet gibi olumlu duygulara sahip olmayı da tanımlamanın 
içerisine dahil etmiştir. Aslına bakarsanız merhamet bir 
panzehir olarak işlev görür ve olumsuz duyguların yıkıcı etkisini 
ortadan kaldırır. İnsanlar duyguları hakkında düşündüklerinden 
daha fazla ama bazı konularda da daha az kontrol sahibidir. 
Affetme geçmişi değiştirme ümidinden vazgeçmek şeklinde 
değerlendirilebilir. Olumsuz duygularla geçmişi değiştirme 
isteğini sürdüren birey, affetme ile duygularını değiştirebildiğini 
deneyimler. Zaten sorumluluğu ve gücü de bununla sınırlıdır. 

Araştırmalar affetmenin bir kararla başladığını ve bir sürece 
yayıldığını ortaya koymuştur. Affetme bir seçimdir ve kişi verdiği 
bir kararla affetme sürecini başlatabilir. Buradan her şey, her 
suç ve suçlu affedilmeli gibi bir zorunluluktan bahsedilmediği 
aklınızdan çıkmasın. Ama affetme süreci fiziksel sağlıktan tutun 
da ruhsal sağlığın neredeyse tüm boyutlarında faydalı sonuçlar 
vermektedir. Örneğin affediciliğin kalp atış hızını, kan basıncını, 
öfke duygularını, düşmanca davranışları ve saldırgan, takıntılı 
düşünceleri (ruminasyon) azaltabileceğini gösteren araştırmalar 
mevcuttur. 

Biraz da affetme türlerine bakalım. Affetmeyi gerekli kılan bir 
süreçle karşı karşıya kaldığınızda çoğunlukla üç durumdan 
birine ihtiyaç duyarsınız: Kendinizi affetme, başkasını affetme ya 
da affedilme. Bazı araştırmacılar bu listeye durumu affetmeyi 
de dahil etseler de bir kısım araştırmacı buna karşı çıkar. 
Çünkü affetme kişilerarası süreçte gerçekleşen bir durumdur. 
Sevdiklerinize zarar veren bir doğa olayı gibi bir durumun 
affedilemeyeceğini belirtirler. Örneğin günümüzde yaşanan 
salgın sürecinde, salgını affetmek tek başına rahatlamanın 
kaynağı olarak görülmemektedir.

Gelelim kişilerarası affetme sürecine. Hangi durumlarla karşı 
karşıya kaldınız? Bu soruyu bir grup insana soruyorlar ve 
insanlar başkalarını affetmeleri gereken durumları hatırlarken 
hiç zorlanmıyorlar ancak affedilmeye ihtiyaç duydukları 
durumları hatırlarken zorlandıklarını ifade ediyorlar. İnsanoğlu 
kendi hatalarını hatırladıkça özsaygısı zedelenebiliyor. Bu 
nedenle kendini kayırma eğilimi gösteriyor. Hayatta kalma 
prensibi ile de kendisine yapılan hataları unutmayarak bir 
nevi kendisini koruyor. Peki ya kendini kayırmanın işlemediği 
durumlarda!

Affetme bir 
seçimdir ve 
kişi verdiği 
bir kararla 
affetme sürecini 
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Kendinize karşı bir suçunuz olduğunda ya da bir suça karşı 
verdiğiniz tepkilerde kendini affetme karşımıza çıkıyor. 
Kendini affetme psikolojik iyi oluşla yani iyi hissetme haliyle 
önemli düzeyde ilişkili bulunuyor. Daha uzun süreli anlam ve 
amaç sahibi olmayla ilişkilendiriliyor ve utanç, suçluluk gibi 
duyguların azalmasında önemli bir rol oynuyor. Kendini affetme 
bireyin kendisini olduğu gibi, hata yapabilen bir varlık olarak 
kabul etmesiyle ilişkilendiriliyor. Kendine hata yapma hakkını 
veren birey, kendini geliştirme kapasitesine güvenerek hatalı 
davranışlarını değiştiriyor. 

Başkalarının hatalı oldukları durumlarda ihtiyaç duyulan 
başkasını affetme ise depresif belirtileri önemli düzeyde 
azaltıyor. Suçluya empati göstermek affetmeyi kolaylaştırıyor. 
Aslında insanları, kendimiz de dahil, hata yapabilen varlıklar 
olarak kabul etmek affetmeyi kolaylaştırır. Ancak yaşamda daha 
büyük kontrol sahibi olmayı istemek ve hatta başka insanların 
davranışları üzerinde de kontrol sağlama çabası affetme 
sürecini de zorlaştırır. Bu bağlamda bakıldığında her insan hata 
yapabilir ve bu onunla ilgilidir. Kendimizle ilgili olansa bu yaşantı 
ile ne yapacağımıza karar vermektir. İster kin, nefret, intikam 
duygularıyla öç almayı bekleriz, ister yaşamımıza kaldığımız 
yerden devam ederken bu yaşantıdan da ders çıkarırız.

Tam olarak burada da yeni bir kavramla tanışma zamanı: 
Affetme esnekliği. Affetme esnekliği doğru yerde, doğru 
zamanda, doğru şekilde affetme davranışını ortaya koymayı 
anlatan bir kavramdır. Affetme esnekliği geliştirmek üç 
aşamalı bir süreçtir. Yukarıda da bahsedildiği üzere öncelikli 
olarak affetmeyi doğru bir şekilde tanımak, gerçek affetmeyi 
sahte affetmelerden ayırmak birinci basamak olarak 
değerlendirilmektedir. Eğer birey affetmeyi başkasına verilen 
bir hediye, kendi değerini düşüren, zayıf olduğunu gösteren bir 
yaşantı şeklinde değerlendiriyorsa bu, affetmeyi tanımadığı 
anlamına gelir. 

İkinci aşamada affetmeye ilişkin bilgileri içselleştirme karşımıza 
çıkmaktadır. Affetme tanımlarına bakıldığında pek çok zorlayıcı 
kavram karşımıza çıkıyor. Suçluya empati duymak, ona karşı 
merhamet, şefkat hissetmek, onu yeniden saygıya değer bir 
birey olarak görmek vs. Özellikle yaşanan kırgınlığın hemen 
ardından affetme tanımlarına doğru bir şekilde hakim olsak 
bile, bu bahsedilenleri içselleştirmek zorlayıcı olacaktır. Bu 
da affetmenin gerçekleşmesi için uygun zamanın henüz 
gelmediğini gösterir. Birey duygularını yaşamadığı, bastırdığı 
müddetçe o duygular farklı zamanlarda tekrar ortaya çıkmaya 
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mahkumdur. Bu yüzden kırıcı olayın getirdiği üzüntü, hayal 
kırıklığı gibi duyguları yaşamaya izin vermek önemlidir.

Üçüncü aşamada ise uygulama yani affetmenin davranışa 
yansıması söz konusudur. Burada ister suçluyla (bu bir başkası 
ya da kendiniz de olabilir) ilişkinizi yeniden düzenlemeye karar 
vermelisiniz. Kendini affetme uzlaşmayı zorunlu kılar ancak 
başkalarını affetmede uzlaşmayı tercih etmeyebilirsiniz. O 
kişiyi yeniden yaşantınızın bir parçası olarak görmeyi tercih 
etmeyebilirsiniz. Ama diğer taraftan onun da hata yapma 
potansiyeline sahip bir insan olduğunu kabul ederek bu 
davranışın altındaki motivasyonu anlamaya çalışabilirsiniz. Belki 
o dönemde zorlayıcı şeyler yaşıyor olabilir, ya da davranışının 
alternatifini bilmiyor olabilir. Bile isteye sizi üzüyorsa (ki bu çok 
nadir gerçekleşir) o zaman onun için taşıyacağınız olumsuz 
duygulara gerçekten gerek var mı?

Affetme yaşanan kırıcı olay sonucunda mağdurun olumsuz 
duyguları hissetme hakkından bilinçli bir şekilde vazgeçerek, 
kendine sunduğu bir hediyedir. Olumsuz duyguların ağırlığından 
bireyi kurtarır ve kaldığı yerden yaşamına daha güçlü devam 
etmesini sağlar. Affetme esnekliği ise bu süreci uygun 
koşullarda gerçekleştirmeyi sağlayan bir beceridir. Hem 
affetme hem de affetme esnekliği geliştirilebilir. Her zaman 
olumlu yaşantılara sahip olmak yaşam kurgusuna aykırı bir 
beklenti olur. Her zaman bizi kıran, inciten, zorlayan durumlarla 
karşılaşmamız olası. İşte anahtar nokta burası. Yaşamda 
yaşanacak pek çok an ve deneyim var. Olumsuz yaşantılara 
enerji ayırmak ve bu yeni yaşantıları sınırlandırmak yerine, 
affetmenin özgürleştirici etkisinden faydalanmaya ne dersiniz?
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Küçük Travma
Dr. Safiye YILMAZ 
Psikolojik Danışman 
Milli Eğitim Bakanlığı

Acıyla geçtiğim yoldan geçiyorsun
İzlerime rastlıyorsun, bıraktıklarıma,

O yolda çekmiştim ruhumu patlatan fitili orada
Benden savrulan parçalar kurusa da 

İzleri var hâlâ, yolun kenarında.

(Birhan Keskin)

Travmanın da küçüğü mü olurmuş deyip küçümsemeyin. 
Kendi küçük olsa da etkisi büyük. Burada Alman mimar 
Ludwig Mies van der Rohe’un ‘Less is more’ meşhur sözü akla 
gelmektedir. Yani bazen az gibi görünen şeyler daha büyük 
etki yaratabilmektedir. Bazen biri bize sorununu anlattığında 
‘aman bu da dert mi’ deriz. Halbuki kimin hangi sorunu ne kadar 
yaşadığını bilmiyoruz. Bir de karşımızdaki kişinin gözlükleriyle 
baksak o olaya farklı düşünebiliriz. İşte tam da burada algı 
devreye giriyor. Yani önemli olan olay değil, o olayın bize 
hissettirdikleridir. Travma temel bir tehdit hissidir. Algılanan 
bir güvenlik eksikliği hissi de denilebilir Ve bu herkes için 
farklıdır. Travma, bedende nasıl “hatırlandığı” ile ilgilidir. Birinin 
travmasının etkisini yargılamak, ölçmek veya boyutlandırmak 
zordur. Bunu yapabilen tek kişi bunu hisseden kişidir. Zorbalık 
son derece travmatik olabilir. Postpartum depresyon, anksiyete 
veya diğer duygudurum bozuklukları oldukça travmatik olabilir. 
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Utançtan, ihanetten ve işlerden kaynaklanan travma derin, kalıcı, 
büyük bir etki bırakabilir. Bunlar “küçük t” olarak kategorize 
edilse de küçük t travma diye bir şey yoktur. Travma travmadır 
ve bu travma türü travmatik bir olay olarak sınıflandırmak 
için gereken APA ya da DSM tanı kriterlerini karşılamasalar da 
travmanın tüm belirtilerini gösterir. Önemli olan hayatınızdaki 
sıkıntıların sizin üzerinizdeki etkisidir. Belirgin travmada da gizli 
travmada da bunun travma olduğunu düşünüyorsanız ya da 
travma reaksiyonları yaşıyorsanız, o zaman travmadır. Çünkü 
travma tamamen özneldir.

Bir şeyleri kategorize etmek ya da “anlaşılabilir” kategorilere 
koymak istemek insan doğasında vardır. Bazı insanlar travma 
söz konusu olduğunda büyüklüğün önemli olduğuna inanıyor 
gibi görünüyor. Hatta bazı travma türleri diğerlerinden  daha 
az zarar verici, daha az ciddi  gibi konuşmamızı sağlayan 
terminolojimiz bile var. Bazen insanlar birisinin travmasını 
“Büyük T (Büyük Travma)” ya da “Küçük T (Küçük  Travma)” olarak 
tanımlarlar. Ancak travma sonrasında travmayı yaşayan insanlar 
için deneyimlerini veya duygularını en aza indirmek zararlıdır. 
Akıl sağlığı uygulamalarında bazı travmatik olayları diğerlerinden 
daha az veya daha önemli olarak kavramsallaştırmak da 
yararsızdır. Küçük ‘t’ travma türü de diğer travmalardan daha 
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az zarar verici, daha az ciddi gibi bir terminoloji oluştursa da 
gerçek böyle değildir. Travma mağdurlarının bu terminolojiyle 
kendilerini damgalanmış hissetme riski vardır. Örneğin, “Bu 
sadece ‘küçük t’, bu yüzden üzülmemeliyim” gibi işlevsel 
olmayan düşünceye sahip olabilirler.

Gündelik dilde, Büyük T, daha dramatik travma türlerini 
tanımlamaktadır. Şiddet, savaş, cinayet, tecavüz, soygun ve 
tekrarlayan cinsel veya fiziksel istismar gibi olaylar büyük 
travmaya örnektir. Büyük T, genellikle ya çok büyük şiddetteki 
tek bir olay travmasıdır ya da toplumun tekrarlayan cinsel ya 
da fiziksel istismar gibi büyük olduğuna inandığı bir travma 
türüdür. Gazete okuduğumuz haberlerdeki olaylar bu travma 
türüne örnek olarak gösterilebilir.

Küçük t travma tipik olarak insanların “daha küçük” olduğunu 
düşündüğü şeyleri ifade eder. Bir ebeveyn duygusal olarak 
mevcut olmadığında, çocuklukta duygusal ihmal yaşandığında, 
aynı zamanda sağlık sorunları, akıl hastalığı veya madde 
kullanım bozukluğu olan bir ebeveynin olmasıyla ve devamlılık 
arz eden gelişimsel istismar ile de anlaşılması daha zor olan bu 
travma türü ortaya çıkar. Bunlar büyük travmalar gibi belirgin 
bir şekilde anlaşılmasa da aynı derecede zararlıdırlar. Genellikle 
uzun zaman içinde oluşurlar ve birikirler. AIP modelinde, küçük 
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“t” travmalar, daha az travmatik ya da sabit oldukları için 
değil, daha yaygın oldukları için travmadır.  Kısacası çocukluk 
ve ergenlikteki travmatik olaylara maruz kalma, tekli olaylar, 
travma kümeleri ve/veya kümülatif deneyimler büyük ve küçük 
t travmalara (T/t) neden olur.

Ebeveynle çocuk arasındaki güvensiz bağlanma da travmatik 
olabilir. Travma, birincil bakımveren kişileriyle ilişkiniz güvensiz, 
dağınık veya kaçınılmaz olduğunda ortaya çıkar. Travma 
hayatınızın başlarında meydana geldiğinde, sinir sisteminiz 
değişir. Bedeniniz hep alarmda olduğunda, vücudunuz uyuşmaya 
alıştığında travmanın etkisi artar. Bir kişi hayatta kalma 
becerileri olarak işlev gören sağlıksız başa çıkma becerileri 
ile bedenin sıkıntılı durumuna adapte olur. Bunlar yeme 
bozukluklarına, alkol almaya ve ilaç kullanımına neden olur.

Erken dönemlerde karşılanması gereken psikolojik ihtiyaçlar 
karşılanmadığında birey üzerinde olumsuz çıktıları olsa da, bu 
ihtiyaçların karşılanmamasından kaynaklanan olumsuz ruhsal 
durumun tedavisi mümkündür. Danışanın çocukluk döneminde 
karşılamadığı ihtiyaçlarını doyurmak için yapılan tedaviyi 
gelişimsel onarım olarak adlandırmaktadır. Örneğin, kronik 
olarak  hasta bir ebeveyne sahip olan ve kendisi hakkında 
konuşmamayı öğrenen bir çocuk, ihtiyaçlarını belirtmek için izin 
alması gerekebilmektedir Bu tip küçük ‘t’  travma yaşantılarını 
ise Hensley (2015) gelişimsel travma olarak adlandırmaktadır. 
Gelişimsel travma, zaman içinde meydana gelen olayları ifade 
eder ve danışanın nörolojik sistemini kademeli olarak travmatik 
durumda kaldığı andan beri etkiler ve değiştirir. Bu travma 
türü, çocuğun doğal psikolojik büyümesinde de kesintilere 
neden olabilir. Gelişimsel travmaya neden olan örnekler, 
ebeveynden vazgeçme veya uzun süreli ayrılma, dengesiz veya 
güvensiz bir ortam, ihmal, ciddi hastalık, fiziksel veya cinsel 
istismar ve bakıcının ihaneti şeklinde sıralanabilir. Bu tür bir 
travma, çocuğun dünyadaki emniyet ve güvenlik duygusu 
üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir ve bu çözülmeyen travma 
yetişkinlikte korku ve çaresizlik duygusu olarak ortaya çıkabilir.

Tek bir olay travmasından kurtulan bir kişi güvende ve stabile 
hissettikleri sağlam bir duygusal temele sahip olabilir. Bununla 
birlikte, karmaşık veya uzun süreli travma öyküsü olan bir 
kişi onu inşa etmek zorunda kalacaktır. Dolayısıyla küçük 
t travmasına sahip olan kişi, yaşadığı diğer travmaların da 
üstesinden gelmekte zorlanır. Örnek: İki asker savaşa gidiyor. 
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Her biri savaşta aynı rahatsız edici sahneyi görür. Biri oldukça 
güvenli bir şekilde bağlanmış bir aileden, diğeri ise dağınık 
bir bağlanma sisteminden gelir. Güvenli bağlanma olan kişi 
duyguları hissetme, travma ile başa çıkma, duyguları düzenleme 
yeteneğine sahiptir ve işlemek için gerekli kaynaklara sahiptir. 
Diğer kişi TSSB gelişebilir, çünkü kişinin olayın etrafındaki 
dehşeti anlamasına ve işlemesine yardımcı olacak hiçbir 
güvenlik ve stabilizasyon temeli yoktur. Güvenli bağlanmaya 
sahip olan kişi için travmalarının çözümü genellikle daha hızlı 
olabilir çünkü bu birey zaten stabilizasyon temeline sahiptir.

İlişkilerde küçük t travma:

Birçok bağlanma sorunu, küçük “t” travma deneyimlerinden 
kaynaklanır. Kördüğüm atılan  kişisel bağlar, bağlanma 
yaralanmaları ile sonuçlanır. Bağlanma yaralanmaları ise çiftin 
çıkmazlarının temelini oluşturur. Örneğin, bir fincan verildiğinde, 
onunla ne yapılacağını bilmek için önceki “fincan” deneyimlerine 
ihtiyaç duyarız. Aynı şekilde, başarısız bir aşk deneyimi de 
ilişkilerle ilişkili bellek ağlarına işlenir  ve olası uyarı işaretleri 
gibi durumlar  hakkında kişinin bilgi tabanına katkıda bulunur. 
Bu durum her  ilişkiye güçlü yönler ve sorunlargetirir.

Küçük t travmalar, sorunlu ilişkilerin temeli olduğu gibi 
sorunlu ilişkiler de küçük t travmaya neden olabilir. Güven 
yaralanmaları örneği üzerinden gidersek… Bu durum en fazla 
savunmasız olan kişinin partneri tarafından göz ardı edildiğinde 
ya da reddedildiğinde yaralanan partnerin güveninin dağıldığı 
durumlarda meydana gelir. Bu durumda terapist danışana daha 
çok reddetme ve hayal kırıklıkları gibi küçük t travmalarını sorar.

Bazı kaynaklarda boşanma, iş kaybı, başarısızlık vb. gibi olumsuz 
deneyimler DSM tarafından travma olarak tanımlanmayıp 
risk faktörleri olarak görülür. Özellikle boşanma, evli bir çift 
arasındaki bağlanma bağının koptuğu ve boşanmış kişilerin 
tekrarlayan düşünceler, uyarılma, olumsuz biliş ve kaçınma 
davranışı gibi TSSB semptomlarını bildirdiği ciddi bir ilişkisel 
sorundur. Dolayısıyla, boşanma da küçük bir travma olarak 
düşünülebilir.  Başka bir deyişle, boşanmayı eski eşe bağlanma 
kaybından kaynaklanan küçük bir travma olarak ifade edebiliriz. 
Bu açıdan özellikle travma odaklı yaklaşımlar, boşanmanın 
etkisinden kurtulma için etkili müdahalelerde bulunurlar.

Küçük t 
travmalar, 

sorunlu 
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olduğu gibi 
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travmaya neden 

olabilir.
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TEDAVİ

Dünya çapında milyonlarca kişinin hayatında travma yaygındır. 
Yapılan çalışmalar tedavi olunmazsa, travma semptomlarının 
yaşam boyunca yaygın ve kalıcı olabileceğini göstermektedir. 
Travma söz konusu olduğunda ilk olarak  en etkili yöntem olarak 
EMDR yaklaşımı akla gelir. EMDR, TSSB’nin başarılı tedavisine 
ek olarak, birçok danışan için küçük t travmalarını çözmede 
de etkilidir  Ancak çocukluk travması, bağlanma travması ve  
fiziksel veya duygusal ihmal ve istismar gibi gelişimsel travmalar 
EMDR veya herhangi bir terapi ile daha uzun sürebilir. Beden 
kayıt tutar kitabında Van Der Kolk, küçük ‘t’ travma gibi çocukluk 
çağı travmalarının yetişkin travmasından daha zor çözüldüğünü 
ve EMDR’nin bu tür travma tedavilerinde çoğu zaman yetersiz 
olduğunu belirtmiştir. Bunun nedeni çoğunlukla duygusal 
istikrarın yer aldığı bir temele ulaşmanın daha uzun sürmesidir. 
Hastanın travmayı rahat ve güvenli bir şekilde işleyebileceği 
kaynakları kullanmasını ve kendi kendine bakım yapmasını 
oluşturmak zaman alır. Yine, güvenlik ve stabilizasyon sağlanana 
kadar travmayı işlemeye başlayamazsınız. Karmaşık travmalarda 
EMDR tedavisi de hızlı bir çözüm değildir. Güven  gerektirir. 
Çocukluk travmasının aşırı derecede nüanslı doğasını anlamak 
ve  sıkı bir bağlanma gerektirir. Oturumlar dışında olumlu başa 
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çıkma becerilerini kullanmak isteyen bir 
danışan gerekir. Uyum sağlamış iyi bir 

terapist gerektirir. Ve bu zaman alır. 
Bazen de küçük t travmalar büyük 

T travmaları tarafından gölgede 
kalabilir. Terapistlerin burada 
potansiyel küçük t travmaları 
içeren eksiksiz bir öykü almaları 
önemlidir. Öykü alınırken erken 

kayıpların ve travmatik olarak 
yaşanan diğer durumların 
(sağlık sorunları dahil) 
travma tarihi araştırılmalı ve 

küçük t travma kümeleri gibi,  
kişilerarası bağlantılar, sevme 
yetersizliği, izolasyon duyguları, 
benlik bölünmesi, kronik 
stres tepkileri ve disosiyatif 

semptomların erken raporları 
öğrenilmelidir. Bunun yanında danışanın  

yaşamı boyunca kullandığı güçlü yanları aramak 
da gerekir çünkü danışanların yalnızca bir sorun 

ve semptom yumağı olmadığını bilmeleri önemlidir. EMDR’da 
15 yıldan fazla bir süredir süpervizör olan Tracy Ryan Kidd ise  
küçük t travmaların tedavisi hakkında  şunları söylemiştir:’ 
Örneğin bir araba kazası gibi tek olaylı  travmatik yaşantılarda 
hazırlık süreci sadece birkaç seans sürebilir, ancak çocukluk 
çağı ve karmaşık travma türü  için hazırlık aşamasının bir süre 
uzatılması gerekebilir. Çoğu insan bunun farkında değildir 
ve hızlı bir düzelme olmadığı için hayal kırıklığına uğrayabilir. 
Ancak, danışan uygun şekilde hazırlanırsa ve işlenmeye hazırsa, 
EMDR, 25 yıldır karşılaştığım en güçlü terapi yöntemidir. ” 
Yani EMDR beynin zamanında yapamadığı işlemi yapmasını 
sağlar. Kilitli kalmış anı ile diğer anı ağları arasında ilişki 
kurulması, öğrenmenin sağlanarak bilginin adaptif bir şekilde 
depolanmasını mümkün kılar. Böylece danışan artık rahatsız 
olmaz ve anıyı yeni ve sağlıklı bir perspektiften görür.

HRV (kalp atış hızı değişimi), küçük ‘t” travması nedeniyle 
rahatsız olan bireylerin tedavisinde fizyolojik değişiklikleri 
ölçmek için uygun ve hassas bir yöntemdir. Kombine IES 
ve HRV önlemlerinin, kadın hastalarda “küçük t” travmatik 
maruziyetleri takip eden rahatsızlıkların tedavisi sırasında açık 
psikolojik ve  fizyolojik tepkileri anlamak için uygun olduğu 
sonucuna varılmıştır. Son zamanlarda, çeşitli beyin görüntüleme 
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çalışmaları çeşitli psikoterapötik tedavilerin beyin işlevlerini 
de  değiştirebildiğini göstermiştir. Küçük t travmalar pozitif 
psikolojide ise mikro travmalar olarak ele alınır. Dolayısıyla 
EMDR dışında pozitif psikoterapide bu travma türüne 
müdahalede kullanılmaktadır. Pozitif psikoterapi de mikro 
travmatik olayların neden olduğu çatışmaların yanı sıra kişinin 
gerçek kapasitesine ve kaynaklarına da odaklanmaktadır.

Eğitim kurumlarında çalışan psikolojik danışmanların yeterli 
düzeyde donanımları bulunmaması durumunda, küçük ‘t’ 
travmatik yaşantılara sahip olan veya ihmal edilen öğrencileri 
etkili sağaltımlara yönlendirmesi önerilir. Tedavi ile beraber 
önleme çalışmaları da küçük t travmaların çözümü açısından 
önemlidir. Rehberliğin ‘ayarlayıcı’ ve ‘tamamlayıcı’ işlevi 
çerçevesinde okulda öğrencilerin psikolojik ihtiyaçlarının 
karşılanması daha fazla vurgulanarak böyle bir okul iklimi 
oluşturulabilir. Böylece psikolojik ihtiyaç temelli bir okul iklimi 
oluşturularak hem eğitimde bir takım projeler geliştirmede, 
hem de ebeveynlere psikolojik ihtiyaçları karşılanmış çocuklar 
yetiştirmeyi olanak sağlayan uygulamalar veya proğramlar 
geliştirmede yardımcı olunabilir.
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Çocuk ve Oyun
Doç. Dr. Suat KOL 
Sakarya Üniversitesi 
Çocuk Gelişim Uzmanı

Çocuk için oyun, hatta insanlık için oyun ne anlam ifade eder. 

Aslında oyunun bizim için anlamını ifade etmek çok da kolay 
değildir. Oyun insanın en temel gereksinimidir. Oyun aslında 
kolaylaştıran, anlamlaştıran, eğlenceli hale getiren, öğreten, 
kısaca hayatı hayat yapan en temel olgudur. 

Bu yazıda genel bir çerçeve çizerek çocuk için oyunun önemi ve 
etkisine yönelik bir bakış açısı ortaya koymaya çalıştık.

Temeldeo oyun canlıların hayata hazırlanmalarını sağlayan 
en önemli etkinliklerden biridir. Yavrular ebeveynleri ve diğer 
yavrularla oyunlar oynarsa aslında yetişkinlikte hayatta 
kalabilmelerini sağlayacak olan birtakım avlanma becerilerini, 
temel yaşam gereksinimlerini kazanırlar.

Tıpkı diğer canlılarda olduğu gibi insanoğlunu hayata hazırlayan, 
en temel öğrenme ortamlarını oluşturan, sosyo duygusal 
gelişimini destekleyen, fiziksel yeterliliklerine katkı sağlayan, 
yaparak yaşayarak bilgiyi yapılandırarak öğrenmesini sağlayan 
en temel faaliyettir. Çocuğun keyif alarak mutlulukla dahil 
olduğu, aktif bir süreç yaşadığı ve motivasyonu yüksek düzeyde 
katıldığı oyun ortamları sayısız deneme fırsatları sunan şüphesiz 
ki gelişimini en etkin destekleyen ortamlardır.
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Gelişime etkisini biraz detaylandırarak kısaca önemli 
gördüğümüz alanlarda etkilerine göz atalım.

Bilişsel ve dil gelişimi açısından değerlendirildiğinde; oyun 
çocuğun öğrenmesi için şüphesiz en önemli faaliyettir. Bilgiyi 
yapılandırması, araştırarak keşfederek öğrenmesi, önceki 
öğrenmelerini etkin olarak kullanması, bilgiyi sınaması, ihtiyaç 
duyulduğunda ihtiyaç duyulduğu kadar öğrenmeye olanak 
sağlaması, öğrenmeyi eğlenceli hale getirmesi, güvenli 
ve sayısız deneme fırsatı sunması çocuğun öğrenmesinin 
temelini oluşturur. Ayrıca öğrenmenin en temel değişkenleri 
olan güdülenme, motivasyon ve isteğin üst düzeyde olması 
da öğrenmenin gerçekleşmesinin yanında kalıcı olmasına da 
olanak sağlar ve oyunun bilişsel gelişim açısından son derece 
önemli olduğunu ortaya koyar. Yine çocuğun önemli öğrenme 
faaliyeti olan akran öğrenmesine, işbirlikli öğrenmeye ve 
Vygotsky’nin ifade ettiği biçimde bilenin bilmeyene rehberliğini 
ve yardımını esas alan öğrenmeyi de destekler. Çocuk oyunda 
çevresiyle etkileşime girer ve iletişim kurar. Bu da dil gelişimini 
olumlu yönde etkiler. Dil gelişimde oldukça önemli olan 
etkileşim, alıcı dile katkı sağlayacak yeni kelimeler öğrenmesi, 
telaffuz becerisini geliştirmesi, konuşma ihtiyacı oluşturacak 
ortamların oluşması açısından oyunun çocuğa eşsiz ortamlar 
sunduğu muhakkaktır.

Oyunun çocuğun fiziksel gelişimine sağladığı katkıyı aslında 
söylemeye gerek yok. Çünkü özellikle çocuk oyunları hareket 
temelli gerçekleştirilen faaliyetlerdir ve hareket fiziksel 
gelişimde çok önemlidir. Çocuğun nitelikli beslenmesinin 
yanında kemiklerini ve kaslarını geliştiren fiziksel aktiviteleri 
gerçekleştirmesinin en etkin yolu oyunlardır. Bu da fiziksel 
gelişimine katkı sağlar. Ayrıca psikomotor düzeyde öğrenmeyi 
de destekler. Çocuk büyük ve küçük kas gelişimi ile denge ve 
kontrol becerilerini oyun sayesinde nitelikli biçimde geliştirir.

Sosyo duygusal gelişim açısından değerlendirildiğinde; eğer 
insanların hayatında oyun olmasaydı muhtemelen sosyalleşme 
ve toplumsallaşmada bu kadar başarılı olamayacaklardı 
desek fazla abartmış olmayız. Çocuğun çevresiyle etkileşime 
girmesi, birlikte yaşamanın gereği olan temel kazanımları 
elde etmesini sağlayan en önemli etkinliktir oyun. Çocuk 
oyunla aslında en insani davranışları ve değerleri kazanır. 
Paylaşmayı, yardımlaşmayı, dayanışmayı, sırasını beklemeyi, 
kendini ifade etmeyi, başkalarının kendini ifade etmesini 
anlamayı, kendi haklarını korumayı, başkasının haklarına saygı 
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duymayı…. biçiminde kazanımlarını çok uzun bir liste olarak 
sayabiliriz. İnsanın en temel niteliklerini oluşturan bu kazanımlar 
etkin biçimde oyunla kazanılır. Ayrıca çocuğun duygulara 
yönelik farkındalık oluşturmasını, duygularını doğru biçimde 
kullanmasını, başkalarının duygularını anlamasını ve bunu 
esas alarak davranış sistemi geliştirmesini de ciddi biçimde 
destekler. Çocuk oyun sayesinde gerçekleştirdiği bu kazanımlar 
yetişkinliğinde kullanarak sağlıklı bir birey olarak toplumun bir 
parçası olur.

Sosyo-duygusal düzeyde elde edilen kazanımlar çocuğun 
kişilik gelişimine de etki eder. Freud kişiliğin beş yaşında büyük 
oranda oluştuğunu ifade eder. Yaşantı yoluyla elde edilen 
deneyimler de yaşam boyu kişiliği besler. Bireyde kişilik kalıtım 
ve çevrenin etkisiyle oluşur. Kişiliği besleyen bu iki temel damar 
mizaç ve karakterin gelişimini sağlar. Mizaç kişiliğin genetik 
yönünü temsil eder ve gen aktarımı ile oluşurken, kişiliğin ahlaki 
yönünü ifade eden karakter de çevresel etmenlerin etkisiyle 
oluşur. Çocuğun karakterinin istendik düzeyde gelişmesi, içinde 
yaşadığı topluma uygun bir biçime dönüşmesini sağlayacak 
en önemli etkinlik oyundur. Oyun çocuğun toplumun temel 
hafızası olan kültür aktarımı ile mensup olduğu toplumun 
dinamiklerini kavrarken kişiliğinin de o yönde gelişmesine 
olanak sağlayacaktır. Ayrıca mizacından kaynaklı olan sosyal 
uyum problemlerine neden olacak cimrilik, kıskançlık, kabalık 
vs. gibi davranışlarının da olumlu karakter kazanımı ile etkisini 
azaltılmasına katkı sağlayacaktır.

Ahlak algısı çocuğun bilişsel gelişimine ve yaşadığı sosyal 
çevrenin ona sunduklarına paralel olarak gelişir. İnsanların 
birlikte yaşamalarına olanak sağlayan ve evrensel düzeyde 
kabul gören bazı temel değerlerin gelişimine oyunun çok 
büyük etkisi vardır. Çocuk sosyo-duygusal gelişim ile kazandığı 
birtakım değerlere ek olarak yalan söylememek, haksızlık 
yapmamak, çalmamak, karşılık beklemeden iyilik yapmak 
gibi değerleri oyun içinde kazanır, yanlış kazanımlar var ise 
bunları da oyunun yaptırım gücü ile azaltır ya da tamamen 
bırakır. Toplumun temel ahlaki değerlerini oyunun sağladığı 
güvenli ortamlarda kazanır ve bunları yetişkinlikte yaşantısına 
yansıtarak toplumun bir parçası olur. Bununla birlikte çocukta 
beklenen davranışların toplum tarafından sosyal pekiştireçlerle 
desteklenmesi bu kazanımları daha nitelikli ve kalıcı hale getirir. 
Çocuğun cinsel farkındalığını gerçekleştirmesinde, cinsel kimlik 
oluşumunda, cinsel rolleri kavramasında da oyun oldukça 
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etkilidir. Karşı cins ile ve hemcinsleri ile 
doğru sosyal ilişki geliştirmesini destekler.

Peki çocuğun oyun ortamları nasıl 
desteklenmeli? Bu da üzerinde durulması 
gereken önemli bir sorudur.

Öncelikle çocuğun oyun oynayabileceği 
nitelikli ortamların oluşturulması, destekleyici 
materyallerin kullanılması önemlidir. 

Evde çocuk oyun oynarken onun çevreye 
uygun şekilde oynamasını beklemek yerine 
çevreyi onun oynamasına uygun hale 
getirmek önemlidir. Ortamda çocuğun 
zarar görmesine neden olabilecek eşyaları 
kontrol altına almak gerekir. Ayrıca 
çocuğun araştırmasına, keşfetmesine ve 
yaratıcı düşünce becerilerine engel olacak 
sınırlamalarda bulunmamak da önemlidir. 
Burada sınırlamanın olmamasından 
çocuğun kuralsız biçimde davranması 
anlaşılmamalıdır. Tabi ki çocuğa yaş ve 
gelişim düzeyine uygun sınırlar çizilmeli, 
bu sınırlar içinde özgürce oynamalıdır. 
Çocuğun oyunda kullanacağı materyaller 
oyuncaklar olabileceği gibi günlük hayatta 
kullanılan materyaller de olabilir. Bu noktada 
çocuğun materyal kullanmasına materyali 
istediği biçimde yapılandırmasına olanak 
sağlanmalıdır. Ayrıca birçok materyalle 
yapılandırılmış zengin uyarıcılı çevre 
çocuğun oyun faaliyetlerini olumlu yönde 
destekleyecektir.

Dış mekanda oyun, çocuğun ortamları daha 
bağımsız biçimde çevreyi yapılandırmasına, 
oyunu kurgulamasına ve diğer çocuklarla 
paylaşımda bulunmasına olanak sağlar. 
Burada ebeveynlere düşen görev, çocuğun 
dış mekân oyunlarına yönlendirmek, 
farklı oyun grupları ile işbirliği yapmasını 
desteklemektir. Şüphesiz gerek iç mekanda 
gerekse dış mekanda çocuğun isteyerek 
dahil olduğu oyun faaliyetleri onun bütüncül 
olarak gelişmesine katkı sağlayacaktır.
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Bireyi diğer canlılardan ayrıştıran en önemli özelliklerden 
biri, beslenme, korunma, ait olma gibi temel gereksinimlerini 
karşılayabilmek için başkalarıyla ilişki kurabilmesi ve bu ilişkileri 
sürdürebilme becerisidir. İnsan dünyaya geldiği andan itibaren 
temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ilk olarak kendisine 
bakım veren kişiyle temasa geçer.

Bireylerin yaşamın ilk yıllarında annesiyle ya da bakıcısıyla 
geliştirdiği bu ilişki bağlanma kavramıyla açıklanmaktadır. 
Bağlanma, bireylerin erken çocukluk yıllarında oluşan temel 
bakım veren kişi ile arasında geliştirdikleri güçlü duygusal 
bağlar olarak tanımlanmaktadır (Bowlby, 1982).

Erken çocukluk döneminde gerçekleşen bağlanmanın çocukluk 
yılları ile yetişkinlik dönemi arasında bir köprü oluşturduğu 
belirtilmektedir. Bireyler bakım verenleriyle geliştirdikleri 
güven duygusunu içselleştirmekte ve başkalarıyla kurdukları 
ilişkilerinde de bu zihinsel temsillere göre davranmaktadır. 
Bireylerin bağlanma davranışının niteliği yetişkinlik döneminde 
kuracağı ilişkilerindeki beklentilerini, ihtiyaçlarını, davranışlarını 
etkilemektedir. 

Aile ilişkileri, arkadaşlık gibi ilişki örüntüleriyle birlikte 
bireylerin hem duygusal hem de fiziksel ihtiyaçlarını karşılayan 
dinamiklerden biri de romantik ilişkilerdir. Romantik ilişkiler, 
çiftler arasında sevgi ve aşkı temel alan, karşılıklı olarak güven, 
yakınlık, eşitlik, bağlılık gibi birçok ihtiyacın karşılandığı bireylerin 
birbirlerini tamamladığı bir bağlanma şekli olarak ifade 
edilmektedir. 

Evlilik, romantik ilişkiler arasında bir kadınla bir erkeğin aile 
kurmak için kanunlara uygun olarak bir araya geldikleri ilişkiler 
sistemidir. Evlilik ilişkisi bağlanma stilleriyle yakından ilişkilidir. 
Erken çocukluk yıllarında temel gereksinimlerini karşılama 
sorumluluğu olan kişilerle, yetişkinlik döneminde akranlar ve 
eşler benzer süreçleri yerine getirirlerse bağlanma stilleri 
aktarılmaktadır.

Çocuklarda bağlanma, tek taraflıdır, yetişkinlerde ise karşılıklı 
etkileşime dayanmaktadır. Çocuklarda ilgi ve sevgi ihtiyacının 
karşılanması bulunurken, yetişkinlerde karşılıklı sevgi ve güven 
ön plana çıkmaktadır. 

Yetişkin romantik ilişkilerinde bağlanma süreci iki yönlüdür. 
Her iki taraf da gerektiğinde hem bakım ve destek veren hem 
de bunu alan kişi olur. Yetişkin bağlanma sürecinde sürecin 
iki yönlü olması için partnerlerin ortak amaçlara sahip olması 
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gerekmektedir. Eşlerin birbirlerine destek olmaları güvenli bir 
liman oluşturmaktadır.

Bağlanma kuramı temel alınarak yetişkinlerdeki yakın ilişkiler 
açıklanabilmektedir. Yetişkinlik döneminde eşler bağlanma 
figürü olarak yer almaktadır bu sebeple bağlanma stilleri 
eşler arasında duyguların ve düşüncelerin biçimlenmesinde 
rol oynamaktadır. Bireylerin eşleriyle kurdukları ilişki dinamiği 
bağlanma stillerine göre farklılık göstermektedir. 

Hazan ve Shaver (1987) yaptıkları çalışmalarda yetişkinlerde 
bağlanma stillerini kaçıngan, kaygılı/kararsız ve güvenli olmak 
üzere üç grupta toplamıştır.

Güvenli bağlanma stiline sahip bireylerin evlilik ilişkilerinde 
daha mutlu, güvende hissettiği, kaygılı bağlanma stilinde olan 
bireylerin sürekli olarak ilişkide iniş çıkışların içerisinde olduğu 
belirtilmektedir. Kaçıngan bağlanan bireylerin ise yakınlıktan 
korktukları için sevgiyi kol mesafesinde tuttuğu belirtilmektedir. 

Güvenli Bağlanma Stili Evlilik İlişkisini Nasıl Etkiler?
Çocukluk yıllarında aileleriyle yakın ilişki içerisinde olan 
bireylerin güvenli bağlanma gerçekleştirdiği ve yetişkinlik 
dönemlerinde kendilerini ihtiyaçlarını karşılayabilir bir konumda 
gördükleri için güvende hissettikleri belirtilmektedir. Bebeğin 
bakım vereni ile arasında kabul edilebilir bir yakınlığın olması 
ona güvenli bir üs sağlamaktadır. Bu durum çocuğun ihtiyacı 
olduğunda güvenebileceği birilerinin varlığını hissetmesine ve 
yalnız olmadığı algısını oluşturmaktadır.
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Güvenli bağlanan eşler birbirlerine destek vermekte ve ilişkide 
güvenli bir alan oluşturmaktadır. Uzun süreli ve uyumlu bir 
evlilik ilişkisi içerisinde olan çiftler güvenli bağlanma stiline 
sahip olanlardır.

Eşlerin her ikisinin de güvenli bağlanma stiline sahip olduğu 
evliliklerde, evliliklerin daha fazla olumlu değerlendirildiği, 
eşlerin yakınlık içinde olduğu ve aralarındaki çatışmanın az 
olduğu ifade edilmektedir. Güvenli bağlanma gerçekleştiren 
bireyler sevgisini rahatlıkla ifade edebildikleri için evlilik 
ilişkilerinden memnun oldukları gözlenmektedir.

Güvenli bağlanan eşlerin kendi arasında dayanışma içerisinde 
oldukları, birbirlerine güven duydukları, ilişkilerine olan 
bağlılıkları ve ilişkiden aldıkları doyumun daha fazla olduğu 
belirtilmektedir.

Kaygılı Bağlanma Stili Evlilik İlişkisini Nasıl Etkiler?

Kaygılı-kararsız bağlananların kendilerine ve ilişkiye yönelik 
problemleri vardır. Bu bireylerde sürekli kaygı durumu 
görülmektedir ve kendilerini sevilmeye layık görmemektedirler. 
Desteğe çok ihtiyaçları vardır bu durum bağımlı kişilik özelliği 
geliştirmelerine sebep olmaktadır.

Kaygılı bağlanma stiline sahip olanlar ise yakınlık konusunda 
ikircikli duygular beslemektedir. Sürekli duygusal iniş-çıkışlar 
yaşamaktadır. Evlilik ilişkisi içerisinde olan kaygılı bireyler, 
ilişkinin içerisinde daima tetikte oldukları eşlerinin kendilerini 
sevip sevmediği, gerçekten onunla kalmak isteyip istemediği 
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konusunda endişelidir. En küçük tehditi bile hızla fark eder, 
olumsuz durumları abartırlar.

Kaygılı bağlanmaya sahip bireylerin ilişkilerinde yakınlığı 
korumak için güçlü arzuları bulunmaktadır. Bu bireyler güven 
duygusunu “kontrol” çerçevesinde organize ettiği için eşinin 
kendisine olumlu tepki vermesi ile kendine güvenini sağlar, 
kontrolü dışına çıkması ile de ihanete uğradığını düşünmektedir. 
Eşlerin bağımsızlığına izin vermemekte, aşırı kıskançlık ve tutku 
göstermekte ve bu davranışları ilişki içerisinde çatışmaya neden 
olmaktadır.

Eşlerinin kendilerine uygun olup olmadığı ve onların kendi 
ihtiyaçlarına karşılık verebileceği ile ilgili yoğun bir şekilde 
kaygı yaşamaktadırlar. Kaygılı bağlanma stiline sahip bireylerin 
evlilik ilişkilerindeki memnuniyet düzeyleri düşük olduğu ve 
ilişkilerinde tatminsizlik yaşadıkları için ilişkilerinin ayrılıkla 
neticelendiğini belirtilmektedir. Yakın ilişki kurmayı istemelerine 
rağmen, yaşamış oldukları güvensizlik ve korkular bu isteğin 
gerçekleşmesini engellemektedir.

Kaçıngan Bağlanma Stili Evlilik İlişkisini Nasıl Etkiler?

Kaçıngan bağlanma stiline sahip olanlar bir başkası ile 
yakın ilişkiler kurarken sıkıntıya girmektedir. Partnerlerine 
güvenmekte ve bağlanmakta güçlük çekmektedir. İçe dönük ve 
soğuktur, duygularını ifade etmekten kaçınırlar. Evlilik içerisinde 
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ortaya çıkan problemleri çözme ile fazla ilgilenmemektedir. 
Eşlerinin gereksinimlerinin, sıkıntılarının farkında olmaz, 
eşlerinin yakın olma isteği karşısında huzursuz olmaktadır. 
Eşi ile arasında bir mesafe olmasını ister. İşine, hobilerine 
ilişkisinden daha fazla öncelik verir. Evlilikten beklentisi 
düşüktür. Kendine yeterli olmayı tercih eder. Çatışmadan kaçınır 
ya da küskünlükle tepki verir. Kaçıngan bağlanma stiline sahip 
bireylerin evliliklerinden aldıkları doyumlarının düşük olduğu 
belirtilmektedir.
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Psikolojik 
Danışmanlıkta 
Süpervizyon
Dr. Öğr. Gör. Mustafa AYDOĞAN 
Sinop Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Süpervizyon Nedir?

Psikolojik danışmanlığın doğası gereği, mesleğin üyeleri 
profesyonel bir unvanla çalışabilmeleri için çeşitli alanlarda 
belirli bir düzeyde yetkinlik göstermeleri gerekmektedir. 
Süpervizyon, bu yetkinliklerin geliştirilmesinde ve 
denetlenmesinde mesleğin kıdemli bir üyesi tarafından daha az 
deneyimli bir meslektaşına sağlanan bir müdahale ilişkisi olarak 
tanımlanır. Bu ilişki zaman sınırlaması olmadan devam eden bir 
ilişkidir. Bu bakımdan bir psikolojik danışmanın meslekten diğer 
profesyoneller ile yapacağı fikir alışverişi olarak tanımlanan 
konsültasyon sürecinden ayrılır. Konsültasyon genellikle kısa 
süreli bir ilişki iken süpervizyon uzun dönemde gerçekleşen bir 
süreçtir.

Süpervizyon ilişkisi birçok role sahiptir. Bu roller gereği 
süpervizyon eğitici, değerlendirici, hiyerarşik, danışanın iyiliğine 
odaklanmış ve mesleki standartları koruyucu bir uygulama 
yöntemidir. Klinik süpervizyon zamanla profesyonel bir öz-
düzenleme biçimi ve bir uzmanlık alanı olarak kabul edilmiştir. 
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Süpervizyon uygulamaları, süpervizyon alan kişilerin psikolojik 
danışmanlık becerilerini geliştirerek, psikolojik danışmanlık etiği 
ve değerlerinin anlamaları ve uygulamaları, danışanın refahına 
odaklanmaları ve mesleğe girmeye hazır olup olmadıklarının 
değerlendirilmesini sağlayarak psikolojik danışmanlık 
mesleğinin kendi kendini düzenlemesini sağlar. Psikolojik 
danışmanlık alanında düzenleyici bir işlev olarak süpervizyon, 
psikolojik danışmanların yetkinliklerinin değerlendirilmesini 
gerektirir ve psikolojik danışmanın mesleki kimliğinin gelişimine 
katkıda bulunur. 

Süpervizyonun Amaçları
Süpervizyon ilişkisi bağlamında bir araya gelen bir psikolojik 
danışman ve bir süpervizörün üç genel amacı vardır; (1) 
danışanın refahını sağlamak, (2) psikolojik danışmanın beceri 
ve profesyonel kimlik gelişimini desteklemek ve (3) mesleğin 
gelecekteki kalitesini korumak. Bu amaçları kısaca açmak 
gerekirse, ilk ve en önemli olarak hatırlanması gereken 
süpervizyon ilişkisi, psikolojik danışma hizmetinden yararlanan 
danışanların mümkün olan en iyi hizmeti almalarını ve bu 
ilişkiden zarar görmemelerini güvence altına almaktır. Buradan 
hareketle süpervizyon ilişkisi psikolojik danışman ve süpervizör 
arasında gerçekleşen ikili bir ilişki gibi görülse de aslında, 
danışanın refah ve iyiliği bu ilişkinin üçüncü ve en önemli 
boyutunu oluşturur.
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Süpervizyon ilişkisinin ikinci amacı psikolojik danışmanların 
klinik yeterliliklerini geliştirmek ve meslekte daha etkili 
psikolojik danışmanlara dönüşmelerine katkı sağlamaktır. 
Yapılan birçok çalışmada, süpervizyon almayan psikolojik 
danışmanların sadece teorik bilgi ve kişisel çabalarla yeterli ve 
yetkin hizmet sunmakta başarısız oldukları gözlemlenmiştir. Öte 
yandan süpervizyon ilişkisi içerisinde mesleğin daha deneyimli 
üyeleri ile zorlanılan noktalara ve yapılan hatalara odaklanılarak 
psikolojik danışmanların profesyonel gelişimleri desteklenir. 
Burada süpervizörlerin belirli mesleki standartları ilişkinin 
içerisinde ele alıp bu standartların psikolojik danışmanlar 
tarafından öğrenilip uygulanması sağlanır. Bu bakımdan 
süpervizyon ilişkisi hem süpervizörün elinde bulundurduğu güç 
gereği hiyerarşik hem de değerlendirici bir role sahiptir.

Bunun sonucunda, süpervizyon ilişkisinin üçüncü amacı ortaya 
çıkmaktadır, mesleğin kalitesini korumak. Bu doğrultuda, 
süpervizörlerin üzerine etik bir sorumluluk düşmektedir. 
Duygusal olarak zor da olsa, süpervizörlerin bazı durumlarda 
danışan sağlığını riske atacak ya da basit olarak psikolojik 
danışmanlık mesleğine uygun olmayan psikolojik danışman 
adaylarının meslekten uzaklaştırılmaları kararlarını almaları 
veya bu konuda yardımcı olmaları gerekebilir. Burada 
toplum sağlığının ve gelecekte ortaya çıkabilecek daha derin 
problemlerin önüne geçilmesi bakımından süpervizyon ilişkisinin 
önleyici bir rolü olduğu söylenebilir.

İyi Bir Süpervizörün Özellikleri Nelerdir?

Süpervizyon sürecinde psikolojik danışmanın danışanları ile 
gerçekleştirdiği görüşmelerin ve bu görüşmelerdeki etkinliğinin 
ele alınması dolayısı ile psikolojik danışmanın yeterlilikleri ve 
kişilerarası ilişki tarzları üzerine odaklanılmaktadır. Yapılan 
birçok araştırma süpervizörlerin genellikle destekleyici, motive 
edici ve pekiştirerek öğreten kişiler olarak görüldüğü ortaya 
çıksa da bazı durumlarda psikolojik danışmanlar süpervizyon 
sürecinde kaygı hissedebilirler. Örneğin, danışanların iyileşme 
süreçlerinde deneyimledikleri isteksizlikler veya engeller söz 
konusu olduğunda psikolojik danışmanların stres, yetersizlik, 
kaygı veya tahammülsüzlük gibi tepkiler vermeleri gayet 
beklendik bir durumdur. Bu tepkilerin süpervizyon ilişkisinin 
odağına alınması son derece önemlidir. Beklenildiği üzere, 
tahammülsüzlük veya yetersizlik gibi tepkiler sadece eğitim 
ile giderilemeyip bazı durumlar bu dinamiklerin psikolojik 
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danışmanlar için duygusal boyutta ne anlama geldiği, ne gibi 
geçmiş yaşantılar ile ilişkilendirildiği veya çözüm süreçlerinin 
nasıl gerçekleşeceği konuları süpervizyon sürecinde ele 
alınabilir. Yapılan araştırmalar bu dinamiklerin süpervizyon 
sürecinde değerlendirilmesinde, var olan stres ve kaygıyı en az 
düzeyde tutarak, yukarda bahsedilen hassas konuların verimli 
ve sağlıklı bir şekilde ele almada bazı süpervizör özelliklerinin 
öne çıktığını göstermiştir:

• Alanda klinik deneyim sahibi olmak
• Kabullenici bir süpervizyon iklimi oluşturmaya önem 

göstermek
• Psikolojik danışman eğitimi konularına ilgili olmak
• Empati sahibi olmak
• Esnek olmak

Bu özelliklere sahip süpervizörler, psikolojik danışmanların 
deneyimlerini dürüst ve içten bir şekilde süpervizyon sürecinde 
ele alabildikleri bir ortam oluşturabildikleri gözlemlenmiştir. 
Bunun sonucunda psikolojik danışmanlar hem süpervizörlerinin 
paylaşacakları bilgi ve deneyimlerden yararlanacak hem de 
kendi kişilikleri ile bağlantılı bir psikolojik danışman kimliği 
oluşturabileceklerdir. Diğer taraftan, süpervizörlerin sağlıklı 
süpervizyon ilişkisi oluşturmalarında önemli olan özelliklerinin 
yanı sıra, süpervizyon alan psikolojik danışmanlara göre 



37


istenilmeyen süpervizör özellikleri eğitsel bir bakış açısı 
sağlamak amacıyla aşağıda sunulmuştur:

• Psikolojik danışman eğitimi konularında ilgisiz olmak
• Düzenli ve yeterli zamanın olmaması
• Tek tip ve esnek olmayan bir psikolojik danışma tarzının 

beklenmesi
• Faydasız ve düzenli olmayan geribildirim sağlamak
• Cezalandırıcı, fazla eleştirici ve empatiden yoksun olmak
• Etik konulara odaklanmamak veya etik davranmamak

Farklı Süpervizyon Yöntemleri Nelerdir?

Kaynakların ve ihtiyaçların durumuna göre farklı süpervizyon 
tarzları mümkündür. Bireysel, grupla ve üçlü süpervizyon uzun 
yıllardır kullanılan üç farklı süpervizyon tarzlarıdır. Bireysel 
süpervizyon bir süpervizör ve bir psikolojik danışman arasında 
gerçekleştirilir. Psikolojik danışman ve çalıştıkları danışanları 
ile ilgili konuların derinlemesine incelenmesi fırsatını veren bu 
süpervizyon yöntemi birçok psikolojik danışman tarafından 
tercih edilmektedir. Öte yandan, zaman ve kaynak azlığı 
dolayısı ile bir süpervizörün ve üç ile sekiz psikolojik danışman 
arasında grup olarak gerçekleşen süpervizyon tarzı da yaygınca 
kullanılmaktadır. Grup süpervizyonunda psikolojik danışmanların 
kişilerarası özelliklerinin odağa alınmasında grup üyelerinin 
desteği ve paylaşımları sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Fakat, 
tahmin edileceği üzere, grupla süpervizyon sürecinde hem grup 
üyeleri arasında güven gelişiminin daha uzun sürmesi hem de 
bazı psikolojik danışmanların kendilerini açmada yaşayacakları 
zorluklar dolayısı ile bazı sınırlılıklar bulunmaktadır. Öte 
yandan ekonomik olması dolayısı ile birçok kurum ve eğitim 
ortamlarında grup ile gerçekleştirilen süpervizyon yaygın 
olarak tercih edilmektedir. Son olarak, son yıllarda hem yeteri 
zaman ve ilginin sağlanabileceği hem de ekonomik olarak 
nispeten daha verimli olan üçlü süpervizyon yöntemi de tercih 
edilmektedir. Bu tarz süpervizyon ortamında bir süpervizör ve 
iki psikolojik danışman yer almaktadır. Bu üçlü gruplarda her bir 
psikolojik danışmana yeteri zaman ve enerjinin sağlanabileceği 
gibi, grupla süpervizyon sürecine benzer şekilde, psikolojik 
danışmanların birbirlerinin deneyimlerinden öğrenmeleri için bir 
ortam da sağlanabilmektedir. Bu üç farklı süpervizyon tarzının 
hangisinin uygun olduğu kaynakların yeterliliği ve ihtiyaca 
yönelik olarak belirlenmelidir.
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Süpervizyon Sürecinde Kullanılacak Araçlar

Süpervizyon ilişkisi psikolojik danışmanın danışanları ile 
yaptıkları görüşmeler üzerinde gerçekleşmektedir. Bu sürecin 
süpervizörün psikolojik danışmanın yararlanacağını düşündüğü 
konular üzerinden gerçekleşebileceği gibi psikolojik danışmanın 
süpervizyon oturumlarını nasıl değerlendirmek istediği ve 
ihtiyacı olan konulara odaklanma konusunda özgür hissetmeleri 
son derece önemlidir. Bunların yanında psikolojik danışmanın 
gerçekleştirdiği psikolojik danışma seanslarının süpervizör 
tarafından doğrudan veya dolaylı olarak gözlemlenmelidir.

Süpervizyon oturumlarında ses ve video kayıtlarının 
incelenmesi uzun yıllardır kullanılan önemli yöntemlerdendir. 
Psikolojik danışmanın gerçekleştirdiği psikolojik danışmanlık 
seanslarından kesitlerin dinlenilmesi veya izlenilmesi 
hem psikolojik danışmanın kendini gözlemlemesi hem de 
süpervizörün psikolojik danışmanın terapötik yeterliliklerini 
ve oturumlara doğrudan bir gözlem fırsatı sağlar. Burada 
süpervizörlerin psikolojik danışmanın kendisine yararlı olacağını 
düşündüğü zamanların kayıtlarını seçmeleri ve süpervizyon 
görüşmelerine seçilen kesitler hakkında soru ve yorumlar 
ile gelmeleri önerilmektedir. Bu sayede öz-eleştiri ve öz-
değerlendirme yapabilen yetkin psikolojik danışman özellikleri 
desteklenmiş olur. Ses ve video kayıtları konusunda sıklıkla dile 
getirilen bir endişe ise; danışanlar ve psikolojik danışmanların 
kayıt altında olmanın verdiği stres ile içten ve doğal şekilde 
davranamama ihtimalleridir.  Bu konuda iki öneri verilebilir. 
Birincisi; doğru yere iyi bir açıyla (psikolojik danışmanı gören 
ve danışanın yüzünün görülmediği bir açı) yerleştirilmiş kayıt 
cihazlarının zamanla normalleşen bir durum yaratabilmektedir. 
İkinci olarak, danışanların arzu ettiklerinde kayıt cihazını 
sorgusuz olarak durdurabilme özgürlüğünün verilmesi hassas 
konuların konuşulduğu ve kontrolün danışana verildiği terapötik 
ortamın oluşturulmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Ses ve video kayıtlarının yanı sıra, psikolojik danışmanların 
hazırlandığı süreç raporları, özet oturum notları ve transkriptler 
sıklıkla kullanılan diğer yöntemlerdir. Burada süpervizörlerin 
psikolojik danışma oturumlarını doğrudan gözlemleme 
fırsatları olmasa da psikolojik danışmanların kendi düşünce 
ve duygularının yazıya yansımaları önemli bir dışavurum 
yöntemi olabilmektedir. Son olarak, son yıllarda teknolojinin 
de süpervizyon sürecine katkısı ile süpervizörler eş zamanlı 
olarak psikolojik danışmanları seans esnasında izleyebilir ve 
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yönergeler sağlayabilirler. Bu süreç çevrimiçi yapılan psikolojik 
danışma oturumları esnasında gerçekleşeceği gibi (terapi 
sürecine zarar vermeyecek zamanlama ve miktarda), yüz 
yüze yapılan seanslarda kısa mesajlar ve daha geleneksel bir 
yol olan çift taraflı aynalı odalarda da gerçekleşebilmektedir. 
Bunların yanında, videokonferans teknolojilerinin gelişmesi 
ile sadece psikolojik danışma oturumlarının değil süpervizyon 
görüşmelerinin de çevrim içi yapılma sıklığının arttığı 
gözlemlenmektedir. Bu sayede, verimlilik ve ulaşılabilirlik 
arttırılarak, daha ekonomik süpervizyon hizmetlerinin sunulması 
mümkün kılınmıştır. Çevrimiçi süpervizyon görüşmesinin 
mümkün olmasının bir diğer faydası ise kırsal bölgelerde hizmet 
veren psikolojik danışman ve süpervizörlerin çok daha kolay bir 
şekilde iletişim kurabilmeleridir. 

Öneriler

• Süpervizyon sürecinin başında psikolojik danışmanların 
belirgin tavsiye ve yönergelere ihtiyaçlarının olması 
gelişimsel açıdan beklendik bir durumdur. Süreç 
ilerledikçe süpervizörlerin daha az yönerge sağlamaları 
ve yönlendirici olmaları psikolojik danışmanların kendi 
kararlarını verebilme yeterliliklerini geliştirecektir. Uzun 
yıllar psikolojik danışmanlık yapmış ve süpervizyon 
almış psikolojik danışmanların süpervizörlerinden daha 
çok konsültasyona yakın bir ilişki beklentileri olağan bir 
durumdur.

• Benzer şekilde süpervizyon ilişkisinin başlangıcında 
süpervizörlerin ilişkiyi geliştirme, duyguları açığa çıkarma, 
içerik ve duygu yansıtmaları yapma, pekiştireçler kullanma 
gibi yöntemleri daha fazla tercih etmeleri önerilmektedir. 
İlerleyen seviyelerde (psikolojik danışmanın deneyim 
düzeyi ve kendine güveni arttıkça) süpervizörlerin 
psikolojik danışmanın tutarsız davranış ve söylemlerinde 
yüzleştirme yapması, metafor kullanması, düzeltici geri 
geribildirimler sağlaması gibi müdahale yöntemlerini daha 
sıklıkla kullanmaları beklenmektedir.

• Süpervizör ve psikolojik danışmanların ilişkileri 
başlamadan önce bir süpervizyon kontratı yapmaları ve 
bu kontratta tarafların sorumlulukları ve beklentilerinin 
yer alması önemle tavsiye edilmektedir. Bu kontratta 
ayrıca süpervizyonun amaçları, hedefleri, değerlendirme 
yöntemi, süpervizörün yetkinlik alanları da yer alması 
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önerilmektedir. Psikolojik danışmanların 
aktif olarak görüştükleri danışanların da 
bu ilişki hakkında bilgilendirilmeleri etik 
bir sorumluluktur. Örnek bir süpervizyon 
kontratı için okuyuculara Yöntem ve 
diğerlerinin (2021) çalışması tavsiye 
edilmektedir.

• Süpervizyon ilişkisi amaç ve süreci 
bakımında psikolojik danışmanlık 
ilişkisinden farklı olsa da etik hak ve 
sorumluluklar bakımından benzerdirler. 
Örneğin, yapılan süpervizyon 
görüşmelerinin bir takas ilişkisine 
dönüşmemesi ve belirli bir ücret 
karşılığında yapılması tavsiye edilmektedir. 
Diğer bir değişle, süpervizyon karşılığı 
farklı bir hizmet kabul etmek etik olarak 
tarafların zarar görebileceği bir probleme 
dönüşme davetiyesi olabilir.
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Yeme davranışı yaşam boyu devam eden ve yıllar içinde gelişip 
ve farklılaşabilen bir davranıştır. Yaşam boyu gelişen yeme 
davranışlarımızı etkileyen en önemli faktörlerden biri değişen 
duygu durumlarıdır. Yemek yemenin bireylere verdiği haz 
duygusu aşırı beslenmeye veya yeme bozukluklarına sebebiyet 
verebilir. 

Bireyin içinde bulunduğu psikolojik durum yeme alışkanlıklarını 
ve/veya ağırlık kontrolünü etkileyebilmesi sebebiyle, göz ardı 
edilmemesi gereken bir faktördür. Bilişsel kısıtlama bireylerin 
yeme davranışını ve vücut ağırlığını olumsuz yönde etkileyebilir, 
günlük yaşamda karşılaşılan stresle başa çıkılamadığında 
ve/veya uzun süre kısıtlayıcı diyetler uygulandığında yanlış 
beslenme alışkanlıkları ortaya çıkabilmektedir.

Sağlıklı yeme tutum ve davranışlarının kazanılmasında 
ve kontrolünde sezgisel yeme ve yeme farkındalığının 
oluşturulması, vücut ağırlığı kontrolünde ve yeme 
bozukluklarında tedavinin etkinliğinin arttırılmasında önemli rolü 
oynayabilmektedir.

Sezgisel yeme kavramı neyi ifade eder?

Sezgisel yeme bedenimizin verdiği mesajlara dikkat ederek, 
fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarınızı karşılayacağınız bir yeme 
davranışı olarak tanımlanmaktadır. Sezgisel yeme içsel bir 
keşif yolcuğudur ve bedeni tanımayı sağlamaktadır. Açlık ve 
tokluk sinyallerini dinleyerek bu sinyallere cevap vermeyi ve 
onurlandırmayı içerir. Beslenme ve besinlerle ilgili temelde 10 
prensibi içerir. Bu prensipler;

1. Diyet zihniyetini reddedin
2. Açlığınızı onurlandırın
3. Besinlerle barışın
4. Besin polisine karşı çıkın
5. Tokluğunuzu hissedin
6. Tatmin olma faktörünü keşfedin
7. Duygularınızla yiyecekleri kullanmadan baş edin
8. Bedeninize saygı duyun
9. Egzersiz yapın- farkı hissedin
10. Sağlığınızı onurlandırın-hafif beslenin

Bireyin içinde 
bulunduğu 
psikolojik 
durum yeme 
alışkanlıklarını 
ve/veya ağırlık 
kontrolünü 
etkileyebilmesi 
sebebiyle, göz 
ardı edilmemesi 
gereken bir 
faktördür.
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Sezgisel yeme prensiplerini biraz açacak olursak…

Öncelikle sezgisel yemenin vücut ağırlığı (kilo) kaybı vaat eden 
bir uygulama olmadığının altını çizmekte fayda var.  Sezgisel 
yemede besinlerle ve bedenle daha sağlıklı bir ilişki kurmaya 
yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Bu ilişkinin sonucu olarak kilo 
kaybı gerçekleşme ihtimali vardır ancak amaç kilo kaybetmek 
değildir. Kilo kaybına odaklanmanın seçim yapma becerilerine 
zarar vereceği ve odağı içsel bilgelik yerine dış görünüşe 
kaydıracağı belirtilmektedir. Bu nedenle sezgisel beslenmede 
odak asla kilo kaybı olmamalıdır. 

Sezgisel yemenin birinci prensibi diyet zihniyetini tamamen 
reddetmektir. Bildiğiniz ve bilmediğiniz tüm diyetleri unutmanız 
sezgisel beslenmede ilk adımdır. 

İkinci prensip açlığı onurlandırmaktır. Açlığınızın farkında 
olmanız, açlığı inkar etmemeniz gerekir. Diyet yapan bireylerde 
aç kalmak ve açlığı inkar etmek sıklıkla rastlanan bir durumdur. 
Ancak uzun süreli açlıklar bireyleri hem bedensel hem de 
zihinsel olarak zorlamaktadır ve genellikle fazla yemek ile 
sonuçlanır. Bu nedenle sezgisel beslenmede “biyolojik açlık” 

Bildiğiniz ve 
bilmediğiniz 
tüm diyetleri 

unutmanız 
sezgisel 

beslenmede ilk 
adımdır.
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sinyallerini tanımak ve bu sinyalleri değerlendirerek açlığı 
onurlandırmak öğrenilir.

Yiyeceklerle barışmak sezgisel beslenmenin üçüncü prensibidir. 
Belirli yiyecekleri yasaklamak yeme düzeniyle barışmanın 
önünde engeldir ve aşırı yemeyi tetikleyebilir. Yoksunluk, 
besinlerle ilgili obsesif (takıntılı) düşüncelere ve sonrasında 
aşırı yemeye sebep olabilir. Bu sebeple sezgisel yeme; açlık ve 
tokluk sinyallerini dinleyerek istediğiniz besini yiyebileceğiniz bir 
barışma süreci içerir. 

Yiyecek polisine karşı çıkmak, besinlerle savaşan iç sesi 
susturacağınız ve besinlerle ilgili kurallarınızı yıkacağınız bir 
süreçtir. 

Tokluğu hissetmek; beden sinyallerini dinlemek ve açlık-tokluk 
düzeyinin farkında olmak ile ilgilidir. Tokluğu hissetmek adına 
yapılabilecek başlıca aktiviteler; yemek yerken dikkat dağıtıcı 
unsurlardan uzak durmak ve yemeği yavaş bir şekilde tadını 
çıkararak yemeyi öğrenmektir. Yediğiniz yemeğin içindeki 
farklı lezzetleri, aromaları hissetmek yemekten alınan zevki 
arttıran önemli bir faktördür. Dikkat dağınıkken yemek yemek, 

Sezgisel yeme; 
açlık ve tokluk 
sinyallerini 
dinleyerek 
istediğiniz besini 
yiyebileceğiniz 
bir barışma 
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yemek yerken başka şeylerle meşgul olmak hem yeme zevkini 
azaltmakta hem de daha fazla yemeye sebep olmaktadır. 
Benzer şekilde hızlı yemek yemediğimizde de yemeğin 
içindeki lezzetleri algılayamaz ve tokluk sinyallerini daha geç 
hissettiğimiz için daha fazla yemek yeriz. 

Tatmin olma faktörünü keşfetmek; yemekten alınan zevk ve 
tatmin duygusunu hissetmektir. Bu deneyim sağlandığında 
doymak için daha az besin tüketileceği ve psikolojik iyilik halinin 
artacağı savunulmaktadır. 

Duygularla yiyecekleri kullanmadan baş etmek; şüphesiz ki 
duygularla yemek arasında bir bağ vardır ancak yemek bu 
duyguları iyileştirmeyecek ve problemlere bir çözüm yolu 
bulmayacaktır. Aksine duygusal açlık sebebiyle yediğiniz 
besinler uzun vadede kendinizi daha kötü hissetmenize neden 
olacaktır. Bu nedenle duyguları ve ruhu beslenmek, dikkati 
dağıtmak ve sorunları çözmek için yiyecek dışında başka 
yolların da olduğu bilinmeli ve bireye özgü yol bulunmalıdır.

Bedeninize saygı duyun; bedene saygı duymak, onun temel 
ihtiyaçlarını karşılamak, önem vermek ve nazik davranmaktır. 
Beden şeklinizi yargılamadan kabul edin ve gurur duyun. 
Bedeninizin şekli konusunda eleştirel değil yapıcı olun. 
Unutmayın ki bedenimiz hayatımızı geçirdiğimiz yuvamızdır. 

Egzersiz yapın değişimi hissedin; egzersizin kalori yakma 
etkisini unutarak sadece hareket etmenin keyfine odaklanın. 
Sevdiğiniz egzersizleri bulun ve hayatınızın bir parçası haline 
getirin.

Sağlığınızı onurlandırın-hafif beslenin; sağlıklı olmak için 
kusursuz bir beslenme programına ihtiyacınız yok.  Önemli 
olan mükemmel olmak değil ilerlemektir. Besleyici yiyecekleri 
hayatınıza dahil etmek ve besleyici yiyecekler ile eğlenceli 
yiyecekler arasında bir denge kurmayı öğrenmek önemlidir. 

Sezgisel beslenme, bu 10 prensip etrafında şekillenmiştir ancak 
bunlar kural değildir. Sezgisel beslenme sürecinin katı değil 
esnek bir süreç olduğunun farkında olunmalıdır.

Yeme farkındalığı kavramı neyi ifade eder?

Yeme farkındalığı; “ne yenildiğinden çok, nasıl ve neden yeme 
davranışı oluştuğunu fark ederek, fiziksel açlık tokluk kavramını 
içselleştirip duygu ve düşüncelerin etkisinin farkında olarak, 
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çevresel etmenlerden etkilenmeden, besin seçimlerini 
yargılamadan o anda tüketilecek olan besine odaklanarak 
yeme” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım biraz kafa 
karıştırıcı gelebilir, daha basit bir ifade ile yeme farkındalığı; 
tüketilen besine odaklanarak yemek yeme davranışını 
gerçekleştirme olarak özetlenebilir.

Yeme farkındalığı; alışkanlıklara, içsel 
tepkilere, duygu ve düşüncelere odaklanılan, 
geleneksel diyet yaklaşımlarından farklı 
umut verici alternatif bir yaklaşım olarak 
ortaya çıkmıştır. Duygular da dahil 
olmak üzere, tüm zihinsel faaliyetlerin 
algılandığı, ancak yargılanmadığı 
bir düşünce biçimidir. Farkındalık 
temelli müdahaleler; düşünce 
ve duyguları değerlendirmek ve 
değiştirmek yerine, gözlemlemeyi 
temel almaktadır. Yeme farkındalığı, 
beslenmeyle ilişkili duyguların ve 
alışkanlıkların yargılanmadan farkına 
varılmasını sağlamaktadır.

Sezgisel yeme ve yeme farkındalığı kavramları 
arasındaki farklılıklar nelerdir?

SEZGİSEL YEME YEME FARKINDALIĞI

 � Beslenme ile ilişkiyi 
düzeltmeye dayalı 10 temel 
ilkenin kullanıldığı bir 
yaklaşım

 � Açlık ve tokluk sinyallerini 
dinlemeyi, fiziksel ve 
duygusal ihtiyaçlara cevap 
vermeyi ve onurlandırmayı 
içerir.

 � İçsel sinyalleri keşfetmeye 
yardımcı olur.

 � Yeme deneyimine 
odaklanarak anda kalmayı 
ve yargılamamayı sağlar.

 � Dikkati bilinçli olarak 
toplamaya yardımcı 
olarak daha yavaş yemek 
yenmesini sağlar.

 � Duyuları kullanarak o anda 
tüketilecek besine dikkatin 
arttırılmasını sağlar.

Fizyolojik açlık, duyusal açlık ve duygusal açlık

Hem sezgisel yemede hem de yeme farkındalığında fizyolojik 
açlık belirtilerini doğru değerlendirip besin alımını bu açlık 
türüne göre gerçekleştirmeyi öğreniriz. Ancak tek açlık türü 
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fizyolojik açlık değildir. Duyusal ve duygusal açlık besin alımını 
önemi derecede etkileyen açlık türleridir. Bu nedenle fizyolojik 
açlık ile duyusal ve duygusal açlık arasındaki farkları bilmek 
önemlidir.

Fizyolojik açlık; (biyolojik açlık ya da homeostatik açlık olarak 
da isimlendirilir) gerçek açlığı tanımlamak için kullanılır. 
Vücudumuzun ihtiyacı olduğu enerjiyi almasını sağlayan açlık 
türüdür. 

Duyusal açlık (hedonik açlık olarak da isimlendirilir) ise; 
ihtiyaç dışında haz almak için, canımız istediği için yemek 
yeme davranışını tanımlamakta kullanılır. Duyu organlarımızla 
algıladığımız besinleri fizyolojik olarak aç olmasak dahi 
tüketmemiz duyusal beslenmeyi açıklar. Özellikle besini görme 
ve koklama gibi duyusal durumlar besin tüketimini arttırabilen 
başlıca faktörlerdir. 

Duygusal açlık, olumsuz duygularla başa çıkmak adına besin 
tüketimini ifade eder. Duygusal yemede genellikle yüksek enerji, 
yüksek karbonhidrat veya yüksek yağ içeren besinler tüketilir. 
Olumsuz duygularla baş etme mekanizması olarak yemek 
kullanıldığında, bu durum alışkanlık haline gelmekte ve yeme 
davranışı otomatikleşmektedir. 

Sezgisel yeme ve yeme farkındalığını kullanmak, gerçek açlığı 
tanımamızı sağlar ve duygulardan bağımsız olarak besin 
tüketimi gerçekleştirmemize yardımcı olur. Bu sayede daha 
doğru besin tercihleri yapılabilir ve sağlığın iyileştirilmesine 
yardımcı olunabilir.

Fizyolojik Açlık Duyusal/Duygusal Açlık

Yavaş yavaş ortaya çıkar
Bütün besinler tüketilebilir
Genelde mide odaklıdır
Fiziksel ihtiyaçlara bağlıdır
Seçim yapmaya zaman tanır
Yeme davranışını fark ederiz
Doyunca dururuz
Yemenin ihtiyaç olduğunun 

farkında oluruz

Birden bire ortaya çıkar
Belirli besinler tüketilir
Genelde duygu ve duyu 

odaklıdır
Duygusal ihtiyaçlara bağladır
Otomatik besin tüketimine 

neden olur
Yeme davranışını fark 

edemeyiz
Tıkınana kadar yeriz
Yedikten sonra suçluluk hissi 

olur
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Sezgisel yeme ve yeme farkındalığının vücut ağırlığı ile 
ilişkisi 

Obezite tedavisinde uygulanan beslenme programlarında 
genellikle kalori kısıtlaması yapılarak ağırlık kaybı 
sağlanmaktadır. Ancak ağırlık kaybı sonrası ilk 1 yılda, kaybedilen 
ağırlığın yaklaşık yarısı geri kazanılmakta ve genelde bireylerin 
%80’i 3-5 yıl içinde başlangıçtaki vücut ağırlığına geri dönmekte, 
hatta başlangıç ağırlığının da üzerine çıkabilmektedir. Bu 
sebeple, geleneksel diyet yaklaşımlarına alternatif olabilecek 
müdahalelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Farkındalık temelli davranış eğitimlerinin ve yeme farkındalığı 
müdahalelerinin ağırlık kaybı tedavilerine dahil edilmesi vücut 
ağırlığı kaybının uzun süre korunmasına yardımcı olabilir. 
Forman ve arkadaşları (2013) yaptığı bir çalışmada, farkındalık 
temelli davranış terapisini, standart tedaviyle (sağlıklı beslenme 
ve fiziksel aktivite önerilerini içeren ağırlık kaybı protokolü) 
karşılaştırmış ve farkındalık eğitimi alanların ağırlık kaybının 
daha yüksek olduğunu bulmuşlardır.  Ayrıca altı ay sonrasında, 
kaybettikleri ağırlığı korumaya devam eden katılımcılarının 
oranının farkındalık eğitimi alan gruptan daha yüksek olduğu 
bulunmuştur. Sezgisel yeme ve yeme farkındalığının vücut 
ağırlığı kaybı ile ilişkisini araştıran çalışmaların incelendiği bir 
derleme çalışmasında, fazla kilolu/obez bireylerle yapılan 16 
çalışmanın 8’inde sezgisel yeme/ yeme farkındalığı yaklaşımının 
kilo kaybı sağladığı bulunmuştur (Warren JM ve ark. 2017). Van 
Dyke ve Drinkwater (2014) ise, sezgisel beslenme ile ilişkili 
literatürdeki çalışmaları değerlendirilmiş ve sezgisel yeme 
uygulamasının ağırlık kaybından ziyade koruma üzerinde olumlu 
etkileri olabileceğini vurgulamışlardır. Mantzios ve arkadaşları 
(2015), vücut ağırlığı kaybı programlarına farkındalık eğitiminin 
dahil edilmesinin, klasik diyet yaklaşımından veya yalnızca 
farkındalık eğitiminden daha etkili olduğunu belirlemişlerdir.

Sezgisel yeme ve yeme farkındalığının besin seçimleri 
üzerine etkisi

Sezgisel yeme ve yeme farkındalığının besin seçimleri üzerine 
etkisini araştıran çalışmaların bazıları bu uygulamaların olumlu 
etkisi olduğunu bulurken, bazı çalışmalar ise herhangi bir 
anlamlı etki bulamamıştır. Grider ve arkadaşları 2020 yılında 
yaptıkları ve 13 çalışmanın dahil edildiği sistematik derleme 
çalışmasında sezgisel yeme ve yeme farkındalığının enerji alımı 
ve diyet kalitesi üzerine olumlu etkisini gösteren çok az kanıt 
olduğunu belirtmişlerdir. 
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 Sezgisel yeme ve yeme farkındalığının psikolojik 

bağlantıları

Sezgisel yemenin, fazla kilolu kişilerde vücut ağırlığının 
azaltılmasında etkili olmasa dahi, özellikle kadınlarda daha 
pozitif bir beden imajı ve daha düşük depresyon seviyeleri gibi 
psikolojik sağlık göstergeleri ile olumlu yönde ile ilişkili olduğu 
savunulmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalar da bu hipotezi 
destekler niteliktedir. 

Linardon ve arkadaşlarının (2021) yaptığı bir meta-analiz 
çalışmasında sezgisel yemenin; yeme kısıtlaması, duygusal 
yeme, duyusal yeme ile ters ilişkili olduğu ve beden imajını 
pozitif yönde etkilediği bulunmuştur. Zervos ve arkadaşları 
(2022); 8 haftalık yeme farkındalığı eğitiminin, bireylerin 
farkındalık düzeylerinin artmasına katkı sağladığı, öz şefkati 
arttırdığı, anksiyete semptomlarını azalttığı ve aşırı yeme 
semptomlarının azaltılmasına katkı sağladığını bulmuşlardır.
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Sonuç olarak…

Sezgisel yeme veya yeme farkındalığı eğitimlerinin diyet 
programlarına dahil edilmesi gibi uygulamalar sağlığın 
iyileştirmesinde geleneksel diyet yaklaşımlarına göre daha 
işlevsel olabilir ve uzun süreli davranış değişikliklerinin 
oluşturulmasına destek olabilir. Ancak şunu da belirtmek 
gerekir ki yaklaşımlar bireysel olmalıdır. Nasıl ki geleneksel 
diyet programı her bireye uymuyor ise, bu tarz farkındalık 
uygulamaları da herkeste işlevsel olmayabilir. Ancak alternatif 
bir müdahale olarak değerlendirmeye alınması önerilebilir.

Ayrıca bu farkındalık müdahalelerinde multidisipliner çalışma 
önemlidir. Sağlıklı beslenmeyi öğretebilmek adına bir 
diyetisyenin ve farkındalık yaklaşımlarının öğretilmesi adına bir 
psikoloğun ekipte yer alması gerekmektedir.
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