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D İYA L O G  
Diyalog, kelime olarak Türkçe’de karşılıklı konuşma, anlaşma, uyum sağlama veya bu yolda 
çalışma anlamlarına gelir. Kökeni incelendiğinde, eski Yunanca’dan gelen diyalog 
kelimesinde dia iki, logos ise anlam/kavram anlamına gelmekte ve iki kişi arasındaki 
anlamı/kavramı ifade etmektedir. Geştalt yaklaşımında ise terapinin özünü oluşturan 
temasın en iyileştirici faktörlerinden birisidir ve bir ilişkide ortaya çıkan bir iletişim (sadece 
konuşmak değil) şeklidir (Daş, 2017; Mann, 2020). Geştalt terapi teorisinde değişim, 
terapist ve danışan arasındaki temas yoluyla gerçekleşir. Temasın kalitesi terapinin 
etkinliğini büyük ölçüde belirler ve temas da önemli bir diyalog içerir. Judith Brown (2013) 
diyaloğun Geştalt terapisi için önemini anlatırken tüm iyi Geştalt uygulamalarının kalbinde 
diyaloğun yer aldığını vurgular. Gestalt teorisi, terapist-danışan etkileşiminin bir tartışma 
değil, bir diyalog olması gerektiğini savunur. Bunun sebebi Ellinor ve Gerrard’a göre (1998) 
tartışma ve diyaloğun karşıt süreçlerle işlemesidir; diyalog, birçok parçadan gelen anlamı 
toplamak veya ortaya çıkarmakla ilgilidir, tartışma ise bütünü birçok parçaya bölmekle 
ilgilidir (akt. Roper, 2019). 

Gerçek bir diyalogda, terapide veya daha geniş bir bağlamda, diyalog tarafları kendileri 
olarak ve aynı şeyi yapan diğer kişiyle etkileşime girerek sonucun kontrolünden vazgeçerler. 
Bunun nedeni, sonucun bu etkileşimden ortaya çıkacak olmasıdır. (Woldt,ve Toman, 2005). 
Yontef (1993) der ki, gerçek iletişim “yapılmaz” gerçek iletişim “oluşur”. Bu bağlamda 
diyaloğu, yaşamının temel hareketi ve bu kişinin öne çıkıp bir mevcudiyet haline gelmesi, 
diğerine yönelmesi şeklinde tanımlayan Buber’ı (2002) daha iyi anlayabiliriz. O da diyalog 
ilişkisini, ben-sen ilişkisi olarak ele alır. Kişiler arasındaki her ilişki ben-sen değildir, bir 
hayvan ya da bir şeyle olan her ilişki 
de ben-o değildir. Fark, daha çok, 
ilişkinin kendisindedir. Ben-sen bir 
açıklık, doğrudanlık, karşılıklılık ve 
mevcudiyet ilişkisidir. İnsanla insan 
arasında olabilir ama aynı zamanda 
bir ağaçta, bir kedide, bir sanat 
eserinde de olabilmektedir. Diyalog, 
mevcudiyet, kabul ve sürece bağlılığı 
destekleyen diyalojik tutumdan ortaya 
çıkmaktadır (Brownell, 2010). Geştalt terapisinde gelişmeyi hızlandıran temas ve ilişki türü, 
varoluşsal bir diyaloğun özelliklerini taşıyan temastır. Aşağıdaki dört temas özelliği Martin 
Buber (1958) tarafından açıklanmıştır ve Geştalt terapi literatüründe yer almaktadır (akt. 
Jacobs, 1978).  



“Somewhere in the in-between, 

Atoms bouncing, yet unseen, 

Not created by you or me, 

But fused together from the ‘we’, 

In grace they meet, with grace they move, 

Our energies, Our hearts, Our truths, 

Tentatively these atoms slide, for there is a pull to hide,  
Yet magically – I know not how, 

Your ‘I’ glides to meet my ‘Thou’.”  

Mann, 2010 

 Buber'in (2002) "gerçek diyalog" dediği kavram, ben-sen ilişkisi şu özellikleri 
barındırmaktadır; 

a.Var olma  

b.Teyit etme 

c.Dahil olma  

d.İçten iletişim  

 Daş (2017) ise ben-sen kavramı özelliklerini, terapist ve danışan arasında meydana 
geldiği şekliyle, daha farklı bir biçimde ele almaktadır. Sırasıyla aşağıdaki başlıklarda bu 
özellikleri açıklamaya çalışacağım. 

i. Terapistin Aktif Olarak Varlığını Ortaya Koyması 

 Geştalt terapi yaklaşımında temel unsur ve en zor olan terapistin olduğu gibi, diğerini 
etkilemeye çalışmadan gerçek kişi olarak ortaya çıkmasıdır (Gold ve Zahm, 2008). Terapistin 
danışana gösterdiği ilgi ve saygı, terapistin ne söylediği ve nasıl söylediğinin yanı sıra jest, 
ton, duygulanımda da kendini gösterir. Terapist, o anda nasıl etkilendiğini, duygusal 



deneyimlerin çağrışımlarını, hastanın yaşadıklarıyla tetiklenen duygularını danışanla 
paylaşabilir. Terapist, gerçek anlamda bir kişi olarak orada olmalıdır. Bu özgünlüğün 
psikoterapide faydalı olabilmesi için ilginin hakiki olması, terapistin kendini kendi olarak 
göstermesi ve ilginin gerçek olması gerekir. Bu terapistin aktif olarak varlığını ortaya 
koyması ilkesinin bir doğal sonucu, kişinin diyaloğa katılımının gerçek ve koşulsuz olması 
gerekliliğidir. Bu gönüllülük, istek esasına dayalı bir özelliktir. Terapistin varlığı, Geştalt 
terapisine özgü bir şey değildir (Viederman, 2008), ancak Geştalt yaklaşımının 
başlangıcından bu yana Geştalt pratiğinde yerleşiktir. Danışanın kabul edildiği ve dikkate 
alındığı bu ilke, aynı zamanda danışanın duygusuna (Pinkerton, 2008), vücudun kullanımına 
dikkat etmeyi (Avstreih, 2008; Kepner, 2001) ve terapist ile danışan arasında gelişen güveni 
ve saygıyı (Barth, 2008) kapsar. Bu, danışan için bir güven ortamının oluşmasını ve 
terapistin kendisini kandırmayacağına, ondan yararlanmayacağına ve terapistin "gerçek 
olduğuna" dair inancı sağlar.  

ii. Terapistin Danışanın Varlığını Olduğu Gibi Kabul Etmesi 

 Danışanın terapist tarafından bu kabulü, danışanın kendisini kabul etme olasılığını 
beraberinde getirir (Yontef ve Jacobs, 1989). Çünkü danışanı varlığıyla kabul etmek demek, 
onu yargılamadan, ondan bir şey beklemeden ve onu değerlendirmeden onu dinlemek ve 
onunla iletişim kurmaya, diyalog kurmaya gönüllü olmak demektir. Bu danışanın 
söylediklerinden, yaptıklarından ve olan her şeyden bağımsız olarak o kişinin her zaman için 
değerli ve sevilecek biri olmasından kaynaklanır (Zinker, 1977). Tüm bunlar terapistin 
danışanının tüm davranışlarını onaylıyor olması demek değildir, sadece onun duygu, 
düşünce ve davranışlarına saygı duyduğunun bir göstergesidir (Daş, 2017). 

iii. Terapistin Terapötik Sürece Katılması  

 Terapistin terapötik sürece dahil olmasının ön koşulu, sadece kendi bakış açısıyla değil, 
danışanın ve danışanla arasındaki ilişki bakış açısına sahip olmasından geçer. Bu bakış açısı, 
danışanın ne yaşadığını veya ne hissettiğini anlamaya çalıştığına, onunla empati kurduğuna 
ve ancak kendisinin bunları her zaman kendisiyle aynı şekilde değil, farklı bir biçimde de 
deneyimleyecek olabileceğini görmeye ve göstermeye giden yolun kapılarını açmaktadır 
(Joyce ve Sills, 2003). Bu yolda da terapist danışanla duygu ve düşünce paylaşımı yapabilir, 
jest ve mimikleriyle eşlik edebilir ve de uygun gördüğünde geri bildirim verebilir. Sonuçta da 
danışan, terapisti tarafından kabul gördüğünü ve anlaşıldığını hissederek duygularını rahatça 



yaşamasına, yaşadıklarını güvenle dile getirmesine sebep olduğu gibi iyileşmesine de destek 
olur (Daş, 2017).   

iv. Terapistin Samimi Bir İletişime İstekli ve Açık Olması 

  Diyalog ilişkisinde terapistin samimi bir iletişime istekli ve açık olması, danışanın 
kendisini açma riskini içinde barındırır. Bu özelliğe sahip olmak terapistin danışanı kendi 
inançlarına göre yargılamak yerine, danışanın dünyasından bakma imkânı bulmasını sağlar 
ve amacı her aklına geleni olduğu şekliyle danışana söylemekten ziyade, onun için yararlı 
olacak şeyleri, ilişkileri açısında önemli olan şeyleri danışanla paylaşmasıdır (Daş, 2017). 
Joyce ve Sills’ göre (2003), bu durum terapistin de kendi yaşantısının, duygusunun, 
düşüncesinin ve tepkilerinin farkında olmasından geçer çünkü terapistin danışana bunları 
her seferinde olduğu gibi iletmesi danışanın terapistini onaylamak ya da memnun etmek 
zorunda hissetmesiyle sonuçlanabilir. Terapistin böyle bir farkındalık düzeyine sahip olması 
ise kendi terapisinden geçmiş olmasıyla ilişkilidir. Esas olan terapistin danışanın yaşadığı 
olayla ilgili doğru yerde ve zamanda duygularını ya da düşüncelerini paylaşmasıdır ki 
danışanda kendi sorumluluklarıyla ilgili bir farkındalık gelişsin. Sonuç olarak, diyalog ilişkisi 
sayesinde terapist danışanı değiştirmeye çalışmaz fakat yine de bu ilişki sayesinde de 
danışanın değişmesini de kaçınılmaz kılar (Yontef, 1993).  
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