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“NE 
İÇİNDESİNDİR 
ÇEMBERİN NE 

DIŞINDA” 
Kendi deneyimime göre farkındalık bir çember. Ne 

tamamen içinde olabilmeyi başarıyoruz ne de dışındayız 
büsbütün. Her ne kadar bu çemberi büyütmeye çalışsak da 
bazen daracık kalıp bizi sıkıştırdığını hissediyoruz. Bir kere 
“farkında olmayı fark etmek” beyaz bir tişörte bir damla 
vişne suyu sıçratmak gibi. Çıkmıyor. Önceleri bunu böyle 
bir “leke” olarak tanımlardım ta ki farkındalıklarımla ne 
yapacağımı öğrenene kadar… Şimdi çember diyorum. 
Belime taktığım, çevirdiğim, zaman zaman yorulup 
bıraktığım ve hatta dışına çıktığım bir çember.  

Şimdi bu çembere bir de Geştalt penceresinden bakmaya 
çalışacağım. 



Farkında Olmak Nedir? 
Geştalt terapisinin temel bir ilkesi olan farkında 

olmak, bir insanın algıladığı tüm alanlarla temas halinde 
olma yeteneğidir ve kendi varlığımızı, etrafımızı, kendi 
içimizi, diğer insanlarla ve kendimizle kurduğumuz 
bağlantıyı içerir (Perls, Hefferline ve Goodman 1951). 
Philippson’a göre, farkında olmak yaratıcı bir eylemdir, 
sadece duyu verilerini almak değil, aynı zamanda hem 
kendimizle hem dünyadaki şeylerle diyalog halinde olup 
kendi ihtiyaçlarımıza göre bir “kültür” oluşturmaktır 
(Philippson, 1999). Aynı zamanda farkındalık şimdidedir, 
bir şeyi nasıl yaptığımız, ne zaman yaptığımız, ne zaman işe 
yarayıp yaramadığını bildiğimiz andadır (Friedman, 1999). 
Farkındalığın şimdide ve burada olmasının sebebi bizlerin 
sadece duyularımızla iletişime geçtiğimiz şeylerin farkına 
varabilmemizdir çünkü şimdiki zamandan başka bir 
gerçeklik anı yoktur ve her ne kadar geçmişi hatırlayabilsek 
ya da geleceği hayal edebilsek de bunlar yorumlamaya ve 
anımsamaya bağlı birer iç görü aracıdır ve mevcut 
deneyimin yerine geçmez (Perls, 1947/1969a:208). 
Farkındalık spontane, sınırlı veya kesintiye uğramış olabilir 
ve hepsi duruma bağlı olarak yararlı veya zararlı olabilir 
(Mann, 2020). Aynı zamanda, farkındalık sadece bilişsel 
değildir, duyusal ve bedensel deneyimleri de kapsayan 
farklı boyutlardır (Fodor, 1998).  

Bilinç ve farkındalık anlam olarak birbirine yakındır. Kişi 
duruşunun bilincinde olabilir, ancak duruşun kendisi 
bilinçli bir durum değildir ve kişi bunun farkında olabilir 



(Kim, 2006). Farkında olmayı fark etmek, farkındalığın 
farkındalığı terimiyle anlatılır ve koma halinin tam aksi olan 
farkındalığın yaşanabilecek en üst boyutuna verilen bir 
ifadedir (Fodor, 1998). Yontef ise farkında olduğunu fark 
eden kişi için “aha” yaşantısı yaşadığını yani bir aydınlanma 
hali içinde olduğunu söyler (Yontef, 1993).  

Bu tanımlara ek olarak, farkında olmanın bazı özellikleri 
vardır: 

1.“Şimdi ve burada” olmak: Kişi anda kalmayı ve 
deneyimle bağlantı kurmayı öğrendiğinde değişmesi ve 
seçim yapabilmesi mümkün olur (Friedman, 1999).  

1.Şekil-fon ilişkisine bağlı olmak: Farkında olduklarımız 
ve olmadıklarımızın algısı bir şekil-zemin ilişkisine 
dayanır; farkında olduklarımız şekil, olmadıklarımız ise 
zemindir (Perls, 1947/1969a:208).  

1.Tam bir farkındalık sağlamak: Farkındalık sürekliliğini 
ne kadar genişletirsek, dünyayla ve dünyamızla olan 
ilişkimiz o kadar sağlıklı olur vardır (Mann, 2020). Öte 
yandan Mann’in eklemesine göre, sürekli bir yüksek 
farkındalık durumu hem gerçekçi değildir hem de 
istenmeyen bir durumdur çünkü doruk deneyimlerin 
yaşanması için daha sönük deneyimlere ihtiyaç vardır 
(Mann, 2020). 

Perls farkındalık tanımını daha geniş ele alır ve farkında 
olmanın üç bileşeni olduğundan bahseder: İçsel 



yaşantıların farkında olma, çevresel faktörlerin farkında 
olma ve uzlaşma alanının farkında olma (Perls, 1969a). 

İçsel Yaşantıların Farkındalığı 
İçsel yaşantılar duyumlar, davranışlar, duygular, istekler 

ve yargılar gibi içsel fenomenlerle ilgilidir (Mann, 2020).  

1. Duyum ve Davranışların Farkındalığı 
Duyum bedenin farklı bölgelerinde farkındalığın ortaya 

çıktığı görme, ses, dokunma, tat ve koku portalıdır (Lobb, 
2003). Daş’a göre duyumlar davranışların başlangıç 
noktasıdır ve davranışları farkına varabilmenin ön koşulu 
duyumların farkına varmaktır (Daş, 2017).  

2. Duyuların Farkındalığı 
Geştalt bakış açısıyla duygular, farkındalık ve eylem 

arasındaki bir düzenleyicidir (Zinker, 1977). Çünkü sadece 
kişi için neyin önemli olduğuna ilişkin farkındalığın 
temelini sağlamakla kalmaz aynı zamanda uygun eylem için 
harekete geçirir (Melnick ve Nevis, 2003). Duygunun işlevi 
toplumda büyük ölçüde kötülenir (Daş, 2017). “Kontrolünü 
kaybetmiş” veya “duygusallaşmış” ya da “duygusuz, soğuk” 



gibi kelimelerle etiketlenir. Oysa, duyguları inkâr etmek, 
neler olduğunun farkındalığını inkâr etmektir. “Duyguların 
kontrolü” için yapılan tüm mücadele kişide istenmeyen 
duyguları ortadan kaldırmaz, daha karmaşık hale getirerek 
utanç, daha yoğun bir üzüntü, aşağılama, kendini hor 
görme, mahcubiyet veya iğrenme gibi öz-denetimini daha 
da boğucu kılar (Perls, Hefferline ve Goodman, 1951). 
Duygular, hayatın rasyonel kontrolüne yönelik bir tehdit 
değil, insan varoluşunun rasyonel olarak 
düzenlenebileceğinin temelini sağlayan bir rehber olduğu 
anlaşıldığında, o zaman, onun farkındalığını geliştirmenin 
yolu açılır. 

3. İsteklerin ve Yargıların Farkındalığı 
İsteklerinin farkında olan kişiler geleceğini planlayabilir 

ve harekete geçebilir ancak yargıların farkında olmak çok 
daha geniş kapsamlıdır ve harekete geçmek için yeterli 
olmayabilir (Daş, 2017). Kişi değer yargılarını fark etse bile 
buna ters düşecek şekilde davranabilir.  

Çevresel Faktörlerin Farkındalığı 
Çevre, iletişim fonksiyonlarımız aracılığıyla dünyayla 

temas kurduğumuz yerdir (Mann, 2020). Daş’a göre 
çevresel faktörlerin farkında olmak sadece fiziksel olarak 
çevreyi algılamayı değil, aynı zamanda çevredeki 
insanların, onların isteklerinin, davranışlarının, 
düşündüklerinin, dediklerinin ve hissettiklerinin de farkına 
varmayı kapsar (Daş, 2017).  



Uzlaşma Alanının Farkındalığı 
Uzlaşma alanı çevresel faktörlerin ve içsel 

yaşantılarının kesiştiği yerdir ve bu yer kişinin olanaklarını 
fark etmesini ve kendine uygun seçimler yapmasını kapsar 
(Daş, 2017). Mann, burada bilişsel sürecimize vurgu yapar 
çünkü bu alan sayesinde yaşadıklarımızı anlamlandırır ve 
planlamalar yaparız (Mann, 2020).  

“Birbirimizle ne kadar yakınlaşırsak yakınlaşalım hep son bir 
kapatılamaz boşluk kalır. Her birimiz varoluşa tek başımıza 
gelir ve tek başımıza ondan ayrılırız.” 
          
Irvin D. Yalom 

Farkındalığın Terapide Ele Alınması 
Geştalt terapisi temelde deneyseldir ve diyaloğa 

dayalıdır (Levine, 2012). En etkili deneyler, yapı ve biçim 
verilmeden önce “odada” yapılır (Brownell, 2010). Örneğin 
terapist danışandan soyut ifadeleri somut hale getirmesini 
isteyebilir: Bir kişi iş yerinde iyi bir gün olduğunu söylerse, 
terapist "O günü güzel yapan neydi?" diye sorabilir. 
Terapist, danışanın bilerek ya da farkında olmadan dili 
küçülterek konuştuğunu fark edebilir ve danışandan bir 
şeyi büyütmesini ve o anda göründüğünden daha büyük 
hale getirmesini isteyebilir. Daş’a göre terapinin nihai amacı 
terapiye gelen kişinin farkında olmadıklarının farkına 
varmasını sağlayarak yaşadığı sıkıntılardan kurtulmasını 
sağlamaktır (Daş, 2017).  



Sonuç ne kadar kötü olursa 
olsun, bir şeyi yapabilecekken 

yapmamış olduğumuzu 
hayatımızın bir yerinde fark 
ettiğimizde sanırım bununla 

başa çıkmak çok daha zor 
olacaktır. O yüzden bu çember 

daralabilir, genişleyebilir, 
sıkabilir, daraltabilir, 



yorabilir, acıtabilir ama bir o 
kadar mutlu, gururlu, 

kontrollü ve doyum almış 
hissettirir. Ne tüm 

farkındalığımızla, hiç 
durmadan, yorulmadan 

içinde olabiliriz çemberin, ne 
tüm seçeneklerimizden, 
yaşayabileceğimiz tüm 
ihtimallerden vazgeçip 

büsbütün dışında kalabiliriz. 
“Yekpare geniş bir anın 
parçalanmaz akışında” 
farkındalık çemberiyle 



temasımızı kesmediğimiz bir 
yerlerde olmamız dileğiyle…  
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