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Geştalt yaklaşımına göre kendilik kavramı, organizma ve 
çevrenin ortak 
temasındaki alandan 
doğmaktadır ve işlevi 
deneyim akışı 
içerisinde dünyada 
kim olduğumuza dair 
tutum ve inanç 
çerçevesi olan bir 
yapıyı oluşturmaktır 
(Sokolowski, 2008). 
Kendiliğim, kiminle 
olduğumdan, kiminle 
olmadığımdan, 
nereye gittiğimden 
veya gitmediğimden, 
nerede olduğumdan 
veya olmadığımdan 
ayrılmadığı gibi tüm bu 
deneyim ve temaslardan etkilenerek değişmektedir. Bu 
değişim ise kendiliğin devamlı hareket halinde ve dinamik 



olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla kendilik bir yandan 
da zaman içindeki deneyimlerin ve etkileşimlerin içinde 
bulunduğu aktif bir “süreçtir” (Daş, 2017).  

KENDİLİK TANIMI ve KENDİLİK GELİŞİMİ 
 Kendiliğin oluşmasında özneler arası kavramının 
Geştalt yaklaşımına göre oldukça önemli bir yeri vardır. 
Fritz Perls 1957 yılında Cooper Union konferansında 
kendilik gelişiminin öteki ile farklılığımızdan 
kaynaklandığını vurgulamıştır. Kendilik farkındalığı 
farklılaşmayla doğmaktadır, farklılık olmazsa fark edecek 
bir şey de olmaz çünkü hiç gece olmazsa gündüzün nasıl 
olduğunu bilemeyiz ve hatta “bir gün” kavramına sahip 
olmayız. Dolayısıyla kendiliğimize dair algımız hep ötekiyle 
olan temasımızın şekil-fon dansından meydana 
gelmektedir. Kısacası, kişi kendinde olanı, kendinde 
olmayana temasından bilebilmektedir (Perls 1978:55). Ben 
ve öteki bağlantılı olduğu gibi birbirleri olmadan da var 
olamazlar. Bunun sebebi, kendiliğin iki uçlu olmasıdır. 
Temasla kendiliğimiz değişip oluşurken eş zamanlı olarak 
temas ettiklerimizin de kendilikleri değişmekte ve 
oluşmaktadır. Kendiliğin bu yanı bireyin hem kendi 
varlığını hem de karşısındakinin varlığını kabul etmesini 
içermektedir (Marcel, 2013 ve Merleau-Ponty ve Smith, 
1962).  

 Bir bebek dünyaya geldiğinde bakım vereniyle olan 
ilişkisinde kendiliği gelişirken, bakım verenin kendiliğini de 
etkilemektedir (Daş, 2017). Bu etkileşim sonucunda da 



ortaya çıkan her ne olursa “ben” değil, “biz” olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu durum zamansal olarak değişen karşılıklı 
fenomenolojimizi içinde barındıran bir temas yaşantısıdır. 
Bu temas sayesinde bir alışveriş gerçekleşir ve karşılıklı 
olarak bakım veren ve bebek birbirlerinin duygu, düşünce, 
beden duruşu gibi sinyallerini algılamaktadır. Bu sayede 
bebeğin ihtiyaçlarına eşlik edilebilmekte ve onun sağlıklı 
kendilik gelişimi desteklenebilmektedir (Urfalı, 2017:13). 
Bunun anlamı, doğduğumuz andan itibaren kendi 
duygularımızı anlamlandırabilmemiz için ötekine yani 
özneler arası alana ihtiyaç duymakta olduğumuzdur. Bu 
kendi duygumuzu düzenlememizi sağlarken karşılıklı 
olarak da duygularımızın düzenlenmesini sağlamaktadır. 
Bunun asıl önemi, nihayetinde dünyayla uyumlu tepkiler 
geliştirmemizi sağlayan yolun buradan geçiyor olmasıyla 
ilişkilidir (Turhanioğlu, 2020:94). Özneler arası alanı 
yaratan şey birlikte yaşamaktır. Birlikte yaşamanın anlamı, 
kişinin ötekini başka bir kendilik olarak tanımlamasını ve 
ona izin vererek kendi “kendiliğini” deneyimlemesini 
içermektedir. Her bireyin kendiliği kişilerarası ilişkilerden 
ortaya çıktığı için bu alanın kişisel, sosyal ve kültürel 
özellikleri bizim kendiliğimizin arka planını 
oluşturmaktadır (Tronick, 2007) Bir başka deyişle her 
temasın sonucu kendiliğimizdir.  

 Daniel Stern (2004)’e göre, insan zihni diğer insan 
zihinlerini okumak için yaratılmıştır. Sinir sistemimiz bunu 
yapmak için inşa edilmiştir. Bu nedenle, zihnimiz diğer 
insan zihinlerinden hiç de bağımsız değildir aksine 
birbirlerine gerçekten bağlıdırlar. Zihinlerimizin devamlı 



etkileşim ve diyalog halinde olması sebebiyle kendi 
zihnimizin de tek sahibi biz olamayız. Bu duruma nörolojik 
açıdan bakıldığında ayna nöronlarımızın, öteki ile bizim 
aramızda doğrudan bir bağlantı oluşturan mekanizmanın 
sinirsel temelini temsil ettiği görülmektedir. Bu mekanizma 
sayesinde öteki tarafından yapılan eylemler ve sahip olunan 
niyetler herhangi bir bilişsel aracılık olmaksızın gözlemci 
yani bizim tarafımızdan anlaşılan mesajlar haline 
gelmektedir (Philippson, 2012:85) Bu durum, Geştalt 
yaklaşımının bütünsel ve ilişkisel yönüyle oldukça 
uyumludur çünkü sadece psikolojik gelişimin değil, 
nörolojik gelişimin de ilişkisel olduğunu bize 
göstermektedir. Özetle, iki zihin öznelerarasılık 
yaratmaktadır, fakat aynı şekilde, öznelerarasılık iki zihni 
şekillendirmektedir (Perls, 1978:55). Dolayısıyla, kendilik 
bilincimiz mevcut olanı içselleştirdiğimiz temaslarımızdan 
doğmaktadır. Takip eden bölümde bu temasın nasıl 
oluştuğunu, kendilik gelişimimizdeki yerini ve sağlıklı 
kendilik gelişimindeki rolünü anlatacağım. 

SAĞLIKLI KENDİLİK GELİŞİMİ 
 Kendilik istikrarlı, ölçülebilir ve kimliğe sahip olan 
değildir, aksine psikolojik ve fizyolojik deneyimleri sürekli 
değişir ve sürekli güncellenmektedir. Kişi varlığının 
gerçekliğini, ötekiyle olan temas deneyiminin akışıyla 
birlikte yaşamaktadır. Her bireyi benzersiz kılan tam da 
budur. Nasıl ki çevreyi birinin bakış açısıyla algılamanın 
anlamlı bir yolu yoksa, psikolojik olarak da kişiyi 
kişilerarası ilişkilerden ayrı değerlendirmenin anlamlı bir 
yolu yoktur. Geştalt yaklaşımında, kişinin organizma/çevre 



alanından ayrı bir 
kendiliği yoktur. 
Sağlıklı kendilik 
gelişimi, kişinin 
besleyici veya zararlı 
olabilecek durumların 
farkında olduğu teması 
içermektedir. Böylece 
kişi besleyici olanla 
özdeşleşmeyi ve zararlı 
olanı reddetmeyi 
öğrenmektedir. Yani 
kendilik, iki kişinin 
temas ettiği süreç 
boyunca sürekli ve 
karşılıklı olarak 
yeniden düzenlenmektedir (Polster ve Polster, 2013).  

 İlişkiler, insanların onları nasıl deneyimledikleriyle 
düzenlenirken, insanlar kendini başkalarıyla olan 
ilişkilerini nasıl deneyimledikleriyle tanımlarlar. Bu, 
insanların başkaları tarafından nasıl görüldüğünden ve 
başkalarına karşı nasıl düşündüklerinden ve onlara 
davrandıklarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, kişinin 
herhangi bir zamanda içinde bulunduğu çeşitli ilişkilerle 
ilgili birçok farklı kendilik deneyimi olabilir. Bu süreçte ise 
karşılanan ve karşılanmayan ihtiyaçların bütünü kendiliği 
oluşturmaktadır. Bunun sebebi, ihtiyaç karşılandığında 
yerine yenisinin geliyor oluşudur ve kişinin kendini 
düzenlemesi bu şekilde gerçekleşmektedir (Brownell, 



2010). İlişkilerimizin olduğu kişiler tarafından 
ihtiyaçlarımızın ve var olma biçimlerimizin destekleniyor 
olması sağlıklı bir kendilik gelişiminin temelini 
oluşturmaktadır. İç desteği kazanmanın ön koşulu burada 
bahsedilen dış desteği alabilmektir. O nedenle bakım veren 
ve bebek/çocuk ilişkisinde bakım verenin eşliği ve 
yaşanılanı anlamaya/anlamlandırmaya olan desteği 
kendilik gelişimindeki en önemli ihtiyaçtır (Daş, 2017).  

 İhtiyaçlar karşılanmadığında, eşlik edilmediğinde 
veya destek alınmadığında sağlıklı bir kendilik gelişimine 
engel olan utanç duygusu ortaya çıkmaktadır (akt. Urfalı, 
2017: 20). Utanç, temel ihtiyaçlarımızın temas ettiğimiz 
alandaki destek ve kabul eksikliğinden ortaya çıkmaktadır 
ve bu karşılıklı olarak jestlerimiz, birbirimize olan 
bakışlarımız ya da bakışmamalarımız veya sesimizin tonu 
aracılığıyla deneyimlenmekte ve sürdürülmektedir. “Kabul 
edilemez” olduğumuz inancından gelmektedir (Wheeler, 
1997). Bir diğer deyişle utanç, ötekinden gelen tüm yüz ve 
duygusal tepkilerden ortaya çıkabilir. Kişi yanlış yaptığında 
ortaya çıkan duygu suçluluktur ancak kişi kendisinin yanlış 
olduğunu düşündüğünde utanç ortaya çıkmaktadır. Utanç, 
bireyin ihtiyaçları ile bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik 
çevresi arasında bir kopuşu göstermektedir (Mann, 2010). 
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