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“En zor savaş sizi bir başkası 
yapmak için gece gündüz elinden 
gelenin en iyisini yapan bir dünyada 
kendiniz olmaya çalışmaktır”.    

   Cummunings, 1994



Ge!talt yakla!ımı, insanın, içinde ya!adı"ı çevre ile 
ili!ki içinde ihtiyaç ve isteklerini sa"lıklı bir !ekilde 
düzenleme yetene"i ile dünyaya geldi"i felsefesine 
dayanmaktadır (Levine, 2012). Ge!talt psikoterapisi de 
do"anın do"al akı!ından ve döngülerinden ilham 
almaktadır. Hatta bu nedenle Perls (1969: 15), Ge!talt 
terapisini ke!fetmedi"ini veya icat etmedi"ini, zaten 
dünyanın kendisi kadar eski olan Ge!taltı buldu"unu 
vurgulamaktadır.  

Bu yakla!ım bir organizmanın kendi kendini 
düzenlemesi ve gerçekle!tirmesi için nihayetinde en iyi 
olanı bildi"ini varsaymaktadır (Greenberg ve Rice, 1997).  
Tüm ya!amın süreç ve akı! oldu"unu, hiçbir !eyin statik 
olmadı"ını belirtmektedir. Ancak evreni olu!turan 
süreçlerin sonsuz çe!itlili"i kar!ısında, kaostan düzen 
yaratan düzenleme ilkesinin önemi oldukça büyüktür; yani 
!ekil-fon olu!umu ilkesi (Perls, 1948: 571). 

1. !ekil-Fon "lkesi 
Kurt Lewin (1952), ihtiyaçlar kavramına !ekil-fon 

teorisiyle yeni bir boyut kazandırmı!tır. #ekil-fon ili!kisiyle 



ihtiyaçlar kavramı !öyle açıklanır: #ekil, odaklanmı! 
ihtiyaçların yüzeye çıkması ve di"erlerinin arka planda 
kalmasıyla ortaya çıkmaktadır. Sa"lıklı bir $gür olu!umu 
sürecinde bu ihtiyaçlar net bir !ekilde ortaya çıkacak ve 
enerjiyi harekete geçirecektir. Çevremizle ilgili olarak, iç 
deneyim veya dı! uyaranlardan kaynaklanan rekabet eden 
ihtiyaçlar öne çıkar ya da arka planda kalır. Örne"in, bir 
kitabı okurken farklı ihtiyaçlar yüzeye çıkabilir çünkü o 
yazı bize bir anımızı hatırlatmı! olabilir (Mann, 2010). 

  
#ekil ve fonu birbirinden ayırarak de"il de bir bütün olarak 
görmemiz gerekmektedir. Çünkü ancak birlikte anlamlı bir 
bütünü olu!tururlar. Ge!talt olu!um ve tamamlanma 
ilkelerine göre canlıların birincil i!levleri, ihtiyaçların 
farkında olmak, bunları düzenlemek ve bu ihtiyaçları 
kar!ılamak için çevre ile etkile!imde bulunmaktır (Combs 
ve Snygg, 1959). Bu ba"lamda her an, o anki ihtiyacımıza 
göre arka plandan bir $gür öne çıkar ve sonra ba!ka bir 
$güre yer açmak için tekrar arka plana çekilir. Bu sürekli 
de"i!en bir süreçtir. Ba"lamda ki!i için anlamlı olan $gür 
olur ve ki!i böylece 
ihtiyacını belirleyip 
onu kar!ılamaya 
yönelebilir. Yani, bir 
ihtiyaç çatı!ması olsa 
dahi, en acil ihtiyaç 
en net !ekli belirler. 
Bu süreç içsel 
farkındalıklarla ya da 
dı!sal uyaranlarla 



gerçekle!ebilir. Kar!ılayabildi"inde ise artık $gür de"i!ir 
(Woldt ve Toman, 2005). Spinelli (1989)’a göre nesnelere 
ili!kin anlamlı algımızı, fenomenolojik olarak, belirli 
uyaranlara kar!ı seçici dikkat yoluyla in!a ederiz (akt. 
Clarkson ve Mackewn, 1993: 52).  

Ki!i deneyimlerini, duyumlarını, imgelerini, enerjisini, 
ilgisini ve etkinli"ini kar!ılayıncaya kadar ihtiyaç etrafında 
düzenlemektedir. %htiyaç kar!ılandıktan sonra ki!i tatmin 
olmu! hisseder, böylece o özel ihtiyaç onun için ilgisini 
kaybeder ve geri çekilir. Ki!i daha sonra yeni bir ihtiyaç 
ortaya çıkmadan ve döngü yeniden ba!lamadan önce geri 
çekilme, dinlenme veya denge halindedir. Sa"lıklı bir 
bireyde bu dizilim kendi kendini düzenleyen, dinamik ve 
döngüseldir. Kendi kendini düzenleme elbette ki!inin 
ihtiyaçlarının tatminini sa"lamamaktadır. Çevrede ihtiyaç 
duyulan ö"elerden biri eksikse ki!i ihtiyacını 
giderememektedir (Clarkson ve Mackewn, 1993). 

Bu sürece ihtiyaç döngüsü adı verilmektedir ve 
sonraki bölümde bu döngünün özelliklerini aktaraca"ım.  

1. "htiyaç Döngüsü ve Özellikleri 
Perls (1969: 44), ihtiyaç döngüsünü çe!itli !ekillerde 

tanımlamı!tır, “organizma ve çevrenin kar!ılıklı ba"ımlılık 
döngüsü” ve “organizma/dünya metabolizması döngüsü 
gibi. %htiyaç döngüsünün 6 ba"lantıdan olu!tu"unu öne 
sürmektedir (Clarkson ve Mackewn, 1993). 

a.Organizmanın hareketsiz, dinlenme halinde olması  



b.Organizmanın dahili (içinden) ya da harici (çevreden) 
rahatsız edici bir faktörün ortaya çıkması 
c.Organizmanın bir görüntü yaratması ya da gerçekli"in 
farkına varılması 
d.Organizmanın duruma vermeyi amaçladı"ı cevabın 
olu!turulması 
e.Organizmanın verdi"i cevap sonrası gerilimin azalması 
f.Organizmanın dengesinin geri dönmesi 

Ya!amak için kar!ılanması gereken ihtiyaçlar vardır 
ve e"er müdahale edilmezlerse, insanlar, sa"lık veya ahlak 
çıkarları için i!tah, cinsellik ve benzeri dürtüleri kasıtlı 
olarak planlamak, harekete geçirmek veya engellemek için 
herhangi bir zorunluluk olmaksızın bu ihtiyaçları 
kar!ılamak için kendili"inden kendilerini düzenlemektedir 
(Peris, He&erline ve Goodman, 1951: 294). Bu esnada da 
eksiklikler meydana gelirse, organik sistem kendili"inden 
tela$ etmeye çalı!maktadır. A!ırılıklar mevcut oldu"unda, 
sabit bir homeostatik dengeyi elde etme, kaybetme ve 
yeniden kazanma döngüsü içinde, aynı !ekilde 
kendili"inden onlardan kurtulmaktadır. Da! (2017)’a göre 
ki!inin içsel ya da çevreden gelen uyaranları fark etmesi 
ko!uluyla ihtiyaçlar kar!ılanabilmektedir. Bu a!amaya 
duyum adı verilmektedir. 

i.Duyum a#aması 
%htiyaç döngüsündeki ilk a!ama duyum a!amasıdır. 

Burada ki!i çevresel bir uyaran tarafından ya da içsel bir 
uyarıcı tarafından rahatsız edilmektedir. Vücut arka 
plandır, ihtiyaç hissi veya çevreden gelen duyusal uyaran 



!ekildir. E"er duyum belirsiz kalırsa ya da farkına 
varılmazsa bu ihtiyaç engellenebilir (Greenberg ve Rice, 
1997). Wheeler (1991), bir hedefe ula!amamanın yalnızca 
farkındalıkla ilgili bir soruna ba"lanamayaca"ını; bunun 
yerine, bireyin asıl sorunu yanlı! algılamı! olabilece"ini 
veya bireyin net bir farkındalı"a sahip olsa bile ba!arılı bir 
sonuca götürecek eylemleri takip etmekte zorluk 
çekebilece"ini vurgulamı!tır (akt. Wagner-Moore, 2004). 
E"er bu duyumlarımızın farkına varamazsak ya da 
görmezden gelirsek o zaman duyarsızla!ma adı verilen 
i!lev bozuklu"u ortaya çıkmaktadır (Sezgin, 2002: 37'40). 

ii.Farkına varma a#aması 
%htiyaç döngüsünde ikinci a!ama farkına varma 

a!amasıdır. Bir ihtiyaç ortaya çıktı"ına veya bir $gür haline 
geldi"inde ki!inin bunu fark etmesini içerir. %htiyacın 
farkındalı"ını, o ihtiyacı kar!ılamak için benli"in ve 
kaynakların heyecanlanması ve harekete geçirilmesi takip 
eder. Ancak bu a!amada $ziksel, psikolojik ya da bili!sel 
ihtiyacı fark edip o ihtiyacı anlamlandırmak önemlidir. E"er 
farkına varıp anlamlandıramazsak saptırma adı verilen i!lev 
bozuklu"u ortaya çıkabilir ya da ki!iler a!ırı enerjik 
davranarak ani hareketlerde bulunabilirler (Da!, 2017).  

iii.Harekete hazırlanma a#aması 
%htiyaç döngüsündeki üçüncü a!ama ise harekete 

hazırlanma a!amasıdır. Bu a!amada organizma, ihtiyacını 
fark etmi!, anlamlandırmı! ve onu kar!ılamak için hangi 
olasılıkların, seçeneklerin veya ihtimallerin mevcut 
oldu"unu görmek için çevreyi ve/veya kendisini 



taramaktadır. Bu a!amada sa"lıklı ki!i enerjik ve harekete 
hazırdır (Korb, Gorrel ve Van De Riet, 1989). Ki!inin 
enerjisinin yetersiz ya da çok fazla oldu"u durumda da içe 
alma denilen i!lev bozuklu"u ortaya çıkmaktadır (Sezgin, 
2002: 37'40). 

iv.Hareket a#aması 
%htiyaç döngüsünde sıradaki a!ama hareket 

a!amasıdır ve bu a!amada ihtiyacı kar!ılamak için mevcut 
en iyi yol olarak belirlenen seçeneklerden birini seçmeyi 
içerir (Korb, Gorrel ve Van De Riet, 1989). Kepner (2008: 
142)’e göre, bu a!ama aynı zamanda büyüdü"ümüz bir 
a!amadır çünkü bu a!amada yeniyle kar!ıla!ırız, çevreden 
etkileniriz, çevreyi etkileriz ve bu kar!ıla!ma sayesinde 
büyürüz (akt. Kudiaki, 2017: 99). 

E"er organizmanın temel ihtiyacının doyurulması 
için uygun olmayan bir hareket seçilmi! ve yapılmı!sa o 
zaman yansıtma denilen i!lev bozuklu"u ortaya 
çıkmaktadır (Sezgin, 2002: 37'40). 

v.Temas a#aması 
%htiyaç döngüsünde be!inci a!ama temas a!amasıdır. 

Bu a!ama, bireyin ihtiyacını kar!ılamak için seçti"i !eyle 
tamamen me!gul oldu"u, di"er her !eyin geçici olarak 
tamamen kayıtsız bir arka plana dü!tü"ü a!amadır. Yani 
temasın ve eylemin oldu"u a!amadır (Clarkson ve 
Mackewn, 1993). Temas a!aması !u nedenle önemlidir; 
organizmayı tarihselli"i ve konumlanmı!lı"ı içinde 



“temellendirerek” ona anlam ve ba"lam sa"lar (Perls, 
He&erline ve Goodman 1971).  

Yapılan hareketin uygun olarak ortaya çıkmadı"ı 
durumlarda ortaya geri döndürme olarak bilinen i!lev 
bozuklu"u ortaya çıkmaktadır ve bu ki!inin davranı!ı hedef 
yerine kendisine döndürmesi anlamına gelmektedir 
(Sezgin, 2002: 37'40). 

vi.Doyum A#aması 
%htiyaç döngüsünde doyum a!aması altıncı sıradadır 

ve ki!inin amacını gerçekle!tirmesini içerir. Temas tam ve 
eksiksiz ise, ki!i, çevre ile alı!veri!in tadını çıkarmak gibi 
derin bir organizma tatmini ya!ar (Da!, 2017). 

Ancak bireyin deneyiminin tadını çıkartmadı"ı, 
çıkartmayı bilmedi"i durumlarda kendini seyretme olarak 
bilinen i!lev bozuklu"u bu a!amada ortaya çıkmaktadır 
(Da!, 2017). 

vii.Geri çekilme a#aması 
Geri çekilme a!aması ihtiyaçlar döngünün son 

basama"ında yer alır ve bu basamakta son zamanlarda çok 
canlı ve en önde belirgin olan $gür artık arka plana geçerek 
kaybolmaktadır ve böylece Ge!talt yok edilmektedir 
(Clarkson ve Mackewn, 1993). Da! (2017)’a göre bu a!ama 
son olmasının yanında ba!langıçtır da çünkü bu a!ama aynı 
zamanda yeni bir Ge!talt olu!turulabilmesinin ön 
ko!uludur. Organizma mükemmel bir denge halindedir. 
Yeni bir ihtiyacın habercisi olan duyumların eninde 



sonunda ortaya çıkaca"ı ve organizmanın kendi kendini 
düzenleme döngüsünün yeniden ba!layaca"ı bo!lu"a girer, 
çünkü bir ki!i belirsiz bir süre boyunca hareketsiz kalamaz 
(Perls, 1993). 

Geri çekilme a!amasında kapalı bir ili!kinin bireyin 
sınırlarının i!levselli"ini bozmasıyla ortaya çıkan iç içe 
geçme i!lev bozuklu"u ortaya çıkabilmektedir (Sezgin, 
2002: 37'40). 
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