
 

www.ontodergisi.com 



 

www.ontodergisi.com 

2 

İmtiyaz Sahibi  

Mehmet Karasu  

 
Yazı İşleri Müdürü  

Sercan Karlıdağ  

 
Sayı Editörleri  

Betül Kanık 

Fırat Altun 

 
Sayı Yardımcı Editörleri  

Mehmet Karasu 

Sercan Karlıdağ 

Beril Sercem Şengül 
 

Sosyal Medya Koordinatörü  

Veysel Bişgin  

 
Kapak Tasarım  

Mehmet Karasu 

 

ISSN: 2651-3692 



 

www.ontodergisi.com 

3 

İçindekiler

Betül Kanık Bu Sayıda… 4 

Onto Dergisi Mutfak Ekibi Psikoterapistin Tarafsızlığı Bir Mitten İbarettir! 5 

Mete Sefa Uysal  

N. Ekrem Düzen 

Disipliner Adab-ı Muaşeret Karşısında Prekaryanın Kuram Önerme 

Cesareti 
6 

Gülşen Yusra Arpa  

Yusuf Altepe 
Bir Algı Yanılgısı: Geştalt 16 

Beril Sercem Şengül Çalışma Belleğinin Kısa Bir Tarihçesi 27 

Meyrem Özen Çok Kültürlülük ve İlk Görüşme: Suriyeli Mülteciler Örneği 34 

Eylem Yıldırımçakar Film Analizi: “La Pianiste” Filminin Psikanalitik Bir Pencereden Analizi 45 

Onto Dergisi Mutfak Ekibi Söyleşi: Prof. Dr. Filiz Garip ile Göçmenlik Meselesi Üzerine 55 

Çağlar Solak Küçürek Foto-Öykü 61 

Ceylan Hasanoğlu Pantoporos Aporos 62 

Erdem Ömüriş V for Venus 63 



 

www.ontodergisi.com 

4 

B u  S a y ı d a . . .  

nto’nun 23. Sayısında Küçürek Foto-Öykü, Pantoporos Aporos ve V for Venus görsel köşelerimizin yanı sıra 

söyleşi ve film analizi dahil olmak üzere yedi özgün içerik sizleri bekliyor. Gelecek sayımızda, insan davranışını 

anlamada psikolojinin en tartışmalı konularından biri olan evrimsel psikoloji üzerine tematik bir sayı hedefli-

yoruz. “Evrim ve İnsan” temalı sayımız ile ilgili duyuruya sosyal medya sayfalarımız ve internet sayfamız ontoder-

gisi.com aracılığıyla erişebilirsiniz. İçerik tanıtımlarına geçersek; 

Bu sayıda, yazı katkılarına geçmeden evvel, Onto Derg isi  Mutfak Ekib i  olarak psikoterapistin tarafsızlığına dair 

medyada süregelen tartışmaya dair bir sözümüz var! 

Mete Sefa Uysal  ve N.  Ekrem Düzen ,  yazılarında, psikolojinin içinde bulunduğu krizi sosyopolitik bir perspektifle 

odağa alıyor ve krizin metodolojiden ziyade düşünsel bir zemine demirlediği argümanından hareketle bir tartışma ve 

kritik imkânı sunuyor. 

Bütünden ve onu oluşturan parçalardan daha fazlası… Gülşen Yusra Arpa  ve Yusuf Al tepe,  yazılarında erken 

psikolojinin önemli yapıtaşlarından olan geştalt ekolünün gelişimini dönemin politik atmosferinin ışığında inceliyor ve 

ekolün psikoloji tarihi açısından önemine dair detaylı bir bakış açısı sunuyor. 

Ber i l  Sercem Şengül  yazısında bizlere bilişsel psikolojinin en ilgi gören konularından çalışma belleğini tanıtıyor ve 

çalışma belleğinin tarihsel gelişimini temel ve güncel çalışmalar ışığında inceliyor. 

Psikoterapide kültüre duyarlılığın önemi nedir ve nasıl sağlanır? Meyrem Özen ’in yazısında Suriyeli mülteciler örneği 

üzerinden terapide çok kültürlülüğün nasıl ele alınması gerektiğine ve mültecilerle yapılan ilk görüşmelere dair kap-

samlı öneriler okuyacaksınız. 

Eylem Y ı ld ır ımçakar  “La Pianiste” isimli filmi irdelediği yazısında, yetişkin bir kadının annesiyle olan simbiyotik 

ilişkisi ve bastırılmış cinsel arzuları arasındaki karmaşayı ayrışma-bireyselleşme kavramları özelinde psikanalitik bir 

pencereden ele alıyor.  

Son olarak bu sayıda, Fi l i z  Gar ip  ile, gündemden hiç düşmeyen “göçmenlik meselesi” üzerine, eşitsizlik bağlamında 

merak edilen soruları merkeze aldığımız bir söyleşi yer alıyor. 

Betül Kanık 

Ankara, Eylül 2022

O 
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PSİKOTERAPİSTİN TARAFSIZLIĞI  

BİR MİTTEN İBARETTİR! 

 

Onto Dergisi Mutfak Ekibi 

 

sikoterapist, bilim insanı, araştırmacı… kimse 

nötr değil. Konu Üstün Dökmen ve başörtülü 

psikolog kritiği ile gündemde (çok kısa) bir 

süre yer kapladı. “Psikoloğun karşısındaki kişiye karşı 

nötr davranış içerisinde olması gerekiyor,” beyanı bizi 

düşünce tarihi ve sosyal bilimsel sahada nesnellik, ta-

rafsızlık ve olgu-değer ilişkisi gibi entelektüel yolaklar 

ve kadim tartışma konularına sürüklüyor. Bu bilgi-iş-

lem cihazı yahut standardize bir yazılım yüklü robot gibi 

kurgulanmış ideal, makbul ve makul terapist tasavvu-

rudur. Biz, Onto Dergisi Mutfak ekibi olarak, bu tasav-

vurun anaakım, pozitivist psikoloji anlayışı için bile ar-

tık arkaik olduğunu, bu görüşün tedavülden kalkması 

gerektiğini vurgulama taraf(tar)ıyız.  

Peki, neden? Çünkü, anormal ve etik-dışı olarak dam-

galanan terapistin verdiği “komşu teyze, komşu amca 

sohbeti” nevinden, bayağı psikolojik hizmet savu-

nusu, “başörtüsüne” yönelik önyargıyı açıkça dışa vur-

maktır. Bu, ne yetkinlik eleştirisi ne de sahici bir etik 

kritiğidir. Palas pandıras ortaya atılmış bu yanlış ve ola-

naksız öncül ile malul argümanda küpe, dövme, sakal 

ve başkacalarının önüne geçerek gündemde yer kap-

layan şey, kolektif belleğimizdeki güçlü çağrışımlarıyla, 

başörtüsüdür: “Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyat-

rist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykı-

rıdır. Nötr olamazlar.” Önyargı açık. Tastamam açık ol-

mayan ise, söylemin sadece başörtülü “kadınları” he-

def almasıdır. Cinsiyet eşitsizliğini meşrulaştıran bu 

söyleme karşı hatırlamamız gereken oldukça basittir: 

Psikoterapistin/araştırmacının/bilim insanının payına 

düşen ayrımcılıktan uzak, bilimsel ve hak-temelli etik 

perspektiftir.  

Onto Dergisi Mutfak Ekibi olarak, hızla akan timeline-

larımızda konunun gelip geçiciliğine bir şerh düşerek, 

psikoterapistin tarafının toplumsal eşitsizlikleri meşru-

laştırmayan etik-politik bir angajman olması gerektiğini 

savunuyoruz.  

Saygılarımızla. 
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DİSİPLİNER ADAB-I MUAŞERET 

KARŞISINDA PREKARYANIN KURAM 

ÖNERME CESARETİ 

Mete Sefa Uysal 

N. Ekrem Düzen 

Metodoloji Çıkmazından Kuramsal Çıkış 

sikolojinin nicedir metodoloji labirentinde yo-

lunu kaybettiği biliniyor. Ufukta bir çıkış ala-

meti görünmüyor. Çıkış yolunun metodolojik 

yeterlikten çok kuramsal sağlamlıktan geçtiğini söyle-

yenlerin sayısı artıyor. Psikolojinin kuramsal veya yön-

temsel tıkanıklıklarını gözden geçiren çalışmalarda 

(bkz. Danziger, 1985, 1994; Eronen, 2020; Eronen ve 

Bringmann, 2021; Flis ve van Eck, 2018), araştırmala-

rın etki değerini düşüren ilintisizlik, etkisizlik, tekdüze-

lik, bulanıklık gibi nitel öğelerin altının çizildiğini göre-

biliyoruz. Öte yandan bu nitelemelerle belirlenen dü-

şünsel zayıflığın hangi sosyopolitik etkenler aracılığıyla 

 
  Jena Friedrich-Schiller Üniversitesi, Sosyal Psikoloji Bölümü, 

Araştırmacı 

süreğen hâle geldiğinin eş derecede göz önünde tutul-

madığını saptıyoruz (tartışma için bkz. Brembs ve ark., 

2013; Flis, 2019; Nosek ve ark., 2012). Disiplinin va-

roluş gerekçelerini sarsacak dereceye gerilemiş dü-

şünsel zemin zayıflığı bir entelektüel yetersizlik olarak 

da sorgulanma eşiğinde. Bu açıdan, sosyopolitik et-

kenleri tanımlama, görünür kılma, çözümleme ve etki-

lerini azaltma yolları aramak başkasına havale edile-

meyecek işler arasında. 

Kuramsal sağlamlığın kurulamayışı, psikolojinin araş-

tırma konusunu kaybetmiş –belki de hiç bulamamış– 

olmasıyla yakından ilgili. Psikolojinin uzun zamandır 

olgu tanımlama-inceleme çabasından çok değişken lis-

teleme-eşleştirme faaliyetine kapıldığını görüyoruz 

(Düzen ve Uysal, 2022). Olgu irdelemeye elverişli me-

todoloji geliştirme girişimleri yerine değişkenler arası 

ilintileri daha dakik ölçme yarışları izliyoruz. Ana-akım 

psikoloji literatürü, hangi temel araştırma konusuyla il-

gili olduğu belirsiz değişkenler arasında çapraz ilintile-

rin raporlandığı bir hesap tablosundan farksız.  

Bu hesap tablosuna göre, psikoloji bilimsel bir disiplin 

karakteri arz etmiyor: Aralarında ilinti raporlanabilecek 

her değişken eşleştirmesinden araştırma konusu tü-

retmek disipline damgasını vuruyor. Araştırma soruları 

  Bielefeld Üniversitesi, Disiplinlerarası Çatışma ve Şiddet Araştır-

maları Enstitüsü, Araştırmacı 
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yaratıcı tasarımlardan çok ‘bulduğunu yığma’ işlemiyle 

‘inşa’ ediliyor. Devamında, hipotezler de bulup buluş-

turulan değişkenler arasında saptanması muhtemel 

ilintilere göre kuruluyor. Savunulması zor yollardan ça-

tılmış araştırma desenlerinin başvurduğu sınama yön-

temleri de araştırma sorusu üretme veya hipotez 

kurma usullülerden daha az problemli değil. Nicel 

veri–nitel veri çekişmesini üretken bir tartışmaya dö-

nüştürmesi beklenen psikoloji fırsatçılık yapmıyorsa da 

metodolojik iyileştirme peşine düşmüyor. Giderek, 

hangi olguya ilişkin olduğu belirsiz –hatta bir olguyla 

ilişkin olup olmadığı şüpheli– değişkenlerle ilgili istatis-

tik tutan veya anekdot derleyen bir kayıt bürosuna dö-

nüşüyor.  

Psikolojinin ikinci sınıf bir çalışma alanına gerilemesi-

nin bir kolaycılıkla bağlantılı olduğunu görmemek 

imkânsız. Ne var ki kolaycılık bir açıklama işlevi görmü-

yor. Düşünsel zemin zayıflığı ve entelektüel cılızlığı be-

raberinde getiren, yerleşmesine yardım eden ve süre-

ğen hâle getiren etkin çevre unsurları olmalı. Dolayı-

sıyla kolaycılık cevap oluşturmak bir yana, cevaplan-

ması gereken asıl soruyu belirginleştiriyor: Bu kolaycı-

lığı hazırlayan ve meşrulaştıran sosyopolitik etkenler 

ve etkileri nelerdir? 

 

 

Sosyopolitik Çarpmanın Kuramsal-Yöntemsel Toplama 

Üstüne Dağılma Özelliği 

Sosyopolitik etkenler, mevcut düşünsel-entelektüel 

çevreyle çatışmayan ve ana-akım bilim camiasında 

uyulması beklenen davranışma düsturunu (adab-ı mu-

aşeret, code of conduct) biçimlendiren zorlayıcı çevre 

koşulları kategorisi olarak anlaşılabilir. Bizim sosyopo-

litik çarpanlar olarak adlandırdığımız bu kategori bir 

kuvvetler bileşkesi gibi düşünülebilir. Hem kümenin 

her bir üyesi kendi başına birer etken hem de bütün 

küme bileşik bir etken olarak ele alınabilir. Sosyopolitik 

çarpanlar kategorisi kuram-yöntem sorunlarının ba-

şına alınmadığında bu, konuların güncel gerçeklerden 

soyutlanarak konuşulmasıyla sonuçlanır. Bu konuşma-

lar, çözüm üreten tartışmalar ekseninden genişlemek 

yerine ekol-ekip çekişmeleri dairesine sıkışır. 

Giderek her alanda etkisini gösteren sosyopolitik çar-

panlar, makbul davranışma düsturunun da daha derin 

yerleşmesine hız kazandırıyor: Disiplinin çalışma usul-

lerini belirliyor ve araştırmacıların neyi nasıl yapacağını 

bildiren bir talimatname işlevi görüyor. Böylece disip-

lin, bu davranışma düsturuna uymayı taahhüt eden 

üyelerin girebildiği bir camia, bir sosyal dernek, bir sı-

nıfsal kulübe dönüşüyor. Demek ki psikolojinin düşün-

sel zayıflık, kuramsal çürüklük veya entelektüel cılızlı-

ğını sınıfsallığından ayrı düşünemeyeceğimizi gözden 

kaçırmamak gerekiyor. Kuşkusuz sınıfsallık meselesi 
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sadece psikolojiye özgü değil. Bilimsel faaliyetin sınıf-

sallığını başlı başına ele alan çalışmalara duyulan ihti-

yaç saklı kalmak kaydıyla, şimdilik bazı disiplinlerin sı-

nıfsallığı öne çıkan disiplinler arasında bulunduğunu 

kaydetmekle yetinelim. 

Sosyopolitik etkenler, kapsamlı çalışmaların konusu 

olmayı gerektiren çok cepheli büyük bir hacimle karşı-

mıza çıkıyor. Biz bu yazının izleğiyle daha doğrudan ilin-

tili gördüklerimiz arasından üç temaya kısaca değine-

rek bu çarpan etkisinin bir taslağını çizmeyi deniyoruz. 

Seçtiğimiz temaları güvencesizlik (precarity), teşvik dü-

zeneği (incentive scheme) ve sosyal kaytarma (social 

loafing) başlıklarıyla ve birbirini besleyen bir döngü 

oluşturdukları saptamasıyla özetliyoruz. Bu noktada, 

sosyal çarpanların bizim yer verdiğimiz etkenlerden 

ibaret olmadığını, bu üç çarpanın örnek olarak görül-

mesi gerektiğini ve etkili sosyal çarpanların neler oldu-

ğunun belirlenmesinden başlayarak sosyal çarpanların 

bilgi üretme faaliyetiyle dinamik etkileşimini inceleme-

nin araştırmacıları bekleyen en önemli işler arasında 

bulunduğunu vurgulamak istiyoruz. 

a) Güvencesizlik Tuzağı 

Akademideki güvencesizliğin büyük ancak kolay özet-

lenebilir sistemik ve ekonomi-politik sebeplerine gir-

meksizin, bu sebeplerle sıkı sıkıya bağlı olan aracı et-

kenin –teşvik ve kaytarma sorunlarını da hazırlayan– 

güvencesizlik olduğunu saptıyoruz. Kısaca, akademide 

güvenceli bir pozisyona akademik yaşamın ileri aşa-

malarından ve genellikle ileri yaşlardan önce erişilemi-

yor. Bu aşamaya dek ise aşırı rekabetçi, karmaşık ve 

kargaşalı bir ortamda yoğun bir şekilde çalışmak ola-

ğan kabul ediliyor. Daha doğrusu, mücadele olmaması 

gereken bir alan mücadele alanına dönüştürülerek 

akademik yarış bir sosyal norm olarak dayatılıyor. Özel-

likle akademik yaşamının erken aşamalarında olan 

araştırmacı, teşvik düzeneğine uyup büyük soru(n)lar-

dan kaytaran camiaya dahil olarak akademik hayatta 

kalabiliyor. Böylece akademinin davranışım düsturu bu 

sosyal normdan genişliyor ve alternatif davranışım 

düsturlarına alan bırakmayarak neredeyse doktrinleşi-

yor. 

Dünyadaki siyasal dönüşümler akademik özgürlükleri 

ve akademisyenleri giderek daha fazla hedef alıyor. 

Özellikle Türkiye, ABD, Macaristan, Polonya gibi ülke-

lerdeki sağ-popülist iktidar saldırılarının güvencesizli-

ğin oldukça korunaksız bir yönüne dokunduğu muhak-

kak (Loher ve ark., 2019). Öte yandan, liberal demok-

rasilerin özgür addedilen akademisyenlerinin güvence-

sizliği, kurumsal akademinin içkin sorunlarının derinli-

ğini gösteriyor.  

Brankovic’in (2021) derlediğine göre, Avrupa’nın ör-

nek gösterilen akademilerinden Almanya’da 45 yaş 

altı akademik görevlinin %92’si kadrolu değil ve bu ke-

sim ülkedeki akademisyenler arasındaki en büyük 
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grup. Manzara, güvencesiz genç akademisyenlerin ül-

kedeki akademisyenlere oranının %68 olduğu İngiltere 

ve %75 olduğu ABD’de de farklı değil (Precarious Inter-

national, 2021). Yine Almanya örneğinden devam 

edersek, pek çok ülkedeki uygulamaların bir benzeri 

olan “genç akademisyenlerin kariyerlerine bir son kul-

lanma tarihi atama” uygulaması söz konusu. Kalıcı bir 

kadro alana dek kısa süreli güvencesiz sözleşmelerle 

ve en fazla 6 yıl istihdam olanağı tanınıyor. Kadro oran-

ları ve sözleşme süreleri, bireysel başarının normlaştığı 

bu çalışma ortamında çok yüksek bir dışarıda kalma 

tehdidi anlamına geliyor.  

Zehirli bir rekabet ortamı yaratan bu durum genç aka-

demisyenleri akademiyi dönüştürme yerine verili kural-

lara uymaya zorluyor. Teşvik düzeneğinin dayattığı ve 

büyük çoğunluğu kuram-yöntem sorunsalının uzağın-

dan bile geçmeyen projelerde çalışan genç araştırma-

cılar, kolektif bilgi üretme yerine büyük soru(n)ları asla 

gerçekleşmeyecek gelecek çalışmalara devrederek 

sosyal kaytarmaya savruluyor. 

Durmaksızın yayılan güvencesizliğe eklemlenen per-

formans kaygısı, fon bulma telaşı ve yayın baskısı gibi 

etkenler bilgi üretmeyi merkeze alan gündelik bilişsel 

ve duyuşsal akademik dertlerle (düşünme, konuşma, 

tartışma, etkileşimde bulunma, heyecanlanma, hayal 

kırıklığına uğrama, paylaşma, iş birliğinde bulunma, 

vb.) hemhal olma ve akademik özgürlüğe yönelik teh-

ditleri protesto etme fırsatına sahip özgür görünen aka-

demilerde bile disiplinin kuram üretme kabiliyetini öl-

düren sonuçlara yol açıyor. Tüm bu etkenlerin artan sa-

yıda akademik çalışanın iç iklimini oluşturduğunu 

(Brankovic, 2021) ve bu iç iklimin düşünsel zeminin 

önemli aşındırıcılarından biri olduğunu söyleyebiliriz 

(Rogler, 2019). 

Güvenceli kadrolara erişimi olmayan araştırmacıların, 

genç araştırmacılar (bkz. “junior researcher”) olarak 

etiketlenmesi, bu etiketi olağanlaştırdığı gibi güvence-

sizliğin meşrulaştırılmasına da hizmet ediyor. Bu yıkıcı 

meşrulaştırılmayla mücadele yolları tarihsel olarak işçi 

haklarını güvence altına alma çabalarından farklı bir 

hatta ilerlemiyor. Öyle ki dünyanın pek çok farklı bölge-

sinden bilim insanının katkısıyla hazırlanan ve akade-

mik prekaryayı haklarına sahip çıkmak üzere kolektif 

mücadeleye çağıran Güvencesiz Enternasyonal Mani-

festosu’nun giriş cümlesi bu tarihsel paralelliği yansıtı-

yor: “Avrupa’nın akademik çevrelerine bir hayalet mu-

sallat oluyor; bu, Akademik Prekarya’nın hayaleti” (Pre-

carious International, 2021). 

b) Teşvik Düzeneği 

Güvencesizliği kısmen görünmez kılarak sürdürücü rol 

oynayan en önemli etkenlerden birinin de araştırma 

alanını biçimlendiren ve çalışma konularını belirleyen 

teşvik düzeneği olduğu biliniyor (Nosek ve ark., 2012). 



 

www.ontodergisi.com 

10 

Bu doğrultuda çalışmaları bulunan Brian Nosek, To-

masz Witkowski’ye verdiği bir mülakatta, psikolojinin 

teşvik (incentive) meselesini mutlaka çözmesi gerekti-

ğini, bu mesele çözülmediği sürece psikolojinin son de-

rece dar bir disiplin hâline geleceğini belirtiyor (Wit-

kowski, 2020). Disiplinin araştırma konusunu sadece 

yüksek sayıda değil aynı zamanda prestijli addedilen 

mecralarda yayın yapma baskısının belirlediğini bir kez 

daha saptayan bu ifade, kuramsal zemin zayıflarken 

yöntem sorununun niçin giderek tümüyle teknik bir ko-

nuya indirgendiğine de ışık tutuyor.  

Witkowski’nin davranış çalışmalarına psikolojide gide-

rek daha az yer verildiğine ilişkin çarpıcı çalışmaları ha-

tırlatması üzerine Nosek, basitçe, gerçek davranışı ölç-

menin zor, bir anket dağıtıvermenin kolay olduğunu 

söylüyor. İkincisinde daha çok yayın üretebiliyor olmak, 

psikologların bu kolaylığa sapmalarına yol açıyor. No-

sek, ayrıca, psikolojinin araştırmak istediği pek çok ko-

nunun mevcut teçhizatla çalışmaya uygun olmadığını 

vurguluyor. Disiplinin sormak istediği soruları bugünkü 

çalışma biçimini değiştirmeksizin sorup yanıtlamasının 

mümkün olmadığına inanıyor.  

Nosek, kurucuları arasında bulunduğu Açık Bilim Mer-

kezi’nde (Center for Open Science) yürütülen kolektif 

çalışma biçimiyle teşvik meselesini yatay dağıtımla 

paylaşarak hafifletmeyi, böylece açığa çıkan zaman ve 

enerjiyle araştırmanın esas sorusunu çalışmayı dene-

diklerini ve umut verici mesafeler aldıklarını belirtiyor.  

Açık Bilim Hareketi’nin olası yapıcı katkıları saklı kal-

mak kaydıyla, girişimin kısa tarihine baktığımızda, 

önemli bir potansiyel tehlikenin bu vaatlerin önüne ge-

çebileceğini görebiliriz. Hareket bir camia, sosyal der-

nek veya sınıfsal bir kulüp hâlini almış ana-akım psiko-

lojiye tekrar bilimsel ve kolektif bir hüviyet kazandır-

mak yerine alternatif bir camia, sosyal dernek veya sı-

nıfsal bir kulüp öneriyor olabilir. Mikro-iktidarların her 

köşe başında kolaylıkla yetişebildiği akademide, genç 

akademisyenleri içermek vaadinde olan bu hareketin 

güvencesizlik meselesine eğilmeden –veya sadece do-

laylı eğilerek– genç akademisyenleri kolektif bir yapıya 

dahil etme dışında çözüm önerisi geliştirmediğini göz-

den kaçırmamak gerekiyor. 

Öte yandan Nosek, psikolojinin diğer disiplinlerin yo-

lunu izleyemeyecek bir özgünlük taşıdığına inandığını, 

fakat bu inancın kibirle karışık düşük özgüvenle birle-

şerek savunmacı bir tutuma dönüştüğünü, bu yüzden 

dönüp diğer disiplinlerdeki hangi gelişmelerden yarar-

lanabileceğine bakmadığını ekliyor. Nosek, tıpkı teşvik 

düzeneğini aşmak gerektiği gibi bu tutumun da geride 

bırakılması gerektiğini vurguluyor. 

Bu haklı vurguya rağmen bu tutumu da dikkatli izlemek 

gerekiyor. Kolektif içermenin, teşvik sorununu çözebi-
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leceği ve bu sayede zayıf düşünsel zemini güçlendire-

bileceği iyi niyetli bir düşünce olabilir. Ne var ki bu iyi 

niyetli grupların kendi iktidar alanlarını yaratması ve 

ikinci sınıf sosyal dernek konumundaki psikolojinin bi-

rinci sınıf gibi görünen alternatifi olmaktan öteye gide-

memesi sürpriz olmayacaktır. Kendi sınıfsal kulübün-

den olmayana –sınıfsal kulübüyle kesişen cinsiyet, 

yaş, kültür gibi diğer sınıfsal(laşmış) kulüplerin verdiği 

güç ve cüretle– metot polisliğine soyunan araştırmacı-

ların sayısının artmasının güvencesizlik ve teşvik soru-

nunu derinleştireceği aşikâr.  

c) Sosyal Kaytarma 

Güvencesizlik içinde ve teşvik düzeneği baskısı altında 

çalışan araştırmacı, elindeki çalışmanın özgül yönte-

mine özen göstermekle yetinmek zorunda kaldığında 

–ortaya düzgün ve temiz bir çalışma çıksa bile– ne ku-

ram ne yöntem bakımından benzerlerinden ayrışma-

yan teknik bir katkı üretmeyle yetinmek zorunda kalır.  

Başka bir ifadeyle, yöntem konularının teknik işlemler 

düzeyinde ele alınması bu sorunların hiç ele alınma-

masıyla sonuçlanır. Teknik iyileştirmelerin kuramsal 

iyileştirmelere katkısı yadsınamaz ise de (Guest ve 

Martin, 2021; Irvine, 2021; Lakens, 2019) bu iki grup 

uğraş arasındaki bağıntı sürekli ve aktif bir çabayla ku-

rulmazsa, bir gruptaki gelişmelerin diğer gruptaki ihti-

yaçları yanıtlama gücü azalır (bkz. Pham ve Oh, 2021; 

Rubin, 2020; Uygun Tunç ve ark., 2021).  

Ne var ki metodoloji-metot bağıntısını gözeterek ku-

ram-yöntem süreğenliği gibi büyük soru(n)ları düşün-

sel gündemine almanın önemini kavrayan araştırmacı-

nın karşılaşacağı sorunlar disiplinin entelektüel kurak-

lığından önce sosyopolitik çarpanların çemberindedir. 

Öncelikle, bu gibi soru(n)ları odağına almak, bazen ta-

mamen keyfi bazense camianın norm addettiği metot 

seçimlerinin ötesine geçerek kendi alanının metodolo-

jisine ilişkin başlı başına bir çalışma repertuarı gerekti-

rir. Dahası, bu entelektüel problemi, tematik odağı kay-

betme riski, çok sayıda yayın yapmaktan geri kalma ve 

yaptığı çalışmayı ve bulgularını ya önemsemeyecek ya 

da anlamayacak bir camiaya aktarmanın zorluğu gibi 

pek çok pratik problem takip eder. İlkinde kolektif bir 

çabayla yüklenilmesi gereken yükü tek başına yükle-

nen, ikincisinde ise akademik hayattaki güvencesizli-

ğini perçinleyen araştırmacı kendini bir açmazda bulur: 

Ya yalnızlaşmayı, tek başına kalmayı göze alacaktır ya 

da herkes ne yapıyorsa o da onu yapacaktır. Bu açmaz, 

araştırmacının bazen gönüllü ama çoğu zaman zorunlu 

olarak sosyal kaytarmaya meylettiği kaygan zeminin ta 

kendisidir. 

Bu kaygan zeminde ayakta kalmaya çalışan ve kolektif 

destekten mahrum tekil araştırmacı, kendine kalsa 

çözmeye girişeceği kuram-yöntem sorunlarını kendi-

sinden daha sağlam zeminde bulunan bir araştırmacı-

nın çözmesini ve aynı zamanda bulunduğu zemini sağ-

lamlaştırmasını bekler (sosyal ve akademik kaytarma 
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etkilerini inceleyen çalışma örnekleri için bkz. Curcio 

ve Lynch, 2017; Karau, 2019; Karau ve Williams, 

1993). Oysa böyle bir araştırmacı yoktur; hayalidir ve 

hiç zuhur etmeyecektir. Bu bekleyiş sırasında sosyal 

kaytarma düşünsel kaytarmaya karışır. Böylece sosyo-

politik çarpanlar, düşünsel zayıflık ve entelektüel cılız-

lığı derinleştirerek kuramsal sorunların metodoloji ana-

forunda dibe çöküşünü hızlandırır. 

Bilgi Üretmekten Kendine-Hizmet Etmeye Gerileyiş 

Kuram-yöntem sorunlarını derinleştiren gelişmelerin 

önemli bir bölümünü dayanaksız önermelere ve çürük 

sınamalara rağmen kullanım alanı bulan psikolojik hiz-

metlerin yaygınlaşması oluşturuyor. Psikoloji, niteliksiz 

ürün üretmekle kalmayıp üretilmişini de yeniden üret-

mekten ve hatta hammadde olarak kullanmaktan geri 

durmuyor. Örneğin, psikiyatri alanında geliştirilmiş tanı 

kategorilerine dayalı psikolojik hizmetler bu niteliksiz 

ürün-hizmet sepetinin en iri, en göz alıcı, en rağbet gö-

ren, en pahalı ve en kullanışsız mamulleri. Diğer örnek-

lere insan kaynakları veya çocuk-ergen gelişimi gibi bir 

yüzü daima uygulamaya dönük alanlarda rastlıyoruz. 

Özgün ölçme-değerlendirme araçlarının yokluğundan 

kültüre ve çevreye uygunluğu sınanmamış eğitim prog-

ramları, çalışma malzemeleri veya hayata aktarma yor-

damları yine ürün-hizmet sepetinin göz dolduran ma-

mulleri arasında. 

Psikoloji markasıyla piyasada tutunan niteliksiz ürün 

ve hizmetler, kuramsal ve yöntemsel çürüklüğün sür-

dürücü etmeni işlevi görüyor. Ürünler ve hizmetler yay-

gınlaştıkça kaynağında herhangi bir değişiklik yapmak 

–iyileştirmek bile olsa– giderek güçleşiyor. Buna bir de 

psikoloji olmayan ama psikolojiye öykünen diğer pi-

yasa oyuncularının psikoloji etiketiyle piyasaya sür-

düğü ürün-hizmetleri eklediğimizde meselenin belki de 

çoktan kontrolden çıktığını saptayabiliriz. 

Özetle, psikoloji etiketli ürün-hizmetlerin vaatlerini tu-

tup tutmadığı süregelen kuram-yöntem sorunlarına ek-

leniyor ve bilim disiplinleri arasında birinci sınıf yer 

edinme hayalindeki psikolojinin konumunu her sefe-

rinde daha aşağıya çekiyor. İşin kötüsü, psikoloji gide-

rek artan piyasaya elverişli ürün-hizmet talebine muha-

tap olmayı memnuniyetle karşılıyor. Bu memnuniyet, 

disiplinin güncelde neyle uğraştığını giderek artan 

oranda biçimlendiriyor ve psikolojinin ne olduğunu, pi-

yasaya ne sürdüğü beliriyor. Psikolojinin neyin bilgisini 

ürettiği çoktandır kimsenin sormadığı, ilgilenmediği, 

umursamadığı bir soru. 

Prekaryanın Kuram Önerme Cesareti 

Bilgi üretiminde sosyal çarpanların etkisini azaltmak 

mümkün olsaydı, araştırmacılar güvenceli işlerde çalı-

şabilseydi, parça başı teşvik peşinde koşmak yerine 

uzun vadeli katkılarına göre değerlendirilseydi ve dola-
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yısıyla zor meselelerin çözümünü hayali kurtarıcılar ye-

rine kendilerinden bekleyebilseydi ne değişirdi? Bir dü-

şünce deneyi yaparak olası kazanımların neler olabile-

ceğini gözümüzde canlandırmaya çalışabiliriz.  

Psikoloji tarihi, bilinç ve benlik olgularıyla çalışıp çalış-

mama tereddüdünün tarihi olarak yeniden yazılabilir. 

Oysa günümüzde bilinç ve benlik arasındaki bağıl iliş-

kiyi çalışmak isteyecek bir psikoloji öğrencisinin her-

hangi bir yüksek lisans veya doktora programına kabul 

alacağı şüphelidir. Böylesi ‘butik’ bir konuyu tuzu kuru-

muş ama her nasılsa merakı tamamen kurumamış bir-

kaç eksantrik yaradılıştan başka kimin çalışma şansı 

bulacağını kestirmek zor. 

Bilinç-benlik bağıntısını çalışmaktaki kuramsal ve me-

todolojik zorluklar –deneyselci okulların tanımlama, 

psikodinamik okulların sınama güçlükleri– her iki ol-

guya ilişkin doğrudan çalışma cesaretini kırdı. Hemen 

herkes, tümüyle nicel veriye aktarılabilecek biçimde 

operasyonelleştirilemeyen her kavram ve terimden 

özenle uzak durdu. 

Düşünce deneyimize göre; güvenceli bir çalışma orta-

mında, iç motivasyonu yerinde, dış motivasyonu ye-

terli, çözüm geliştirmeyi başkasının değil kendisinin so-

rumluluğu bilen ve yayın sayısı yerine üretilen bilginin 

niteliğiyle değerlendirilen bir araştırmacı böyle bir da-

ralma karşısında eli kolu bağlı durmazdı. Ne yapılmış 

diye arar ne yapılabilir diye sorardı.  

Psikoloji Wundt’tan başlayarak bilinci insanın bedeni 

dışında saptanamayacak bir etkinlik olarak tahayyül 

etti. Bu tahayyülü sorgulamış olmakla beraber psikodi-

namik okul da bilinci eninde sonunda öznel ruha 

(psyche) yerleştirdi. Diğer yandan, psikolojik süreçlerin 

ancak ve sadece organizmanın dışsal uyarıcılara ver-

diği tepki bazında incelenebileceği görüşünü benimse-

yen davranışçı okul, bir başkasının bilincinin gözlene-

meyeceği gerekçesiyle bilincin doğrudan çalışılamaya-

cağını savundu. Ve bu gerekçeyle, bilincin insan be-

deni dışında çalışılamayacağı tasavvurunu dolaylı yol-

dan desteklemiş oldu. 

Bilişselci paradigmanın yükselmesiyle bilinç yeniden 

psikolojinin çalışma konuları arasına girdiyse de davra-

nışçılıktan miras alınan ihtiyat elden bırakılmadı. Bi-

linç, mutlaka bireyin davranışıyla ilintileri gösterilerek 

tanımlanabilecek bilişsel bir faaliyet olarak görüldü. 

Popülaritesi giderek artan sinirbilişsel bilimler, bilincin 

sinirsel faaliyetler sırasında belirlenebileceği görüşüyle 

soruşturma sahasını sinir sistemiyle sınırladı ve bu sı-

nırlama bilincin öznel bir mahalde bulunduğu inancını 

daha da pekiştirdi. Böylece psikoloji kendi kendini hem 

kuramsal hem yöntemsel olarak ne bilinci ne benliği 

ne de ikisi arasındaki bağıntıyı çalışamayacağı bir çık-

maza soktu. 

Bu metodolojik eleştirilerle tarihsel bir hesaplaşmaya 

girmenin ağırlığı yetmiyormuş gibi bir de sosyopolitik 
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çarpanlar parantezinde nefes almaya çalışan preker 

ne yapsın da bilinç-benlik bağıntısı çalışsın? 

Bilinç veya benlik, henüz kişilerarası etkileşimler daire-

sinde veya kolektif edimler küresinde aranmış değil. 

Hemen herkes psikolojinin bireyin psikolojisi olduğun-

dan emin. Şüphesini dile getirenler ana-akım psikoloji 

camiasına ya hiç alınmıyor ya da aforoz edilmeyi göze 

alıyor. Oysa psikolojinin sadece bireyin psikolojisi ol-

madığını, olmaması gerektiğini en iyi bilenler güvence-

sizlik içinde, teşvik baskısı altında ve sosyal kaytarma 

yükünün ağırlığıyla çalışmaya çalışan prekarya. İnsanın 

kaderinin hiç de kendi elinde olmadığını, bireysel diye 

pazarlanan cümle biliş ve duygulanımların aslında ko-

lektif deneyim tezahürleri olduğunu yaşayarak öğre-

nenler de prekarya. Bu yüzden, bilinç ve benlik eğer ye-

niden psikolojinin başat araştırma konuları olacaksa 

bunu gerçekleştirecek olan da yine aynı prekarya. 

Kuşkusuz bu deneyim ortaklıkları prekaryanın her tekil 

bireyini devrimci yapmaz. Hiçbir devrim, kolektif ethos 

zuhur etmeden gerçekleşmez. Bilim, bir camiaya dâhil 

olmaksızın sürdürülmesi güç bir faaliyet. Özellikle pre-

karyanın bir camia himayesinde olmaksızın araştırma 

faaliyeti yürütmesi –yürütse bile sonuçlarını duyur-

ması– neredeyse imkânsız. Ne var ki psikolojiyi sadece 

psikologlara hizmet eden bir adab-ı muaşeret manzu-

mesi olmaktan çıkarıp somut olarak herkese ve soyut 

olarak insanın varoluşuna hizmet edecek bir disiplin 

konumuna yükseltecek olan prekaryadan başkası de-

ğil. Kuram önerme cesareti gösterecek prekerlerin söz-

leşmelerinden başka kaybedeceği bir şey yok. 
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BİR ALGI YANILGISI: GEŞTALT  

Gülşen Yusra Arpa* 

Yusuf Altepe 

eştalt yaklaşımı, sanıldığı gibi yalnızca, bütü-

nün parçalarından daha fazlası olduğunu sa-

vunan ve algı çalışmaları ile ilgilenen bir ku-

ram olmamıştır. Aynı zamanda döneminin bakış açı-

sına bir başkaldırı, Nazi Almanya’sından ABD’ye göç et-

miş bir yolcu, bilişsel yaklaşımlar için bir basamak; 

problem çözme, öğrenme ve bilgiyi bellekte tutma gibi 

psikolojik süreçlere açıklamalar getirmeye çalışan de-

ğerli bir kuram olmuştur.  

Bu yazıdaki temel maksat, geştalt kuramının ne oldu-

ğunu ve ne ile ilgilendiğini özet bir şekilde aktararak, 

hem kuram hakkında bilgisi bulunmayanları algı yanıl-

gısından uzaklaştırmak hem de kuram hakkında bilgi 

sahibi olanların kuramın psikoloji tarihi açısından öne-

mini farklı bir bakış açısıyla görebilmelerini sağlamaya 

çalışmaktır. 

 
*  Psikolog 

  Psikolog 

Geştalt her ne kadar kuramsal bir kavram olarak zihin-

lerde yer edinmiş olsa da kavramsal ve kelime anlamı 

bakımından farklı anlamlar barındırmaktadır. Geştalt 

kavramı, Almancada; “koymak” ve “yerleştirmek” an-

lamı taşıyan “stellen” fiilinden türemiştir. Kelime Türk-

çeye tam olarak çevrilememiş olsa da literatürde “şe-

kil,” “form” ya da “kalıp” şeklindeki çevirilere rastlan-

maktadır. Bu nedenle konuşma dilimizdeki Arapça kö-

kenli “teşekkül” kavramının geştalt kavramını açıkla-

mak için daha uygun bir kelime olabileceği düşünül-

mektedir (Mungan, 2020). Geştalt kelimesinin telaffu-

zunda, ilk hece olan “-ge”ye değil “-ştalt” kavramına 

odaklanmak gerekir zira Almanca’da “–ge” bir başlan-

gıç eki olarak kullanılmakta ve tek başına bir anlam 

ifade etmemektedir (Erdal, 2006; Mungan, 2020).  

Geştaltın kavramsal açıdan tarihçesi incelendiğinde 

kelimenin ilk defa 1523 yılında yapılan bir İncil çeviri-

sinde “Put before the eyes, exposed to the looks” 

(“Gözlerinin önüne koy, bakışlarına maruz bırak”) an-

lamında kullanıldığı görülür (Sinay, 2005, s. 4). Kav-

ramsal olarak geştaltın ilahi bir kitap içerisinde, kura-

mın ortaya çıkışından yaklaşık 400 yıl önce kullanıl-

ması; kurama zemin hazırlayan felsefi düşüncelerin 

sanılandan çok daha derin temeller taşıdığını gösterir 

niteliktedir. 

 

 

G 
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Geştalt kavramının akademik yazında ilk olarak 1890 

yılında, müzisyen ve aynı zamanda bir düşünür olan 

Christian Von Ehrenfels’in “Geştalt Nitelikleri Üzerine” 

makalesinde kullanıldığı görülmektedir. Ehrenfels ma-

kalesinde, ortamdaki nesnelere ilişkin ses ve melodi 

gibi bütünsel biçimlerin algısal süreçlerini ele almakta-

dır. Makalede, görsel alanın algılanmasında bütünü 

oluşturan parçaların biçimsel özelliklerinin algı süre-

cini etkilemediği ve görsel alanın bir bütün olarak algı-

landığı ifade edilmektedir (akt. Senemoğlu, 2020). Eh-

renfels makalesinin devamında melodinin tonu, yani 

çalınan enstrümanların değişmesi durumunda dahi ki-

şinin melodiyi bir bütün olarak algılayacağını vurgula-

mıştır. Ayrıca, bütünsel algılanışın bütünü oluşturan 

parçalardan ayrı değerlendirilmesini “geştalt nitelik-

leri” olarak ifade eder (Mungan, 2020; Senemoğlu, 

2020). Bu bakış açısı, yazının ilerleyen bölümlerinde 

de görüleceği üzere kuramın öncülerinden olan Max 

Wertheimer’ın algısal süreçlere olan bakışını etkilemiş 

ve yaklaşımın bu bakış açısı üzerine kurulmasına ze-

min hazırlamıştır (Mungan, 2020). 

Geştalt yaklaşımının kuramsal altyapısına zemin hazır-

layan noktalara bakıldığında ise algının önemi ile kar-

şılaşmaktayız. Zira algı, bilim tarihinde ruhun becerisi 

olarak ele alınan bir deneyimdir. Berkeley ve Hume’un, 

algılanan gerçekliğin bilinmesinin tek koşulunun olgu 

olduğu ile ilgili görüşü, uzun yıllar algısal süreçler üze-

rine çalışılmasına neden olan etmenlerden birisi ol-

muştur. Algı ile ilgili çalışmaların yürütüldüğü bu uzun 

süreç, geştalt için de önemli bir dayanak noktası ol-

muştur (Erdal, 2006; Schultz ve Schultz, 1969/2002). 

Ayrıca kuramın kurucularından olan Köhler, Amerikan 

Psikoloji Birliği (American Psychological Association 

[APA]) başkanı olduğu dönemde yaptığı konuşmasında 

geştalt kuramının algıdan başlamasının algı kavramını 

çalışabilmenin kolaylığından kaynaklandığını belirtmiş-

tir. Çünkü çalışılacak olan yalnızca algılanması gere-

ken bir uyaran ve algılayandır (Mungan, 2021a). 

Algı çalışmalarına ek olarak, geştalt kuramının ortaya 

çıktığı 20. yüzyılın başlarında Almanya’da yapılan fizyo-

loji, fizik ve psikoloji alanlarındaki çalışmalar kuramın 

oluşumuna zemin hazırlamıştır. Bu dönemin düşünür-

leri, yapısalcı yaklaşımların fizyolojik deneysel incele-

meler yapmak amacıyla kurulan psikoloji laboratuvar-

larında çıkan sonuçlarından memnun olmamışlardır. 

Düşünürler ve bilim insanları, bu laboratuvarlarda ya-

pılan duyular ve algılar üzerine çalışmaların ortaya çı-

karmış olduğu sonuçları yetersiz olarak nitelendirmiş-

lerdir. Bunlara ek olarak Alman bilim insanı Albert Eins-

tein’ın fizik alanında çığır açan görelilik kuramı ile iliş-

kili düşünceleri de psikoloji alanındaki yapısalcı bakış 

açısından uzaklaşılmasına etki etmiş ve geştalt gibi bü-

tüncül bir yaklaşıma zemin hazırlamıştır. Einstein göre-

lilik teorisinde, mutlak ve sürekli bir biçimde var olan 
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zaman kavramına karşı çıkarak; zaman, mekân ve ha-

reketin bir birliktelik içerisinde bütünsel bir etkileşim 

örüntüsü içerisinde şekillendiğini öne sürmüştür. Bu 

bakış açısının geştalt kuramının temel önermelerine 

etki ettiği görülmektedir (Erdal, 2006; Schultz ve 

Schultz, 1969/2002). 

Kuramın ortaya çıktığı 20. yüzyılda Almanya’da Adolf 

Hitler önderliğindeki Nazi partisinin hakimiyeti sürmek-

teydi. Nazi yanlıları kendi görüşlerinin dışındaki top-

lumsal söylemlere katı bir biçimde karşıydılar. Üniver-

siteler gibi bilimsel çalışmaların yapıldığı kurumları Ya-

hudi kökenli akademisyenler başta olmak üzere, kendi 

fikirlerini desteklemeyen kişiler için barınması 

imkânsız kurumlar haline getirmekteydiler. Nitekim ya-

zımızın ilerleyen bölümlerinde de göreceğimiz gibi bu 

durum kuramın öncülerinin Almanya’dan ayrılarak 

Amerika’ya gitmesine zemin hazırlamış, kuramsal bir 

göçe sebebiyet vermiştir (Schultz ve Schultz, 

1969/2002).  

Bu göç süreci gerçekleşmeden önce geştalt kuramının 

ortaya çıktığı dönemde Almanya’da kabul edilen psiko-

loji önermelerine ve yapılan çalışmalara bakıldığında 

ise daha farklı bir tablo karşımıza çıkmaktadır. Döne-

min Almanya’sında bilimsel çalışmalar özgürce yürütü-

lebilmekte ve farklı alanlardaki çalışmalar rahatlıkla 

gerçekleştirilmekteydi. O zamana kadar genellikle dü-

şünce düzeyinde yürütülen psikoloji kuramları ilk defa 

Wundt’un Almanya’daki laboratuvarlarında deneysel 

olarak çalışılmaktaydı. Bunun üzerine Almanya’da psi-

koloji eğitimine yönelik ilgi artmaya başlamıştı. 

Wundt’un deneysel çalışmalarının düşünsel altyapısını 

ise yapısalcı yaklaşım oluşturuyordu (Schultz ve 

Schultz, 1969/2002). 

Dönemin hâkim yaklaşımı olan yapısalcılığa göre; de-

ğerlendirme parçaların algılanmasıyla mümkündü 

(Schultz ve Schultz, 1969/2002). Yapısalcılığa adeta 

bir isyan ve başkaldırı olarak ortaya çıkan geştalt, yapı-

salcıların aksine parçanın bütünden daha farklı bir şey 

olduğunu ve bütünü anlamlandırabilmek için parçasal 

niteliklerin ayrı ayrı incelenmesinin gerekli olmadığını 

savunmuştur (Mungan, 2020; Schultz ve Schultz, 

1969/2002; Smith, 1988). 

Daha önce de ifade edildiği gibi Ehrenfels’in “Geştalt 

Nitelikleri Üzerine” adlı makalesi ve Danimarkalı Edgar 

Rubin tarafından kaleme alınan “Görsel Algılanan Şe-

killer” adlı kitap, kuramın öncü isimlerinden Max Wert-

heimer’ın geştalt kuramı üzerine çalışmalar yürütme-

sinde etkili olmuştur. Wertheimer bu iki kaynağı refe-

rans göstererek çalışmalarını yürütmüştür (Mungan, 

2020). Geştalt kavramının kuramsal olarak ortaya çı-

kışı Wertheimer’ın (1912) “Hareketin Görülmesi Üze-

rine Deneysel Çalışmalar” adlı makalesiyle birlikte ol-

muştur.  
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Zahiri hareket kavramı üzerine daha öncesinde çalışıl-

mış olsa da Wertheimer bu kavrama ilişkin deneyimsel 

yönleri açıklamaya çalışmıştır. Wertheimer, belirli bir 

süre içinde yanıp sönen ışıkların algılanması ile ilgili 

deneyler gerçekleştirmiştir. Yaptığı deneyde ışık kayna-

ğının katılımcılar tarafından hareketli bir biçiminde al-

gılandığını gözlemlemiş ve buradan katılımcıların ger-

çek hareket ile zahiri hareket arasında bir ayrıma gide-

mediği yönünde bir sonuç elde etmiştir. Bu deneyim 

üzerine bir dizi deneysel çalışma gerçekleştiren Wert-

heimer, uyaranların zihinde mantıksal bir çıkarım so-

nucu mu hareketli göründüğünü yoksa bu durumun 

deneyimsel mi olduğunu ayırt etmeye yoğunlaşmıştır. 

Bunun sonucunda, katılımcıların uyaranı hareket ha-

linde görmesine dayanarak deneyimsel bir durum ol-

duğu yönünde çıkarım yapmıştır. Bu fenomenal du-

rumu “phi etkisi” olarak nitelendirmiştir. Wertheimer 

çalışmasında “gestaltqualität” (geştalt niteliği) kavra-

mını kullanmış ve phi etkisinin parçaların özel konumu-

nun bütünsel algılayışla ortaya çıktığını belirtmiştir. Bu 

sonuçlar aracılığı ile Wertheimer, yapısal ekolün haki-

miyet kurmuş olduğu bir iklimde; çıkarımın, parçaların 

tek tek incelenerek değil bütün olarak incelenmesi ge-

rektiği fikrini savunmuştur (Kaplan, 2003; Mungan, 

2020; Yılmaz, 2015). 

Kuramın diğer bir öncüsü Kurt Koffka ise psikoloji üze-

rine aldığı eğitimin devamında Birinci Dünya Savaşı 

sonrası beyin hasarı ve konuşma problemleri olan bi-

reylerle çalışmalar yürütmüştür. Bu çalışmalarını bir 

Amerikan dergisinde “Algı: Geştalt Teorisine Giriş” adlı 

makalesinde bir araya toplamıştır. Koffka özellikle algı 

üzerine çalışmalar yürütmüştür. Kuramın ABD’ye göçü 

ile beraber kurama ilişkin çalışmaları tanıtma göre-

vinde de öncü bir rol üstlenmiştir. Bununla birlikte, geş-

talt kuramını algı çalışmaları üzerinden tanıttığı ve hem 

Almanca hem de İngilizce yaptığı kuramsal çalışma-

larda algı çalışmalarına yoğunlaştığı için, kuram yal-

nızca algı ile ilgilenen bir yaklaşım olarak tanınmıştır. 

Oysa Wertheimer, Koffka’dan farklı olarak, algısal sü-

reçler dışında düşünme, öğrenme ve sorun çözme üze-

rine de çalışmalar yürüterek kuramı çok daha geniş bir 

çerçevede ele almıştır. Koffka’nın algı üzerine yaptığı 

çalışmalar ve yayınladığı eserler, kuramın şekil ve fon 

gibi ana kavramlarının tanıtımına da önemli katkılar 

sağlamıştır (Kaplan, 2003; Mungan, 2020; Yılmaz, 

2015). 

Kuramın üç kurucusundan diğeri olan Wolfgang Köhler 

ise kuramın, psikoloji ve fizik arasındaki etkileşiminde 

önemli rol üstlenmiştir. Fizik alanında almış olduğu eği-

timi psikoloji eğitimiyle birleştiren Köhler çalışmala-

rında sıklıkla fizikte kullanılan kavramları geştalt kura-

mına uyarlamaya çalışmıştır. Bu çalışmalarda algısal 

süreçleri ve kuramın ilgilendiği diğer alanlar olan öğ-

renme ve bellek konularını fizik kavramları ile ilişkili 

olarak açıklamaya çalışmıştır. Bunun yanı sıra 
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Köhler’in maymunlar ile ilgili çalışmaları, kuramın öğ-

renme ve deneyimsel süreçler ile ilişkili çalışmalarına 

büyük katkı sunmuştur (Kaplan, 2003). 

Geştalt ekolünün bu üç kurucu ismi; Wertheimer, 

Koffka ve Köhler, kuramsal fikirlerini ve çalışmalarını 

“Zeitschrift für Psychologie” dergisinde yayımlayarak 

mevcut yaklaşımlara yeni bir bakış sunarlar. Ancak bu 

dergide çıkan birçok yazı hâkim ampirist bakış ile yani 

bütünün parçaların ardıl biçimde bir araya geldiği an-

layışı etrafında şekillenmektedir. Bunun üzerine geş-

taltın üç kurucu ismi 1922 yılında “Psychologische 

Forschung: Zeitschrift für Psychologie und ihre 

Grenzwissenschaften” dergisini kurar ve çalışmalarıyla 

yaygın bilimsel anlayışa eleştiriler getirirler. Bu sürecin 

başlangıcından yaklaşık 11 yıl sonra Almanya’da Nazi-

lerin iktidara gelmesiyle Yahudi kökenli olan Werthei-

mer ve Koffka baskılar sonucu ABD’ye göç etmek zo-

runda kalır. Köhler bir Alman olarak orada kalmayı sür-

dürse de Yahudi kökenli öğrencilere yapılan baskıları 

reddetmiş ve iktidarın faşist tutumunu eleştirmeyi sür-

dürmüştür. Ancak yapılan baskılar sonucu yaşanan en-

telektüel yıkımın ardından Köhler de ABD’ye gitmek zo-

runda kalmıştır (Mungan, 2020, 2021a; Schultz ve 

Schultz, 1969/2002). 

Ülkelerini terk etmek zorunda kalan kuramcıların ekol-

lerini anadilleri dışında ifade etmek zorunda olmaları 

kuramın doğru tanıtılmasındaki en büyük engel olmuş-

tur. Ayrıca Koffka’nın kuramı tanıtmak amacıyla bir 

ABD dergisine yazdığı makalenin başlığının algı odaklı 

olması geştaltın sadece algı ile ilgilendiği önyargısına 

neden olmuştur. Bununla birlikte, farklı kıtalardaki an-

layış ve kültür farklılığı ile yaygın ekolün davranışçılık 

olması da kuramın ABD’de yer edinmesini zorlaştırmış-

tır. Almanya’da temel olarak yapısalcı bakışın algı ça-

lışmalarına eleştiriler getiren geştalt kuramcıları 

ABD’de zihni konu alan çalışmaları dahi gereksiz bulan 

davranışçılık ile karşı karşıya kalmıştır. Davranışçı 

ekol, yalnızca uyaran ve tepki üzerine çalışmalar yürüt-

mekte ve pragmatik bakışıyla geştaltın temel varsayım-

larından olan fenomenolojiye tepkili bir tutum göster-

mekteydi. Davranışçılığın ana akım psikoloji yaklaşımı 

olmasının ve dolayısı ile bu yaklaşımı destekleyebile-

cek nitelikteki çalışmalara fon sağlanmasının; bu eko-

lün yaygın olarak çalışılmasına, geştalt kuramının ve 

kurama ait önermelerin ise arka planda kalmasına ne-

den olduğu söylenebilir. Bu gibi nedenlerle geştalt ku-

ramı ABD’de çok kısıtlı bir alanda sesini duyurabilmiş 

ve hiçbir zaman ana akım psikoloji yaklaşımı olama-

mıştır (Mungan, 2020, 2021a; Schultz ve Schultz, 

1969/2002). 

Geştalt ekolü mevcut zihinsel iklimde yer edinemediği 

için kuramcılar ABD’deki üniversitelerde doktora öğ-

rencileri yetiştirememiş, yaklaşımı devam ettirecek bir 



 

www.ontodergisi.com 

21 

kitleye ulaşamamışlardır. Buna karşın kuramcıların Al-

manya’daki bazı öğrencileri geştalt bakışıyla birçok 

alanda çalışmalar yürütmüşlerdir. Bu çalışmaların ve 

çalışmacıların akıbeti de yine dönemin Alman-

yası’ndaki kısıtlı imkanlar nedeniyle istenen etkiyi ya-

ratamamıştır. Kimi öğrenciler ABD’ye göç etmek zo-

runda kalarak araştırmalarına orada devam etmiştir 

(Mungan, 2020). 

Bu doktora öğrencilerinden biri de “von Restorff etkisi” 

ya da “ayrışma etkisi” kavramıyla tanınan Hedwig von 

Restorff’tur. Geştalt kuramının temel önermesi olan 

şekil-zemin ilişkisiyle bellek üzerine çalışmalar yürüten 

Restorff ayrışma etkisi kavramını öne sürerek, sıradan 

uyaranların zemin olduğunu ve hatırlanmasının daha 

zor olduğunu, farklı uyaranların ise şekil olduğunu ve 

bu nedenle hatırlanmasının daha kolay olduğunu be-

lirtmiştir. Ancak Restorff, Köhler’in gidişinden sonra 

Berlin’deki enstitünün kapanmasıyla psikolojiyi bıraka-

rak tıp alanına yönelmiştir. Öğrencilerden bir diğeri 

olan Karl Duncker, Yahudi olması nedeniyle baskılara 

dayanamayarak ABD’ye gitmiş, çalışmalarını orada yü-

rütmüştür. “Üretken Düşünmenin Psikolojisi” (1935) 

adlı bir kitap yazarak geştalt bakışıyla algı ve bellek dı-

şında bir konuya eğilmiştir. Yine geştalt kurucularının 

öğrencisi olan Rudolf Amheim ABD’de sanat ve algı 

üzerine çalışmalar yapmıştır. Wertheimer’ın öğrencile-

rinden olan Hans Wallach ise ABD’de öğrenme ve algı 

konularında çalışan bir deneysel psikologdur. Bir diğer 

önemli çalışmacı Erich Goldmeier, ailesinin 

Auschwitz’de öldürülmesinin ardından ABD’ye gelerek 

geştaltın kuramsal ilkeleri ile bellek süreci ilişkisine 

odaklanan çalışmalar yürütmüştür (Mungan, 2020, 

2021a, 2021b).  

Belirtildiği gibi geştalt yaklaşımı ABD’de geniş bir kit-

leye ulaşamamıştır. Ancak Köhler ve Koffka ile çalışan 

Mary Henle çeşitli çeviriler yaparak kuramın derin kav-

ramsal önermelerini tanıtmak üzere büyük uğraş ver-

miştir. Polonya’dan göç eden Amerikalı Solomon Asch 

de -pek bilinmiyor olsa da- grup etkisini incelediği ça-

lışmalarını geştalt bakışı ile yürütmüştür (Mungan, 

2020). Son olarak sosyal psikolojinin kurucuları ara-

sında gösterilen Kurt Lewin, geştalt kuramının algı ile 

ilgili yaklaşımlarından hareketle; grubun, parçaların bir 

araya gelmesi ile oluşan bütünden daha fazlası oldu-

ğunu öne sürmüştür (Nichols, 2001/2013; Schultz ve 

Schultz, 1969/2002).  

Görüldüğü üzere bütün dünyayı siyasi açıdan dönüştü-

ren Nazi iktidarı; geştalt kuramını, kuram üzerine yapı-

lan çalışmaları, kuramın tanıtılmasını ve kuramcıların 

hayatını bütünüyle etkilemiştir. Öncesinde ise bilimsel 

ilerlemenin merkezi olan Almanya, Osmanlı gibi birçok 

ülkede bilimsel faaliyetler yürütmekteydi. Alman litera-

türünün Osmanlıcaya çevrilmesi ve eğitim yardımı gibi 

programlarla birlikte Osmanlı’daki Fransız etkisini 
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kırma amacıyla Darulfünun’a Almanya’dan öğretim gö-

revlileri gönderilmişti. Bu faaliyetler cumhuriyet döne-

minde de sürmüş ve yeni yeni uygarlaşan Türkiye, dev-

let bursuyla öğrencileri eğitim için Almanya’ya gönder-

miştir (Batur, 2003; Türk ve Çınar, 2013). Bu burs kap-

samında eğitim alan Mümtaz Turhan, geştalt psikolo-

jisi ile tanışmış, bu konudaki dersleri yakından takip et-

miştir. Turhan’ın tezini Wertheimer danışmanlığında 

yazdığına ilişkin iddialar bulunsa da bu konuda kesin 

bir bilgi yoktur (Batur, 2003). 1936 yılında Türkiye’ye 

dönen Turhan, Pedagoji Enstitüsü’ne atanmış, 1944 

yılına kadar da geştalt ekolüyle algı üzerine deneysel 

çalışmalar yürütmüştür (Batur, 2003; Toğrol, 1988). 

Turhan’ın çalışmaları dışında geştalt psikolojisi, Tür-

kiye literatüründe 1938 yılında “Ülkü” dergisinde ya-

yımlanan bir makale ile karşımıza çıkar. Sosyolog Ziya-

eddin Fahri; Pierre Janet’in, geştalt kuramı derlemesini 

“Geştalt Nazariyesi” başlığıyla Türkçeye çevirmiştir 

(Mungan, 2020). Günümüzde Türkçe literatürde geş-

talt başlığı altında odaklanılan nokta çoğunlukla geş-

talt terapisidir. Ancak kuramın öncü isimlerinden 

Köhler, geştalt terapisi ile geştalt ekolünün yalnızca is-

men benzediğini vurgulamaktadır (Yılmaz, 2015).  

Geştalt kuramının ortaya çıktığı temel ile kuramın etki-

leri ve etkilendiği süreç değerlendirildiğinde; kuramın 

birçok ekolden farklılaştığı söylenebilir. Hiçbir zaman 

hâkim psikoloji bakışı olmamışsa da geştalt kuramı 

tam anlamıyla unutulan, önermeleri çürütülen bir yak-

laşım da ol(a)mamıştır. Hatta geniş bir kitleye eğitim 

verilememesine rağmen 1950’lere kadar ABD’de 

azımsanmayacak etkileri olmuş, uygarlık yolunda he-

nüz ilerlemeye başlayan Türkiye’de dahi üzerine çalış-

malar yürütülmüştür. Kuramın ifadesindeki zorluklar, 

yanlış tanıtılması, içine düştüğü bilimsel kültürün prag-

matik ve ampirist oluşu kuramın temel önermesinin 

bile yanlış anlaşılmasına sebep olmuştur. Örneğin, 

geştalt deyince akla ilk gelen “bütünün kendini oluştu-

ran parçaların toplamından fazla olduğu” önermesi 

Köhler tarafından, bütünün parçaların toplamından 

farklı oluşunun niceliksel değil niteliksel olduğunu yö-

nünde düzeltilir. Köhler psikolojinin de benzer biçimde 

niteliksel olanla ilgilenmesi gerektiğini ifade eder. 

Köhler’e göre “bütün parçaların toplamından niteliksel 

olarak farklıdır” (Mungan, 2020, 2021a).  

Bunun gibi yanlış anlaşılmalara rağmen geştalt kura-

mının Wertheimer’ın çalışmasıyla başlayan, Köhler ve 

Koffka’nın araştırmalarıyla detaylanan, günümüzde de 

hâlâ birçok alanda incelenen algısal gruplama ilkeleri 

mevcuttur. Algının, yöntemsel olarak, parçalanarak in-

celenmemesi gerektiğini belirten Wertheimer bu bakış 

açısıyla bir dizi deneysel çalışma gerçekleştirir. Ardın-

dan, 1923 yılında yayımlanan makalesinde algısal de-

neyimin belirli ve kendiliğinden gerçekleştiğini belirttiği 

gruplaşma ve ayrışma süreçlerinden söz eder. Titizlikle 
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incelediği gruplaşma/ayrışma sürecini tanımlarken bir-

kaç ilke sunar: 

Yakınlık İlkesi 

Bu çıkarıma göre uyaranlar eğer birbirine yakın ise kişi 

uyaranları gruplayarak algılayacaktır. Bilinçli ek bir 

çaba göstermez ise uzaktaki diğer uyaranlarla, birbi-

rine yakın uyaranları ilişkilendiremeyecektir. Buradaki 

önemli noktalardan biri uyaranların sayısıdır. Uyaran 

sayısı azaldıkça birey bilinçli bir çaba gerektiren ilişki-

siz ve birbirine uzak noktaları daha rahat gruplayabile-

cektir (Mungan, 2020).  

Aynılık İlkesi 

Wertheimer literatürde “benzerlik ilkesi” olarak karşı-

mıza çıkan bu ilkeyi tanımlarken aynılık, eşitlik anlam-

larına gelen “gleichheit” kelimesini kullanır. Mungan 

(2020), Wertheimer’ın çalışmasında verdiği örneklerin 

de aynı olanlarla ilişkili olduğunu belirterek bu grup-

lama ilkesini “aynılık ilkesi” olarak ele almıştır. Bu il-

keye göre aynı uyaranların ve durumların gruplanması 

daha baskın ve kararlıdır (Mungan, 2020).  

Ortak Kader ve İyi Devamlılık İlkesi 

Ortak kader ilkesi birlikte hareket hâlinde olan parça-

ların bütünlük içerisinde gruplanma eğiliminde olması 

ile, iyi devamlılık ilkesi ise aynı yönde hareket etmekte 

olan öğelerin gruplanarak algılanma eğilimde olması 

ile ilişkilidir (Mungan, 2020). 

Tamamlama İlkesi 

Kapalı bir nesnenin parçaları, kapalı olmayan bir nes-

nenin parçalarına göre daha kolay gruplanabilir (Kuş, 

2013). Kişi var olan boşlukları doldurarak örgütler ve 

bütün olarak algılar.  

Şekil-Zemin İlkesi 

Wertheimer’ın çalışmasıyla ele alınan şekil-zemin iliş-

kisi Koffka’nın (1936) “Principles of Gestalt” kitabıyla 

detaylandırılır. Belli bir uyaran algılanırken karmaşık ve 

belirsiz biçimdeyse o uyaran şeklin veya şekillerin algı-

lanma sürecine yönelik bir çıkarımdır. Bu çıkarım algı-

sal olarak nispeten basitleştirilerek gerçekleşir. Örne-

ğin, birçok karmaşık şeklin olduğu uyaran algılanırken 

kolaylıkla fark edilip anlamlandırılabilen şekil olurken, 

fark edilmesi için çaba gerektiren, kimi zaman dikkat 

edilmeyen ve arka planda kalan kısım da zemin olarak 

ifade edilebilir. Kitapta, şekil ile zeminin ayrımına iliş-

kin; a) zemin daha geniş ve basit görünümde olduğu; 

b) üç boyutlu etki gösteren zeminlerin önünde güçlü bir 

şekil varsa zeminin iki boyutlu göründüğü ve c) şekil ve 

zemin arasındaki renk, konum gibi farkların şeklin ze-

mine göre nasıl algılanacağı üzerinde etkili olduğu gibi 

çıkarımlarda bulunulur (Mungan, 2020). 

Simetri İlkesi 

Koffka şekil-zemin tahlili yaptığı çalışmalarda simetri-

nin de algılayış biçimini etkilediğini belirtir. İlkeye göre 

algılanan şekil, bir orta nokta ya da çizgi doğrultusunda 
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algılanma eğilimini taşır. Simetrik olanları gruplamak, 

asimetrik olanlara göre daha baskındır (Mungan, 

2020). 

Pragnanz Derecesi 

Pragnanz derecesi bir şeyin olabilecek en basit şekilde 

algılanması ile ilişkilidir. Tekillik ve belirginlik olarak da 

ele alınmaktadır. Diğer bir ifadeyle pragnanz uyaranın 

en kararlı algılanış biçimiyle algılanması olarak ifade 

edilir (Mungan, 2020, 2021b). 

Deneyimin Önemi 

Max Wertheimer (1923) makalesinde gruplama ve ay-

rışma ilkeleri dışında algısal sürecin nelerden etkilen-

diğine de değinir. Algısal süreçte deneyimin etkisini ha-

fifsemez ancak ampirist bakıştaki gibi özel bir vurguyu 

gerektirmeyecek biçimde ele alır. Bu deneyimin algıya 

etkisini farklı kültürlerde aynı şeklin farklı algılanabil-

diği argümanı ile açıklar (akt. Mungan, 2020). 

Alanın Etkisi 

Geştalt kuramı bir uyaranın algılanma sürecini açıklar-

ken önce bütünsel düzenin belirlenip sonrasında bü-

tünselin spesifik olarak incelenerek içindeki parçalar 

üzerindeki alan etkisine bakma düşüncesini önerir. Fi-

zik kuramcısı Max Planck’ın öğrencisi olan Koffka fizik-

teki alan kuramını incelemiş ve algı ile ilgili çalışmala-

rında bu alan etkisinden faydalanmıştır. Kurama göre 

bazı yanılsamalar ya da algılayışlar bütünün şekil üze-

rinde yarattığı alan etkisi sonucu ortaya çıkar (Mungan, 

2020). Alanın ve alandaki ögelerin sunuluş biçimleri-

nin algıya, öğrenme ve akıl yürütmeye olan etkisi 

Köhler tarafından maymunlar üzerine yaptığı deney-

lerle oldukça detaylandırılmıştır. 

Sonuç Yerine 

Geştalt kuramı incelendiğinde kuramın, dönemin yön-

temsel anlayışı başta olmak üzere bütün temel varsa-

yımlara cesurca eleştiriler getirdiği görülür. Kuram, zi-

hinsel süreçlerin bütüne odaklanarak incelenmesi ge-

rektiğini belirten bağlamın, kültürün ve fenomenoloji-

nin algısal deneyime etkisini ortaya koyan ve döne-

mine göre devrim yaratan bir niteliğe sahiptir. Ekolün, 

tarihin en faşist ideolojisinin hâkim olduğu dönemde 

yükselişi ketlenmiş, ardından Anglo-Amerikan kültürü-

nün sansür hissi yaratan baskısı kuramın gerçekten 

anlaşılması, detaylandırılması ve psikoloji tarihinde ya-

rattığı ciddi etkinin fark edilmesinin önüne geçmiştir. 

Kuramın takipçileri olan Duncker, Goldmeier, Lewin 

gibi birçok araştırmacının çalışmaları incelendiğinde, 

kuramın sadece algı üzerine çalıştığı yargısının aksine 

geştalt bakışının geniş bir alana tesir ettiği görülebilir. 

Bütün bunların yanında, günümüzde psikoloji biliminin 

içinde bulunduğu kriz göz önünde bulundurulduğunda, 

kuramın ilham verici çalışmalarının psikoloji çalışmala-

rına yeni bir bakış açısı sağlayacağı düşünülebilir. Geş-

talt kuramının fenomenal olana vurgusu psikolojik sü-

reçlerin; kişiden kişiye, çocukluktan yetişkinliğe, kül-
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türden kültüre değiştiği iddiasını taşır. Psikoloji bilimi-

nin içinde bulunduğu krizin bir ayağı da farklılıkların 

inkârı ve bilim olma iddiası gereği elde edilen bulgula-

rın evrenselleştirilme çabası ile ilişkilidir. Geştaltın fe-

nomenolojik yaklaşımı bu tartışmanın farklı bir yönden 

ele alınmasına katkı sağlayabilir. Bu noktada hâlâ ay-

dınlatılmayan tarafları bulunan geştalt kuramı ve on-

dan ilham alınarak gerçekleştirilen çalışmalar değer-

lendirilerek, psikoloji bilimine alternatif bir çıkış yolu 

sunulabilir. Eleştirel bir bakışa gereksinim duyulan 

mevcut iklimde psikoloji tarihinde aykırılığıyla dikkat 

çeken geştalt yaklaşımının doğru anlaşılması, hafıza-

larda tazelenmesi ve üzerine düşünülmesi gerekebilir 

(Aslıtürk ve Batur, 2014, 2015; Paker, 2004). 
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nsanların çeşitli bilişsel görevleri yerine getirebil-

mesi için birtakım bilgilere ulaşabilmesi, bunları zi-

hinlerinde tutabilmesi ve gerektiğinde bilgileri geri 

getirebilmesi gerekir. Yaşadığımız anları kaydeden ve 

gerektiğinde hatırlamamıza yardımcı olan bellek bu ne-

denle hayatımızın çok önemli bir parçasıdır. Zihinsel bir 

işlev olarak nitelendirilen bellek ve onun işleyişine iliş-

kin ilgi bilim öncesine değin uzanmakta ve düşünce ta-

rihi içinde Descartes, Leibnitz, Main de Biran ve James 

gibi düşünürlerin farklı bellek türlerine ilişkin ortaya 

koydukları görüşler güncel yaklaşımlarla benzerlikler 

taşımaktadır (Cangöz, 2005). Bunun yanı sıra, bellek 

çalışmaları deyince akla gelen Herman Ebbinghaus, 

Gustav Theodor Fechner’ın 1860’ta yayımlanan “Psi-

kofiziğin Elemanları” adlı kitabından etkilenerek bellek 

çalışmalarına ilişkin ilk deneysel araştırmaları başlat-

mış ve bu çalışmaların ilk başarılı uygulayıcısı olmuştur 

 
*  Ege Üniversitesi, Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Öğrencisi 

(Schultz ve Schultz, 2015). Ebbinghaus belleği yal-

nızca bilgileri depolayan bir zihin elemanı olarak gör-

müştür. Ebbinghaus’tan yıllar sonra ismini işittiğimiz 

Barlett (1932) ise belleğin salt depolama yapan bir 

yapı olmadığını belirtmiştir. Belleğin yalnızca depolama 

yapmadığının en büyük kanıtlarından biri olarak karşı-

mıza çıkan çalışma belleği; kavrama, öğrenme, akıl yü-

rütme gibi gerekli bilgiyi depolayan, işleyen ve mani-

püle edebilen bir sistemdir. Çalışma belleği bireyler 

için çevre ve zihin arasında bir arayüz gibi çalışır (Bad-

deley, 2017) ve günümüzde bilişsel psikoloji alanının 

önemli ve popüler bir araştırma konusudur. Bu der-

leme çalışmasında; çalışma belleği kavramının ortaya 

çıkışı, çalışma belleğine ilişkin modeller, bu konuda 

tartışmalara yön vermiş araştırmacılar, çalışma belle-

ğinin değerlendirilmesinde kullanılan araçlar, çalışma 

belleğinin sıklıkla birlikte çalışıldığı bilişsel süreçler ve 

günümüzde çalışma belleğinin ele alınış biçimleri tarih-

sel bağlamında aktarılacaktır. 

Kavramsal Temeller ve İlk Model 

Bilgisayarlar için kullanılmaya başlanan çalışma bel-

leği kavramı, insanlar için ilk olarak çeşitli kaynaklarda 

kullanılsa da bir model olarak ilk kez 1974’te Badde-

ley’in Graham Hitch ile yazdığı makalesinde açıklanır 

(akt., Goldstein, 2013, s. 238). Makalelerine atıfta bu-

lundukları Atkinson ve Shiffrin’in (1968) modal mode-

linde çalışma belleği kısa süreli belleğin bir bileşeni 

İ 
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olarak belirtilir ancak Baddeley kendi modelinde bun-

dan uzaklaşarak farklılaşmalara gider.  

Baddeley’in 1986’daki modeline göre çalışma belleği 

sisteminde üç bileşen vardır: (i) Merkezi yönetici, (ii) fo-

nolojik döngü ve (iii) görsel mekânsal kopyalama. Fo-

nolojik döngü, işitsel malzemeleri saklama ve mani-

püle etme görevindeyken görsel-mekânsal kopyalama 

ise benzerini görsel veya mekânsal materyal için yapar 

(Baddeley ve ark., 2012). Fonolojik döngü, sözel ve işit-

sel bilgileri yalnızca birkaç saniye tutmaktadır. Badde-

ley ve Hitch’in (1974) yaptığı bir çalışmada katılımcıla-

rın yalnızca 1.5-2 saniye içinde telaffuz ettikleri birim-

leri hatırlamada başarılı oldukları görülmüştür. Mer-

kezi yönetici ise problem çözme, karar verme, kavra-

mayı içeren genel bir dikkat süreci olarak çalışmakta-

dır (Leana, 2009). Merkezi yöneticinin temelde dört iş-

levinden bahsedilebilir: (a) Dikkatin odaklanması, bö-

lünmesi, başlatılması ve sonlandırılması, (b) alt sistem-

lerin birbirleriyle ve uzun süreli bellek ile ilişkilerinin 

kontrol edilmesi, (c) çalışma belleği içindeki bilginin 

düzenlenmesi ve son olarak, (d) stratejilerin uygulan-

ması (Baddeley, 2003). Baddeley (2017), fonolojik 

döngü ve görsel-mekânsal kopyalamayı da yöneten 

merkezi yöneticiyi çalışma belleğinin en önemli bile-

şeni olarak ifade eder.  

 

 

Ölçüm ve Diğer Modeller 

Çalışma belleği modeline ilişkin söz konusu gelişmele-

rin ardından çalışma belleği kapasitesinin ölçümüne 

dair çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmaların 

bir kısmı çeşitli uzam görevleriyle çalışma belleğinin 

genel kapasitesi ve ardından bireysel farklılıkların öl-

çülmesi şeklinde geliştirilmiştir (Er, 1999). Daneman 

ve Carpenter’ın (1980) çalışma belleği uzamına dair 

yaptığı ilk ölçümler ileride bu konu üzerine çalışacak 

diğer araştırmacılar için alan açmıştır. Yazarlar çalışma 

belleği kapasitesini ölçmede kısa süreli belleği ölçmek 

için kullanılan testlerden yararlanılamayacağını belirt-

mişlerdir. Daneman ve Carpenter, çalışma belleğinin 

hem depolama hem de işleme özelliğini ölçen okuma 

ölçüm aralığı testini geliştirerek bu testin sonucunda 

okuma aralıkları daha geniş olan katılımcıların kav-

rama testlerinde de daha başarılı olduklarını görmüş-

lerdir (akt., Goldstein, 2013). Onların ardından Turner 

ve Engle (1989) işlem uzamı görevini (OSPAN) gelişti-

rirler. Bu görev matematik işlemi yaparken bazı kelime-

leri de akılda tutmayı içermektedir. Baddeley’in mode-

linden sonra Er (1997), Anderson’ın 1983’te ortaya at-

tığı “bilişin mimarisi” modelinde de çalışma belleğinin 

farklı bileşenleri bir arada çalışan, birleşik bir sistem 

olduğunu ve kalıcı veya geçici sözel bilgiyi içerdiğini 

ifade etmiştir. Bu modele göre çalışma belleği ile sözel 

olarak ifade edilebilir bellek etkileşim içerisindedir. 
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Cowan’ın (1999) ortaya attığı gömülü işlevler teori-

sinde, çalışma belleği ayrı bir yapı olmaktan ziyade dik-

kat ve uzun süreli bellekten gelen dil anlama, problem 

çözme, karar verme gibi görevlerin bilgisini tutan bir bi-

lişsel süreç olarak değerlendirilir. Bu görevleri yapabil-

mek için gerekli bilgileri tutmak çalışma belleğini oluş-

turur. Söz konusu modelde çalışma belleği; dikkat oda-

ğındaki bellek, odağın dışında geçici olarak etkinleşti-

rilen bellek ve yeterince uygun geri getirme ipuçları ile 

etkin olmayan bellek öğeleri dahil olmak üzere bir gö-

rev için erişilebilecek tüm bilgileri içeren karmaşık bir 

yapıdır (Cowan, 1995; 1999).  

Baddeley (2012), Cowan’ın (1995; 1999) ortaya koy-

duğu modelin kendi modelinden farklı olduğu iddia-

sına karşın birçok noktada benzerlikleri yakaladığını 

belirtir. Buna örnek olarak, Cowan ve arkadaşlarının 

sözel kısa süreli bellek ile fonolojik döngünün etkile-

şime girdiği çalışmasını örnek verir (Cowan, 1995; akt. 

Baddeley, 2012). Başka bir deyişle, kısa süreli sözel 

bellek ve fonolojik döngünün etkileşimde olabileceğini 

ifade eder. Cowan ortaya koyduğu modeli ile Badde-

ley’in modeli arasındaki ilişkiyi şöyle bir benzetme ile 

aktarır: 

(....) Bir benzetme olarak, henüz tamamen in-

celenmemiş bir ev düşünün. (...) Baddeley’in 

(1986) model geliştirme tarzı, bu evde bir 

mutfak, bir banyo, iki tane aynı büyüklükte ya-

tak odası ve bir salonun olduğunu öne sür-

meye benzetilebilir. Bu kötü bir tahmin olma-

makla birlikte, fazladan yatak odalarının veya 

banyoların olma, yatak odalarına ayrılan ala-

nın farklı büyüklükteki iki oda olarak kullanıl-

mış olma veya evde başka türden odaların 

olma olasılıklarını sıfıra indirmez. Cowan’ın 

yaklaşımıysa, evin yemek hazırlama, uyuma, 

banyo/tuvalet ve yaşam alanı bölümlerinden 

oluştuğunu öne sürmeye benzetilebilir. Bu 

yaklaşım var olan hiçbir şeyi göz ardı etme-

meye çalışır, fakat bazı odaların ayrıntıları ko-

nusunda netlik sunma iddiasında değildir 

(Cowan, 2005, s. 42). 

Engle, Cantor ve Carullo (1992) tarafından geliştirilen 

“genel kapasite modeli,” çalışma belleğinin bütünlüklü 

olarak tek bir bilişsel yapı olduğunu, konuşma temelli 

ve görsel mekânsal bilgiye dair işlemlerin tek bir kay-

nağı paylaştığını belirtir. Ayrıca bilişin mimarisi mode-

liyle benzer olarak genel kapasite modeli de çalışma 

belleğini sözel olarak ifade edilebilir belleğin bir par-

çası olarak görür. İki model arasındaki bir başka ortak-

lık ise, çalışma belleğindeki bilgilerin belirli bir kritik 

eşiği aşarak çalışma belleğine işlendiklerine yönelik 

yaptıkları açıklamadır (Conway ve Engle, 1994; Er, 

1997). Buna göre, çalışma belleğinde işleme alınacak 
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her bilgi bir aktivasyon düzeyine gelip kritik bir eşiği 

aşarak ulaşılabilir hâle gelir. 

Baddeley (2000), yalnızca görsel mekânsal kopyalama 

ya da fonolojik döngü düşünüldüğünde, çalışma belle-

ğinin beklenenden daha fazla kaynağı olduğunu belirt-

miş, modeline dördüncü bir bileşen olarak “epizodik 

tamponu” eklemiştir ve bu bileşenin, genel olarak kı-

sıtlı bir sürede anlamsal bilgileri ve farklı bilgi türleri 

arasındaki ilişkileri depo etme görevi olduğunu savun-

muştur. Epizodik tampon, uzun süreli bellekle iletişim 

sağlamakta ve çalışma belleğinin kapasitesini artır-

maktadır (Goldstein, 2013).  

Daneman ve Carpenter’ın (1980) klasikleşmiş dene-

yine sadık kalarak yaptıkları araştırmada Conway ve ar-

kadaşları (2003), çalışma belleği kapasitesinin yüksek 

olmasının daha iyi kavrama ve daha iyi akıl yürütme 

becerileriyle bağlantılı olduğunu bulmuşlardır. Gather-

cole ve arkadaşlarının (2004) yaptığı çalışmada, Bad-

deley’in modeline bağlı kalarak 4-15 yaş grubunda ya-

pılan çalışma belleği kapasitesi ölçümlerinde; çalışma 

belleğinin modüler yapısının 6 yaştan itibaren var ol-

duğu, çalışma belleğinin her bir bileşeninin ise erken 

okul döneminden ergenliğe kadar işlevsel kapasitele-

rini artırdığı görülmüştür. 

 

 

Güncel Gelişmeler 

Teknolojideki gelişmelerin de etkisiyle Unsworth ve ar-

kadaşları (2005), OSPAN görevinin doğru deneyci za-

manlaması problemini ortadan kaldırmak ve bireylerin 

çalışma belleği kapasitesini ölçmek amacıyla OSPAN 

görevinin otomasyonunu geliştirmişlerdir. Bu otomas-

yon çalışma belleğinin kapasitesinin ölçümünü kolay-

laştırmıştır. Çalışmalarının sonucunda OSPAN otomas-

yonunun güvenilir (test-tekrar test güvenilirliği .83) ve 

geçerli bir çalışma belleği kapasitesi ölçüm testi oldu-

ğunu bulmuşlardır. 

Baddeley (2017), son yıllarda dikkat çeken ve yükse-

lişte olan konulardan biri olarak görsel kısa süreli bel-

lek ve çalışma belleğinin ilişkisine yönelik araştırmalar 

olduğunu belirtmektedir. Bu konuda genel görüş, gör-

sel kısa süreli bellek ve görsel çalışma belleğinin geniş 

anlamda eşanlamlı olduğu yönündedir (Logie ve 

Cowan, 2015). Çalışma belleğine ilişkin araştırmaların 

uygulamaları psikiyatriden nörofarmakolojiye ve hatta 

antropoloji gibi çok çeşitli alanlara yayılmıştır. Sözge-

limi, Wynn ve Coolidge (2010) paleantropoloji araştır-

malarında neandertaller ile homosapienler arasındaki 

farkı incelerken çalışma belleği ve muhakemenin evri-

minden de bahsederler.  

Günümüze yaklaşıldığında Cowan ve Logie (2015) ça-

lışma belleği araştırmalarının 40. yılını kutlamak ama-
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cıyla, bu alanda çalışanlara armağan niteliğinde “Pers-

pectives on working memory: Introduction to the spe-

cial issue” makalesini yazmıştır.  

Türkiye’deki çalışmalar incelendiğindeyse 1996-2020 

arasında YÖK Tez Merkezi (2021) web sitesinde, “ça-

lışma belleği” kavramının geçtiği 62 tez başlığı görül-

müştür. Bu tezlerin %50’si psikoloji alanındadır. Ça-

lışma belleği ve ilişkili bilişsel süreçlere yönelik çalış-

malar Türkiye’de de yoğun olarak çalışılmaya devam 

etmektedir (bkz. Günseli ve ark., 2015; Yüvrük ve ark. 

2020). 

Sonuç Yerine 

Belleğe ilişkin ilk yaklaşımlar belleğin bilgiyi depolama 

işlevi üzerine yoğunlaşmıştır. Sonrasında bu yaklaşım 

Frederic Bartlett gibi araştırmacıların çalışmalarıyla de-

ğişmiştir. Goldstein (2013, s. 256), bellek ile çeşitli bi-

lişsel yapıların etkileşimini anlamanın en iyi yollarından 

birinin belleğin dinamik yönünü anlamak olduğunu be-

lirtmektedir. Çalışma belleği, kendisini ele alan model-

lerce; kavrama, öğrenme, akıl yürütme ve bilgiyi depo-

lama olarak düşünülmüştür. Fakat çalışma belleği, bil-

giyi işleyen ve manipüle edebilen dinamik bir yapıya da 

sahiptir. Çalışma belleğinin doğasına, kapasitesine ve 

ilişkili olduğu birçok bilişsel sürece yönelik yaklaşımlar 

zaman içinde farklılık göstermiştir. İlk modellemesi 

1974’te Baddeley ve Hitch tarafından ortaya atılan ça-

lışma belleği, bu modellemeden önce kısa süreli belle-

ğin bir parçası olarak görülüyor ve bilgiyi işleme, mani-

püle etme görevlerinden bahsedilmiyordu. Bu mo-

delde ise çalışma belleğinin bilgiyi işleyen ve manipüle 

edebilen çok bileşenli doğası açıklanmıştır. Model üze-

rine yapılan çalışmalar geniş bir literatür sunarak psi-

kolojide çalışma belleği için neredeyse en çok kullanı-

lan model hâlini almıştır. Baddeley’in (1974) çalışma 

belleği modeli ile Cowan’ın (1999) gömülü işlevler teo-

risinin birbirine rakip ve zıt teoriler gibi göründüğü be-

lirtilse de birçok ortaklığa da sahip olduğu belirtilmek-

tedir. Sonraki araştırmalarında Baddeley de Cowan 

gibi çalışma belleği süreçlerinde dikkatin önemine de-

ğinmiştir (Baddeley, 2012). Çalışma belleğinin kapasi-

tesine ilişkin olarak da birçok araştırma yürütülmüş, öl-

çülmesi için okuma ölçüm aralığı ve işlem uzamı gibi 

testler geliştirilmiştir. Bu araştırmaların ardından ça-

lışma belleği kapasitesine dair bireysel farklılıklar or-

taya çıkmıştır. Çalışma belleğinin iç dinamiklerinden 

edinilen bilgiler ile birlikte çalışma belleği ile ilişkili ola-

bilecek diğer bilişsel süreçler araştırılmıştır. Bu çalış-

malara baktığımızda yıllar içinde en çok çalışılan konu-

ların duygular, karar verme süreçleri, problem çözme 

ve zekâ olduğunu görmek mümkündür. 40 yılı aşan 

araştırma tarihinde, çalışma belleğine ilişkin keşfedi-

len bilgiler çok fazla olduğu gibi araştırmacılar tarafın-

dan cevapları henüz bulunmamış sorular da mevcuttur 

ve halen araştırılmaya devam edilmektedir.  
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ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE İLK GÖRÜŞME: 

SURİYELİ MÜLTECİLER ÖRNEĞİ 

 

Meyrem Özen* 

İlk Görüşme 

lk görüşme, danışanla ilgili bilgilerin alındığı, tedavi 

ve yardım odaklı olmayan, daha çok görüşmecinin 

sorular sorduğu değerlendirme görüşmeleridir (Fla-

nagan ve Flanagan, 1999/2020). Görüşmeci burada 

yalnızca sorular sormaz, aynı zamanda danışanın soru-

lara cevap verme biçimini, tonlamasını ve göz tema-

sında bulunup bulunmadığını da gözlemler (Morrison, 

2016). İlk görüşme, özel danışmanlık ofislerinde yapı-

labildiği gibi hastaneler, üniversitelerin danışma mer-

kezleri, sosyal servis birimleri veya psikolojik sağlık 

merkezlerinde de yapılabilir. Her bir görüşmenin içe-

riği; kuruma, görüşmenin amacına ve görüşmeciye (ku-

ramsal yönelimi ve mesleği gibi) göre farklılaşabilir.  

 

 
*  Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Öğ-

rencisi 

Kültür ve Çok Kültürlülük 

Kültür, kişi bazında bireysel özellikler iken ulus ba-

zında tarih boyunca kuşaktan kuşağa aktarılan ortak 

varlıktır (Özhan, 2006). Kültür, dini ve manevi gelenek-

ler de dahil olmak üzere öğrenilen ve aktarılan inanç-

lar, değerler ve uygulamalar bağlamında dünya görüşü 

olarak tanımlanmıştır. Aynı zamanda bir grup üzerin-

deki tarihi, ekonomik, ekolojik ve politik faktörler tara-

fından belirlenen bir yaşam biçimini de kapsar (APA, 

2003). Kültürün insanlar arası aktarımından ve insan 

yaşamı üzerindeki etkisinden yola çıkarak, kişinin bu-

lunduğu kültür ortamından bağımsız olamayacağı çıka-

rımında bulunabiliriz (Güçlücan, 2016).  

Çok kültürlülük tanım olarak, çeşitli kültürlerin aynı za-

manda ve bir arada yaşamasıdır (Çelik, 2008). İnsanlık 

tarihi boyunca toplumlar birbirleriyle etkileşimde bu-

lunmuş ve kültür aracılığıyla birbirini değiştirmiş veya 

kendi içlerinde değişim yaşamışlardır. Bu nedenle gü-

nümüzde çoğu toplumun çok kültürlü bir yapıda oldu-

ğundan söz edebiliriz. Bu açıdan da çok kültürlülük, 

toplumda yaşayan insanların yaşamlarına bir bakış 

açısı olarak görülmelidir (Özhan, 2006).  

Aynı toplumda yaşayan bireylerin; sosyoekonomik dü-

zeyleri, yaşam tarzları, beğenileri gibi özellikler de kül-
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tür çeşitliliğine girebilir. Farklı kültürel yapılar, farklı is-

tek ve beklentileri de beraberinde getireceğinden psi-

koterapinin de bu farklılıklara göre şekillenmesi bek-

lenmektedir (Güçlücan, 2016). Psikoterapide tüm in-

sanlar için geçerli -evrensel- değerler olsa da her danı-

şanın farklı ihtiyaçları olduğu göz önüne alınmalıdır. Bir 

danışan, belirli bir kültüre sahip de olsa o kültürün bü-

tün özelliklerini göstermeyebilir. Danışanın doğru de-

ğerlendirilmesi ve psikoloğun ne zaman genelleme 

yapması gerektiğini iyi bilmesi burada önemlidir (Fla-

nagan ve Flanagan, 1999/2020). 

“Kültür ruh sağlığını etkiler; dolayısıyla nüfus 

için erişilebilir yardım kaynağı olarak kalmak 

için kültürlülüğe, kültür hakkında gerekli bil-

giye ve anlayışa sahip olmalıyız” (Flanagan ve 

Flanagan, 1999/2020). 

Psikoterapi sürecinin verimliliği açısından terapistin 

farklı kültürlere karşı duyarlı olması beklenir. Farklı kül-

türlere sahip danışanlara karşı gösterilen kültürel du-

yarlılık, kültüre duyarlı psikoterapi yetkinliği açısından 

kilit rol oynamaktadır. Bireyin; içinde bulunduğu top-

lum, yaşam stili, kişisel özellikleri ve demografik özel-

likleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Herhangi bir 

kültürün diğerinden üstün tutulmaması ve kültürel 

farkların göz ardı edilmemesi travmaları engelleyeceği 

gibi var olan travmaların giderilmesinde de etkili ola-

caktır (Güçlücan, 2016).  

Kültüre Duyarlı Terapi 

Kültüre duyarlı terapi, Sue (2001) tarafından hem da-

nışanın terapideki yardım rolü hem de danışanın kültü-

rel değerleri ve yaşam deneyimlerine göre terapi planı 

oluşturma; danışanın kimliğini bireysel, kültürel ve ev-

rensel boyutlarda ele alıp bu boyutları içerecek terapi 

stratejileri geliştirme ve bu doğrultuda uygun tanı ko-

yup tedavi geliştirme olarak tanımlanmıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri çok kültürlü bir yapıya sahip 

olsa da psikoterapi uygulamaları daha çok Beyaz Ame-

rikalılara göre şekillenmiş, diğer kültürel öğeler/unsur-

lar göz ardı edilmiştir (Sue, 2001). Kültüre duyarlı uy-

gulamalar (görüşme, danışmanlık ve terapi gibi) öne-

risi de çok kültürlü yapısından dolayı ilk olarak ABD’de 

ortaya çıkmıştır. Ancak yukarıda bahsedildiği üzere 

dünya üzerinde çoğu ülkede çok kültürlü toplumlar ol-

duğundan diğer ülkelerde de psikolojik sağlık alanında 

kültüre duyarlı uygulamaların gerekliliği kaçınılmazdır.  

Psikoterapide kültüre duyarlılık vurguları ve çağrıları-

nın ardından (Sue ve ark. 1992) APA (American Psyc-

hological Association) da bu konuda psikologların bil-

gilendirilmesi amacıyla bir rehber (APA, 2003) yayımla-

mıştır. Bu rehbere göre teoride ve uygulamada kültüre 

duyarlı bir mesleğe sahip olmak, meslek kültürünün bi-

rincil aktarıcıları olan psikologların; kültürel bilgi, du-

yarlılık ve anlayışın gelişmesine katkıda bulunma so-
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rumluluğunu üstlenmesini gerektirir. Meslekleri ve eği-

timleri gereği psikologların toplumda ayrımcılığa karşı 

tutum ve davranışları ile rol model olmaları beklen-

mektedir. 

Kültüre duyarlı terapi kimileri tarafından etnik azınlık 

ve ırk özelinde ele alınırken, kimileri tarafından ise cin-

siyet ve cinsel yönelim gruplarını kapsamaktadır (Sue 

ve ark., 1992). Daha çok etnisiteler üzerinden ele alı-

nan kültüre duyarlılık konusu, APA’nın etik yönerge-

sinde de bir psikoloğun farklı etnik kökenlere karşı du-

yarlı ve saygılı olması şeklinde yer almaktadır (APA, 

2019).  

Sue ve arkadaşları (1992) kültüre duyarlı psikoterapi 

için kapsamlı bir model önermişlerdir. Bu modele göre 

üç alandaki yeterlilikler üç ayrı boyutta incelenmelidir. 

Bu yeterlilikler, a) görüşmecinin; kendi varsayım, değer 

ve önyargılarının farkında olmasını, b) farklı kültürden 

danışanların dünyaya bakış açılarını anlamasını ve c) 

uygun terapi planı, strateji ve teknikleri geliştirebilme-

sini içermektedir. Her bir yeterlilik inanç ve tutum, bilgi 

ve beceri boyutlarında incelenmelidir. Ivey (1987) de 

buna uygun olarak terapide aslında dört kişinin oldu-

ğunu söyler: Görüşmeci, görüşmecinin kültürel yapısı, 

danışan ve danışanın kültürel yapısı. Görüşmeci danı-

şanın kültürünü de anlayıp saygı göstermelidir. Son 

olarak görüşmeci, danışanın kültürüne ve yaşam dene-

yimlerine uygun bir terapi planı geliştirmelidir. Özetle 

belirtmek gerekirse görüşmeci kendi kültürünün ve 

dünya görüşünün farkında olup bunların terapiye nasıl 

yansıyacağını bilmelidir. 

Model, kültürel duyarlılığa sistematik bir yaklaşım 

önermektedir. Bu yaklaşım bireysel düzeyde; uygulayı-

cının kendi değer ve yanlılıklarının farkında olması, 

profesyonel düzeyde; etik ihlali yapmadan uygulamada 

birtakım değişikliklere gitmesi, kurumsal düzeyde; 

azınlık grupları için iki dili konuşan terapistlerin daha 

fazla işe alınması, toplumsal düzeyde ise azınlık grup-

ları üzerindeki adil olmayan, eşitliksiz politikalara karşı 

çıkmayı içermektedir (Sue, 2001).  

Tüm insanların biyolojik ve fizyolojik ortak yaşam dene-

yimlerinin (doğum vb.) yanı sıra farkındalık ve dil kulla-

nımı gibi ortak noktaları vardır. Bunun yanında her in-

sanın dahil olduğu farklı gruplar bulunmaktadır ve her 

bir grup, kişinin kimliğini belirleyip yaşamını etkilemek-

tedir. Bu gruplar; etnisite, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş 

ve maluliyet durumu şeklinde sıralanabilir. Sosyal 

statü, eğitim ve evlilik gibi durumlar değişebilir kimlik-

lerdir. Etnik köken ve kültürün değişebilirliği ise tar-

tışma konusudur. Kimileri değişebildiğine inanırken ki-

mileri de değişmez olarak görmektedir. Sonuç olarak 

bir insanı ele alırken kişisel, kültürel ve evrensel açılar-

dan değerlendirmek gerekir (Sue ve ark., 1996). De-
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ğerlendirmede de terapistin dikkat etmesi gereken hu-

suslar farklı kişiler tarafından günümüze kadar gelişti-

rilerek belirtilmiştir. 

Sue (1998) terapistin kültüre duyarlı olması için üç te-

mel özellikten bahsetmiştir: Bilimsel düşünme, dina-

mik boyutlandırma ve kültüre özgü beceriler. Bilimsel 

düşünme ile terapistin vaktinden önce danışan hak-

kında bir sonuca varmaktan ziyade danışanı bilimsel 

hipotezler çerçevesinde ele alması kastedilmiştir. Di-

namik boyutlandırmada terapistin ne zaman genelleş-

tirme yapıp ne zaman bireyselleştirme yapacağını bil-

mesi gerektiği vurgulanmaktadır (Sue, 2006). Tera-

pistlerin, azınlık kültürü ile kişinin azınlık grubunda ol-

masının aynı şeyler olmadığının ayırdına varması gere-

kir ki danışanı etiketlemekten kaçınabilsin (Hays, 

2001). Dinamik boyutlandırmada başarılı terapistler 

etiketlemekten kaçınırken kültürün de değerini bilirler. 

Kültüre özgü beceriler özelliğinde ise terapist farklı kül-

türler hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve uygun terapi 

teknikleri uygulamalıdır (Sue, 2006).  

Sue ve arkadaşları (1992) terapistin duyarlılığı için bir-

takım önerilerde bulunmuşlardır. Buna göre terapist 

danışanını tanımadan önce kültürüne bakarak varsa-

yımlarda bulunmamalıdır. Danışan ile ilgili uygun hipo-

tezler oluşturmalıdır. Terapist ne zaman genelleme ya-

pıp ne zaman kişi özelinde değerlendirme yapacağını 

iyi bilmelidir. Danışan kültüre özgü karakteristik özel-

likler gösterdiğinde veya kendine özgü özellikler gös-

terdiğinde terapistin bunu anlaması gerekir (Sue, 

1998). Terapist danışanı hem biricik olarak hem de 

öteki olarak ele almalıdır. Bu, terapide empatinin ge-

reklerinden biridir (Ivey, 1987). Bununla birlikte, azın-

lık grubunun dilini konuşabilen terapistlerin kamuda 

daha fazla görev alması gereklidir (Sue ve Zane, 

1987). 

Hays (2001) de terapist/görüşmecinin dikkat etmesi 

gereken konuları şu şekilde açıklamıştır: Terapist 

kendi çevresinde kabul gören terimleri danışanın da 

kabul edeceğini varsaymamalıdır. Kültüre özgü bir te-

rim kullanmak o grubun kültürüne duyarlılığı gösterme-

nin yanında danışanlar tarafından rahatsız edici de bu-

lunabilir. Bu nedenle bu tür bir terim kullanmadan 

önce danışanın kendisini nasıl tanımladığını görmek 

daha iyi olabilir. 

Alçakgönüllülük, şefkat ve eleştirel düşünme gibi be-

cerilere sahip olmak terapistin kendisi ve danışanları 

üzerindeki kültürel etkiler hakkında bilinçlenmesi için 

bir temel sağlar. Yine de kültüre duyarlı olmak için bu 

becerilerden öte, terapistin kendi önyargı ve bilgi sınır-

larının farkında olması gerekmektedir. 

Terapist sosyokültürel olarak da azınlıklar, ayrıcalıklı 

gruplar gibi terimlerin kaynağını ve ne anlama geldik-

lerini bilmelidir. Kendini bu konularda bilgili ve duyarlı 
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olmak için eğitmelidir. Bunun için de öncelikle kendi 

kültürel geçmişini araştırıp baskın kültürel norm ve de-

ğerleri hakkında bilgilenmesi gerekir. Diğer kültürler 

hakkında kendi bildikleri dışında farklı kaynaklardan 

yararlanarak bilgi edinmesi önemlidir. Diğer bir deyişle 

terapist yaşam boyu öğrenmeye ve insanlar arasındaki 

farklılıkları keşfetmeye açık olmalıdır.  

Danışanın kimliği hakkında bilgi sahibi olmak, terapis-

tin danışanını daha iyi tanımasına ve uygun terapi planı 

oluşturmasına yardımcı olur. Kimlik, kişinin hem ait ol-

duğu grup hem de bireysel özellikleri olarak ele alın-

malıdır. Bu kültürel bilgiler danışandan gelse de ne an-

lama geldikleri konusunda terapistin kendini eğitmesi 

gerekmektedir. Terapist bunu terapötik ilişki dışında 

da çalışarak gerçekleştirir. 

Bu yazının da odak noktası olan ilk görüşmelerde farklı 

kültürden danışanlarla çalışırken standart ilk görüşme-

den farklı olarak Hays’a (2001) göre şu konulara dik-

kat etmek önemlidir: Değerlendirme seanslarında (ilk 

görüşme) danışan, öyküsü alınırken sorulara baskın 

kültürün diliyle de cevap verebilir, kendi dilini kullan-

mayı da tercih edebilir. Hangi dili kullanacağına danı-

şan karar verir. Terapist, danışanın dilini bilmediği du-

rumlarda tercümanla çalışmalıdır. Bazı danışanlar ce-

vap verdikleri dil ikinci ana dilleri olduğu için, bazıları 

yaşlarından dolayı ve kimisi de konuşmayla ilgili prob-

lemleri olduğu için görüşmede yavaş cevap verebilirler. 

Bu durumda terapistin durumu iyi ayırt edebilmesi ve 

danışana cevap verebilmesi için gerekli süreyi tanı-

ması gerekmektedir. Ayrıca ilk görüşmede terapist kül-

tür bazlı soruları da doğrudan sormaktan kaçınmalıdır. 

Soruları nasıl uygun sorabileceği bilgisi terapistin so-

rumluluğundadır. Kimi sorulara danışanlar, kültürel 

farklılıkları nedeniyle, cevap vermek istemeyebilirler. 

Bu durumda danışanlara saygı gösterilmeli. Bazı du-

rumlarda, bilgi kaynağı olarak yalnızca danışanın söy-

lediklerinden değil, kültürel ve politik bağlamdan, ak-

rabalarından ve diğer ilişkili kişilerden de bilgi almak, 

kültüre duyarlı bir ilk görüşmede özellikle danışan için 

gerekliyse görüşmeyi kolaylaştırır. Özellikle de ebe-

veynleri tarafından getirilen çocuklarda veya yaşlı bi-

reylerde danışana yakın olan diğer kişilerle de görüş-

mek gerekebilir. Bununla birlikte bazı durumlarda da 

danışanın ailesi veya diğer kişileri terapiye dahil etmek 

uygunsuz düşebilir. Buna rağmen birden fazla kaynağa 

başvurmak genel anlamda daha doğru bilgiler elde 

edilmesini sağlayabilir ve bazen diğerleriyle de konuş-

mak terapötik ilişkiyi güçlendirebilir. Danışanın geçmiş 

yaşantısı hakkında bilgi alırken kültürünü de bilmek 

danışanın ve anlattıklarının daha iyi anlaşılmasını sağ-

lar. Danışandan; hastalık, ilaç ve madde geçmişi hak-

kında bilgi alınırken de yine danışanın kültürü göz 

önünde bulundurulmalıdır. Çünkü bazı kültürlerde so-

runlar farklı değerlendiriliyor olabilir. Danışan kültürü 

veya yaşı dolayısıyla mevcut sorunu bir sorun olarak 

görmeyebilir. Travma deneyimi de kültürden kültüre 
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farklılık gösterebilir, bu nedenle terapist travma konu-

sunda karar vermeden önce danışanı ve ailesini dik-

katle dinlemelidir. Travmayı sadece kişi bazında değil, 

kültür bağlamında da ele almak gerekir. Travma soru-

suna danışanın vereceği tepkiye (rahat veya çekingen) 

göre bir tutum takınılması da oldukça önemlidir. Kimi 

danışanlar rahatlıkla cevap verebilirken kimileri için 

travma deneyimlerini konuşmak zor olabilir. Travma 

konuşulurken danışan için uygun olan yüz ifadesi ve 

mimikler kullanmak önemlidir. Kişilerin bu konudaki 

güçlü yönleri tespit edilip onlara iyi gelecek uygulama-

lar seçilmelidir. İlk görüşmenin sonlarına doğru danı-

şana güçlü yönleri de sorulur (Morrison, 2016). Bazı 

danışanların kültüründe alçakgönüllülük önemli ol-

duğu için güçlü yönlerini söylemek istemeyebilirler. Da-

nışanın kültürüne göre ona iyi gelen aktiviteler değişe-

bilir. Örneğin, savaş ile ilgili travması bulunan kişilerin 

kendileriyle aynı deneyimleri yaşayan kişilerle birlikte 

grup terapisine alınması iyileştirici olabilir.  

Danışan hakkında bir tanıda bulunmadan önce, semp-

tomların danışanın kültürüne uygunluğu dikkate alın-

malıdır. Tanrıyla konuştuğunu ifade eden bir Hristiyan 

kendi inancına göre uygun bir söylemde bulunmuş 

olur. Danışanın ana dilini konuşan bir terapistle görüş-

mesi en uygunu olsa da bunun mümkün olmadığı du-

rumlarda çevirmenlerle çalışılabilir. Terapide çevirme-

nin cinsiyeti, etnik kimliği ve politik görüşü önemlidir. 

Ayrıca çevirmenin aksanı da danışan tarafından anla-

şılır olmalıdır. Terapist çeviri sırasında zaman kazanıp 

düşünebilir veya danışanı gözlemleyebilir.  

Türkiye’de Mülteciler ve İlk Görüşme 

“Vatandaşlık bağı ile bağlı olduğu devleti eko-

nomik, siyasi ya da sosyal nedenlerle zorla 

veya kendi isteği ile terk eden ve başka bir ül-

keye geçici olarak sığınan kişi mülteci olarak 

ifade edilmektedir. Ayrıca mülteci, yeni bir ül-

kenin vatandaşlığına geçmemiş ve herhangi 

bir devletin diplomatik koruması altında bu-

lunmayan kişidir” (Canbey Özgüler, 2018). 

Dünya genelinde özellikle savaşlar nedeniyle göç dal-

gaları yaşanmaktadır. Suriye’de 2011 yılından beri de-

vam eden iç savaş, savaştan kaçan pek çok sığınma-

cının Türkiye’ye yerleşmesine sebep olmuştur. Savaşın 

yarattığı travmalara, mültecilerin göç ettikleri bölgenin 

dil ve kültürüne yabancı olmaları da eklenmektedir 

(Şan, 2021). Göç sonrası stres etmenleri mültecilerin 

maruz kaldıkları travmaları daha da zorlu hale getir-

mektedir. Bu etmenler iltica talebi, sosyal yalnızlık, 

maddi güçlükler, dil sorunu şeklinde sıralanabilir (De-

mirbaş ve Bekaroğlu, 2013, s.14). İletişim araçların-

dan biri olan dili kullanamamak mültecilerin yaşadık-

ları bu sorunlara çözüm bulmayı da zorlaştırmaktadır 

(Şan ve Koçlu, 2018). Görüşmecinin danışanın dilini 

bilmemesi ve danışanın dilini bilen bir görüşmeciye de 
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ulaşılamaması durumunda o dili bilen bir çevirmenle 

çalışmak gerekebilir. Daha önce değinildiği gibi çevir-

men de terapi sürecinin bir parçasıdır, bu nedenle çe-

virmenin görevi söyleneni aktarmaktan öte terapinin 

amacına hizmet edecek kararlarda rol almaktır. Görüş-

mede görev alan çevirmen psikoloji alanından olmasa 

bile bu alandaki kavramlara aşina olması gerekmekte-

dir. Görüşmede sözlü iletişim kadar sözsüz iletişim de 

önemli olduğundan çevirmenin de bunu dikkate al-

ması ve danışanın kültürüne özgü ifadelerini de görüş-

meciye bildirmesi gerekmektedir.  

Görüşmecinin terapide söylediklerinin ve yaptıklarının 

ne anlama geldiğini, hangi amaca hizmet ettiğini çevir-

menin de bilmesi gerekir. Her iki taraf da sınırlarının 

farkında olmalıdır. Çevirmenin dikkat etmesi gereken 

bir diğer husus da empatidir. Söylenenin, bağlamı içe-

risinde anlaşılması ve terapiye hizmet edecek şekilde 

söylemin farkındalıkla aktarılması için empati önemli 

bir unsurdur.  

Özellikle de mültecilerle çalışırken -yaşadıkları travma-

lar göz önünde bulundurulduğunda- danışanın rahat 

konuşabilmesi için çevirmene de güven duyması gere-

kir. Bununla beraber danışan, çevirmen aracılığıyla, 

gizlilik konusunda da bilgilendirilmelidir. Eğer ilk gö-

rüşme yapılıyorsa çevirmen, ihtimaller ve gerekenler 

hususunda bilgilendirilmelidir. Değerlendirme görüş-

melerinde teşhis için gözlem önemli olduğundan çevir-

menin danışandaki belirtilere dikkat etmesi (tonlama, 

yavaş veya hızlı konuşma gibi) ve görüşmeciye bildir-

mesi önemlidir (Şan, 2021).  

Mültecilerle görüşme yapılırken standart ilk görüş-

mede de olduğu gibi çocuklar farklı bir şekilde ele alın-

malıdır. Çocuklar özelinde göçün yarattığı olumsuz et-

kiler ve psikolojik bozukluklar yapılan çalışmalarla or-

taya konmuştur. Mülteci çocuklarla yapılan çalışmala-

rın birinde, çocukların %36’sında travma sonrası stres 

bozukluğu (TSSB), %32’sinde depresyon ve %7’sinde 

kaygı bildirilmiştir (Nasıroğlu ve Çeri, 2016). Benzer 

başka bir çalışmada, Türkiye’de mülteci çocukların 

%69’unun kaygı bozukluğu ve %18’inin TSSB yaşadık-

ları saptanmıştır (Görmez ve ark., 2017). Yapılan çalış-

malar, mülteci çocukların TSSB, kaygı ve depresyon 

gibi birtakım psikolojik sorunlar yaşadıklarını raporla-

maktadır. Bu sorunlar göç öncesi ortaya çıkabildiği gibi 

görüşme sırasında veya görüşme sonrasında da görü-

lebilmektedir. Mülteci çocuklar; göç öncesi, göç sıra-

sında veya göç sonrası; travmalar, psikolojik sorunlar 

yaşamış olabilirler. Bu sorunlar arasında cinsel istis-

mar, eğitimin yarıda bırakılması, zorla çalıştırılma ve 

erken evlilik yer alabilir (Vatansever ve Erden, 2018). 

Mülteci çocuklarla yapılan ilk görüşmede -aile öyküsü 

alınırken- çocukların, anne baba olarak nitelendirdik-
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leri kişilerle biyolojik bağı olup olmadığı sorgulanmalı-

dır. Çünkü kültüre göre anne baba tanımı ve akrabalık 

ilişkileri farklılık gösterebilmektedir. Ayrıca mülteci ço-

cuklarla ilk görüşmeyi yapan terapistin, danışanın kül-

türünde terapiye yaklaşımın nasıl olduğunu ve danışa-

nın ne tür bir yardım aradığını bilmesi elzemdir. Çocuk-

larla yapılan görüşmede çocuğun kültüründe psikote-

rapinin yerine ilişkin bilgilerin edinildiği şu sorulara ce-

vap aranmalıdır (Sattler, 1998, akt. Vatansever ve Er-

den, 2018): Görüşme yapılan grubun kültürel değerleri 

nelerdir? Sorun çözme yolları nelerdir? Sorun aile ile 

birlikte mi çözülür, tek başına mı? Grubun; psikolojik 

sağlığa, hastalığa, fiziksel sağlık ve rahatsızlıklara, psi-

kolojik müdahaleye ve tıbbi müdahaleye bakış açıları 

nedir? Örneğin, bazı kişiler tıbbi müdahaleyi kabul 

ederken psikolojik müdahaleyi kabul etmeyebilir. Gru-

bun tıbbi ve psikolojik müdahalelere/psikolojik sağlık 

hizmetlerine ulaşılabilirliği nedir? Tıbbi müdahaleye ve 

psikolojik sağlık hizmetlerine nasıl erişebilirler? Bu hiz-

meti kimler sağlayabilir? Örneğin kişi yalnızca kendi et-

nik grubundan ya da kendi cinsiyetinden uzmanlardan 

gelen yardımı kabul etmeyi tercih edebilir. Kültürle iliş-

kili tedavi programları var mıdır? Varsa nasıldır? 

Görüşmecinin çocuklarla çalışırken empati göster-

mesi, onları önemsediğini hissettirmesi, dürüst ve açık 

bir yaklaşım benimsemesi danışanın iş birliği yapma-

sını sağlayabilir. Yapılan görüşmenin amacı farklılık 

gösterebilir, görüşmecinin de bu amaç doğrultusunda 

görüşme içeriğini hazırlaması gerekir.  

Mülteci çocuklarda tercümanla çalışırken görüşme 

başlamadan hangi dilin konuşulacağı çocuğa sorul-

malı, tercümanın görüşmede bulunması için çocuk ve 

aileden izin alınmalıdır. Bununla birlikte, görüşme ra-

poru yazılırken, görüşmenin tercüman varlığında yapıl-

dığı bilgisi raporda yer almalı, görüşme süresi tercü-

man da göz önünde bulundurularak belirlenmelidir 

(Vatansever ve Erden, 2018). Görüşme yapılırken ter-

cümanla birlikte çalışılıyorsa soruların çocukların anla-

yacağı düzeyde basit, anlaşılır ve kısa olmasına özen 

gösterilmelidir. Çocuğun gelişim düzeyi dikkate alına-

rak soruların formüle edilmesi terapötik ilişkiyi artır-

mada önemlidir. Okul öncesi dönemdeki çocuklarla ça-

lışırken sözlü iletişim biraz daha zor olacağı için oyun 

ve resimlerden yararlanılabilir. Diğer taraftan okul ça-

ğındaki çocuklarla çalışırken çocukların göç nedeni ile 

kafaları karışmış ve suçluluk, utanç gibi duygular his-

setmiş olabilirler. Bu durumda çocuklarla kurulan iliş-

kide yaşanan süreçten sorumlu olmadıklarını vurgula-

mak önemlidir. Ergenlik çağındaki çocuklarda gruba 

uyum sağlamak önemli olduğu için sorulara yanıt ver-

mek istemeyebilirler. Ayrıca bu çağdaki çocuklarda 

özerklik ihtiyacı kendini gösterebilir ve zaman zaman 

kendine zarar verme davranışları görülebilir. 
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Sonuç Yerine 

Tüm bu bilgiler ışığında çok kültürlülük kavramının yeni 

olmamakla birlikte terapideki kullanımının görece yeni 

olduğu söylenebilir. APA’nın etik çerçevede görüşmeci-

lerin danışanların farklılıklarına karşı duyarlı olması ge-

rektiği konusunu ele almasıyla, dünya genelinde çok 

kültürlülüğe duyarlılığın evrensel etik yaklaşım olarak 

benimsenmesinin önü açılmıştır. Her ne kadar kuram-

ların terapi yaklaşımı belli olsa da farklı gruplarla (ırk, 

cinsiyet, dini inanç gibi) çalışırken standardın ve kitap-

larda yazanın dışına çıkmak gerekmektedir. Çünkü da-

nışan kültürel yaşantısından dolayı farklı tavırlar (örn., 

göz kontağı kurması/kurmaması, beden dili gibi) gös-

terebilir (Çevik, 2014). Bu durumda bu farklılıkları bil-

mek ve doğru değerlendirme yapmak terapistin sorum-

luluğundadır.  

Farklı gruplara ait olmak kişilerde anlaşılamama kaygı-

sına neden olabilir. Bu durumda terapistin danışana 

empatiyle yaklaşması, saygı duyması ve uygun şekilde 

sorular sorması gerekir. Özellikle de mültecilerin savaş 

ve sonrasında maruz kaldıkları zorlu durumlar sonucu 

çeşitli psikolojik sorunlar yaşamasının yanında yeni gir-

dikleri ortamda nasıl davranacaklarını bilememe kay-

gısı taşımaları ve görüşmede çekingen davranmaları 

oldukça olağan bir durumdur. Terapistin empatik tavrı 

ve danışana onu anladığını hissettirmesi görüşmede iş 

birliğini kolaylaştıracaktır. 

Öneriler 

Literatüre bakıldığında ülkemizde kültüre duyarlılık 

üzerine yapılan çalışmaların az sayıda olduğu, ancak 

Suriye’den gelen mültecilerle birlikte bu alanda çalış-

maların arttığı görülmektedir. Oysaki Türkiye; impara-

torluk geçmişi olan, çeşitli antlaşmalarla kültürel alış-

verişte bulunmuş bir ülke olması ile mültecilerden 

önce de çok kültürlü bir yapıya sahip olma niteliği taşı-

maktaydı. 

Türkiye’de psikolojik sağlık hizmetlerine ulaşım özel 

hastaneler, devlet hastaneleri ve özel muayenehane-

ler aracılığıyla sağlanmaktadır. Ancak mültecilerin eko-

nomik durumları göz önünde bulundurulduğunda özel 

danışmanlık hizmetlerinden yararlanmaları zor görün-

mektedir. Diğer yandan devlet hastanelerinde psikolog 

görüşmeleri yeterli süre ve kapsamlarda yapılmadığı 

için, danışmanlık hizmetlerine ulaşılabilirliği artırmak 

adına aile bazında psikolog atamalarının yapılması 

önemli olabilir. Bu atamalarda da farklı dilleri konuşa-

bilen psikologlar için yeterli istihdam sağlanması mül-

tecilerin yaşadığı dil zorluklarının önüne geçmede yar-

dımcı olabilir. 
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Film Analizi 

 

 

“LA PIANISTE” FİLMİNİN 

PSİKANALİTİK BİR PENCEREDEN 

ANALİZİ 

Eylem Yıldırımçakar* 

a Pianiste filmi, Viyana Müzik Konservatu-

arı’nda öğretim görevlisi olarak çalışan, orta 

yaşlı Erika Kohut karakteri üzerine kuruludur. 

Erika ev hayatında, hâlâ annesiyle yaşayan; annesinin 

dizinin dibinde, onun tüm baskılarına göz yumarak, is-

teklerini ve sapkın arzularını ondan saklayarak yaşa-

maktadır. Dışarıdaki hayatındaysa çalıştığı kurumda 

saygı duyulan, müzikte çok başarılı, otoriter bir öğret-

men görüntüsü çizmektedir. Erika, okulda öğretmen 

olarak çalıştığı işinden çıktıktan sonra ara ara Vi-

yana’nın kenar mahallelerindeki erotik şovlar ve porno 

filmleri gösterilen sinemalara gidip gelmektedir. Eve 

döndüğünde ise her geç kaldığı dakika için annesine 

hesap vermekte, annesi tarafından küçücük bir çocuk-

muşçasına azarlanmaktadır. Annesi, Erika’nın her ha-

reketini sorgulamakta, her eşyasını didik didik ara-

 
*  Psikolog 

makta ve ona evin içinde dahi bir özel alan tanımamak-

tadır. Ayrıca Erika, hâlâ annesiyle aynı yatakta uyumak-

tadır.  

Erika sevgili edinmemekte, erkeklerle sıcak ilişkiler 

kurmaktan kaçınmaktadır, buna karşın geceleri parkta 

sevişen çiftleri gizlice seyrederek tatmin bulmaktadır. 

Ancak bir süre sonra genç bir erkek öğrencisi, Erika’ya 

karşı hayranlık ve tutku duyar ve onunla iletişim kurar. 

Bu adımla Erika görünüşteki hayatı ve bastırılmış arzu-

ları arasındaki duvarı yıkmaya ve bugüne kadar baskı-

ladığı sapkın arzularını ona yöneltmeye başlar. 

Filmin ilk sahnesi eve gelen Erika’nın, annesine iyi ak-

şamlar demesi ile başlar. Annesi Erika’ya cevap olarak, 

“iyi akşamlar, sonunda gelebildin, ne güzel!” der. Bu ilk 

cümleler, aslında izleyiciye, filmin baş karakterinin 

problemleri hakkında ipuçları vermeye başlar. Bu ufak 

diyalog dahi, Erika’nın kişiliğinin temellerinin kim tara-

fından ve nasıl atıldığını gözler önüne serer. Konuşma-

nın devamında Erika odasına gitmeye çalışır. 

Anne: Böyle çekip gidemezsin. 

Erika: Benimle lütfen uğraşma anne, çok yorgunum.

L 
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A: Eminim yorgunsundur, son öğrencin gideli 3 saat 

oldu bunca zamandır nerede olduğunu söyler misin 

lütfen! 

E: Anne lütfen…  

A: Hayır, bana cevap verene kadar odana gidemezsin. 

Hayır! 

E: Yürüyüşe çıktım izin var mı? Kafesimde 8 saat geçir-

dim, yorgundum ve biraz hava almak istedim. 

A: 3 saat boyunca mı? 

E: Evet. 

A: (Annesi, Erika’nın çantasını zorla kolundan alır, ka-

rıştırır ve içinden elbisesini çıkartır) işte bu harika! Tam 

düşündüğüm gibi, hesap defteri nerede? (Hesap def-

terini bulur ve elbisenin fiyatına bakar) 10 bin şilin1 mi, 

aklını mı kaçırdın yoksa! 

Erika, annesinin elinden elbisesini almaya çalışır, an-

nesi vermez, çekiştirirler ve elbise yırtılır. Erika dayana-

mayıp annesinin saçlarını çeker ve anne televizyonun 

başında ağlayarak, “Ellerin kırılsın senin, insan anne-

sine vurur mu” der. Erika, yırtılmış elbiseyi annesinin 

kucağından alır ve sonra annesi, Erika’ya, “O paçavra 

zaten süslü püslü bir şey değil mi? Bu yaşında sana 

 
1  İngiliz Sterlini’nin yirmide biri olan para birimi 

nelerin yakışacağını artık bilmen lazım” der. Tüm bu 

kaos, annesinin Erika’nın kimliğini ve varlığını aşağıla-

yan, onun annesinden ayrı bir birey olduğunu yok sa-

yan bir tutum sergilediğinin göstergesidir.  

Melanie Klein’in, nesne ilişkileri hakkındaki yorumla-

malarına göre bebek, annesini ilk defa gördüğü za-

manlarda, onu kendisinin bir parçası sayar, “ben ve an-

nem aynı şeyiz” diye algılar. Bazı durumlardaysa, tıpkı 

bu filmdeki gibi, böylesine bir bakışı dikte eden anne 

olur (Gündoğan, 2016). Filmde, Erika’dan ziyade anne-

sinin yeni doğan bir bebekmişçesine bir algılayışa, bir 

bebek narsistliğine sahip olduğu görülür. Koşan 

(2015), bebek narsistliği ile ilgili olarak, bebeğin doğ-

duğu ilk andan sonra kendisini mükemmel gördüğünü, 

dünyanın merkezindeymiş gibi hissettiğini ve kendi 

mükemmelliğini ise annesininkiyle bitişik biçimde algı-

ladığını belirtir. Annesinin, Erika’yı kendisiyle aynı, belki 

de kendisinin bir uzvu, bir uzantısı olarak gördüğü söy-

lenebilir. Kızına, “Bu yaşından sonra sana nelerin yakı-

şacağını artık bilmen lazım,” derken takındığı tavırda, 

aslında benim gibi ol, benim gibi görün deme arzusu 

yatmakta, kızının onun bir devamı ve bir uzantısı oldu-

ğunu sergilemesini istemektedir. Anne, kızına aynı ve 

bir bütün olarak görünelim dercesine davranır. Film-

deki annenin, bir bebeğin narsist olarak dünyayı algıla-

yışındaki “ben mükemmelim, annem de mükemmel” 
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düşüncesine benzer şekilde, “ben mükemmelim, o 

halde kızım da mükemmel olmalı” arzusu vardır.  

Bu tartışma sahnesinden sonra Erika’nın, annesine 

fazlasıyla öfkelendiği hatta annesinin saçlarını çektiği, 

annesinin tavırlarını yanlış bulduğu ve annesine daya-

namadığı görülür. Ancak sahnenin devamında anne-

nin, “kafamda delik var,” diyerek ağladığı ve Erika’nın 

da özür dileyip, “Üzgünüm anne çok üzgünüm, izin ver 

bakayım,” deyip annesinin kafasına baktığı ve ona sa-

rılıp ağladığı görülür. Erika’nın -annesine ne kadar öf-

keli olsa da, annesi tarafından ona uygulanan baskı-

dan ne kadar muzdarip olsa da- annesinin, “kafamda 

bir delik var,” ajitasyonuna inandığı ya da belki inanmış 

gibi yapıp onu kendi gözünde iyi, nefreti hak etmeyen 

biri konumuna taşıdığı görülür.  

Kendilik psikolojisi çerçevesinde Kohut’a göre, anne-

sine ne kadar öfkelenirse öfkelensin, bir çocuk için an-

nesinin pür kötü olduğuna inanmak azaptır. Çünkü 

onun doğarken dünyaya bakışında, annem iyi, ben iyi-

yim inanışı vardır. Annesinin kötü olduğuna inanmak 

onun kendisinin de kötü bir varlık olduğuna işaret eder 

ve bu duygular onun için dayanılmazdır (Atik, 2019). 

Erika’nın, ne kadar annesinden bıkarsa bıksın yine de 

onu kendi gözünde aklama, iyi konuma getirme giri-

şimleri ilkel mekanizmalara işaret etmektedir. Bu da 

Erika’nın belli çocukluk dönemlerinde kullandığı meka-

nizmaları hâlâ kullandığına işarettir.  

Tartışma bitip uyku vakti gelene kadar, gece boyunca 

Erika, annesinin elbise konusundaki eleştirilerine ma-

ruz kalır. Uyumak içinse gece annesi ile aynı yatağa gi-

rer. Evet, Erika hâlâ annesi ile beraber uyuyordur. Fil-

min ilk 6 dakikasında geçen bu sahneler ve Erika’nın, 

40’lı yaşlarında olmasına rağmen hâlâ annesiyle aynı 

yatakta uyuması, Erika’nın ayrışma ve bireyselleşmeyi 

gerçekleştirememiş, annesi ile hâlâ onun bir uzvu gibi 

yaşamaya devam eden, kendilik aktivasyonunu sağla-

yamamış ve kendisine annesinden ayrı bir kimlik oluş-

turamamış bir kişi olduğuna ispattır. Mahler’e göre, ay-

rışma-bireyselleşme karşılıklı olarak birbirlerine etkide 

bulunan ancak bunun yanında birbirinin benzeri olma-

yan belirtileri ve davranışları da bünyesinde barındıran 

iki farklı ilerlemeyi içermektedir (Topçu, 2016). Ay-

rışma, çocuğun anneyle eşyaşamsal dönemden kopu-

şunu; bireyselleşme ise eşyaşamsal evreden kopan ço-

cuğun, annesinden farklı özelliklerinin bilincine varıp 

bu çerçevede kazanımlara sahip olabilmesini ifade et-

mektedir. Bu dönemde meydana gelebilecek yaşamsal 

ve gelişimsel aksaklığın, çocuğun sonraki yaşamında 

da radikal bir etkiye neden olduğu bilinmektedir 

(Topçu, 2016). Erika’nın yetişkinlikte hayatla uyuşa-

mamasının ve annesinden kopamamasının sebebinin, 

Mahler’in ayrışma–bireyselleşme hakkındaki açıkla-

malarında gizlenmiş olduğunu söylemek mümkündür.  
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Filmin devamında -nesne ilişkileri kapsamında, anne-

nin Erika’yı hâlâ bir uzvu gibi hissettiğine ve ondan ko-

pamadığına ilişkin analizi destekler şekilde- annesinin, 

Erika’ya yönelik olan kontrolcülüğünün mekân ve sınır 

tanımadan devam ettiği görülür. Erika, annesi ile bir pi-

yano resitaline gider, orada bile annesi, hemen 

Erika’nın sırtını bir şalla örter ve evin bir ayrı ucunday-

ken bile sürekli kafasını çevirip Erika’yı arar, annesi 

gece boyu onu kontrol eder haldedir. Erika ve annesi-

nin yine bu gibi konular yüzünden bir başka tartışma-

larında annesinin Erika’ya, “baban, Steinhoff Kli-

niği’nde tamamen aklını yitirmiş olarak öldü,” dediği 

duyulur. Bu cümleden Erika’nın ailesinde psikolojik so-

runlar yaşayan kişi sayısının Erika ve annesi ile bitme-

diği, Erika’nın babasının da psikolojik sorunları olduğu 

ve bir akıl hastanesinde kaldığı ve orada öldüğü anla-

şılır. Freud’a göre bireylerin psikolojik problemlerinde 

ve kişiliklerinde, erken yaşam olaylarının ve onlara ba-

kım verenlerin psikolojik durumları neticesinde onlara 

yaşattıklarının büyük önemi vardır. Kişiler problemli 

bakım verenler ya da büyük psikolojik sorunları olan 

aile üyeleriyle karşılaşırsa bu durum, onların erken dö-

nemlerinde oluşturdukları kişiliklerinde büyük etkilere 

sebep olacak ve onların psikolojik problemlerinin te-

melini atmış olacaktır (Özdemir ve ark., 2012). 

Erika’nın böyle problemli bir babaya sahip olması, 

onun erken dönem çocukluk deneyimlerinde kötü izler 

bırakmış ve dolayısıyla onun şu anki sorunlu psikoloji-

sine ve kişiliğine katkıda bulunmuş olabilir. 

Erika’nın, bastırmaya çalıştığı ya da baskıladığı cinsel 

dürtülerini bir mekânda cinsel içerikli videolar izlerken 

boşalttığı görülür. Başka bir sahnede de Erika’nın daha 

önce birilerinin oraya gelip cinsel içerikli videoları izle-

yip kullanıp çöpe attıkları mendilleri alıp koklamaktan 

zevk aldığı görülür. O sahnede, “havlayan köpekler 

gece uyumama izin vermeyin, rüyaların sonuna ulaş-

tım,” sözleriyle bir şarkının araya girdiği duyulur. Tam 

da Erika’nin cinsel arzularını açığa vurduğu zaman bu 

şarkının çalması şarkının sözlerinin de yorumlanması 

gerektiğine işaret ediyor olabilir. Bu ihtimal, Erika'nın 

karmaşık cinselliği bu şarkıda gizlenmiş olabilir mi so-

rusuyla bu şarkının da önemli olduğunu düşündürmüş-

tür. Şarkıda geçen sözler, psikodinamik açıdan yorum-

lanacak olursa; köpek, babayı sembolize etmektedir 

(Freud, 1900/1996). Eğer, “havlayan köpekler gece 

uyumama izin vermeyin, rüyaların sonuna ulaştım,” 

sözlerindeki köpekler babayı temsil ediyorsa, babanın 

olmayışını da temsil ediyor olabilir. Erika’nın babasının 

olmayışı, onun ödipal dönemde babaya olması bekle-

nilen tüm aktarımını anneye yöneltmesi ile sonuçlan-

mıştır. Freud, ödipal karmaşayı üçüncü psikoseksüel 

dönem içinde ele alır. Bu dönemde kız çocuklarının ba-

baya, erkek çocuklarının ise anneye karşı aşırı bir ilgi 

duyduğunu söyler. Freud (1900/1996) bireyin bu dö-

nemde ödipal karmaşayı atlatamazsa kişilik gelişimini 

sağlıklı şekilde tamamlayamayacağını ve bu dönemin 

sağlıklı atlatılmamasının bireye nevrozlar ve saplantı-

lar olarak döneceğini belirtir (Yayla, 2019). Erika, her 
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kız çocuğunun yaşadığı ödipal dönemde, babasına 

karşı bir cinsel aktarımda bulunma evresinde, bir baba 

figürü bulamamıştır ve tüm hayatını annesi ile geçir-

miştir. Bu durum Erika’nın ödipal çatışmasını, bir oğlan 

çocuğu gibi, annesine yöneltmesine sebep olmuştur. 

Babanın olmayışı ve Erika’nın bütün hislerinin anneye 

yönelmesi karmaşası Erika’da bir fiksasyon bırakmış 

ve Erika ödipal döneme saplanıp kalmıştır. Şarkının so-

nundaki rüyaların sonuna geldim cümlesi ise, Erika’nın 

yaşadığı ödipal dönem fiksasyonunun rüyalarında dö-

nüştüğü şekline bir gönderme olduğu varsayılabilir.  

Filmin devamında Erika’nın kendinden yaşça çok kü-

çük, 18 yaşında biriyle karmaşık bir ilişki yaşamaya 

başladığı görülür. Erika’nın annesi bunca zaman onu, 

erkeklerden uzak tutmak için elinden geleni yapmıştır 

ve Erika, bunca yıl hiçbir erkekle beraberlik yaşama-

mıştır. Ancak şimdi Walter adında genç bir adamla be-

raber olmaya başlamıştır. Erika’nın bunca yıl annesine 

karşı gelmeyip kimseyle beraber olmaması ancak şu 

anda, çok genç biriyle beraberlik yaşaması bilinçdışı 

bir anlam içeriyor olabilir. Jung (1902/2005)’a göre kız 

çocuğundaki anne arketipi, “annenin etkisiyle dişi iç-

güdülerin aşırı güçlenmesi ya da tamamen yok olana 

kadar zayıflaması (ket vurması)” şeklinde olur. Kız ço-

cuğu anneyi rakip görür, onu kıskanır ve ondan intikam 

alma yarışına girer. Hatta anneyi kızdıracak her şeyi ya-

parak ondan intikam almaya çalışır ve bu uğurda ken-

dine dahi zarar vermekten kaçınmaz (Özörsel, 2018). 

Erika’nın bu beraberliği yaşama sebebi olarak; annesi-

nin Erika’ya doğduğundan beri yaşattığı baskıdan kay-

naklı, ona duyduğu bilinçdışı öfkesi yüzünden, onun hiç 

tasvip etmeyeceği (çok küçük yaşta) biri ile beraber 

olarak, annesinden bir çeşit intikam almak istemesi 

gösterilebilir.  

Sonraki sahnelerden birinde Erika’nın bir öğrencisinin 

“Nasıl da patlak verdi fırtına, göğün kara elbisesi bulut-

lar savaşırcasına çarpışıyor delice bir karmaşa içinde” 

sözlerinin geçtiği bir şarkı söylediği duyulur. Freud’un, 

sembollerle ve belli sözcüklerle bilinçdışının yansıma-

larını yorumlayışlarında karmaşa, nevrotizm için popü-

ler bir kelime olarak geçer ve Freud, özellikle de nevro-

tik özellikler taşıyanların kimlik bunalımları, karmaşık 

fantezileri ve bastırmaya çalıştıkları, kendini karmaşa 

ile dışa vurmaya çalışır der (Freud, 1900/1996). Bura-

dan hareketle, şarkıdaki, delice karmaşa içinde sözle-

riyle Erika’nın ayrışıp bağımsızlaşamamış kendiliğin-

den ve dolayısıyla yaşadığı baskılanma nedeniyle oluş-

turamadığı kimliğinin karmaşasından söz ediliyor ola-

bilir. Nasıl da patlak verdi fırtına sözleriyle ise; kimse 

ile cinsel beraberlik yaşamamış Erika’nın, videolar izle-

mekle, kullanılmış mendilleri koklamakla, başkalarının 

cinsel beraberliğini gizlice izleyip bundan zevk almaya 

çalışmakla (voyerizm), vajinasını jiletle kesme ve bun-

dan zevk alma gibi eylemlerle bunca yıl baskılanan cin-

sel arzularının patlak vermesinden bahsediliyor olabi-

lir. 
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Freud’a (1924/2013) göre dişil mazoşizm, erotojenik 

mazoşizme benzer. Yani dişil mazoşizm, acıdan alınan 

hazza dayalı iken, acı ve rahatsızlığın bir arada yaşan-

masının verdiği gerilim, libidinal bir uyarılmaya sebep 

olur (Düşgör ve ark., 2021). Erika’nın bir sahnede, va-

jinasını jiletle kestiği ve bu eylemden zevk aldığı görü-

lür. Bu durum Erika’nın, Freud’un dişil mazoşizm tanı-

mına uyar şekilde, acıdan zevk alan mazoşistik kişilik 

örüntülerine sahip olduğunu gözler önüne serer.  

Ayrıca Erika’nın, aşırılık içeren cinsel arzuları mazo-

şizmle de bitmez. Erika, başkalarının cinsel ilişkisini iz-

lemekten zevk almakta, bu eylem sırasında kendini 

tatmin etmeye çalışmaktadır. Erika’nın yaptığı gibi bir 

başkasının cinsel aktivitelerini gizlice izlemekten haz 

duyma manasına gelen “scopophilia/voyerizm” 

Freud’a göre, “erotik ve yasak olanı izleme arzusu ve 

röntgencilik üzerine odaklanır, ama bu arzu erkek-mer-

kezlidir” (Nelmes, 1998/2017). Freud voyerizmi erkek 

cinselliği üzerinden açıklamıştır. Ancak filmdeki Erika 

karakterinin, Freud’un da tanımladığı şekliyle, voye-

rizm arzusuyla dolup taşması, Freud’un bu tanımla-

mayı erkekler üzerinden yapmasına karşı gelir nite-

likte, bir kadının da farklı ya da aşırılık içeren cinsel is-

teklerde bulunabileceğine kanıttır.  

Filmin ileri sahnelerinde, Erika geç kaldığında ya da an-

nesinin otoritesine ters gelecek davranışlarda bulun-

duğunda annesinin onu hâlâ kontrol etmeye çalıştığı, 

onu küçücük bir çocuk gibi azarladığı ve ona hesap so-

rup baskı uyguladığı durumlara şahit olunur. Erika ise 

bu baskıya pasif agresif bir tavır göstermekte, ara ara 

isyan etmekte ama sonunda yine annesinin dizinin di-

binden ayrılmayan bir görüntü çizmektedir. Bu tavırlar 

da Erika hakkında ayrışma-bireyselleşmeyi sağlayama-

dığı ve kendine gerçek ve sağlıklı bir kimlik oluştura-

madığına ilişkin analizi desteklemektedir. 

Filmin ilerleyen sahnelerinden birinde, Erika’nın iliş-

kiye başlama sürecinde olduğu Walter’ın bir başka öğ-

renci olan genç bir kızın piyano çalmasına yardımcı ol-

duğu görülür. Walter kızı cesaretlendirir ve genç kızla 

karşılıklı konuşup gülüşürler. Bu olaylara şahit olan 

Erika’nın ise ağlayarak salonu terk ettiği, soyunma 

odasında montların olduğu bölüme gittiği görülür. 

Erika’nın çok sinirli olduğu, öfkeden ve kıskançlıktan 

yerinde duramadığı her halinden bellidir. Erika so-

yunma odasında döner dolaşır ancak kıskançlığını bas-

tıramaz. Erika, genç kızdan intikam almak, ona zarar 

vermek için niyetlenir ve bir bardağı bir şalın içine do-

layıp yere vurup kırar ve bütün kırıkları kızın montunun 

cebine koyar. Erika’nın, bunu yapmaktaki amacı genç 

kızın zarar görmesi ve acı çekmesidir. Daha önceki 

sahnelerde de Erika’nın acıdan zevk aldığına, mazoşist 

bir tarafı olduğunu destekleyecek kanıtlar görülse de 

bu sahneyle birlikte Erika’nın, saldırgan ve sadist kişi-

liği de kendini dışa vurmuş olur. Freud’a göre mazo-

şizm, ölüm içgüdüsünün yansımasıdır. Bu mazoşistik 
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ölüm içgüdüsü, sonrasında cinsel içgüdüler ile kayna-

şır hale gelir. Hogg ve Vaughan’a göre (2005) bu kay-

naşım kişinin kendisine yöneldiğinde mazoşizm, başka 

birine yöneltildiğinde ise sadizm olarak ortaya çıkar 

(akt. Yavuzer, 2013). Erika’nın sadece o genç kıza za-

rar vermekle yetinmediği, zarar verdikten sonra ise kızı 

getirdiği o durumdan zevk aldığı görülür. Erika’nın kur-

duğu tuzaktan dolayı elinin her tarafı kesilen kız uzun 

bir süre piyano çalamayacaktır ve uzun zamandır ha-

zırlandığı yarışmaya katılamayacaktır. Bu durum 

Erika’nın daha da hoşuna gider. Erika bu yaptığından 

dolayı zerre pişmanlık duymaz ve tüm soğukkanlılığı ile 

kızın annesinin yanına gidip ona tavsiyeler verip gülüm-

ser. Bu tavırları, Erika’nın mazoşizm örüntülerinin ya-

nında sadistik kişilik yapılanmaları taşıdığını da göster-

mektedir. Erika, bu yaptıklarıyla, Freud’un sadist birey 

tanımı gibi, cinsel içgüdülerini kıskançlıkla perçinleyip 

başkasına zarar vermeye yöneltmiştir.  

Erika’nın kendinden çok küçük biriyle beraber olması-

nın sebepleri annesiyle olan ilişkisi üzerinden yorum-

lanmıştır. Ancak Walter’ın da kendinden yaşça büyük 

bir kadınla, hem de bir öğretmenle büyük bir arzu ve 

ısrarla birlikte olmak istemesinin sebebi olarak ödipal 

çatışmalarından kurtulamamış olması gösterilebilir. 

Freud’a (1990/1996) göre, her erkek ödipal dönemde 

annesine yönelik cinsel aktarımlarda bulunur ve anne-

sini elde etmeye çalışır. Ancak bu elde etme yolunda 

dişli bir rakip vardır. Bu rakip otoriteyi elinde bulundu-

ran baba figürüdür. Çocuk eğer babadan, fazla sert ya 

da taviz vermeyen bir yaklaşım görürse onunla çatış-

maya girmekten ve penisinin kesileceğinden fazlaca 

korkar, bu yüzden annesine olan cinsel aktarımını sak-

lamak zorunda hisseder, ancak bu geri çekilme arzula-

rın sonradan patlak vermeyeceğini göstermez (Heki-

moğlu ve Bilik, 2020). Walter, ödipal dönemi iyi atlata-

mamış olacak ki annesi olmayan ancak annesinin ye-

rini alabilecek, ona annesine karşı aktarımını yönlendi-

rebileceği, yaşça büyük bir kadınla hatta bir nebze an-

neliğe yakın olduğunu düşündüğü bir meslek olan öğ-

retmenlik yapan bir kadınla beraber olmak ister.  

Erika önceleri Walter’ı kovar, istemez. Ancak daha 

sonra yıllardır planladığı ama gizli tuttuğu mazoşistik 

fantezilerini gerçekleştirebileceği birini bulduğu dü-

şüncesiyle Walter’ı kabul eder. Ona hislerini ve tüm 

fantezilerini açıkça bir mektupta yazarak gösterir. Wal-

ter, onun şiddete meyleden hislerine şaşırır ve önceleri 

istemez. Walter’dan aldığı bu dönüşün gecesinde 

Erika, annesi ile tekrar aynı yatağa girdiğinde anne-

sine, “anneciğim seni seviyorum,” diyerek onca yıl ona 

karşı sakladığı cinsel aktarımını bir anda bir patlama 

yaşarcasına gösterir. Annesini tekrar tekrar öpmeye 

başlar, ona tacize varır derecede dokunup yaklaşır. So-

nunda annesinin ona engel olmasıyla pes eder. Bu 

sahneyle, Erika’nın yaşadığı karmaşık çatışmaların ve 
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annesiyle ensest ilişkiye olan isteğinin dışavurumu gö-

rülebilir. Freud’a göre, ilk cinsel istek ensest ilişkiyi ar-

zulamak şeklindedir. Bu arzuların bastırılması ise ileri 

dönemlerde nevrozlara sebebiyet verebilir. Gelişim dö-

nemlerinin ilk evrelerinde saplanıp kalanlar kişilerde 

enseste olan arzunun dışavurumları görülebilir (Freud, 

1913/2012). Erika, Walter’a verdiği mektuptaki fante-

zileri sırasında ondan annesini bağlamasını istemekte-

dir. Böylece annesi bütün sadistik ve mazoşistik cinsel 

fantezilerini izlemiş olacaktır. Burada da Erika’nın, an-

nesine olan cinsel aktarımına ve annesiyle gerçekleş-

tirmek istediği ilişki fantezilerine dair başka dışavu-

rumlara şahit oluruz.  

Erika’nın, annesine olan cinsel aktarımını dışa vurduğu 

günün sabahında Walter ve Erika’nın tekrar görüştüğü, 

Erika’nın ona yalvardığı ve oral seks yaptığı ancak bu 

oral seks sonrasında kustuğu, aslında bundan iğren-

diği görülür. Erika’nın bir başkasının bedeninden iğren-

mesinde ve başkasıyla karşılıklı olarak herhangi bir 

cinsel eylemde bulunmaktan kaçınmasında duygusuz 

davranışlarla bezeli kişiliğinin izleri görülür. Erika, as-

lında Walter’ın istediği hiçbir duygusal ve karşılıklı etki-

leşime dayanan cinsel eylemi gerçekleştirmeyi isteme-

mektedir. Sadece o fantezilerini kurduğu eylemlere ka-

vuşmak için Walter’ın bazı isteklerini hiçbir şey hisset-

memesine, zevk almamasına ve hatta iğrenmesine 

rağmen gerçekleştirir.  

Filmin devamında Walter sonunda Erika’nın fantezile-

rini gerçekleştirmeyi kabul eder. Erika’nın evine gidip 

ona şiddet uygular ve Erika’ya, mektupta yer alan aşırı 

davranışlarda bulunur. Hatta Walter, Erika’nın anne-

sine de şiddet uygular. Walter hem Erika’ya zarar verir 

hem de ona tecavüz eder. Öncesinde bu davranışların 

hepsini Erika istemiştir ve hatta bunun için Walter’a 

yalvarmıştır. Ancak bu sadist eylemleri kendisine bu-

nun için yalvarılmış dahi olsa her insan kolayca yerine 

getiremez. Walter’ın Erika’ya tecavüz etmesinde ve 

ona şiddet uygulamasında sadece Erika’nın istekleri 

yoktur. Bu davranışlar, genç adamın da sadist arzuları-

nın dışavurumudur. Walter bir kadına zorla sahip ol-

maktan ve ona şiddet uygulamaktan zevk almıştır.  

Erika’nın dövülme arzusu, diğer dürtülerinin ve arzula-

rının üstünü örtmekte, bu arzuların kamufle edilme-

sinde bir araç olarak kullanılmaktadır. Erika’nın as-

lında en büyük arzusu, annesine olan cinsel aktarımı 

ve onunla gerçekleştirmek istediği ensest ilişkiye duy-

duğu arzudur. Ancak Erika, bu arzuyu baskılayabilmek 

için farklı yöntemler kullanmaya çalışmakta, bazen 

kendi vajinasını kesme eyleminde olduğu gibi kendine 

zarar vermekte bazense dövülme arzusuyla yanıp tu-

tuşmaktadır. Erika Walter’dan şiddet içeren fanteziler 

isterken ona kendisine vurmasının yanında kendisine 

hükmedilmesini de istediğini söyler. Bu cümleler, 

Erika’nın baba figürünün yokluğunu doldurmak iste-

mesinden kaynaklanıyor olabilir. Baba figürünün evde 
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oluşturduğu otoritenin boşluğu, Erika’da kullanılma ve 

hükmedilme arzusu olarak dışa vurmuştur.  

Erika seksten hiçbir zevk alamamaktadır çünkü annesi 

tarafından hep öfke ve psikolojik şiddet ile büyütül-

müştür. Annesi Erika’ya her seferinde önce şiddet uy-

gulamış sonra sevgi göstermiş ve Erika şiddet ve sev-

ginin iç içe geçmiş hali ile büyütülmüştür. Bu karmaşık 

ve girift duygular ile çarpışarak büyüyen Erika, acıdan 

ayrışmış bir sevgi düşünememekte ve sevgiden gelebi-

lecek hazzı hissedememektedir. Artık Erika için haz an-

cak şiddetle bir aradayken yaşanabilecek, hissedilebi-

lecek bir duygu haline gelmiştir. Bu yüzden Erika, her 

olumlu duygu hissetmek istediğinde ve her haz yaşa-

mak istediğinde önce bir şiddet aramakta ve kendine 

zarar verici bir durum oluşturmaya çalışmaktadır. Fil-

min final sahnesinde Walter’ın Erika’ya yaşattıkların-

dan sonraki sabah onunla alay edercesine konuştuğu 

ve Erika’nınsa bu durumun verdiği acıdan kaçmayı 

başka bir acı ile, kendi omzuna bıçak saplayarak, bas-

tırmaya çalıştığı ve oradan omzunda bir bıçakla uzak-

laştığını görürüz. Bu son sahne de Erika’nın acı ile olan 

karmaşık ilişkisini gözler önüne sermektedir. 
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Söyleşi 

 

 

PROF. DR. FİLİZ GARİP İLE 

GÖÇMENLİK MESELESİ ÜZERİNE 

 

Onto Dergisi Mutfak Ekibi1 

 

rof. Filiz Garip, Cornell Üniversitesi sosyoloji 

bölümünde “İnsanlar neden göç eder?,” “Sos-

yal bağlar eşitsizliği nasıl şekillendirir?” ve 

“Verilerden nasıl öğreniriz?” sorularının peşinden tut-

kuyla giden, çalışmalarını açık bilim fikrine gönülden 

inanarak sürdüren başarılı bir akademisyen. Göçle ilgili 

pek çok kitap, kitap bölümü, makale ve konuşmanın 

yanı sıra çeşitli konularda saygın ödüllerin de sahibi. 

Prof. Filiz Garip en yalın hâliyle göç, sosyal ağlar ve eşit-

sizlik uzmanı. Daha detaylı bilgiler için kişisel internet 

adresinden (https://www.filizgarip.com/) erişim sağla-

yabilirsiniz. Sevgili Filiz Hocamıza, Türkiye’de yeniden 

gündem olan göçmen meselesinin sosyal yanlarına 

dair sorular sorduk. Şimdi sizi bu sorulara verilen ya-

nıtlarla baş başa bırakalım: 

 
1  Betül Kanık, Araş. Gör. 

Mehmet Karasu, Dr. 

Sercan Karlıdağ, Araş. Gör. 

Sevgili Hocam, bizimle söyleşi yapmayı kabul ettiğiniz 

için, bir kez daha teşekkürlerimizi sunarız. Sizin için bir 

dizi soru hazırladık. İlk sorumuz göç meselesini niçin 

kendi gündeminiz yaptığınızla ilgili. Bu konuyu çalış-

maya nasıl karar verdiniz, motivasyonlarınız nelerdi? 

 

Göç üzerine çalışmam en başta tesadüfi gelişti (ya da 

o zamanlar ben öyle olduğunu zannediyordum). Boğa-

ziçi Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği okuduktan 

sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne yine aynı konuda 

yüksek lisans yapmak üzere gittim. Bu sırada sadece 

meraktan sosyoloji bölümünden dersler almaya başla-

dım. Sosyal konular üzerine düşünebilme ve araştırma 

yapma fikri çok ilgimi çekti ve bu konuda doktora yap-

mak için başvurdum (İlk başta bunu aileme bile söyle-

yemedim. Bu kadar büyük bir değişikliği kabul etmeye-

ceklerini düşündüm. Neyse ki sonunda anlayışlı dav-

randılar.). 

Princeton Üniversitesi’ne kabul edilince içimi önce se-

vinç sonra derin bir korku kapladı. Hangi konuda çalı-

şacaktım? O sırada bölümdeki profesörlerden biri Tay-

land’daki kırsaldan şehre göç üzerine veri analizi yapa-

cak bir araştırma asistanı arıyordu. Ben gönüllü oldum. 

Ve her şey böyle başladı. Önceleri bunu tamamen rast-

gele bir seçim olarak yorumladım. Ama yıllar geçtikçe 

 

P 

https://www.filizgarip.com/
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ve önüme farklı seçenekler gelmesine rağmen göç üze-

rine çalışmada ısrarcı olunca anladım ki bu konuya 

karşı derin bir bağ hissediyorum. Ailemin (Bulgaris-

tan’dan Türkiye’ye) göç etmiş olması ve kendi göç 

hikâyem (önce Tekirdağ’ın Kapaklı Köyü’nden İstan-

bul’a, sonra da oradan Amerika’ya) muhakkak etkili 

oldu bu konudan vazgeçmememde. 

Bu günlerde, özellikle son yıllarda coğrafyamızdaki yo-

ğun göç hareketlerinden sonra, hepimiz bu konunun 

öneminin farkındayız. Bu konuda bilgi sahibi olmak 

doğru bir yaklaşım geliştirebilmek için çok önemli. Be-

nim bir bilim insanı olarak amacım, verilere bağlı araş-

tırma üretmenin yanında halka doğru ve tarafsız bilgi-

leri sunmak. Derginize bu konuya yer ayırdığı için çok 

teşekkür ediyorum. Umarım okuyucularınıza faydalı 

olur. 

İkinci sorumuz göçmen meselesinin Türkiye’de yeni-

den gündem olmasıyla ilgili. Göçmenler uzun yıllardır 

Türkiye’de olmasına rağmen, sizce son zamanlarda 

hangi gerekçelerle daha çok gündem olmaya başlamış 

olabilirler ve bu gerekçeleri nasıl değerlendirirsiniz? 

 

Önce Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) bir ör-

nekle başlayalım. ABD’nin güneydeki (ve yaklaşık 

3000 kilometrelik bir sınırı paylaştığı) komşusu Mek-

sika pek çok açıdan (gelir seviyesi, gelir dağılımı, iş 

gücü vesaire) Türkiye’ye benzer bir ülke. Geçtiğimiz 30 

yılda milyonlarca Meksikalı sınırı geçerek (çoğunlukla 

düzensiz göçmen olarak) ABD’deki iş olanaklarını ko-

valadı. Bu göç hareketi özellikle 1990lı yıllarda hız ka-

zandı. O zamanlar her yıl yaklaşık bir milyon Meksikalı 

sınırı geçiyordu. Ama son yıllarda bu hareket tersine 

döndü. Öyle ki 2010lu yıllarda ABD’den Meksika’ya 

geri dönen göçmen sayısı yeni gelen göçmen sayısını 

aşmıştı. Benim (bkz. On the Move: Changing Mecha-

nisms of Mexico-U.S. Migration) de aralarında bulun-

duğum pek çok araştırmacı (bkz. More Mexicans Lea-

ving Than Coming to the U.S.) bunun Meksika-ABD ara-

sındaki büyük göçün bir nevi sonuna işaret ettiğini yaz-

dılar.  

Gelgelelim tam da bu dönemde göç ABD’de kritik bir 

siyasi mesele hâline geldi. 2016’da Donald Trump baş-

kanlığa aday olduğunu New York’taki Trump Tower’ın 

merdivenlerinde açıklarken (bkz.) ilk değindiği konu 

Meksikalı göçmenlerin (sözde) işlediği suçlardı (Ger-

çekte ABD (bkz.) de dahil pek çok ülkede (bkz.) göç-

menler arasındaki suç oranı yerli halk arasındaki ora-

nın altındadır). Seçim kampanyası boyunca Trump’ın 

mitinglerinde “Duvarı Ör” çığlıkları yankılandı. Tüm 

bunlar olurken sınırdan düzensiz geçen göçmen sayısı 

son yılların en düşük seviyesindeydi. Ama Trump halkı 

doğru okumuştu. ABD’de son otuz yılda artan ekono-

mik eşitsizliğin, önemli bir kesim için düşen yaşam 

standartlarının halkta yarattığı huzursuzluğun farkın-

https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691161068/on-the-move
https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691161068/on-the-move
https://www.pewresearch.org/hispanic/2015/11/19/more-mexicans-leaving-than-coming-to-the-u-s/
https://www.pewresearch.org/hispanic/2015/11/19/more-mexicans-leaving-than-coming-to-the-u-s/
https://www.nbcnews.com/news/latino/donald-trump-announces-presidential-bid-trashing-mexico-mexicans-n376521
https://www.pnas.org/doi/pdf/10.1073/pnas.2014704117
https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-criminol-032317-092026
https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-criminol-032317-092026
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daydı. Bu durumu düzeltecek köklü (muhtemelen mil-

yarder bir iş adamı olarak kendi kazancını da etkileye-

cek) değişikliklere gitmek yerine göçmenleri hedef gös-

terme yoluna gitti. Ve gördüğümüz üzere başarılı da 

oldu. 

Araştırmalar (bkz.) bize gösteriyor ki halkın göçe karşı 

verdiği tepkiler ülkelerinin içinde bulunduğu ekonomik 

şartlara bağlı. Göçmen karşıtlığı özellikle ekonomik sı-

kıntı dönemlerinde artıyor. Trump gibi siyasetçiler bu 

dinamikleri söylemleriyle tetikleyerek bir nevi hedef şa-

şırtıyorlar ve halkı gerçek sorunlarla yüzleşmekten 

uzaklaştırıyorlar.  

Biz yıllarca Avrupa’ya milyonlarca göçmen göndermiş 

bir toplum olarak ayrımcılığın, dışlanmanın, kabul gör-

memenin ne demek olduğunu yakinen tecrübe ettik. 

Şimdi kendi ülkemizde benzer sorunları yaratacak, bizi 

ayrıştıracak söylemlere en azından şüpheci bir gözle 

yaklaşmamız gerekiyor. Kendimize hep şu soruları sor-

malıyız: Göçmenler olmasa hangi sorunlarımız ortadan 

kalkacak? Gerçek sorunumuz göçmenler mi yoksa 

başka politikalar mı? 

Sığınmacıların, mültecilerin Türkiye’ye gelme oranları-

nın artış gösterdiği yıllardan bu yana hem sivil toplum 

kuruluşlarının hem de akademinin pek çok çalışma 

yaptığını görüyoruz. Ancak verili (gergin) koşullara ba-

karak bu çalışmaların yeterince dönüştürücü olmadı-

ğını söyleyebilir miyiz? Öyleyse bunun sebepleri neler 

olabilir? Ayrıca sizce vatandaşlar, gruplar ve devlet açı-

sından göçmenlere yönelik ırkçılığa kayan ortamı ra-

hatlatacak pro-aktif ne gibi önlemler alınabilir, adımlar 

atılabilir?  

 

Akademik çalışmalar veriye dayalı ve (çoğu zaman) 

karmaşık bir resim sunar. Yine ABD’den bir örnek ve-

reyim. Meksikalı göçmenlerin varlığının ABD doğumlu 

çalışanların maaşlarına etkisine bakan pek çok araş-

tırma var. Burada sonuçlar (bkz.) şunu gösteriyor: Ge-

nel olarak göçmenler daha alt seviye işlerde çalıştıkla-

rından diğer çalışanların maaşlarını etkilemiyorlar. 

Ama bunun istisnaları var. Göçmenlerle aynı sektörde 

çalışan azınlık sayıdaki işçiler maaşlarında ufak bir dü-

şüş yaşayabiliyorlar. Böyle karmaşık bir resmi (ve bu-

nun sayısal dayanaklarını) halka ifade etmek kolay 

olsa da yeterince çarpıcı olmuyor. Onun yerine Trump 

gibi bir siyasetçinin çıkıp “Göçmenler sizin işlerinizi ça-

lıyorlar” demesi hem çok daha basit bir mesaj veriyor 

hem de halkın çoğunlukla ekonomik zorluklardan kay-

naklanan haklı sıkıntısını belli bir kanala yöneltiyor. 

Bu akıma karşı kürek çekmek ne kadar zorsa o kadar 

da elzem. Göç üzerine düşünürken bu konuya gerçek-

ten hâkim kişilere kulak vermemiz gerekiyor (Aynı şe-

kilde bu konudan siyasi kazanç bekleyenlere de şüp-

heyle yaklaşmalıyız). Nasıl ki pandemi sürecinde her-

hangi bir siyasetçiyi ya da köşe yazarını değil toplum 

https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-polisci-102512-194818
https://nap.nationalacademies.org/catalog/21746/the-integration-of-immigrants-into-american-society
https://nap.nationalacademies.org/catalog/21746/the-integration-of-immigrants-into-american-society
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sağlığı uzmanlarını dinledik, göç üzerine fikir oluşturur-

ken de bilgilerimizi doğru kaynaklardan almalıyız. 

Halk arasında erkek mültecilerin Türkiye’de hâliha-

zırda büyük bir sorun olan kadınlara yönelik cinsel ta-

ciz ve şiddeti artıracağı yönünde endişeler var. Siz bu 

konuda ne düşünüyorsunuz? 

 

Bu konuda öncelikle verileri görmek isterim. Yukarıda 

bahsettiğim gibi pek çok ülkede göçmenlerin bu ve 

benzeri suçlara karışma oranı toplum genelinden daha 

düşük. Bunun en önemli sebeplerinden biri göçmenle-

rin sığındıkları ülkelerdeki durumlarını tehlikeye atmak 

istememeleri.  

Bir de yine yukarıda bahsettiğim sayısal verileri sunma-

nın bir nevi sıkıcılığı ile aradan bir hikâyeyi çekip çarpıcı 

hâle getirmenin çekiciliği arasındaki fark var. İki sene 

önce yılbaşı kutlamaları sırasında Köln’deki (bkz.) göç-

menlerin karıştığı taciz vakalarını unutmak ne müm-

kün! Bu olaylar tabii ki çok can sıkıcı ama burada görü-

len kabul edilemez davranışların Almanya’da yaşayan 

milyonlarca Müslüman göçmene atfedilmesi de bir o 

kadar yanlış.  

Sizce Türkiye’nin son yıllardaki göç profili (Afganistanlı, 

Pakistanlı, Suriyeli gibi) ile Amerika’nın son yıllardaki 

göç profili arasında benzerlikler-farklılıklar var mı? 

Amerikalı yurttaşlar, sivil toplum kuruluşları ve kamu 

kuruluşları göçmenlerle ilgili zorluk alanlarını nasıl kar-

şılıyorlar, ne gibi adımlar atılıyor? Bu konudaki gözlem-

lerinizi aktarabilir misiniz? 

 

ABD’de son elli yıldaki en büyük göçmen grubu Meksi-

kalılar. 1970 ve 80lerde gelen Meksikalılar çoğunlukla 

düşük eğitimli tarım işçilerinden oluşuyordu. 

1990larda ABD’deki belli şartları karşılayan düzensiz 

göçmenlerin hukuki statü kazanmasıyla kadınlar ve ço-

cukların göçü hızlandı. 2000li yıllarda ise eğitim sevi-

yesi ortalamanın üstünde olan şehirli göçmenler artış 

gösterdi.  

ABD’de de göçmen profili üzerinden tartışmalar sıklıkla 

medyaya yansıyor. Örneğin Meksikalılar daha önceki 

dönemlerde (mesela 19. yüzyılda Avrupa’dan) göç et-

miş gruplarla kıyaslanıyor. Burada iki nokta önemli: Bi-

rincisi ABD’de şu anda Amerikalı olduğu asla tartışıl-

mayan İtalya ve İrlanda asıllı göçmenler ilk geldikleri 

dönemlerde Kuzey Avrupa kökenli Amerikalılar tarafın-

dan kabul görmüyorlardı (bkz.). (Sözde) farklı dış görü-

nüşleri, kültürleri sebep gösterilerek bu gruplar “öteki” 

olarak tanımlanıyordu. Bunlar şu anda tamamen unu-

tuldu. İkinci olarak ABD’deki araştırmalar (bkz.) göste-

riyor ki şimdiki (çoğunluğu Meksikalı) göçmenlerin 

medyada (ve bazı siyasetçilerce) sürekli vurgulanan 

düşük eğitim seviyesi aslında önceki Avrupa kökenli 

göçmenlerden pek farklı değil. Yani verilere baktığı-

https://www.nytimes.com/2016/01/15/world/europe/as-germany-welcomes-migrantssexual-attacks-in-cologne-point-to-a-new-reality.html?searchResultPosition=1
https://www.google.com/books/edition/Blurring_the_Color_Line/AUiVwEe6Xv4C?hl=en&gbpv=1&dq=richard+alba+blurring+the+color+line&pg=PP13&printsec=frontcover
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jel.20151189
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mızda ABD’de göçmen profili üzerinden yürüyen tartış-

malar yersiz ve yeni göçmenler hakkında yaratılmaya 

çalışılan negatif kanı temelsiz gözüküyor. 

Bir de göçmenlerin özellikleri ne olursa olsun geldikleri 

ülkelerde buldukları ortam varacakları noktayı belirli-

yor. Mesela Heba Goweyed’in (bkz.) Suriyeli göçmenle-

rin üç farklı ülkedeki (Almanya, Kanada, ABD) deneyim-

lerini karşılaştıran çalışması (bkz.) şunu gösteriyor: 

Göçmenlerin dil eğitimini destekleyen ve sahip olduk-

ları meslekleri yeni ülkelerinde icra etmelerini kolaylaş-

tıran politikalar ekonomik ve sosyal uyum sürecini hız-

landırıyor. Bu da bize şunu söylüyor: Göçmenlerin pro-

filini tartışmak yerine onların olan yeteneklerini kulla-

nabilecek alanlar yaratmak hepimizin lehine sonuçlar 

verecektir.  

Mültecilere yönelik ırkçı söylemler genellikle mültecile-

rin kültürünün farklı olduğu ve Türk kültürüne uyum 

sağlayamayacakları argümanı üzerine temelleniyor. 

Sizce kültürel farklılığa yapılan bu vurgu mülteci ve ye-

rel halkın arasındaki ilişkileri nasıl etkiliyor? 

 

ABD’de Meksikalılar hakkında da benzer söylemler za-

man zaman dillendiriliyor. Ve yukarıda bahsettiğim gibi 

daha önceki dönemlerde Avrupa’dan göç etmiş grup-

lara nazaran kültürel farklılıklara dikkat çekiliyor. Ama 

araştırmalar bize gösteriyor (bkz.) ki Meksikalıların kül-

türel olarak yerel halka yakınsaması eski Avrupalı göç-

menlerle yaklaşık aynı zaman sürecinde gerçekleşiyor. 

Yani bir kez daha halka yayılmaya çalışılan kanıyla ve-

rilerin bize gösterdiği gerçekler arasında bir uçurum 

var. 

Türkiye özelinde sığınmacıların önemli bir kısmının bu-

rada doğmuş ya da okul çağında buraya gelmiş çocuk-

lar olduğunu da göz önünde bulundurursak kültürel ya-

kınlaşmanın çok daha hızlı olacağını öngörebiliriz. 

Bildiğiniz üzere, Şubat ayında başlayan Ukrayna-

Rusya savaşı pek çok Ukraynalı mültecinin çevre ülke-

lere sığınmasına sebep oldu. Bu durumun medyadaki 

yansımalarına bakıldığında ülke yönetimlerinin ve ge-

nel olarak insanların Ukraynalı mültecilere karşı Suri-

yeli mültecilere kıyasla daha hoşgörülü ve ılımlı oldu-

ğuna tanık olduk. Mülteci grupları üzerinden yapılan 

bu ayrım üzerine neler söyleyebilirsiniz? 

 

Ben (bkz.) de dahil olmak üzere pek çok araştırmacı ve 

yazar bu ayrıma dikkat çekti. Suriyeli sığınmacıların Av-

rupa’da yıllarca süren kabul süreci Ukraynalı mülteciler 

için hızlandırıldı ve kolaylaştırıldı. Bu durumun bundan 

sonraki olası mülteciler için (nereden geldiklerine ba-

kılmaksızın) böyle kalmasını umalım. 

Dünya geneline baktığımız zaman toplam yaklaşık 27 

milyon mültecinin %85’inin (bkz.) orta ve dar gelirli ge-

https://www.hebagowayed.com/
https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691203843/refuge
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aeri.20190079
https://www.inquirer.com/opinion/commentary/ukraine-refugee-crisis-russia-invasion-20220304.html
https://popstats.unhcr.org/refugee-statistics/
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lişmekte olan ülkelerde kaldığını görüyoruz. Mülteci sa-

yısının en yüksek olduğu ülke ise Türkiye. Bu önemli bir 

yük ve daha adil bir şekilde paylaşılmalı. Gelişmiş ülke-

ler mültecileri uzakta tutmaya (bkz.) çalışmak yerine 

üzerlerine düşen görevi üstlenerek daha fazla mülte-

ciye kucak açmalı. 

Hocam bilgilendirici ve içten yanıtlarınız için çok teşek-

kür ederiz. Bu bilgilerin göçmenlik meselesini anlarken 

ve bu konuda davranırken olumlu yönde dönüşümlere 

kapı aralamasını ümit ederek söyleşimizi sonlandıra-

lım.  
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KÜÇÜREK FOTO-ÖYKÜ 

 

kısa, acemi bir hikayede okumuştum seni yıllar evvel. tutsak köpeklerini anlatıyordu. ve bir televizyon haberinde 

görmüştüm yüzünü. uzundu sakalların, yine inanmıştın kıyasıya. bir daha rastlamadım izine. duydum ki ölmüşsün 

geçen sonbaharda. 

bu dünyaya ait olan hiçbir şeyi anlamadın, biliyorum. mesela kurtulmak böyle bir şey değildi; yürümek patika-

larda, kuyulara düşürmek bakışlarını, hatırlamak böğürtlenleri ya da manzara resimleri yapmak... taş duvarları 

mum ışığıyla aydınlatmak... kar tanelerini izlemek pencereden... 

şimdilerde seni kimse hatırlamıyor. hikâyelerde yaşamak geride kaldı, ekranlardaysa hiç var olunmadı. bedenini 

nereye gömdüklerini bile bilmiyorum. evet, ne kadar özlesem de gelmeyeceğim buralara artık galiba. anladım ki, 

kurtulmak istemiyorum bir gün döneceğime inanmaktan.  
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ve ilgili içerik üreticilerine aittir. 
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