
27.04.2020

1

Doç. Dr. Yaşar KUZUCU

 Klinik terimi Yunanca’da yatak anlamına gelen klinnikos’dan

gelmektedir. Bu nedenle terim önceleri tıp bilimiyle
bağdaştırılmış ve zamanla kişiye yönelik yardımları kapsar

olmuştur. Şöyle ki, doğrudan doğruya bir insanın
incelenmesi, anlaşılması, değerlendirilmesiyle ilgili tüm

çabalar klinik yaklaşım terimi altında toplanır.

2

 Danışman tek bir insanın o andaki davranışını gözler,

anlamaya çalışır ve gerekli yardımı sunar. Ruhsal açıdan
zorlanan kişinin tüm yaşamını incelemek ve onu

sorunlarından kurtarma çareleri aramak ve uygulamak
zorundadır.

3

 Bu amaca erişebilmesi için danışanı olduğu gibi kabullenmeli

ve ona özgü davranışlara saygı duymalıdır. Bu saygı, her
insanın başka insanlardan farklı olduğu varsayımına dayanır.

4

 Psikolojik danışmanlığın bilimsel yönünü öğrenim ve eğitimle

kazanmak mümkündür. Buna karşın uzaktan kolay gibi
görünen uygulama becerisi, öğrenim ve eğitimin ötesinde

bazı özellikler ister.

5

 Bunların en başında, kendi ruhsal sorunlarıyla başetmiş

olması ve kendi ruhsal sorunlarını çalıştığı kişiye aktarmaması
önemlidir.

 Birleşik Devletler’de terapistlerin kendilerinin psikoterapiden
geçmeleri öngörülür; bazı koşullarda zorunlu tutulur.
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 Bir başkasını tanımak hem o insana derin bir saygı ve incelik

göstermeyi gerektirir, hem de sabır isteyen, yıpratıcı ve
yorucu bir çabadır.

 Eğer kendinizin ve başkalarının acısına katlanamayan, bu
suları mümkün olduğunca yatıştırmak ve önüne set çekmek

isteyen biriyseniz, kesinlikle bu yolda çaba harcamayın.
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 Empati yeteneği herhangi bir kurama ilişkin bilgilerinizden

değil, daha çok bir insan olarak kendi yaşantınızdan doğar.

 Empati, kendinizi bir başkasının yerine koyabilmek,

eleştirmeden, acımadan, üstünlük taslamadan ve
sahiplenmeden o kişinin psikolojik dünyasına kendi yolunuzla

girebilmek demektir.

8

 Tavsiye ve öğüt vermekten uzak durulması çok önem

taşımaktadır.

 O’na “gerçekleri” vererek, onun yerine kararlar alarak,

“rehberlik” ederek ve hepimizin bilinçdışı olarak aradığı tüm
güçlü anababayı sonunda bulduğu yanılsamasını başka

şekillerde besleyerek ona yardımcı olamazsınız.

9

 İnsan yaşamına büyük saygı gösteren bu bilim dalı, ne yazık

ki sömürüye açıktır. Bu sömürüyü engellemek, hiç olmazsa
kısıtlamak amacıyla, çeşitli ülkelerde, özellikle Birleşik

Devletler’de danışmanların çalışmaları denetlenmiş bazı
kurallara ve koşullara uymaya zorlanmış, uymayanlar için

gerekli yasal ve mesleki önlemler alınmıştır (ACA)
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Danışmanın üç temel görevi vardır:

 Değerlendirme

 Psiko-eğitsel yardım

 Bilimsel araştırma

11

Gözlem
 Bir insanı tanımak için söylediklerini dikkatle dinlediğimiz kadar,

görünümünü hareketlerini yani beden dilini de izleriz.

 Gözlem de psikolojik testler gibi bir değerlendirme yöntemidir.

 Gözlemin kişi hakkında güvenilir bilgi sağlayabilmesi için,
danışanın gözlendiğini bilmemesi gerekir.

 Başka kişilerle karşılaştırılabilmesi ve onlardan nasıl farklı
olduğunun saptanabilmesi için de gözlem koşulları standart
tutulmalıdır.
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 Her ne kadar değerlendirme süreci, herkes için tümüyle aynı

olmasa da, kendine özgü bir tekdüzeliği, değişmezliği ve
sürekliliği vardır.

 Danışanın danışanı karşılayışı, yönelttiği sorular, testlerin
yönergeleri, davranışları ve tutumları aynı kalır.

 Değerlendirme ve görüşme odası da değişmediğinden gözlem
koşulları standarttır. Bu standardize koşullar altında her

danışanın tepkisi farklı olur.

13

 Görüşmede çok sakin, kontrollü ve sağduyulu davranan, kılığı

kıyafeti düzgün danışan, psikolojik testler uygulanırken
gergin ve endişeli olabilir.

 Danışanın dış görünümünü ve davranışlarını belirli aralıklarla
birkaç kez gözleyebilen danışman, gözlemlerine dayanarak

kurduğu varsayımları her defasında yenileyebilir veya
geliştirebilir.

14

 Bu varsayımlar görüşmede toplanan verilere ve psikolojik

testlere verdiği yanıtlarla birleştirildiğinde danışmanın elinde
birbirini destekleyen farklı yollarla toplanmış bilgiler vardır.

 Danışman insan olduğu için onun da kendi kişiliğine özgü
kusurları vardır. Bu kusurlar gözleminin kapsamını ve

yansızlığını etkiler.

15

 Gözlemin geçerliliğini ve güvenilirliğini azaltan en önemli

nedenlerden biri gözlemci yanılgısıdır. Her gözlemcinin
kendine özgü sürekli yanılgıları anlamına gelen bu sürecin

nedeni algı seçiciliği, başka deyişle algı kurgusudur.

 Algıda, algılanan nesnenin özellikleri önemli olduğu kadar,

kişinin geçmiş yaşantısı ve algıda merkezi etkenler diye
isimlendirilen gereksinmeler, istekler, değer yargıları, tutumlar

da önemlidir.

16

 Algılanan nesnenin özellikleriyle birlikte bu iki etken, neyin,

ne zaman ve nasıl algılandığını belirler; Örneğin, “kısa
boylular uyanık olur, sarışınlar aptal olur” gibi bir önyargısı

olan danışman, kendi bile farkına varmadan olumsuz
değerlendirmeler yapar.

 Kişilerarası ilişkilerde ilginç bir süreç de, birinin yürüttüğü
yargıyı nedense öbürünün doğrulamasıdır.

17

Korchin’e göre gözlem yanılgıları

 1. Uzmanın yanılgıları

 2. Danışanın yarattığı yanılgılar

 3. Değerlendirme durumundan kaynaklanan yanılgılar
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 Uzmanın yanılgıları

İnsanların her yönünü hemen göremeyiz. İnsanın özelliklerini

tek tek değil, bütününü algılarız. Bir insan hakkında edindiğimiz
kanı genellikle onun gerçek resmi değildir. Birbirini tutmayan

verileri ayrı ayrı incelemektense, yüzeysel özelliklere bakıp, bir
anlam çıkarıvermek işimize gelir.

19

 Karmaşıklık insanları huzursuz kıldığından, sonuca bir an

önce varmak endişeyi yatıştırır. Korchin bu eğilimi aşırı
basitleştirme olarak adlandırır.

20

 Örneğin bakımsız, konuşması dağınık, duyguları donuk ve içe

kapanık bir kişinin şizofreni olması gerekmez. Ama eğitimi
sırasında bu bilgileri almış olan genç danışman, başka

davranışlarını gözlemlemeden, danışanın karmaşıklığı
karşısında duyduğu endişeyi yatıştırabilmek için şizofreni

tanısı koyabilir. Karmaşık algılarını basitleştirmiştir, sınırlı
gözlem ile genelleme yapılmıştır.

21

 Danışanı gözlemlerken uzmanın düşebileceği bir yanılgı da

halo=hale etkisidir. Hoşlandığımız danışanın olumlu yönleri
ağır basar; olumsuz yönleri görmemezlikten gelinir.

22

 Danışmanın gereksinmeleri ve o günkü ruhsal durumu algı

yanılgılarının önemli nedenlerinden biridir. Nasıl ki aç olan
her yerde yemek görür, endişeli olan da başkalarını endişeli

görür.

 O gün neşeliysek, tüm dünya güzeldir. İçimiz sıkıntılıysa,

güneş de parlasa, hava ağır ve insanlar sıkıcı gelebilir.

23

 Danışmanın kendi dinamiklerini danışana aktarmasıyla da

algı yanılgıları ortaya çıkabilir. İnsanın kendi içinde
kabullenemediği benlik yönleri danışana yansıtılabilir.

Sevecen danışan, öfkeli danışmanın gözünde saldırgan
olabilir.

24
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Danışanın yarattığı yanılgılar

 Allport’a göre, bazı kişiler daha kapalı bazıları ise daha

açıktır. Savunmaları az, dışa dönük, konuşkan olan kendini
kolaylıkla tanıtır. Anlatmaktan ve anlaşılmaktan ürkmez.

 İçe kapalı kişi, utanç, şüphe, endişe gibi duygularla kendini
tanıtmaz, fazla konuşmaktan kaçınır.

25

 Danışman, az konuşan danışanın dış görünümü ve beden

dilini yorumlamak zorunda kalır. Bu da yanılgılara yol açabilir.

 İnsanlar bilinçli ve bilinçdışı sebeplerle kendilerini

gizleyebilirler. Karşılarındaki kişiyi olumlu etkilemek için
olduklarından farklı görünebilirler. Özellikle bağımlılar,

saldırganlar kendilerini olduklarından iyi göstermeye
çalışabilirler. Deneyimli bir danışman bu tür durumları daha

kolay sezebilir.

26

Değerlendirme ortamından kaynaklanan yanılgılar

 Değerlendirme sürecinde danışandan beklenen bir uyum düzeyi
vardır. Bir danışmana gelen kişinin çarşıya çıkar gibi sakin, ve
neşeli olması beklenmez. Görüşme boyunca danışanın, hele
kadınsa gözlerinin dolması, ağlaması olağandır. Ama bazı kişiler
kapıdan girer girmez hıçkırmaya başlar.

 Birincisi duygularını gösteren bir kişidir. İkincisi ise duygularını
denetleyemiyordur. Ne var ki ikisi hakkında da bir karar almadan,
çeşitli durumlarda gösterdikleri tepkileri değerlendirmek gerekir.

27

 Değerlendirme odasına çeşitli kaygılar, çelişkiler ve

beklentilerle gelen danışan gözlemin bir yöntem olduğunu
bilmese de her şeyinin görüldüğünün tabi ki bilincindedir. Bu

nedenle ilk randevuya çoğu danışan giysileri daha düzgün gelir.

 Bir başkası tarafından gözleniyor olmak, gözleyenin güçlü,

gözlenenin güçsüz olduğu şeklinde de yorumlanabilir.

28

 Danışanın da kendine güçleri vardır. Uzmanı gözlemleriyle

etkiler ve güçsüzleştirebilir. Ayrıca, önemli bir kişi tarafından
gözlenmek (öylesine dikkat, anlayış ve saygıyla dinlenmek)

danışanın kendine olan saygısını da arttırabilir.

29

 Ne var ki gücünü bilen ve bundan hoşnut olan bazı

danışmanlar danışanı gözlediklerini, anlamlı bakışlarla,
gereksiz yorumlarla öylesine belli ederler ki, değerlendiriliyor

olma endişesinden de öte danışan ezilir ve küçülür.
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 Bu duygu danışanın kendini ve kişiliğini saklamasına,

davranışlarının doğallığını yitirmesine ve olumsuz aktarıma
yol açabilir.

31

Sözsüz iletişim

 Pittinger ve arkadaşları jest ve mimiklerin ve sözsüz iletişimin

danışanın kişiliğine özgü bilinçdışı savunmalarla,
güdülenmelerle, çatışmalarla bağlantılı olduğunu saptadılar.

 Önemli çatışma alanlarına parmak basıldığında, o danışana
özgü bedensel/kinestezik belirtilerin oluşuverdiği başka

araştırmacılar tarafından da izlendi.

32

 Uzmanın gözlemlerinde nelere dikkat edebileceğine yardımcı

olmak için en belirgin kinestezik belirtilerden bahsedilecektir.

 Bazı sözsüz iletişim biçimleri bütün insanlara özgüdür.

Dünyanın her yerinde insanlar ağlar, terler ve yüzleri kızarır.
Ne var ki bu belirtilerin bir ortalaması söz konusudur.

 Örn. Ülkemizde orta veya alt sosyo-ekonomik düzeyden

gelen tutucu ailelerin kızlarının yüzleri daha sık kızarır.

33

 Gene ülkemizde alt ve orta sosyo-ekonomik düzeyden gelen
kadınlar daha sık ve çabuk ağlamaya, titremeye, terlemeye
başlarlar. Kırsal bölgelerden gelen danışanların bazılarının
tipik davranışı tanımadıkları halde uzmanı öpmek, kapıdan
içeri girer girmez tuvalete gitmek ve su istemektir.

 Bir başka belirgin özellikleri de hiçbir zaman tek başına değil,
daima akrabaları ve hemşerileri ile birlikte değerlendirmeye
gelmeleri ama büyük bir sabır ve terbiye çerçevesinde susup
oturmalarıdır.

34

 Bu örnekleri vermekteki amaç, uzamnın tüm insanlara özgü

bazı hareketsel verileri, bölgelere, toplumsal değerlere,
cinsiyet vb. gibi değişkenleri ve o danışana özgü olanları

ayırabilmesidir.

35

 Gözlem yaparken dikkat edilmesi gereken bir konu, hangi

davranışın hangi sözlerle birlikte oluştuğudur. Genellikle
danışan anlattığı konuyla ilgili olarak jestlerini,mimiklerini,

ses tonunu ve hareketlerini değiştirir.

 Bu değişimler o anda konuşulan konunun gelecekteki

gidişatına da işaret edebilir; örneğin danışanın eşinden söz
ederken, parmağındaki alyansını çevirmesi, çıkartması hatta

yere düşürmesidir.
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 Bazı hareketlerde de değerlendirme sürecinde oluşan,

danışman –danışan ilişkisinin belirtilerini izleriz. Buna örnek
olarak da danışman yaklaşmak istemeyenlerin koltuklarını

geriye, yaklaşmak isteyenlerin de öne doğru getirmelerini
verebiliriz.

37

 Danışanın davranışını gözlerken insanlara özgü bazı, çok

belirgin özellikleri de görmemiz gerekir.

 İki kişi ilk karşılaştığında genellikle en göze çarpan tutum dış

görünümü incelemektir. Danışan çocuk, genç veya yetişkin
olsun, görünümünü hemen belirlememiz gerekir. Üstündeki

giysinin düzeni, temizliği, kalitesi, ayakkabıları, çantası,
saçının başının durumu ve danışanın bu görünüm içinde

kendini nasıl hissettiği gözümüzden kaçmamalıdır.

38

 Giysileri her zaman temiz ve düzenli olan rahattır; ama özel

bir olay için düzenli giyinenin hereketleri o rahatlığı taşımaz.

 Danışanın bedensel yapısını da görürüz. Özellikle çocuklarda

ve gençlerde önemli bir bulgudur. Bazısı yaşından küçük,
bazısı yaşından büyük gösterir. Yaşla bedenin uyuşmaması

çocuğu, hele genci fena halde huzursuz eder. Beden
yapısında normalin dışında sapmalar varsa, kişiliği

etkileneceğinden bizler için önemlidir.

39

 Sağlık durumu gözümüzden kaçmamalıdır. Gözlerinin altı
morarmış, solgun ve bitkin bir yüzle, heyecandan kıpkırmızı
olmuş, ter içindeki bir yüz farklıdır. Özellikle küçük çocukların
zihinsel yetenekleri ve duygusal belirtileri bedensel
sağlıklarıyla yakından ilintilidir. Danışmaya gelen çocuğun her
zaman kolay ve rahat işbirliği kurması beklenemez.

 Çocuk veya ergenin danışmana yaklaşımı gözlenmelidir.
Değerlendirmeye gelen her danışan farklı düzeylerde endişeli
ve danışmana karşı dikkatlidir.

40

 Bazıları daha az ürker, bazısı aşırı telaşlıdır. Bazı çocuk
danışmanın elini uslu uslu tutup odaya girer; uslu uslu
işbirliği kurar ve uslu uslu da gider.

 Bazısı annesinin eteğine yapışır, değerlendirme odasına
gitmemekte direnir. Bunun altında annesinden ayrılma
endişesi, doktor korkuları, yabancılardan ürkme, inat,
başkaldırma gibi çeşitli nedenler yatar.

 Bazı çocuk direnmelerinden çabuk cayar; değerlendirme
odasındaki çekici oyuncakları görünce annesini unutur ve 50
dk. mutluluk içinde oynar (psikolojik testleri yanıtlar).

41

 Bazısı değerlendirme odasıyla bekleme odası arasında mekik

dokur. Annesinin hala orada olup olmadığını görebilmek için
her yaptığı işi gösterme bahanesiyle dışarı çıkar. Bazısı da

inadından caymaz ve annesi yanında olmadan hiçbir yere
kıpırdamaz.

 Çocukların gösterdiği bu çeşitli ve farklı tepkilerle birlikte
oluşan ağlama, acıkma, susama, gülümseme gibi

gereksinmeler ve duygular gözlenmelidir.

42
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 Bazı çocuk ve gençler değerlendirme odasına yalnız girmek

istemeyebilirler. Gençler utanabilir veya anneleri babaları

onları zorla getirdiği için “gidin siz konuşun” türünden

direnirler.

 Danışanı gözlediğimiz kadar onunla birlikte gelenlerin

davranışlarını da gözleriz. Bazı anne çocuğunun uslu uslu

danışmanla gitmesine bir tepki göstermez. Bazısı çocuğunu

elinden kapıyorlar endişesiyle kendi çantasına sarılıp,

arkalarından değerlendirme odasına dalar.

43

 Danışanın değerlendirme odasına gösterdiği tepkiler de

izlenmelidir. Çocuklardan bazısı odayı açıkça araştırır; hatta
bu araştırıcı davranış bir iki dakikada aşırı yaramazlık

düzeyine erişiverir. Bazısı oturduğu yerden kesinlikle
kıpırdamaz.

44

 Çevreyi izliyorsa da bunu gizlice yapar.

 Çoğu danışan danışmanın yüzüne ve gözlerine bakmaktan
kaçınır. Tırnakları incelemek, saçıyla oynamak vb. bakışları

kaçırmaya yarayan yöntemlerdir.

 Gariptir ki bir çok danışan değerlendirme odasından çıktıktan
sonra danışmanın yüzünü bile doğru dürüst tanımlayamaz.

45

 Değerlendirmede danışanın jestleri, mimikleri, el kol ve bacak

hareketleri izlendiği gibi, konuşması da dikkatle duyulmalıdır.

 Sesindeki iniş çıkışlar, konuşmanın hızı, ne zaman, nasıl ve ne

kadar durakladığı, kekelemesi, susmaları, öksürükleri,
gülmeleri, cümlelerinin yapısı, kelimelerinin çeşitliliği,

tekrarları, kendine özgü deyimleri ve bunlar gibi ona özgü
konuşma biçimleri gözlenmelidir.

46

 Danışmanın sözcüklerini benimseyip benimsemediği,

danışamnın sesinin tonu değişince onunkinin değişip
değişmediği, soruları sorularla mı yanıtladığı önemli

verilerdir.

 Danışanla karşılaşılan ilk andan itibaren değerlendirme süreci

boyunca ve danışan son olarak kapıdan çıkıncaya kadar
gözlemin sürdürülmesi, yazılamayan gözlem sonuçlarının

danışan gittikten sonra not edilmesi gerekir.

47

 Gözlem yoluyla toplanan bulgular ve kurulan varsayımlar,

görüşmelerden ve psikolojik testlerden elde edilen verilerle
karşılaştırılır ve bağdaştırılır.
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