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iNCELENMESi

Umar, Fulya
Rehberlik ve Psikolojik Darnsmanhk Anabilim Dalmda
Tez Danismam: Prof. Dr. Stileyman Cetin Ozoglu
Haziran 2016, 100 sayfa

Literatiirde kendini ger9ekle§tirme kavrammm anlamma iliskin hem Abraham Harold
Maslow'un ihtiyaclar hiyerarsisi piramidi hem de Carl Rogers'm damsan merkezli
psikolojik damsma kurami ile ilgili bircok kaynak bulunmaktadir. Ancak bu cahsmalann
farkh ve ortak yonleri olup olmadigi, rehberlik ve psikolojik damsmadaki kullanmuyla
ilgili bilgilerin yeniden diizenlenmesi ve incelenmesinin bu alanda fayda saglayacagi
dii§iiniilmii§tiir. Kendini ger9ekle§tirmenin rehberlik ve psikolojik damsma hizmetlerinin
temel amacr olmasi da arastirmada elde edilen bilgilerin, uygulamalarda bireylerin
kendilerini geryekle~tirmelerine yardim etmesi amacma da hizmet edecektir. Bu amacla
kendini ger9ekle~tirme kavrammi Maslow'un yaklasimr ve Rogers'm kurami acismdan
yaz1h

kaynaklardan

incele1nek

ve

irde]emek

i9in

nitel

ara§ttrma

yontemi

sei;:ilrni§tir.

Kendini gerceklestirmis kisilerin ozelliklerine deginilmistir, Kendini gerceklestirme
diizeyini olcmek icin bu alanda kullamlan olceklere ve bazi demografik arastirmalara yer
verilmistir. Edinilen bilgiler isigmda kendini gerceklestirme kavramma iliskin Maslow ve
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ers'm bircok ortak ve farkh goriisleri oldugu ve dernografik faktorlerin kendini
'9ekle~tirmediizeyini etkiledigi gorulrmistiir. Arastirma sonucunda, psikolojik damsma
lamalarmda, uygun ortarnm saglanmasi, dernografik faktorlerin, ternel ve gelisimsel
yaclann goz onimde bulundurulmasi, gerekirse olceklerin kullamlmasi, damsamn
nsiyelinin farkma varmasma, benlik kavramun gelistirmesine ve sonucunda kendini
ceklestirmesine yardimci olacagi sonucuna ulasrlmistir.
ahtar Sozciikler: Kendini gerceklestirme; lhtiyaclara iliskin yaklasimlar; Maslow'un
hiyerarsisi pirarnidi; Psikolojik damsma kuramlan; Rogers'm damsan rnerkezli
olojik damsma kurami.
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ABSTRACT

EXAMINATION OF THE CONCEPT OF SELF-ACTUALIZATION WITHIN THE
CONTEXT OF ROGERS AND MASLOW'S APPROACHES IN PSYCHOLOGICAL
COUNSELLING

Umar, Fulya
Psychological Counselling and Guidance Department
Thesis Supervisor: Prof. Dr. Siileyman Cetin Ozoglu
June 2016, 100 pages

In the literature there are lots of sources about meaning of the concept of self-actualization
related both Abraham Harold Maslow's pyramid of hierarchy of needs and Carl Rogers'
person-centered therapy. However whether these studies different or similar subjects, it
was considered to study and arrange the related data about practicing in psychological
counselling and guidance for contributing to this area. Because self-actualization is the
main purpose of psychological counselling and guidance services, in this study the
collecting data will be provided to help the aim of self-actualize for individuals in
practices. For this reason, qualitative method was chosen to study and probe the concept of
self-actualization in terms of Maslo'Y's approach and Rogers' theory from written sources.
It was mentioned about the features of self-actualized people. It was referred to scales
using in this area to measure the level of self-actualization and certain demographic
studies. In the light of acquired data about the concept of self-actualization there are

iv

similar and different approaches of Maslow and Rogers and it was seen that
factors affect the level of self-actualization. As a result of the study, it was
H;;a1..,111;,u that

by providing proper setting, taking into consideration of demographic factors,

and developmental needs, if necessary using the scales in psychological counselling
will be helpful client's for awaring of his/her potential, improving the selfand at the end reaching self-actualization.
Self-actualization; Approaches related needs; Maslow's pyramid of hierarchy
uvvu;:,,

Theories of counselling; Rogers' person-centered therapy.
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KISAL TMALAR LiSTESi
ABD: Amerika Birlesik Devletleri
RPD: Rehberlik ve Psikolojik Damsmanhk
TUBA: Tiirkiye Bilimler Akademisi

BOLUM 1

GiRiS
1.1 Problem Durumu
Tiirkiye'de Rehberlik ve Psikolojik Damsma (RPD) etkinliklerinin baslangici,
1950'li yillann baslannda

Marshall'm

yardmu ile Amerika Birlesik Devletleri

(ABD)'nden gelen akademisyen ve ogrenciler ile Amerika Birlesik Devletleri'ne
gonderilen akademisyen ve uzmanlann onciiliigiinde baslamistir (Terzi & Tekinalp, 2013).
Rehberlik ve Psikolojik Damsma, bazi kaynaklarda ve uygulamalarda birlikte ele
almarak

aciklandigi

gibi,

Rehberlik

ayn

Psikolojik

Damsma

ayn

olarakta

tammlanmaktadir. RPD hizmetleri "Bireyin bir psikolojik varhk olarak yasamim
siirdiirmesi, gereksinimlerini karsilamasi ve en iist diizeyde gelismesi icin gerekli olan
sistematik yardimlann saglanmasidir" seklinde ifade edilmektedir (Ozoglu, 2007, s. 3).
Ozgiiven (2001) ise rehberlik servislerini ve etkinliklerini psikolojik damsmayi da icine
alan daha genis bir kavram olarak tanunlamaktadrr, Psikolojik damsma icin ise rehberlik
hizmetleri icinde ve her asamasmda yer alan, farkh nitelik ve boyutlarda olmakla beraber
damsanm bireysel ve duygusal boyutlarma daha fazla agirhk veren profesyonel bir hizmet
olarak ifade edilmektedir. Rehberlikle ilgili bir diger tamm "Her yastaki bireylere;
kendilerini tamma, kabul etme ve gelistirmeleri siirecinde gerekli yeterlilikleri ve yasam
donammlanm

kazanmalan

icin profesyonel

kisilerce yapilan psikolojik

destek

hizmetleridir" olarak belirtilmektedir (Yesilyaprak, 2013, s. 7).
Psikolojik (Ruhsal) Damsma icin Tiirkce Bilim Terimleri Sozliigii Sosyal Bilimler
(TUBA, 2011)' de ogrencilerin egitsel, mesleksel ya da toplumsal konularda secim
yapabilmeleri ve karara varabilmelerine bilimsel damsma ve yardnnlarda bulunan okul
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izlencesi seklinde tammlanmaktadir. Psikolojik damsma icin bir diger tamm "Bozulan
veya aksayan, eksiklikleri kisi tarafmdan hissedilen benlik-gercek (durum) iliskileri
etkilesimi boyutunda bireyin degisimine, gelisimine yardum ve damsanm kendisini
ogrenmesini amaclayan yiiz yiize, sistemli, profesyonel ve psikolojik ortamda damsan ile
damsmanm isbirligi ile surduriilen bir iliski siirecidir" seklinde belirtilmektedir (Ozoglu,
2007, s. 222). Bu tammlarda ortak ozellik, bireye sunulan psikolojik hizmetlerin, damsanm
"iyi yasamim" saglamasma yonelik olan yardimlann sistematik ve profesyonel olmasidir.
Uygulamaya yonelik olan rehberlik ve psikolojik damsma hizmetleri, okullar
haricinde farkli kurumlarda da bireylerin ihtiyaclanna gore verilmektedir. Basta Psikoloji
olmak iizere Sosyal Bilim disiplinlerinde Abraham Harold Maslow'un ihtiyaclar
hiyerarsisi piramidi, bireye yonelik bu hizmetlerde "Kendini Gerceklestirme" kavrammm
ele almmasma neden oldugu gozlenmektedir.
Kendini gerceklestirme kavrammm Iiteranirde cok sayida tannm vardir, Erden ve
Akman'a gore "Bireyin kendi yeteneklerini sonuna kadar kullanarak istedigi yere
gelebilme ve hedeflerine ulasabilme istegi ve cabasi" olarak tammlanmaktadir. (Ercoskun
& Nalcaci, 2005, s. 364). Schultz ve Schultz (2001)'a gore kendini gerc;ekle$tirme,
"insanm tiim yetenek ve niteliklerini aktif olarak kullanabilmesi, potansiyellerini gelistirip
gen;ekle$tirebilmesi olarak dogustan getirilen ve her insanda var olabilen en yiiksek
diizeydeki insan ihtiyaci ya da egilimidir" (Aktaran: Dagh & Beyazsach, 2010, s. 2).
Tvtsean, Gardner,

Bernard,

Sekbon

ve Hart (2013)'a gore kendini gerceklestirme,

bireyin

yaratici olmasi, kendini gelistirmesi, bilgi toplamasi ve yeteneklerini kesfetmek icin
arastirmalar yapmasi olarak tammlanmaktadir, Bu arastirmada ele alman Maslow ve
Rogers'm yaklasunlannda da degisik tammlar goze carpmaktadir. Maslow (1943)'a gore
kendini gerceklestirme, tiim dikkati ve enerjisiyle yogunlasarak potansiyelinin ortaya
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cikmasi, sadece kendini dtistinmeyen, tecriibeler edinmesini kapsayan dogal ve dinamik
olan yasam boyu si.iren bir gelisim si.irecidir (lvtzan ve digerleri, 2013). Rogers'a gore
kendini gerceklestirmenin tamrm ise organizmanm ti.im kapasitelerini gelistirmek ve
organizmayi gelistirecek ya da devam ettirecek sekilde organizmamn dogasmda olan
egilimidir (O'Brien, 2016).
Kendini gerceklestirme kavrarm, rehberlik ve psikolojik damsma uygulamalannda
onemle ele ahnmaktadir. Gi.ini.imi.iz sartlan ve ihtiyaclanndaki degisimler kapsammda yeni
yaklasimlar

goz

onimde bulunduruldugunda

Maslow'un

kendini

gerc;ekle$tirme

kavrammm, psikolojik damsmada Rogers'm damsan merkezli kuramiyla bir bi.iti.inli.ik
icerisinde ele ahmp almamayacagmm yamtlanmasi onemli bir sorundur. Bu baglamda
kendini gerceklestirme kavrammm psikolojik damsmadaki kullarumiyla ilgili durumun ve
sorunun yanitlanmasi gerekli gortllmektedir. Kendini gerceklestirme kavrammm rehberlik
ve psikolojik damsma uygulamalanndaki onemi kapsammda ele almma durumunu, yerini
incelemenin yararh olabilecegi diisuncesi ile bir nitel arastirma planlanarak yuriittilmilstiir.
Arastmnanm problem ci.imlesi degisen ihtiyaclann goz onimde bulundurulmasi ve
buna bagh olarak psikolojik damsmarun daha verimli gerc;ekle$tirilmesiadma $U sekilde
olusturulmustur:
Rogers ve Maslow'un yaklasnnlan kapsammda kendini gerceklestirme kavrann
psikolojik darusmada nasil ele almmaktadir?
1.2 Arasnrmanm Amaci
Insana yonelik cahsmalarda basta psikolojik cahsmalar olmak i.izere psikolojik
daiusma ve yard1m hizmetlennde

Masiow'un

ihtiyaqlar hiyerar9isipiramidindeki kendini

gerceklestirme kavrami yaygm bir sekilde ele almmaktadir. Bu konudaki cahsmalarda
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bircok farkhhk one cikmakta, kuramlarda ve yaklasimlarda tartismalar olmaktadir. Kendini
gerceklestirme
kurammdaki

kavrammm,
yerinin

karsilastmlarak
hizmetlerinin

ele

Carl

Rogers'm

ve anlammm
almmasmm

uygulamalanna

damsan

Maslow'un

amaclandigi

katkilar

merkezli

ihtiyaclar
bu

saglayacagi

psikolojik

hiyerarsisi

incelemenin

yaklasmu

psikolojik

diisunulmusttir,

damsma
ile

damsma

Arastirmamn

alt

amaclan soyle siralanabilir:
1. Maslow ve Rogers'm gorusleri ile ilgili arastirmalar nelerdir?
2. Maslow'un ihtiyaclar hiyerarsisi piramidi gunumiizde nasil degerlendirilmektedir?
3. Maslow'un kendini gerceklestirme kavrammm literatiirdeki yeri nedir?
4. Rogers'm damsan merkezli psikolojik damsma kurammda kendini gerceklestirme
kavrammm yeri nedir?
5. Psikolojik damsma kuramcilannm

kendini gerceklestirme kavramma bakis acilan

nasildir?
6. Kendini gerceklestirme diizeylerini olcmek icin kullamlan araclar nelerdir?
7. Kendini gerceklestirme diizeyini olcmek icin yapilan arastirmalar nelerdir?
8. Kendini gerceklestirmeyi etkileyen faktorler nelerdir?
9. Kendini gerceklestirme kavrammm Maslow ve Rogers'a gore anlamlan nelerdir?
10. Kendini gerc;ekle~tirmenin psikolojik damsmadaki yeri nedir?

1.3 Arastirmanm Onemi
Literatiirde kendini gerceklestirme
cekmekredir,

Bu konuda

kendini

kavrami ile ilgili cok sayida arastirma dikkati

gerceklestirme

kavramuun

genelde

toplumsal ve

psikolojik boyutlarma dayah cahsmalar yaygmdir, Bu incelemede kendini gerceklestirme
kavrami

ve bireyin

hangi

durumlarda

ve psikolojik

damsma

siirecinde

kendini
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gerceklestirmis olarak degerlendirilmesi hem Maslow'un hem de Rogers'm yaklasimma
gore iliskilendirilerek.irdelenmeye ve aciklanmaya cahsilrrusnr. Bu baglamda literatiirde
rehberlik ve psikolojik damsma uygulamalannda bireyin kendini gerceklestirmesi degisik
tammlamalarla ve kabullerle onemli bir hedef olarak ele almmaktadir, Farkh yaklasimlara
yer verilen bircok kaynak bulunsa da bu yaklasimlann ele ahmp incelendigi cok fazla
kaynak olmadigi literatiirde gonilmektedir. Bu amacla farkhhk gosteren yaklasimlann
giiniimiiz sartlanna gore tekrar gozden gecirilerek ele almmasi bu alandaki arastirmalarda
fayda saglayacagi dilstinlilmektedir.
1.4 Sayilnlar ve Snurhhklar
RPD amacma hizmet etme acismdan Rogers'm psikolojik damsma kurami ile
kendini gerceklestirme kavrammi yazih kaynaklara dayanarak incelemek, kendini
gerceklestirme kavrammm psikolojik danisma ile iliskisini irdelemek amaci icin uygun
olacaktir. Bu durum RPD'nin temel amacmm bireyin kendini gerceklestirmesi oldugu
yonundeki genel anlamlandirmayla bagdasmaktadir. Amaca uygun olarak literatiirii
incelemenin yeterli olacagi kabul edilmistir,
Konuya iliskin bazi orijinal kaynaklara ulasilamamasi ve kiitiiphane olanaklannm
simrhhgi, incelemenin suurhhgi olarak degerlendirilebilir.
1.5 Tammlar
1.5.1 Rehberlik ve Psikolojik Damsma
Kepceoglu (1994)'na gore bireyin "Kendini anlamasi, problemlerini cozmesi,
gercekci kararlar almasi, kapasitelerini gelistirmesi, cevresine dengeli ve saghkh bir uyum
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yapmasi ve boylece kendini gerceklestirmesi icin uzman kisilerce bireye yapilan psikolojik
yardimlardir" (Aktaran: Yesilyaprak, 2013, s. 7).
1.5.2 Kendini Ger~ekle~tirme

Whitson (2014)'a gore kendini gerceklestirmenin modem tammi: Bireyin
essizligini vurgulayan; insanm deneyim ve davramsma biitiinsel, organizmik ve
fenomenolojik olarak yaklasan; gercek benligini kesfederek gelistirme ve benligini
gerceklestirme ihtiyaci olarak ifade edilmektedir.
1.5.3 Ihtiyaclar Hiyerarsisi Piramidi
Maslow (1943)'a gore Fizyolojik, Giivenlik, Ait Olma ve Sevme, Saygi ve Kendini
Gerceklestirme olarak bes basamaktan olusan insamn temel ihtiyaclanru kapsayan ve
sirayla karsilanmasi gereken piramit olarak adlandmlan sunflandirmadrr (Aktaran: Lester
Hvczda, Sullivan & Plourde, 1983).
1.5.4 Damsan Merkezli Psikolojik Damsma Kuranu
Danisan merkezli psikolojik damsma kurami, insam yiiz yiize gelerek oldugu gibi
kabullenmek ve anlamak, kisiyi objektif olarak tammaktan cok ona kendisini tammasma
yardimci olan uygulama olarak ifade edilmektedir (Witty, 2007).
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B0LUM2
KURAMSAL BiLGiLER
2.1 Ihtlyaclar ve Tiirleri
2.1.1 Temel Ihtiyaclar
Literatiirde ihtiyac kavrami giidii kavrami ile iliskilendirilerek ele ahnmaktadir. Bu
kavramlarla ilgili yazih kaynaklarda pek cok tamm yer almaktadir.
Giidii: "Bireyin gereksinmelerini gidermek icin belli bir yonde harekete gecmesi,
etkinliklerde bulunmasi egilimidir" seklinde tammlanmaktadrr (Ozoglu, 2007, s. 11).
Maslow iki tip giidiiden bahseder. Biri yetersizlik (deficiency), digeri gelisme
(growth) giidiisiidiir. Yetersizlik giidiisii kisinin hem ruhsal hem de bedensel olarak
dengesini korumasi, gelisme giidiisii ise yaptigmm daha iyisini yapmaya cahsmasi olarak
tammlanmaktadir. Ikisi de kendini gerceklestirme egilimine destek olmaktadir (Ertem,
2002). Diger bir deyisle, kisinin kendini gerceklestirmesi icin hem fiziksel hem psikolojik
olarak tatmin olmasi gerekmektedir.
Ihtiyac (Gereksinme): Baymur (1978)'a gore kisinin gelisimi ve cevresiyle uyum
icerisinde bir yasam siirebilmesi icin gerekli kosullann eksikligi olarak tammlanmaktadir
(Aktaran: Engiir, 2002).
Ihtiyaclann cesitli tiirleri vardir. Baymur (1994)'a gore psikologlar arasmda bu
ihtiyaclan, fizyolojik ve psikolojik (sosyal) olmak iizere iki boliimde simflama yaygmdir
ve psikolojik ihtiyaclar toplumdan topluma kismen degismektedir (Aktaran: Ercoskun &
Nal9ac1, 2005).
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Fizyolojik ihtiyaclann tiim insanlar icin ortak ve ogrenilmemi~ olduklan ileri
siiriilmekte ve yasamm devam etmesi icin zorunlu ihtiyaclar olarak goriilmektedir. Bu
ihtiyaclar arasmda beslenme, uyku, hava, cinsellik, gereksiz maddelerin bedenden anlmasi
ve etkinlikte bulunma gibi ihtiyaclar yer almaktadir. Psikolojik ihtiyaclar ise daha 90k
zihin ve duygularla ilgili, kisiden kisiye degisebilen ve ogrenme iiriinii olduklan ileri
siiriilen ihtiyaclardrr, Bunlann icinde giivenlik, sevme ve sevilme, baghhk, saygmhk
kazanma, ozgurliik, kendini gerceklestirme, ait olma, saldirganhk, kendine giiven, kabul
edilme gibi ihtiyaclar vardir (Ercoskun & Nalcaci, 2005).
Cuceloglu (2004), insan ihtiyaclannm bircok tiirii oldugu ve sadece insana ozgii
olan basarma ihtiyaci gibi ihtiyaclann olduguna da dikkat cekerek, ogrenilmi~ (psikolojik)
ihtiyaclann doyurulmamasi oliimle sonuclanmaz fakat bireyin yasannru zorlastirarak
psikolojik saghgmi olumsuz yonde etkiledigi ifadelerine yer vermistir (Aktaran: Ercoskun
& Nalcaci, 2005). Bu durum psikolojik damsma hizmetlerini gerekli kilmaktadir.

2.1.2 Gelisimsel Ihtiyaclar
Y esilyaprak (2013) gelisimsel ihtiyaclan, her yas dilimine ozgii o gelisim
doneminde karsilanmasi gereken ihtiyaclar seklinde tammlarmsnr. Havighurst (1972)'un
"gelisim gorevleri" dedigi bu ihtiyaclann her yas doneminde farkh oldugu ve basanlmasi
gereken odevler olarak tammlamisnr. Birey, karsisma cikan bu odevleri basaramazsa
mutsuz olabilir ve sonraki donemlerde karsilastrgi odevlerde aksakhklar yasayabilir
(Yesilyaprak, 2013).
Yapilan rehberlik ve psikolojik damsma uygulamalanmn bu gelisim donemleri
dikkate almarak yapilmasi gerekmektedir. Bu alandaki uzmanlarm yas donemlerine ait
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gorevlerini bilmesi uygulamalarda kolayhk saglayarak daha verimli sonuc

Ibtlyaclara Illskin Yaklasnnlar
Ihtiyaclara iliskin farkh yaklasimlan olan ve literatiirde en cok gaze carpan isimler
rviasiow,

Murray ve Alderfer'm yaklasnnlandir. Aynca Glasser ile Deci ve Ryan'm Oz-

Belirleme Kurarm cercevesinde ihtiyaclara iliskin degisik gorusleri ve saptamalan vardir,
Ornegin; Maslow'un Yaklasmu ile Alderfer'in Yaklasmu maddelerinde ihtiyaclar
karsilastmldigmda pek cok fark bulunmaktadir (Tablo 1 ).
Tabla 1
Alderfer ve Maslow 'un lhtiyaclara Iliskin Yaklasimlanmn Karsilastmlmasi (Erdem, 1997).

MODELLER

1.BASAMAK

2.BASAMAK

3.BASAMAK

Alderfer

V arhk Siirdiirme

lliski Ihtiyaclan

Gelisme lhtiyaclan

Girven ve Sosyal

Saygmhk ve Kendini

Ihtiyaclar

Gerceklestirme

lhtiyaclan
Maslow

Fizyolojik lhtiyaclar

Tabla 1 'de goriildiigii iizere Alderfer ve Maslow'un yakla~1mlanndaiki onemli fark
bulunmaktadir. ilki, Maslow'un besli, Alderfer'in ise iic;lii bir ihtiyac hiyerarsisi
yaklasimlan bulunmaktadir. Ikinci fark, Maslow'a gore birey alt diizeydeki temel
ihtiyaclanm gidermeden iist diizeydeki ihtiyaci gidermeye yonelmezken Alderfer' de iist
diizeydeki ihtiyac kar~ilanamazsa alt basamaktaki ihtiyacm karsilanmasma yonelinir.
Burada gerginligin bireyin geri cekilmesine sebep olmasi soz konusudur (Erdem, 1997).
Fromm'a gore bu gerginlik, ihtiyacm giderilmesiyle ortadan kalkarak yerini tatmin
duygusuna birakir (Cankaya, 2009).
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Murray de Alderfer gibi ihtiyac kavrammi, biyolojik ya da psikolojik olabilen ve
giderilmesi gereken bir gerginlik durumu olarak tarumlamaktadir. Aynca Murray'a gore
birey once doyurulmayan ihtiyaclara yonelmekte ve onun davramslan bu ihtiyaclara gore
oncelik kazanmaktadir (Cankaya, 2009). Bu da Maslow'un yaklasmuyla benzerlik
gostermektedir.
Glasser, Secim Kurami kapsammda ihtiyaclara iliskin olarak da goriisleri
bulunmaktadir. Glasser, hem fizyolojik hem psikolojik ihtiyaclann tiim insanlar icin
benzerlik gosterdigini ancak ihtiyaclan

doyurma bicimlerinin, yeteneklerinin ve

becerilerinin farkhhk gosterdigine deginmistir, Buna ek olarak, ihtiyaclann doyurulmasi
Glasser'e gore problemlerin azalmasma, Maslow'a gore ise saghkh bir gelisime dikkat
cekmektedir (Cankaya, 2009).
Deci ve Ryan'm Oz Belirleme Kurami'na gore ise insanlann il<; temel psikolojik
ihtiyaci vardir. Bu ihtiyaclar ozerklik, yeterlik ve iliskili olma olarak suuflandmlmaktadir.
Bu ihtiyaclann tatmini insanlann psikolojik olarak iyi olma dtizeyine sahip olduklan
durumudur.

Ozerklik

ihtiyaci,

kisinin

davramslannda

ve

aktivitelerinde

secim

ozgilrlilgilniln olmasim ifade etmektedir. Ikinci ihtiyac olan yeterlik ihtiyaci, kisilerin kendi
kapasitelerini kullanabilmeleri sonucu ortaya cikan bir "yeterli olma" durumunu, son
ihtiyac olan baghhk ihtiyaci ise kisinin cevresindeki insanlarla olan etkilesimi sonucu bagh
olma duygusunu ifade etmektedir. Bu kuramdaki baghlik ihtiyacmm, Maslow'un ait olma
ve sevgi ihtiyaclanm da kapsadrgim gostermektedir (San, Yenigiin, Altmci & Oztiirk,
2011).
Gelisimsel ihtiyaclan, ogrenilmi~ ihtiyaclar olarak ele alan kuramlarda basan
ihtiyaci, bireyin bir isi daha iyi ve daha verimli yapma, problemleri cozme ya da karmasik
gorevlerde ustalasma arzusu olarak belirtilmektedir. Pek cok farkh yaklasim bulunsa da
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temel ihtiyaclar ve gelisimsel ihtiyaclara iliskin tum yaklasunlara bakildigmda, genel
olarak temel ihtiyaclar yasamayi stirdiiriime, gelisimsel ihtiyaclar ise yasami anlamh kilma
anlammda degerlendirilebilir.
2.3 Maslow'un Ihtlyaelar Hiyerarslsi Yaklasmn
Tiirkce Bilim Terimleri Sozliigii Sosyal Bilimler (TUBA, 201l)'de ihtiyaclar
hiyerarsisi piramidi, Maslow'un insan gereksinimlerinin belli oncelikler sirasi oldugunu
ileri siiren kuram olarak yer almaktadir. Bu tammla beraber literatiirde incelendiginde
Maslow'un ihtiyaclar hiyerarsisi piramidine kuram olarak yaklasanlar bulunmaktadir. Bu
cahsmada ihtiyaclar hiyerarsisi piramidini bir kuram olmaktan 90k, bir yaklasim olarak ele
almak tercihi yapilrmsur. Kuram daha genis bir alan olmakla beraber aciklamalan,
kavramlan ve etkilesimi, kurallan icererek bir bilimsel bilgi dizgeni olmak durumundadir,
Literatiirde cesitli kaynaklarda Maslow lnsancil (Hfunanistik) Kuramda, bazilannda
ise Ihtiyac yaklasimmda yer almaktadir. Ancak temeli ihtiyaclann karsilanmasma dayah
oldugu goz onunde bulunduruldugunda Ihtiyac Y aklasunmda yer almasi daha uygun
goztikmektedir.
Sargut (2001) 'a gore, Maslow insana yonelik olarak, psikanalist ve davramsci
yaklasimdan farkh olarak iic;iincii bir · yaklasnn olan ihtiyaclar modelini ifade etmekle
birlikte cahsan insan icin de tutarh yaklasnnlar ortaya koymustur. Maslow'un insan odakh
yaklasmu benimsemesi kendisini basanh kilmistrr. Maslow, "kendini kamtlayan insan"
modelinin, devamh basanh omeklcrinin incelenmesiyle goriinumunun degisecegi ve
sonunda mtikemmellesecegine deginilmektedir (Aktaran: Ozkul, 2007).
Maslow, Psikanalitik gorusteki gibi insam bencil, saldirgan ve uzlasmaz olarak
gormek yerine insamn bencil ve saldirgan olabildigi gibi comert ve isbirligine yatkm da
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olabilecegini savunur. Bu dutumlarm ortaya cikmasi onun yetistirildigi ortama baghdir.
Eger bir kimse kendini giivensiz ve tehdit altmda hissediyorsa, temel ihtiyaclannm
doyurulmas1, engellenmeler yasiyorsa olumsuz olan ozellikler baskm olacaknr (Kuzgun,
1972).

Maslow (1943) ihtiyaclan belli bir siraya koyarak bir "Ihtiyaclar Hiyerarsisi
Piramidi" olusturmustur, Psikolojik ve biyolojik ihtiyaclann bulundugu Maslow'un
ihtiyaclar hiyerarsisi yaklasimi o zamandan beri genis kabul gormustiir (Erco$kun &
Nalcaci, 2005). Maslow'un bes basamakh olarak one siirdiigii lhtiyaclar Hiyerarsisi
Piramidi Sekil l 'de gosterilmektedir.
Sekil 1. Maslow'un Ihtiyaclar Hiyerarsisi Piramidi (Yildmm, Hablemitoglu & Abukan,
2014).

Kendini
Gerfekle~irme

Sayg1

sevme- Sevilme

GUvenlik

Fizyolojik
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Fizyolojik ihtiyaflar: Yasami siirdiirebilmek icin gerekli olan su, besin, hava, uyku
gibi ihtiyaclardir.
Giivenlik ihtiyaflan:

Bu ihtiyaclar kisiyi fiziksel ya da psikolojik zararlardan

koruyan ihtiyaclarla ilgilidir (Omay, 2007). Viicudun, kaynaklarm, ailenin, saghgm, sahip
oldugu isin, mal miilk ve ahlakm korunmasi da bu ihtiyaclara dahil edilebilir (Harrigan &
Commors, 2015).
Sevme-Sevilme Ihtiyaclan: Sevme, sevilme, ait olma, baghhk, aile, arkadashk gibi
sosyal ihtiyaclan kapsamaktadir (Lee & Hanna, 2015).
Sayg: lhtiyaa: Goksu (2002) ise Saygi basamagmda iki farkh ihtiyac olduguna

dikkat cekmektedir. Biri basanlan sebebiyle baskalan tarafmdan saygi gormesi bir digeri
kendi kendine saygi gostermesidir. Boylelikle kisinin kendine olan giiveni de artmaktadir.
Malka ve Chatman (2003)'a gore Maslow'un ihtiyaclar hiyerarsisindeki basamaklardan
"Saygi" ihtiyacmm tatmin edilmesinde gelirin yiiksek olmasmm da olumlu bir etkisi
olacagi ifade edilmektedir. Ciinkii gelirin yiiksek olmasi hem yiiksek yetki ve secim
hakkma sahip olmaya hem de onemli bir kisisel deger anlamma da gelmektedir (Aktaran:
Ozkul, 2007). Y esilyaprak (2008), Ait olma ve Saygr/Statii basamaklanmn karsrlanmamasi
durumunda insanlarda yetersizlik ve asagihk duygulan olusmakta oldugu ifadelerine yer
vermektedir.
Kendini Gerfekle~tirme Ihtiyacu Yesilyaprak (2013) Kendini Gerceklestirme icin

kisinin tiim potansiyelini kullanabilmesi, yeteneklerini gelistirerek yaratici ve iiretken
olabilmesi, evren, yasam ve estetik begenileri hakkmda anlamaya ve yarancrltgrm
gelistirmeye cahsmasi

ifadelerine yer

vermistir,

Ertem

(2002)'e

gore kendini

ger9ekle~tirmede kisinin kendi icinde gelismesi ve kisiligin biitiinliigiine yonelik olan bir
giictiir,
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Maslow'un

yaklasimmm

dayandigi

varsayimlar

Bilgin

(1992)'de

soyle

siralannustir:
1. insanlar davramsta bulunmak isteyen varhklardrr. lhtiyaclar da bu davramslan
etkiler. Ancak davramslan

etkileyenler, doyurulmarms olan ihtiyaclardir,

Doyurulan ihtiyaclar giidiileyici degildir.
2. Ihtiyaclar onem derecelerine gore bir hiyerarsi olusturur, Bu hiyerarsi basit olandan
karmasik olana dogrudur.
3. insanlann bir ihtiyac hiyerarsisinden digerine gecmesi, bir alttaki ihtiyacm en
azmdan asgari duzeyde doyurulmasiyla mumkiin olur (Aktaran: Ertem, 2002, s.20).
Atkinson, Atkinson, Smith, Bern ve Hoeksema (2006) da hiyerarside ust diizeydeki
ihtiyaclan olan onemli giidiilenme kaynaklarmm alt diizeydeki ihtiyaclardan onemli hale
gelmeden once kismen karsilanmasi gerektigi ifadesine yer vermektedir.
Maslow ihtiyaclar hiyerarsisindeki basamaklar icin belli bir yas arahgi olmadigmi,
bireylerin gelisimlerinin her basamak icin farkh oranlarda olabilecegine inannustir. Buna
ek olarak, kendini gerceklestirme kavranum yash insanlar icin mumkiin olabilecegini ve
gene insanlarda tiim ihtiyaclan karsilansa dahi bu basamaga gecilemeyecegini kabul
etmistir. Ciinku gene insanlar hentiz kimligini, otoritesini kazanmarmsnr; siireklilik ve
baghhk gosterdikleri meslek gelisimi ve duygusal ikili iliski icin yeterli tecriibeleri
olmanustir (Aktaran: Ivtzan ve digerleri, 2013).
Landau ve Maoz (1978), Maslow'un ihtiyaclar hiyerarsisi ve kendini gerceklestirme
kavramma dayanarak olusturduklan ve arastirmalannda kullandiklan oranlama kategorisi
asagidaki gibidir:
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1. Dilsilk: Kendini korumak (temel ihtiyaclann doyurulmasi) ve giivenlik (fiziksel
koruma),
2. Orta: Saygi gostermek, kabul gormek (disandan), bir gruba ait olmak ve kabul
edilmek (sosyal aktivitelere katilmak) ve degisiklige adapte olmak /( disiplin),
3. Yiiksek: Bilgi (iletisim kurma ihtiyacim gerceklestirmek, ornegin; ogrenmek,
gazeteleri okumak), duyarhhk (tepki gosterme, sevme, paylasma; evde yeni baglar
kurma gibi ihtiyaclan gerceklestirmek) ve yaraticihk (bagimsiz hareket etme,
cahsma ve tartisma ihtiyaclanm karsilamak).
Burada Maslow'un ihtiyaclar hiyerarsisine gore kisinin hangi asama ve durumlarda
hiyerarsisi
UU;,>UJ.H.Ll\.,UH\.,\.,\.,1:,1

piramidindeki

seviyesinin

diisuk, orta ve

yiiksek olarak

ifade edilmistir,

Maslow (2001) insanlann aslmda sonsuz bir sevgi arayrsi icinde oldugu ve bunu
giderdikten sonra baska gereksinimi kalmayacagmi diisiinmektedir (Aktaran: Ozkul, 2007).
Her ne kadar Saygi/Statti ve Kendini Gerceklestirme gibi gelisimsel ihtiyaclann onemi
ifade edilse de sevginin en onemli ihtiyac oldugu anlasilmaktadir.
2.4 Psikolojik Damsma
Psikolojik Damsma, Mowrer (195l)'a gore bilincli durumdayken celiskili
diisiincelerin neden oldugu normal kaygilardan rahatsiz bir bireye bu alandaki uzman
tarafmdan yapilan yardim olarak tammlamaktadir (Aktaran: Karahan & Sardogan, 1994).
2.4.1 Psikolojik Damsmamn Amaclari
Milli Egitim Bakanhgi (MEB) Rehberlik ve Psikolojik Damsma Hizmetleri
Yonetmeligi'nde (2009) RPD hizmetlerinin amaci;

"Madde 6 -Tiirk Egitim Sisteminin genel amaclan cercevesinde egitimde . .1x1,;;;n1.J~u.m.

Psikolojik Damsma hizmetleri temelde; ogrencilerin kendilerini
egitim siirecinden yetenek ve ozelliklerine gore en iist diizeyde
gizilguclerini en uygun sekilde kullanmalanna ve gelistirmelerine yoneliktir"

~vl.\..um.u.,

almaktadir.
Psikolojik damsma hizmetleri surec gerektiren ve bu alanda yetismis uzman
kisilerce verilen profesyonel bir hizmet olarak, rehberlik hizmetlerinin merkezini
olusturmakta oldugundan bu siirecte, bireyin hem kendini hem de karsilastigr sorunlan
gercekci olarak gormesi ve cozumler bulmasma yardim edilmesini psikolojik darusmanm
amaclan olarak ifade edilmektedir (Yesilyaprak, 2005). Egitim ortamlannda RPD
hizmetlerinin amaci olarak ogrencilerin kendilerini gerceklestirmelerine yardim olarak
vurgulanmasi, Maslow'un ihtiyaclar hiyerarsisi piramidindeki kendini gerceklestirme
yaklasimmm uygulamaya konulmasi anlayisiru giindeme getirmektedir.
2.4.2 Kuramsal Kavramlar
Kuram: Herhangi bir insan davramsini aciklamak ve yorumlamak icin olusturulan
zihinsel bir model olmakla beraber ancak karutlandigmda gercek olan bir hipotez olarak
ifade edilmektedir (Nelson-Jones, 1982).
Benlik: Rogers'a gore "Ben" ve "Benim" kavramlannm birlikte ve bunlara
yiiklenen degerlerle beraber karakteristiklerinin ve iliskilerinin tutarli bir sekilde
algilanarak akista olmasidrr (Warner, 2009).
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Benlik
algilanna

Kavranu:

iliskin

"Hem kendisi hakkmdaki

olarak buna

ilistirdigi

degisik

algilanndan
derecelerdeki

hem de bu kendilik
olumlu

ve olumsuz

degerlerden olusur" (Nelson-Jones, 1982, s. 21).

Kimlik:

"Digerlerinin

bireye bakismda

ve onun diger bireylerin

algilannda

belirlenmesiyle olusmaktadir" (Ozoglu, 1976, s. 94).

Kisilik:

"Dogustan getirilen ve cevreyle etkilesim yoluyla sekillenen ve kolay

degismeyen ozellikler butunudur" (Eryilmaz & Ercan, 2011, s. 140).
2.4.3 Psikolojik Damsma Siireci

Lewis (1970) Psikolojik Danisma siirecini "Damsanm davramslanm kontrol ettigi,
degistirdigi ve sonucta istediklerine ulastigi bir siirec" olarak tammlamaktadir

(Aktaran:

Ozoglu, 2007, s. 224).
Ozgiiven (2001) iic; temel asamadan bahsetmektedir:

bireyi tamma, aciklama ve

pekistirme asamalandir, Psikolojik damsma siireci icin olmasi gereken kosullan su sekilde
aktarmaktadir:

1. Goriisme sakin bir yerde yapilmahdir,
2. Gonisme kisi ile yalmz olarak yapilmahdir,
3. Damsanla iyi iliskiler kurulmalidir.
4. Damsanm ozgur bir sekilde konusmasi saglanmahdir.
5. Kisisel yasantilara agirhk verilmelidir.
6. Goriisulenlerin duygusal tarafi vurgulanmahdir.

7. Elestiri ve degerlendirmeden kacimlmahdir,
8. A91k uclu ve net sorular tercih edilmelidir.
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9. Sozel olrnayan ipuclan da izlenmelidir.
10. Genel ifadeler acik hale getirilrnelidir.
11. Damsman soylenmeyen dururnlarla da ilgilenmelidir.
12. Damsman bireysellige ozen gostermelidir.
2.4.4 Psikolojik Damsmada Kullamlan Yontem ve Teknikler
Kurarnlara gore kullamlan yontem ve tekniklerde degisiklik gostermektedir.
Psikolojik damsmada test ve test-disi teknikler olrnak iizere iki ana gruba aynhr, Testier;
kisilik, tuturn, basan, yetenek, ilgi, rneslek, benlik gibi farkh kavrarnlan olcmek icin
kullamlan araclardir. Test-dist teknikler ise; goriisme, gozlem, projektif (yansrtmaci) gibi
tekniklerdir. Ozgiiven (2001) psikolojik damsmada kullamlan yontem ve tekniklerin
bashcalanm ~oyle siralamaktadir; aktif dinlerne, konusma, soru sorma, ilgilenme, bireyin
bulundugu diizeyden baslamak, gozlem, sorulan cevaplandirmak ve aciklamak, yansitma
ve pekistirme, sorurnluluklann paylasilmasi ve yorumlamadir,
2.4.5 Psikolojik Damsma Kuramlarr
Psikolojik damsma kurarnlan kaynaklara gore cesitlilik gostermekte ve farkh
sekillerde gruplandirmalara gidildigi gozlenmektedir, Corsini (2001) toplarnda 400'den
fazla rnevcut kurarn oldugundan bahsetrnektedir (Aktaran: Sharf, 2014). Ancak bunlarm
biiyiik bir kismi cok az bir kesirn tarafmdan kullamlmaktadir.
Damsmanlann biiyuk bir kisrm, bir kurarn yerine iki veya daha fazla kurami
butunlestirerek ( eklektik) kullanmaktadir (Sharf, 2014). Kurarnlann kullamrnma iliskin
bazi arastirmalar yapilrrusnr. Porchaska ve Nocross (2010), 1500'iin iizerinde psikiyatrist,
psikolog, psikolojik damsman ve sosyal hizrnet cahsanm tercih ettigi birincil kurarn icin uc
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cahsmayi biraraya getirerek incelemistir (Aktaran: Sharf, 2014). Bu arasnrmaya gore
psikolojik damsmanlann ilk tercihi · Bilissel, ikincisi iki kuramm birlikte kullamlmasi ve
Ilciinctisii Rogers'm damsan merkezli psikolojik damsma kurami olarak yer almaktadir
(Sharf, 2014). Ancak bu veriler Amerika Birlesik Devletleri'nde elde edilmistir,
Ulkemizde bu konuyla ilgili yapilan arastirmalardan biri ise Pamuk (2012) tarafmdan 344
psikolojik damsmanla yapilrmsnr, Buna gore psikolojik damsmanlann en 90k tercih ettigi
birinci siradaki kuramm "Insancil Kuram" oldugu belirtilmektedir. Bu yiizden iilkemizde
degisiklik gosterebilmektedir. Ciinkii damsmanlann kuramsal yonelimleri, kiiltiir, cevre ve
demografik faktorler gibi cesitli nedenlere bagh olarak degisebilir, Ancak damsan merkezli
psikolojik damsma kurami cesitli kaynaklarda insancil kuramm icinde yer almaktadir.
Kuramlar cesitli boyutlara dayamlarak farkh sayilarda suuflandmlmaktadrr. Terzi
ve Tekinalp (2013) Psikolojik Damsma Kuramlanm dort ana bashkta sunflandirmaktadir.
Smiflandirma asagida tablodaki gibidir (Tablo 2). Tablo 2'ye gore psikoanalitik, ogrenme,
insancil ve postmodern kuram olarak dort temel kuramsal altyapi bulunmaktadir. Rogers'm
damsan merkezli psikolojik damsma kurami burada birey merkezli terapi adiyla insancil
kuramm icinde bulunmaktadir.
Nelson-Jones (1982) psikolojik damsma kuramlanni Psikanalitik, Insancil ve
Davramsci olmak iizere tic ana bashk altmda toplamaktadir. Aym sekilde Kuzgun
(1972)'da Psikanalitik kuram birinci, Davramscihk ikinci ve Insancil psikolojiyi de ii9iincii
kuvvet oldugu seklinde iic temel smiflandirma yaparak ifade etmektedir.
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Tablo 2
Psikolojik Danisma Kuramlannm Genel Smiflandmlmasi (Terzi & Tekinalp, 2013).
Kuramsal Altyapr

Ku ram
Psikoanaliz

Psikoanalitik Kuramlar

Analitik Psikoloji
Nesne lliskileri Kurami
Davramsci Terapi
Bilissel Davramsci Terapi

Ogrenme Kuramlan

Bili~sel Terapi
Akilcr, Duygusal, Davrarusci Terapi
Gerceklik Terapisi
Bireysel Psikoloji*

lnsancil Kuramlar

Birey Merkezli Terapi
Gestalt Terapi
Varoluscu Terapi
Feminist Terapi

Postmodern Kuramlar

Coziim Odakh Kisa Siireli Terapi
Oykiisel Terapi

*Psikoanalitik grubun icinde baslamis olmasma ragmen insancil akimlann temeli kabul
edilir.
Psikanalitik kuramda, Freud'un onculugimde ortaya cikan, kisiligin gelisiminde
cocukluk donemine vurgu yaparak anne-cocuk iliskisi, cevreyle uyum ve bilincaltma
attigimtz durumlann, ozellikle cinsellikle ilgili, ruh saghgr iizerindeki etkileri iizerinde
durmustur, Kisilik yapisim olusturan ii9 temel kavram olan id, ego ve superego' dan
bahsetmistir (Sharf, 2014). Bu kurama dayah psikanaliz siireci ise yillar alabilen uzun bir
terapi surecidir ve bu surecte bilincaltma yonelik, riiya yorumlan ve serbest cagnsnn gibi
teknikler kullamhr,
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Psikanaliz daha 90k psikotik ve nevrotik rahatsizhklan

bulunan "hasta"

diyebildigimiz kisilere uygulanan sagaltimlardir. Ancak Psikolojik Damsmada uygulama,
nevrotik durumlann olmadigi "damsan" olarak adlandmlan saghkh kisilere yonelik
yardimlardir.
Davrarusci kuram ise Pavlov'un uyanci-tepki durumuna dayah klasik kosullanmasi,
Thorndike ve Skinner'm edimsel (operant) kosullanmasi ve Bandura'nm gozlem yoluyla
degerlendirme ilkelerine dayamr. Yeni davramslann ogrenilmesini vurgulayan pekistirme,
sondiirme, model alarak ogrenme gibi teknikler kullamlmaktadir. Bu yaklasim psikolojik
damsma kuramlanna da yansitilarak uygulamalarda degerlendirilmis gorunmektedir.
lnsancil kurami ileri siirenler, Psikanalitik kurami daha 90k ruhsal bozukluklar ve
bilincalti ile ugrasmasi, davramsci psikologlann ise insam uyanci-tepki seklinde
laboratuvar ortammda nesnellestirme cahsmalannda insanm iyi olan taraflanm ve bilincin
gormezden gelinmesini elestirmislerdir, Bu yiizden Insancil kuram, Psikanalitik ve
Davramsci kuramm suurhhklanna tepki olarak dogmustur, Maslow ve Rogers'ta bu
kurama onculiik ederek ciddi cahsmalarda bulunmuslardir (Schultz & Schultz, 2002).
Maslow, Freud'un kisinin hasta taraflanm gormesinden dolayi amacmi iyi taraflanm
gormeye adarmstir (Weinberg, 2011).
Bu bakis acisma gore Insancil Kuramm ana temalan soyle siralanmaktadir:
1. Bilinc deneyimleri iizerinde durmak,
2. Insan dogasmm butunlugiine inanmak,
3. Ozgiir irade, spontanhk ve bireyin yaranci gucu uzerinde odaklanmak,
4. lnsan kosullanna iliskin tum faktorlerin arastmlmasi (Schultz & Schultz, 2002, s.
603).
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1950'lerin sonlannda Rogers, Maslow ve Virginia Satir tarafmdan Insancil
Psikoloji Dernegi (Association of Humanistic Psychology) kurulmustur. Demekte dort ilke
amac edinilmistir. Bunlar:
1. Kisinin deneyimine oncelik verilir.
2. Insamn secimi, yarancihgi ve kendini gerceklestirmesi tercih edilen arastrrma
konulandir.
3. Arastirma problemlerinin seciminde anlamhhk nesnellikten once gelmelidir.
4. Kisinin saygmhgma en yiiksek deger verilmelidir (Atkinson ve digerleri, 2006, s.
476).
Insancil Psikoloji Derneginin, kisilerin potansiyellerini kesfetmesinde esas aldigr
konular ise soyle ifade edilmektedir: Degerler, maneviyat, anlam, duygular, ermislik, niyet,
saghkli iliskiler, benlik, kendini gerceklestirme, yaraticihk, oliim, biitiinsellik, sezgi ve
sorumluluk (Gold, 2013). Bu kavramlan baska konularla da iliskilendirerek kisilerin
esasmda var olan potansiyellerinin farkma vanlmasma ve kendini gerceklestirme
durumuna gelmesine yardim etme siirecinde ele ahnmaktadir. Bununla beraber lnsancil
kuramm psikolojik danisma uygulamasmdaki temel kosullan ise kosulsuz saygi, empati,
gerceklik (otantiklik), damsanla ilgili olma, fenomenolojik degerlendirme stratejileri,
kendini kesfetme ve icebakrs olarak belirtilmektedir (Gold, 2013).
Bazi kaynaklarda Maslow ve Rogers 'm yaklasimlan da "Insancil Kuram" altmda
toplanmaktadir.

Bu baglamda kendini

gerceklestirme kavrarm, insan dogasmm

vazgecilmez bir dogasal yeterliligi olarak gorulmektedir. Yasantilara acik olma, varolussal
yasam siirme, organizmaya daha 90k giivenme, tam olarak islevde bulunma gibi durumlan,
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kendini gerceklestirmis insamn temel ozellikleri olarak da kabul edebilmektedir (Topses,
2012).
Insancil damsmanlara gore saghkh insan, benligini toplumsal otorite icinde eriten
ve topluma pasif uyum gostermeyen, kendi oz duygu ve ihtiyaclanna yonelik hareket eden,
sahip oldugu gizil giicleri gerceklestirmeye

cahsan, bunu yaparken de toplumla catisma

haline diismeyen insandir (Kuzgun, 1972). Maslow da kendini gerceklestirmis insanlann
kiiltiirlerine ve toplumlarma 90k .fazla bagh kalmamalan gerektigi g6rii$iinii ifade etmistir,
Rogers'ta Maslow gibi kiiltiirel talimatlara uyum gostermelerinin

gerekli olmadrgi ama

yine de yapicr bir sekilde yasamalan gerektigi ifadelerine yer vermistir (Whitson, 2014).

2.4.6 Rogers'm Damsan Merkezli Psikolojik Damsma Kurarm
Rogers (1951) tarafmdan gelistirilen damsan merkezli psikolojik damsma kurami
icin damsan-damsman

gonismesinde damsanm aktif oldugu, duygu, diisiince ve tutumlan

iizerinde odaklastigi ifadeleri yer almaktadir (Ozgiiven, 200 I). Sharf (2014) 'te bireylerin
yasannlanmn
fonksiyonlanm

farkmda olma ve kabul etme siirecinde empati, ictenlik ve kabul yoluyla
tam olarak kullanabilmeleri

icin damsamn aktif oldugu ifadelerine yer

vermektedir.
Sharf (2014), Rogers'm

damsan merkezli psikolojik danisma kurammm temeli,

"Bireylerin davrams ve tutumlanm degistirmeleri ve tamarmyla kendileri olabilmek icin
kendilerini anlama yeterligi gelistirmelerine olan inanctir" seklinde ifade etmistir (s. 212).

Rogers, organizmanm kendini gerceklestirme, koruma ve deneyimlerini cogaltma
yoniinde temelini bir egilim ve giice sahip oldugu ve davramsm,

kisinin icsel referans

cevresinden anlasilabilecegine dikkat cekmistir (Atkinson ve digerleri, 2006).
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Giiven ve Danisman'm kosulsuz olumlu saygrsi, empati, ve samimiyetine dayanan
Rogers'm danisan merkezli psikolojik damsma uygulamasi, damsanm saghkh gelisim
egilimlerine ve organizmanm davrams ve secimlerinde karar verme sureclerine yardunci
olmaktadir (Whitson, 2014).
Rogers, insanlarla olan iletisimin onemini vurgulayarak ortaya koydugu damsan
merkezli psikolojik damsma kurammm temelini olusturan ve insan gelisimi hakkmdaki
diistincelerini ozetledigini dii~iindiigii Lao-Tzsc'nin sadelestirilmis soylemi asagidaki
gibidir (Nelson-Jones, 1982).
Eger insanlann isine kansmazsan, onlar kendi baslanmn caresine bakarlar,
Eger insanlara hiikmetmezsem, onlar kendilerini idare ederler,
Eger insanlara ogiit vermezsem, onlar kendilerini gelistirirler,
Eger insanlan zorlamazsam, onlar kendi kendileri olurlar (s.17).
Rogers' a gore bireyler herhangi bir engellemeyle karsilasmadigi siirece olumlu ve
kendini gerceklestirmeye domik bir gelisim gosterirler, Damsmanm rolii sadece, damsamn
bu gelisim siirecine kaldigi yerden devam etmesine yardimci olmaktir (Pamuk, 2012).
Aym sekilde Schultz ve Schultz (2002), Rogers'm damsan merkezli bu kurammda kendini

gerceklestirme kavrammm dogustan geldigini fakat cocukluk yasantilan ve ogrenme yolu
ile degisebilecegine dikkat cekmislerdir, Dogustan gelen bu

egilimi "Kendini

Gerceklestirme Egilimi" olarak literatiirde yer almaktadir. Bu yaklasmn one siiren ilk isim
Kurt Goldstein'dir (Witty, 2007).
Rogers'm da kurammda ele aldigr bu yaklasim; "Organizmamn kendi kapasitesi
yonunde gelismesi, devam etmesi, zenginlesmesi ve iiretmesi icin dogasmdan gelen aktif
bir surectir" olarak tammlanmaktadir (Nelson-Jones, 1982, s. 18). Rogers potansiyelini
gerceklestirmede bu yaklasimm onemini vurgularmstir. Rogers'a gore potansiyelini
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gerceklestiren bireyler arasmda iki tip uyum (congruence) vardir. Bunlar; farkmdahk ve
deneyim arasmdaki uyum ile iletisim ve farkmdahk arasmdaki uyum olarak ifade
edilmistir (Leclerc ve digerleri, 1998). Bu egilimle beraber kisilerin yapmaya deger
buldugu siirecleri esas alarak, farkmdahk ve iletisimle yasantilan dogru bir sekilde
sembolize edilebilir. Bu kisiler ic;seslerine giivenip neyin dogru oldugunu hissederek,
benlik kavramlanna gore davramslanm yonlendirirler (Whitson, 2014). Yesilyaprak
(2005), Rogers'm benlik kavrammdan "Benlik Kurami" olarak bahsetmektedir. Ancak
benlik, Rogers'm kurammda bulunan bir kavram olarak gec;mektedirdiyebiliriz.
Rogers, damsanlanyla yaptigi goriismelerle de insan potansiyelinin ortaya cikmasi
ve gelisimi icin onemli olduguna tamk olmus ve tum organizmalarm olumsuz sartlar
altmda olsalar bile potansiyellerini gerceklestirmede bu egilimin devam ettigine dikkat
cekmistir (Witty, 2007).
Kendini gerceklestirme kavrammm incelenmesinde Rogers ve Maslow'un
cahsmalan ve yaklasimlan farkh zeminlerde yiiriitiilmii~ goninmektedir. Rogers,
Maslow'dan farkli olarak duygusal yonden saghkh olan insanlarla degil, yardim almak icin
iiniversitenin damsma merkezine gelen kisilere yaptigi damsmanhklarla cahsmalanm
surdurmusnir (Schultz & Schultz, 2002). Ornegin; Rogers, Wisconsin Universitesindeyken
28 sizofren hastasiyla derinlemesine bir cahsma ytirutmiistiir, Bu arastirmada yardimci
olarak gorev alan arastirmacilar, yansim kontrol grubundan olusan hastalarla Rogers'm
kurammm uygulamsmm hastaneye yatma siireci ve hastanede kalma siiresi ustundeki
etkileri uzerinde durmuslardir. Arastirma sonucunda, yiiksek diizeyde ictenlik ve sicakhk
gosterilen, empati kurulan hastalann bu davramslann dii~iik diizeyde gosterilen hastalara
gore daha az sure hastanede kaldiklanm bulmuslardir (Sharf, 2014). Bu da damsan
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merkezli psikolojik danisma kurammm uygulamalarda olumlu sonuclan oldugunu gosteren
bir arastirmadir.
Seeman (1949)'in darusan merkezli psikolojik damsma kurami uygulamasi ile ilgili
bir arastirmasmda
siirecinde

benlik

baskalanna

kavrammm

karsi

degisme

duygulannda

ve gelisimini

incelemistir,

Damsma

bir degisiklik olmadan, benligin olumlu

belirtilerinin artip olumsuz benlik belirtilerinin azaldigi sonucu ortaya cikrmstir (Aktaran:
Ozoglu, 1976).
Rogers'a gore insanlar yasadikca bu yasantilannm bir bolumunu "benim/kendim"
olarak kodlarlar/icsellestirirler.

Benim olarak algrladigi yasantilannm ve degerlerinin tiimii

benlik kavrami olarak ortaya cikmaktadir
yapmada

iyi oldugunu

(Murdock, 2013). Mesela bir kisinin resim

fark etmesi, o kisinin benlik kavrammm

bir parcasi haline

gelmektedir. Resim yapmayi degerli bir aktivite olarak goriiyorsa olumlu benlik kavramma
katkisi olmaktadir.
Bireylerin benlik yapisi "Gercek Benlik" ve "ideal Benlik" olmak iizere iki onemli
parcadan olusmaktadir (Nelson-Jones, 1982). "Gercek Benlik"; kisinin gercek durumlanna
gore bulundugu benlik; "ideal Benlik" ise kisinin olmak istedigi benliktir (Atkinson ve
digerleri, 2006). Rogers'm kurami ile yapilan psikolojik damsma siirecinde kisinin gercek
benlik ve ideal benlik kavramlan arasmdaki iliski ortaya cikanhr, Bu iliskiyi olcmek icin

"Q" yontemini kullanmistir. Bu yontem, kisiye kisiligini betimleyen ifadelerin oldugu

kartlar verilerek kendisini en 90k yansrrngmz dii$iindiigii ifadeleri bir tarafa koymasi ve en
az yensttttguu dii$iindiigii itsdeleri diger tarafa koyarak aradaki korelssyonun ofciilmcsine
dayamr (Atkinson ve digerleri, 2006).
Gercek benlik ile ideal benlik arasmdaki korelasyonun negatif olmasi kisisel deger
eksiklikleri

ve ozdeger

duygulannm

dii.§iik oldugunu

gosterir.

Rogers'm

psikolojik
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damsma kurami ile yapilan damsmalar sonucunda iki farkh sekilde olumlu degisiklik
olusabilir, Birincisi, gercek benlik kavrammi ideal benlik kavramma yonelik degistirebilir;
ikincisi, ideal benlik kavrammi gercege uygun bir sekilde degistirebilir

(Atkinson ve

digerleri, 2006). Bir baska deyisle aradaki farkm azaltilmasi olumlu benlik kavramma
katkida bulunabilir. Boylelikle kisi hayattan daha fazla doyum ahr ve mutlu olur. Cunku
bir kisinin kendini olumsuz gormesi ile olumlu gormesi arasmda biiyiik fark vardir.
Davramslan ve hayattan aldigi doyum da buna gore sekillenir,
Rogers (1951) tarafmdan damsan merkezli psikolojik danisma kurammda benlik
kavrammm yaprsi ve iliskilerini kapsayan 19 temel oneri ise $U sekilde siralanmaktadir
(Aktaran: Ozoglu, 1976, s. 101-103):
1. Her birey kendisinin

merkez

·
oldugu ve devamh

degisen bir yasanti evrem

icindedir, var olmustur.
2. Organizma cevreyi, alam, nasil algihyor ve yasantismi nasil siirdiiriiyorsa oyle
tepki (reaksiyon) gosterir. Bu algilanan cevre, alan, birey, icin Gercek'tir

(Bu

fenomenal cevredir),
3. Organizma bu cevreye organize olmus bir biitiin olarak tepki gosterir,
4. Organizma

temel bir egilime, cabaya, ugrasiya sahiptir. Bu, tecriibe kazanan

organizmayi gerceklestirme, varhgmi siirdtirme, cogaltma, arttirma niteliginde bir
cabadir,
5. Davrams, temel olarak organizmanm yasadigt, gereksinmelerini algiladrgr cevrede
bu gereksinmelerini doyurmak icin hedefe yonelik girisimidir.
6. Cosku, hedefe yonelik davramsa eslik eder ve genel olarak onu kolaylastmr.

S6z

konusu CO$kU davramsm bitirici, tamamlayici yonunden 90k arastmci yonii ile

ilgilidir. Coskunun siddeti, organizmanm

siirdiiriilmesi ve arttmlmasi icin anlam

tasiyan, gecerli olarak algilannns davranis ile ilgilidir.
7. Davramsi anlamanm en elverisli noktasi bireyin kendi icsel g6rii§ cercevesindedir,
8. Tiim algilannus cevrenin bir kismi giderek benlik olarak farklilasrmstrr,
9. Cevre ile etkilesmenin sonucu, ozellikle diger bireylerle etkilesim sonucu, benligin
yapisi bicimlenir, form kazamr,
10. Yasannya bagh degerler ile benlik yapismm parcasi olan degerler bazen organizma
tarafmdan dogrudan dogruya tecriibe edilirler, bazen de degerler baskalanndan
bozulmus, carprnlmrs bicimde ahmr ve sanki dogrudan dogruya tecriibe edilmis
gibi algilamrlar (introjection).
11. Bireyin yasammdaki belirgin yasantilar sunlardir:
a) Sembolize edilmis, algilannus ve benlik ile iliskili bicimde organize edilmis
olanlar,
b) Benlik yapisi ile algilanrms bir iliskileri olmadrgi icin onemsenmemis olanlar,
c) Benlik yapisi ile devamlihk gostermedigi icin sembolizasyonu yadsinmis (inkar
edilmis) veya carpmlmis bicimde sembolize edilmis olgular.
12. Organizma

tarafmdan

uyarlanmis

olan davrams

yollan,

benlik

kavrami

ile

devamhhk gosterenlerdir.
13. Bazen davranis, sembolize edilmemis ihtiyaclar ve organik yasannlar yolu ile
getirilmis olabilir. Bu tiir davrams benlik yapisiyla devamhhk gostermedigi gibi
sahip olunmus davrams da degildir.
14. Psikolojik

uyumsuzluk,

organizmanm

benlik kavramiyla

biitunlesmemis

olan

anlamh, duyumsal ve ic organlara ait yasantilann farkmda olmayi yadsunasi (inkar
etmesi) halinde meydana gelir. Bu durum psikolojik gerginlik meydana getirir.
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15. Psikolojik uyum, organizmanm duyumsal ve ic organlara ait biitiin yasantilannm
benlik kavrami ile sembolik diizeyde ozumlenmesi ile meydana gelir.
16. Benlik organizasyonu ve yapisi ile devamhhk gostermeyen yasantilar bir tehlike,
tehdit olarak algilanabilir. Bu tip algilamamn artmasi benlik kavrammm daha kati
yapida kendini devam ettirmek icin organize olmasma neden olur.
17. Bazr durumlarda, ozellikle benlik yapisina herhangi bir tehdidin tamarmyla soz
konusu olmadigi hallerde, siireklilik gostermeyen yasantilarda algilanabilir,
incelenir ve bunlan oztlmleme ve icsellestirme icin benlik yapisi dcgisir.
18. Birey kendinin biitiin duyumsal ve ic organlanna ait yasannlanni siirekli ve
biitunlesmis bir sistem icinde algilar ve kabul ederse bunun dogal sonucu olarak
diger bireyleri daha 90k anlayacak ve onlan ayn bireyler olarak daha 90k kabul
edecektir,
19. Birey kendini benlik yapisma organik yasantilanm daha 90k algilar ve kabul ederse
kendisini, hali hazirdaki deger sistemini-ki bu sistem bozulmus, carpmlrms bicimde
sembolize edilmis introjeksiyonlara dayahdir- siirekli organik krymetlendirme
siireciyle degisir bulacaktir.
Damsan merkezli psikolojik damsma siireci sonunda bireyde amaclanan degisimler
ise soyledir (Karahan & Sardogan, 1994, s. 87-88);
1. Damsan duygulanm sozel olan ya da olmayan yollarla ve giderek artan bir
ozgurluk icinde ifade eder.
2. Ifade ettigi duygular, daha 90k kendine iliskindir. Baskalannm duygulanndan 90k
kendi duygularmdan soz eder.
3. Yasantilanm gercege uygun bir sekilde sembolize eder, kendi duygu ve algilanm
giin gectikce daha iyi farkeder.
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4. Ifade ettigi duygulanm, benlik tasanmi ile yasantilan arasmdaki bagdasmazhklara
daha iyi baglamaya cahsir.
5. Damsman'rn kendisine siirekli olarak gosterdigi sartsiz saygi sonucu damsan,
bagdasmazligm yarattigi korkuyu farketmeye baslar.
6. Damsan gecmiste inkar ettigi ya da carpitngi duygu ve yasantilannm farkma
varmaya baslar,
7. Benlik kavramnn yeniden diizenler, inkar edilen ve carpmlan yasantrlanm da
benlige katar.
8. Damsamn yeni yasantilan algilama giicii ve istegi artar, korku azalmaya baslar.
9. Damsanm kendine olan saygisi giderek artar.
10. Benlik kavrami ile yasantilar bagdasmaya yonelir, savunma azalir.
Sagaltim iliskilerinin onemini vurgulayan Rogers'm damsan merkezli psikolojik
damsma kurami, diinyada pek 90k iilkede de dikkat cekmistir, ingiltere'de kurulan Ingiliz
Kisi Merkezli Yaklasim Dernegi (The British Association for the Person-Centered
Approach) ve Diinya Kisi Merkezli ve Yasantisal Psikoterapi ve Psikolojik Danisma
Dernegi (The World Association for the Person-Centered and Experiential Psychotherapy
and Counseling) kurulmustur ve faaliyetlerine devam etmektedir. Aynca Kisi Merkezli ve
Y asantisal Psikoterapi Dergisi (Person-Centered and Experiential Psychotherapy and
Counseling)'de yaymlanmaktadir (Sharf, 2014).
Burada Psikoterapi ve Psikolojik Damsmanm beraber kullamldigi gonilmektedir.
Psikoterapi ve Psikolojik Damsma anlam olarak cogu zaman kansmaktadir, Psikoterapi
genelde tibbi ortamlarda "hasta" olarak nitelendirebilecegimiz kisilere uygulanan bir
surectir. Psikolojik Danisma ise daha 90k egitsel ve sosyal is ortamlannda "damsan" diye
nitelendirdigimiz kisilere yapilan yardimlar olarak tammlayabiliriz, Corsini' ye gore bu
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aynm icin, psikoterapi kolaylastmcr; psikolojik damsma ise egitici ve bilgilendirici oldugu
seklinde ifade etmistir, Gelso ve Fretz (2001) ise psikoterapiyi kisiligi yeniden
yapilandirmayi amaclayan derinlemesine cahsma; psikolojik damsma da durumsal, egitsel
ve kisa siireli olan siirecler olarak ifade etmistir (Aktaran: Sharf, 2014). Wolberg (1967)'e
gore psikoterapi ise "Psikolojik anlamda duygusal nitelikli problemlere uzman bir kisinin
hasta ile amach bir bicimde gelistirilen profesyonel iliski icinde mevcut belirtileri yok
etme, degistirme veya diizeltme; bozulmus olan davranis kahplanm tedavi etme ve olumlu
kisilik gelismesini saglama ve destekleme olarak tammlarmsnr" (Aktaran: Karahan · &
Sardogan, 1994, s. 8).
Ancak Rogers (1951), psikoterapi ve psikolojik damsma arasmda fark olmadan
ikisinin de sagaltim iliskisi icinde oldugu ve bireyin uyumsuz davramslanm degistirip
kendini gerceklestirmesini amaclayan yardimlar oldugunu belirtmistir (Aktaran: Karahan
& Sardogan, 1994). Bu baglamda, bireye gelismesinde, ihtiyaclanrn karsilama siirecinde
verilen yardim hizmetleri genel anlamda hem psikolojik damsmayi hem de psikoterapiyi
icermektedir, Bu hizmetlerin, Rogers'm psikolojik danisma kuramma gore bireyin
benligini olusturmasmda etkin rolii olmasi beklenmektedir.
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BOLUM3
YONTEM
3.1 Arasnrma Modeli
Arastirmanm amacma uygun olarak nitel arastirma modeli secilmistir, Altumsik
(2005), nitel arastirmalar, nicel arastirmalarda oldugu gibi sayisal arac veya istatistiksel
islemler olmadan verilerin iiretildigi bir arastirma yontemidir

(Aktaran: Tekbiyik &

Akdeniz, 2008). Denzin ve Lincoln (2005) nitel arasnrmalarda, gorii§birligi anlammda bir
uzlasiya varrnak icin ugrasmak gereksiz olmaktadir ve belli smirlar ile bir metodolojik
birlik bulunmamaktadrr (Aktaran: Yuce, Eryaman, Sahin & Kocer, 2014). Sonuca da
tiimevanm yoluyla ulasilmaya cahsrlmaktadir (Ozdemir, 2010).
Bu arastirma, yazih kaynaklan inceleme, kavramlan karsilastirarak irdeleme ve
farkh yaklasimlann kendini gerceklestirme kavramim ele ahslanmn karsilastinlmasim
kapsayan nitel bir arastirma olarak ele almmistrr, Bu baglamda dokiimanlarm ele ahrup
irdelenrnesiyle sonuca ulasilrmstir.
3.2 Arasnrmamn Ddkiimanlarr
Arastirmada uygun dokiimanlan

secmek adma amach omekleme modeli

kullamlmistir. Fraenkel ve Wallen (1993), amacli omeklemede arastirmaci, arastirmanm
amaci kapsammda evrenle ilgili hem kendi bilgileri hem de kuramsal bilgilere gore bir
omeklem belirlemektedir (Aktaran: Eryilmaz, 2011). Maxwell (1996) de amach omeklem
modelinin esasmda arastmnanm konusuna gore kisi, olay veya durumla ilgili olarak belli
bir amac kapsammda derinlemesine bilgi toplanmasi amaclanmakta oldugunu ifade
etmektedir (Aktaran: Ozdemir, 2010). Diger bir deyisle amach ornekleme, hem kuramsal
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bilgilerin hem de arastirmacmm bilgileri katilarak arastirmanm amacma uygun olarak
kapsamh ve sistematik bir sekilde bilgilerin toplanmasidir,
Amach ornekleme kapsammda bu arastirmada kendini gerceklestirme kavrarmyla
beraber hem Maslow'un ihtiyaclar hiyerarsisi piramidi yaklasmu hem de Rogers'm
damsan merkezli psikolojik darusma kurami hakkmdaki dokumanlara internet ve
kiiti.iphane kaynaklan aracihgiyla erisilmistir. internet kaynakh dergi, kitap, sozliik ve
ansiklopedi gibi bilimsel dokiimanlar temel almrmstir, Bazi resmi ve resmi olmayan
internet sayfalanndan da yararlamlmistir, Arastirmada yararlamlan internet kaynakh
dergiler 1954-2015, kitaplar 2010-2016, tezler 2002-2012 yillan arasmda, sozliik 2011,
ansiklopedi 2014 ve yararlamlan resmi siteler 2016 yillanm kapsamaktadir. internet
kaynakh olmayan, kiiti.iphanedenulasilan kitaplar ise 1982-2014 yillan arasmdadir. Tum
kaynaklara bakildigmda 1954 ve 2016 arasi ulasilan dokiimanlar arastmnamn amaci
cercevesinde incelenmistir. Kiiti.iphaneve internet erisim kaynakh sebeplerle ulasilamayan
kaynaklar ele almamarmstir. Aynca bu tarihlerden onceki kaynaklar da ele almmarmstir.
Ancak bu cahsmada yararlamlan kaynaklar vasitasiyla konuyla ilgili ele almmis olan
onceki tarihli kaynaklara da yer verilmistir. Arastirmada Yildiz Kuzgun, Binnur
Yesilyaprak, Siileyman Cetin Ozoglu, Ibrahim Ethem Ozgiiven ve pek cok akademisyenin
konuyla ilgili kaynaklan ele ahnnustir. Dokiimanlann cogunlugu yurtdtsi cahsmalan ve
internet kaynaklanndan elde edilmistir, Ulasilan kaynaklarm tiirii olarak daha cok
dergilerden yararlamlrmsnr.
3.3 Veri Toplanma Siireci
Veri toplama siireci dokiiman analizi kapsammda yapilrrustir. Dokiiman analizi
hem nitel hem de tarihsel arastirmalarda kullamlan bir yontemdir (Morgil & Yilmaz,
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1999). Krippendorff (2004)'un tammlamasma gore dokuman analizi elde edilen yazih
kaynaklardan gecerli ve giivenilir cikanmlar yapmak amaci olan bir arastirma yontemidir
(Aktaran: Erdogmus & Cagiltay, 2009).
Arastirmamn temel amaci kapsammda Iiteraturun taranarak dergi, kitap ve internet
kaynaklarmdan sistematik olarak bilgilerin toplanmasi gerceklestirilmistir, Maslow'un
ihtiyaclar hiyerarsisinde en i.ist di.izeyde yer alan kendini gerceklestirme kavrammm
Rogers'm damsan merkezli psikolojik damsma kurammdaki yerinin ve anlammm yazih
kaynaklardan toplanmasi yoluyla bilgiler elde edilmistir. Aynca bilimsel ve amaca uygun
olan konulardaki kaynaklarm toplanmasi arastirmanm bulgulan icin gecerlik ve giivenirlik
oramm arttirmaktadir.
3.4 Veri Analizi
Yildmm ve Simsek (2003)' e gore betimsel analizde amac elde edilen verilerin
ozetlenmis ve yorumlanmis bir bicimde okuyucuya sunulmasidir (Aktaran: Ozdemir,
2010). Bu arastirma betimsel analiz yontemiyle dokumanlardan elde edilen veriler
ozetlenerek yorumlanrmstir. Alt amaclara gore elde edilen dokiimanlar irdelenerek
diizenlenmis ve ozetlenerek yorumlannusnr, Boylelikle veriler betimsel analiz yoluyla alt
amaclara uygun sekilde analiz edilerek sonuca ulasilnustir.
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B0LUM4
BULGULAR, YORUM VE TARTI~MA
4.1 Maslow ve Rogers'm Gorii~leri ile ilgili Arasnrmalar
Geller (1982) kendini gerceklestirme kavrammm 20.yiizyll Ban toplumlannda
insanlan anlamada ve onlann gelisiminde arnk cok az islevsel oldugunu savunmaktadir,
Rogers'm benlik kavrammm uygulamada ise yaramadigim, Maslow'un piramidini ise
ihtiyaclann indirgenmesinden dolayi tamamen yanhs bir gorii~ oldugunu iddia etmektedir.
Bundan dolayi kendini gerceklestirme kavrami 20.yiizyll Batt toplumlannda insan
kosullanm gelistirmede cok az etkili olmaktadir. Ancak bu arastirma sonucu, literatiirdeki
kendini gerceklestirmenin islevselligi ve kullanmuyla

ilgili diger arastirmalarla

karsilastmldrgmda yeterince desteklenmis gorunmemektedir.
Leclerc ve digerleri (1998), Maslow ve Rogers'm yaklasimlannda bulunan kendini
gerc;ekle~tirme kavrammm anlammi netlestirmek icin 26 uluslararasi uzmanla beraber
literatiirdeki anlamlan

incelenerek ortaya cikan kendini gerceklestirmis insanm

ozelliklerini Delphi metodu, bir panelde uzman goriislerinin tartistlmasi metodu,
kullanarak literatiirii inceleyip bulduklan 49 temel 6zellikten yorumlayarak 4 temel
ozellige indirgencbilecegini ifade etmislerdir, Literatiirde bu ozelliklerin secimi belli bir
yiizde saglanmasi ve kiiltiirel farkhliklann yol acabilecegi ozelliklerin cikanlmasi adma
Kappa giivenirlik kriteri ile Man-Whitney gecerlik testi de bu amac icin kullamlrmsttr.
Kendini gerceklestirmis insanm ozellikleri (36 tane) Tablo 3 'te yer almaktadir, Bu
ozellikler Rogers'm yaklasmnna yakm olarak olusturulmustur,
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Tablo 3
Kendini Gerceklestirmis
Kisilerin
(Leclerc ve digerleri, 1998).

Davramslanndaki

Tecriibeye Aciklik

Temel Ozelliklerinin

Stmflandinlmasi

Benlige Ait Olma

Kendini gerceklestirmis kisiler;
1. Hislerinin farkmdadirlar.
2. Baskalan hakkmda gercekci bakis
acisma sahiptirler.
3. Organizmalarma giivenirler.
4. Icebakis yontemini kullanabilirler.
5. Tutarsiz hislerini kabul edebilirler.
6. Degisime aciktirlar.
7. Gii91ii ve zayif yonlerinin
farkmdadirlar.
8. Empati kurabilirler.
9. Kendilerine odaklanmayabilirler.
10. Bugiinde yasarlar (simdi ve burada).
11. Insan hayatiyla ilgili olumlu algilan
vardir,
12. Kendilerini oldugu gibi kabul
ederler.
13. Insan organizmalanyla ilgili olumlu
algilan vardir,
14. Aniden olan durumlara
hazirhklrdirlar.
15. lcsel iletisim kurabilirler.
16. Hayata anlam verirler.
17. Baglanabilirler.

Kendini gerceklestirmis kisiler;
1. Kendilerini hayatlanndan sorumlu
tutarlar.
2. Y aptiklannm sorumlulugunu kabul
ederler.
3. Secimlerinin sonuclanni kabul
ederler.
4. Kendi inane ve degerlerine gore
hareket ederler.
5. Asm sosyal baskiya karsi
koyabilirler.
6. Fikirlerini rahathkla soyleyebilirler,
7. Kendileri hakkmda diisiinmekten
hoslamrlar,
8. Uyumlu ve gercekci bir sekilde
davramrlar.
9. Etik kurallann bilincindedirler.
10. Baskalannm yargilamasiyla paralize
olmazlar.
11. Duygulanm gostermekte ozgur
hissederler.
12. Kendilerini degerlendirmede kisisel
kriterlerini kullamrlar.
13. Olusturulan cercevelerin dismda
elde edebilirler.
14. Olumlu oz-saygilan vardir.
15. Hayatlarma anlam verirler.

Tecriibeye Actkltk ve Benlige Ait Olma
1. Kendileriyle ve iletisim halinde oldugu kisilerle iliski kurmaya devam etmektir.

2. Basansizhklarla basa cikmaktir.
3. Anlamh iliskiler kurabilmektir.
4. Karsihkh giivene dayah iliskiler kurmaya cahsmaktir.
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"Tecriibeye acikhk", digerleri ve di.inyayla etkilesim halinde ve farkmda olmamn
onemini vurgulamaktadrr,

"Benlige ait olma" olarak da bireyin kimsenin etkisi altmda

kalmadan kendine ozgi.i degerleri, dtisiinceleri ve farkmdahgmm

kendini gerceklestirme

yolunda esas ozellikler olduguna dikkat cekilmektedir,
Kendini

gerceklestirmeyi

degerlendirmenin

en iyi yolu, kisinin farkmdahgr,

yetenekleri, tecriibeye a91k11g1 (kendisiyle, baskalanyla ve cevresiyle) ve kendi, baskalan
ve di.inyayla ilgili algisma baghdir
gerceklestirmeyi

degerlendirmenin

(Leclerc ve digerleri,

1998). Bu yi.izden kendini

ozelliklerinin degisken olabilecegini ve kisiden kisiye

degisen bir kavram oldugunu ifade etmislerdir. Buna ek olarak, bu durumda, kendini
gerceklestirmeyi

yi.iksek performans

ya da yi.iksek islevli olma olarak gorulmedigini

belirtmislerdir, Cunku sadece kisilere bagh degil, kontrol edilemeyen cevresel faktorlere,
z.i:1mi:11m,

ki.ilti.ire gore de degiskenlik gosterebildigini bu yi.izden de kendini gerceklestirme

basansiz kimselerde yi.iksek cikabilir ya da basanh kimseler de dusiik cikabilecegi ifade
edilmektedir (Leclerc ve digerleri, 1998). Kendini gerceklestirmenin
cikma durumu, bireyin gelistirebildigi

yi.iksek veya diisiik

Benligi ile iliskili oldugu ve bircok cevresel

faktorim de etkili olabilecegi gorulmektedir.

4.2 Maslow'un Yaklasmundaki Ihtlyaclar Hiyerarsisi Piramidinin Giiniimiizde
Degerlendlrllmesl
ilk olarak Maslow tarafmdan bes basamakli olarak olusturulan ihtiyaclar hiyerarsisi
piramidi,

bazi kaynaklarda

basamakh
karsilandigi

yedi basamakh

bir ihtiyaclar hiyerarsisi piramidi
zaman

da bir

edilmektedir (Sanders, 1992).

i.ist basamaktaki

olarak yer almaktadir.
olusturdugu
ihtiyaclann

Maslow'un

ve alt basamaklann
onemli

olabilecegi

yedi
kismen
ifade
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Yedi basamakh ihtiyaclar hiyerarsisi su sekilde gosterilmistir:
1. Fiziksel gereksinimler: Achk, susuzluk vb.
2. Giivenlik gereksinimleri: Kendini giivenlik altmda ve tehlikeden uzak hissetmek
3. Aidiyet

ve

sevgi

gereksinimleri:

Baskalanyla

yakm

iliskiler

kurmak,

benimsenmek ve ait olmak
4. Deger gereksinimleri: Kazanmak, rekabet etmek, onaylanmak ve kabullenilmek
5. Bilissel gereksinimler: Bilmek, anlamak ve kesfetmek
6. Estetik gereksinimler: Simetri, diizen, giizellik
7. Kendini

gereeklestirme

gereksinimleri:

Kisinin

kendi

potansiyelini

gerceklestirmesi (Atkinson ve digerleri, 2006, s. 4 79).
Sekil 2. Maslow'un Gelistirilmis Ihtiyaclar Hiyerarsisi Basamaklan (Inceoglu, 2010).
7. Estetik

6. BilmeAlgilarna

resim,
heykel,
moda vb

enformasyan
5. Basarma

basanh
4. Sayg1

3. Ait alma

taplumda

ve Sevgi

saygr,
itibar ve

gruba ait

olma,
r..-,,,1..,.... . . •.

1. F
yeme,u;:me,
uyku vb.

Gn

alma

alma
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Maslow'un bes basarnakh ihtiyaclar hiyerarsisi pirarnidine Bilme-Algilama ve
Estetik gereksinimleri basamak olarak eklendikleri Sekil 2 'de goriilmektedir. Giinumuzde
sosyal psikologlar, bu hiyerarsi basamaklanna iki iist diizey ihtiyac basamagi daha
eklemislerdir,

Bunlar Estetik (sanat, moda giizellik gibi) ile Bilme ve Anlarna

ihtiyaclanndan olusan basamaklardir (lnceoglu, 2010).
Bilme-Tamma Ihtiyaci; insam anlamh hale getirme ihtiyaciyla bagdastmlabilir.
Insan cevresinde olup biteni bilmek ister. Merak burada temel hareket noktasidir (Ercoskun
& Nalcaci, 2005). Evreni ve insanlan tammaya cahsma cabasidir, Ancak bir de

bilinmeyeni bulup aciklamaya cahsan kisiler vardir ki bu gereksinim karsilanmazsa onlan
rahatsiz edebilir (Yesilyaprak, 2008).
Estetik-Entelektiiel Eris Ihtiyaci; insanlar giizel seyleri sever, temel ihtiyaclanndan
sonra giizellige onem vermeye baslarlar, Birey, anlarna ve arastirma ihtiyacmdadir. Nesne
ve olgulardan zevk alma ihtiyaci duyar. Birey kendisini ve cevresini anladikca, soyut
nitelikte olan estetik alanlara yonelmeye baslar, yarancihgi gelisir (Ercoskun & Nalcaci,
2005).
Ancak Maslow'un yaklasimi bes basamaktan olusmaktadir. Eklenen iki basamagm
kendini gerceklestirme kavramma dahil olarak kabul ettigi ozellikleri ayn basamaklar
olarak ele almdigi goriilmektedir. Maslow'a gore kendini gerceklestirmis kisiler icin farkh
ve cesitli ozellikler bulunmaktadtr. Bunlar Maslow'un yazilannda; essiz benlik, doruk
yasanti, kendini asma (bilgelik), maneviyat ve anlam, estetik-yaraticihk gibi ozelliklerin
oldugundan bahsedilmektedir (O'Connor & Yballe, 2007). Fakat bunlar ayn birer basamak
olarak ele almmamaktadtr. Bu baglamda Maslow'un da kendini gerceklestirmis bireyin
ozellikleri arasmda "Benlik" kavramma yer vermesi, Rogers'm psikolojik damsma
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kurammm temel kavranu olan "Benlik" ile ortusen bir durum oldugunu ortaya
koymaktadir,
Kenrick, Griskevicius, Neuberg ve Schaller (2010), Maslow'un

ihtiyaclar

hiyerarsisinin artik giiniimiizdeki psikoloji, biyoloji ve antropolojideki degisikler sebebiyle
gecerli olmadigi ve piramitte bazi yapisal degisiklikler yaprlmasi gerektigini ifade
etmislerdir. Piramidin giincellenmeye ve yeniden sekillenmesi gerektigine dikkat
cekmektedirler. Buna gore Kendini Gerceklestirme basamagmm cikanhp yerine "E~
Bulma (Mate Acquisition), Esi Elde Tutma (Mate Retention) ve Ebeveyn Olma
(Parenting)" olarak uc farkh basamaktan bahsedilmektedir. Aynca

bir ihtiyacm

karsilandiktan sonra digerine gecilmesi varsaymunm yerine bazi ihtiyaclar yan yana devam
etmektedir. Buna ek olarak, bireysel farkhhklar ve onceliklerin degisen cevre ve gelisim
asamalanndan

dolayi

olduguna

deginilmektedir.

Bu

asamalann

hepsinin

gerceklesebilmesi, bireysel farkhhklarla birlikte cevresel firsat ve tehdit durumlanna gore
de degisebilmektedir. Yenilenen piramidin en onemli tarafi ise icsel diirtii ve o zamanki
olanaklar ve tehditler arasmda dinamik bir etkilesim olmasidir. Kenrick ve digerleri
(2010) 'ne gore yenilenen piramitte basamaklar soyledir:
1. Acil fiziksel ihtiyaclar
2. Kendini koruma
3. ili~ki kurma (Affilation)
4. Saygi/Statu
5. E~ bulma
6. Esi elde tutma
7. Ebeveyn olma
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Kendini Gerceklestirme yerine uc farkh basamak eklenerek giiniimiize gore bu
sekilde degistirilmesi ongorulmektedir, Ancak ilk dort basamakta herhangi bir degisiklik
yoktur. Yenilenen Piramit ve Ihtiyaclar Sekil 3 'te gosterilmektedir.
Sekil 3. Y enilenen Piramit ve Ihtiyaclar (Kenrick ve digerleri, 2010).

Ebeveyn

Olma
E~i Elde Tutma
E~ Bulma
Statii/Saygi
Yakm Iliskiler
Kendini Koruma
Acil Fizyolojik Ihtiyaclar

Sekil 3 'te belirtildigi iizere giiniimiizde degisen sartlara gore bireylerin belirli
ihtiyaclanm kismen tamamladiktan sonra es bulma, esi elde etme ve en son ulasilmasi
gereken basamagin ebeveyn olma ihtiyaci oldugu ifade edilmektedir. Aynca bu
basamaklann bir kismmm diger ihtiyaclarla ayru anda devam etmesi de Maslow'un
yaklasmuyla ters dusmektedir.
Maslow'a

gore bir ust basamaga gecebilmek icin alt basamaktaki ihtiyacm en az

asgari diizeyde karsilanmasi
yaklasmunm

gerekmektedir.

Peterson

ve Park (2010), Maslow'un

aksine, Kenrick ve digerleri (2010) gibi kendini gerceklestirme

bu

ve diger
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ihtiyaclann az da olsa karsilanmasmm gerekmedigini one siirmuslerdir. Ornegin; yillar
onceki bir arastirmada Sumerlin ve Norman (1992), evsiz erkeklere kendini gerceklestirme
ile ilgili bir anket uygulayarak puanlann, eve muhtac olmayan kisilerden cok da farkh
olmadigi gonilmiistur (Aktaran: Peterson & Park, 2010). Buna ek olarak, Peterson, Park ve
Seligman'm (2005) hayatm anlami ve amaclanna iliskin -kendini gerceklestirmenin
ozelliklerinden olan- arastirmalannda bu ozelliklerin egitim ya da meslek ile az baglantisi
oldugu belirtilmektedir (Aktaran: Peterson & Park, 2010).
Kenrick ve digerlerinin son derece yaranci bulduklan kisiler ile Maslow'un kendini
gerceklestirmis olarak kabul ettigi kisilerin sahip oldugu cocuk sayilanyla ilgili de bir
arastirma bulunmaktadir, Peterson ve Park (2010) tarafmdan hem Maslow hem de Kenrick
ve digerleri icin bu kisilerin sahip oldugu cocuk sayilan informal olarak arastmlnustir. Bu
.iinlii kisiler ve cocuk sayilan Tablo 4 'te gosterilmektedir.
Sayilar incelendiginde Thomas Jefferson haric uzun yasamalanna ragmen cocuk
sayilan ya da cogalmayla ilgili anlamh farklar yoktur. Genelde sahip olunan cocuk
sayismm fazla olmamasi yine de cok fazla iinlii kisi ele almmamasmdan dolayi kendini
gerceklestirmis kisilerin ozellikleri icin bir kriter olusturmaz, Peterson ve Park (2010)'a
gore bu verilerden kesin bir yargiya vanlamamasma ragmen yine de kendini
gerceklestirmis kisilerin cogalma amaci ya da ihtiyacmm oldugunun genellenemeyecegine
deginilmistir, Bu yiizden kendini gerceklestirme ihtiyacmm cikanhp yerine statii ve iireme
ihtiyacmin koyulmasi icin heniiz erken olacagi da belirtilmektedir. Sahip olunan cocuk
sayilanyla ilgili verilerin de kesin olmayabilecegi de vurgulanmaktadir.
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4
Unlii Ki~ilerin Cocuklan (Peterson & Park, 2010).
Unlii Klsllerln Cocuklarr

Unlil Klsllerin Cocuklarmm SayIS1

Maslow'a gore kendini geri;ekle~tirmi~

0

Benedict Spinoza

0

Aldous Huxley

1

Albert Schweitzer

1

Albert Einstein

3

Abraham Lincoln

4

Frederick Douglas

5

5
Eleanor Roosevelt

5

Thomas Jefferson

12

Kenrick ve digerlerine gore son derece
yarancr kisiler

Duke Ellington

1

Pablo Neruda

1

John Lennon

2

Pablo Picasso

4

4

Maslow'un ihtiyaclar hiyerarsisi ile ilgili bir baska model Hanley ve Abell (2002)
tarafmdan one siiriilmektedir (Sekil 4). Olusturulan bu model icin Rowan'm, Maslow'un
yaklasnnmm iicgen olarak belirtilmedigi gozlemine de dikkat cekilmektedir, Bu modele
gore ihtiyaclar dikdortgen olarak belirtilmektedir. Ait olma ve sevgi ihtiyaci ile kendini
gereeklestirme ihtiyaci arasmda gilclii bir iliski bulunmaktadir. Eksik ihtiyaclann
giderilmesinde kisilerarasi iliskilerin onemi vurgulanmaktadir, Hanley ve Abell (2002)'e
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gore diger insanlar olmadan alt di.izeydeki ihtiyaclar doyurulamamaktadir. Buna ragmen
Maslow'a gore kendini gerceklestirme icsellikle iliskilendirilerek kendini kesfetme,
kendini kabul, bir hayat gori.i~i.i benimsenmesi, yalmz olma, icebakis ve kapasitesinin
farkma varma gibi gereklilikleri oldugu belirtilmektedir (Sumerlin, 1996). Ancak kendini
gerceklestirmenin kisilerarasi modeline gore icsel etkilerden cok kisilerarasi ve cevreyle
olan etkilesime dikkat cekilmektedir.

~ekil 4. Kendini Gerceklestirmenin Kisilerarasi Modeli (Hanley & Abell, 2002).

Manevi Baglar

Ebeveyn Olma
Kendini Gellstlrme

Savgi lhtlvaci
Ait alma ve Sevgi lhtlvaci
Guvenlik lhtivaci
Fizyolojik lhtivaclar
Aile
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Rogers'm da bu modelle ilgili benzer bir gorii~ii bulunmaktadir. Rogers'a gore
kisilerarasi iliskilerin artmasi ve sosyallesmek, bireylerin kendini gerceklestirmesine katki
saglamaktadir (Hanley

& Abell, 2002). Boylece, kisilerarasi iletisimin onemi

desteklenmektedir.
Sekil 5'te gosterildigi gibi Maslow'un ihtiyaclar hiyerarsisi piramidi sekiz
basamakh olarak ele almmaktadir, Huitt (2007), bu basamaklan su sekilde aciklamaktadir:

1) Fizyolojik: Acikmak, susamak gibi bedenin ihtiyaclan vb.;

2) Girvenlik: Tehlikeli durumlardan uzak olmak;

Ait olma ve Sevgi: Baskalanyla iliskiler kurmak, kabul edilmek;

4) Saygi: Basarmak, yetkin olmak, onaylanmak;

5) Bilissel: bilmek, kesfetmek ve anlamak;

6)Estetik: Duzen, simetri ve giizellik;

Kendini Gerceklestirme: Potansiyelinin farkma varmak ve kullanmak;

8) Ermislik (Tran-scendence): Benlik ile baglanti kurulmasi ya da baskalannm
potansiyellerinin farkma varmalanna ve kendilerini gerceklestirmelerine yardim etmek.
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Sekll 5. Maslow'un Ihtiyaclar Hiyerarsisi (Huitt, 2007).

Kendini
Gerceklestlrme

Estetik

lhtivaclar

Bilme ve Ania ma Ihtlvaclan

Savgi lhtivaci
Ait Olma ve Sevgi

lhttvaci

Guvenllk lhtivaci
Fizyolojik

lhtlvaclar

Sekil 5'te, Maslow'un bes basamakh olarak genelledigi ihtiyaclar hiyerarsisi
piramidine kendini gerceklestirme ihtiyacmm iistiine "Ermislik" basamagi eklendigi dikkat
cekmektedir,
Chandler, Holden ve Kolander (1992)'a gore Ermisler (Transcenders), diinyaya
biitiinsel bir perspektifle bakabilen, sinerji 19m dogal bir egilimi olan (yardimsever),
icruhsal, kisilerarasi, kiilturlerarasi, ve uluslararasi etkilesimi benimseyen, daha fazla
bilincli, ve meta motivasyonu olan kisiler oldugu seklindeki ifadelere yer verilmektedir.
(Aktaran: Benjamin & Looby, 1998).
Maslow'un ihtiyaclar hiyerarsisi piramidine iliskin yapilan cahsmalarda ve
degerlendirmelerde,

basamaklann

saytlarmda

ve isimlendirilmelerinde

yeni

oneriler

gelistirilerek tartrsilmisnr. Ornegin; Huitt'in ele aldigi piramitte (Seki! 5), basamak sayisi
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sekize cikanlmaktadir.
Gerceklestirme
olarak

Estetik

altmcr basamak

olarak aciklanmakta

belirtilmektedir.

olmakta,

yedinci

basamak

Kendini

ve sekizinci basamak olarak eklenen ise Ermislik

Bir digeri

Hanley

ve Abell'in

Kendini

Gerceklestirmenin

Kisilerarasi Modelidir (Sekil 4). Bu modelde ihtiyaclar Maslow'un Iicgen piramidi yerine
dikdortgen olarak gosterilmektedir.

Kendini Gerceklestirme

basamagi ile Ait olma ve

Sevgi basamagi arasmda etkin bir bag kurulmaktadir, Temelini aileden baslatan ihtiyaclar
ebeveynlikle devam ettirmektedirler. Kisilerarasi etkilesim, cevre ve ruhsal baglann onemi
vurgulanmaktadir.

Kenrick

Kendini Gerceklestirme
Ebeveyn

Olma

ve digerlerinin

basamagmi

basamaklanna

Y enilenen

Piramitlerinde

ise Maslow'un

cikararak yerine E~ Bulma, Esi Eide Tutma ve

yer

verilmektedir

(Sekil

3).

Inceoglu

(2010)

bu

basamaklarda Kendini Gerceklestirme yerine "Basarma" ismiyle yer vermektedir. Buna ek
olarak, Bilme-Algilama ve Estetik basamaklan da eklenerek yedi basamakh bir lhtiyaclar
Hiyerarsisi gosterilmektedir.
Maslow'un 50 yildan fazladir siiregelen ihtiyaclar hiyerarsisi yaklasumnm (1943),
deneysel olarak kanrtlanmamasma

ragmen hala genis kabul gordiigii ve kullamldigi ifade

edilmektedir (Huitt, 2007). Tum bu modeller incelendiginde de temel ihtiyac basamaklan
olan Fizyolojik Ihtiyaclar, Giivenlik Ihtiyaclan, Ait olma ve Sevme-Sevilme Ihtiyaclan ve
Saygi Ihtiyaclan

degismemektedir.

Ancak gelisimsel ihtiyaclara

gelindiginde

Kendini

Gerceklestirme ihtiyacmm ozelliklerinden olan Bilme, Estetik ve Basan gibi ihtiyaclar ayn
basamaklar

olarak

gerceklestirmeye

ele almmaktadir,
dayanmaktadir.

Yine

Sonuc

de bu
olarak

ihtiyaclann

Maslow'un

piramidinde bazt dcgisiklikler yapilsa da bu yaklasimdan

da temeli
ihtiyaclar

insan motivasyonu

konularda gunumiizde hala yararlamlmakta ve yazih kaynaklarda yer almaktadir.

kendini

hiyerarsisi
ile ilgili
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4.3 Maslow'un Kendini Ger~ekle~tirme Kavrammm Literatiirdeki Yeri
Tiirkce Bilim Terimleri Sozliigi.i Sosyal Bilimler (TUBA, 201 l)'de Maslow'a gore
kendini gerceklestirme, bireyin, kendi yeteneklerini, yetilerini ve gizilguclerini, fiziksel,
toplumsal, belleksel ve duygusal gereksinimlerini tam anlarmyla biitiinlestirerek, kendini
en yiiksek diizeyde var edecek bicimde kullanmasi; kisinin, diinyaya ne icin geldiyse o
olmasi, onu yapmasi gereksinimi anlamlanm icermektedir.
Maslow'un kendini gerceklestirme ile ilgili bir aciklamasi da "neyi olabiliyorlarsa
onu olmahlar" seklinde ifade edilmektedir (Yesilyaprak, 2008). Maslow'a gore kendini
gerceklestirme, birinin olabilecegi hersey olmasi ve boylece anlam ve basan
kazandirabilecegi bir hayati yasamasi anlamma gelmektedir (Sharf, 2014).
Maslow, insan potansiyeli yaklasmnnda belirttigi ihtiyaclarla tatmin edilecegini ve
insamn potansiyelinin farkma vanlabilecegini ifade etmekteydi. Maslow'a gore insanlar
bilincli olarak/olmayarak kendilerini gerceklestirme icin cabalamaktadirlar (Ozkul, 2007).
Yani Maslow, her insanm dogustan gelen bir kendini gerceklestirme egilimi oldugunu
ifade etmektedir (Schultz & Schultz, 2002).
Maslow,

insanlann

tamammm

ulasmak

istedikleri

asil hedefin

kendini

gerceklestirme oldugunu savunmaktadir. Uzmanlara gore kendini gerceklestirme
kavrammi, kendini tamamlama, butiin olarak gorebilme, psikolojik olarak saghkh olma,
bireysellesme ve ozerklik gibi kavramlarla da aciklamaktadirlar. Maslow'a gore kendini
gerceklestirme, kisinin tam anlarmyla potansiyelinin farkma varmasi, insanlasmasi ve bunu
hayatta uygulamasi demektir (Ozkul, 2007).
Maslow, kendini gerceklestirme fikrine iliskin goruslerini gelistirmeye ilk Alman
Psikolog Max Wertheimer ve Amerikah antropolog Ruth Benedict'e olan hayranhgiyla
baslanustir. Hatta Maslow, Wertheimer ve Benedict'e olan sevgisi ve hayranhgim "sanki
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baska gezegenden gelmis gibiydiler" sozuyle de dile getirmistir (Frick, 2000). Maslow'a
gore Wertheimer ve Benedict insan dogasimn en miikemmel omekleriydi. Bu yiizden
kendini gerccklesnrme ile ilgili ilk cahsmalanna Wertheimer ve Benedict ile basladi
(Schultz & Schultz, 2002). Aynca Maslow'a gore Spinoza, Thomas Jefferson, Abraham
Lincoln, Jane Addams, Albert Einstein ve Eleanor Roosevelt'de kendini gerceklestirmis
kisiler arasinda butunmaktacrr (Atkinson ve digerleri, 2006).
Cuceloglu (1993) da kendini gerc;ekle~tirmi~kisiler arasmda peygamberler, azizler,
liderler (Fatih Sultan Mehmet, Ataturk), biiyiik sanatkarlar (Mimar Sinan) ve biiyiik bilim
insanlan (Einstein) olarak belirtmektedir (Aktaran: Goksu, 2002).
Maslow, kendini gerceklestirmis . kisileri kendi kararlanni verebilen, kendini
organize edebilen ve yonetebilen kisiler olarak tammlamaktad1t (McLafferty & Kirylo,
2001). Buna ek olarak Maslow'a gore iki farkh siireci takiben iki tip kendini
gerc;ekle§tirmi§insan bulunmaktadir. Biri siradan insanlar (nontranscenders), digeri ise
ermis insanlardir (transcenders). Siradan insanlar iistiin basanli, ermis insanlar ise daha
ruhani, kendini iistiin goren ve doruk yasannlanmn sayisi daha fazla olanlardir, Buna
ragmen Maslow'un ermis insanlann ongorii ve icgorulerinin artmasiyla beraber daha az
mutlu olabildikleri (ornegin; Albert Einstein and Mother Teresa) ifadesi de belirtilmektedir

Maslow (1970), seckin kimseler iizerinde, klinik metotla derinligine yiiriittiigii
incelemeleri sonucunda kendini gerceklestirmis kisilerin en belirgin ozellikleri olarak
sunlan saptarmsnr (Aktaran: Kuzgun, 1972, 173-174):
1- Gercegi Oldugu Gibi Algzlayabilme:

Arzu, beklenti ve onyargilann etkisi altmda

olmadan, nesne, olay ve insanlan olduklan gibi algilayabilme; genel, soyut ve kahplasmrs
511a.iua.u

cok, somut ve taze yasantilara deger verme.
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2- lcten Geldigi Gibi Davranabilme: Kurallan, merasimi, kahplasrms davrams bicimlerini
gereksiz sayip, icten geldigi sekilde hareket etme; disardan empoze edilen kurallardan cok
kendi gelistirdigi degerler sistemine gore davranma.
3- Bir Probleme Doniik Olmak: Genellikle kisisel olmayan, insanhkla ilgili bir problem
alanma koyulma; felsefi ve etik alanda temel sorunlarla ugrasma.
4- Kendine

Yeterli

Olma: Problemini kendi basma cozebilme, felaketleri vakarla

karsilayabilme; ketum ve sakin olabilme; baskalanndan yardim, destek ve iltifat
beklememe.
5- Cevreden Bagtmstz

Olma: Insanlan, yoksunluk giidiilerinin doyum araci olarak

gormeme; fiziksel ve sosyal cevreden bagimsiz olarak yasayabilme.
6- Takdir Edebilme:

Hayattaki giizellikleri devamli olarak taze, saf bir sekilde

algilayabilme ve begenebilme; giizellikler karsismda cosku ( ecstasy) hali yasayabilme,
7- Insanltkla Ozdesme: Insanhga derin bir sempati duyma, kendini insanlara yakm
hissetme.
8- Demokratik Bir Karakter Yaptstna Sahip Olma: Irk, simf egitim ve siyasal inane; farki
gozetmeksizin insanlarla dostluk kurabilme; insanlarda soy, sohret, servet yerine bilgi,
hiiner ve iyi kisilik ozelliklerine saygi duyma.
9- Niiktedanltk:

Kaba ve baskalanm kii<;iik diisiirticil sakalardan hoslanmama; ince,

filozofik degeri olan, giildiiriirken diistindiiren niikteler yapma.
10- Yarauctlik: Herhangi bir alanda yeni, orijinal bir eser meydana getirebilme.
11 - Sosyal Kaltplasmaya

Karst Direnis:

Kiiltiiriin gelistirdigi davranis kahplanm

benimseme zorunlugunu, modayi yakmdan izleme geregini duymama.
Degisik bir kaynakta bu ozellikler biraz daha farkh olarak soyle aciklanrrustir
(Schultz & Schultz, 2002, s. 607):
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1. Nesnel bir gerceklik algisi,
2. Kendi yaranhslanm oldugu gibi kabullenme,
3. Kendini bir tiir ise adama ve sorumluluk,
4. Davramslannda sadelik ve dogalhk,
5. Bagunsizlik, ozerklik ve mahremiyet ihtiyaci,
6. Yogun mistik veya dogaiistti deneyimler,
7. Tum insanhga yonelik empati ve sevgi,
8. Konformist bir yasam tarzma direnc,
9. Demokratik karakter yapisr,
10. Yaraticihk tutumu,
11. Yiiksek derecede sosyal ilgi (Adler'den odiinc almmis bir diisuncedir).

Baska bir kaynakta ise Maslow'un kendini gerceklestirmis insamn 15 6l9iitii su
sekilde siralanrmstrr (Ertem, 2002, s. 22-23):
1. Gercekleri algilama ve gerceklerle rahat iliski kurma,

2. Kendini, baskalanm ve dis diinyayi oldugu gibi kabullenme,
3. Icinden geldigi gibi davranma,
4. Problem merkezli olabilme ve sorumluluk alabilme,
5. Yalmz kendine ozgii bir yasarru olma,
6. Neyin dogru olduguna bagimsiz olarak karar verebilme,
7. Giinliik yasamdan zevk alabilme,
8. Demokratik karakter yapisma sahip olabilme,
9. Yasamm derin boyutlanm gorebilmeyi saglayacak derin duygular yasama,
10. Sempati, empati, sefkat duygulan gelistirmis olma,
11. Derin kisilerarasi iliskiler kurabilme,
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12. Amaci aractan ayirabilme,
13. Dusmanca olmayan ince bir mizah duygusuna sahip olabilme,
14. Yarattci olma,
15. Toplumsal kahplasmaya karsi direnc gosterme ve herhangi bir kiiltiirii asabilmedir,
Maslow'un kendini gerccklestirme kavramma gotiirdiigii varsayilan davramslar ise
su sekilde aktanlrmstrr (Atkinson ve digerleri, 2006, s. 479):
•

Y asann bir cocuk gibi tam bir ozumleme ve yogunlasmayla yasamak,

•

Gtivenli tarzlara takihp kalmaktansa yeni bir seyler denemek.

•

Deneyimleri yorumlarken

gelenegin, otoritenin ya da cogunlugun sesinden cok,

kendi duygulanm dinlemek.
•

Diinist olmak; "oyunculuk"tan ya da rol yapmaktan kacmmak,

•

Goriisleri c;ogu insanm goriisleriyle cakismryorsa gozden dusmeyi goze almak.

•

Sorumluluk sahibi olmak.

•

Karar verdigi sey ne olursa olsun o konuda cok cahsmak,
Farkh olarak ele alman bazi ozellikler bulunsa da kendini gerceklestirmis insanlarm

ozellikleri asag; yukan aym davrams ve olcutleri icermektedir,
Maslow, kendini gerceklestirmis kisilerin, kendini gerceklestirmemis

kisilere gore

daha saghkh ve kaliteli yasarms olduklarma inamyordu, Aynca kendini gerceklcstirmis
kisilerin bircok olumlu ozellige sahip olmasma ragmen mukemmel
belirtmistir,

Kendini gerceklestirmis

olmadiklanm

da

kisilerde olumsuz ozellikler olarak asabilik, fevri

cikislar, inatci alma, sinir bozucu ve srkici olma gibi gonilebilecegine

de deginmistir

(Sumerlin, 1997).
Maslow'a

gore

kendini

gerceklestirmis

kisilerin

bircok

olumlu

ozelligi

bulunmaktadir. Bunlardan bir kismi soyle siralanmaktadir: Demokratik olan; sunf, egitim,
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sevgisini
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vermekten cok sevilen cimkii sevilmeye deger olan; ozerk olan ya da topluIJl'-...~~i}.,,
giicleri tarafmdan yonetilen; diger insanlara gore daha derin kisilerarasi iliskileri olan
kisilerdir (Sumerlin, 1996). Sumerlin ( 1997) 'de insanm potansiyelini kullanarak kendini
gerceklestirmesinde risk almasmm da onemli bir ozellik oldugu gorii~iinii savunmaktadir,
Shostrom
dustincelerini

(1964),

Maslow'un

kendini

ele alarak kendini gerccklestirmis

gerceklcstirme

kavrami

hakkmdaki

ve kendini gerceklestirmemis

ozelliklerini sifatlasnrarak bir liste olusturmaktadir.

kisilerin

Bu listenin kendini gerceklestirmis

kisilerle ilgili olan sifatlardan bir bolumu soyledir; motive, ilgili, yapici, yaratici, kendine
giivenen, zenginlestirilmis,

mutlu, sorumluluk sahibi, demokratik, kabul edici, toleransh,

miitevazt, tamamlanmis ve basanh. Kendini gerceklestirmemis kisiler icin ise; onyargih,
sabit fikirli, karsilanmarrus, endiseli, benmerkezci ( egosentrik), kendine aciyan, tedbirli,
miilayim, saldirgan, stipheci ve baskm olarak ifade edilmektedir
1996). Bu ozellikler

de Maslow'un

kendini

gerceklestirmis

(Aktaran: Sumerlin,

kisilerin

ozellikleriyle

ortusmektedir.
Maslow'a gore bir birey tum ihtiyaclanm karsilamis olsa bile kendi gercek dogasim
ifade edinceye kadar rahat ve mutlu olamaz (Ercoskun & Nalcaci, 2005). Bu noktada
Maslow, kendini gerceklestirmis kisilerle ilgili olarak iki onemli tecriibeden bahsetmistir:
Mutluluk ve istedigine ulasma (Ertem, 2002). Y ani tiim ihtiyaclann doyurulmasi insam
mutlu etmemektedir.

Asil onemli olan insamn kendi potansiyelini

ortaya koymasi ve

istedigine ulasmasidir.
Frick (2000), 1968 yilmda Brandeis Universitesinde Maslow ile yapngr gorusmede
kendini gerceklestirme ihtiyaci ile ilgili pek eek bilgi elde etmistir. Maslow'a gore kendini
gerceklestirme basamagmdan

onceki tiim ihtiyaclar karsilansa bile bu o kisinin kendini

-<
);
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gerceklestirme basamagma gectigi ve bunu karsiladigr anlamma gelmemektedir. Burada
kendini gerceklestirme cabasi kisiye baghdir. Bazi insanlar kendini gerceklestirmeye
egilirken bazilan depresyona girebilir. Aynca zeki olmayan kisilerin de kendini
gerceklestirebilecegi gonisimdedir. Bir diger onemli nokta ise kendini gerceklestirmis her
insamn aym seviyede gerceklestirmis olmadigtdir. Yani kendini gerceklestirmenin de farkh
seviyeleri vardrr. Maslow bu farki sadece saghkh (merely healthy) ve kendini
gerceklestirmis kisi olarak ikiye aymmstrr ve bu farkm onemli oldugu iizerinde durmustur,
Sadece saghkh olan kisilerin potansiyelinin bir krsmmi kullandignn ifade etmistir, Sadece
saghkh kisilerin doruk yasannlan (peak experiences) yoktur. Bu fark da bu yaklasnnm
ortaya cikmasma neden olmustur. Kendini gerceklestirmis kisiler ise ermis (transcenders)
ve doruk yasantilan olan kisilerdir. Maslow, bu doruk yasantilan; insanliga hizmet etmek,
baskalanna yardim etmek, iyi insan olmak ve egosunu asmak olarak orneklendirmistir.
Maslow'u bu farki kesfetmeye iten ise Eleanor Roosevelt'tir. Roosevelt'in, temel
ihtiyaclan karsilanrms, potansiyelini iyi bir sekilde kullanmis, nevrotik olmayan ve
cocuklugundaki sorunlan asmis biri olmasma ragmen doruk yasantisi yoktur (Frick, 2000).
Maslow, Truman ve Eisenhower icin de iyi yonde potansiyellerini kullandiklan
ancak degerler ve kiiltiiriin etkisinde fazla kaldiklan dusimcesinden bahsetmistir,
yiizden

bir

seyin

eksik

oldugunu

belirtmistir.

Sadece saglikl1 kisileri

Bu

Kendini

Gerceklestirmedeki en alt seviyedeki kriterleri karsilamis olan, "Truman- EisenhowerRoosevelt Sendrom" olarak adlandirarak, Martin Bulber ve Aldous Huxley gibi kendini
gerceklestirmis kisilerden farkh olarak gormustur, Bu kriterler dismda kalan kriterin
"ermislik (sage-saint)" oldugunu belirtmistir, Bu iic; kisinin bu kritere sahip olmadigim, bu
nedenle sadece saghkh kisiler olarak kaldiklan gorusum; ortaya koymustur (Frick, 2000).
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Maslow "doruk yasantilar"

kavrarm icin normal bireyin ozellikleri ve

gereksinimlerine odaklanmis ve sevgi, yarancilik ve bireyin tam bir rahatlama
hissedebilecegi ya da daha bilinen bicimiyle yogun heyecan yasayabilecegi durumu olarak
yazrrustir (Sharf, 2014). Buna ek olarak, Atkinson ve digerleri (2006)'nde mutluluk ve
doyumla tammlanan bu yasanti icin gecici olan, caba gerektirmeyen, benmerkezci olmayan
istedigine ulasma ve kusursuzluk anlamlarma da deginilmektedir.
Weinberg (2011) ise Maslow'un onemini vurguladigi doruk yasantilar icin
"mutluluk ve tiim potansiyelini kullanmadan dogan memnuniyetin en yiiksek oldugu anlar"
ifadesine yer vermektedir. Maslow (1954) kendini gerceklestirmis kisilerin sikhkla
yasadigi kendinden gecme (ecstasy) durumunu §U sekilde aktarmaktadir:
Kendini gerceklestirmekte olan insanlar, hayatm temel varhklanna zevkle,
merakla, safca, hatta kendinden gecercesine tekrar ve tekrar siikreden muhtesem bir
kapasiteye sahiptirler ama bu deneyimleri baskalan da yasayabilir, Bu yilzden oyle
bir insan ki herhangi bir giinbatmu sanki ilk kez goruyormus gibi giizel goztiksiin,
milyonlarca cicek gordukten sonra bile sadece bir cicek nefes almayi guzel kilsm.
Gordiigii bininci bebegi sanki ilk defa gordugtl gibi mucizevi bulsun. Kisi sahip
oldugu sansi evlendikten otuz yil sonra da devam ettirerek esi altmis yasmdayken
bile kirk sene oncesi gibi guzelligi karsismda sasirsm, Boyle insanlar, giindelik
islerinde olsalar bile anbean hayatm mesguliyetlerinde heyecan verici, heyecanh ve
kendinden gecme durumunda olabilirler (Aktaran: Weinberg, 2011, s. 20).
Maslow, bireyin dogustan getirdigi gucleri kullanabilmesi icin ihtiyaclar hiyerarsisi
piramidindeki tiim ihtiyaclannm sirasiyla doyurulmasmm onemli oldugunu belirtmektedir.
Alt diizeydeki ihtiyaclan

doyurulmayan insanlann,

iist diizeydeki ihtiyaclannin

doyurulmasma ara srra ulastiklan sarulmaktadir. Maslow, eger birey tiim ihtiyaclanm
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sirayla doyurabilirse kendini gerceklestirmesi orta yaslarda olabilecegini ifade etmistir
(Ercoskun & Nalcaci, 2005).
Kendini gerceklestirmis insanlar nevrozdan uzaktir ve neredeyse hepsi orta yasta
veya daha yashdir. Maslow'a gore bu insanlar niifusun % l 'inden bile daha azdir (Schultz
& Schultz, 2002). Bununla beraber Maslow'un "Eupsychia" olarak adlandirdigr tiim
insanlann kendini gerceklestirmis oldugu bir iitopyasi da vardi (Weinberg, 2011).
Bazi kaynaklarda ise Maslow'un ihtiyaclar hiyerarsisi piramidi yaklasmnyla ilgili
karsrt gorusler bulunmaktadir ve yaklasnm yetersiz bulunmaktadir, Omegin; Crandall ve
Jones'a gore Maslow'un kendini gerceklestirme kavrami belirsizdir. Aynca Maslow'un
yaklasmn bircok problemi banndirmaktadir. Weiss (1991)'e gore olcmede bulunan bu
problemler Maslow'un yetersiz fikirleri yiiziindendir (Aktaran: Sumerlin, 1997). Ancak bu
olumsuz goriislere ragmen Maslow'un ihtiyaclar hiyerarsisi yaklasnmndan ha.la. literatiirde
yararlamlmakta ve kullamlmaktadir.
4.4 Rogers'm

Damsan

Merkezli

Psikolojik

Damsma

Kurammda

Kendini

Gereeklestirme Kavrammm Yeri
Rogers yazilannda kendini gerceklcstirme egilimi icin temelde olumlu olan belli
kosullann saglanmasiyla kisinin kendini yonetme, diizenleme ve kontrol etme kapasitesine
sahip olmasi seklinde belirtmistir (Nelson-Jones, 1982). Bu yontl ile Maslow'un kendini
gerceklestirme yaklasmum aciklamalannda dikkate almis gortinmektedir.
Organizmayi dinamik bir sistem olarak goren Rogers'a gore tek bir yasam amaci
vardir. Tiim davramslan aciklamak icin yeterli gonilen kendini gerceklestirme gudiisudiir,
Bu kavramda organizmanm geliserek farkhlasmasi ve daha sosyallesmis hale gelmesi
anlamlanni icermektedir, ileri dogru gelisme egilimi, kisinin secenekleri algilayarak iyi ve

kottl hakkmda bilgiye sahip olmasi iyi secim yapmasma yardnnci olabilmektedir
1972).
Rogers'm kurammdaki kisinin tum potansiyelini kullanmasiyla bireyin n..a.uuuu1111a
etki edecek faktorler; kendini gerceklestirme egilimi, benlik kavrami ve benligin birlikte
uyumlu oldugunda kendini gerceklestirme olmasi yoniindedir (Nelson-Jones, 1982). Bu
baglamda Rogers ile Maslow'un kendini gerceklestirme kavrarm kapsammda yaklasimlan
asagidaki tabloda ozetlerunektedir (Tablo 5).
Tablo 5'teki durum, Rogers'm psikolojik damsma kurammm temel ilke ve
czellikleriyle Maslow'un kendini gerceklestirme yaklasimmm ozellikleriyle ortii§tiigii
yoniinde bir sonucun tartisilabilecegini ortaya koymaktadir, Buna ek olarak Maslow ve
Rogers'm psikolojik danisma ve yasam amaclan icin kendini gerceklestirme veya tam
olarak potansiyelini kullanmakta olan kisilerin benlik kavramlarmda bulunan ortak bazi
ozellikler gorulmektedir. Bu alti ozellik; gcrcekci algilama, mantikh olma, kisisel
sorumluluk, kendine saygr duyma, iyi derecede kisisel iliskiler kurma kapasitesi ve etik
yasam olarak ortaya crkmaktadir (Nelson-Jones, 1982). Whitson (2014) da, tam olarak
potansiyelini ortaya koyan kisinin Maslow'un tanmnyla paralel oldugu ifadesine yer
vermektedir. Maslow ve Rogers'm bu anlamda temel ozelliklerinin ortak pek 90k noktasi
ve amaci oldugu soylenebilir. Aynca Tablo 5'te Rogers'm gelecegin insanma dair de
ozellikler bulunmaktadir, insanlara, dogaya ve icsel diinyaya yakmhk ve kurumlara karsi
olma, biitiin olma arzusu gibi cogu ozelligin yine Maslow'un kendini gerceklestiren
insanlar icin olan ozellikleriyle benzerlik gosterdigi goriilmektedir.
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Tabla 5
Rogers ve Maslow'un Yasam ve Psikolojik Damsmaya Yonelik Amaclan (Nelson-Jones,
1982).

Rogers

Maslow

Rogers

Genel amae

Genel amac

Genel amae

Tam

olarak

fonksiyonda Kendini

bulunan (olgun) insan

gerceklestiren Gelecegin insam

(psikolojik

olarak

saghkh)

msan
Ozellikleri

Ozellikleri

Ozelltklerl

-Yasannlara acik ve gercekci

-Gercegi 90k iyi algilama

-Hem ic hem dis diinyaya

olarak algilayabilme

-Kendini,

-Mantikh olan ve savunucu dogayi
olmayan

baskalanrn

giderek

daha

ve

90k -Otantiklik arzusu

kabullenme

-Yasamm varolus siireclerine -Spontanhk,

acik olmak

-Bilim ve teknolojiye karsi
yakmhk

ve

siiphecilik

bagh

dogalhkta giderek artis

-lnsan olarak bir biitiin olma

-Organizmamn deger bicme

-Probleme odaklasmakta artis

arzusu

siirecine giivenme

-Mahremiyet arzusunda ve -Samimiyet istegi

-Varoluscu yasantilar siirme

uzaklasma isteginde artis

-Baskalanndan farkh olmamn

-Bagimsizhkta

sorumlulugunu kabul etme

kiiltiirlesmeye karsi direnc

artis

-Insanlarla bir siirece girme
ve

-Baskalanna ozen gosterme
-Dogaya yakm olma tutumu

-Cevre ile yaratici iliskiler -Biiyiik olcude takdir etme -Kurumlara karsi olma
kurma

tazeligi

-lcindeki otoriteye giivenme

-Baskalanm ozgim bireyler

-Daha sik doruk yasannlar

-Maddelerin onemsiz olmasi

olarak kabul etme

-lnsan cinsi ile ozdeslesmede -Maneviyat arayisr

-Kendine deger' verme

artis

-A91k ve ozgilr olarak anhk

-Daha derin, daha belirgin

yasantilaryasama

kisilerarasiiliskiler

-Istediginde, kendisiyle ilgili -Daha demokratik karakter
olarak farkettiklerini zengm yapisr
bir sekilde ifade etme

-Yaraticihkta

onemli

derecede artis
-Etik degerleri ayirtetmede
iistiin bir yetenek
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Rogers'a

gore kendini

gerceklestirme,

sosyal evrimin

ve sagaltnnm

en son

amacidir, Rogers, kendini gerceklestiren kimseye "kapasitesini tam olarak kullanan (Fully
Functioning)"

kisi demektedir.

Kapasitesini

tam olarak kullanan

kisilerin

ozellikleri

Rogers'a gore soyledir (Karahan & Sardogan, 1994, s. 82-83):
1. Kendi yasantilanna

acik olacak ve kendini tehdit altmda hissetmeyecektir.

Boylece:
2. Her yasantisi bilincli olacaknr.
3. Her davranis yasantiya yakm olacaktir,

4. Yetenekler ve davranislar, birbirine yakm ve uyumlu olacaktir.
5. Kisilik yaprsi yeni yasantilara acik olup degisme gosterebilecektir,
6. Kendini siirekli degerlendirmeye acik tutabilecektir.
7. Kendine

su veya

bu bicimde deger bicmeyecek, oldugu gibi kabul edebilecektir.

8. Her olaya uyumu, o olaym getirdigi kendine ozgii sartlara gore olabilecektir.
9. Gercekleri bilincli olarak

denedigi, bu yiizden yasantilanm

ve olaylan

carprtmadigi ve gorebildigi icin, kendi mantik ve bilincine giivenli olacaktir,
10. Yukanda belirtilenleri yapabildigi icin de cevresi ile olabilecegi oranda denge
ve ahsveris icinde bulunacaktir.
Bir diger kaynaga gore Rogers'm

psikolojik

damsma kuramma

gore kendini

gerceklestirmis insanlann ozellikleri soyledir (Schultz & Schultz, 2002, s. 611):
1. Tum yasantilara acikhk,
2. Her am dolu dolu yasama egilimi,
3. Kisinin

baskalannm

dtisunceleri

veya

davranabilmesi yetenegi,
4. Dusunce ve davramsta ozgtirliik duygusu,

mantigi

yerine

kendi

icgiidiileriyle
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5. Yiiksek diizeyde yaraticihk.
Bu ozelliklerle Maslow'un kendini gerceklestirmis kisilerin ozellikleriyle benzerlik
gostermektedir.

Bu noktada

Gerceklestirme"

basamagmm

sonucunda

su hususlan

Rogers'm

"Benlik"

iliskilendirilimesi

vurgulamak

anlamh

kavrarm

ile Maslow'un

kapsammda

literatiirii

olmaktadir:

Rogers'm

anlammdaki insan dogasimn iyi oldugu ve kendini gerceklestirme
geldigi belirtilmektedir.

"Kendini
incelemenin

insan

gorii~ii

egiliminin dogustan

Cocukluktan itibaren gosterilen kosulsuz sevgi kuskusuz bireyin

olumlu benlik kavramma

katkida bulunacaktir,

Demokratik,

biitiinliigii icinde her birey kendini gerceklestirme

ozgur, saygi ve sevgi

egilimine daha da yaklasmaktadir.

Benlik kavrammm ideal ve gercek benlik arasmdaki farkm az olmasi kendini daha iyi
hissetmesine ve olan yeteneklerini gercekci bir sekilde sergilemesine ve boylece kendini
gerceklestirmesine ortam hazirlayacaktir.
Rogers'm

damsan

empatik anlayis, kosulsuz
duygulanm
yanhslan
kavramma

merkezli

psikolojik

damsmasmda

kabul ve saygr on plandadir.

yasamasi da onemli goriilmektedir.

bilinen

Damsma

teknikler

yerine

siirecinde kisinin

Damsanm kendini ifade etmesine ve

ya da gercekleri kendi kendine farketmesine yardimci olunur. Olumlu benlik
ulasmasryla

kisi kendini yeterli ve daha mutlu hissetmeye

baslayacaknr.

Kendinde olan yeteneklerini kesfetmesi ve bunlan kullanmasi hem kendine olan saygisuu
ve hayattan aldigr doyumu arttiracak hem de baskalan tarafmdan saygi duyulacaktir, Bu
durum kisinin var olan kendini gerceklestirme
gerceklestirmesine

katkida bulunacaktir.

gerceklestirmeye gotiirecektir.

egilimini de harekete gecirerek kendini

Yani olumlu benlik kazammi kisiyi kendini
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4.5 Psikolojik Damsma Kuramcilannm Kendini Gereeklestirrne Kavramma Bakis
A~Ilan
Kendini gerceklestirme kavrami ilk olarak Carl Jung'un yazilannda karsirmza
cikmaktadir, Jung (1966)'a gore fiziksel ihtiyaclar insanm genclik yillannda daha
onemliyken zamanla yerini manevi doyum saglayan iist diizeyde ihtiyaclara birakirlar.
Kisilik, siirekli gelisme egilimindedir. Bu gelismedeki amac, dengeli, harmonik ve olgun
bir benlik gelistirmektedir (Aktaran: Kuzgun, 1972). Bu benlik gelistirme anlayisi
Rogers'm kurammdaki benlik gelistirme yaklasmn ile ortiismektedir. Jung, kendini
gerceklestirmenin, kisiligin tum yonleriyle olgunluk icinde olmadan ve orta yasa (35-40)
gelmeden ortaya cikmayacagmi belirtmistir (Ertem, 2002). Maslow da aym sekilde
kisilerinkendilerini gerceklestirmelerinin orta yaslarda ortaya cikabilecegi gorii~iinii ortaya
koymustur,
Freud, kendini gerceklestirme kavrarmm kullanmamakla beraber insamn toplumla
catismadan temel fizyolojik ihtiyaclanm karsilamasi ve diirtiilerini gerektiginde kontrol
edebilmesi psikolojik olarak saghkh insan oldugunu gdstermektedir (Kuzgun, 1972).
Insanm bilinc, bilincdrsi ve bilinconcesi kavramlarma yogunlasan Freud, insanm daha cok
olumsuz yo~lerine vurgu yapmistir (Sharf, 2014). Jung, Freud'un tersine, insanlarm
kendini gerceklestirmesi icin yeterli kapasiteye sahip olduklanm savunmaktadir (Corey,
2008).
Rank kisinin yaratici olma potansiyelini ortaya cikarmasinm gerekliligine vurgu
yapmaktadir (Whitson, 2014). Rank, insamn icinde olusum halinde olan dogal bir egilim
bulundugunu ve bunun bagnnsiz yasama cabasmda olduguna inamr. Birey bagrmsiz
oldugu muddetce kimligini kazamr. Bu da ancak "yaratici irade" ( creative will) ile

miimkun olur. Siradan insan bu iradesini ortaya koymada basansiz kimsedir;
boyun egerek kimligini kazanmaz. Norotik, iradesini ortaya koymak ister ama
korkusu yuzunden bunu basaramaz, Saghkh insan ise bu cansan kuvvetleri birlestirebilmis
kimsedir. iradeli insan kendini gerceklestiren insandir (Kuzgun, 1972).
Adler'in kurammda asagihk ve tistunliik duygulanna dikkat cekilmektedir. Bunlar
da yasam tarzi ile bagdastmlarak iliskilendirilmektedir. Kendini gerceklestirme kavramim
ise, bir ustunliik arayisi oldugu ve bunun insan gelisiminin guclu bir dinamigi oldugu
gorusunde bulunmaktadir (Whitson, 2014). Aynca bireyin, sevgi ve erken cocukluk
donemindeki sosyal cevrenin etkisiyle beraber asagihk duygusundan kurtulup usttinliik
arayisiyla kendini gerceklestirmeye cahsmasrdir.
Kurt Goldstein, kendini gerceklestirme kavramnu insamn en temel guduleyici giicii
olarak tammlayan ilk psikologtur. Tum organizmalarm kapasitelerini kullanmak icin bu
egilime dogustan sahip oldugu ve normal kisiligin biitunlesmis, uyumlu ve siireklilik
gosteren bir yapida oldugu yaklasmu ifade edilmektedir (Whitson, 2014). Goldstein icin
kendini gerceklestirme, insanlann arayislanm ve kendilerini tam olarak ifade etmelerini
saglayan saghkh gelisim yeterlilikleridir (Sharf, 2014). Goldstein (1944)'e gore kendini
gerceklestirmeyi saglamak icin cevre sartlanmn uygun olmasi gerekmektedir. Eger
organizmanm ihtiyaclan ile cevresel faktorlerin elverisli olmasi uygun degilse organizma
bu ihtiyacmi karsilamaktan vazgecme yoluna giderek kendini daha alt diizeyde
gerceklestirmeye cahsabilir (Aktaran: Kuzgun, 1972).
Erich Fromm (1941) da toplumsal ihtiyaclara fizyolojik ihtiyaclardan daha fazla
onemli oldugunu vurgulamaktadir (Aktaran: Kuzgun, 1972). Fromm, insanlardaki iiretken
yonelimin (productive orientation) iiretken cahsma ve sevginin ortaklasa bir sonucu oldugu
ifadesine yer vermektedir (Whitson, 2014).

Albert Ellis' e gore insan hem akilci (bilissel) hem duygusal bir varhk
edildiginde, buna bagh olarak insanlann kendini gerceklestirmeye
yanmda, hatah davramslan,

hurafelere

inanma, hosgoriistlzltik,

yonelik cgruuucruuu
kendini suclama gibi

egilimleri oldugundan da bahsetmektedir (Topses, 2012).
Davramsci kurammm oncusu Bandura, "Y eterli-benlik" kavrammi kullanmaktadir,
Bu kavram,
hissederek

insanm yasamla
caba gostermesi

miicadele

anlamlanm

ederken kendini yeterli gormesi ve umutlu
icermektedir,

Diger bir deyisle yeterli-benlik

duygusu yuksek olan kisileri her tiirlii olumsuz durum veya kosula ragmen umutlu, mutlu
ve kendine

deger

veren

kisiler

olarak

tammlarmstir

(Schultz

& Schultz,

2002).

Arastirmalara gore akademik basanlar, yiiksek yasam amaclan koymayi hem ruhsal hem
fiziksel saghklanna

onem vermeyi de bu kisilerin

Cinsiyet farketmeksizin

yeterli-benlik

duygusunun

ozellikleri

arasmda tanimlamistir.

Jung ve Maslow'un

yaklasimmda

oldugu gibi orta yasta en yiiksek seviyede oldugu gonilmusriir. Ancak farkh olarak 60
yasmdan

sonra bu duygunun

yogunlugu

diismustur

(Schultz

& Schultz, 2002). Bu

anlamda, kendini gerceklestirme kavrami kullamlmarmsnr. Ancak kisinin kendine amaclar
koymasi, kendine deger vermesi, yasamla miicadele etme de umutlu olmasi ve cabalamasi
ve sonunda kendini yeterli gormesi kismen kisinin kendini gerceklestirmeye

calisma

egiliminde oldugu anlami cikanlabilir.
Arthur Combs ve Donald Snygg, fenomenolojik yaklasimdan etkilenerek benligin
devami ve gelisimi icin insan ihtiyaclannm

giderilmesinin

onemini vurgulamaktadirlar.

Onlann da Yeterli Benlik'i acikladiklan tammlannda kendini gerceklestirmenin

tammma

oldukca benzeyen ifadeler yer almaktadir (Whitson, 2014).
Varoluscu
kosullanndan

kurami

benimseyen

90k kendisinin

belirledigi

kuramcilar,

insanm

kendi

gorii~iinii savunmaktadirlar

yolunu

cevre

(Corey,

2008).
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Dogruyu bulmak icin simdiyi, ozgiir iradeyi, degerleri ve kisisel tecriibeleri vurgulamak,
kendini gerceklestirmeyi saglamak oldugu belirtilmektedir (Whitson, 2014).
Victor Frankl, mutlulugun aramlan bir sey olmadigmi, bize anlamh gelen
aktivitelerin bir yan iiriinii oldugunu belirtmistir. Kendini gerceklestirme oldugunda ve
amacnmza ulastrgnmzda ashnda erismis olmamaktayiz, Bencil bakis acisr gelisimini
engeller; kisi kendini neyi bulmaya adarsa kimligi de o adadrgi seye gore sekillenmekte
oldugu ifade edilmektedir (McLafferty & Kirylo, 2001).
Seligman ve Csikszentmihalyi ile Roberto Assagioli psikolojinin saghk ve
yeteneklilik yerine patoloji iizerinde cok fazla durdugunu belirtmislerdir. Asil amacm
yaraticihk, hizmet etmek, Jefferson, Spinoza ve Mozart gibi ozgiin bir sekilde yasamak
oldugu ifade edilmektedir. Bunun icinde bireyleserek kendi kimligini olusturma ve manevi
benligini kesfetme siirecleri yer almaktadir (McLafferty & Kirylo, 2001).
4.6 Kendini Gereeklestirmeyl 01.;mek Ieln Kullamlan Araclar
Maslow, "Kendini gerceklestiren insanlann cesitli olasihklar arasmdan secim
yapilabilen

sartlardaki bir durum icinde olduklan

ara~tmlabilecegini/gozlemlenebilecegini/bilimsel

bir sirada bilimsel yonden

olarak

incelenebilecegini

de

ifade

etmektedir" (Ozkul, 2007, s. 13). Maslow'un ihtiyaclar hiyerarsisi piramidindeki ihtiyaclar
goz oniinde bulundurularak bircok arac gelistirilmistir. Bu araclar sayesinde ihtiyaclan ve
insanm gelisimini hangi faktorlerin etkiledigi gortilebilmektedir. Literatiir taramasma gore
arastirmalarda sikhkla kullamlan olcekler bu bolumde aciklanmaktadrr.
1. Thunder Bay 01.;egi (Thunder Bay Questionnaire)
Orijinali 1976 yilmda Lakehead Universitesi tarafmdan, yashlar icin gelistirilen,
Maslow'un ihtiyaclar hiyerarsisindeki bes basamagi olcmeyi amaclayan ve Tiirkce
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versiyonunun
tarafmdan

giivenirlik

yapilrms
(1943)'un

venlik,

Sevme-sevilme,

ihtiyaclar

hiyerarsisi

Saygi

ve

ihtiyaclannm

temelinde

Kendini

isaretlemesiyle

ve Abukan

5 faktorde

Gerceklestirme)

ihtiyaclan

her biri 7 maddeden,
olusmaktadir,

elde edilmektedir

(Fizyolojik,

(Yildmm,

Gu-

ele almrmstrr.
saygi ve kendini

Katilimcilann,

4 'Iii Likert tipi olcek iizerinden

puanlar

(2014)

olusan bu olcek, ihtiyaclan;

tammlanan

ihtiyaclannm

maddeleri

Hablemitoglu

41 maddeden

her biri ise 10 maddeden

tiiriinii betimleyen

uygun olan secenegi

Yildinm,

Toplam

giivenlik ve sevme-sevilme

gerceklestirme
bir ihtiyac

calismalan

olan bir olcektir,

Maslow

Fizyolojik,

ve gecerlik

her biri

kendilerine

en

Hablemitoglu

&

Abukan, 2014).

2. Kendini Gerceklestirme Ktsa Formu (Short Index of Self-Actualization-SI)
Jones ve Crandall (1986) tarafmdan Shostrom'un

1968'de gelistirdigi envanteri

temel alarak 15 maddelik kendini raporlama envanterinin kisa formunu gelistirdiler. Altih
puanlama sistemi olan ve bunlarda yiiksek puanlarm cikmasim yiiksek diizeyde kendini
gereeklestirme diizeyiyle bagdastiran maddelerden olusturulmustur (Dominguez & Carton,
1997).

3. Tennese Benlik Kavranu Ol«;egi (Tennese Self Concept Scale-TSCS)
1965 yilmda Fitts tarafmdan bireylerin benlik kavramim olcmek ve degerlendinnek
dolayisiyla kendini gerceklestirme diizeyini olcmek icin de kullamlabilen

100 maddeden

olusan kendini raporlama envanteridir (Stanwick & Ganison, 1982).

4. Ki~isel Yonelim Envanteri-KYE (Personal Oreintation Inventory-POI)
Kisisel Yonelim Envanteri'nin
kendini

gerceklestirme

diizeyini

orijinali
belirlemek

Shostrom (1968) tarafmdan
amaci

ile

Rogers

ve

bireylerin
Maslow'un

yakla§tmlanndan yararlamlarak gelistirilmistir. Envanter, Kuzgun tarafindan 1973
Tiirkce'ye cevrilmistir (Dagli & Beyazsach, 2010).
5. Kendini Ger~ekle~tirme Engellerini Tarama Envanteri (KGETE)
Akkoyun ve Dokmen (1987) tarafmdan gelistirilen Kendini Gerceklestirme
Engellerini Tarama Envanteri (KGETE), Maslow'un ihtiyaclar hiyerarsisi yaklasunma
dayanarak universite 6grencilerinin kendini gerceklestirme yolunda karsilastiklan
problemleri tespit etmek amaciyla gelistirilmistir (Ertem, 2002).
6. Lowenfeld Mozaik Teknigi (Lowenfeld Mosaic Technic-LMT)
Lowenfeld Mozaik Teknigi (LMT), 1929 yilmda Margeret ve Lowenfeld tarafmdan
psikodinamik bakis acrsiyla gelistirildi. Yetmis yili askmdir psikolog ve terapistler
tarafmdan kullamlmaktadtr. Lowenfeld Mozaik Teknigi, Jung gibi semboller ve
arketiplerden yararlanarak olusturulan renk ve geometrik sekillerin olusturdugu yansitmaci
bir tekniktir. Biitiinsel ve hiimanistik yaklasunlann bir arada oldugu kisinin kendini
gerceklestirmesine yardimci olan ve kisinin tecriibelerini iyice anlamak icin kurulan derin
bir sagaltim iliskisidir. Psikodinamik yaklasnnla kisinin gecmiste yasadigi olumsuz
olaylan, hiimanistik yaklasimla kendini gerceklestirme giidiilerini ve potansiyellerini
gormesini saglamayi amaclamaktadir (Miller & Ruskowski, 2003).
Perticone ve Tembeckjian, Lowenfeld Mozaik Tekniginin, darusmanhk ve
psikoterapide, damsman ve damsanla kendini gelistirmesinde ve/veya benlik otesi ya da
ruhsal konulan kesfetmesinde yararh olabilccegini ifade etmistir (Miller & Ruskowski,
2003). Dolaytsiyla psikolojik damsmada da kullanabilir ve kisinin kendini gerceklestirmesi
icin potansiyelini kcstetmesine yardunci olabilir.

67

7. Sagbkh Yasam Bieiml Davramslan

Ol~egi-SYBDO (Health-Promoting

Lifestyle Profile)
1987 yihnda Walker, Sechrist ve Pender tarafmdan gelistirilmistir, Bireyin saghkh
yasam bicimi ile iliskili olarak saghg1 gelistiren davramslanm olcer. 1996 yilmda Nihal
Esin tarafmdan Tiirkce'ye uyarlanarak gecerlilik ve giivenirlilik cahsmasi yapilrmstir.
Olcek toplamda 48 maddeden olusmaktadir, Olcegin kendini gerceklestirme, saghk
sorumlulugu, egzersiz, beslenme, kisilerarasi destek ve stres yonetimi olmak iizere alti tane
alt grubu vardir, Olcegin tiimumin puani saghkh yasam bicimi davramslan puamm verir
(ilhan, Batmaz & Akhan, 2010).

Ancak 1995 yilmda Walker, Sechrist ve Pender

tarafmdan 4 madde daha eklenerek madde sayisi 52 'ye cikartrlnnstir (Turkel & Gimes,
2012).

8. Reiss Profili (The Reiss Profile)
Reiss ve Havercamp (1998) tarafmdan Maslow'un ihtiyaclar hiyerarsisi piramidi
goz onunde bulundurularak 15 farkli temel giidiiyii kapsayan 120 maddelik bir kendini
raporlama araci olusturulmustur. Bu maddeler katihmcilara sorularak hayatlannda
kendileri icin hangi giidiiniin ne kadar onemli oldugunu olcmek amaclanmrstir (Reiss &
Havercamp, 2005).

9. Kendini Gerceklestlrmenin

Kisa Formu (Brief Index of Self-Actualization-

BISA)
40 maddelik Kendini Gerceklestirmenin Kisa Formu (40-item Brief Index of SelfActualization) Sumerlin'in 65 maddelik Kisisel Tutum Anketi (65-item Personal Attitude
Survey)'nden kendini gerceklestirmeyi olcmek icin Maslow'un kendini gerceklestirmis
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kisilerin 11 ozelligini dikkate almarak hazirlanrmstrr. Kendini Gerceklestirmenin Kisa
Formu, 11 ozellikten 7 ozellige (Kendini Gerceklestirme, Kendini Gerceklestirme Korkusu
(Jonah Complex), Merak, Yalmzhktan Alman Doyum, Tecriibeye Acikhk, Demokratik
Kisilik, Yasamm Anlami ve Amaci) diisurtilerek gelistirilmistir (Sumerlin, 1996).

10. Brown-fain

Benlik

Dereceleme

Envanteri

(Brown-fain's

Self-Rating

Inventory)
Brownfain 1952 yilmda benlik kavrammi olcmek icin 11 'li puanlama sisteminden
olusan hem pozitif hem de negatif benlik kavranu degiskenlerini tek envanterde iceren
kisilerin kendilerini raporlama envanterini olusturdu (Cowen, 1954).
Bu envanterlerin dismda, arastirmalarda Maslow'un

ihtiyaclar hiyerarsisi

piramidinden yararlamlarak farkh sorularla bireylerin kendini gerceklestirme diizeyini
olcmek icin olusturulmus olan baska envanterler de bulunmaktadir. Aynca kullamlan
envanterlerin dismda acik uclu sorularla gorusme teknikleri de bu amac icin
kullamlmaktadir,

4. 7 Kendini Gerceklestlrme ile ilgili Demografik Arasnrmalar
Demografik arastirmalarda arastmlan esas faktorle iliskisi oldugu dusunulen
demografik faktorler, alt faktorler olarak da dusumilebilir. Bu demografik faktorler genel
olarak su sekilde siralanabilir; yas, cinsiyet, egitim diizeyi, gelir diizeyi ve aile yapilan
gibi. Arastirmamn amacma, yere ve duruma gore ozcllestirilerek baska faktorler de eklenip
cikanlabilir, Bu sekilde arastirmanm daha detayh ve saghkh bir sonuca ulasmasmda
yardimci olabilmektedir.

Maslow'a

gore kendini gerc;:ekle§tirmede yas onemli bir faktordiir. Paric:ki5y

(1982) da akademik basan ve verimli cahsma ah§kanhklannm

kendini gerc;:ekle§tirnie'}

olumlu yonde etkileyen faktorler olduguna dikkat c;:ekmi§tir (Aktaran: Akbas; 1993)
Goriiliiyor ki kendini gerc;:ekle§tirme diizeyini etkileyen pek cok demografik
bulunmaktadrr.
demografik

Bu nedenle

arasnrmalar

kendini

falctoi

gerc;:ekle§tirme ile ilgili c;:ah§malarda da c;:e§itL

yapllmi§trr.

Bu ara§t1rmalardan

bazilarma

tarihlerine . gore

siralanarak bu boltimde yer verilmisnr,
Cowen
ogrencilerine
psikolojik

(1954) tarafmdan
Brown-fain

yapilan

arastmnada

Benlik Dereceleme

araclar uygulanmisnr.

iki gruptan

Envanteri

Benlik Dereceleme

olusan iiniversite

ve cesitli kisilik ve sosyo-

Envanterinde

yuksek puan alan

ogrenciler, olumlu benlik kavramma sahip ve kendi oziinii benimseyen bireyler olarak
degerlendirilmi§tir.

Bununla

beraber yiiksek puan alanlarm

derin dinsel inanc;:lannm

olmadigr saptanmistir (Aktaran: Ozoglu, 1976).
Shostrom'un

(1964), Kisisel Yonelim Envanteri uygulayarak yapngi arasnrmada

kadmlann, kendini gerc;:ekle§tirme puanlannm

diger alt-olc;:eklerden daha yiiksek oldugu

bulunmustnr.
Kuzgun

(1972),

1971

yilmdaki

ara§t1rmasmda

ana-babalann

cocuga

karsr

tutumlanm olcmek icin tic tip ana-baba tutumundan olusan demokratik, ilgisiz ve otoriter
tutum dikkate almarak bir Ana-baba
Yonelim Envanterinin

Tutumu Olc;:egi geli§tirilmi§tir.

Aynca

Kisisel

gecerliligini olc;:mek adma hem bu envanteri hem de Ana-baba

Tutum Olcegini "Psikolojiye Giris" dersinde ii.niversite ogrencileri ii.zerinde uygulamisur.
Kat1hmcllann Kisisel Yonelim Envanterinden
babalanm

demokratik,

aldiklan puan ortalamalanna

gore, ana-

ilgisiz ya da otoriter olarak algilayan uc farkli denek grubu

(sirasryla 53, 55, 56) kar§Ila§tmld1gmda, ana-babalann tutumunu demokratik alg1layanlann
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en yiiksek puan ortalamasi aldiklan daha sonra ilgisiz ve otoriter algilayan gruplann takip
ettigi bulgusuna ulasilnusnr. Bu sonuca gore ana-baba tutumunun demokratik bir sekilde
olmasi kendini gerceklestirmeyi olumlu, disiplin ve sarth sevginin oldugu otoriter ana-baba
tutumunun olumsuz olarak etkiledigi ve ilgisiz ana-baba tutumunun ise bu ikisi arasmda
bulundugu gorunmektedir.
Hjelle (1975), kendini gerceklestirme ile dini etkinliklere kanhm sikhgr arasmdaki
iliskiyi olcmek icin Katolik karma kurumunda 63 erkek iiniversite birinci smif ogrencisine
J.\..amu119

dini etkinlik sayilan ve dini baghhklan gibi bilgiler toplamayi iceren demografik
Kisisel Yonelim Envanteri uygulanrmsnr,

Arastirma

sonucunda kendini

gerceklestirme ile dini etkinliklere katihm · sikhgi arasmda negatif bir iliski oldugu ortaya
cikmisnr, Dini etkinliklere katihm stkhgr az olanlarm kendini gerceklestirme egilimi daha
ciknustir.

Dini etkinliklere

siklikla katilan ogrencilerin

kendini gerceklestirme

puanlannm diistik c;1ktig1 ve buradan psiko-sosyal gelisimleri ile negatif bir iliskisi oldugu
ortaya konulmustur.
Foxman (1976) kadm ve erkek icin esit olarak 36 yetiskinin bulundugu arastirmada,
katihmcilara Tennese Benlik Kavrami Olcegi uygulanarak kendini gerceklestirme puanlan
olctilmilsttir. Rorschach Testi ile de belirsizlige

karsi tolerans dereceleri olctilmustur.

Arastirmanm sonucunda kendini gerceklestirme puanlan yiiksek olan kanhmcilann,

her iki

cinsiyet icinde esit olarak Rorschach Test puanlannm yiiksek ciktig; yani belirsizlige karsi
toleranslan da yiiksek cikrmstrr.

Hogan ve McWilliams (1978), 25'i erkek ve 33'ii kadmdan olusan 58 damsmanhk
boliimu ogrencilerine, Kisisel Yonelim Envanteri, Bern Cinsiyet-Rol Olc;egi (Bern SexRole Inventory) ve bazi kisisel bilgileri (boy, kilo gibi) ogrenmeyi iceren bir anket formu
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uygulannslardrr, Arastirmanm sonucunda kadmlann erkeklerden daha yiiksek kendini
gerceklestirme oramna sahip olduklan bulunmustur. Aynca, boy ve kilolanna ait negatif
tutumlan olan yani tatmini olmayan ogrencilerin, kendini gerceklestirme oranlan dii§iik:
cikrmstir.
Landau ve Maoz (1978), israil, Tel-Aviv'de yaptiklan arastirmada, 69-93 yas
arahgmda olan 25 kisiyle yarancihk (kendini gerceklestirmis olmak) ile yashhk siireci ve
olume karsi tutumlan arasmdaki iliskiyi gormek icin bir arastirma yapmislardrr.
Arastirmada katihmcilara yan-yaprlandmjnng bir anket formu ile katihmcilarla gonismeler
yapilmisttr. Bu formda Kendini Gerceklestirme, Y arancrlik, Adaptasyon, Olume Karst
Tutum ve Cinsel Iliskiye Karst Tutumu kapsayan bes temel konuda acrk uclu sorulara yer
verilmistir, Sonucunda, Kendini Gerceklestirme ve Yaraticrhk arasmda pozitif iliski
oldugu ifade edilmistir. Kendini gerceklestirmis kisilerin daha anlamh, yaratici yasamlan
oldugu ve yaslanma siireci ile daha iyi basa ciktiklan ve de oliimii daha cok kabullendikleri
gdrulmtistiir.
Nystul (1981), 220 iiniversite ogrencisine uyguladigr Kisisel Yonelim Envanteri ile
degum sirasi ve genis ailenin kendini gerceklestirme iizerindeki etkilerini bulmayt
amaclamistrr. Arastirmada Kisisel Yonelim Envanteri ve aile ile ilgili bilgilerin (kardes
sayrsi, degum sirasi gibi) almacagi bir form uygulanmrstir. Arastirmanm bulgulannda uc
cocuklu ailelerin ilk dogan erkek bireylerinde kendini gerceklestirme puanlannm daha
dii§iik oldugu ortaya cikrmsnr. Bu durum da Adler'in degum srrasi ile ilgili olan g6rii§iinii
desteklemektedir. Adler' de ilk dogan cocugun ebeveynlerinden gordiigii asm ilgiden sonra
ebeveynlerinin enerjisinin ve ilgisinin ikinci cocuga yogunlasmasi, ilk cocugun daha
endiseli ve bagimh bir yapiya sahip olmasma neden oldugunu ileri siirmtistiir. U9 cocuklu
ailede olan erkek ve kizlann kendini gerceklestirme egilimlerinin yiiksek olmasi ve ortanca
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olanm, dort cocuk ve daha fazla ailelere gore kendini gerceklestirmede daha yiiksek puan
aldigr ortaya ciknustir.
Dodez, Zelhart ve Markley (1982) anksiyete ve kendini gerceklestirme arasmdaki
iliskiyi olcmek icin 126 psikoloji ogrencisine "Psikolojiye Giris" dersinde Kisisel Yonelim
Envanteri uygulanmrstir. Kisisel Yonelim Envanteri'ndeki anksiyete ile ilgili olan 33
sorunun cikanlmasryla kendini gerceklestirme ile pozitif iliskisi oldugu ancak
cikanlmadigmda kendini gerceklestirme ile negatif iliskisi oldugunu gormuslerdir, Bu
durum Kisisel Yonelim Envanteri 'nin teorik olarak anksiyeteye karsi taraflr oldugu
seklinde ifade edilmistir, Ogrencilerin puanlan incelendiginde kendini gerceklestirme ile
anksiyete arasmda pozitifbir iliski bulundugu ve birbirine bagh oldugu belirtilmistir,
Lester ve digerleri (1983) Maslow'un ihtiyaclar hiyerarsisindeki ihtiyaclann
karsrlanmasmi olcmek icin bir arac gelistirdiler, Bu aracta her basamak icin IO soru yer
almaktaydi, Bu araci, 166 iiniversite ogrencisine ihtiyaclanndaki tatmini gormek icin ve
Eysenck

Kisilik

Envanterini

(Eysenck

Personality

Inventory),

nevrotiklik

ve

disadoniiklugtl olcmek icin ayn ayn uyguladrlar. Sonucunda, temel ihtiyaclardaki tatminin,
nevrotiklik ve kontrol odagma inamsla ilgili oldugu ortaya 91kt1. Temel ihtiyaclardaki
tatmin arttikca nevrotik puanmm dii§tiigii ve icsel kontrol odagi inamsmm artngi
gorulmustur, Bu da Maslow'un insanlann temel ihtiyaclardaki tatminleri arttikca psikolojik
olarak daha saghkh olduklan gorusumi desteklemektedir.
Gray (1986), yaslan 26-45 arasmda olan 100 kisiye (70 erkek ve 30 kadm) kendini
gerceklestirme diizeyinin bos zaman doyum degiskenleri ve sosyo-ekonomik faktorler
arasmdaki iliskileri olcmek icin Kisisel Yonelim Envanteri ve Bos Zaman Doyum Ol9egi
(Leisure Satisfaction Scale) uygulanrmstir. Arastirma sonucunda, bagimsiz degiskenlerden
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sadece, cinsiyet, medeni durum, egitim, meslek ve dinlenme degiskenleri

ile kendini

gerceklestirme diizeyleri arasmda anlamh iliskiler gozlenmistir,
Yiice (1987), iiniversitedeki

kiz ve erkek ogrencilerin

olusturdugu

katihmci

grubuyla grupla psikolojik damsma ve kendini gerceklestirme diizeyleri arasmdaki iliskiyi
arastirmayi

amaclanustir.

Kisisel Yonelim Envanteri uygulamasim

damsma oncesi ve

sonrasi uygulamistrr ama anlamh bir fark bulamarmstir (Aktaran: Ertem, 2002).
Topses (1988) yaptigi arastirmada ise bu durumun sonucu farkhhk gostermektedir.
Yetistirme yurdundaki genclerle (15-18 yas arasi) yapngi grupla psikolojik damsmanm
kendini gerceklestirme ve kaygi diizeylerine etkisini amac edinen arasnrmasmda, on-test
ve

son-test

sonrasi,

grupla

psikolojik

damsma

uygulamasi

sonrasmda

yetistirme

yurdundaki genclerin davranislannm olumlu olarak degistigi gonilmiisttir (Aktaran: Ertem,
2002).
Sackett (1988), Maslow'un hiyerarsisini kullandigi arasnrmasmda mesleki damsma
ile kendini gerceklestirme
yardmu alanlann

arasmdaki iliskiyi arastrrmrsnr. Buna gore, mesleki damsma

kendini gerceklestirme

diizeyleri yiiksek cikmisnr (Aktaran: Ertem,

2002).
Bir diger arastirmada

Sosyal ilgi, Kontrol Odagr ve Kendini Gerceklestirme

arasmda iliskiyi olcmeyi amaclarmsnr. New York Devlet -Oniversitesi psikoloji boltimu
ogrencilerinden 72 kadm ogrenciye tic alan icinde farkh olcek uygulanmisnr:

Sosyal ilgi

Indeksi (Social Interest Index), Icsel-Dissal Kontrol Odagi Olc;egi (Internal-External Locus
Scale) ve Kisisel Yonelim Envanteri. Arastirma sonucunda Sosyal ilgi, Kontrol Odagi ve
Kendini Gerceklestirme arasmda biiyiik olcude iliski bulunmustur. Icsel kontrolii yiiksek
olan kadmlarm, sosyal ilgi ve kendini gerceklestirme
kadmlardan daha yiiksek crkrmstir (Hjelle, 1991 ).

egilimi, sosyal ilgisi dustik olan
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Runco, Ebersole ve Mraz (1991), 64 (36 kadm ve 28 erkek) iiniversite ogrencisiyle
Y arancrhkta Nasil Dii§iiniiyorsun Testi (How Do You Think Test of Creativity), Sifat
Kontrol Listesi (The Adjective Check List) ve Kendini Gerceklestirma Kisa Formu (Short
Index of Self-Actualization)
gerceklestirme
Maslow

ve

uygulayarak

yaptiklan

arastirrnada, yarancihk

ve kendini

arasmda guclii bir pozitif iliski oldugu ortaya cikmisnr. Bu calismada
Rogers'm

yarancilik

ve

kendini

gerceklestirms

ili§kilendirilmesinin

desteklendigi de goriilmektedir.
McLeod ve Vodanovich (1991), 154 iiniversite ogrencisi ile yaptiklan arastirmada
can srkmtisr egilimi ve kendini gerc;ekle§tirme arasmdaki iliskiyi mcetemtsterdlr. Kendini
Gerceklestirme Kisa Formu (Short Index of Self-Actualization) ve Sikilma Egilimi Olc;egi
(Boredom

Proneness

Scale) uygulanm§t1r.

Sonucunda,

sikilma

egilimi

ve kendini

gerc;ekle§tirme arasmda negatifbir iliski bulunmustur.
Akbas (1993), Kisisel Yonelim Envanteri ve bagnnsiz degiskenler hakkmda bilgi
toplamak icin Kisisel Bilgi F ormu uygulanan ara§t1rmada, 15-18 yas arasi lise ogrencilerini
kapsayan kendini gerc;ekle§tirme diizeyleri olc;iilmii§tiir. Arastirma

sonucunda,

sosyo-

ekonomik diizeyin iyi olmasi, ailenin tek cocugu olmasr, ebeveynlerin, ozellikle annenin,
egitim diizeyinin iyi olmasi, buna bagh olarak aile ici etkili iletisim ve problemleri cozme
metotlarmm olmasr, yasitlan ile olan grubunda lider olmasi gibi faktorlerin ergenin kendini
gerc;ekle§tirme diizeyinin

yuksek

olmasmda

onemli

bir etkiye sahip oldugu ortaya

crkrmstrr.
Oren (1995), arastmnasmda

kendini gerc;ekle§tirme ile sosyo-ekonomik

diizeyin

bazi boyutlan arasmdaki iliskiyi incelemi§tir. Kendini gerc;ekle§tirmenin bazi boyutlannda
kizlar lehine; alt ve orta sosyo-ekonomik diizeyden gelen kisilerin bazi alt olceklerinde orta

sosyo-ekonomik

diizeyden gelen ki§ilerin lehine; alt ve iist sosyo-ekonomik

diizeyden

gelen kisiler lehine anlamli iliskiler oldugu bulunmugmr (Dagli & Beyazsacli, 2010).

Sumerlin ( 1996), gecerlik ve giivenirlik c;ah§malanndan sonra 4 71 iiniversite
6grencisi ve 145 evsiz erkege Kendini Gen;ekle§tinnenin Kisa Fonnu (Brief Index of SelfActualization) uygulanrmsnr, Bunun sonucunda evsiz erkeklerin iiniversitedeki erkek
6grencilere gore temel ihtiyac;lann dusflk olmasmdan dolayi kendini gerc;ekle§tinne
egilimleri de dii§iik ciknusnr. Bu arastirmayla hem bu olc;egingecerliligi kanitlanmis hem
de Maslow'un alt basamaklardaki ihtiyac;lar kar§1lanmadankendini gerc;ekle§tinneegilimi
ba§lamayacag1g6rii§ii desteklenmi§tir.
Dominguez ve Carton ( 1997)'da aile tutumlannm kendini gerc;ekle§tinne ile
baglannli oldugunu yaptiklan cahsmayla desteklemi§lerdir. Ara§tinnalannda ebeveynle
ilgili Ebeveyne Ait Otorite Olc;egi (Parental Authority Questionnaire) ve Kendini
Gerc;ekle§tinneKisa Fonnu (Short Index of Self-Actualization)'nu iiniversite ogrencilerine
uygulam1§lard1r.Otoriter aile yapisma sahip olan ogrencilerin kendini gerc;ekle§tinnede
daha dtisuk puan aldiklan ortaya cikmistrr, Kendini gerc;ekle§tinnenin, otoriter aile yapisi
ile negatif, yetkici aile yaprsi ile pozitif iliskisi oldugu ifade edilmistir.
Sumerlin (1997), kendini gerc;ekle§tinne ve umut etme arasmdaki iliskiyi olc;mek
icin ozel bir iiniversitedeki toplamda 149 (111 kadm, 33 erkek) lisans ve yiiksek lisans
6grencisine Kendini Gerc;ekle§tinneninKisa Fonnu (Brief Index of Self-Actualization) ve
Umut Etme Olc;egi (Hope Scale) uygulannusm.
Gerc;ekle§tinnenin

Kisa

Fonnu'nun,

Maslow'un

Ara§t1nna sonucunda Kendini
dii§iincelerini

dcstekledigi

gozlemlenmi§tir. Umut etme ile kar§1la§tmld1gmda, kendini gerc;ekle§tinnenin tiim
potansiyelini kullanmayla iliskili oldugu ortaya cikrmsnr. Bu da Rogers'm kendini
gerceklestirmis kiside olmasi gereken 6zellikleriyle tecriibeye acik olma, baskalanna
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giivenme gibi ozelliklerin uyumlu oldugunu desteklemistir, Aynca kadmlann kendini
gerceklestirme puanlan erkeklerden daha yiiksek cikrmstir.
Ertem'in (2002) iiniversite ogrencilerindeki kendini gerceklestirme engelleri
arastirmasmda; 2000-2001 ogretim yilmda Inonii Universitesi Egitim Fakiiltesinden birinci
ve dorduncti suuflan kapsayan toplamda 403 ogrenciye Kisisel Bilgi Formu ve Akkoyun
ve Dokmen'in

gelistirdigi Kendini Gerceklestirme Engellerini Tarama Envanteri

uygulannusur. Birinci ve dorduncu suuf iiniversite ogrencileri arasmda yas, cinsiyet,
iiniversite giristeki puan tiirleri, tercih srrasi ve boltimiinden memnuniyeti, kaldiklan yer,
yetistigi aile ortami, sosyo-ekonomik diizeyleri, katildigi sosyo-kiiltiirel etkinlikler ve
kendinden memnuniyet faktorleri ile kendini gerceklestirme arasmda · anlamh farklar
bulunmustur, Kendini Gerceklestirme diizeyinin yiiksek olmasmda etkili olan faktorler
arasmdaki iliski: Yas ortalamasmm artmasma bagh olarak dordtmcu smiflar; cinsiyete gore
kizlar; puan tiirii ve tercih sirasma gore dordtmcu smifta olanlar; okudugu boliimden
memnun olanlar; ailelerinde demokratik yetisme algisi olanlar; ailelerinin sosyo-ekonomik
diizeyini orta olarak algilayanlar; iiniversitenin sagladig; sosyal etkinliklere katilanlar ve
kendinden memnun olanlarm lehine oldugu saptanmistir.
Bir diger arastirmada, Reiss ve Havercamp (2005) ABD ve Ontario'nm farkh
bolgelerindeki 12-80 yas araligmda olan 1712 kisiye Reiss Profili (Reiss Profile)
uygulanarak ihtiyaclann yasa gore degisimlerini gormeyi amaclamislardir. Arastirmada
Maslow'un yasa gore ihtiyaclann degi~tigi ve yash insanlann tist diizey ihtiyaclara
yoneldigi hipotezini olcmeyi amaclarmslardir. Arastirma sonucunda genclerin daha cok
temel ihtiyaclara (yemek, egzersiz) yoneldigine, yash insanlarm ise iist diizey ihtiyaclara
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(itibar, idealizm) yoneldigini ortaya cikarmisur. Bu da Maslow'un yaklasnmm arastirmak
icin yeni bir metod oldugunu gostermistir.
Ilhan, Batmaz ve Akhan (2010) tarafmdan 268 iiniversite ogrencilerine uygulanan
Kisisel Bilgi Formu ve Saghkh Yasam Bicimi Davramslan Olcegi'nin bulgulannda evli
olanlann kendini gerceklestirme diizeyleri yuksek cikmistir.
Dagh ve Beyazsach (2010), Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti Lefkosa Tiirk
Belediyesinde cahsan 116 personele Kisisel Yonelim Envanteri, Ana-Baba Tutum Olcegi
ve Kisisel Bilgi formu uygulanmisnr. Arastirma sonucunda, kanhmcilann kendini
gerceklestirme diizeyleri ile ana-baba tutumlanmn, gelir, yas, bolge, kardes sayisi ve
egitim faktorleri acismdan anlamh farkhliklar oldugu saptanmistir. Otoriter ve koruyucu
ana-baba tutumlanyla kendini gerceklestirme arasmda negatif yonli; ili~ki bulunmustur, Bu
cahsmayla Kuzgun 'un 1971 'de yaptigi cahsmasi yla, demokratik aile yapismm kendini
gereeklestirmeyi olumlu etkiledigi sonucu desteklenmis gorimmektedir.
Gokce (2011) yaptigi arastirmada Maslow'un ihtiyaclar hiyerarsisi piramidi esas
almarak olusturulan 58 sorudan olusan bir olcek gelistirilerek gecerlik ve giivenirlik
cahsmalan yapildiktan sonra, 2008-2009 ogretim yilmda Bursa merkez ilcelerindeki resmi
ve ozel ilkogretim okullan ile dershanelerde cahsan toplam 1093 ogretmenin goriislerini
almak icin kullamlmisnr. lhtiyaclann karsilanma diizeyi ile ihtiyaclara verilen onem
arasmda negatif yonlil bir iliski bulunmustur, Kendini gerceklestirme ihtiyaclanna
bakildigmda; her ii<; kurumda gorevli olan ogretmenlerin kendini gerceklestirme
ihtiyaclannm diger ihtiyaclanndan daha fazla karsrlandrgnu dusunmektedirler. Bu durum
her ne kadar farkli kosul ve kazanclara sahip olsalar da ogretmenlerin ogretmenlik
meslegini icra etmekten dolayi memnun olduklanm ortaya koymus gortinmektedir. Bu
arastirmanm en onemli bulgulan arasmda; alt duzeyde bulunan fizyolojik ihtiyaclann
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yeterince doyurulmamasma ragmen saygi ihtiyacunn daha iist diizeyde doyurulabilmis ve
kendini gerceklestirme ihtiyacmm karsilanmasmm diger ihtiyaclardan yiiksek olarak
cikmasidir. Bu durum, Maslow'un insanlann temel ihtiyaclannj karsilamadan bir iist
seviyedeki ihtiyaca gecemez yaklasimiyla ortii~memektedir. Bu da ihtiyaclara verilen
onemin kiiltiirel farkhhklara gore degisebilmekte oldugunu ortaya koyucu olmustur.
Crone ve Beike (2012) ara~t1rmalannda, 48 kisiye (16 erkek 32 kadm), kendini
gerceklestirme, davranis ve tutumlan ve demografik bilgileri arastirmak icin sorular
sorulmustur. Bir kontrol grubu bir de tip ogrencilerini kapsayan bir grup olusturulmustur,
Tip ogrencilerinin bulundugu gruba kendini gerceklestirme ile ilgili kelimeler verilip
ciimle kurmalan istenmistir. Bunlar; gelisim, ogrenme ve potansiyel gibi kelimelerdir.
Katihmcilar once sorulan cevaplanuslardn. Sonra aynmcihk ve onyargilarla ilgili bir
video seyrettirilmi~tir. Burada Amerika'da olan durum, bu durumun onemi ve en sonda bu
tiir tutumlar yerine yapilmasi gerekenler anlatrlmistrr. U9 hafta sonra e-posta yoluyla ayni
tiir sorular tekrar gonderilmistir, Buna gore tutumlannm degi~tigi gozlemlenmistir,
Kendini gerceklestirmelerinds bilincsiz olarak olumsuz tutumlanndan olumluya dogru
biiyiik olcude degisim olmustur, Sonuclar goz oniine almd1gmda, kendini gerceklestirmis
kisinin aynmcihk ve onyargilanmn daha az olabilecegi ya da bu konuda daha hassas ve
toleransli

olabilecegi

seklindeki ifadelere

yer verilmistir. Maslow

da kendini

gerceklestirmis kisilerin karakteristik ozelliklerinde onyargisiz olmaktan bahsetmistir
(Kenrick ve digerleri, 2010). Aynca McLeod ve Vodanovich (1991)'e gore de tolerans
tannnanin kendini ger9ekle~tirmeyle iliskili oldugu belirtilmektedir (Aktaran: Crone &
Beike, 2012). Deney grubu kendini gerceklestirmeyle ilgili olan kelimelerin bilincinde
olmadan kontrol grubuna gore daha iyi bir insan olmayi istemislerdir. Bu da kendini
gerceklestirmede bir adrm daha ilerlediklerini gosterebilir, Ancak bu calisma sadece
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aynmcihk ve onyargi konusunda gelisme gostermis diger konular icin bir degisiklik
gozlenmedigi ifade edilmistir,
Polat ve Kahraman (2013)'m bir klinik arastrrmasmda, yas ortalamasi 70 olan 93
yash bireye, kisisel bilgileri iceren bir anket formu, Saglikh Yasam Bicimi Davramslan
Ol9egi ve Cok Boyutlu Algilanan Sosyal Destek Ol9egi (CBASDO) uygulanarak yasam
bicimi davranislan ve algilanan sosyal destek arasmdaki iliskiyi olcmeyi amaclannslardrr,
Yash bireylerin Saghkh Yasam Bicimleri Ol9egi alt gruplanna ait puan ortalamalan
incelendiginde Kendini Gerceklestirme alt grubunun en yiiksek puam aldigi ve egitim
diizeyi olarak ele almdigmda ilkokul mezunlanmn, ortaokul ve lise mezunlanna gore
kendini gerceklestirme puanlannm en yiiksek cikarak anlamh derecede farkhhk gosterdigi
bulunmustur. Bu sonucun yasam boyu biriktirilen kahci yeteneklere, bilgi, dikkat,
problem-cozme becerisi gibi gelistirdigi bu yeteneklerin yashhkta daha bilincli ve aktif
olarak kullanabilmesi seklinde aciklanabilir,
Ivtzan ve digerleri (2013)'nin yaptigi arastirmada 18-60 yas arasmdaki 132 erkek
108 kadm olmak iizere toplamda 240 goniilltl katihmciya Kisisel Yonelim Envanteri
uygulanmistir. Kendini gerceklestirme diizeyinin yasa gore degisimini bulmak amaciyla
yapilan arastirmada 36 yas iizeri kisilerin kendini gerceklestirme puanlan 36 yas alti
bireylere gore daha iistte cikmisur.
Martin, Thomas, Charles, Epitropaki ve McNamara (2005), ic denetimli bireyler
davrarnslannm kendi yetenek ve cabalanndan kaynaklandigma yani sans, kader gibi baska
faktorlerden etkilenmedigine inamrlar. Drs denetimli bireyler ise cevresel faktorlerin
davranislanm etkiledigi ve kontroliin kendilerinde olmadigma inamrlar (Aktaran:
Ihtiyaroglu & Demir, 2015). "Yapilan arastirmalar, iv denetimli bireylerin drs denetimli
bireylere gore daha yiiksek diizeyde kendini gerceklestirmis (Zer, 2001), sorun cozmede
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kendilerini daha yeterli goren (Baglum, 2000), akademik basanlan yiiksek (Yager; 1999;
Onur, 2003), kaygr diizeyleri dtisilk ve kendi kararlanm kendisi verebilen (Balkuvvar,
1998) ve ozsaygrlan yuksek (Durak, 1997) bireyler oldugunu gostermektedir" (Ihtiyaroglu
& Demir, 2015, s. 285).

Tum arastirmalara bakildtgmda Tiirkiye, Kuzey Kibns Tiirk Cumhuriyeti ve diger
iilkelerde kendini gerceklestirme diizeyini olcmek icin farkh olcekler kullanilarak pek 90k
demografik arastirma yapildigi gorulmektedir. Kendini gerceklestirme diizeyinin yuksek
91ktig1 demokratik aile yapisi, yaraticihk, tolerans tammak, kendini, baskalanm ve diinyayt
kabullenmek, icsel kontrol odagi gibi faktorlerin etkiledigi arastirmalarla ortaya cikmisnr.
Yas ortalamasmm ileri olmasi, evli olanlar, kadmlar ve dinsel inane ve etkinliklere 90k sik
katilmayan kisilerde de yiiksek cikmistrr, Daha bircok demografik faktorun etkiledigi de
belirtilmektedir. Bununla birlikte Maslow'un yaklasnmm desteklemeyen bazi arastirmalar
da vardir, Burada temel ihtiyaclann karsilanmadan bir sonraki basamaktaki ihtiyacm
yilksek diizeyde ciktigmdan bahsedilmektedir. Halbuki Maslow daha sonra yer verdigi
arasnrmalannda bazi ihtiyaclann belirli durumlarda daha once de ortaya cikabilecegini
aciklamaktadrr (Yildmm, Hablemitoglu & Abukan, 2013).
4.8 Kendini Gereeklesttrmeyl Etkileyen Faktdrler
Rogers (1959)'a gore insanm yakm cevresi ile etkilesimi, kendini gerceklestirme
diizeyini etkileyen en onemli faktordur (Aktaran: Kuzgun, 1972). Rogers, cocugun sevgi
ihtiyacmm doyurulmasi icin yakm cevresi, ozellikle annesi oldugu gorusune vurgu
yapmisnr. Eger cocuk oldugu gibi kabul edilir ve organizmanm gelisimini saglamasma
yonelik degerlendirilirse cocugun orgensel ihtiyaclan ile cevrenin beklentileri uyumlu bir
sekilde devam eder. Boylece, kendini gerceklestirme icin uygun ortam olusmus olur
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(Kuzgun, 1972). Yani anne cocugu ile kosulsuz sevgi bagi kurarsa cocuk kendini
gerceklestirme yoluna gidebilir. Aksi halde cocugun benligi tiim yonleriyle gelisemez.
Aym sekilde Frankl de anne ve babalann cocuklanm yetistirirken verdikleri sevgi,
empatik

anlayis

ve

aralanndaki

iliskilerin

gii<;lii olmasmm

cocugun kendini

gerceklestirmesine katki saglad1g1gorusune dikkat cekmektedir (Hanley & Abell, 2002).
21.yilzyil damsmanhk uygulamalanndaki cokkiilturluluk konulannda, damsam
ruhsal olarak tammak, kiiltiir degiskeni ile yakmdan ilgilidir. Kendini gerc;ekle~tirme·
bireyin degerleri ve kisiligi ile tanrmlanmaktadir. Gelisim ihtiyaclanndan kaynaklanan bu
degerler bireylerin hayatlanndaki uyumu yonlendirmektedir (Gold, 2013). Bu baglamda
kendini gerceklestirmenin kisilerin degerleri ve yetistigi cevre de bu kavramm diizeyini
etkilemektedir. Psikolojik damsma uygulamalannda bu farkhhk dikkate almmahdrr,
4.9 Kendlnl Gerc;ekle~tirme Kavrammm Maslow ve Rogers'a Gore Anlamlari
Insancil kuramcilar, insanm sadece temel ihtiyaclanmn giderilmesinin onun mutlu
olmasi icin yetmedigini belirtmektedirler. insan, herhangi bir engelle karsilasrnadrgi siirece
geliserek bir varolus noktasma dogru ilerler. Rogers icin bu son nokta, "potansiyelini tam
kullanan kisi"; Maslow icin ise bu ulasilmasi gereken son nokta "kendini gerc;ekle~tirme"
ihtiyacidir (Pamuk, 2012).
Kendini gerc;ekle~tirme,Maslow'da gereksinim, Rogers'ta Benlik'e ozgii kazamm
olarak ele almmaktadir. Halbuki ihtiyac hiyerarsisi piramidinde "Benlik" diye bir kavram
yoktur. Rogers, benligin gelisimini siirekli olarak gelisen ve gelismekte olarak gordiigii
icin tiim potansiyelini ortaya koyan kisiyi kendini gerc;ekle~tirmi~olarak degil de kendini
gerc;ekle~tirmekteolan kisi olarak ifade etmistir (Schultz & Schultz, 2002). Bu ifade de
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Rogers'm kurammda "Kendini Gerceklestirme Egilimi" olarak yer almaktadir, Ancak,
Maslow'un ihtiyaclar hiyerarsisi yaklasimmda bu kavram bulunmamaktadir.
Kendini gerceklestirme Rogers 'ta hedef iken Maslow' da ihtiyaclar hiyerarsisi
piramidinde bulunan bir durumdur. Maslow'a gore kendini gerceklestirme bir son nokta
degil, insanm gelisimsel secimlerine gore risk alarak cesaret gerektiren ve devam eden bir
siirectir (O'Connor & Yballe, 2007). Rogers'm kurammda bir siirec hedefidir ve psikolojik
damsmanm iiriinii olarak ulasilabilir.
4.10 Kendini Gereeklestirmenin Psikolojik Damsmadakl Yeri
Akkoyun

(1989)'a

gore,

RPD'nin

temel

amaci

olan

bireyin

kendini

gerceklestirmesinde, alt diizeydeki ihtiyaclann karsilanmasi icin somut bilgilere ihtiyac
duyulurken, iist diizeydeki ihtiyaclann karsilanmasi icin psikolojik damsma yardmn
gerekmektedir (Aktaran: Ertem, 2002).
Rehberlik ve psikolojik darusma hizmetlerinin amaci olan bireyin kendini
gerceklestirmesi icin dogru yonlendirllmesi gerekmektedir. Okullarda rehberlik ve
psikolojik damsma servislerinde saglanan rehberlik hizmetleri ve buna dahil olan
psikolojik darusmanm bu alanda egitim almis kisilerce uygulanarak siireklilik saglanmasi
buyuk onem tasimaktadir. "Gelisimsel Rehberlik" olarak karsmuza cikan yaklasnn,
Y esilyaprak (2013) tarafmdan; bireye biiyiime ve gelisme siirecinde farklt gelisim
alanlanndaki temel ihtiyaclanm karsilamasi ile bu alanlarda o yas donemine ozgii gelisim
gorevlerini yerine getirerek biitiinsel olarak gelisimi saglamasini desteklemek icin verilen
hiz1netler

s elcl iricio

tan1mlanmaktadir.

Bu yaklesirn

Maslovv'un

ihtiyac;lar hiyerar§isindeki

ihtiyaclan dikkate almarak, ogretmenler bu ihtiyaclann diizenli olarak karsilanmasmda ve
ogrenctnln kendini ger9ekle~tirmesinde uygun ortam ve kosullan saglamaya caba
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gcstermelidirler.
olabilecegi
farkhhk

Ancak

her

cocugun

aym

de goz onunde bulundurularak

rehberlik

hizmetleri

acismdan

yasta

olsalar

uygun yontem

dikkate almdigmda

bile

farkh

gelisim

ve yaklasimlar

diizeyleri

secilmelidir,

Bu

iki grup temel ihtiyac su sekilde

belirtilmistir:
1.

2.

Y asamm

her

ihtiyaclar

ile,

doneminde

gecerli

Degisik yasam donemlerine
Maslow'un

gelisimsel

ihtiyaclar

ihtiyaclardaki

potansiyellerini

ti.im alanlarda

diizenli yardimlar

yapma cabasi

ve

ozgti gelisimsel

hiyerarsisinde

farkhhk

olan

ortaya koymasi

doyurulmasi

ihtiyaclardir

oldugu

goz oniinde

si.irekli

gereken

(Yesilyaprak,

gibi temel ihtiyaclar

bulundurularak
ve kendini

temel

2013, s.34).

karsilanmah

ogretmenler,

gerceklestirmesi

ve

ogrencilerin
icin stirekli ve

icinde olmahdirlar.

Bu yi.izden Rogers egitim ortamlannda

da ogrencilerin potansiyellerinin

farkma

vanlmasi icin uygun duygusal ortamm ve baglann olusmasmi onermektedir (Nelso-Jones,
1982). Rogers'm

kosulsuz olumlu saygi, empati ve kurularak egitim ortamlannda

rehber ogretmen ve psikolojik damsmanlann

da

diger ogretmenlerle de isbirligi icinde bu

ortarm saglamalan gerekmektedir. Aynca, psikolojik damsmamn benligi gerceklestirmek
icin anlama ve kabul etmeye dayah demokratik bir ortamm gerektigi de vurgulanmaktadir
(Ozoglu, 1976).
Cokkiilturluk

konulan

psikolojik damsmanlann,

kapsammdaki

psikolojik

damsanlann ki.ilti.ir farkhhklanndan

damsma

uygulamalannda,

kaynaklanabilecek

gelisim ihtiyaclan, degerleri ve kisiliklerini de goz onimde bulundurmalan
Bu sekilde damsanlanna daha iyi hizmet verebilirler (Gold, 2013).

degisik

gerekmektedir.
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BOLUM5
SONU<; VE ONERiLER
5.1 Sonne
Kendini gerceklestirme kavrammm hem Maslow'un lhtiyaclar yaklasmu ile hem de
Rogers 'm damsan merkezli psikolojik damsma kurami ile ortii~tiigii ve ortiismedigi
durumlar vardir. Hem Maslow hem de Rogers, Freud'un tersine insan dogasmm iyi
olusundan bahsetmistir, Kendini gerceklestirme egiliminin dogustan varolduguna
inannnslardir. Uygun ortam saglandigi takdirde kisilerin potansiyellerini ortaya cikardigr
gorusunde bulunmuslardir. Ancak kendini gerceklestirmeyi cevre ile ili~kiler, demografik
faktorler ve kisinin secimleri de etkilemektedir.
Maslow, tiim insanlann diger basamaklardaki ihtiyaclan karsiladiktan sonra
kendini gerceklestirmeyi de karsilanmasi gereken bir ihtiyac olarak gormustiir. Bu
ihtiyacm tiim . insanlar icin aym diizeyde karsilanmadigma ve bu basamaktaki ihtiyacm
doyurulmasmm

bir

secim

olduguna

da

deginmistir,

gerceklestirmeyi, insanm potansiyelini tam

Ancak

Rogers,

kendini

olarak kullanmasi olarak hastanede

damsanlanyla yapugi arastirmalar sonucunda kuramiyla one siirmustur. Benlik ve benlik
kavranu ifadelerini kullanarak psikolojik damsmalann sonucunda hedefin, benligin ust
diizeyde islevde bulunmasi, potansiyelini tam olarak kullanmasi yani neredeyse kendini
gerceklestirmesi olarak ifade etmistir. Gercek benlik ve ideal benlik arasmdaki farkm
azalmasmm insam ruhsal olarak saglikh kilacagmdan bahsetmistir. Rogers'a gore
sembolize edilmemis yasantilar benlik kavrammm gelismesini engellemektedir. Bu yiizden
yasantilar ve benlik kavrami uyumlu olmahdir. Yani psikolojik damsmada Maslow'un
kendini

gerceklestirme

kavrammm

Rogers'm

benlik

kavranu

ile btitimlesmesi
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amaclanmaktadir. Rogers'a gore bir hedef olan kendini gerceldestirme, Maslow'a gore bir
ihtiyac iken Insancil psikologlara gore bir giidii olarak goriilmektedir.

Kendini ger9ekle~tirmi~kisiler ya da potansiyelini tam kullanan kisilerin ozellikleri
icin Maslow ve Rogers'm ortaya koydugu bazi ortak ozellikler vardir. Bunlar; diger
insanlar ve diinyayla iletisim ve etkilesim halinde olma, ozgur davranma (ba~kalannm ve
sosyo-kiiltiirel baskilann etkisinde kalmadan), kendini, baskalanni ve diinyayi oldugu gibi
kabul etme, yaratici olma, olumsuz durumlarla basa cikabilme gibi sayilabilir, Maslow'un
ihtiyaclar hiyerarsisi piramidi ile ortaya koydugu kendini ger9ekle~tirme kavrami,
· Rogers'm damsan merkezli psikolojik damsma kuramiyla insanlann ulasmasi gereken
ortak amac olarak ortusmektedir. Farkhhklar bulunsa da bireylerin en sonunda
potansiyellerini kullanarak, benlik kavrarmm gelistirmesi yani kendini gerceklestirmesi
amaclanmaktadir. Bu noktada, psikolojik damsma uygulamasmdan gecmis gibi olduklan
seklinde bagda~tmlabilir.
Psikolojik damsma uygulamalannda damsanlarm durumlanmn belirlenmesi,
farkmdahk edinmesi ve bu ozelliklerin kazandmlmasmda,

danrsmanlann temel ve

gelisimsel ihtiyaclan goz oniinde bulundurularak damsana daha verimli sekilde kendini
gelistirmesi ve ger9ekle~tirmesine yardimci olmalan gerekmektedir. Bu anlamda,
psikolojik damsmada, Damsman'rn kendini gerceklestirmis kisilerin ozelliklerinin bilmesi,
kendini gerceklestirme diizeyini etkileyen faktorlerin goz onunde hulundurmasi, temel ve
gelisimsel ihtiyac ya~ donemlerine dikkat edilmesi, gerekirse bu amacla gelistirilen
olceklerin kullanmasi, uygun ortam ve kosullann
ger9ekle~tirmesinekatki saglayacaktir.

saglamasi

damsanm kendini
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5.2 Oneriler
Arastirmada irdelenen kendini gerceklestirme kavrammm hem literatiirdeki anlam
ve onemi bakimmdan hem de psikolojik damsma uygulamalanndaki

yeri incelendiginde,

arastirmamn smirhhklan da goz oniinde bulundurularak asagidaki durumlann arastmlmasi
giindeme gelebilir.
1. Ele almmamis kaynaklar ve goriisler 1~1gmda kendini gerceklestirme kavrami
anlamlanna ve onemine iliskin tekrar degerlendirilebilir.
2. Psikolojik
kavramma

damsma

uygulamalannda,

yonelik yaklasimlara

Maslow'un

yer verilmesinin,

kendini

gerceklestirme

dikkate ahnmasmm

amaca uygun

olacagi kabul edilebilir.
3. Benlik
psikolojik

gelistirme

damsma

kavram

ile kendini

gerceklestirme

ve kuramlanndaki

ihtiyacmm

yeri ve ortiisme

btrtunlesmesinin

durumu,

damsman

yetistirme programlarmda ele almabilir.
4. Farkh egitim diizeylerindeki
gorevli kisilere ve akademisyenlere

rehberlik

ve psikolojik

uygulamalardaki

damsma servislerinde

durumu saptamak icin goriisleri

almarak cesitli arastirmalar yapilabilir,

5. Kendini gerceklestirmeyi

olcmek rein kullamlan olceklerin uygulanmasi

ve

demografik bilgilere gore durumun degisip degismedigi ile ilgili arastirmalar yapilabilir,
6. Psikolojik

damsmada

bu olcekler

kullamlarak

damsanlann

gelisimlerine

yardimci olmak icin kullamlabilir.
7. Kendini gerceklestirme kavramma iliskin yeni olcme araclan olusturulabilir.

8. Kendini gerceklestirmeye
kullamlmasi saglanmahdir.

yonelik olcme araclannm

amaclanna uygun olarak
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