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SOSYAL "MtKROKOZMOS" tLE "tLtŞKİNtN ŞtMDİ VE
BURADALIGI"NİN BAGLANTISI

Doç. Dr. Nilüfer VOLTAN.ACAR*

GİRİş

Grupla psikolojik damşmanın, bireysel damşmayla karşılaştırıldığın-
da birçok üstün yanlarının olduğu görülmektedir. Üyeler, yardım alıp
vermeyi, grupta öğrenirler (Ohisen, 1977), grupta öğrendiklerini soS-
yal yaşama aktarabilirler, grupta yalmz olmadıklarım, başkalarının da
sorunları kaygıları olabileceğini görürler (Yalom, 1985, s. 7), diğer üye-
lerce birçok çözüm yolları seçenekler grupta ortaya konabilir.

Grupla psikolojik damşmanın üstün yanlarından biri de, damşma
grubunun "Mikrokozmos" özelliği taşımasıdır.

Sosyal "Mikrokozmos"

"Mikrokozmos" küçük dünya anlamına gelmektedir. Sosyal "mik-
rokozmos" ise kişinin küçük sosyal dünyası demektir ki, bu da grupla
damşma sürecinde damşma grubu olur.

"Pek az yapısal sınırlamaların kondu-
ğu, özgürce etkileşirnde bulunan grup
zaman içinde katılan üyelerinin kü-
çük bir dünyası haline gelir." (ralom,
1985, s. 30).

Grup içinde 'üyelerin birbirlerine karşı tutumları, davramşları, on-
ların dış dünyadaki kişilerle olan davranış örüntülerinin bir yansımasıdır.
Bir başka deyişle, bireylerin grup içindeki etkileşimi, kişiler arası iliş-
kilerinin bir göstergesidir. Bu nedenle grup bireylerinin bir "küçük dün-
yası" dır. Damşman grup üyelerini grupta gözleyerek, onların küçük
dünya dışındaki davramş örüntülerini saptayabilir. Örneğin, grupta
bilgiçlik taslayan, hep arkadaşlarına akıl veren bir üye, büyükbir olasılık-
la kişiler arası ilişkilerinde de akıl veren bilgiçlik taslayan biridir. Ya da
grupta çekingen olan, kıyıda köşede kalan bir üye, gerçek yaşamında da
sessiz bir kişidir.
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"tlişkinin Şiındi ve Buradalığı"

Terapütik ili§ki içinde danı§anla danı§manın o andaki aktüel etki-
leşimine "ili§kinin §imdi ve buradalığı" (rela tion al immediacy) denilmek-
tedir (Hammond ve ark., i 977; Patterson, i 974). Gestalt yakla§ımında bu
kavram "§imdi ve burada" olarak açıklanmı§tır (Corey, i 982).

İster grupla olsun, ister bireysel olsun danı§manın özü ili§kidir. Bu
nedenle danı§manların ili§ki üzerinde odakla§ması gerekmektedir. Da-
nı§anın, danı§manla ili§ki kurma biçimi, bir yerde onun ki§iler arası
ili§kilerinin bir aynasıdır.

Danı§ma oturumlarında, danı§man, danı§anla kendi ili§kisiüzerinde
durmayı ihmal etmemelidir. Şöyle ki;

Danı§man

Şu anda bana nasıl davrandın?

Bana olumlu duygularını iletiyordun oysa yüzün asıldı.

Şu anda seninle benim aramızda neler geçiyor.

Şimdi ne ya§ıyorsun, ne gibi duygular içindesin?
diyebilir.

Danı§an-Danı§man ili§kisi~in "§imdi ve buradalığı" ne bir transfe-
rans ili§kisidir, ne de bu kavramın Sullivan'ın açıkladığı "parataxic
distortion"* kavramıyla ilgisi vardır. Bu ili§kide danı§man, bir ba§ka
ki§inin temsilcisi olarak değil, kendisi olarak danı§an tarafından algılanır.

"IlişkiniD. Şiındi ve Buradalığı" ve "Sosyal Mikrokozınos"

, Danı§anın danı§manla olan ili§kisi, danı§anın tutum, ilgi, ihtiyaç ve
daha önceki ili§kilerinden etkilenmi§tir.

Yukarıda grupla psikolojik danı§mada "mikrokozmos" un ne an-
lama geldiği açıklanmı§tır. Bu açıklamalardan, grupla psikolojik danı§-
mada yer alan, danı§mana ipuçları verebilecek "mikrokozmos" un, birey-
sel danı§mada kullanılan "ili§kinin §imdi ve buradalığı" kavramından
ba§ka bir§ey olmadığı anla§ılabilir. Bir ba§ka deyi§le, bireysel danı§mada
danı§an-danı§man ili§kisi, "ili§kinin §imdive buradalığı" nı, grupla
danı§mada üyelerin birbirleriyle ili§kisi de "mikrokozmos" u vermek-
tedir. Ancak, buradan grupla psikolojik danı§mada "ili§kinin §imdi ve

* "parataxie distortion", Sullivan, bu kavramı, bireyin başkalarını algılayışını çar-
pıtma eğilimi olarak kullanılmıştır. Gerçekçi bir yüklerneye dayalı değil, bireyin
hayalinde olan kişiselleştirmelere dayalı olarak "parataxie distortion" meydana gelir
ve sadece terapütik ilişkilerde değil tüm kişiler arası ilişkiler için bu kavram kul-
lanılır (Yalom, 1985, s. 21).
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buradalığı" nın olmadığımn anlamı çıkarılmamalıdır. Şöyle ki, grupla
psikolojik damşmada, hem sosyal "mikrokozmos" hem de damşan-damş-
man arası "ilişkinin şimdi ve buradalığı" vardır.
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