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Özet
Bibliyoterapi, doğru zamanda, doğru bireyle, doğru kitab› buluşturmak olarak tan›mlanabilir. Kitaplar›n psikolojik dan›şma sürecinde kullan›lmas› oldukça eski bir geçmişe dayan›r. Öyküyle okuyucunun kişiliği aras›nda dinamik bir ilişki kurulmas› ile başlayan bu süreç 3 evrede gerçekleşir. (1) Özdeşim ve yans›tma, (2) Ar›nma( katarsis), (3) içgörü ve bütünleşme. Bu evreler öncesinde uygulay›c›lar için haz›rl›k ve kitap seçimi aşamalar› yer al›r. Kolay bir yöntem gibi alg›lanmas›na karş›n, bu yöntemi uygulayacak psikolojik dan›şman ve öğretmenlerin baz› yeterliklere sahip olmas›, hangi amaçlarla nas›l uygulanacağ›n› iyi bilmesi , s›n›rl›l›klar› dikkate almas› gereklidir.
Bu makalede, bibliyoterapi yönteminin kullan›m› ile öykülerin insan yaşam›ndaki yeri ve önemi
sunulmuştur.
Summary
Bibliotherapy as a counceling technique is, in short, a way of bringing together the right person
with the right book at the right time. Using books in psyhological counceling has a long history. Bibliotherapy starts when the reader catches the dynamic relationship between the story and his/her personality, and progresses on the following three stages which are defined as (1) identification and reflection (2) catharsis and (3) gaining insight and integration. Bibliotherapy begins with the preparation
stage during which the councelor must choose the right books. Eventhough it sounds to be an easy
technique of counceling, it is important for psychological councelors and educators to be efficient in
implementing bibliotherapy. They must clarify their aims and they must also be aware of the limitations of this technique.
In this article, the importance of stories in human life and its usage as a a means of counceling through bibliotherapy are defined
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İnsan yaşam›ndaki en heyecan verici deneyimlerden birisi de okuma yazman›n
öğrenildiği and›r. Çünkü insan, birdenbire d›şa bağ›ml› öğrenmeden; sonsuz imgelerle dolu öyküler diyar›na gidebilmeyi art›k kendi istekleri doğrultusunda yapabilme keyfini yakalam›şt›r. Önünde keşfedilecek koskocaman bir dünya vard›r. Bu
dünyada, özgürce seçimler yapabilecek, yeni serüvenlere yelken açabilecektir. Kitaplar yoluyla kendinden önce yaşananlar› öğrenebilecek; böylece de insan› tan›yarak, yaşama ve gerçekler dünyas›na değgin yeni değerler geliştirmeye başlayacakt›r.
Çocuk için kitap, çizgi, resim, renk ögeleri ve yarat›c› anlat›m yollar›n›n kullan›lmas›yla oluşturulan bir görüntüler dünyas›d›r. İşte, bu canl› dünyada çocuk, bir
çok bireyi ve onlar›n sahip olduklar› kişilik özelliklerini, çevrelerindekilerle kurduklar› ilşkileri tan›r, öğrenir. Bu, onun için, dolayl› yoldan kazand›ğ› bir yaşam deneyimidir.
Kitaplar›n, insanlar› iyileştirici, onlara yard›m edici özellikleri vard›r. Edebiyat,
önümüzde yeni yollar açarak, yaşad›ğ›m›z olaylara farkl› biçimlerde bakmam›z›
sağlayarak, içimizdeki bir çok yaray› iyileştirir. Okuduklar›m›z yoluyla, yaşam›m›zda duyabilme ve ulaşabilme olanağ›m›z olmayan bir çok yaşant›ya tan›k olup,
yeni bilgilere, ulaşabiliriz(Rainfield,2003).
Yaz›nsal olarak üstün ve anlaml› niteliklere sahip kitaplar›n, insan psikolojisi
üzerinde hem iyileştirici hem de kişide var olan baz› güçleri harekete geçirici özellikleri vard›r.
Edebiyat, insan›n hem bilişsel hem de duyuşsal yönü üzerinde etkilidir. Okunanlar, insan› bir yandan düşündürürken, bir yandan da duyguland›r›r. Sanatsal etkileşim ortam›nda birey, okuduklar›ndan esinlenerek baz› davran›mlarda bulunmaya
güdülenirken, bazen de heyecanlan›r, güler, ağlar, yoğun duygular yaşayabilir. Bir
bak›ma, duygular anlat›m yolu bulur. Bu yaşant› ise duygulardan ar›nmay› sağlar.
İnsan okurken, bu dünyada yanl›z olmad›ğ›n›, baz› olaylar›n salt kendi baş›na
gelmediğini görür; anlar. Yeryüzünde varolan herkesin, yaşam›nda baz› travmalarla, baz› çoşkularla, baz› korkularla, bir çok sorunla, yüz yüze gelebileceği gerçeğini
öğrenir. Bu tür yaşant›lar›n, tüm insanlara özgü olduğunu görmek, bu yaşant›lara tan›k olarak onlar› paylaşmak; insan› bu sonsuz evren içerisinde, büyük bir boşluk ve
yanl›zl›k duygusundan çekip ç›karabilir, bireye güç ve umut verir.
Kitaplar, bireye, yaşam›n anlam›n› öğreterek, çevresine farkl› bak›ş aç›lar›ndan
bakabilmesini de sağlar. İnsan, kendisine sunulan her yaşam öyküsünde, kendisine
benzer ve kendisinden farkl› olan bir çok özelliği kavrayabilir. Bunlar› kendi
yaşad›klar›yla karş›laşt›rma olanağ› bularak, yeni değerlendirmeler yapabilir. Kendisininkine benzer ya da farkl› sorunlar ve baş vurulan çözüm yollar›yla tan›ş›r. Kimi kişilikleri, kendine yak›n bularak, onlarla özdeşimler kurarken, kimi insanlardan
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ve durumlardan nas›l uzak durulacağ›n› öğrenebilir.
Asl›nda tüm bunlar, yaşama dair kazan›lan ufak, tefek becerilerdir. Okuyucuya
sunulan her tür yaşam öyküsündeki karekterlerle, birey kendisini karş›laşt›rabilme
f›rsat› bularak, o ana kadar, belkide, sahip olupta fark›nda olamad›ğ›, adland›ramad›ğ›, bir çok farkl› ve güçlü özelliklerini keşfedebilir.
Öyküler, bir yandan bireyin kendisini tan›mas›na yard›mc› olurken, öte yandan
da kurgulanan sorun çözme yollar›yla, hiç bilinmeyen, hiç düşünülmeyen çözüm
yollar›n›n tan›nmas›n› ve öğrenilmesini sağlar. Dünyaya, bir de, öteki insanlar›n
gözlerinden bakabilmeyi başararak, çok farkl› duygular›n çok farkl› biçimlerde yaşanabileceğine, tan›kl›k sağlar. Olaylara ve yaşant›lara çok çeşitli aç›lardan bakabilmek, insan›, kal›p yarg›lar içerisine kapan›p kalmaktan kurtararak, onun iyileşmesine, gelişmesine de yard›mc› olur.
Yaz›nsal değeri olan kitaplar, insan›n, insan olma durumlar›n› anlamas›na, sorunlar›n›n kökenine inebilmesine, kayg›lar›n›, öfkelerini, sevdiği ve sevmediği şeyleri
keşfedebilmesine de yard›mc› olur.
Edebiyat›n, yaşama ayna tutma ve yans›tma özelliği ise, bireyin yaşam›n gerçeklerini kavramas›n› kolaylaşt›r›r. Böylece insan düşüncelerini ve duygular›n› yeniden
düzenleyerek, yarat›c› gücünü devreye sokabilir. Bu da, insanda büyük bir değişimin başlang›c› demektir.
İnsanlar, çok farkl› nedenlerle kitaplara yönelirler. Kimi kez, içinde bulunduklar› gerçeklerden uzaklaşmak, onlar› korkutan ve yüzleşmekten korktuklar› konularla
başedebilmek, kişisel sorunlar›na çözüm aramak, duygular›na bir ç›k›ş yolu bulmak,
bazen de yeni şeyler öğrenmek için kitap seçerler.
İnsanlar›n kimi temel gereksinimlerini tan›y›p, doyum sağlama ve onlar›n iyileşmelerine yard›mc› olabilmeleri için kitaplardan yaralanma sürecine ‘bibliyoterapi’
denir.
Asl›nda Bibliyoterapi, Eski Yunan’da bir kütüphanenin girişinde, kap›n›n üzerinde yaz›l› olan bir tümce ile özetlenmiştir: ‘İnsan›n Ruhunun İyileştirildiği
Yer’(Riordan and Wilson 1989). O gün bu gündür, say›s›n› kestiremeyeceğimiz kadar insan için, kitaplar birer sessiz ve ads›z, alçak gönüllü psikolojik dan›şman gibi
yard›m sunmuşlard›r. Edebi eserler, zaman zaman, insanlar›n terapistleri olarak işlev görmüşlerdir ve insanlar, yaz›n dünyas›ndan esinlenerek, bir çok güçlüğün üstesinden gelebilmişlerdir kitaplar yoluyla.
Eğitim süreci içerisinde, çeşitli düzeylerde kullan›lan, tüm okuma malzemeleri
en basitinden, en gelişmişine kadar, eğitimciler taraf›ndan, çoğunlukla uyum sorunlar›n›n üstesinden gelebilmek amac› ile kullan›lmaya çal›ş›lm›şt›r.
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Genellikle, okul kitaplar› içerisinde yer alan çoğu okuma parças›, yaln›zca dil gelişimini ve okumay› geliştirmeyi amaçlamakla kalmay›p, genç insanlar›n kişiliklerini biçimlendirebilmelerini, daha olumlu değerler kazanabilmelerini ve içinde bulunduklar› çevreye uyumlar›n› kolaylaşt›rmay› da sağlamaya yönelik olmuştur.
Ayr›ca, öyküler yoluyla toplumun ahlak kurallar›, değerleri ve yaşam tarzlar›,
genç kuşaklara aktar›labilmiştir. Eğitimciler ve Psikolojik Dan›şmanlar, kitaplar›n
davran›şsal ve duygusal sorunlar›n üstesinden gelebilmede etkili bir araç olarak kullan›labilineceği konusunda ayn› kan›dad›rlar. Bibliyoterapi de işte bu amaçlar› desteklemek için kullan›labilmektedir.
Bibliyoterapi: Okuma yoluyla sağ›lt›m
Asl›nda karmaş›k ve iddial› gibi görünmesine karş›n, ‘Bibliyoterapi’ oldukça sade bir süreç için kullan›lan bir sözcüktür. Sözcüğün içerisinde ‘Terapi’ kavram›n›n
yer almas›, bu yaklaş›m›n yaln›zca psikolojiyle ilgili klinik bir uygulama olduğu izlenimini vermemelidir. Asl›nda yap›lan, doğru zamanda, doğru kişiyle, doğru kitab› buluşturarak, onun rahatlamas›na yard›mc› olabilmektir (Philpot,1997).
Bibliyoterapinin kullan›m amac› kitaplar arac›l›ğ› ile, kitaplardan h›z alarak insan›n kendisini tan›y›p iç görü kazanabilmesine yard›mc› olabilmektir. Bu yolla, insan›n kendi kişiliğini tan›yabilmesine yard›mc› olunarak, onun, gelişimine katk›da
bulunulurken, ayn› zamanda bu yolla, insanlar aras›nda farkl› bir iletişim süreci de
başlat›lm›ş olmaktad›r.
Yaz›n alan›ndaki ‘Bibliyoterapi’ ile ilgili tan›mlara bakt›ğ›m›zda, bunlar›n tümünde ortak olarak, Bibliyoterapinin, kitaplar arac›l›ğ› ile bireyin sorunlar›n› tan›y›p çözebilmesine bir yard›m yaklaş›m› olduğunun vurguland›ğ›n› görüyoruz.
Bir çok tan›mda, ‘Bibliyoterapi,’ edebiyatla okuyucunun kişiliği aras›ndaki dinamik bir ilişki süreci olarak tan›mlanmaktad›r. Bu ilişki, bir Psikolojik Dan›şman›n denetiminde kurulabildiğinde, ‘okuyucu’ duygusal sorunlar›yla yüz yüze gelebilir ve olumlu değişimler yaşayabilir (Philpot,1997).
Bibliyoterapi, bireyin yaşam›nda her an ortaya ç›kabilecek günlük, s›radan sorunlar›n çözümünde kullan›labildiği gibi, daha yoğun ve karmaş›k duygusal sorunlar›n ele al›nd›ğ› psikolojik yard›m süreci içerisinde de kullan›labilir. Ayr›ca, çocuklarla ve gençlerle, onlar›n içinde bulunduklar› gelişim dönemine özgü gereksinimlerini tan›yabilme ve karş›layabilmelerine yard›m amac›yla kullan›ld›ğ›nda da,
yararl› ve etkili bir iletişim arac› olabilmektedir.
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Yaşamda İz B›rakan Öyküler
Genellikle, insanlar, okuduklar› kitaplar aras›ndan kendileriyle iletişime giren,
onlar›n duygular›n› yakalayabilen kitaplar› hiç unutmazlar. Bu tür kitaplar, yaşamlar›nda derin izler b›rak›r.
İnsan›n yaşam›nda, izleri bir ömür boyu süren, belleğinden hiç silinmeyen, yaşam›n› biçimlendirmede önemli rolü olan bir çok öykü vard›r.
Öncelikle, bunlar›n baş›nda St.Exupery’nin (2000) ‘Küçük Prens’ adl› kitab› örnek gösterilebilir. Bu öykü, yetişkinlerin nas›l zamanla yarat›c› düşünme becerilerini yitirdiklerini ve bu nedenle, çocuklar›n gözünden dünyay› alg›layamad›klar›n›,
onlara yabanc›laşt›kça da onlar› anlayabilmede zorland›klar›n› keşfedebilmesinde
yard›mc› olur, okuyucuya. Yetişkinlerin şapka olarak alg›lad›klar› çizim, Küçük
Prens için ‘fil yutmuş bir boğa y›lan›’ olabilmektedir. Küçük Prens’le birlikte okuyucu, hemen bir çocuğun, dünyay› yetişkinlerden nas›l farkl› alg›lad›ğ›n› yakalar.
Bu da yaşanan çat›şmalar›n özünü anlayabilmede, alg›lar›n bireye ve gelişim dönemine göre nas›l farkl›laşabileceğinin anlaş›lmas›nda yard›mc› olmaktad›r. Bu yaşant›n›n bireye özgü ya da ilişkilere özgü olmay›p, gelişim dönemlerine özgü evrensel bir yaşant› olduğunun fark edilmesini sağlar. Böylece, yetişkinlerin dünyaya
farkl› bir aç›dan bakt›klar›, çocukluklar›n› çoktan unutarak; yarat›c› hayal güçlerini
yitirmiş olduklar›n›, bir çocuğun anlayabilmesine yard›mc› olabilir.
Bu tür kitaplardan, ünlü ve insanlar› etkileyen, içine çeken, çocuk öykülerinden
birisi de; ‘Pollyanna’d›r(Porter,2005). Okuyan tüm çocuklar› bir anda kavrar bu öykü de. Tüm olumsuz, insana ac› verici yaşant›lar içersinde bile, olumlu baz› yaşam
k›r›nt›lar› yakalanabileceği umudu Pollyanna ile birlikte keşfedilir. Yaşanan olaylara tek bir bak›ş aç›s› yoktur. Bu nedenle, bireyin alg›lar›na ve yaşant›lar›na yüklediği anlamlar da çok çeşitli ve farkl› olabilmektedir.
Çoğu kişi en umutsuz olduğu anlarda olumlu düşünebilmenin önemli bir yaşam
becerisi olduğunu bu öyküyle kavram›şt›r. Ancak, zaman zaman bir eleştiri konusu
da olabilmektedir ‘Polyanna gibi düşünmek’.
Oysa, olumlu düşünme becerisi, ya da olaylara olumlu aç›lardan bakabilme yetisini ancak, insan önemli çabalar harcayarak kazanabilir. Zaman zaman bardağ›n
boş k›sm›na odaklaş›ld›ğ›nda, dolu k›sm›n› görebilmenin ne denli güç yakalanabildiğini, çoğu kez yaşamaktad›r insanlar.
Asl›nda Polyannac›l›k, büyük kay›plar karş›s›nda direnmek, y›k›lmamak, çevrede varolan sevgi k›r›nt›lar›na bile sar›lmak, onlar› gözard› etmeyip yakalayabilmek
ve s›k›, s›k›ya sahip ç›karak, yaşama yeni bir anlam katabilme çabas›d›r.
Yaşam›n kat›l›klar›na karş› insan›n dağ›lmamak için baş vurduğu bir tür savun137

Bibliyoterapi

ma mekanizmas›d›r bu. Tüm psikolojik savunma mekanizmalar› gibi geçici de olsa
insan› rahatlat›r böyle düşünebilmek.
Yaşamda, üstlenilmesi gereken rollerin tan›nmas› ve bu rollerin gerektirdiği dayan›kl›l›klar›n kazan›lmas›nda, insana deneyim zenginliği sunan öykülerin yeri,
önemlidir. Yaşamla ve yaşamda karş›laş›lan sorunlarla baş edebilmeyi öğrenirken,
kazan›lan farkl› bak›ş aç›lar› sayesinde, birey, kendi iç dünyas›ndaki zedelenmelerin nedenlerini bularak, yaşad›ğ› zedelenmeleri kendi kendine onarmaya, öykünün
rehberliğinde başlayabilir. Kendisini anlaş›lm›ş hissetmesi ise içinde birikmiş olan
yoğun duygu birikiminin hafiflemesine yard›mc› olur. Bazen de okunanlar, bireyin
farkedemediği, ad›n› koyamad›ğ›, gereksinimlerin fark›na var›lmas›n› ve bunlar›n
karş›lanabilmesinin yollar›n› keşfetmesine yard›mc› olur.
Gene ‘Polyanna’ öyküsüne dönersek, yaşamda, zalimce, sevgisiz davran›şlara
maruz kalan tek kişinin sadece bireyin kendisinin olmad›ğ›n› görmesi ya da bu tür
davran›şlara hak ettiği için maruz kalmad›ğ›n› anlamas› verilmeye çal›ş›lmaktad›r.
Maruz kal›nan zedeleyici, y›k›c› davran›şlar bazende bunlar› uygulayan›n, kişiliğiyle ilgili sorunlardan kaynaklanabilmektedir. İnsan, kendi d›ş›nda, kendi kişilik özelliklerine bağl› olmayan, kontrol edilemeyen, nedenlerin olabileceğini ve bu tür istismara yönelik davranişlar›n istismarc›n›n baz› psikolojik sorunlar›ndan kaynaklanabileceğini öğrenebilir. Kensinde bir kusur, ya da bir eksiklik aramak yerine, kendi
d›ş›ndaki kişilerin baz› sorunlar›n›n, ya da kişilik özelliklerinin buna neden olabileceği gerçeğine yüklemede bulunabilir.
Ayr›ca, her insan›n, sevme, sevilme ve ait olma gereksinmesi vard›r. Bu gereksinmesi karş›lanmad›ğ› zaman kat›, zedeleyici davran›şlarda bulunur. İnsan ilişkileri bozulur. Polyanna, tüm sevgisini sunarak teyzesinin sevme ve sevilme gereksinmesini farkedebilmesine yard›mc› olmuştur. Böylece teyze de çok derinlere bast›rd›ğ› sevebilme duygular›n› yeniden keşfederek kat› ve zalimce davran›şlardan vaz
geçerek s›cak bir sevgi ilişkisini kurabilmeyi başarabilmiştir. Yeniden sağl›kl› insan
ilşkileri kurabilmek için ise çaba harcanmas› gerektiğini görmüştür. Çünkü çaba
harcamadan, ya da iletişime girip risk almadan, çat›şmaya girmeden insan ilişkileri kendi kendine gelişememektedir. Duygular›n d›şa vurumu da kolay değildir, kimi
kez insan, duygular›na yabanc›laş›p, onlardan uzaklaşabilir. Duygular›n yeniden
keşfedilebilmesi, harekete geçebilmesi, canlanabilmesi için yeni bir sevgi ilişkisinin yaşanmas›na gerek vard›r. Polyanna, öncelikle teyzesine sevgi sunarak, onun
sevme, sevilme ve ait olma gereksinmelerini karş›lam›şt›r. Böylece, teyzesi de, bast›rm›ş olduğu duygular›n› yeniden keşfetmeye başlam›şt›r.
Okurken kazan›lanlar, insana, kendi kendine, doğrudan öğrenmenin keyfini de
yaşat›r. Öykünün içerisinde, kendi kayg›lar›ndan, yaşam›n kat› gerçeklerinden, bir
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an uzaklaşarak, bir başka kahraman›n yaşam›na misafir olup, başka yaşamlarda dolaşabilir. Okuma süresi, birey için, bir tür soluklanmad›r. İnsan›n kişiliğinin ve sanatsal beğenisinin gelişmesine, biçimlenmesine bir katk›d›r. İç zedelenmelerini
onarmas›na yard›mc› olarak, ona direnme gücü verir. Yaşama yeniden sar›lmas›n›
sağlayan, yine kitaplard›r. Kimi kez, insan okurken tam da arad›ğ›, duymak istediği
bir mesajla yüz yüze gelebilir. Bunlar› hemen içselleştirir. Kimi kez de kendisine hiç
uymayan mesajlarla da karş›laşabilir. Bu kez de, bunlar›n kendisine uymayacağ›n›
düşünerek d›şlar. Bu durum ise, bireyin kendini tan›mas› aç›s›ndan önemli bir sorgulamay› başlatmas›na yard›mc› olur.
Seçilmiş Öyküler
Çocuklar›na kitap okuduklar› ya da öykü anlatt›klar› dönemleri an›msayan tüm
anababalar bilirler; her zaman, çocuklar›n uykuya dalmadan önce okunmas›n›, ya da
anlat›lmas›n› istedikleri bir özel öyküleri vard›r. ‘Neyi okuyal›m?’ diye sorulduğunda, tüm kitaplar›n içerisinden seçtikleri, diğer öykülerden daha çok sevdikleri, özel
bir kitaplar› ya da öyküleri vard›r. Genellikle seçilen bu öykünün, onlar›n dünyalar›nda rahatlat›c› bir etkisi olduğu görülür. Çünkü o öykü, onlar›n çok temel bir psikolojik gereksinimlerini karş›l›yordur.
Ayr›ca, yapt›klar› bu seçim, bazen onlar›n kişiliklerini tan›mam›zda yard›mc›
olur. Anababalar için çocuklar›n› daha iyi tan›malar›nda önemli bir ipucudur.
Öyküde yer alan kahraman›n kişilik özelliklerinin, yaşad›klar›n›n, hangi yönlerinin ona yak›n ya da farkl› geldiğini anlamak için zaman zaman onunla konuşmak,
ya da öyküyü yeniden kurgulamak, farkl› sonlar yaratmak, hem çocuğun tan›nmas›na, hem de onun hayal dünyas›n› zenginleştirmesine, hem de onunla birlikte olan yetişkinle, özel bir şeyler paylaşmas›na yard›mc› olur.
Çocuklar, daha kendi başlar›na okumay› öğrenmeden önce, onlar›, kitaplarla
buluşturan yetişkinlerdir. Yaşlar›na uygun kitaplar seçerek onlara okumaya başlar›z.
Bu öyküler onlar›n kitaba ve okumaya duyduklar› ilginin ilk belirleyicisidir. Daha
sonra, kendileri okumay› öğrendiklerinde ise yine bu al›şkanl›klar›n› sürdürmek isterler.
Bu kez roller değişir. Onlar yetişkinlere okumak isterler, ya da okuduklar› öyküleri anlatmak ve onlar›n beğenisini kazanarak eski bir paylaş›m› sürdürmek isterler.
Böylece, öyküler ve kitaplar arac›l›ğ›yla sürüp gider ilişkileri. Asl›nda onlar›n
yapmak istedikleri, hem duygular›n› paylaşmak, hem de yetişkinlerin görüşlerini almak, hem de baz› mesajlar› öyküler yoluyla aktarmakt›r.
Bu nedenle, anababalar›n ya da eğitimcilerin çocuklarla birlikte yürüttükleri oku139
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ma etkinlikleri, birbirlerini anlayabilmeleri için önemli bir iletişim kanal›d›r.
Anababalar, öykü anlat›rlarken çocuğun dilini ve düşünce örüntüsünü kullanarak onun dünyas›na girerler. Tüm öyküler, çocuğun dünyas›nda önemli değişimler
yaratabilecek bir güce sahiptirler.
Yetişkinlerin s›kl›kla baş vurduklar› uzun ahlak dersleri, öğütler, aç›klamalar,
onlara zor ulaş›r. Onun, davran›şlar›n› değiştirmesini sağlamaz. Oysa, aktar›lmak istenilenler, ona bir öykü içersinde bir armağan paketi gibi sunulursa, onu harekete
geçirebilir. Öykünün içine yerleştirilen anlam› keşfettiğinde değişmeye karar verir
çocuk. Asl›nda bu bir tür bibliyoterapi sürecinin günlük yaşamdaki kullan›m›d›r
(Bret,1992).
Bibliyoterapinin Gelişimi
Tarihsel gelişim çizgisinde bakt›ğ›m›zda, bibliyoterapi çal›şmalar›n›n ilk kez
1930’lu y›llarda kütüphanecilerin, insanlar›n üzerinde iyileştirici etkileri olan kitaplar› bulma ve listeleme çabalar›yla başlad›ğ›n› görüyoruz (Gladding, S. and Gladding, C., 1991) Bu çal›şmalarda, eğer bir öykü, insanlar›n düşüncelerini, duygular›n›, davran›şlar›n› değiştirmede etkili olabiliyorsa, bu öykü, potansiyel olarak iyileştirici (terapötik) bir güce sahip kabul edilerek, kullan›m listesinde yer al›yordu.
Buradan hareketle, ikinci ad›mda yap›lan ise, psikolojik dan›şmanlar›n, iyileştirme özelliklerine sahip olduğu düşünülerek seçilen bu kitaplarla, sorunlar› olan bireyleri buluşturabilmeleridir. Bu kaynak kitaplarla, bibliyoterapi süreci içerisinde
buluşan dan›şanlar, yaşad›klar› yoğun duygulardan ar›n›p, iç-görü kazanma, ya da
öyküdeki kahraman›n davran›şlar›n› kendine model alma gibi değişimler yaşayabilirler. Bu tekniğin uygulanmas›n›n mant›ğ›, bireyin kendine yak›n bulduğu öykü
kahraman›yla özdeşim kurabilmesini sağlayarak, kendi duygular›ndan ar›nabilmesi, yaşamda yeni ç›k›ş yollar› bulabilmesi, çevresindekilerle yeni iletişimler kurabilmesine yard›mc› olabilmektir. Özetle, bu yaklaş›m, bireyin yaşad›ğ› soruna benzer
konuda, bir kitap bulmayla başlar. Ancak, yarar sağlayabilmesi, bireyin okumaya
niyetli ve istekli olmas›yla s›n›rl›d›r. Bireyi, o anda yaşamakta olduğu soruna benzer bir sorunu konu alan bir öyküyle buluşturarak, ona tepkide bulunmas›n› sağlamakt›r.
Gelişimsel amaçl› ve klinik amaçl› olmak üzere Bibliyoterapinin genelde iki kullan›m türü vard›r(Riza, 1997).
Bibliyoterapinin, klinik amaçl› kullan›m› daha çok bu alanda eğitim alm›ş psikolojik dan›şmanlarca yürütülür.
Gelişimsel amaçl› olarak kullan›lan bibliyoterapi, ise normal gelişim süreci içer140
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sinde karş›laş›labilen günlük yaşama değgin sorunlar› önleyebilmek için ya da bu
sorunlarla daha etkili bir biçimde baş edebilmek için uzmanlar ve eğitimciler taraf›ndan kullan›labilir. Örneğin, ilköğretime başlarken, okula gitmekten korkan bir çocuğun, bu korkusuyla nas›l başettiğini anlatan bir öykünün okunmas›, okula gitmek
istemeyen, çeşitli korkular sergileyen çocuklar›n okul korkular›n›n üstesinden gelebilmesinde etkili bir yard›m sürecini başlatabilir. Bibliyoterapinin, bu türü, eğitim
süreci içersinde çeşitli amaçlar için kullan›lmakta, normal gelişim dönemlerine özgü sorunlar›n sağl›kl› bir biçimde çözülebilmesinde etkili bir yard›m süreci olarak
kabul edilmektedir. Bu uygulamalar, çocuklar›n gelişimlerine önemli katk›lar sağlamaktad›rlar.
Ciddi gelişimsel sorunlarda psikolojik dan›şmana gerek duyulduğunda ise bibliyoterapinin klinik kullan›m› söz konusu olmaktad›r. Bu kez Psikolojik dan›şmanlar
dan›şanlar›na evde okumalar› için kitap önerebilirler. Psikoljik dan›şma ilişkisi içerisinde, bu öyküleri temel alarak çal›şmalar›n› yürütebilirler. Öykülerin h›zl› etkileme özellikleri ile dan›şanlar›n daha çabuk iç-görü kazanabilmelerine yard›mc› olabilirler.
Günümüzde, eğitim ortamlar›nda kullan›lan, her iki tür bibliyoterapi uygulamas› da daha çok, ‘kişileraras› etkileşime ve iletişime dayal› bibliyoterapi’ çal›şmalar›d›r. Bu çal›şmalarda vurgulanan, büyüme süreci, değişim ve bireyin bu süreç içerisinde öykülerden yararlanarak yakalayabildiği, kendine iyi gelen iyileştirici ögeleri keşfedilebilmesidir.
Psikolojik Dan›şma ve Rehberlik Amac›yla Bibliyoterapinin Kullan›m›
Psikolojik Dan›şmanlar, bireysel ya da grupla psikolojik dan›şma süreci içerisinde ya da rehberlik uygulamalar› içerisinde, roman ya da öyküler kullanarak, bibliyoterapi çal›şmalar›n› sürdürebilirler. Psikolojik Dan›şmanlar öncelikle üzerinde
yoğunlaşacaklar› konuyu belirterek bir öykünün özetini ya da önemli bir bölümünü
okuyarak çal›şmalar›n› başlatabilirler. Bu çal›şmalarda daha çok evrensel değerler
taş›yan konular› ele alan kitaplar seçilir.
Burada üzerinde durulan en önemli nokta, grubun ya da bireyin yaşamakta olduğu sorunlar› konu alan, onlara benzer durumlar içeren, okuyanlar›n tepki verebilecekleri öykülerin seçilebilmiş olmas›d›r.
Bireysel ya da bir grupla psikolojik dan›şma sürecinde kullan›lan klinik amaçl›
bibliyoterapi uygulamalar›yla, çeşitli eğitim ortamlar›nda yürütülen gelişimsel bibliyoterapi uygulamalar›, öz itibariyle ayn›d›r. Her ikisinde de yap›lan, süreci başlatmadan önce, ilkin seçilmiş olan edebi bir parçan›n ya da öykünün okunmas› ya da
evde okunup gelinmesidir.
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Daha sonra ise bireylerden istenilen, okunanlarla ilgili yaşad›klar›n› ifade etmelerinin yolunu açmakt›r. Örneğin, eski bir Hint öyküsü olan ‘Kör Adam ve Fil’ öyküsü okunduktan sonra, herkesin içinde bulunduğu dünyay› nas›l kendine göre alg›lad›ğ›n› anlamas›na yard›mc› olunur (öyküde göremeyen bir grup insan, bir file dokunarak fili betimlemektedirler. Hepsinin tan›mlamas› birbirinden farkl›d›r. Çünkü
kim filin bedeninin hangi bölgesine dokunursa o parçay› betimlemektedir. Kimine
göre fil bir ağaç kütüğüdür, kimine göre ise bir hortumdur.) Bu öykü okunduktan
sonra, grupta bulunan kişilerin kendi deneyimlerinden örnekler vererek, duygu ve
düşüncelerini paylaşmalar› sağlan›r. Böylece, grup üyelerinin, herkesin dünyay›
kendine göre alg›lad›ğ› ve bunun sonucunda da herkesin gerçeklerle ilgili, farkl› yorumlamalar› olabileceği ve bu nedenle de tek bir gerçek etraf›nda buluşabilmenin
güç olabileceğini görmelerine, zaman zaman farkl› alg›lamalardan kaynaklanan
sorunlar›n kaç›n›lmaz olduğunu anlayabilmelerine yard›mc› olunur (Ivey, Ivey and
Downing, 1987).
Bazen, böylesi genel bir etkileşimden, daha öznel yaşant›lara da geçilebilr. Bireysel, özel yaşant›lar ele al›nmaya başlanabilir. Bazen de Psikolojik Dan›şman, dan›şanlardan kendi okuduklar› ve etkilendikleri ortak bir kitab› seçip, onunla ilgili görüşlerini paylaşmalar›n› isteyebilir. Bu çal›şmalar anlat›ma, okumaya ya da yazmaya dayal› olarak yürütülebilir. Bu tür çal›şmalara ‘Kitaplar› Kullanarak Yürütülen
Psikolojik Dan›şma’ (bibliocounseling) denir (Gladding and Gladding, 1991).
Her birey, seçtiği öyküden, oradaki kahramandan ve onun yaşad›klar›ndan söz
ederek kendisiyle olan farkl›l›klar›n› ve benzerliklerini bulmaya çal›şabilir. Öykünün onun için taş›d›ğ› anlam öncelikle vurgulan›rken, diğer üyeler de bilgilenerek,
kendileriyle ilgili bir iç-görü kazanarak yeni yaşant›larla ilgili bilgi edinerek, kendilerini zenginleştirme olanağ› bulurlar.
Bazan da, bibliyoterapi çal›şmalar›, grup rehberliği biçiminde (biblioguidance)
yürütebilir. Bu çal›şmalarda, kitaplara ek olarak diğer sanatsal malzemeler; video
kasetleri, filmler gibi tüm medyatik araç gereçler kullan›labilir.
Bu tür görsel, işitsel malzemeler, daha da etkili olabilir. Ancak burada kullan›lan
malzemenin ard›ndan, oturum bitmeden, herkes kişisel görüşlerini belirtmelidirler.
Kendi üzerlerindeki, etkilerden söz etmelidirler. Seçilmiş olan materyelin hangi konularda onlara yard›mc› olduğu, ya da olmad›ğ› üzerinde konuşulmal›d›r. Bu çal›şmalar› daha kal›c› k›lmak için ise oturumun sonunda, üyeler, bir kaç cümleyle yap›lan etkinliğin kendi üzerlerinde ne tür bir etki b›rakt›ğ› ile ilgili bir kaç cümle yazarak düşünce ve duygular›n› yans›tabilirler, paylaşabilirler.
Bibliyoterapi, Psikolojik Dan›şmanlar taraf›ndan kullan›lmas› oldukça ilginç ve
güçlü bir yöntemdir. Tüm PDR programlar› içerisinde yer verilmelidir. Üstelik, her
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eğitim düzeyinde de kullan›labilir. Yap›lmas› gereken şey eğitim düzeyine uygun
kitaplar›n seçilmesidir.
Bibliyoterapi, edebiyat yap›tlar›yla bireyleri buluşturarak onlar›n erken yaşlarda
edebiyattan tat almay› yakalamalar›n› da sağlar. Onlar›n edebi değeri olan kitaplar›
seçebilme yetilerini geliştirir. Okuma al›şkanl›ğ› kazanmalar›na yard›mc› olur.
Bibliyoterapi çal›şmalar›, yoğun etkileşime dayan›r. Bu süreç içersinde birey, bir
çok insanla ve durumla başedebilmeyi öğrenirken; duygu, davran›ş ve bilişsel yönden kendi kendisine yard›mc› olarak kendini değiştirmeyi başarabilir.
Psikolojik Dan›şmanlar, çal›şmalar›n› planlarken yapacaklar› uygulaman›n ad›n›
doğru koyup(kitaplardan yararlan›larak yap›lan psikolojik dan›şma-kitaplardan yararlan›larak yap›lan rehberlik) (bibliocounseling- biblioguidance) çal›şmalar›n›
ona göre planlamal›d›rlar.
Öte yandan basit bibliyoterapi uygulamalar›, öğrencilere çeşitli sorunlar›n› çözebilmede yard›mc› olabilmek amac›yla, rehberlik uygulamalar› s›ras›nda, kullan›lmak üzere, öğretmenlere de k›sa bir eğitim çal›şmas›yla öğretilebilir.
Neden Bibliyoterapi ?
Genellikle, bir çok insan›n kitap okuma nedeni, kendi d›ş›ndaki diğer insanlar›n
belirli sorunlara yaklaş›mlar›n› öğrenebilmektir.
Yaşamakta olduklar› sorunlara çözüm arayan kişilere, yard›m amac›yla, eğitim
ortamlar›nda,onlara yaşant› zenginliği kazand›rabilmek amac›yla psikolojik dan›şmanlar ve hatta öğretmenler, edebiyattan yararlanabilirler.
Seçtikleri öykülerle, onlar› bir çok yeni sorun çözme yoluyla tan›şt›rabilirler. Ayr›ca, onlar›n yarat›c› yönlerini devreye soktuklar›nda, kendilerinde varolan keşfetme
ve çözümler üretebilme güçlerini görebilmelerini harekete geçirebilirler. Seçenek
üretmenin, bir sorunun çözüm yollar›n›n sonsuz olduğunu farketmenin keyfini, yaşamalar›na olanak sağlarlar.
Bibliyoterapinin, bu alanda yeni bir yaklaş›m olmad›ğ›n› biliyoruz. Ancak günümüzde yeniden gündeme gelen bir konudur. Psikolojik Dan›şmanlar ve eğitimciler,
bibliyoterapiyi aşağ›daki amaçlara yönelik kullanabilirler(Forgan,2002):
● Bibliyoterapi kullan›larak, bireyin, yaşamakta olduğu sorunun yaln›zca kendi
baş›na gelmiş bir sorun olmad›ğ›, bir çok kişinin de benzer s›k›nt›lar› yaşamakta olduğu gerçeğini, görebilmesi sağlan›r.
● Yaşanan sorunlar›n yaln›zca tek bir çözümünün olmad›ğ›, bireyin yarat›c› gücünü devreye sokarak çok çeşitli çözüm yollar›na ulaşabilecegini görebilmesine yard›mc› olunur.
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Bireyin sorununu daha özgürce ifade ederek daha özgürce tart›şabilmesinin,
önü aç›l›r.
● Bireyin sorununu yap›c› bir eylem plan› haz›rlayarak çözümlemesine yard›mc› olunur.
● Bireyin olumlu bir benlik kavram› geliştirebilmesine katk›da bulunulur.
● Bireyin üzerindeki duygusal ya da bilişsel bask› hafifletilmeye, ya da kald›r›lmaya çal›ş›l›r.
● Bireyin kendini kabul edebilmesi için destek sağlan›r.
● Bireyin kendi d›ş›nda baz› ilgi alanlar› oluşturabilmesine rehberlik edilir.
● Bireyin, çevresindeki insanlar›n davran›şlar›n› ve onlar› belli bir biçimde davranmaya güdüleyen psikolojik güçleri tan›yabilmesinde, ayr›ca, kendi sahip
olduğu anlama ve yorumlama gücünü geliştirmesinde ona yard›mc› olunur.
Özetle, ‘Biblioterapi Çal›şmalar›’ insanlar›n problem çözme güçlerini art›r›r. Bunun yan› s›ra olumlu bir benlik kavram› gelişimine ve olumlu davran›ş değişikliklerine yard›mc› olur.
Bibliyoterapi Süreci
Bibliyoterapi, bir çok nedenle, (1.) Duygusal sorunlar›n anlaş›labilmesinde (2.)
Basit uyum sorunlar›n›n ele al›nmas›nda (3.) Bireylerin, içinde bulunduklar› gelişim
dönemlerine özgü gereksinimlerini tan›yabilmelerinde, kullan›labilir.
Uygulay›c›n›n, insan gelişimini ve gelişim sürecine özgü sorunlar› yeterince bilmesi gerekir. Birlikte olduğu kişinin hangi gelişim döneminde olduğu ve ne tür gereksinimleri olduğunu bilmesi gerekir ki bibliyoterapi çal›şmas›n› sağl›kl› yürütebilsin.
Bibliyoterapi, her gelişim düzeyinde farkl› biçimlerde ve farkl› gereksinimleri
karş›layabilmek amac› ile kullan›l›r. Bu sürecin sürdürülmesinde dan›şman ya da
eğitimcinin iç-görü sahibi olmas› gerekir.
Doğru bireyi, doğru kitapla, doğru zamanda buluşturmak doğrudan bireyin sorunlar›n› çözmez. Ayr›ca, kitap seçiminin ilk ad›m›nda, belkide, bireyin ilgileri ön
planda tutulmal›d›r. Birlikte çal›ş›lacak kişi ya da kişilerin öncelikle ilgilerini tan›maya yönelik çal›şmalar yürütülerek onlar›n sorunlar›, belirlenmeye çal›ş›labilir.
Okuma süreci başlad›ğ›nda ise, öykü kahraman›yla birlikte, problem çözme sürecine girer birey. Bu süreç, genel olarak üç evrede gerçekleşir (Öner ve Yeşilyaprak,
2006):
Birinci evre: Öncelikle, kitapla okuyucuyu buluşturulurken, okuyucunun öyküdeki kahraman›n sorununu tan›yarak, kendi yaşamakta olduğu sorunla benzer ve
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farkl› yönlerini bulup bir özdeşim kurabilmesinin sağlanmas› gerekir. Bu noktada,
psikolojik dan›şman›n rolü, öykü kahraman›n kişilik özelliklerinin tan›nmas›, kişilik
dinamiklerinin işleyişiyle ilgili yorumlamalar yapabilmesinde dan›şana yard›mc›
olacak aç›klamalar yapmas›d›r. Ayr›ca bireyin öyküdeki iletişim ağ›n› tan›mas›na ve
ilişkileri yorumlayabilmesine yard›mc› olmakt›r. Okuyucunun öyküden ç›kard›ğ›
anlam›, kendi yaşamakta olduğu soruna uygulayabilmesi için bir görüş kazanabilmesi için dan›şman, ona yard›m etmelidir. Özetle bibliyoterapinin birinci evresi özdeşleşme ve yans›tma evresi olarak görülmelidir. Bu evre başar›ld›ğ› zaman, yani
okuyucu öykü kahraman› ile özdeşim kurabildiği ve kendi sorunuyla ilgili bir yans›tma yapabildiği zaman, dan›şman, okuyucunun yavaş yavaş duygular›n› ortaya koyarak duygulardan ar›nma evresine haz›rlanmas›na yard›mc› olur.
İkinci evre: Art›k ‘okur’ haz›r olduğunda, duygular ortaya ç›kar›lmaya çal›ş›larak, bireyin duygular›n› farkedip, duygular›ndan ar›narak (katarsis), belirli bir rahatlanman›n yaşanmas›na yard›mc› olunmal›d›r. Birey yaşad›ğ› bu rahatlama duygular›n›, bazen sözel olarak ifade edebilir; bazen de kendi içinde yaşayabilir. Bu evre,
bibliyoterapiyi normal okuma sürecinden farkl› k›lar. Hem öykü kahraman›n›n hem
de bireyin kendi duygular›n› tan›maya başlan›p adland›rmas›yla birey unuttuğu, bast›rd›ğ›, tan›yamad›ğ›, bir ad veremediği bir çok duyguyu yakalamaya, yaşamaya,
anlamaya başlar. Duygular›n ortaya ç›kar›lmas› ve ar›nma evresinde, bireyin öykü
kahraman›n hangi kişilik özellikleriyle özdeşim kurduğu ve bununla ilgili duygular›n›n neler olduğu da ele al›nmal›d›r. Öykü kahraman›n sorunu ve onun soruna bak›ş aç›s› ile bireyin kendi sorununu ele al›ş biçimi karş›laşt›r›larak bunlara eşlik eden
duygular tan›nmaya çal›ş›lmal›d›r.
Üçüncü evre: Biblioterapinin en son ad›m› ise bireyin bir iç-görü kazanabilmesi
ve kendi içersinde bir bütünlük sağlayabilmesidir. Bu evrede dan›şman›n yard›m› ile
okuyucu iç-görü kazan›r. Öykü onu etkilediğinde, art›k, kendi yarat›c› gücünü kullanmaya başlar. Dan›şman›n yard›m›yla kazand›ğ› iç-görüyle kendi sorununa değgin bir çok çözüm seçenekleri üretebilmeye başlar. Yarat›c› gücünün yolu aç›lm›şt›r. Böylece, dan›şman›n rehberliğinde, kendi sorunlar›yla başa ç›kabilmede kullanabileceği yeni çözüm yollar› da üretmeye başlar.
Bibliyoterapi Uygulamalar›nda Kitap Seçimi
Psikolojik Dan›şma ve Rehberlik çal›şmalar›nda ‘Bibliyoterapi’ kullan›lmak istenildiğinde, uzmanlar›n ve eğitimcilerin kitap seçiminde göz önünde bulundurmalar› gereken baz› ölçütler vard›r.
Öncelikle, bireyin ya da bireylerin ilgileri ve sorunlar› saptanmal›d›r. Daha sonra okuma düzeyleri belirlenmelidir. Bundan sonraki ad›mda ise, bu durumlara uygun konular› ele alan kitaplar araşt›r›l›p bulunmal› ve içlerinden en uygun olanlar›
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seçilmelidir. Kitap ile okuyucunun, ilgisi, sorunu, okuma düzeyi denkleştirilmelidir.
Seçilen kitap, bireyin anlama ve alg›lama düzeyine uygun olmal›d›r. Anlama gücünün çok alt›nda, ya da çok üstünde bir seviyedeki kitap, bireyi okuma eyleminden
koparacakt›r. Ayr›ca kitab›n kapak düzeninden yaz› büyüklüğüne kadar her tür ayr›nt› özenle incelenerek seçilmelidir. Diğer önemli bir konu da, kitab›n edebi bir değer taş›yor olmas›d›r. Buradaki amaç, bir soruna eğilirken ayn› zamanda bireyin
edebi beğeni düzeyini geliştirerek, kendine kitap seçerken belirli ölçütleri de kullanabilmesidir. Bunun yan›s›ra, bazen de bibliyoterapi çal›şmalar›nda, otobiyografi,
bilgi verici kitaplar ya da filmler, belgeseller kullan›labilmektedir (Öner, 1987).
Bibliyoterapinin S›n›rl›l›klar›
Bibliyoterapi kullan›lmaya karar verilirken, yard›ma gereksinmi olan kişinin buna haz›r olup olmad›ğ›na dikkat edilmelidir. Dan›şma ilişkisinin daha çok yeni başlad›ğ› bir dönemde Biblioterapi çal›şmas›n› başlatmak pek de uygun olmayabilir.
Dan›şan, sorunlar›n› h›zla dile getirip çözüme yöneliyorsa, ’Bibliyoterapi Çal›şmalar›n›’ devreye sokmak anlams›z olabilir. Süreci yavaşlatabilir. Psikolojik Dan›şma
ve Rehberlik çal›şmalar›nda bibliyoterapi, yard›m yollar›ndan yaln›zca biridir, ancak gerekli olduğunda kullan›lmal›d›r.
Yard›m gereksinimi olan kişilerin, kişisel özellikleri de önemlidir. Okuma al›şkanl›ğ› olan, okuma yeteneği orta ve ortan›n üzerindeki kişilerle Bibliyoterapi çal›şmalar› daha yararl› olabilir. Okuma düzeyi çok düşük bireylerde, okuma becerisiyle uğraşma çabalar› ön plana geçerek bireyin kendisine, sorunlar›na odaklaşabilmesini engeller.
Diğer bir s›n›rl›l›k da, okuma süreci içerisinde, bireyin kendi sorununu düşünselleştirmesidir. Böyle bir durumda birey düşünce boyutundan duygu boyutuna geçerek öykü kahraman›yla özdeşim kurabilmede zorlan›r. Yaln›zca sorununu yans›t›r
ve bundan öteye geçemez. Bu da onun bir sorunu çözme sorumluluğunu yüklenmekten kaçmas›na yol açar. Daha çok da bu engele küçük yaşlarda ya da bilişsel gelişimleri çok s›n›rl› olan bireylerde rastlan›r.
Bibliyoterapi kullan›m›na, gerçekten gerek olduğunda, bu yöntemin yarar sağlayacağ›na inan›ld›ğ›nda baş vurulmal›, ön haz›rl›klar yap›lmal› ve süreç yürütülürken
bibliyoterapinin tüm aşamalar›n›n gerçekleştirilmesine özen gösterilmelidir.
Öykünün İnsan Psikolojisindeki Önemi
İnsan, insan› öyküsüyle tan›r. İletişim s›ras›nda insanlar, öncelikle, karş›l›kl›
olarak birbirlerinin yaşam öykülerini öğrenirler. Böylece bireyler birbirlerini bir
öykü kurgusu içerisinde aynen bir öykü kahraman› gibi tan›rlar.
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İletişim sürüp giderken, insanlar›n s›kl›kla başvurduklar›, baz› duygu yüklü
önemli anektodlar vard›r. Bunlar› hep tekrarlama eğilimindedirler. Bazen anlat›m›n
ortas›nda sorarlar ‘daha önce anlatm›şm›yd›m?’ diye. Yan›t, art›k dinleyicinin
anlay›ş›na kalm›şt›r bu noktada. Karş›daki kişiyi rahatlatacaksa, ‘Hay›r’ diyerek, bir
kez daha dinlenir anlat›lanlar ve anlat›c›n›n duygular›ndan ar›nmas›na ve rahatlamas›na yard›mc› olunur. Bazen de, ona yard›mc› olmayacağ› düşünülerek, belli bir
noktaya saplanmas›n› önleyebilmek için ya da baz› travmalar› yeniden yaşamas›n›
önlemek için, daha önce dinlenildiği ifade edilerek anlat›m durdurulur.
Yoğun, duygu yüklü, sohbetler aras›na, baz› f›kralar, kişisel öyküler, çocukluk
an›lar›, askerlik an›lar›, yaşanm›ş ve yaşanan aşklarla ilgili anektodlar s›k›şt›r›l›r.
Asl›nda bunlar, insan kişiliğini aç›klayan, d›şa vurulan bireysel yaşam öykülerinden
seçilmiş olan parçalard›r.
Çoğunlukla, insanlar yaşanan baz› ciddi, yoğun duygu dolu olaylar›n yükünü hafifletmek için komediymiş gibi bir şaka havas› içersinde anlat›rlar. Asl›nda yap›lmaya çal›ş›lan, yaşanan ac› olaylar›n psikolojik yükünü hafifletebilme çabas›d›r. Bireyi biraz da olsa rahatlatarak ona dayanma gücü sağlayabilmektir.
Yaşant› gruplar›nda da çokca yaşan›r bu ikili duygular. Ağ›r travmalar›n yükünü
hafifletebilmek için, bazen insanlar, yaşananlar aras›ndan, baz› komedi unsurlar›n›
ay›klay›p seçerler, onlar› getirirler gruba. Bu, hem anlat›c›y› hem de grubu rahatlat›r. İnsana dayanma gücü verir.
Belki de insan›n öykü anlatma becerisi, yaşananlar› tekrar öyküleştirebilmesi,
olaylar› kurgulamas›, baz› yeni eklemeler yapmas›, baz› bölümleri öyküden ç›karmas› ya da yerlerini değiştirmesi, onun tüm kişisel gizil gücünün anlat›m bulmas›n›n önünü açt›ğ› için önemlidir. Bu nedenle bibliyoterapi yaklaş›m›n›n psikolojide
kullan›m› daha da önem kazanmaktad›r. Teröpatik süreç içerisinde öykülerle uğraşmak insan› iyileştirir. O halde öykülerin iyileştirme gücünden psikolojik dan›şman
ve eğitimciler, çal›şmalar›nda yararlanabilirler.
Psikolojik dan›şma süreci büyük ölçüde kişinin kendisini anlatmas›na dayan›r.
İnsan kendisini , d›ş dünyay› ve ilişkilerini kendi alg›lad›ğ› biçimiyle anlat›r. Psikolojik dan›şma ilişkisi içerisinde bireyin öyküsü, onu sunuş biçimi iyileşebilmesinde
önemli rol oynar. Bir çok kuramc› için bu anlat›mlar insan kişiliğinin anlaş›lmas›nda önemli ip uçlar›d›r. Adler,genellikle, teröpatik ilişkiyi, dan›şan›n an›msayabildiği ‘ilk an›s›n›’ anlatmas›n›, isteyerek başlat›r(Hall and Lindzey,1985 ).
Adler’e göre, bireyin d›ş dünyay› öznel alg›lamalar› yoluyla yorumlamas›na dayanarak geliştirdiği ‘öyküsel yaşam amaçlar›’ (fictional finalism) asl›nda, onun yaşam›nda olabilecekleri temsil eder. Birey geçmişini bilerek , içinde yaşad›ğ› an› anlamland›rarak, gelecekle ilgili amaçlar belirleyip, bir yaşam öyküsü kurgular(Hall
and Lindzey 1985).
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Bu kurguda, bireyin davran›şlar›n›n en önemli belirleyicileri onun kendi için
koyduğu amaçlar›d›r. Bu öykü onun kişisel olarak yaratt›ğ› bir kurgudur. Öznel olarak şimdi ve burada vard›r. Bireyin yaratt›ğ› bu düşünceler, büyük ölçüde onun davran›şlar›na rehberlik eder. Bunlar›n gerçeğe karş› test edilme zorunluluklar› da yoktur. Çünkü bunlar, insan pisije’sinin keşifleri, kurgular›, yap›land›rmalar›d›r. Bunlar
bir boşlukta ya da bireyin zihninde, yaşant›lardan kopuk oluşan kavramlardan çok,
onun d›ş dünyayla olan etkileşimleri sonucu oluşurlar. Eğer bireyin yaratt›ğ› bu öyküler onun gelişiminin yolunu aç›yorsa, onun yarat›c› ve üretken olabilmesini destekliyorsa, bunlar birey için, yararl›d›r. Psikolojik dan›şma süreci içersinde, bireyi
tan›yabilmek için öncelikle onun yaşam biçimini ve yaşam senaryosunu anlamak
gerekir.
Bu süreci kolaylaşt›rmaya yard›mc› olabilecek bibliyoterapi uygulamalar›nda,
birey okuduğu öykü ile kendi öyküsünü k›yaslayabilir. Kahraman› tan›d›kça kendini ve duygular›n› tan›yabilir. Kahraman›n kulland›ğ› kendisinkinden farkl› çözüm
yollar›n› keşfedebilir. Nelerin, hangi çözüm yollar›n›n işe yarar, hangilerinin işe yaramaz olduğunu görerek kendi senaryosunda neleri değiştirebileceğini, yerine nas›l
bir öykü kurgulayabileceğini bulabilir.
Logo Terapinin kurucusu olan, Frankl (Prochaska and Norcross, 2003) ise Nazi
Kamp›nda ana-babas›n›, erkek kardeşini ve kar›s›n› kaybetmiştir. Tüm bu ac› ve sars›c› yaşant›lar ona ‘yaşamak için bir anlam bulma zorunluluğunun, çabas›n›n’ ancak
insan›n temel varoluşunu sürdürebilmesini sağlad›ğ›n›, öğretmiştir. Yal›n bir biçimde varoluşunu yaşamaya çal›şan bir kişi olarak Frankl, Nictzsche’nin şu öz-deyişini
doğrudan yaşam›şt›r. ‘Yaşamak için bir nedeni olanlar ancak her ne olursa olsun yaşama dayanabilirler.’
Ancak 2. Dünya şavaş› vahşetini yaşayan, bir çok insan, tüm sevdiklerini, yak›nlar›n› kaybettikten sonra, kendilerini bekleyen tek başlar›na, yapayanl›z kalacaklar› bir dünyada yaş›yor olma düşüncesi sonucunda kendilerini varoluşsal bir boşluk
içersinde bularak, yaşamaktan vazgeçmişlerdir. Oysa, Frankl, yitirdiği ailesinin ac›s›n› göğüsleyebilmek için, bu ateşten gömleği giyerek, yaşama direnebilmeleri için
kamptaki diğer insanlara mesleği doğrultusunda psikolojik destek sunarak, yard›m
etme yolunu seçmiştir. Art›k, Frankl için yaşaman›n bir anlam› vard›r.
Tüm bu yaşad›klar›n› Frankl ‘İnsan›n Anlam Aray›ş›’ adl› kitab›nda toplam›şt›r.
Bu kitab›nda, yak›nlar›n›n dehşet verici ölümlerini anlatm›şt›r. Kendisi de diğer
mahkumlar gibi, önceleri, bu ac› duygular› aras›nda, müthiş bir duygusal küntlük
yaşam›şt›r(apathy). Ancak kendini sarmalayan bu travman›n sisinden, kampta kalan
tutsaklara yard›m ederek, onlar›n yaşamda kalmalar›n› sağlamay›, kendisine amaç
edinerek, bu amaca sar›larak, yaşamda kalabildiğini, kurtulabildiğini anlatmakta148
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d›r. Onlara yard›m etme yolunu seçerek, kendi yaşam› için anlaml› bir amaç belirleyebilmiştir. Frankl için, insan›n, yaşam›n anlam›n› araşt›rmaya başlamas›,psikolojik iyileşmenin en önemli temel taşlar›ndan birisi ve intihar›n antikorudur.
İnsan varoluşsal boşluğa düştüğünde, önemli yaşam olaylar›n›n, hatta, aşk›n, çal›şman›n, ölümün, yaşam›n anlam›n› sorgulamaya başl›yor. Bu noktaya kadar psikoterapi yaklaş›mlar›, insanlara, yard›mc› olabilirken, yaşam›n tüm anlam›n› yitirdiği,
büyük travmalar›n yaşand›ğ› anlarda, yetersiz kal›yorlar. Bu nedenlerle, teröpatik
yaklaş›mlar›n bir noktas›nda insanlara bir ç›k›ş sağlayabilen felsefi dayanaklara gerek duyulmaktad›r. Genellikle de bir varoluşsal engellenmeyle yüz yüze gelen kişiler için bu, kaç›n›lmaz olmaktad›r. Ne için yaşamal›? Sorusuna yan›t bulunamad›ğ›
anlarda, insan›n dayanabilme güçünü art›ran bir felsefeye gerek vard›r.
Logo terapide de vurgulanan, insan›n baş›na gelenlere, odaklaşmas›ndan çok, o
kişinin olanlara verdiği anlam, olanlar› nas›l gördüğüyle ilgili öyküsü ve neler hissedip, düşündüğüdür. Bu nedenle, logoterapi, değişimle uğraşarak, insan›n yaşam›n›n anlam›n› araşt›ma çabas›na girmesine yard›m› amaçlar.
İşte bu noktada logo terapinin ön gördüğü anlam araşt›rmas› çal›şmalar›nda bibliyoterapi uygulamalar›, bireyin yarat›c› gücünü devreye sokarak, onun yaşam› için
yeni anlamlar araşt›rma çabas›na girmesini kolaylaşt›r›r, yolunu açar.
Bibliyoterapi çal›şmalar› s›ras›nda, insan kendi yaşam öyküsünü yeniden yakalayabilir, yorumlayabilir, üzerinde oynayabilir ve okunan her öyküyle yeni ufuklara
doğru yol alabilir. Bu nedenlerle insanlar hiç öyküsüz kalmamal›d›rlar. Her insan
kendi öyküsünü yakalayabilmelidir, yaratabilmelidir...
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