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Bu bölümde yararlanılan kaynak:
- Zengin, O. (2015). Çözüm Odaklı Kısa Terapiye Dayalı Sosyal Hizmet Müdahalesinin Kronik Böbrek Yetmezliği 
Hastalarının Psikososyal Uyum Düzeylerine Etkisi.

Kronik Hastalıklarda Sosyal Hizmet

• Kronik hastalıklar tedavisi ve takibi yaşam boyunca süren, fiziksel, ruhsal, sosyal ve 
ekonomik yönlerden birçok soruna neden olan, aynı zamanda ruhsal, sosyal ve 
ekonomik belirleyicilerin bir sonucu olarak ortaya çıkabilen hastalıklardır. 

• Kronik hastalıklara sosyal işlevsellikle ilgili sorunlar, ailevi ve iş/okul yaşamıyla ilgili 
problemler, ekonomik kayıplar, sosyal dışlanma gibi sosyal sorunlar ve stres, 
tükenmişlik, depresyon ve anksiyete eşlik edebilir. 

• Tüm bu bileşenler hastada psikososyal uyum sorunlarına neden olmakta ve bu 
durumun sonucunda ise söz konusu hastalar tedavi sürecinden yeterince 
faydalanamayarak hayatlarını dahi kaybedebilmektedir. 

• Kronik hastalarının bahsedilen sorunlarının çözümünde ve özellikle hastalığın 
beraberinde getirdiği yeni durum ve rollere karşı psikososyal uyumun 
artırılmasında psikososyal hizmetlerin önemi tartışılmaz derecede açıktır. 

Kronik bir hastalık kronik böbrek yetmezliği

• Kronik bir hastalık olarak değerlendirilen kronik böbrek yetmezliği; 
Sağlık Bakanlığı verilerine (2014) göre Türkiye’de 58.822 bireyi ve bu 
bireylerin ailelerini etkileyen ve tedavisi zor olan bir hastalıktır1 . Bu 
hastalığın üç farklı tedavi yöntemi vardır. Bunlar; hemodiyaliz, 
peritonal diyaliz ve böbrek naklidir.

• Hasta için uygun böbreğin bulunması yıllar sürebilir ya da uygun 
böbrek hiç bulunamayabilir. Uygun böbreğin bulunmasına yönelik 
bekleyişte hasta hemodiyalize girmek zorundadır. Hemodiyaliz tedavisi 
ise hastanın haftada üç gün, dörder saat süreyle diyaliz makinesine 
bağlanmasını gerektiren bir süreçtir.

Kronik Böbrek Yetmezliği Ve Hastaların 
Psikososyal Sorunları
• Lok (1996) 64 hemodiyaliz hastasıyla gerçekleştirdiği çalışmada, hastalar 

tarafından en çok ifade edilen üç fiziksel zorluğun fiziksel kısıtlılıklar, 
yorgunluk ve kas krampları olduğunu belirtmektedir. 

• Hastalarda idrara çıkamama, halsizlik, cinsel işlev kaybı, kendi öz bakımını 
sağlayamama, uyku sorunu, fiziksel değişimler gibi fiziksel sorunlar yoğun 
olarak gözlenmektedir. 

• Hemodiyaliz hastalarında uyku sorunu görülme sıklığının %50 ile %83 
arasında olduğu tahmin edilmektedir (Uzun ve diğ., 2003).

• Tüm bu fizyolojik sorunların yanında çok sayıda psikososyal stresör 
hastaların psikososyal işlevselliklerine zarar vermekte, hastalığa ve tedaviye 
uyumlarını etkilemektedir. Bu stresörlerin bazıları; rol kaybı, değişen vücut 
imajı, finansal kaygılar, iş ile ilgili kaygılar, sosyal ve evlilik ilişkilerindeki 
değişimlerdir (Leung, 2003).
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Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarının 
Psikolojik Alandaki Değişimler
• Ölüm riski yüksek ve yoğun bir tıbbi bakım gerektiren bir hastalık tanısı almak birçok insan için 

yaşamsal bir krizdir (Okyayuz, 2003).
• Hastaların kronik bir hastalığa yönelik tepkileri genellikle; yas, depresyon, kaygı, inkar, kızgınlık, 

yansıtma, patolojik bağımlılık, agresif direnç, regresyon ve suçluluk duygusu şeklinde olmaktadır. 
• Bu duygusal durumlar, davranışlara çevreye yönelik ilgisizlik, birçok şeyden aşırı korkma, 

bakımverenlere yönelik aşırı düzeyde bağımlılık ya da bağımsızlık, isyankârlık, kendilerine 
yasaklanan şeyleri yapma istek ve davranışı, utangaçlık ve yalnızlık, sağlıklı insanlara karşı öfkeli 
davranışlar şeklinde yansıyabilir (Mc Quellon ve Andrykowski, 2000).

• Kronik bir hastalığa ve özellikle kansere verilen tepkiler üzerine çalışan Kubler-Ross'a (1997) göre; 
hastanın hastalığa yönelik tepkileri şu aşamaları izlemektedir: 

• İnkâr,  
• Öfke
• Pazarlık, 
• Depresyon 
• Kabullenme,

• Hasta tedavi sürecinde yaşamda kalmak için ailesine, sağlık 
personeline ve diyaliz makinesine bağımlıdır ve bağımlılık-bağımsızlık 
çatışması yaşar. Hastanın bu çatışması üç boyuttadır; 

1. Bazı hastalar tadavi sırasında bağımlıyken tedavi dışında bağımsız olarak bu 
çatışmanın iki yönünü de deneyimleyebilirler. 

2. Bazı hastalar ise aşırı düzeyde bir bağımlılığı seçebilir, hasta rolünü 
benimseyerek süreçteki sorumluluklarından uzaklaşabilirler. 

3. Bağımlılıktan korkan hastalarsa hastalığa ve tedaviye isyan edebilirler. 
Genellikle kaygı düzeyi yüksek olan hastalar tedavi sürecinin gerektirdiği 
bağımlılığı kabul edemezler. Söz konusu hastalarda tedavi ekibinin 
tavsiyelerine uymama sıklıkla gözlenir. Özellikle diyet programına uymama 
ve alınması gereken ilaçları düzenli olarak kullanmama, olumsuzluk, 
regresyon, tedavi ekibine yönelik öfke ve pazarlık gibi tepkiler gösterebilirler.

Psikiyatrik Sorunlar

• Stres, tükenmişlik, depresyon ve anksiyete gibi psikiyatrik sorunlar kronik böbrek 
yetmezliği hastalarının karşılaştıkları sorunlar arasında yer almaktadır.

• House (1987), bir yıl süreyle çalıştığı 80 kronik böbrek yetmezliği hastasında %30 
oranında ruhsal bozukluk tespit etmiştir. Bu bozukluklar içerisinde sırasıyla %14 oranında 
uyum bozukluğu, %12.5 oranında majör depresyon nöbeti, %2 oranında agarofobili panik 
bozukluğu ve %1.5 oranında yaygın anksiyete bozukluğu görülmüştür. 

• Westvelt (1971), kronik böbrek yetmezliği hastalarının intihar oranlarının genel nüfusa 
göre 100 ile 400 kat daha fazla olduğunu iddia etmişlerdir.

• Depresyonun hastalar üzerindeki olası etkileri; diyet programına ve ilaç kullanımına 
uyumun yitirilmesi, bağışıklık sistemindeki değişimler, özbakımda azalma, alkol ve madde 
kullanımı ile kalp krizi gibi böbrek yetmezliğine eşlik eden hastalık riskinde artıştır 
(Kimmel ve diğ., 1998).

• Birçok araştırmacı depresyon belirtilerinin yüksek ölüm hızına ve hastaneye sık yatışa 
sebebiyet verdiğini saptamışlardır (Peterson ve diğ., 1991).

Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarının Sosyal 
Çevresinde Görülen Değişimler
• Kronik böbrek yetmezliği, hasta bireylerin sosyal çevresiyle olan ilişkilerinde önemli 

sorunlara yol açabilmektedir. Bir zamanlar birey kendisini işiyle, ilişkileriyle ve hobileriyle 
tanımlarken şimdi kendisini hastalığıyla da tanımlayacaktır (Norman ve Ruescher, 2011). 

• Hastalık teşhisiyle birlikte birey; eğitimsel, çalışma yaşamıyla ilgili, sosyal ve kültürel 
etkinliklere katılım konusunda sorunlar yaşayabilmektedir. Bu sorunlar nedeniyle hastalık 
teşhisiyle birlikte, bireyin yaşamında yeni bir dönem başlamakta; bu yeni dönem de 
beraberinde bireyin sosyal çevresine yönelik çeşitli uyum güçlüklerini getirmektedir. 

• Mutlu’nun (2007) gerçekleştirdiği araştırmanın bulgularına göre; kronik böbrek 
yetmezliğine sahip hastaların %59’u arkadaş ve akrabalarıyla ilişkilerinin azaldığını, 
%12,8’i yaşamakta olduğu çevreyi değiştirmesi gerektiğini, %33,3’ü rol ve 
sorumluluklarını yeterince yerine getiremediğini, %1,7’si eş ve çocukları tarafından terk 
edildiğini, %38,5’i diğer insanlara karşı beklentilerinin arttığını belirtmektedir.

• Kronik böbrek yetmezliğinin bireyin dış görünümünde değişiklikler oluşturması veya 
belirli bir tedavi ve beslenme rejimini gerektirmesi söz konusu bireylerin sosyal yaşama 
katılımını engelleyebilir. Hastalara yönelik dışlama, ayrımcılık ya da damgalama 
toplumlarda yaygın olarak görülmektedir.
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Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarının Aile 
İlişkileri
• Kronik hastalıklar, uzun süreli tedavi ve yüksek ölüm oranı nedeniyle, yalnızca 

bireyde değil aynı zamanda ailesinde de duygusal, sosyal, ekonomik ve pratik 
sorunlara neden olan hastalıklardır (Carson ve diğ., 2012).

• Fortier ve Wanlass (1984) hastalığa bağlı olarak meydana gelen bir krizin aileyi üç 
düzeyde etkileyebileceğini belirtmektedir.

1. Davranışsal düzeyde: Acil bakım gereksiniminin karşılanması, tedavi için 
ulaşımın düzenlenmesi, zaman konusunda ayarlamanın yapılması, yeni finans 
gereksiniminin karşılanması konularında zorluk çekebilirler. 

2. Duygusal düzeyde: Keder, kızgınlık, suçluluk ve soyutlanma duyguları 
yaşayabilirler, kriz döneminde meydana gelen stres sonucu ortaya çıkabilen 
somatik semptomlar oluşabilir, 

3. Kişilerarası ilişkiler düzeyinde: Aile damgalanma, başkalarından soyutlanma 
duygusu ile başetmek zorunda kalabilir.

Eşlerle İlgili Sorunlar

• Eşler hastaların karşılaştıkları rol, yaşam tarzı ve eşle olan ilişkilerdeki değişiklikleri de 
içeren sorunların çoğunu paylaşırlar (Brunier ve McKeever, 1993). 

• Öfke, depresyon ve umutsuzluk kronik böbrek yetmezliği hastalarında daha yaygınken, 
hastaların eşlerinde üzüntü, kızgınlık, suçluluk ve kayıp duyguları hâkimdir (White ve 
Grenyer, 1999). 

• Birçok vakada eşler yeni roller üstlenmek zorundadır. Hastalık genellikle daha önce pasif 
bir rolde olan eşlerin aile içinde baskın rolleri üstlenmesini gerektirir ve hasta eşine 
bağımlı bir hale gelebilir (Lowry ve Atcherson, 1984, s. 293). Bu rollerden biri de eşin 
bakım veren olarak işlev görmesidir (Streltzer ve diğ., 1976).

• Diyaliz alan hastalarının eşleriyle ilgili araştırmalar, eşlerin hastaya psikolojik yakınlıkla 
birlikte öfke de beslediklerini göstermiştir. Söz konusu hasta eşlerinde hastalara yönelik 
olarak gözlenen olumsuz duyguların önemli bir sebebi de hastalardaki cinsel işlev 
kayıpları olabilmektedir (Cimilli, 1994). Diyalize yeni başlayan hasta eşleriyle çalışan 
Lowry ve Atcherson (1984) depresif ruh hali ve uykusuzluk durumlarının hasta ve 
eşlerinde de eşit olarak görüldüğünü tespit etmiştir.

Baş etme Stratejileri

• Aile üyelerinin hastalık nedeniyle yaşanan sorunlarla baş etmede 
kullandıkları olumlu stratejiler; ağlama, duygularını aile üyeleri ve yakın 
arkadaş ve akrabalarıyla paylaşma, yaşananların olumlu yönlerini görme, 
tinsel pratikler ve kendi kendine telkinde bulunmaktır. 

• Olumsuz stratejiler ise; kendini ya da başka kişileri suçlama, hastaya aşırı 
anlayışlı davranma ve bu nedenle hastada regresyon davranışı geliştirme, 
umudunu yitirme ve öfkesini dışa yansıtma olarak sayılabilir (Yılmaz, 1998).

• Hastanın yaşadığı sorunları birebir paylaşan aile üyeleri ve çevrelerinin 
hastalığı ancak bir yıl ve daha uzun sürede kabullendikleri görülmektedir. 
Fakat bazen, bazı hasta eşlerinin hastalık sonrası hastayı terk ettikleri 
görülmüştür.

Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarının İş 
Yaşamı
• Diyaliz işlemi haftada üç defa uzun saatler uygulandığı için hastanın iş yerindeki 

sorumlulukları veya programı yeniden düzenlenmesi ve çalışma programının 
olabildiğince esnek olması gerekmektedir. Ancak bu talepleri karşılayabilecek çok 
az iş vardır. Bu nedenle hemodiyaliz tedavisi gören birçok hasta işine devam 
edememektedir (Royer, 1998, s. 67).

• Oysaki iş sahibi olmak, kronik böbrek yetmezliği hastaları için sosyal destek 
kaynağı olabilir ve yaşam kalitesini ve kendine güveni artırır (Rasgon ve diğ., 
1997).

• İş kaybı kaynaklı stres genellikle iki boyutta değerlendirilmektedir. 
• Birinci boyut ekonomik baskıdır. Ekonomik baskı psikolojik sorunlarla kuvvetli bir ilişkiye 

sahiptir (Weich ve Lewis, 1998).
• İkinci boyut ise bireyin benlik algısı üzerinedir. İşsizlik benlik kavramını iki yönde etkileyebilir. 

• Birincisi bireyin daha önceden sahip olduğu meslek kimliğinin önemli bir parçasıysa işsiz kalma 
durumu bireyi doğrudan etkileyecektir. 

• İkincisi ise; işsizlik bireyin kendine değer verme düşüncesi ya da duygusuna zarar verebilir (Turner, 
1995).
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Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında 
Cinsellik
• Literatürde kronik böbrek yetmezliği hastalığında, hastalığın evresi, 

süresi, tedavi şekline ve psikososyal sorunlara bağlı olarak cinsel işlev 
bozukluğunun sıklıkla görüldüğü belirtilmektedir. Literatür genel 
olarak kronik böbrek yetmezliğine sahip hem kadın hem de erkek 
hastaların cinsel yaşamlarının risk altında olduğunu göstermektedir 

• Kronik böbrek yetmezliği hastalığında ikincil hastalıklar ve kullanılan 
ilaçlara bağlı nedenlerle cinsel işlevlerinde azalma görülebildiği ve bu 
durumun diyaliz hastaları için oldukça önemli kaygılara neden olduğu 
tespit edilmiştir (Wu ve diğ., 2001) Ayrıca kronik böbrek yetmezliği ve 
tedavisinden kaynaklanan stres, depresyon ve kaygı hastaların cinsel 
arzusunu ve cinsellikten zevk almasını etkileyebilir (Camsari ve diğ., 
1999)

Kronik Böbrek Yetmezliğinde Sosyal Hizmet Müdahalesi

• Bu uygulamalar kronik böbrek yetmezliğinin psikolojik, sosyal ve fiziksel sonuçlarının etkileşiminden 
kaynaklanan sosyal ve duygusal stresleri iyileştirmeyi amaçlar.

1. Kronik böbrek yetmezliği ve tedavi rejimiyle baş etmede hastaların sosyal, psikolojik, finansal, kültürel ve 
çevresel engellerine yönelik ilk değerlendirme ve süreç içinde devam eden değerlendirmeler yapmak, 

2. Hastalara ve hastaların destek ağlarına duygusal destek, cesaretlendirme ve destekleyici danışma 
sağlamak, 

3. Hastaların kronik böbrek yetmezliğine uyum sağlamalarına ve kronik böbrek yetmezliği ile baş etmelerine 
yardım etmek, 

4. Hasta ve aile eğitimi; bilgi desteği ve toplum kaynaklarına havale etmek, 
5. Hastalara kendi kaderini tayin hakkı konularında yardım etmek, 
6. Destek gruplarını da içeren grup çalışmalarına olanak sağlamak, 
7. Vaka yönetimi, hastaları maksimum düzeyde rehabilite durumuna getirmede yardım etmek (hastanın 

rehabilitasyon amaçlarına engel olan durumların devam eden değerlendirmesi, rehabilitasyona ilişkin 
hastaların eğitim ve cesaretlendirme yoluyla desteklenmesi)

8. Kronik böbrek yetmezliği hastalarının psikososyal sorunları hakkında personelin eğitimi, hasta, aile ve 
sağlık personeli arasındaki çatışmalarda arabuluculuk yapmak, 

9. Disiplinlerarası bakım planlaması ve işbirliğine katılmak, 
10. Hasta savunuculuğu yapmak olarak sıralanabilir (Kimmel ve diğ., 1998; McKinley ve Callahan, 1998; Beder, 

1999; Dobrof ve diğ., 2000; Russo, 2002; Merighi ve Ehlebrach, 2004)

Sosyal hizmet uzmanının görevleri

• Nefrolojik Sosyal Hizmet Uzmanları Kurulu’na göre, sosyal hizmet 
uzmanı tarafından sağlanan hizmetler ve başlıca işlevler şunlardır;

• Psikososyal değerlendirme (tedavi planı için değerlendirme), 
• Vaka çalışması (danışmanlık ve hastalar, aileleri ve destek ağlarıyla 

konferanslar, kriz müdahalesi, amaca yönelik danışmanlık, taburculuk planı), 
• Grupla çalışma (eğitim, duygusal destek, kendine yardım), 
• Bilgilendirme ve havale, 
• Toplum kaynaklarına erişimi kolaylaştırma, 
• Ekip içerisinde bakım planlaması ve işbirliği, 
• Uygun yerel ve ulusal kuruluş ve programlar bazında hasta adına savunuculuk, 
• Hasta ve aile eğitimidir (CNSW, 2003).

Grup çalışması

• Kronik böbrek yetmezliği hastalarını desteklemede çok disiplinli bir 
yaklaşım tedavinin gidişatı için tavsiye edilen yaklaşımdır (Goldstein ve 
diğ., 2004). 

• Bu yaklaşım doğrultusunda kronik böbrek yetmezliği hastalarının 
sorun ve ihtiyaçları, en uygun hizmetin sunumu için nefrolog, hemşire, 
sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve diyetisyen gibi meslek 
elemanlarından oluşan disiplinlerarası bir ekip çalışmasını 
gerektirmektedir. 

• Bu nedenle nefrolojik sosyal hizmet uzmanları ekip çalışması 
içerisinde işlev görme yetkinliğine sahip olmalıdır.
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Çözüm Odaklı Kısa Terapi

• Kısa süreli psikososyal müdahaleler son zamanlar daha tercih edilir bir 
hale gelmiştir. Bunun nedenleri arasında; 

1. artan ekonomik ve etkinlikle ilgili kaygılar (sigortaların uzun dönemli 
terapileri karşılamaması), 

2. psikoterapide değişen anlayışlar (örneğin psikanalizden davranışçı anlayışa 
yönelik), 

3. psikososyal yardım sağlayan kurumların geleneksel modellerden 
vazgeçmesi,

4. müracaatçıların sorun çözümlerinde spesifik modelleri tercih etmesi, 
5. II. Dünya Savaşı sonrası krize müdahale programlarının gelişimi, 
6. kısa süreli müdahalelerin etkinliğinin kanıtlanması sayılabilir (Osborn, 1996; 

Gingerich ve Eisengart, 2000, Zastrow, 2010). 

Çözüm Odaklı Kısa Terapinin İlkeleri

• Olumlu Değişime Odaklanma: Çözüm odaklı kısa terapi olumlu değişimin 
mümkün olduğuna vurgu yapar. Çözüm odaklı sosyal hizmet uzmanları 
sorunun nedenini aramazlar. Bunun yerine müracaatçıda bulunan 
çözümleri anlamaya odaklanırlar.

• Kaynaklara Odaklanma: Çözüm odaklı kısa terapi müracaatçının kısıtlılık ve 
eksiklikleri yerine kaynak ve güçlerine odaklanır. Böylelikle çözüm odaklı 
sosyal hizmet uzmanları müracaatçılarına sorunları hakkında 
düşünmemeleri aksine güç ve olası çözümleri düşünmeleri için yardımcı 
olurlar. Var olan sorunların çözümleri müracaatçının kendi kaynakları 
kullanılarak yapılandırılır. Bu kaynaklar; 

• işlevsel olmayan ya da başarısız davranışları geride bırakma 
• önceki başarılar 
• müracaatçının sorunun var olmadığı bir geleceği hayal etme yeteneğidir

Çözüm Odaklı Kısa Terapinin İlkeleri

• Sosyal Hizmet Uzmanı Yerine Müracaatçının Uzman Olması: Sosyal hizmet 
uzmanı yerine müracaatçı kendi olanakları ve olası çözümler konusunda 
uzmandır. Diğer bir deyişle sosyal hizmet uzmanı müracaatçının ihtiyaçları 
konusunda uzman değildir. Müracaatçı ve sosyal hizmet uzmanı, daha çok 
müracaatçının terapideki amacını tanımlamada ve müracaatçının tedavide 
uzman olması konusunda bir işbirliği içerisinde çalışırlar. 

• En Uygun Müdahale Yöntemini Seçme: Müdahale süreci zamansal ve 
parasal kaynakların en etkili bir biçimde kullanılmasını gerektiren bir 
süreçtir. Bu nedenlerle en uygun müdahale yöntemi seçilerek en kısa 
sürede uygulanır. Basitlik çözüm odaklı kısa terapinin önemli bir kuralıdır.

• Değişimin Kaçınılmazlığı: Değişim, özellikle de olumlu değişim 
kaçınılmazdır. Sorunlar süreğen olmak yerine kısa süreli olarak kategorize 
edilebilir. 

Çözüm Odaklı Kısa Terapinin İlkeleri

• Geleceğe Odaklanma: Müracaatçılara yaşamlarındaki sorunlara 
yönelik anlamlı çözümler bulmak için yardım etme, şimdiki zaman ve 
gelecek zaman odaklı olmalıdır. Bu çözüm odaklı uzmanlar, 
müracaatçıların geçmişte nasıl biri olduklarını değil şuan ve gelecek 
için nasıl biri olmak istediklerini referans alırlar. 

• İşbirliğine dayalı bir ilişki kurma: Çözüm odaklı kısa terapi, sosyal 
hizmet uzmanı ve müracaatçının işbirliğine dayanan bir ilişkiyi 
savunur. Müracaatçı ve sosyal hizmet uzmanı arasında iyi bir birlikte 
çalışma ve terapötik birliktelik ilişkisi kurmak büyük ölçüde ilk 
buluşmaya bağlıdır. Bu nedenle müracaatçıyla tanışma çözüm odaklı 
kısa terapide en kritik aşamadır
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• Faydacı ve Esnek Olma: Çözüm odaklı kısa terapinin sorun çözmede temel 
felsefesi faydacı ve esnek olmaktır. Müdahale sürecinde işe yaramayan 
şeylerdense neyin işe yaradığına odaklanır. Bu nedenle şu sayıltılara
sahiptir; (a) bozulmamışsa tamir etme, (b) daha önce işe yaramışsa daha 
fazla dene, (c) çalışmıyorsa bir daha deneme, değişik bir şey yap. 

• Çözüme Odaklanma: Çözüm odaklı kısa terapi sorun çözmek yerine 
çözümler inşa eder. Çözümler sorunların karşıtı ve olumlu değişimin nesnesi 
olarak görülür. Çözümler müracaatçı ve sosyal hizmet uzmanının işbirliğiyle 
keşfedilir. 

• Sorunun Yaşanmadığı İstisnai Durumları Belirleme: Müracaatçının 
yaşamında var olan sorunun yaşanmadığı veya daha az yaşandığı zamanlar 
vardır ve bu zamanlar çözüme giden yolda bir başlangıç noktasıdır. 

• Amaç Yönelimlilik: Çözüm odaklı kısa terapi amaç yönelimlidir. Çözüm 
odaklı sosyal hizmet uzmanları müracaatçılarıyla birlikte amaçları 
yapılandırırlar ancak sosyal hizmet uzmanlarının müracaatçının amacını 
değiştirmek gibi bir güçleri yoktur. 

• Yapılandırmacı Eğilim: Çözüm odaklı kısa terapi yapısalcı ve postyapısalcı
kuramlardan etkilenmiştir. Bu nedenle çözüm odaklı kısa terapide kullanılan 
kavramların ve dilin oldukça önemli bir rolü vardır. Sorun yerine çözüm 
konuşmak yine bu anlayıştan gelmektedir.

• Kısa Müdahale: Çözüm odaklı terapi, kısa süreli bir müdahale yöntemidir. 
Bu nedenle hem zamansal ve parasal kaynaklar açısından ekonomiktir. Hem 
de yoğun bir iş yüküne sahip sosyal hizmet uzmanları için kısa süreli oluşu 
çözüm odaklı kısa terapinin güçlü bir yönüdür. 

Çözüm odaklı kısa terapinin varsayımları

1. Sorunun nedenini anlamaya çalışmak gerekli değildir. 
2. Başarılı bir müdahale müracaatçının nereye varmak istediğini bilmeye 

dayanır. 
3. Müracaatçının sorun durumuna karşı çözüm inşa edeceği zamanlar daima 

mevcuttur. 
4. Sorun bireydeki herhangi bir patolojinin ya da eksikliğin göstergesi 

değildir. 
5. Sorunun çözümü için bazen en küçük bir değişim bile yeterlidir. 
6. Sosyal hizmet uzmanının görevi müracaatçının terapide işbirliği yapacağı 

yolları keşfetmektir. Direnç kavramı müdahale sürecine yardımcı olamaz. 

Çözüm Odaklı Kısa Terapi Teknikleri
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Mucize sorusu tekniği

• Çözüm odaklı kısa terapinin en bilinen tekniği olan mucize sorusu tekniği 
kullanılarak müracaatçıdan bir mucizenin olduğunu varsaymasını ve soruna 
dair bir çözümü hayal etmesi istenir (De Jong ve Berg, 2008). Bir mucize 
olmasına dair düşünce terapinin amacına ulaşmasını sağlamak için kullanışlı 
bir yoldur ve farklı bir gelecek üzerine düşünmenin önündeki psikolojik 
engelleri ortadan kaldırır (Iveson, 2002, s. 153). Bazen “mucize sorusu” şu 
şekilde sorulabilir; 

• “Bu gece sen uyurken bir mucize olduğunu ve seni buraya getiren sorunun 
çözüldüğünü hayal et. Ancak sen uyuduğun için bu durumun farkında değilsin. Sabah 
mucizenin olduğunu nasıl hissedersin? Farklı olan ne olurdu? Neyi farklı yapardın? 
Başka ne? Mucizenin gerçekleştiğini senden sonra ilk anlayan kim olurdu? Bu kişi 
bunu nasıl anlardı? Nasıl bir tepki verirdi?”

• Mucize sorusunun amacı, müracaatçıya detaylı bir biçimde, mucize 
durumunun gerçekleşmesi durumunda yaşamında nelerin farklı olacağını 
formüle etmesi için yardımda bulunmaktır. 

• Berg (1994), mucize sorusuna yanıt olarak müracaatçının hayal ettiği 
mucize ve sonrasında gelen değişimleri olabildiğince ayrıntılı bir şekilde 
betimlemenin, yararlı olacağını ileri sürmektedir. 

• Bu teknikte ilk iş, müracaatçının tanımladığı mucizenin gerçekleşebileceğine 
dair ihtimali görebilmesi amacıyla bu tanımlamayı yapmasını sağlamaktır. 

• İkinci iş ise, kendisini hayal ettiği mucizeye götürecek davranışları ortaya 
koyması amacıyla hangi adımları atabileceği konusunda müracaatçıya 
yardımda bulunmaktır. 

• Dolayısıyla mucize soru, müracaatçıya geleceği üzerinde kontrol sahibi 
olduğu duygusunu verir ve daha farklı bir gelecek konusunda müracaatçıyı 
umutlandırır.

Derecelendirme Soruları

• Çözüm odaklı kısa terapide en kullanışlı tekniklerden biri de derecelendirme 
sorularıdır. 0’dan 10’a kadar yapılan bir derecelendirmede 10 amacın en iyi şekilde 
gerçekleştirilmesini ifade ederken 0 olası en kötü senaryoya takabül etmektedir. 
Bu teknikte müracaatçıdan şuanki durumunu ve yeteri düzeyde tatmin 
sağlayacağı puanı 10 üzerinden rakamsal olarak ifade etmesi istenir. 

• “Bir 1’den 10’a kadar olan bir ölçekte; 10 sorunun çözüldüğü noktayı,1 ise en kötü şeyin 
olduğunu gösterirken sen bugün neredesin?” 

• Bu tekniğin üç ana bileşeni vardır. Bunlar; 
1. İlk olarak bir değerlendirme aracıdır. Derecelendirme tekniği her oturumda kullanıldığı 

takdirde, sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı, müracaatçının sürecini sürekli olarak 
değerlendirebileceklerdir. 

2. Bu teknik müracaatçının değerlendirmesini sosyal hizmet uzmanının değerlendirmesinden 
daha önemli bir hale getirmektedir. 

3. Daha önceki çözüm ve istisnaların ve gerçekleşen değişimlerin değerlendirilmesi adına 
güçlü bir müdahale aracıdır. İlk görüşmeden sonraki her görüşmede uygulanması a) 
düzelen şeyler, b) aynı kalan şeyler, c) kötüye giden şeylerin tespitine yardımcı olur. 

İstisnalar

• Hemen hemen her sorun durumunda söz konusu sorunun yaşanmadığı ya da 
daha az yaşandığı zamanlar yani istisna durumları vardır (Cade ve O’Hanlon, 1993, 
s. 96). Müracaatçılar istisna durumlarının farkında olabilir ya da olmayabilir. 

• Sorunun yaşanmadığı ve müracaatçının farkında olmadığı bu istisna durumlarına 
gizli başarılar da denebilir. Bu durumda müracaatçıya derhal bu gizli başarılar 
hakkında farkındalık kazandırılmalıdır ve bu gizli başarının açığa çıkarılarak adeta 
bir kartopu şeklinde giderek büyümesi sağlanmalıdır (Bannink, 2007, s. 88). 

• Müracaatçılara sorunun yaşandığı zamanları sormak yerine yaşanmadığı istisnai 
zamanları sormak daha faydalıdır. Çünkü bozuk olanı onarmaktansa hâlihazırda 
doğru ve iyi bir şekilde ilerlemekte olan üzerinde durmak daha kolaydır (Sharry ve 
diğ., 2003). 

• Kaygılı olmadığınız zamanlardan bahseder misiniz?
• Daha az kaygılı olduğunuz zamanlardan bahseder misiniz? 
• Sorunu hiç deneyimlemediğiniz zamanlar oluyor mu?
• Böyle zor zamanlarda bazen nasıl sakin kalabiliyorsunuz? 
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Çözüm Odaklı Amaçlar

• Amaçların ilk görüşmede belirlenmesi ve belirlenen amaçların somut ve 
davranışsal öğeleri içermesi önemlidir. Amaçlar müracaatçıların yapmaya 
başlayacakları küçük adımlar olarak ifade edilebilecekken müracaatçıların 
yapmaması gereken şeyler olarak ifade edilmemesi gerekmektedir. 

• Shazer’ın (1985, s. 112) tanımlamasına göre çözüm odaklı yaklaşımda 
amaçlar; 

• 1) Küçük, net ve hissedilir, 
• 2) Ayrıntıları içeren, 
• 3) Eylemsel olarak tanımlanan, 
• 4) Müracaatçı için gerçekçi görünen, 
• 5) Bir şeyin eksikliğini/yokluğunun yerine varlığını/gelişimini tanımlayan, 
• 6) Müracaatçı için yararlı ve müracaatçı tarafından başarılabilecek nitelikte, 
• 7) Müracaatçılar tarafından “ağır çalışma” gerektiren ve ulaşılması zor biçimde 

algılanmakta olmalıdır

• Amaçların belirlenmesi için müracaatçılara genel olarak “Beni görmeye gelme nedenin 
nedir?, Buraya gelmenin sonucunda neler olacak ve beni görmene gerek kalmayacak?, 
Benimle daha fazla görüşmeye ihtiyacının kalmadığını nasıl anlayacaksın?” gibi sorular 
sorulabilir. Amaçlar “pozitif amaçlar, negatif amaçlar, zarar verici amaçlar ve bilinmeyen 
amaçlar” şeklinde sınıflandırılabilir (Sklare, 2013, s. 17)

• Pozitif amaçlar: Gözlenebilir ve ölçülebilir davranışları ifade eden amaçlardır. Örneğin 
pozitif amaçlarından bahseden bir hasta “Kilomu korumak istiyorum ve bu konuda bana 
yardım etmenizi istiyorum” diyebilir. Bu durumda danışman amacı somutlaştırmak adına 
“Peki, ne yaparsan kilonu koruyabileceğini düşünüyorsun?” gibi sorular sormalıdır.

• Negatif amaçlar: Müracaatçılar amaçlarını genellikle negatif amaç cümleleriyle yani bir 
şeyin olmamasını isteme şeklinde açıklarlar. Negatif amaçlar iki şekilde olabilir; a) bir şeyi 
yapmayı durdurmayı isteme, b) diğerlerinin bir şeyi yapmaktan vazgeçmesini isteme. 
Negatif amaçlar imkansız olmasa bile ulaşılması zordur. Bu nedenle negatif amaç 
cümlelerini pozitif amaç cümlelerine dönüştürmek gerekmektedir. Örneğin böbrek 
yetmezliğine bağlı olarak kilo almak istemeyen bir hastaya “Peki, kilo almamak için ne 
yapman gerekir?” gibi sorular sorulabilir. 

• Zarar verici amaçlar: Bazen müracaatçılar kendilerine zarar vermek ya da kendileri için 
önemli olan şeylerden vazgeçmek niyetinde olabilirler. Bu durumda uzman, söz konusu 
amaçları desteklemek yerine müracaatçının yıkıcı amaçlarının altında yatan nedenleri 
belirleyerek müracaatçının altta yatan gereksinimlerini karşılayacak sağlıklı amaçlar 
belirlemesine yardımcı olur

• Uzman: Amacınız nedir? 
• Müracaatçı: Artık tedaviye devam etmek istemiyorum.
• Uzman: Tedaviye devam etmek istememenizin sebebi nedir? 
• Müracaatçı: Hastalığım tüm tedavilere rağmen kötüye gitti ve artık yoruldum. 
• Uzman: O zaman hastalıkla ilgili olarak eğer diyet programına uymaya ve ilaçlarını 

düzenli kullanmaya daha çok dikkat etseydiniz bundan daha fazla memnuniyet 
duyabileceğinizi söylüyorsunuz. 

• Müracaatçı: Muhtemelen evet. 
• Uzman: Sorununu çözmek için diyet programına uymaya ve ilaçlarını düzenli 

kullanmaya daha çok dikkat etmeniz hastalıkla daha iyi baş etmenizde bir amaç 
olabilir mi? 

• Müracaatçı: Evet, sanırım olabilir.

Baş etme soruları 

• Müracaatçının güç ve kaynaklarını keşfetmek ve bunu değerlendirmek 
çözüm odaklı kısa terapinin önemli bir parçasıdır (Iveson, 2002, s. 150). 

• “Nasıl oldu da işler daha kötüye gitmedi? Sorunun daha kötüye gitmesini nasıl 
engelledin? Sorun bu aşamaya gelene kadar sorunla bu sorunla başetmeyi nasıl 
becerdin? Bu görüşmede 4 puandan 5 puana geldiğini söylüyorsun. Bunu nasıl 
başardın” 

• Başetme soruları “her şey yoluna girecek” gibi müracaatçıları teselli etmeye 
yönelik sorulara göre daha kullanışlıdır. Çünkü teselli ifadeleri 
müracaatçıların sorunlarını çözmeye yönelik değildir (Quick, 2008). 
Başetme soruları, müracaatçının aynı ya da benzer bir sorunla daha önce 
karşılaştığında ya da şuana kadar sahip olduğu sorunla ilgili olarak başetme
stratejilerini, güç ve kaynaklarını tespit etmek ve dolayısıyla çözümü inşa 
etmek adına önemlidir (Selekman, 2005). 
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Ödevler (Gelişimsel Görevler)

• Ödev verme tekniği müracaatçının çözüm inşa etme sürecinin bir öğesi olarak oldukça 
önemlidir. Watzlawick’e (1987) göre ödev söz yerine eylem içermeli, müracaatçı için 
zararlı olmamalı, müracaatçının amaçlarıyla tutarlı olmalı ve müracaatçı için küçük bir 
adım olmalıdır.

• Ödev bir eylemde bulunmaktan ibaret olabileceği gibi, bir şeyi fark etmek ya da bir şey 
hakkında düşünmek de olabilir. Ya da bunların bir kombinasyonu şeklinde olabilir (Akt. 
Henden, 2008, s. 102). 

• “Sizden bir sonraki görüşmemize kadar haftada en az iki gün enerjik bir yürüyüşe çıkmanızı 
istiyorum.” 

• “Sizden bugün tartıştığımız konulara dair dört seçenek hakkında düşünmenizi istiyorum. Bir sonraki 
görüşmemize bunlardan birini seçerek gelirseniz getirdiğiniz seçenek konusunda konuşabiliriz.” 

• “Sizden depresyon karşıtı stratejinizi uygulamaya koyduğunuz zamanları ve bunu uyguladığınızda 
size olan faydalarını fark etmenizi istiyorum.” 

• “Sizden önümüzdeki iki hafta boyunca partnerinize söyleyebileceğiniz ilişkiniz için yararlı şeyleri sıkı 
bir biçimde düşünmenizi istiyorum. Sonrasında, uygun zamanlar bularak ona bunları bir ya da iki 
kez söylemenizi istiyorum. Son olarak, ilişkinizde ne tür değişiklikler yapmak istediğinizi fark 
etmenizi istiyorum.” 


