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1.GİRİŞ 

Empati kavramı son yarım asırda medyada, akademide, ulusal 

ve uluslararası politikalarda, sanatta, etikte, sağlık profesyonellerinin 

eğitiminde hasta ve yaşlı bakımında gittikçe önem kazanmıştır 

(Coplan, 2014). Bu kadar popüler olan ve önemine değinilen bir 

becerinin geliştirilmesine yönelik ise yeterince çalışma 

yapılmamaktadır. Kimileri empatiyi üst kültürün bir ürünü olarak 

görmüş, kimileri ise empatinin bir insanın duygularını ve 

düşüncelerini anlamada kullanılamayacağını tartışmıştır. Ancak 

yapılan çalışmaların büyük bir çoğunluğunda empatinin geliştirilebilir 

bir beceri olduğu ve insan ilişkileri için önemi üzerine durulmuştur. 

Son zamanlarda ise gelişen sağlık ve sosyal bilimlerle birlikte sağlık 

profesyonelleri için önemli bir araç haline gelmiştir. 

İnsanların farklılıkları sebebiyle sosyal çevrenin ve toplumsal 

değişmelerin etkisi kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Bazı 

insanlar değişime ve gelişime rahat ayak uydurabilirken bazıları ise, 

özellikle risk grubundaki bireyler, bu sürece ayak uyduramamakta ve 

toplum içinde dezavantajlı konuma düşmektedir. Bu grupları 

desteklemek amacıyla hareket eden profesyoneller için yardım 

ilişkisinde iletişimin önemi büyüktür. Bu profesyonellerin risk 

grubundaki bireyleri doğru olarak anlamaları ve anladıklarını onlara 

doğru şekilde aktarabilmeleri için empatik becerilerinin iyi olması 

beklenmektedir. 

Yaşlılık insanın yaşamının son dönemi olarak tanımlanır ve 

fiziksel, mental ve sosyal olarak gerilemenin olduğu bir dönem olarak 

görülür. Yaşlı bireyler ise toplum içinde bu gerileyen özellikleri 
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nedeniyle iş hayatından, sosyal aktivitelerden ve duygusal süreçlerden 

dışlanır. Litaratürde bu dışlama davranışı, yaşlılara yönelik sınırlama 

gibi tutum ve davranışlar yaşlı ayrımcılığı olarak tanımlanır. Ancak şu 

bilinmelidir ki sağlıklı yaşlanan bireylerin çoğu gence göre daha aktif 

bir dönem geçirdiği söylenebilir. Yaşlı ayrımcılığı ile ilgili literatürde 

bazı çalışmalar bulunmaktadır. Empati ile yaşlı ayrımcılığı arasındaki 

ilişkiyi değerlendiren birkaç çalışmaya yabancı litaretürde 

rastlanmıştır. Ancak empati eğitimi ile yaşlı ayrımcılığını azaltmaya 

yönelik herhangi bir çalışmanın olmaması, bu çalışmanın hazırlanması 

için motivasyon kaynağı olmuştur. Bu çalışma ile empati eğitim 

programının huzurevi çalışanlarının empatik becerileri ve yaşlıları 

sınırlama, yaşlılara yönelik olumlu ve olumsuz ayrımcılık gibi ayrımcı 

tutumları üzerindeki etkisini belirlemek amaçlanmaktadır. 

Araştırmanın bu bölümünde kavramsal olarak empatiye ve 

tarihçesine, empati ile karıştırılan kavramlara, empati ile ilgili 

yaklaşımlara, aşamalı empati sınıflamasına, empatik tepki 

düzeylerine, yaşlılık kavramına, yaşlılığın sınıflandırılmasına, yaş ve 

yaşlı ayrımcılığına, empati ve empati eğitimi ile ilgili alanyazın 

araştırmasına, yaşlı ayrımcılığı ile ilgili alanyazın araştırmasına, 

empati eğitimine, araştırmanın problemine, amacına, önemine ve 

sınırlılıklarına değinilmiştir. 

 

1.1. Empati 

Araştırmanın bu bölümünde kavramsal olarak empatiye ve 

tarihçesine, empati ile karıştırılan kavramlara, empati ile ilgili 
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yaklaşımlara, aşamalı empati sınıflamasına ve empatik tepki 

düzeylerine değinilmiştir.    

 
1.2.1.Kavramsal Olarak Empati ve Tarihçesi 

Empati kavramsal olarak günümüze ulaşana kadar pek çok defa 

değişime maruz kalmıştır. Bir psikolog olan Tpedor Lipps kişinin 

sanat eserine kendini yansıtarak eseri anlama girişimine “einfühlung” 

demiştir (Loannidou ve Konstantikaki, 2008).  Lipps sonraki 

çalışmalarında bu şekilde insanlarında anlaşılabileceğini ileri 

sürmüştür.  

İngilizce bir sözcük olan empati yunanca olan “empatheia” 

kelimesinden türemiştir. “En” içinde içine anlamında ve “pathos” 

duygu anlamında kullanılmaktadır (Liddell ve Scott, 1996). 

Karşımızdaki kişinin duygularının içine girme anlamında 

kullanılmaktadır. Yunan filozoflar Aristoteles ve Platon’un 

çalışmalarında, empatiyi bir insan erdemi olarak anlamak gereklidir. 

Empati tıbbın doğuşundan beri sağlık bakımının temel taşı olarak 

görülmektedir. Örneğin, tıp etiği empatiyi sağlık bakımının merkezine 

koyar. Eski doktorlar bakımda empatinin rolünü vurgulamak için 

“insana yardım etmek” anlamına gelen “filantropi” kelimesini 

kullanmıştır (Carrick, 2001). 

Dökmen (1994) empatiyi en basit şekliyle şöyle tanımlamıştır: 

“bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun 

duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır”. Gayet 

anlaşılır ve sade görünen bu tanımın altında birçok kuramsal öğe 

bulunmaktadır. Bu kuramsal öğelerin dikkate alınmasıyla tarihte pek 
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çok kişi empatiyi farklı şekilde tanımlamıştır. Genel olarak empati; bir 

insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun içinde 

bulunduğu durumu ve dünyasını göz ardı etmeden duygularını ve 

düşüncelerini doğru bir şekilde anlaması ve bunu karşısındaki kişiye 

iletmesidir.  

Batson ve arkadaşları (1987) empatinin tarihsel süreçte üç farklı 

şekilde tanımlandığını ifade etmiştir. 1950’li yılların sonlarına kadar, 

empatinin bilişsel nitelikleri dikkate alınmış ve bu şekilde 

tanımlanmıştır. Yine bu dönemde empatiyi ölçmek amacıyla  

karşısındaki kişinin kişilik özelliklerini anlamaya ve yorumlamaya 

çalışmışlardır. 1960’lı yıllara geldiğimizde empati artık duygusal 

boyutu olan bir terapötik araç haline gelmiş, karşıdaki kişinin 

duygularını anlamak ve onun gibi hissetmek empati olarak kabul 

görmüştür. 1970’lerde son aşamaya geçilmiş, empati karşıdaki kişinin 

bir duygusunu anlayıp bunu ona iletmek empati olarak tanımlanmıştır.  

Literatürde Carl Rogers ismi empati ile en sık yan yana gelen 

isim olmuştur. Rogers (1951) çalışmalarında empati ve iletişimdeki 

yeri üzerine çalışmalar yapmış, empatiyi geliştirmeye yönelik ilk 

uygulamaları yapmıştır. Empatiyi çeşitli şekillerde tanımlayan 

Rogers’ın, bir süreliğine karşımızdaki kişinin hayatını yaşamak olarak 

tanımladığı empati; terapistin danışanın korktuğu unsurlara 

korkmadan yeni bir bakışla baktığını ona iletebilmesini içerir. 

Rogers empati ile ilgili literatürde yapılan çalışmaları 

inceleyerek ve kendi çalışmaları ile destekleyerek aşağıdaki bulgulara 

vardıklarını belirtmiştir (Akkoyun, 1983): 
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 İdeal bir terapist her şeyden önce empatiktir: Fiedler’in (1950) 

ve Raskin’in (1974) yaptıkları çalışmalarda ulaşılan bu sonuca 

göre terapist olabilmek için en önemli etmenin “olabildiğince 

doğru ve duyarlı olmak, danışanı anlamak için uğraş vermek” 

olduğu belirtilmiştir.  

 Empati, kendini ifade etme ve sürecin ilerlemesi ile ilişkilidir: 

İleri düzeyde empatinin olduğu ilişkide danışan kendini daha iyi 

ifade edebilmektedir (Bergin ve Strapp, 1972; Kurtz ve 

Grummon, 1972 ve Tausch ve ark., 1970). 

 İlişkinin başındaki empati, daha sonraki başarıyı belirler: 

İlişkinin başlarındaki empati yardım ilişkisinin başarıya ulaşıp 

ulaşmayacağı üzerinde etkilidir. 

 Başarılı terapide, danışan kişi çok miktarda empati ile 

karşılaşmaktadır: Başarılı terapide empati miktarı zamanla az da 

olsa artmaktadır (Cartwright ve Lerner, 1966 ve Van Der Veen, 

1970). 

 Empatik anlayış, terapist tarafından verilmekte, danışan kimse 

tarafından sağlanmamaktadır: Eğer bir ilişkide empati varsa, 

büyük bir olasılıkla bu terapistten kaynaklanmaktadır. 

 Daha deneyimli terapistler, daha empatik olabilmektedir: 

Terapistler yıllar geçtikçe ideal terapiste yaklaşmakta ve daha 

duyarlı bir anlayış geliştirmektedirler. 

 Empati, terapi ilişkisinde gözlenen özel bir durumdur ve 

terapistler yardımsever arkadaşa göre daha çok empatik 

olmaktadırlar (Van Der Veen, 1970). 
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 Daha düzenli kişilik bütünlüğü olan terapistler, daha çok 

empatik olabilmektedirler: Psikolojik olgunluğa ve bütünlüğe 

sahip terapisler daha empatik olabilmektedir.  

 Deneyimli terapistler, çoğu kez empatik olamayabilmektedir: 

Bazı çalışmalar deneyimin empati üzerinde etkisi olmadığını 

ortaya koymuştur (Raskin, 1974). 

 Danışanlar, empatinin derecesini terapistlere göre daha iyi 

değerlendirebilmektedirler: Terapistler danışanlarına onları ne 

kadar anladıklarını sorarlarsa, daha iyi bir terapist olabilirler. 

 Zeki olmak ve tanılayıcı algılama, empati ile göreli değildir: 

Akademik ve zeka yeterliliğinin empati ortamı oluşturmakla 

ilgisi görelidir. 

 Empatik varoluş şekli, empatik kimselerden öğrenilebilir: Doğru 

empati kurabilme yeteneği eğitim yoluyla geliştirilebilir 

(Rogers,1975). 

 
Kohut (1959); empatiyi bir bilgi toplama, veri derleme aracı 

olarak, doğru ya da yanlış eylemler için kullanılabileceğini, merhamet 

duygusuyla veya düşmanlığın hizmetinde olabileceğini, tek başına 

terapötik bir ilişkide işe yaramayacağını ancak terapötik ilişkinin 

önemli bir aracı olduğunu belirtmiştir. 

La Monica’ya (1981) göre empati yardım eden kişinin yardım 

isteyen kişiyi anlamak için iletişim kurarak onun dünyasını doğru bir 

şekilde algılaması ve yardım eden kişinin anladığını yardım isteyen 

kişinin algılaması ile gerçekleşir. 
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Dökmen (2009) bir bireyin karşısındaki birey ile empati 

kurabilmesi için 3 aşamayı ileri sürmektedir. İlk olarak empatiyi 

kuracak birey kendini karşısındakinin yerine koymalı ve onun 

perspektifini alabilmelidir. Yani karşısındaki bireyin fenomonolojik 

alanına girebilmelidir. İkinci aşamada karşıdaki bireyin duygularını ve 

düşüncelerini doğru anlamalıdır. Bunun için empatinin duygusal ve 

bilişsel bileşenlerini harekete geçirebilmelidir. Duygusal bileşende 

karşıdaki bireyin ne hissettiğini ve bilişsel bileşende karşıdaki bireyin 

ne düşündüğünü doğru bir şekilde anlayabilmelidir. Son aşama ise 

empati kuran bireyin empatik anlayışının karşıdaki bireye aktarılması 

davranışıdır. 

Barker’a (1999) göre empati; “Başka bir kişinin, duygusal 

durumunu ve düşüncelerini fark etmeyi, anlamayı, deneyimlemeyi ve 

bunlara yanıt vermeyi içerir.” 

DuBois ve Miley (2005)’e göre ise empati bireyin duyarlı ve 

ilgili bir şekilde karşısındaki bireyin duygularını algılaması ve onları 

karşı tarafa aktarması olarak tanımlamışlardır. 

Yukarıda bir çok tanımı belirtilen ve açıklanan empati ile ilgili 

Carl Rogers’ın tanımının güncelliğini koruduğu görülmektedir. Tüm 

bu tanımlardan yola çıkarak empatiyi tanımlayacak olursak; “Empati, 

kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, onun bakış 

açısıyla olaylara bakması, kendi profesyonel bakış açısıyla olayları 

doğru bir şekilde yorumlaması ve bunu karşısındaki kişiye sözlü ve 

sözsüz olarak iletebilmesidir” diyebiliriz. Bunu yapabilen kişi 

karşısındakine seni anlıyorum, bana güvenebilirsin mesajı 

vermektedir. Ayrıca bu duygu ve düşüncelerin derinlemesine 



 

8 YAŞLILARLA ÇALIŞANLAR İÇİN EMPATİYİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ 

verilmesi ile karşıdaki kişi iç dünyasında kendisini sorgulamaya 

itilebilir. Bu şekilde olaylara doğru bir bakış açısıyla bakabilir. Bu 

tanımda üç aşamanın gerçekleşmesi gerekmektedir. Birinci aşamada 

kişi kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun dünyasına 

girer, ikinci aşamada karşısındaki kişinin duygularını ve düşüncelerini 

içinde bulunduğu durumu da dikkate alarak doğru bir şekilde anlar ve 

son aşamada kişi anladığı duygu ve düşünceleri karşısındaki kişiye 

aktarır. Bu üç aşamanın birbiri için önkoşul olmasıyla birlikte 

gerçekleştiği takdirde empati kurulmuş olur. 

Modern sağlık sisteminde empati sıklıkla öğrenilebilen bir 

beceri olarak değil “doktorun iyi tutumu” ve sağlık bakım çalışanının 

doğuştan gelen bir özelliği olarak önemsiz gibi gösterilmiştir. Bununla 

birlikte, son yıllarda, sağlık bakım ortamındaki empati, hastanın 

duygularının değerlendirilmesi ve bu farkındalığın hastaya ifade 

edilmesi olarak tanımlanmıştır (Stepien ve Baernstein, 2006). Bu 

tanımdan yola çıkarak yaşlı bakımında empatinin tanımını yapacak 

olursak; yaşlı bireyin duygularının ve düşüncelerinin içinde 

bulunduğu yaşam biçiminin, aile bağlarının, geçmişinin ve vücut 

dilinin değerlendirilerek en doğru şekilde anlaşılması ve bu 

farkındalığın yaşlı bireye etkili bir iletişim ile yansıtılması olarak 

tanımlanabilir. 

 
1.2.2.Empati ile Karıştırılan Kavramlar 

Tarihte birçok tanımı yapılan ve farklı şekillerde yorumlanan 

empati, zaman zaman başka kavramlarla karıştırılmaya başlamıştır. 

Bu bölümde empatiyle en fazla karıştırılan “Sempati”, “Özdeşleşme”, 
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“İçtenlik” ve “Sezgisel Tanı” kavramlarının empatiden farkında 

değinilecektir.  

 
1.2.2.1.Sempati 

Empati gibi kökeni eski Yunancaya dayanan sempati  

“sympatheia” teriminden türetilmiştir. İngilizceye “sympathy” olarak 

geçen sempati, birisiyle aynı duyguları hissetmek anlamına gelir. 

David Hume ve Adam Smith 18. yüzyıl ortalarında sempati kavramını 

incelemişler, içinde bulunduğumuz yüzyılda ise ağırlıklı olarak 

psikoloji bilimi dahilinde, hatta daha fazla sosyal psikoloji alanında 

ele alınmıştır. Bugün empatiyi inceleyen alanlarda sempati, özellikle 

empati kavramının karıştırıldığı bir kavram olarak ele alınmakta, 

yanlış anlaşılmasını önlemek amacıyla inceleme konusu yapılmaktadır 

(Dökmen, 2011).  

Benjamin (1969) sempatiyi bir başka kimse ile ortak duygu, ilgi 

ve çıkarların paylaşılması olarak tanımlamıştır. Wispe (1986) ise 

empati ve sempati arasındaki ayrımı bilmenin zor olduğunu belirterek 

şu şekilde tanımlamaktadır: “Empatide birey anlama aracıdır ve bu 

empati kuran bireyin kendisinden hiçbir şey kaybettirmez. Bununla 

birlikte sempatide doğru olarak anlamaktan ziyade duygusal ve 

düşünsel olarak katılma söz konusudur ve benlik farkındalığı 

artmaktan çok azalır.” Wispe (1986) ayrıca sempatide diğer bireye 

yardımcı olunamayacak durumlarda bile acıma duygusuyla yine de 

yardımcı olabilmek için çaba görülmektedir. 

Bir başka çalışmada duygusal olarak zor durumda olan bir 

bireyin video görüntüleri deneklere izletilir ve tepkileri kaydedilir. 
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Sonuç, empati ve sempatinin deneyimsel olarak da birçok farklı 

yönünü ortaya koyar (Gruen ve Mendelsohn, 1986). 

Statland ve arkadaşları (1971) empatinin, sempatinin kaynağı 

olabildiğini bunun da karşımızdaki bireye alturistik bir yaklaşımla 

yardım etmemizi sağladığını belirtmişlerdir. 

Cüceloğlu (2000) ise sempatinin bireyin durumunu anlama ve 

onu olumlu olarak yargılamayı sağladığını, empati de ise aynı fikirde 

olma veya olmama durumunun söz konusu olmadığını ifade etmiştir. 

 
1.2.2.2.Özdeşleşme 

Yapılan çalışmalar özdeşimin empati ile aynı olmadığını, 

özdeşimde karşımızdaki bireyle güçlü bir bağ kurmak amacıyla 

karşımızdaki gibi olma ve onun gibi davranmaya eğimli olduğumuzu 

göstermektedir. Özdeşimde iki birey aynı benliği paylaşırken, 

empatide iki ayrı benlik bulunmaktadır (Dökmen, 2012 ve Şahin, 

2007).  

Köseoğlu (1994) özdeşleşmede, bir bireyin, başka bir birey gibi 

olma ve onun gibi davranma eyleminde olduğunu belirtmiştir. Ayrıca 

tek bir benlikte var olma eğiliminde olduğunu ifade etmiştir. Kısaca 

özdeşleşmede iki kişi aynı benliği paylaşmaktadır. 

Akkoyun (1982) özdeşimi, bilinç dışı çalışan ve bireyin 

kendisini başka bir bireye göre biçimlediği bilişsel bir süreç olarak 

tanımlamıştır. Bu anlamıyla özdeşim empatiden ayrılır. Özdeşim 

karşımızdaki birey ile güçlü bir duygusal bağ oluşturmak için 

karşımızdaki birey gibi olma arzusudur.  
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Özdeşim ile birey, özdeşim kurduğu bireyden arzu duyduğu 

gereksinimleri doyurucu bir şekilde yardım alabilir (Basch, 1983 ve 

Gülseren, 2001). Fakat bu her zaman yardım edici bir süreç 

olmayabilir. Dökmen (2009), özdeşim kurmanın empatiyi olumlu 

etkilemeyeceğini ifade etmiştir. 

Tuncay ve İl (2009), bir bireyin, karşısındakinin hissettiklerini 

hissetmeye çalışırken, onunla özdeşim kurduğu takdirde yardım 

ilişkisinin zarar görebileceğini hatta sona erebileceğini ifade 

etmişlerdir. Çünkü sempatide olduğuna benzer şekilde özdeşim 

kurmada da objektiflik ortadan kalkabilmektedir. 

 
1.1.2.3.İçtenlik 

Empati ve içtenlik de birbirleriyle yakın ilişkili hatta iç içe olan 

kavramlardır. Ancak empatik anlayış, karsısındaki bireyin iç 

dünyasına girerek bunu kendi içinde yaşaması iken; içtenlik ise bunu 

yaparken aynı zamanda kendi yaşantısını algılamak içinde çaba sarf 

etmesidir. İçtenlik ve empati, birbirlerini dışlamamakta, bilakis 

birbirlerini tamamlamaktadırlar (Akkoyun, 1982 ve Tabak, 2003). 

 

1.1.2.4.Sezgisel Tanı 

Akkoyun (1982) sezgisel tanının bir kimsenin ihtiyaç ve 

yönelimlerini ortaya çıkarma, çözümleme ve formüle etme yeteneği 

ile ilgili olduğunu belirtir. Burada bir bireyin yaşantısını gözlemleme 

ve gözleneni yorumlama vardır. Sezgisel tanıda doğrudan doğruya bir 

değerlendirme amaçlanır. Empatide değerlendirme yapılmadan, duygu 
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ve düşünceler anlaşılmaya çalışılır.  Bu nedenle empati ve sezgisel 

tanı birbirinin karşıtı kavramlardır (Akkoyun, 1983 ve Şahin, 2007). 

 
1.1.3.Empati ile İlgili Yaklaşımlar 

Empati ve Ben-Merkezcilik: Empatik anlayışın ben-merkezcilik 

işe bağdaşmadığı kesindir. Ben-merkezci odaklı hareket eden bir 

birey, karşısındaki bireyin rolüne giremez ve olaylara karşısındakinin 

perspektifinden bakamaz, yani empati kurması pek mümkün değildir. 

Böylece, empati kurabilmek, yani başkalarının rolüne girip onun 

duygularını ve düşüncelerini anlamak için, benmerkezcilikten uzak 

objektif davranmak gereklidir (Dökmen, 2011).  

Ford’da (1979) benmerkezci düşünce ile empatik anlayışın 

birbiriyle ters olduğunu ifade etmiştir. Benmerkezci olmamayı empati 

olarak tanımlamıştır. Çalışmalarında görsel/uzaysal, bilişsel ve 

duygusal ben-merkezcilik gibi üç tür ben-merkezcilikten bahsetmiştir. 

Benmerkezci düşünen ve davranan bireylerin, nesnelere ve başka 

insanlara ilişkin gerçekleri görmede, empati kurmada güçlük 

çektiklerini ifade etmiştir. 

Ünal (1972) empatiyi açıklayan üç temel yaklaşım olduğunu 

ifade etmiştir: Çıkarsama, Rol Oynama ve Heyecan Yayılması Olarak 

Empati. 

 

• Çıkarsama empati “bir kimsenin kendi motiflerini, duygularını 

ve davranışlarını başkalarına atfetmesi” biçiminde açıklanmakta, 

bu kavram bir çeşit başkalarına yüklenen yansıtma olarak ele 
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alınmaktadır. Bu sebeple, bazı araştırmacılar, başkalarının fiziki 

ifadelerini yorumlamada, taklidin önemi üzerine durmuşlardır. 

• Rol Oynama, empatik kabiliyetin gelişmesi çocuğun gelişimiyle 

ilişkili olarak açıklanır. Çocuk çevredeki insanların 

davranışlarını izleyerek taklit eder. Doğduktan sonra ilk yıllarda 

henüz bir benlik kavramı oluşmamış olan çocuk, ilk olarak 

annesinin ve çevresinde bulunan kişilerin davranışlarını izler ve 

taklit eder; sonra, kendisini başkalarının yerine koyarak 

kendisini, başkalarının gözüyle değerlendirmeyi öğrenir. 

Çocuğun bu rol almaları fiziki olup, çocuk büyüdükçe bilişi rol 

oynamaya başlar. Rol davranışları karmaşıklaşınca, 

genelleştirmeler yaparak, başkalarının kendisini nasıl 

gördüğüne, kendisine nasıl davrandığına ilişkin kavramlar 

oluşturur (Alver, 1998). 

• Heyecan Yayılması Olarak Empatide ise, Harry Stack Sullivan, 

çocuk ile annesi arasında oluşan heyecansal bağın empati 

olduğunu iddia etmiştir. Empati, anne ile çocuk arasında bir 

bildirişim sağlamaktadır. Sullivan’a göre, empatinin en çok 

önem taşıdığı devre, muhtemelen çocuğun ilk 6. ayı ile 27. ayı 

arasındaki dönemdir. 

 
Empatini perspektif alma yönünü Kurdek ve Rodgon (1975) üç 

şekilde tanımlamışlardır. Bunlar: Algısal perspektif-alma, Bilişsel 

perspektif-alma, Duygusal perpektif-alma. 
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a) Algısal perspektif-alma (diğer kişinin bakış açısını alma), 

b) Bilişsel perspektif-alma (diğer kişinin ne düşündüğünü fark 

etme), 

c) Duygusal perspektif-alma (diğer kişinin yaşamakta olduğu 

duyguların neler olduğunu fark etme). 

 
Kurdek ve Rodgan’a (1975) göre; algısal, bilişsel ve duygusal 

açıdan karşılarındaki insanın bakış açısını alamayanlar, ben-merkezci 

davranmış olurlar dolayısıyla da onlarla empati kuramazlar. 

Feshbach’ın (1978) üç faktör modeli de empati ile ilgili önemli 

yaklaşımlardandır. Faktörlerdern biri duygusal faktördür. Bu faktörde 

çocuğun karşısındaki Ben’in duygularını anlama yeteneğidir. Diğer iki 

faktör de bilişsel faktörlerdir. Birinci bilişsel faktör çocuğun etkileşim 

kurduğu Ben’in duygusal durumunun farkına varma yeteneğinin 

gelişmesidir. İkinci bilişsel faktör ise çocuğun karşısındaki Ben’in 

bakış açısının alma yeteneğinin gelişmesidir. 

Hoffman (1994) empatik kaygının bir insanın üzüntüsü 

karşısında empatik tepkinin, bireyin acı çeken ya da tehlike içinde 

olan bir bireyi izleyici modeli olarak başladığını bilişsel gelişimle, 

çıkarsamalarla ve çeşitli nedenlerle yüklemelerle dengelenen altı tür 

empatik duyuşla ortaya çıktığını ifade etmiştir. 

Gerdes ve Segal (2009) empati modeli geliştirmişlerdir. Sosyal 

hizmet için hazırlanan bu modelin 3 bileşeni bulunmaktadır. Bu 

bileşenler; başkalarının duygularına ve davranışlarına verilen duygusal 

tepki, başkalarının perspektifinden alınan bilişsel süreç ve empati 

kurmada bilişsel tepkidir. Duygusal tepki bileşeninin anahtar boyutları 
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“Yansıtma” (Gallase ve Goldman, 1998; Iacoboni, 2008; Kaplan ve 

Iacoboni, 2006 ve Rizzolatti ve Craighero, 2004), “Taklit Etme” 

(Hoffman, 2000), “Koşullama” (Davis, 1996); bilişsel süreç 

bileşeninin anahtar boyutları “Zihinsel Esneklik” (Decety ve 

Moriguchi, 2007), “Duygusal Düzenleme” (Decety ve Moriguchi, 

2007 ve Decety ve Jackson, 2006), “Farkındalık, Rol Alma, 

Etiketleme, Yargılama” (Davis, 1996; Hall ve Mast, 2007; Snodgrass 

ve Rosenthal, 1985 ve Snodgrass ve ark., 1998), “Perspektif Alma” 

(Decety ve Moriguchi, 2007 ve Decety ve Jackson, 2006), “Kendini 

Temsil Etme” (Decety ve Jackson, 2006); bilişsel tepki bileşeninin alt 

boyutları ise “Empatik Tepki” (Gerdes ve Segal, 2011), “Sosyal 

Empati” (Segal, 2006; Segal, 2007a; Segal, 2007b ve Segal, 2008), 

“Ahlak” (Hoffman, 2005) ve “Alturizm”dir (Batson, 1991; Batson ve 

ark. 1991; Batson ve ark., 2003 ve Underwood ve Moore, 1982). 

Dökmen (1988) empatiyi sınıflama çalışmalarında aşamalı 

empati sınıflamasını tanımlamıştır. Bu yaklaşımda ben basamağını, 

sen basamağını ve onlar basamağını tanımlamıştır. Araştırmamızda 

Dökmen’in aşamalı empati sınıflamasından yararlanarak hazırladığı 

Empati Beceri Ölçeği B Formunu ve Empati Eğilim Ölçeğini 

kullandığımız için bu konuya aşağıda ayrıntılı olarak yer verilecektir. 

 

1.1.4.Aşamalı Empati Sınıflaması 

Literatürde empatinin birçok kez farklı şekilde tanımlandığına 

değinmiştik. Basit bir şekilde duyguların ve düşüncelerin doğru bir 

şekilde anlaşılması olarak kabul edilen empatinin bu çeşitlilikte 

tanımının olması, araştırmacıları empatiyi sınıflamaya ve ölçmeye 
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yöneltmiştir. Bireylerin empatik becerilerinin ölçülmesi maksadıyla 

yapılan araştırmalar aslında empatiyi sınıflama çabalarıdır. Bu amaçla 

Carkhuff (1969), Truax ve Carkhuff (1967), Gazda ve arkadaşları 

(1974), Hammond ve arkadaşları (1977) yaptıkları çalışmalarla 

empatiyi sınıflamaya çalışmışlardır. Bazıları dört düzey (Gazda ve 

ark., 1974), bazıları yedi düzey (Hammond ve ark., 1977), bazısı da 

beş düzey olarak empatik tepki düzeylerini belirlemişlerdir. 

Çalışmaların neredeyse tamamı en az üçüncü düzeyde empatik tepki 

vermenin önemi üzerinde durmuştur. 

Empati sınıflama çabasıyla yabancı bilim insanlarının 

çalışmalarının yanı sıra Dökmen (1988) empati için ben basamağı, sen 

basamağı ve onlar basamağı adı altında üç temel empati basamağına 

değinmiştir. Bu üç basamağın her birisi de kendi içerisinde “Düşünce” 

ve “Duygu” olmak üzere iki alt basamaktan oluşmaktadır. 

Ben basamağında empatik tepki veren birey, ben-merkezcidir. 

Bu nedenle kendisine sorununu anlatan bireyin duygu ve 

düşüncelerini anlamaya çalışmak yerine, sorun sahibini eleştirir, 

ayıplar, suçlar ya da ona hak verir, akıl verir; bazen de sorunu olan 

bireyi kendi sorunuyla baş başa bırakıp kendinden bahsetmeye başlar. 

Sen basamağında empatik tepki veren bir birey, kendisine 

sorununu ileten bireyin rolüne girer, olaylara o bireyin perspektifi ile 

bakar. Yani kendisine iletilen sorun karşısında, üçüncü kişilerin, 

toplumun ya da kendisinin düşüncelerini dile getirmez. Birey 

karşısındaki bireyin duygu ve düşünceleri üzerine odaklanarak, o 

bireyin ne düşündüğünü ve ne hissettiğini algılamaya çalışır. 
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Onlar Basamağında empatik tepki veren birey, karşısındaki 

bireyin kendisine anlattığı problem üzerine düşünmez. Sorununu 

paylaşan bireyin duygu ve düşüncelerine odaklanmaz; bu soruna 

ilişkin olarak kendi düşünce duygularından da bahsetmez. Sorunu 

dinleyen empatik tepki vermesi beklenen birey, sorununu paylaşan 

bireye öyle bir geribildirim verir ki, bu geribildirim, o ortamda 

bulunmayan üçüncü kişilerin, toplumun görüşlerini yansıtmaktadır. 

Bu basamakta empatik tepki veren birey bir takım genellemeler yapar, 

atasözleri kullanır, nasihat eder. 

Yukarıda sıralanan üç temel empati basamağının yanı sıra 

bunları kapsayacak şekilde on alt basamak oluşturan Dökmen (2011), 

bu basamakları en kalitesiz tepkiden en kaliteliye doğru aşağıda 

görüldüğü gibi sıralamıştır: 

 

1. Senin problemin karşısında başkaları ne düşünür, ne 

hisseder: Bu basamakta empati kurmaya çalışan birey, birtakım 

genellemeler yapar, felsefi görüşlere, atasözlerine başvurabilir; 

dinlediği soruna ilişkin olarak genelde toplumun neler 

hissedebileceğini dile getirir; sorununu paylaşan bireyi 

toplumun değer yargıları açısından eleştirir. Ahlaki kurallar, örf 

ve adetleri çerçevesinde toplumsal bakış açısıyla sorununu 

paylaşan kişiyi değerlendirir ve yargılar. Bu tepkiyle karşılaşan 

birey bir aile üyesinin ya da bir arkadaşın yanlış 

yönlendirmesiyle karşılaşmış gibi hisseder ve yardım ilişkisinde 

raport kurulamaz. 
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2. Eleştiri: Dinleyen birey, sorununu paylaşan bireyi kendi 

görüşleri ve doğruları açısından eleştirir, yargılar. 

3. Akıl verme: Dinleyen birey karşısındaki bireye akıl verir, 

nasihat eder ve ona ne yapması gerektiğini söyler. 

4. Teşhis: Kendisine anlatılan soruna ya da sorunu anlatan bireye 

teşhis koyma arayışına girer; örneğin “bu durumun sebebi 

toplumsal baskılardır,” ya da “sen bunu kendine fazla dert 

ediyorsun,” der. Soruna veya bireye teşhis koymak bireyi yanlış 

yönlendirir ve sorunun kaynağından uzaklamasına neden 

olabilir. 

5. Bende de var: kendisine anlatılan sorunun benzerinin 

kendisinde de bulunduğunu söyler; “Aynı dert benim de 

başımda,” diyerek kendi sorununu anlatmaya başlar. Ben dili 

onlar diline göre faydalı görülse de sorununu paylaşan bireyin 

sorununun kaynağını görmesine her zaman yardım etmez. 

6. Benim duygularım: Dinlediği sorun karşısında kendi 

duygularını sözle ya da davranışla ifade eder; örneğin 

“Üzüldüm,” ya da “Sevindim,” der (Dökmen, 2011). Empatide 

odaklanılması gereken sorununu paylaşan bireyin ne 

hissettiğidir. 

7. Destekleme: Müracaatçıya haklısın demeden fakat haksızsın da 

demeden desteklemektir (Dökmen, 2011). Müracaatçıya karşı 

ilgili olmayı, onaylayıcılığı, empatik anlayışı, güven vermeyi ve 

onu cesaretlendirmeyi gösteren iletişim ve yöntemlerdir. Bu 

iletişim, müracaatçının bazı duygu ve cümlelerinin daha 
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ayrıntılandırılmasını sağlayan kafa sallama, gülümseme, kibarca 

gönlünü alma gibi yöntemleri içermektedir (Maguire, 2001). 

8. Soruna eğilme: Müracaatçının sorununu kabul ettiğini ona 

davranışları ve tepkileriyle gösterir. 

9. Tekrarlama: Kendisine iletilen sorunu, gerektiğinde sorun 

sahibinin kullandığı bazı kelimelere de yer vererek (içeriğe) 

özetler; yani dinlediği sorunu kaynağına yansıtmış olur; bu 

arada dinlediği bireyin yüzeysel duygularını da yakalayarak 

karşıdaki bireye yansıtır. 

10. Derin duyguları anlama: Bu basamakta empati kuran birey, 

kendisini empati kurduğu bireyin yerine koyarak, onun açıkça 

ifade ettiği ya da etmediği tüm duygularını ve onlara eşlik eden 

düşüncelerini fark eder ve bu durumu ifade eder. Bunu yaparken 

karşısındaki bireyin içinde bulunduğu durumu ve dünyasını 

dikkate alır. 

Dökmen (2011) yukarıda yazılan basamaklardan 1. basamağı 

onlar basamağı olarak,  2., 3., 4., 5. ve 6. basamakları ben basamağı 

olarak, 7., 8., 9. ve 10. basamakları ise sen basamağı olarak ifade eder. 

Söz konusu on basamaktan birincisinin kalitesi en düşük empatik 

tepki, sonuncusu ise kalitesi en yüksek empatik tepki olduğu ileri 

sürülebilir. Ancak, empati ile ilgili olarak yukarıda yapılan kuramsal 

açıklamalardan da hatırlanacağı üzere, gerçek anlamda empati 

yalnızca son dört basamakta, yani sen basamağına ilişkin olarak ortaya 

çıkmaktadır. Son dört basamak öncesindeki altı basamağın, asıl 

empatik tepkilere giden yolda bir hazırlık evresi olduğu düşünülebilir 

(Dökmen, 2011). 
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1.2.Yaşlılık 

Araştırmanın bu bölümünde kavramsal olarak yaşlılık, yaşlılığın 

sınıflandırılması, yaş ayrımcılığı ve yaşlı ayrımcılığı gibi konulara 

değinilmiştir.    

 

1.2.1.Kavramsal Olarak Yaşlılık 

Kalınkara (2011) yaşlılığı insan yaşamının son dönemi ve 

bireyin ileri yaşlanma aşaması olarak tanımlar. Yaşamın her alanında 

fiziksel, sosyal ve mental yaygın bir kayıp duygusunun yaşandığı, 

bireylerin bedensel, psikolojik ve sosyal yönden bağımsızlıklarını 

yitirip, yeniden bağımlı duruma geçtikleri bir dönem olarak 

tanımlanabilir. 

 

1.2.2.Yaşlılığın Sınıflandırılması 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yaşlılığın sınırını 1970’li yıllarda 

60 yaş olarak alırken, bugün doğumda beklenen ortalama yaşam 

süresinin artması gibi nedenlerle 65 yaş olarak alınmaktadır. Bu 

sınıflamaya göre 65-74 yaş “genç yaşlı”, 75-84 yaş “yaşlı”, 85 yaş ve 

üzeri ise “yaşlı-yaşlı” olarak anılmaktadır. 

 

1.2.3.Yaş Ayrımcılığı ve Yaşlı Ayrımcılığı 

Araştırmanın bu bölümünde yaş ayrımcılığı ve yaşlı ayrımcılığı 

hakkında bilgi verilecektir. 
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1.2.3.1.Yaş Ayrımcılığı 

Yaşa dayalı ayrımcılık yaşını temel alarak kişiye yönelik 

ayrımcı tutum ve davranışlar sergileme olarak tanımlanabilir. Eurolink 

Age yaş ayrımclığı için şöyle bir tanımlama yapmıştır; “yaş 

ayrımcılığı kavramı, ayrımcılık için yaşın kullanımının haksız olduğu 

ve yaşlı işçilere haksız muamele durumlarında uygulanır” (Druary, 

1993). Bu ayrımcı tutumlar her yaştan bireye yapılabilir. Örneğin, 

gençlerin fikirlerini önemsememek, onların toplumda kazandıkları 

statüyü görmezden gelmek ya da değersizleştirmek, yetersiz görmek 

gibi olabilir. Yaşlılara yönelik yaş ayrımcılığında ise üretimden geri 

çekilmekle birlikte yaşlı bireylerin toplum için sosyal, fiziksel ve 

ekonomik bir yük olarak görmek, bakım sorunu ve sosyal güvenliğin 

maliyeti gibi konularda ayrımcı tutum ve davranışlar 

görülebilmektedir. (Buz, 2015). Yaşlılara yönelik yaş ayrımcılığına 

“yaşlı ayrımcılığı” başlığı altında bir sonraki bölümde yer verilecektir. 

 

1.2.3.2.Yaşlı Ayrımcılığı 

Bireylerin ırk, renk ve cinsiyetlerine bağlı olarak haksız bir 

ayrım yapmak ya da onları birbirinden farklı görmek ayrımcılık olarak 

tanımlanırken (Tinker, 1994); yaşlı ayrımcılığı, bireyleri yaşlarına 

göre klişeleştirme ve genellemeden kaynaklanan bir ayrımcılık 

biçimidir (Nelson, 2005; Kane, 1999 ve Ron, 2007). 

Literatürde yaşlı bireylere karşı sistematik önyargı ve ayrımcılık 

“ageism” olarak tanımlanmaktadır. Ageism, ırkçılık ve cinsiyet 

ayrımcılığından sonraki en güçlü önyargı, ayrımcılık ve reddetme 

biçimidir (Butler, 1969 ve Butler, 1989). 
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Yaşlı ayrımcılığı, bireylerin, yaşlıları kendilerinin gelecekteki 

yansımaları olarak görmekten çok, kendilerini gelecekte tamamen 

farklı bir yerde görmek istemeleri nedeniyle oluşmaktadır. Yaş 

ayrımcılığının etkisi ile yaşlılar toplumun kendilerine yönelttiği 

olumsuz klişeleri kabul edebilirler ve böylece artan bir bağımlılık hissi 

besleyebilirler. Hatta bu güçsüzlük duyguları yüzünden bazen 

kontrolü başka birinin almasını da tercih edebilirler (Bayoğlu, 2011). 

Kurumsal yaşlı ayrımcılığı, hizmet sağlayan kurumların, 65 yaş 

üzerindeki her bireyin nüfusun geri kalanından daha farklı ve daha 

düşük düzeyde bir yaşam kalitesini kabul edeceklerine ilişkin bir 

beklenti ile yönetilmesidir (Clark, 2009). Sağlık ve bakım alanında 

çalışan uzmanların yaşlı bireylere ayrımcı davranışlarda bulundukları 

yaşlılar tarafından zaman zaman ifade edilmiştir (Fenge, 2001). Bu 

durum kısmen kaynak eksikliğinden kısmen de önceki hizmet 

modellerinin “norm” haline geldiği, yaşlı ayrımcısı bir tarihsel 

mirastan kaynaklanmaktadır (Clark, 2009). Kurumsal yaşlı 

ayrımcılığı, bu alanda çalışan uzmanların, yaşlıların bu davranışları 

hak ettiklerine ilişkin yaygın kanısından kaynaklanabileceği gibi 

(Fenge, 2001), yaşlılıkta görülen sağlık sorunlarının “yaşlılıktan 

kaynaklanan normal bir durum” olarak tanımlanması ile de ilişkili 

olabilir (Drennan ve ark., 2009). 

Ulusal Yaşlı İnsanlar ve Yaşlanma Konseyi’nin (National Council 

On Ageing And Older People, 2005) hazırlamış olduğu raporda yaşlı 

ayrımcılığının insanları değersizleştirip dışladığı, insanları bir birey 

olarak görmeyi reddettiği, farklılıkları reddettiği, insanlara onur ve 

saygı ile davranmadığı, insanların seçimlerini inkar ettiği, insanları 
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bağımsız ve aktif katılımlı olarak yaşamdan uzaklaştırdığı sonucuna 

varılmıştır. 

Sağlık çalışanlarının yaşlılara yönelik tutumları hakkındaki tüm 

araştırmalar, toplumun geri kalanına oranla aynı (veya daha kötü) 

yaşlı tutumlara sahip olduklarını kabul etmektedir (Quinn, 1987). 

Günümüzde yaşlılara hizmet veren kurum ya da kuruluşların 

verdikleri hizmet miktar ve niteliği değişmezken, hizmet verilmesi 

gereken yaşlı sayısı ve bu yaşlı bireylerin karşılaştıkları sorunlar 

giderek artmaktadır. Bu noktada, yaşlıların güçlendirilmesi konusunun 

daha fazla dikkate alınması çözüm olabilir (Kam, 1996). Ayrıca 

yaşlılara hizmet veren kurum ve kuruluşlarda görev yapan çalışanların 

eğitilmesi, bilinçlendirilmesi hatta yaşlılara yönelik olumlu tutum 

geliştirebilmeleri için desteklenmeleri yaşlıların bazı sorunlarının 

çözümüne yardımcı olabilir.  

 

1.3.Empati ve Empati Eğitimi ile İlgili Alanyazın Araştırması 

  Empati ile ilgili literatürde ayrı ayrı pek çok çalışma 

bulunmaktadır. Empati eğitimi kullanılarak empati becerilerini 

artırmaya yönelik çalışmalar da yapılmıştır. Bununla birlikte yapılan 

çalışmalar genellikle öğrencilerin, meslek elemanlarının, çocukların 

empati becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalardır. Yine 

çalışanların, öğrencilerin, meslek elemanlarının yaşlı ayrımcılığına 

yönelik tutumları ile ilgili çalışmalar da yapılmıştır. Ancak empati 

eğitimi kullanarak yaşlı ayrımcılığına yönelik tutumun 

değiştirilmesine yönelik bir çalışmaya literatürde rastlanmamıştır. 
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  Empati ve empati eğitimi ile ilgili çalışmalar tarih sırasına 

göre aşağıda şöyledir; 

Araştırma için yapılan literatür incelemesinde; empatinin insan 

ilişkilerini ve iletişimi düzenleyici, geliştirici, yapıcı etkisi dikkate 

alınarak, çeşitli meslek elemanlarına empati kurma becerilerini 

geliştirmek amacıya eğitimler verildiği görülmüştür (Avery ve 

Thiessen, 1982; Blair ve Fretz, 1980; Collingwood, 1971; Dawson ve 

ark., 1992; Egan, 1975a; Fine ve Therrien, 1977; Herbek ve 

Yammariona, 1990; McEuen, 1985 ve Ward ve Stein, 1975). 

Ebelerin, öğrencilerin, annelerin empati becerilerini geliştirmek 

amacıyla empati eğitim programlarının yapıldığı görülmüştür (Aktaş, 

2014; Ulus, 2015; Ünal, 2003 ve Yılmaz, 2003).  Bunun dışında bazı 

çalışmalarda çocukların zorbacı davranışlarını ve saldırgan 

davranışlarını azaltmaya yönelik empati eğitim programları 

düzenlenmiştir (Derman, 2011 ve Şahin, 2007). 

Dökmen (1987), bir grup deneğin empati kurma becerilerinin ve 

sosyometrik statülerinin ölçülmesi ve söz konusu değişkenlerin 

arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçladığı çalışmasında, deneklerin 

empati kurma becerileri ile sosyometrik statüleri arasında ilişki 

bulamamıştır.  

Empatinin kendini açma, toplumsallaşma, sosyal duyarlılık ve 

topluma uyum ile arasında önemli bir ilişki olduğunu ortaya koyan 

çalışmalar yapılmıştır (Brems, 1988 ve Chlopan ve ark., 1985). Kişisel 

duygu ve düşüncelerini rahat ifade edebilen, toplumla uyumlu ve 

sosyal duyarlılığı yüksek olan kişiler empati becerisine sahip kişilerdir 

(Dökmen, 2011). 
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Çocukları ihmal ve istismar etme ve saldırganlık ile empati 

arasında negatif ilişki olduğu görülmüştür (Brems, 1988; Chlopan ve 

ark., 1985). Saldırgan olan ya da çocukları ihmal veya istismar eden 

kişilerin, insanlara empati kurma ihtimali düşüktür (Dökmen, 2011). 

 Öz (2001), eğitimin hemşirelerin empatik becerileri ve empatik 

eğilimleri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla deneysel bir 

çalışma yapmıştır. Çalışma sonuçlarına göre empati eğitimi 

hemşirelerin empatik becerileri üzerinde etkili olmuştur. Ancak 

empatik eğilimleri üzerinde anlamlı bir değişime neden olmamıştır. 

Okvuran (1993), yaratıcı drama eğitiminin empatik beceri ve 

empatik eğilim düzeylerine etkisini incelmiştir. Eğitim empatik beceri 

ve empatik eğilim üzerinde istatiksel açıdan anlamlı bir farklılığa 

neden olmamıştır (p>0,05). 

Köksal (1997), müzik eğitimi alan ve almayan ergenlerin 

empatik becerileri ve uyum düzeyleri ile cinsiyetleri ve sınıf 

düzeylerinin arasındaki farklılığı incelemiştir. Araştırma sonucunda, 

müzik eğitimi alıp almama durumunun ergenlerin empatik becerileri 

üzerinde farklılığa yol açmadığı, cinsiyet ve sınıf düzeylerinin de 

empati becerileri üzerinde istatiksel açıdan anlamlı bir farklılığı 

sağlamadığını saptamıştır. 

Sardoğan (1998) Florida insan ilişkileri becerileri eğitimi 

modelinin grup üyelerinin empatik beceri düzeylerine etkisini 

incelemiştir. Morris (1999) ise çalışmasında, öğretmenlerin empati 

becerilerini ve bu becerilerin temelinde neyin olduğunu araştırmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenler empatik anlayışa sahiptir. 
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Yapılan bir başka çalışmada Sosyal Hizmette Mülakat dersinin 

sosyal hizmet öğrencilerinin empati kurma becerilerine olan etkisini 

incelemiştir. Çalışmada ğğrencilerin ders sırasında elde ettikleri 

bilgiler ve alan uygulaması sonucunda yaşadıkları deneyim sonucunda 

empati becerilerinin anlamlı düzeyde gelişme gösterdiği saptanmıştır 

(Erkan ve Duyan, 2000). 

Tutuk, Al ve Doğan (2002), hemşirelik öğrencilerinin 

algıladıkları iletişim becerilerinin, empatik eğilimleri ile ilişkilerini 

belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmasında, öğrencilerin eğitim 

yılının artmasıyla her iki ölçek puan ortalamalarının arttığını 

saptamışlardır. 

Yılmaz (2003), empati eğitim programının öğrencilerin empatik 

becerilerine etkisini incelediği çalışmasında, ön test ve son test 

sonuçlarına göre eğitimin deney grubundaki öğrencilerin kontrol 

grubunda yer alanlara kıyasla empatik beceri düzeylerinin istatiksel 

açıdan anlamlı düzeyde arttığını görmüştür. 

Öğrencilerin empatik becerileri ile problem çözme becerileri 

üzerine çalışan Yurttaş ve Yetkin (2003), öğrencilerin empati beceri 

puan ortalamaları ile problem çözme beceri puan ortalamaları 

arasındaki ilişkiyi istatiksel açıdan anlamsız bulmuşlardır. 

Alver (2004), öğrencilerin empatik becerilerini ve karar verme 

stratejilerini çeşitli değişkenlere göre incelemiştir. Araştırma 

sonuçlarına göre cinsiyetin, öğrencilerin empatik becerileri, mantıklı, 

iç tepkisel karar verme stratejileri puanları arasında kızların lehine 

anlamlı bir farklılığa yol açtığını saptamıştır. 
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Literatürde hemşirelik öğrencilerinin probleme dayalı öğrenim 

yöntemiyle eğitim görmelerinin, empatik eğilim ve becerileri üzerine 

etkisini inceleyen bir çalışmaya rastlanmıştır. 192 öğrencinin katıldığı 

araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin eğitimle birlikte empatik 

becerilerinde artış olduğu söylenebilir (Mete ve Gerçek, 2005). 

Bailey (2005), çalışmasında empati eğitim programının, 

öğretmenler üzerindeki etkisini incelemiştir. Sonuçlar, empati eğitim 

programının öğretmenler üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu 

saptamıştır. 

Çalışmasında psikiyatri servisinde çalışan hemşirelerin empati 

beceri düzeylerini belirlemeyi amaçlayan Uygun (2006),  sonuçlarında 

yapılan diğer çalışmalara göre empati beceri düzeyinin daha yüksek 

olduğu, empati beceri düzeyini etkileyen faktörler incelendiğinde, 

cinsiyetin, eğitim durumunun, psikiyatri servisinde çalışmayı isteyip 

istememe durumunun empati beceri düzeyi puanlarını yükselttiğini 

bulmuştur. Sonuçlarda, yaş, çalışma süresi, çalışma şekli, çalıştığı 

servisinden memnun olma durumu ile empati ölçeği toplam puanları 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

Bostic (2006), öğretmenlerin empatik olmaları ile öğrencilerinin 

okuma puanı arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yaptığı çalışmasında, ilgili değişkenler arasında bir ilişkinin 

olmadığını saptamıştır. Analizler, araştırmacıyı standart ölçeklerin, 

öğretmenlerin doğal özellikleri veya doğal yapılarından kolay 

etkilenmemesinin mümkün olmadığı sonucuna götürmüştür. 

İkiz (2006), danışma becerileri eğitiminin danışmanların 

empatik beceri, empatik eğilim ve tükenmişlik üzerindeki etkisini 
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çalışmıştır. Deney ve kontrol grubu oluşturulan çalışmada, sonuçlara 

göre yürütülen temel danışma becerileri eğitiminin danışmanların 

empatik eğilimlerini ve empatik becerilerini geliştirdiği görülmüştür. 

Öğrencilere verilen duygusal zeka düşünme becerileri eğitiminin 

empatik beceri düzeylerine etkisini inceleyen Kurt (2007) 

çalışmasında, verilen eğitimin rehberlik ve psikolojik danışma bölümü 

öğrencilerinin empatik beceri düzeylerini artırmada etkili bir program 

olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

Kahraman ve Akgün (2008) çalışmalarında, empati becerileri 

eğitiminin okul öncesi dönemdeki çocukların empati becerilerine ve 

sorun davranışlarına etkisini incelemişlerdir. İstatiksel analizler 

empati becerileri eğitiminin okul öncesi dönemdeki çocukların empati 

becerilerini arttırdığını sorun davranışlarını ise azalttığını göstermiştir. 

Genç ve Kalafat (2008), öğretmen adaylarının demokratik 

tutumları ile empatik becerilerinin değerlendirilmesi üzerine bir 

çalışma yapmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının 

bölümleriyle empatik becerileri arasında anlamlı bir farklılığın 

olduğu; cinsiyet, öğrenim gördükleri sınıf, öğrenim şekilleri, 

annelerinin ve babalarının öğrenim durumlarına göre ise anlamlı bir 

farklılığın olmadığı ortaya çıkmıştır.  

Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin empatik eğilimlerini bazı 

değişkenler açısından inceleyen Çelik ve Çağdaş (2010) çalışmasında, 

öğretmenlerin empatik eğilim düzeylerinin; mesleği isteyerek 

seçenlerin mesleği istemeyerek seçenlere, mesleği sevenlerin mesleği 

sevmeyenlere göre empatik eğilim puan ortalamalarının daha yüksek 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. Yaş, eğitim düzeyi,  medeni durum, 
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çalıştıkları kurum, çocuk sayıları, çalışma biçimleri ile empatik 

eğilimleri arasında istasiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı 

görülmüştür.  

Arifoğlu ve Razı (2010), hemşirelik öğrencilerinin iletişim ve 

empati becerileriyle iletişim yönetimi dersi akademik başarı puanı 

arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Öğrencilerin empatik puan ortalaması 

ile kendini tanıma ve iletişim yönetimi dersi akademik başarı puan 

ortalaması arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

 

1.4.Yaşlı Ayrımcılığı ile İlgili Alanyazın Araştırması 

Literatürdeki yaşlı ayrımcılığı ile ilgili yapılan bazı çalışmalar 

tarih sırasına göre aşağıdaki şöyledir; 

Yaşlı ayrımcılığı konusunda literatürde Butler’in (1969, 1980, 

1989, 2005) çalışmaları önemli yer tutmaktadır. Butler, yaşlı 

ayrımcılığını ırkçılık ve cinsiyet ayrımcılığından sonraki en güçlü 

önyargı, ayrımcılık ve reddetme biçimi olarak tanımlamıştır. 

Yine Butler (1994), tıp öğrencilerinin yaşlı hastaları "sebze", 

"gomers" ("acil servisten çıkmak" anlamına gelir) ve "gork" (hastanın 

belirtilerinin nedenini "Yalnızca Tanrı gerçekten biliyor" anlamına 

gelir) olarak gördüklerini ortaya koyar. 

Ulusal Yaşlı İnsanlar ve Yaşlanma Konseyi’nin (2005) 

hazırlamış olduğu raporda yaşlı ayrımcılığının insanları 

değersizleştirip dışladığı, insanları bir birey olarak görmeyi reddettiği, 

farklılıkları reddettiği, insanlara onur ve saygı ile davranmadığı, 

insanların seçimlerini inkar ettiği, insanları bağımsız ve aktif katılımlı 

olarak yaşamdan uzaklaştırdığı sonucu açıklanmıştır. 
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Vefikuluçay (2008) üniversite öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına 

ilişkin tutumları üzerine çalışma yapmıştır. Çalışma sonucuna göre 

öğrencilerin yaşlı ayrımcılığına ilişkin olumlu tutum gösterdikleri 

saptanmıştır. 

Phelan (2008), yaşlı istismarı, yaşlı ayrımcılığı, insan hakları ve 

vatandaşlık alanında yapmış olduğu çalışmasında, yaşlı ayrımcılığının 

yaşlı istismarını desteklediği sonucuna ulaşmıştır.  

Özkan ve Bayoğlu (2011) üniversite öğrencilerinin yaşlı 

insanlara karşı algıları ve yaşlı ayrımcılığı üzerine çalışmıştır. 

Sonuçlara göre öğrencilerin yaşlı ayrımcılığı konusunda olumsuz 

tutuma sahip oldukları görülmüştür. 

Güven ve arkadaşlarının (2012) yapmış oldukları çalışmada 

üniversite öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarını ve bazı 

değişkenlerin bu tutumlarla ilişkisini belirlemeye çalışmışlardır. 

Çalışmanın sonuçlarına göre üniversite öğrencilerinin yaşlı 

ayrımcılığına yönelik olumlu tutuma sahip oldukları ve cinsiyet, 

öğrenim gördüğü bölüm, sınıf düzeyi değişkenlerinin yaşlı ayrımcılığı 

tutumu üzerinde istatiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir.  

Ünalan ve arkadaşları (2012) çalışmasında geriatri merkezi 

çalışanlarında yaşlı tutumunu değerlendirmişlerdir. Çalışma 

sonucunda geriatri merkezinde çalışan sağlık ve idari personelin 

yaşlılara ilişkin olumlu tutuma sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca 

çalışanlara bu konuda hizmet içi verilmesinin önemini 

vurgulamışlardır. 

Arun ve Pamuk (2014) kurumsal bakım sektöründe yaşlı 

ayrımcılığı çalışmıştır. Çalışmasında yaşlılara hizmet verenlerin 
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ayrımcı tutumlarını incelemiş ve çözüm önerileri getirmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre cinsiyet ve yaş gibi sosyo-demografik 

özellikleri ve çalışma saatlerinin uzunluğu yaşlıya yönelik ayrımcı 

tutumları artırırken, mesleki bazı özellikler de yaşlılara yönelik 

ayrımcı tutumların düzeyini azaltmaktadır. 

Sosyal hizmet bölümünde eğitim gören lisans öğrencilerinin 

yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarını inceleyen Ceylan ve Öksüz 

(2015) çalışmalarında,  öğrencilerin yaşlı ayrımcılığına dair 

tutumlarının sosyo-demografik özellikler, yaşlı bir bireyle yaşama 

durumu ve yaşanılan konutun niteliği değişkenlerinden etkilendiğini 

belirtmişlerdir.  

Palmore (2016), yaşlı ayrımcılığı ile ilgili yapmış olduğu 

çalışmasında katılımcıların yaş, cinsiyet ve eğitimleri ile yaşlı 

ayrımcılığı arasında anlamlı bir ilişki bulamamıştır. 

Galinsky ve Moskowitz (2000) sosyal düşüncenin azalmasında 

perspektif almanın rolünü araştırdıkları çalışmasında, üç deneysel 

işlem yapmışlardır. Deneylerin birinde perspektif almanın hem tek tip 

önyargılı düşünmeyi azalttığı hem de yaşlının beyanlarıyla kendi 

beyanlarının örtüşmesinin arttığını saptamışlardır. 

Boudjemadi ve Gana (2009) çalışmasında yaşlı ayrımcılığının; 

empati, yaş, cinsiyet, sosyal baskınlık yönelimi ve dogmatizm ile 

ilişkisini incelemişlerdir. Çalışma sonuçları empatinin yaşlı 

ayrımcılığı üzerinde doğrudan negatif ve anlamlı bir etkisi olduğunu 

göstermiştir. Buna göre empati arttıkça yaşlı ayrımcılığı azalmaktadır. 

Allan ve arkadaşları (2014) çalışmasında kişisel özellikler, 

minnettarlık ve empatik özelliklerin yaşlı ayrımcılığı ve yaşlanma 
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kaygısı üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Empatinin yaşlı ayrımcılığı 

ile negatif ilişkisinin olduğunu saptamışlardır.   

 

1.5.Empati Eğitimi 

Empati eğitiminde, bu çalışmada temel alınan didaktik anlatım 

başta olmak üzere rol oynama, yaşantısal eğitim tekniği, modelden 

öğrenme tekniği, yaratıcı drama gibi yöntemler kullanılabilmektedir.  

Bu tekniklerin gelişimi Rogers’ın çalışmalarına kadar dayanır. Rogers 

araştırmalarında ilk empati eğitim programını kullanan bilim insanıdır. 

Rogers (1951) çalışmasında, danışmanın danışanın davranışlarını 

değiştirebilmesine yardımcı olabilmesi için danışmanda bulunması 

gereken etkili iletişim özelliklerini artırabilmeye çalışmıştır. 

  Truax ve Carkhuff (1967) empati eğitiminde; didaktik anlatım, 

uygulama yapma ve uygulamaya geribildirim verilmesi tekniklerini 

çalışmıştır. Bu çalışmayı empati eğitiminin en iyi yolunu belirlemeye 

çalışan çalışmalar izlemiştir (Lehman, 1973; Payne ve ark., 1972; 

Perry, 1975 ve Skovholt, 1974). Yapılan çalışmalar sonucunda empati 

eğitimi didaktik anlatım (bilgi verme) tekniği, rol oynama (rol play) 

tekniği, yaşantısal eğitim tekniği, modelden öğrenme, yaratıcı drama 

ve psikodrama başlıkları altında ele alınabilir. Bu tekniklere aşağıda 

kısaca değinilecektir.     

 

1. Didaktik Anlatım (Bilgi Verme) Tekniği: Bu teknik genel 

olarak alanda bir uzman eğitmen tarafından çalışılan gruba terapötik 

etkili iletişim ve empati konusunda kuramsal bilgiler verilir (Dökmen, 
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2012; Nural ve ark., 2011 ve Şahin, 2009). İletişim ve empati ile ilgili 

teorik bilgilerin anlatılması olarak da tanımlanabilir (Yılmaz, 2003). 

 

2. Rol Oynama (Rol Play) Tekniği: Bu teknikte bireyler, bir 

karakterin rolüne girerler, -mış gibi yaparak bu karakteri oynarlar 

(Altınay, 2007 ve Adıgüzel, 2012). Rol oynama tekniğinde kişi 

karşısındaki kişinin veya kendisine söylenen kişinin rolüne girerek 

olaylara onun gözünden bakmaya ve onun duygularını anlamaya 

çalışır (Yılmaz, 2003). Bu yönüyle empatinin bir uygulaması olarak 

da düşünülebilir. Bu nedenle rol oynama empati eğitimi için etkili bir 

teknik olabilir. Kısaca rol oynama tekniğine “Bir başkasının statüsüne 

girerek rollerini kendi rolüymüş gibi kısa bir süre canlandırma, 

davranma, hissetme ve bu davranışları, duyguları yorumlama tekniği” 

diyebiliriz.  

 

3. Yaşantısal Eğitim Tekniği: Empati ve iletişim becerileri 

geliştirilmek istenen kişilerin hizmet verdikleri kişilerle yaptığı 

görüşmeler, banttan, videodan ya da bir gözlem odasından eğitimi 

veren uzmanlarca izlenerek, geribildirim verilir (Dökmen, 1988; Öz, 

2001; Şahin, 2007 ve Yüksel, 2003).  

 

4. Modelden Öğrenme Tekniği: Bir uzmanın model alındığı bu 

teknikte kişi, uzmanın diğer bir kişi ile gerçekleştirdiği iletişimleri, 

doğrudan veya videodan gözleyerek empati kurmayı öğrenir. 

(Dökmen, 1988; Öz, 2001 ve Yüksel, 2003).  
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5. Yaratıcı Drama: Yaratıcı drama; bir grupla veya grup 

üyelerinin yaşantılarından yola çıkarak, bir amacın, bir düşüncenin, 

doğaçlama, rol oynama (rol alma) vb gibi tekniklerden yaralanarak 

canlandırılmasıdır. Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider 

/eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe (spontaniteye), 

şimdi ve burada ilkesine, - mış gibi yapmaya dayalıdır ve her yaratıcı 

drama oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır. San (1996) 

yaratıcı dramayı "bireylerin doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro ve 

yaratıcı drama tekniklerinden yararlanarak, grup çalışması içinde bir 

yaşantıyı, bir olayı, bir düşünceyi, bir eğitim ünitesini kimi zaman da 

soyut bir kavramı eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi 

yoluyla deneyim, gözlem ve yaşantıların gözden geçirildiği “oyunsu” 

süreçlerde anlamlandırması, canlandırması" şeklinde tanımlamaktadır.    

Yaratıcı dramanın, empatik beceriye yönelik doğrudan ve örtük 

amaçları vardır. Yaratıcı drama çalışmalarında birey, başkasının 

rolünü oynayarak, onu anlayarak ve onun duygularını hissederek diğer 

insanlarla empatik davranışlarda bulunur. Bu da, yaratıcı drama 

çalışmalarında hedeflenen sonuçlardan biridir. Yapılan rol play, 

doğaçlama çalışmalarında bireyin daha önce hiç olmadığı ya da 

sadece gözlemlediği herhangi bir rol içerisinde kendini bulması 

olasıdır. Aldığı rolün kimliğine girmesi ve onunla özdeşleşmesi; 

empatik becerinin gelişmesine olanak sağlar (Adıgüzel, 2012; 

Okvuran, 1993 ve Üstündağ, 2012).   

Yaratıcı drama; kendini ve başkasını tanıma, sözsüz ve sözlü 

iletişim becerilerini geliştirme, duyarlılık ve farkındalık kazandırma, 

empatik beceri geliştirme amacıyla yapılan eğitim programlarında son 
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dönemlerde sık kullanılan tekniklerden biridir. Bu tekniğin ısınma, 

canlandırma ve değerlendirme olmak üzere üç aşaması vardır. Isınma 

aşaması yaratıcı dramanın ilk aşaması, canlandırma aşaması ısınma 

aşamasından sonra gerçekleştirilen yaratıcı dramanın temelini 

oluşturan aşama ve son aşamada liderin/grup üyelerinin kendilerini 

değerlendirdiği değerlendirme aşamasıdır (Adıgüzel, 2012; Okvuran, 

1993 ve Üstündağ, 2012).  

 

6. Psikodrama: Gücünü insandaki yaratıcılık, spontanlık ve 

eylemden alan insanda var olan empati ile tele ve transfer ilişkilerini 

araştıran, bir grup psikoterapisi kuramı yöntemi ve tekniğidir. 

Psikodramada kullanılan bu üç temel teknik; eşleme, rol değiştirme ve 

ayna teknikleridir (Altınay, 2007; Altınay, 2009 ve Dökmen, 1988).  

Bu araştırmanın amacı bir müdahale programı olarak empati 

eğitim programının huzurevi çalışanlarının empatik becerileri ve yaşlı 

ayrımcılığına yönelik tutumları üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. 

Bu araştırma ile huzurevi çalışanlarının empatik becerilerini 

geliştirerek, yaşlılara yönelik yaptıkları ayrımcı ve olumsuz 

davranışları görebilmeleri, bu davranışlara uğrayan yaşlılara karşı 

empatik anlayış gösterebilmeleri ve günlük hayatta kullanabilecekleri 

empatik becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Bu amaçlar 

doğrultusunda araştırmanın alt amaçları aşağıdaki soru cümleleriyle 

ifade edilmiştir: 

 

1. Empati eğitim programının huzurevi çalışanlarının empatik 

beceri kazanması üzerindeki etkisini belirlemek, 
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2. Empati eğitim programının huzurevi çalışanlarının empatik 

eğilimleri üzerindeki etkisini belirlemek, 

3. Empati eğitim programının huzurevi çalışanlarının yaşlı 

ayrımcılığı tutumları üzerindeki etkisini belirlemek, 

3.1. Empati eğitiminin huzurevi çalışanlarının yaşlıları 

sınırlama düzeyine etkisini belirlemek, 

3.2. Empati eğitiminin huzurevi çalışanlarının olumlu 

ayrımcılık düzeyine etkisini belirlemek, 

3.3. Empati eğitiminin huzurevi çalışanlarının olumsuz 

ayrımcılık düzeyine etkisini belirlemektir. 

 

2.GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeline, verilerin elde edildiği 

çalışma grubuna, veri toplama araçlarına, veri toplama sürecine, 

verilerin çözümlenmesine ve empati eğitim programının 

geliştirilmesine ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

 

2.1.Araştırmanın Modeli 

Araştırmada, empati eğitim programı kullanılarak huzurevinde 

çalışanların empati becerilerine ve yaşlı ayrımcılığına yönelik 

tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Veriler öntest – sontest 

kontrol gruplu deneysel desen kullanılarak toplanmıştır. Öntest –

sontest kontrol gruplu desende, yansız atama ile oluşturulmuş iki grup 

bulunur. Bunlar biri deney, diğeri kontrol grubu olarak kullanılır. Her 

iki grupta da deney öncesi ve deney sonrası ölçmeler yapılır (Karasar, 

2015). Araştırmanın modeli Şekil 2.1’de verilmiştir. 
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Araştırma 
Modeli Gruplar Ön Test İşlem Son Test 

Deney Grubu 

Empati Beceri 
Ölçeği B Formu 

Empati Eğitim 
Programı 

Empati Beceri 
Ölçeği B Formu 

Empati Eğilim 
Ölçeği 

Empati Eğilim 
Ölçeği 

Yaşlı Ayrımcılığı 
Tutum Ölçeği 

Yaşlı Ayrımcılığı 
Tutum Ölçeği 
Anket Formu 

Kontrol Grubu 

Empati Beceri 
Ölçeği B Formu 

- 

Empati Beceri 
Ölçeği B Formu 

Empati Eğilim 
Ölçeği 

Empati Eğilim 
Ölçeği 

Yaşlı Ayrımcılığı 
Tutum Ölçeği 

Yaşlı Ayrımcılığı 
Tutum Ölçeği 

Şekil 2.1. Araştırmanın Deney Deseni 
 

2.2.Çalışma Grubu 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2017 yılı verilerine göre 

Türkiye’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı 143 Huzurevi 

Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bulunmaktadır. Çalışma 

evrenini 

 Kastamonu İli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı 3 

Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi oluşturmaktadır. 

Bunlar Kastamonu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 

Tosya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve İnebolu 

Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’dir.  İnebolu 

Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yatak ve çalışan 

sayısının az olması (16) nedeniyle çalışma dışında bırakılmıştır. 

Çalışmaya Kastamonu ve Tosya Huzurevi Yaşlı Bakım ve 

Rehabilitasyon Merkezleri dahil edilmiştir. Çalışmanın deney grubunu 

araştırmacının Tosya İlçe’sinde yaşaması ve çalışması nedeniyle 

Tosya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışan 
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46 personel oluşturmuştur. Kontrol grubunu ise Kastamonu Huzurevi 

Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışan 60 personel 

oluşturmuştur. Çalışmaya başlamadan seçkisiz atama yolu ile deney 

ve kontrol gruplarının üyeleri belirlenmiştir. Seçkisiz atama ve kontrol 

grubunun bulunması, iç geçerliği tehdit eden birçok riskleri azalttığı 

için, neden-sonuç ilişkisini ortaya koymada tasarımın gücünü artırır 

(Nahcivan, 2014). 

 

2.3.Veri Toplama Araçları 

 Araştırma için deney grubuna eğitim öncesi ve sonrası kişisel 

bilgi formu, Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği, Empati Beceri Ölçeği B 

Formu, Empati Eğilim Ölçeği ve Anket Formu uygulanmıştır. Kontrol 

grubuna ise eğitim öncesi ve sonrası kişisel bilgi formu, Yaşlı 

Ayrımcılığı Tutum Ölçeği, Empati Beceri Ölçeği B Formu ve Empati 

Eğilim Ölçeği uygulanmıştır. Anket formu deney grubuna verilen 

empati eğitimini değerlendirdiği için kontrol grubuna uygulanma-

mıştır. Aşağıda kullanılan ölçekler ve formlar açıklanacaktır. 

 

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmada incelenen huzurevi çalışanlarının 

cinsiyeti, medeni durumu, yaşı, eğitim durumu, mesleği, geliri, aynı 

evde bir yaşlı ile yaşama durumu, birlikte yaşama süresi, çalışma 

süresi gibi bağımsız değişkenlere ilişkin bilgiler, kişisel bilgi formu 

kullanılarak elde edilmiştir. 

 

Empati Beceri Ölçeği B Formu: Dökmen (1988) tarafından 

geliştirilen ve ülkemiz için geçerliliği ve güvenilirliği test edilen 
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ölçek, günlük yaşamla ilgili farklı problemlerin anlatıldığı 6 ayrı metin 

ve her bir problem için problemin sahibine söylenebilecek birer 

cümlelik 12 tepkiden oluşmaktadır. Bu altı problemin her birisi için 12 

tepki olmak üzere toplam 72 tepki katılımcılara yazılı olarak 

sunulmaktadır. Problemlerden birincisi ev hanımıyla, ikincisi bir 

arkadaşla, üçüncüsü bir dostla, dördüncüsü bir gençle, beşincisi kız 

arkadaşla, altıncısı bir öğrenciyle ilgilidir. Katılımcılardan altı 

problemin her birindeki 12 tepki seçeneğinden dörder tanesini 

işaretlemeleri istenmekte olup tepki seçeneklerinin her biri için bir-on 

arasında değişen puanlar söz konusudur ve ölçekten alınabilecek en 

düşük puan 62 en yüksek puan ise 219’dur. Ölçek puanının fazla 

olması empati becerisinin yüksekliğine işaret ederi. Değerlendirmede 

ölçekte verilen 12 tepkiden bir tanesi rastgele cevapları belirlemek 

amacıyla konulmuş olan sorunla ilgisiz bir tepkidir ve sıfır puan 

sayılmakta ve bu maddenin kullanılması dahilinde ölçek geçersiz 

sayılmaktadır (Dökmen, 1988). 

 

Empati Eğilim Ölçeği: Empatik beceri, sosyal yaşamda hem kişiler 

arası iletişim kurmada hem de özellikle toplumsallaşma aşamasında 

öğrencilerin edinmesi gereken önemli bir kişilik özelliğidir. Bu 

özelliği ölçmek için ülkemizde Üstün Dökmen tarafından bireylerin 

empati kurma potansiyellerini ölçmek amacıyla geliştirilen Empatik 

Eğilim Ölçeği, 5’li likert tipi bir ölçektir (Dökmen 1988).  Ölçek her 

made için “Tamamen Aykırı”, “Oldukça Aykırı”, “Karasızım”, 

“Oldukça Uygun” ve “Tamamen Uygun” seçenekleri olan, 3, 6, 7, 8, 

11, 12, 13, ve 14. maddeleri negatif ifadeler olup, ters puanlanan bir 
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ölçektir. Ölçekten alınacak toplam puan o bireyin empatik eğilim 

puanını verir. Ölçeğe ilişkin güvenirlik kanıtları ise test-tekrar test ve 

testi yarılama (tek-çift numaralı maddeler) yöntemiyle elde edilmiştir. 

Test-tekrar test güvenirliği r=0.82 olarak saptanmıştır. Deneklerin tek 

ve çift maddelerden aldıkları puanlar arasındaki korelasyon ise 

r=0.86’dır (Dökmen 1988). 

 

Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği: Yaşlı ayrımcılığı tutum ölçeği 23 

maddeden ve katılımcıların yaşlıya yönelik tutumlarını değerlendiren, 

her madde için “Kesinlikle Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, 

“Kararsızım”, “Katılıyorum” ve “Tamamen Katılıyorum” seçenekleri 

olan, 3 alt ölçekten oluşan 5’li likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin yaşlının 

yaşamını sınırlama alt boyutu 1, 5, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 23 nolu 

maddeleri içermekte ve toplumun yaşlı bireyin sosyal yaşamını 

sınırlamaya ilişkin inanç ve algılarını belirlemeye çalışır. Yaşlıya 

yönelik olumlu ayrımcılık alt boyutu 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 20 nolu 

maddeleri içermekte ve toplumun yaşlı bireye yönelik olumlu inanç ve 

algılarını belirlemeye çalışmaktadır. Yaşlıya yönelik olumsuz 

ayrımcılık alt boyutu ise 3, 10, 11, 15, 16, 18 nolu maddeleri 

içermekte ve toplumun yaşlı bireye yönelik olumsuz inanç ve 

algılarını belirlemeye çalışmaktadır. Vefikuluçay ve Terzioğlu 

tarafından 2011 yılında geliştirilen ölçeğin Türk toplumu için 

geçerlilik güvenirlilik çalışması yapılmış ve Cronbach Alfa güvenirlik 

katsayısı 0.80 bulunmuştur.  Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 

“115”, en düşük puan ise “23” dür (Vefikuluçay ve Terzioğlu, 2011). 
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Anket Formu: Bu form empati eğitimini değerlendireceği için 

yalnızca deney grubuna uygulanmıştır. Huzurevi çalışanlarının empati 

eğitimini değerlendirmesi için hazırlanmış olan form, 13 maddeli 5’li 

likert tipi bir ölçekten ve 3 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Maddeler 

tüm eğitimi, modüllerin başlıklarını, eğitimin yapısını, eğitimin 

öğrenme hedeflerini, öğrenme materyallerini, egzersizleri, ev 

ödevlerini, eğitimi kolaylaştırmada eğiticinin görünümünü, eğitimin 

kolaylaştırdığı alanı, eğitimin alanını, eğiticinin bilgisini, becerilerini 

ve gruptaki güven duygusunu değerlendirmektedir. Eğitimi 

değerlendirirken likert tipi ölçekte; “Kötü” diyorsa 1 puan, “Vasat” 

diyorsa 2 puan, “Yeterli” diyorsa 3 puan, “İyi” diyorsa 4 puan ve 

“Mükemmel” diyorsa 5 puan şeklinde puanlandırılmıştır. Ölçekten en 

fazla alınabilecek puan 65 ve en düşük alınabilecek puan 13’tür. 

Ayrıca çalışanların düşüncelerini rahat yazabilmeleri için hazırlanmış 

3 açık uçlu soru bulunmaktadır. Bu sorular huzurevi çalışanlarının 

eğitimden ne kazandığını, eğitim süresince gereksiz olduğunu 

düşündükleri şeyleri, eğitimi geliştirmek için önerilerini belirlemeye 

yöneliktir.  

 

2.4.Veri Toplama Süreci 

Uygulamanın yapılması ve verilerin toplanması yönünde 

öncelikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan resmî izin 

alınmıştır (Ek 18). Çalışma öncesinde huzurevi çalışanlarını verdikleri 

bilgilerin araştırma kapsamı dışında kullanılmayacağı belirtilmiş ve 

araştırmaya katılmada gönüllülük esas alınmıştır. Veri toplama 

araçlarının uygulanması yaklaşık 15 dakika sürmüştür. Çalışmada 
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huzurevi çalışanlarına ilk önce ön test olarak kişisel bilgi formu, Yaşlı 

Ayrımcılığı Tutum Ölçeği,  Empati Beceri Ölçeği B Formu ve Empati 

Eğilim Ölçeğini içeren bir anket uygulanmıştır. Sonra çalışanlara 4 

modül 8 oturumdan oluşan ve 8 hafta süresince toplam 16 saat süren 

Empati Eğitimi verilmiştir. Eğitim sonunda huzurevi çalışanlarına son 

test olarak tekrar kişisel bilgi formu, Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği, 

Empati Beceri Ölçeği B Formu, Empati Eğilim Ölçeği ve Anket 

Formunu içeren bir anket uygulanmıştır. 

 

2.5. Veri Çözümleme Süreci 

Araştırmadaki veriler kişisel bilgi formu, Yaşlı Ayrımcılığı 

Tutum Ölçeği, Empati Beceri Ölçeği B Formu, Empati Eğilim Ölçeği 

ve Anket Formu ile toplanan bilgilerle elde edilmiştir. Araştırma 

verilerine betimleyici istatistik yöntemi uygulanmış ve yüzdelik 

hesapları yapılmıştır. 

Araştırma kapsamında elde edilen veriler SPSS 16.0 istatistik 

paket programına girilmiş ve analizleri yapılmıştır. Deney ve kontrol 

grupları arasında öntest ve sontest sonuçlarında empati eğitiminin 

çalışanların empati becerileri ve yaşlı ayrımcılığına yönelik tutumları 

arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için ortalama 

puanlar hesaplanmış, verilerin normal dağılım göstermemesi üzerine 

parametrik olmayan bir analiz olan Wilcoxon işaretli sıralar testi 

yapılmıştır. Bazı sosyo-demografik değişkenler ve Empati Beceri 

Ölçeği ile Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği ön test ve son test puanları 

arasındaki ilişkinin ve farklılığın incelenmesi amacı ile korelasyon 

analizi  ve t-testi yapılmıştır.  
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2.6.Sınırlılıklar 

Araştırma şu sınırlılıkları içermektedir; 

1. Araştırma araştırmacının zaman ve maddi imkanları 

doğrultusunda Kastamonu ve Tosya Huzurevi Yaşlı Bakım ve 

Rehabilitasyon Merkezleri ile sınırlıdır. 

2. Araştırmada elde edilen veriler huzurevi çalışanlarına 

uygulanan kişisel bilgi formu, Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği 

(Vefikuluçay ve Terzioğlu, 2011), Empati Eğilim Ölçeği, Empati 

Beceri Ölçeği B Formu (Dökmen, 1988) ve Anket Formu’na verilen 

cevaplarla sınırlıdır. 

3. Araştırmayı hazırlayan araştırmacının maddi ve zaman 

sınırlılıkları bulunmaktadır. 

4. Eğitim araştırmacı tarafından geliştirilen ve 8 oturum süren 

Empati Eğitim Programının verilmesi ile sınırlıdır. 

5. Katılımcılar eğitime gönüllü olarak katılmak isteyenlerle 

sınırlıdır.  

 

2.7.Empati Eğitim Programının Geliştirilmesi 

Çalışmada kullanılan Empati Eğitim Programı “Empati ve 

Şefkat Kültürü Kurma Merkezi” (The Center for Building a Culture of 

Empathy and Compassion) tarafından 2013 yılında hazırlanan 

“Empathy Increasing” kitabından esinlenerek hazırlanmıştır. Eğitim 

Carl Rogers’ın içgörülerine dayanmaktadır.  

Bu eğitimin Türkçeye uyarlama çalışmaları kapsamında Dil 

Uzmanını, Ölçme ve Değerlendirme Uzmanını ve Eğitim 

Programlama Uzmanını içeren üç uzman görüşü alınmıştır. Bu 
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görüşler doğrultusunda empati eğitimi huzurevinde kullanılabilir bir 

hale getirilmiştir. Orijinali 15 saat süren 4 modülden oluşan eğitim, 

uzman görüşleri dikkate alınarak hedefler değiştirilmeden bölünerek 8 

oturuma dönüştürülmüştür. Bunun nedeni her modülün ortalama 4 

saat sürmesi ve bu durumun uygulanacak huzurevinin çalışma 

saatlerini etkilemesidir. Yapılan değişiklikle her modül 2 oturum 

olacak şekilde değiştirilmiş ve her oturum da ortalama 2 saat 

sürmüştür. Eğitim süresi toplam 16 saattir. 

Çalışmamızda empati eğitimi için kullanılan ve en çok bilinen 

didaktik anlatım tekniği, rol oynama tekniği, yaşantısal eğitim tekniği 

ve modelden öğrenme tekniği gibi tekniklerden didaktik anlatım 

tekniği kullanılmıştır.  

Didaktik Model: Didaktik modelde bir uzman tarafından kişilere 

terapötik iletişim ve empati konusunda kuramsal bilgiler verilir 

(Dökmen, 2012; Nural ve ark., 2011 ve Şahin, 2009). Çalışmamızda 

kullandığımız eğitim 4 modül ve 8 oturumdan oluşmaktadır. Eğitimin 

yapısı OPOE modeli olarak adlandırılan bir Hollanda modeline 

dayanır. Bu modelin açılımı Oryantasyon, Sunum, Ödev ve 

Değerlendirme’dir (Hoobroecks ve Haak, 2002). 
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Açılış: 
(1.Modül, kendini ve tüm empati eğitimini tanıt) 
Ev ödevi görevlerini tartış ve önceki eğitimi değerlendir 
Oryantasyon 
Mevcut modülün amacının açıkla ve katılımcılara paylaşmak 
istedikleri ya da paylaşabilecekleri bir şey var mı diye sor. 
Sunum 
Modülün amacı hakkında ekstra bilgi ver 
Görevlendirme 
Katılımcılarla öğrenme materyallerini uygulayarak farklı görevler ver. 
Değerlendirme 
Eğitimi değerlendirerek modülü sonlandır. 

Şekil 2.2. Modüllerin Genel Yapısı 
Her modül ev ödevlerini ve önceki modülü değerlendiren kısa 

bir değerlendirme ile başlamıştır. Daha sonra eğitimci mevcut 

modülün konusunu ve öğrenme amaçlarını sunmuş ve modül hakkında 

sorusu olan katılımcıların sorularını yanıtlamıştır. Katılımcıların 

sorusuna ek olarak eğitim modülü hakkında daha fazla bilgi vermiştir. 

Daha sonra katılımcılar öğrenme materyallerini uygulayarak farklı 

görevleri yerine getirmiştir. Son modül kısa bir değerlendirme ile 

tamamlanmıştır. Metodu değerlendirme öğrenme hedeflerine bağlı 

olarak çeşitlendirilmiştir (Şekil 2.2). 

 

Modül 1: Kendine Empati Yapmak  

Süre:   4 saat 

Materyaller: Yazı tahtası, tahta kalemi, ek 1, 2, 3 ve 4   

Anlam hedefi: Eğitim sonrası katılımcı kendisiyle empati 

kurmayı ve bunu gerçek hayata nasıl 

uygulayacağını öğrenmiş olur. 
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Öğrenme hedefleri: Eğitim sonrası katılımcı içsel tecrübelerini 

dinleyebilir ve bedenindeki duygularla bağ 

kurabilir.  

a.Katılımcı dikkatini ve odağını şimdiki 

zamandaki zihinsel ve fiziksel olaylara 

verebilir ve bunları tanıyabilir.  

b. Katılımcı kendi zihinsel ve fiziksel 

olaylarını şimdiki zamanda yargılamadan 

gözlemleyebilir. 

 
Oturum 1 
Süre:   2 saat     

Materyaller: Yazı tahtası, tahta kalemi, müzik çalar, 

hoparlör, projeksiyon, bilgisayar, ek 1, 2, 3, 

4 ve 8 

Öğrenme hedefleri: Eğitim sonrası katılımcı içsel tecrübelerini 

dinleyebilir ve bedenindeki duygularla bağ 

kurabilir.  

Katılımcı dikkatini ve odağını şimdiki 

zamandaki zihinsel ve fiziksel olaylara 

verebilir ve bunları tanıyabilir.  

Adım 1 Giriş 0.00-0.15 

Adım 2 İlk ölçüm 0.16-0.30 

Adım 3 Egzersiz 1: iyi 

birilerini tanımak 
0.31-1.15 

Adım 4 Egzersiz 2: vücut 1.16-1.45 
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tarama meditasyonu 

Adım 5 Oturumu sonlandır 1.46-2.00 

Özet Birinci modülün ilk oturumunda katılımcılar 

kendi fiziksel ve içsel zihinsel tecrübelerini 

dinlemeyi öğrenirler. 

 

Adım 1: Giriş 

Süre: 15 dk. 

Materyaller: İsim etiketleri & kalemler   

Açıklama: Eğitim empati ile alakalı olduğu için ilk önce 

kendinizi tanıtmanız önemlidir. Örneğin kendiniz 

hakkında ya da geçmişiniz hakkında bir şeyler 

söyler ve neden empatinin önemli olduğunu 

düşündüğünüzü anlatabilirsiniz. Empatinin 

faydalarını da özetleyebilirsiniz. Örneğin:  

-Empati önyargı ve ırkçılığı azaltır,  

-Empati zorbalığı azaltır,  

-Empati yapan insanlar ihtiyaç sahibi kişilere daha 

fazla yardım ederler (Davis, 1980; Dixon, 2011; 

Eisenberg ve Miller, 1987 ve Gordon, 2012).  

Ardından bu modülün (yukarıda görülen) 

öğrenme hedeflerini sunabilirsiniz. Aynı zamanda 

bu modülün kendine empati kurmayı öğrenme 

açısından önemli olduğunu çünkü bu sayede 

başka kişilerle empati kurma yeteneğini 

artırmakta olduğunu açıklayabilirsiniz (Miller, 
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2009 ve Rogers, 1982). Diğer bir deyişle 

başkalarına yardım etmek, onları kabul etmek ve 

ilgilenmek için önce kişinin kendini kabul etmesi 

ve ilgilenmesi önemlidir. 

Son olarak katılımcılardan, isimlerini söyleyerek 

kısaca kendilerini tanıtmaları istenebilir ve bu 

eğitime katılmaya neden karar verdikleri 

sorulabilir. Hatta katılımcılara isim kartları 

vererek isimleri daha kolay hatırlayabilirsiniz. 

 

Adım 2: İlk Ölçüm 

Süre: 15 dk. 

Materyaller: Ek 1, 2, 3 ve 4, Kişisel Bilgi Formu, Empati 

Eğilim Ölçeği, Empati Beceri Ölçeği B Formu, 

Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği, kalemler  

Amaç: Empatik beceri, eğilim ve yaşlı ayrımcılığı tutum 

düzeylerini takip etmek 

Açıklama: Eğitim daha fazla ilerlemeden katılımcıların 

sosyo-demografik bilgilerini içeren kişisel bilgi 

formu, Dökmen’in (1988) Empati Eğilim Ölçeği, 

Empati Beceri Ölçeği B Formu’nun ve 

Vefikuluçay ve Terzioğlu’nun (2011) Yaşlı 

Ayrımcılığı Tutum Ölçeği’nin birleşiminden 

hazırlanan bir formu doldurmaları önemlidir. Ek 

1, 2, 3 ve 4’de anketi bulabilirsiniz. Veri Toplama 

Araçları bölümünde bu ölçeklerin nasıl 



 

 49 

uygulanması gerektiğini ve puanlamayı anlatan 

bir açıklama bulunmaktadır. 

 

Adım 3: Egzersiz 1 Birbirini iyi tanımak 

Süre: 45 dk. 

Materyaller: Yazı tahtası ve tahta kalemi 

Amaç: Katılımcıların birbirlerini daha iyi tanımalarını ve 

eğitimden beklentilerini diğer katılımcılarla 

paylaşarak iyi bir atmosfer yaratmak 

Açıklama: Bütün katılımcıların birbirleri hakkında çok fazla 

bilgiye sahip olmadıkları ya da yanlış bilgilere 

sahip oldukları düşünülerek katılımcıların 

birbirlerini iyi tanıması oldukça önemlidir. Yanlış 

ya da eksik bilgiler önyargılara, kalıp yargılara ve 

hoş olmayan bir atmosfere neden olabilir 

(Oudenhoven ve Zee, 2006). Katılımcıların 

kendilerini güvende hissetmeleri ve ifade etmekte 

özgür bir ortam yaratmak için birbirlerini iyi 

tanımaları önemlidir (Allport,   1954 akt. 

Oudenhoven ve Zee, 2006).   

Yazı tahtasının üzerine numaralar olan bir çizelge 

asın ve her katılımcıya bir ile on iki arasında bir 

numara verin. Örneğin Şekil 2.3. Değişim 

Tablosu. Katılımcı sayısı artıkça tablodaki sayıları 

artırarak eşleşmeleri değiştirebilirsiniz.  
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1. tur 1 2 3/ 4 5 6/ 7 8 9/ 10 11 12 
2. tur 1 4 7/ 2 8 10/ 3 5 11/ 6 9 12 
3. tur 1 5 9/ 2 7 11/ 3 6 10/ 4 8 12 
4. tur 1 6 11/ 2 4 9/3 7 12/5 8 10 

Şekil 2.3. Değişim Tablosu 
Katılımcıların kendi aralarında gruplara 

ayrılmasını, ardından el sıkışmalarını ve neden bu 

eğitime katılmaya karar verdiklerini, bu eğitimle 

hangi sorunlarını çözmek istediklerini 

tartışmalarını isteyin. 15 dakikanın ardından 

çizelgeye göre yeni gruplar kurun. Bunu üç dört 

kez tekrarlayın. 

Oomkes (1995)’e göre bu egzersiz katılımcıları 

alıştırmak için uygundur. Aynı zamanda 

katılımcıların birbirlerini iyi tanımasına olanak 

verir. 

İlk defa bir araya gelen bir grupla çalışırken grup 

üyelerinin birbirlerinin isimlerini kısa sürede 

öğrenebilmelerini amaçlayan “Duygu İsim” 

tanışma etkinliği de yapılabilir. Bu etkinlikte grup 

üyeleri daire şeklinde hazırlanmış bir sandalye 

düzeninde otururlar. İlk üye kendisini iyi 

anlattığını düşündüğü ve kendi ismiyle aynı harfle 

başlayan bir duygu belirler ve isminin önüne 

ekleyip grupla paylaşır. Örneğin; “Endişeli 

Ergün”. İlk üyenin paylaşımından sonra ikinci üye 

ilk üyenin söylediği duygu ve ismi tekrar söyler 
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ve aynı şekilde kendisini ifade ettiğini düşündüğü 

duyguyu kendi ismiyle birlikte paylaşır. Örneğin; 

“Endişeli Ergün, Mutlu Merve”. Üçüncü üye hem 

ilk ve ikinci üyenin paylaşımını tekrar eder hem 

de kendi duygusunu ve ismini paylaşır. Örneğin; 

“Endişeli Ergün, Mutlu Merve, Fedakar Ferhat”. 

Bu şekilde tüm üyeler ilk üyenin paylaşımından 

başlamak üzere sırayla duygu ve isimleri tekrar 

eder. Bu etkinlik aynı şekilde diğer üyelerden de 

başlatılabilir. 

Bu etkinlikle üyeler birbirlerinin hem hakim 

duygularını öğrenebilir hem de isimlerini daha 

rahat hafızalarında tutabilirler.  

 

Adım 4: Egzersiz 2 Vücut Tarama Meditasyonu 

Süre: 30 dk. 

Amaç: Katılımcıların farkındalıklarını, mevcut zihinsel ve 

fiziksel olaylarına yönlendirmesine ve onlarla bağ 

kurmasını sağlamak. 

Öğrenme 

Hedefleri 

Katılımcı dikkatini ve odağını şimdiki zamandaki 

zihinsel ve fiziksel olaylara verebilir ve bunları 

isimlendirebilir.    

Açıklama: Bu egzersizin amacı içsel tecrübelere dikkat 

edebilmektir.  Bunun nedeni, Rogers’a (1982) göre 

diğerlerini kabul etmek ve onlarla ilgilenmenin ilk 

adımı kendi içsel tecrübelerinin bilincinde 
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olmaktır. Bu bir takım farkındalık egzersizleri 

yapılarak başarılabilir. 

Bedeni gevşetebilme yolunda nefes kontrolü 

kullanılan ilk yöntemlerden biridir. 

Doğru nefes alma üzerine olan bu tekniği, 

aşağıdaki adımları izleyerek yapabilirsiniz.  

• Sağ elimizi göğsümüze sol elimizi karnımızın 

üzerine yerleştirelim. 

• Burnumuzdan nefes alıp (İçimizden 5’e kadar 

sayıp) 5 saniye bekleyip aldığımız nefesi 

ağzımızdan (İçimizden 5’e kadar sayıp) 

yavaşça verelim. 

• Nefes alıp verme sırasında eğer göğüs 

kafesimiz (sağ elimiz) hareket ediyorsa yanlış 

nefes alıyoruz demektir. 

• Nefes aldığımızda karnımızın şişmesine 

dikkat edelim (sol el hareket edecek) 

nefesimizi tuttuğumuz sürece şiş kalacak ve 

verirken de içeriye doğru hareket edecek. 

Nefes egzersizinden sonra katılımcıların 

rahatlamalarını, gözlerini yavaşça kapatmalarını 

isteyin. Aşağıdaki vücut tarama egzersizi 

adımlarını izleyin (Beuningen, 2011). Etkinlik 

süresince kuş sesleri, dalga sesleri ya da sakin 

türde rahatlatıcı meditasyon müziklerinin kullanımı 
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önerilir. 

1. Nefes alış verişinize ve vücudunuzdaki 

hislere odaklanmaya çalışın. 

2.  Vücudunuzdaki fiziksel hislere dikkatinizi 

verin. Özellikle de dokunma ve baskı 

hislerine odaklanın. 

3. Bu çalışmanın amacını tekrarlayın. Amaç 

farklı, sakin ya da rahatlamış hissetmek 

değildir. Bunlar olabilir ya da olmayabilir 

ancak önemli olan hissedilen duyguları, her 

seferinde farklı bir vücut parçasına dikkati 

yönelterek fark etmektir. 

4. Hissettiğiniz bütün duygular, düşünceler, 

fiziksel duyumları olduğu gibi tecrübelerinizi 

yargılamadan kabul edin ve serbest bırakın.  

Dikkatinizi alt karın bölgesine yöneltin ve 

nefes alıp verirken ki değişimleri fark edin. 

5. Dikkatinizi sol ayağınızdaki parmaklara 

yöneltin. Ayak parmaklarınızdaki tüm hisleri 

keşfetmeye çalışın. 

6. Nefesinizin önce akciğerlerinizden girdiğini 

hayal edin ya da hissedin, ardından karnınıza 

geçtiğini, önce sağ bacağınıza, sol bacağınıza 

ve sol ayağınızın parmaklarından dışarı 

çıktığını hayal edin. Daha sonra nefesin 

oradan geriye döndüğünü ayağınızdan 
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bacağınıza, sonra karnınıza, göğsünüze 

geçtiğini ve burnunuzdan dışarı çıktığını 

hayal edin. 

7. Nefesinizi verirken ayak parmaklarınızı 

hissedin, ardından sol ayağınızı hissedin. 

Önce tabanını, sonrasında topuğunu hissedin. 

Tekrar nefesin ayağınızdan burnunuza doğru 

ilerlediğini hayal edin. 

8. Şimdi dikkatinizi bileklerinize, alt bacağınıza 

ardından dizlerinize ve sonra tüm sol 

bacağınıza verin. 

9. Şimdiyse aynı şeyi sağ bacak için tekrarlayın. 

Bütün farkındalığınızı vücudunuzun bu 

kısmına yöneltin. Önce sağ ayağınızın 

parmakları, ayak, topuk, ayağın üstü, bilek, 

alt bacak, diz, baldır ve ardından bütün sağ 

bacağa odaklanın. 

10. Ardından farkındalığınızı nefesinize 

dolayısıyla sırasıyla karnınıza, göğsünüze, sol 

kolunuza, sağ kolunuza, boynunuza, başınıza 

ve yüzünüze getirin. 

11. Eğer vücudunuzda gerilim ya da benzeri ağır 

bir duygu hissederseniz, önce arkadaşça onu 

fark edin ardından serbest bırakın. 

12. Bu egzersizi yaparken düşünceleriniz kimi 

zaman nefesinizden ve bedeninizden 
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uzaklaşabilir. Bu kesinlikle normaldir. Eğer 

bunu fark ederseniz arkadaşça dikkatinizi 

tekrar vücudunuzda odaklanmanız gereken 

yere getirin. 

13. Katılımcılar bütün vücutlarını taradıktan 

sonra, birkaç dakika vücutlarını bir bütün 

olarak hissedebilecekleri ve rahatça nefes 

alabilecekleri bir zaman verin. 

Kapanış: Vücut taraması çalışmasının ardından katılımcılara 

deneyimlerini sorabilirsiniz.  

 

Adım 5: Oturumu Sonlandırma 

Süre: 15 dk. 

Materyaller Ek 8 

Açıklama: Bu oturumu değerlendirmek amacıyla bir takım 

sorular sorarak tamamlayabilirsiniz. Katılımcılara 

sorabileceğiniz sorular: 

 Bu oturumda neler deneyimlediniz?  

 Egzersizlerde neler deneyimlediniz? 

 Katılımcıları ne kadar iyi tanıyordunuz? 

Katılımcılarla ilgili sizi şaşırtan neler 

öğrendiniz? 

 Katılımcılar arasında önyargılı olduğunuz bir 

kişi var mıydı? Bu kişi hakkında önyargınız 

değişti mi?  
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 Öğrenme hedeflerine ne ölçüde ulaşabildiniz?  

 Boş zamanlarınızda bu egzersizleri yaparak 

ne ölçüde öğrenme hedeflerine 

ulaşabileceğinizi düşünüyorsunuz?  

 Bu oturumda bulduğunuz olumlu noktalar 

nelerdir? 

 Olumsuz noktalar nelerdir? 

Son olarak katılımcılara vücut tarama 

meditasyonunu boş zamanlarında tekrarlayarak 

kendine empati kurma ödevi verebilirsiniz. Vücut 

taraması için katılımcılara ek 8’teki not 1’i 

dağıtabilirsiniz. 

 
Oturum 2 
Süre:   2 saat 

Materyaller: Yazı tahtası, tahta kalemi, Projeksiyon ve 

Bilgisayar, Ek 6 ve 7   

Öğrenme hedefleri: Katılımcı empatiyi ve aşamalı empati 

sınıflamasını, empatinin kişiler arası 

iletişimdeki yerini öğrenir. Yaşlılarla 

çalışırken empatinin önemini kavrar. Klinik 

örneklere verilebilecek empatik yanıtları 

içeren egzersizler uygular. 

Fiziksel temasın önemini kavrar. 

Katılımcı kendi zihinsel ve fiziksel olaylarını 

şimdiki zamanda yargılamadan 
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gözlemleyebilir. 

Adım 1 Giriş 0.00-0.10 

Adım 2 Kavramsal olarak 

empati 
0.11-0.30 

Adım 3 Egzersiz 1: klinik 

örnekler 
0.31-0.50 

Adım 4 Egzersiz 2: olduğu 

gibi kabul etmek ve 

izin vermek 

0.51-1.15 

Adım 5 Egzersiz 3: sarılma 

uygulaması 
1.16-1.30 

Adım 6 Oturumu sonlandır 1.31-1.45 

Adım 7 Modülü sonlandır 1.46-2.00 

Özet Olduğu gibi kabul etmeyi, izin vermeyi ve 

kendilerine sarılarak iyi olmayı öğrenirler. 

 

Adım 1: Giriş 

Süre: 10 dk. 

Materyaller: Ek 6 ve 7   

Açıklama: Bu toplantıda katılımcıları selamlayarak 

başlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra bir önceki 

oturumun kısa bir özetini yaparak ve ev ödevini 

tartışarak başlayabilirsiniz.   

  Sorabileceğiniz sorular: 

 Boş zamanlarınızda vücut tarama 
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meditasyonu sizi nasıl hissettirdi? 

 Katılımcıları ne kadar iyi tanıyordunuz? 

Katılımcılarla ilgili sizi şaşırtan neler 

öğrendiniz? 

 Bir önceki oturumdan ulaşmak istediğiniz 

öğrenme hedeflerinden ne kadarına 

ulaştığınızı düşünüyorsunuz?  

Son olarak katılımcılara öğrenme hedeflerini ve 

bu oturumun içeriğini sunabilirsiniz ve başkalarını 

kabul etme hakkında neler bildiklerini 

sorabilirsiniz. Eğer gerek görürseniz Rogers’ın 

(1982) belirttiği gibi diğerleriyle empati kurmak 

için onlara koşulsuz olumlu yaklaşım göstermenin 

önemini ekleyebilirsiniz. Bu kişinin kendisine 

empati göstermesini ve kendisini kabul etmesi 

için daha fazla neden verir. Bunun sonucu olarak 

diğerlerini kabul etmeleri daha kolay olur. Kısaca 

bir kısır döngüye neden olur. 

 

Adım 2: Kavramsal olarak empati 

Süre: 20 dk. 

Amaç: Katılımcıların empatinin tanımı, empatik tepki 

düzeylerini, aşamalı empati sınıflamasını, 

empatinin kişilerarası iletişimdeki ve yaşlılarda 

çalışmadaki önemini öğrenmesi. 
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Öğrenme 

Hedefleri 

Katılımcı empatiyi, aşamalı empati sınıflamasını, 

doğru empatiyi, başlangıç düzeyde doğru empatiyi, 

ileri düzeyde doğru empatiyi, empatinin 

kişilerarası iletişimdeki yerini öğrenir. Yaşlılarla 

çalışırken empatinin önemini kavrar. 

Açıklama: Kavramsal olarak empati, aşamalı empati 

sınıflaması, doğru empati,  

Kapanış: Bu bilgilendirmenin sonunda katılımcılara empati, 

tepki düzeyleri ve aşamalı sınıflaması hakkındaki 

görüşlerini sorabilirsiniz.  

 

Adım 3: Egzersiz 1 Klinik örnekler 

Süre: 20 dk. 

Amaç: Katılımcıların klinik örneklerle gerçek yaşam 

durumlarına empatik tepki vermeyi öğrenmesi. 

Öğrenme 

Hedefleri 

Katılımcı empatiyi ve empatik tepki düzeylerini, 

aşamalı empati sınıflamasını, empatinin kişiler 

arası iletişimdeki yerini öğrenir. Yaşlılarla 

çalışırken empatinin önemini kavrar. Klinik 

örneklere verilebilecek empatik yanıtları içeren 

egzersizler uygular. 

Açıklama: Egzersiz, klinik vaka örneklerine katılımcıların 

başlangıç ve ileri düzeyde doğru empati tepkisi 

vermesi amacıyla yapılır. Eğitmen klinik örnekleri 

katılımcılara sorar ve önce başlangıç düzeyinde 

sonra ileri düzeyde doğru empati kurmalarını ister. 
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Bu alıştırma, yazarının Gerard Egan olduğu ve 

Türkçeye Füsun Akkoyun tarafından çevrilen 

“Yardım Becerileri Alıştırmaları/Psikolojik 

Danışmaya Giriş Kitabına Eşlik Eden Eğitim El 

Kitabı”’ndan alınmıştır.  

Örneğin; 

48 yaşında bir aile reisi size: 

İçerik: Bu kimse evde karısıyla ve çocuklarıyla iyi 

ilişkilerinin olmadığını ortaya koymaktadır. 

Genelde, evdekilerin ona iyi davranmadığını, 

kendisinin mağdur olduğunu hissetmektedir. Kendi 

davranışlarının etkilerini incelemeye henüz 

geçmemiştir. 

“Arkadaş toplantılarında eğlenceli olduğum için 

pek çok destek alıyorum. Hemen hemen herkes için 

gülüyor. Öyle sanıyorum ki, insanları oldukça 

eğlendiriyorum ve bundan hoşlanıyorlar. Ama evde 

olunca hiç de başarılı değilim. Komik olmaya 

çalıştığım zamanlarda ne karımı ne de çocuklarımı 

güldürebiliyorum. Bazen de her şeyi yanlış 

anlıyorlar ve kızıyorlar. Evde olduğum zaman 

hareketlerime dikkat etmem gerekiyor.” 

a. Başlangıç düzeyinde doğru empati: Sizi 

eğlendirmek olarak düşündüğünüz şey evde 

gerçekleşmiyor. Ve başarısız olmanıza bir 

anlam veremiyorsunuz, belki de bundan 
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rahatsız oluyorsunuz.” 

b. İleri düzeyde doğru empati: Aileniz size 

başkalarından farklı tepkide bulunduğu için 

rahatsız oluyorsunuz. Sanki sizi evde şaklaban 

olarak görmek istemiyorlar gibi görünüyor. 

Acaba sizinle her şeyi açık açık konuşmayı 

tercih ederler mi diye merak ediyorum?  

(Egan, 1975a ve Egan, 1975b; Çev. Akkoyun) 

Kapanış: Bu egzersizi tamamladıktan sonra katılımcılardan 

deneyimlerini paylaşmalarını isteyebilirsiniz. 

 

Adım 4: Egzersiz 2 Olduğu gibi Kabul Etmek ve İzin Vermek 

Süre: 25 dk. 

Amaç: Katılımcıların olduğu gibi kabul etmeyi ve izin 

vermeyi öğrenmesi. 

Öğrenme 

Hedefleri 

Katılımcı kendi zihinsel ve fiziksel olaylarını 

zaman içinde yargılamadan gözlemleyebilir. 

Açıklama: Daha önce de bahsedildiği gibi, Rogers’a (1982) 

göre kendi olumlu ve olumsuz düşüncelerimizin ve 

duygularımızın farkında olmak ve onları kabul 

etmek önemlidir çünkü  bu başkalarını kabul etme 

yeteneğini geliştirir. Bunun yanı sıra kendimize 

karşı iyi olmak başkalarına yardım etmeyi ve 

onlara şefkat göstermeyi sağlar (Neff, 2011).  

Rogers (1982), başkalarını kabul etmenin ve 

başkalarıyla ilgilenmenin empatinin önemli 
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yönlerinden biri olduğunu belirtmiştir. Aşağıda 

bulunan izin verme ve kabul etme egzersizini 

yapınız. 

1. Birinci adım olarak gözlerinizi kapatın ve 

olduğunuz yerin farkına varın, bunu 

oldukça arkadaşça yapmaya çalışın. 

2. İkinci adım bu noktada algılarınızı ele 

alabileceğiniz yolun farkına varabilirsiniz. 

Genellikle hoş olmayan duygularımızı, 

düşüncelerimizi ve fiziksel algılarımızı 

görmezden gelmeye çalışırız. Bunun nedeni 

çok acı verici ya da rahatsız edici olmasıdır. 

Korktuğumuz için görmezden gelmeye 

eğilimliyizdir. Bu tepkiler kabul etmenin 

tersidir. 

Yaşadığınız deneyimi sakince ele almanın 

en iyi yolu gerçekte deneyimlediğiniz 

şeyden farklı bir şey hissetmeye 

çalışmamaktır. 

Deneyimlediğiniz şeyi kabul etmek demek 

onu başka bir şeye dönüştürmeye çalışmak 

yerine onun için bir yer açmak anlamına 

gelir. Deneyimi kabul ederek kendimizi var 

olana götürürüz. 

Eğer odaklanmak istediğiniz duygudan 

başka bir şey dikkatinizi dağıtırsa, ilk 
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yapmanız gereken bu düşüncenin, 

duygunun ya da fiziksel algının farkında 

olmaktır. 

Nefesinize odaklanmak yardımcı olabilir. 

Aynı vücut taramasında olduğu gibi 

dikkatinizi dağıtan duygu, düşünce ya da 

fiziksel algıya nefes alış verişinize 

odaklanarak arkadaşca yaklaşım 

gösterebilirsiniz. 

Eğer dikkatiniz o duygu, düşünce ya da 

fiziksel algıya kayarsa ve iyi bir şekilde 

farkındaysanız, kendinize “her şey yolunda, 

ne olursa olsun, her şey yolunda” 

diyebilirsiniz. 

O algı, düşünce ya da duyguya yakın kalın 

ve her nefes alışınızda arkadaşça ilginizi 

yöneltin ve olduğu gibi kabul edin. 

Kabul etmek tamamıyla kişinin zihninin 

dinlendiği bir durum değildir, aksine bütün 

zorlukların farkında olursunuz. Sonrasında 

ani bir hareket yapmaktansa bilgece bir 

cevap bulabilirsiniz (Beuningen, 2011). 

Kapanış: Bu egzersizi tamamladıktan sonra katılımcılardan 

deneyimlerini paylaşmalarını isteyebilirsiniz. 
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Adım 5: Egzersiz 3 Sarılma çalışması 

Süre: 15 dk. 

Amaç: Katılımcıların kendilerine iyi davranmalarının 

nasıl hissettireceğini ve sonrasında nelere yol 

açacağını göstermek. 

Açıklama: Neff (2011) tarafından belirtildiği üzere eğer 

kendimize iyi davranırsa başkalarına iyi 

davranmamız ve onları kabullenmemiz daha 

muhtemeldir.  

Kendimize iyi davranma çalışması yapmanın en iyi 

yollarından biri sık sık kendi kendimize nazikçe 

sarılmaktır. Katılımcının vücudu ilgi ve sıcaklık 

veren bu fiziksel jeste yanıt verecektir (Neff, 2011) 

çünkü derimiz oldukça hassas bir organdır. 

Araştırmalara göre fiziksel temas oksitosin 

hormonu salgılanmasına neden olmaktadır. Bu 

hormon güven hissi verir, kardiyovasküler stresi 

azalttır ve rahatsızlık veren duyguları yatıştırır 

(Neff, 2011). Bunun yanı sıra oksitosin duygusal 

empatiyi artırır (Baumgartner ve ark., 2011). Bu da 

demek oluyor ki başkasına duygusal olarak 

bağlanmamız ya da neye ihtiyacı olduğunu 

hissetmemiz daha muhtemeldir (Thomas, 1993). 

Neff’e (2011) göre katılımcıların bu egzersiz 

esnasında ilgi, sevgi ve yumuşak duygular 

göstermesi önemlidir. Katılımcılara bu çalışmadan 
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sonra şu soruyu sorabilirsiniz: “Sarıldıktan sonra 

nasıl hissettiniz?”   

Katılımcıların neşeli anlarda ya da üzgün 

durumlarda kendilerine sarılmaya devam 

etmelerini söyleyebilirsiniz.  Böylece üç hafta 

sonra bunu bir alışkanlık haline getirerek 

kendilerini fiziksel olarak rahatlatabilirler. Bu 

şekilde katılımcılar kendilerine iyi davranmayı 

öğrenirler (Neff, 2011). 

Adım 6: Oturumu Sonlandırma 

Süre: 15 dk. 

Açıklama: Bu oturumu değerlendirmek amacıyla bir takım 

sorular sorarak tamamlayabilirsiniz. Katılımcılara 

sorabileceğiniz sorular: 

 Bu oturumda neler deneyimlediniz?  

 Egzersizlerde neler deneyimlediniz?  

 Öğrenme hedeflerine ne ölçüde ulaşabildiniz?  

 Boş zamanlarınızda bu egzersizleri yaparak ne 

ölçüde öğrenme hedeflerine ulaşabileceğinizi 

düşünüyorsunuz?  

 Bu oturumda bulduğunuz olumlu noktalar 

nelerdir? 

 Olumsuz noktalar nelerdir? 

Son olarak katılımcılara yaşlılarla iletişim kurarken 

karşısındaki kişilerin duygularını anlamaya 
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çalışmaları ve bunu not almaları ödevi 

verebilirsiniz. 

 

Adım 7: Modülü Sonlandırmak 

Süre: 15 dk. 

Açıklama: Bu modülü değerlendirme amacıyla bir takım 

sorular sorarak tamamlayabilirsiniz. Katılımcılara 

sorabileceğiniz sorular: 

 Bu modülde neler deneyimlediniz?  

 Öğrenme hedeflerine ne ölçüde ulaşabildiniz?  

 Boş zamanlarınızda bu egzersizleri yaparak ne 

ölçüde öğrenme hedeflerine ulaşabileceğinizi 

düşünüyorsunuz?  

 Bu modülde bulduğunuz olumlu noktalar 

nelerdir? 

 Olumsuz noktalar nelerdir? 

Son olarak katılımcılara vücut tarama meditasyonu 

ve yargılamadan kendi fiziksel ve zihinsel 

olaylarını gözlemleme egzersizlerini boş 

zamanlarında tekrarlayarak kendine empati kurma 

ödevi verebilirsiniz. Aynı zamanda kendilerine sık 

sık sarılarak iyi davranma çalışması yapabilirler. 
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Modül 2: Diğerlerini Kabullenmek 

Süre:   3 saat 

Materyaller: On iki tane kuru üzüm, kalem ve kağıt 

Anlam hedefleri: Eğitim sonrasında katılımcı kendisine nasıl 

empatik olacağı ve gerçek yaşam 

durumlarında nasıl uygulayacağını öğrenmiş 

olur. 

Öğrenme hedefleri: Eğitim sonunda katılımcı başkalarını 

yargılamadan kabul etmeyi ve onlarla 

ilgilenmeyi öğrenir.  

a. Katılımcı yargılamadan, içsel 

düşüncelerini, hislerini ya da yargılarını 

tanıyarak ve serbest bırakarak başkalarını 

gözlemleyebilir.  

b. Katılımcı diğer insanları kendi kararlarını 

verebilen bireyler olarak kabul edebilir. 

 
Oturum 1 
Süre:   1 saat 45 dakika     

Materyaller: Katılımcıların sayısı kadar kuru üzüm, kalem 

ve kağıt 

Öğrenme hedefleri: Eğitim sonunda katılımcı başkalarını 

yargılamadan kabul etmeyi ve onlarla 

ilgilenmeyi öğrenir.  

Katılımcı yargılamadan, içsel düşüncelerini, 

hislerini ya da yargılarını tanıyarak ve 
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serbest bırakarak başkalarını gözlemleyebilir.  

Adım 1 Giriş 0.00-0.30 

Adım 2 Egzersiz 1: Yargıların 

farkında olma 
0.31-1.00 

Adım 3 Egzersiz 2: 

Yargılamadan 

gözlemleme 

1.01-1.30 

Adım 4 Oturumu sonlandır 1.31-1.45 

Özet Bu oturumda katılımcılar kendi düşünceleri 

ve yargılarının farkında olmayı ve onlarla 

aralarına nasıl mesafe koyacaklarını 

öğrenecekler. Aynı zamanda yargılamadan 

nasıl gözlem yapabileceklerini öğrenecekler. 

Adım 1: Giriş 

Süre: 30 dk. 

Açıklama: Bu toplantıda katılımcıları selamlayarak 

başlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra bir önceki 

modülün kısa bir özetini yaparak ve ev ödevini 

tartışarak başlayabilirsiniz.   

  Sorabileceğiniz sorular: 

 Boş zamanlarınızda vücut tarama 

meditasyonu sizi nasıl hissettirdi? 

 Kendinizi yargılamadan o an içinde zihinsel 

ve fiziksel olaylarınızı gözlemlemek nasıldı?  

 O uygulamanın sonuçları nelerdi?  
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 Bir önceki modülden ulaşmak istediğiniz 

öğrenme hedeflerinden ne kadarına 

ulaştığınızı düşünüyorsunuz?  

 Zaman zaman kendinize sarılmak nasıl 

hissettirdi? 

Son olarak katılımcılara öğrenme hedeflerini ve bu 

oturumun içeriğini sunabilirsiniz ve başkalarını 

kabul etme hakkında neler bildiklerini 

sorabilirsiniz. Eğer gerek görürseniz Rogers’ın 

(1982) belirttiği gibi diğerleriyle empati kurmak 

için onlara koşulsuz olumlu yaklaşım göstermenin 

önemini ekleyebilirsiniz. Bu kişinin kendisine 

empati göstermesini ve kendisini kabul etmesi için 

daha fazla neden verir. Bunun sonucu olarak 

diğerlerini kabul etmeleri daha kolay olur. Kısaca 

bir kısır döngüye neden olur. 

 

Adım 2: Egzersiz 1 Yargıların farkına varma 

Süre: 30 dk. 

Amaç: Katılımcıların daha önce sahip oldukları yargıların 

farkına varmalarını ve hangilerinin gerçek 

hangilerinin sadece yorum olduğunu anlamalarını 

sağlamak. 

Açıklama: Başkalarını yargılamak hepimizin zaman zaman 

yaptığı bir eylemdir ve kötü ya da iyi bir şey 
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değildir. Bu nedenle kendi yargılamanızı 

yargılamayın. Yapmanız gereken yargılarınızı bir 

kenara bırakmaya çalışarak başkalarını 

yorumlamadan gözlemlemektir bunun için 

farkındalığa dayalı farklı egzersizler yapılmalıdır. 

Her şeyden önce daha önce sahibi olduğunuz 

yargıların farkına varmayı deneyebilirsiniz 

(“Nonviolant Communication”, 2005). 

Aşağıdaki adımları takip ederek katılımcılarla 

çalışın: 

 Katılımcıya onun hayatına gerçekten uymayan 

bir şekilde davranan bir kişiyi düşünmesini 

söyleyin. 

 Bir durum yazın ve belirli bir davranıştan 

bahsedin. Örneğin diğer kişinin söylediği ya da 

söylemediği bir şey olabilir.  

 Vücudunuzun ne tepki verdiğini hissetmeye 

çalışın (Gerilme? Nerede?). 

 Bu davranışı kendinize göre yorumlayıp 

yorumlamadığınızı düşünün. 

Kapanış: Bu egzersizi sonlandırmak için aşağıdaki soruları 

sorabilirsiniz:  

 Bunun kesinlikle doğru olduğundan emin 

misiniz?  

 Böyle düşündüğünüz zaman nasıl cevap 



 

 71 

veriyorsunuz? 

 Eğer böyle bir düşünceniz olmasaydı kim 

olurdunuz? 

 

Adım 3: Egzersiz 2 Yargılamadan Gözlemleme 

Süre: 30 dk. 

Materyaller: Katılımcıların sayısı kadar kuru üzüm 

Amaçlar: Katılımcıların bir şeyi ya da bir kimseyi 

yargılamadan gözlemlemeyi öğrenmesi. 

Öğrenme Hedefi: Katılımcı diğerlerini içindeki düşüncelerin, 

duyguların ya da yargıların farkına vararak 

yargılamadan gözlemleyebilir ve serbest 

bırakabilir. 

Açıklama: Rogers’a (1982) göre başkalarını yargılamadan 

olumlu ve olumsuz yönleriyle oldukları gibi kabul 

etmek gözlemlemek için önemlidir. Buna ek 

olarak onun olumlu ve olumsuz düşüncelerini ve 

duyguları da kabul edilmelidir. Başkalarını 

yargılamadan gözlemlemek kolay bir görev 

değildir. Bunun üzerine çalışmak için bu egzersizi 

katılımcılarla yapabilirsiniz. 

Her katılımcıya bir kuru üzüm verin. Onlara ne 

kadar dikkatleri dağılırsa dağılsın 15 dakika 

boyunca düşünceleri üzerine odaklanmalarını 

söyleyin.  
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Aşağıdaki adımları izleyin. 

 Kuru üzümü elinize alın ve dikkati nefesinize 

verin.  

 Üzüme sanki daha önce hiç böyle bir şey 

görmemişsiniz gibi bakın. Yapısına ve 

kıvrımlarına bakın. Renkleri, gölgeleri ya da 

üzerinde hiç değişik bir şey fark ediyor musunuz?  

 Üzümü parmaklarınız arasında yavaşça 

yuvarlayın. Yapısını hissetmeye çalışın.  

 Üzümü kulağınıza yaklaştırın. Biraz sıkın. Ses 

çıkarıyor mu?  

 Üzümü dudaklarınıza götürün ve 

dudaklarınızda hissedin.  

 Dilinizin üzerine koyun ve çiğnemeden ya da 

ezmeden onu hissedin. Tamamen yaptığınızı 

hissederek üzümü ağzınızda yavaşça dolaştırın.  

 Eğer üzümü yutarsanız tadını tamamen 

hissetmeye odaklanın.  

 Vücudunuzun bir kuru üzüm kadar ağırlık 

kazandığını hayal edin (Beuningen, 2011). 

Kapanış: Bu egzersizi katılımcılara paylaşmak istedikleri 

bir deneyim olup olmadığını sorarak 

bitirebilirsiniz. Bu soruları da sorabilirsiniz:  

 Bu egzersiz sizi nasıl hissettirdi? 

 Ne derece bir şeyi ya da kimseyi yargılamadan 
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gözlemleyebileceğinizi düşünüyorsunuz? 

 Kolay mıydı?  

 Zor muydu? 

 

Adım 4: Oturumu Sonlandırma 

Süre: 15 dk. 

Açıklama: Bu oturumu değerlendirme amacıyla bir takım 

sorular sorarak tamamlayabilirsiniz. Katılımcılara 

sorabileceğiniz sorular: 

 Bu oturumda neler deneyimlediniz?  

 Egzersizlerde neler deneyimlediniz?  

 Öğrenme hedeflerine ne ölçüde ulaşabildiniz?  

 Boş zamanlarınızda bu egzersizleri yaparak ne 

ölçüde öğrenme hedeflerine ulaşabileceğinizi 

düşünüyorsunuz?  

 Bu oturumda bulduğunuz olumlu noktalar 

nelerdir? 

 Olumsuz noktalar nelerdir? 

Bunun yanı sıra katılımcılara boş zamanlarında 

yargılamadan gözlem yapma ödevi verebilirsiniz.  

Oturum 2 
Süre:   1 saat 15 dakika 

Materyaller: Kalem ve kağıt 

Öğrenme hedefleri: Katılımcı diğer insanları kendi kararlarını 

verebilen bireyler olarak kabul edebilir. 
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Adım 1 Giriş 0.00-0.15 

Adım 2 Egzersiz 1: 

yargılarımız gerçek 

değildir 

0.16-0.45 

Adım 3 Oturumu sonlandır 0.46-1.00 

Adım 4 Modülü sonlandır 1.01-1.15 

Özet Yargılamadan nasıl gözlem yapabileceklerini 

öğrenecekler. 

Adım 1: Giriş 

Süre: 30 dk. 

Açıklama: Bu toplantıda katılımcıları selamlayarak 

başlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra bir önceki 

oturumun kısa bir özetini yaparak ve ev ödevini 

tartışarak başlayabilirsiniz.   

  Sorabileceğiniz sorular: 

 Boş zamanlarınızda vücut tarama 

meditasyonu sizi nasıl hissettirdi? 

 Kendinizi yargılamadan o an içinde zihinsel 

ve fiziksel olaylarınızı gözlemlemek nasıldı?  

 O uygulamanın sonuçları nelerdi?  

 Bir önceki oturumun ulaşma istediğiniz 

öğrenme hedeflerinden ne kadarına 

ulaştığınızı düşünüyorsunuz?  

 Önceki oturumlardan boş zamanlarınızda 

deneyimlediğiniz bir egzersiz oldu mu? 
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Egsersiz size ne hissettirdi? 

Son olarak katılımcılara öğrenme hedeflerini ve bu 

oturumun içeriğini sunabilirsiniz. 

 

Adım 2: Egzersiz 1 Yargılarımız gerçek değildir 

Süre: 30 dk. 

Açıklama: Düşüncelerimiz ve yargılarımız ne yaptığımız ve 

nasıl hissettiğimiz üzerinde oldukça güçlü bir 

etkiye sahip olabilir. Genellikle düşünceler ve 

yargılar otomatiktir. Düşüncelerinizin ve 

yargılarınızın bilincine varıp ardından nefesinize ve 

şimdiki zamandaki deneyimlerinize odaklanırsanız 

onlardan uzaklaşmanız mümkündür (Beuningen, 

2011). 

Bunun sayesinde daha önceki düşünceniz ya da 

yargınızdan başka bir şey düşünebileceğinizi 

deneyimleyebilirsiniz. Böylece otomatik olarak 

gelen ve nasıl düşündüğünüz ile ilgili eski 

kalıplarınızdan kurtulabilirsiniz. 

Önemli olan şunların farkına varmaktır: 

 Düşünceler yalnızca bizim kafamızın 

içindeki olaylardır;  

 Düşünceler gerçekler değildir;  

 Biz düşüncelerimizden çok daha fazlasıyız.  

Dikkatimizi odaklayarak düşüncelerimiz üzerinde 
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kontrole sahip olabiliriz. Bu kendimizi onlarla 

özdeşleştirmemizi azaltmaya yardımcı olabilir. 

“Ben düşüncelerimden yargılarımdan ibaret 

değilim”. Otomatik olarak moralimizi aşağı 

çekebilen bazı yardımcı olmayan düşünce kalıpları 

vardır. Bunun hakkında bilgi sahibi olmak bu 

düşünce kalıplarını fark etmemize ve daha doğru 

ve etkili düşüncelere alışmamıza yardımcı olabilir. 

Aşağıdaki talimatları takip ederek bu kısa egzersizi 

tamamlayın: 

Gözlerinizi kapatın ve rahatlamaya çalışın. Üç kere 

yavaşça nefes alıp verin. Şu anda kafanızda olan 

düşünce ya da yargıların farkına varmak için biraz 

zaman ayırın. Bir sinema salonunda olduğunuzu ve 

beyaz ekrana baktığınızı hayal edin. Düşüncelerin 

gelmesini bekleyin. Bunlar ne tür düşünceler? 

Onlara neler oluyor? 

Düşüncelerimize bakıyoruz ve bir anda onların 

ortasında kalıyoruz. Onların ortasında kaldığımızda 

onların sadece bir görünüşten ibaret olduklarını 

unutuyoruz! İstemediğimiz düşüncelerin ne kadar 

çok kontrolde olduklarını fark etmek oldukça 

şaşırtıcıdır. Düşünceler bizi çıldırtabilir.   

Bu düşüncelerin hayatımızdaki etkisi onlara ne 

kadar kontrol gücü verdiğimize bağlıdır. Eğer 

düşüncelerimiz ve yargılarımızla aramıza mesafe 
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koymayı başarırsak onlar tarafından daha az 

kontrol ediliriz. 

Zor olan düşüncelerimizin ve yargılarımzın farkına 

varmak ve açıkça görebilmektir. Şu anda seçme 

şansımız var: “Harekete geçeceğiz ya da 

geçmeyeceğiz”. 

(Beuningen, 2011). 

Kapanış: Bu modüldeki bu son egzersizi tamamlamak için 

aşağıdaki soruları sorabilirsiniz. 

 Hoş olmayan düşünce ve yargılarınızla aranıza 

mesafe koymayı ne derece başardınız?  

 Kişisel olarak mesafe koymaya ihtiyaç duyuyor 

musunuz?  

 Bunun üzerinde çalışarak ne derece başarılı 

olacağınızı düşünüyorsunuz? 

 

Adım 3: Oturumu sonlandırma 

Süre: 15 dk. 

Açıklama: Bu oturumu değerlendirmek için bir takım sorular 

sorarak sonlandırabilirsiniz. Şu soruları 

katılımcılara sorabilirsiniz:  

 Bu oturumda neler deneyimlediniz?  

 Bu egzersizleri yaparken neler deneyimlediniz?  

 Öğrenme hedeflerine ne derece ulaştığınızı 

düşünüyorsunuz?  
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 Bu oturumun olumlu noktaları sizce nelerdir?  

 Olumsuz noktaları nelerdir? 

 

Adım 4: Modülü sonlandırma 

Süre: 15 dk. 

Açıklama: Bu modülü değerlendirmek için bir takım sorular 

sorarak sonlandırabilirsiniz. Şu soruları 

katılımcılara sorabilirsiniz:  

 Bu modülde neler deneyimlediniz?  

 Bu egzersizleri yaparken neler deneyimlediniz?  

 Öğrenme hedeflerine ne derece ulaştığınızı 

düşünüyorsunuz?  

 Bu modülün olumlu noktaları sizce nelerdir?  

 Olumsuz noktaları nelerdir? 

Bunun yanı sıra katılımcılara boş zamanlarında 

yargılamadan gözlem yapma ödevi verebilirsiniz. 

Son olarak vücut tarama meditasyonunu uygulama 

ve şu andaki fiziksel ve zihinsel olaylarını 

yargılamadan gözlemleme ödevleri verebilirsiniz. 

 

Modül 3 Doğru dinleme 

Süre:   5 saat     

Materyaller: Ek 9, 10, 11, 12, 13, 14 yazı tahtası, tahta 

kalemi, kağıt ve kurşun kalemler, 

projeksiyon ve bilgisayar. 
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Anlam hedefi: Bu çalışmadan sonra, katılımcı başkalarına 

karşı nasıl empatik olunacağını ve gerçek 

yaşam durumlarında bunu nasıl 

uygulayabileceğini bilecektir. Katılımcı 

karşısındakinin mimiklerine bakarak mikro 

ifadeleri tanıyabilecektir. 

Öğrenme Hedefleri: Bu çalışmadan sonra, katılımcı doğru bir 

şekilde dinleyebilir.  

a. Katılımcı konuşmacıyı ekleme 

yapmadan dinleyebilir. 

b. Katılımcı konuşmacının duygularını, 

düşüncelerini ve niyetini doğru bir 

şekilde yansıtabilir. 

c. Katılımcı farklı ifadelerin farkındadır 

ve gösterilen duygulardan en az 

birkaçını anlatarak tanıyabilir. 

 

Oturum 1 
Süre:   2 saat 30 dakika    

Materyaller: Ek 9, 10, 11 yazı tahtası, tahta kalemi, kağıt 

ve kurşun kalemler. 

Öğrenme hedefleri: Bu çalışmadan sonra, katılımcı doğru bir 

şekilde dinleyebilir.  

a. Katılımcı konuşmacıyı ekleme 

yapmadan dinleyebilir. 

b. Katılımcı konuşmacının duygularını, 
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düşüncelerini ve niyetini doğru bir 

şekilde yansıtabilir. 

 

Adım 1 
Giriş 0.00-0.15 

Adım 2 Egzersiz 1: Doğru 

dinlemeyi ne 

engelleyebilir 

0.16-1.00 

Adım 3 Doğru dinlemek için 

ısınma 
1.01-1.30 

Adım 4 Egzersiz 2: Doğru bir 

şekilde dinleme 
1.31-2.15 

Adım 5 Oturumu sonlandır 2.16-2.30 

Özet:  

 

Katılımcılar doğru dinlemeyi neyin 

engelleyebileceğini ve konuşmacının duygu, 

düşünce ve kişisel anlamlarını nasıl doğru bir 

şekilde geri yansıtacağını öğrenecekler. 

 

Adım 1: Giriş 

Süre: 15 dk. 

Açıklama: Bu toplanmayı, katılımcıları karşılayarak 

başlatabilirsiniz. Daha sonra, bir önceki modül 

üzerinde kısa bir değerlendirme yapabilirsiniz ve 

katılımcılara ev ödevlerinin nasıl gittiğini 

sorabilirsiniz.  

Sorabileceğiniz sorular:  

– İlk iki modül ve 4 oturumda öğrenme 
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hedeflerimiz nelerdi? 

– Bu hedeflere sizce ne ölçüde ulaşıldı? 

– Boş zamanınızda önceki oturumlarda 

öğrendiğiniz bir egzersizi uyguladınız mı? Ne 

hissettiniz? 

– Herhangi bir gelişme fark ettin mi? 

Daha sonra bu modülün ve oturumun içeriğini ve 

öğrenme amaçlarını sunabilir ve katılımcılara bu 

konu hakkında daha önceden ne bildiklerini 

sorabilirsiniz. Konuşmacının doğru dinleme ve 

düşünce, duygu ve kişisel anlamlarının önemli 

olduğunu söyleyerek daha fazla bilgi 

ekleyebilirsiniz, çünkü bu konuşmacının iç 

zihinsel tecrübelerinin aydınlanmasına yardımcı 

olur. Kısaca, daha geniş bir farkındalığa ve yeni 

kavramalara daha açık olmaya öncülük eder 

(Rogers, 1982). Dahası, iki tarafında düşünce, 

duygu ve kişisel anlamlarını birbirine yansıttığı bir 

diyalog birbirleri arasında bağlanabilirlik hissi 

duymasına öncülük eder (Davis ve Oathout, 1987; 

Long ve Andrews, 1990; Long ve ark., 1999). 

 

Adım 2: Egzersiz 1 Doğru dinlemeyi ne engelleyebilir? 

Süre: 45 dk. 

Amaç: Katılımcının doğru dinlemeyi neyin 

engelleyebileceğinin farkında olmasını sağlamak. 
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Materyaller: Ek 9, Yazı tahtası, tahta kalemi, kağıt ve kurşun 

kalemler. 

Açıklama: Bu modülde katılımcılar nasıl doğru bir şekilde 

dinleyebileceklerini öğrenecekler. Fakat onlar 

bunu uygulamadan önce, bu egzersiz 

katılımcıların doğru dinlemeyi neyin 

engellediğinin farkında olmalarına yardım eder.  

Gruptan gönüllü olan 6 üye seçin, önce egzersizi 

açıklayın. Sonra 5 üyeyi odadan dışarı çıkartıp 

konuşalacakları duymalarını engelleyin. Odada 

kalan gönüllü katılımcıya ek 9’daki hikayeyi 

verin ve bunu sesli bir şekilde okumasını isteyin. 

Bu arada dışardaki katılımcıların not üzerindeki 

kısa hikayeyi duymadığından emin olun. Dışarıda 

bekleyen üyelerden birini içeri çağırın. Hikayeyi 

sesli okuyan kişinin dışarıdan gelen üyeye 

hikayeyi anlatmasını isteyin. Bu şekilde sırayla 

dışarıdaki tüm üyeler hikayeyi dinleyerek 

birbirine anlatsın. Dışarıdan gelen son üyenin 

anladığını tüm grup üyelerine anlatmasını 

sağlayın. Son olarak ilk üyenin Ek 9’daki 

hikayeyi bütün gruba okumasını sağlayın. İlk ve 

son hikaye birbiriyle karşılaştırın. Katılımcılar 

tarafından yazılan hikayelerde nerelere eklemeler 

yapıldığını veya nerede eksik veya değişen bilgi 

olduğunu grupla birlikte belirleyin. 
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Kapanış: Sorabileceğiniz sorular:  

– İlk ve son hikaye sizce neden aynı değiller?  

– Nerede hikayeye eklemeler yapıldı? Eklemeler 

hikayeyi ne ölçüde değiştirdi? 

– Birbirini doğru dinlemeyi ne engelleyebilir?  

– Bu engeli nasıl aşabilirsiniz?  

– Bu olayın gerçek yaşam koşullarındaki 

sonuçları nelerdir?  

(Oomkes, 1998)    

 

Adım 3: Doğru dinlemek için ısınma 

Süre: 30 dk. 

Materyaller: Ek 10 

Amaçlar: Katılımcıların duydukları şeyleri nasıl yeniden 

yapılandıracaklarını öğrenmelerini sağlamak. 

Öğrenme Hedefi: Katılımcı ekleme yapmadan konuşmacıyı 

dinleyebilir. 

Açıklama: Doğru dinleme (empatik anlama olarak da 

adlandırılır) konuşmacının diğer konuşmacıya 

karşı tecrübe ettiği ve iletişim kurduğu düşünceler, 

duygular ve kişisel çıkarımlarını doğru bir şekilde 

algılaması anlamına gelir (Rogers, 1982). Eğer 

dinleyici elinden gelenin en iyisini yapıyorsa, 

olabildiğince konuşmacının dünyasına girecektir 

ki bu da dinleyicinin; konuşmacının sadece 

farkında olduğu anlamların değil ayrıca 
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farkındalığın derecesini de netleştirebilir (Rogers, 

1982). O anda kişi için önemli olduğunu 

düşündüğü kişiyi ve anlamları doğru bir şekilde 

duymak birçok şeye yol açabilir. İlk olarak 

minnettar bir bakış oluşur. Diğer duygular ortaya 

çıkar. Dahası, diğer kişi kendi dünyası hakkında 

daha fazla şeyler anlatır ve değişim sürecine daha 

açık olur (Rogers, 1982). 

Doğru dinleme yeteneği yansıtıcı dinleme 

çalışmaları yapılarak iyileştirilebilir (Barone ve 

ark., 2005). Bu yolla katılımcılara diğerlerinin 

söylediklerini tam anlamıyla duyup duymadığını 

konuşmacıya sorma ve duyduklarını yansıtma izni 

verilir.  Çünkü, doğru dinleme zor olduğundan, 

bunu küçük parçalar halinde uygulamak 

önemlidir. Bu çalışmada katılımcılar, diğer 

kişiden duyduklarını nasıl yeniden 

yapılandıracaklarını öğrenecekler. 

Grupları ikişerli şekilde bölün. Birine (konuşmacı) 

Ek 10’dan bir hikaye okutturun ve diğerine de 

(dinleyici) duyduğu şeyleri yeniden 

yapılandırmasını isteyin.  Sesli bir şekilde okuyan 

bir kişi diğerini düzeltebilir. Daha sonra, 

katılımcılar hikayeler bitene kadar rolleri kendi 

arasında değiştirebilir. 
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Kapanış: Bu çalışma uygulamanın nasıl gittiğiyle ilgili bir 

kısa bir tartışma ve birkaç soru ile bitirilebilir:  

– Bu çalışmada sizin için kolay bölümler 

nelerdi?  

– Neyi zor buldunuz? 

– Dinleyici sizin söylediklerinizi doğru bir 

şekilde geri yansıttığı zaman nasıl hissettiniz?  

– Konuşmacı doğru bir şekilde dinlenildiğini 

fark ettiğinde ne gördünüz veya fark ettiniz? 

– Konuşmacı tam olarak dinlenilmediğini 

hissettiğinde ne gördünüz veya fark ettiniz? 

– Bunun sizin üzerinizdeki etkisi ne oldu? 

 

Adım 4: Egzersiz 2 Doğru dinleme 

Süre: 45 dk. 

Materyaller: Ek 11 

Amaç: Katılımcıların dinlemeyi doğru bir şekilde 

uygulaması. 

Öğrenme 

Hedefleri: 

Katılımcı, konuşmacıyı ekleme yapmadan 

dinleyebilir. Katılımcı, konuşmacının duygularını, 

düşüncelerini ve niyetini doğru bir şekilde 

yansıtabilir. 

Açıklama: Bu egzersiz doğru dinleme uygulamasının bir 

sonraki seviyesi için atılmış bir adımdır.  

Katılımcıların doğru dinlemeyi uygulama 

yapmalarından önce sizin ona model olmanız 
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önemlidir. Bu şekilde katılımcılara açık bir örnek 

verebilirsiniz. Bu sebeple, sizinle konuşacak bir 

katılımcı seçin. Onu doğru bir şekilde yansıtmaya 

çalışın ve tam anlamıyla dinlenildiğini hissetmiş 

mi veya daha fazlası olmuş mu bunları sorun.  

Konuşmacı tamamen dinlenildiğini hissedene 

kadar bunu yapmaya devam edin. 

Katılımcıları üçlü gruplara ayırarak onlar için 

önemli olan son zamanlardaki olaylar hakkında 

(haberler gibi) birbirleriyle konuşmalarını 

sağlayın. Bir kişi konuşmacı olarak seçilebilir. Bir 

diğeri dinleyici olur ve üçüncü kişi ise gözlemci 

olur. 10 dakika sonra rolleri değişebilirsiniz. Bu 

şekilde katılımcılar doğru dinlemeyi değişik yollar 

üzerinden öğrenmiş olurlar.  

Egzersizi biraz daha zor bir şekle sokmak 

istiyorsanız, üçünün farklı görüşleri olduğu bir 

konuyu konuşmalarını isteyebilirsiniz. 

Fikirlerdeki farklılıklar, doğru dinlemeyi ve 

konuşmacının bakışını geri yansıtmayı daha zor 

bir hale getirir. 

Katılımcılara doğru dinlemeyi uygulamada farklı 

adımlar için Ek 11’deki 2 numaralı notu 

verebilirsiniz. Not, bu egzersiz sırasında 

katılımcılara faydalı bir rehber olabilir. Dahası not 

2 eğitimden sonrası içinde iyi bir araçtır. Bu yolla 
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katılımcılar yansıtıcı dinlemeyi gerçek yaşam 

durumlarında uygulayabilirler. 

Kapanış: Bu çalışmadan sonra dinleyiciye sorabileceğiniz 

sorular:  

– Sizin ve partnerinizin birbirinizi ne derece 

anladığınızı hissediyorsunuz? 

– Nasıl tepki verirdiniz veya ne söylerdiniz 

demek yerine, başkasının ne demek istediğini 

anlamak için derin bir şekilde odaklanmak nasıl 

bir şey?  

– Doğru dinleme için, kişisel olarak ne yapmanız 

gerekti?  

Konuşmacıya sorabileceğiniz sorular:  

– Tam olarak dinlenildiğinizi ne zaman fark 

ettiniz?  

– Tam olarak dinlenilmek size ne hissettirdi?  

– Tam olarak dinlenilme hissi sizi nasıl etkiler? 

Gözlemciye sorabileceğiniz sorular:  

– Fark ettiğiniz önemli şeyler nelerdi?  

– Dikkatinizi özellikle çeken şeyler oldu mu?  

– Neden dikkatinizi çekti? 

 

Adım 5: Oturumu Sonlandır 

Süre: 15 dk. 

Açıklama: Bu oturumun sonunda bir sonraki oturumda neler 

yapılacağını ve bir sonraki oturumun öğrenme 
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hedeflerini grup üyeleri paylaşabilir, bu oturumu 

değerlendirme amaçlı sorular sorarak 

bitirebilirsiniz. Katılımcılara sorabileceğiniz 

sorular: 

– Sizin için bu oturum nasıl geçti? 

– Sizin için egzersizler nasıl geçti? 

– Ne derecede öğrenme hedeflerinize ulaştığınızı 

düşünüyorsunuz? 

– Sizce bu oturumun olumlu noktaları nelerdir? 

– Sizce bu oturumun olumsuz noktaları nelerdir?  

 
Oturum 2 
Süre:   2 saat 30 dakika    

Materyaller: Ek 12 ve 13 yazı tahtası, tahta kalemi, kağıt 

ve kurşun kalemler, bilgisayar ve 

projeksiyon. 

Öğrenme hedefleri: Bu çalışmadan sonra, katılımcı doğru bir 

şekilde dinleyebilir.  

a. Katılımcı konuşmacıyı ekleme 

yapmadan dinleyebilir. 

b. Katılımcı konuşmacının duygularını, 

düşüncelerini ve niyetini doğru bir 

şekilde yansıtabilir. 

c. Katılımcı farklı ifadelerin farkındadır 

ve gösterilen duygulardan en az 

birkaçını anlatarak tanıyabilir. 
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Adım 1 
Giriş 0.00-0.15 

Adım 2 Egzersiz 1: Mikro 

ifadeleri okuma 
0.16-0.45 

Adım 3 Egzersiz 2: Doğru 

dinleme tekrarı 
0.46-1.15 

Adım 4 Oturumu sonlandır 1.16-1.30 

Adım 5 Modülü sonlandır 1.31-1.45 

Özet:  

 

Katılımcılar doğru dinlemeyi neyin 

engelleyebileceğini ve konuşmacının duygu, 

düşünce ve kişisel anlamlarını nasıl doğru bir 

şekilde geri yansıtacağını ve dahası 

katılımcılar (mikro) ifadeleri okumayı 

öğrenecekler. 

 

Adım 1: Giriş 

Süre: 15 dk. 

Açıklama: Bu oturuma, katılımcıları karşılayarak 

başlatabilirsiniz. Daha sonra, bir önceki oturum 

üzerinde kısa bir değerlendirme yapabilirsiniz ve 

katılımcılara ev ödevlerinin nasıl gittiğini 

sorabilirsiniz.  

Sorabileceğiniz sorular:  

– Herhangi bir gelişme fark ettiniz mi? 

– Doğru dinleme sizce neden önemli? 

– Ekleme yapmadan dinlemenin ve anlatmanın 
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önemini fark ettiniz? Bu sizce nasıl bir 

uygulamaydı? 

Daha sonra bu oturumun içeriğini ve öğrenme 

hedeflerini sunabilir ve katılımcılara bu konu 

hakkında daha önceden ne bildiklerini 

sorabilirsiniz. Konuşmacının doğru dinleme ve 

düşünce, duygu ve kişisel anlamlarının önemli 

olduğunu söyleyerek daha fazla bilgi 

ekleyebilirsiniz, çünkü bu konuşmacının iç zihinsel 

tecrübelerinin aydınlanmasına yardımcı olur. 

Kısaca, daha geniş bir farkındalığa ve yeni 

kavramalara daha açık olmaya öncülük eder 

(Rogers, 1982). Jest ve mimiklerin öneminden 

bahsedebilirsiniz. Mimiklerin duyguları anlamada 

nasıl hareket ettiğini gösterebilir. Katılımcıların bu 

duyguları anlamasını sağlayabilirsiniz. Mikro 

İfadeleri okumanın önemine Paul Ekman (2003) 

yaptığı çalışmalarla değinmiştir. 5000 katılımcıdan 

fazla kişiyle çalışan Ekman insanların duygularının 

mimikleri üzerindeki etkisini incelemiş bunu bir 

kitap haline getirmiştir. Bu egzersiz bu kitaptan 

esinlenerek hazırlanmıştır.  
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Adım 2: Egzersiz 1 Mikro İfadeleri Okuma. 

Süre: 30 dk. 

Materyaller: Yazı tahtası çizgili kağıt, kurşun kalem ve 14 

ifadenin ve cevaplarının olduğu Ek 12 ve 13 

(resimlerin düzgünce gözlenmesi için A3 

formatında yazdırdığınıza emin olun ya da 

bilgisayar ve projeksiyon kullanarak yansıtarak 

görmelerini sağlayın). 

Öğrenme 

Hedefleri: 

Katılımcı farklı ifadelerin farkındadır ve 

gösterilen duygulardan en az birkaçını tanıyabilir. 

Açıklama: Paul Ekman (2003)’a göre, çok kısa veya fazla 

kas hareketliliği gerektirmeyen ve sadece bir 

bölgede oluşmuş ifadeleri nasıl tanıyacağınızı 

öğrenebilirsiniz.  

Katılımcıların farklı ifadeler hakkında daha fazla 

bilgi edinmeleri ve bazı ifadeleri nasıl 

tanıyacaklarını öğrenmeleri önemlidir. Bunun 

sebebi ise iletişimi geliştirmekte büyük bir adımı 

oluşturmasıdır. Bazı durumlarda, şartlara ve kısmi 

veya ufacık bir ifadeye bağlı olarak başka bir 

kişinin hislerinin sadece başlıyorken söylemeniz 

mümkün olabilir. Bazen, gerçekte, bir kişinin 

nasıl hissettiğini ondan önce bilebilirsiniz, 

özellikle de eğer bu işaret baskı sonucu oluşmuş 

bir mikro ifade ise. Kişinin bu ifadelerini 

azaltmak veya saklamak istediğini de 
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görebilirsiniz. Bu sizin onun ne dediği ve 

yaptığına karşı olan yanıtınızı da etkileyebilir 

(Ekman,2003).  

Her bir duyguya daha aşina olduğunuz zaman ve 

kısmi ve hafif ifadeler üzerinde uygulama 

yaptığınızda, bu kayda değer bilgilerin çalışma 

ortamınıza, arkadaşlıklarınıza veya aile hayatınıza 

uygulanabildiğini fark edeceksiniz (Ekman, 

2003).  

Paul Ekman (2003) tarafından geliştirilen bu 

çalışmada, katılımcılar ifadeleri nasıl 

tanıyacaklarını uygulayacaklar. Bu farklı ifadeleri 

daha iyi anlamada ilk adım olacak. 

Katılımcıların şu kelimeleri yazmasına müsaade 

edin: öfke, küçümseme, korku, tiksinme, şaşırma, 

üzgünlük ve hoşnutluk. Bu hisler, 14 resim 

arasından her birindeki ifadeler için muhtemel 

seçeneklerdendir.  

Katılımcılara her resme bir saniyenin sadece bir 

kısmı içinde bakmalarına izin verin, böylece 

mikro bir ifadeye benzer olacaktır. Daha sonra 

katılımcılar resimlere daha fazla bakma şansı 

bulacaklar ve daha iyisini yapmaya çalışacaklar. 

Katılımcıların tek seferde yalnızca bir resme 

bakmaları önemlidir. Sıklıkla, katılımcılar 

resimde gösterilen duyguyu bilmeyeceklerdir. 
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Onlara bunu ikinci kere göstermemek önemlidir. 

Bir duyguyu yazmak zorunda oldukları zaman 

onların hayal gücünü veya tahmin yeteneklerini 

kullanmalarına izin verin. Katılımcıların bütün 14 

resmi görene kadar bunu yapmasına müsaade 

edin.  

Şimdi katılımcılar resimlere daha uzun 

bakabilecekleri ikinci bir şansa sahip olabilirler. 

Katılımcılara birkaç dakika verin ve onlara temiz 

bir sayfa kağıt kullandırın. Bu şekilde katılımcılar 

her resmin ilk izlenimlerini hatırlama ihtimali 

daha düşük olacaktır. Katılımcıların resimleri 

yalnızca bir saniyeliğine bir kez daha görmelerine 

müsaade edin ve yüzün yorumlamasını yazmasını 

isteyin. Resme yalnızca bir saniye bakmalarına 

izin vermek önemlidir çünkü konuşmalarda çoğu 

ifadeler konuşmanın yarım ile 2.5 saniyesi 

arasında gerçekleşir (Ekman, 2003).  

Bu çalışmayı iki kez yaptıktan sonra, katılımcılar 

resimlere daha fazla süreyle bakarak ifadeleri 

yorumlayabilir. Katılımcılar hazır olduğunda, 

doğru cevapları gösterebilirsiniz (Ekman, 2003). 

Kapanış: Bu çalışmayı bitirmek için şu soruları 

sorabilirsiniz:  

– Kime göre egzersiz zordu? 

– Neden zor olduğunu düşünüyorsunuz? 
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– Hangi duyguları tanımlamak sizin için 

kolaydı/zordu?  

– Bu konuda ne derecede daha fazlasını 

öğrenmek isterdiniz? 

İfadeleri tanımlamak (özellikle çok kısa ifadeleri) 

kolay bir iş değildir. Bu çalışmayı zor bulan veya 

daha fazla şey öğrenmek isteyen katılımcılara 

Paul Ekman’ın 2003 yılında çıkardığı ‘Emotions’ 

kitabını okumalarını ve boş zamanlarında daha 

fazla uygulama yapmalarını tavsiye edebilirsiniz. 

 

Adım 3: Egzersiz 2 Doğru dinleme tekrarı 

Süre: 45 dk. 

Öğrenme 

Hedefleri: 

Katılımcı, konuşmacıyı ekleme yapmadan 

dinleyebilir.  

Katılımcı, konuşmacının hislerini, düşüncelerini ve 

niyetini doğru bir şekilde yansıtabilir.  

Açıklama: Daha önce de açıklandığı gibi, doğru dinleme 

üzerine yapılan uygulamalar doğru dinleme 

yeteneğini geliştirir. Bununla birlikte, bu eğitim 

esnasında katılımcıların olabildiğince uygulama 

yapmalarına izin vermek önemlidir. Katılımcılar 

bu egzersizde, farklı bir ortamda tekrar doğru 

dinlemeyi uygulayacaklar. 

Katılımcıları 6’şar kişilik iki gruba bölün ve 

akıllarında kalan haber konularından 
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konuşmalarına izin verin. Böylece, uygulamadan 

önce konuşmak istedikleri konu hakkında kısa bir 

tartışma yapmış olurlar.  

Bir kişi (konuşmacı) konu hakkındaki görüş ve 

fikirler hakkında konuşur ve konuşmaya 

başlamadan önce kim tarafından yansıtılmak 

istiyorsa onu seçer (dinleyici). Burada dinleyicinin 

görevi, diğer kişinin hislerini, düşüncelerini ve 

kişisel anlamlarını olabilecek en doğru şekilde 

dinlemeye çalışmaktır. Daha sonra, dinleyici 

konuşmacıya tam olarak anlaşıldığını hissedip 

hissetmediğini sorabilir. Eğer böyleyse, konuşmacı 

dinleyici olacak ve dinlemesi ve yansıtması için 

başka birini seçecektir. Eğer öyle hissetmiyorsa, 

konuşmacı kayıp parçaları ekleyebilir ve dinleyici, 

konuşmacı kendisini tam olarak anlaşılır hissedene 

kadar yansıtmaya devam edebilir. Onlar tam 

olarak anlaşıldıktan sonra katılımcılar sıra halinde 

bu egzersize devam edebilirler. Dinleyici olarak 

seçilmeyen ve konuşmanın içinde olmayan 

katılımcılar, süreci gözlemleyebilirler.  

 

Adım 4: Oturumu Sonlandır 

Süre: 15 dk. 

Açıklama: Bu oturumu, değerlendirme amaçlı sorular sorarak 

bitirebilirsiniz. Katılımcılara sorabileceğiniz 
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sorular: 

– Sizin için bu oturum nasıl geçti? 

– Sizin için egzersizler nasıl geçti? 

– Ne derecede öğrenme hedeflerinize ulaştığınızı 

düşünüyorsunuz? 

– Sizce bu oturumun olumlu noktaları nelerdir? 

– Sizce bu oturumun olumsuz noktaları nelerdir? 

Adım 5: Modülü Sonlandır 

Süre: 15 dk. 

Materyaller: Ek 14 

Açıklama: Bir sonraki modül ve oturumlarından 

bahsedebilirsiniz. Son modüle ve son 2 oturuma 

geçildiğini hatırlatın. Son modülün öğrenme 

hedeflerinden ve egzersizlerinden bahsedin. Bu 

mğdülü, değerlendirme amaçlı sorular sorarak 

bitirebilirsiniz. Katılımcılara sorabileceğiniz 

sorular: 

– Sizin için bu modül nasıl geçti? 

– Sizin için çalışmalar nasıl geçti? 

– Hangi noktada öğrenme hedeflerinize 

ulaştığınızı düşünüyorsunuz? 

– Sizce bu modülün pozitif noktaları nelerdir? 

– Sizce bu modülün negatif noktaları nelerdir? 

– Doğru dinlemeyi gerçek hayat durumlarında ne 

derece pratik edebileceğinizi düşünüyorsunuz? 

– Son olarak, Ek 14’den 3 no’lu notu vererek 
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kendi çevrelerinde en az üç kere doğru dinleme 

pratiği yaptırın. Bu yolla hem daha fazla pratik 

yaparlar ve hem de diğerlerine de öğretebilirler.   

 

Modül 4 : Perspektif Alma 

Süre:   4 saat 30 dakika    

Materyaller: Yazı tahtası, tahta kalemi, kurşun kalemler, 

kağıt, Ek 1, 2, 3, 4, 5, 15 ve 16 

Anlam hedefi: Bu eğitimden sonra katılımcı diğerlerine 

karşı nasıl empatik olacağını öğrenir ve 

bunu gerçek yaşam koşullarına 

uygulayabilir. 

Öğrenme hedefleri: Eğitimden sonra, katılımcı diğerinin bakış 

açısından bakmayı bilecektir.  

a. Katılımcı herkesin kendi görüş açısının 

olduğunun farkındadır ve kendi bakış 

açısının evrensel olmadığını bilir.  

b. Katılımcı kendi referanslarını geçici 

olarak bir kenara bırakıp diğerleriyle 

kendisi arasındaki farklılıklar üzerine 

dikkatle odaklanarak diğerinin bakış açısına 

girebilir. 
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Oturum 1 
Süre:   2 saat     

Materyaller: Yazı tahtası, tahta kalemi, kurşun kalemler, 

kağıt, Ek 15 ve 16 

Öğrenme hedefleri: Eğitimden sonra, katılımcı diğerinin bakış 

açısından bakmayı bilecektir.  

a. Katılımcı herkesin kendi görüş açısının 

olduğunun farkındadır ve kendi bakış 

açısının evrensel olmadığını bilir.  

Adım 1 Giriş 0.00-0.15 

Adım 2 Egzersiz 1: Ne 

görüyorsun? 
0.16-0.45 

Adım 3 Egzersiz 2: Her 

birimiz dünyayı farklı 

görürüz. 

0.46-1.45 

Adım 4 Oturumu sonlandır 1.46-2.00 

Özet:   

 

Katılımcılar dünyayı hepimizin farklı 

gördüğü ve kendi bakış açılarının evrensel 

olmadığı gerçeğinin farkına varmalarında 

onlara yardımcı olacak farklı egzersizler 

uygulayacaklar. . Sonuç olarak, bu 

katılımcılara geçici olarak kendi referanslarını 

bir kenara koymayı kolaylaştırır (Todd ve 

ark., 2011). 

Dahası, katılımcılar bu empati eğitiminden 

sonrada kendilerine empati uygulaması 
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yapmak üzere kişisel hedefler koyacaklardır. 

 

Adım 1: Giriş 

Süre: 15 dk. 

Açıklama: Bu oturuma katılımcıları selamlayarak 

başlatabilirsiniz. Daha sonra bir önceki modül ve 

ev ödevleri hakkında kısa bir değerlendirme 

yapabilirsiniz.  

Şu soruları sorabilirsiniz: 

– Boş zamanlarınızdaki doğru dinleme 

uygulamalarınız nasıl gitti? 

– Doğru dinleme yeteneğinizin ne derecede 

ilerleme gösterdiğini düşünüyorsunuz? 

– Diğerlerini yansıtırken neler fark ettiniz? 

Son olarak, bu son modülün içeriğini ve öğrenme 

hedeflerini anlatabilirsiniz. Daha sonra, 

katılımcılardan konu hakkında bir şeyler paylaşıp 

paylaşmak istemediklerini sorabilirsiniz. Eğer 

gerekirse bakış açısı almanın önemi hakkında biraz 

daha bilgi ekleyebilirsiniz. Rogers’a (1982) göre 

diğerlerinin bakış açısını almak diğerlerine empati 

kurmanın önemli özelliklerden biridir. Diğerlerinin 

bakış açısını alırsanız onları daha iyi 

anlayabilirsiniz. 
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Adım 2: Egzersiz 1 Ne görüyorsun? 

Süre: 30 dakika 

Materyaller: Yazı tahtası, Ek 15 (A3 formatında yazdırılmış ya 

da bilgisayarla projeksiyona yansıtılmış) 

Öğrenme Hedefi: Katılımcı, her bireyin kendi bakış açısı olduğunun 

farkındadır ve kendi perspektifinin evrensel 

olmadığını bilir. 

Açıklama: Katılımcılarla bu egzersizi yapmak için 

aşağıdaki adımları takip edin (“What do you 

see?”, 2002). Bu egzersiz için Ek 15’deki 

resim 1 ve resim 2’yi kullanabilirsiniz.  

1. Katılımcılara yazı tahtası üzerinde resim 

göstereceğinizi açıklayın. Resme 1’e 

bakmalarını ve ne gördüklerini 

söylemelerini isteyin. Henüz sesli 

söylememeleri gerektiğine dikkat edin.  

2. Bir şey söylemeden resmi gösterin. 

3. Yaşlı kadını gören bir katılımcıyı seçin ve 

diğerlerine göstermesini isteyin. Aynısını 

genç kadın için de yapın. 

4. Bazı insanların kartal ve kunduz 

gördüğünü katılımcılara açıklayın. Ve 

başka insanlarında başka şeyler 

görebileceklerini söyleyin.  

5. Katılımcılara Resim 2’yi gösterin. 

6. Kızılderili kafasını gören bir katılımcıyı 
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seçin diğerlerine göstermesini isteyin. 

Aynısını Eskimo gören bir katılımcı için de 

yapın. 

7. Her iki resimi tekrar gösterin. Bu resimde 

başka bir şey görüp görmediklerini sorun 

ve açıklatın.  

Sorular:  

– Diğerleri genç bir kadın, bir kartal veya bir 

kunduz görürken neden bazıları yaşlı bir 

kadın gördü? 

– Kimileri Kızılderili görürken ilk, kimileri 

neden Eskimo gördü? 

– Resme bakmanın doğru bir yolu mu var? 

– Resmi sizin gördüğünüz gibi görenlere 

karşı ne hissettiniz? 

– Resmi farklı şekilde görenlere karşı ne 

hissettiniz? 

– Çizimin farklı yönünü keşfettiğinizde ne 

hissettiniz? 

– Hayatınızda daha önce sizin gördüğünüz 

bir şeyi başkasının farklı bir şekilde 

gördüğü bir an oldu mu? 

– Durumu sizden farklı gören kişiye karşı 

nasıl hissettiniz? 

Kapanış: Son olarak bu çalışmayı şu soruları sorarak 

bitirebilirsiniz: 
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– İki kişinin aynı resme bakıp farklı şeyler 

görüp ikisinin de yanlış olmaması doğru 

mudur? 

– Bu bir anlaşmazlığı nasıl etkileyebileceğini 

düşünüyorsunuz? 

– Eğer her kişi bir durumu farklı şekillerde 

görürse ne olur? 

– Eğer her ikisi de gördüğünün doğru 

olduğunu düşünüyorsa, anlaşmazlığa 

düşmeden nasıl bir sonuca varabilirler? 

Egzersiz “What do you see?” (2002) odaklıdır. 

Adım 3: Egzersiz 2 Her birimiz dünyayı farklı görürüz. 

Süre: 60 dakika 

Materyaller: Yazı tahtası, tahta kalemi, kalemler, kağıtlar ve ek 

16. 

Öğrenme Hedefi: Katılımcı, her bireyin kendine özgü bir bakış açısı 

olduğunun farkındadır ve kendi perspektifinin 

evrensel olmadığını bilir.  

Katılımcı, kendi referanslarını geçici olarak bir 

kenara bırakarak ve kendi ile diğerleri arasındaki 

farklılıklara odaklanarak karşısındakinin 

perspektifinden bakabilir. 

Açıklama: Katılımcılarla bu egzersizi yapabilmek için 

aşağıdaki adımları izleyin.  

1. Yazı tahtası üzerine OKYANUS kelimesini 
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yazın ve katılımcılardan gözlerini kapatmasını 

ve OKYANUS’u hayal ederken kendilerini 

hislerine bırakmalarına izin verin. Görün, 

koklayın, duyun, hissedin. Daha sonra, 

OKYANUS kelimesini düşündüklerinde 

düşünce ve hislerini sizinle paylaşmalarını 

isteyin. Duyduklarınızı not edin. Düşünceler 

nasıl farklılıklar gösteriyor? Katılımcılarla 

birlikte, önceki kişisel deneyimlerimizin hayal 

ettiğimiz şeyleri nasıl filtrelediğini tartışın. 

Hepimiz dünyayı anlamamıza yardım eden az 

da olsa farklı filtrelere sahibizdir. Bu 

yüzdendir ki, algılarımız bir başka 

kimseninkiyle hiçbir zaman aynı olmaz 

(Lieber,1994). 

2. Katılımcıları 4 kişilik gruplara bölün. Her 

katılımcının bir kalem ve kağıda ihtiyacı 

olacak. ek 16’daki “Algı Kartları”nın 3 

fotokopisini çıkarın. Böylece her grubun beş 

veya altı farklı karta sahip olmasını sağlayın. 

İlk önce, kartları kesin. 

3. Grupların kartları seçebileceğini ve 

katılımcıların karttaki kelimeden ne 

anladıklarını yazacaklarını açıklayın. Daha 

sonra gruptaki her katılımcı sırayla 

tanımlamaları etraftakilere okuyacak. 
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Katılımcılardan bu aşama süresince soru 

sormamalarını ve sözü kesmemelerini rica edin 

ve bu çalışmanın asıl amacının doğru bir 

tanımlama yapmaktan çok, algıların nasıl 

çeşitlilik göstereceğini görmek olduğunu 

hatırlatın. Bu aynı zamanda kendi 

deneyimlerimizi geçici olarak bir kenara 

koymak ve doğru dinlemeyi gözlemlemek için 

bir fırsattır. Her grup bu egzersizde kullanmak 

üzere 3 kelime seçebilir.  

Örnek olarak:  

a. Grup tanımlamak istediği ilk kelimeyi seçer. 

Mesela, özgürlük. 

b. Gruptaki her katılımcı birkaç dakika içinde bu 

kelimenin anlamını veren birkaç kelime veya 

ifade yazar.  

c. Her katılımcı yazmayı bitirince grup sırayla 

yazdıkları şeyleri etrafındakilerle paylaşır.  

d. Eğer zaman kalırsa, katılımcılar paylaştıkları 

şeylerin anlamlarını daha fazla keşfetmek için 

birbirlerine geri dönüt verebilirler. 

e. 15 dakika sonra katılımcılardan başka kelime 

seçmelerini isteyin.  

Kapanış: Bu egzersizin sonunda, gruplarında kelimeleri 

tartıştıktan sonra kart üzerindeki kelimelerin 

anlamlarında değişmeler olup olmadığını kontrol 
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edebilirsiniz.  

Lieber’in Egzersizi (1994). 

 

Adım 4: Oturumu Sonlandır 

Süre: 15 dk. 

Açıklama: Bu oturumu, değerlendirme amaçlı sorular sorarak 

bitirebilirsiniz. Katılımcılara sorabileceğiniz 

sorular: 

– Sizin için bu oturum nasıl geçti? 

– Sizin için egzersizler nasıl geçti? 

– Ne derecede öğrenme hedeflerinize ulaştığınızı 

düşünüyorsunuz? 

– Sizce bu oturumun olumlu noktaları nelerdir? 

– Sizce bu oturumun olumsuz noktaları nelerdir? 

 
Oturum 2 
Süre:   2 saat 30 dakika    

Materyaller: Yazı tahtası, tahta kalemi, kalemler, kağıtlar, 

Ek 1, 2, 3, 4 ve 5. 

Öğrenme hedefleri: Katılımcı, her bireyin kendine özgü bir bakış 

açısı olduğunun farkındadır ve kendi 

perspektifinin evrensel olmadığını bilir.  

Katılımcı, kendi referanslarını geçici olarak 

bir kenara bırakarak ve kendi ile diğerleri 

arasındaki farklılıklara odaklanarak 

karşısındakinin perspektifinden bakabilir. 
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Adım 1 Giriş 0.00-0.15 

Adım 2 Egzersiz 1: Algı 

farklılıklarını anlama 
0.16-1.00 

Adım 3 Hedefler koymak 1.01-1.30 

Adım 4 Oturumu sonlandır 1.31-1.45 

Adım 5 Modülü sonlandır 1.46-2.00 

Adım 6 Empati eğitimini 

bitirmek 
2.01-2.15 

Adım 7 Son Ölçüm 2.16-2.30 

Özet:   

 

Katılımcılar dünyayı hepimizin farklı 

gördüğü ve kendi bakış açılarının evrensel 

olmadığı gerçeğinin farkına varmalarında 

onlara yardımcı olacak farklı egzersizler 

uygulayacaklar. . Sonuç olarak, bu 

katılımcılara geçici olarak kendi 

referanslarını bir kenara koymayı 

kolaylaştırır (Todd ve ark., 2011). 

Dahası, katılımcılar bu empati eğitiminden 

sonrada kendilerine empati uygulaması 

yapmak üzere kişisel hedefler koyacaklardır.  

 

Adım 1: Giriş 

Süre: 15 dk. 

Açıklama: Bu toplantıya katılımcıları karşılayarak 

başlatabilirsiniz. Daha sonra bir önceki oturum ve 

ev ödevleri hakkında kısa bir değerlendirme 
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yapabilirsiniz.  

Son olarak, bu son oturumun içeriğini ve öğrenme 

hedeflerini anlatabilirsiniz. Daha sonra, 

katılımcılardan konu hakkında bir şeyler paylaşıp 

paylaşmak istemediklerini sorabilirsiniz. Eğer 

gerekirse bakış açısı almanın önemi hakkında biraz 

daha bilgi ekleyebilirsiniz. Bu oturumun eğitimin 

son modülünün son oturumu olduğunu belirterek 

başlayın. Eğitim sonunda son ölçüm için anket 

doldurulacağını ifade edin. 

 

Adım 2: Egzersiz 1 Algı farklılıklarını anlama. 

Süre: 45 dakika 

Materyaller: Kalemler ve kağıt. 

Öğrenme 

Hedefi: 

Katılımcı, her bireyin kendine özgü bir bakış açısı 

olduğunun farkındadır ve kendi perspektifinin 

evrensel olmadığını bilir. Katılımcı, kendi 

referanslarını geçici olarak bir kenara bırakarak ve 

kendi ile diğerleri arasındaki farklılıklara 

odaklanarak karşısındakinin perspektifinden 

bakabilir. 

Açıklama: Bir bireyin maruz kaldığı bilgi ve edindiği 

tecrübelere bakıldığında, her bir bireyin kendine 

özgü bir algısı olduğunu göz önünde 

bulundurursak, bir kimsenin hayata bakış açısını 

öğrenmek ve ona uyum sağlamak kolay bir şey 
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değildir (McGarity, 2002). Lauren McGrarity 

(2002) tarafından geliştirilen bu çalışma hepimizin 

aynı şekilde düşünmediğimizi anlamamıza yardım 

eder. Bunun yanında genelde birçok ortak noktaya 

sahip olanlarda vardır. 

1. Katılımcılardan caddede 3 gençle beraber 

yürüyen bir yaşlı adam çizmelerini isteyin. 

Katılımcılara, yaşlı adam ile gençlerin 

ilişkisinin ne olabileceğini sorun. Değişik 

yanıtları not alın.  

2. Katılımcılardan bir otobüste olduklarını 

hayal etmelerini isteyin. Trafik ışıklarında 

duruyorlar ve içinde bulundukları otobüsün 

yanına bir limuzin geliyor. Katılımcılara 

limuzinin içinde kim olduğunu sorun. 

Farklı yanıtları not alın.  

3. Katılımcıların farklı tepkiler 

verebilecekleri bir tartışmaya öncülük edin. 

Tecrübelerimize dayanarak bilgiyi her 

birimizin nasıl farklı olarak algıladığımız 

konusunda paralellikler çizin. Dahası 

hayatımızda maruz kaldığımız şeyleri de 

dikkate alın. 

4. Her bir katılımcının algı farklılıkları 

çalışmasının sonucu hakkında inandığı 

doğruları yazmasına müsaade edin. 
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Kapanış: Yazdıklarını paylaşmak isteyen katılımcı olur mu 

diye ve bunun neden algı farklılıklarının bir 

sonucu olduğunu sorun. Bunun yanında, 

katılımcılara ilerde buna benzer bir durumla nasıl 

başa çıkacaklarını sorabilirsiniz (McGarity, 2002). 

 

 

 

Adım 3: Hedefler koyma. 

Süre: 30 dakika 

Amaç: Katılımcıların (kendi kendilerine) empati 

uygulamasında aktif yer almalarını sağlamak ve 

yeteneklerini geliştirmeleri için onları motive 

edin. 

Materyaller: Kağıt ve kalemler. 

Açıklama: Katılımcıların diğerleriyle olduğu gibi empati 

kurma konusunda uygulama yapmaya devam 

etme niyetine ulaşmak için, bu eğitimden sonra 

boş zamanlarında üzerinde çalışacakları bazı 

hedefler belirlemeleri önemlidir. Katılımcılara 5 

tane hedef yazmaları için 10 dakika verin. 

Sonrasında, katılımcılara hedeflerini ve neden 

bunları seçtiklerini paylaşmayı isterler mi diye 

sorun. Hedeflerini geliştirmeleri için katılımcılara 

geri bildirim verebilirsiniz. Bu daha ulaşılabilir 

belirli hedefler olmasına yardım eder. 
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Adım 4: Oturumu Sonlandır 

Süre: 15 dk. 

Açıklama: Bu oturumu, değerlendirme amaçlı sorular sorarak 

bitirebilirsiniz. Katılımcılara sorabileceğiniz 

sorular: 

– Sizin için bu oturum nasıl geçti? 

– Sizin için egzersizler nasıl geçti? 

– Ne derecede öğrenme hedeflerinize ulaştığınızı 

düşünüyorsunuz? 

– Sizce bu oturumun olumlu noktaları nelerdir? 

– Sizce bu oturumun olumsuz noktaları nelerdir?  

 

Adım 5: Modülü Sonlandır 

Süre: 15 dk. 

Açıklama: Bu modülü, değerlendirme amaçlı sorular sorarak 

bitirebilirsiniz. Katılımcılara sorabileceğiniz 

sorular: 

– Sizin için bu modül nasıl geçti? 

– Sizin için egzersizler nasıl geçti? 

– Ne derecede öğrenme hedeflerinize ulaştığınızı 

düşünüyorsunuz? 

– Sizce bu modülün olumlu noktaları nelerdir? 

– Sizce bu modülün olumsuz noktaları nelerdir?  

 

Adım 6: Empati eğitimini sonlandırma. 
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Süre: 30 dakika 

Açıklama: Eğitim sona eriyor. Bu modülü nasıl tecrübe 

ettiklerini katılımcılara sorun: 

– Egzersizleri nasıl tecrübe ettiniz? 

– Sizce öğrenme hedeflerine ne derecede 

ulaştınız? 

– Sizce bu modülün olumlu noktaları nelerdi? 

– Sizce bu modülün olumsuz noktaları nelerdi? 

Ayrıca bütün empati eğitimini nasıl tecrübe 

ettiklerini katılımcılara sorun: 

– Bütün eğitimi nasıl tecrübe ettiniz? 

– Sizce bu eğitimin en olumlu ve olumsuz 

noktaları nelerdi? 

– Sizce boş zamanlarınızda bu çalışmadaki 

öğrenme materyallerini ne derece uygulama 

yapacaksınız? 

– Bu eğitimi takip ederek ne kazandınız? 

 

Adım 7: Son Ölçüm 

Süre: 15 dk. 

Materyaller: Ek 1, 2, 3, 4 ve 5’deki Empati Eğilim Ölçeği, 

Empati Beceri Ölçeği B Formu, Yaşlı Ayrımcılığı 

Tutum Ölçeği, Anket Formu ve kalemler  

Amaç: Empati beceri, eğilim, yaşlı ayrımcılığı tutum 

düzeylerinin gelişimini takip etmek. 

Açıklama: Eğitim sonrası katılımcıların Dökmen’in (1988) 
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Empati Eğilim Ölçeği, Empati Beceri Ölçeği B 

Formu’nun, Vefikuluçay ve Terzioğlu’nun (2011) 

Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği’nin ve eğitimi 

değerlendiren Anket Formu’nun birleşiminden 

hazırlanan bir formu doldurmaları önemlidir. 

 

3.BULGULAR 

Bu bölümde katılımcıları tanıtıcı bulgulara, katılımcıların 

eğitim öncesi ölçek puanlarına, empati eğitiminin huzurevi 

çalışanlarının empatik beceri düzeylerine etkisinin incelenmesine, 

empati eğitiminin huzurevi çalışanlarının empatik eğilim düzeylerine 

etkisinin incelenmesine, empati eğitiminin huzurevi çalışanlarının 

yaşlı ayrımcılığı tutum düzeylerine etkisinin incelenmesine, huzurevi 

çalışanlarının empati eğitimi ile ilgili değerlendirmelerinin 

incelenmesine, bazı sosyo-demografik değişkenler ile yaşlı ayrımcılığı 

tutum ölçeği arasındaki ilişkinin incelenmesine ve empatik beceri ile 

yaşlı ayrımcılığı tutum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesine 

yer verilmiştir.  

 

3.1.Katılımcıları Tanıtıcı Bulgular 

Bu bölümde 34 deney grubu üyesini tanıtıcı bilgiye ve deney, 

kontrol grupları ile ilgili sosyo-demografik bilgilere, yüzdelik 

hesaplara ve ortalamalara yer verilmiştir.  

Deney Grubu Üyeleri 

Üye 1: 37 yaşında, Kadın, Bakım Elemanı, Evli, Lise Mezunu, 1 

çocuğu var, 2 kardeşi var, geniş aile, ekonomik durumu iyi, aylık 
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geliri 2000TL, 1 yıldır huzurevinde çalışıyor, 12 yıldır aynı evde en az 

bir yaşlı bireyle yaşıyor. 

Üye 2: 47 yaşında, Kadın, Hemşire, Evli, Yüksek Lisans Mezunu, 2 

çocuğu var, 4 kardeşi var, çekirdek aile, ekonomik durumu iyi, aylık 

geliri 3500TL, 2 yıldır huzurevinde çalışıyor, 25 yıldır aynı evde en az 

bir yaşlı bireyle yaşıyor. 

Üye 3: 25 yaşında, Erkek, Bakım Elemanı, Bekar, Lise Mezunu, 3 

kardeşi var, çekirdek aile, ekonomik durumu orta, aylık geliri 2000 

TL, 2 yıldır huzurevinde çalışıyor. 

Üye 4: 30 yaşında, Erkek, Bakım Elemanı, Evli, Lise Mezunu, 2 

çocuğu var, 2 kardeşi var, çekirdek aile, ekonomik durumu iyi, aylık 

geliri 2000 TL, 1 yıldır huzurevinde çalışıyor. 

Üye 5: 42 yaşında, Kadın, Bakım Elemanı, Evli, Lise Mezunu, 3 

çocuğu var, 4 kardeşi var, çekirdek aile, ekonomik durumu orta, aylık 

geliri 2000 TL, 1 yıldır huzurevinde çalışıyor. 

Üye 6: 23 yaşında, Erkek, Bakım Elemanı, Bekar, Üniversite Mezunu, 

2 kardeşi var, çekirdek aile, ekonomik durumu orta, aylık geliri 2000 

TL, 2 yıldır huzurevinde çalışıyor. 

Üye 7: 40 yaşında, Erkek, Bakım Elemanı, Evli, Üniversite Mezunu, 2 

çocuğu var, 1 kardeşi var, çekirdek aile, ekonomik durumu orta, aylık 

geliri 2000 TL, 2 yıldır huzurevinde çalışıyor. 

Üye 8: 23 yaşında, Kadın, Bakım Elemanı, Evli, Üniversite Mezunu, 1 

kardeşi var, çekirdek aile, ekonomik durumu iyi, aylık geliri 2000 TL, 

2 yıldır huzurevinde çalışıyor. 
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Üye 9: 26 yaşında, Kadın, Diyetisyen, Evli, Üniversite Mezunu, 2 

kardeşi var, çekirdek aile, ekonomik durumu iyi, aylık geliri 1500 TL, 

1 yıldır huzurevinde çalışıyor. 

Üye 10: 43 yaşında, Kadın, Bakım Elemanı, Evli, Lise Mezunu, 2 

çocuğu var, 4 kardeşi var, çekirdek aile, ekonomik durumu orta, aylık 

geliri 2000TL, 2 yıldır huzurevinde çalışıyor. 

Üye 11:  40 yaşında, Kadın, Bakım Elemanı, Evli, Lise Mezunu, 2 

çocuğu var, 2 kardeşi var, geniş aile, ekonomik durumu orta, aylık 

geliri 2000 TL, 2 yıldır huzurevinde çalışıyor, 20 yıldır aynı evde en 

az bir yaşlı bireyle yaşıyor. 

Üye 12: 42 yaşında, Kadın, Bakım Elemanı, Evli, Lise Mezunu, 3 

çocuğu var, 5 kardeşi var, çekirdek aile, ekonomik durumu orta, aylık 

geliri 2000 TL, 2 yıldır huzurevinde çalışıyor, 30 yıldır aynı evde en 

az bir yaşlı bireyle yaşıyor. 

Üye 13: 35 yaşında, Erkek, Bakım Elemanı, Evli, Lise Mezunu, 2 

çocuğu var, 2 kardeşi var, geniş aile, ekonomik durumu orta, aylık 

geliri 2100 TL, 2 yıldır huzurevinde çalışıyor, 35 yıldır aynı evde en 

az bir yaşlı bireyle yaşıyor. 

Üye 14: 33 yaşında, Erkek, Bakım Elemanı, Evli, Lise Mezunu, 2 

çocuğu var, 2 kardeşi var, geniş aile, ekonomik durumu iyi, aylık 

geliri 2000 TL, 2 yıldır huzurevinde çalışıyor, 20 yıldır aynı evde en 

az bir yaşlı bireyle yaşıyor. 

Üye 15: 53 yaşında, Erkek, Bakım Elemanı, Evli, Lise Mezunu, 3 

çocuğu var, 3 kardeşi var, çekirdek aile, ekonomik durumu iyi, aylık 

geliri 2700 TL, 3 yıldır huzurevinde çalışıyor, 1 yıldır aynı evde en az 

bir yaşlı bireyle yaşıyor. 
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Üye 16: 38 yaşında, Erkek, Bakım Elemanı, Evli, Lise Mezunu, 1 

çocuğu var, 3 kardeşi var, çekirdek aile, ekonomik durumu iyi, aylık 

geliri 2000 TL, 2 yıldır huzurevinde çalışıyor. 

Üye 17: 40 yaşında, Erkek, Bakım Elemanı, Evli, Lise Mezunu, 2 

çocuğu var, 1 kardeşi var, çekirdek aile, ekonomik durumu iyi, aylık 

geliri 2000 TL, 2 yıldır huzurevinde çalışıyor. 

Üye 18: 27 yaşında, Erkek, Bakım Elemanı, Bekar, Üniversite 

Mezunu, 2 kardeşi var, çekirdek aile, ekonomik durumu iyi, aylık 

geliri 2200 TL, 2 yıldır huzurevinde çalışıyor. 

Üye 19: 51 yaşında, Erkek, Bakım Elemanı, Evli, Üniversite Mezunu, 

3 çocuğu var, 4 kardeşi var, çekirdek aile, ekonomik durumu orta, 

aylık geliri 3500 TL, 20 yıldır huzurevinde çalışıyor. 

Üye 20: 34 yaşında, Erkek, Bakım Elemanı, Evli, Lise Mezunu, 1 

çocuğu var, 3 kardeşi var, geniş aile,  ekonomik durumu iyi, aylık 

geliri 2000 TL, 2 yıldır huzurevinde çalışıyor. 

Üye 21: 42 yaşında, Erkek, Bakım Elemanı, Evli, Lise Mezunu, 2 

çocuğu var, 3 kardeşi var, çekirdek aile, ekonomik durumu orta, aylık 

geliri 2000 TL, 2 yıldır huzurevinde çalışıyor, 15 yıldır aynı evde en 

az bir yaşlı ile yaşıyor. 

Üye 22: 30 yaşında, Erkek, Bakım Elemanı, Evli, Lise Mezunu, 1 

çocuğu var, 1 kardeşi var, çekirdek aile, ekonomik durumu orta, aylık 

geliri 2000 TL, 2 yıldır huzurevinde çalışıyor. 

Üye 23: 25 yaşında, Kadın, Bakım Elemanı, Evli, Lise Mezunu, 3 

kardeşi var, çekirdek aile, ekonomik durumu iyi, aylık geliri 2000 TL, 

1 yıldır huzurevinde çalışıyor. 
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Üye 24: 22 yaşında, Erkek, Bakım Elemanı, Bekar, Üniversite 

Mezunu, 3 kardeşi var, geniş aile, ekonomik durumu iyi, aylık geliri 

2300 TL, 2 yıldır huzurevinde çalışıyor. 

Üye 25: 48 yaşında, Erkek, Din Görevlisi, Evli, Üniversite Mezunu, 3 

çocuğu var, 3 kardeşi var, çekirdek aile, ekonomik durumu orta, aylık 

geliri 3000 TL, 1 yıldır huzurevinde çalışıyor. 

Üye 26: 23 yaşında, Erkek, Bakım Elemanı, Bekar, Üniversite 

Mezunu, 2 kardeşi var, çekirdek aile, ekonomik durumu orta, aylık 

geliri 2000 TL, 2 yıldır huzurevinde çalışıyor. 

Üye 27: 26 yaşında, Erkek, Bakım Elemanı, Bekar, Lise Mezunu, 

çekirdek aile, ekonomik durumu orta, aylık geliri 2000 TL, 2 yıldır 

huzurevinde çalışıyor, 15 yıldır aynı evde en az bir yaşlı ile yaşıyor. 

Üye 28: 36 yaşında, Erkek, Bakım Elemanı, Evli, Lise Mezunu, 2 

çocuğu var, 2 kardeşi var, geniş aile, ekonomik durumu orta, aylık 

geliri 2000 TL, 2 yıldır huzurevinde çalışıyor, 20 yıldır aynı evde en 

az bir yaşlı ile yaşıyor. 

Üye 29: 28 yaşında, Erkek, Bakım Elemanı, Evli, Üniversite Mezunu, 

1 çocuğu var, 2 kardeşi var, çekirdek aile, ekonomik durumu iyi, aylık 

geliri 2000 TL, 2 yıldır huzurevinde çalışıyor. 

Üye 30: 28 yaşında, Erkek, Bakım Elemanı, Bekar, Lise Mezunu, 1 

kardeşi var, çekirdek aile, ekonomik durumu orta, aylık geliri 2000 

TL, 1 yıldır huzurevinde çalışıyor. 

Üye 31: 27 yaşında, Erkek, Bakım Elemanı, Bekar, Üniversite 

Mezunu, 4 kardeşi var, çekirdek aile, ekonomik durumu orta, aylık 

geliri 2000 TL, 2 yıldır huzurevinde çalışıyor. 
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Üye 32: 24 yaşında, Erkek, Bakım Elemanı, Bekar, Üniversite 

Mezunu, 2 kardeşi var, çekirdek aile, ekonomik durumu orta, aylık 

geliri 2000 TL, 2 yıldır huzurevinde çalışıyor, 24 yıldır aynı evde en 

az bir yaşlı ile yaşıyor. 

Üye 33: 22 yaşında, Kadın, Bakım Elemanı, Bekar, Üniversite 

Mezunu, 1 kardeşi var, çekirdek aile, ekonomik durumu iyi, aylık 

geliri 2000 TL, 2 yıldır huzurevinde çalışıyor, 1 yıldır aynı evde en az 

bir yaşlı ile yaşıyor. 

Üye 34: 26 yaşında, Kadın, Bakım Elemanı, Evli, Lise Mezunu, 1 

çocuğu var, 3 kardeşi var, geniş aile, ekonomik durumu orta, aylık 

geliri 2200 TL, 2 yıldır huzurevinde çalışıyor, 2 yıldır aynı evde en az 

bir yaşlı ile yaşıyor. 

 

Çizelge 3.1. Huzurevi Çalışanlarının Yaş Durumuna İlişkin Bulgular 
Yaş Deney  Kontrol  Toplam 
S  34 31 65 
Χ  33,41 38,10 35,65 
Medyan 31,50 37,00 35,00 
SS 9,08 7,16 8,49 
Minimum 22 26 22 
Maksimum 53 52 53 

Katılımcılar yaşlarına göre incelendiğinde, deney grubunu 

(n=34) oluşturan katılımcıların yaşlarının ortalaması 33,41 ve kontrol 

grubunu (n=31) oluşturan katılımcıların yaşlarının ortalaması 

38,10’dir. Tüm katılımcıların (n=65) yaşlarının ortalaması 35,65’dir 

(Çizelge 3.1).  
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Çizelge 3.2. Huzurevi Çalışanlarının Cinsiyet Durumuna İlişkin 
Bulgular 

Cinsiyet Deney Kontrol Toplam 
S % S % S % 

Kadın 11 32,4 15 48,4 26 40,0 
Erkek 23 67,6 16 51,6 39 60,0 
Toplam 34 100 31 100 65 100 

Katılımcılar cinsiyetlerine göre incelendiğinde, deney grubunu 

oluşturan katılımcıların %32,4’ü kadın ve %67,6’sı erkektir. Kontrol 

grubunu oluşturan katılımcıların %48,4’ü kadın ve %51,6’sı erkektir. 

Tüm katılımcıların %40’ı kadın ve %60’ı erkektir (Çizelge 3.2). 

 

Çizelge 3.3. Huzurevi Çalışanlarının Öğrenim Durumuna İlişkin 
Bulgular 

Öğrenim Durumu 
Deney Kontrol Toplam 

S % S % S % 

Lise 21 61,7 24 77,4 45 69,2 

Üniversite 12 35,3 7 22,6 19 29,2 

Lisansüstü 1 2,9 0 0 1 1,5 

Toplam 34 100 31 100 65 100 

Katılımcılar öğrenim durumlarına göre incelendiğinde, deney 

grubunu oluşturan katılımcıların %61,7’si lise mezunu, %35,3’ü 

üniversite mezunudur ve %2,9’u lisansüstü eğitim almıştır. Kontrol 

grubunu oluşturan katılımcıların %77,4’ü lise mezunu ve %22,6’sı 

üniversite mezunudur. Tüm katılımcıların %69,2’si lise mezunu, 

%29,2’si üniversite mezunudur ve %1,5’u lisansüstü eğitim almıştır 

(Çizelge 3.3). 
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Çizelge 3.4. Huzurevi Çalışanlarının Medeni Durumuna İlişkin 
Bulgular 

Medeni Durum 
Deney Kontrol Toplam 

S % S %   S % 

Evli 24 70,6 23 74,2 47 72,3 

Bekar 10 29,4 5 16,1 15 23,1 

Boşanmış 0 0 3 9,7 3 4,6 

Toplam 34 100 31 100 65 100 

Katılımcılar medeni durumlarına göre incelendiğinde, deney 

grubunu oluşturan katılımcıların %70,6’sı evli, %29,4’ü bekardır. 

Kontrol grubunu oluşturan katılımcıların %74,2’si evli, %16,1’i bekar 

ve %9,7’si boşanmıştır. Tüm katılımcıların %72,3’ü evli, %23,1’i 

bekar ve %4,6’sı boşanmıştır (Çizelge 3.4). 

 

Çizelge 3.5. Huzurevi Çalışanlarının Meslek Durumuna İlişkin 
Bulgular 

Meslek Durumu Deney Kontrol Toplam 
S % S % S % 

Bakım Elemanı 30 88,2 25 80,6 55 84,6 
Hemşire 2 5,9 4 12,9 6 9,2 
Diyetisyen 1 2,9 0 0 1 1,5 
Din Görevlisi 1 2,9 0 0 1 1,5 
Fizyoterapist 0 0 1 3,2 1 1,5 
Psikolog 0 0 1 3,2 1 1,5 
Toplam 34 100 31 100 65 100 

Katılımcılar mesleklerine göre incelendiğinde, deney grubunu 

oluşturan katılımcıların %88,2’si bakım elemanı, %5,9’u hemşire, 

%2,9’u diyetisyen ve %2,9’u din görevlisidir. Kontrol grubunu 

oluşturan katılımcıların %80,6’sı bakım elemanı, %12,9’u hemşire, 

%3,2’si fizyoterapist ve %3,2’si psikologdur. Tüm katılımcıların 
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%84,6’sı bakım elemanı, %9,2’si hemşire ve %6’sı diyetisyen, din 

görevlisi, fizyoterapist ve psikologdur (Çizelge 3.5). 

 

Çizelge 3.6. Huzurevi Çalışanlarının Aile Yapısına İlişkin Bulgular 

Aile Yapısı Deney Kontrol Toplam 
S % S % S % 

Geniş Aile 26 76,5 22 71,0 48 73,8 
Çekirdek Aile 8 23,5 9 29,0 17 26,2 
Toplam 34 100 31 100 65 100 

Katılımcılar aile yapılarına göre incelendiğinde, deney grubunu 

oluşturan katılımcıların %76,5’i geniş aile ve %23,5’i çekirdek aile 

içerisinde yaşadığını belirtmiştir. Kontrol grubunu oluşturan 

katılımcıların %71’i geniş aile ve %29’u çekirdek aile içerisinde 

yaşadığını belirtmiştir. Tüm katılımcıların %73,8’i geniş aile ve 

%26,2’si çekirdek aile içerisinde yaşadığını belirtmiştir (Çizelge 3.6). 

 

Çizelge 3.7. Huzurevi Çalışanlarının Gelir Durumuna İlişkin Bulgular 
 Deney Kontrol Toplam 
S 34 31 65 
Χ  2176 2352 2260 
Medyan 2000 2200 2000 
SS 403,06 474,78 444,07 
Minimum 2000 2000 2000 
Maksimum 3500 3500 3500 

Katılımcılar gelir durumlarına göre incelendiğinde, deney 

grubunu oluşturan katılımcıların gelirlerinin ortalaması 2176 TL ve 

kontrol grubunu oluşturan katılımcıların gelirlerinin ortalaması 2352 

TL’dir. Tüm katılımcıların gelirlerinin ortalaması 2260 TL’dir 

(Çizelge 3.7). 
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Çizelge 3.8. Huzurevi Çalışanlarının Çalışma Süresine İlişkin 
Bulgular 
 Deney Kontrol Toplam 
S 34 31 65 
Χ  2,38 8,16 5,14 
Medyan 2,00 7,00 2,00 
SS 3,14 5,94 5,48 
Minimum 1 1 1 
Maksimum 20 21 21 

Katılımcılar çalışma sürelerine göre incelendiğinde, deney 

grubunu oluşturan katılımcıların çalışma sürelerinin ortalaması 2 yılın 

biraz üzerindeyken, kontrol grubunu oluşturan katılımcıların çalışma 

sürelerinin ortalaması 8 yıldan biraz fazladır. Tüm katılımcıların 

çalışma sürelerinin ortalaması 5 yılın üzerindedir (Çizelge 3.8). 

 

Çizelge 3.9. Huzurevi Çalışanlarının Yaşlı Bireyle Yaşama Durumuna 
İlişkin Bulgular 

 Deney Kontrol Toplam 
S % S % S % 

Evet 13 38,2 14 45,2 27 41,5 
Hayır 21 61,8 17 54,8 38 58,5 
Toplam 34 100 31 100 65 100 

Katılımcılar en az bir yaşlı bireyle aynı evde yaşama durumuna 

göre incelendiğinde, deney grubunu oluşturan katılımcıların %61,8’i 

hayır ve %38,2’si evet cevabını vermiştir. Kontrol grubunu oluşturan 

katılımcıların %54,8’i hayır ve %45,2’si evet cevabını vermiştir. Tüm 

katılımcılardan %58,5’i hayır ve %41,5’i evet cevabını vermiştir 

(Çizelge 3.9). 
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Çizelge 3.10. Huzurevi Çalışanlarının Yaşlı ile Yaşama Süresine 
İlişkin Bulgular 
 Deney Kontrol Toplam 
S 13 14 27 
Χ  13,31 17,21 15,33 
Medyan 15,00 20,00 15,00 
SS 1,07 1,17 1,12 
Minimum 1 1 1 
Maksimum 35 37 37 

Katılımcılardan en az bir yaşlı bireyle aynı evde yaşama 

durumuna evet cevabını verenlerin yaşlı bireyle yaşama süreleri 

incelendiğinde, deney grubundaki katılımcıların (n=13) ortalama 13 

yıl, kontrol grubundaki katılımcıların (n=14) ortalama 17 yıl bir yaşlı 

bireyle aynı evi paylaştığı görülmüştür. Tüm katılımcıların (n=27) 

ortalama 15 yıl bir yaşlı bireyle aynı evi paylaştığı görülmüştür 

(Çizelge 3.10). 

 

Çizelge 3.11. Huzurevi Çalışanlarının Çocuk Durumuna İlişkin 
Bulgular 

 Deney Kontrol Toplam 
S % S % S % 

Evet 21 61,8 22 71,0 43 66,2 
Hayır 13 38,2 9 29,0 22 33,8 
Toplam 34 100 31 100 65 100 

Katılımcılar çocuk sahibi olma durumlarına göre incelendiğinde, 

deney grubunu oluşturan katılımcıların %61,8’i evet ve %38,2’si hayır 

cevabını verirken, kontrol grubunu oluşturan katılımcıların %71’i evet 

ve %29’u hayır cevabını vermiştir. Tüm katılımcıların %66,2’si evet 

ve %33,8’i hayır cevabını vermiştir (Çizelge 3.11).  
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Çizelge 3.12. Huzurevi Çalışanlarının Çocuk Sayısına İlişkin Bulgular 

 Deney Kontrol Toplam 
S % S % S % 

1 6 28,6 7 31,8 13 30,2 
2 10 47,6 11 50,0 21 48,8 
3 5 23,8 3 13,6 8 18,6 
4 0 0 1 4,5 1 2,3 
Toplam 21 100 22 100 43 100 
N 21 22 43 
Χ  1,95 1,91 1,93 
Medyan 2,00 2,00 2,00 
SS 0,74 0,81 0,77 
Minimum 1 1 1 
Maksimum 3 4 4 

Katılımcılar çocuk sayılarına göre incelendiğinde, deney 

grubunu oluşturan katılımcıların yarısına yakınının (%47,6) 2 çocuk, 

%28,6’sının 1 çocuk ve %23,8’nin 3 çocuk sahibi olduğu görülmüştür. 

Kontrol grubunu oluşturan katılımcıların yarısının (%50,0) 2 çocuk, 

%31,8’nin 1 çocuk, %13,6’sının 3 çocuk ve %4,5’nin 4 çocuk sahibi 

olduğu görülmüştür. Tüm katılımcıların yarısına yakınının (%48,8) 2 

çocuk, üçte birine yakının (%30,2) 1 çocuk, %18,6’sının 3 çocuk ve 

%2,3’ünün 4 çocuk sahibi olduğu görülmüştür. Deney grubunu 

oluşturan katılımcıların çocuk sayılarının ortalaması 1,95 iken, kontrol 

grubunu oluşturan katılımcıların çocuk sayılarının ortalaması 1,91’dir. 

Tüm katılımcıların çocuk sayılarının ortalaması 1,93’dür (Çizelge 

3.12). 
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Çizelge 3.13. Huzurevi Çalışanlarının Kardeş Sayısına İlişkin 
Bulgular 

Kardeş Sayısı Deney Kontrol Toplam 
S % S % S % 

0 1 2,9 0 0 1 1,5 
1 7 20,6 5 16,1 12 18,5 
2 12 35,3 9 29,0 21 32,3 
3 8 23,5 6 19,4 14 21,5 
4 5 14,7 5 16,1 10 15,4 
5 1 2,9 2 6,5 3 4,6 
6 0 0 1 3,2 1 1,5 
7 0 0 3 9,7 3 4,6 
Toplam 34 100 31 100 65 100 
S 34 31 65 
Χ  2,35 3,16 2,74 
Medyan 2,00 3,00 2,00 
SS 1,15 1,81 1,54 
Minimum 0 1 0 
Maksimum 5 7 7 

Katılımcılar kardeş sayılarına göre incelendiğinde, deney 

grubunu oluşturan katılımcıların üçte birinden fazlasının (%35,3) 2 

kardeşinin, kontrol grubunu oluşturan katılımcıların üçte birine 

yakınının (%29,0) 2 kardeşinin olduğu görülmüştür. Tüm 

katılımcıların üçte birinin  (%32,3) 2 kardeşinin olduğu görülmüştür. 

Deney grubunu oluşturan katılımcıların kardeş sayılarının ortalaması 

2,35 iken, kontrol grubunu oluşturan katılımcıların kardeş sayılarının 

ortalaması 3,16’dır. Tüm katılımcıların kardeş sayılarının ortalaması 

2,74’dür (Çizelge 3.13). 

 

3.2.Katılımcıların Eğitim Öncesi Ölçek Puanları 

Empati Eğitimi öncesi grupların denkliğini belirlemek üzere 

yapılan Wilcoxon işaretli sıralar testi sonuçları Çizelge 3.14’de 

verilmektedir. 
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Çizelge 3.14. Deney ve Kontrol Eğitim Öncesi Ön Test Ölçek 
Puanlarına İlişkin Analiz Sonuçları 
Ölçek Grup S Χ  SS t Önem 

Empatik Beceri Ölçeği 
Deney 34 129,50 15,46 

,546 p>,05 
Kontrol 31 132,16 19,76 

Empatik Eğilim Ölçeği 
Deney 34 66,97 10,13 

,869 p>,05 
Kontrol 31 66,67 8,68 

Yaşlı 

Ayrımcılığı 

Tutum 

Ölçeği 

Yaşlının 

Yaşamını 

Sınırlama 

Deney 34 35,73 3,54 

,481 p>,05 
Kontrol 31 35,93 5,99 

Yaşlıya 

Yönelik 

Olumlu 

Ayrımcılık 

Deney 34 32,41 3,90 

,100 p>,05 
Kontrol 31 30,51 4,54 

Yaşlıya 

Yönelik 

Olumsuz 

Ayrımcılık 

Deney 34 15,68 3,01 

,091 p>,05 
Kontrol 31 17,36 3,82 

Toplam 
Deney 34 83,82 7,19 

,767 p>,05 
Kontrol 31 82,70 9,33 

Deneysel işleme geçmeden önce, deney ve kontrol gruplarının 

empatik beceri ölçeği, empatik eğilim ölçeği ve yaşlı ayrımcılığı 

tutumu ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılığın olup olmadığını belirlemek üzere Wilcoxon işaretli 

sıralar testi yapılmıştır. Çizelge 3.14’de görüldüğü gibi analiz 

sonucunda, deney ve kontrol gruplarının üç ölçekten aldıkları puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın 
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olmadığı saptanmıştır. Bu sonuca göre, grupların denk olduğu kabul 

edilmiş ve deneysel işleme geçilmiştir. 

 

Araştırma 
Modeli Gruplar Ön Test İşlem Son Test 

Deney Grubu 

Empati Beceri 
Ölçeği B Formu 

Empati Eğitim 
Programı 

Empati Beceri 
Ölçeği B Formu 

Empati Eğilim 
Ölçeği 

Empati Eğilim 
Ölçeği 

Yaşlı 
Ayrımcılığı 
Tutum Ölçeği 

Yaşlı 
Ayrımcılığı 
Tutum Ölçeği 
Anket Formu 

Kontrol Grubu 

Empati Beceri 
Ölçeği B Formu 

- 

Empati Beceri 
Ölçeği B Formu 

Empati Eğilim 
Ölçeği 

Empati Eğilim 
Ölçeği 

Yaşlı 
Ayrımcılığı 
Tutum Ölçeği 

Yaşlı 
Ayrımcılığı 
Tutum Ölçeği 

Şekil 3.1. Deneysel İşlem 
 
Şekil 3.1’de görüldüğü gibi, deneysel işleme geçmeden önce 

deney ve kontrol grubuna her üç ölçek de uygulanmış ve grupların 

denk olduğu sonucuna dayalı olarak deney grubuna “Empati Eğitimi” 

verilmiştir. Bu arada kontrol grubuna eğitim verilmemiştir. Deney 

grubuna verilen “Empati Eğitimi” bitiminde her iki gruba ölçekler 

yeniden uygulanmıştır. Deney grubuna ek olarak eğitimi 

değerlendiren anket formu uygulanmıştır. Aşağıda deneysel işlem 

öncesi ve sonrasında ölçeklerden elde edilen deney ve kontrol grubuna 

ilişkin verilerin analizi verilmektedir. 
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3.3.Empati Eğitiminin Huzurevi Çalışanlarının Empatik Beceri 

Düzeyine Etkisinin İncelenmesi 

Bu bölümde Empati Eğitimi öncesinde ve sonrasında, grupların 

empatik beceri düzeyinin belirlenmesi ile birlikte, sonucun anlamlılık 

düzeyi incelenmekte; aynı zamanda deney ve kontrol grupların 

karşılaştırılması verilmektedir. Çizelge 3.15’de deney ve kontrol 

gruplarının empatik beceri puan ortalamalarının dağılımı 

verilmektedir. 

 

Çizelge 3.15. Deney ve Kontrol Gruplarının Empati Beceri Puanlarına 
İlişkin Analiz Sonuçları 

Gruplar 
Ön Test Son Test P 

S Χ  SS S Χ  SS  
Deney 34 129,50 19,46 34 160,26 23,90 ,000* 
Kontrol 31 132,16 19,76 31 131,71 12,85 ,918 

 

Çizelge 3.15’de görüldüğü gibi, Kontrol grubuna ön testte 

uygulanan empatik beceri ölçeği puan ortalaması (Χ =132,16, 

SS=19,76) ile son testte uygulanan empatik beceri ölçeği puan 

ortalamasının (Χ =131,71, SS=12,85) çok değişmediği görülmektedir 

ve istatiksel olarak anlamlı değildir (p>0,05). Deney grubunun eğitim 

öncesi empatik beceri ölçek puan ortalaması (Χ =129,50, SS=19,46), 

eğitim sonrası empatik beceri ölçek puan ortalamasından (Χ =160,26, 

SS=23,90) daha düşüktür. Ayrıca istatiksel olarak anlamlıdır 

(p<0,001). Buna göre empati eğitiminin huzurevi çalışanlarının 

empatik becerilerini önemli ölçüde artırdığı sonucuna varılabilir. 
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Deney grubu üyelerinin empatik beceri ile ilgili 

değerlendirmeleri de bu sonucu desteklemektedir: 

 “Karşıdaki kişiyi her açıdan değerlendirebilmeyi 

anlamayı öğrendik” (Üye 9). 

 “Empatiyi bildiğimizden çok farklı olduğunu gördük” 

(Üye 14). 

 “Karşı tarafı daha iyi anlama konusunda 

farkındalığımızı artırdı” (Üye 1). 

 “Empatinin eğitimle geliştirilebilen bir şey olduğunu 

gördük” (Üye 33). 

Huzurevi çalışanlarının yukarıda verilen ifadeleri empati 

eğitiminin gelişime etkisini ortaya koymaktadır.  

 

3.4.Empati Eğitiminin Huzurevi Çalışanlarının Empatik Eğilim 

DüzeyineEtkisinin İncelenmesi  

Bu bölümde Empati Eğitiminin öncesinde ve sonrasında, 

grupların empatik eğilim düzeyinin belirlenmesi ile birlikte, sonucun 

anlamlılık düzeyi incelenmekte; aynı zamanda deney ve kontrol 

grupların karşılaştırılması da verilmektedir. Çizelge 3.16’da deney ve 

kontrol gruplarının empatik eğilim puan ortalamalarının dağılımı 

verilmektedir. 

 
Çizelge 3.16. Deney ve Kontrol Gruplarının Empatik Eğilim 
Puanlarına İlişkin Analiz Sonuçları 

Gruplar Ön Test Son Test P 
S Χ  SS S Χ  SS  

Deney 34 66,97 10,13 34 69,44 6,73 ,137 
Kontrol 31 66,66 8,68 31 68,86 6,62 ,084 
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Çizelge 3.16’da görüldüğü gibi, kontrol grubuna ön testte 

uygulanan empatik eğilim ölçek puan ortalaması (Χ =66,66, SS=8,68) 

ile son testte uygulanan empatik eğilim ölçek puan ortalamasının (Χ

=68,86, SS=6,62) değişmediği görülmektedir. Deney grubunun eğitim 

öncesi empatik eğilim ölçek puan ortalaması (Χ =66,97, SS=10,13), 

eğitim sonrası empatik eğilim ölçek puan ortalamasından (Χ =69,44, 

SS=5,59) daha düşüktür ve istatiksel açıdan anlamlı değildir (p>0,05).  

 

3.5.Empati Eğitiminin Huzurevi Çalışanlarının Yaşlı Ayrımcılığı 

Tutumu Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi  

Bu bölümde Empati Eğitimi öncesinde ve sonrasında, grupların 

yaşlı ayrımcılığı tutum ölçeği alt ölçeklerine göre sınırlama, olumlu 

ayrımcılık ve olumsuz ayrımcılık düzeylerinin belirlenmesi ile 

birlikte, sonucun anlamlılık düzeyi incelenmekte; aynı zamanda deney 

ve kontrol gruplarının karşılaştırılması verilmektedir. 

Çizelge 3.17’de deney ve kontrol gruplarının yaşlı ayrımcılığı 

tutum ölçeği alt ölçeklerinden elde ettikleri puan ortalamalarının 

dağılımı verilmektedir. 
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Çizelge 3.17. Grupların Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği Alt Ölçek 
Puanlarına İlişkin Analiz Sonuçları 

Yaşlı Ayrımcılığı 
Tutum Ölçeği Alt 

Ölçekleri 

Ön Test Son Test 
P S Χ  SS S Χ  SS 

Sınırlama Deney 34 35,73 3,54 34 37,68 3,39 ,011* 
Kontrol 31 35,93 5,99 31 35,55 4,70 ,736 

Olumlu 
Ayrımcılık 

Deney 34 32,41 3,90 34 32,97 3,66 ,233 
Kontrol 31 29,51 4,54 31 29,29 5,41 ,559 

Olumsuz 
Ayrımcılık 

Deney 34 15,68 3,05 34 17,35 3,33 ,006* 
Kontrol 31 17,26 3,82 31 17,74 4,32 ,447 

YATÖ 
Toplam 

Deney 34 83,82 7,19 34 87,91 8,17 ,002* 
Kontrol 31 82,70 9,33 31 82,61 9,43 ,739 

Çizelge 3.17’ye bakıldığında, Kontrol grubuna ön testte 

uygulanan yaşlı ayrımcılığı tutum ölçeği toplam puan ortalaması (Χ

=82,70, SS=9,33) ile son testte uygulanan yaşlıyı sınırlama alt ölçeği 

puan ortalamasının (Χ =35,55, SS=4,70) değişmediği görülmektedir. 

Deney grubunun eğitim öncesi yaşlıyı sınırlama alt ölçeği puan 

ortalamasının (Χ =35,73, SS=3,54), eğitim sonrası yaşlıyı sınırlama 

alt ölçeği puan ortalamasından (Χ =37,68, SS=3,39) daha düşük 

olduğu ve istatiksel açıdan anlamlı olduğu görülmektedir (p<0,05). 

Buna göre huzurevi çalışanlarının empati eğitimi ile yaşlının yaşamını 

sınırlama tutumları arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu, eğitimin 

sınırlama davranışlarını pozitif yönde etkilediği görülmektedir.   

Kontrol grubuna ön testte uygulanan yaşlıyı sınırlama alt ölçeği 

puan ortalaması (Χ =35,93, SS=5,99) ile son testte uygulanan yaşlıyı 

sınırlama alt ölçeği puan ortalamasının (Χ =35,55, SS=4,70) 

değişmediği görülmektedir. Deney grubunun eğitim öncesi yaşlıyı 

sınırlama alt ölçeği puan ortalamasının (Χ =35,73, SS=3,54), eğitim 

sonrası yaşlıyı sınırlama alt ölçeği puan ortalamasından (Χ =37,68, 
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SS=3,39) daha düşük olduğu ve istatiksel açıdan anlamlı olduğu 

görülmektedir (p<0,05). Buna göre huzurevi çalışanlarının empati 

eğitimi ile yaşlının yaşamını sınırlama tutumları arasındaki ilişkinin 

anlamlı olduğu, eğitimin sınırlama davranışlarını pozitif yönde 

etkilediği görülmektedir. 

Kontrol grubuna, ön testte uygulanan yaşlıya yönelik olumlu 

ayrımcılık alt ölçeği puan ortalaması (Χ =29,51, SS=4,54) ile son 

testte uygulanan yaşlıya yönelik olumlu ayrımcılık alt ölçeği puan 

ortalamasının (Χ = 29,29, SS=5,41) değişmediği görülmektedir. 

Deney grubunun eğitim öncesi yaşlıya yönelik olumlu ayrımcılık alt 

ölçeği puan ortalamasının (Χ =32,41, SS=3,90), eğitim sonrası yaşlıya 

yönelik olumlu ayrımcılık puan ortalamasından (Χ =32,97, SS=3,66) 

daha düşük olduğu görülmektedir.  

Kontrol grubuna ön testte uygulanan yaşlıya yönelik olumsuz 

ayrımcılık alt ölçeği puan ortalaması (Χ =17,26, SS=3,82) ile son 

testte uygulanan yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık alt ölçeği puan 

ortalamasının (Χ =17,74, SS=4,32) değişmediği görülmektedir. 

Deney grubunun eğitim öncesi yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık alt 

ölçeği puan ortalamasının (Χ =15,68, SS=3,05), eğitim sonrası yaşlıya 

yönelik olumsuz ayrımcılık alt ölçeği puan ortalamasından (Χ =17,35, 

SS=3,33) daha düşük olduğu ve istatiksel açıdan anlamlı olduğu 

görülmektedir (p<0,01).  

Üyelerin yaşlı ile ilgili değerlendirmeleri de bu sonucu 

desteklemektedir: 
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“Şimdi fark ettim ki bazı yaşlıların kendilerini yalnız 

hissettikleri ve arkadaş edinemedikleri için 

öfkelendiğini anlıyorum” (Üye 17). 

“Bu konuyu (empati) iyi bir şekilde anlayabilirsek yaşlı 

ile personel arasında daha iyi bir iletişim kurabilir, 

(yaşlıyı) daha iyi bir şekilde anlayabilir, işimizi daha 

profesyonel bir şekilde yapabiliriz. Yaşlılarla 

problemler yaşıyoruz. Yaşadığımız problemlerin %80’i 

empati kurarak kendimizi ve yaşlıyı anlayamamızdan 

kaynaklanıyor. (yaşlıyla) yaşadığımız problemlerin 

cevabını burada bulabiliriz” (Üye 2). 

 “(Empati eğitimi) Yaşlıları anlamamızda farkındalık 

oluşturdu” (Üye 28). 

“(Empati eğitimi) Yaşlıları daha iyi anlamamızı 

sağladı” (Üye 11). 

Huzurevi çalışanlarının eğitimin başlarında ve sonunda yaşlı ile 

ilgili yargıları da eğitimin yaşlıya yönelik tutumu olumlu yönde 

geliştirdiğini göstermektedir. 

 “(Eğitim) İlk başlardaki yargılarımızı değiştirdi” (Üye 18). 

Eğitimin başlarında yaşlı ile ilgili yargılar; 

“Kendi kendine idare edememek” (Üye 16). 

“Çaresizlik” (Üye 22). 

“Yalnızlık” (Üye 11). 

“Hasta” (Üye 31). 

“Aksaklık” (Üye 27). 

“İhtiyacını karşılayamama” (Üye 24). 
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Eğitimin sonlarında yaşlı ile ilgili yargılar; 

 “Huzur” (Üye 14). 

 “Dede ve Teyze” (Üye 7). 

 “Tecrübe” (Üye 18). 

 “Anılar” (Üye 16). 

Deney grubu üyelerinin yukarıdaki ifadeleri dikkate alındığında 

yaşlı ile ilgili yargıların önemli ölçüde değiştiği görülmektedir. Bu 

empati eğitiminin yaşlı ayrımcılığı üzerinde olumlu etkisini 

göstermektedir. 

 

3.6.Bazı Sosyo-demografik Değişkenler ile Yaşlı Ayrımcılığı 

Tutum Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Bu bölümde yaşlı ayrımcılığı tutumu ile ilgili olduğu düşünülen 

cinsiyet, yaş, çalışma süresi, yaşlıyla yaşama durumu, yaşlıyla yaşama 

süresi gibi değişkenler ile yaşlı ayrımcılığı tutumları arasındaki ilişki 

ve farklılık incelenmiştir. 

 

Çizelge 3.18. Katılımcıların Bazı Sosyo-Demografik Özellikleri ile 
Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği Arasındaki İlişkiye İlişkin Analiz 
Sonuçları 

 

 Yaşlının 
yaşamını 
sınırlama 

Yaşlıya 
yönelik 
olumlu 

ayrımcılık 

Yaşlıya 
yönelik 
olumsuz 

ayrımcılık 

YATÖ 
toplam 
puan 

Yaş R 0,143 0,222 0,419 0,365 
P 0,255 0,075 0,001* 0,003* 

Yaşlı ile 
Yaşama 
Süresi 

R -0,191 0,030 -0,124 -0,149 

P 0,340 0,883 0,539 0,457 

Çalışma 
Süresi 

R -0,044 -0,018 0,033 -0,010 
P 0,731 0,887 0,794 0,938 
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Huzurevi çalışanlarının yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, yaşlı bir 

bireyle yaşama durumu, yaşlı bir bireyle yaşama süresi ve çalışma 

süresi ile yaşlı ayrımcılığı tutum ölçeği toplam puanları ile alt 

ölçekleri toplam puanları arasındaki ilişki incelendiğinde; yaş ile yaşlı 

ayrımcılığı tutum ölçeği toplam puanı arasında pozitif yönde zayıf ve 

anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (r=0,365; p<0,01). Buna göre 

yaşın artmasının yaşlıya yönelik tutumun olumlu yönde anlamlı bir 

şekilde arttığını göstermektedir. Cinsiyeti, eğitim durumu, yaşlı bir 

bireyle yaşama süresi ve çalışma süresi ile yaşlı ayrımcılığı tutum 

ölçeği toplam puanları arasında negatif yönde zayıf ve anlamsız bir 

ilişki olduğu görülmüştür (r=-0,054; r=-0,094; r=-0,149; r=-0,010; 

p>0,05). Ayrıca yaş ile yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık alt ölçeği 

toplam puanı arasında zayıf ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür 

(r=0,419; p<0,01). Bu sonuç, yaşın artmasının yaşlıya yönelik 

olumsuz ayrımcılığı azalttığını göstermektedir. Yaş ve yaşlının 

yaşamını sınırlama ile yaşlıya yönelik olumlu ayrımcılık alt ölçekleri 

arasında pozitif yönde zayıf ve önemsiz bir ilişki bulunmaktadır 

(r=0,143; r=0,222; p>0,05). Cinsiyeti, eğitim durumu, yaşlı bir bireyle 

yaşama durumu, yaşlı bir bireyle yaşama süresi ve çalışma süresi ile 

yaşlı ayrımcılığı tutum ölçeği sınırlama, olumlu ayrımcılık ve olumsuz 

ayrımcılık alt ölçekleri puanları arasında anlamlı bir ilişkiye 

rastlanmamıştır (p>0,05) (Çizelge 3.18). 

Yaşlı bir bireyle yaşama durumu ile yaşlı ayrımcılığı tutum 

ölçeği toplam puanı arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür 

(p<0,05). Buna göre yaşlı bir bireyle yaşama durumuna evet cevabını 

verenlerin yaşlı ayrımcılığı tutum ölçeği toplam puanı (Χ =88,03, 
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SS=8,35), hayır cevabını verenlerin yaşlı ayrımcılığı tutum ölçeği 

toplam puanından (Χ =83,50, SS=9,28) anlamlı düzeyde yüksek 

çıkmıştır. Yaşlı bir bireyle yaşama durumunun yaşlıya yönelik 

ayrımcılığı azaltır sonucuna varılabilir. 

 

3.7.Empatik Beceri ile Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Düzeyleri 

Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Bu bölümde araştırmaya katılan huzurevi çalışanlarının empati 

beceri ölçeği ile yaşlı ayrımcılığı tutum ölçeği ön ve son test puanları 

arasındaki ilişki incelenmiştir. 

   

Çizelge 3.19. Empati Beceri Ölçeği ile Yaşlı Ayrımcılığı Tutum 
Ölçeği Ön ve Son Test Puanları Arasındaki İlişkiye İlişkin Analiz 
Sonuçları 

R Empati 
Beceri 

Ölçeği Ön 
Test 

,208 ,113 ,119 

P ,096 ,370 ,346 

R ,208 Empati 
Beceri 

Ölçeği Son 
Test 

,229 ,246* 

P ,096 ,066 ,048 

R ,113 ,229 Yaşlı 
Ayrımcılığı 

Tutum Ölçeği 
Ön Test 

,572** 

P ,370 ,066 ,000 

R ,119 ,246* ,572** Yaşlı 
Ayrımcılığı 

Tutum Ölçeği 
Son Test 

P ,346 ,048 ,000 

* p<0,05 
** p<0,01 
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Empati beceri ölçeği son testi ile yaşlı ayrımcılığı tutum ölçeği 

son testi arasında düşük düzeyde ancak pozitif yönlü ve anlamlı bir 

ilişki görülmüştür (r=0,246, p<0,05). Empati beceri ölçeği ön testi ile 

yaşlı ayrımcılığı tutum ölçeği ön testi arasında pozitif yönlü ve 

anlamlı olmayan bir ilişki görülmüştür (r=0,113, p>0,05) (Çizelge 

3.19). 

 

3.8.Huzurevi Çalışanlarının Empati Eğitimi ile İlgili 

Değerlendirmelerinin İncelenmesi 

Deney grubu üyelerine eğitim sonunda yapılan tüm eğitimi, 

modüllerin başlıklarını, eğitimin yapısını, eğitimin öğrenme 

hedeflerini, öğrenme materyallerini, egzersizleri, ev ödevlerini, 

eğitimi kolaylaştırmada eğiticinin görünümünü, eğitimin 

kolaylaştırdığı alanı, eğitimin alanını, eğiticinin bilgisini, becerilerini 

ve gruptaki güven duygusunu değerlendiren anket formunun 

istatistikleri Çizelge 3.20’de verilmiştir. 

 

Çizelge 3.20. Deney Grubu Eğitim Sonrası Değerlendirme Anket 
Formu Analiz Sonuçları 
 S Χ  SS Minimum Maksimum 

Anket Formu 34 58,53 7,11 37 65 

 

Deney grubunu oluşturan 34 üyenin vermiş olduğu cevaplara 

göre, anket formu toplam puan ortalaması 58,33 bulunmuştur. 

Minimum değer 37 ve maksimum değer 65’dir. Buna göre, en düşük 

13 ve en yüksek 65 puan alınabilen ölçekten çıkan bu sonuç; empati 



 

 137 

eğitiminin deney grubu üzerindeki olumlu etkisini göstermektedir. 

Bunu deney grubu üyelerinin aşağıda verilen cevapları da 

desteklemektedir (Çizelge 3.20). 

Deney grubunun “Bu eğitimden ne kazandınız?” sorusuna 

verdiği cevaplar aşağıda verilmiştir: 

“Bundan sonra daha iyi empati yapacağımı 

düşünüyorum” (Üye 2).  

“Kendimi başkasının yerine koyarak onun duygu ve 

düşüncelerini daha iyi anlamama yardımcı oldu” (Üye 

3).   

“İnsanlarla iletişimim biraz daha gelişti. İnsanların 

problemlerini daha rahat çözebilmeyi öğrendik. El yüz 

hareketlerinin önemini öğrendik” (Üye 4). 

“Faydalı bilgiler kazandık” (Üye 5). 

“Eğitimin verimli geçtiğini düşünüyorum” (Üye 8). 

“Karşıdaki kişinin hissettiklerini daha kolay 

anlayabilmeyi sağladı. Kişinin jest ve mimiklerinden 

duygularını anlayabilmeyi sağladı” (Üye 9). 

“Sinirliyken nasıl başa çıkabileceğimi daha iyi 

öğrendim” (Üye 10). 

“Bu eğitim bize kendimizi dinleyip rahatlamayı, doğru 

nefes almayı, içimizde biriktirdiğimiz dışa 

vuramadığımız kin ve öfke gibi duyguların aslında bize 

yük olduğunu dikkatli dinlemeyi ve doğru anlamayı 

bakış açısının bireylerde farklı olabileceğini, ön yargısız 
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yaklaşmayı, karşımızdaki insanlarla empati kurmanın ne 

kadar önemli olduğunu öğrendik ” (Üye 11). 

“Karşımdakinin ne düşündüğünü anlamam kolaylaştı. 

Daha güzel düşünmeye yardım etti” (Üye 12). 

“Bilgi Beceri” (Üye 13). 

“Ön yargılı davranmamayı, kendimi karşıdakinin yerine 

koyup onu anlamaya çalışmayı, karşıdaki kişinin 

hareketlerinden bir şeyler az da olsa anlamaya çalışmayı, 

kendimi anlamamı, kendimi sevmemi, vücudumuzdaki 

bütün organların önemini, değerini, kendime sarılmam 

gerektiğini kazandım” (Üye 14). 

“Bu eğitim sayesinde empati becerim biraz daha gelişti” 

(Üye 17). 

“Başkalarının düşüncelerini ve duygularını anlamaya 

yönelik farkındalık kazandım” (Üye 18).   

“Kendimi karşımdaki kişinin yerine koyarak olaylara bu 

gözle bakabilmeyi öğrendim ” (Üye 19). 

“1. yanlışlarımı nerede yaptığımı öğrendim. 2. kaş göz ve 

mimikleri kullanmanın duyguları nasıl ortaya koyduğunu 

öğrendim ” (Üye 20). 

“Kendimde eksik gördüğüm davranışlarımı geliştirdim” 

(Üye 21). 

“Bu eğitimden önce insanlara ve özellikle yaşlılara karşı 

tutum ve davranışlarımız arasında farklılıklar oluştuğunu 

gördük. Karşımızdaki kişi ve bireyle ilişki ve 
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diyaloglarımızda ciddi anlamda farklılık kazandık” (Üye 

22). 

“Önyargılı olmamayı. Başkalarının düşüncesine saygılı 

olmayı” (Üye 23). 

“Kendimizi bir başkasının yerine koyabilmesi onun bakış 

açısından bakabilmeyi öğrendik” (Üye 25). 

“Gördüğünüz gördüğünüz değildir! O halde gerçek 

nedir? Ortada bu kadar materyal varken gerçeğe en yakın 

davranışı sergilemek empati biliminin temel taşıdır. 

Empati okyanusun içinde okyanusu aramak gibidir” 

(Üye 26). 

“Empati yapmanın kişiler arasındaki ilişkileri daha da 

güçlendirdiğini ve insanların birbirlerini daha iyi 

anlayabileceğini öğrendik. Bundan sonraki yaşantımızı iş 

hayatımızı daha iyi geliştirebileceğimizi öğrendik” (Üye 

28). 

 

Deney grubunun “Bu eğitim süresince gereksiz olduğunu 

düşündüğünüz bir şey oldu mu?” sorusuna üyelerin çoğu (Üye 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25) “Hayır” ve 

“Olmadı” cevabını verirken; 

 

“Hayır olmadı. Gayet faydalı ve yararlı olduğunu 

düşünüyorum” (Üye 8). 

“Gereksiz olduğunu düşünmüyorum. Gereksiz bir şey 

olmadı güzel geçti” (Üye 10). 
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“Gereksiz hiçbir şey yok. Önemli olan önyargı 

yapmadan konuyu bilmeden suçlamamak gerekir. Çok 

zevkli ve özellikle insanların ve yaşlıların da bilmeleri 

gereken bir konu (empati)” (Üye 20). 

“Hayır olmadı. Gayet Başarlıydı her şey” (Üye 28) 

cevabını vermiştir. 

 

Deney grubunun “Eğitimi geliştirmek için önerilerinizi ve 

belirtmek istediğiniz her şeyi yazabilir misiniz?” sorusuna verdiği 

cevaplar aşağıda verilmiştir: 

 

“Böyle eğitimlerin ayda bir yapılması gerekir. Bakış 

açımız değişiyor, değişmesi de lazım zaten. Hocamıza 

teşekkür ederiz” (Üye 1). 

“Eğitim için teşekkürler” (Üye 4). 

“Bu eğitimlerin devamını istiyoruz” (Üye 5). 

“Zevkli ders eğitimci anlatısından dolayı. Ergün Hasgül 

hocamıza teşekkürler. Kendisini dinlemek büyük bir 

zevkti” (Üye 7). 

“İki ay boyunca yaptığımız eğitim için teşekkür ederiz. 

Eğitimde çok güzel ve eğlenceli geçti” (Üye 8). 

“Bu gibi eğitimler daha sıkça olmalı bence” (Üye 10). 

“Bize zaman ayırıp eğlenceli bir şekilde bu eğitimi veren 

hocamıza çok teşekkür ederim” (Üye 11). 

“Bu eğitim bitmemeli. Daha öğreneceğimiz çok şey var” 

(Üye 14). 
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Böyle eğitimler tecrübeli eğitimcilerin eşliğinde ara sıra 

verilmeye devam edilmelidir” (Üye 19). 

“Bu eğitimlerin kamu kurum ve kuruluşlarında devam 

etmesini isterim” (Üye 22). 

“Verimliydi” (Üye 23). 

“Bu tür eğitimlerin tekrarlanarak devam etmesini 

istiyoruz” (Üye 28). 

 

Yukarıda görüldüğü gibi, huzurevi çalışanlarının çoğunun genel 

görüşü eğitimin verimli olması yönündedir. Çalışanlar bu ve bunun 

gibi eğitimlerin daha sık yapılması görüşündedir.  

 

4. TARTIŞMA 

Bu çalışma empati eğitim programının huzurevi çalışanlarının 

empatik becerileri ve yaşlı ayrımcılığına yönelik tutumları üzerine 

etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla toplanan veriler analiz 

edilerek empati eğitiminin ve bazı sosyo-demografik bilgilerin 

empatik beceri ve yaşlı ayrımcılığı tutum düzeyleri ile ilişkisine 

bakılmıştır. Bu bölümde araştırmanın analiz sonuçları literatüre dayalı 

olarak değerlendirilmiştir. 

Araştırmanın analizlerinde empati eğitiminin huzurevi 

çalışanlarının empatik beceri düzeylerine etkisine bakıldığında, 

kontrol grubunun ön testte uygulanan empatik beceri puan ortalaması 

ile son testte uygulanan empatik beceri puan ortalamasının çok 

değişmediği saptanmıştır ve istatiksel olarak anlamlı değildir. Ünal’ın 

çalışmasında da benzer bir sonuç görülmüştür (Ünal, 2003). Deney 
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grubunun eğitim öncesi empatik beceri ölçeği puan ortalaması, eğitim 

sonrası empatik beceri ölçeği puan ortalamasından daha düşük 

olmakla birlikte istatiksel açıdan da anlamlıdır. Buna göre empati 

eğitiminin huzurevi çalışanlarının empatik becerilerini önemli ölçüde 

artırdığı sonucuna varılabilir. Yapılan çalışmalar da empatik becerinin 

eğitimle arttığını göstermektedir (Aktaş, 2014; Avery ve Thiessen, 

1982; Blair ve Fretz, 1980; Collingwood, 1971; Dawson ve ark., 1992; 

Egan, 1975a; Fine ve Therrien, 1977; Herbek ve Yammariona, 1990; 

McEuen, 1985; Ulus, 2015; Ünal, 2003; Ward ve Stein, 1975 ve 

Yılmaz, 2003). Eğitim süresince katılımcıların eğitime sözel katkıları 

da bu gelişimi göstermektedir. Buna göre katılımcıların eğitimin 

etkisiyle ilgili genel görüşü eğitimin karşı tarafı doğru anlamada 

faydalı olduğu (üye 9), farkındalığı artırdığı (üye 14), empatiyi doğru 

şekilde öğrendikleri (üye 1), eğitimin empatiyi artırabildiğini 

gördükleri (üye 33) yönündedir. 

Yaptığımız çalışmada empati eğitiminin huzurevi çalışanlarının 

empatik eğilim düzeylerine etkisine bakıldığında, kontrol grubunun 

eğitim öncesi empatik eğilim puan ortalaması ile eğitim sonrası 

empatik eğilim puan ortalamasının değişmediği görülmektedir. Deney 

grubunun deneysel işlem öncesi empatik eğilim puan ortalaması, 

deneysel işlem sonrası empatik eğilim puan ortalamasından daha 

düşüktür ve istatiksel açıdan anlamlı değildir. Literatür incelendiğinde 

verilen eğitimlerin katılımcıların empatik eğilimleri üzerinde anlamlı 

bir etkiye yol açmadığı görülmüştür (Çalım, 2014 ve Sortullu, 2011). 

Araştırmamızda huzurevi çalışanlarının empatik beceri düzeyleri 

ile yaşlı ayrımcılığı tutum düzeyleri arasındaki ilişliye bakıldığında, 
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empati beceri ölçeği son testi ile yaşlı ayrımcılığı tutum ölçeği son 

testi arasında düşük düzeyde ancak pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki 

görülmüştür. Buna göre empati beceri ölçeği toplam puanı arttıkça 

yaşlı ayrımcılığı tutum ölçeği toplam puanı artmaktadır. Bunu ön-

testler arasında ilişkinin olmaması da desteklemektedir. Empati 

eğitimi ile artan empatik becerinin yaşlıya olumlu ayrımcılığı artırdığı 

söylenebilir. Galinsky ve Moskowitz (2000), yaşlı bir yetişkinin 

perspektifinin alınmasının, yaşlıya yönelik önyargıyı azalttığını 

bulmuşlardır. Böylece, perspektif alma genç bir kişinin yaşlı bir kişiye 

empati kurmasını ve saygı göstermesini kolaylaştırmasını sağlayabilir. 

Boudjemad ve Gana  (2009) daha yüksek düzeylerde empatinin daha 

düşük düzeylerde yaşlı ayrımcılığı ile ilişkili olduğunu saptamışlardır. 

Allan ve arkadaşları (2014) çalışmalarında empatinin yaşlı ayrımcılığı 

ile negatif ilişkisinin olduğunu ifade etmişlerdir. Buna göre empati 

arttıkça yaşlı ayrımcılığı azalır. McGuire ve arkadaşları (2008) 

çalışmalarında yaşlı ayrımcılığının insanların yaşlılara karşı duyarlı 

davranmalarını engelleyebileceğini ve bunun yaygınlaştığını 

belirtmiştir. Legana ve arkadaşları (2017) çalışmalarında yaşlıya karşı 

ayrımcı tutumların artmasıyla kişilerarası empatinin azalacağı 

sonucuna ulaşmışlardır. Yaşlı ayrımcılığı inançları ile ilgili 

araştırmalar da, yaşlanmayla ilgili eğitim kazanmanın empatiyi 

artırdığı ve yaşlılara karşı tutumları olumlu yönde geliştirdiği 

sonucunu pekiştirmiştir (Levy, 2016 ve Wells ve ark., 2004). Bu 

durumun özellikle yardım mesleklerindeki öğrenciler arasında olduğu 

tespit edilmiştir (Lambrinou ve ark., 2009 ve Wu, 2011). Yine bazı 

çalışmalarda, yaşlı bireyleri anlamanın, onlarla ilişki kurmanın ve 
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empati kurmanın, yaşlı ayrımcılığını azaltabileceğini belirtmişlerdir 

(Legana ve ark.,  2017).  

Yaptığımız çalışma sonucunda empati eğitiminin huzurevi 

çalışanlarının yaşlı ayrımcılığı tutum düzeylerine etkisine 

bakıldığında, kontrol grubunun ön testte uygulanan yaşlıyı sınırlama 

alt ölçeği puan ortalaması ile son testte uygulanan yaşlıyı sınırlama alt 

ölçeği puan ortalamasının değişmediği görülmektedir. Deney 

grubunun eğitim öncesi yaşlıyı sınırlama puan ortalamasının, eğitim 

sonrası yaşlıyı sınırlama puan ortalamasından daha düşük olduğu ve 

istatiksel açıdan anlamlı olduğu görülmektedir. Buna göre huzurevi 

çalışanlarının empati eğitimi ile yaşlının yaşamını sınırlama tutumları 

arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu, eğitimin huzurevi çalışanlarının 

yaşlıyı sınırlama davranışlarını pozitif yönde etkilediği görülmektedir. 

Kontrol grubunun ise ön testte uygulanan yaşlıya yönelik olumlu 

ayrımcılık puan ortalaması ile son testte uygulanan yaşlıya yönelik 

olumlu ayrımcılık puan ortalamasının değişmediği görülmektedir. 

Deney grubunun eğitim öncesi yaşlıya yönelik olumlu ayrımcılık puan 

ortalamasının, eğitim sonrası yaşlıya yönelik olumlu ayrımcılık puan 

ortalamasından daha düşük olduğu görülmektedir. Empati eğitiminin 

istatiksel açıdan anlamlı olmasa da yaşlıya yönelik olumlu ayrımcılık 

puanını artırdığı söylenebilir. Yine kontrol grubunun ön testte 

uygulanan yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık puan ortalaması ile son 

testte uygulanan yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık puan 

ortalamasının değişmediği görülmektedir. Deney grubunun eğitim 

öncesi yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık puan ortalamasının, eğitim 

sonrası yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık puan ortalamasından daha 
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düşük olduğu ve istatiksel açıdan anlamlı olduğu görülmektedir. Bu 

sonuca göre empati eğitimi istatiksel olarak anlamlı bir şekilde yaşlıya 

yönelik olumsuz ayrımcılık puanını düşürmektedir.  

Yaptığımız çalışmada kullandığımız eğitim süresince 

katılımcıların eğitime sözel katkıları da bu gelişimi desteklemektedir. 

Buna göre katılımcılar eğitimin yaşlıya yönelik etkisiyle ilgili genel 

görüşlerini yaşlıların kendilerini yalnız hissettikleri için 

öfkelendiklerini anlıyorum (üye 17), empati yaşlıyla iletişimi 

geliştirir, empatiyle yaşlıyı daha iyi anlayabiliriz (üye 2, 11), yaşlıları 

anlamamızda farkındalık oluşturdu (üye 28) gibi cümlelerle ifade 

etmişlerdir. 

Yaşlıya yönelik tutumların üzerinde yaş, cinsiyet ve eğitim gibi 

bazı faktörlerin etkisinin olduğu bazı çalışmalarda belirtilmiştir 

(Bleijenberg ve ark., 2012; Hweidi ve Al-Hassan 2005; Hweidi ve Al-

Obeisat, 2006 ve Soderhamn ve ark., 2001). Çalışmamızda huzurevi 

çalışanlarının yaşlı ayrımcılığı tutumu ile ilgili olduğu düşünülen 

cinsiyet, yaş, çalışma süresi, yaşlıyla yaşama durumu, yaşlıyla yaşama 

süresi gibi sosyo-demografik bilgileri ile yaşlı ayrımcılığı tutumları 

arasındaki ilişkiye bakıldığında, yaş ile yaşlı ayrımcılığı tutum ölçeği 

toplam puanı arasında pozitif yönde zayıf ve anlamlı bir ilişki olduğu 

görülmüştür. Buna göre yaşın artmasının yaşlıya yönelik tutumun 

olumlu yönde anlamlı bir şekilde arttığını göstermektedir. Liu ve 

arkadaşları da (2013) çalışmalarında yaşın artmasının olumlu tutumu 

artırdığı sonucuna ulaşmıştır. Literatürde yaş ile yaşlı ayrımcılığının 

ilişkili olduğu sonucuna ulaşan benzer çalışmalar da bulunmaktadır 
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(Holroyd ve ark., 2009; Hweidi ve Al-Hassan 2005 ve Hweidi ve Al-

Obeisat, 2006) 

Çalışmamızda yaşlı bir bireyle yaşama durumu ile yaşlı 

ayrımcılığı tutum ölçeği toplam puanı arasında anlamlı bir farklılık 

olduğu görülmüştür. Buna göre yaşlı bir bireyle yaşama durumuna 

evet cevabını verenlerin yaşlı ayrımcılığı tutum ölçeği toplam puanı, 

hayır cevabını verenlerinkinden anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır. 

Yaşlı bir bireyle yaşama ayrımcılığı azaltır sonucuna varılabilir. 

Yazıcı, Kalaycı ve arkadaşları (2015) yaşlıyla yaşama durumu ile yaşlı 

ayrımcılığı tutum ölçeği arasında anlamlı bir ilişki bulmuşlardır. Altay 

ve Aydın (2015)  çalışmasında yaşlıyla yaşama ile yaşlı ayrımcılığı 

tutumu arasında anlamlı ilişki saptamışlardır. Ünalan ve arkadaşları 

(2012), yaşamının herhangi bir döneminde yaşlı ile bir bireyle 

yaşayanların yaşlıya yönelik olumlu ayrımcılık puan ortalamalarının 

yaşamayanlara göre anlamlı düzeyde yüksek olduğunu belirtmişlerdir. 

Gallagher ve arkadaşları (2006) çalışmalarında, yaşlılarla uzun süre 

birlikte olan hemşirelerin yaşlıların duygularını daha iyi anladıklarını 

bildirmişlerdir. Cinsiyeti, eğitim durumu, yaşlı bir bireyle yaşama 

süresi ve çalışma süresi ile yaşlı ayrımcılığı tutum ölçeği toplam 

puanları arasında negatif yönde zayıf ve anlamsız bir ilişki olduğu 

görülmüştür. Ayrıca yaş ile yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık alt 

ölçeği toplam puanı arasında zayıf ve anlamlı bir ilişki olduğu 

görülmüştür. Bu sonuç, yaşın artmasının yaşlıya yönelik olumsuz 

ayrımcılığı azalttığını göstermektedir.  Yaş ve yaşlının yaşamını 

sınırlama ile yaşlıya yönelik olumlu ayrımcılık alt ölçekleri arasında 

pozitif yönde zayıf ve önemsiz bir ilişki bulunmaktadır. Cinsiyeti, 
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eğitim durumu, yaşlı bir bireyle yaşama durumu, yaşlı bir bireyle 

yaşama süresi ve çalışma süresi ile yaşlı ayrımcılığı tutum ölçeği 

sınırlama, olumlu ayrımcılık ve olumsuz ayrımcılık alt ölçekleri 

puanları arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Yazıcı ve 

arkadaşları da (2015) çalışmalarında yaşlı ayrımcılığı tutum ölçeği 

toplam ve alt ölçek toplam puan ortalamalarını cinsiyet ve eğitim 

durumu ile ilişkisini incelediklerinde istatiksel olarak anlamlı fark 

saptamamışlardır. Soyuer ve arkadaşları da (2010) çalışmalarında 

yaşlı ayrımcılığı tutumları ile cinsiyet arasında anlamlı bir fark 

saptamamıştır.  

5.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde, empati eğitim programının huzurevi çalışanlarının 

empatik becerileri ve yaşlı ayrımcılığı tutumlarına etkisini incelemek 

amacıyla yapılan araştırmanın bulgularına dayanılarak ulaşılan 

sonuçlara ve bu sonuçlar doğrultusunda geliştirilen eğitime ve 

gelecekte yapılabilecek araştırmalara yönelik önerilerde 

bulunulmuştur. 

Bu araştırmada huzurevi çalışanlarının empati becerilerini 

geliştirmelerine, yaşlı ayrımcılığı tutumlarından yaşlıya yönelik 

sınırlama davranışlarını, olumsuz ayrımcılığı azaltabilmelerine ve 

olumlu ayrımcılığı artırabilmelerine yardım edecek; didaktik bir 

modele dayalı empati eğitim programı geliştirilmiş ve deneysel olarak 

test edilmiştir. Çalışmada kullanılan Empati Eğitim Programı “Empati 

ve Şefkat Kültürü Kurma Merkezi” (The Center for Building a Culture 

of Empathy and Compassion) tarafından 2013 yılında hazırlanan 

“Empathy Increasing” kitabından esinlenerek hazırlanmıştır. Eğitim 4 



 

148 YAŞLILARLA ÇALIŞANLAR İÇİN EMPATİYİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ 

modül ve 8 oturumdan oluşmaktadır. Toplam 16 saat süren eğitimin 

en kısa oturumu 1 saat 30 dakika ve en uzun oturumu 2 saat 30 dakika 

sürmektedir. 

Ön test ve son test kontrol gruplu desene göre yapılan bu 

araştırmanın sonucunda empati eğitim programının uygulandığı 

huzurevi çalışanlarının empatik becerilerinde anlamlı bir artış 

beklenmiştir. Yapılan istatistiki analizler sonucunda eğitimin 

uygulandığı huzurevi çalışanlarının empatik becerilerinde, bu eğitimin 

uygulanmadığı öğrencilerin empatik becerilerine göre anlamlı 

düzeyde bir artma olduğu görülmüştür. Yine empati eğitim 

programının uygulandığı huzurevi çalışanlarının yaşlı ayrımcılığı 

tutumlarına ilişkin olumlu yönde anlamlı bir artış beklenmiştir. Analiz 

sonuçlarına göre, eğitimin uygulandığı çalışanlarının yaşlı 

ayrımcılığına ilişkin olumlu tutumlarında, bu eğitimin uygulanmadığı 

huzurevi çalışanlarının yaşlı ayrımcılığına ilişkin olumlu tutumlarına 

göre anlamlı düzeyde bir artma olduğu saptanmıştır. 

Empati eğitim programının huzurevi çalışanlarının yaşlı 

ayrımcılığı tutum ölçeği alt ölçekleri puanları üzerindeki etkisi 

incelendiğinde, eğitim sonrası eğitimin uygulandığı huzurevi 

çalışanlarının yaşlıyı sınırlama ve yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık 

alt ölçekleri puanlarında, bu eğitimin uygulanmadığı huzurevi 

çalışanlarının yaşlıyı sınırlama ve yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık 

alt ölçekleri puanlarına göre anlamlı düzeyde bir azalma olduğu 

görülmüştür. Yine eğitim sonrası eğitimin uygulandığı huzurevi 

çalışanlarının yaşlıya yönelik olumlu ayrımcılık alt ölçekleri 

puanlarında, bu eğitimin uygulanmadığı huzurevi çalışanlarının 
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yaşlıya yönelik olumlu ayrımcılık alt ölçekleri puanlarına göre anlamlı 

bir düzeyde olmamakla birlikte bir artma olduğu görülmüştür.  Buna 

göre verilen empati eğitim programı yaşlıyı sınırlama ve yaşlıya 

yönelik olumsuz ayrımcılık tutumlarını anlamlı bir şekilde 

azaltmaktadır.      

Huzurevi çalışanlarının yaşlı ayrımcılığı tutumuyla ilişkili 

olabileceği düşünülen bazı sosyodemografik bilgileri ile yaşlı 

ayrımcılığı tutumları arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Analiz 

sonuçlarına göre, huzurevi çalışanlarının yaşları ile yaşlı ayrımcılığı 

tutum ölçeği puanları arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Buna 

göre çalışanların yaşları arttıkça yaşlı ayrımcılığına ilişkin olumlu 

tutumu da artmaktadır. Huzurevi çalışanlarının yaşlı bir bireyle 

yaşama durumu ile yaşlı ayrımcılığı tutum ölçeği puanları arasında 

anlamlı bir ilişki görülmüştür. Buna göre yaşlı bir bireyle yaşayan 

huzurevi çalışanlarının, yaşlı bir bireyle yaşamayanlara göre yaşlı 

ayrımcılığına ilişkin olumlu tutumu anlamlı bir şekilde yüksek 

çıkmıştır. 

Huzurevi çalışanlarının empatik beceri düzeyi ile yaşlı 

ayrımcılığı tutum düzeyi arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma 

sonuçlarına göre, huzurevi çalışanlarının empati beceri ölçeği son testi 

ile yaşlı ayrımcılığı tutum ölçeği son testi arasında düşük düzeyde 

ancak pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki görülmüştür. Buna göre 

empati beceri ölçeği toplam puanı arttıkça yaşlı ayrımcılığı tutum 

ölçeği toplam puanı artmaktadır. Bunu ön-testler arasında ilişkinin 

olmaması da desteklemektedir. Empati eğitimi ile artan empatik 

becerinin yaşlıya olumlu ayrımcılığı artırdığı söylenebilir. 
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Araştırmada elde edilen yukarıda verilen sonuçlar doğrultusunda 

aşağıdaki önerilerde bulunulabilir: 

• Empatik becerinin, davranış değişikliği ve pekiştirilme 

gerektiren bir beceri olduğu düşünüldüğünde, bu becerinin 

huzurevi çalışanlarına ve çalışanların hizmet verdiği yaşlılara 

yönelik etkinliğini değerlendirmek için izlem çalışmalarının 

yapılması, 

• Huzurevi çalışanlarına verilen eğitimin yaşlılar üzerindeki 

etkisinin incelenebilmesi için nicel ve/veya nitel yöntemlerin 

kullanılması, 

• Empati eğitiminin yaşlılarla çalışılan tüm kurum ve 

kuruluşlarda çalışanlara yapılması, 

• Empati eğitiminin farklı gruplara uygulanabilmesi için 

başlangıç düzeyinde empati eğitimi ve ileri düzeyde empati 

eğitimi olarak geliştirilmesi, 

• Empati eğitiminin engelli, kadın, çocuk ve yaşlı gibi risk 

gruplarıyla çalışan profesyoneller için ayrı ayrı geliştirilmesi 

ve bu profesyonellere verilmesi, 

• Toplumda yaşlı ayrımcılığını azaltmak amacıyla, gençlerle, 

öğrencilerle, sağlık çalışanlarıyla yaşlıları bir araya getiren 

sosyal sorumluluk projelerinin yapılması, 

• Çalışanların yaşlı ayrımcılığı ile tükenmişlik düzeylerinin 

incelenmesi, 

• Empati eğitiminin tükenmişlik üzerindeki etkisinin 

incelenmesi, 
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• Empati eğitimi farklı yaş gruplarındaki öğrencilere 

uygulanarak yaşlı ayrımcılığı ile ilişkisinin incelenmesi, 

• Bu araştırmada kullanılan empati eğitim programında huzurevi 

çalışanlarının empatik becerilerini ve yaşlı ayrımcılığına ilişkin 

olumlu tutumlarını geliştirmeye yardımcı olmak için didaktik 

tekniklere ağırlık verilmiştir. Huzurevi çalışanlarının empatik 

becerilerini yaşlı ayrımcılığına ilişkin olumlu tutumlarını 

geliştirmek için hazırlanacak eğitimlerde rol oynama, model 

alma ve drama gibi tekniklere yer verilmesi önerilir.    
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ÖZET 

Empati Eğitim Programının Huzurevi Çalışanlarının Empatik 
Becerileri ve Yaşlı Ayrımcılığına Yönelik Tutumları Üzerine 
Etkisi: Kastamonu, Tosya Örneği 

Bu araştırmanın amacı, empati eğitim programının huzurevi 

çalışanlarının empatik becerileri ve yaşlı ayrımcılığına yönelik tutumları 

üzerine etkisini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırma kontrol 

gruplu öntest-sontest modeline dayalı deneysel bir çalışma olarak 

yürütülmüştür. Araştırma kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınarak Kastamonu İli Huzurevi Yaşlı bakım 

ve Rehabilitasyon Merkezi Kontrol grubu, Tosya İlçesi Huzurevi Yaşlı 

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi de Deney grubu olarak belirlenmiştir. 

Kontrol grubu için çalışmaya katılmaya gönüllü 31 kişi, deney grubu içinse 

34 kişi belirlenmiştir. Çalışmada uzman görüşleri alınarak hazırlanan eğitim 

programı kullanılmıştır. Eğitim didaktik anlatım modeline dayalı olarak 

hazırlanmıştır. Dört modül sekiz oturumdan oluşan eğitim her biri ortalama 

iki saat süren 16 saatlik bir eğitimdir. Eğitimin sonuçlarını değerlendirmek 

amacıyla Dökmen (1988) tarafından geliştirilen Empatik Beceri Ölçeği B 

Formu, Empatik Eğilim Ölçeği ve Vefikuluçay (2008) tarafından geliştirilen 

Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, 

empati eğitiminin huzurevi çalışanlarının empatik eğilim düzeylerine 

etkisine bakıldığında, kontrol grubunun eğitim öncesi empatik eğilim puan 

ortalaması ile eğitim sonrası empatik eğilim puan ortalamasının değişmediği 

görülmektedir. Deney grubunun deneysel işlem öncesi empatik eğilim puan 

ortalaması, deneysel işlem sonrası empatik eğilim puan ortalamasından daha 

düşüktür ve istatiksel açıdan anlamlı değildir. Çalışmamızda huzurevi 

çalışanlarının yaşlı ayrımcılığı tutumu ile ilgili olduğu düşünülen cinsiyet, 

yaş, çalışma süresi, yaşlıyla yaşama durumu, yaşlıyla yaşama süresi gibi 

sosyo-demografik bilgileri ile yaşlı ayrımcılığı tutumları arasındaki ilişkiye 
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bakıldığında, yaş ile yaşlı ayrımcılığı tutum ölçeği toplam puanı arasında 

pozitif yönde zayıf ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Buna göre yaşın 

artmasının yaşlıya yönelik tutumun olumlu yönde anlamlı bir şekilde 

arttığını göstermektedir. Yaşlı bir bireyle yaşama durumu ile yaşlı 

ayrımcılığı tutum ölçeği toplam puanı arasında negatif yönde zayıf ve 

anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Buna göre yaşlı bir bireyle yaşama 

durumuna evet cevabını verenlerin yaşlı ayrımcılığı tutum ölçeği toplam 

puanı, hayır cevabını verenlerinkinden anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır. 

Yaşlı bir bireyle yaşama ayrımcılığı azaltır sonucuna varılabilir. Deney 

grubuna verilen empati eğitim programının huzurevi çalışanlarının empatik 

beceri düzeylerini, empati eğitimi verilmeyen kontrol grubuna göre istatiksel 

açıdan anlamlı ölçüde artırdığı görülmüştür. Buna göre empati eğitimi 

huzurevi çalışanlarının empati becerilerini artırırken, bir yandan da yaşlıya 

yönelik olumlu tutumlarını da artırmaktadır. Literatürde empati eğitimi ile 

yaşlı ayrımcılığının ilişkili olduğuna dair çalışmalara rastlanmıştır. Ancak 

empati eğitimi ile yaşlı ayrımcılığı tutum düzeylerini olumlu yönde 

etkilemeye çalışan bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın önemini 

ortaya koymaktadır. Çalışma sonuçlarına göre deney grubuna verilen empati 

eğitim programının huzurevi çalışanlarının yaşlı ayrımcılığı tutum ölçeği 

puan ortalamasını, sınırlama ve olumsuz ayrımcılık alt ölçekleri puan 

ortalamalarını istatiksel açıdan anlamlı ölçüde artırdığı görülmüştür. Buna 

göre verilen empati eğitim programının, huzurevi çalışanlarının yaşlıya 

yönelik tutumlarını olumlu yönde artırdığı ve yaşlıyı sınırlama ile yaşlıya 

yönelik olumsuz ayrımcılık tutumlarını azalttığı sonucuna varılabilir. Bu 

sonuçlar doğrultusunda, geliştirilen empati eğitim programının empatik 

beceriyi artırmada ve yaşlı ayrımcılığına ilişkin olumsuz tutumları azaltmada 

önemli bir araç olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Empati, Empatik Beceri, Empati Eğitimi, Huzurevi 
Çalışanları, Yaşlı Ayrımcılığı.  
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SUMMARY 

The Effects of Empathy Training Program on Nursing Home 
Worker's Emphatic Abilities and Their Attitudes Towards 
Ageism: The Case Study of Kastamonu, Tosya 
 The purpose of this study is to determine the the effects of the empathy 

training program on nursing home worker's emphatic abilities and their 

attitudes towards ageism. For this purpose, this study is conducted as an 

experimental research that is based on pretest-posttest design with a control 

group. The necessary permissions from Ministry of Family and Social Policy 

were taken. Kastamonu Province Elderly Nursing Home and Rehabilitation 

Centre was designated as the control groups and Tosya County Elderly 

Nursing Home and Rehabilitation Centre was designated as the experimental 

group. There were 31 people in control group and 34 people in experimental 

group. An empathy training program that is designed according to the 

opinions of experts were employed during the research. The training was 

prepared according to the didactic expression model.  The training consisted 

of four modules and eight sessions, each of which lasts 2 hours (and a total 

of 16 hours). To evaluate the results of the training empathy skills Scale 

Form B, Empathic Tendency Scale (which were developed by Dokmen 

(1988)) and Ageism Attitude Scale (which was developed by Vefikulucay 

(2008)) was used.  According to the results of the research; there was no 

change between the empathic tendency score average of the control group 

before and after the training. The empathic tendency average score of the 

experimental group before the experimental process was lower than their 

post-experimental average score and it was statistically insignificant. In our 

study, we focused on the relation between ageism attitude and socio-

demographic factors that are considered to be related to ageism; such as 

gender, age, employment duration, living with older people, the duration 

spent while living with an older person etc…. In this context, we found that 
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there is a weak but significant positive relation between age and ageism. 

This demonstrates that as the age increases the attitude towards the older 

people increase positively as well. It is found that there is a weak but 

significant negative relation between the total score in the ageism attitude 

scale and living with an older person. According to this finding, the total 

score of the ageist attitude scale of those who answered positively to the 

question about whether they live with an older person were significantly 

higher than those of who answered negatively. Therefore, living with an 

older person decreases discriminationary attitudes. It is found that the 

empathy training program given to the experimental group increased the 

level of the nursing home worker’s empathy skills compared to the control 

group. Accordingly, the empathy training not only increases the empathy 

skills of the nursing home workers but also increases their positive attitudes 

towards the older people. There are also some studies which show that 

empathy training and ageism are associated in literature. However, there are 

not any studies that attempt to evaluate how empathy training affects the 

ageism. This shows the importance of our own study. According to the study 

results, the empathy training program given to the nursing home workers 

significantly increased the average scores of the ageism attitude scale; and 

limited and negative discrimination sub-scales. This shows the importance of 

our own study. According to the study results, the empathy training program 

given to the nursing home workers increased the average scores of the 

ageism attitude scale; and limited and negative discrimination sub-scales in a 

statistically significant way. Therefore, it can be concluded that the empathy 

training program given to the nursing home workers improves their attitude 

towards the old people in a positive manner and decreases their negative 

ageist attitudes. Based on these results, we argue that the empathic ability 
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improvement training program is an important tool to increase empathic 

abilities and decrease negative ageist attitudes 

Keywords: Ageism, Empathy, Empathic Skill, Empathy Training, 

Nursing Home Workers. 
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EKLER 

Ek 1: Kişisel Bilgi Formu 

Değerli Katılımcılar, 
Bu form ve beraberindeki ölçekler “Empati Eğitim Programının 
Huzurevi Çalışanlarının Empati Kurma Becerileri ve Yaşlı 
Ayrımcılığına Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi” konulu çalışmada 
kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Elde edilecek bilgiler sadece 
araştırma kapsamında kullanılacaktır. Lütfen tüm soruları dikkatlice 
okuyarak, sizle ilgili olan cevabı işaretleyiniz. 

Ergün Hasgül 
1. Yaşınız: …….. 

2. Cinsiyet: Kadın (  )   Erkek (  ) 

3. Mesleğiniz: ………. 

4. Medeni Durumunuz: Evli (  )  Bekar (  )  Boşanmış (  ) 

5. Eğitim Durumu:  Ortaokul (  ) Lise (  )  Üniversite (  )  

Yüksek Lisans (  )  Diğer ………. 

6. Aylık ortalama geliriniz: …………. 

7. Çocuğunuz var mı?: Evet (  )  Hayır (   ) 

8. Evetse kaç çocuğunuz var?: ……… 

9. Yasadığınız Yer:  Köy (  )  Kasaba (  )  Şehir (  ) 

Büyükşehir (  ) 

10. Yaşamınızın Büyük Çoğunluğunu Geçirdiğiniz Yer:  

Köy (  )  Kasaba (  )  Şehir (  )  Büyükşehir (  ) 

11. Ailenizin Ekonomik Durumu Size Göre Nasıldır? İyi (  )      

Kötü (  )  Orta (  ) 

12. Aile yapınız:   Çekirdek Aile (  )  Geniş Aile (  ) 

13. Kardeş sayınız: ……… 

14. Huzurevinde çalışma süreniz: ……………. 
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15. Aynı Evde Yaşlı Bireyle Yaşama Durumu: Evet (  ) Hayır  (   ) 

16. Evetse Ne Kadar Zamandır Yaşıyorsunuz: ………….. 

 

Ek 2: Empatik Beceri Ölçeği 

 
Açıklama: Aşağıdaki problemleri bir yakınınızın size anlattığını 
düşününüz. Her problemin altına o kişiye söyleyebileceğiniz 12 cümle 
bulunmaktadır. Bu 12 cümle arasından en beğendi_iniz 4 tanesini 
seçerek, numaralarını önem sırasına göre sayfanın altında belirtilen 
yere yazınız. Bu 12 cümleden bir tanesi de problemle ilgisizdir. O 
cümleyi de bularak, numarasını “problemle ilgisiz” bölümüne yazınız. 
 
BİRİNCİ KİŞİ (Ev Hanımı) 

Yemek, çamaşır, temizlik, dikiş, alış veriş, çocuklar…Bütün gün tek 

başıma koşuşturuyorum. Kendime ayıracak beş dakikam yok. 

Kendimi mutfak ile banyo arasında hapsolmuş hissediyorum.  

1.Ev işlerinde yardım edecek bir yardımcı kadın tutmayı düşündün 

mü? 

2.Bütün bu işler günde kaç saatini alıyor? 

3.Eşin hiç yardım ediyor mu? 

4.Anlattığın kadarıyla ev işleri sana çok ağır geliyor. 

5.Ev işleri yapan dünyada bir tek sen değilsin, bu durumu böyle 

mesele yapmak doğru değil. 

6.Haklısın, bu kadar iş insanı gerçekten bunaltır. 

7.Bence senin problemin işleri becerememen değil, işlerin çok olması. 

8.Senin yerinde olsam ben de bunalırdım. 

9.Sanırım bunca iş karşısında kendini çaresiz ve yalnız hissediyorsun. 

10.Sana katılıyorum ev işleri gerçekten kolaydır. 

11.Annem de senin gibi sürekli ev işleri yapmaktan bunalıyor. 
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12.Sanırım bu kadar çok işi tek başına yapmak zorunda kalman seni 

öfkelendiriyor. 

Yukarıdaki 12 maddeden en fazla söylemek isteyeceğiniz 4 tanesi ile 

problemle ilgisiz olanı seçiniz. 

En önemli…… İkinci önemli…… Üçüncü önemli…… 

Dördüncü önemli…… Probleme İlgisiz…… 

 

İKİNCİ KİŞİ (Arkadaşınız) 

Bir miras meselesi yüzünden babamla amcam kavga ettiler. Aslında 

ikisini de severim. Aralarını bulmaya çalıştım, daha kötü oldu. Babam 

dün, “Bir daha o adamla konuşmayacaksın” dedi. Gerçi miras 

konusunda babam haklı gibi geliyor ama amcamdan da vazgeçemem 

ki. Bunca yıl bize ikinci baba oldu. Üç kuruş için çektiğimize değer 

mi? 

1.Her ailede böyle problemler olabilir. Kardeş kardeşin ne öldüğünü 

istermiş ne güldüğünü… 

2.Bence üzülmen gereksiz, sonunda nasıl olsa barışırlar. 

3.Anladığım kadarıyla bu kavga seni çok üzmüş. 

4.Senin yerinde olsaydım ben de çok üzülürdüm. 

5.Kendini iki sevdiğin kişinin arasında kalmış hissediyorsun, bu seni 

çaresizliğe itiyor. 

6.İki kardeşin problemini anlaşarak çözmelerine sevindim. 

7.Bence güvenilir bir hukukçu bulup onun hakemliğine 

başvurmalısın.. 

8.İki sevdiğin kişi arasında seçim yapmak zorunda kalman seni 

öfkelendiriyor. 
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9.Parayla mutluluk olmaz, dostluk her şeyden önemlidir. 

10.Eğer babanın tarafını tutarsan amcana karşı haksızlık ettiğini 

düşüneceksin. 

11.Baban “amcanla konuşma” sözünü geçici bir öfke anında söylemiş 

olabilir. 

12.Bu kavganın sebebi aslında para değil, babanla amcanın ailede 

üstünlük kurma istekleri olabilir. 

Yukarıdaki 12 maddeden en fazla söylemek isteyeceğiniz 4 tanesi ile 

problemle ilgisiz olanı seçiniz. 

En önemli…… İkinci önemli…… Üçüncü önemli…… 

Dördüncü önemli…… Probleme İlgisiz…… 

 

ÜÇÜNCÜ KİŞİ (Bir dostunuz) 

Son günlerde canım sıkılıyor. Belli bir sebebi yok ama içimin 

daraldığını hissediyorum. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor, 

amaçsız dolanıyorum. Üstelik bu sıkıntımı kimse ile paylaşamıyorum. 

1.Sıkıntının nedenlerini araştırdın mı? 

2.Senin böyle sıkılıyor olmana üzüldüm. 

3.Bence kendini meşgul edecek bir hobi bulmalısın. 

4.İçinde tanımlayamadığın bir heyecan hissediyorsun ve kötü şeyler 

olacakmış gibi geliyor. 

5.Bazen ben de senin gibi sebepsiz sıkıntı hissederim. 

6.Sanırım şu sıralarda kendini yalnız hissediyorsun. 

7.Herhalde bilinç altındaki birtakım duygular böyle hissetmene yol 

açıyordur. 

8.Sebebini bilmediğin yolun bir sıkıntı içindesin. 
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9.Geceleri sıkıntılı rüyalar gördüğün de oluyor mu? 

10.Kendini böylesine bırakman doğru değil. 

11.Dünyada öyle büyük dertleri olan insanlar var ki, onlar senin bu 

sebepsiz sıkıntını dertten saymazlar. 

12.Son günlerde istediğini elde etmen beni sevindirdi. 

Yukarıdaki 12 maddeden en fazla söylemek isteyeceğiniz 4 tanesi ile 

problemle ilgisiz olanı seçiniz. 

En önemli…… İkinci önemli…… Üçüncü önemli…… 

Dördüncü önemli…… Probleme İlgisiz…… 

 

DÖRDÜNCÜ KİŞİ (Bir genç) 

Başımın yan tarafında bir tutam saç var, ne yapsam yatıramıyorum. 

Islatıyorum olmuyor, bağlıyorum olmuyor. Ne zaman aynaya baksam 

neşem kaçıyor. 

1.Bu önemli bir problem değil, takma kafana… 

2.Kafanın dışı değil, içi önemlidir, sen kişiliğini geliştirmeye çalış. 

3.Saçının yatmaması seni üzüyor. 

4.Saçının dökülmesi beni üzdü. 

5.Berber halledemiyor mu? 

6.Başkalarının yanında her zaman derli toplu gözükmek istiyorsun. 

7.Her zaman kusursuz bir insan olmak istiyorsun. 

8.Saçınla bu kadar uğraşmak zorunda kalman seni sinirlendiriyor. 

9.Bence bu önemli bir sorun değil ama bu işin seni rahatsız etmesine 

üzüldüm. 

10.Bunu sakın arkadaşlarına söyleme, çünkü seninle dalga 

geçebilirler, sen de üzülürsün.. 
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11.Küçük bir şey için bile olsa başkaları tarafından eleştirilmek seni 

üzüyor. 

12.Bence seni asıl kızdıran saçının yatmaması değil, bu işe çok zaman 

harcıyor olman. 

Yukarıdaki 12 maddeden en fazla söylemek isteyeceğiniz 4 tanesi ile 

problemle ilgisiz olanı seçiniz. 

En önemli…… İkinci önemli…… Üçüncü önemli…… 

Dördüncü önemli…… Probleme İlgisiz…… 

 

BEŞİNCİ KİŞİ (Bir kız arkadaşınız) 

Annem geçen hafta doğum günümde bana nefis bir atkı hediye aldı. 

Verirken de “Sana özel bir şey bulabilmek için şehrin altını üstüne 

getirdim” dedi. Dün ne öğrensem beğenirsin? Başka şehirde oturan bir 

ablam var. Annem bana aldığının aynısını üç ay önce ona da almış. 

Bunu öğrenince perişan oldum. Şu anda kendimi son derece kötü 

hissediyorum. 

1.Annene niçin böyle davrandığını sordun mu? 

2.Annen hem sana hem de ablana “özel” bir hediye alabilir, çünkü 

ikinizi de seviyordur. Bence olaya bu açıdan bakmalısın. 

3.Bence bu konuda bencillik ediyorsun. 

4.Bu olay seni çok üzmüş. 

5.Bu olay karşısında sanırım kendini aldatılmış hissetmişsin. 

6.Galiba ablanı biraz kıskanıyorsun. 

7.İki atkının tamamen benzer olduğundan emin misin?. 

8.Annenin, sana senin sandığın kadar değer verip vermediğini merak 

ediyorsun. 
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9.Senin yerinde olsam ben de üzülürdüm 

10.Annenin gözünde özel bir yerin olmasına sevinmiştin, şimdi bu 

sevginin yerini üzüntü aldı. 

11.Annen ablanı her zaman böyle eleştirir mi? 

12.Annene oldukça öfkelisin. 

Yukarıdaki 12 maddeden en fazla söylemek isteyeceğiniz 4 tanesi ile 

problemle ilgisiz olanı seçiniz. 

En önemli…… İkinci önemli…… Üçüncü önemli…… 

Dördüncü önemli…… Probleme İlgisiz…… 

 

ALTINCI KİŞİ (Bir öğrenci) 

Son zamanlarda hiç ders çalışmıyorum, sürekli kahvedeyim. Kağıt 

oynamak zevk veriyor, ama kahveden çıkarken her seferinde derin bir 

pişmanlık duyuyorum. Böyle giderse okulu bitiremeyeceğim. 

Bitiremezsem halim ne olur? Ne iş yaparım? Sonra anneme babama, 

konu komşuya ne derim? 

1.Bu durumu ailen öğrenirse herhalde çok üzülürler. 

2.Sınıfınızda senin durumunda olan başka arkadaşların var mı? 

3.Hayatta başarılı olmanın tek yolu okul bitirmek değildir. Okul 

bitirememiş nice insan var. 

4.İçinde bulunduğun durum seni çok sıkıyor, kaygılanmana yol 

açıyor. 

5.Çalışmak istediğin halde çalışamıyorsun. Kendi kendine söz 

geçiremiyor olman seni huzursuz ediyor. 

6.Bence rahatlamak için bir psikoloğa başvurmalısın. 
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7.Konu komşunun ne düşüneceklerini kafana takma, kendini derslere 

ver. 

8.Bu problemin beni üzdü. 

9.Hem gelecekte iyi bir yaşantı elde edememekten hem de anne 

babanı incitmekten korkuyorsun. 

10.Hiçbir derse mi çalışamıyorsun yoksa bazı derslere mi? 

11.Bence kendine fazla yükleniyorsun, telaşın sıkıntın bu yüzden… 

12.Çok çalıştığın halde derslerini başaramaman üzücü. 

Yukarıdaki 12 maddeden en fazla söylemek isteyeceğiniz 4 tanesi ile 

problemle ilgisiz olanı seçiniz. 

En önemli…… İkinci önemli…… Üçüncü önemli…… 

Dördüncü önemli…… Probleme İlgisiz…… 

 

Ek 3: Empatik Eğilim Ölçeği 

AÇIKLAMA: Aşağıda 20 cümle bulunmaktadır. Bir cümledeki 

ifadeyi kendinize tamamen uygun bulacağınızı düşünürseniz 5’e; 

oldukça uygun bulacağınızı düşünürseniz 4’e; oldukça aykırı 

bulacağınızı düşünürseniz 2’ye; tamamen aykırı bulacağınızı 

düşünürseniz 1’e; eğer bir cümleye ilişkin olarak kararsızlık 

belirteceksiniz 3’e çarpı işareti koyunuz. 

 

 

 

 

 

 



 

186 YAŞLILARLA ÇALIŞANLAR İÇİN EMPATİYİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ 
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U
yg
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1. Çok sayıda dostum var 1 2 3 4 5 

2. Film seyrederken bazen gözlerim yanar 1 2 3 4 5 

3. Sıklıkla kendimi yalnız hissederim 1 2 3 4 5 

4. Bana dertlerini anlatanlar yanımdan 

rahatlamış olarak ayrılırlar 
1 2 3 4 5 

5. Başkalarının problemleri, beni kendi 

problemlerim kadar ilgilendirir 
1 2 3 4 5 

6. Duygularımı başkalarına iletmekte güçlük 

çekerim 
1 2 3 4 5 

7. şnsanların film seyrederken aşlamaları 

tuhafıma gider 
1 2 3 4 5 

8. Birisiyle tartışırken bazen dikkatim, onun 

söylediklerinde çok vereceşim cevap 

üzerine yoşunlaşır. 

1 2 3 4 5 

9. Çevremde çok sevilen bir insanım 1 2 3 4 5 

10. Televizyondaki filmler mutlu sona ulaşınca 

rahatlarım. 
1 2 3 4 5 

11. Düşüncelerimi başkalarına iletmekte güçlük 

çektişim olur. 
1 2 3 4 5 

12. şnsanların çoşu bencildir. 1 2 3 4 5 

13. Sinirli bir insanım. 1 2 3 4 5 

14. Genellikle insanlara güvenirim. 1 2 3 4 5 

15. şnsanlar beni tam olarak anlayamıyorlar. 1 2 3 4 5 

16. Girişken bir insanım. 1 2 3 4 5 

17. Biri yakınıma derdimi anlatmak beni 

rahatlatır. 
1 2 3 4 5 

18. Genellikle hayatımdan memnunum. 1 2 3 4 5 

19. Yakınlarım bana sık sık dertlerimi anlatırlar. 1 2 3 4 5 

20. Genellikle keyfim yerindedir. 1 2 3 4 5 
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Ek 4: Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği 
 

Sevgili Öğrenciler, 
Bu ölçekteki cümleler, sizin 65 yaş ve üzerindeki bireylere 

yönelik yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarınızı belirlemek için 

hazırlanmıştır. Sonuçlar yalnızca araştırma amacıyla kullanılacaktır. 

Bu cümlelerden hiçbirisinin doğru ya da yanlış bir cevabı yoktur. 

Her cümle ile ilgili görüş, kişiden kişiye değişebilir. Bunun için 

vereceğiniz cevaplar sizin kendi görüşünüzü yansıtmalıdır. Her 

cümle ile ilgili görüşünüzü belirtirken, önce cümleyi dikkatlice 

okuyunuz, sonra cümlede belirtilen düşüncenin, sizin düşünce ve 

duygularınıza ne derecede uygun olduğuna karar veriniz. 

Aşağıdaki cümleler size; 
hiç uygun değilse ......... “Kesinlikle 

Katılmıyorum” 
uygun değilse ......... “Katılmıyorum” 
karar veremiyor iseniz......... “Kararsızım” 
uygunsa ......... “Katılıyorum” 
tamamen uygunsa ......... “Tamamen 

Katılıyorum” 
Cümlenin karşısındaki yerlere aşağıdaki örneğe uygun olarak çarpı (X) 

koyarak işaretleyiniz. Bir cümleyi okuduktan sonra aklınıza ilk geleni 
işaretleyiniz ve lütfen bütün cümleleri işaretlemeyi unutmayınız. 

Örnek : 
 

 
 
Tutum Cümleleri 
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Yaşlıların arkadaşa ihtiyacı 
yoktur. 

   X  

Katkınız için teşekkür ederiz. 
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Tutum İfadeleri 
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1. Yaşlıların yaşantısı eviyle sınırlı olmalıdır.      

2. Yaşlılar gençlere göre daha sabırlıdır.      

3. Yaşlılar sürekli hasta olur.      

4. Sıra beklenmesi gereken yerlerde yaşlılara 
öncelik verilmelidir. 

     

5. Yaşlıların dış görünüşleri iticidir.      

6. Gençler yaşlıların yaşam deneyimlerinden 
faydalanmalıdır  

     

7. Yaşlılar birlikte yaşadığı aile bireyleri 
tarafından önemsenmelidir. 

     

8. Yaşlılar sevecendir.      

9. Ailede kararlar alınırken yaşlıların görüşü 
 

     

10. Yaşlıların temel sorumluluğu ev ve mutfak 
işleri, torun bakımı gibi konularda çocuklarına 

  

     

11. İşe eleman alımında yaşlılar yerine gençler 
tercih edilmelidir. 

     

12. Yaşlıların ev, araba, eşya, kıyafet almaları 
 

     

13. Yaşlılar gençlere göre daha hoşgörülüdür.      

14. Eşlerini kaybeden yaşlılar tekrar 
 

     

15. Yaşlılar değişikliklere gençler gibi uyum 
sağlayamazlar. 

     

16. Çalışma yaşamında bireyler arasındaki 
terfilerde gençlere öncelik verilmelidir. 

     

17. Yaşlılar huzurevine yerleştirilmelidir.       

18. Yaşlıların tek başına dışarı çıkmamaları 
 

     

19. Hastanede yaşlılar yerine öncelikle 
gençlere bakım verilmelidir. 
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20. Ailede bütçe oluşturulurken yaşlıların da 
görüşü alınmalıdır. 

     

21. Çalışma yaşamında, yaşlılara gençlerden 
daha düşük ücret ödenmelidir. 

     

22. Yaşlılar poşetlerini ve paketlerini yardım 
almadan taşıyamazlar. 

     

23. Yaşlıların bakımı aile bireyleri tarafından 
ekonomik yük olarak görülmemelidir. 
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Ek 5: Anket Formu 

Bu ankette aşağıdaki cümleleri 1’den 5’e kadar puanlayabilirsiniz. 

Rakamlar 1= Kötü, 2= vasat, 3=yeterli, 4= iyi ve 5= mükemmeli 

temsil eder. Ayrıca bu eğitim hakkında cevaplayabileceğiniz üç soru 

vardır. 

  
Nasıl değerlendiriyorsun 

Tüm Empati eğitimi 1 2 3 4 5 

Modüllerin başlıkları 1 2 3 4 5 

Eğitimin yapısı 1 2 3 4 5 

Bu eğitimin öğrenme hedefleri 1 2 3 4 5 

Eğitimin öğrenme materyalleri 1 2 3 4 5 

Eğitimin Egzersizları 1 2 3 4 5 

Bu eğitimdeki ev ödevleri 1 2 3 4 5 

Eğitimi kolaylaştırmada eğiticinin görünümü 1 2 3 4 5 

Eğitimin kolaylaştırdığı alan 1 2 3 4 5 

Eğitimin alanı 1 2 3 4 5 

Eğiticinin bilgisi 1 2 3 4 5 

Eğiticinin becerileri 1 2 3 4 5 

Gruptaki güven duygusu 1 2 3 4 5 
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Bu eğitimden ne kazandınız? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Bu eğitim süresince gereksiz olduğunu düşündüğünüz bir şey oldu 

mu? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Buraya eğitimi geliştirmek için önerilerinizi ve belirtmek 

istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Bu formu doldurduğunuz için teşekkür ederiz! 
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Ek 6: Doğru Empati Egzersizleri 

1. Yüksek lisansa başlamış bir mühendislik öğrencisi, danışmana: 
İçerik: Bu öğrenci kendisiyle ve yüksek lisans programı ile ilgili bazı 
hayal kırıklıklarını ortaya koymaktadır.  Okuldan ve bazı 
öğretmenlerinden hoşlanmadığı şeklinde bazı konuları getirmektedir. 
“Öyle pek fazla umudum yok. Notlarım orta-hatta ortadan biraz 
aşağıda sayılır. Eğer istersem daha iyi yapabileceğimi biliyorum. Ama 
bu okuldan ve bazı hocalardan dolayı ortaya çıkan bu hayal 
kırıklıklarımın beni niçin bu kadar etkilediğini anlayamıyorum. 
Kendimi bildiğimden beri – hatta ilkokuldayken mühendis olmanın ne 
demek olduğu hakkında hiçbir fikrim yokken bile mühendis olmayı 
istiyordum. Aslında mutlu olmam gerekiyor. Veya en azından bu 
kadar mutsuz olmamam gerekiyor.” 
a._______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________ 
b._______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________ 
2. 66 yaşında bir erkek, danışmana: 
İçerik: Bu kimse emekliye ayrılmıştır. Emekliye ayrılmanın yarattığı 
bazı sorunları ortaya koymaktadır. 
“Çocukların hepsi gitti. Karım iki sene önce öldü. Ben de şimdi artık 
bana benzemiyorum. Bazen evi satıp kurtulmam gerektiğini 
düşünüyorum ama bir çok anılarla – acı tatlı anılarla dolu şimdi. 
Burada çok uzun güzel yıllar yaşadık. Sanki bütün bu yıllar kaydı gitti 
ve beni boşlukta bıraktı.” 
a._______________________________________________________
________________________________________________________
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________________________________________________________
____________________________________ 
b._______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________ 
3. 33 yaşında bir bayan, arkadaşına: 
İçerik: Bu kimse insanlarla olan ilişkilerini incelemektedir. Evli 
değildir. Oldukça güvendiği bir bayan arkadaşı vardır. Bu arkadaşının 
genel olarak insanlarla olan ilişkilerini ve özellikle de kendisinin bu 
arkadaşıyla olan ilişkisini ortaya koymaktadır. 
“Zeynep’le ben son zamanlarda elektrik ışığı gibi yanıp sönmeye 
başladık. Beraberken her şey çok güzel. Arada sırada beraber öğlen 
yemeği yiyoruz, çarşıya çıkıyoruz, biliyorsun işte buna benzer şeyler. 
Arkadaşlığı çok güzel. Ama bazen birden dönüyor. İki haftadır 
ortalıkta yok. Telefondaki sesinden anlayabiliyorum. Neden aramız 
böyle oluyor? Biliyorum farklı insanlarız. O daha sakin, bense 
gürültülü patırtılı bir tipim. Ama bu farklı oluşumuz bazen bize engel 
olmuyor. En azından ben böyle düşünüyorum.” 
a._______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________ 
b._______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________ 
4. 40 yaşında bir erkek, danışmana: 
İçerik: Bu kimse son dört yıl içinde üçüncü kez evlilik sorunu 
nedeniyle danışmana gelmektedir. Karısı hiçbir zaman onunla 
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danışmaya gelmemiştir. Başka bir danışmana bir iki kez gelmiş ancak 
devam etmemiştir. 
“Size onun neler yapıp yapmadığı hakkında pek çok şey 
söyleyebilirim. Bu uzun bir hikaye. Beni nasıl cezalandıracağını 
gerçekten biliyor. Ben de ona bu kadar uzun bir süredir nasıl 
katlandığıma şaşırıyorum. Ona devamlı olarak bir doktora güvenmesi 
gerektiğini söylüyorum. Ama hiçbir zaman gitmeyecek. Oysa buraya 
onun yerine ben geliyorum. Bunu ona kaç kez söyledim ama hiçbir 
yararı olmadı. Yapabileceğim her şeyi denedim.” 
a._______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
____________________________________ 
b._______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
____________________________________ 
5. Lise son sınıf öğrencisi, kız, okul danışmanına: 
İçerik: Bu öğrenci sınıf temsilcisi olarak seçilmeyi çok ummuş, hem 
ailesi hem de kendisi buna muhakkak gözüyle bakmışlar. Ancak 
seçilememiş. Hayal kırıklığı içindedir. 
“Sınıf temsilcisi olmak çok hoşuma gidecekti. Yani bu istenilen bir 
şeydir. Onlar Jale’yi seçtiler. İyi bir kızdır, işini iyi yapar, iyi konuşur. 
Popülerdir. Üstelik herkes sınıf temsilcisi olma hakkına sahiptir. Eğer 
farklı düşünecek olursam kendimi aldatmış olurum. Okulda Jale’den 
daha iyiyim, ama onun kadar popüler değilim. Bununla ilgili kırgınlık 
duymam için bir neden yok.” 
a._______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________ 
b._______________________________________________________
________________________________________________________
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________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________ 
6. Üniversite öğretim üyesi, danışman olan bir arkadaşına: 
İçerik: Bu kimse kendi değerlerinin hiyerarşisini incelemektedir. 
Memnuniyetsizlik yaşadığını belirsiz bir şekilde arada sırada 
arkadaşlarına iletmektedir. Şu anda da tatsız bir ders yaşantısından 
yeni çıkmıştır. 
“Çok depresifim. Bugün daha fazla çalışamayacağımı hissediyorum. 
Aslında sürekli çalışıyorum. Yatağımdan kalkıpta çalışmak 
istemediğim hiçbir gün olmadı şimdiye kadar. Rahatlamak için 
kendime zaman ayırdığımda bile işle ilgili şeyler düşünüyorum. Uzun 
yıllardır hiçbir gün “Tamam, bugün bu kadar yeter. Dışarıya 
çıkacağım ve istediğimi yapacağım” demedim. Yapmak istemediğim 
şeyin her zaman çalışmak olduğunu düşündüm. Bu benim seçimim. 
Özgürce istediğimi yapıyorum.” 
a._______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________ 
b._______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________ 
7. Erkek, 54 yaşında, danışmana: 
İçerik: Bu adamın çeşitli problemleri vardır. Sürekli olarak yetersizleri 
konusunu işleme eğilimini göstermektedir. 
“Kötü hissetmek için bütün yapmam gereken şey hayatımda neler 
olduğuna bakmak ve şimdi ne olduğuna dikkat etmek. Geçen yıl, içme 
problemime dönmem benim hayatımın dört güzel ayına mal oldu. 
Yıllarca evliliğimi berbat ettim. Şimdi karım ve ben ayrıyız. İki ayrı 
evi geçindirebilecek bir işim yok. İ ş piyasası bugünlerde çok zor. 
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Ayrıca zaten piyasada işe yaramayacak ne gibi becerilerim var bunu 
da bilmiyorum. Hayatımın olumsuz yönlerine bakıyor olabilirim ama 
gerçekten çok berbat şeylerle dolu.” 
a._______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________ 
b._______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________ 
8. Kadın, 35 yaşında, danışmana: 
İçerik: Bu kadın boşanmıştır. 12 yaşında bir kızı vardır. Erkeklerle 
olan ilişkilerini anlatmaktadır ve bu ilişkilerinin cinsel kısmı ile ilgili 
olarak kızına yalan söylediğini ifade etmektedir. 
“Kendimin öbür yüzünü göstererek kızımı incitmek istemiyorum. 
Onun bununla baş edip edemeyeceğini bilmiyorum. Ne düşünüyor 
sunuz? Ona her şeyi söylemek isterim. Onun beni aşağı görmesini 
istemiyorum. Evli ilen buna alışmıştım, şimdi de vazgeçmek zor 
geliyor. Keşke kızımla ne yapacağım hususunda bana bir cevap 
verebilirsiniz. 
a._______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________ 
b._______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________ 
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9. Kadın, 32 yaşında, arkadaşına: 
İçerik: Bu kadın yakın bir arkadaşı ile tiyatroya gitmiştir. Tiyatrodan 
çıkarken, daha pek çok durumda yaptığı gibi hayatı ile ilgili olarak 
düşüncelerinden bahsetmeye başlar. 
“Bunun gibi bir oyundan veya iyi bir filmden çıktığımda ruhum 
taşıyor. Yarına kadar ayaklarım yere basacak, biliyorum. Ancak arada 
sırada ruhumun böyle taşmasına izin vermek hoş bir şey. Filmin veya 
oyunun anlamı üzerinde bir analiz yapıyorum. Bu havaya bir süre 
kendimi kaptırıyorum, ve o zaman dünya parlak ve öylesine 
olasılıklarla dolu görünüyor ki. Henüz yarın değil?” 
a._______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________ 
b._______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________ 
10. Erkek, 31 yaşında, grup arkadaşına: 
İçerik: Bu kimse haftada bir kez 2 saat süren bir gruba katılmaktadır. 
Grup üyeleri grup yaşantıları sırasında yaşamları, değerleri, iç 
dünyaları, aile hayatları gibi konuları gözden geçirmektedirler. 
Birbirlerini iyi tanımaktadırlar. Bu seanstan önceki toplantılarda 
birkaç kez annesinden bahsetmiştir. 
“Annem ve ben iyi geçiniyoruz. Ama elbette bizimle birlikte birkaç 
gün geçirdiğinde eşimle veya benimle aramızda ufak yanlış 
anlaşılmalar oluyor. Ama eminim bu her evde oluyordur. Çok güçlü 
bir kadın. Onun yaşında bir kadın için bu muazzam bir şey. Hayata hiç 
yenilmeyecek. Geçenlerde yine böyle bir yanlış anlamadan sonra 
karımı sakinleştirdim. Ama böyle şeyleri tahmin etmeliyiz.” 
a._______________________________________________________
________________________________________________________
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________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________ 
b._______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________ 
 
Ek 7: Doğru Empati Egzersizleri Bazı Olası Tepkiler 

Kendi tepkilerinizi eğitim grubunuzdaki üyelerle paylaşınız. 
Tepkilerinizi aşağıda verilenlerle karşılaştırınız. Burada verilen 
tepkileri geliştirip geliştiremeyeceğinize bakınız. 
1.a. Hayal kırıklığı yaşıyorsun – okulda, bazı hocalarla ve belki de 
yaşama heyecanında. 
b. Çok fazla hayal kırıklığına uğradığın bir dönem. Belki de 
mühendisliğin senin için iyi bir seçim konusunda da hayal kırıklığı 
yaşıyorsun. 
2.a. Yaşam çok güzeldi, ama şimdi oldukça boş, bununla yüzleşmek 
çok zor geliyor. 
b.Yalnızlığınızı görüyorum, ama aynı zamanda kendinize 
acıyormuşsunuz gibi geliyor bana. Nerdeyse hayatınızın bittiğini 
söylüyor gibisiniz. 
3.a. Arkadaşın böyle değiştiğinde kendini ortada bırakılmış 
hissediyorsun ne olup bittiğini anlamaya çalışıyorsun. 
b. Ne olup bittiğini anlayamamak çok rahatsız edici. Bunun onun 
kendisinden mi yoksa senden mi kaynaklandığını merak ediyorsun. 
4. a. Ne işe yarayacak düşüncesini taşıyorsun. Buraya gelmesi ve 
bütün hikayeyi yeniden anlatması gerçekten bir şeyi değiştirmeyecek. 
b. Onun hikayesini anlatmak giderek daha çok seni zorlamaya başladı. 
Eğer seni cezalandırmaya ihtiyaç duyuyorsa, neden seni 
cezalandırmaya ihtiyaç duyuyorsa, neden seni cezalandırmak 
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istediğini düşünmeliyiz. Bu da bizim çalışmamıza yeni bir yöne 
getirebilir. 
5. a. Sevilmemek elbette bir hayal kırıklığı yarattı. Ama hayal 
kırıklığını yaşamaya hakkın olmadığını düşünüyorsun. 
b. Olaya mantıklı olarak baktığında bir tarafın bozulman için bir 
neden olmadığını söylüyor. Ama başka bir tarafın da “bozuldum, 
kızgınım” diyor. 
6. a. Çalışma hayatın aşağı yukarı aynı zamanda tüm hayatın oldukça 
sıkıcı görünüyor, hiç değilse şimdilik. 
b. Öyle görünüyor ki, sürekli çalışmak olan bir hayatın sıkıcı 
olduğunu düşünmeye başladın ve belki de sürekli çalışmayı özgürce 
seçmek pek özgürlük gibi görünmüyor. 
 
7. a. Tüm resme baktığında, kötü kelimelerle tanımlanacak bir durum 
karşına çıkıyor. 
b. Hayatındaki olumsuz şeyler üzerinde bir taş gibi duruyor; 
olasılıkların ve sahip olduklarının – kaynaklarının bir listesini 
yapmanın senin için bir faydası yokmuş gibi. 
8. a. Kapana kısılmış gibisin. Kızının sana olan saygısını yitirmek 
istemiyorsun, öte yandan da özgürlüğünden vazgeçmek istemiyorsun. 
b. Bir açmazın içindeymişsin gibi görünüyorsun. Kızının seni 
onayladığından emin değilsin. Öte yandan da erkeklerle olan 
ilişkilerini de değiştirmek istemiyorsun. Belki de bu ikisini aynı anda 
yapmak çok zor bir durum. 
9. a. Bir süre ruhunun taşmasına izin vermek çok hoş bir duygu. 
Böylece yaşamla ilgili daha güzel bir bakış kazanıyorsun. 
b. Yanlış anlamış olabilirim, ancak bana öyle geliyor ki ruhun bu 
şekilde taştığında günlük hayatının olması gerekenden daha kuru 
olduğundan şüpheleniyorsun. 
10. a. Bazı iniş çıkışlara rağmen, annenle olan ilişkinden oldukça 
memnunsun. 
b. Oğuz, seni dinledikçe düşünüyorum da sanki annenin senin karına 
ve aile hayatına olan etkisini gözden geçirmeniz iyi bir fikir gibi 
geliyor. Sen de böyle bir şey mi demek istiyorsun? 
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Ek 8: Not 1: Vücut tarama için tavsiyeler 

– Eğer konsantrasyonunuzu kaybediyor veya başka bir şey 

düşünüyorsanız veya bir şey hissedemiyorsanız ne 

çalıştığınızın bir önemi yoktur. Bunlar hep bu anın 

tecrübeleridir.  

– Uykulu olabilirsiniz. Eğer öyleyse, gözünüzü biraz daha 

açmanıza yardımcı olur. 

– Düşünceleriniz yolundan saptığı zaman, dikkatinizi samimi bir 

yolla geri getirir. 

– Başarı, başarısızlık, hata gibi düşünceleri serbest bırakın. Bir 

şey başarmak zorunda değilsiniz. Sadece yapmanız gereken 

bunu düzenli bir şekilde pratik yapmak. Bunu açık ve cesur bir 

davranışla yaptığınızdan emin olun. 

– Vücut taramanın size katacakları hakkındaki beklentilerden 

kaçının. Onu ektiğiniz bir tohum gibi hayal edin. Uygun 

koşulları sağlayın: sakin kalmak ve sıkça pratik  yapmak. 

Çalışmanın sizin için yapması gerekeni ne kadar çok 

etkilemeye çalışırsanız, sonuç alma ihtimali bir o kadar az 

olur.  

– Deneyimlerinize, ‘tamam, bunun şimdi doğru olma sebebi bu’ 

diye yaklaşmaya çalışın. Hoş olmayan düşünce ve hislerinize 

karşı savaşmaya çalışırsanız bu sadece sizi yanıltır. Orada o 

anda ne olduğuna dikkat etmeye çalışın.  

– Vücut tarama pratiğinden sonra, gün içinde tecrübelerinize 

daha fazla dikkat etmeye çalışın ve onları yargılamamaya ve 

yorumlamamaya çalışın. (Beuningen,2011) 
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Ek 9: Bir Hikaye Anlat 

Eşim ve ben tatile İsviçre’ye gittik. Oraya vardığımızda tepesinde 

karlar olan güzel dağları arıyorduk. Otelimizde ağaçtan bir köpek 

vardı. Beni geçerken kimse görmedi ve köpek üşümesin diye kafasına 

bir şapka koydum ve boynuna bir atkı doladım. Fakat sonra yeniden 

geçtiğimde şapka ve atkı gitmişti. Akşam daha sonra eşimle bara 

gidiyordum. Koridordan doğru odaya geri gittiğimde köpek iki 

ayağının üzerinde farklı bir pozisyonda duruyordu. Sanırım fazla bira 

içmiştim ve üst kata gidip biraz uyudum. Sonraki sabah biraz egzersiz 

yapmak için spor salonuna gittim ve birden köpeğin orda durup spor 

yapan insanlara baktığını fark ettim. O akşam, bir turist köpeği aldı ve 

yüzecek mi diye bakmak için havuza attı. Maalesef yüzemedi ve 

havuzun dibine battı. 

 

Ek 10: Haberlerden Hikayeler 

Yazar Jean Plaidy Akdeniz’de bir seyahat gemisinde olduğu 

sırada hayatını kaybetti. İngiliz hikayeci Jean Plaidy öldü. 

Pseudonyms Victoria Holt, Philippa Carr, Elbur Ford en Ellalice Tate 

gibi yüzlerce kitap yazdı.  

Mumyanın kalbi atmıyor. Hollanda’nın Leiden ulusal müze 

muhafızı, eski mumyanın kalbi atıyor haberlerinden sonra inanılmaz 

yoğunlukta telefonlara maruz kaldı. Dün, ülkenin her yerindeki 

okullardan öğrenciler mucizeye tanıklık etmek için geldi. Fakat 

maalesef bu asla olmadı. Bu bir şaka gibi duruyor.  

Makineye sıkıştı. Atıştırmalık makinesine iki parmağı sıkıştı! Bu 

İtalya’da 11 yaşındaki Marco adındaki genç erkeğin başına geldi. Bu 
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genç makineye bozuk para koydu fakat hiçbir şey gelmedi. Şekeri 

kendi almaya çalıştı fakat başarısız oldu. İtfaiyeciler gelip genci 

kurtarmak zorunda kaldı. Marco parmaklarını kontrol ettirmek 

zorunda kaldı. Bir artısı, genç hemşireden 2 şeker aldı.  

9 yaşındaki çocuk sarhoş babasını arabayla eve getirdi. Berlin 

polisi, Berlin’e yakın bir köyde 39 yaşındaki adamı 9 yaşındaki oğlu 

Tim tarafından eve arabayla götürüldüğü için durdurdu. Salı günü, 

polisler küçük bir çocuğu kırmızı bir araba sürerken gördüklerinde 

şaşkına döndüler. Polisler arabayı durdurduklarında, kız kardeşinin 

onu götüreceğini fakat çok fazla içtiğini söyledi. Adam ve kız kardeşi 

çocuğun yaşı hakkında itirazda bulunuyorlar ve polislerin gözlerini 

kontrol ettirmeleri gerektiğini düşünüyorlardı. Polislere göre, adam 

onları eve götürmek için çok sarhoş olduğunu düşünüyordu 

(Oomkes,1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 203 

Ek 11: Not 2: Doğru Dinleme Egzersizi 

Doğru dinleme egzersizi için aşağıdaki adımları takip edin. 

Adım 1:  Diğer kişi konuşurken sen konuşmamaya 

odaklanmalısın. Dikkat ettiğinden ve doğrudan 

konuşmacıya baktığından emin ol. 

Adım 2:  Diğer kişi konuşurken, cevabını hazırlamak yerine onu 

dinliyor olduğundan emin ol. 

Adım 3:  Kişinin nasıl davrandığına dikkat ettiğinden emin ol. 

Adım 4:  Kişinin vücut dilinin farkında ol. 

Adım 5:  Kişinin senin onu dinlediğini bilmesini sağla. Mesela, 

kafanı sallayarak. 

Adım 6:  Diğer kişi konuşmayı durdurduğunda, söylediklerini 

aktarmaya çalış. Duyduklarını yansıt. Bu teknik, 

karşınızdakini anladığınızı onaylamada yardım eder. 

Adım 7:  Bireyin hislerini anlamaya çalış. Mesela, ‘kızgın gibisin’ 

veya ‘üzgün görünüyorsun’ gibi. 

(“Active Listening,” 2012)  
 

Ek 12: Mikro İfadeleri Okuma 

Bu fotoğraflar Paul Ekman (2003) tarafından yazılan “Emotions 

Revealed” kitabından alınmıştır. 
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Foto 1 

 



 

 205 

 
Foto 2 
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Foto 3 
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Foto 4 

 



 

208 YAŞLILARLA ÇALIŞANLAR İÇİN EMPATİYİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ 

 
Foto 5 
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Foto 6 
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Foto 7 
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Foto 8 
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Foto 9 
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Foto 10 
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Foto 11 
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Foto 12 
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Foto 13 
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Foto 14 
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Ek 13: İfadeleri tanımak-cevaplar  

Buradaki cevaplar Paul Ekman’ın ‘Emotions Revealed’ (2003) 

kitabındaki egzersizlerden alınmıştır.  

Fotoğraf 1  

Hafif üzgün. “Hüzünlü”, “depresif” veya “keyifsiz” gibi bağlantılı 

şeyler olabilir. Bu ifade üst göz kapaklarının düşmesiyle açıklanabilir. 

Göz kapaklarının düşüşünü gösterdiği için uykulu veya yorgun 

kelimesi de doğru olabilir. Üzgünlük gibi yorgunlukta da ortaya 

çıkabilir. Göz kapaklarınız yorgunluktan düşmeye başlar ve gözler 

odaklanamaz hale gelir ve yer yer esnemeye veya kafa sallamaya 

başlarsınız. 

Fotoğraf 2  

İğrenme. İlgili kelimeler kabul edilebilir. Bunların “siniri bozulmuş” 

ya da “gıcık olmuş gibi kızgınlık ailesinden kelimeler olması 

gereklidir. Buradaki ipucu burnun kırışıp gözlerin daralmasına neden 

olan kasın hafifçe kasılmasıdır.  

Fotoğraf 3  

Yine hafif üzgünlük. Fakat bu kez dudak köşelerinin aşağı düşmesiyle 

ifade edilir. Fotoğraf 1’deki dudakların pozisyonuyla karşılaştırın. O 

fotoğrafta dudaklar rahattı. Üzgünlük, göz kapakları, dudaklar veya 

her ikisiyle ifade edilebilir. 

Fotoğraf 4  

Hafif keyifli; rahatlamış, iyi, iyi hissediyor, gibi tanımlamalar doğru 

olacaktır. Fotoğraf 1’deki rahat dudaklarla fotoğraf 4’ü karşılaştırın.  
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Fotoğraf 5  

Çok hafif kızgınlık (öfke) veya fazlaca kontrollülük ya da kararlılık. 

Bu ifadeyle tek ipucu dudaklarına baskı yapıp daraltmaksa kesin 

olarak emin olamazsınız. Belirsiz olsa bile, bu ipucunu kaçırmak 

istemezsiniz. Çünkü gerçek hayatta bu ipucunu keşfettiğiniz zaman, 

size gösterilen veya söylenenin kararlılık mı yoksa bir kızgınlık 

işaretimi olduğunu anlayabilirsiniz. Sizi işler karışmadan önce uyaran 

kızgınlık işaretlerinden biri olabilir ve bazen bu işaretin diğer kişinin 

sinirini fark etmesinden önce bile görüldüğü olur.  

Fotoğraf 6  

Yüksek kontrollü veya hafif korku. Bu ifadenin iğrenme kavramıyla 

karıştırılması sıkça yapılan bir hatadır. Korkuya ipucu hafifçe gerilmiş 

dudaklardadır. Oldukça yapışık dururlar. Bazen birisi korktuğu bir anı 

tanımlarken veya düşünürken -fakat gerçekten o anda korkmuyordur- 

kişi hafif korku belirtileri gösterecektir.  

Fotoğraf 7  

Yine iğrenme, bu sefer ipucu burun ya da gözde değil, üst dudağın 

hafifçe kaldırılmasıyla gösterilir. Hor görme ya da tepeden bakma da 

bu ifadeyi tanımlayabilir.  

Fotoğraf 8  

Üzgün, sıkkın, mutsuz, aklı karışık, sefil ve bunun gibi. Bütün bu 

olasılıklar, bir amaca ulaşırken karşılaşılan bir engelle ilgili kızgınlık 

temasıyla alakalıdır. Bu oldukça kontrollü bir kızgınlık da olabilir. 

Gergin alt göz kapakları ve düşürülmüş kaşlar da kızgınlığa bir 

işarettir.  

Fotoğraf 9  
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Gizlenmiş bir kızgınlık ifadesi. Gülen dudaklara bakarsanız mutlu bir 

ifade gibi duruyor fakat kaşlar keyifli bir ifadeye uymuyor. Bu bir 

kızgınlık veya keyif ifadesinin karışımı da olabilir. Kafa karışıklığı 

anında kızgınlığı gizlemek için yapılmış bir girişim de olabilir. Bu 

fotoğraftaki kaşlar fotoğraf 8’dekilere oldukça benziyor, sadece 

hareket biraz daha güçlü. 

Fotoğraf 10  

Şaşırma veya korku veya sadece memnuniyet. İpucu sadece üst göz 

kapaklarının kaldırılması ise kesin olmak çok zordur. Eğer bu bir 

şaşkınlık veya korku ise, bu hafif hissedilmiş veya oldukça kontrol 

edilmiş güçlü hisler olacaktır.  

Fotoğraf 11  

Çok hafif kızgınlık, kontrollü öfke veya bir şeye odaklanma sorunu. 

İpucu gerilmiş göz kapaklarıysa, kişinin ifadesini doğru anlamanızda 

kişinin içinde bulunduğu durumda yardım eder.  

Fotoğraf 12  

Kontrollü korku, endişe veya kuruntu. Bu fotoğraftaki kaşların 

durumu bu hislerin en güvenilir işaretlerindendir.  

Fotoğraf 13  

Kızgınlık, kontrollü öfke veya rahatsız olma. Bu fotoğraftaki ipucu, 

öne doğru uzanan çene ve hafifçe gerilmiş alt göz kapaklarıdır.  

Fotoğraf 14  

Küçümseyen, hor gören, kendini beğenme, bencil. Bu fotoğraftaki 

dudak köşesini sıkılaştırmak bu tarz ifadelere işaret eder 

(Ekman,2003). 



 

 221 

Ekman: “Ne kadar kaçırdığınız la ilgili endişe etmeyin. Bu resimlere 

bakan insanların çoğu 5 den fazla doğru cevap veremiyorlar. Daha 

uzun baksalar bile 10 doğru cevaptan fazlasını çoğu veremiyor. 

İfadeleri okuması zor, çünkü bu ifadeler bazen kısmi, hafif ve bazen 

iki ifadenin karışımından meydana geliyor (pp.251,2003)”. 

Ekman’a göre “Emotions Revealed” kitabındaki ifadenin yüzde 

oluşumu açıklamalarını okursanız bu ifadeleri anlamanız daha kolay 

olacaktır. İfadeleri anlamada zorlanan veya kendini daha fazla 

geliştirmek isteyen katılımcılar boş zamanlarında daha fazla 

okuyabilirler. 
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Ek 14: Not 3. Gerçek Yaşam Durumlarında Aktif Dinleme 

Bu eğitimde doğru dinlemeyi öğrendiğiniz için, şimdi bunu bir de gerçek 

yaşam koşullarında uygulamayı deneyebilirsiniz. Ailenizde veya çalıştığınız 

yerde farklı düşüncelerde olduğunuz birini düşünün. Aşağıdaki adımlar size 

gerçek yaşam koşullarında reflektif dinleme ve diğer kişiyi gerçekten duyma 

nasıl pratik edilir onu gösterecektir. Bu araç, insanlar arası tartışma veya 

anlaşmazlık olduğu durumlarda her zaman kullanılabilir. 

Adım 1: Kendisiyle ilişki sorunları yaşadığınız veya sizden farklı 

inançlara sahip olan birini seçin. Mesela, başkasının işini 

yaptığınızı hayal edin. Başkalarının bakış açısıyla 

baktığınızda ifade yeteneğiniz değişiyor mu onu not 

edebilirsiniz. 

Adım 2: Bu kişiyle yaptığınız konuşmaları düşünün. O kişinin ne 

söylediği ile ilgili tahminlerinizi söyleyin. 

Adım 4: Devam etmeden önce onlara yoğunlaşmaya 

başlayabilirsiniz. ‘Sadece seni anladığımdan emin olmak 

istiyorum’ bakış açısı ile neler olabileceğini düşünün. Çok 

az insan buna hayır der. 

Adım 5: Diğer kişinin hislerini ve niyetlerini yansıtırken neler 

duydun. Size sorular sormalarını isteyerek doğru 

anlaşıldığınızı kontrol edebilirsiniz. 

Adım 6: Konuşurken karşınızdakinden onun için sorun 

olmayacaksa duyduklarını paylaşmasını isteyebilirsiniz. 

Eğer yanlış anlaşılsaydınız karşınızdakini nasıl 

düzeltirdiniz onu dikkate alabilirsiniz. 

(“Reflective Listening,” 2012)  
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Ek 15: Ne görüyorsun? 

Resim 1 

 
 
 Resim 2 
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Ek 16: Algı Kartları Lieber (1994) 
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Başarı Özgürlük Ahlak 

Irkçılık Adaletsizlik Toplum 

Demokrasi Aile Polis 

İnsan hakları Aşk Cinsellik 

Tolerans Önyargı Arkadaş 
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