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        3 aylık Bilgi Bülteni  

Merhaba , 

Günce’L Bülten’in 13. yılında bir değişiklik ile karşınızdayız. Bu sayı itibarıyla yılda 4 kez ve daha geniş içerikler 

ile hazırlayacağımız ilk bültenimizin konusu Empati.   

Empati Değişimi Başlatır 

 Empati kelimesinin ilk ortaya çıkışı 19. Yüzyılda sanat alanında olmuştur. Sanat eserlerinin ya-
rattığı duygu etkisi anlatmak üzere Almanca “Einfühlung” kavramı Viscer tarafından kullanılmıştır(1). 
Almancada “Ein” içinde, fühlung” ise duygu, duygulanma, hissetme anlamına gelmektedir. Bir sanat 
eserinin kişinin içinde yarattığı duygular, duygulanma, duygusal etki ya da sanatçının eseriyle aktarmak 
istediği duygunun karşı tarafa geçmesini ifade etmek için kullanılmıştır.  
Bu ilk tanışmanın hemen sonrasında Empati kavramı 1897 yılında Alman filozof-psikolog Theodore 
Lipps tarafından psikolojiye taşınmıştır.  
 Günümüzdeki anlamda ve yaygın kullanımı ise ünlü psikolog Carl Rogers tarafından  1970’lerde 
oluşmuştur. Carl Rogers’a göre empati; bir kişinin, kendini, karşısındakinin yerine koyarak, olaylara 
onun bakış açısından bakabilmesi, o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlayabilmesi ve bu 
durumu ona aktarması, göstermesi sürecidir. Bu tanıma bakıldığında 3 önemli öğe dikkat çekiyor. İlk 
olarak karşıdaki kişinin bakış açısından olaylara bakabilmek, onun kişisel anlama alanına girmek, bir 
nevi rol değiştirmek, ama sonrasında yine kendi  rolümüze, özümüze dönmek birinci öge. 
 

 

 

 

 

                                                           Bakış açısı önemlidir* 

 

 

 

 

 

 *Görsel  Kaynak: www.selcukerdem.com, 

 

 İkinci öğe ise duyguları ve düşünceleri anlayabilmek. Bilişsel ve duygusal empati kavramları bu-
rada devreye diriyor. Bilişsel empati; karşımızdakinin aklından geçenleri anlayabilme, neler düşündüğü-
nü tahmin edebilme yetisi iken duygusal empati duyguları anlayabilme kapasitesidir. Bilişsel empati tek 
başına yeterli olmadığı gibi, aslında karşımızdakinin düşüncelerini manipüle etme odaklı kullanılırsa 
çok farklı sonuçları da olabilecek bir yetidir. Örneğin politikacıların toplulukları etkileyebilme yetilerinin 
altında bu beceri bulunur.  
 
 Üçüncü ve son öğe ise anladıklarımızı (bakış açısı, düşünce ve duyguları) karşımızdaki kişiye 
aktarmamızdır. Sadece anlamak değil anladığımızı ifade ettiğimizde empati süreci tamamlanmış olur 
(2). Aslında empatinin düşündüğümüzden, anladığımızdan, tanımladığımızdan daha karışık hale geti-
ren bu 3. öğedir.  

http://www.selçukerdem.com


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bu noktada harekete geçmediğimizde empati kurmuş sayılmaz mıyız? Her zaman karşı tarafa 
ilgi/şefkat duymak, göstermek zorunda mıyız? Empati kurmak duygusal yükü arttırır mı? Kendimizi iyi 
hissetmek mi, karşımızdakini rahatlatmak mı, empati için gerekli motivasyon nasıl oluşur? gibi bir takım 
sorular gelebilir aklımıza.  
 
 Bu yazıyı hazırlarken ki amacımız tüm sorulara cevap bulamasak da belki başka sorular ekleye-
rek empati üzerine düşünmek aslında.  
 
 Günlük hayatta karşımızdakinin düşüncelerini, duygularını anladığımız birçok an yaşayabiliriz. 
Ancak her zaman empatik tepki vermeyi, ilgi ve şefkat göstermeyi hayata geçirmeyebiliriz. Örneğin bir 
arkadaşınızın yüzünün asık olduğunu fark ettiğinizde, onun beden dilinden üzgün, sıkıntılı olduğunu 
anlaya bilirsiniz (duygusal empati), eğer size yaşadığı sıkıntıyı anlatırsa akından geçen düşünceleri de 
anlayabilirsiniz (bilişsel empati) ancak bu durum karşısında “aman boşver, buna mı üzüldün” gibi bir 
tepki verirseniz (empatik ilgi göstermemiş), 3. Öğeyi atlamış olursunuz.  Peki 3. öğeyi neden atlarız? 
Bazen karşımızdakinin duygusu bizim için zor olan duyguları, çağrışımları tetikliyorsa o zaman o duy-
gudan uzaklaşmak isteyebiliriz. Aslında empati kurarız ama karşı tarafa bunu ifade edemeyiz ya da et-
memeyi tercih edebiliriz. Aslında Brene Brown’un empatiyi anlattığı kısa videoda (Günce’l Öneriler bö-
lümünde paylaştık) belirttiği gibi  “Empati bir seçimdir”. 
 

 

 



Çok karışan bir ikili; Empati – Sempati 

Kelimelerin birbirine yakın olmasından da olabilir; empati ve sempati sıklıkla birbiriyle karışır, birbirinin 
yerine kullanılabilir. Empati biriyle birlikte hissedebilmek iken, sempati onun için hissetmek olarak ta-
nımlanabilir. Sempatide aynı tarafta olmak, ona hak vermek esastır, empati de ise karşı tarafı anlamak 
asıl olan iken, aynı tarafta olmak ve hak vermek zorunluluk değildir.  
Sempatiyi özdeşim kurmak olarak açıklayabiliriz, aynı grupta olmak, benzerlikler sempatiyi destekler.  
Sempati kötü ya da olumsuz bir durum değildir, aksine yakın ilişkide olduğumuz kişilere karşı çoğunluk-
la sempati duyarız. Hatta çok iyi tanımadığımız ama bizimle aynı takımı tuttuğunu öğrendiğimiz anda o 
kişiye duyduğumuz yakınlık da sempati ile ilişkilidir.  
Sempati ile ilgili zorluk ise bir olma halinin zaman zaman iletişimi zorlaştıran bir boyuta ulaşmasıdır. 
Karşımızdaki kişinin acısını/üzüntüsünü hissetmek ile onun için üzülmek birbirinden farklıdır. Sempati 
ile o duyguyu üzerimize aldığımızda kendi rolümüzden, benliğimizden uzaklaşmış oluruz. Bu durum 
objektif davranmayı, kişisel kararlar vermeyi zorlaştırabilir. 
Kişiler arası ilişkilerde birbirini anlamak, iletişimde olmak için harcadığımız çabayı düşündüğümüzde 

sempati daha alt basamaklarda yer alırken empati daha yukarlarda yer alır, en üst düzeyde ise ilgi/

şefkat göstermek bulunur. İlgi ve şefkat göstermek her zaman, her koşulda mümkün/gerekli olmayabilir. 

 Bu noktada empati ile ilgili yapılan sık hatalardan biri “sen onun yerinde olsaydın nasıl hissederdin” 

soru kalıbıyla başkanın bakış açısından bakma becerisini çoğu zaman yanlış uygulamalar ile yapılıyor 

olması; örneğin bir balığın nasıl yaşadığını, hissettiğini anlamak için suyun altında bir süre kalmak gibi 

bir deney bize tam olarak empati becerisi kazandırmaz, ya da görme engelli bir bireyin günlük yaşamda 

karşılaştığı zorlukları anlamak için gözleri bantlı bir şekilde bir parkuru tamamlamak da empati değildir.  

Çünkü bu tip uygulamalar daha çok bireydeki acıma ya da sempati duygusunu harekete geçirir. Anlayış 

ve o kişinin bakış açısını görme yetisini güçlendirmek bir yana “Ahh! ne kadar da zormuş …. olmak” 

adımında takılmamıza sebep olur.  

Görsel Kaynak: NNGROUP.COM 



Empati Neden Önemlidir? 

 Empati, Duygusal Zeka’nın yapı taşlarından biridir. Saphiro (2002) duygusal zekayı; empati ku-
rabilme, yeni durumlara uyum sağlayabilme, kişiler arası sorun çözebilme, mizacını kontrol edebilme, 
bağımsız davranabilme becerileriyle birlikte değerlendirmektedir (2).  
 
 Empati üzerine yapılan araştırmalarda empati ile işbirliği kurabilme ve olumlu sosyal davranışlar 
arasındaki ilişki vurgulanmaktadır. Empati becerisi yüksek kişilerin toplumda daha çok sevilmesi, güçlü 
ilişkiler kurabilmesi anlaşılabilir bir ilişkidir.  
 
 Sanat ile uğraşan, sanatın herhangi bir dalına ilgi duyan bireylerin empati becerisinin daha güçlü 
olduğu belirtilmektedir. Empati kavramının ilk olarak hayatımıza girdiği alanın sanat olması tesadüf de-
ğil bu durumda.  
 
 Empati ile kendini ifade etme, toplumsallaşma, sosyal duyarlılık ve topluma uyum arasında pozi-
tif bir ilişki vardır (2).  Empati becerisi yüksek bireylerin öncelikle kendi duygularının farkında olma, bun-
ları ifade edebilme becerisine sahiptirler. Bununla birlikte yaşadıkları toplumdaki bireylerinin ihtiyaçları-
na karşı duyarlılık gösterebilme kapasiteleri de yüksektir. Burada bir neden sonuç ilişkisi kurmak her 
zaman doğru olmayabilir. Yani empati becerisi güçlü bireyler güçlü sosyal ilişkiler kurarlar demek çok 
kestirmeden bir açıklama olabilir. Bu ilişki iki yönlüdür yani sosyal ilişkileri güçlü olan bireylerin empati 
becerisi de buna bağlı olarak gelişmiş olabilir. Değişmeyen gerçek ise empati ve olumlu sosyal ilişkiler 
arasında bir ilişki olduğudur.  
 
 Empati özellikle belli meslekler için çok daha önemli bir beceri olarak kabul edilebilir. Ruh sağlı-
ğı, eğitim, tıp alanlarında empati becerisini güçlendirmek, farkındalığı arttırmak için eğitimler verilmesi-
nin nedeni budur. 
  
 Okul ortamında yapılan araştırmalar empati düzeyi yüksek öğrencilerin akademik başarılarının, 
sınıf içi katılımlarının ve iletişim becerilerinin diğer öğrencilerden daha yüksek olduğunu göstermiştir 
(Jones , 2014). Empati, güvenli ve katılımcı bir öğrenme ortamının oluşmasında önemli bir etkiye sa-
hiptir (3).  
 
 Empati özellikle çatışma çözümü sürecinde sosyal iletişimi güçlendiren bir etkendir. Diğer yan-
dan empati tek taraflı bir yol olmamalıdır. Hep empati kuran rolde olmak ya da hep karşı tarafın empati 
kurmasını bekleyen, talep eden olmak dengeli bir iletişimi ve ilişkiyi zora sokar.  
Empati karşımızdakini ötekileştirmeden anlayabilmeye çalışmaktır. Empati bir yönüyle farklılıkları kabul 

etme, farklılıklara saygı gösterme ile yakın ilişkili olsa da aslında bir yandan da farklılıklara çok spot ışı-

ğı tutmadan aslında ortak özelliklerimizin, benzer yanlarımızın olduğunu anlayabilme becerisidir. Dikka-

tinizi nereye yönlendirdiğiniz, neye odaklandığınız önemlidir diğerleri ile aramızdaki farklılıkları bulmaya 

odaklanmak yerine hepimizin duyguları, ihtiyaçları, hassas yanları, güçlü özellikleri olan bireyler oldu-

ğumuz gerçeğinden yola çıkmak empati kurmayı kolaylaştırabilir. 

 



Çocuklarda Empatinin Gelişimi 

Çocuklar empati kurabilir mi ya da ne zamandan itibaren empati becerisini geliştirebiliriz? Empatinin 

bebeklikte başlayıp yaş ilerledikçe geliştiğini gösteren araştırmalar bulunmaktadır. 

İlk olarak yeni doğan bebeklerin bir başka bebeğin ağlamasına tepki verdikleri bilinmektedir. Araştırma-

larda yeni doğanların başka seslere verdikleri tepkilerde izlenmiş ve en güçlü tepkiyi bir başka bebeğin 

ağlamasına verdikleri belirlenmiştir. Bu durum refleksif ağlama ya da duygu bulaşması olarak tanımlan-

mıştır (1). 

Hoffman çocuklarda empati gelişimini 4 basamakta açıklamıştır. 

1. Evrensel Global Empati (0-1 Yaş): Yaşamın bu ilk yılında bebeklerde ben-sen ayrımı yoktur, ancak 

ortamdaki gerginliği, sıkıntıyı hissedebildikleri bilinmektedir. Bunun yanı sıra taklit etme yoluyla yüz ifa-

deleriyle duygular arasında bağ kurmayı öğrenirler. 

2. Benmerkezci (Egocentric) Empati (1-2 yaş):  Bu dönemde çocuk kendi varlığının, ayrı bir birey oldu-

ğunun ayrımına varmaya başlasa da diğerlerinin istek ve ihtiyaçlarının farkında değildir. Sıkıntı yaşayan 

birini fark edebilir ama uygun bir şekilde onunla iletişimde bulunamaz. 

3. Diğerlerinin Duygularına Yönelik Empati (2 -3 yaştan itibaren çocukluk dönemi). Gelişen duygusal ve 

bilişsel becerileri sayesinde diğerlerinin istek ve ihtiyaçlarının kendisininkinden farklı olabileceğini anlar. 

Aynı zamanda dil becerisinin de gelişmesiyle iletişim kurma, duygu ifade etme yetileri geliştiği için sos-

yal ilişkileri de giderek güçlenir.  Aynı anda birden fazla duygu hissedebildiğini, aynı durun hakkında 

başkalarının farklı hisleri olabileceğini anlayabilecek düzeye gelmiştir. 

4. Diğerlerinin Genel Durumu İçin Empati (Son çocukluk-ergenlik):  Bu dönemde insanların farklı özel-

likler, kimlikleri, geçmişleri olduğunu artık anlayabilirler. Bu dönemdeki en önemli farklılık sadece görü-

nen davranışa göre tepki vermeyip, sözel olmayan ve durumun geneli ile ilgili ipuçlarına göre olayları 

değerlendirme becerisine sahip olmaktır. Örneğin evcil hayvanını kaybetmiş bir çocuğu o anda güler-

ken gördüklerinde bu duruma mutlu olduğunu ve artık hayvanını özlemediğini düşünmezler. 

Empatinin hem nörobiyolojik hem de sosyal boyutu olduğunu artık biliyoruz. Yani beyinde empatinin 

oluşması için farklı merkezler ve bağlantılar mevcut, diğer yandan içinde yaşadığımız çevre, edindiği-

miz deneyimler empati becerisinin şekillenmesinde çok önemli bir role sahip. 

Bu nedenle bebeklikten başlayarak içinde bulundukları ortam, anne-baba tutumları, sosyal çevre ço-

cukların empati becerisi oluşturan en önemli etkenlerdir. 

Çocuklarda empatiyi geliştirmek için 3 önemli noktaya dikkat etmek gerekir; 

1- Duygusal kelime hazinesini geliştirmek: Bebeklikten itibaren duygu ifade kelimelerinin kullanılması 

çocukların kendi duygularını önce tanımalarında, sonra ifade etmelerinde çok önemli bir role sahiptir. 

Çünkü empati kurabilmenin ön koşulu kendi duygularını tanımak ve ifade etmektir. Bireyin kendisinde 

anlamlandıramadığı bir duyguyu karşı tarafta anlayabilmesi mümkün değildir. 

2- Diğerlerinin duygularına karşı hassasiyeti geliştirmek: Nezaketi, şefkat göstermeyi bir değer olarak 

deneyimlemelerini sağlamak empatinin gelişmesi için ikinci önemli adımdır. Son yıllarda dünya bir yan-

dan globalleşirken (herkes her şeyden aynı anda haberdar olabilirken) diğer yanda sosyal bağların, ile-

tişimin zayıfladığı, bireylerin daha yalnızlaştığı bir düzen içindeyiz. Gerek sosyal, gerek ekonomik geliş-

meler bir yanıyla herkesin önce kendini düşünmesini, kurtarmasını zorunlu kılıyormuş gibi hissettiriyor. 

Topluluklar halinde yaşamaya ihtiyaç duyan ve sosyal bir varlık olan insan için kişiler  

 



Çocuklarda Empatinin Gelişimi 

2- Diğerlerinin duygularına karşı hassasiyeti geliştirmek: Nezaketi, şefkat göstermeyi bir değer olarak 

deneyimlemelerini sağlamak empatinin gelişmesi için ikinci önemli adımdır. Son yıllarda dünya bir yan-

dan globalleşirken (herkes her şeyden aynı anda haberdar olabilirken) diğer yanda sosyal bağların, ile-

tişimin zayıfladığı, bireylerin daha yalnızlaştığı bir düzen içindeyiz. Gerek sosyal, gerek ekonomik geliş-

meler bir yanıyla herkesin önce kendini düşünmesini, kurtarmasını zorunlu kılıyormuş gibi hissettiriyor. 

Topluluklar halinde yaşamaya ihtiyaç duyan ve sosyal bir varlık olan insan için kişiler  

arası ilişkileri güçlü tutmak her zaman çok önemli ve öncelikli. Bir arada yaşamayı kolaylaştıran, sosyal 
bağları en güçlendirecek olan ise başkalarına şefkat ve nezaket ile yaklaşabilmek. Diğerlerinin istek ve 
ihtiyaçlarının farkında olmak şefkati güçlendirir. Çocuklar ile günlük hayatta karşılaştıkları durumlar üze-
rine konuşmak oldukça önemli. Parka ağlayan bir çocuk gördüğünüzde;  “Sence neye ihtiyaç duyuyor?” 
diye sorarak sosyal farkındalığını güçlendirebilirsiniz. Ya da çocuğunuzun zorlandığı bir anda  “Sen ne-
ye ihtiyaç duyuyorsun?” diyerek ona yöneldiğinizde hem bireysel olarak kendi ihtiyacını fark etmesini, 
hem de sizin ona gösterdiğiniz ilgi ve şefkatin rahatlatıcı etkisini hissetmesini sağlayabilirsiniz. 
3- Başkalarının bakış açısını anlayabilmek: Kişilerin aynı olay karşısında farklı duygu ve düşünceleri 

olabileceğini çocuklara anlatmanın farklı yolları vardır. İlki olaylar (günlük yaşananlar) hakkında sohbet 

etmek, bu sohbet sırasında olaya dahil olan kişilerin duygu ve düşüncelerinin neler olabileceğini konuş-

mak. Örneğin market alışverişinden sonra “sıra beklerken ne çok sıkıldık di mi?  Peki sence kasadaki 

görevli o anda neler hissediyordur/düşünüyordur? Arkamızda ağlayan küçük bir çocuk vardı sence o 

niye ağlıyordu?” gibi sorular ile konuşmak çocukların etraflarında olan biteni izlemelerine anlamlandır-

malarına yardımcı olacaktır. 

 

 

 

 

Çocukların Empati Becerilerini Destekleyecek 7 Soru 
 
1) “Bu sana kendini nasıl hissettirdi?” 
Çocuğun özellikle yoğun duyguları olduğunda onları isimlendirebilmesi hem sakinleşebilmesi hem de prob-
lemlerini çözebilmesi için ilk adım. 
2) “Beni de bazı şeyler korkutur? 
Anne ve babanın da kendi duygularını konuşması, örnek vermesi çocuğun duyguları fark etmesi ve adlandır-
ması için gereklidir…. 
3) “Sence bu durumda kardeşin/ablan/ağabeyin/arkadaşın nasıl hisseder?” 
Kavga, çatışma gibi bir durum yaşanmadan önce durup kendini başkasının yerine koymak, karşısındakinin 
duygusunu anlamak, çocuğun dürtüsel davranışlarını azaltacaktır. 
4) “Sence bu hikayedeki kahraman nasıl hissediyor? Sence neden böyle davranmayı seçti?” 
Kendisi üzerinden değil de kitaptaki karakterler üzerinden konuşmak çocuğun bazı sosyal senaryoları önyar-
gısız olarak analiz etmesi için mükemmel bir fırsattır. 
5) “Sence bu hangi duygu?” 
Küçük bir oyun önerisi. Farklı mimikler yaparak çocuğunuzdan gösterdiğiniz duyguyu tahmin etmeye çalış-
masını isteyin. Sonra o da farklı mimikler ile başka bir duyguyu göstermeye çalışsın. Bir sonraki adım hangi 
durumlarda bu duyguların ortaya çıktığını konuşmak olabilir. 
6) “Süper güçlerin olsaydı, birilerine yardım etmek için hangi gücünü kullanırdın?” 
Çocuğunuz acaba hangi bireylerin/ canlıların ihtiyaçlarının farkında. Hayal gücünü de kullanarak empati be-
cerisini geliştirebileceğiniz keyifli bir etkinlik. 
7)“Sen 7 yaşındayken nasıl biriydin?” 
Siz de çocukluk anılarınızı, çocukken hissettiklerinizi çocuğunuzla paylaşın. Hatta çocuğunuzun bu soruları 
büyükanne ve büyükbabalarına da sormasını sağlayın. 
Anıları, duyguları, farklılıkları ve benzerlikleri paylaşmak çocuğunuzun farklı yaşantılar hakkında farkındalığı-
nı arttıracaktır. 
 Kaynak: http://startempathy.org/blog/2014/07/7-questions-ask-kids-encourage-empathy 
 

http://www.sdoakademi.com/cocuklarin-empati-becerilerini-destekleyecek-7-soru/
http://startempathy.org/blog/2014/07/7-questions-ask-kids-encourage-empathy


Nasıl Empati Kurulur? 

Empatinin bir formülü olmasa bir süreç içerdiği söy-
leyebiliriz. Bazı durumlarda empati kurmak için hiç 
çaba harcamanıza gerek olmadan kendiliğinden 
gerçekleşirken, bazı durumlarda ise sürecin adım-
larının farkında olarak ilerlemeniz gerekir. Örneğin 
izlediğiniz bir film, okuduğunuz bir kitap sizi etkili-
yorsa empati başlamış demektir. İnsanlar ile ilişkile-
rimiz de ise bazı kişiler ve durumlar ile empati kur-
mak kesinlikle daha kolay olabilir, eğer karşı tarafın 
yaşadığı durum ve duygu size tanıdıksa daha kolay 
empati kurabileceğiniz gibi sizde çok yoğun duygu-
lar uyandırıyorsa empati sempati ile yer değiştirebi-
lir. Empati bir anlık rol değişiminden sonra tekrar 
kendi benliğinize, geçekliğinize dönerek anladıkları-
nızı karşı tarafa aktara bildiğinizde ortaya çıkar. 
 
 

Overland empatinin 3 düzeyde geliştiğini belirtir (1). 
Birinci Düzey: Kendi dışındaki varlıkların farkında olması; ben ve öteki ayrımını yapabilmesi. 
İkinci Düzey: Başkalarının bakış açısını dikkate alabilmek. 2 yaşındaki çocukları diğerlerinin gerginliğin 
hissedebildikleri belirlenmiştir. Ayna nöronlar burada devreye giriyorlar. 
Üçüncü Düzey: Başkalarının yaşadıklarıyla ilgilenmektir. Bu aktif bir süreçtir. Sadece farkında olmak 
değil farkında olduğunuzu duygu ve düşünceleri karşı tarafa aktarabilmek gerekir. Bu düzey özellikle 
belli mesleklerde önem kazanır, psikoloji ve eğitim bu alanları başında yer alır. 
Empati sürecini adımlara ayırmak istersek ilk adım karşımızdaki kişinin aktardığı duygusal ipuçlarını 

fark etmekle başlar, yani aslında ilk önce ötekini fark etmemiz lazım. Sonrasında empati kurabilmek için 

etkin dinleme yoluyla o kişinin yaşadığı durumunu anlamaya çalışmak, yargılamadan, öğüt vermeden 

sadece anlamak için dinlemek. Böyle onun bakış açısından olayları görebiliriz bu hak vermek anlamına 

gelmez, sadece onun tarafından resmin nasıl göründüğünü anlamaktır. Bununla birlikte duyguları anla-

ma aşamasına da gelmiş oluruz, bu durumda kendi içimizdeki benzer duygular ile bağ kurabiliriz 

(sempatiye kaçmadan J). Son aşamada ise eğer karşı tarafın yaşadığı duruma uygun olarak ilgi ve şef-

kat göstermeyi eklemeliyiz ki bu en zor adım olabilir. Bu kısım bir seçim olarak düşünülebilir. Ama em-

patinin hayata geçirilmesi, karşı tarafın sizin tarafınızdan anlaşıldığını hissedebilmesi için bu adım ol-

dukça önemlidir. 

 

 

 

Kaynaklar: 
1- Empatiyle Gelişmek Empatiyi Geliştirmek: Çocuk ve Empati(2015). Yücel Kabapınar (ed). Pegem Akademi 
2- İletişim Çatışmaları ve Empati (2008). Üstün Dökmen. Remzi Kitapevi 
3- Nine Competiencies for Teaching Empathy (2018). Michele Borba. Educational Leadership. 2018, Vol 76 
(2) pg:22-28 
 http://www.ascd.org/publ_cat_ons/educat_onal-leadersh_p/oct18/vol76/num02/N_ne-Competenc_es-

for-Teach_ng-Empathy.aspx 



Empatinin dünya literatüründeki öncülerinden Carl Rogers’a göre empati kurmak için, koşulsuz 
olumlu yaklaşım göstermek, dikkatli dinlemek ve diğerlerinin perspektifini alabilmek gereklidir. 
Ve bu becerilerin eğitimle geliştirilebilen beceriler olduğunu belirtmiştir. Rogers araştırmaların-
da ilk empati eğitim programını kullanan bilim insanıdır. Rogers’ın çalışmalarını empati eğitimi 
geliştirmeyi hedefleyen birçok çalışma izlemiştir.  
 
Rogers’ın içgörülerine dayalı olarak hazırlanan bu empati eğitim kitabı, toplumda empati kültü-
rü geliştirmeyi amaçlayan “empati eğitimi” çalışmalarının bir ürünüdür. Söz konusu eğitimler 
Empati ve Şefkat Kültürü Oluşturma Merkezi (CBCEC) kurucusu ve yöneticisi Edwin 
Rutsch’un bu konudaki çabaları sayesinde hazırlanmıştır. Empatiyi Geliştirme Rehberi’nde 
empatiyi didaktik bir modelle geliştirmeyi amaçlayan dört modül bulunmaktadır. Bu modüller, 
empatinin farklı boyutlarını geliştirmeye yönelik hazırlanan öğrenme hedefleri ile hedeflere 
ulaşmaya yardımcı olacağı düşünülen ve okuyanların da ilgisini çekecek egzersizleri içermek-

tedir.  

(Tanıtım Bülteninden  

 
 

 

 

Kayıtsızlık politikası üzerine 
 
Çocukların başka çocukları öldürdüğü, insanların birbirine acımasızca davrandığı bir dünya-
da yaşıyoruz ve Gruen kitabında bunlara bir çıkış yolu arıyor. İlkel toplumları, ruh hastası 
olarak adlandırılanları ve ölüm kamplarından çıkanları inceleyip karşılaştırmalar yapıyor. 
Gruen'e göre, insanlar kendi acılarını yaşayamadıklarında, bu acıyı başkalarında yaşama 
ihtiyacı duyuyorlar. 
 
(Tanıtım Bülteninden)  

                 GünceL’in Önerdikleri   



Frans de Waal, Empati Çağı'nda daha barışçıl ve anlayışlı bir toplumun temelin-

de empati duygusunun yattığını savunuyor. Waal'a göre yaşadığımız çağ, reka-

bete dayalı bencillik duygusunun yerine işbirliği ve dayanışmaya dayalı empatinin 

egemenliği altında geçecek bir dönem olacak. 

 

Empati Çağı, hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen çok sayıda gözlem ve deneye 

yer veriyor. Doğadaki yaşam, sosyal Darwinizmin güçlünün hayatta kaldığı reka-

bete dayalı bir yaşam olduğu iddiasının aksine, canlılar arasında oldukça geliş-

miş bir empati duygusunun sonucunda dayanışma ve işbirliğine dayalı bir yaşam-

dır. Bu nedenle, doğal yaşamdan önemli dersler çıkarmamız gerekiyor. Ne yazık 

ki, toplumsal gelişme, bir canlı türü olarak insanın doğasında var olan empati ya 

da duygudaşlık duygusunun kaybolmasına yada göz ardı edilmesine yol açarak, 

daha anlayışlı ve barışçıl bir toplumun ortaya çıkmasına engel oluyor.  

 

Empati Çağı, yaşadığı çağın sorunları üzerinde kafa yoran, barışçıl ve daha anla-

yışlı bir toplum için çaba gösteren insanların önünde yeni ufukların açılmasını 

sağlıyor. Herkesin okuması ve dersler çıkarması gereken bir kitap.                                  (Tanıtım Bülteninden) 

 

Empati ile ilgili video: 

 

Empati Başkalarıyla Birlikte Hissedebilmektir.  

https://www.youtube.com/watch?v=L7LBh24Ov24  

 

                 GünceL’in Önerdikleri   

https://www.youtube.com/watch?v=L7LBh24Ov24

