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Narsisistik kişilik bozukluğu, büyüklenmecilik, kendinin 
özel ve diğer insanlardan üstün olduğuna ilişkin düşünce-
ler, eleştirilmeye ve kaybetmeye karşı aşırı hassasiyet, hak 
görme, beğenilme isteği, empati kuramama, başkalarının 
duygu ve gereksinimlerini görmezden gelme, başkalarını 
çıkarları için manipüle etme ve kullanma gibi düşünce, 
duygu ve davranışlarla devam eden bir örüntü olarak ta-
nımlanmaktadır (DSM-V; American Psychiatric Associati-
on, 2013).

Narsisizmin çeşitli alt boyutları olduğu öne sürülse de kli-
nik teori, araştırma ve uygulamalarına bakıldığında günü-
müzde en çok öne çıkan ve kabul gören boyutların büyük-
lenmeci (grandiyöz) narsisizm ve kırılgan narsisizm olduğu 
görülmektedir (Campbell ve Miller, 2011; Eldoğan, 2016). 
Narsisistik grandiyözite; kendiliğin olumsuz taraflarının 
baskılanması, dışarıdan gelen bilgilerin de çarpıtılması, 
haklı ve yetkili olduğuna ilişkin tutumlar, gerekli başarı ve 
beceri olmadan şişirilmiş öz-saygı, sınırsız güç, üstünlük 
ve mükemmellik fantezileri ile kendini göstermektedir. 
Davranışsal olarak; kişilerarası ilişkilerde istismarcı dav-
ranışlar, empati yapamama, yoğun kıskançlık, saldırganlık 
ve göstermecilik ile kendini göstermektedir (Pincus ve ark, 
2009). Narsisistik kırılganlık ise savunmaların düşmesi 
ve narsisistik yaralanmalarla ortaya çıkan utanç, kendini 
eleştirme, tükenmiş ve zayıf bir öz-saygı, depresif duygu-
lar, öfke, kaygı, eleştirilere ve olumsuz tepkilere karışı aşırı 
duyarlılık ve sosyal geri çekilme ile kendini göstermektedir 
(Campbell ve Miller, 2011; Pincus ve Lukowitsky, 2010). 
Fakat günümüzde birçok klinisyen ve araştırmacıya göre 
aslında narsisistik grandiyözite ve kırılganlık aynı kişide 
bulunabilmektedir. Bir başka değişle, kişi büyüklenmeci 
kendilik durumları ile kırılgan kendilik durumları ve duy-
gusal bozukluklar arasında gezinebilmektedir (Campbell 
ve Miller, 2011; Ronningstam, 2009).

Narsisistik kişilik bozukluğunun etiyolojisi ve tedavisine 
yönelik birçok farklı yaklaşım bulunmaktadır. Fakat bu 
yazı bireylerle daha yaşantısal tekniklerle çalışan, kişiyi 
daha empati ve koşulsuz şefkat ile kucaklayarak kişinin 
kendisini ve yaşam boyu geliştirdiği örüntülerini fark et-
mesini amaçlayan geştalt ve şema terapi yaklaşımlarını; bu 
yaklaşımların narsisistik kişilik bozukluğunu nasıl açıkla-
dıklarını ve terapi sürecinde nasıl çalıştıklarını ve terapi-
lerdeki hedefleri genel hatlarıyla açıklamayı amaçlamakta-
dır.

Şema Terapi Yaklaşımı

Şema terapi modeline göre, kişilerin çocukluk ve ergenlik 
yaşantılarında temel ihtiyaçları karşılanmadığında, ihmal 
edildikleri veya örselendiklerinde; kişilerin sağlıklı, istik-
rarlı gelişimini ve duygusal gelişimini önemli ölçüde engel-
leyen ve etkileyen inanç, düşünce ve duyumlardan oluşan 
belirli erken dönem uyum bozucu şemalar oluşabildiğini 
öne sürmektedir (Young, Klosko ve Weishaar, 2003). 
Şema terapi modeline göre narsisistik şemalar genellikle, 
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çocuğunu düzenli olarak eleştiren, değersizleştiren, sevgi 
ve ilgiye layık olamadığını hissettiren ebeveynlik sebebiyle 
gelişmektedir. NKB’de sıklıkla görülen bu şemalar; duygu-
sal yoksunluk, kuşkuculuk, kusurluluk/utanç, yüksek stan-
dartlar, hak görme/büyüklenme, yetersiz özdenetim ve 
onay arayıcılık olarak sıralanabilmektedir (Behary, 2013). 
Kişinin çocukluk döneminde, ebeveynler kendi benlik ihti-
yaçlarını karşılamak amacıyla çocuklarının kendi standart-
larına uymaları için onları zorladığında, çocuğun kendi 
duygusal ihtiyaçlarından feragat etmesini beklediklerinde, 
çocuklarının sadece başarılı olduğu durumlarda ilgi gös-
terdiklerinde; çocuk yalnızlık ve utanç duyguları yaşayabi-
lir ve sevginin koşullu bir şey olduğuna inanabilir. Bunun 
yanı sıra hiç kimsenin kendisini olduğu gibi sevmediğine 
ve kusurlu olduğuna inanabilir (Behary, 2013; Young, 
Klosko ve Weishaar, 2003). NKB’nin özünde aslında yal-
nızlık, güvensizlik ve utanç duygularını barındıran incin-
miş çocuk modu olduğu belirtilmektedir. Duygusal olarak 
yoksun, başarı odaklı yetiştirilme ve başarıya veya koşula 
göre sevgi ve bakım görmenin, narsisizmdeki bu kırılgan-
lığın temelini oluşturduğu belirtilmektedir. Kişiler bu acı 
verici duygu ve deneyimlerden kaçmak ve başa çıkabilmek 
için birtakım tutum ve davranışlar içine girebilmektedirler. 
Duygusal ilişkilerden kendini uzak tutma, mesafe koyma 
(kaçınma); istediği kişilere kendini beğendirme ve etkileyi-
ci olmak için aşırı uğraş, öfke, istismar etme, kullanma, bü-
yüklenme (aşırı telafi/teslim olma) gibi davranışlar, işlev-
sel olmayan başa çıkma yollarını da aslında temeldeki bu 
utanç ve yalnızlık duygularından kendini uzak tutmak için 
başvurduğu söylenmektedir. Aynı zamanda çocukluğunda 
ebeveynleriyle gerçek bir bağ hissinden yoksun olmaları, 
koşulsuz sevgi ve şefkati bilmemeleri de ilerleyen zaman-
da kişilerde empati yoksunluğu ve kendilerine gösterilen 
sevgiyi sömürme gibi çeşitli görünümler şeklinde göstere-
bilmektedir (Young, Klosko ve Weishaar, 2003).  Benzer 
yaşantılarla geliştiğinde, kişilerde NKB ile ilişki şemaların 
ve modların yetişkinlikte de kendini devam ettiği belirtil-
mektedir. (Young, Klosko ve Weishaar, 2003).

Peki, böyle deneyimlerle şekillenmiş bir kişilik örüntüsün-
de narsisistik bireylerle nasıl çalışılabilir?

Narsisist bireylerle çalışılırken şema terapisinde hedefle-
nen, terapist ve danışın arasında işlevsel yeniden ebeveyn-
lik ilişkisinin kurulabilmesi ve böylece de danışanın sağlıklı 
yetişkin yönlerinin güçlendirilmesidir. Bu süreç danışanın 
kişisel görüşmede verdiği bilgiler; envanterler; tanısal im-
geleme; terapistin, danışının terapist ile kurduğu ilişki ile 
ilgili yorumları vb. gözlem ve ölçümlere dayanarak danışa-
nın şemaları ile ilgili kapsamlı bir kavramsallaştırma yapıl-
ması ile başlamaktadır (Campbell ve Miller, 2011; Young, 
Klosko ve Weishaar, 2003). Böylece terapist danışana nasıl 
işlevsel yeniden ebeveynlik yapabileceği, tedavi planlaması 
ve hedefler ile ilgili bilgi sağlamış olur. Kavramsallaştır-
ma sayesinde, danışanın da kendi şemalarını, modlarını, 
erken dönem olumsuz yaşantıları ve deneyimlerinin gü-
nümüzdeki hayatına etkileri ile ilgi farkındalık kazandı-
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rılmaya çalışılır. Terapist, sınırlı yeniden ebeveynlik rolü 
ile danışanların modları yüzeye çıktıkça, danışanları bun-
larla empatik bir şekilde yüzleştirir; sınırları belirler; duy-
gu odaklı deneyimleri destekler; cezalandırıcı ve talepkar 
ebeveyn modları ile mücadele eder (Campbell ve Miller, 
2011; Young, Klosko ve Weishaar 2003). NKB’nin tedavi-
sinde öncelikle amaçlanan kaçınma, aşırı telafi ve teslim 
olma gibi şemalarla başa çıma stratejilerinin zayıflatılması 
ve böylelikle incinmiş, kırılgan çocuğa ulaşılmasıdır. Daha 
sonrasında kişinin bu kırılgan ve yalnız çocuğa bakım ve 
şefkat gösterebilmesi; deneyimlerinde şema kaçınması, 
aşırı telafisi veya teslimi gibi stratejiler yerine daha işlev-
sel başa çıkma stratejileri benimsemesi amaçlanmakta-
dır (Campbell ve Miller, 2011; Young, 2003). İlk başta bu 
bakım ve şefkati sınırlı yeniden ebeveynlik kapsamında 
terapist danışana göstermektedir; fakat daha sonrasında 
danışanın bunu kendi kendine yapabilmeye başlaması he-
deflenmektedir (Campbell ve Miller, 2011; Young, Klosko 
ve Weishaar, 2003). Bunun yanı sıra, sağlıklı modellemeyi, 
davranışları yenilemeyi ve düzenlemeyi, kişinin duygusal 
inanç sistemini yeniden organize etmeyi, terapi odasında 
deneyimlenen kişilerarası ilişki deneyimlerini kişinin ken-
di gündelik hayatına da genelleyebilmesini amaçlar. Bu 
nedenle de danışan ile uyumlu ve güçlü bir ilişki kurmak 
oldukça kritiktir. Terapist danışanın kırılgan, incinmiş ço-
cuk deneyimleri ve modları ile ilişkili süregelen duygusal 
ve davranışsal örüntülerini iyileştirmeye ve aynı zamanda 
da sağlıklı yetişkin modunun güçlenmesi için çalışır. Bu 
süreçte kişilerin eski, uyumsuz şemaları zamanla zayıfla-
maya ve eskisi kadar tetiklenmemeye başlar. Danışanların 

sağlıklı yetişkin modu güçlendikçe ve sağlamlaştıkça; danı-
şanlar da eski kemikleşmiş şemalarından kurtulmayı öğre-
nebilmektedir. Böylece kendilerine ve diğer insanlara karşı 
empati gösterebilmeyi, samimi duygusal bağlar ve yakınlık 
kurabilmeyi öğrenebilmektedir (Campbell ve Miller, 2011; 
Young, Klosko ve Weishaar, 2003).

Geştalt Yaklaşımı

Geştalt yaklaşımında kendiliğin, benliğin, kişinin çev-
resiyle teması ile oluştuğu ve geliştiği düşünülmektedir. 
Kişilerin, çocukluğunda gerçekten temasta olabileceği bir 
ebeveyn olmadığı durumlarda, ebeveynlerine kendi hayal-
lerindeki ideal ebeveyn özelliklerini yansıttığı öne sürül-
mektedir. Kişilerin bu yansıttıkları özellikleri yanlışlaya-
bilecek, bunların gerçek olmadığını gösterebilecek gerçek 
temaslardan kaçınarak, benliğini bu şekilde oluşturdukları 
belirtilmektedir (Philippson, 1994). Gerçek temas ilişkisi 
aslında çocuklara hayal kırıklıkları ile karşılaşabilecekle-
rini ve bunlarla başa çıkabilme becerilerini öğretir; fakat 
çocuğun idealize edilmiş ebeveynlerle temas kurduğunda, 
hayal kırıklıkları yaşandığında, bu durumlar çocuğun yal-
nızlığına dair farkındalıklarını arttırır ve kendilik duygusu-
nun bozulması deneyimlenir. Bu şekilde ilerleyen çocukluk 
deneyimleriyle büyümüş bir kişi, yetişkinliğinde yetersizlik 
duyguları yaşayabilmekte, gerçek sıcak duygular hissede-
memekte, mükemmellik ve öfke hisleri arasında savrula-
bilmektedir (Philippson, 1994). Greenberg’e (2005) göre 
bu iki his, şişmiş kendilik ve sönmüş kendilik olarak ta-
nımlanan iki zıt kutuptur. Şişmiş kendilik organizasyonu 

Metamorphosis of Narcissus (Salvador Dali, 1937)
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büyüklenmeci, savunmacı, eleştirilemez, yetenekli ve hay-
ran olunması gereken özelliklere sahiptir. Sönmüş kendi-
lik organizasyonu ise kendinden nefret eden, utanç ve öfke 
duyguları ve daha depresif özelliklere sahiptir. Narsisistik 
kişiler alanlarında şişmiş ve sönmüş organizasyon kutup-
ları arasında sık sık sürüklenmektedir; bu kutuplar kişinin 
alanında çok hızlı bir şekilde fon ve şekil olabilmektedir. 
Kutuplar arasındaki bu geçişlerde diğerleri tarafından de-
ğerlendirmeler önemli rol oynar. Hem şişmiş hem de sön-
müş kendilik organizasyonu aynı ölçüde gerçekçilikten ve 
esneklikten uzaktır, bu nedenle kişi çevresel ve ihtiyaçları 
ile ilgili koşulları ele almadan kutuplar arası geçişler ya-
şayabilir, kendini sorgulayabilir. Yontef’e (1993) göre nar-
sisistik kişiler çocukluklarında ihtiyaçlarıyla, duygusal de-
neyimleri ve zayıf yönleriyle; yani oldukları gibi bir bütün 
olarak kabul görmedikleri için, yetişkinliklerinde de kendi 
hayallerindeki gibi biri olamadığında kendini kabul etmek-
te sıkıntılar yaşamaktadır.

Geştalt terapisi alan kuramı çerçevesinden bakıldığında, 
geştalt yaklaşımı narsisizmi bir yapı olarak görmemek-
tedir. Narsisizmi kişinin çevre ile gerçekleştirdiği teması 
ile oluştuğu organizasyonlar olarak tanımlandığı için, bu 
organizasyonların süreç olarak tekrar şekillenebileceğini 
öne sürmektedir (Greenberg, 2005). Tedavi sürecinde, ki-
şinin iki zıt kutbu olan şişmiş ve sönmüş kendiliklerinin 
bütünleştirilmesi oldukça kritik olduğu vurgulanmaktadır. 
Bu bütünlük sağlanmaya başladıkça, kişi şişmiş ve sönmüş 
kendilik arasında savrulmalar yaşamak yerine kendi öz ye-
terliliklerini, duygularını yeniden dengeye getirebilmekte 
ve aynı zamanda daha uyumlu bir öz-saygı ve kendilik de-
ğerine ulaşabilmektedirler (Greenberg, 2005). Bu olumlu 
değişimleri gerçekleştirebilmek için, Greenberg (2005) 
terapide kullanılabilecek çeşitli adımlar sunmaktadır. İlk 
olarak terapistin, danışanın geçmiş başarılarına odak-
lanması önemlidir. Narsisistik kişiler, alanlarını sürekli 
olumsuz anıları ile organize etmektedir ve bu süreçte de 
olumlu anılarını ve başarılarını görmezden gelirler. Bu ne-
denle terapistin, danışanı şu anki narsisistik yaralanmaları 
ve zedelenmelerinden ziyade kişinin kendisi ile övündüğü 
geçmiş başarılarına odaklanmaya yönlendirmelidir. Olay-
ları genellemek yerine detaylandırmak, bahsi geçen başarı-
ların ve olumlu olayların gerçekçi ve ikna edici olması, kişi-
nin alanını daha olumlu organize etmesi ve terapinin etkili 
olması açısından önemlidir. Danışanlar güçlü yönlerinin 
farkında olmayabilirler, bu nedenle kişilerin fark etme-
diği bu güçlü yönlerini fark edip bunları göstermenin ise 
tedavideki ikinci adım olduğunu vurgulanmaktadır. Nar-
sisistik kişiler terapide güçlü yönlerini fark edip sahiplen-
meye başladıklarında; büyüklenmeci hayalleri, şişirilmiş 
fantezileri sönüp yerine, daha gerçekçi ve olumlu özellik-
leri ve yönleri ön plana çıkar. Bu şekilde kişinin öz-saygısı 
artık daha gerçekçi temellere dayandığı için, öz-saygıları 
da daha az zedelenebilir olabilmektedir. Bu iki adımla, 
danışan zamanla yeni tutum ve davranışlarını sahiplene-
bilmekte ve içselleştirebilmektedir. Üçüncü adımda ise, 
kişinin yeni kazanımlarını farklı alanlara uygulayabilmesi, 
kendi kendini yatıştırabilmesi, kişinin farkında olmadığı 
şekilleri alanda tekrar organize edebilmesi, alternatifleri 

değerlendirebilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 
Yontef’e (1993) göre terapi sürecinde danışanla aynı far-
kındalık seviyesinde olmak, yapılan egzersizlerde, odak ve 
yorumlarda danışana karşı empatik olmak çok önemlidir. 
Terapi ilişkisi ve güven geliştikçe, terapistin kendi yorum-
larını, gözlemlerini paylaşması terapinin sağlıklı bir şekil-
de devam etmesi açısından oldukça kritiktir. İki zıt kutbu 
bütünleştirmeye çalışırken, terapistin merkezde savrul-
madan kalması, tarafsız olması, danışanı yargılamadan, 
olduğu gibi sevildiğini hissettirmesinin oldukça önem-
li olduğunu vurgulamaktadır. Yani terapistin bu süreç 
içerisinde danışana verdiği duygusal destekle kişinin ken-
disini yargılamamasını, kendisini kabul etmeyi ve böy-
lece de bu ayrışmış iki kutbun bütünleşmesini amaçlan- 
maktadır. 

Sonuç olarak, narsisistik kişilik bozukluğu yıllardır üzerin-
de çalışılan ve kişilerin hayatlarını birçok açıdan etkileyen 
bir kişilik örüntüsüdür. Günümüzde narsisistik kişilik bo-
zukluğunun açıklanması ve tedavi sürecinde farklı yakla-
şımlar ve yöntemler geliştirilmiştir. Hangi terapi yaklaşımı 
kullanılırsa kullanılsın, narsisistik kişilik bozukluğunda te-
rapötik bağın, terapistin yaklaşımlarının ve danışana gös-
terdiği kabullenici ve yargısız tutumunun ne kadar hassas 
ve önemli olduğu düşünülebilir. 
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