
    EN TEMEL İHTİYACIMIZ 
 
Herkese yeniden merhaba. Bu hafta sizlere ‘Yaşam Pozisyonları’ modelinden bahsedeceğim. 
 
‘Yaşamda hepimiz birbirimizden çok farklı ve karmaşık gözüksek de aslında özünde çok basit ve 
benzeriz; temel sorumuz aynı; ‘Ben OK miyim?’. Bu cevabın peşinde bir ömür geçiriyoruz. 
Annemizin bize dokunması, emzirmesi, sarılması ile başlayan fiziksel temas ihtiyacımız şekil 
değiştirse de aslında hep var; kabul edilmek, onaylanmak, fark edilmek istiyoruz. Önce annemiz, 
babamız, sonra arkadaşlarımız, sevgililerimiz, okuduğumuz okullar, diplomamız, mesleğimiz, 
sonra da statümüz, paramız, arabamız, evliliğimiz. Hepsi kabul edilmek, onaylanmak, fark 
edilmek için.’ 
 
‘Transaksiyonel Analiz’ kuramı, bu ihtiyaçların karşılanıp karşılanmamasına göre kişilerin 
yaşama bakış açısını belirlediğini ve bu doğrultuda iletişim kurduğunu ‘Yaşam Pozisyonları’ 
modeli ile açıklıyor.  
 
Yaşam Pozisyonları modeline göre yaşama bakış açımızı ve başkalarıyla nasıl iletişim 
kurduğumuzu belirleyen 4 temel yaşam pozisyonu vardır: 
 
Pozisyon I: I’m OK, You’re OK: 
Hepimiz I. kadranda dünyaya geliyoruz, bu pozisyonda iken kişiler kendilerinin, başkalarının ve 
hayatın OK olduğunu düşünürler. Temel mantık şudur, ne kadar farklı olurlarsa olsunlar, herkesin 
yaşamaya kabul edilmeye hakkı vardır. Sağlıklı olan pozisyon budur.’  
 
Bu pozisyonda olan kişiler kendilerinin, başkalarının ve hayatın tam (bütün) olduğunu düşünürler. 
Temel mantık şudur; ne kadar farklı olurlarsa olsunlar, herkesin yaşamaya, tanınmaya ve kabul 
edilmeye hakkı vardır. İletişim kurdukları kişiyi sevmeyebilirler, fikirlerine katılmayabilirler ama 
saygı duyarlar. Problem çözücü, işbirlikçi ve ılımlı bir iletişim sergilerler.  
 
Pozisyon II: I’m not OK, You’re OK: 
Bu kadrandaki kişiler, başkalarının OK olduğunu düşünürken kendilerinin OK olmadığını 
düşünürler. Bu pozisyondaki kişiler depresiftir, hatayı kendinde arar, kendini suçlar, kendini 
güçsüz ve değersiz görür. Hassas ve kırılgandırlar. Depresyona eğilimli kişilerdir.  
 
Pozisyon III, I’m not OK, You’re not OK: 
Bu kadrandaki kişiler için ne kendileri, ne başkaları ne de hayat OK’dir. Kendilerini umutsuz ve 
boşlukta hissederler. Bu pozisyonda uzun süre kalmak tehlikelidir kişiyi intihara sürükleyebilir.  
 
Pozisyon IV, I’m OK, You’re not OK: 
Bu pozisyondaki kişiler kendilerinin OK olduğunu, başkalarının ise OK olmadığını düşünürler. 
Bu kadrandaki kişiler genelde ‘zor’ olarak tanımlanan kişilerdir, hep haklıdırlar, agresiftirler, 
paranoid eğilimlidirler. Onlarla ilişkide ‘kazanan’ olmak zordur. Bu insanlar size OK olmadığınızı 
hissettirirler, aşağılandığınızı ya da ezildiğinizi hissedebilir, kendinizi II. pozisyonda bulabilir, 
yetersiz ve değersiz hissedebilirsiniz.  
 
Yukarıda bahsedilen ‘OK’ olmak, yeterli ve değerli hissetmek, kabul edilmektir.  
IV. kadrandan iletişim kuran kimseler size OK olmadığınızı hissettirirler çünkü kendileri de 
aslında OK olmadıklarını hissederler.  
Kendi yetersizliklerini, güçsüzlüklerini bastırmanın, OK olabilmenin tek yolu savunmaya geçmek 
ve üste çıkmaktır. Çocukken ancak bu şekilde hayatta kalabileceklerini öğrenmişlerdir. 
  
Hiçbirimiz sürekli aynı pozisyonda kalmıyoruz, bu pozisyonlar arasında gidip geliyoruz ama 
özellikle stresli olduğumuz zamanlarda çocukluktan getirdiğimiz temel yaşam pozisyonumuza 
düşmeye eğilimliyiz.     Uzm. Psikolog & Yaşam koçu Manolya ÖZEK 


