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Ö NSÖZ
‘Temel Arabuluculuk Kılavuzu’ DVV International ve Türkiyeli ortağı YUVA Derneği tarafından, Suriyeli
ve Türkiyeli sosyal çalışmacıları, STK saha çalışanlarını ve Kırıkhan muhtarlarını desteklemek ve
onların Suriyeli mülteci krizi sonucunda karşılaştıkları zorlu engellerle baş etmelerini sağlamak
amacıyla, gerçekleştirilen bir proje kapsamında yayımlandı.
2014 yılında kadar Türkiye, resmi rakamlara göre, 1.050.000 mülteciye ev sahipliği yaptı. Bazı
sınır kentlerinde Suriyelilerin sayıları yerel nüfusu geçerek, konut, eğitim ve sağlık kurumlarının
kapasitelerini fazlasıyla zorladı. Artan rakamlar, mevcut kurumları zor ve hem yerel nüfusun hem de
mültecilerin ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma soktu. Maaşlar düşerken ve fiyatlar hızla artarken,
sınırlı kaynakların kullanımı ve dağılımı üzerine gerilimin artması kaçınılmaz görünüyor. Şimdilik
kaygı verici olan bu durum, mekân ve kaynaklar üzerine ortaya çıkabilecek olası çatışmaların
şiddete dönüşme ve bölgeye yayılma potansiyelini taşıyor.
Bu olasılığa karşı, her iki toplumla da yakından çalışan Suriyeli ve Türkiyeli yerel liderlere, sosyal
çalışmacılara ve STK saha çalışanlarına gerilimleri yönetmek ve barışçıl çözümleri teşvik etmek ile
ilgili önemli görevler düşüyor.
Bu proje, işsizlik veya konut gibi konular üzerinden çıkabilecek gerilimleri yönetmekteki rollerini
kuvvetlendirmek için onları arabuluculuk becerileriyle donatmayı amaçladı. Uzun vadede bunun
Türkiye’nin çok kültürlü güney kentlerinden Hatay’da barışçıl şekilde bir arada yaşamaya hizmet
etmesini ve Suriyelilerin ülkelerine geri döndüklerinde oluşabilecek tepkilerle baş edebilmelerini
sağlamasını umuyoruz.
Kılavuzun öncelikli amacı, arabuluculuk tekniklerini uygulayanların eğitimlerle edindikleri bilgileri
daha da arttırmalarıdır. Her ne kadar Suriyeli mülteci krizi bağlamında sosyal çalışmacıları ve yerel
liderleri desteklemek amacıyla hazırlanmış olsa da, kılavuz, temel kaynak olarak başka durum ve
bölgelerde de kullanılabilir.
Kılavuz dört bölümden oluşmaktadır. Kısa önsözden sonra, ilk bölümde, yapıcı çatışma çözümünde
temel prensipler tanıtılmaktadır. Çok taraflılık, gönüllülük ve kararlılık gibi temel prensiplerin altı
çizilmektedir. İkinci bölümde, bütün tarafları aynı anda gündeme getirmek, karşı tarafın bakış
açısından durumu anlamaya cesaretlendirmek ve bütün tarafların güvenini kazanmak için kullanılan
en önemli iletişim araçları anlatılmaktadır. Üçüncü bölüm, çatışmanın tek bir tarafına danışmanlık
konusuna odaklanmaktadır. Bütün tarafların bir çatışma çözümüne razı olmadığı durumlarda,
bireysel danışmanlık için önerilen çatışma perspektif analizi kullanılabilir. Buna ek olarak, kendilerini
arabuluculuk sürecine hazırlamak için, arabulucular empati listeleri gibi temel maddelerden de
faydalanabilir. Dördüncü bölümde, iki veya daha fazla tarafın olduğu durumlarda arabuluculuğun
aşamalarını detaylandırılmaktadır. Kitapçık, konu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için
referanslar ve kaynaklarla son bulmaktadır.
Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı’na ve IFA’ya (Institut für Auslandsbeziehungen) cömert
finansal destekleri ve inmedio Berlin’e arabuluculuk eğitimlerini oluşturdukları ve bu değerli yayını
hazırladıkları için teşekkür ediyoruz.
Bu kılavuzu kullanmaktan keyif almanızı diliyor ve arabulucuların çatışmaları ve gerilimleri barışçıl
şekilde çözmelerinde bu kılavuzun onları güçlendirmesini umuyoruz.
Matthias Klingenberg, DVV International Kafkasya ve Türkiye Bölgesel Direktörü
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B ÖL Ü M I
TEMEL PRENSİPLER

Çatışmanın Tanımı
Friedrich Glasl'a (1) göre, şu durumlar olduğunda bir çatışma vardır:
En azından bir taraf, taraflar arasındaki farklılıkları, istek/ihtiyaç/duygu/niyet
uyuşmazlıklarını gördüğünde.
Bu farklılıklar/uyuşmazlıklar, müdahale hissi uyandırdığında (öznel ya da nesnel olabilir).
Bu müdahaleler o tarafın hislerinde, düşünce ve algısında bir etki yarattığında.
Bu tanımlama, öznel algıya dayalı bir erken ikaz tanımıdır. Bu, bizi sadece bir tarafın bir
yerde çatışma gördüğü sonucuna götürür. Diğer yandan, bir çatışmayı erken evrelerinde
tanımlamaya ve eğer gerekli görülürse müdahale etmeye yardımcı olur. Arabuluculuk
bağlamında, tarafların “tamamen gelişmiş” çatışmalarından çatışmanın temellerine bakış
açılarını değiştirmek için geri dönmelerini sağlayabilir.

Yapıcı Çatışma Dönüşümünün
Temel İlkeleri
(2)

Çatışma önlenemez ve gereklidir
Çatışma, insan ilişkilerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle, esas soru, insan ilişkilerinde
çatışmanın olup olmadığı değil, bununla nasıl başa çıkılacağıdır. Çatışmaları yapıcı ve
olumlu bir şekilde çözmenin hedefleri; öğrenmek, gelişmek ve işbirliği yapmaktır.

İnsanlarla sorunları birbirlerinden ayırın
Sorunlarla uğraşırken, genellikle kafamızda bu sorunla eşleştirdiğimiz kişiye karşı öfke
duyarız. Başka durumlarda ise sorunun özüne ilişkin ifadeleri kişisel saldırı olarak alırız.
Bu şekilde, insanların arasındaki ilişki, sorunla iç içe geçer ki; bu süreç, çatışmaların
tırmanmasında neredeyse kendiliğinden gerçekleşir. Sonuç olarak, kişi/kişiler ile sorun,
genellikle bir bütün ve aynı şeymiş gibi davranılır: Müştereken soruna odaklanmak yerine,
diğer kişiyi de sorun olarak görürüz.
Önemli bir sorunu çözmeye çalışmak ile kişiler arası iyi ilişkiler sürdürmek, birbiriyle çelişen
hedefler değildir. Bu nedenle, yapıcı çatışma dönüşümü, insanlarla sorunları birbirlerinden
ayırmayı özellikle vurgular.
Arabuluculuk süreci boyunca, çatışan tarafların düşünce yapılarındaki dönüşümü
kolaylaştırmamız gerekir. Bu süreçte, taraflar sorunun diğer kişi olduğu fikrine varabilir.

1. Friedrich Glasl: Konfliktmanagement (Çatışma Yönetimi), 1997
2. Roger Fischer ve William Ury, Evete Ulaşmak’taki ilkeli arabuluculuğun “Harvard Model”i
ve Friedrich Glasl’in Çatışma Yönetimi’ne göre.
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Arabuluculuk sürecinin gidişatı boyunca, şunu söyleyebilecekleri noktaya gelmelidirler:
“Çözme ihtiyacı hissettiğimiz ve çözmek istediğimiz bir sorunumuz var.”

Duruşlardan isteklere/ihtiyaçlara geçiş
Her “kötü”/yıkıcı davranışın arkasında her zaman “iyi”/anlaşılır nedenler vardır. Çatışan
taraflar, şunun gibi iddia ve duruşlar sergilemeye eğilimlidir: “Özür dilemeli”, “Zararı
karşılamalı”, “Yalan söyledi”, “Bu bana ait” ya da “Kovulmalı” vb.
Akıllarında bir çözüm önerisi vardır: “Eğer karşı taraf benim iddialarımla/duruşumla aynı
fikirde olursa, o zaman çatışma çözülür.” Ancak sorun, çatışan tarafların karşılıklı olarak
birbirilerini dışlayan duruşları olmasıdır.
Arabuluculuğun derinleştiği aşamalarda, bu iddiaların arkasındaki ihtiyaçlar ya da isteklere
doğru ilerleriz. Taraflar, belirli bir yolla giderilebileceğini düşündükleri ihtiyaçları hakkında
konuşmak için desteklenir. Ancak bu ihtiyaç ya da isteklere ulaştığımızda, taraflar
ihtiyaçlarını karşılamak için başka yollar bulma olasılıklarını araştırabilir. Karşılıklı olarak
dışlayıcı olmayan yollar. (Ayrıca bkz. Duruşlardan İsteklere bölümü syf. 9)

Bakış açısı değişikliği
İnsan ilişkilerinde nesnel doğrular yoktur. Durumları, daha önce hayatımızda yaşadığımız
tecrübelere göre algılarız. Tecrübeler farklı olduğundan, insanlar tek bir durum hakkında
farklı algılara sahip olabilir. Çatışmalı taraflar, genellikle kendi bakış açılarının tek doğru
olduğunda ısrar ederler.
Yapıcı çatışma çözümü, her iki tarafı da, diğer tarafın bu durumu nasıl gördüğü ve
hissettiğini anlamak için diğer çatışma tarafının bakış açısından bakma konusunda
cesaretlendirir. Diğer tarafın bakış açısı anlaşıldığında, taraflar, haklı olma ihtiyacından
vazgeçebilir ve çözümler bulmaya doğru yönelirler. Bu yüzden, bakış açısını değiştirme,
yapıcı çatışma dönüşümünde bir dönüm noktasıdır.
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Ortadaki resim, bir adamın yüzünü ve bir fareyi aynı anda gösterir. Diğer iki resimden (soldaki
fare, sağdaki yüz) ilk önce hangisinin görüldüğüne göre, fare ya da yüz tekrar görülür.
Arabulucuk eğitimlerinde, bu örnek, nesnel doğrunun değil, farklı bakış açılarının olduğunu
göstermek için kullanılır.

Karşılıklı kazanım için seçenekler yaratmak (kazan-kazan)
Çatışmaların çözülmesi, birinin kazanması ve diğerinin kaybetmesi demek değildir. Diğer
tarafın zararına rağmen bir kazanç elde etmek, sadece mevcut çatışmayı devam ettirir
ve çözümü önler. Bütün taraflar, ulaşılan sonuçlardan/çıktılardan faydalanabiliyorsa
çatışmanın çözümü sürdürülebilir hale gelir. Bu yüzden, karşılıklı kazanç için “kazan-kazan”
seçenekleri denilen seçenekler oluşturmak kritik öneme sahiptir.
(Ayrıca bkz. “Portakal” ve “İki devlet arasında uyuşmazlık” adlı vaka çalışmaları syf. 11 ve 12)

Duruşlardan İsteklere
Çatışmada, tarafların genellikle sabit tarafları ve duruşları vardır. Duruşlar, taraflar
tarafından öne sürülen talepler, iddialar ya da beyanlardır. Bu, ne istediklerini söyledikleri
şeylerdir. Bir taraf, sıklıkla diğer tarafın tamamen karşı çıktığı şeyleri talep eder, böylece
çatışma başa çıkılamaz görünür. Örneğin, kızgın bir tüccar, borç verdiği paranın tümünü
istediği, hem de hemen şimdi istediği bir duruş sergileyebilir ya da tüccar, karşı taraf
ödeme yapamıyor olduğu halde durumu mahkemeye taşıyabilir.
Arabuluculukta, duruşlara değil, kişilerin bu duruşlarının altında yatan isteklerine işaret
eden bir çözüm ararız. İstekler, çatışan tarafların gerçekten istedikleri şeyler ve belirli bir
duruşu sergilemelerine neden olan asıl motivasyonlarıdır. Arabulucu tarafından desteklenen
tüccar, eğer paranın gelecek aylarda makul bir zaman sınırı içinde ödeneceğinin garantisini
alırsa, mahkemede zaman kaybetmeyi tercih etmediğinin farkına varabilir. Tüccarın
başka bazı istekleri de olabilir. Adil görünmeyi isteyebilir ya da müşterisi ile ilişkilerini
iyileştirmek konusunda istekli olabilir. Bir tartışmada insanlar sadece bir, yalnızca bir tane
sorun olduğunu söyleyebilirler. Bu soruna göre duruşlarını belirlerler. Aslında, insanlar
için sadece tek bir şeyin önemli olduğu çatışma durumlarına nadiren rastlanır. Daha çok
birden fazla istek söz konusudur. Altta yatan istekler, şunları içerebilir: İtibarını kurtarmak,
tarafsızlık, tanınma, ilişkiler hakkında kaygılar ve rahatlık. Bazen çatışan tarafların gerçek
isteklerinikeşfetmek zaman alır. İstekler ortaya çıkarıldıkça, çözüm olasılıkları daha geniş
ve iyi hale gelir.
İnsan ihtiyaçları en kuvvetli isteklerdir. Bunlar, çatışan taraflar için temel ve ödün verilemez
gerekliliklerdir. Bunlar güvenlik, kimlik, toplum ve insan hayatındaki yaşam gücüyle
ilgilidirler. Sürdürülebilir bir çözüm, bu temel ihtiyaçları kapsamalıdır.
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Duruşlardan isteklere geçiş yapmak bir soğanı soymak gibidir. Arabuluculukta, tarafların
takındığı yüzeysel duruşları (çünkü birbirlerine güvenmezler ve savunmasız hissederler) her
bir tarafın esas isteklerine ve ihtiyaçlarına ulaşana kadar birbiri ardına soyarız.
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Vaka Çalışması: Portakal
Bir gün, bir anne iki çocuğuna güzel bir portakal verir. İkisi de portakalı almak istedikleri
için kızı ve oğlu arasında anında bir tartışma başlar ve şunu iddia ederler: “O benim!”
(Duruş).
Çocukları yatıştırmak ve münakaşayı çözmek için annenin aklına birkaç seçenek gelir:
Portakalı ikiye kes ve iki çocuk arasında paylaştır.
Portakalı sadece birine ver.
Kimse portakalı almasın.
Çocukların bakış açısına göre seçeneklere yakından bakarsak, sonuçlar onları farklı
yönlerden memnun edecektir. İlk seçenek uzlaşma. İki çocuk da sonuçtan faydalanacak
olmasına rağmen, hayal kırıklığına uğrayabilirler, çünkü istediklerini tam olarak almıyorlar.
Bu yüzden, tavizler “kazan-kaybet” durumu olarak anlaşılabilir: “Yarısını kazanıyorum
ve yarısını kaybediyorum”. İkinci seçenekte, bir çocuk portakalı kazanırken, diğerinin eli
boş kalacak. Bu da bir “kazan-kaybet” senaryosu: Biri %100 kaybediyor, diğeri %100
kazanıyor. Kaybeden taraf, büyük olasılıkla sonucu gönüllü olarak kabul etmek istemez.
Üçüncü seçenekte, iki çocuk da sonunda “kaybet-kaybet” olacak olan daha kötü bir
durumla karşı karşıya kalacaktır.
Arabuluculuğun odağı, duruşun altında yatan gerçek isteği keşfetmektir: “Neden portakala
ihtiyacın var?”, “Neden senin için bu kadar önemli?”. Kız, kek pişirmek için portakalın
kabuğunu kullanmak isterken (istek), erkek kardeşi portakal sıkıp suyunu içmek istiyor
(istek). Her iki çocuğun da portakalın ona ait olduğu iddiası karşılıklı dışlayıcıyken, iki istek
de tek bir portakal ile karşılanabilir. Sonuç ikisi için de bir kazan-kazan durumudur.
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Vaka Çalışması: İki Devlet Arasında Uyuşmazlık
A ülkesi, B ülkesinin topraklarının bir kısmını işgal etti. İki ülke bir savaşa girdi. B, “Bölgemi
geri ver” talebinde bulunurken, A, “Hayır, bölgeyi elimde tutacağım” diyerek reddetti. İki
ülkenin de duruşları karşılıklı olarak dışlayıcı.
Neden bölgenin her iki ülke için de bu kadar önemli olduğu sorusu, iki ülkeyi de duruşlarını
tanımlamaya ve buna göre hareket etmeye teşvik eden gerçek isteklere ve ihtiyaçlara ışık
tutuyor. A ülkesi, çok küçük ve kolayca istila edilebilir olduğundan, B ülkesi tarafından
tehdit edildiğini hissediyor. İşgal edilen bölge çöl olmasına rağmen, B ülkesi, bu bölgeyi
teslim etmek istemiyor. Bu, B ülkesinin egemenliğine gölge düşürecek ve diğer ülkeler,
B’nin zayıf bir ülke olduğunu düşünecekti. Öte yandan işgali kabul etmek ise başka
saldırılar için bir örnek oluşturacaktı.
Yukarıda anlatılan durum, duruşlar üzerine odaklanmak yerine, ihtiyaçlar ve istekleri
işaret etmenin uluslararası bir uzlaşmazlığın yapıcı çözümüne neden olduğu bir örnektir.
Bu örnek, 1978’de, İsrail Mısır’ın Sina çölünün bir kısmını işgal ettiğinde arabuluculuğu
Jimmy Charter tarafından yapılan Camp David Sözleşmesi’nin basitleştirilmiş bir halini
tasvir ediyor. Sonuç olarak, tartışmalı bölgede askersizleştirilmiş bir tampon alan kuruldu.
İsrail, daha fazla güvenlik ihtiyacı karşılandığı için bölgeden çekildi. Aynı zamanda, Mısır’ın
egemenliğini sürdürme isteği de karşılanmış oldu.
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Yönlendirici vs. Yönlendirici Olmayan Danışmanlık
Bütün dünyada, üçüncü tarafların, sorunlarına iyi bir çözüm bulmak için çatışma taraflarını
nasıl desteklemeye çalışacaklarına ilişkin pek çok farklı yol vardır.
Farklı tarzları ayırmak için en basit yol, içerik ve çözüm konusunda üçüncü tarafların rolüne
bakmaktır. (3)
Yelpazenin bir tarafında, kişinin bilgisi, bilgeliği ya da sistem içinde bir rolünden
kaynaklanan özel bir otoriteye sahip olan biri vardır. Bilge ve yaşlı arabulucu, uzman
arabulucu, hakem veya sulh hakemi, böylesi arabuluculuklar için kullanılan bazı
kavramlardır. Bu kişilerin bilge, ileriyi gören, tarafların anlaşmazlık yaşadıkları alanda
sağduyulu ve/veya deneyimli olması beklenir. Bunların bir tavsiye vermesi ya da çözüm
önermesi beklenir. Taraflara ne yapacaklarını söylemelidirler. Danışmanlık literatüründe, bu
rol, yönlendirici danışmanlık olarak tanımlanır.
Yelpazenin diğer tarafında, içerik ya da çözümler için değil, çatışma çözümü süreci
için uzman olan bir kişi vardır. Çatışma yönetimi süreci boyunca, kendi başlarına
çözüm bulabilmeleri için tarafları nasıl yönlendireceğini ve destekleyeceğini bilmesi
beklenir. Bu türlü arabulucuların çok taraflı (4) olacağı ve çözüm önermeyeceği varsayılır.
Sadece tarafların çatışmalarını kendilerinin çözmesi için yollar bulma konusunda
tarafları güçlendirmek adına sorular sormalı ve yeteneklerini, müdahaleleri ve metotları
kullanmalıdırlar.
Çoğunlukla her iki tarzın birleşimi kullanılır. Ve tabii ki, iki yol da geçerli ve yardımcı olabilir.
Bağlama göre, biri ya da diğeri daha etkili ya da yeterli olabilir. Çoğu kültürde, tavsiye veren
veya yönlendirici arabuluculuk ya da danışmanlık daha köklüdür. Bu nedenle, yönlendirici
olmayan arabuluculuk yöntemi diğerinden daha zorlu ya da (daha) yeni bir arabuluculuk
yöntemidir. Bundan sonraki bölümler, yönlendirici olmayan arabuluculuk yaklaşımına
odaklanacaktır.

(Yönlendirici Olmayan) Arabulucunun Rolü
Bu çeşit bir arabulucu genellikle bir moderatör ya da kolaylaştırıcının rolüne benzer şekilde
tanımlanır. Aslında bazı ortaklıklar vardır:
Arabulucu, çatışma konusunda tarafsız olmalıdır. Özel bir çözüm ya da sonuç konusunda
bir çıkarı olmamalıdır. Bunun da ötesinde, çok yönlü/tarafsız olması gerekir. Bu da, bütün
tarafların saygı görmesi, duygularını ifade etmesi, isteklerini formülleştirmesi ve en önemli
ihtiyaçlarına başarılı bir şekilde cevap vermesi için %100 güçlendirilmesi ve desteklenmesi
anlamına gelir.
Bu rol, çatışmanın içeriği konusunda herhangi bir yargısı ya da tavsiyesi olmamasını
gerektirir. Bu, süreç boyunca yönlendirme sorumluluğu, alternatif çatışma çözüm
yeteneklerinin bilgisi ve taraflar arasında yapıcı ve yaratıcı iletişimi destekleyen güvenli bir
atmosferin yaratılmasını da içerir. Tabii ki, arabulucu, kendi tarafınca gizliliği garanti eder.
3. Daha karmaşık bir model için bkz. Nadja Alexander, 2011
4. İngilizce literatürde ‘bütün tarafları gözeten’ şeklinde de kullanılır.
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Arabulucunun temel görevi her şeyi göründüğü gibi kabul etmektir. Bu kabul, bütün taraflar
için saygı, sempati, anlama ve takdir anlamına gelir. Bu rolde alıştırma yapmak için, kişi,
tarafları kendi çatışmaları ve çözümlerinin uzmanları olarak görmelidir.
Buna ek olarak, ilk bakışta ne kadar kötü ve suçlayıcı göründüğüne bakmaksızın, kişi,
insan davranışları için daha derin nedenler arama konusunda istekli olmalıdır. Eğer bir
arabulucu, bir yargı ortaya koyarsa (örneğin, taraflardan biri garip, sevimsiz, kibirli vs.
görünüyor gibi), kendisine sorar: Henüz neyi duymadım ya da anlamadım?

Arabu l uc uluğun Pre nsiple r i
Ta r a f s ızlık
Tüm Ta r a f la r ı Göze tme
Hür İ r a d e
G izlilik
Bakış A ç ıs ını De ğiş tir me
Doğr u Ye r ine A nla ma nın
Pe ş ind e n Gitme
Kazan- Ka za n Çözümle r i
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B ÖL Ü M II
İLETİŞİM ARAÇLARI
&

YA R A R L I T E K N İ K L E R

(5)

5. Bu bölümde, Judith Niederberger von Wyl CCA / DED (Mezar-ı Şerif, 2008) tarafından hazırlanan bir rehberden
esinlenilmiştir.

Tırmanan bir çatışmada, anlayış, saygı ve karşılıklı tanıma kaybı vardır. Çatışma
tırmandıkça, taraflar arasında anlaşmayı sağlayacak olan iletişim azalır. Yanlış anlama,
genellikle bir çatışmanın başlangıcıdır. Dahası, yanlış anlama ya da hiç anlamama,
çatışmayı daha da arttıran bir yakıt işlevi görürler.
Çatışma tarafları, üçüncü bir tarafa ihtiyaç duyar, çünkü onların etkileşimi ve iletişimi
artık karşılıklı anlayış doğurmaz. İsteklilikleri ve ayrıca ortak bir dil bulma yetileri, birbirini
dinleme ve diğerlerinin ne demek istediğini anlama, aşırı derecede azalmış, hatta
kaybolmuştur.
Arabuluculukta, arabulucunun ana görevi, bu yetileri yeniden inşa etmektir. Bunu başarmak
için, arabulucular, her zaman iki yönlü çalışan farklı iletişim araçlarından faydalanırlar:
1. Bir çatışma tarafına dinlendiğini, saygı duyulduğunu, anlaşıldığını, kabul edildiğini
hissetmesi konusunda yardım eder.
2. Bir tarafa dinleyebilmesi, anlayabilmesi, saygı gösterebilmesi ve diğer tarafı kabul
edebilmesi için destek verir.

Aktif Dinleme
Çatışan tarafları çatışmayı yapıcı bir şekilde çözme
konusunda güçlendirmek için, arabulucular, onlara katılmak
ya da eylemlerini onaylamak durumunda değildir. Tek
yapmaları gereken, durumu tarafların anladığı gibi anlamaya
istekli olduklarını, tarafların eylemlerinden dolayı onları
reddetmeyeceklerini ve var olan çatışmaya cevap verecek
eldeki önemli kaynakları tanıdıklarını açıkça belirtmeleridir.
Bu, aktif dinleme ile gerçekleştirilebilir. Aktif dinleme,
muhtemelen bütün iletişim yetilerinin en önemlisidir. Aktif
dinleme, arabulucunun bütün bedenini ve zihnini çatışan
taraflar tarafından gönderilen mesajları dinlemeye adaması anlamına gelir. Empati ile
dinleme yeteneği ve isteği, genellikle arabulucuyu çatışmaya dâhil olan taraflardan ayıran
şeydir.

Amaç
Olumlu ve güvenli bir ortam yaratmak: Çatışan taraflar kendi düşüncelerini, duygularını
ve deneyimlerini açıklamak için gerekli zaman, alan ve ilgiyi alımlar. Bu, onlar için genellikle
özgürleştirici ve güçlendirici bir etkisi olan sıradışı ve oldukça tatmin edici bir tecrübe
olacaktır.
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Açıklık yaratmak: Çatışma tarafları, arabulucuların gerçekten anlamaya çalıştığını
hissettiği andan itibaren, sorunlarla ve diğer insanlarla daha yapıcı şekilde ilgilenmeye
başlarlar ve diğerlerini dinlemeye hazır olmaya başlarlar.
Konuşmacının duyulduğunu, anlaşıldığını, kabul edildiğini, değer verildiğini ve saygı
duyulduğunu hissettirmek.

Arabulucuya karşı iyi niyet yaratmak ve güven inşa etmek.
Gerginlik ve öfkeyi dağıtmak: Çatışan taraflar duygularını serbest bırakır ve öfkelerini
açığa vururlar.
Kendini yansıtmasını teşvik etmek ve netlik yaratmak: Çatışan taraflar, kendilerini
anlaşılır kılmak için, çatışma durumu hakkında kendi anlayışlarını ve duygularını daha
detaylı şekilde keşfetmek ve düşüncelerini ve anlatılarını yapılandırmak durumundadır.

Aşamalar
Aktif dinlemenin anahtarı, arabulucuların sözlü ve sözsüz olarak çatışma taraflarının
mesajlarını dinlediklerini ifade etmeleridir.

Çatışan tarafların mesajlarına sözlü tepkiler:
Sizin dinlediğinizi bilmesini sağlamak için:
Şöyle destekleyici ve cesaretlendirici yorumlar yapın: “Devam et” - “Sonra ne oldu?”
“Evet, anlıyorum” - “Biraz daha anlat” - “Ne olduğunu açıklayabilir misin?”
Kabul ettiğinizi ifade edin: “Anlıyorum” - “Tamam”.
Mesajı alımladığınızı tekrarlayın: “hmm” - “aha” - “oh”
Anlamı kontrol edin: “(…) dedin, doğru değil mi?” - “(…)’e kızgın görünüyorsun.”
Açıklığa kavuşturmak için sorun: “Anladığımdan emin değilim” - “Şunu mu dedin?”
“Bir örnek verebilir misin?”"
Bunları YAPMAYIN:
Düşüncelerinizi veya çıkarımlarınızı önermeyin, sorgulama yapmayın ya da tavsiye
vermeyin: Aktif dinleme, sadece dinlemek üzerinedir.
Şunlar gibi basmakalıp sözler kullanmayın: “O kadar kötü değil.” - “Üzülme” “Pireyideve yapma” - “Sakinleş”: Bu gibi sözler, anlayış yerine yargı gösterir.
Duygusal olarak bağlanmayın, sinirlenmeyin, kızmayın ya da eleştirel olmayın.
Değerlerinizin ve önyargılarınızın söylenenleri anlamanızı etkilemesine izin vermeyin.
Açık görüşlü ol ve konuşanı gerçekten anlamaya çalış.

Çatışan tarafların mesajlarına sözsüz tepkiler:
Şunları yaparak konuşmacıya bütün dikkatinizi verdiğinizi ifade edin:
Bedeninizi konuşmacıya doğru döndürün ve kişiye doğru yavaşça eğilin (diğer çatışma
tarafı ile iletişimi kaybetmeden)
Açık bir beden duruşu
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Uygun mimikler: Örneğin, baş sallamak
Uygun sürede göz kontağı
Olumlu bir ses tonu
Genellikle, aktif dinleme, diğer kişiyi anlama isteğini, kabul etmeyi, kişiye saygı duymayı
ve konuşmacıyla gerçek bir empati kurmayı gerektirir. Arabulucuların kendi düşüncelerini
ve gündemlerini bir kenara koymalarını, değerlendirmeyi beklemeye almalarını ve
konuşmacının meselelerini, duygularını ve tutumlarını anlamalarını bekler. Bu, zor bir
görevdir ve alıştırma yapılmalıdır.

Açımlama (Başka Sözcüklerle Anlatma)
Çatışma tarafları, kendi açılarından çatışmayı anlattığında, genellikle detaylar arasında
kaybolurlar. Bazen diğer tarafı aşağılar, suçlar ya da ona saldırırlar. Arabulucular, bunu
çatışan tarafların anlatımlarını açımlayarak önleyebilir, tarafların kendi cümlelerinin içeriğini
yeniden ifade ederek ve sözleri aşağılama ve suçlamadan arındırarak yaparlar.

Amaç
Anlatının anahtar noktalarının altını çizmek.
Anlatıyı yapılandırmak: Arabulucular, söylenenin farklı unsurlarını belirlerler ve birbiriyle
ilişkilendirirler, örn. Onlara atfedilen önem derecesini belirtir.
Empati ve anlayışı iletmek: Arabulucular, konuşmacının anlatmak istediğini kavradıklarını
gösterirler.
Çatışma tarafına arabulucuların mesajı doğru anlayıp anlamadığını kontrol etmek için bir
araç vermek.
Netlik yaratmak: Arabulucunun açımlaması, konuşmacıya çatışmaya belirli bir
mesafeden bakmak için bir fırsat verir ve kendi perspektifi konusunda daha iyi bir anlayış
kazandırır.
Hafifletmek: Arabulucular, anlatıyı temel noktalarına dokunmadan daha az kışkırtıcı hale
getirmek için kötü ya da aşağılayıcı beyanlardan arındırırlar. Böylece arabulucular, çatışma
taraflarının retoriğin ve tehlikelerin ötesine geçmesine yardımcı olurlar.
İletişimi yavaşlatmak: Çatışma tarafları, hızlı bir aşağılama ve suçlamaya giriştiğinde,
açımlama, anlatının hızını yavaşlatır ve tonunu değiştirir.
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Konuşmayı derinleştirmek: İyi bir açımlama, genellikle daha fazla şey açığa çıkarır,
konuşmacıdan daha fazla geri dönüş alır.

Aşamalar
Açımlama yaptığınızda, siz:
Konuşmacının mesajının temel gerçeklerini kendi kelimelerinizle yeniden ifade edin, örn.
“Ürünleriniz yine komşunuzun sığırları tarafından tahrip edildi.”
İlgiyi isteklere, ihtiyaçlara ve duygulara çekin: Konuşmacının mesajındaki isteklerive
duyguları saptadığınızda, bunları gün ışığına çıkarmak önemlidir, örn. “Diğer tarafın
ihanetine uğramış gibi hissettiğinizi söylediniz.”
Böyle yaparken,
Kendi kelimelerinizi kullanın ve papağan gibi davranmayın, örneğin;
Çatışma tarafı: “Arkamdan konuştuklarını fark ettiğimde çok gönül koydum. Neden gelip
benimle konuşmadılar ve bana işleri onlarla birlikte halletmek için bir şans vermediler?”
Açımlama: “Sorunları çözmek için doğrudan sana gelmedikleri için çok incindin.”
YANLIŞ: “Arkandan konuştuklarını fark ettiğinde çok gönül koydun. İşleri birlikte halletmek
için sana bir şans vermelerini dilerdin.”
Kısa ve öz olun: Bir açımlama, daima konuşmacının kendi ifadesinden daha kısa
olmalıdır; bu yüzden, söylenenin temel esaslarını koruyun ve gereksiz detayları ve
açıklamaları dışarıda bırakın.
Konuşmacının dilini temizleyin: İfadeyi açımlayın, böylece aşağılayıcı sözcükler ve
suçlamalar çıkarın, örneğin;
Çatışma tarafı: “O bir yalancı.”
Açımlama: “Ona inanmakta zorlanıyorsun.”
Olumlu yanların altını çizin, örneğin;
“Komşunun bu arabuluculuk konusunda uzlaşmasının iyi bir işaret olduğunu
düşünüyorsun.”
Kendi kişisel düşüncenizi ortaya koymayın ve kendi adına karar verme prensibini ihlal
etmeden sadece önerilerde bulunun.
Konuşmacıya katılıyormuşsunuz havası verecek herhangi bir şey söylemeyin: Diğer
tarafın protesto etmesine ya da arabuluculuktan çekilmesine yol açacak şekilde katılım
gösterecek ya da destekleyecek şeyler.
Konuşmacıya odaklanın, örneğin;
“SEN şöyle hissettin…” - “SEN şunu söylüyorsun…” - “SEN şuna inanıyorsun…”,
fakat şöyle değil: “Tam olarak nasıl hissettiğini biliyorum” - “Ben de böyle bir duruma
düşmüştüm.”
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Her zaman açımlamanızın doğru olup olmadığını kontrol edin, örneğin;
“Bu izlenim doğru mu?”
“Bu, bakış açınızı yeterince yansıtıyor mu?”

Özetleme
Özetleme, açımlamaya benzer bir tekniktir. Açımlamak,
çatışma taraflarından birinin söylediklerini anbean aktarma
yeteneğiyken, özet, birkaç dakikadır yapılan birkaç yorumun
içeriğini kısaltmaktır.

Amaç
Anlatının esas noktalarının altını çizmek.
Bir anlatıyı yapılandırmak ve arabuluculuk üzerindeki odağı devam ettirmek:
Arabulucular, söylenenlerin farklı öğelerini belirlerler ve onları birbiriyle ilişkilendirirler, örn.
Dereceyi ve onlara atfedilen önem sırasını dile getirerek.

Aşamalar
Söylenenin özünü bulun ve ortaya koyun, örneğin;
“a) Bu toprak nesillerdir sizindi, b) diğer tarafın toprak üzerindeki iddialarının bir geçerliliği
yok ve c) bir parçadan vazgeçmeye maddi gücüm yetmez dedin”
Çatışan tarafların gösterdiği ilerlemeyi destekleyin, örneğin;
“Şimdiye kadar birkaç önemli sorunu netleştirdiniz…”
Tarafların kaygılarını tanımlayın:
“Nerede olduğumuza bir bakalım. Kazım iş yükünden bahsediyor ve Muhammed bütçe
konularını gündeme getiriyor. Her biriniz durumun farklı yönleri hakkında kaygılısınız.” "
Ortak istekleri ya da ortak anlaşma alanlarını işaret edin:
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“Açıkça ikiniz de kendi topluluğunuz için en iyisini istiyorsunuz. Ve ikiniz de çevreyi
önemsiyorsunuz.”

Anlaşmazlık ya da var olan çalışma alanlarını gözden geçirin:
“Tamam, yani hâlâ sığırla ilgili sorun var” - “Ayrıca (...) hakkındaki sorunlara da eğilmemiz
gerekiyor” - “Bu çatışmanın ilişkimizi nasıl etkilediğini öğrendik. Ancak henüz durumun
ailelerinizi nasıl etkilediğini duymadık.”

Döngü

(6)

Daha derin bir anlayış geliştirmek, arabulucukta hayati öneme sahiptir ve anlayış döngüsü,
bu çabanın merkezidir. Döngü, diyaloga ve sürece odaklanmamıza yardım eden bir
tekniktir. Döngü yoluyla, anlayış, arabuluculuk süreci boyunca sistematik, esaslı ve samimi
bir şekilde gelişir.

Amaç
Döngü, pek çok olumlu etkiye sahiptir:
Sadece anladığınızı düşünmektense, diğer kişiyi gerçekten anlamanızı sağlamak
İlgiyi ve dikkati ifade etmek
İrtibat yaratmak
Sakinleştirmek ve yavaşlatmak
Karşı taraf için dinlemeyi ve anlamayı kolaylaştırmak
Bir şeyin önemini ve ağırlığını doğrulamak
Bunlardan dolayı, döngü saygıyı ifade etmenin bir yoludur.

Aşamalar
Arabulucunun döngüsünün dört aşaması (7) vardır:
1.
2.
3.
4.

Anlamaya çalışmak.
Anladığını ifade etmek.
Tarafın anlaşıldığını hissedip hissetmediğini sormak.
Bu onayı almak.

Eğer taraf, kesin bir şekilde anladığınıza onay vermezse, döngüyü tekrar edin. Böylece
tarafı tekrar ifade etmeye, ekleme yapmaya, söyleneni ve anlaşılanı tamamlamaya davet
edersiniz.
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6. Juliane Ade tarafından yazıldı.
7. Bu 4 aşamalı model, Jack Himmelstein vd.’nin materyallerine dayandırılmıştır.

Ayna Tutma
Çatışma, sıklıkla öfke, korku, kızgınlık ya da hayal kırıklığı
gibi güçlü duygular ile ilişkilendirilir. Ancak çatışma tarafları,
çatışmanın duygusal tarafını görmezden gelmeye eğilimlidirler
ve doğrudan sorunun özüne yönelirler. Bu, yoğun duyguların
azalmasına ve mantıklı tartışma yolunun kapanmasına yol
açar. Bu yüzden, duygular konunun özüne girilmeden önce
tanımlanmalı ve bunlarla ilgilenilmelidir. Bu da, ayna tutma
yoluyla başarılabilir ki; bu, çatışan tarafların duygularını
yansıtarak yapılır.

Amaç
Empati, kabul ve saygı göstermek.
Çatışan tarafların kendileri hakkındaki farkındalığı artırmak: Arabulucular, açığa
vurulmamış duyguları ayna tutarak gün yüzüne çıkarırlar.
Diğer tarafın duyguları için farkındalık yaratmak: Bir tarafın duyguları hakkında
konuştuğunu duymak, karşı tarafın duygularına dikkat çeker.
Duyguları ifade etmenin kabul edilebilir olduğunu anlama konusunda cesaretlendirmek.
Duyguların derinliğini kabul etmenin çatışmanın özüne dikkat çekmek için önemli bir
önkoşul olduğu anlayışını cesaretlendirmek

Aşamalar
Bazen çatışan taraflar, duygularını doğrudan tanımlarlar. O zaman, bütün arabulucular,
bunu kendi cümleleriyle özetlemelidirler. Ancak sıklıkla duygular daha az dile getirilir, hatta
gizlenir. Bu durumda, arabulucular şunları yapmak durumundadır:
Konuşmacının beden diline ve sözlerin altındaki mesaja dikkat etmelidir.
Kendi cümleleriyle neyin anlatıldığını ifade etmelidir, örneğin;
“Yani şunun hakkında üzgünsün (?)”,
“Durumun senin için çok zor olduğunu anlıyorum (?)”
Yapılan çıkarımın doğruluğunu kontrol edin, tarafın onaylamasına izin verin.
Ancak kişisel ve kültürel duyarlılıklar nedeniyle, doğrudan referans vermeksizin
konuşmacının duygularına cevap vermek, bazen gerekli olabilir.
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Temellendirme Soruları
Arabuluculukta, odağı, duruşlar ya da iddialardan ihtiyaçlara ve isteklere kaydırmamız
gerekir (bkz. Duruşlardan İsteklere syf. 9). Dikkatle dinledikten sonra sorulan sorular,
belirtilen duruşların altında yatan istekleri ortaya çıkarabilir. Bu sorulara temellendirme
soruları diyoruz, çünkü arabulucuların ve tarafların sürdürülebilir bir kazan-kazan çözümü
bulmaları için gönderme yapmaları gereken esas ihtiyaçlar, duygular ve korkular konusunda
temele ulaşmasına yardımcı olurlar.
Çatışan taraflar, diğer tarafın bilgisi, doğruluğu ve hatta ahlakı hakkında pek çok yargıya
sahiptir. Temellendirme soruları, diğer tarafın yanlış ya da kötü yargılarına rehberlik eder.
Bunlar yerine, taraflar, diğer tarafça kabul edilebilecek ve anlaşılabilecek duygular,
ihtiyaçlar ve nedenlere varabilir.

Amaç
Dışlayıcı duruşlardan uzaklaşmak.
Duruşların arkasındaki motivasyonlar konusundaki anlayışı derinleştirmek.
Diğer taraflarca anlaşılabilecek nedenler ortaya koymak.
İhtiyaçlar, duygular ve dilekler üzerine odaklanmak.
Benzerlikleri ve ortak insani durumları bulmaya yardım etmek.
Karşı taraf için empatiyi, şefkati ve sempatiyi desteklemek.

Aşamalar
İhtiyaçları sormak
Eğer bir taraf iddialarıyla bir duruş belirtiyorsa, şunları sorabilirsiniz:
- “(…) konusunda (bu kadar) önemli olan nedir?”
- “Neden ona ihtiyacın var?”
- “Eğer (…) olsaydı senin için ne daha iyi olurdu?”
- “Bununla hangi ihtiyacın karşılanmış olacak?”
“Hayır”ı dönüştürmek
Eğer bir taraf olmasını istemediği bir şey konusunda duruş belirtiyorsa şunları sorabilirsiniz:
- “(…) konusundaki kaygıların neler?”
- “Eğer (…) olursa, neden korkuyorsun?”
- “Eğer (…) olsaydı, senin için ne daha kötü olurdu?”
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- “Bunun yerine neyin olmasını/neyi hissetmek/görmek isterdin?”
- “Eğer durum bu olmasaydı, o zaman ne yapacaktın?”
Genellemeleri dönüştürmek
Eğer taraflar ne istediklerini dile getirirken genellemeler kullanıyorsa (örn. “Daha iyi bir
şekilde iletişim kuracağımızı umarım”), şunları sorabiliriz:
- “Bunu (kendi içinde) nasıl gerçekleştirirdin?”
- “Tam olarak ne farklı/iyi/kötü olurdu?”
- “O zaman tam olarak ne yapmak isterdin?”
- “Bunun nasıl görüneceğini tarif edebilir misiniz? Tam olarak ne yapardınız ya da
söylerdiniz? Diğerleri ne yapardı ya da söylerdi?”
“Temele” ulaşmak, bir sorudan daha fazlasını gerektirir. Bu, bir soğanı soymak gibidir: Bir
soru ile ancak bir katı kaldırabilirsiniz. Bu yüzden, temellendiren soruları defaten sormanız
gerekir.
Derine indikçe, kişi de daha iyi anlaşıldığını hissedecektir ve böylece sakinleşecektir,
yaratıcı çözümler için algısı açılacaktır ve bakış açılarının değişmesine bile yol açabilecek
şekilde diğer tarafın kaygılarını anlamaya çalışmak için hazır hale gelecektir.

Döngüsel Sorular
Döngüsel sorular, 1970’lerde sistemik terapi çerçevesi içinde ortaya çıktı. Arabuluculukta,
bu sorular, bir çatışma tarafını genellikle hemen farkına varmadan diğerinin gözünden
bakmaya davet ediyor. Diğer durumlarda, döngüsel sorular, tarafların çatışmayı, çatışmaya
dâhil olmayan dışardan üçüncü bir kişinin bir bakış açısı ile görmelerini sağlıyor.

Amaç
Çatışmanın arka planını keşfedilmesine yardım etmek.
Tarafların duygularını, isteklerini ve korkularını ortaya çıkarmak.
Karşılıklı empati yaratmak.
Bakış açısı değişikliğini etkili biçimde kolaylaştırmak.
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Kolaylaştırıcıların ve çatışma taraflarının çatışmanın dinamikleri konusunda fikirler
geliştirmesini sağlamak.

Aşamalar
Arabulucu, A tarafına döner:
- “B, (çatışmanın o anında) ne hissetti/düşündü?”
- “B, bunu nasıl deneyimledi? B, buna ne söyledi?”
- “B için özellikle önemli/üzücü olan nedir?”
- “B’nin durumunda sen nasıl hissederdin?”
- “B, arkadaşlarına senin/olay hakkında neler söylüyor?”

G r u p Ç a l ı ş m a s ı , H a t a y ’d a A r a b u l u c u l u k E ğ i t i m i

Bakış açısı değiştirme sorunu, büyük ve genelikle hoş olmayan bir sorundur. Başarısı
ancak sonradan ölçülebilir. Bu nedenle, eğer A, tepki vermekte tereddüt ederse (örneğin,
“Bunu bilemem” diye cevaplarsa), arabulucu onu desteklemeye ve motive etmeye devam
etmelidir (örneğin, “Evet, ama bilseydin…” ya da “Sadece nasıl bir şey olabileceğini
söyleyin!”).
A’nın cevabı, bir varsayımdan ibarettir, fakat arabulucu, B’den A’nın cevabını doğrulamasını
isteyebilir:
- “Bunları A’dan duymak nasıl geliyor?”
- “Bu, o zaman hissettiğin şey mi? Başka ne hissettin?” veya “Böyle değilse, nasıl
hissettin?”
Arabulucu kısa bir süre sonra benzer şekilde B’ye de sorular yöneltecektir.
- “A, bunu nasıl deneyimledi? Buna A ne dedi?”
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Döngüsel soruları, değişimli olarak her iki tarafa yönlendirmek önemlidir. Ayrıca döngüsel
soruları sormadan önce, çatışan tarafları aktif dinlememiz, açımlamamız ve onlara ayna
tutmamız çok önemlidir. Çatışan taraflar, ancak dinlenildiklerini ve belirli bir yere kadar
anlaşıldıklarını hissettiklerinde, diğer tarafın açısından bakmaya yönelik adım atarlar.
Döngüsel sorular aynı zamanda çatışmayı dışarıdan bir bakış açısıyla görmek için de
kullanılabilir:
- “Başkaları senin hakkında ne söyler/düşünürler?”
- “Meslektaşların senin hakkında ne diyorlar?”

Beyin Fırtınası
Beyin fırtınası (8), çok sayıda yaratıcı fikir üretmek için en yaygın kullanılan yöntemdir. Hem
bireyler hem de daha büyük gruplar tarafından uygulanabilir.
Arabuluculukta, beyin fırtınası, çatışmayı çözmek için seçenek üretmekte kullanılır. Çok
sıklıkla, diğer seçenekleri gerçekten göz önüne bile almadan, en aşikâr olan seçeneklere
yöneliriz. Uygulanabilir olup olmadığını değerlendirmeden önce yapılan beyin fırtınası,
olası seçeneklerin sayısını artırır. Bu yolla, gerçek bir seçenek üretiriz. Aynı zamanda,
beyin fırtınası süreci, yenilikçi ve yaratıcı fikirleri teşvik edecek şekilde kurgulanır. İlk
bakışta gerçeklikten çok uzak veya biraz çılgınca gelen fikirler dahi hoş karşılanırlar.
Dillendirildiklerinde başka fikirlerin doğmasını sağlayabilirler. Diğerlerinin fikirlerinin üzerine
inşa edilmesi, beyin fırtınasının en değerli özelliklerindendir.

Amaç
Çok sayıda fikir toplamak.
İnsanları kalıpların dışında düşünmeleri ve yaratıcı fikirler üretmeleri için
cesaretlendirmek.
İnsanların muhtelif tecrübelerini bir araya getirmek.

Aşamalar
Arabulucu, beyin fırtınasının kurallarını açıklar ve tarafları fikirler üretmeleri konusunda
cesaretlendirir:
Ne kadar gerçek dışı tınladığına bakılmaksızın tüm fikirler hoş karşılanır.
Bu aşamada amaç, mümkün olduğunca çok seçenek toplamaktır. “Henüz en iyi
seçeneği aramıyoruz, mümkün olduğunca çok seçenek arıyoruz.”
Fikirler hakkında yorum ve açıklama yapılmamalı ve yargıda bulunulmamalıdır.
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8. Beyin fırtınası, esas olarak Alex Osborn’un ürettiği bir kavramdır.
Bkz. Applied Imagination – Principles and Procedures of Creative Problem-Solving.

Bir kişi, bir fikrin yaptığı çağrışımla diğerine geçiş yapabilir. Tabii ki, kişilerin fikirleri
birleştirmesine veya fikirlere katkı yapmalarına izin verilir.
Taraflar, uzun uzun düşünmemelidirler. Hız, otosansürü aşmaya ve doğaçlama ve
yaratıcılığa alan bırakılmasına yardımcı olabilir.
Eğer taraflar, kuralları unutur, tartışmaya başlar veya belli seçenekler üzerine yorum
yaparlarsa, arabulucu, dostane bir biçimde bunu sonlandırmalı ve onları yeniden yaratıcı
aşamaya davet etmelidir. “Her şeyi bir sonraki aşamada tartışacağız. Şimdi daha fazla
seçenek arıyoruz. Yeni seçenekler. Yaratıcı fikirler. Daha başka ne yapabilirsiniz?” Eğer bir
taraf, henüz fikirlere katkı sunmadıysa, bu tarafı cesaretlendirmeli ve onları da fikirlerini
paylaşmaya davet etmelidir.

Görselleştirme
Sözü edilen tüm fikirleri, moderasyon kartlarına veya kâğıt tahtasına yazalım. Eğer kâğıt
tahtası kullanıyorsak, tüm tarafların fikirleri için bir yaprak kullanalım. Numara veya harf
kullanmayalım veya bir fikir diğerinin arkasına gelecek şekilde listelemeyelim, çünkü bunlar,
bazı fikirlerin diğerinden daha önemli olduğu izlenimi uyandırabilirler. Bunların yerine, tüm
fikirleri hiçbir düzene bağlı olmadan yazabiliriz.
Ancak bir sonraki aşamada, tarafları bu seçenekleri tartışmaları, değerlendirmeleri,
kategorize etmeleri ve ilişkilendirmeleri için destekleriz.
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B Ö LÜ M I I I
T E K TA R A F İ L E Ç A L I Ş M A K

Bir Danışmanlık Metodu Olarak
Çatışma-Bakış Açısı-Analiz (ÇBA)

(9)

Genellikle yalnızca taraflardan biri çözüme ilgi duyarken, diğerleri çatışma çözümüne
bağlı kalmaya (henüz) istekli değildirler. Bu durumda, arabulucu, çatışma rehberliği ya
da çatışma danışmanlığı olarak bilinen bir süreç olan bireysel rehberliğe başvurulabilir.
inmedio tarafından son 10 yılda geliştirilen Çatışma-Bakış Açısı-Analiz (ÇBA), bu bağlamda
yardımcı bir yöntemdir. Arabuluculuğun temel yaklaşım ve prensiplerini takip eder. Bireysel
rehberlik, çatışma konularını daha fazla tanımlamak, dâhil olan bütün tarafların bakış açıları
konusunda yeni öngörüler kazanmak, çatışmayı üretken yollardan işaret etmek ve yaratıcı
çözümler oluşturmak için destek arayan tarafa yardımcı olur.

1) Giriş ve Kısa Öykü Anlatısı
Gelecek odaklı şu gibi sorular sorarak, danışanın hedeflerini çözümleyin: “Eğer
bu rehberlik başarılı olursa, senin için ne farklı olacak?” - “O zamana kadar henüz
bilmediğin neyi bileceksin?” - “Bunu nasıl fark edeceksin?” veya “Neyi farklı yapacaksın?”
“Çevrenizdeki insanlar bir şeylerin değiştiğini nasıl fark edecek?”
ÇBA danışma metodunu kısaca açıklayın. Bu açıklama, güven ve şeffaflık yaratır.
Danışanın hikâyeyi kendi bakışından kısaca anlatmasına izin verin ve onu aktif olarak
dinleyin. Bu danışanın yükünü hafifletir ve geri kalan bölüm için bir yapılandırma yardımı
olarak hizmet eder.
Danışanın hikâyesini açımlayın, duygularına ayna tutun ve çatışma konularını
çözümleyin.

2) Kim harekete geçer? Çatışan tarafların tanımlanması
Renkli moderasyon kartlarına çatışmanın bütün taraflarının isimlerini ve rollerini yazın.
Bütün çatışma tarafları için aynı rengi kullanın.
Danışan grubuna izin verin ve kendisinin uygun olduğunu düşündüğü kartları onun için
ayarlayın. Büyük bir masa kullanın, kartları tahtaya ya da yere yapıştırın.

3) Ne yapıldı veya söylendi? Çatışma taraflarının eylemleri ve söylemleri
Danışana şu gibi sorularla konuyla en alakalı gerçeklerini, eylemlerini ve ifadelerini
sorun: “A ile B, artık birbirleriyle konuşmuyorlar” ya da “A, B’yi işten çıkardı”. İfadeler
orijinal haliyle verilmelidir: Örneğin, “A, ‘Eğer C işe geç kalmayı bırakmazsa, onu kovacağım’
dedi.” Buradaki amaç, gerçeklere sadık kalmak ve bunları danışanın yorumlamalarından
ayırmaktır. Danışman, önyargısız kalmalıdır.
Bunları renkli moderasyon kartlarına yazın. Her bir eylem veya ifade/alıntı için farklı
kartlar kullanın.
Çok uzun yazmayın: Her bir taraf için 3-4 kart genellikle yeterlidir.
Kartları hâlihazırda masanın üzerinde veya yerde duran çatışma taraflarının kartları ile
eşleştirin.
9. Çatışma-Bakış Açısı-Analiz, inmedio tarafından geliştirilen bir arabuluculuk-örnek aracıdır.
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4) Neden? Çatışma taraflarının gerekçeleri üzerine fikirler
Şimdi danışanı diğer çatışma taraflarının bakış açılarını kavramak için cesaretlendirin. Bu
noktada, arabulucunun yardımıyla danışanlar, “empati listesi” denilen bir liste oluşturur.
Farklı kişiler ya da grupların ne hissettiğini, neye ihtiyaçları olduğunu (ne istediklerini) ve
neden korktuklarını bir kâğıt tahtasına (hazır bulunan taraf ile birlikte) yazın. Her bir çatışma
tarafı/grubu için, bir sayfa kullanın. Her bir çatışma tarafının bakış açısından her şey uygun
sözcüklerle ifade edilir. Örneğin:
“Ben, çatışma tarafının ismi, şöyle hissediyorum (...)” (“Ben A, B tarafından tehdit edildiğimi
hissediyorum.”)
“Ben, çatışma tarafının ismi, şunu istiyorum (...)” (Ben A, farklılıklarımızı çözebilmemizi
istiyorum.”)
“Ben, çatışma tarafının ismi, şundan korkuyorum (...)” (“Ben, A, bu çatışma yüzünden iyi
ünümü kaybetmekten korkuyorum.”)

Herkesin listeyi hangi taraf için hazırladıysa onun açısından bakabilmesi çok önemlidir. Bu,
başkası ne hissederdi vs. diye düşünmek değildir. Bunun yerine, tamamen kendini diğer
kişinin yerine koymayı gerektirir. Bu, “içsel ben bakış açısı”yla düşünmek ve hissetmek
anlamına gelir.
Bir grup danışan ile çalışıyor olmanız durumunda, onların da aynı zamanda farklı listeler
yaptığı (her bir çatışma tarafı için bir tane) alt gruplar oluşturabilirsiniz. Sadece bir danışan
ile çalışıyorsanız, listeler tek tek yapılmalıdır. Her zaman çalıştığınız taraf için bir grafikle
başlayın.
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Sonraki adımda, bu empati listeleri danışan, arabulucu ya da başka bir grup üyesi
tarafından sesli olarak okunur. Böylece, her bir tarafın iç sesleri dile getirilmiş olur. Yine
çatışma tarafları hakkında değil, onların bulunduğu yerden konuştuğunuzdan emin olun.

Görselleştirme
Aşama I - Sözlü
II - Kim? Çatışan taraflar

Y Tarafı

Z Tarafı

III - SEN ne yapacaksın?
Tarafın eylemlerini not
edin. Sadece gerçekleri.
Suçlama yok.

Tarafın eylemlerini not
edin. Sadece gerçekleri.
Suçlama yok.

IV - Empati listeleri
Duygular, İstekler,
Korkular
Ben Y, şöyle hissediyorum (…)

Ben Z, şöyle hissediyorum (…)

Ben şunu istiyorum (...)

Ben şunu istiyorum (...)

Ben şundan korkuyorum (...)

Ben şundan korkuyorum (...)

5) Seçenekler oluşturmak
Şimdi sıra ortak isteklerin, farklılıkların ve anlayış köprülerinin belirlenmesinde: Çatışma
taraflarının hangi istekleri aynı, hangileri birbiri ile çelişiyor? Anlayış köprüleri, benzer ama
farklı kökleri ya da göndermeleri olan duygular, ihtiyaçlar (istekler) ve korkulardır. Örneğin,
hiçbir çatışma tarafı, küçük düşürülmek istemez ama diğer tarafın tam olarak bunu
yapacağından korkar. Bu ortak korku, korkunun kaynağı farklı olsa da, her iki tarafın da
birbirlerini anlayabilecekleri bir nokta ile ilişkilenmelerini sağlayabilecek bir şeydir.
Bir sonraki adımda, danışandan ve gruptan, seçenekler üzerine beyin fırtınası yapmaları
istenir. Kolaylaştırıcı, danışanı/grubu yaratıcı olmaları ve gerçekçi olmayan fikirleri dahi
dillendirmeleri için cesaretlendirir.
Her şey bir panoda listelenir, böylece görülebilir hale gelir. Bu tabloya bakmak, yeni fikirler
yaratır. Bu aşamada, fikirler hakkında tartışmalardan kaçının.
Yalnızca bunu bitirdikten sonra, aşağıdaki kriterlere göre bu seçenekleri değerlendirin:
Hangi seçenekler, bütün çatışan tarafların azami çıkarı ve ihtiyacını (ya da isteğini) göz
önünde bulundurur? Hangi seçenekler, çatışan tarafların korkularını azami seviyede
azaltıyor? Bu seçenekler, kazan- kazan bağlamında tanımlanan, en uygulanabilir ve
sürdürülebilir olanlardır.
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6) Seçeneklerin uygulanması
Kazan-kazan çözümlerini veya en uygulanabilir seçenekleri danışanla birlikte tartışın ve
derinleştirin. Şöyle sorular üretin:
- “En uygulanabilir görülen seçenekleri uygulamaya koymak için hangi aşamalar kat
edilmelidir?”
- “Siz (danışan) bu aşamalara ne tür katkılar sunabilirsiniz?”
Yine bakış açılarını değiştirmek faydalı olacaktır: “Eğer bu adımı atarsan, diğer taraf/taraflar
muhtemelen nasıl karşılık verecekler? Bir şeyden korkabilirler mi? Diğer tarafça yanlış
anlaşılmamak için yapabileceğin bir şey var mı?”
Danışan, daha sonra bu seçenekleri uygulayıp uygulamama veya nasıl uygulayacağı
konusunda karar vermekte özgürdür.

7) Danışmanlığın sonucu
Danışandan danışma hakkında geri dönüş alın. Şöyle sorular üretin:
- “Bu çatışmadan ne gibi yeni sezgiler kazandın?”
- “Senin için ne değişti?”
- “Danışmadan ne sonuçlar çıkardın?”
Bu bölümü kapatmak için, toplantıda nelerin başarıldığını özetleyin ve danışana işbirliği için
övgüde bulunun.
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Vaka Çalışması: Apartmanda Yangın - Kim Ödeyecek?
Suriyeli bir aile babası, Wassim Alhosain, Suriyeli sığınmacılara yardım sağlayan bir sivil
toplum kuruluşuna gelir. Çaresizdir, çünkü ev sahibi ile bir çatışması vardır ve karısı,
çocukları, kız kardeşi ve yeğenleri ile birlikte yaşadığı evden çıkarılacağından korkmaktadır.
Arabuluculuk ve ÇBA eğitimi almış olan bir sosyal hizmet çalışanı kendisine arabuluculuk
danışmanlığı önerir.

1) Giriş ve kısa anlatı
Başlangıçta danışman sordu: “Eğer bu seans ve çatışmanın analizi yardımcı olursa, daha
sonra şimdi bilmediğin neyi öğreneceksin?” Alhosain, ev sahibi ile nasıl geçineceğini ve
ailesini ve kendisini tehditlerden nasıl koruyacağı konusunda fikir sahibi olacağını söyledi.
Sonraki aşamalar hakkında kısa bir açıklamadan sonra, Alhosain’den ne olduğunu kısaca
anlatması istendi. Zaman zaman danışman, danışanın hikâyesini açımlar ve duygularına
ayna tutar.
Ne olduğunun anlatıldığı bu süreç boyunca, dairenin mutfağındaki küçük bir yangın
öncesinde, Alhosain ve ev sahibi arasında iyi ilişkilerin olduğu açığa çıkar. Yangından
sonra, ikisi mutfaktaki bu yangından kimin sorumlu olduğu konusunda sert bir tartışmaya
girmiştir. Ne ev sahibi ne de kiracının yangın sigortası yoktur.

2) Kim harekete geçecek? Çatışma taraflarının belirlenmesi
Ne olduğunu özetledikten ve Alhosain’in öfke ve umutsuzluğu da kapsayan duygularına
ayna tuttuktan sonra, danışman, moderasyon kartlarının üzerine çatışmanın bütün
taraflarının rollerini ve isimlerini yazmaya başlar:

Muhammed Yılmaz

Wassim Alhosain

(Ev Sahibi)

(Kiracı)
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3) Ne yapıldı ya da söylendi? Çatışan tarafların eylemleri ve söylemleri
Danışman, farklı renklerdeki moderasyon kartları üzerine çatışma taraflarının ne söylediğini
veya yaptığını yazar. Bu aşamada, gerçekten sadece yapılan ya da söylenen şeylere
odaklanır, hiçbir yorumu yazmaz.
Alhosain, daha fazla gerçekten bahsetmesine rağmen, danışman sadece konuyla en çok
ilgisi olanları yazar. Her bir alıntı ya da eylem için, danışman farklı kartlar kullanır. Kartlar
tarafın isim kartının altına koyulur.

Muhammed Yılmaz

Wassim Alhosain

(Ev Sahibi)

(Kiracı)

“Mutfaktaki yangın
sizin suçunuz. Çok
kalabalıksınız.”

“Elektrik sistemi
kötüydü. Bu yüzden
bizim suçumuz değil.”

“Her şeyi tamir etmek
5.000 TL’ye mal
olacak. Bunu ödemeniz
gerekiyor.”

“Böyle bir paramız
yok ve bu, zaten bizim
suçumuz değil.”

“Kız kardeşinin
ailesinin de taşındığını
bana söylemediniz.
Beni aldattınız.”

“Kız kardeşimi ve
çocuklarını misafir etmek
benim hakkım. Gidecek
başka yerleri yok.”

“Eğer zararı
karşılamazsanız, evden
çıkın.”
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Muhammed Yılmaz’ın
avukatı 5.000 lirayı ödeme
ve evi boşaltmaları için
tebligat gönderdi.

“Yasal sığınmacı
durumumuzdan
yararlanıp bizi
sömürüyorsunuz.”
Alhosain, diğer kiracılara
Yılmaz’ın Suriyeli kiracıları
sömürmeye çalıştığını
söyledi.

4) Neden? Çatışma taraflarının gerekçeleri üzerine düşünceler
Bir sonraki aşamada, danışman, danışanla birlikte bir empati listesi doldurmaya başlar
(aşağıda görebilirsiniz). Bu, hem danışanın hem de danışmanın takım çalışmasıdır.
Danışman, Alhosain’in bakış açısından bakmaya başlar ve konuşur, örneğin: “Korkuyorum.
Sömürülmüş hissediyorum(...)”
Bu ilk empati listesi bitirildikten sonra, danışman, Alhosain’i diğer tarafın bakış açısından
bakması için cesaretlendirir. Bu noktada, her ikisi de ev sahibinin bakış açısından bakar ve
örnek bir empati listesi oluşturur.
Kendini listesi hazırlanan tarafın gerçekten yerine koymak veya bakış açısından bakmak
çok önemli. Bu, örneğin ev sahibinin ne hissedebileceği vs. hakkında düşünmek değildir.
Bunun yerine, ev sahibinin yerine kendini koymak gerekir. Bu, ev sahibi Muhammed
Yılmaz’ın “içsel ben-bakış açısı”ndan düşünmek ve hissetmek gerektiği anlamına gelir.
Bizim örneğimizde liste bu şekilde:
Ben kiracı Wassim Alhosain,
şöyle hissediyorum:

Ben ev sahibi Muhammed Yılmaz,
şöyle hissediyorum:

-

-

sömürülmüş,
haksızlık edilmiş,
korkmuş, gergin,
tehdit edilmiş,
güçsüz,
aldatılmış,
yasal statüm nedeniyle zayıf,
sorumlu,
kızgın.

Ben Wassim Alhosain şunları istiyorum:

-

iyi bir çözüm bulmak,
barış içinde yaşamak,
aileme ve kardeşime yardım edebilmek,
çocuklarımın güvende olması,
saygı,
adil davranılmak.

Ben Wassim Alhosain şunlardan
korkuyorum:

- suçlu muamelesi görmekten,
- yaşadığımız yeri kaybetmekten,
- çocuklarımın/ailemin acı çekmesinden,
- yaşadığımız yere paramızın
yetmemesinden,
- sokaklarda ya da bir kampta yaşamaktan,
kalma ihtimalim olmamasından,
- onurumuzu kaybetmekten,
- hastalanmaktan,
- ölebilecek olmamızdan,
- yasal statümü kaybetmekten.

güçlü,
aldatılmış,
tehdit edilmiş,
üzgün,
yalan söylenmiş,
kızgın,
korkmuş.

Ben Muhammed Yılmaz şunları istiyorum:

-

dairemin emin ellerde olması,
çocuklarımı üniversiteye gönderebilmek,
adil bir ev sahibi olarak görülmek,
saygı görmek,
sığınmacıları desteklemek,
evimde huzur.

Ben Muhammed Yılmaz şunlardan
korkuyorum:

- çok para kaybetmekten,
- evimin yanabilecek olmasından,
- saygınlığımı kaybetmekten,
- eğer Alhosian’le kontratı sonlandırırsam
intikam almasından,
- dairemin berbat edilmesinden,
- komşularımın şikayetlerinden,
- ihtiyacı olan insanları sömürmekle
suçlanmaktan,
- çatışmanın tırmanmasından.

Önümüzdeki aşamada, bu empati listeleri danışan ya da danışman tarafından sesli okunur.
Böylece her bir tarafın, kiracı ve ev sahibinin iç sesleri dile getirilmiş olur.
Tekrar söyleyelim, çatışma taraflarının bakış açılarından konuşmalıyız, onların hakkında
değil.
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5) Seçenekler üretmek
Şimdi ortak istekler, farklılıklar ve anlayış köprüleri belirlendi. Tarafların hangi istekleri
örtüşüyor, hangileri birbiriyle çelişiyorlar? Bu örnekte, danışan Alhosain, ev sahibinin de
kendine benzer olabilecek duyguları, korkuları ve istekleri olabileceğini görebildi.
Bundan sonra, danışan ve danışman her iki tarafın da duygularını, isteklerini ve korkularını
çözümleyecek muhtemel seçenekler arar. Her ikisi de seçenekler üzerine beyin fırtınası
yapar. Kolaylaştırıcı, Alhosain’i yaratıcı olması ve ilk bakışta gerçekçi görünmeyen fikirler
de dâhil her türlü fikri dile getirmesi için katılım gösterir ve cesaretlendirir. Her şey bir pano
üzerine listelenir. Bu aşamada, seçenekleri tartışmamak önemlidir.
Bizim örneğimizde seçenekler listesi bu şekilde:

I. Seçenekler
- Yakın bir toplum merkezinde bir
avukata yasal önerisini sorun
- Ev sahibi ile tekrar konuşun
- Ev sahibinden tarafsız bir üçüncü
kişiyle (muhtar ya da bir arabulucu gibi)
bir çözüm önerisini aramasını isteyin
- Elektrikçi olan bir tanıdığa tavsiyesini
sorun
- Ev sahibine bir anlaşma teklifinde
bulunun: Alhosain ve zanaatkâr olan
iki Suriyeli arkadaşı tamiratı bedava
yapabilirler, ev sahibi ise sadece gerekli
şeyler için para öder.
- Daha ucuz bir daire arayın
- Ev sahibini davet edin, böylece
çocukları kişisel olarak da tanıyabilir

II. Seçenekler
- Ev sahibine kız kardeşim taşınmadan
onu bilgilendirmediğim için üzgün
olduğunuzu söyleyin
- Ayrıca kız kardeşinizin kocasının
ölümünü söyleyin
- Eğer yaptırmaya karar verirse yangın
sigortasının yarısını kiraya eklemesini
teklif edin
- Eğer paylaşma konusunda
anlaşılabilirse taksitle ödeme teklif edin
- Özkan Bey’den (saygı duyulan bir
komşu) tavsiye isteyin
- Özkan Bey’den ilk önce onun ev
sahibi ile konuşmasını isteyin
- Muhammed Bey’in oğlu ile konuşun

Yalnızca çok sayıda farklı seçenek topladıktan sonra, bu seçenekler şu kritere göre
değerlendirilmelidir: Hangi seçenekler her iki çatışma tarafının da çıkarlarını ve ihtiyaçlarını
(ya da isteklerini) azami seviyede göz önünde bulunduruyor?
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BÖLÜM I V
B İ R V E YA DA H A FA Z L A
TA R A F İ L E Ç A L I Ş M A K

Arabuluculuğun Aşamaları

(10)

Arabuluculuk süreçleri, çok farklı olabilmelerine rağmen, kişi, bir arabuluculuk dâhilindeki
farklı aşamaları ayırt edebilir. Bu, arabuluculuğun bu süreçleri boyunca doğrusal olarak
ilerlediği anlamına gelmez. Ancak aşamalar, arabuluculuk eğitimi alanlara nerede oldukları
ve nereye gittikleri konusunda fikirleri olması için yardımcı olabilir. (11)

Arabuluculuğun Aşamaları

Arabuluculuk Öncesi
Amaç
Bu aşama, her şeyi ve herkesi arabuluculuğun başlangıcı için hazırlama üzerinedir.
Arabulucu, çatışma taraflarıyla iletişimi kurar ve onların arabuluculuk sürecine katılımları
konusunda hazır olup olmadıklarını değerlendirir. Bu, güven inşa etmek ve onları
arabuluculuk sürecinde ve bir üçüncü taraf konusunda hemfikir olmaları adına desteklemek
için bir taraf veya her iki tarafla yürütülen arabuluculuk öncesi süreci içerebilir.

Aşamalar
1) Taraflarla iletişime geçmek: Sıklıkla bir taraf arabuluculuk sürecine ilgi gösterir ve
arabulucuyla iletişime geçer. Arabulucu, bu tarafı diğer taraf/tarafların katılmaya istekli
olup olmadıkları ve hangi koşullar altında katılmaya istekli olacaklarını bulmak için
desteklemelidir.
2) Taraflarla ayrı ayrı görüşmeler: Eğer çatışma tarafları arabuluculuğa ilgi gösterirlerse,
arabulucu, arabuluculuk süreci için doğru ortamı ve tasarımı önermek için daha fazla bilgi
toplamalıdır. Karmaşıklığa ve çatışmanın tırmanma aşamasına bağlı olarak, arabulucu, ayrı
konuşmalarda aşağıdaki soruları sorabilir:
Çatışma tarafları ve aralarındaki ilişki
Çatışmanın nedenleri hakkında bakış açıları
Diğer kişinin çatışmaya dâhil olması
Çatışma anında yapılanlar ve dillendirilen ifadeler
Yasal yönler
Çatışmayı çözmek için önceki girişimler
Arabuluculuk yoluyla çözüm aramak için nedenler
3) Arabuluculuk nasıl çalışır? İlk andan itibaren bir arabulucu olarak, arabulucu, taraflara
nasıl çalıştığını, düşündüğünü ve hareket ettiğini gösterir: Sempati, saygı, bütünlük,
kabullenme, anlayış ve tam tarafsızlık.
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Ayrıca arabulucu, arabuluculuk sürecinin doğasını ve formatını taraflara açıklar. Bu
nedenle, arabulucu, doğrudan arabuluculuğun avantajlarından bahsetmese bile, taraflar
güven inşasına başlarlar. Sadece konuşmanın sonuna doğru, arabulucu, arabuluculuk ve
kendisinin rolü hakkında biraz daha açıklama yapabilir.
10. Bu bölümde, Judith Niederberger von Wyl CCA / DED (Mezar-ı Şerif) 2008 tarafından hazırlanan bir rehberden
esinlenilmiştir.
11. Bu modelin kültürel veçheleri için bkz. David Augsburger (1992), Conflict Mediation Across Cultures. Pathways and
Patterns, Louisville, Kentucky.

Arabuluculuğun Aşamaları

Açılış
Amaç
Bütün taraflar ve arabulucular, ilk defa buluştukları zaman süreç için zemin sağlanmış olur.
Arabulucular, kendilerini tanıtırlar, samimi bir şekilde tarafları selamlarlar ve süreci, temel
kuralları ve süreç içindeki rollerini açıklarlar. Bütün aktörler, çatışmalarına keşif macerasına
çıkmadan önce ortak bir zemin bulmalıdırlar.

Aşamalar
Hoşgeldiniz
Tarafları selamlamak, taraflarla tanışmak, kısa bir konuşma, tarafları yerlerine yerleştirmek,
çay ya da su isteyip istemediklerini sormak, bu aşama kapsamındadır.

Tanışma ve Şeffaflık
Tarafların arabuluculuk için kararını doğrulayın. Şu anda bu odada oturduğunuz
zamana kadar nasıl geldiğinizi kısaca tekrar edin. Kimin kiminle konuştuğu ve hangi
sırayla konuştuğu konusunda şeffaf olun. Ayrıca iki tarafla da ayrı ayrı konuşmalarda
karara bağladığınız önemli şeyleri tekrar etmelisiniz: Arabuluculuk için zaman çizelgesi,
arabulucunun rolü, arabuluculuk için ödeme vs. Sonra da arabuluculuğun temel
prensiplerini açıklayın (ya da tekrar edin):

Gizlilik
Arabulucular, her şeyi kesinlikle gizli tutacakları konusunda söz verirler. Bu çatışma tarafları
için farklı olabilir. Gizlilik isteyip istemedikleri veya ne çeşit gizlilik istedikleri konularını
dengelemeleri gerekir. Diğer kişileri/grupları bilgilendirmek ya da onlara danışmaya ihtiyaç
duyabilir veya isteyebilirler. Gizlilik, genellikle arabuluculuğun ilk şartıdır. Taraflar, bir
anlaşmaya vardığında, bu arabuluculuğun gelecek süreçler için iyi bir temel olabilecek ilk
anlaşmasına vardıkları için tebrik edilir.

Gönüllülük
Arabuluculuk konusunda anlaşmaya varmak az da olsa gönüllülük içeren bir kararı
gerektirir. Bu karar, tarafların alternatifleri tahminine bağlıdır. Her bir taraf, arabuluculuğun
kendi özel durumları açısından oldukça yararlı veya zararlı olup olmadığını değerlendirir.
Görüşülen anlaşmaya göre, daha güvenilir alternatifler olmadıkça, muhtemelen taraflardan
biri arabuluculuk konusunda anlaşmaya varmayacaktır. Bir arabulucu olarak, bir tarafı
arabuluculuk sürecine zorlamaya ya da bu konuda aldatmaya çalışmamalısınız. Bunun
yerine uzun dönemli etkiler ve bir tarafın daha önce düşünmemiş olabileceği farklı bakış
açıları konusunda bir tarafa sorular sorabilirsiniz. Tek amaç, her bir tarafı, sonuçta durumun
gerçekçi değerlendirmesine dayanan iyi bir kararı verdirecek desteği vermek olmalıdır. Bu
yüzden, taraflar, kendilerine yararlı olmadığı sonucuna vardığında, arabuluculuk sürecini
bırakmakta özgürdürler.
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Roller ve sahiplik:
Taraflar, çatışmaları ve bunun çözümü konusunda uzmanlarıdır. Bu yüzden, kendi
çatışmalarının sahibidirler. Arabulucular, moderatör ve arabuluculuk süreci boyunca
yol göstericilik rolündedir. Arabulucular, (çatışmanın tırmanması nedeniyle engellenmiş)
bağımsız yetiler ve kaynaklar belirlemek ve sonra da kendi fikirlerini oluşturmaları ve
çözümler için kararlarını vermeleri konusunda tarafları destelemek için tasarlanmış süreç
tasarımı ve iletişim teknolojileri uzmanıdırlar.
Bu, arabulucuların yargı belirtememelerinin ve tavsiye verememelerinin nedenidir. Nötr ve
tamamen tarafsız olmaları gerekir. Açılış aşaması süresince, bunu, ne taraf tutacağınızı
ne de kimin doğru kimin yanlış olduğunu söyleyemeyeceğinizi belirterek yapabilirsiniz.
Bunlar yerine, bütün tarafları kendilerini açıkça ifade etmeleri, anlaşılmış hissetmeleri
ve diğer tarafı da anlayabilmeleri için cesaretlendirmelisiniz. Bu yolla, tarafları çatışmayı
dönüştürebilecekleri ve çözümleri kendilerinin bulacakları bir noktaya yönlendiren süreçte
bir arabulucu olarak davranırsınız.

Tam tarafsızlık
Arabulucular olarak biz, bütün tarafları desteklemek isteriz. Bu, bizim temel tutumumuz ve
düşüncemizdir. Rolümüzü sözlü olarak açıklasak dahi, konuşmalarımızla, düşüncelerimizle,
hislerimizle ve hareketlerimizle bunu taraflara göstermemiz çok daha önemlidir. Özellikle
başlangıçta, taraflar, söylediklerimizden çok beden dilimizi izleyebilirler. Bu yüzden, nasıl
oturduğumuza, her iki tarafla göz kontağımızı nasıl kurduğumuza dikkat etmemiz gerekir.
Ayrıca saygı, empati, tanıma ve sevecenliğin, sadece kullandığımız kelimelerle değil, ses
tonumuz ve beden dilimizle de ifade edildiğinin farkında olmalıyız.

Arabuluculuğun Aşamaları

Hikaye Anlatma & Sorunları Tanımlama
Amaç
Bu aşama boyunca, bütün taraflar, kendi çatışma hikâyelerini anlatma fırsatına sahiplerdir.
Arabulucu, tarafın duyulmuş ve anlaşılmış hissetmesini desteklemek için aktif dinleme,
açımlama ve ayna tutma tekniklerini kullanır.
Tekrar ederek ve özetleyerek, arabulucular, taraflara kendi deneyim ve düşüncelerini
yapılandırmada yardım ederler. Bunlar, tarafın olanlarla daha iyi baş etmesine ve onları
daha iyi anlamasına yardım eder.
Diğer etki, tarafların diğer tarafın hikayesini nötr bir üçüncü tarafın aklından geçenleri
onun ağzından duyabilmesidir. Tırmanmış çatışmalarda, taraflar genellikle diğer tarafı artık
dinleyemez durumdadırlar. Aslında, şu gibi şeyler söylerler:
“Ben bu sesi duyamıyorum. Beni delirtiyor.” Diğer tarafın bakış açısını açımlama ve
özetleme yoluyla ve arabulucunun sesiyle duyduğunda, diğer tarafın ne düşündüğünü ya
da hissettiğini anlamak için gerçekten dinlemeye başlama şansı çok daha yüksek olur.
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Bu aşamanın sonunda, arabulucular, çatışma konularını toplarlar ve bunları arabuluculuk
kartlarının ya da bir kâğıt tahtasının üzerine yazarlar. Bu, ayrıca tarafların çatışmayı
yapılandırmasını ve netlik kazanması gereken farklı konuların ayrılmasını destekler. Bu
konuları dışsallaştırma ve listeleme, çatışmanın daha yönetilebilir görünmesine yardımcı

olur. Çatışma konularının listesi, görsel bir ajanda olarak işe yarayabilir ve devam eden
aşamalar süresince arabuluculuğu kolaylaştırır.

Aşamalar
Hikaye anlatımı
Arabulucular gelecek aşamayı açıklarlar. Herkes, birbiri ardına
kendi bakış açısını paylaşma şansına sahip olur. Taraflar, kimin
başlayacağı konusunda hemfikir olduklarında, arabulucular,
aktif dinleme, açımlama, duygulara ayna tutma ve özetleme
gibi temel iletişim tekniklerini kullanırlar. Bu süreç boyunca,
derinleşmek için henüz çok fazla soru sormazlar (nedenler
ve arka plan hakkında sorular), ancak ne olduğu ve neler
söylendiğini netleştiren ve keşfeden sorular sorulur (şimdilik
neden sorusu sorulmaz).
Bir tarafın kendi hikâyesini anlatması süresinde, diğer taraf,
dinlemede ve hatta sessiz kalmakta zorluk çekebilir. Bir
arabulucu olarak, farklı bakış açıları olduğunu fark ettiğinizi,
beden dili, göz kontağı ya da kısa yorumlarla gösterebilirsiniz.
Şu gibi şeyler söyleyebilirsiniz: “Bunu daha farklı
gördüğünüzün farkındayım. Anlaştığımız üzere kendi hikâyenizi anlatacak fırsatı ve zamanı
bulacaksınız. Sıramız geldiğinde konuşalım ve önce onun bitirmesine izin verelim, olur mu?”
Bundan sonra, bunu göz kontağı ve vücut dilinizle ifade etmeniz yeterli olacaktır.

Çatışma konularını tanımlama ve listeleme
Çatışma tarafları, kendi anlatılarını bitirdiklerinde, arabulucular, ana çatışma konularını
tanımlamaya başlarlar: “Katılmadığınız konular nelerdir? Durumunuz/çatışmanız için iyi bir
çözüm bulmak için hangi konuların netleştirilmesi gerekiyor?” Yine açımlama ve özetleme
oldukça yararlıdır.
Çatışma taraflarıyla birlikte arabulucular, çatışma konularını arabuluculuk kartları ya da
kâğıt tahtası üzerine yazarlar. Bunu yaparken üstü tam olarak aşağıdaki kılavuzu izleriz:
Konular, tarafsız olarak yargısız ifade edilir. Bu, tek tarafın duruşunu tekrar etmemek
anlamına gelir.
Bunu ifade etme yolları tek bir tarafı örtülü olarak desteklemez. (Örneğin, ‘yavaşlık’ ya
da ‘şantaj’ yazmayız.)
Çoğunlukla, yalnızca anahtar kelimeleri ya da yakın geleceğe yönelik soruları kullanmak
daha kolaydır. İfade bir başlık gibi olmalıdır. (Örnekler: “Eleştiriyi nasıl ifade etmek
istiyoruz?”, “İş yükü”)
Eğer değer atfedilmeyen bir anahtar kelime ya da soru bulmak zor olursa, önemli bir
şeyin olduğu bir zaman dilimini kullanabiliriz. (Örnek: “Geçen Çarşamba takım çalışmasında
olay”)
Bir konuyu ifade ederken çatışma taraflarının onayını sorun (açıkça) ya da onları (vücut
dillerini) izleyin.
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Ayrı ya da ortak sorun listeleri? Görselleştirmenin güçlü bir etkisi olabilir. Bu yüzden, biz
bu soruyu arabuluculuğun amaçlarına göre cevaplamayı tavsiye ediyoruz. Eğer amaç bir
sistemi ikiye bölmek ise (boşanma arabuluculuğunda olduğu gibi), ayrı bir liste bu amacı
destekler. Eğer taraflar, çatışma nedeniyle kırılan bir şeyin iyileşmesi amacındalarsa (bir
örgüt, topluluk ya da komşuluk içi ilişkiler söz konusuysa), ortak bir liste oluşturmak bu
amacı desteklerler.

Arabuluculuğun Aşamaları

Anlayışı Derinleştirme/Bakış Açısı
Amaç
Bu aşama, genellikle arabuluculuk sürecinin kalbi olarak adlandırılır. Bu aşama boyunca,
diğer taraf için mümkün olduğunca çok anlayış yaratmak isteriz. Çatışma taraflarının
çok kısa bir süre için de olsa, kendilerini diğer tarafın yerine koymasını rica ederiz. Eğer
taraflar, bakış açısı değişikliğini başarabilirse, diğer tarafla olan ilişkilerini de değiştirebilirler.
Bundan önce, karşısında olan kişiyi bir sorun olarak görmeye eğilimlidirler. Sonrasında,
kişiler ve sorunları ayırt edebilir ve şunu söyleyebilirler: “Çözmemiz gereken ve çözmek
istediğimiz bir sorunumuz var (veya bir sorunu paylaşıyoruz).”
Bu noktaya gelmek için, çatışma tarafları, duygusal ya da bilişsel olarak diğer tarafların
isteklerini, ihtiyaçlarını, korkularını ve gerekçelerini anlamalıdırlar.

Aşamalar
Başlamak için bir çatışma konusu seçmek
İlk olarak taraflara hangi konularla başlamak istediklerini sorarız. Eğer bir konu üzerinde
uzlaşamazlarsa, uzlaşma sağlanana kadar arabuluculuğa devam edebiliriz.

Konuyu derinleştirmek
Şimdi arabulucular, seçilen konu hakkında derinleşmek için sorular sorarlar. Bu aşama,
arabulucular için bile zorludur, çünkü verili bir yol yoktur. Bu konunun kendilerini nasıl
etkilediğini bize (ve diğerlerine) anlatmaları için tarafları destekleriz.
Her zaman değil, ancak sıklıkla olanların farklı versiyonlarını paylaşmak gerekli olabilir.
Aktörler ne söylediler ve ne yaptılar? Duydukları ve gördüklerini nasıl yorumladılar?
Arabulucular olarak, duruşların, tutumların, söylemlerin ve eylemlerin arkasındaki
gerekçeleri, istekleri, ihtiyaçları, korkuları ve duyguları ararız.
.
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Bakış açılarını paylaşmak - 1. Aşama (12)
Arabulucular, tarafları diğerinin bakış açısını duymaları konusunda cesaretlendirirler. Yine
duyduklarını açımlar, özetler, onlara ayna tutarlar ve tarafı tamamen anladıklarından emin
olurlar. Ek olarak, diğer tarafın da söylenileni duyup duymadığını ya da anlayıp anlamadığını
kontrol ederler.
Tipik sorular ya da davetler şunlar olabilir:
- “Şimdi ne duydunuz?”
- “Bunu biliyor muydunuz?”
- “Bunu duyduğunuzda nasıl hissediyorsunuz?”

Bakış açılarını paylaşmak - 2. Aşama
Tarafları, diğer tarafın görüşlerini tekrar etmeleri ya da özetlemeleri için cesaretlendiririz.
A’nın ifadelerine cevap olarak, B tarafına sorulacak soruların örnekleri (ve tam tersi):
- “A’nın biraz önce söylediğinden ne anladınız, size ne ulaştı?”
- “A’nın ifadelerinde senin için en önemli olanlar nelerdi?”
- “A’nın ifadelerinin hangi yönleri sizi şaşırttı, kızdırdı ve mutlu etti?”
- “A’nın hangi ifadelerini anlayabiliyorsunuz (zaten anladınız)?”

Bakış açılarını paylaşmak - 3. Aşama
Sonra arabulucular, tarafları diğer tarafın öznel doğrusunu (o kişinin doğrusu) tanımaya
yönlendirirler. A’nın ifadelerine cevap olarak, B tarafına sorulacak soruların örnekleri (ve
tam tersi):
- “A’nın söylediklerinize ikna olduğuna inanıyor musunuz?”
- “A’nın söylediklerinize inandığını düşünüyor musunuz?”
- “A’nın bakış açısına göre, olayların bu yolla sunulabileceğini hayal edebiliyor musunuz?”
- “A’nın söylediklerinin ne kadarını anlayabiliyorsunuz?”
- “Bazı noktaları biraz daha anlayabilmek için başka ne bilmek gerekiyor?”
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12. Bu bakış açısı paylaşma aşamaları, Dirk Splinter ve Ljubjana Wüstehube tarafından geliştirilen modele
dayandırılmıştır.

Bakış açılarını paylaşmak - 4. Aşama
Arabulucular, taraflar arasındaki bilişsel ve duygusal anlayışı kolaylaştırırlar. Bunu
başarmanın etkili bir yolu döngüsel sorular sormaktır. Örneğin, B tarafına şöyle soruluyor:
- “Bunu yaptığınız zaman A’nın nasıl hissettiğini düşünüyorsunuz?”
- “O günden sonra, en iyi arkadaşıyla buluştuğunda, ikinizin arasında ne olduğunu A
tarafının nasıl tarif ettiğini düşünüyorsunuz?”
- “A tarafının sizin söylemleriniz hakkında nasıl hissettiğini düşünüyorsunuz?”
- “Neyin A’yı bu şekilde davranmaya yönelttiğini düşünüyorsunuz?”
- “Bu çatışmada A’nın başına gelen en kötü şeyin ne olduğunu düşünüyorsunuz?”
Taraflar, bu seviyede bir karşılıklı anlayışa ulaştığında, genellikle sadece kendi tarafının
isteklerini ve ihtiyaçlarını değil, karşı tarafın da ihtiyaçlarını karşılayan bir uzlaşmayı
düşünmeye isteklidirler. Şimdi arabuluculuğun yeni aşaması için hazırdırlar.
Yukarıda bahsedilen sıralama ideal olandır. Ancak gerçeklik, her zaman bu modeli takip
etmez. Aksine birçok vakada farklıdır. Her çatışma çözümünde, bütün aşamaların geçilmesi
gerekmez.

Arabuluculuğun Aşamaları

Seçenekler
Amaç
Bakış açılarının derinleşmesi ve değişiminden sonra, iki taraf da çatışmalarının çözülmesi
gereken ortak bir sorun ya da bulmaca olarak gördükleri noktada olmalılar. Bu aşamada,
taraflar, muhtemel seçenekleri araştırırlar. Arabulucular, taraflara mümkün olduğu kadar
çok ve yaratıcı seçenek yaratmak için yardımcı olan moderatörler haline gelir.

Aşamalar
Beyin fırtınası seçeneklerine köprü
Arabulucuların şu ana kadar başarılanları doğrulaması oldukça yararlıdır. Karşılıklı anlayış
ve netlik getirecek olan her şey vurgulanabilir.
Seçeneklerin oluşturulması için, bir çeşit beyin fırtınası yöntemi kullanırız. Mümkün
olduğunca yaratıcı olmak için arabulucular, bu aşamanın amacını dikkatlice açıklamalıdırlar
ve kurallara yaratıcı düşünce gözüyle bakılmalıdırlar:
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Ne kadar gerçek dışı tınladığına bakılmaksızın tüm fikirler hoş karşılanır.

Bu aşamada amaç, mümkün olduğunca çok seçenek toplamaktır. “Henüz en iyi
seçeneği aramıyoruz, mümkün olduğunca çok seçenek arıyoruz.”
Fikirler hakkında yorum ve açıklama yapılmamalı ve yargıda bulunulmamalıdır.
Bir kişi, bir fikrin yaptığı çağrışımla diğerine geçiş yapabilir. Tabii ki, kişilerin fikirleri
birleştirmesine veya fikirlere katkı yapmalarına izin verilir.
Taraflar, uzun uzun düşünmemelidir. Hız, otosansürü aşmaya ve doğaçlama ve
yaratıcılığa alan bırakılmasına yardımcı olabilir.
Eğer taraflar, kuralları unutur, tartışmaya başlar veya belli seçenekler üzerine yorum
yaparlarsa, arabulucu, dostane bir biçimde bunu sonlandırmalı ve onları yeniden yaratıcı
aşamaya davet etmelidir. “Her şeyi bir sonraki aşamada tartışacağız. Şimdi daha fazla
seçenek arıyoruz. Yeni seçenekler. Yaratıcı fikirler. Daha başka ne yapabilirsiniz?”

Görselleştirme
Fikirleri, moderasyon kartlarına veya kâğıt tahtasına yazarken, aşağıdaki noktalara dikkat
etmeliyiz:
Eğer kâğıt tahtası kullanıyorsak, tüm tarafların fikirleri için bir yaprak kullanalım.
Numara veya harf kullanmayalım veya bir fikir diğerinin arkasına gelecek şekilde
listelemeyelim, çünkü bunlar, bazı fikirlerin diğerinden daha önemli olduğu izlenimi
uyandırabilirler. Bunların yerine, tüm fikirleri hiçbir düzene bağlı olmadan yazabiliriz.
Eğer bir taraf fikirlere katkı sağlamamışsa, bu tarafı fikirlerini paylaşması için
cesaretlendirmeli ya da buna davet etmeliyiz.

Arabuluculuğun Aşamaları

Değerlendirme ve Seçenekleri Müzakere
Amaç
Çatışan taraflar, yeterince muhtemel çözüm bulduklarına karar verdiklerinde, bu seçenekler
yeniden gözden geçirilmelidirler. Hangi fikirler, kazan-kazan çözümünün parçası olabilirler?
Hangi seçenekler, her iki çatışma tarafının ihtiyaçlarını karşılayacak bir paket olabilirler?

Aşamalar
Genel bakış
Arabulucularla birlikte, çatışma tarafları seçeneklere bakarlar. Moderatörler gibi tarafları bu
seçenekleri değerlendirme, kategorize etme ve ilişkilendirme konusunda destekleriz. Bir
ihtimal de aynı konuya ait olan bütün seçenekleri toplamaktır.
Eğer seçenekleri toplamak için bir kâğıt tahtası yaprağı kullanıldıysa, kişi, aynı kategori
altına düşen çözümleri aynı renk bir kalemle yuvarlak içine alabilir ya da işaretleyebilir.
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Alternatif olarak, kişi yeni bir yaprağa da kategorileri yazabilir ya da çizebilir.
Eğer seçenekleri toplamak için moderasyon kartları kullanıldıysa, aynı konuya ait olan
kartları, hep birlikte hareket ettirerek bir yere toplayabilir ve bu konunun kategorisini
yazmak için farklı renkte yeni bir kart kullanabilirler.

Seçenekleri değerlendirmek
İleriki aşamada, her bir kategorideki uygun seçenekler çatışma taraflarıyla tartışılır.
Birlikte her bir seçeneğin uygulanabilirliği hakkında daha iyi bir fikir sahibi olmak için
farklı sürümler ya da senaryolar üzerinden ilerleyebilirler. Şöyle sorular sorabiliriz: “Eğer
bu seçeneği seçseniz, nasıl uygularsınız?” “Zorluklar neler olabilir?” “Bunlarla nasıl başa
çıkardınız?” “İşe yaraması için ek olarak neler yapmanız gerekir?” Bu aşama boyunca, bazı
seçenekler gerçek dışı çıkabilir. Diğerleri seçilir, birleştirilir ya da uyumlu hale getirilir.

Kazan-kazan paketi oluşturmak
Arabulucular olarak biz, bu aşamada tarafları hangi seçenekler ya da hangi seçenek
paketlerinin iki taraf/herkes için uygun olduğunu kontrol etmek için destekleriz.
Arabuluculukta, bunlara kazan-kazan çözümü adını veriyoruz. Bu çözümler, her iki tarafın
da istek ve ihtiyaçlarının maksimumunu içerir. Aynı zamanda, bütün tarafların korkularını ve
engellerini göz önünde bulundururlar.
İlk olarak, çatışma tarafları, genellikle seçenekleri karşılıklı dışlayıcı ve karşıt olarak görme
eğilimindedirler (hem A seçeneği hem de B seçeneği). Paketleri birleştirirken, seçenekleri
ilişkilendirmeli ve “bu veya bu” yerine “bu da” diye düşünmeliyiz. Bazen daha iyi fikirlere
veya zaten listelenmiş olan seçenekleri geliştirmek için yollara ulaşmak için beyin fırtınasını
tekrar etmek gerekli olabilir.
.
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H a t a y ’d a A r a b u l u c u l u k E ğ i t i m i

Arabuluculuğun Aşamaları

Anlaşma
Amaç
Kazan-kazan paketi bir araya getirildiğinde, arabulucular, taraflara sürdürülebilir bir
anlaşmada eşlik ederler. Tarafların anlaşmalarını mümkün olduğunca somut, net, belirli,
gerçekçi ve uygun bir şekilde belirlemek istiyoruz. Bu oldukça önemli olabilir.
Çok kısa sürede, rahatlama ve anlaşmanın detaylarını çözmeyi ve uygulamanın aşamalarını
ihmal etme eğilimini engellemeliyiz. Eğer çok muğlak olursa, bir süre sonra başarılı bir
anlaşmanın farklı şekilde hatırlanma ya da yorumlanma tehlikesi vardır. Kısa süre sonra,
arabuluculuk sonunda kimin anlaşmaya bağlı kalmadığı hakkında bir çatışma başlayabilir.
Taraflar, birbirlerini sözlerini tutmamakla acı bir şekilde tehdit edebilirler. Bu yüzden, biz
böyle bir senaryonun oluşması tehlikesini azaltmayı ısrarla denemeliyiz.

Aşamalar
Anlaşmanın tam metni üzerinde anlaşma
Daha önce seçilen çözümler, detaylı bir anlaşmada formüle edilmelidirler. Pek çok
toplumda, bu genellikle yazılı bir şekilde yapılır. Diğer bağlamlarda farklı adetler de anlaşma
yapmak için uygun olabilir. Ancak çoğu durumda, üzerinde anlaşılanlar konusunda
mümkün olduğunca net davranarak tarafları destekleyebiliriz.

Anlaşmanın gerçekliğini test etmek
Yanlış anlaşılmaları önlemek ve anlaşmanın uygun olacağını
garantilemek için anlaşmanın her parçası SMART kuralına
göre kontrol edilmelidir. SMART, belirli, ölçülebilir, başarılabilir,
gerçekçi ve zamanlı (Specific, Measurable, Achievable,
Realistic and Timed) anlamına gelir. Sorulabilecek sorular:
Belirli: Kiminle ne konuda, nerede, ne zaman ve nasıl
uzlaşıldığı net mi?
Ölçülebilir: Anlaşmanın uygulanıp uygulanamayacağı
doğrulanabilir mi? Anlamda karışıklık yaratabilecek “yakında”,
“makul”, “iş birliği” ya da “sık” gibi farklı kişiler için farklı
anlamlar ifade edebilecek kelimeler var mı?”
Başarılabilir & Gerçekçi: Anlaşmanız kendi
ulaşabileceğiniz alan içinde mi? Kendi başınıza karar verebilir
misiniz ya da başkalarının onayı gerekiyor mu? Bunu yapacak
olmanız gerçekçi mi, altı ayda bile ya da iş yükünüz artarsa
bile mi?
Zamanlı: Anlaşmada belirli bir aşama için son tarih ne zaman? Bunu ne zaman
yapacaksınız? Bunu ne zaman bitireceksiniz?
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Ses Kontrol
En son bu noktada ve bazen daha erken şunu sormak gerekli olabilir: “Çevreniz bu
anlaşmaya nasıl tepki gösterecek? Anlaşmaya vardığınız eylemler konusunda diğerleri nasıl
tepki gösterecekler? İtiraz edebilecek kişiler var mı? Kim bunu beğenmeyebilir? Bu çeşit
sorulardan sonra şunları sorabiliriz: ”Çevremizin olası tepkilerini göz önüne alarak, bir şey
eklemek ya da bir şeyi değiştirmek ister misiniz? Diğerlerinin anlaşmanızı kabul etmesi ve
hatta desteklemesini sağlamak için yapabileceğin bir şey var mı? Bu ne olabilir?”

Dâhil olan diğer kişilerin bilgileri
Eğer diğer kişilerin çatışma hakkında (arabuluculuk süreci hakkında) bilgisi olursa,
arabulucular, diğerlerini ve toplumu bilgilendirmek için iyi bir yol bulma konusunda tarafları
desteklerler. “Diğerlerine karşı üslup ne olacak? Kim neyi bilebilir ya da bilmeli? Diğerleri
her iki taraf birlikte bilgilendiriliyor mu ya da ne şekilde bilgilendiriliyor?” Bu bağlamda, kişi
anlaşmaya sürecin başlangıcında (açılış) gizlice bakabilir ve onu güncelleyebilir.

Tamamlayıcı toplantı konusunda anlaşmak?
Pek çok durumda, arabulucular, eğer tamamlama toplantısı önerisinde bulunurlarsa,
sürdürülebilir anlaşmanın iyileştirilmesini sağlayabilirler. En azından bir taraf gerekli
olduğunu söylerse, gerçekleştirilebilecek bu toplantı bir takip oturumu olabilir. Eğer
bir taraf uygulamanın planlandığı gibi gitmediği izlenimine kapılırsa, bu konu hakkında
arabulucunun bir şekilde konuşma şansı vardır. Bu anlaşma, taraflar artık buna ihtiyaç
duymasalar dahi, tarafların müzakere ettikleri anlaşmalarına bağlı kalma kararlılığını ve
motivasyonunu güçlendirebilir.

Anlaşmayı kapatmak
Her şey netleştiğinde, taraflar arasındaki anlaşma, bir el sıkışma, çay merasimi ya da
taraflara uyan bir törenle resmi olarak kapatılabilir. Bu, çatışma tarafları (daha önce çatışma
tarafları olan) arasında gerçek bir uzlaşmanın başlamasına yardımcı olur.
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Arabuluculuğun Aşamalarına Genel Bakış
© inmedio
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