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Psikoterapi Enstitüsü olarak, 2005 yılında kuruluşumuzdan bu yana, ruh sağlığı 
alanında yeni gelişmeleri takip etmek, dünya literatürünü Türk literatürüne 
kazandırmak, Türk kültürel yapısı ile uluslararası çalışmaları harmanlamak 
temel hedeflerimizden olmuştur. Ayrıca ülkemizde ruh sağlığı ve psikoterapi 
alanında, yasal alt yapının oluşturulması için savunuculuk ve iletişim ağı 
çalışmalarını sürdürdük ve devam etmekteyiz. Temel hedeflerimizden olan, 
araştırma, geliştirme ve bilgi birikimini yayma misyonu ile, hem ruh sağlığı 
profesyonelleri için hem de toplum ruh sağlığı adına, profesyonel ve gönüllü 
bir çok etkinliği ve yayını, ilgilenen herkesle buluşturduk. Kuruluşumuzdan 
bu yana 15 yıl geçen sürede, aynı heyecan ve enerji ile vizyonumuz olan; ruh 
sağlığı ve psikoterapi alanında bilimsel araştırmalar yaparak gelişmek, geçerlilik 
ve güvenirliği kanıtlanmış ruh sağaltımı araçlarını literatürümüze ekleyebilmek 
ve Türkiye’de ruh sağlığı alanındaki uzmanlarla aynı çatı altında birleşerek, hem 
yasal alt yapı çalışmalarında hem de bilimsel paradigmada yol almayı sağlamak 
için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

EĞİTİMLERİMİZ:

- Bütüncül Psikoterapi Eğitimi 

- Hipnoz Eğitimi 

- Masterson Yaklaşımı Eğitimi

- Rüya Yorumlama Eğitimi

- Duygu Odaklı Bireysel Terapi Eğitimi

- Duygu Odaklı Çift Terapisi Eğitimi

- Aktarım Odaklı Terapi Eğitimi

- Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi Eğitimi

- Bütüncül Psikoterapi 12 Aylık Teorik Eğitim

- Bütüncül Psikoterapi 4 Aylık Kısa Modül Eğitimi

Psikoterapi
Enstitüsü

Faaliyet
Alanlarımız

Yayınlarımız

Başvuru Adresi:
bilgi@psikoterapi.com

İrtibat: Beyhan Olgun
(+90) 262 653 6699
(+90) 532 267 4794

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim ve Kongre Merkezi
Bayramoğlu Mah. FSM Cad. “Terapi İş Merkezi” No: 285/29 Darıca - Kocaeli / TÜRKİYE

Psikoterapi Enstitüsü İstanbul Avrupa Şubesi
Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad. Galatasaray İş Hanı No: 120/42 Beyoğlu - İstanbul / TÜRKİYE

Psikoterapi Enstitüsü Ankara Şubesi
Aşağı Öveçler Mah. 1324 Cad. No:57 Çankaya / Ankara

@Psiko_Enstitusu
/psikoterapi_enstitusu
/Psikoterapi.Enstitüsü

2020kongre.psikoterapi.com  /  www.psikoterapi.com  /  www.psikoterapienstitusudernegi.org.tr

Psikoterapi Enstitüsü olarak; yazılı, görsel ve sesli olmak üzere yüzlerce yayınımız 
bulunmakta ve bu yayınların sayısı devamlı bir şekilde artmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için; psikoterapi.com ve  www.yayin.psikoterapi.com sayfamızı 
inceleyebilirsiniz. 
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2020kongre.psikoterapi.com

Kongre Kayıt Linki:
http://2020kongre.psikoterapi.com/kayit-2/dogrudan-kayit-formu/

Sizleri Psikoterapi Enstütüsü Ankara Eğitim Ve Kongre Merkezi’nin açılışı 
münasebetiyle bu yıl 18-19-20 EYLÜL 2020 tarihlerinde Ankara’da düzen-
lenecek olan 4.Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi’ne davet ediyoruz. 

Kongremizin temel amacı; bütüncül psikoloji, bütüncül psikoterapi, enteg-
rasyon çalışmaları, bütüncül psikoterapinin uygulanması ve vaka analizle-
ri, ulusta ve dünyadaki güncel gelişmeler ve deneyimleri paylaşmak, sağlık 
profesyonelleri arasındaki iletişim ve işbirliğini artırarak, ülkemizdeki Sağlık 
Bilimleri alanının gelişimine katkıda bulunmaktır. Psikoterapi Ensitüsü ola-
rak ev sahipliğini üstlendiğimiz kongremizde temel olarak; “Psikoterapide 
Öznellik” temasının işlenmesi planlanmaktadır. 

16 yıl önce başlayan serüvenimize hızlı ve emin adımlarla devam etmekte-
yiz. Büyüyerek, olgunlaşarak, evrimleşerek; birlik ve beraberlik içinde büyü-
meye ve ilerlemeye devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız ve emeklerimizin bir 
nişanesi olarak 4. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresini gerçekleştirmek 
bir onur ve başarılarımızın bir simgesidir.

Teknik Ekibimiz, Bilim Kurulu, Düzenleme Kurulu sizler için, mesleki ve bi-
limsel açıdan son gelişmelerin paylaşılacağı ve tartışılacağı, bu alana gönül 
veren dostlarımızı bir araya getiren önemli bir etkinlik düzenlemek için çalış-
malarına son hızla devam etmektedir. Katılımlarınızı ve desteklerinizi bekli-
yoruz.

Saygılarımızla,

Kongre Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇORAK

KONGREYE DAVET
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4. ULUSAL BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ KONGRESİ

4. Ulusal Bütüncül Psikoterapi Kongresi’nin amacı; Türkiye’deki Ruh 
sağlığı profesyonellerinin son 30 yılda dünyada yapılmış olan Bütüncül 
Psikoterapi araştırmaları, uygulamaları ve sonuçları hakkında bilgilerin 
paylaşılması ve becerilerin geliştirilmesidir.

Amaç

Bütüncül Psikoterapi’lerin dünyadaki uygulamaları olan; Eklektik, 
Ortak Faktöre Dayalı, Entegratif ve Asimilatif Bütüncül Psikoterapilerin 
anlaşılması, anlatılması, öğretilmesi ve uygulanmasını sağlamak.

Ayrıca Türkiye’de bu yaklaşımların kültüre duyarlı uygulanma şekilleri,  
bölgesel kültürlerimize dayalı özgün Bütüncül Psikoterapilerin 
uygulanma çeşitliliğin ortaya konmasını sağlamak.

Katılımcılara Bütüncül Psikoterapilerin kısa dersler, paneller, tartışma 
grupları, uzmanla buluşma, spesifik atölye çalışmaları, video gösterimleri, 
canlı modelleme, vaka tartışmaları ve süpervizyonlu kapsamlı rol 
oynama uygulamaları yoluyla derinlemesine beceri eğitimi verilmesini 
temin etmek.

Hedef

Hedef
Grup

Doktorlar, Psikologlar, Psikolojik Danışman ve Rehberler, Sosyal Hizmet 
Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri ve bu alanlardan birindeki öğrenciler.

* Lisans eğitimi farklı olup da bu eğitime başvurmak isteyenlerin klinik 
psikoloji alanında yüksek lisanslarını tamamlamaları gerekmektedir.

* Aile danışmanları, hemşireler, okul öncesi öğretmenleri, özel eğitim 
öğretmenleri, yukarıda ismi geçen lisans bölümleri ile ilintili herhangi 
bir bölümde yüksek lisans yapmış olanlar ve öğrencileri de katılabilir.
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ANKARA-ESKİŞEHİR yolu istikametinde, Eskişehir yolu üzerinden, Aşti 
kavşağından, Mevlana Bulvarı (Konya yolu) istikametine dönülür. Çetin 
Emeç Bulvarı hedefine gitmek için Mevlana Bulvarı rotası izlenir. Mev-
lana Bulvarı ara yolunu izleyip Balgat/Öveçler/Dikmen/Ayrancı (Çetin 
Emeç Bulvarı) yönündeki çıkış kullanılır. Çetin Emeç Bulvarı üzerinde 
1322. Cadde yönünde sağa dönülür. 1331. Sokak yönünde sola dönülür. 
1324. Cadde yönünde sağa dönülür. NO:57

ANKARA-SAMSUN yolu istikametinde 19 Mayıs bulvarına devam edi-
lir. 19 Mayıs bulvarından dümdüz ilerlenerek Mevlana bulvarına (Konya 
yolu) geçilir. Çetin Emeç bulvarı hedefine gitmek için Mevlana bulvarı ro-
tası izlenir. Mevlana Bulvarı ara yolunu izleyip Balgat/Öveçler/Dikmen/
Ayrancı (Çetin Emeç Bulvarı) yönündeki çıkış kullanılır. Çetin Emeç Bul-
varı üzerinde 1322. Cadde yönünde sağa dönülür. 1331. Sokak yönünde 
sola dönülür. 1324. Cadde yönünde sağa dönülür. NO:57

KONGRE MERKEZİNE ULAŞIM

Ankara Tren Garı’ndan, otobüs veya minibüsle Kızılay’a geçip ardından 
Kızılay’dan 353 veya 453 NO’lu otobüsle 1333. Sokak otobüs durağında 
inip 300 mt yürüyerek Kongre Merkezi’ne ulaşabilir.

Tren Garından Ulaşım

Havaalanından 487 NO’lu otobüsle veya Havaş’la (Havaş daha kısa sür-
mekte) Kızılay’a veya Aşti’ye ulaşım sağlanması gerekmektedir. Aşti’den 
gelecek olanlar 481 NO’lu otobüse binip Köprülü İş Merkezi Durağı’nda 
indikten sonra 1 km kadar yol yürüyerek Kongre Merkezi’ne ulaşabilir. Kı-
zılay’dan gelecek olanlar 353 veya 453 NO’lu otobüsle 1333. Sokak oto-
büs durağında inip 300 mt yürüyerek Kongre Merkezi’ne ulaşabilir.

Hava Yolu İle Ulaşım

Kara Yolu İle Ulaşım
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Afyon Lisesi’ni ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 
Azerbaycan Tıp Üniversitesi Psikiyatri Bölümünde hipnosujestif 
psikoterapi alanında staj yaptı (1992). Marmara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’nda öğrenme ve hafıza 
mekanizmalarını araştıran ve bir Alzheimer modeli öneren tezini 
savunarak ihtisasını tamamladı (1996). 1998’de öğretim üyesi 
oldu. 1994-2002 yılları arasında dinamik psikoloji, davranış 
nörolojisi ve nörofelsefe üzerine halka açık dersler verdi. 2001-2005 
yılları arasında Yeditepe Üniversitesinde Hipnozun nörofizyolojisi, 
2005’ten itibaren ise Psikoterapi Enstitüsünde davranış nörolojisi 
ve psikanalitik psikoterapiler üzerine dersler verdi. 

Klinik psikoloji yüksek lisansı ve Psikoterapi Enstitüsü’nden aldığı 
bütüncül psikoterapi eğitimi yanısıra, Masterson Enstitüsü’nden 
5 yıl ve Personality Disorders Institute’ten (Cornell Un) 2 
yıl süpervizyon aldı. Nöropsikanaliz, nörofelsefe ve kendilik 
bozuklukları ilgi alanlarıdır.

@Psiko_Enstitusu
/psikoterapi_enstitusu
/Psikoterapi.Enstitusu

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇORAK
Kongre Başkanı
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Kongre Başkanı
Ahmet Çorak

Bilim Komitesi Başkanı
 Doç. Dr. Esra Yazıcı  

Kongre Bilim Kurulu Üyeleri 
Doç. Dr. Ahmet Bülent Yazıcı

 Uzm. Dr. Tahir Özakkaş
 Psk. Dan. Dr. Fatih Usta
 Psk. Hem. Dr. Özge Öner
Klinik Psk. Dr. Mert Aytaç

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
 Psk. Yaşar Kubilay Taner

Kongre Düzenleme Kurulu Üyeleri
Psk. Aynur Yıldız

Psk. Dan. Aysun Şeker
Psk. Fatima Betül Erdoğan

Psk. Ömer Bilgiç 
Uzm. Psk. Dan. Şeyma Boydak Timar

Psk. Tuğba Duman

KURUL ÜYELERİ
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18 Eylül 2020 Cuma
08:00-08:30 Kongre Kayıt İşlemleri (Yaka Kartı ve Kongre Çantası Dağıtımı)

08:30-09:20 Ahmet ÇORAK - Açılış Konuşması & TAHİR ÖZAKKAŞ - “Öznellik ve Bütüncül Psikoterapi”

SAAT SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4

09.30 - 11.00

Mehmet Zihni Sungur
Belirsizlikle Barışmak, 
Kaygı ve Endişeyi 
Yönetmek: Korona Günleri

Serpil K. Günyüz 
Geçmişin gölgesinde, Anne ve 
Bebeğin Bağlamları

Ayşe Gavas Aslan
Duygu Odaklı Bireysel 
Terapi Uygulaması         

Lale Allahverdiyeva 
Tek Kişilik Terapiden Çift 
Kişilik Terapiye Geçişte 
Öznellik Kavramının 
Değişimi ve Dönüşü

Yusuf Kavun
Çok Boyutlu Terapi Uygulaması

Ümit Akçakaya 
Carl Gustav Jung’un 
Bireyselleşme Kavramı 
Açısından İnsanın Öznelliği

Derya Şentürk 
Psikoterapi Metodu Olarak 
Tasavvufa Genel Bir Bakış

Derya Baloğlu 
Terapist Açısından İşgal 
Edilmek

1. Bedia Tarsuslu 
2. Hava Kaya
3. Özge Öner
Covid-19 Pandemisi Sürecinde 
18-65 Yaş Aralığındaki Bireylerin 
Kaygı Düzeyleri ve Stresle 
Başetme Tarzlarının İncelenmesi

Hasan Avcı 
Coşkuyla Ölmek: Şule 
Gürbüz Hikayelerinde 
Şizoid Görüngü

1. Özge Öner
2. Bedia Tarsuslu 
Covid-19 Pandemisi Sürecinde 
Sağlık Çalışanlarına Yönelik De-
neyim Paylaşımı Grup Çalışması-
nın Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Merve Burç 
Duyguların Ruhumuza 
Etkileri

11:00 - 11:30 KAHVE ARASI
SAAT SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4

11.30 - 13.00

Deniz Altınay
Bir Bütünleşme ve 
Tamamlanma Yolu 
Olarak Psikodrama Grup 
Psikoterapisi Kuramı ve 
Öznellik

1.  Mert Aytaç
2. Özge Öner
3. Kamil Tuzgöl
Jack’in İnşa Ettiği Ev

Erdem Akgün
İçimizdeki Bize Dokunmak

19. BPT 
Ahmet Çorak
İnsanın  Psikoseksüel ve 
Psikotoplumsal Gelişim 
Evrelerinde Mahler’in 
Ayrışma ve Bireyleşme 
Süreçleri

13:00 - 14:30 ÖĞLE ARASI
SAAT SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4

14.30 - 16.00
Erol Göka
Psikoterapilerin Ortak 
Özellikleri”

Saime Rikkat Pesen 
Sanat Terapi Atölye Çalışması 

Yusuf Kavun 
Süresi Sınırlı Dinamik 
Psikoterapi Uygulamaları

19. BPT 
Ahmet Çorak 
İnsanın  Psikoseksüel ve 
Psikotoplumsal Gelişim 
Evrelerinde Stern’in 
Olgunlaşma  Süreçleri

16:00 - 16:30 KAHVE ARASI
SAAT SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4

16.30 - 18.00
Esra Yazıcı
Psikoterapi Bilim mi Sanat 
mı?

1. Semra Tanas
2. Filiz Ömeroğlu
3. Habibe Aykan 
- Duygu Odaklı Terapide 

Duygulara Bakış
- Öfke Duygusunun 

Terminolojisini ve Duygu Odaklı 
Terapi Yardımıyla Dönüştürme 
Prensiplerini İrdelemek

- Utanma Duygusu ve Duygu 
Odaklı Terapi Teknikleri İle 
Dönüştürme

Selda Kavun 
Ebeveyn Çocuk Etkileşimin 
Sihirli Tılsımı

19. BPT
Melike Feyza Ateş 
İnsanın Psikoseksüel 
ve Psikotoplumsal 
Gelişim Evrelerinde Erik 
H. Erikson’ın Gelişim  
Süreçleri- Giriş

SAAT SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4

18.00 - 18.20

Kamil Tuzgöl 
COVID-19 Pandemisi 
Döneminde Online 
Psikoterapide Etik ve 
Öznellik

Melike Feyza Ateş 
Duygu Odaklı Terapi Bağlamında 
Öznellik: Seans Odasında 
Danışanı Empatik Olarak 
Dinlemek ve Gözlemek

İbrahim Sarı 
Borderline Kişilik 
Örgütlenmesinin 
Nörobiyolojisi

Aysun Aktaş Özkafacı 
Ruhsal Bozukluk 
Tanılı Bireylerde “Ebru 
Sanatı”nın Kullanıldığı 
Sanat Psikoterapisi 
Atölye Sürecinin 
Değerlendirilmesi

Konferans Panel Sözlü Bildiri Atölye
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19 Eylül 2020 Cumartesi
SAAT SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4

09.30 - 11.00
Ahmet Bülent Yazıcı
Bağımlılık Terapisinde 
Bütüncül Yaklaşım

Ayşe Erenler 
Terapist Rüyayı Nasıl Yorumlar?

Ayşe Gavas Aslan 
Duygu Odaklı Çift Terapisi 
Uygulaması

19.BPT 
Tahir Özakkaş
Gelişim Evrelerinin 
nörobiyolojisi ve Allan 
Schore (I)

Emrullah Kılıç 
Psikoterapide Kırılma ve Onarımı
Ece Koç 
Kadın Cinsel İşlev 
Bozukluklarının Kültürel Bir 
Bakışla Değerlendirilmesi
Merve Çalık 
5. Sınıf Öğrencilerine Uygulanan 
Değerler Eğitimi Odaklı Grup 
Rehberliği Çalışmasının 
Etkililiğinin İncelenmesi
Sinem Arıtemiz 
İnsanların Kalplerinin Karanlığına 
Işığı Göndermek, Sanatçının 
Vazifesidir.

11:00 - 11:30 KAHVE ARASI
SAAT SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4

11.30 - 13.00

Nevin Eracar
Fenomenolojik 
Yaklaşımlarda 
Psikoterapistin Öznelliği

1. Öznur Cennet Altay
2.Rabia Karaslan
3. Züleyha Akdere 
- Tek Kişili Terapilerde Terapötik 

Duruş
- İki Kişili Terapilerde Terapötik 

Duruş
- Terapötik İlişkiye Bütüncül Bakış

Nurşen Şirin 
Çocukluğumuzda 
Kaybettiğimiz Güvenli 
Limanı Yetişkinliğimizde 
Yeniden Kazanmamız 
Mümkün mü? Ve Nasıl 
Mümkün?

19.BPT 
Tahir Özakkaş
Gelişim  Evrelerinin 
nörobiyolojisi ve Daniel 
Siegel ve L. Cozolino (II) 

13:00 - 14:30 ÖĞLE ARASI
SAAT SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4

14.30 - 16.00
Tahir ÖZAKKAŞ
Bir Terapistin Öznel 
Yolculuğu

Kenan Turan 
Psikanalizde Umudun Doğuşu: 
Heinz Hartmann

Ayşe Erenler 
Yetişkinlerde ve Ergenlerde 
Rüyaları Kum Teknesi 
Kullanarak Çalışmak

19.BPT 
Nazan Parlak
İnsanın Psikoseksüel  ve 
Psikotoplumsal Gelişim 
Evrelerinde Erik H. 
Erikson’ın Gelişim Süreçleri 
ve  Kimlik Kavramı (I)

Ayşenur Karakülah
Bağlanma Temelli Ebeveynlik 
(Attachment Parenting) 
Yaklaşımının Bütüncül 
Psikoterapi Alan Bir Danışan 
Üzerinden Değerlendirilmesi
Gizem Yılmaz 
Rüyalar: Ruhsal Dünyaya Açılan 
Kapı
Merve Çalık 
Sanat Terapisi Odaklı Grupla 
Psikolojik Danışmanın Ergenlerin 
Problem Çözme Becerilerine 
Güven Üzerine Etkisi
Betül Sezgin Cinsel Kimlik 
Bunalımı ve Narsistik Kişilik 
Bozukluğu

16:00 - 16:30 KAHVE ARASI
SAAT SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4

16.30 - 18.00

Mehmet Cengiz Güleç
Aşkun Serencamı 
Psikofelsefe 
Penceresinden?

Esra Yazıcı
Şizofrenide Öznellik

Emrullah Kılıç 
Psikoterapide Rüyalarla 
Çalışmak

19.BPT 
Serpil Günyüz
İnsanın  Psikoseksüel 
ve Psikotoplumsal 
Gelişim Evrelerinde Erik 
H. Erikson’ın Gelişim  
Süreçleri ve Kimlik 
Kavramı (II)

Konferans Panel Sözlü Bildiri Atölye
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20 Eylül 2020 Pazar
SAAT SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4

09.30 - 11.00
Yıldırım Beyatlı Doğan 
Psikoterapi Sürecinde 
Nesnellik-Öznellik Üzerine

1. Duygu Doğdu
2. Elif Macit 
- Kişilik Yapılarının Dansı: 

İşletmelerde Verimlilik ve Başarı 
Nasıl Sağlanır?

- Kişilik Yapılarının Dansı: 
İşletmelerdeki Kişilik Yapılarının 
Verimlilik ve Başarı Üzerine 
Etkisi

1. Sümeyye Nur Türkoğlu
2. Esma Kılıç 
Online Terapide Çocuklarla 
ve Ailelerle Çalışmak – 
Filial Terapi

19. BPT 
İlke Tarhan Kelebek
Kuramlara  Göre Gelişim 
Evrelerinin Tartışılması 
ve Gelişimsel Duraklama 
Kavramının Vaka  
Üzerinden İrdelenmesi

11:00 - 11:30 KAHVE ARASI
SAAT SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4

11.30 - 13.00
Nazan Aydın
Kişilerarası İlişkiler 
Psikoterapisi

1. Ece Koç
2. Feyza Sünbül
3. Elif Bayrak
4. Sümeyye Geçimli
Kış Uykusu Filminin Masterson 
Ekolünde ki Kendilik Bozuklukları 
Açısından İncelenmesi

1. Fatma Canan Güllü
2. Betül Sezgin 
Empatik Müdahale 
Teknikleri

19. BPT 
İshak Büyükyıldırım
Kuramlara  Göre 
Gelişim Evrelerinin 
Tartışılması Ve Gelişimsel 
Duraklama Kavramının  
Örüntü Kavramı İle 
Karşılaştırılması

13:00 - 14:30 ÖĞLE ARASI
SAAT SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4

14.30 - 16.00

Mehmet Fuat Ulus
Akira Kurosawa-1950 
Filmi “Rashomon” İle 
Öznellik Üzerine İnceleme

Merve Çalık 
Dışavurumcu Sanat Terapileri 
Atölyesi

Betül Sezgin 
Psikoterapide Semboller ve 
İmajinasyonla Çalışmak

19. BPT 
Emrullah Kılıç
Gelişimsel  Duraklama 
Kavramının Arkeolojik 
Model ve Dinamik 
Döngüsel Model Açısından 
İrdelenmesi

16:00 - 16:30 KAHVE ARASI
SAAT SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4

16:00 - 16:20 Timur Harzadın 
Kayıp ve Yas Terapisi

Fatma Canan Güllü 
Duygulanımın Regülasyonunda 
Bağlanma Şekli ve Travmanın 
Etkileri

İpek Ergür 
Mandala Ve Sanat 
Terapisine Tarihsel ve 
Klinik Bakış Mandala ve 
Sanat Terapisine Tarihsel 
ve Klinik Bakış

Haluk Alan & Serdar 
Uğurses
Hipnotik Yeniden İşleme 
Terapisi ve Duygu Odaklı 
Terapi Entegrasyonu

16:30 - 18:00 ÖDÜL TÖRENİ VE KAPANIŞ

Konferans Panel Sözlü Bildiri Atölye
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Erol GÖKA

Psikoterapilerin Ortak Özellikleri
04

KONFERANS

Nazan AYDIN

Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi
06

KONFERANS

Tahir ÖZAKKAŞ

Bir Terapistin Öznel Yolculuğu

01
KONFERANS

Deniz ALTINAY

Bir Bütünleşme ve Tamamlanma Yolu Olarak 
Psikodrama Grup Psikoterapisi Kuramı ve 
Öznellik 02

KONFERANS

Yıldırım Beyatlı DOĞAN

Amaç - Araç (Özne-Nesne) Olarak 
İnsan ve Psikoterapi 05

KONFERANS

Mehmet Fuat ULUS

Akira Kurosawa-1950 “Rashomon” Filmi 
İle Öznellik Üzerine İnceleme Sunum 
Programı 03

KONFERANS
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Mehmet Zihni SUNGUR

Belirsizlikle Barışmak-Kaygı ve 
Endişeyi Yönetmek: Korona Günlükleri 07

KONFERANS

Nevin ERACAR

Fenomenolojik Yaklaşımlarda 
Psikoterapistin Öznelliği 11

KONFERANS

Mehmet Cengiz GÜLEÇ

Aşkun Serencamı Psikofelsefe 
Penceresinden? 12

KONFERANS

Esra YAZICI

Şizofrenide Öznellik
08

KONFERANS

Esra YAZICI

Psikoterapi Bilim midir Sanat mı?
09

KONFERANS

Ahmet Bülent YAZICI

Bağımlılık Terapisinde Bütüncül 
Yaklaşım 10

KONFERANS
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Özneler arası alan kuramının kuramcısı Robert Stolorow Buluttaki Yüzler 
Kitabına Henry A. Murray’dan alıntılayarak şöyle başlar. 

“. . . hep merak konusu olmuş olan insan, sürekli değişen bir bulut gibidir, 
psikologlarsa bulutta yüzler gören insanlar gibi. Bir psikolog üst kısımda bir burun 
ve dudağın hatlarını görür, sonra mucizevi bir şekilde bulutun diğer kısımları da 
buna göre şekillenir ve ileriye bakan bir süpermenin hatları görünür. Başka bir 
psikolog ise bulutun alt kısmına odaklanır; bir kulak, bir burun, bir çene görür 
ve birdenbire bulut geriye doğru bakan bir Epimetheus şeklini alır. Dolayısıyla, 
her algılayan için bulutun her parçasının farklı bir işlevi, adı ve değeri vardır - 
- bunu belirleyense kişinin başlangıçtaki algısal eğilimidir. Aslında bir ekolün 
kurucusu olmak için yalnızca başka bir kenarda bir yüz görmek yeterlidir.” 
(Stolorow, 2013 s:xi) 

Çocukluğumuzda bulutlara baktığımızda buluttaki her bir parçanın bir motife, 
bir insana, bir hayvana veya doğada bulunan herhangi bir şeye benzetilmesi 
deneyimlediğimiz bir konudur. Bulutlar hareket ettikçe, sank, canlı bir sahnenin 
oynandığı gibi, yeni motifler, yeni görüntüler, yeni şekiller canlanır. Kuramcıların 
kuramları hakkındaki iddialarını da buluttaki yüzlere benzetir. Her bir kuramcı kendi 
zihinsel örgütlenmesi perspektifinde bulutlara baktığında, başkaları için  anlam 
ifade etmeyen bir takım şekillere ve görüntülere özel anlam atfeder. Bulatlarda 
gördüğü her bir şey, o kuramcının zihninde özel bir şekil, görüntü, anlam ifade eder. 

Dolayısıyla zihniniz hangi örgütlenme  şeklindeyse olaylar hakkındaki algınız o 
yönde evrilecektir. Yani kuramların iddia ettikleri hipotezler bilimsel gerçekliği ortaya 
koymaktan ziyade, kuramcıların özgün zihinsel yapıları tarafından zekice tasarlanmış 
olan  hipotetik varsayımlarıdır. Burdan yola çıktığımızda dörtyüz civarında psikoterapi 
tekniğinin ve yaklaşım tarzının https://www.commonlanguagepsychotherapy.
org/ www.cammonpsychotherapylanguage.org  sitesinde belirtildiği gibi bilimsel 
olarak yayınları yapılmış, vaka sunumları yapılmıştır. Bunların bir kısmı kanıta dayalı 
tıp olarak nitelendirilip sunulurken, bir Kısmı da klinik tecrübeler ve deneyimlerle 
kendilerini ortaya koymuşlardır. 

Matematikte iki kere iki’nin dört etmesi her yerde aynı evrensel kuraldır. Temel 
bilimlerde, daha doğrusu doğa bilimlerinde bu atmosfer altında veya evrende 
matematiksel  bir kurgunun olduğu ve aynı yaklaşım tarzı ile bu kurgunun Newton 
fiziği perspektifinde izah edilebileceği iddia edilirken; beşeri bilimler olarak kabul 
edilen diğer bilim dallarında bu tip keskinliğinin veya kesinliğin olmadığı ileri 
sürülmüştür. İnsanoğlunun zihinsel yapısının doğa bilimleri gibi incelenemeyeceği ya 
da beşeri bilimlerde olduğu gibi biraz daha kaygan bir zeminde farklı metodolojilerle  
izlenebileceği ya da araştırılabileceği ifade edilmiştir. 

Psikoterapi ve kaynağını aldığı psikoloji bir bilim midir, yoksa bilgi midir? 

Tartışmaya belki buradan başlamak lazım. Temel bilimler (Fizik, kimya, matematik 
vb.) bir bilim alanı iken; bu bilimlerin kullanmış olduğu bazı yöntemlerle bir araya 

Tahir ÖZAKKAŞ

Bir Terapistin Öznel Yolculuğu KONFERANS
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gelmiş olan yapılar daha çok bilgi olarak değerlendirilebilir. Psikolojinin bazı temel varsayımları bilim olarak kabul 
edilebilecekken bazılarına bilgi demek daha uygun gözükmektedir. Hele ki psikoterapi bilgiden de öte; beceri ve 
sanata daha yakın gözükmektedir. 

Psikoloji’yi ve Psikoterapi’yi matematiksel bir kurgu olarak ele alıp, insan zihin yapısını doğa bilimlerinin kesinliğine 
uygun bir şekilde değerlendirdiğinizde acaba gerçekliğe ne kadar ulaşabiliriz? Bugün bakıyoruz ki; psikoterapi 
kuramları veya insan zihnini anlamaya yönelik oluşturulan kuramlar çok çeşitli perspektifler ortaya koymaktadır. 

Mekanik insan görüşünden alan teorisi ne kadar giden geniş bir spektrumda insan zihinsel yapısını izah eden onlarca 
belki de yüzlerce yaklaşım tarzı mevcuttur. Bunların hepsi insan zihninin ürünüdür. Ve algılarımızla da yakından 
alakalıdır. Psikoterapi biliminin, bilgisinin, becerisinin ve sanatının klinik uygulamasında biz neyi ne kadarını gerçeklik 
zeminine oturtuyoruz. Bu konu 100 yıla yakın bir süredir tartışılan bir konudur. 

Bugün geldiğimiz noktada insan beyninin oluşum süreçleri ve buna bağlı olarak ortaya çıkan psikolojisi ve 
metapsikolojisi gittikçe öznelliğe doğru yaklaşmaktadır. Bu süreç öznellikten, öteki ile ilgili ilişkiye bağlı olarak, iki 
öznelliğin her an inşa edildiği bir öznelerarası alan kavramına daha yakın durmaktadır. Freud’un mekanistik görüşü 
olan, buhar çağından kalma, enerjinin sakınımı kanunu ile  yakından alakalı olan buhar makinalarına benzetmiş 
olduğu dürtü çatışma kuramı, gelişen süreç içerisinde içselleştirilmiş nesne ilişkileri ile evrilmiş, ego psikolojisi ile 
doğanın biyolojisine yakın olmuş, adaptasyon kavramı ile biraz daha Darwin’in çizgisine çekilmiştir. Ardından daha 
psiko-sosyal bir yapı olarak karşılıklı birbirine etkileşen sistemlere doğru dönüşmüştür. Her bilginin doğru olduğu bir 
an ve yer vardır. Bu manada mekanistik görüşünün, biyolojik görüşün, alan teorisinin,  sistem teorisini doğru ve etkili 
olduğu zaman ve durumlar bulunabilmektedir. 

İnsan beyninin yaratılışına baktığımızda daha kromozomlar seviyesinde anne ile babadan gelen DNA ların 
çaprazlaşarak çok özgün ve öznel bir organik yapı oluşturması söz konusudur. Bir benzeri yoktur. Kromozomların 
çaprazlanması ile meydana gelen biricik ve özel olan o hardware  yapısı, süreç içerisinde duyularıyla oluşturduğu 
algıları sayesinde kendine ait özgün bir alan yaratmaktadır. Bebek incelemelerinden, anne araştırmalarından, bebek 
anne gözlemlerinden ve klinik tecrübelerden fark ediyoruz ki; her birey her biri kendine özel bir dünya inşa ederek, bu 
dünya vasıtası ile dış dünyayı algılamakta, değerlendirmekte ve yorumlamaktadır. 

Nöronların ilk sinaptik bağlarından başlayarak çevresel faktörlerin etkisi ve genetik materyalin baskısı ile kendisine 
ait has, özel ve özgü bir dünya kurmaktadır. Her beyin her an yeniden değişen ve dönüşen bir özelliğe sahiptir. Ve 
bebeğin ilk nöronal bağlantıları ile  çevresinden aldığı duyular ve bunları oluşturan kombinasyonlarla kendine ait 
sinaptik bağlantılar meydana getirmekte ve beynin segmental alanları ile yoğun iletişim bağlantıları kurmaktadır. Her 
birey deneyime dayalı  yaşantısal süreçleri ile çevresi ile etkileşim sonucunda, her an değişen ve dönüşen dünyanın 
etkisi altında, yeni bir beyin tasarımı meydana getirmektedir. Buna bağlı olarak bir kendilik inşa etmektedir. Hiçbir 
kendiliğin bir öteki kendiliğe bu manada benzemesi mümkün değildir. 

100 milyara yakın nöronun ve bunların oluşturduğu trilyonlarca bağlantının birbiriyle aynı iki insanı yaratması 
mümkün gözükmemektedir. Kaldı ki bir insanın zaman sürecindeki bir önceki yaşantısı  bir sonraki yaşantısı alanında 
da farklılıklar vardır. Bir önceki öznellik bir sonraki öznellik, zamanın akışı sebebiyle aynı olmamaktadır. Her an öznelliği 
olan bu varlığın statik, donmuş arkeolojik bir model gibi incelenmesi bilimin gerçekliğine aykırıdır. Hele hele  bir öteki 
ile etkileşim içerisinde oluşan dünyada, her an değişen ve dönüşen bir öznellik kavramı bizi iyice çıkmaz bir kaosa 
doğru sürüklemektedir. 

Fakat son dönemde postmodern dünyanın getirmiş olduğu yaklaşımla sistem teorisi, alan teorisi ve kaos teorisi 
bu bilmecelere kısmen çözümler getirebilmektedir. Bir çeker etkisi altında belirli bir noktaya kadar rastgele hareket 
eden sistemler, belirli bir noktadan sonra dengeye gelebilmek için çaba göstermekte ve tekrardan kendilerini 
toparlayabilmektedir. Yeniden bir etki ile değişen bu denge yeniden dağılmakta yeniden kaos oluşturmakta, kaosun  
sınırlarına yaklaşıldığında yeni bir yaratıcılık ve üretkenlik  ve tekrardan bir denge meydana gelmektedir. 

Psikoterapi açısından tüm bu olanları değerlendirecek olursak Freud’un dürtü çatışma kuramından, Anna Freud’un 
ego psikolojisinden, Heinz Hartman’ın adaptasyon teorisinden, Erik Hamburger Erikson’un psiko-toplumsal 
gelişim evrelerinden, John Watkins’in ego durumlarından Melanie Klein, Fairbain, Winnicott’un içselleştirilmiş 
nesne ilişkilerinden, çağdaş nesne ilişkileri kuramcısı Otto Kenberg’in dürtü çatışma kuramı ile içselleştirilmiş 
nesne ilişkilerinin yaklaşımını entegre eden kuramından,  Kohut’un primer narsisistik çekirdeğinin olgun narsizme 
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dönüşmesi için kendilik nesnesi işlevinden, bir öteki ile ancak var olacağımızı iddia eden Mitchell’in ve Watchel’in 
ilişkisel psikanalizden, öznelerarası alandan, Lichtenberg’in güdülenme sistemlerinden velhasıl onlarca yaklaşım 
tarzından birçok psikoterapi kuramı türemiştir. 

Sonuç itibarıyla Watson’un davranışçılığının mekanistik bir görüş olarak ele alan yaklaşımından, Beck ve Ellis’in 
bilişsel sistemi bir bilgisayar programı gibi işlemleyen bilişsel terapilerinden, klasik analitik ekollerin dinamik değişimi 
gözönüne alıp tekrarlama zorlantısını izah eden arkeolojik modeline ulaşabiliriz. 

Oradan da ilişkilerin her an değişebilen ve düzenlenen ilişkisel psikanalize, iki öznenin karşılaşması ile oluşan 
öznelerarası alandaki yeni bir yapılanmaya, postmodern dünyanın fraktal etkisi ile kaotik bir yapıya, kaosun sınırlarına 
yaklaşıldığında bir atraktör etkisiyle tekrar dengeye gelen bir marj içerisinde hareket eden Kaos teorisine ve son olarak 
da varoluşçu çekirdeğe kadar yüzlerce teknik ve yaklaşım tarzı insanoğlunun öznelliğinin bir kanıtı durumundadır. 

Bütüncül psikoterapi; bütün bu yaklaşım tarzlarının her birinin  insanın bir tarafını ve bir özelliğini izah eden, bozuk 
duran bir saatin günde 2 sefer bile gerçeği göstermesi perspektifinde olaylara bakarak hiçbirini dışlamayan, ama 
her insana çivi muamelesi yapıp elimizdeki tek kuramsal yaklaşımları çekiç gibi kullanarak yaklaşmanın abes 
olduğunu iddia eden  bakış tarzıdır. Bütüncül psikoterapi bilimin gelişmesi ile beraber her an değişen ve dönüşen 
bir metapsikolojik bakışı kabul etmiş, olayın özellikle yaşantısal ve deneyimsel boyutuna odaklanmıştır. Kişilerin 
hissettiklerini, iç dünyadaki yaşadıklarını olabildiğince deneyimlemeye yönelik destek veren bir çerçeve temel 
yaklaşım tarzıdır. 

Bütüncül psikoterapide ki 2 öznenin terapi seansındaki karşılaşması aslında iki kainatın karşılaşmasıdır. Terapist 
açısından bakıldığında; anne rahmine düştüğü andan itibaren anne ve babasının hardware  ile şekillenen ilk 
nörobiyolojik yapılanması, çevresel etkilerle kendisini terapistlik noktasına getirip bir öznelliğin içine koymaktadır. 
Bir kültürün, bir coğrafyanın, bir iklimin içerisinde terapist neden terapist olmuştur. Neyi arıyordur? Kendisini mi 
arıyordur? Neye düzen vermektedir? Neye yardım etmektedir? Bunlar terapistin öznelliğinde aranması gereken 
sorulardır. Terapistin konumu bir motor ustasının motor tamir etmesine benzeyecek olan bir konum değildir. 

Terapi odasındaki danışan ise karşı tarafta; yine zigotta oluşan hardware’nin  belli bir kültürde, belli bir iklimde, belli 
bir coğrafyada kendini şekillendiren öznel dünyasının değişik evrelerini, değişik sonuçlarını terapi seansına gelmiştir. 
Bu danışanın öznelliği de her an değişim ve dönüşüme aday bir şekilde  orada hazır bulunmaktadır Terapist’den ne 
beklemektedir, o anda oradan ne ummaktadır? Kendisinden ne beklemektedir? 

İşte bu iki özne karşı karşıya kaldığında Ogden’in söylediği gibi analitik üçüncü ile beraber yeni bir dünya inşa ederken 
her şeye kokusunu bırakan şey, her iki tarafın yaşadığı öznellik ve deneyimidir. Bu durumda seansın sonunda ortak 
bilinçdışı ile yeni bir öznellik inşa etmişler ve her iki tarafta seansın başladığındaki kişiler değildir. 

Bütüncül psikoterapi; bütün bu boyutlarıyla, (davranış boyutuyla, biliş boyutuyla, duygulanım boyutuyla, içselleştirilmiş 
nesne ilişkileri boyutuyla, belki de davranış kalıpları, biliş şemaları, duygu şemaları, nesne ilişkileri, kendilik nesnesi 
işlevlerinin) süreç içerisinde nasıl cereyan ettiğini ve sahnelenen özneler arasındaki alandaki inşada nasıl bir katkıları 
olduğunu görmeye yönelik gayret içerisinde olan; katılımcı, gözlemci rolleri ile bütün bu terapi şekillerini bütünleştiren 
bir bakıştır. 

Bu konuşmanın özü; psikoterapi tarihinde her bir kuramın kendisinin tek ve biricik olduğunu iddia etmesidir. Evet bu 
öznel ve biricik olan  kuram asla bir ötekine uygulanamaz. Bir kafatası için yaptırılmış şapkanın bütün kafataslarına 
uyacağını kabul etmek abes ile iştigaldir. Evet özneldir, biriciktir ve özeldir. Çünkü  o kuramcının zihni onu inşa 
ederken kendi verileri ile inşa etmiştir. Diğer bir kuramcının verileri ile o kuramcının verilerinin örtüşmesi beşeri 
bilimler açısından mümkün değildir. 

Olaylara daha çok metakognitif olarak anlam veren, hipotetik olarak yorumlarda bulunan, kendi içinde tutarlı olan 
bir hipotezin inşa edilmesi o öznelliğin gereğidir. Ama öbürünün özelliğini anlamak Kohut’un ifadesi ile gıyabında içe 
bakmak, Bion’un söylediği gibi karşı taraftan gelen Beta elementleri alfa elementlere dönüştürmek ile mümkündür. 
Terapi süreçlerinde ilişki içerisinde var olmak, sistem teorisi perspektifinde çeker etkisi ve denge bozucu faktörleri 
incelenmesini araştırmak bütüncül psikoterapistin duruş noktasıdır. Bu tartışmaların sonucunda geldiğimiz nokta; 
bunların hepsi bizi daha soyut, daha kaotik daha belirsiz ve terapi seanslarında nereye götüreceği belli olmayan bir 
bütüncül yaklaşıma doğru götürmektedir.
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Psikoterapinin 21. yüzyılda evrildiği nokta daha fulü, daha belirsiz, daha tahmin edilemez; ama iki öznelliğin birlikte inşa 
ettiği yeni fırtınalara gebe olan bulutlar gibi her an değişen ve dönüşen, sistemi anında ve şimdi inceleyerek katılımcı 
ve gözlemci rolü ile kaotik bir sistem içerisinde düzen getirmeye çalışma noktası gibi görülmektedir. Daha geniş bir 
perspektif, daha geniş bir network ağı ya da üstten bakan zihinsel yapılanma, nöronlar arasındaki bağlantıların daha 
kuvvetlenmesi, segmental beyin alanlarının birliği ve birbirleriyle olan bağlantılarının arttırılması, sağ beyin ve sol 
beynin bağlantılarının daha güçlendirilmesi çağımızın bütüncül psikoterapi anlayışının temel varsayımları olsa gerek.
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ÖZET

Kurucusu Jacob Levi Moreno olan Psikodrama Grup Psikoterapisi ve Sosyometri 
Sistemi Rol Kuramı, Sosyometri kuramı, Tele Kuramı ve Çocuk Gelişiminin Spontanite 
Teorileri üstüne dayandırılan detaylı bir Psikodramatik Kurama dayanmaktadır. 
Sahip olduğu An felsefesi ve Toplumsal Konformizim’e yaklaşımı ile birlikte 
yaratıcılığa ve spontaniteye verdiği önem sistemi bütüncül ve kapsamlı, kapsayıcı 
bir yapıya taşımaktadır. İnsan kozmik bir varlıktır bu nedenle kozmozdaki her şeyle 
bağlantılıdır. Kendi köklerinden ve doğasından kopan birey hastalanmaktadır ve 
Psikodrama Grup Psikoterapisi bu kopuş yabancılaşma sürecini geri çevirmekte, 
tekrar bütünleşmeyi sağlamaktadır. Bu süreç içinde her ne kadar herkese ait 
genel bir yapıyı barındırsa da her birey için öznel ve ayrı bir yolculuğa gereksinim 
duyulmaktadır. Psikoloji bireysel farklılıklar üstüne kuruludur. Kişi psikodrama’da 
transandant rol aşamasına kadar ulaştığında bu bütünleşme ve tamamlanmaya 
daha da yakınlaşır. Tüm rollerimiz bu süreçte önemlidirler ve Moreno’ya göre 
kişiliğimiz rollerimizin toplamıdır ve doğal olarak bu kişiye özeldir. Kişilik yapımız ile 
kendi sosyal çevremiz ile ilişki kurarız ve bu ilişki ağı olmayan bir birey sosyal bir 
kurgudan ibarettir. İlişki ağımızı spontan cesaretimiz ile oluşturur ve geliştiririz bu 
ise seçim yapmak ile olanaklı hale gelir. Seçim yapma cesaretine sahip olmayan 
bireyler bütünleşme ve tamamlanma yolunda son derece önemli olan sosyal 
atomlarda, ilişkilerden mahrum kalırlar. Zamanı nasıl yaşadığımız ve hangi zaman 
diliminde yaşadığımız da aynı derecede önemli rol oynar ve kişi geçmiş, gelecek ve

şimdi içinde gezinirken ne denli An’dan uzaklaşırsa o denli cılız bir üretim, yaratım 
süreci yaşar. Kendi öznel gerçeği içinde sıkışıp kalabilir ve objektif gerçekliği 
deneyimleyemeyebilir. Bu büyük bir eksikliktir. Kendine ve süreçlere dışarıdan 
bakamamaktadır. Daha da önemlisi eğer rol değiştiremiyorsa artık gerçekliği 
yaşayamıyor demektir ve bu gerçeklik düzeyi tüm bilgiyi aldığımız gerçekli düzeyi 
olarak tamamlanmada büyük rol oynar.

Anahtar kelimeler: Psikodrama, Grup Psikoterapisi

Deniz ALTINAY

Bir Bütünleşme ve Tamamlanma Yolu Olarak 
Psikodrama Grup Psikoterapisi Kuramı ve Öznellik
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ÖZET

1. Öznellik ve Nesnellik kavramlarının kısaca gözden geçirilmeleri

2. Psikiyatri hasta tanımında, terapisinde ve takibinde sağlıklı ve sağlıksız 
öznellik ve nesnellik yaklaşımları

3. Demografik etkenlerin -ırk, milliyet, etnisite, din, mezhep, cinsiyet, cinsel 
yönelim, yaş ve diğerleri- öznellik etkileri

4. Kurosawa 1950 senesi ürünü “Rashomon” filminin öznellik analizi

Yaşlı bir Samurai, kızı yaşında bir hanım ile evlenir… balayılıarını kırsal bir yazlıkta 
geçirmektedirler… bir gün yürüyüşleri esnasında bir haydut ile karşılaşırlar… haydut, 
çifti tehdit ederek kaçırır… Samurai’nin eşine cinsel tecavüzde bulunur… Samurai’yi 
de öldürür… bir zaman sonra yolu oraya düşen bir oduncu Samurai’nin cesedini ve 
eşinin perişanlığını görür, polise haber verir… haydut yakalanır… mahkeme kurulur… 
önce Samurai’nin eşi, arkadan oduncu, ondan sonra haydut ve en son olarak ta, bir 
medyum vasıtası ile ulaşılan Samurai’nin ruhu olanları mahkemeye naklederler. 

Dört şehit te birbirinden değişik hikayeler sunarlar… ama hepsi de doğruyu 
konuşmaktadır… hiç biri kasten yalan söylememektedir. Burada bir cinsel tecavüz 
ve cinayet olduğu nesnel olarak kanıtlanmıştır… renk,   siyah-beyazdır… ama, olayı 
yaşayan ve/veya izleyen bu dört ayrı kişi, her biri, siyah-beyaz renkteki nesnel 
trajediyi ancak kendi renkleriyle öznelleştirerek kavramaktadır. 

5. Berne’nin kurduğu Transaksiyonel Analiz (TA) Okulu, herkesin 6 değişik ego 
yapımlarının nasıl bir şekilde psişiğimizin öznellik kalitesini oluşturduğu ve etkilediği 
yönünden ilginç araştırma ve tartışma alanı açmıştır. 

Başkalarında devamlı eksiklik ve suç arayan, geleneğe düşkün, ceza taraftarı 
Olumsuz Ebevyn ego yapımı. Başkalarının eksikliklerini affeden, seven, eğiten ve 
tolerans gösteren Olumlu Ebeveyn ego yapımı. Problem çözmede herkesi dinleyen, 
sağduyu ve realite taraftarı, empatik Olumlu Yetişkin edo yapımı. Problemi kabul 
etmekle beraber çözüm arayan, olduğu gibi kabul eden, antipatik Olumsuz Yetişkin 
ego yapımı. Herkesin iyiliğini isteyen, masum, oyunsever, optimist Olumlu Çocuk 
&Ergen ego yapımı. Bu ego yapımlarının öznellik kaliteleri ayrı olacaktır.

Anahtar kelimeler: Kuramlar, Öznellik

Mehmet Fuat ULUS
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“Psikoterapi”, “kültür” ile birlikte akademinin en çetrefil kavramlarındandır. Her ikisinin 
de tanımında bir fikir birliği sağlamak çok güç. En genel, ansiklopedik psikoterapi 
tanımlamalarına baksak bile bu güçlüğü hemen görebiliriz: “Hekimin hastayı 
etkilemek için kullandığı psikolojik yöntemlerin bütünü” (TDK)… “Hekimin hastayı 
sağaltmakta yararlandığı, uyguladığı psikolojik araçların tümü” (Ali Püsküllüoğlu, 
Türkçe Sözlük)… “Zihinsel bozukluklarda belirtileri gidermek, davranışları değiştirmek 
ve kişiliği geliştirmek için eğitimli bir uzmanın, bir kişi ya da grupla birlikte yürüttüğü 
tedavi yöntemi” (Ana Britannica)…Psikoterapilerin ayrıca bir uygulama olmaktan 
kaynaklanan teorik ve pratik olarak birbirinden farklı onlarca ekollere ayrılması söz 
konusu. Psikoterapi ekolleri birbirlerinden gelişim, kişilik ve psikopatoloji teorilerindeki 
ve uygulama tekniklerindeki farklarla ayrılıyorlar.    

Bu farklılıkları gözden gizleyebilmek için olsa gerek, psikoterapi ustaları Edwin R. Wallace’ın yaptığı gibi karmaşık 
ifadeler kullanma yolunu tercih ediyorlar: “Ne sezgi, duygu, düşlem, biçim ve örüntüyü vurgulamasına karşın bir sanat 
olduğuna, ne de sistematik bir kuram ve gözlem bütününden yararlanmasına ve kesin belirli yasaları olmamasına karşın 
bir bilim olduğuna inanıyorum: Psikoterapi, ikisinin kesiştiği bölgede yerleşmiştir. Başka bir deyişle, sanattan daha 
sistematik, kişisel olarak daha az yenilikçi; bilimden daha az kesin, artistik olarak daha yaratıcı bir zanaattır”…

Psikoterapi, modern tıbbın içinde ortaya çıkmış bir alan ama bugün psikolojik bilimlerden, rehberlik ve danışma 
hizmetlerine uzanan hatta “kişisel gelişim”, ”yaşam koçluğu”, “manevi rehberlik” gibi adlar altında akademi ve meslek-
dışı yeni uygulamalardan etkilenerek ve onları etkileyerek değişiyor. Kimlerin psikoterapist, daha doğrusu kimlerin 
psikoterapi yapmaya ehil oldukları konusu dünyanın her yerinde önemli bir sorun olmayı sürdürüyor.  

Her bilim alanında bir biçimde gündeme gelen “ilerleme” seyri de psikoterapiler için pek konu edilmiyor. Psikoterapi 
alanında yıllardır olup bitene “bilimsel ilerleme”den ziyade “gelişme” ya da “yenilenme” denmese daha uygun görünüyor. 
Bu gelişme ve yenilenme, dalgalar halinde yürüyor ama temelde iki dalga var: Birincisi bir psikoterapi ekolünün (ya da 
akraba ekollerin) kendi içlerindeki ayrışmaya bağlı olarak ortaya çıkan dalga… İkincisi ise tüm psikoterapi ekollerini aynı 
zamanda etkileyen, adeta “zamanın ruhu” diyebileceğimiz tarihsel-toplumsal değişime bağlı dalgalanma…

Böyle bir panorama içinde bilimsel inceleme yapmanın güçlüğü ortada ama tüm zorluklarına rağmen yapılan 
çalışma ana-temalarından bir tanesi de psikoterapilerin etkililikleri ve bu etkililiklerin karşılaştırılması… Alabildiğine 
empirik bilimsel araştırmalara benzer kurgularla bir sonuca varılmaya çalışılıyor. Ama psikoterapi alanının yabancısı 
olmayanlar, hemen her ekolden kimi ustaların olağanüstü tedavi becerilerine tanık olduklarında ampirik araştırmaları 
güvenilir bulmadıklarını belirtiyorlar. “Acaba biz herhangi bir psikolojik rahatsızlıkta ve sorunda (daha) etkili olan 
psikoterapi ekolü hangisidir diye sormakla yanlış mı yapıyoruz? Ortada teoriden ve ekol farklılaşmalarından tamamen 
bağımsız ortak teknik uygulama becerileri mi var diye soruyorlar. Psikoterapi hizmetlerinden yararlananlarla yapılan 
görüşmelerde çoğunun kendisine fayda sağlayan asıl etmen olarak “görüşmeci”nin nitelikleri üzerinde durmaları, bu 
soruyu haklılaştırıyor.

Tüm bunlar ister istemez, psikoterapilerin ortak noktalarının neler olduğu sorusunu akla getiriyor. “Danışanı merkez 
olan psikoterapi”nin kurucusu Carl Rogers’ın psikoterapilere bakışı radikal biçimde değiştiren anlayışı da bu sorunun 
daha vurgulu biçimde sorulmasına yol açtı. Zira Rogers, danışanı hiç yönlendirici olmadan, yansız, yüksüz, yargısız bir 
biçimde, koşulsuz olumlu bir saygı göstererek, empatik bir anlama çabasıyla, etkin bir biçimde dinlemenin onlara faydalı 
olmak için yeterli olacağını öne sürüyordu. 

Psikoterapilerin ortak noktalarının neler olduğuyla ilgili gözlemler ve çalışmalar, oldukça farklı sonuçlara sahiptir. 
Kanaatimizce tüm psikoterapilerin ortak noktalarını da psikoterapötik girişim olarak niteleyebileceğimiz beceriler oluşturur.

Anahtar kelimeler: Psikoterapi, Kuramlar
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Psikoterapideki insan algısı insanın amaç olduğu esası üzerinde yükselir. Psikoterapi 
algısının insan için çekim niteliği taşıması bu kabulden doğrudur.  Pencerenin 
dışındaki dünyada insanın başına gelenlere kör kalmayan psikoterapi pencerenin 
beri tarafında insanın dönüşüp değişmesine katkı sağlarken bir anlamı ile insan 
olma adına ve elbette toplumdan yana adeta bir dengeyi oluşturmaktadır. Post- 
modernizm 1950li yıllarda ortaya çıkmıştır. Post modernizm başlangıçta yalnızca 
mimari bir okul iken sonrasında toplumsal bir yaşam biçimini almıştır. Evrensel 
ilkelerinin ötelendiği, bireyciliğin egemen olduğu bu anlayış bireyin tüketici olmasını 
ivmelendirmiş ve coşku arayan sorumsuz halini bireysel özerklik haline getirmiştir. 
Uyuşturucu madde bağımlılığı, seçimsiz cinsel ilişkiler ve bu yolla (cinsel ilişki ile) 
gelişen salgınlar post-modernist dönemin özelliklerindendir. Modern çağda insan 
evrensel değerlerin yapılandırdığı ‘evrensel insan’ iken küreselleşme ile ‘ekonomik 
insan’ haline gelmiştir. Bunun anlamı insanın yalnızca ekonomik işlerin öznesi 
olarak kabullenilmesidir. Dolayısı ile insan varlığının olanaklarla varsıllaşması artık 
hayaldir. Küreselleşme insanın haberleşmesini, konuşmasını, nasıl ve ne kadar 
düşünmesi gerektiğini, nasıl gülüp nasıl ağlayacağını, nasıl tepki vereceğini, nasıl 
sevip nasıl nefret edeceğini ve sayılamayacak çoklukta ayrıntıyı yaşam bilgisi haline 
getirip dayatmıştır. Bireysel psikoterapi denince iki farklı zihin, iki farklı biliş, iki farklı 
varoluştan söz etmekteyim. Kısaca biri psikoterapist diğeri psikoterapistin onu edimi 
ile (psikoterapi bilgisi ve uygulamama becerisi eşliğinde) ile dönüştürüp değiştirecek 
ve iyi edeceği iki insandan söz ediyorum. Psikoterapiste düşen danışanı ona getiren 
olguları, koşulları genellemelerden kaçarak o kişi özelinde doğru değerlendirmek ve 
iyi anlamaktır. İlk soru ne zamandır böyle hissettiğidir.  Bu hissedişi ilk kez mi? Başka 
zamanlarda da olmuşsa nasıl ele almış ve ele alışı ile nasıl bir sonuca ulaşmıştır. 
Sonuç olarak 1980li yıllara yaklaşırken psikoterapi türü olarak 250 tane adlandırma 
vardı. Bugün adlandırma sayısı 500e yaklaşmıştır. Çeşitlilik uygulama sınırlılıkları ile 
açıklanamaz. Ancak bir yönüyle insanların psikoterapi gereksinmesi ve karşılığında 
akçeli getirisi sayının artmasının bir yönü ile uygulamanın kötüye kullanılabileceğine 
dikkat çeker. Çünkü kimi psikoterapi türlerinin hangi kuramsal temele dayandığını, 
uygulama ilkelerini açıklayabilmek pek olanaklı görünmemektedir. 

Anahtar kelimeler: Psikoterapi, Gelişim Süreci
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Covid-19 Pandemisi nedeniyle bireysel ve toplumsal olarak zorlanma yaşadığımız 
bir dönemdeyiz. Yaşadığımız salgında zorlanmanın kaynağı özellikle belirsizlik ve 
izolasyon olmakla beraber zaman içerisinde yaşanan değişimler, ilişkilerde ortaya 
çıkan çatışmalar ve maalesef kayıplar da eklenen önemli stres faktörleri olarak 
devreye girmiş durumdadır. Herkes için zor ve farklı olan bu deneyimi herkes 
farklı yaşamaktadır, süreç devam etmekte ve bir süre daha da devam edecek gibi 
görünmektedir. 

Tüm evrende olup bitenlere herkes bir şekilde maruz kalsa da her bireyin bunu nasıl 
yaşadığı biricik ve o kişiye özgüdür. Birçok kişi kendi özgün krizleriyle bir şekilde 
başa çıkabilse de bazı kişiler çeşitli faktörlerin etkisiyle profesyonel bir yardıma 
ihtiyaç hissetmiştir. Zorlanmalar genellikle akut ve sınırlı olduğunda çoğu kişi 
için üstesinden gelinebilecek durumlar olsa da dünya çapında herkesi bir şekilde 
etkileyen bu süreç, bazıları için önemli zorlanmaya hatta kriz durumuna yol açmıştır. 
Yaşanılan zorluklar bir kriz düzeyine geldiğinde ve destek ihtiyacı olduğunda 
psikoterapi yöntemleri kişilerin başa çıkma becerilerini artırmada ve zorlukların bir 
profesyonel destek ile atlatılmasında önemli rol oynamaktadırlar.  

Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi (KİPT); bu bağlamda güncel soruna yönelen zaman 
sınırlı yapısı ve özellikle salgın döneminde stresin ortaya çıkması ya da artmasına 
katkıda bulunan değişimler, çatışmalar ve kayıplar üzerine odaklı çalışma sistemi 
ile içinde bulunduğumuz pandemi döneminde etkili ve uygulanabilir bir psikoterapi 
olarak öne çıkmaktadır. KİPT değişimler, çatışmalar ve kayıplar gibi faktörlerle 
tetiklenen bir krizle başa çıkmak ve bu süreçte bireylerin kişilerarası kaynaklarını 
etkili biçimde kullanmalarını kolaylaştırarak sıkıntılarını hafifletmeyi hedefleyen bir 
psikoterapi modelidir.

Bu sunumda; salgın modelinde de deneyimlediğimiz şekilde, zaman zaman krize 
yol açacak düzeyde bizleri zorlayan stres faktörleri ile başa çıkmada etkili bir terapi 
modeli olan KİPT’in temelleri, yapısı ve uygulanması hakkında bilgiler paylaşılacaktır.  

Anahtar kelimeler: Kişilerarası İlişkiler, kriz, psikoterapi, salgın
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Bireyin kendisi için belirlediği standartlarla örtüşen yaşam olayları beklentisi, bu 
beklentilerle uyumlu olmayan yaşantıların protesto edilmesine neden olur. Yalnızca 
beklentilerin karşılanmasının umulduğu ve beklentilerle uyumlu olmayan yaşantıların 
kabullenilemediği bir yaşam, oldukça hayal kırıklığı oluşturucu deneyimlere gebedir. 
“Bugün yağmur yağmamalıydı”, “Evliliğimizde bunlar olmamalıydı”, ‘‘Hayatlarımız bir 
virüs tarafından böyle değişmemeliydi” gibi ifadelerin ardında, beklentilerle uyumlu 
olmayan yaşantıları kabulle ilgili güçlükler, hatta mevcut gerçeği protesto etme 
eğilimi egemendir. 

Protesto, anlaşılır bir davranış biçimi olmakla birlikte, yaşanmış acıları sağlıklı bir biçimde 
geride bırakmakta yeterli değildir. Daha da önemlisi, insan yaşamına anlamlı şeyler 
protesto ederken değil, dingin olduklarında girer. Beklentilerle uyumsuz gerçekleşen 
olayları protesto etmek yerine, kontrol dışında gerçekleşen olaylara göre hayatı 
düzenleyebilmek ya da esnetebilmek gerekir. Böyle bir yaşamda belirsizlikleri ortadan 
kaldırmak gibi gerçekleşmesi imkansız çabalar devre dışında kalır ve belirsizlikle daha 
barışık yaşanabilir. Belirsizliğe tahammülsüzlük, insanın tüm kaygı ve endişelerinin 
anasıdır. Belirsizliğe tahammül edemeyen insan, belirsizliğe atfettiği tehlike algısı 
nedeniyle daha fazla bilgi, gereksiz detay ve kötü bir sonuç oluşmayacağına dair onay 
arayışı içine girer. Topladığı bilgiler olumsuz sonuçların mümkün olduğunu gösterirse, 
bu defa olumsuz sonuçları tamamen ortadan kaldırmaya yönelik zihinsel çözümler 
üretmeye başlar. Ne var ki ürettiği çözümler mükemmel olmadığında yani belirsizliği 
tamamen ortadan kaldıramadığında, kişi bulduğu çözümlerden yeterince memnun 
olamayacak ve daha çok kaygı ve endişe üretecektir. Belirsizliğin tehlike olduğunu ve 
bu nedenle kabul edilemez olduğunu düşünen ve belirsizliğe çözüm üretemediği için 
giderek çaresizleştiğini düşünen insan bir çeşit yaşam felci içine girer. Yaşam felci, 
belirsizliğin oluşturduğu endişeyi taşıyamayan insanın kusursuz çözüm arayışının en 
büyük kusur olduğunu unutması nedeniyle içine girdiği eylemsizlik halidir. 

Yaşam olaylarının beklentilere göre gerçekleşmesini beklemek, insanı bencilleştirerek 
hep ‘alacaklı’ gibi yaşamaya yöneltir. Kişi kendini alacaklı, dünyayı ise ‘borçlu’ gibi 
algılayarak yaşarsa, tüm alacaklılar gibi mutsuz ölür. Belirsizlikle barışık yaşayabilen 
ve yaşamın yalnızca kendisine verilmediğini, aynı zamanda kendisinden istendiğini 
de bilen insan, kendini duygularına daha kolay açar. “Hep iyiyi hissetmeliyim, olumsuz 
duygulardan hemen kurtulmalıyım” şeklindeki düşüncelerle kendini gösteren, 
duygusal mükemmelliyetçilik arzusundan arınmış bir yaşam ise tüm duyguları 
hissederek yaşayabilme özgürlüğü verir. Unutmayalım ki yaşam yalnızca iyiyi 
hissetmekle ilgili değil, tüm duyguları hissedebilmekle ilgilidir. 

Yaşamınızın bir kitap içine yerleştirildiğini düşünecek olursanız  Koronavirüs 
günlerinin, hayat öykünüzle ilgili kitabın biraz çaresizlik, biraz da endişe ve kaygı 
içeren bir bölümü olarak sonlanmasını umalım .Kitabın bir sonraki bölümün daha çok 
sağlık ve huzur getirebilmesinin ise ancak  bugünün gerçeklerine uygun önlemleri 
alarak yaşayabilmekle mümkün olduğunu bilerek yaşayalım.

Anahtar kelimeler: Belirsizlik, Kaygı, Baş etme
Kaynakça: Sungur MZ(2020)Belirsizlikle Barışmak-Kaygı ve Endişeyi 
Yönetmek:Korona Günlükleri 6.Baskı,Büyükada Yayıncılık,İstanbul

Mehmet Zihni SUNGUR
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Şizofreni psikiyatri tarihi ile birlikte  iyi bir şekilde tanımlanan,  iyi araştırılmış, 
nörobiyolojik temeline ve genetik yönüne ait bir çok  kanıtlara ulaşılmış, hastalığın 
oluşumunda organik etyolojinin  ana faktör kabul edildiği bozukluklardan biridir.  
Ancak  bilimsel araştırmaların tüm bu nesnel yorumlarının ve tanımlamalarının 
yanında, klinik deneyimlerimize   göre, şizofreni ve psikotik bozukluğu olan bireyler,  
klinik belirtilerinde, ifade ve yorumlarında, ilişki biçiminde ve hatta halüsinasyon ve 
hezeyan içeriklerinde halen öznellik  barındırmaya  devam etmektedirler.   Şizofrenili 
bireyler iç ve dış uyaranları algılama ve anlamlandırma biçimi olarak toplumun 
gerçekliğinden farklı bir yerde konumlanmaktadırlar.  Şizofrenide  öznel deneyimler 
farklı derecelerde tanımlanmıştır: Mental durum ve santral sinir sisteminin genel 
işlev bozukluğuyla ilişkili olan sosyal yeterliliğin kaybı, bu kayıpla ilgili farkındalık ve 

bilgi işleme, bilgi işleme sürecindeki bozuklukla ilişkili olarak gerçeklik yaşantısında bozulma yani hayal ile gerçeğin 
ayırt edilememesi(Iwawaki, 1997; Ünal, (2000). 

Şizofrenin tanımlanması ve tedavisinde bu öznelliğin göz ardı edilmesi önemli bir eksikliğe neden olacaktır. Son 
yıllarda şizofreni de farmakolojik tedavi, sosyal destek ve rehabilitasyon uygulamalarının yanında psikoterapi 
seçenekleri de giderek daha çok gündeme gelmektedir. 

Psikoterapinin varoluşsal terapi gibi bazı kuramları insanları belli kalıplar içerisinde incelemek yerine tüm ön kabul ve 
varsayımlardan uzak, her bir bireyi  öznel bir şekilde değerlendirebilmeyi telkin eder(Merleau-Ponty, 2016). Bu durum 
şizofreni tanılı bireyler için de geçerli olabilir. Her bir şizofrenili birey; kendine özgü özellikler taşımaktadır. Mesela 
paranoid tablolara eşlik eden kötülük görme sanrıları dışardan bakıldığında benzer görünmekle birlikte içeriğine 
bakıldığında bireyin çocukluk yaşantılarından, içinde yaşadığı kültür ve coğrafyadan, sosyoekonomik durumdan ve 
hatta o an içinde bulunduğu durumdan etkilenmektedir. Türkiye’de ve Dünya’da halüsinasyon içerikleri  birbirinden  
farklıdır. Farklı yüzyıllarda değişen zamanla ve  mekanla semptom tanımları sabit kalsa bile semptom içeriklerinin 
değiştiği görülmektedir(Berkhout, Zaheer, & Remington, 2019). Kendini ve ötekini yorumlama biçimi her bir birey 
için değişkendir. 

Aslında öznel olan yalnızca şizofreninin Dünya’yı ve kendini yorumlama biçimi değil Dünyanın da şizofreniyi 
yorumlama biçimidir. Ruh sağlığı çalışanlarının şizofreni ve psikozu yorumlaması tüm bilimsel kanıtlar ve bilgi 
arkaplanına rağmen  kendi öznel dünyalarından etkilenir. Bu durumu fark etmek ve yönetmek şizofrenili bireyi 
anlamanın ve iyi ve etkin  bir terapötik ilişki kurmanın anahtarı olabilir.

Bu sunumda ise şizofreni hastalarına öznellik kazandıran çocukluk yaşantıları, kültürel etmenler ve biyolojik arkaplan 
üzerinde durulacak, şizofrenili bireylerin Dünya’yı, Dünyanın şizofreni’yi nasıl yorumladığı konusu tartışılacaktır.

Anahtar kelimeler: Şizofreni, Öznellik

Kaynakça: Berkhout, Suze G., Zaheer, Juveria, & Remington, Gary. (2019). Identity, Subjectivity, and Disorders of 
Self in Psychosis. Culture, Medicine, and Psychiatry, 43(3), 442-467. doi: 10.1007/s11013-019-09631-y

Iwawaki, A. (1997). Three Grades of Subjective Experiences in Schizophrenia: Their Phenomenology and Implications 
for Initial Treatment. Psychopathology, 30(2), 83-88. doi: 10.1159/000285033

Merleau-Ponty, Maurice. (2016). Algının Fenomenolojisi, çev: Sarıkartal E., & Hacımuratoğlu E. . İstanbul: İthaki 
Yayınları.

Ünal, S. ((2000). Şizofrenide öznel yaşantılar ve duyguların ifadesi. Klinik Psikiyatri Dergisi, , 3(2), 131-136. 
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Psikoterapi sistemli ve bilimsel arkaplanı olan bir yöntem olarak  her geçen gün daha 
yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Dünya’da ve Türkiye’de psikoterapi uygulamaları, 
etkinliği ve içeriği ile ilgili sürekli yeni gelişmeler olmakta ve bazen bu gelişmeler 
psikoterapi nedir, ne değildir, nerede başlar nerede biter sorularını beraberinde 
getirmektedir(O’Donohue, Cummings, & Cummings, 2006). Psikoterapi, bilim 
mi, sanat mı, sanatsal bir bilim mi, bilimsel bir sanat mıdır?(Glass, 1984) Bu 
sunumda bilhassa önce bilim ve sanat yönü gözden geçirilecek sonra da psikoterapi 
uygulamalarında özgünlüğü ve bilimselliği  artıran  etmenler tartışılacaktır. 
Bilim; Türk Dil Kurumu (TDK) Sözlüğünde ilk anlam olarak ‘Evrenin veya olayların bir 
bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak 
sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim’ olarak tanımlanmaktadır. Sözlükte ilave iki 

anlam daha tanımlanmıştır. Bilimin tüm tanımlamalarında ortak niteliği bilgiye erişimde dizgisel-sistemli yöntemlere 
sahip olmasıdır. Salt bilgiden farkı da bu dizgisellik kısmıdır(Genel Türkçe Sözlük, 2011).
Sanat  ise bambaşka bir tanıma sahiptir. TDK’da ‘Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin 
tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık’ olarak tanımlanmıştır(Genel Türkçe Sözlük, 2011). 
Enteresan bir şekilde bir yönteme ve kurallara sahip olması yönü ile sanat  bilime benzemektedir.  Nitekim tarih boyunca 
birçok bilim insanı aynı zamanda sanatçı olarak yaşamına devam etmiş, sanatın bilimle etkileşmesinden yepyeni sanat 
dalları ortaya çıkmıştır.
Psikoterapi TDK tarafından ‘Hekimin hastayı etkilemek için kullandığı söz veya davranışa dayalı psikolojik yöntemlerin 
bütünü’ olarak tanımlanmıştır(Genel Türkçe Sözlük, 2011). Psikoterapilerin kaynağı olan psikanalizi Freud ‘başka türlü 
erişilemeyen ruhsal süreçlere ulaşabilmek için kullanılan bir teknik, bu tekniği kullanarak gerçekleştirilen bir tedavi 
yöntemi ve bunlardan elde edilen bilgi birikiminin oluşturduğu bir bilim dalı’ olarak tanımlamıştır(Parman, 2011). Buna 
göre ‘psikoterapi’yi ‘sohbet’ten ayıran; içeriğinde teknik, yöntem ve bilgi birikiminin olmasıdır. Psikoterapide hem her 
bir seans hem de seanslar dizgisi  yani tüm psikoterapi süreci; yapılandırılmış, başlangıcı, idamesi, sonlandırması bir 
yöntem dahilinde bilgi ve kanıtlara dayalı ilerler. Süreci, teknikleri ve amacı bellidir. Psikoterapi uygulamaları öneren bir 
kuram uygulamalarında ancak bunları tanımlayabildiği ölçüde geçerlilik kazanır ve kabul görür.
Tıp öğretiminin çağdaşlaşmasında önemli katkıları olan Sir William Osler’in, “İnsanlar arasında büyük farklılıklar olmasa 
tıp bir sanat yerine bilim olabilirdi.”(Osler, 1919) sözü psikoterapi için de  uyarlanabilir. İnsanlar birbirinden bu kadar farklı 
olmasaydı psikoterapi yalnızca bilim olabilirdi. Ancak her insan biriciktir ve insanlar arasında bilimin anlayıp standardize 
etmesine, araştırmasına olanak tanıyan çok büyük benzerlikler bulunduğu gibi bir o kadar da her bir insan birbirinden 
farklıdır kendi öznel dünyasına sahiptir. Başta teropotik ilişkinin kurulmasında olmak üzere psikoterapi süresince ancak 
bu öznellik ile hareket edildiğinde psikoterapi etkin olabilir. Bu da her bir şahsa uygulanan psikoterapi yöntemini ve 
hatta her bir seansı öznel ve özgün yapmaktadır. Bu özgünlük her seansta yeniden yaratılır. Böylece sanatı sanat 
yapan özgünlük öznellik ve yaratıcılık  psikoterapinin de sanat yönünü oluşturmaktadır. Leonardo da Vinci , “İnsanın 
yorumlanmasının ancak sanatla olabileceğini”  ileri sürmüştür(Sarton, 1962). Bu önerme insanın yorumunu yapmakla 
mükellef psikoterapi bilimi için de geçerlidir.
Anahtar kelimeler: Psikoterapi, Sanat, Bilim
Kaynaklar: Genel Türkçe Sözlük. (2011).  (11. ed.). Ankara: Türk Dil 
Kurumu.
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Günümüz dünyasında alkol ve madde bağımlılığı ve davranışsal bağımlılıklar 
önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar hem 
alkol madde ile ilişkili hem de davranışsal bağımlılıkta ilaç tedavileri kadar  psiko-
sosyal müdahalelerin önemli olduğunu göstermiştir. Hatta  bir çok madde 
bağımlılığı ve davranışsal bağımlılıklarda psiko-sosyal müdahaleler ve psikoterapi 
yöntemlerinin somatik tedavilerin önüne geçtiği ve ilk sıra tedavi olarak kabul 
edildiği bilinmektedir(Walter et al., 2015). Psikososyal müdahaleler, bağımlılık 
danışmanlığı, kısa müdahaleler gibi daha basit  protokolleri içerebildiği gibi 
kognitif- davranışçı terapiler, motivasyonel görüşme gibi daha komplike ve uzun 
soluklu tedavi yöntemlerini içerebilir. Bu psikoterapi yöntemleri bireysel ya da grup 
uygulamalarının çeşitli formlarını içerebilir.(Walter et al., 2015). Tüm bu psikoterapi 

yöntemleri nispeten daha kısa eğitim süresi,  uygulama kolaylığı, yapılandırma imkanı ve kısa uygulama süreleri 
gibi avantajlara sahip olduğu gibi  tüm danışanları kapsayacak şekilde değiştirilebilme gibi avantajlara sahiptir (He 
& Tao, 2017). Bu avantajları nedeniyle özellikle bağımlılık alanında özelleşmiş tedavi, danışmanlık kurumlarında ve 
denetimli serbestlik gibi ceza kurumlarında  yaygınlaşmıştır. Bununla birlikte bağımlılık araştırmaları bağımlı grupta 
kişilik patolojilerinin toplum ortalamasına göre 4 kat daha  yaygın olduğunu göstermiştir(Casadio et al., 2014).  
Mevcut terapi modelleri bağımlılık tedavilerine odaklanmakta bağımlı grubun gelişimsel ve kişilik özelliklerini hesaba 
katmadan terapi modelleri oluşturmaktadır. Yapılan psikoterapi uygulamaları başarılarını genelde alkol ve madde 
almadan geçen sürelerin ölçümüyle değerlendirmektedir(Walter et al., 2015). Bu bakış açısı kısa süreli tedavi başarısı 
için ölçülebilir olması açısından uygun gözükmektedir. Ancak uzun süreli değerlendirmelerde her ne kadar yeterli veri 
olmasa da  başarı oranlarının düşüklüğü dikkat çekmektedir. Bağımlı grupta  uzun süreli mental bir iyilik sağlamanın 
yolu bağımlığa yol açan faktörleri  çok boyutlu bir bakış açısıyla değerlendirmeyi  ve  bağımlılık davranışının altında 
yatan intrapsişik faktörleri ve  gelişimsel etkileri anlamayı  zorunlu kılmaktadır. Bu yaklaşım bağımlılık tedavisinin ilk 
aşamalarında  -maddenin zihnin düzgün çalışması üzerine olan doğrudan olumsuz etkileri nedeniyle- uygulanabilir 
gözükmemekle birlikte, daha sonraki aşamalarında potansiyel faydaları  nedeniyle dikkate değerdir. Bağımlılıkta 
psikoanalitik tedavinin sonuçları ile ilgili veriler yeterli düzeyde değildir.(Verma & Vijayakrishnan, 2018) Bütüncül  
yaklaşım ise nispeten yeni bir konudur ve tedavi programlarında yeterince yer bulamamıştır(Guajardo, Bagladi, & 
Kushner, 2004).  Bu  sunumda  mevcut terapi modellerinin bu hasta grubunu kapsayacak şekilde  entegrasyonu 
tartışılacaktır.

Anahtar kelimeler: Bağımlılık, Psikoterapi, Madde

Kaynaklar: Casadio, Paola, Olivoni, Deanna, Ferrari, Barbara, Pintori, Cecilia, Speranza, Elvira, Bosi, Monica,... 
Atti, Anna Rita. (2014). Personality disorders in addiction outpatients: prevalence and effects on psychosocial 
functioning. Substance abuse : research and treatment, 8, 17-24. doi: 10.4137/SART.S13764

Guajardo, Humberto S., Bagladi, Verónica L., & Kushner, Diana L. (2004). Integrative Psychotherapy in Addictive 
Disorders. Journal of Psychotherapy Integration, 14(3), 290-306. doi: 10.1037/1053-0479.14.3.290
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Fenomenoloji ve ruh sağlığı ilişkisi:

Felsefi düşünce tarihinde fenomenoloji kavramını öne çıkaran E.Husserl (1859-
1938) “transandantal sübjektivite” den bahsederek zihinsel ve ruhsal alanın 
biricikliğine dair bir betimleme yapmaktadır.  Fenomenolojik düşünme yönetminde   
“ öz” ün kendisi değil betimlenmesi öne çıkar.  Bu yönüyle fenomenoloji  aktif bir 
öznenin varlığı ile mümkündür. Aktif özne kendi bilinç içeriğini görünür kıldığında 
öznel olan yaşantı bilimsel olma yönünde görüngüsel bir gerçekliği içerir. Psikoterapi 
alanında bilimin nesnesi olan unsurlar; duyum, duygu, düşünce ve deneyim, 
danışanın aktardığı gerçeklikle varoluş alanında anlam bulur.  Deneyim bilinç 
tarafından kurgulanır. Bu yönüyle psikoterapi süreci epistemolojiden uzaklaşır. 
Psikoterapi alanına gelen malzemenin reel veya irreel olması özel bir önem taşımaz. 
Yargı ve çıkarsamaların, ya da yorumların  işlevi de fenomenolojik/görüngüsel alanın 
üretkenliği ile anlam kazanır.

Bir Özne Olarak Psikoterapistin Zihinsel Akışı:

Psikoterapide fenomenolojik yöntemler arasında; psikodrama, sanat terapileri, 
gestalt başta olmak üzere içsel, öznel olanın dışa vurumunu nesnelleştiren 
yöntemleri sayabiliriz.  Bu yöntemler, fenomenolojinin felsefi bir akım olarak doğup 
gelişmesiyle paralel bir zamanda ortaya çıkmışlardır. Fenomenolojik düşünce ve 
yaklaşım; düşünce tarihinin dogmatik rasyonalist temeli ile ampirik katı nesnelliği 
arasına sıkışmış olan bilimlere soluk aldıran bir akım olarak görülebilir.  Bu yöntemlerle 
çalışan psikoterapistin öznelliği bu bağlamda değerlendirilmelidir. Danışandan gelen 
malzemenin terapistin zihinsel  ve ruhsal dünyasında kazandığı anlam ve her iki 
dünya arasında oluşan yeni bir görüngü süreci oluşmaktadır.  Psikoterapistin yargı 
yorum ve ruhsal işleyişe dair bilgi ve deneyimi anlık varoluşu gözden kaçırmasına 
yol açabilir. Daha da önemlisi, terapist kendi zihinsel kurgusu ile danışanı anlamak, 
hissetmek ve eşlik etmekten  uzak bir zihin durumuna savrulabilir.  Bu nedenledir 
ki; psikoterapist kendi yetişme sürecinde kendi öznelliği ile karşılaşmış ve 
çalışmış olmalıdır. Kendi öznel işleyişini izleyebilen bir zihinle danışanın getirdiği 
malzemeyi anlayabilecek hissedebilecek ve ona eşlik edebilecek bir konumu 
koruyabilir. Terapistin öznelliği bu bağlamda değerli ve psikoterapide temel 
koşul olarak iş görür.

Fenmenolojinin  doğuşu ile (20.Y.Y. ilk çeğreği )tarihsel olarak aynı  dönemde 
S.Freud’un (1856-1939) bilinç dışını keşfi üzerine   gelişmeye başlayan  psikanaliz, 
bugün psikoterapi diye adlandırdığımız çalışma alanının başlangıcıdır. Sonrasında 
gelişen  yol ve yöntemler psikanalizi izlemek veya -davranışçı akımların doğuşu ile- 
karşı çıkmak anlamında da olsa aynı kaynağı referans alan  yöntemlerdir.  Psikanalizde 
tedavi aracı olarak anlam taşıyan akatarım kavramı da aslında terapisitin kendi 
öznel dünyasının derinlemesine farkındalığını zorunlu kılar. Freud’un keşiflerini 
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zenginleştirip geliştiren psikanlistlerden S. Ferenczi (1873-1933) aktarım kavramının psikanalitik tedavideki önemini 
keşfedenlerin başında gelmektedir. Bugün psikanaliz alanındaki uygulama ve öğretilerin temeli aktarım kavramının 
anlaşılması üzerine oturmaktadır.

Psikoterapi sürecinde zihinler arası alanda gelişen sürecin fenomenolojik yorumu:

Psikoterapi çalışmalarının bilimsellik açısından eleştiriye maruz kalıyor olması, fenomenolojik yöntemlerin henüz 
araştırma metodları ile tam olarak ya da yaygın olarak çalışamıyor olmasındandır diyebiliriz. A.Moles, (1920-1992) 
Belirsizin Bilimi adlı eseriyle  epistemoloji alanında sayısal verilerle kanıt gösterme yanılgısına dair çok değerli bir ışık 
tutmuştur.  Nitel araştırma  ve analiz metodlarının doğuşu da belirsiz görünenin, ya da pozitif bilim tanımlamasına 
girmeyen gerçekliğin tanımanabilemsi, gerektitği kadar  genel geçer  ve matematiksel bir dil ile anlatılabilmesi ihtiyacı 
ile doğup geliştiğini söyleyebiliriz.  Bu bağlamda  psikoterapinin bilimsel bir çalışma  ve hizmet olduğunu iafde etmek,  
nitel analiz metodlarını kullanabilmeyi gerektirmektedir.  Nitel/kalitatif  araştırma ve analiz metodlarının alanda 
yaygınlaşması,  psikoetrapinin daha yaygın ve kabul gören bir bilimsellik  diline kavuşamsı  için gösterilecek çaba 
psikoterpide öznelliğin bilimselliği adına bir değer taşıyor. Psikoterapi alanında terapist ve danışan arasında gelişen 
sürecin iyileştiriciliği nitel verilerin somut ifadesi ile sağlanabilecektir.
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Film, Nuri Bilge Ceylan tarafından yönetilmiş 2014 yapımı Türk filmidir. Film, 2014 Cannes Film Festivali’ inde Altın 
Palmiye kazanmıştır. Senaryosunu Nuri Bilge Ceyhan ve eşi Ebru Ceyhan yazmıştır. Aydın, uzun yıllar tiyatroculuk 
yapmış ve sonunda eşi Nihal ile Kapadokya’ya, babasından kalma Othello Hotel’i işletmeye başlamış sözde bir 
aydındır. Hayatında ise iki kadın vardır; kendisine her anlamda uzak ve soğuk olan genç karısı Nihal ve boşanmış olan 
kız kardeşi Necla. Kapadokya’daki otelde Aydın’ın hayatı etrafında olup bitenlerle İlgili hiçbir sorumluluk taşıma gereği 
hissetmediği için çok durağandır. Filmin hikayesi Aydın’ın gerçekle arasındaki mesafeyi kapatıp kapatamayacağı 
sorununun etrafında şekillenir. Ablası Necla da eşinden ayrıldıktan sonra bu otele yerleşmiş, kardeşiyle birlikte 
kasabadaki mülklerinden elde ettiği parayı idare edip sefa süren bir karakter. Her üç karakter de memnuniyetsiz. 
Oldukça temel bir açıdan baktığımızda her üçü de parası pulu bol fakat içten içe bencil, kendi doğrularıyla yaşayan 
ve bir diğerine tahammül edemeyen, ıssız otelin duvarları arasına sıkışmış modern insan yapısını temsil eden 
karakterler. Kış Uykusu, en genel tahlilde, Türk modernleşmesinin kadınlar, erkekler, orta sınıf, aristokrasi ve halktan 
kişiler üzerinde nasıl tezahür ettiğinin bir resmini sunuyor. Film bu üç ana karakter üzerinden dönse de filmde ele 
alınan diğer karakter de ayrı bir olguyu temsil etmekte ve insan yapısının toplumsal gerçekliğine değinmektedir. Bu 
film de ele alınan modernleşmenin insana getirdikleri, karakter yapılanmaları üzerindeki etkileri ele alınacak, film 
Masterson yaklaşımına göre analiz edilecektir.

Anahtar kelime: Masterson, Kış uykusu filmi 
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Yazar 1: Öznur Cennet ALTAY

Sunum Başlığı 1: Tek Kişili Terapilerde Terapötik Duruş

Terapide terapötik duruşun nasıl olması gerektiği, hangi duruşun hastaya nasıl geldiği ve terapiyi nasıl şekillendirdiği 
ile ilgili yaklaşımlar günümüzde hala tartışma konusudur. Terapist-hasta arasındaki ilişki Freud’un Psikanalitik Kuramı 
ile önemli bir yer edinmiş, Freud ve onu takip eden pek çok kuram “Tek Kişili Terapiler” diye sınıflandırılan, terapistin 
terapi ilişkisinde bir gözlemci ve yorumlayıcı olarak rol aldığı yaklaşımı benimsemişlerdir. Klasik psikanalizde terapist, 
boş bir ekran gibi hastanın kendisini yansıtacağı, aktarım tepkilerini harekete geçiren, hastanın tepkilerinin alıcısı pasif 
bir nesnedir. Terapistin terapideki duruşu nötr ve tarafsızdır. Amaç, hastanın bilinçdışı dürtüsel çatışmalarının bilinç 
düzeyine çıkarılarak hastanın içgörü kazanmasıdır. Hastanın yaşadığı çatışmaların kökeninin bilinçdışı dürtülerden 
değil, yaşamın erken dönemlerinde nesne ile kurulan bozuk ilişkiden kaynaklandığını savunan Nesne İlişkileri Kuramı 
ile bir öteki ile kurulan ilişkinin altı çizilmiştir. Nesne İlişkileri Kuramının çağdaş temsilcilerinden olan Otto Kernberg, 
terapide “teknik tarafsızlık”tan bahsetmiş ve teknik tarafsızlığı, terapötik müdahalede kullanılan dört teknikten biri 
olarak ele almıştır. Kernberg, teknik tarafsızlığın soğuk ve pasif bir duruş olmadığını terapistin ilgili, meraklı ve kapsayıcı 
olması gerektiğini fakat bunu yaparken aktarım-karşı aktarım canlandırmasının içine çekilmemesini vurgulamıştır. 
Terapötik nötralite Masterson Yaklaşımının da belkemiği olmuştur. Masterson yaklaşımına göre terapist kendisini, 
problemin çözümüne hasta ile aynı derecede dahil etmez zira bu, hastanın bakıcılığını üstlenmek olur. Bu ise Masterson 
Yaklaşımında tedavinin hedefi olan hastanın ayrışma-bireyleşme süreçlerini geçerek kendi sorumluluğunu alıp 
gerçek kendiliğini hayata taşımasının önüne geçen bir engeldir. Tek kişili terapilere göre hastanın yaşadığı sıkıntılar, 
erken dönem gelişimsel bir duraklama ya da sapmadan kaynaklanmaktadır. Bu determinist bakış açısıyla hareket 
eden terapist ise, hastayı saplanıp kaldığı ya da saptığı patolojik yoldan döndürecek ve çıkaracak, hastanın şimdiki 
hayatında da hep tekrar eden erken dönem deneyimleri ile şekillenen örüntülerini gözlemleyen, fark eden ve bunu 
yorumlayan kişi statüsündedir. Buna göre, danışan seansa eylemleri, verbal ve nonverbal ifadeleri ile birçok malzeme 
getirir ve terapist bu malzemelerden danışanın hangi gelişim döneminde durakladığı üzerine çıkarsama yapar. Tek 
kişili terapilerde hastadan beklenen aklından geçenleri sansürsüz bir şekilde anlatması, terapistin sorumluluğu ise 
hastanın anlattıklarına fark edebildiği ölçüde hastanın yararına olacağını düşündüğü yorumlar yapmaktır. Tek kişili 
terapilerde terapist kendisiyle ilgili çok az bilgi verir ve kişisel tepkilerini paylaşmaz. Hastaya tavsiye verilmez, başa 
çıkma becerileri öğretilmez. Terapist ile hasta arasında eşit düzeyde bir ilişki yoktur. Tek kişili terapilerde aktarımın 
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terapötik tarafsızlık çerçevesinde yorumlanması önemlidir. Terapist aktarım-karşı aktarım tepkilerinin farkında olmalı 
ve hem olumlu hem olumsuz aktarımları yorumlamalıdır. Terapist hastanın yansıttığı ilişkisel döngüye girmemeli 
ve karşı aktarımının farkında olmalıdır. Tek kişili terapilerde hastanın yansıttığı role girmek (bilinçdışı bir şekilde), 
ancak terapötik tarafsızlıkla sağlanan derin ilişkiyi, baltalamaktadır. Tek kişili terapilere göre, hasta deneyimlemekten 
kaçındığı kaygıları dirençle savuşturmaya çalışır. Tek kişili terapiler bu tıkanıklığın hastadan ve onun kaygılarından 
kaynaklandığını varsaymakta ve hastanın direncinin, direncin analiz edilmesi yolu ile aşılacağını salık vermektedirler. 
Tek kişili terapilerde yapılan analiz ve yorumlama süreci ile hastanın kazanacağı içgörü sayesinde bozuk örüntülerin 
yerini sağlıklı örüntülerin alması amaçlanmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Nötralite, Kaos teorisi ve Terapötik ilişki

Yazar 2: Rabia KARASLAN

Sunum Başlığı 2: İki Kişili Terapilerde Terapötik Duruş

20. yüzyılın başlarında insana, psikanalize ve psikoterapiye yaklaşım tarzı değişmiştir. Heinz Kohut klasik analitik 
ekolden gelen birisi olarak yavaş yavaş klasik psikanalik ekolü eleştirerek tek kişili terapilerden iki kişili terapilere büyük 
bir adım atmıştır. Tek kişili terapilerden iki kişili terapiye geçiş Kohut’un ‘Kendilik psikolojisi’’ kuramıyla olmuştur. Heinz 
Kohut kendilik nesnesini bir insanın etrafında ona yardım eden her türlü ilişki olarak açıklamaktadır. Ötekinin ihtiyacını 
karşılayan her türlü yaklaşım tarzı, kendilik nesnesi işlevidir. Heinz Kohut’un üzerinde durduğu kendilik nesnesi ve 
kendilik nesnesi işlevini insanın oksijenle olan ilişkisine benzetmiştir. Nasıl oksijensiz yapamazsa kendililik nesnesiz 
ve işlevsiz yapamaz. Kohut terapide terapistin rolünün hastanın kendilik nesnesi işlevi olduğunu söyler bunun yolu 
da gıyabında içe bakış dediği empatik bir yaklaşımdır. Kohut’un getirmiş olduğu bu bakış açısından sonra iki kişili 
terapiler dediğimiz ilişkisel psikanaliz, öznelerarası alan, güdülenme sistemleri, ilişkisel döngüsel psikoterapi sistemleri 
gibi bir çok bakış açısı gelişmiştir. İki kişilik terapilerde terapist, sorumluluk alan, duygularını belli eden konumdadır. 
Yoruma dayalı terapilerden deneyime dayalı, daha ilişkisel bir terapiye geçilmiştir. Terapist ve danışan arasında 
eşit bir ilişki vardır. Psikoterapide işe yarayan şeyin terapist ile danışan arasındaki ilişki olduğunu savunan Stern 
terapide tüneme kavramını ortaya koymuştur. Terapide tek kişi değil iki kişi olduğunu ve bu iki kişinin sürekli birbirini 
değiştirdiğini söyler. Terapide tüneme terapistle danışanın aynı duyguları hissetmesi beraber aynı dala konmalarıdır. 
Sadece terapistin etkinliğini savunan tek kişili terapiler yerine iki kişilİ terapilerin bahsettiği her an değişen bir ilişkisel 
matriksin içinde iki kişinin arasında koskoca bir dünyanın olduğu, bu yapıya binlerce faktörün etki ettiğini belirtmiştir. 
İlişkisel psikoterapinin en önemli temsilcisi Paul Wachtel’a göre insan özneldir. İlişkisel psikoterapi yaklaşımında, diğer 
psikoterapi ekollerine göre kullanılan tekniklerin oldukça fazladır. İlişkisel terapide ilişkiyi kuvvetlendiren her terapötik 
becerinin teknik olarak kullanılabilmesidir. Danışana özel tasarlanmış çözümler olmalıdır. İnsanın eşsiz olduğu ve 
psikoterapinin de bu eşsizliğe uygun yapılması gerekmektedir. Varoluşçu terapistler terapötik ilişkiyi derinleştirmenin 
tek yolu olarak gerçek ilgi ve empatiyle danışanlarına yaklaşırlar. Irvın Yalom, terapistleri danışanları ile insani ilişki 
kurmaları konusunda cesaretlendirmekte ve kendi cümleleri ile “psikoterapi araştırma sonuçlarının terapistin kendini 
açmasının beraberinde danışanın da kendisini açmasını kolaylaştırdığını” ifade etmektedir. Duygu odaklı yaklaşımlar 
ve araştırmalar yapan Leslie Greenberg’e göre bütün psikopatolojilerin nedeni duygu düzenleme bozukluğudur. 
Terapistin en temel görevi danışanların duygu durumuna empatik uyumlanabilmesi ve terapötik ilişkiyi koruyarak 
danışanın yanında durabilmesidir. Danışanın etiketlenmediği, tanı konulmadığı, terapistin de süreçte aktif olduğu iki 
kişili terapidir. 

Anahtar kelimeler: Nötralite, Kaos teorisi ve Terapötik ilişki
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Yazar 3: Züleyha AKDERE

Sunum Başlığı 3: Terapötik İlişkiye Bütüncül Bakış

Fizik biliminde meydana gelen gelişmeler sosyal bilimleri de etkilemiş ve tek kişili terapilerden iki kişili terapilere 
geçişe temel oluşturmuştur. Kurt Lewin’in Alan teorisine göre sisteme giren her yeni bileşen sistemi etkilemekte ve 
değiştirmektedir; sistem sürekli değişip dönüşmektedir. Tek kişili terapilerde, geçmişten şimdiye süregelen gelişimsel 
duraklamanın hep aynı döngünün tekrarına neden olduğu hipotezi hakimdir; hastanın terapide yaptığının dün 
yaptığı ile aynı olduğunu betimlerken aslında bunun çocukluktaki anne-baba ilişkilerinin benzeri olduğunu, bunun 
davranışta yapılan bir tekrar olduğunu göstermek amaçlanır. Terapide olayların arkasındaki ilişkisel yapının ne anlama 
geldiği şimdi ve burada ilkesi doğrultusunda yorumlanır. İki kişili terapilerde ise durum daha kaotik ve çok boyutludur. 
Gerçek her an yeniden yaratılır, tek bir gerçek yoktur ve lineer yapıda değildir. Eğer ilişki varsa karşılıklılık vardır ve 
bağlamsaldır. Dolayısıyla geçmişle şimdinin aynı olduğu söylenemez, bu statik olmama hali gelişimsel duraklamadan 
da bahsedilemeyeceğini gösterir. O halde terapide ilişkisel sürecin örüntüsüne odaklanılmalıdır. Birlikte gözlemlenen 
ve deneyimlenen bu örüntü yeni bir girdidir ve sistemin yeniden dengeye getirilmesini sağlayacak bir süreci doğurur. 
Tek kişili terapilerde ilişki gözleyen ve gözlemlenen üzerinden yürütülürken, iki kişili terapilerde gözlemci aynı zamanda 
da gözlenendir. Stern’in anne-bebek çalışmaları, bebeğin pasif bir alıcı olmadığı, bebeğin de anneyi şekillendirdiğini, 
anne-bebek arasında karşılıklı bir etkileşim olduğunu göstermiştir. Tek kişili terapilerde terapist bir otoriteyi temsil 
ederken, iki kişili terapilerde eşit ilişki vardır. Terapist ve danışan hem etkileyen hem etkilenendir. Tek kişili terapilerde 
danışan patolojik ve kusurlu görülürken, iki kişili terapilerde “acı çeken insan” vardır. Tek kişili terapilerde terapist 
kendisi ile ilgili çok az bilgi verip mümkün olduğunca nötr ve tarafsız duruşunu muhafaza etmeye çalışırken iki kişili 
terapilerde terapistin orada gerçekten var olması, doğal insani bir duruşla bulunması ve sıcak, samimi ve empatik 
bir ilişki kurulması kullanılan yöntem ve tekniklerin de üstünde tutulmuştur. Eğer danışan terapiste kişisel bir soru 
soruyorsa iki kişili terapilerde eğer açıklamalar hastaya ilave bir yük getirmeyecekse terapistin sağduyulu bir şekilde 
kendisini açmasında mahsur yoktur aksine bunun iyileştirici bir etkisi vardır. Bu, danışanın terapist ile daha eşit ve 
onu daha “insan” olarak hissetmesine de katkı sağlar. Norcross ise terapist-hasta ilişkisine farklı bir boyut getirmiş, 
geliştirdiği teoriler ötesi modelle değişimin beş aşamada gerçekleştiğini söylemiştir. Bu aşamalar; tasarlama öncesi, 
tasarlama, hazırlık, eylem ve sürdürme aşamalarıdır. Hastanın hangi aşamadayken terapiye geldiği önemlidir çünkü 
o bağlamda bir ilişki kurulur. Bu modele göre hasta ve terapistin farklı seviyelerde çalışma yapması dirence neden 
olur. Norcross, terapötik ilişkinin işe yarayıp yaramadığından ziyade terapötik ilişkinin “bu hastanın” işine yarayıp 
yaramadığının önemli olduğuna vurgu yapmaktadır.

Anahtar kelimeler: Nötralite, Kaos teorisi ve Terapötik ilişki
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ÖZET

Yazar 1: Duygu DOĞDU

Sunum Başlığı 1: Kişilik Yapılarının Dansı: İşletmelerde Verimlilik ve Başarı Nasıl Sağlanır?

Çalışmanın yaşamdaki yerine ilişkin Hulin (2002: 8) şöyle demektedir: “...özellikle çalışma,  hayatımızı oldukça fazla 
etkilemektedir. İş veya meslek seçimimizde olduğu gibi, hayatımızda yaptığımız hiç bir seçim (eşimiz dışında) kendimizi, 
ailemizi, çocuklarımızı, değerlerimizi ya da statümüzü bu kadar etkilememiştir. Yaşamımız boyunca, erken gençlik ve 
20’li yaşlarımızın başından 60’lı yaşlarımıza kadar, çalışma ile ilgili faaliyetlerle uğraşımız, diğer herhangi bir uğraşıdan 
daha fazla zaman almıştır (uyku haricinde, ancak uyku da bir uğraşı ya da faaliyet değildir).” Gerçekten de, yaşamımızın 
çok önemli bir bölümü- nü ele geçirmiş olan çalışma, bir faaliyet olarak çoğu bireyin yaşamında merkezi bir role sahiptir. 
Yaşamımızda bu kadar önemli role sahip bir konu olan çalışmanın birey için daha iyi ve olumlu hale gelebilmesi adına 
uğraş veren bilim dalı, çalışma psikolojisidir.[1] Çalışma psikolojisi, eskiden sanayi kuruluşlarında, günümüzde ise çok 
çeşitli kuruluşlarda uygulanan psikoloji bilim dalıdır. Çalışan kişilerin ruh halleri ile ilgilenir. Almanya’da çalışma ve iş 
psikolojisi, Polonya’da psikoteknik ve Fransa’da çalışma psikolojisi olarak isimlendirilen bu bilim dalı, uygulamalarının 
artık yalnızca sanayi kuruluşlarında değil, çok çeşitli kuruluşlarda yapılması nedeniyle bu ismi almıştır. Literatürde 
farklı çalışma psikolojisi terimleri kullanılmaktadır. İngiltere’de ve Amerika’da geçmişte “industrial psychology” terimi 
kullanılmaktayken günümüzde yeni bir terim olarak “industrial/organizational psychology”, kısaca “I/O psychology” 
kullanılmaktadır. Avrupa genelinde yaygınlaşan kullanım “work and organizational psychology”dir. Türk literatüründe 
ise çalışma psikolojisi (work psychology) terimi kullanılmaktadır.[2] İşletmelerin en değerli ve en önemli varlıkları olan 
çalışanların işlerine duydukları memnuniyet ve rahatlık işletmenin devamı için şarttır. Öyle ki çalışanları işlerinden 
memnun olmayan ve iş yerlerini sevmeyen işletmelerin gelecek vaat etmesi kesinlikle mümkün değildir. İşinden 
ekonomik sebeplerle ayrılamayan bu mutsuz çalışanların mutsuzlukları doğal olarak performanslarına yansıyacak 
ve şirketin kârlılığı günden güne zarar görecektir.[3] Çalışanın psikolojik durumu, iş yerinde bulunduğu süreler içinde 
çok önemlidir. Her ne kadar özel hayatındaki psikolojisi ve mutluluğu önemli olsa da, özellikle çalışma ortamının 
enerjisi bakımından iş yerlerinde çalışanların psikolojik durumlarının önemi daha fazladır.  İşverenler, çalışanlarını 
mutlu etmeleri yararlarınadır. Çünkü suratı asık, yaptığı işi sevmeyen, hayata bakış açısı negatif olan, şevksiz ve 
isteksiz çalışan insanlar hata yapmaya meyillidirler. Hatalar, zincirleme hataları doğuracak, ayrıca bir çalışanın 
mutsuzluğu ve isteksizliği, bir başka çalışanı da bu yönde etkileyecektir. Tüm bu negatif hava içinde, işlerin iyi gitmesi 
neredeyse imkânsıza yakındır.[4 ] Örgütlerin en önemli sermayelerinden biri olan çalışanlar günümüz rekabet 
ortamında zamanlarının büyük bir kısmını çalıştıkları işyerlerinde geçirmektedirler. Bu süreçte astlar ve üstler ve 
astlar-astlar arasında yoğun bir etkileşim yaşanmaktadır. Bu etkileşim çalışanların iş yaşamları ile sınırlı kalmamakta, 
çalışanlar bunu özel yaşamlarına da taşımaktadırlar. [5]Bir işyerinde verimi elde edebilmek ve yönetimde başarı 
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gösterebilmek için bir yönetici, kendisini tanımalı, insanı tanımalı, çalışan bireylerin fonksiyonlarını kavrayabilmeli, 
farklılıkları gözetebilmeli ve tüm bu farklılıkları ve farklı yapıdaki bireyleri uyum içerisinde birleştirebilmelidir. Bir iş 
yerinde çalışanların işe alınmasında patolojik ve sağlıklı bireyler tercih edilebilmektedir. Normal yapıdaki çalışanlar iş 
yerinde üretir, paylaşır, ardıl veya öncül olabilir, sorumluluk alabilir ve bu sorumluğun sonuçlarına katlanabilirler. Aynı 
zamanda hatalarını kabul edebilir ve bu hatalarını düzeltebilirler. Nevrotik yapılar ise, projeyi ve ekibi sahiplenebilirler. 
Bu yapıların rekabet gücü yüksektir ve fedakardırlar. Fakat rekabet gücü rakibe( dışarıya) yönlendirilmezse iş yeri 
içinde rekabet ve savaş çıkarabilirler. Narsisistik yapılar ise baskın ve başattırlar. Aynı zamanda motive, enerjik, hırslı 
ve çok çalışkandırlar. Kendini ve çalıştıkları kurumu yüceltirler. Fakat olumsuz özelliklerine bakıldığında gerçeklikten 
kopukturlar. İç ve dış dünyayı ayırt edemezler. Üstünlük taslarlar. İşler bozulunca ötekileri suçlar ve aşağılarlar. Aynı 
zamanda taktir görmezlerse öfkelenebilirler. Sınır yapılar ise bağlantıda oldukları sürece mutlu ve verimlidirler. Ekip 
çalışmasına yatkın kişilerdir ve ait hissederler. İş yerinin büyüklüğünden çok oranın bir üyesi olmakla ilgilidirler. Fakat 
olumsuz özelliklerinde; ilgi ve onay almazlarsa sorun yaratabilirler. Aynı zamanda reddedilirlerse tehlike oluşturabilirler. 
Şizoid yapılar ise çalışkandırlar, kural ve yönergelere uyarlar. Görev adamıdırlar. Tabiri caiz karınca gibi çalışırlar. Fakat 
yakın ilişkilerden çekinirler. Ekip çalışmasına yatkın değillerdir. Tüm bu kişilik özelliklerinden yola çıkacak olursak 
yöneticiler, verimli ve başarılı bir iş ortamı için bu yapıları tanımalı ve fark etmelidirler. Bu farkındalık ile çalışanlarını iş 
yerlerinde konumlandırmalı ve çalışanlarına karşı yaklaşımlarını belirlemelidirler. [6]

Anahtar kelimeler: İşletme, kişilik, verimlilik  

Kaynakça:
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[2] www.wikipedia.org/wiki/Çalışma_psikolojisi
[3] www.ciiv.net/2014/09/isletmelerde-calisan-psikolojisi/
[4] http://www.bilgiustam.com/yerlerinde-calisan-psikolojisi/
[5] ÖZTÜRK, H., DERELİ, E. , NAZENİN, İ. ,MÜDÜROĞLu, A., FAİKOĞLU, R. (2015),  “Mobbing (Psikolojik Yıldırma), 
Örgüt Üzerindeki Etkileri ve Çözüm Önerileri”, Nişantaşı Üniversitesi, Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2015; 2(1):27-33.
[6] ÖZAKKAŞ, Tahir (2016), “ İşletmelerde Ruhsal Kavga ve Korkunun Özü”, Psikoterapi Enstitüsü Yayınları, İstanbul.

Yazar 2: Elif MACİT

Sunum Başlığı 2: Kişilik Yapılarının Dansı: İşletmelerdeki Kişilik Yapılarının Verimlilik ve Başarı Üzerine Etkisi

Örgütü, toplumsal bir gereksinimin karşılanabilmesi için birden fazla kişinin biraraya gelerek birlikte çalıştıkları, 
toplumsal açık bir sistem olarak tanımlamak olanaklıdır. Örgüt içerisinde, örgütün amaçlarını gerçekleştirmek 
amacıyla bir araya gelen insanları, yönetenler ve yönetilenler olarak sınıflamak olanaklıdır. Bu iki grup arasındaki 
ilişki, etkileşim, davranışlar ve yönetim anlayışının niteliği örgütsel verimliliği, bireysel mutluluğu, çalışanların stresini, 
örgütsel dayanışmayı ve örgüt disiplinini etkileyebilmektedir.İş ortamında belirli rol ve görevleri yerine getiren birey, 
örgüt ortamından kaynaklanan “örgütsel stres” ile iç içe bulunabilmekte ve bu kavram iş stresi veya mesleksel 
stres olarak da adlandırılmaktadır. Örgütsel stres, bireyin kaynakları istemler karşısında yetersiz kaldığında ortaya 
çıkmaktadır. Bu durumda kaynak ile istem arasındaki denge önem taşımaktadır. Yönetici stresi de örgütsel stres 
çerçevesi içinde değerlendirilebilir ve onun bir alt birimi olarak kabul edilebilir. Günümüzde örgütler, stresle başetmek 
için çok büyük bedeller ödemekte ve işgücü kaybetmektedir. İnsanlar ise, stresin verdiği ağır darbeler sonucunda 
ciddi kişisel zararlar görmektedir. Bu nedenle örgütlerin, stres hastalığı karşısında bilinçlenmeleri, stresi kontrol altına 
almaları ve stresi optimum düzeyde tutmak için gerekli önlemleri almaları bir zorunluluk haline gelmiştir. Öfke uygun 
ifade edildiğinde, son derece sağlıklı ve doğal bir duygudur, ancak kontrolden çıkıp da yıkıcı hale dönüşürse okul-iş 
hayatında, kişisel ilişkilerde ve genel yaşam kalitesinde sorunlara yol açar. Pek çok kişisel ve sosyal problemlerin 
(örneğin, çocuk istismarı, aile içi şiddet, fiziksel ya da sözel saldırganlık, toplumsal şiddet) temelinde öfke vardır. 
İşletmelerin çalışanları için öfkenin yönetimini  ve sağlıklı ifade edilebilmelerini sağlamak için gerekli önlemleri almaları 
günümüzde elzem hale gelmiştir.

İşletme yönetiminde bu kısımlar göze alınarak yürütme sağlanmalı ve bunun için gerekli çalışmalar yürütülmelidir.

Anahtar kelimeler: İşletme verimi, Stres ve Öfke Yönetimi
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Yazar 1: Mert AYTAÇ

Kişilik yapılanmaları narsistik yapılanmalardan borderline yapılanmalara kadar geniş bir yelpazede yer almaktadır. 
İnsanoğlu narsistik, borderline ve şizoid yapılarda olabilir. Önemli olan bu yapılanmaların optimal seviyelerde olmasıdır. 
Bu yapıların optimal seviyelerin belirtileri günlük yaşamda insanın rahatsızlık dercesine sokmaya başladığı zaman 
kişilik bozukluğundan bahsetmeye başlarız. Günümüzde kişilik bozukluklarının tedavisi mevcuttur. Kişilik bozuklarının 
tedavileri arasında psikoterapi mevcut olabilir. Kişilik bozukluklarının psikoterapi tedavisi uzun sürebilir. Fakat halk 
arasında sosyopat olarak bilinen ve genellikle sosyal anksiyete yaşayan bireyler için kullanılan asosyal teriminin 
yerine de pek fazla yanlışlıkla kullanılan antisosyal kişilik bozukluğudur. Bu kişilik bozukluğu gösteren bireyler çekici, 
aurası yüksek olan bireylerdir ve genellikle kendilerini çok iyi gizleme özelliklerine sahiptirler. Bir başka belirgin özelliği 
ise; vicdani değerlerinin gelişmemiş olmasıdır. Ayrıca suç işlemeye yatkındırlar ve büyük zevkle suç işlerler. Antisosyal 
kişilik bozukluğu belirtileri küçük yaşlarda gözlemlenir. Küçük yaşlarda hayvanlarla olan ilişkisine bakılabilinir. Çocuk 
yaşlarda hayvanlara eziyet gösteren bireylerin yetişkin hayatlarında antisosyal oldukları bilinen gerçektir. Jack’in 
inşa ettiği ev filmindeki baş karakter antisosyal kişilik bozukluğuna örnek teşkil etmektedir. Özellikle Jack’in çocukluk 
anılarının da kesitsel olarak verildiği bu filimde kişilik bozukluğunun gelişimsel süreçleri ve çocukluk anılarının nasıl 
oluştuğu anlatılmaktadır. Bu panelde antisosyal kişilik bozukluğu perspektifinden film analizi yapılacaktır.

Anahtar kelimeler: Antisosyal kişilik, Anksiyete, Borderline, Tedavi

Yazar 2: Özge ÖNER

Son yıllarda özellikle sosyal medya, ulusal ve uluslararası basında karşımıza çıkan başta kadın ve çocuk cinayetleri 
olmak üzere birçok felaket haberleriyle karşılaşmaktayız. Bu durum ister istemez biz ruh sağlığı uzmanlarını konuyla 
ilgili düşünmeye itmektedir. Psikoterapistler olarak başta narsistik, borderline, şizoid kişilik bozuklukları ve birçok 
patolojik yapılanmayla çalışmaktayız. Kişilik bozukluklarının içinde en ağır ve yıkıcı olan, tedaviye en zor cevap 
veren bozukluk antisosyal kişilik bozukluğudur. Bu çalışmada antisosyal kişilik bozukluğunun genel özelliklerine, 
fizyopatolojisine ve tedavideki inceliklerine yer verilmiştir. Çalışma kapsamında “Jack’in Yaptığı Ev” filminde, baş 
karakterin çocukluk ve yetişkinliğe dair deneyimlerinde antisosyal kişilik yapısını incelikleriyle ele aldığı görülmektedir. 
Çalışmamızda antisosyal yapıya genel bir bakış geliştirdikten sonra filmin analizi yapılacaktır.

Anahtar kelimeler: Antisosyal Kişilik bozukluğu, Kendilik, Film analizi

Mert AYTAÇ Özge ÖNER Kamil TUZGÖL

Jack’in İnşa Ettiği Ev
PANEL 
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Yazar 3: Kamil TUZGÖL 

‘’Jack’in İnşa Ettiği Ev’’ ismindeki filmde Jack’in evi, metaforik anlamda var olan ama Jack’in kendilik süreçleri 
için inşa olamamış bir ruhsal evin inşası olarak filmde karşımıza çıkmakta. Gergin bir sahne ile başlayan filmin ilk 
sahnesinde alımlı ve bakımlı bir kadının bozulan arabası ve kırılmış krikosunun tamiri için Jack’den istenen yardımla 
başlamakta. Anlamsız bir biçimde kadının Jack’e atfettiği ve izleyiciyi de geren Jack’in seri katil olabileceği vurgusu 
sağ beyinden sağ beyine belki sorgulanmasa hiç de ortaya çıkmayabilecek Jack’in kendilik süreçlerindeki patolojinin 
bir yansıması mı dedirtmekte. Bu sahne de kadın korkmakta ve durmadan Jack’i zorlayacak bir şekilde seri katil olup 
olmadığını sorgulamakta. Bu durum beklenen ama olunca yine de şaşırtan bir cinayet sahnesi ile devam etmekte. 

Ardından devam eden sahnelerde Jack’in çocukluk yıllarında düzen ve temizlik zorlantılarından bahsedilmekte. Bu 
durum antisosyal kişiklerin çocukluk yıllarındaki katı disiplin durumuna karşılık gelebilecek şekilde aşırı düzenli ve 
disiplinli bir kişi olarak karşımıza çıkan Jack aynı zamanda maddi olarak aileden kalan bir mirasın olması da yine 
antisosyal kişilik bozukluğunda olabilecek maddi olarak şımartılmış olma durumunun bir yansıması olabilir. Kriko ve 
cinayetten önce Jack’in bir arsa alması ve bir ev yapımaya başlamış olması yine bir metafor ile çocukluk yıllarında 
inşa olamamış ruhsallığının ev üzerinden yapılandırılma çabası olarak değerlendirilebilir. Jack’in cinayet sahnesinde 
kadının 3. kez Jack’in aracına binip bu kez Jack ile ilgili fikrini değiştirip katil olamayacağını düşünmeye başladığını 
söylemesi ve ardından bu kez de onun pısırık olduğunu ifade etmesi Jack’in muhtemel ruhsal anlamda tümgüçlü 
olma çabalarını yıkarken korkulan aşırı zayıflık durumuna Jack’i sevk etmesi tekrardan tümgüçlü bir pozisyonu 
yapılandırmak için Jack’in cinayet işlmesine sebeb olmuş olabilir. Yine tüm bunları kadının neden yapmış olabileceği, 
Jack’i neden bu şekilde provake etmiş olabileceği izleyicinin zihnine takılan bir soru olarak filmi izlerken düşünülse 
de bunu yapan kadının bilinçdışının ve kendilik örüntüsünün ötekinin duygusuna giren ve ötekini sens eden bir 
kendilik yapılanmasında olabileceği ifade edilebilir. Yaşamda karşımıza çıkan birçok ilişki ikilisinde de olduğu gibi 
filmin ilk sahnesindeki Jack ile kadının arasındaki diadik örüntü de karşılıklı bir denk gelişe ve belki de patolojik bir 
uyumlanmaya işaret ediyor olabilir. Bu patolojik uyumlanmanın sonucunda Jack’in çocukluk yıllarında inşa olamamış 
kendilik örüntüsündeki patolojilerin şimdi ve buradaya yansımasına neden olan bir ben ve sen uyumunun ya da 
uyumsuzluğunun patolojik anlamda da olsa oluşmuş olabileceğini film düşündürmektedir. 

Anahtar kelimeler: Antisosyal kişilik bozukluğu, kendilik, film analizi, psikanaliz
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Yazar 1: Semra TANAS

Sunum Başlığı 1 : Duygu Odaklı Terapide Duygulara Bakış

Duygu Odaklı Terapiye göre duygular kişinin yol haritasıdır. Kişilere kim olduğunu, nelere ihtiyaç duyduklarını, nelerden 
korktuklarını, nelere öfkelenmesi, nelere üzülmesi gerektiğini söyledikleri için duygular ayrıcalıklı ve önemlidirler. 
Bu bağlamda duygular göz ardı edilecek ya da dikkate alınmayacak kadar önemsiz değiller aksine insan olmanın 
özelliğiyle duygular dinlenmeye değer sinyallerdir.

Duygular bizim için neyin iyi neyin kötü olduğunu bilmemizi aynı zamanda kendiliğimizin düzenlenmesini de sağlar. 
Bununla beraber diğerleriyle olan etkileşimimizi de düzenler. Duygular bizi değiştirerek, bizim de diğerleriyle (aile, eş, 
arkadaş) etkileşimimizin değişmesine sebep olur. Örneğin öfkeli surat ifadesi ile diğerine kızgın, sinirli mesajını verir 
ve onların bize yaklaşmasını engelleyen bir durum yaratabiliriz.

Kendi duygularının farkında olan ve diğerlerinin duygularını tanıma becerisine sahip olan insanlar kendi dünyalarına 
alışmak ve kendi iç sistemlerinde bir bütünlük sağlayarak faaliyet gösterirler. Eğer insanlar neler hissettiklerinin 
farkında olmazlarsa, bölünürler ve vücut sinyallerini dinleyemezler. Bu şekilde üzgün veya korku hissettiklerinde 
bedenleri sinyal verirken zihinleri başka bir yöne doğru hareket eder. Bu durum insanların duygularını görmezden 
gelmelerinde, baskıladıklarında, yok saydıklarında ya da onlardan korktuklarında ortaya çıkar ve insanları bölünmüş, 
kendinin farkında olmayan özler haline getirir.

Ertelenmiş, o veya bu sebepten dolayı baskılanmış, yok sayılmış duyguları kişi kendini güvende hissettiği bir ortamda 
çıkarabilir. Bu çalışmada kişilerin ikincil duygularının birincil duygularını engellemesi ve asıl önemli olanın birincil 
duygulara ulaşmak olduğu anlatılacaktır.

Hayatımızdaki önemli bakım verenlerin bizim için duygularımızı tanımlamaları, bizlere neler hissettiğimiz konusunda 
rehberlik etmeleri birincil duygularımızın daha aktif olmasını sağlamaktadır. Duygu Odaklı Terapi hissettiğimiz şeyi 
deneyimleyebilme konusunda güvenliği sağlamada diğerlerinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Duygu odaklı terapiye göre duygular şu ana odaklıdırlar ama hem geçmişten etkilenirler ve bu şekilde geleceği de 
belirleme özelliğine sahiptirler. Şu anda yaşadığımız birçok şey geçmişten gelen sahnelerden olabilir ve bu durum 
sevdiğimiz ve aynı zamanda hayatta olmayan biri ile dinlediğimiz bir müzik bizi onunla yaşadığımız olumlu anılara 
götürebildiği gibi yaşamadığımız yası hatırlattığı için o duygulardan kaçınmaya da götürebilir.

Semra TANAS Filiz ÖMEROĞLU Habibe AYKAN

1) Duygu Odaklı Terapide Duygulara Bakış
2) Öfke Duygusunun Terminolojisini ve Duygu Odaklı Terapi Yardımıyla 
Dönüştürme Prensiplerini İrdelemek
3) Utanma Duygusu ve Duygu Odaklı Terapi Teknikleri İle Dönüştürme
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Bu çalışmada Duygu Odaklı Terapiye göre duygu türleri, duyguların oluşum süreçleri ve duygu şemaları üzerinde 
durulması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda duyguların düzenlenmesini engelleyen süreçlerden bahsedilecektir.

Yazar 2: Filiz ÖMEROĞLU

Sunum Başlığı 2: Öfke Duygusunun Termi̇noloji̇si̇ni̇ Ve Duygu Odakli Terapi̇ Yardimiyla Dönüştürme Prensi̇pleri̇ni̇ 
İrSunum 

Özeti 2: Öfke diğer insanlarla ilişkilerde ve bireysel işlevsellikte büyük etkileri olan en güçlü duygularımızdan biri olup, 
saldırganlıktan bağımsız olarak da ortaya çıkabilir. Temelde yıkıcı gibi görünen bu duygunun kaynağına baktığımızda 
bir çok kuramcı tarafından saldırganlıkla birlikte irdelendiğini ve özellikle klinik ortamdaki görüngülerinin anlaşılmaya 
çalışıldığını görürüz.Bu konuda iki temel bakış açısı vardır:

1. İnsanoğlu’nun yıkıcı ve nefret dolu doğasına inanan’’ Şahin’’ yaklaşımı.

2. İnsanların özünde sosyal ve sevgi dolu olduğuna ve tüm öfke ve saldırganlığı dışarıdan engellenmeye karşılık 
belirdiğine inanan ‘’Güvercin’’ yaklaşımı.

Ancak son yıllarda duygular ve beyinle ilgili ampirik yaklaşımlarla yapılan araştırmalar duyguları daha iyi anlamamıza 
yol açmıştır.‘’Yeni paradigma’’ adı altında daha çok geçerlilik kazanan düşünce, biyolojinin devamlı olarak ötekilerle 
yaşadığımız deneyimlerden her an etkilendiği ve bu deneyimleri etkilediğidir.

En büyük sorunsallarımızdan biri, günlük hayatımızda ve klinik ortamda birey ve terapist olarak duyguların 
nasıl yaşandığı ve nasıl düzenleyeceğimiz sorusuna bir çözüm bulmaktır. Bu noktada duyguları derinlemesine 
incelediğimizde, duygusal beynin analitik olarak düşünemediğini, sorgulama yapamadığını ve duyguların otomatik 
olarak o anki duruma uygun olarak ortaya çıktığını, boşalım için savunma mekanizmalarını kullandığını ve aslında pek 
çok açıdan kişiye önemli yönelimler sağladığını görürüz. Örneğin kişiyi harekete geçmesi için organize eder, ilişkilerini 
gözden geçirmesi için yardım eder, olayların gerçeklikle uyumunu test eder ve o olayla ilgili yeni bir anlam katmayı 
vb. sağlar.

Tüm duyguların değişim ve dönüşüm adımları belli bir proses gerektirir. Öfkenin de bu prosesler içinde özündeki 
çekirdek inançların irdelenmesiyle , (yani öznenin bir saygısızlığa maruz kaldığında mı?, kişisel sınırları korumak için 
mi?, karşılanmamış gereksinimler olduğunda mı?, yoksa diğer duyguların oluşturduğu stres ve acıyı bastırmak için mi 
yaşadığına? vb. ) temel olarak öfkeyi birincil, ikincil ya da aracı duygu olarak kategorize edebiliriz.

Öfke temel olarak haklı ve saldırıdan koruma amaçlı olmadığı ve özellikle yıkıcı olduğu zaman uyumsuzdur. Bu 
noktada da öfkenin uyumlu ve uyumsuz duygular olduğuna yönelik kategoriler karşımıza çıkmaktadır.

Terapi sürecindeki değişim adımlarının uygulanmasıyla sağlıksız öfkenin sağlıklı ve regule edilmiş bir hale getirilmesi 
klinik alanda çalışan psikoterapistlerin başarısı olacaktır . Bu çalışma, öfke duygusunun kaynaklarını psikoloji 
dünyasının temel teorileri çerçevesinde kabaca tespit etmek ve Duygu Odaklı Terapi ’nin yöntemleri ile nasıl 
dönüştürüldüğünü irdelemek amaçlı yapılmaktadır.

Yazar 3 : Habibe Aykan

Sunum Başlığı 3: Utanma Duygusu ve Duygu Odaklı Terapi Teknikleri ile Dönüştürme

Sunum Özeti 3: Utanma duygusu genellikle insan kalbinin en derinliklerinde kendine yer bulur. Utanma duygusu 
da diğer temel duygular gibi bireyin yaşamını devam ettirmesine yönelik hayatta kalmayı sağlayıcı uyumlu işlevlere 
sahiptir. Bir yandan mahremiyeti korurken bir yandan da kişiyi kendi toplumuna bağlar. Utanma duygusu sosyal 
olarak kabul gören davranış hakkında önemli bilgi sağlar. Bu bilgiyi edinebilme ve kullanabilme becerisi de bireyin 
içinde bulunduğu toplumdan yabancılaşmasını engeller. Utanma duygusu insanın değer anlayışı ile ilgilidir ve bu 
bağlamda özneldir. Uyumlu duygular ihtiyaç ve hedeflerin otomatik değerlendirerek, eylem üreten çok değerli 
pusulalardır. Lakin uyumsuz duygular uyumlu eylem üretmek için benliğe rehberlik edemezler.
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Utanma duygusu bireylere benliği aşağılanmış, kirli ve değersiz hissettirebilir. Çocukluk döneminde yaşanan ve 
bireyde güçsüzlük hissettiren istismar, reddedilme ve aşağılanma uyumsuz utanç duygusunun oluşmasını sağlar. 
Özellikle de tekrarlayan şekilde bu deneyimlere maruz kalma bireyde uyumsuz duygu şemalarını oluşturur. Uyumsuz 
duygular kişiliğin ve karakterin bir parçası haline dönüşür. Bireyin benlik algısını etkiler. Utanç, benlikle ilgili olumsuz 
görüşler, kendini küçümseme hissi oluşturabilir. Utanma duygusu aynı zamanda diğer duygusal deneyimlere bir tepki 
ve onlar için bir maske görevi görebilir. Utanç saklanma ile ilişkilidir. Uyumsuz utanma duygusu geri çekilmeyi, yerin 
dibine girme isteği, yok olma, görünmez olma isteği gibi kişiyi eylemsizliğe götüren durumlar oluşturabilir. Bireyin 
yaşamını acı dolu ve işlevsiz hale getirebilir. İnsanların daha mutlu ve tatminkâr bir yaşam sürebilmeleri için uyumsuz 
duyguların uyumlu duygularla değişiminin sağlanması gerekir. Duygu odaklı terapi, duygunun duyguyla dönüşümünü 
sağlayabilecek yöntemler sunan bir terapi tekniğidir.

Bu çalışmada utanma duygusunun gelişimsel bağlamda oluşum süreçleri gibi utanma duygusu hakkında temel 
bilgilerin gözden geçirilmesinin yanı sıra duygu odaklı terapide utanç duygusunun maladaptif örüntülerden adaptif 
örüntülere değişimi irdelenecektir. Ruh sağlığı profeyonellerine terapi odasında utanç duygusunun görünümleri, 
danışanın hayatındaki işlevleri, danışanın utanç duygusunu fark edebilmesi, ifade edebilmesi ve duygunun duygu ile 
değişim süreçleri hakkında bilgiler sunmak hedeflenmiştir.

Anahtar Kelime : duyguların dönüştürülmesi , öfke, utanç
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Empati, duygu odaklı terapi tekniğinin kullandığı önemli müdahalelerden biridir. Duygu odaklı terapi kuramı, empatik 
yaklaşımı Rogers’ın  bireysel terapi tekniğinden almıştır. Rogers empatiyi : danışana koşulsuz olumlu kabulle yaklaşım olarak 
tanımlamıştır ve kuramının merkezine almıştır. Rogers tarafından empati  1970 de tanımlanmıştır. Rogers ‘a göre empatinin 
tanımı : bireyin içsel başvuru çerçevesini ve ona eşlik eden anlamları , duyguları sanki bireyin yerindeymiş gibi ama kendini 
kaybetmeden algılama durumudur. Bireysel terapi kuramının temelinde ,1. danışanlara kayıtsız ve şartsız olarak pozitif değer 
verme 2. Empati 3. Uyum aşamaları, vardır. Rogers‘a göre kişi empatik  ilişki içinde anlaşıldığını hisseder ve rahatlar.

Psikanaliz’de empatinin kullanımında Kohut önceliklidir. Kohut empatiyi , terapistin danışanın dinamiklerini anlayıp 
yapacağı yorumlarla danışanın iç görü kazanmasını sağlaması, temeli üzerine kurmuştur. Rogers ise, empatiyi tam da o 
andaki deneyimi anlamak için kullanır. Amaç danışanın geçmişe dönük iç görü kazanması değildir, danışanın deneyimini 
modellemektir. Danışana anlaşıldığını hissettirmektir. Duygu odaklı terapi ise  empatiyi, iki  prensip üzerine temellendirir.

Bu iki prensip, terapotik bir ilişkinin edinilmesi ve terapotik çalışmanın kolaylaştırılması olarak özetlenebilir. Terapistin 
bütünüyle orada olduğu, yüksek seviyede uyum sağladığı ve hassas biçimde danışanın deneyimine yanıt verdiği, 
duygulanımı düzenleyici empatik ilişkilerden söz eder. 

Terapist, saygılı, kabullenici, karşısındakinin iletişim şekliyle uyumludur. Terapistin empatisi ve kabulünde, danışanın yalıtımdan 
vazgeçmesinde, kendiliğinin güçlendirilmesinde ve kendiliğini kabul etmesinde empatiyi etkin olarak kabul eder. Empati 
danışanın, duygulanımın düzenlenmesi sırasında yaşadığı stres durumuna karşı güçlü bir tampon etkisi sağlar. Uyumlu, yanıt 
verici ve aynalayıcı bir terapistle kurulan ilişki, kişiler arası teskin etme ve duygu düzenlemesinin gelişimini sağlar.

Bu tür bir ilişki, çok yoğun ve baskılı, dağınık ve acı dolu duyguların düzenlemesinde danışana yardım eder. Zamanla, 
kişiler arası duygu düzenlemesi, kendini yatıştırma ve içsel durumları düzenleme kapasitesi halini alır. Beyinde duyguların 
işlemleme merkezlerinde danışan için yeni olasılıklar ortaya çıkar. Empatik ilişki şekli duygulanımın düzenlenmesine katkı 
sağlar. Danışanın yeterince güvende hissetmesini sağlayan optimal terapotik bir çevre yaratır. Empati diğerinin duygusunun 
ne olduğunu hissetme konusunda terapist için elzemdir. Sözel olmayan ipuçları, özellikle ses, yüz, el kol hareketleri, açıklanan 
duygunun doğası hakkında sağlanan kritik bilgi kaynaklarıdır. Ses ya da yüz, sıklıkla, duygunun birincil ve içten mi yoksa 
ikincil ve diğer gerçek duyguları engelleyici mi olduğunu ele verir. Anlatılan deneyimde  duygu empatik olarak simgeleştirilir, 
dikkat duyguya yönlendirilerek deneyim harekete geçirilir. Süreç içerisinde duygulanım regüle edilerek deneyime yeni bir 
anlam kazandırılır. 

Sonuç olarak Duygu odaklı Terapi bütün müdahale aşamalarında, empatinin , duygunun regülasyonu ve deneyimin yeniden 
anlamlandırılmasındaki  önemini vurgular.  

Kazanımlar: Katılımcıların empatik müdahele yeteneklerini geliştirmeleri ve yeni beceriler kazanmaları amaçlanmıştır. 
Empatik yaklaşım hakkında bilgi edinir. Empatik müdahaleyi deneyimler. Psikoterapi uygulamalarında empatik müdahale 
becerilerini geliştirir. Anahtar Kelimeler: Empati, Empatik müdahale

Fatma Canan GÜLLÜ Betül SEZGİN

Empatik Müdahale Teknikleri
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Rüya yorumu, tarih boyunca insanoğlunun ilgisini çekmiştir. Gelece, geçmiş 
ve alınacak kararların akıbeti hakkında yön vereceğine inanılmış ve ona göre 
yorumlanmıştır. Ruh sağlığı uzmanları ise rüyayı kişinin değişen ihtiyaçlarını, 
önceliklerini duygu düzenlemede kullandığı savunmaları ve bilişsel örgütlenmelerini 
anlamlandırmaya yarayan bilgiler ve içerikler olarak değerlendirmiştir. Terapist 
rüyayı yorumlarken birçok kuramı ve kuramcıyı eksene alarak rüyayı yorumlayabilir. 
Örneğin bilişsel davranışçı terapi ile çalışan bir terapist bilişsel çarpıtmalara ve 
şemalara, olumsuz otomatik düşüncelere rüyanın temasından yola çıkarak ulaşabilir. 
Bu sözel bildiride amaç terapistin kuramlar açısından rüyayı nasıl ele aldığını, rüyayı 
incelerken hangi eksende değerlendirdiğini ele almaktır. J. Fosshage’e göre rüyayı 
anlamak danışanı empatik dinleme, rüyada duygulara gitme, rüyanın temalarını 
bulma, bu temaların gerçeklik ve kendilikle ilişkisini anlama, temaların terapi 
odası ve terapistle ilişkisini anlamaktır. Sonuç olarak rüya terapiste yol gösteren 
araçlardan bir tanesidir. Terapiste düşen danışandan rüya aracılığı ile gelen mesajları 
doğru okumak, alternatifler oluşturmak ve danışanla birlikte rüyayı anlamlandırma 
yolculuğuna eşlik etmektir. 

Anahtar kelimeler: Rüya terapist, Rüya yorumu ve Rüya teması

Ayşe ERENLER

Terapist Rüyayı Nasıl Yorumlar?
SÖZLÜ
BİLDİRİ 
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Bu bildirinin amacı, son zamanlarda hem yazılı hem de sosyal medya aracılığı ile 
genç ebeveynler arasında ilgi gören “Attachment Parenting – Bağlanma Temelli 
Ebeveynlik” yaklaşımını kısa bir şekilde tanıtmak ve bu yaklaşımı benimseyen Danışan 
Y.nin Bağlanma Temelli Ebeveynlik yapmasının kendi psikoterapisindeki yansımasını 
ele almaktır. Bu bağlamda bahsi geçen ebeveynlik yaklaşımı içerik olarak sekiz ilkeden 
oluşmaktadır. Bunlar: 1)Hamileliğe, Doğuma ve Ebeveynliğe Hazırlanın, 2) Sevgi ve 
Saygı Göstererek Besleyin, 3) Duyarlılıkla Karşılık Verin, 4) Ten Teması Kurun (Hayat 
Veren Dokunuş), 5) Hem Fiziksel Hem Duygusal Yönden Güvenli Bir Uyku Sağlayın, 
6) İstikrarlı ve Sevecen Bir Bakım Verin, 7) Pozitif Disiplin Yöntemlerinden Yararlanın 
ve 8) Hem Kişisel Hem Aile Yaşamınızda Denge Kurmaya Çalışın, şeklindedir. 

Bu sunumda toplamda on dört aydır terapisine devam eden yirmi altı yaşında, lisans 
mezunu, çocuğu doğduktan sonra çalışmaya ara vermiş Danışan Y.’nin kendi bireysel 
terapisi devam ederken aynı zamanda iki yaş dört aylık oğlunu ‘Bağlanma Temelli 
Ebeveynlik’ yaklaşımı ile yaşamış olduğu deneyimleri paylaşılacaktır.

Devam eden terapisinde, Danışan Y.nin ebeveynlik uygulaması ile çocuğunun 
görünen özelliklerinde olumlu bir etkisi varmış gibi görünse de olayın arka planında 
kendi ‘sahte kendiliği’nin ‘gerçek kendilik’e dönüşmeden yaptığı bir ebeveynliğin 
çocuğuna da kendisine de tam bir fayda sağlamadığı yönündedir. Çocukların aradıkları 
gerçeklik ve doğallık bu şekilde sonradan hayata alınan farklı yaklaşımlarla daha da 
sahte bir his duygusunu uyandırıyor olabilir. Özellikle on sekiz ay sonrası (Mahler’in 
Ayrılma Bireyleşme evresinin Yeniden Yakınlaşma alt evresi) döneminde “boğulma” 
hislerinin en çok yaşandığı zamanlar olması, kendi sağlıklı ve optimal olmayan ayrışma 
dönemine atıfta bulunuyor olabilir. 

Danışan Y. kendi bireysel psikoterapisi ile aslında kendi çocukluğunu yeniden inşa 
ederken belki de çocuğunu büyütürken en çok zorluk çektiği yerler kendisinin daha 
da yoğun sıkıntı çektiği dönemler (18 ay sonrası gibi) olarak gözlemlenmiştir. Devam 
eden terapi sürecinde kendi savunmalarını keşfedip, gerçek kendiliğe doğru yol aldıkça 
çocuğu ile ilişkisi de gerçek bir ilişkiye dönmeye başlamıştır. Alana olan ilgisi, ebeveynlik 
konusundaki bilgileri aslında bir yandan savunmalarını daha da sağlamlaştırmışken 
diğer yandan da içgörüsünü de artıran bir durum olarak gözlenmiştir. Annesi ve 
kendisi arasındaki ilişki gibi, kendisi ve çocuğu arasındaki ilişkideki ikircikli duygular 
terapi sürecine de girmiş bir yandan çok iyi anne olma çabasında bulunurken diğer 
yandan zaman zaman kendini çok kötü anne olarak hissetmiştir. Masterson’a göre 
baktığımızda Borderline Kişilik Örgütlenmesine yatkın olan Danışan Y.’ye gerçek 
kendilik yolculuğunda kullanmış olduğu birçok eyleme vurumdan birinin de çok 
kitap okuyarak iyi anne olma çabaları içine girmesi böylece de kendi çocukluğu ve 
döngülerinden uzak kalmaya çalıştığı yüzleştirmesi yapılmıştır.

Bunların hepsinin yanında bir çocuğa ebeveynlik yapılması demek sadece ilk bakım 
verenle sınırlı kalmaması demektir. Danışan Y.nin eşi, ailesi, çevresi gibi değişkenler 
bu sunumda ele alınamamıştır. . Ancak bu danışan üzerindeki gözlemim şu şekildedir: 
Bir psikoterapi desteği alan (ya da ‘sağlıklı’) bir kadın aynı zamanda AP yöntemlerini 
benimserse ‘geleneksel ebeveynlik yaklaşımı’na göre çocuğunun psikolojik olarak 
daha sağlıklı bir şekilde büyümesi olasıdır.

Anahtar kelimeler: Attachment Parenting, Bağlanma Temelli Ebeveynlik, Bütüncül Psikoterapi

Ayşenur KARAKÜLAH

Bağlanma Temelli Ebeveynlik (Attachment 
Parenting) Yaklaşımının Bütüncül Psikoterapi Alan 
Bir Danışan Üzerinden Değerlendirilmesi

SÖZLÜ
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Kronik ruhsal hastalıklar; kişisel bakım, toplumsal ilişkiler, çalışma hayatı ve boş za-
man aktivitelerinde işlevselliğin bozulmasına neden olan şizofreni, şizoaffektif bo-
zukluk ve diğer psikotik bozukluklar, majör depresyon, bipolar bozukluk ve süreğen-
leşmiş obsesif kompulsif bozukluk tanılı hastalıkların tümüdür. Ruhsal hastalıkların 
tedavisinde birçok bireysel ve grupla psikoterapi tekniklerinden faydalanılmaktadır. 
Bunlardan biri olan sanat terapi, görsel, işitsel, dokunsal birçok yolla kişinin kendini 
ifade etmesinin aracı olarak sanat yapma ve sanatı kullanma yoluyla uygulanan 
bir tedavi ve psikoterapi metodudur. Sanat, hem karmaşık ve yoğun duygular için 
bir çıkış bulmayı ve düşünsel düzeyde sözlü ifade edilmelerine olanak sağlar, hem 
de bireyin kendi içinde öz-farkındalık geliştirmesini amaçlamaktadır (Eren, 2015). 
Sanat terapisinin gücü, hastaya sanat içinde sembolik ve metaforik bir yolda ile-
tişim için fırsat sunmasının yanı sıra kişinin içinde sözün olmadığı fantezi, imge, 
duygu ve deneyimlerine bir biçim vermesini de sağlamasıdır (Winnicott,1971). Li-
teratürde sanat terapisi ile ilgili yapılan çalışmalarda resim, dans ve hareket, heykel, 
müzik, seramik gibi sanat dallarının kullanıldığı görülmektedir. Son yıllarda gelenek-
sel ebru sanatı da sanat psikoterapisi uygulamalarında kullanılmaya başlanmıştır. 
Ebru sanatının tekliği ve biricikliği temsil eden öznel, rastlantısallığı deneyimle-
meye olanak sağlayan terapötik bir etkisi vardır. Kişiyi kendi varoluş durumunu, 
korkularını, seçimlerini, sınırlılıklarını düşünmeye, kendi içine bakmaya ve varolu-
şuyla ilgili durumlara kulak vermeye cesaretlendirir. Çalışmanın yapıldığı atölye or-
tamın ısısı, havadaki toz miktarı, süre, ebru sıvısının kimi zaman kendini kapatma-
sı, boya ayarlarının sık sık değişebilmesi bu sanatın kontrolünü zorlaştırmaktadır. 
Ebru ile sanat psikoterapisinde öne çıkan, rastlantısal bir şekilde bir araya gelen 
renklerin suya yansıması ve diğer birçok sanattan farklı olarak sonuca ve doyu-
ma “şimdi ve burada” ulaşmayı sağlayan niteliğidir. Kişiyi sınırlandırmaması, bel-
li kurallar dizisinin içine sokmaması bireyin yaratıcı sürecini olumlu yönde etkile-
mekte ve cesaretlendirmektedir. Özellikle figüratif olmayan ebru ile sanat psiko-
terapisi çalışmaları, imge’nin bilinçdışından bilince çıkmasında aracılık etmektedir.  
Ebru ile yapılan sanat psikoterapisi grup çalışmaları; genellikle her biri 90 daki-
kadan oluşan, giriş, ısınma, sanat çalışması ve paylaşım bölümlerini kapsayan 
oturumlardır. Her oturuma, grup üyelerinin haftalarının nasıl geçtiğine ve seansa 
hangi duygularla geldiklerine dair paylaşımların yapıldığı “giriş” bölümü ile başla-
nır. Sonra beden ve nefes uygulamalarını kapsayan “ısınma” bölümü ve ardından 
ebru sanatının uygulandığı “sanat çalışması” ile devam edilir. Sanat yapma, Win-
nicot’ın “geçiş alanı” olarak isimlendirdiği alanı oluşturmaya olanak sağlar. Nes-
nel ve öznel gerçeklik arasında bir köprü oluşturur. Hastanın dünyasındaki çeşitli 
tasarımlar, artistik formlar yoluyla kağıda yansıtılır. Hasta bu yansıtmalar yoluyla 
nesne ilişkilerini düzenler ve onların gerisindekileri görebilir. Tekne başında yapılan 
ebru çalışmasının ardından, çalışmayla ilgili “paylaşım” aşamasına geçilir. Oturum-
ların “paylaşım” kısmında üyeler yaptıkları ürüne bakarak geri bildirimde bulunur. 

Aysun AKTAŞ 
ÖZKAFACI

Ruhsal Bozukluk Tanılı Bireylerde “Ebru Sanatı”nın 
Kullanıldığı Sanat Psikoterapisi Atölye Sürecinin 
Değerlendirilmesi 
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Ebru ile sanat psikoterapisi çalışmalarında, kişi grup içinde kendini güvende hissettiğinde, diğer üyelerin görüşle-
rinden de yararlanarak kendi ürünlerinden daha iyi yararlanabilir. Paylaşım aşamasının ardından süreç sonlandırılır. 
Literatürde ebru sanatının kullanıldığı sanat psikoterapisi çalışmaları oldukça sınırlı sayıdadır. Ebru sanatının kullanıl-
dığı rehabilitatif çalışmaların olduğu görülmektedir (Kürtüncü, Utaş, & Çelik, 2014; Akhan & Atasoy, 2017). Yapılandı-
rılmış ve terapötik amaçlı olarak planlanmış Aktaş Özkafacı & Eren 2020’nin çalışmalarıdır. Travma sonrası stres bo-
zukluğu tanısı almış aile içi şiddet mağduru kadınlarda ebru sanatının kullanıldığı sanat psikoterapisinin depresyon, 
anksiyete ve umutsuzluk düzeylerine etkisini incelemişlerdir (Aktaş Özkafacı & Eren 2020). Yapılan araştırmalarda 
ortaya çıkan olumlu sonuçlar, ebru sanatının sanat terapisi alanındaki çalışmalara katkı sağlayacağını göstermekle 
birlikte bu konuda daha geniş ve deneysel çalışmaların yapılmasına ihtiyaç olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimler: Ruhsal Bozukluk, Ebru sanatı, Sanat Psikoterapisi
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Covid-19 Pandemisi Sürecinde 18-65 Yaş Aralığındaki 
Bireylerin Kaygı Düzeyleri ve Stresle Başetme 
Tarzlarının İncelenmesi 
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Bu çalışmada, Covid-19 pandemisi sürecinde 18-65 yaş aralığındaki bireylerin kaygı düzeyleri ve stresle başetme 
tarzlarını incelemek amaçlanmıştır. Tanımlayıcı ve kesitsel tipte planlanan araştırmanın örneklemini 503 birey 
oluşturmuştur. Veriler, sosyo-demografik özelliklerin ve “Evde Kal”ınan günlere ilişkin soruların yer aldığı Kişisel 
Bilgi Formu, Durumluk-Sürekli Anksiyete Ölçeği (STAI) ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBÇTÖ) kullanılarak 
online toplanmıştır. Katılımcıların %72,4’ü kadın, %56,9’u 17-28 yaş aralığında ve %54,5’i evde 1-3 kişi ile birlikte 
yaşamaktadır. Covid-19 sürecinde, katılımcıların %30,2’si depresif duygular, %30,4’ü anksiyöz duygular hissettiğini 
belirtmiştir. Ayrıca, katılımcıların %57,7’si ise alışveriş yapmak için evden dışarı çıkmıştır. Katılımcıların STAI puan 
ortalamaları sırasıyla 48,50±11,22 ve 43,85±8,44; SBÇTÖ’nün Kendine güvenli yaklaşım, Çaresiz yaklaşım, Boyun 
eğici yaklaşım, İyimser yaklaşım ve Sosyal destek arama alt boyut puan ortalamaları ise sırasıyla 2,93±0,65; 
2,19±0,58; 1,91±0,49; 2,70±0,60 ve 2,83±0,55’tir. Kadınların erkeklere göre STAI puan ortalamaları istatistiksel 
olarak anlamlı derecede daha yüksek iken SBÇTÖ Kendine güvenli yaklaşım ve İyimser yaklaşım alt ölçek puanları 
anlamlı derecede düşük saptanmıştır. Yalnız yaşayan katılımcıların, 6 ve daha fazla kişi ile yaşayanlara göre Sosyal 
destek arama puanlarının anlamlı derecede daha yüksek olduğu görülmüştür. STAI ile SBÇTÖ arasındaki ilişki 
incelendiğinde, STAI ile SBÇTÖ’nün Kendine güvenli yaklaşım, İyimser yaklaşım ve Sosyal destek arama alt ölçekleri 
arasında negatif yönde ilişki görülürken, Çaresiz yaklaşım ve Boyun eğici yaklaşım alt ölçekleri ile arasında pozitif 
yönde ilişki olduğu saptanmıştır. Salgın gibi yaşamı olumsuz etkileyen ve alınan önlemler doğrultusunda bireylerin 
depresif ve anksiyöz duygular deneyimledikleri, kadınların erkeklere göre daha fazla anksiyete yaşadıkları ve erkeklerin 
kadınlara göre kendine güvenli ve iyimser yaklaşım tipi başetme tarzlarını daha fazla kullandıkları söylenebilir. Ayrıca 
salgın durumunda, bireylerin anksiyete düzeyleri arttıkça çaresiz ve boyun eğici başetme tarzlarını kullandıkları 
görülmektedir. Bu sonuçlar, salgın gibi durumlarda bireyleri psikososyal yönden destekleyici müdahalelerin 
planlanması ve geliştirilmesinde yol gösterici olacaktır.

Anahtar kelimeler: Kaygı, Covid -19, Baş etme düzeyi

Hava KAYA Özge ÖNERBedia TARSUSLU
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Covid-19 Pandemi Sürecinde Sağlık Çalışanlarına 
Yönelik Deneyim Paylaşımı Grup Çalışmasının 
Etkinliğinin Değerlendirilmesi

SÖZLÜ
BİLDİRİ 

05

ÖZET

Bu çalışmada, covid-19 pandemi sürecinde ön cephede görev alan sağlık çalışanlarına yönelik deyim paylaşımı 
odaklı grup çalışmasının, katılımcıların anksiyete, depresyon, stres ve umutsuzluk düzeylerine etkisinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Araştırma, tek grupta ön test-son test, yarı deneysel tasarım olarak planlanmış olup uygulanan 
girişim öncesi ve sonrası ölçümler yapılmıştır. Araştırma için online duyuru yapılmış, katılmaya gönüllü olan sağlık 
çalışanları örneklemi oluşturmuş ve 31 mart-4 haziran 2020 tarihleri arasında, haftada 1 gün – ortalama 150 
dk – olacak biçimde online olarak grup çalışması gerçekleştirilmiştir. On dört kişinin katılımı ile oluşturulan grup, 
katılımcıların çalışma saatlerindeki uyumsuzluk nedeniyle 8 kişi ile tamamlanmıştır. Araştırmada veriler; Kişisel 
Bilgi Formu, Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği (DASÖ-21) ve Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ) kullanılarak 
toplanmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 35,38±8,782 (min:25, max:51), %62,5’i hemşire (n:5) ve Üniversite/
Eğitim Araştırma Hastanesinde çalışmaktadır. Katılımcıların %62,5 (n:5)’i Covid-19 pandemisi sürecinde yetkililerce 
yeterli önlem alınmadığını düşünmekte ve 25,0 (n:2)’i bu süreçte deneyimlediği güçlüklerle baş edemediğini, %37,5 
(n:3)’i kısmen baş edebildiğini ifade etmiştir. Grup çalışması öncesi Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeğinden alınan 
puan ortalamaları sırasıyla 9,50±3,207; 8,25±3,576 ve 10,63±2,504; sonrasında ise 5,63±2,774; 3,75±3,919 ve 
5,13±2,900’dür. Beck Umutsuzluk Ölçek puanlarına bakıldığında öncesi puan ortalaması 10,00±1,309; sonrası ise 
9,50±0,926’dır. Katılımcıların grup çalışması öncesi ve sonrasıda ölçüm araçlarından aldıkları puan ortalamaları 
karşılaştırıldığında Anksiyete (z=-2,033, p=0,042) ve Stres (z=-2,384, p=0,017) puan ortalamalarının istatistiksel 
olarak anlamlı derecede düştüğü saptanmıştır. Bu bulgulara göre, Covid-19 pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına 
yönelik uygulanan deneyim paylaşımı odaklı grup çalışmasının, bireylerin bu süreçte deneyimledikleri anksiyete 
ve stres düzeylerinin azalmasında etkili olduğu söylenebilir. Bu araştırma sonuçları, sağlık çalışanlarına yönelik 
planlanacak ve geliştirilecek psikososyal müdahalelerde yol gösterici olacaktır.

Anahtar kelimeler: Sağlık çalışanı,Covid -19, Grup deneyimi paylaşımı

Özge ÖNER  
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Kimliğimiz ve kişiliğimizin oluşumu doğduğumuz andan itibaren ardışık olarak 
geçirdiğimiz bir dizi evreden geçerek olşur. Cinsel kimliğimizi algılamamız 
benimseyip özümsememiz bir dizi ardışık gelişim evrelerinden geçerken gerçekleşir. 
Bu gelişim süreçlerinde yaşanan aksamalar nedeniyle bazı kişiler cinsel kimlikleri ile 
ilgili kargaşa yaşayabilirler. Fallik dönem ve ergenlik bu evrelerden en önemlisi olarak 
kabul edililir. Cinsel kimlik karmaşasının ardında biyolojik, hormonal yada psikolojik 
faktörler olabilir. Aslında her bireyin etkenleri kendine özgüdür ve her birey kendi 
içinde değerlendirilmelidir. Ancak günümüzde medya ve çevre faktörleride özellikle 
ergenlerde cinsel kimlik bunalımını körüklüyor ve kafaların daha da karışmasına 
neden oluyor görünmektedir. Çoğu kez yaşanan cinsel kimlik karmaşanın ardında 
bir kendilik bozukluğu bulunabilmektedir. Kendilik bozukluğu yaşayan bireylerin 
hayatlarınnın her alanında yaşadıkları karmaşa, cinsel kimliklik bunalımı şeklinde bir 
semptom olarak karşımıza gelebilmektedir. Bu durumda kişinin gerçek kendiliğini 
tanıyabilmesi ve gerçek eğilimleri yönünde hayatını sürdürebilmesi için kendilik 
bozukluğuna yönelik terpi süreci önem taşımaktadır. Bu sunumumuzda

cinsel kimliği ile kafa karışılığı yaşayan ve kendine güven problemi ile başvuran 24 
yaşında bir erkek hastanın, bu şikayetlerinin gelişim süreçlerinde yaşamış olduğu 
örselenmeler ve saplanmalar nedeniyle geliştirmiş olduğu narsistik kişilik örüntüsü 
ile ilişkisini, kimlik ve kişiliğini Masterson yaklaşımı uyguladığımız terapi sürecinde 
yeniden yapılandırma sürecini paylaşmak istedik.

Masterson, J. F.(1976). Psycotherapy of the borderline adult:A developmental 
approach. New York:Brunner/Mazel

Masterson, J. F. (2000). Personalty Disorder.Phoneix, AZ 85016: Zeig, Tucker ve 
Co.Inc

Cinsel Kimlik Bunalımı ve Narsistik Kişilik Bozukluğu
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Bireyler iletişim içinde oldukları insanlarla kurdukları ilişkilerde, karşısındaki kişi ile 
değil kendi kafasındaki anne-babasına ilişkin oluşturduğu “içsel temsilleri” aktarır. 
Söz konusu temsiller ise kişilik gelişimine katkı sağlayarak yetişkinlik yaşamındaki 
ilişkiler için bir temel teşkil eder. Psikoterapinin ilk seanslarında kişideki içsel temsiller 
terapisti bir hayli zorlamaktadır. Danışanın içsel temsili kapsamında olan “işgal 
etme” durumu olgu sunumumuzda açıklanmaktadır. Terapistin danışanı tarafından 
maruz kaldığı işgal etme durumu birçok farklı yolla meydana gelebilmektedir. 
Danışan terapistini sürekli mesaj atarak ya da arayarak veya seans esnasındaki 
eylemleriyle, seans süresini sürekli bir şekilde aşarak, seans ücretlerini ödemeyerek 
terapisti işgal edebilir. Danışanın aktarımına karşın terapistin geliştirdiği karşı 
aktarım ise üzerinde durulacak diğer bir konudur. Bu olgu sunumunda danışanın 
içsel temsillerini terapiste aktarmasıyla terapistin, danışanın işgali karşısında 
geliştirdiği karşı aktarımdan, yaşadığı zorluklardan bahsedilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Terapistin işgal edilmesi, İçsel temsiller, Aktarım, Karşı aktarım

Derya BALOĞLU

Terapist Açısından İşgal Edilmek
SÖZLÜ
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İnsanın kendini ve diğerlerini anlama ve anlamlandırma çabası insanın varoluşu 
kadar eskidir. İnsanlık tarihine baktığımızda gerek insanın içsel dünyasını, duygularını 
anlamak, gerekse toplumsal düzenin devamı için ‘olması gerekli görülen’ insan 
modelini tanımlamak ve insanın hem bireysel iyiliği hem de toplumsal düzenin 
devamını sağlamaya yönelik birçok yaklaşım ortaya konmuştur. Bu yaklaşımlarda 
insan nedir sorusunu yanıtlayan bir insan anlayışı ve insan ne için vardır sorusunu 
yanıtlayan bir ideal insan anlayışı vardır. İnsana dair bu soruların cevapları felsefe, 
kültür ve dini inançlar perspektifinde benzerlik ve farklılıklar göstermektedir. Genel 
anlamıyla bu yaklaşımlar insanı iyi – kötü, güzel – çirkin, olgun – cahil, sağlıklı – 
hasta, uyumlu – uyumsuz gibi zıt kutuplarda değerlendirir ve birbirinden farklı bu 
iki kutup arasındaki süreci irdeler. Bu yaklaşımların ortak bir kabulü olarak diyebiliriz 
ki insan değişebilen ve gelişebilen bir varlıktır. Ancak insanda bu değişimi oluşturan 
faktörler nelerdir sorusu hala cevabını aramakta ve bununla ilgili çeşitli hipotezler 
üretilmektedir. Tarih boyunca insan, dışsal(çevresel) sorunlarına çözüm aradığı 
gibi içsel – duygusal sorunlarına da çözüm arayışında olmuştur. Bunun için birçok 
inanç, kültür ve sonrasında da bilim kendi terapötik yöntemlerini oluşturmuştur. 
İnsanlığın süregelen bu deneyimsel mirasından tasavvuf ve psikoterapiyi ele 
aldığımızda, insanın değişim ve gelişimi açısından ortak noktaları olduğunu görmek 
mümkündür. Günümüzde Batı kaynaklı psikoterapi yöntemlerinin son iki yüzyıl 
içinde ortaya çıktığını görürüz. Ancak bu kuramların ortaya çıkmasını sağlayan 
düşünsel altyapının, kuramcının öznel dünya görüşü olduğunu söyleyebiliriz. 
Kuramcının öznel dünyasını oluşturan etmenler ise içinde bulunduğu kültür, 
inanç ve kişilik yapısıdır. Bu bağlamda, insanın dünya ve sonrasındaki hayatında 
mutluluğunu ve içsel olgunluğa, kemale ulaşmasını amaçlayan Tasavvuf, kaynağını 
Kuranı Kerim ve Hz. Peygamberin söz ve davranışlarından almakla birlikte insanın 
kişilik yapılarına göre şekillenen çeşitli metotlar ortaya koymuş ve tasavvufun 
içinde, kaynağı aynı olmakla birlikte uygulamada farklı yaklaşımlar ortaya koyan 
yollar ortaya çıkmıştır. Hz. Peygamberin hayatına baktığımızda da O’nun, muhatap 
olduğu insanın kişilik yapısına göre davrandığını görmekteyiz. Dolayısıyla tasavvufi 
terbiye metotlarının Kur’an-ı Kerim, Sünnet-i Seniyye, İcma ve Kıyas yollarıyla tek 
bir kaynaktan öznelliğe giden bir seyri vardır. Tasavvufun birçok tanımı vardır ve bu 
tanımlar içindeki en kapsayıcı ifade olan “Allah’a giden yollar nefisler adedincedir” 
tanımı tasavvuf yaklaşımında insanın öznelliğine en belirgin şekilde vurgu yapar. 
Bu sunumda tasavvuf yaklaşımının temel kavramları, insan anlayışı, kullandığı 
metotlar ve bu metotların psikoterapotik yönlerinin incelenmesi ele alınmaktadır.

Anahtar kelimeler: Tasavvuf, Psikoterapi, Öznellik

Derya ŞENTÜRK

Psikoterapi Metodu Olarak Tasavvufa Genel Bir Bakış
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Dünya sağlık örgütüne göre cinsel sağlık; kişilik, iletişim ve aşkı arttıran 
yollarla cinsel varoluşun bedensel, duygusal, entellektüel ve sosyal yönlerinin 
bütünleşmesidir. Cinsellikle ilgili sorunlar bu bütünlüğün bozulmasına yol açarak, 
bireylerin ruhsal ve sosyal sorunlar yaşamasına sebep olur. Kadınlar açısından 
cinselliğin hem anlamı, hem fizyolojisi hem de deneyimleme süreçleri genel olarak 
farklıdır. Yapılan çalışmalar kadınların %30-60’ ında yaşamları boyunca en az bir 
cinsel sorun yaşadığı tespit edilmiştir. Ülkemizde kadınladın en çok başvuru yaptığı 
sorun vajinismustur. Kadınlarda görülen cinsel işlev bozuklukları; 1. Cinsel istek 
azalması 2. Uyarılma bozuklukları 3. Vajinusmus 4. Disparoni olarak sıralanabilir. 
Bu bozuklukların sebebini genel olarak 2 ye ayırabiliriz. A. Organik nedenler B. 
Psikolojik nedenler Psikolojik açıdan bir çok sebep bulunmaktadır. Bunların en 
başında yetiştirilme tarzı ve içinde yaşadığımız toplumun cinselliğe bakışı olduğunu 
söyleyebiliriz. Cinsel bilgilendirmeden uzak, aşırı koruyu tavırlar, cinselliğin ayıp ve 
günah kabul edilmesi, cinsel kimliği kabul etmeyen tavırlar oldukça etkilidir. Kadın 
kendini cinsel olarak hakkı olan , zevk alabilecek bir konumda görmüyor olması, 
yaşamı boyunca sıklıkla ayıplarla, yasaklarla karşılaşıyor olması bizim kültürümüz 
içinde çok daha sık bu sorunları gündeme getirmektedir ve hatta bir çok kadın 
bunun bir sorun olduğunu bilmemektedir. Kültürel nedenlerin içinde sayılabilecek 
en önemli sorun kadınların cinsel eğitim yetersizliğidir. Yapışan çalışmalar ortaya 
koymaktadır ki, özellikle toplumumuzda kadınlar kendi bedenlerinin üremeyle ilişkin 
fonksiyonlarını bile pek bilmemektedir. CETAD ın yaptığı bir araştırma da erkeklerin 
%12 si kendilerini cinsellik konusunda ‘çok bilgili’ görürken, kadınların sadece %7 si 
çok bilgili olduklarını belirtmişlerdir. En sık karşılaşılan kadın cinsel problemlerinin 
kültürel sebeplerine bakacak olursak; 1. Cinselliğin sadece erkeklere(eşlere) yanıt 
vermekle sınırlandırmak 2. İlk gecenin abartılmış önemi 3. İlk gece üzerine anlatılan 
korkutucu hikayeler 4. Namuslu kadının cinselliği arzulamayan kadın olduğu algısı 
5. Anne- kız arasında temel cinsel bilgilerinin konuşulamıyor olması 6. Kadına 
yüklenen negatif beden algısı 7. Katı dini ve ahlaki inançlar 8. Baba- kız arasında 
ki ilişki 9. Güçsüz bir annenin var olması 10. Cinselliğin değersizleştirilmesi 11. 
Cinselliğin konuşulabilir olmaması 12. Taciz ve travmalar Genellikle bir çok sorunun 
altında kadına kültürel olarak yüklenen ‘kadın cinsellik arzulamaz ve istemez’ fikri 
ve cinsel bilgi eksikliği olduğu görülmektedir. Modern toplumlarda cinselliğin anlamı 
kadınlar için farklıdır. Cinselliği ilişkisel, sevgi ve şefkatin hem de arzunun içinde 
olduğu bir bütün olarak yaşamaya eğilimlidir. Bizim ülkemizde ki kadınların aynı 
özgürlükte ve büyünlükte cinselliği anlayıp, yaşayabilmeleri için bu durum daha 
konuşulabilir bir hal almalıdır.

Anahtar kelimeler: Kadın, İşlev bozukluğu, Kültürel

Ece KOÇ

Kadın Cinsel İşlev Bozukluklarının Kültürel Bir Bakışla 
Değerlendirilmesi 
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Psikoterapi  her bireyin öznelliği arasında ki bir müzakeredir. Psikoterapi bağlamında 
bu müzakerelerin karşılıklı uyuşmazlıklar karşısında terapötik bir kırılma  meydana 
getirmesi kaçınılmazdır. Terapist ve danışanın kendi öznelliği arasında gerçekleşen 
bu müzakere durumu terapötik süreci etkilemektedir. 

Psikoterapide kırılmaların tespit edilmesi ve onarılması çok önemlidir. Terapötik 
ittifak ve güven ilişkisinin kurulamaması psikoterapide kırılmaların en önemli 
nedenlerindendir. Psikoterapide yaşanan kırılmalar karşısında, kırılmanın 
onarımıyla terapötik ilişkinin yeniden canlandırılması hedeflenmektedir. Terapist ve  
danışandan kaynaklanabilecek bu kırılmalar iki taraf içinde öznel bir anlam taşır. Söz 
konusu kırılma anlarında her iki tarafın da öfke, can sıkıntısı, başarısızlık hissi ya da 
savunmaya geçme gibi deneyimler yaşadığı ifade edilmektedir. 

Psikoterapide sadece kırılmalar ve onarılmasına odaklanmak tek hedef değildir. 
İlişkinin canlandırılmış bir ittifakla devam edebilmesini sağlamak çok önemlidir. 
Terapist ve danışan arasında gerçekleşen bu ilişkinin yorumlanması, kişilerin 
başkaları ile olan etkileşimlerini de nasıl etkilediği konusunda anlayış geliştirerek, 
duygu ve  ihtiyaçların ifade edilmesinde daha büyük esneklik geliştirmelerini 
sağlayacaktır.

Psikoterapide Terapötik ittifak ve ilişkinin öneminin terapist ve danışan arasındaki 
kırılmaların en önemli nedeni olduğu düşünülmektedir. Psikodinamik yaklaşımlı 
terapiye ait bir terim olan terapötik ilişki temel anlamıyla; terapiye katılım sağlayan 
danışan ile terapist arasında kurulan iletişimin adıdır. Sağlıklı kurulan terapötik 
ilişki iyileştirici rolü ile terapi seansının temel dinamiğini oluşturmaktadır.  Bu ilişki, 
değişim için gerekli olan en temel unsurdur. Terapötik ilişki, danışanın terapiye değer 
vermesi ve terapist ile işbirliği halinde olması için gereklidir. Kurulan terapötik ilişki 
oranında terapiden fayda elde edilmektedir.

Terapötik ittifakın oluşması temel-bilimsel dinamiklere dayansa da, asıl önemli 
olan terapistin yetkinliğidir. Bir annenin çocuğunu anlayabilmesi, hissedebilmesi 
ve güven vermesi ne kadar önemliyse, terapistin de danışanına karşı bu konuda 
yetkin olması gerekmektedir. Terapist ve danışan arasında ki terapötik anlaşmanın 
kurulabilmesi için; terapist ve danışan arasındaki görevler yada anlaşma, amaç ve 
öngörülen sonuçların belirlenmesi ve en önemli olanı karşılıklı güven ve kabulü 
içeren duygulanımsal bağın oluşabilmesidir.

Bu çalışmada psikoterapide yaşanacak kırılma nedenlerinin ve onarımın nasıl 
yapılacağı ile ilgili strateji ve tekniklerin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar kelimeler: Psikoterapi, Kırılma, Onarım

Emrullah KILIÇ

Psikoterapide Kırılma ve Onarımı
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Duygulanım ve regülasyonu bireyin hayatının başlangıcından itibaren önem 
kazanır. Bağlanma şekli duygulanımın regülasyonunda belirleyici olurken ,yaşamda 
deneyimlenen travmalar ise duygulanımı güçlü şekilde tetikler. 

Duygu odaklı terapi kuramı bireyin yaşamında ve ilişkilerinde duyguları birincil 
olarak kabul eder. Bebeğin birincil bakıcısı duygulanımın regülasyonunda en 
önemli rolü üstlenir. Yeni doğan bireyin organ sistemleri gelişmeye devam 
ediyordur. Yaşamın ilk aylarında otonom düzenleme temel ve hayati önem 
taşır. Duygulanımın regülasyonunda birincil bakıcının duygulanımı yeni doğana 
rehberlik eder. Yaşamın ilk yılının ikinci çeyreğinden itibaren bebek görsel verileri 
almaya başlar. Bu dönem ve yaşamın ilerleyen yıllarında bağ kurulan bireylerin yüz 
ifadelerinin birey tarafından aynalanması ile karşılıklı bir senkronizasyon oluşur. 
Birincil bakıcı ile gerçekleşen senkronize uyum bebeğin duygulanımına rehberlik 
eder. Birincil bakıcı ve bebek arasındaki duygulanımın aktarımında, bebek bakıcının 
sağ beyin korteksinden gelen bilgileri bir şablon olarak kullanır. Hayatın ilk yılının 
sonunda öz düzenleme ve erken dönem kapasitesine yönelik motor beceriler 
kazanılır. Gelişim süreçlerinde karşılıklı uyumlanan bir sistemdir. Büyümeyi teşvik 
eden ortamlar fizyolojik homeostazı ve bağlanma sistemlerini etkiler.Yaşamın 
ikinci yılında sosyalleşme ve bağlanma deneyimleri ile utanç duygusu ortaya 
çıkar. Bağlanma ve duygulanımın regülasyonunda, güvensiz bağlanan bebeklerin 
annelerinde duygulanım regülasyonu ve duygunun ifade edilme seviyesi düşüktür. 
Güvensiz ikircikli bağlanma şeklinde ; Anne bebeğin yakınlık ihtiyacına izin verir 
ancak annenin duygulanım regülasyonu yetersizdir ve duyguları sık değişir bu 
durumda bebek annenin duygularını öngöremez. Güvenli bağlanan bebekler ise 
bakım verenden ayrılma ve beraberinde gelen duygulanımlarının regülasyonu 
için bakım verene ulaşabilme ve duygulanımı regüle edebilme çarelerini arar. 
Yaşamın ilk yıllarında birincil bakım veren ile bebek arasında uyumlanma ortamı 
orbitofrontal kortekste deneyime bağlı bir düzenleme sistemini olgunlaştırır. 
Bu sistem hem hoşa giden görsel işitsel bilgileri değerlendirirken temas ,tat 
,koku ,müzik gibi. Hem de hoşa gitmeyen kızgın ve üzgün ifadeleri işlemden 
geçirmektedir. Bu sistem aynı zamanda bedenin regülasyonunu da sağlamaktadır. 
Güvenli bağlanma ilişkisi sağ beynin gelişimini teşvik eder ve etkili bir duygulanım 
düzenlenmesi yapılabilmesine yardımcı olur. Bağlanmanın şekli  yaşamın  ilerleyen 
yıllarında bireyin kurduğu ilişkileri etkilemektedir. Bebekte aşırı uyaran durumlarında 
bakım veren duygulanımı yeterince regüle edemediğinde iki durum gözlenmektedir.  
İhmal düşük uyarılmaya , taciz yüksek uyarılmaya sebep olmaktadır. Taciz ve ihmal 
bebeğin duygulanımı ve  beyin gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir.

Sonuç olarak Bireyin yaşam doyumu ve potansiyelini açığa çıkarabilmesinde 
duygulanımın regülasyonu önem kazanmaktadır. Travma durumlarında duygulanım 
yüksek düzeyli olarak uyarılmaktadır. Güvenli bağlanma ise duygulanımın 
regülasyonunu sağlamaktadır. 

Kazanımlar:
Bağlanma hakkında bilgi edinir. Travma ve duygulanımı, tetiklemesi hakkında bilgi 
edinir. Travma durumlarında duygulanımın regülasyonu hakkında bilgi edinir. 
Anahtar kelimeler: Duygulanım, Bağlanma, Travma

Fatma Canan GÜLLÜ

Duygulanımın Regülasyonunda Bağlanma Şekli ve 
Travmanın Etkileri 
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İnsan yavrusunun ruhsal gelişimi ve bütünleşmiş bir kendiliğin inşası açısından 
annelerin gelişimsel dönemlerdeki eşlik edişi önemlidir. Her bir insan yavrusunun 
annesi ile kurduğu ilişkinin kaliteli olması ve annenin bebeğinin gelişimi esnasında 
eşduyumsal empati yapması, bebeğinin hem gelişimi açısından hem de öznelliği 
açısından çok önemlidir. Annenin bebeğini biricik olarak görüp onun doğuştan 
getirdiği öz potansiyellerini hayata taşımasında vereceği destek tüm yaşamı 
boyunca kullanacağı çok önemli bir ruhsal yakıttır. Annenin çocuğu için sunduğu 
bu ortam ve aralarında kurulan bu ilişki Kohut’un “Kendiliknesnesi” dediği bir 
işlevi sunar. Bu işlevin sunulmasında, sağlıklı bir şekilde sağlanmasında annenin 
hem ruhsal hem fiziksel hem de sosyal anlamda iyilik hali gereklidir. Bu iyilik halini 
sağlayacak olan şey, annenin kendi ruhsallığında bulunan kendilik kapasiteleri kadar 
aynı zamanda özellikle ilk üç yıl o kendiliknesnesi işlevini sağlayacak olan anneye 
destek olması gereken babadır, erkektir. Bir anne ile çocuğun hem birlikte var 
olması hem çocuğun hayatının ilk üç yılındaki gelişimsel süreçlerini tamamlaması, 
ardından gelen anneden bebeğin ayrışması süreçlerinde babanın hem toplumsal 
anlamda hem de aile süreçleri bağlamında önemi büyüktür. Bahsedilen gelişimsel 
süreçlerde insan yavrusunun varoluşunda asıl önemli olan konu kadın ya da erkek 
olarak konumlanmasından çok fiziksel ve ruhsal anlamda sağlıklı bir insan olarak 
nasıl var olacağının gerçekleşmesidir. Aynı şekilde yaşadığımız toplumda oldukça 
sık görülmek üzere, çocuğun psikolojik gelişiminin inşasında, anne ve babanın 
görev dağılımının çoğu zaman adaletsiz olduğu ve bu görevlerin çoğunun kadına 
yüklendiği görülmektedir. Bu sorumluluğun en sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesinde 
en değerli kişi anneye destek verecek olan evdeki erkektir. İşte bu destekteki 
görevini sağlıklı bir şekilde yerine getiren erkeğin katkılarıyla mutlu, huzurlu, 
sosyal, ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı bir kadın gelişimsel anlamda bebeğine 
en doğru ruhsal yaklaşımı ortaya koyacaktır. Bu sağlıklı ortam topluma faydalı ve 
ruhsal anlamda sağlıklı bireyler yetişmesine katkı sunarken aynı zamanda kadın ve 
erkeğin konumu açısından daha uyumlu bir toplumsal söylemin oluşmasına katkı 
sağlayacaktır. Kadın ve erkeğin ruhsal gelişim süreçlerinde toplumsal söylemin ve 
kültürel kodlarımızın etkisini bilerek ve daha sağlıklı bir aile ortamının oluşumunda 
muhtemel katkılarını düşünerek kadın için erkek hareketinin daha sağlıklı ve 
mutlu bireyler oluşmasında katkı sağlayacağı ifade edilebilir. Bu bağlamda insan 
ruhsallığında öznelliğin çalışıldığı bu kongre ve benzeri çalışmalarda anne, baba 
ve çocuğun uyumu ile kadına desteğin öneminin bilimsel olarak da vurgulanması 
gerektiğini ve bunun toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade edebiliriz.

Anahtar kelimeler: Kendilik, Kadın, Erkek, Öznellik, Anne, Kadın için Erkek

Funda TUZGÖL

Ruhsal Doğumdan Bedensel Doyuma Yolculukta 
Kadın İçin Erkek (HE FOR SHE) 
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Tarih boyunca rüyalara özel anlamlar atfedilmiştir. Bütün insanlık tarihi, rüyaların 
anlamını merak etmiştir. Bunun en güzel örneği Musevilerin, Hristiyanların, 
Müslümanların kutsal kitaplarında, rüyalarda görülen simgelerin farklı anlamları 
olduğuna dair hipotezler bulunmasıdır. Tüm uygarlıkların, hayatın anlamını bulma 
çabası içinde, rüyalar büyük rol oynamıştır. Fakat ilk sistematik çalışma Freud ile 
başlamıştır. Bugün ise rüyaların işlevlerini açıklayan birçok farklı çağdaş rüya 
modelleri vardır. “Bütüncül Psikoterapi” bu manada nörobilimsel çalışmalara ve 
her ekolün görüşlerine kucak açarak, geniş bir perspektifinden, rüyaların oluşumu 
ve işleviyle ilgili çıkarımlarla, ruhsal dünyamızı aydınlatmayı, rüyalarla çalışmanın 
teknik ilkelerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bilim çağında her kuram, modelini 
desteklemek üzere nörobilimden faydalanacak veriler sunmak istemektedir. Bu 

amaçla rüyaların fizyolojisine ve nörofizyolojisine baktığımızda uykumuzun ¼ lük kısmını rüyada geçirdiğimizi 
görüyoruz. Bu da 70 yıllık bir insan ömrünün 6 yılı rüyada geçiyor demektir. Bu uzun süre aslında rüyanın insanlar 
için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. “Dürtü Çatışma Kuramı”na göre, rüyalar insanın dürtülerini çeşitli 
sembollerle tahliye etmesine aracılık ettiği şeklinde değerlendirilir. “Nesne İlişkileri Kuramı”na göre, insanlar doğuştan 
agresyon yükü ile gelirler ve bunu nötralize edecek bir de Libidinal yükleri vardır. Agresyon ve libidinal yük arasında 
eşitliğin sağlanmasına, ebeveynler yardımcı olmazsa savunma amaçlı bölme mekanizması gelişir. Kişide agresyon 
dengelenmemiş biçimde kalır. Rüyalar da boşaltılmamış agresyonu boşaltmaya yöneliktir. “Terk Depresyonu 
Kuramı”na göre, rüyada Ayrılık Anksiyetesi ve Kendilik Aktivasyonu olmak üzere iki tema aranır. Terk Depresyonuna 
bağlı olarak da “Mahşerin 6 Atlı Duygusu”nu rüya içerisinde aramak gerekmektedir. “Kendilik Psikolojisi Kuramı”na 
göre, rüyalarda Kendilik Nesnesi İşlevi ihtiyacı dile gelmektedir. Bu kurama dayalı olarak, rüyalarda Kendilik Nesnesi 
İşlevi görecek çevrenin araştırılması esastır. “İlişkisel Psikanaliz Kuramı”na göre insanlar rüyalarda, doğduğu andan 
itibaren bağlanma duygusuyla birlikte tanımlanan ilişkiye güdülenmiş bir sistemle yaşarlar ve dolayısıyla rüyalar 
ilişkisizliğin acısıyla veya ilişkiye ulaşmanın mutluluğuyla oluşturulmuş senaryolardır. “Özneler Arası Alan Kuramı”na 
göre iki tane özne vardır: Bunlar, ben ve sendir. Temelde ilişki, karşılıklı olarak duyulan ihtiyaçtır ve bu ihtiyaçlar bir 
araya gelindiğinde öznelerin zihnindekiler harmanlanmaktadır. Buna bağlı olarak da ortak bir paylaşım noktasında 
buluşmakta ve bulunan şey iki özneyi de mutlu etmektedir. Buna “Tüneme” denilmektedir. Bu sebeple bütün rüyalar, 
karşılıklı tünemelerle yeniden inşa edilen anlardır. “Güdülenme Sistemleri Kuramı”; bebeklerin beyinlerininin, nasıl 
bir örüntüsel sistem ve ihtiyaç içerisine girdiğini izah etmeye çalışır. Bu nörobiyolojik çalışmalardan yola çıkılarak 
örüntülerin 7 temel güdülenme sistemiyle alakalı olduğunu ortaya koymaktadır. Bunlar; Fizyolojik İhtiyaç, Bağlanma 
İhtiyacı, Gruba Ait Olma İhtiyacı, Bakım Verme İhtiyacı, Keşfetme ve Eyleme Vurma ihtiyacı, Duygusal Haz ve 
Cinsel Haz ihtiyacı, İnatlaşma ve Geri Çekilme İhtiyacıdır. Güdülenmedeki bu 7 ihtiyaçtan herhangi bir ihtiyaç 
gerçekleşmediğinde, o ihtiyaçların rüyalaştırıldığını savunan bir sistemdir. Bütüncül Psikoterapi bağlamından 
baktığımızda, rüyalara hangi kuram perspektifinden yaklaşırsak, o kuramı destekleyecek verilere ulaşabildiğimizi 
görürüz. Fakat danışanın öznelliğinde rüyalar değerlendirildiğinde, bazı kuramların danışanın ihtiyacıyla daha iyi 
örtüştüğü ve içgörü geliştirmesinde yol kat etmesini sağladığı görülmektedir. Bütüncül Rüya Yaklaşımı; her kuramı 
çok kıymetli görür ve danışanın durumuna uygun ekolleri harmanlayarak analiz etme gayretindedir. Bu sunumda 
geçmişten bugüne kuramların rüyaya yaklaşımlarının entegre edilerek genişletmenin önemi, klinik örnekler üzerinden 
aktarılacaktır.

Anahtar kelimeler: Rüya terapi, Simge, Bilinçdışı

Rüyalar: Ruhsal Dünyaya Açılan Kapı
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Coşkuyla Ölmek: Şule Gürbüz Hikayelerinde Şizoid Görüngü Son dönem Türk 
Edebiyatı’nın önemli yazarlarından biri olan Şule Gürbüz eserlerindeki dil ve karakterlerin 
hikayeleri ile farklı bir çizgi oluşturmuştur. Şule Gürbüz öykülerine yansıyan karakterlerde, 
içsel konuşmalar, var olmanın getirmiş olduğu kaygıyı yaşayan, yalnız ve insanlarla 
arasına mesafe koyan hayatı ve ölümü sorgulayan cümleler dikkat çekmektedir. 
Özellikle Kambur öyküsü ve Coşkuyla Ölmek kitaplarında yer alan karakterlerin iç 
dünyalarından yansıyan konuşmalar şizoid görüngüyü akla getirmektedir. Hikayeleri 
ile ilgili yapılan bir röportajda “Dünyaya alışmak onun bir parçası olmak değil, bu cifrin 
içinde ayrı durabilmek gerçek temizlik ve bir anlamda da kurtuluştur. Dünya ne yapıp 
edip kendine alıştırmaya, kabulüne çalışırken buna karşı durabilmek derin bir yalnızlık, 
müthiş bir mukavemet ister. “ diyerek dünyaya mesafe koyan şizoid karakterleri aklımıza 
getiren Gürbüz’ün, Coşkuyla Ölmek kitabında yer alan Akılsız Adam ve Akılsız Adamın 
Oğlu Sadullah Efendi öyküleri çalışmamızın temelini oluşturacaktır. Babanın kendi 
istediği karakterde bir çocuk yetiştirmek için evlenmesi ile başlayan hikâye, çocuk ve 
babanın gözünden ayrı ayrı aktarılmıştır. Babanın düşünceleri ve oğlunun yaşadıkları 
arasındaki derin uçurumun yanı sıra babanın kendi uzantısı olarak gördüğü çocuğunun 
aslında bambaşka bir hayatı yaşadığı anlatılmaktadır. Özellikle babanın süt emzirme 
döneminden sonra artık sana ihtiyacımız kalmadı diyerek çocuğundan ayırması ve 
neticesinde çocuğun annesiz büyümesinin şizoid görüngünün oluşumuna ne şekilde 
etki ettiği anlatılmaya çalışılacaktır. “Sadullah Efendi sanki bir kaplumbağaydı da az 
yanaşmak, dokunmak başını içeri kaçırmasını kâfi idi(Gürbüz, 2017).”demesi şizoid 
kişiliklerin nesne ilişkilerinde yaşadığı birincil ilişkisel çatışma olan yakınlık ve uzaklık, 
sevgi ve korku meseleleri ile ilgili olduğuna bir gönderme olarak görülmektedir(Williams, 
2010). Harry Guntrip, Şizoid Görüngü kitabında şizoidin en temel belirleyici özelliğinin 
içedönüklük olduğunu belirtir. Ona göre şizoid coşkusal bakımdan dış gerçeklikten 
kopmuş, tüm yaşamsal enerjisi ve istekleri içsel nesnelere yöneltilmiştir. Bu nedenle 
zengin bir fantezi dünyasına sahiptir. bu durum daha ağır boyutlarda geri dönüş 
yoluyla ana rahmine dönüşe kadar varmaktadır(Guntrip,2003). Guntrip’e göre şizoid 
hastanın ilişkisel bir kalıbı vardır. buna göre, şizoid hasta güvenliğini sağlamak için 
ilişkiyi sürdürme çabası ile bağımsızlığını ve özgürlüğünü sağlamak için nesneden 
uzaklaşma ve nesne ile arasına mesafe koyma arasında gidip gelmesini dilemma olarak 
tanımlamıştır(Klein&Masterson, 2013). Akılsız Adam öyküsü ve devamı niteliğinde olan 
Akılsız Adamın Oğlu Sadullah Efendi öyküsünde yer alan cümleler değerlendirildiğinde 
şizoidin nesne ilişkilerinde yer alan yaklaşma ve yaklaşılınca yutulacağına dair endişe 
neticesinde uzaklaşmalar karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, Şule Gürbüz’ün 
Coşkuyla Ölmek kitabında yer alan Akılsız Adam ve Akılsız Adamın Oğlu Sadullah Efendi 
hikayelerinden yola çıkılarak baba ile oğul ilişkisinin farklı yüzlerinden şizoid görüngü ve 
şizoidin dilemması anlatılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Coşkuyla ölmek, Şizoid, Görüngü ve Dilemma

Kaynakça: Guntrip, H., & Babacan, İ. (2003). Şizoid Görüngü Nesne İlişkileri ve Kendilik. 
Metis Yayınları. sf: 32 Gürbüz, Ş. (2017). Coşkuyla Ölmek. İletişim Yayınları. İstanbul. Sf: 
59 Klein, R., & Masterson, J.F. (2013). Kendilik Bozukluklarının Terapisinde Yeni Ufuklar. 
Psikoterapi Enstitüsü Yayınları. Sf: 13. McWilliams, N., & Kalem, E. (2010). Psikanalitik 
Tanı: Klinik süreç içinde kişilik yapısını anlamak. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Sf: 233 
https://www.izdiham.com/sule-gurbuz-ile-roportaj/ et: 25.07.2020
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Travma kaynaklı durumların terapisinde ‘göz hareketleri ve çift yönlü uyarımların’  olumlu sonuçlar veren etkilerinin 
olduğu bilinmektedir. Tahmine Dayalı İşleme Teorisi, Sahne Yapım Teorisi ve Adaptif Bilgi İşleme Teorisi HYT’nin çalışma 
mekanizmasını açıklarken keşfedilen teorilerdir. Bu teorilerin ışığında anlaşılacağı üzere HYT (Hipnotik Yeniden İşleme 
Terapisi) travma kaynaklı bozuklukların terapisinde hızlı ve kalıcı bir etki bırakmayı amaçlayan nöropsikofizyolojik bir 
yöntem olarak düşünülür.  Duygu odaklı terapi ise duygu şemaları ve kendilik düzenleyici yaklaşımları içeren, empatik 
yaklaşımı merkeze alan bir yöntemdir. Her iki terapi yönteminin de birbirleriyle ortak ve farklı olan yönleri karşılaştırılarak 
kuramsal arka planlarının birbirine içkin olabilecek yönlerine dair fikirler sunulmuştur. Tekniklerin entegrasyonuyla birlikte 
uyarlanan çalışma, araştırmacının kendi gözlem ve becerilerine dayanarak uygulanmıştır. Bu iki ayrı terapi yönteminin 
entegrasyonu, yaşadığı travmatik bir olay sonrasında 4 yıldır devam eden ilerlemiş TSSB semptomları gösteren ve 
umutsuzluk duyguları olan bir vaka üzerinden anlatılacaktır. Porges’un Polyvagal Teorisi, hem DOT hem de HYT için 
ortak kabul edilebilecek nörofizyolojik arka planı sunar. DOT için duygu düzenleyici bir yaklaşım ön planda olurken 
HYT için işlevsiz olarak depolanmış travmatik anının duyarsızlaştırılması önem taşımaktadır. DOT’un maladaptif 
duygu şemalarının dönüştürülmesine yönelik yaklaşımıyla birlikte vakanın bilişsel olarak yeniden işleme evresine 
hazırlığı gerçekleştirilmiş ve HYT ile travmatik anılar çalışılmıştır. HYT’nin TSSB’ye yönelik hızlı yanıtı ve DOT’un duygu 
düzenleyici yaklaşımlarının entegrasyonuyla vakanın 7 seanslık terapisi sürecindeki durumları özetlenecektir. Travma 
kaynaklı bozuklukların terapisinde HYT, diğer ekoller için de entegre edilebilecek duyarlılıkta tasarlanmış bir yöntemdir. 
Temel aldığı bilgi işleme modeli bu vakada da görülebileceği gibi nörofizyolojik etkileri ortayan kaldırmaya yöneliktir. 
Bir patlamaya tanık olan vaka, 1 yıl boyunca geliştirdiği TSSB semptomlarının ardından anonim bir kişi tarafından 
cinsel ve fiziksel saldırı gerçekleştireceğine dair bir telefon almıştır. Bu telefon görüşmesi sonrasında kişinin TSSB 
nin kaçınma, yeniden yaşantılama ve aşırı uyarılma gibi semptomların süreğen bir şekilde devam etmesinin ardından 
takip edildiğine, sürekli gözetlendiğine ve kaçırılıp cinsel şiddete maruz kalacağına dair gerçek dışı bir algısı gelişmiştir. 
Terapiye geldiğinde gerçekten takip edildiğine dair inancı yüksek ve umutsuzluk duyguları belirgindir. DOT ve HYT’nin 
yaklaşımlarıyla birlikte vakanın terapisindeki uygulamaların bir özeti sunulacaktır.
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Mandala kelimesi Sanskritçe’de “daire” veya “tamamlama” anlamına gelmektedir. 
Derin bir sembolizmi içinde barındıran geometrik bir tasarım olan mandalalar için 
farklı toplumlar, onların büyüleyici güzelliklerinden etkilenip türlü türlü anlamlar 
çıkarmışlardır. En temel anlamda mandala tek bir merkezi nokta etrafını çevreleyen 
bölümler halinde düzenlenmiş dairelerden oluşur. Fakat bu dairelerin içinin 
doldurulması ile ortaya çıkan sonuç, tamamen yaratıcısının bir yansıması olarak 
kabul edilir. Psikanalist Carl Jung ise mandalalar için “bilinçsiz benliğin temsili” 
tanımını yapmıştır. Danışanlarına mandala çizdiren ve çizilen mandalaları da 
yorumlayan Jung; mandalayla yaptığı doğu gezilerinden biri sırasında tanışmıştır. 
İlk mandalala’larını çizdiği sırayı kendi bilinçaltıyla yüzleşirken Jung, kişinin 
bireyselleşme sürecini de inceleme fırsatı bulmuştur. Mandalayı ruhun mikrokozmik 
doğasına karşılık geldiğini ifade etmiştir. Dolayısı ile, mandalanın psikoterapideki 
yeri de önemli ve incelemeye değerdir. Tarihsel anlamda mandalanın ortaya çıkışı 
hakkında kesin bir tarih veya bilgi olmamasına rağmen, büyük kitlelere yayılmasında 
doğu ve batıyı birbirine bağlayan İpek Yolu’nu dolaşan Budist rahiplerin büyük 
rol oynadığı bilinmektedir. Devamında Hinduizm ve diğer dini uygulamalarda da 
yerini alan mandala, günümüze kadar birçok farklı amaca hizmet etmiştir. Dıştan 
bakıldığında evrenin görsel bir temsilini sunan mandalalardan kişiler meditatif 
olması bakımından yararlanmışlardır. Günümüzde de sanat terapi alanında 
mandalalar efektif olarak kullanılmaktadır. Bütün yaş gruplarında mandalanın 
kullanımının mümkün olması, farklı hastalık ve bozukluklukların tedavi sürecine 
katkıda bulunmuş, dünya üzerinde de birçok araştırma ile etkinliği bilim dünyasına 
sunulmuştur. Çocuklarda mandalanın sanat terapisi olarak kullanılması sonucunda 
karar verme, verilen görevi tamamlama ve yaratıcılık anlamında gelişmeler; 
impulsif davranışlarda ise azalma olduğu görülmüştür. Yetişkinlerde ise mandala, 
hem psikiyatrik bozuklukların tedavisinde kullanılmış, hem de yapılan tedavilerin 
etkisini gözlemlemek için kullanılan bir araç olmuştur. Anksiyete bozuklukları ve 
travma sonrası stres bozukluğu yaşayan bireylerde mandala çizimini içeren sanat 
terapisi, travma semptomlarının şiddetini kayda değer derecede azaltmıştır. Her 
ne kadar ülkemizde örneklerine sık rastlanmasa da, literatürde mandala çizimi ve 
yorumlanması üzerine oluşturulan test sistemlerinin kişilerin bilinç ve bilinçaltı 
durumlarının analizlerinde kullanıldığını kanıtlayan çalışmalar bulunmaktadır.

Anahtar kelimeler: Mandala, Sanat, Terapi
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Online psikoterapi ya da çevrimiçi terapi olarak ifade edilen psikoterapi uygulaması 
yüz yüze uygulanan psikoterapi yönteminden farklı olarak teknoloji ve internet 
kullanımının arttığı günümüzde kullanılmaya başlanmış bir psikoterapi çeşitlidir. 
Bu artış teknolojinin ve internetin kullanım alanının yaygınlaştığı son yıllarda daha 
da belirgin hale gelmişken özellikle 2020 yılının başından itibaren tüm dünyayı 
etkisi altına alan ve yüz yüze terapi uygulamalarını olumsuz yönde etkileyen 
COVID-19 pandemisi döneminde online psikoterapi uygulamaları daha da elzem 
hale gelmiştir. Teknolojik gelişmeler ve internetin yaygınlaşması ile kullanımı 
artmış olan online terapilerin pandemi döneminde daha da fazla kullanılması 
beraberinde ruh sağlığı alanında çalışan meslek grupları için mesleki yetkinlik, 
meslek uygulama standartları, etik ilkeler ve yasal kurallar bağlamında belli 
standartların oluşturulması açısından bazı gereklilikleri ortaya koymaktadır. COVID 
19 pandemisi ruhsal süreçlere doğrudan ve dolaylı yollardan etki eden ve tüm 
dünyayı etkileyen bir sağlık sorunudur. İnsan sağlığını hem fiziksel hem de ruhsal 
anlamda etkileyen bu zor dönemde ruhsal iyi oluş için psikoterapilere ihtiyacın 
arttığı ifade edilebilir. COVID-19 pandemisi döneminde artan online psikoterapi 
ve danışmanlık uygulamalarının mesleki yetkinlik, etik ilkeler, yasal süreçler ve 
hem terapistin hem de danışanın pandemi dönemindeki öznellikleri açısından 
doğru bir şekilde yapılandırılabilmesi için ruh sağlığı meslek profesyonellerinin 
kendi meslek örgütü ve derneklerinin belirlemiş olduğu etik ilkeler ve konu ile 
ilgili araştırmaların sonuçlarını dikkate almaları terapötik süreçlerin daha doğru 
yapılandırılması açısından gerekmektedir. 2020 yılında COVID-19 pandemisinin 
etkisi altında online psikoterapi ve danışmanlık hizmetine ilginin ve ihtiyacın daha 
da arttığı düşünüldüğünde online terapilerin ülkemizde yasal zemininin, etik ilke ve 
standartlarının oluşturulması gerekmektedir. Anahtar kelimeler: COVID-19, Online 
Psikoterapi, Online Terapi, Pandemi, Etik, Öznellik
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Psikanalizin kurucusu olan Sigmund Freud kuramını yıllar içerisinde beş temel 
metapsikolojik hipoteze dayandırarak oluşturmuştur. Bu hipotezlerinin altında ise iki 
temel önerme olduğunu ifade etmiştir. İlk önerme nedensellik yasası olarak bilinen; 
hiçbir şeyin sebepsiz veya kazara olamayacağına dair görüştür. İkincisi ise zihnin 
faaliyetlerinin yalnızca bilinçli olarak sürmediği bilincin dışında da zihinsel süreçlerin 
olduğuna dair bilinçdışı önermedir. Freud, Coğrafya ve Arkeoloji bilimlerinden 
esinlenerek ortaya koyduğu Topografik hipotezi ile psikanalizi bir doğa bilimi olarak 
ortaya koymaya gayret etmiş fakat bu girişiminden vazgeçmiştir. Bu iddiasını ispat 
etmeye çalıştığı “Bilimsel Bir Psikoloji Projesi” adlı çalışması ise taslak olarak kalmış 
ve yayımlanmamıştır. Psikanalizin beş hipotezinden birisi olan Topografik hipotezde 
zihin üç katmandan oluşan bir yapıya ayrılmıştır. Bilinç zihnin farkındalık alanıyken, 

önbilinç doğrudan farkındalık alanında olmasa da dikkatin yoğunlaştırılmasıyla bilinç alanına çıkabilen katmandır. 
Bilinçdışı ise savunma mekanizmalarının yardımıyla farkındalık alanının dışında tutulan gizli katmandır. Freud 1923 
yılında kuramının bir diğer önemli temeli olan yapısal hipotezini ortaya koymuştur. Yapısal hipoteze göre; zihinsel aygıt 
yaygın ifade biçimleriyle, id, ego ve süperego olmak üzere üç bileşene ayrılmıştır. Yaygın kullanımı id, ego ve süperego 
olan bu kavramları Freud Almanca orijinal kullanımında “das Es”, “das Ich” ve “das Über-Ich” olarak isimlendirmiştir. 
“das Es” kavramı dilimizde “O” yani üçüncü tekil şahıs anlamında kullanılsa da Almancada bu kavram cansız nesneleri 
ve hayvanları nitelemek için kullanılmaktadır. “das Ich” ise dilimizde “Ben” yani birinci tekil şahıs anlamına gelmektedir. 
“das Über-Ich” ise dilimizde “Üst-Ben” olarak karşılık bulmaktadır. Freud’un çevirmenliğini yapan İngiliz Psikanalist 
James Strachey, Latince id, ego ve süperego terimlerini kullanarak bu kavramların yaygın kullanım haline gelmesini 
sağlamıştır. Freud yapısal hipotezinin en önemli bileşeni olarak gördüğü “id”e odaklanarak bireyin patolojisinin altında 
cinsellik ve saldırganlık içgüdülerinden doğan mantıksız ve doyurulamaz talepler olduğunu iddia etmiştir. Süperego ise 
ebeveynlerin ahlakıyla kurulan özdeşime ve genel ahlaki ilkelere dayanan ahlaki emirler ve yasakların içsel tasarımlarını 
ifade etmektedir. Egonun işlevi “id” in doyurulmaz istekleri ve “süperego”nun yasakları arasında bir denge kurarak 
adeta bu iki bileşenin hizmetkarı olmaktır. Psikanaliz disiplini içerisinde egoyu oldukça farklı bir bakış açısı ile ele alan 
kişi 1894’te Viyana’da entelektüel bir aile ortamında doğan ve daha sonra Psikiyatri ihtisası yapan Heinz Hartmann 
olmuştur. Hartmann 1937 yılında Viyana Psikanaliz Derneği’nde “Ben” adlı bir çalışma sunmuştur. Bu çalışma Dürtü 
Çatışma Kuramından ilk ayrımın da başlangıcı olarak kabul edilen ve Ego Psikolojisi kuramını da başlatan çalışmadır. 
Hartmann egonun bireyin uyum sağlamaya yönelik özel organı olduğunu iddia ederek, tek işlevinin dürtülere karşı 
savunma yapmak olmadığını ifade etmiştir. Freud’a göre ego “id”den ayrılarak daha sonra oluşan bir yapı iken, Hartmann 
egonun doğumdan itibaren var olan, fiziksel ve ruhsal çevreye uyum sağlamayı kolaylaştıran bir donanım olduğunu 
belirtmiştir. Hartmann egonun uyum sağlama yeteneğini, çatışmalardan uzak bir alana sahip olduğunu ve doğumdan 
itibaren var olan potansiyel yeteneklerini “beklenebilir ortalama bir çevrede” rahatlıkla ortaya koyabileceğini ifade 
etmiştir. Tarihsel olarak Avrupa’da Nazi zulmünün yaşandığı yıllarda ortaya koyulan bu görüşler yalnızca bir teorik kopuş 
değil aslında bir paradigma değişimi olarak değerlendirilebilir. Zira bu bakış açısı sayesinde dönemin psikanalistlerinin 
odak noktası kaotik alt-benlikten daha esnek ve dayanıklı imkanlara sahip egoya doğru kaymıştır. Avrupa’daki Nazi 
zulmünden kaçarak Amerika’ya göç eden psikanalistler buldukları iyimser ve gelişimi destekleyen ortamın da katkısıyla 
insan doğasının potansiyelinde var olan yetenekleri Ego Psikoloji kuramını daha da geliştirmek için kullanmışlardır. 
Zaman içerisinde egonun işlevleri birincil, ikincil ve sentez işlevleri olarak ayrıntılandırılmıştır. Egonun işlevlerine olan 
bakış açısı; dürtülerin kontrol edilmesi ve savunma mekanizmalarının kullanılmasına ek olarak; engellenmelere karşı 
tolerans geliştirme, duyguların düzenlenmesi, bilişsel yetilerin ortaya konulması, yaratıcılık ve ürün ortaya koyma gibi 
işlevlerle çok daha kapsamlı hale gelmiştir. Dahası psikanaliz kendi içinde bir tedavi yöntemi olmasının ötesinde diğer 
bilim dallarının da katkılarıyla entelektüel bir disiplin haline getirilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak Heinz Hartmann 
yalnızca ego psikolojinin babası değil aynı zamanda psikanaliz disiplininde umudun da kaynağı olmuştur.

Anahtar kelimeler: Psikanaliz, Umut, Uyum
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Bu çalışma psikoterapi kuramlarının tarihsel gelişim seyrinde tek kişilik terapilerinden 
çift kişilik terapilere geçişte öznelliğin ortaya çıkma serüvenini ele almayı 
amaçlamaktadır. İnsanı ele almaya çalışan birçok disiplin, psikoloji, sosyoloji, tarih vs. 
tarihsel dönemin paradigması değiştikçe gelişmekte ve dönüşmektedir. Psikoterapi 
kuramları da bu değişim ve dönüşüm içindetek kişilik terapidençift kişilik terapiye 
geçmiştir. Bu geçiş beraberinde birçok soruları ve sorunları da getirmiştir (Terapide 
öznellik sorusu ve sorunsalı gibi). Psikoterapi sistemleri içinde Klasik Psikanalizden 
Öznelerarası Alan (İlişkisel Psikoterapi) Kuramına kadar öznellik kavramının boyutu 
ve ihtiva ettiği anlam da dönemin etkisinde yoğrulmuştur. Klasik Psikanaliz insan 
varoluşunun temeline bireysel haz ve dürtü tatmini ve boşatımını yerleştirmekle 
birlikte, danışanın öznelliğini ve birey oluşunu görmemekte, inkar etmektedir. 
Öznelerarası alan kuramında ise, hem terapistin hem de danışanın öznelliği ön 
plana çıkmaktadır. Gelişim teorilerianneyi bebeğin dürtülerinin nesnesi ve bebeğin 
ihtiyaçlarını tatmin eden nesne olarak değerlendirmektedir. Öznelerarası ve bu 
anlamda öznellik kavramının doğuşu ise, annenin sadece bebeğin ihtiyaçlarını 
karşılayan kişi değil, ayrı bir özne olarak kabul etme ihtiyacıdır. Dinnerstein “her 
‘ben’ öncelikle ‘ben’ olmadığı çok aşikar bir‘o’ ile ilişki içinde ortaya çıkar. Ötekinin 
ayrı bir ‘ben’liğe sahip olduğuna dair bir keşif yapar, zaman içinde böyle bir içgörü 
geliştiririz” der. Öznelerarası alan kuramının dışında öznelerarasılığın ne anlama 
geldiğini ilk defa Lacan (1988) ele almıştır. Takipçileri ise, öznelliğin doğuşunu, 
kişisel deneyimin oluşumda dil ve kültürel yapılarla aktarılan bir süreç olarak tarif 
etmişler. İnsanı değerlendirmenin ilişki içinde, özneler arası alanda mümkün 
olduğunu ifade eden Sullivan ise, özneler arası kurulan ilişkinin, insanın doğasına 
uygun olduğunu ve onun gelişimi içini ilişkiye, bir başka zihne, özneye ihtiyacını 
vurgulamaktadır. Öznelerarası Alan Kuramı MelanieKlein, D.Winnicott, H.Kohut, 
S. Mitchell, Sullivan gibi kuramcılardan ziyade, bebeğin nörobiyolojik gelişimi ve 
bebeğin öznelerarasıdünyası alanlarında çalışmalar yapmış D.Stern, A. Schore, 
D. Siegel, L. Cozolino vs. araştırmacılar tarafından desteklenmektedir. Bu kuram 
hem deterapi alanında değişen ve dönüşenin tek bir özne-danışan-olmadığını, 
danışanın da terapisti değiştirdiğini savunmaktadır. Çift kişilik terapi adlanmasının 
da sebebi budur. Öznelerarası alan veya çift kişilik terapide etkileşim içinde olan 
her iki özne, yani terapist ve danışan her ikisi terapatik sürece katılmakta, analitik 
ilişki ve aktarıma katkıda bulunmaktadır. Gelen çağrışımların sadece danışanın iç 
dünyasından değil, terapistin de sessiz, “tarafsız” kalması teropatik sürece aktif 
katkı yapmaktadır. İnsanın mekanik olarak algılandığı dönemden her an değişebilir 
ve dönüşebilir algıya geçişte öznellik kavramı başlıca olarak şu sorularla karşı karşıya 
kalmaktadır: Terapide öznelliğin derecesi ve boyutu nasıl olmalı? Sınırlar ve sorunlar 
neler? Sınırlar nasıl korunmalı? Korunmalı mı?

Anahtar kelimeler: Öznellik, Tek ve Çift Kişilik Terapiler
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Duygu odaklı terapi, insanın en temel bileşeninin duygu olduğu varsayımına 
dayanır. Bu varsayıma göre duygular insanoğlunun özünde var olan ve mevcut 
hayatına adaptasyonunu artıran ve temel ihtiyaçlarının giderilmesi için kişiyi 
gerekli ve uygun davranış eğilimine yönlendiren temel bilgi kaynaklarıdır. Buna 
göre insanlar, duygularını rehber alarak karşılaşmış oldukları yaşantılar, olaylar ve 
kişilerle etkileşimlerinde ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tutum ve davranışları 
sergileyebilirler. Duygu odaklı terapi sürecinde temel amaç kişileri temel ihtiyaçlarını 
karşılamaya götüren duyguları fark etmek, tanımlamak ve deneyimleyerek duygusal 
dönüşümlerini sağlamaktır. Duygusal dönüşüm süreci, duygu odaklı terapi 
kuramına göre ayrılan duygu türlerinin aşamalı ve sıralı bir gidişatı takip etmesi 
sonucunda sağlanır. Duygu odaklı terapide duygular, diğer kuramlardan farklı olarak 
niteliklerine ve işlevlerine göre türlere ayrılırlar. Buna göre ikincil duygulardan birincil 
maladaptif duygulara ve bu duyguların deneyimlenmedi sonrasında da birincil 
adaptif duygulara ulaşılır. Birincil adaptif duygular kişiye temel ihtiyacı hakkında 
bilgi verir. Bu sayede danışanlar, en temel ihtiyaçlarının farkına varıp bu ihtiyaçlarına 
ulaşmış olurlar. Birtakım duygular farklı kültür ve toplumsal yapıdan bağımsız olarak 
evrensel bir nitelik taşırlar. Örneğin tehlike karşısında duyulan korku, kayıp karşısında 
yaşanılan üzüntü duygusu gibi. Bu duygular, her bireyin içinde bulundukları koşula 
uyumlarını ve adaptasyonlarını artıran, kişiyi temel ihtiyacına götüren birincil 
duygulardır. Birincil adaptif duygular, her zaman kişiyi temel ihtiyacına ulaştıran 
adaptif davranış ve tutumların gelişmesini sağlar ve kişiyi ihtiyacına götürecek 
davranış eğilimlerini yaratır (Greenberg & Paivio, 2003).

Aşamalı ve sıralı bir duygusal işlemleme gidişatı takip eden terapi sürecinde duygu 
odaklı terapistlerin kullandığı en temel teknik empatik müdahalelerdir. Duygu 
odaklı terapist empatik müdahalelerini kullanırken danışanın öznel deneyimini, 
duyguları işlemleme stilini, kendilik oluşumunu ve kendini hayatta var etme biçimini 
dikkate almak zorundadır. Uygulanan empatik müdahaleler, yalnızca danışanın 
öznel kendilik oluşumu ve deneyimleme biçimine uyumlanarak ayarlanırsa faydalı 
olmaktadır. Duygu odaklı terapist, sürecin gidişatını danışana anbean uyumlanarak, 
danışanla senkron bir şekilde yürütmeli, danışanın değişen öznel deneyimini takip 
edip terapötik müdahalesinin niteliğini süreç esnasında değiştirebilmelidir. 

Bu sunumda duygu odaklı terapi bağlamında danışanın deneyimlediği duyguları 
kendi öznelliği ve karmaşık yapısı altında değerlendirmesinin vaka formülasyonu 
açısından taşıdığı öneme değinilecektir. Uygulanan empatik müdahalelerin ancak 
danışanın öznelliği bağlamında verimli olduğu, danışanın deneyimleme biçimine 
odaklanılmayan empatik uygulama ve müdahalelerin amacına ulaşamadığı ve 
verimli bir duygusal işlemleme sürecine götürmediği konusu değerlendirilecektir. Ele 
alınan konular, örnek seans diyaloglarıyla vaka üzerinden gösterilmeye çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler: Empati, Duygu şeması, Duygusal işlemleme
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‘‘İfade edilmemiş duygular asla ölmezler sadece diri diri gömülürler, sonrada daha 
korkunç şekillerde ortaya çıkarlar.’’ Sigmund Freud içimizde bir yerlerde olan ifade 
edemediğimiz, bastırdığımız duygular biz fark etmesek bile ruhumuza, bedenimize 
zarar vermeye devam eder. Duyguların sağlıklı bir şekilde ifade edil(e)memesi, 
onlardan kaçınılması veya bastırılması bu duyguların kalıcı hale gelmesine ve 
sonrasında daha büyük veya farklı şekillerde kendini göstermesine sebebiyet 
verebilir. Günlük yaşantıda yaşanılan ailevi, ekonomik, ilişki, iş ortamındaki sorunlar 
ve diğer problemler bireyleri daha gergin ve sinirli hale getirebilmektedir. Öfke genel 
olarak beklenilmeyen sonuçlara ve karşılanmayan beklentilere verilen bir tepkidir. 
Diğer tüm duygular gibi kontrol edilebildiği takdirde son derece normal olan bir 
duygudur. Ancak öfkenin kontrol edilememesi bireyi, partnerini, çevresindekileri 
ve toplumu her yönden etkileyen ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir durum 
haline gelebilmektedir. Birey öfkelendiği zaman; duyguları, düşünceleri, davranışları, 
iletişimi etkilenmektedir. Bireyin bastırdığı ve sağlıklı biçimde ifade edemediği bu 
duygunun; depresyon ve kaygıyla ilişkili olabileceği, aynı zamanda birçok fizyolojik 
probleme (baş ağrısı, mide problemleri, dolaşım sorunları vs.) neden olabileceği 
görülmektedir. Sigmund Freud dünyaya geldiğimizde kişiliğin sadece bir yapısının 
olduğunu, bunun da alt benlik (id) olduğunu söylemiştir. Alt benlik bireyin isteklerini 
tatmin etmeye çalışır. Bu vakada İbrahim B. içinden gelen dürtüleri kontrol 
edememekte ve öfkelendiği anlarda direk bağırmaktadır. Bağırdığı zaman alt 
benlik kısa bir süre için rahatlamakta ancak sonrasında süper ego işlevleri devreye 
girmektedir. Bireyin egosu, id ve süper ego arasında denge kuramamaktadır.Kişiler; 
içinde doğup büyüdüğü kültürü ve aileyi gözlemleyerek, gözlem yoluyla veya onların 
yaptığı eylemlerin pekiştirilmesi veya cezalandırılmasını gözlemleyerek, gözlem 
yoluyla öğrenirler. Bu olgu sunumunda İbrahim B. aile içerisinde olan davranışları 
gözlemleyerek ileriki dönemlerde yaşantısında kendi davranışlarına yansıtmıştır. 
Bu olgu sunumu terapistin öfke problemi yaşayan bir danışanla ilgili süreç boyu 
ilerleyen tecrübelerini ve deneyimlerini içermekte olup, Sigmund Freud’un ‘’Kişilik 
Birimleri’’ ve ‘’Sosyal Öğrenme Kuramı’’ açısından incelenmesini içermektedir.

Anahtar kelimeler: Öfke, Duygular, İd, Süper ego, Gözlem yoluyla öğrenme.
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5. sınıf öğrencilerine uygulanan değerler eğitimi odaklı grup rehberliği çalışmasının 
etkililiğini incelemek amacıyla hazırlanan nicel yaklaşımın deneysel desenlerinden 
zayıf deneysel tek grup ön test– son test deseni kullanılan çalışmada değerler eğitimi 
odaklı grup rehberliği oturumlarının grup üyeleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. 
Araştırmanın çalışma grubu 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Sakarya’nın 
Erenler ilçesinde, devlet okulunda okuyan 10 kişilik bir deney grubundan oluşan 5. 
sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışmada Beldağ, Özdemir ve Nalçacı (2016) 
tarafından geliştirilen Değerler Eğitimi Ölçeği deney grubuna ön test/son test olarak 
uygulanmıştır. Değerler Eğitimi Odaklı Grup Rehberliği Programı her bir oturumu 
45 dakika süren ve toplam 10 oturumdan oluşan bir programdır. Bu programa 
göre ilk oturumda değerler eğitimiyle ilgili genel bir etkinlik yapılarak değerlere 
giriş yapılmıştır. İkinci oturumda “barış” değerine yönelik şiir ve resim etkinlikleri 
yapılmıştır. Üçüncü oturumda “doğruluk-dürüstlük” değerlerine yönelik atasözleri 
etkinliği yapılmıştır. Dördüncü oturumda “alçakgönüllülük” değerine ilişkin olarak 
“röportaj” etkinliği yapılmıştır. Beşinci oturumda “Saygı” değeriyle ilgili bulmaca ve 
cümle tamamlama etkinlikleri yapılmıştır. Altıncı oturumda “fedakarlık” değeri ile 
ilgili örnek bir metinden yola çıkılarak beyin fırtınası yapmalarına yönelik etkinlikler 
yapılmıştır. Yedinci oturumda “arkadaşlık” değeri ile ilgili “arkadaşım olmasaydı” ve 
bulmaca etkinlikleri yapılmıştır. Sekizinci oturumda “şefkat-merhamet” değerlerine 
ilişkin cümle tamamlama etkinliği yapılmıştır. Dokuzuncu oturumda “sorumluluk” 
değeriyle ilgili olarak resim çizme etkinliği yapılmıştır. Son oturumda ise “doğaya 
saygı” değeriyle ilgili olarak senaryo etkinliği yapılmıştır. Verilerin analizinde deney 
grubunun öntest- sontestleri arasındaki farkı belirlemek amacıyla, örneklem 
sayısının düşük olması nedeniyle parametrik olmayan testlerden Wilcoxon İşaretli 
Sıralar Testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda deney grubunun ön test/son 
test puanları arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir ( z = -1,990, p < .05). 
Araştırma sonucunda, Değerler Eğitimi Odaklı Grup Rehberliği uygulamasının 5. 
Sınıf öğrencilerin değer kazanımında etkili olduğu diğer bir ifadeyle deney grubunda 
olumlu yönde değişimin yaşandığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmamız sonucunda 
elde edilen bu bulgulara dayanarak ortaokul düzeyinde yapılacak değerler eğitimine 
dayalı grup rehberliği çalışmalarının onların değer kazanımlarını arttıracağını ortaya 
koyması açısından önem arz etmektedir.

Anahtar kelimeler: Grup Rehberliği, Ortaokul, 5.sınıf
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Bu çalışmanın amacı Sanat terapisi odaklı grupla psikolojik danışmanın ergenlerin 
problem çözme becerilerine güveni üzerine etkisini incelemektir. Bu çalışmada 
nicel yaklaşımın deneysel modellerinden yarı deneysel kontrol gruplu ön test– son 
test modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 2019-2020 eğitim-öğretim 
yılında, Sakarya’nın Erenler ilçesinde, devlet okulunda okuyan 8’i kontrol, 8’i deney 
grubu olmak üzere toplam 16 ortaokul öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmanın 
deney ve kontrol gruplarının oluşturulması amacıyla “İlköğretim Düzeyindeki 
Çocuklar için Problem Çözme Envanteri” toplamda 71 ortaokul öğrencisine 
uygulanmıştır. Ölçek uygulaması sonrasında 5 erkek 3 kız olmak üzere toplam 8 
öğrenci ile sanat etkinlikleriyle zenginleştirilmiş grup çalışmasına katılmaları için 
gönüllülük ilkesi çerçevesinde görüşme yapılmış ve gönüllülük formunu doldurmaları 
istenmiştir. Benzer şekilde çalışmaya katılan öğrencilerin velileri ile de iletişime 
geçilmiş ve “veli onam belgesi” imzalatılmıştır. Çalışmada Serin, Serin ve Saygılı 
(2010) tarafından geliştirilmiş olan İlköğretim Düzeyindeki Çocuklar için Problem 
Çözme Envanteri deney ve kontrol gruplarına deney öncesi ve sonrası ön test/son 
test olarak uygulanmıştır. Sanat terapisi odaklı grupla psikolojik danışma programı 
hazırlanırken resim, müzik, yaratıcı drama, kolaj gibi etkinliklerden yararlanılmıştır. 
Program haftada iki gün 90 dakika olacak şekilde 10 oturumdan oluşan bir 
programdır. Program ısınma, temel etkinlik ve değerlendirme olarak 3 aşamadan 
oluşmaktadır. Bu programla ergenlerin problem çözme becerilerine yönelik özgüven 
kazanmaları amaçlanmıştır. Deney ve kontrol gruplarından, İlköğretim Düzeyindeki 
Çocuklar için Problem Çözme Envanteri ile toplanan ön test ve son test verilerinin 
analizleri, SPSS 20.00 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Örneklem sayısının 
düşük olması (n= 16, kız: 6 erkek=10) ve verilerin normal dağılım sayıltısını 
karşılamadığı için non-parametrik yöntemler tercih edilmiş bu nedenle araştırmada 
Mann Whitney U ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi gibi parametrik olmayan 
testler kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda Mann-Whitney U Testi sonuçları 
incelendiğinde deney grubunun problem çözme beceri puanlarının son ölçümde 
kontrol grubundan daha yüksek olduğu görülmüştür. Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 
sonrasında ise deney grubunun ön test/son test puanları arasında anlamlı bir fark 
olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak nicel bulgular deney grubundaki katılımcıların 
İlköğretim Düzeyindeki Çocuklar için Problem Çözme Envanteri ön test ve son test 
puanları arasında son test lehine anlamlı bir farklılık olduğunu göstermiştir. Ayrıca 
bulgular, deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir. 
Başka bir deyişle, sanat etkinlikleriyle zenginleştirilmiş grup çalışmasının ergenlerin 
problem çözme becerilerine yönelik özgüveni arttırmada etkili olduğu ifade edilebilir.

Anahtar kelimeler: Grup psikolojik danışma, Ergenler, Problem çözme becerileri ve 
Özgüven
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Bu çalışmada bir annenin, anneliğe dair öznel ve içsel deneyimlerinin, bireysel 
geçmişinin izleriyle nasıl şekillendiği; annelik duyumunun, bebeğin fiziksel doğumuyla 
mı yoksa bebeğe dair tasarımlarının kurulmasıyla mı başladığı; annelik duyumunun 
biricikliği ve öznelliğinin hangi bağlamlarda ve bağlanma stillerine göre nasıl 
farklılaşabildiği ele alınacaktır. Bir zihin yapısı, bireylerin hayatlarını düzenlemelerine 
yardım eden bir araçtır. Bu minvalde kişinin hayatında neyin önemli ya da önemsiz 
olduğunu, bize neyin hoş ve eğlenceli ya da neyin korkutucu veya acı verici 
olduğunu söyler; nelere karşı duyarlı olduğumuzu ya da belirli durumlarda öncelikli 
olarak neleri çarpıcı biçimde fark ettiğimiz gibi durumları, seçimlerimizi, kararlarımızı, 
yakınlık ya da uzaklık deneyimlerimizi belirler (Stern, Bruschweiler-Stern, Freeland, 
2013). Bu açıdan değerlendirildiğinde zihin, bir organizasyon aygıtıdır. Annelik 
tecrübesiyle birlikte anne olan kadının zihinsel yapısı, anne olmayan bir kadının 
zihninden çarpıcı biçimde farklılaşmış; uzun sürede oluşmuş bu yeni zihin yolakları 
kadının zihninde oldukça kalıcı biyolojik değişimlere sebep olmuştur (Stern, 2013; 
Cosolino, 2014., Schore, 2011) . Annelik deneyimi, kadının var olan kimliklerine yeni 
bir sosyal kimlik olarak katılır ve deneyimlenmeye başladığı andan itibaren süresi 
annenin öznelliğine bağlı olacak biçimde diğer tüm kimlikleri geçici olarak bir kenara 
iter (Stern vd, 2013). Öte yandan, bu zihin yapısındaki değişimler, buna bağlı olarak 
ortaya çıkacak olan duygu, düşünce ve davranış üçlüsündeki değişimler, bireysel 
tarihinizde yer alan örüntülerinizden, travmalardan ya da bağlanma sorunlarından 
bağımsız değildir. Var olan örüntülerinizin üzerine inşa etmeniz gereken yeni bir 
durum olan annelik duyumu, çocuğunuzla kuracağınız ilişkide karşılaşacağınız yeni 
durumlar kadar, geçmişinizden taşıdığınız işlemleyemediğiniz her türlü karmaşayla 
yeniden karşılaşıp yeniden değerlendirmeniz gereken pek çok zorluğu da karşınıza 
çıkarır. Annenin çocuğuyla olan etkileşimlerine yön veren şeyin annenin iç dünyası, 
yani kendi bağlanma stili öznelinde çocukluk deneyimleri ile gelişen örüntüleri 
olduğu yapılan çalışmalarla ortaya çıkmıştır(Bowlby, 2012a; Bowlby, 2012b). 
Anne ile bebek arasındaki ilişkinin ve çocuğun bireysel tarihinin gelişiminin de yine 
annenin zihninde neler olduğuna bağlı olduğunu anlamaya başlıyoruz (Stern, 2012). 
Bowlby, J.(2012a), Bağlanma, İstanbul: Pinhan Yay. Bowlby, J.(2012b), Sevgi 
bağlarının kurulması ve bozulması, Kocaeli: Psikoterapi Enstitüsü Yay. Cozolino, L. 
(2014), İnsan ilişkilerinin nörobilimi, bağlanma ve sosyal beynin gelişimi, Kocaeli: 
Psikoterapi Enstitüsü Yay. Cozolino, L. (2017), Psikoterapinin nörobilimi, sosyal 
beyni iyileştirmek, Kocaeli: Psikoterapi Enstitüsü Yay. Schore, A., (2012), Gelişimsel 
nörobiyoloji ve bağlanma kuramı, atölye çalışması metinleri, Kocaeli: Psikoterapi 
Enstitüsü Yay.
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Psikoterapi tarihinde tek kişilik psikoterapilerden iki kişilik psikoterapilere geçişle 
birlikte bunun başka türlüsünün mümkün olmadığının nörobiyolojik olarak ortaya 
konmasının üzerinden çok uzun bir zaman geçmedi. Benzer dönemlere denk gelen 
kuramsal ve klinik çalışmalar, aynı zamanda laboratuvarlarda varılan sonuçlar 
birbirini destekleyerek mecburi bir paradigma değişimini getirdi. Zamanın ruhu 
bilimsel verilerin bilim uygulayıcısı tarafından en nesnel duruşta dahi değiştirildiğini 
çığırırken, gerçeklik eğilip bükülmeye, aklın saflığına olan inanç yerini fenomenal 
öznel algılara bıraktı. Kaygan zemini netleştirmeye çalışan bilim dünyası, en azından 
psikoterapi bilimiyle uğraşan bilim insanları öznelliği göz ardı edemediklerini 
anladıktan sonra öznelliği en azından paranteze almaya çalıştılar. Bazı çevrelerce 
kati bir kararlılıkla reddedilmiş olan bu kavram, bugün nörobiyolojinin sunduğu 
sağlam kayaya oturmaya çalışıyor. Hal böyle değilken bile, terapistin ve danışanın 
öznelliklerinin bağıra bağıra seansı dolduruyor olduğunu klinikçiler biliyordu. 
Söylemesi zamanında ayıp sayılanı kuramcılar çığırdığında, laboratuvarda 
çalışanların kulağına su kaçmıştı bile belki. Psikoterapi bilimi öznellik denen bu 
ateşten topu nasıl doğru yerine koyacaktı? Öznellik, bir bilim dalının içine nasıl 
yerleştirilecekti? Psikoterapi zihnin akılcı yollarından geçerken, nasıl yaratıcı ve 
beklenmedik bir eyleme dönüşüyordu? Bununla birlikte, beşeri bir alanda bilimsel 
bir çalışma yapılıyor olması aynı zamanda sanatsal olmasının önüne geçer mi? 
Öznelliğin öznellikle işlendiği bir terapi seansı yaratıcılıktan ve sanatsal iştirakten ne 
kadar uzak tutulabilir? Psikoterapinin ilişkisel ve iki tarafın örtük, bilinçsiz düzeyleri 
arasında olduğunu nörobiyolojik olarak temellendirirken Allan Schore, kitabına 
“Psikoterapi Sanatının Bilimi” ismini koyarak bize heyecan verici bir kapı araladı. Bu 
çalışma, odanın içindekileri bir keşif ve anlama çabasıdır.

Anahtar kelimeler: Psikoterapi, Nörobiyoloji, Sanat, Sezgi, Yaratıcılık

Sinem ARITEMİZ

İnsanların Kalplerinin Karanlığına Işığı Göndermek, 
Sanatçının Vazifesidir
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Yas denilince akla gelen konu ölüm veya boşanma gibi durumlardır. Yas konusu 
aslında çok daha geniş bir kavramdır. Yas reaksiyonu sadece büyük yitimler, ayrılık ya 
da bir terk edilme durumunda verilmez. Küçük yitimler için de yas tutulur fakat çoğu 
insan bu duygusunun farkında değildir. Aslında insan beyni yaşamda, tekrar tekrar 
bir şeyi sonlandırmak ve yeni bir şeye başlamakla istemektedir. Örneğin liseyi bitiren 
bir kişi bunun yasını tutabilirse üniversiteye başladığında daha başarılı olur. Liseyi 
bitiren birisinin aklı bir taraftan da oradaki bir kısım arkadaşlık ilişkilerinde kalmaktadır. 
Kaybedilen bu arkadaşlık ilişkilerinin yası tutabilirse üniversitedeki arkadaşlıklar ile güçlü 
bağlar kurabilir. Bir gelinin anne evinden çıkıp kendi evine doğru giderken ağlaması 
da bir yas reaksiyonudur. Kendi evinden ayrılırken bu acıyı hissetmesi ve bunun için 
ağlaması sağlıklı bir tutumdur. Bu sayede yeni gittiği kendi evine daha güçlü bağlarla 
bağlanabilecektir. Sonlandırılan şeyin yası tutulabilirse, yeni bir başlangıç ve güçlü 
bir bağlanma mümkün olabilecektir. Yaşanılan her yeni yas ve her yeni durum, eski 
yaşanmamış yasları ve durumları da akla getirir Bunun böyle olması da sağlıklı, fizyolojik 
bir durumdur. Yine de teorik olarak ifadesi kolay olsa bile, yas tutmak reaksiyonu zorlu bir 
süreçtir. Ölüye ve güneşe devamlı bakılamaz diyerek bir yazar bu durumu özetlemiştir. 
Kayıp ve yas denilince akla getirilmesi gereken durum sadece ölüm değildir. Sevgilinin 
terk etmesi, sevgiliyi terk etmek, boşanmak, göç etmek, üniversiteyi bitirmek de bir kayıp 
ve yas reaksiyonuna sebep olabilmektedir. Bu kitaptaki anlatılar ve öneriler, yas tutmayı 
kolaylaştırıcı bir etki yaratacaktır. Yine kendi iç dünyasında yaptığı ruhsal çalışmalardan 
yeterince faydalanamayan bir kişinin bir ruh sağlığı profesyonelinden destek alması ve 
daha derinlikli çalışmalar yapmasını uygun olacaktır. Her kayıp veya ölüm, kişinin daha 
önceki kayıplarını ve ölümleri hatırlamasına sebep olur. Bu yüzden yas tutmak psikolojik 
manada karmaşık bir süreçtir. Bir yönden rahatlatıcı bir durumdur, başka bir yönden ise 
rahatsız edici bir durumdur. Çünkü başlangıçta kayıp sahibi kayıpla ilgili yas tuttukça 
bir rahatlama hisseder. Ancak orta vadede kişinin aklına daha önceki yası tutulmamış 
kayıplar gelmeye başlar. Sonuç olarak da kayıp yakınının ruhsal durumunda giderek bir 
dalgalanma oluşur ve bu kişi bir süre iyi hisseder, bir süre kötü hisseder. Kayıp yaşama 
ve yas tutma terimleri normal günlük hayattaki süreçlerde tercih edilmez. Bu kelimeler 
ölüm yaşamış birisinin psikoterapisinde kullanılan teknik kelimlerdir. Kayıp yaşayan 
birisinde genellikle ölen kişinin cenaze süreçleri konuşulur. Ölen kişiyle ölüm öncesi ve 
erken dönem ilişkilerle ise genellikle ilgilenilmez. Psikoterapide amaç ölüyle olan ilişkiyi 
yok etmek değildir. Bu ilişkinin devam etmesi de değildir. Bu psikoterapi sürecinde ölü ile 
ilgili olumsuz duyguları ve acıları tekrar kontrollü bir şekilde yaşamasını sağlamaktır. Bu 
sayede işlemlenmemiş, yarım kalmış, yası tutulmamış duygular tekrar yaşanır. İnsanın 
kendi gerçeği yüzleşmesi acı vericidir. Farkındalık kısa vadede kişiye iyi gelen bir şey 
değildir. Uzun vadede bireye faydası dokunacak bir kavramdır. Farkındalık sırasında 
kişi kendi kabuğuna uymayan duygular ve davranışlar fark eder. Aynı durun kayıp için 
de geçerlidir. Kayıpla yapılan özdeşim onun kötü huylarını da iç dünyada barındırır. Bu 
duygulardan terapi sürecinde kurtulmak aynı bir hayvanın derisini söküp atması gibi 
acı vericidir. Dile getirilen duygu içerikli kelimeyi kişinin hali, duygusu ve davranışları da 
yansıtmalıdır. Kayıp sürecinde kayıp sahibinin fark etmediği, derinliklerde olan duyguların 
da açığa çıkması sağlanır. Bu sayede görünenin dışında görünmeyen duygular da açığa 
çıkarılır. Bu giderek kayıp sahibini rahatlatır. Bir süre sonra da yakın çevre rahatlar. Çünkü 
kayıp sahibi baş edemediği duyguları çevresine yüklemektedir.

Anahtar kelimeler: Kayıp, Yas, Psikoterapi

Timur HARZADIN

Kayıp ve Yas Terapisi
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Psikolojik kuramlar literatüründe oldukça önemli bir yere olan kendini gerçekleştirme; 
insanın kendi potansiyellerini keşfederek yaşama aktarabilmesi, doğasına ve 
varoluş amacına uygun davranarak etki gücü yüksek bir varlık halini alması anlamına 
gelmektedir. 

Kendini gerçekleştirme hakkında farklı tanımlamalar ve açıklamalar da yapılmıştır. 
Psikoloji Sözlüğü’ne göre (Budak, 2000: 282) kendini gerçekleştirme; bireyin, 
yeteneklerini, yetilerini ve potansiyellerini, fiziksel, sosyal, zihinsel ve duygusal 
ihtiyaçlarını ideal anlamda bütünleştirerek maksimum düzeyine ulaşacak biçimde 
kullanmasıdır. Schultz ve Schultz (2001: 524)’e göre; insanın tüm yetenek ve 
niteliklerini aktif olarak kullanabilmesi, potansiyellerini geliştirip gerçekleştirmesi 
olarak doğuştan getirilen ve her insanda var olabilen en yüksek düzeydeki insan 
ihtiyacı ya da eğilimidir. Roeper (1993: 246-247), kendini gerçekleştirmeyi insanın 
kendi kaderi üzerinde söz sahibi olmasıyla ilişkilendirmiştir. Dökmen (1994: 57) 
ise kendini gerçekleştirmeyi; insanın desteğini kendinden alması, yaşama olgun 
ve olumlu bir gözle bakması, doğayı ve insanları bir bütün olarak sevmesi şeklinde 
açıklamıştır.

Kendini gerçekleştirme olgusu, çağlar boyu hüküm sürerek bugüne kadar ulaşmış 
birçok kadim öğretinin, dinin ve felsefenin de temel unsurları arasında geçmektedir. 
İnsan yaşamını bir olgunlaşma ve tekâmül etme yolculuğu olarak kabul eden bu 
doktrinler, insanın varlık sebebine idealist bir bakış açısıyla yaklaşmakta ve onun 
yaşamda bir gaye için bulunduğunu ve yegâne ödevinin derinlerinde saklı kalmış 
cevheri açığa çıkartmak ve evrenle bütünleşmek olduğunu kabul etmektedir. Bu 
bağlamda kendini gerçekleştirme olgusuna -ismi kendini gerçekleştirme olmasa 
da- birçok kuram, felsefe, öğreti, din, edebiyat alanlarında rastlanmak mümkündür. 
Ancak Modern Batı psikolojisinde, Carl Gustav Jung’un kendini gerçekleştirmeden 
bahseden ilk kişi olduğu bilinmektedir. Jung’un geliştirdiği Analitik Psikoloji 
kuramında kendini gerçekleştirme kavramı, ‘bireyselleşme’ olarak tanımlanmıştır. 
Yalnız Jung’un kuramında adı geçen ‘bireyselleşmek’ten kasıt, insanın yalnızlaşması 
ya da özgürleşmesinden ziyade bilincinin diğer insanlarınkinden farklılaşma süreci 
olarak tanımlanmıştır. Doğuştan potansiyel olarak var olan bireyleşme insan 
hayatının tümünü kapsayan bir süreçtir. İnsan doğuştan ayrışmamış olup bir bütün 
olarak dünyaya gelir ve daha sonra bireyleşmeye başlar. Bireyleşme karmaşaya, 
ayrışmaya ve farklılaşmaya neden olur. Bireyselleştikçe dünya daha ayrıntılı olarak 
algılanmaya başlar.

Anahtar kelimeler: Kahramanın yolculuğu, Carl Gustav Jung, Josef Campbell

Ümit AKÇAKAYA

Carl Gustav Jung’un Bireyselleşme Kavramı 
Açısından İnsanın Öznelliği 
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Çok boyutlu terapi Arnold A. Lazarus tarafından 1977 yılında geliştirilmiş bir 
sistemler bütünü yaklaşımıdır. Neden sistemler bütünü olarak ifade ediliyor? Çünkü 
çok boyutlu terapi her danışanı bireysel olarak değerlendirerek sistemleştiren ve 
kapsamlı bir plan sağlayan bir yaklaşımdır. Lazarus’un 40 yıllık klinik deneyimiyle 
sistemleştirdiği bu yaklaşım “Çok Boyutlu Terapi Enstitüsü” adıyla birçok eyalette 
psikoterapi öğretisi faaliyetini yürütmektedir.

Bir çok terapist belli problemlerin üstesinden gelebilmek için tek bir yaklaşımı 
benimsese bile iki, üç, belki daha fazla yaklaşımı entegre ederek tedavilerini bu 
yönelimlerle uygulamaktadır. Çok boyutlu terapi ise bu bireysel ve bütüncül 
yaklaşımlardan farklı olarak otuz altıdan fazla özgün yaklaşımın tedavi yöntem ve 
araçlarını bütünleştirerek uygulayan sistemler bütünüdür.

Çok boyutlu terapi  insanı sadece belli davranışlar sergileyen, sadece düşünen 
veya sadece duygularını ortaya koyan biri olarak görmez. İnsanı, biyokimyasal 
- nörofizyolojik bir varlık olarak görür. İnsanın kişiliği, devam eden davranışı, 
duygulanım süreçleri, duyuları, hayaller, bilişleri, kişiler arası ilişkileri ve biyolojik 
fonksiyonları vardır. Çok boyutlu terapi insanı bu yedi boyutta bir bütün olarak görür, 
ona göre değerlendirir ve her boyuttaki eksikliğini destekler. Bu boyutların her birinin 
ilk harflerinin kısaltmasıyla “insan kişiliğini” temsil eden temel kimlik anlamına 
gelen BASIC ID kavramı ismiyle yedi boyutlu bir profil oluşturur. (“Behaviour - 
Davranış”, “Affective - Duygulanım”, “Sense - Duyu”, “İmage - Hayal”, “Cognitive 
- Biliş”, “Interpersonel - Kişiler arası ilişkiler», «Drug - İlaç” (Biyolojik)). Terapi süreci 
bu yedi boyut üzerinden yürütülür. 

Boyut profilindeki tüm öğeler, öncül uyarıcılar, organizmaya ait değişkenler, 
tepki değişkenleri ve sonuçlar açısından incelenir. Terapist neyin artırılacağını ve 
azaltılacağını belirlemeye çalışır ve farklılıkları eksikliklerden ayırma girişiminde 
bulunur. Karşıt tepkiler ortaya çıkarılır ve kişinin güçlü yanları ve değerli nitelikleri 
üzerine çalışılır. Daha çok danışanı merkeze alır ve terapist danışan arasında eşitlik 
ilkesini sürdürür.

Biz de danışanların beklentilerine karşılık verdiği ve ilk seanstan itibaren onların iç 
dünyalarını aydınlatıp zihinlerindeki sorulara cevap verdiği için, ayrıca uygulama 
açısından ruh sağlığı çalışanlarına yol gösterdiği için ülkemiz ruh sağlığı alanına bu 
yaklaşımı tanıtmak istedik.

Anahtar kelimeler: Çok boyutlu terapi, Psikoterapi, Arnold A. Lazarus

Yusuf KAVUN
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Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi modeli Hanna Levenson’un geliştirdiği bir 
psikoterapi yöntemidir. Şimdi burada ne oluyor, dışarıda olan ile seans sürecinde 
olanlar arasındaki benzerlikleri vurgulayan, danışanın güçlü yanları üzerinde duran, 
katılımcı gözlemci bir terapist, aktif bir danışan ilişkisinin olduğu bir süreci ifade 
eder. Kısa süreli dinamik terapide seans sayısı maksimum 25 seanstır, ancak seans 
sayısı 40’a kadar çıkabilir. SSDP sınırlı odakla çalışır. Odağı anlamak için kullanılan 
yöntem “döngüsel maladaptif örüntü”nün ne anlama geldiğini anlamaktan 
geçer. DMÖ hastanın başkalarıyla olan ilişkilerinde yaşadığı kişiye özgü kısır 
döngüsünü özetlemektedir. Bu döngüler ya da örüntüler, başkalarıyla maladaptif 
ve afonksiyonel etkileşimlere yol açan, esnek olmayan, kendi kendine varlığını 
sürdüren davranışları, kendini kandıran beklentiler ve kendi kendini olumsuz 
değerlendirmeleri içermektedir. (Akt. Levenson, 2010). SSDP kişilerarası kısa süreli 
bir psikoterapidir. Amacı hastanın afonksiyonel kişilerarası örüntülerini, terapötik 
ilişki bağlamında, yeni deneyimler ve anlayışlarla yer değiştirebilmektir. Bu nedenle 
odak noktası semptomları düşürmek değildir, kişilerarası ilişkilerdeki yerleşmiş 
örüntüleri değiştirmektir. Bu atölye çalışmasında SSDP’nin vaka formülasyonu ve 
tedavi planı hakkında kısaca bilgi verilecektir. Döngüsel maladaptif örüntü (DMÖ) 
ve kategorileri, katılımcıların eline verilmek üzere hazırlanmış olan form üzerinden 
anlatılıp uygulamaya geçilecektir. Uygulama, katılımcılar üzerinden ve katılımcılarla 
DMÖ formunun nasıl doldurulduğunun bu sırada nelere dikkat edilmesi gerektiğinin 
gösterilmesi şeklinde yapılacaktır. Bu atölye çalışmasıyla katılımcılar SSDP ve 
SSDP’ye göre ilk görüşmenin nasıl yapıldığı hakkında bilgilenmiş ve deneyim 
kazanmış olacaklardır.

Anahtar kelimeler: Süresi sınırlı dinamik psikoterapi

Yusuf KAVUN

Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi Uygulamaları 
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Rüya, terapistlerin danışanın ruhsal dünyasını anlamak, çatışmalarını fark etmek, 
savunmalarına ve maladaptif örüntülere ulaşmak için dinledikleri bilinç dışı 
yollardan biri olmuştur. James L Fosshage’ye göre rüyayı anlamanın ve çalışmanın 
beş yolu vardır; empatik dinlemek, duygulara gitmek,rüya temaları bulmak,rüya 
temalarının gerçeklik kendilik ile ilişkisine bakmak ve temanın terapi odasıyla ve 
terapistle ilişkisine bakmaktır. Rüyadaki temel özellikler, zaman mekan kavramının 
olmaması ve gerçeklik çizgisinin kaymasıdır. Ayrıca rüya, bilinç dışına açılan bir 
penceredir ve egonun denetiminden uzaktır. Rüya yorumunda terapistin kullandığı 
yollardan biri de sembolleri yorumlamak ve analitik olarak danışanın hayatındaki 
karşılığını bulabilmektir. Rüya incelenirken danışanın rüyayı çizmesi de istenebilir. 
Dışavurumcu terapi tekniklerden olan kum terapisi sağ beyinde yaşantılanan 
duygu ve düşüncelerin semboller aracılığı ile sol beyine geçmesi ve sol beyinde 
işlemlenmesine olanak sağlar. Bu yönüyle limbik sitemi harekete geçirmesi ve 
birden fazla duyuya uyaran vermesi yönüyle güçlü bir tekniktir. Terapist olarak 
rüya yorumlamayı, kum teknesinde çalışmanın birçok yararı olduğunu ve ruh 
sağlığı uzmanlarının da bu yöntemden haberdar olmasını amaç edindiğim bu 
atölye çalışmasındaki hedef dışavurumcu teknikler ve kum terapisinin terapide 
kullanımı hakkında bilgi vermek ve en son olarak rüya çalışması ile kum terapisinin 
entegrasyonunu değerli ruh sağlığı uzmanları ile deneyimlemektir. 

Anahtar kelimeler: Rüya, Kum Terapisi, Rüya Yorumu

Ayşe ERENLER

Yetişkinlerde ve Ergenlerde Rüyaları Kum Teknesi 
Kullanarak Çalışmak 
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Bu atölye çalışmasında amaç , katılımcılarda   duygu odaklı terapi ve duygu odaklı 
çift terapisi  kuramsal eğitimi sonrası öğrenilmiş teorik bilgilerin  uygulama süreci ile 
pekiştirilmesidir. Terapist katılımcılarda  çift terapilerinde alternatif  terapi  yöntemi 
olarak kullanılırlığını  arttırmaktır.

Katılımcı sayısı  30 kişi dir.

Çalışmanın süresi  90 dk.dır.

Uygulamacı : Klinik Psikolog – duygu odaklı çift eğitmeni Ayşe Gavas Aslan

Duygu Odaklı Çift Terapi Uygulaması

Bu atölye çalışması, duygu odaklı çift terapisinde kullanılan psikoterapötik 
tekniklerin  kullanımına yönelik olarak planlanmıştır. Uygulamalı bir çalışmadır. 
Gönüllü katılımcılar ile canlı vaka üzerinden role-playing yapılacaktır. Duygu 
odaklı çift terapi süreci hakkında terapist katılımcılarda teorik bilgiler sonrası için 
bilgi boşlukları varsa bir bakıma tamamlayıcı destek çalışma olarakta düşünülerek 
planlanmış bir çalışmadır. Duygu odaklı çift terapisinin  gelişme ve uygulamalarına 
yönelik model olarakta   planlanmıştır.  Katılımcıların daha önce duygu odaklı çift 
terapisi hakkında bilgi sahibi oldukları genel kabulü ile teorik bir bilgilendirme 
yapılmayacaktır.   Deneyime dayalı beceri kazandırma amaçlı bir atölye çalışması 
yapılacaktır. Atölye uygulama süreci ; Katılımcı terapistlerden oluşan çift ilişkisi için 
, çiftlerin duyguları ve ilişkinin ortak duygusu ile duygu döngüleri tespit edilerek, 
ilişkide duygu geçişleri , duygusal farkındalıklar ve eşlerin duygularını bulma ve 
birbirlerine dile getirebilme aşamaları  sonrası çiftin temel duyguları ve ihtiyaçları  
çalışılacaktır.  Birincil ve ikincil duygular, maladaptif duygular , ilişkisel duygu 
döngüleri ve regülasyonu ve yeniden çerçeveleme süreçlerinde duygu odaklı çift 
terapi sürecinin işleyişi  ve bu aşamalarda  oluşan terapötik  ittifak , empatik dinleme 
ve empatik yorumlama süreçleri ile oluşacak çift terapisi uygulaması yapılacaktır.  
Vaka formülasyonu oluşturma  ve süreç aşaması katılımcılar ile tartışılacaktır. Bu 
uygulama terapist katılımcılara egzersiz niteliğindedir.

Ayşe GAVAS ASLAN

Duygu Odaklı Çift Terapisi Uygulaması
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Sembol sözcüğünün kökeni, eski Mısır dilindeki “symbolon” sözcüğünün Yunan 
diline    geçmiş hali olan symballein fiilidir. Birlikte tartışmak, birlikte birleştirmek, 
bir arada toparlayıp bağlamak anlamlarına gelir. Latince’ de symbolum biçimine 
dönüşmüştür. Sembolün Türkçe karşılığı simgedir. Sembolizm evrenseldir ve 
insanlar arasında kullanılan bir tür ortak alan bilgisidir. Semboller farklı dil-yazı 
sistemlerine sahip tüm insanlara aynı dilden hitap etmenin ortak yoludur.

Semboller bilinç dışının dilidir. İnsanlık tarihi boyunca nerede ise tüm 
kültürlerde sağıltım amacıyla kullanılmıştır. Freud’tan itibaren    çeşitli psikoterpi 
yöntemlerinde      duyguların, düşüncelerin sembolize edilmesi bir yöntem olarak 
kullanılmıştır Günümüzde de psikoterapide, terapist ve danışanın işbirliği ile semboller 
ve imajinasyonun kullanımı kişinin iç dünyasını keşfetmesini, anlamasını ve kendini 
onarmasını sağlamak içinde kullanışlı ve pratik bir yol olarak kullanılmaktadır. Bunun 
yanısıra sembolleri imgeleme yoluyla gündüz düşleri yaratarak kullanabiliriz. Bu 
yöntemde duyguların ve nesne ilişkilerinin seans odasında canlandırılması sağlanır. 
Kişinin duygularını  nesne ilişkilerini ve geçmişle bağlantılarını keşfederek , uygun 
teropatik müdahalerle sağıltımı sağlanır.

Sembolleri bilinç dışı ile bilinç arasında bir köprüye benzetebiliriz. Sembollerin 
dili ile kendi sesimizi duyuyoruz, kendi söylediklerimizi hatırlıyoruz.Terapinin 
gidişinde  ortaya çıkan semboller ve imajinasyonlar kişinin zayıf ve güçlü yönlerini 
fark etmesini sağlar. Hayatını felç eden kendini ketlemelerini ve engellerini fark 
etmesini sağlayarak zararlı bazı alışkanlarını terk etmesinde yol göstericidir. Terapist 
semboller aracılığıyla danışanın kendi iç kaynaklarıyla iletişim kurarak, kendiliğini 
geliştirmesine, öz güven tesis etmesine yardımcı olur. Çünkü semboller çok yoğun 
bilgi içerir. Tek bir sembolle bile çalışmak, bazen çok derin bir dönüşümün ve 
gelişimin başlamasına hizmet edebilir.

Hedefler:

Bir teknik olarak sembollerin ve imajinasyonun pikoterapide kullanılması ile ilgili 
bilgi, deneyim ve beceri kazanmak .

İşlenecek konular:

Sembol nedir

Tarihçe Sembolleri hipnoz altında psikanalitik tanı ve tedavi için nasıl kullanırız..

Kazanımlar:

Sembollerin  duygu düşünce ve davranış bazında kişinin iç dünyasında ne anlama 
geldiğiini kavrama...

İmgeleme tekniğini kullanarak, semboller yoluyla duyguların ve nesne ilişkilerinin 
seanslarda  canlandırılması

Sembolleri tanı ve tedavide kullanma becerisini kazanma

Anahtar kelimeler: Semboller, İmgeleme, Psikoterapi

Betül SEZGİN

Psikoterapide Semboller ve İmajinasyonla Çalışmak
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Rüyalar insanlık tarihi boyunca tüm insanlar tarafından tecrübe edilmiş psikolojik bir 
deneyimdir. Bu yüzden psikoterapide, bireyi anlama ve anlamlandırmada önemli bir 
yer tutar. Günümüzdeki güncel rüya modelleri birbirinden farklı olsa da, neredeyse 
tümü rüyaların kişinin değişen ihtiyaçlarına göre gerçekleştirdiği görüşünü kabul 
etmektedir. Bu görüş rüya araştırmalarından, nörobilimsel araştırmalardan, modern 
psikanalitik kuramdan, bilişsel psikolojiden ve klinik çalışmalardan elde edilen 
verilere dayanmaktadır. 

Her rüyanın bir senaristi vardır. Rüyadaki her figür, her sahne, her cümle, her duygu 
egonun bu parçası tarafından özenle seçilerek hazırlanmış, yazılmış ve uygulamaya 
konulmuştur. Rüya, yazılması çok zor, içinde çok ciddi yapılandırmalar barındıran 
kompleks ve karmaşık bir senaryodur

EEG çalışmaları beynin günde yirmi dört saat aktif olduğunu göstermektedir. 
Uyku sırasında REM rüyaları yaklaşık doksan dakikalık aralıklarla görülüyor, aradaki 
boşluklarda da REM olmayan (NREM) rüyalar görülmektedir. Hem REM hem de 
NREM rüyalarda imgesel ve sözel sembolik işlem şekilleri mevcut olsa da, REM 
rüyalarındaki imgesel senaryolar daha duygu yüklü oluyor, NREM rüyalarıysa daha 
çok dilin referans olarak kullanıldığı uyanık haldeki düşünce şekline benzemektedir. 

Bir çocuk doğduğunda 24 saatin 23 saati rüya görür. Yaşı büyüdükçe çocuğun rüya 
görme oranları azalır, erişkin yaşa geldiği zaman da bir insan 8 saat uyku içerisinde 
2 saat rüya görür. Bu rüyalar 15’er dakika ile 30 dakika süren dönemlerden ibarettir, 
ardılcıldır. Rüyalı dönem rüyasız dönem sirkülasyonu içerisinde olmaktadır.

Yapılan laboratuar çalışmalarında, uyuyan bireylerin Rem dönemlerine girdiklerinde 
uyandırılmaları halinde Rem’siz bir uyku temin edilmiştir. Ertesi günkü takiplerinde 
bir gün önce rüya gördürülmeyerek uyutulan bireylerin, o gün Rem dönemlerinin iki 
kat arttığı tespit edilmiştir. Şayet bireyler devam eden günlerde rüyasız bırakılırsa 
normal bir uyku durumuna geçtiklerinde Rem dönemleri bütün eksiklikleri 
kapatacak kadar uzamaktadır. Rem dönemi uzun süreli engellendiğinde bireylerin 
gündüz uyanık iken hayal gördükleri, halüsinasyon yaşadıkları tespit edilmiştir. Bu 
durum her sağlıklı insanda ortaya çıkabilmektedir. Hâlbuki uyanık iken halüsinasyon 
görmek psikotik bir bozukluktur. Bu da rüya görmenin insanın vazgeçemeyeceği 
fizyolojik bir ihtiyacı olduğunu ortaya koyar.

Bugün uyku sırasında yaşanan bir süreç olan rüyadaki zihinsel faaliyetlerin uyanık 
haldeki zihinsel faaliyetler gibi, değişen güdülenme ihtiyaçlarına göre duygu 
düzenlemesi ve bilgi işlem süreçlerine hizmet ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bu atölye çalışmasında katılımcılara, günümüzde rüyaları nasıl değerlendirdiğimizi 
ve rüya konusunu anlamak ve rüyaları kullanmak için hayati önem taşıyan noktalar 
tanımlanarak bütüncül bir yorumlama kazandırılması hedeflenmektedir.

Anahtar kelimeler: Psikoterapi, Rüyalar, Bilinçdışı 

Emrullah KILIÇ

Psikoterapide Rüyalarla Çalışmak 
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İçsel çatışmalarımız, ihtiyaçlarımızın karşılanmasını ve kararlarımızın sürekliliğini 
olumsuz yönde etkilemektedir. İçimizde aldığımız ve bizim faydamıza olan bu kararlar 
sonrasında farklı ve o an daha baskın gelen başka bir ihtiyaç ile yer değiştirmekte ve 
bu da bizim ruhsal dengemizi (hemeostasis) olumsuz etkilemektedir.

Ders çalışma kararı alan ve bunun için kararlılıkla masa başına oturan bir öğrenci 
sonrasında sosyalleşme ihtiyacı ile verimli bir şekilde çalışmadan masa başından 
kalkabilmektedir. Başka bir örnekte ise sevgilisinden ayrılma kararı veren birisi daha 
sonrasında sevgi veya başka bir duygusal ihtiyacından dolayı yine bu kararını tam 
anlamı ile uygulamaya koymadan vazgeçebilmektedir.

Bu örnekler hayatın her alanında çoğaltılabilmekte ve bunu yaşayan insanlar 
kendilerini farklı iki insan gibi hissedebilmektedirler. Bu durum geçmişten 
günümüze birçok düşünür tarafından farklı isimler ile tanımlanmıştır. Janet (1907) 
dağılma terimi ile insanın kendi içerisindeki farklı fikir sistemlerini tanımlamak için 
kullanmıştır. Jung (1969) ‘ırksal bilinçdışılık’ veya ‘kolektif’ gizli kişilik yapılarını 
bilinç dışı parçalar şeklindeki kişilik bölümlerini kastetmiştir. Bir diğer düşünür 
olan J.Watkins, H.Watkins (2015) ise ‘ego durumları’ olarak tanımladıkları kişilik 
bölümlerinin farklı yaşantı ve deneyimlerin kümelenmesinden ortaya çıktığını ifade 
etmişlerdir.

Hipnoz ve Hipnoterapi insanın kendi zininde yaptığı bir yolculuk gibidir. Bu yolculuk 
sırasında psikoterapistin süje nin zihninde telkinler ile oluşturulacak olan sanal bir 
dünya ile süje nin içsel çatışmalarına yol açan farklı kimlik yapılarına ulaşabilme 
ve onları o sanal dünyanın içerisinde terapi edebilme şansı bulunmaktadır. İnsan 
zihninin rüyada olduğu gibi hayal ettiklerini duyu organlarında hissedebilme ve 
bu hissettiklerini duygusal olarak yaşayabilme şansı bulunmaktadır. Bu duygusal 
yaşantılar ise değişimi getirmektedir. Bu yöntem pek çok farklı kuramda farklı şekil 
ve isimlerde kullanılmıştır, Klasik psikanalizin ilk yıllarında kullanılmış, Ego Durumları 
terapisinde j.Watkins tarafından, benzer şekilde Duygu Odaklı Terapi ve Gestalt 
Terapisinde de benzer canlandırmalar zihnin bu özelliği kullanılarak yapılmıştır.

Uygulamalı bir şekilde gerçekleştirilecek olan bu çalıştayda amaç katılımcılara bu 
farklı kişilik durumlarına ulaşabilmenin bir yolunu kazandırmak ve zihnimizde yer 
alan bu temsillere müdahale edebilme becerisini geliştirmektir.

Anahtar Kelimeler : Ego Durumları, Kişilik, Hipnoz

Erdem AKGÜN

İçimizdeki Bize Dokunmak
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Dışavurumcu sanat terapileri atölyesinin amacı dışavurumcu sanat terapilerini 
tanıtmak ve dışavurumcu sanat terapilerinin alt dallarına yönelik etkinlikler 
aracılığıyla kalıcı bir öğrenme sağlamaktır. Katılımcılar bu atölye ile hem 
dışavurumcu sanat terapileri ile ilgili bilgi edinme hem de aktif olarak uygulama 
şansı elde edeceklerdir. Uluslararası Dışavurumcu Sanat Terapileri Derneği’ne 
göre sanat terapisi, bireysel ve sosyal gelişim için görsel sanatlar, dans/hareket, 
drama, müzik, yaratıcı yazı ve diğer yaratıcı süreçleri kullanan terapi yöntemleri 
olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda bu atölyede sırasıyla sanat terapinin 
tanımı, sanat terapisi seansının aşamaları, görsel sanat terapisi, müzik terapi, 
dans ve hareket terapisi, drama terapi ve şiir terapi ile ilgili genel bir bilgilendirme 
yapılacak olup bu bilgilendirme aşamaları video gösterileriyle de desteklenecektir. 
Dışavurumcu sanat terapilerinin her bir alt dalı ile ilgili bilgilendirme yapıldıktan 
sonra uygulama kısmına geçilecektir. Atölye başlangıcında katılımcılarla tanışma 
etkinliği yapılacaktır. Ardından sanat terapisinin tanımı ve uygulama aşamaları 
incelendikten sonra sanat terapisinin ilk aşaması olan ısınma egzersizi kapsamında 
meditasyon etkinliği yapılacaktır. Sonrasında görsel sanat terapisi ile bilgilendirme 
yapılarak bu alanla ilgili “karalamayı tamamlama” ve “el çizimi” şeklinde iki etkinlik 
uygulanacaktır. Müzik terapi kapsamında müzik terapinin türleri, Türk-İslam 
Medeniyetinde müzik terapinin gelişimi incelenecek ve bazı şifai makamların 
videoları izlenecektir. Ardından müzik terapisine yönelik bir çocuk şarkılarını yeniden 
besteleme etkinliği yapılacaktır. Dans/hareket terapisi kapsamında ilk olarak tanım 
yapılacak ardından bir uygulama örneği videosu izlenecektir. Sonrasında bu alanla 
ilgili “tipik bir gün” ve “çiçek resmi ve dansı” isimli iki etkinlik yapılacaktır. Ardından 
Türk-İslam Medeniyetlerinde dans terapinin gelişimine katkı sağlayan dans türleri 
incelenerek bunların videoları izlenecektir. Drama terapi kapsamında ilk olarak 
drama terapinin tanımı yapılacak ve örnek bir uygulama olarak “peçeteden kukla 
yapımı” etkinliğine geçilecektir. Etkinlik kapsamında katılımcılardan yaptıkları 
bu kuklalarla ilgili canlandırma yapmaları istenecek ve sonrasında gönüllü olan 
katılımcıların etkinlik ile ilgili duygu ve düşünceleri alınacaktır. Son olarak şiir terapi 
kapsamında şiir terapisinde kullanılabilecek şiir türleri, sorulabilecek sorular ve 
uygulama örnekleri incelenecektir. Atölye sonrasında katılımcılardan paylaşımlar 
alınarak atölye sonlandırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler :Dışavurum, Sanat Terapileri, Atölye

Merve ÇALIK

Dışavurumcu Sanat Terapileri Atölyesi
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Masterson kendilik kavramını, erken çocukluk döneminde ortaya çıkan, latent ve 
ergenlikte gelişen, yetişkinlikte gerçekliğe eklemlenmesi gereken içsel bir duyum 
olarak tanımlamaktadır. Kendiliğin oluşum öğelerinin; genetik faktörlerden(doğa), 
çocuğun ilkel kendiliği ortaya çıkarken birinci bakım verenin  desteklemesinden 
(çevre) , hassas bir evre  olan ayrılma bireyselleşme evresinde ortaya çıkan dış baskılara 
(kader) şeklinde belirtiyor.Bu faktörlerin tamamına dikkat ettiğimizde,Masterson, 
bireyin kendiliğinin, kendi dışında üç oluşumda kazandığından bahsediyor. O zaman 
aklımıza şöyle bir soru takılıyor.Ben kimim ? sorusuna verilecek cevap; genlerim, 
bakım verenim ve  kaderim nasıl ise ben oyum? Şeklinde  mi olmalı? Cevap evet ise; 
kişinin bireysel tercihleri, kabulü, iradi eylemlerinin bana ait diyebilmesi ve  otantik 
bir kendilikte  olabilmesi mümkün değil mi? Bu soruyu da Masterson şu şekilde 
cevaplıyor ; İnsanın bütün yaşamı boyunca kendiliğin eklemlenmemiş alanlarının 
sessiz kalıp yaşamın sonraki bölümlerinde sürpriz bir şekilde ortaya çıkabileceğini 
belirtiyor. Bu nedenle insanın ömrünün her döneminde “Ben Kimim?” sorusuna 
farklı cevaplar verebileceğini söylüyor.Özetlemek gerekir ise bütün bu sorular ve 
açıklanan gerçekler, Ayrışma ve Bireyselleşme bütün yaşamı kapsayan bir süreç 
olduğunu gösteriyor. Kendi olma süreçlerindeki tercih hakkı yetişkinlik süreçlerinde 
bilinçli farkındalık ile kendiliğine yeniden odaklanması ile mümkün olabileceğini 
gösteriyor.Peki nasıl? Bu makale işte bu soruyu soruyor. “insanın çocukluğunda 
kaybettiği gerçek kendiliğini  yetişkinliğinde yeniden yakalaması mümkün mü? Bu 
soru etrafında dolanırken  bütün bunların nasıl yapılabileceğini  bir çok  kuramın 
entegrasyonundan oluşan önermeler yolu ile açıklamaya çalışıyor.Özet kısmını 
Cozolino’nun beyin ve zihin arasındaki farkı belirttiği cümlelerle tamamlayabiliriz.
Beynimiz vücudumuzda dolaşan nöral ağları meydana getiren milyarlarca hücrelik 
bir sistem olan sinir sistemimizden oluşur.Bellek ,bilinç ve öz farkındalıktan oluşan 
zihnimiz ise sinir sistemimizin bir ürünüdür.O nedenle zihnimizin şekillenmesinde 
beynimiz büyük bir rol oynar.Zihnimizde düşüncelerimizde ,davranışlarımızda ve 
duygularımızda olan bilinçli değişiklikler sayesinde beynimizi değiştirme kapasitesine 
sahiptir. Yumurta tavuktan tavuk yumurtadan meselesi gibi… Çocukluğumuzda 
Kaybettiğimiz Güvenli Limanı Yetişkinliğimizde Yeniden Kazanmamız Mümkün 
Mü? Mümkün İse Nasıl?

*Çekirdek Oluş Aile-Çocuk Gelişimi Ve Güvenli Bağlanma Merkezi Sorusundaki 
Güvenli liman Gerçek kendiliğe ulaşırken kaçırılan çevrenin yani ilişki faktörünün 
güvenilir bir başka kişi ile kurulan güvene dayalı ilişki ile öz farkındalığın 
kazanılması ve bunların sonucunda kendiliğin gizli kalmış yönlerinin ortaya çıkarak 
entegrasyonunun mümkün olduğu hakikatini kendine yol gösterici olarak alıyor, 
nasıl olabileceği hakkında önermeler sunuyor.

Anahtar kelimeler: Kazanılmış güvenli bağlanma, Çekirdek-Oluş modeli, Yaralı 
kendilik modeli, Varoluşsal enerji, Örtük bellek sistemleri

Nurşen ŞİRİN

Çocukluğumuzda Kaybettiğimiz Güvenli Limanı 
Yetişkinliğimizde Yeniden Kazanmamız Mümkün mü? 
Mümkünse Nasıl?
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Günümüzde insanın ruhsal sıkıntılarının sağaltımında sanat terapinin önemli bir 
araç olduğu görülmüştür. Sanat terapi bunun yanı sıra kişinin kendini geliştirmesi 
ve tanıması için de kullanılır. Aslında tek başına sanat uygulamaları bile iyileştirici 
bir etkiye sahiptir. Bir sanatla meşgul olan insanların ruhsal bir sükunete 
kavuştuklarından bahsedilir çünkü sanat, yapım sürecinin içinde bu iyileşme gücünü 
barındırır. Sanatın bu sağaltım yönü daha çok ‘terapi için sanat’ anlamına gelir. 
‘Sanat terapi’, sanatın bu yönünden de yararlanarak geliştirilmiş bir terapi yöntemi 
olup hem tek başına sürdürülebilen bir yöntem hem de psikoterapilerde yardımcı 
ve destekleyici bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Uygulama: Sanat terapi ile ilgili 
kısa bilgilendirmenin ardından uygulamaya geçilecektir. Oturum müzik eşliğinde 
nefes ve gevşeme egzersizleri ile başlayacaktır. Renkli kalem ve kağıt kullanılarak 
belirlenen konuda (yönerge doğrultusunda) bir görsel hazırlamakla devam edecek 
olan çalışma eserlerin oluşması ardından oturumun genel bir değerlendirmesi 
yapılıp sonlandırılacaktır. Bu çalışmanın amacı sanat terapinin tanıtımına bir katkı 
sağlamak, bir yöntem olarak sanat terapinin uygulamasına dair (deneyime dayalı) 
bir bilgilendirme sunmaktır.

Anahtar kelimeler: Sanat terapi, Dışavurum, Ruh sağlığı

Saime Rikkat PESEN

Sanat Terapi Atölye Çalışması 
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İnsanın potansiyellerinin hayata taşınabilmesi için öteki ile ilişki kurmasına ihtiyacı 
vardır. Kohut, ötekine kendilik nesnesi kavramını kullanır. Kendilik ve nesne 
arasındaki ilişkiyle oksijen ve akciğer arasındaki ilişki arasında benzerlik kurar. Nasıl 
ki akciğerlerin çalışması için oksijene ihtiyacı varsa insanın da gelişmesi için öteki ile 
kurulacak ilişkiye ihtiyacı vardır. Oksijen olmadan yaşayamayacağımıza göre öteki 
olmadan da kişinin hayatta kalması mümkün değildir. Anne babayla kurulan ilişki, 
bu bağlamda çok önemlidir.

Bowlby, güvenli bir dayanak olarak tarif ettiği ebeveyn tutumlarını güvenli, güvensiz 
ve ikircikli bağlanma stilleri olarak tanımlar. Bu stilleri, bakım verenin tutum 
ve davranışlarının, uzaklık ve yakınlık düzeylerinin bireyde hangi tür bağlanma 
örüntüsü oluşturduğuna dair sınıflandırma yapar. Güvenli Bağlanma, Güvensiz/
kaygılı-ikircikli bağlanma stillerini sınıflandırır.

Allan Schore, Beebe, Siegel, Cozolino, Dr. Perry gibi araştırmacılar anne bebek 
arasındaki etkileşimin bebeğin beyin gelişimini etkilediğini belirtir. Beynin 
ötekiyle(anne) kurulan ilişkiyle geliştiğini belirtilir. Ebeveyn-çocuk ilişkisinin 
güçlendirilmesiyle çocuğun beyin gelişiminin desteklenmesi ve ebeveyn çocuk 
arasında yeniden güvenli bağlanma oluşturulmasında ilişki çok önemlidir. Ebeveyn 
çocuk arasındaki ilişki oyunla kurulabilmektedir. Gary Landreth, “Oyun çocukların 
dili, oyuncaklar ise onların kelimeleridir.” der. Her çocuk anne babasıyla oynamaktan 
keyif alır. Anne babasıyla oynayan çocuklar, sevildiğini, görüldüğünü ve anlaşıldığını 
hisseder. Bu durum, tüm çocukların aslında temel bir ihtiyaç olan bağlanma 
ihtiyaçlarını derinlemesine tamamlar.

İlişki içinde verilen oyun, bağlanmayı kuvvetlendiren en doğal yol haline gelir. Böylece 
anne babalar çocuklarıyla oyun oynayarak onlarla olan bağlarını kuvvetlendirebilirler. 
Bağlanma oyunları sayesinde çocuk, anne ve babasının desteğiyle, günlük stresini 
azaltabilecek, anne ve babasıyla bağlanmasını sağlamlaştıracak ve problem çözme 
yöntemlerini keşfedebilecektir.

EBEVEYN-ÇOCUK İLİŞKİNİ GELİŞTİREN TERAPİ MODELLERİ

1)Watch, Wait ve Wonder- İzle, Bekle ve Merak Et

2)Filial Terapi

3)Theraplay: Bağlanmayı Geliştirici Oyun Terapisi

- Yapı oyunları ile çocuğa; kendi kontrol etmeyi öğretir. Düzeni temin eder

- Bağlılık oyunları ile çocuk bir başka kişiyle yakın bir şekilde ilişki kurmayı öğrenir.

- Besleme: Çocuğun doyurulmamış ihtiyaçları karşılanır.

- Mücadele: Yetkinlik ve güven duygusunu teşvik eder.

Anahtar kelimeler: Beyin gelişimi, Bağlanma, Oyun

Selda KAVUN

Ebeveyn-Çocuk Etkileşiminde Sihirli Tılsım
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ATÖLYE 

11

ÖZET

Toplumumuzda bugün, farklı sosyo - ekonomik düzeyden her ebeveyn hayat tarz ve standartlarını yakalayabilmek 
için ekonomik ve sosyal isteklerin hakimiyeti altında bulunmaktadır. Bu koşullar ebeveynleri fiziksel ve duygusal 
olarak çocuklarından uzaklaştırabilmektedir. Ebeveynler kalan vakitlerinin büyük bir kısmını çocuklarıyla geçirmeye 
çalışsa da onları anlamakta zorlanabilir ya da nasıl yöneteceklerini bilemeyebilir. Bu sebeple ebeveynler çocuklarının 
duygusal ihtiyaçlarının farkında olamamaktadır. Ebeveynlerin, çocuklarının duygusal süreçlerine yeterli cevap 
verebilmeleri için gerekli olan beceriden yoksun olmaları, onlar için ebeveyn- çocuk ilişkisini güçlendiren, oyun terapisi 
dediğimiz filial terapi ihtiyacını doğurmaktadır. 

Ebeveynlerin birçok sebepten ötürü online terapiye başvurduğunu görmekte; Covid süreciyle birlikte bu talebin 
arttığını gözlemlenmektedir.

Online terapi, terapist- danışan arasındaki iletişimin bilgisayar destekli haberleşmenin yer aldığı çevrimiçi ortamlarda, 
terapötik müdahalelerin yapılmasıdır. En büyük avantajlarından biri, şehir dışında olan, sık seyahat eden, engelli bireyi 
olan, sağlık koşulları sebebiyle ulaşamayan vb. sebeplerle teknolojinin sağladığı ortamlarda hizmetin sağlanması 
olmaktadır.

Çocukların anne babalarıyla veya bakım verenle duygularını paylaşmak için zamana ihtiyacı vardır. Böyle bir ilişki 
için ebeveynlerin çocuklarına karşılık verecek kolaylaştırıcı yolları bilmeleri çocuk ebeveyn ilişkisini güçlendirecektir. 
Filial Terapi ile ebeveyn - çocuk ilişkisinin doğası, çocukların bilişsel, duygusal sağlığının şu anı ve geleceği için büyük 
etkiye sahip olması amaçlanmaktadır. Bu terapi yöntemi sadece profesyonel yardıma ihtiyacı olanlara değil, bütün 
çocukların ruh sağlığını geliştirmeyi sağlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Online Filial terapi

Landreth, L.G(2011). Oyun Terapisi İlişki Sanatı. Altın Kalem Yayınları. 301-324.

Solter,J.A.(2017) Oyun Oynama Sanatı.Doğan Kitap.21-53

Zeren, Ş.G. ve Bulut, E. (2018). Çevrimiçi Psikolojik Danışmada Etik ve Standartlar: Bir Model Önerisi. Türk Psikolojik 
Danışma ve Rehberlik Derneği Dergisi. 1302-1370.

Sümeyye Nur 
TÜRKOĞLU

Esma KILIÇ

Online Terapide Çocuklarla ve Ailelerle Çalışmak – 
Filial Terapi 
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ÖZET

Bireyin doğumdan itibaren en yakın bakım veren ile kurduğu iletişimin niceliğinden 
öte niteliğinin yerinde ve yeterince olması gerektiği bugün bilinen en önemli 
noktalardan bir tanesidir. Bağlanma kuramı bu süreci derinlemesine incelemekte 
ve kişinin ileride oluşabilecek patolojik problemlerinin anne bebek veya en yakın 
bakım veren kişi ile bebek arasındaki ilişkinin temellerine dayandırmaktadır. 
Güvensiz bağlanma yaşayan çocukların ileride ruhsal sıkıntılar yaşayabilecekleri 
görülmektedir. İlişki ne kadar yeterli ve sağlam ise güvenli bağlanma, ne kadar 
ihmal, işgal ve istismar içerirse bağlanma travması sonucunda çok çeşitli patolojik 
sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar, çocuklarda görülen bağlanma 
problemlerinin farklı oyun terapisi yöntemleri ile tedavi edilebildiğini ortaya 
koymaktadır. Oyun terapisi kuramları ile bütüncül bakış açısı geliştirildiğinde 
bağlanma temelli psikolojik problemlerin çözüme kavuştuğu görülmektedir. Bu 
çalışmanın amacı çocukluk çağında görülen bağlanma temelli problemlerin farklı 
oyun terapisi yöntemleri açısından tedavilerinin incelenmesidir.

Anahtar kelime: Bağlanma, Bağlanma Problemleri, Bütüncül oyun terapisi

Merve GÜRCAN

Çocukluk Çağında Görülen Bağlanma Problemleri 
Tedavi Yöntemlerinin Bütüncül Oyun Terapisi 
Yaklaşımı Açısından İncelenmesi 

POSTER
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ÖZET

Siklosporin, kalp transplantasyonu sonrası immünsupresif tedavide kullanılan 
temel ilaçlardandır. Siklosporin gibi kalsinörin üzerine baskılayıcı etkileri olan 
immünsupresif ajanların, özellikle akut dönemlerde psikotik tablolara yol açabildiği 
bilinmektedir. Bu olgu sunumunda, kardiyak transplantasyon sonrası kronik izlemin 
3. yılında, siklosporin ve sertralin kullanımı ile ilişkilendirdiğimiz bir akut psikotik 
bozukluk olgusunu, hazırlayıcı nedenleri ve tedavi yaklaşımı bağlamında sunmak 
ve tartışmak istiyoruz. 

Anahtar kelimeler: Kalp nakli, Siklosporin, Psikoz, Sertralin

ABSTRACT

Cyclosporine is one of the main agents used in immunsupressive treatment after 
cardiac transplantation. Like cyclosporine, immunosuppressive agents targeting 
calcineurin inhibition, have been associated with psychotic symptoms, especially 
in the acute administration phase of these drugs. In this case report, we want to 
present an acute psychotic disorder case that we associated with cyclosporine 
and sertraline treatment, after 3 years follow up of cardiac transplantation and to 
discuss this case in the context of preparatory factors and treatment approaches. 

Key words: Cardiac transplantation, cyclosporine, psychosis, sertraline
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Mehmet Erdem 
MEMETOĞLU

Kardiyak Transplantasyon  Sonrası Siklosporin ve 
Sertralin Kullanımı ile İlişkili Olabilecek Akut Psikotik 
Bozukluk 
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2017, 2018 ve 2019 tarihlerinde Darıca’da gerçekleştirdiğimiz kongrelerimize dünyanın 
önde gelen kuramcılarından Hanna Levenson, Spyros Orfanos, John Norcross, Assen 
Alladin, Les Greenberg, Marvin Goldfried, Paul Wachtel, James Fosshage, Joseph 
Lichtenberg, Nonu Conceicao, Jeffrey Magnavita, Montana Katz, Jack Anchin gibi 
isimler video konferansla; ayrıca Türkiye’de psikoterapi alanının temsilcilerinden olan 
Mehmet Zihni Sungur, Emre Konuk, Deniz Altınay, Ertuğrul Köroğlu, Nilüfer Devecigil, 
Binnur Yeşilyaprak, Mehmet Zararsızoğlu, Mustafa Merter, Nevzat Tarhan, Nurhan 
Eren gibi isimler kongremize katılıp sunum yaparak destekte bulunmuştur. 

Bunlara ilaveten kongreler süresinde toplam üç günde beş paralel salonda psikoterapi 
alanında gerçekleştirilen ve hazırlanan çok sayıda panel, sözlü bildiri, atölye çalışması 
ve poster sunumlarına katkıları için değerli ruh sağlığı uzmanlarımıza tek tek teşekkür 
ederiz. 

18-19-20 Eylül 2020 tarihinde açılışı yapılacak olan Psikoterapi Enstitüsü Ankara 
Eğitim ve Kongre Merkezimizde gerçekleşecek olan 4. Ulusal Bütüncül Psikoterapi 
Kongresinde tekrar aynı çatı altında buluşmak ve aynı bilimsel heyecanı paylaşmak 
üzere kongremize katılımlarınızı bekleriz. 

1. VE 2. ULUSAL BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ KONGRESİ 
VE 3. ULUSAL 1. ULUSLARARASI BÜTÜNCÜL 

PSİKOTERAPİ KONGRESİNDEN

Kongre Düzenleme Kurulu
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Psikoterapi Enstitüsü pek çok uluslararası kurumla eğitim işbirliği kurmuş olup, birçok psikoterapi 
ekolünün Türkiye temsilciliği ve eğitim planlamasını devam ettirmektedir. Eğitim ve süpervizyon 
işbirliği içinde olunan kurumlar ve yaklaşımlar arasında Personality Disorders Institute (Aktarım Odaklı 
Terapi), Emotion-Focused Therapy Clinic (Duygu Odaklı Terapi) ve Levenson Institute for Training 
(Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi) bulunmaktadır. Söz konusu kurumların kıdemli eğitmenlerinin 
yoğun eğitim ve süpervizyonundan geçmiş terapistlerden oluşan çekirdek eğitmen grubumuz 
tarafından Türkiye’de bu yaklaşımların eğitim çalışmaları sürdürülmektedir.

Psikoterapi Enstitüsü ayrıca SEPI (Psikoterapide Bütünleşme Araştırmaları Birliği) Bölgesel Ağ 
temsilcilerinden biridir. Türkiye’den çok sayıda psikoterapistin dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen 
uluslararası SEPI kongrelerinde sunumlar yapmasına aracılık etmiştir. Arnkoff & Glass Yılın Bölgesel 
Ağ Temsilcisi Ödülü 2017 yılında ilk kez Psikoterapi Enstitüsü’ne verilmiştir.

Psikoterapi Enstitüsü’nün aktif işbirliği içinde olduğu diğer uluslararası kurumlar arasında Uluslararası 
Psikanalitik Kendilik Psikolojisi Birliği (IAPSP), Uluslararası İlişkisel Psikanaliz ve Psikoterapi Birliği 
(IARPP), Psikoterapi Araştırmaları Birliği (SPR) yer almaktadır.

Psikoterapi alanının önde gelen isimlerini Türkiye’deki ruh sağlığı uzmanları ile buluşturma misyonu 
çerçevesinde bugüne kadar pek çok psikoterapi okulunun kurucu ve temsilcileri ile eğitimler ve atölye 
çalışmaları düzenlemiştir.Bütünleşme konusunda Paul Wachtel, Jeffrey Magnavita, John Norcross, 
Judith Shoenholtz; nesne ilişkileri ve dinamik psikoterapi üzerine Otto Kernberg ve ekibi, James 
Masterson ve ekibi, Vamık Volkan, Hanna Levenson; duygu odaklı bireysel ve çift terapisi üzerine Les 
Greenberg; nörobiyoloji üzerine Allan Schore; aile terapileri üzerine William Pinsof; bilişsel terapiler 
üzerine Frank Dattilio, Arthur Freeman; ilişkisel ve öznelerarasılık üzerine Lewis Aron, Spyros Orfanos, 
Joe Lichtenberg, James Fosshage; hipnoterapi konusunda Assen Alladin, Giuseppe de Benedittis 
gibi saygın isimlere ev sahipliği yapmıştır. 

Dünya psikoterapi literatürünün klasik ve çağdaş eserlerini Türkçe’ye kazandırma çalışmaları 
kapsamında özenle seçilmiş 100’e yakın başucu kitabı tercüme edilip yayımlanmıştır. Yayıncılık 
faaliyetleri dinamik kuramlardan duygu kuramına, bebek araştırmalarından güdülenme kuramına, 
nörobiyolojiden hipnoza zengin bir yelpazeyi içermektedir.

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ ULUSAL VE 
ULUSLARARASI BAĞLANTILAR
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Psikoterapi Enstitüsü faaliyetlerine başladığından beri bilimi referans almış ve bilgi paylaşımını 
amaç edinmiştir. Bu doğrultuda Türkiye’de çevirisi yapılmamış bir çok kaynağı Türkçe’ye 
çevirmiş ve çevirmeye devam etmektedir. Ayrıca düzenlenmiş ve düzenlenmeye devam eden, 
alanında uluslararası düzeyde uzman olan kişilerin eğitim ve atölye çalışmalarını içeren video 
materyallerimiz de yine bilginin sadece bizde saklı kalmayıp paylaşılması düsturuyla tüm 
gelişmek isteyenlere açıktır. Hedefimiz Türkiye’deki ruh sağlığı profesyonellerinin ulaşmak 
istedikleri makale, kitap vb. bilimsel kaynaklara ulaşabilmelerini sağlamak ve birlikte gelişerek 
ilerlemektir.

Yayınlanan kitaplarımız arasında; Masterson Tüm Kitapları Türkçe Çevirisi (2006-2012 yılları 
arasında), Allan N. Schore Tüm Kitapları Türkçe Çevirisi (2011-2014 yılları arasında), Jung’un 
Öznelliğinde Kuramlar Arası Bir Gezinti (2014), Bütüncül Psikoterapide Rüyalarla Çalışmak 
(2017) vb. bulunmaktadır. Bizim kaynaklarımızdan faydalanarak hazırladığımız ve yayına 
sunduğumuz 150’ye yakın kitabımız ve 100’e yakın çeviri kitabımız mevcuttur.

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI
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Psikoterapi Enstitüsü olarak, bilginin paylaştıkça çoğaldığı ve küresel manada, bilginin bizim 
gelişimimize sağlayacağı katkının bilinciyle, eğitim faaliyetleri bizim en kıymet verdiğimiz 
noktalardan birisidir. Mesleki bilgilerimizi ve tecrübelerimizi, Türkiye’deki meslektaşlarımızla 
paylaşmak ve onların bilgi ve deneyimlerinden bu vesileyle faydalanıyor olmak, hem ülkemizdeki 
bilimsel faaliyetlerin artmasını ve kuvvetlenmesini, hem de biz ruh sağlığı profesyonellerinin 
daha donanımlı ve faydalı olmamızı sağlamaktadır. Bu amaç bizim için vazgeçilmez değerdedir. 

Eğitim faaliyetlerimiz mesleki bilgilerimizin, meslektaşlarımızla paylaşılmasının yanı sıra, halka 
ve kurumlara yönelik faaliyetleri de kapsamaktadır. Bu doğrultuda Psikoterapi Enstitüsü 
Derneği ile ortak faaliyetler yürütmekteyiz. Ruh sağlığı alanında meslek dışından olan 
kişileri bilgilendirmek ve bu manada koruyucu ruh sağlığı görevini üstlenmek bizim sosyal 
sorumluluğumuzdur.

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM FAALİYETLERİ
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PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ TEMSİLCİLİKLERİ

• Psikoterapi Enstitüsü Derneği Ankara Temsilciliği
• Psikoterapi Enstitüsü Derneği Bursa Temsilciliği
• Psikoterapi Enstitüsü Derneği Gaziantep Temsilciliği 
• Psikoterapi Enstitüsü Derneği İstanbul Anadolu 

Temsilciliği 

• Psikoterapi Enstitüsü Derneği İstanbul Avrupa 
Temsilciliği

• Psikoterapi Enstitüsü Derneği İzmir Temsilciliği
• Psikoterapi Enstitüsü Derneği Kayseri Temsilciliği
• Psikoterapi Enstitüsü Derneği Konya Temsilciliği
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PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİMLERİ

Bütüncül Psikoterapi Eğitimi 4 Yıl

Bütüncül Psikoterapi Kısa 
Tanıtım Eğitimi 1 Ay

Bütüncül Psikoterapi 1 Yıllık 
Temel Giriş Eğitimi 1 Yıl

Duygu Odaklı Bireysel 
Terapi Eğitimi

4 Ay
12 Gün

Duygu Odaklı Çift 
Terapisi Eğitimi

4 Ay
12 Gün

Süresi Sınırlı Dinamik 
Psikoterapi Eğitimi

4 Ay
12 Gün

Bütüncül Psikoterapide 
Rüyalarla Çalışmak Eğitimi

4 Ay
8 Gün

Hipnoz Eğitimi 4 Ay
8 Gün

Psikanalitik Psikoterapi Masterson
Yaklaşımı Psikoterapi Eğitimi

4 Ay
8 Gün

Aktarım Odaklı 
Psikoterapi Eğitimi

4 Ay
12 Gün
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Değerli Dostlar,

Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi (TBPD) sizlerin çok değerli 
katkılarıyla 1 Ocak 2018 tarihinde yayınlanan ilk sayısıyla yayın hayatına 
başlamıştır. Psikoterapi ile ilgili disiplinlerde çalışan, klinisyen, araştırmacı 
ve akademisyenlerin üretimlerinin değerlendirileceği, etki değeri yüksek, 
çok okunan ve indirilen, daha çok başvuru kabul eden, bilim dünyasına 
daha çok katkı sunan bir dergi haline getirmek için çıktığımız bu yolda emin 
adımlarla ilerlemekteyiz. Ocak ayında yayınlanan dergimizin ilk sayısında yer 
alan makaleler, şuana kadar 2000’e yakın okuyucu tarafından görülmüş ve 
3500’e yakın okuyucu tarafından indirilmiştir. 

Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi ulusal hakemli bir dergidir. Yılda iki defa 
yayınlanman dergimiz, yayın için ücret talep etmemekte, Türkçe ve İngilizce 
dillerindeki çalışmaları kabul etmektedir. İlerleyen yıllarda uluslararası bir 
dergi haline getirmeyi planladığımız dergimizi Türkçe, İngilizce, Arapça ve 
Rusça olmak üzere dört faklı dilde yayın kabul eden ve yılda en az dört sayı 
çıkartan bir dergi haline getirmeyi hedeflemekteyiz. 

Dergimizin ikinci sayının yayınlanmasıyla birlikte ulusal ve uluslararası kabul 
gören indekslerde (ULAKBİLİM, EBSCO, ERIC, ELSEVIER, THOMSON 
REUTERS, APA, Proquest vb.) dergimizin taranması için gerekli başvurular 
yapılacaktır. Dergimizin yayın kurulunda ulusal ve uluslararası çok 
değerli hocalarımız bulunmaktadır. Editör kuruluna ulaşmak için http://
dergipark.gov.tr/bpd/board adresini ziyaret edebilirsiniz. Türkiye Bütüncül 
Psikoterapi Dergisi, Uluslararası Bütüncül Psikoterapi Birliği (www.sepiweb.
org) ve Amerikan Psikoloji Birliğinin yayınlarından biri olan SEPİ dergisi ile 
işbirliği içerisindedir. Felsefi ve bilimsel yaklaşımlarımız ortak olup strateji 
bütünlüğümüz söz konusudur.

İnsanın fizyolojik tepkilerini, düşünce, duygu ve davranışlarının nedenselliğini 
anlamaya çalışan, normal ile anormal kavramlarının sınırını biyopsikososyal 
model içerisinde ortaya koymaya çalışan tüm gayret ve üretimler 
dergimizin ilgi alanındadır. Sizlerde yayınlanmasını arzu ettiğiniz akademik 
çalışmalarınızı (Araştırma Makalesi, Olgu Sunumu, Derleme, Kitap 
İncelemesi, Klinik İnceleme, Konferans Bildirisi, Editöre Mektup vb.) http://
dergipark.gov.tr/journal/1842/submission/start linki üzerinden dergimize 
gönderebilirsiniz. II. Ulusal Bütüncül Psikoterapi kongresine gönderilecek 
olan bildiri tam metinlerinin Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisinin özel 
sayısında yayınlanacağını bildirmekten mutluluk duyarız.

Çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmayacağınızı umar, saygılar sunarım. 

TÜRKİYE BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ DERGİSİ 

SEPI BÜLTENİ “BÜTÜNCÜL TERAPİST”

Dr. Fatih USTA
TBPD Editör Yardımcısı

Editör kuruluna ulaşmak 
için:
http://dergipark.gov.tr/
bpd/board adresini ziyaret 
edebilirsiniz. 

SEPI tarafından 2016 yılından bu yana 3 ayda bir hazırlanan Bütüncül 
Terapist bülteni, elektronik ortamda erişime sunulmaktadır. Sohbet 
akıcılığında ilerleyen samimi üslubuyla standart yayınlardan ayrılan 
Bütüncül Terapist, SEPI üyeleri ve psikoterapiyle ilgilenen herkes için resmi 
olmayan, erişilebilir ve eyleme geçirilebilir haber ve fikirlerin canlı kaynağı 
olmayı amaçlamaktadır. Araştırmacılar ve klinisyenler arasında köprüler 
kurulması, kültürler arası bütünleşmenin desteklenmesi ve bütüncül 
psikoterapi yaklaşımlarının geliştirilmesi konularına odaklanan bir yayın 
çizgisi izlemektedir. Türkiye’de Psikoterapi Enstitüsü tarafından tercüme 
edilip basılmaktadır.
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PSİKOTERAPİDE BÜTÜNLEŞME DERGİSİ 

BÜTÜNCÜL BAKIŞ

Uluslararası Bütüncül Psikoterapi Birliği (www.sepiweb.org) ve Amerikan 
Psikoloji Birliğinin yayınlarından biri olan SEPI dergisinin amacı, teorik 
yönelimleri, klinik uygulamaları ve farklı sorgulama yöntemlerini 
bütünleştiren psikoterapilerin gelişimine katkı sağlamaktır. Diğer bir 
ifadeyle SEPI dergisi, psikoterapi ve davranış değişikliği konusundaki 
tek okul ya da tek kuram yaklaşımlarının ötesine geçen, psikoterapilerin 
entegrasyonu ile ilgili dört ana yol ile tutarlı (Ortak Faktörler, Entegratif, 
Eklektik ve Asimilatif),  orijinal hakemli gözden geçirilmiş makaleleri 
yayınlamaktadır. Dergide, psikoterapilerin entegrasyonunu önemli ölçüde 
geliştiren makaleler ve psikoterapilerin entegrasyonu ile ilgili yeni veriler, 
teori veya klinik teknikler sunulmaktadır.

Türkiye Bütüncül Psikoterapi Enstitüsü, Uluslararası Bütüncül Psikoterapi 
Birliği ile yakın işbirliği içerisindedir. Psikoterapi Enstitüsü Derneği genel 
başkanı Uzm. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ SEPI Danışma Kurulu üyesidir. Tüm bu 
yakın işbirliğinin yeni bir halkası olarak, ülkemizde bütüncül psikoterapinin 
tanınmasına ve gelişmesine katkı sağlamak amacıyla SEPI dergisi 
“Psikoterapide Bütünleşme Dergisi” adıyla Türkçeye tercüme edilmekte ve 
yayınlanmaktadır. Dergiyi https://yayin.psikoterapi.com/psikoterapi-
enstitusu-yayinlari/sureli-yayinlar/psikoterapide-butunlesme-dergisi 
adresinden temin edebilirsiniz.

Psikodinamik psikoterapiler başta olmak üzere duygu, düşünce, davranış 
ve varoluş olgularını kapsayan, bütüncül bir bakışla psikoterapiyi ele alan 
bir kurum olarak insanı, insana dair olanı, kültürümüzün ve coğrafyamızın 
öğeleriyle işlemlemek üzere biyopsikososyal çalışmalar yürütmekteyiz. Bu 
bağlamda Psikoterapi Enstitüsü Derneği çatısında ruh sağlığı alanının 
çeşitli mecralarında çalışan 1000 civarı uzman üyesi bulunmaktadır. 
Bu geniş ailenin üyeleri ruh sağlığı hizmetlerinin her aşamasında ve 
kademesinde her yaştan bireye hizmet sunmaktadırlar. Bu anlamda 
uzmanların birbirleriyle, alanımızda eğitimine devam eden üniversite 
öğrencileriyle ve psikoterapi alanına ilgi duyan herkesle deneyimlerini-
bilgilerini paylaştıkları birçok faaliyet gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetlere 
yer verdiğimiz, belli aralıklarla yayınlanan haber bülteninin son olarak 5. 
Sayısı paylaşıma açılmıştır.

Psikoterapi Enstitüsü tarafından Türkiye temsilciliği yürütülen uluslararası 
kuruluşların tanıtımı, Uluslararası kongrelerde gerçekleştirilen faaliyetlerin 
(panel, poster, sunum…) özetleri, BPT üyelerinden sosyal medya, makale 
ve deneme yazıları, Her sayıda BPT ailesi üyesi bir arkadaşımızın bir 
yeteneğine/sanatına/becerisine/hobisine yer verdiğimiz bir yazı dizisi 
ve Psikoterapi Enstitüsü Derneklerinin tüm faaliyetlerinin paylaşıldığı 
bültenin yola çıkış amacı; Psikoterapi Enstitüsü çatısı altında bulunan tüm 
ruh sağlığı profesyonellerinin paylaşımlarını artırmak, hem de planlanan 
etkinliklerimizin düzenli aralıklarla takip eden tüm uzmanlarımızın 
haberdar olmasını sağlamaktır. Bülten çalışmamıza hem dijital hem basılı 
olarak ulaşım imkânları mevcuttur.

Bülten linki: www.psikoterapi.com/e-bulten.pdf

Dergiyi
https://yayin.psikoterapi.
com/psikoterapi-enstitusu-
yayinlari/sureli-yayinlar/
psikoterapide-butunlesme-
dergisi adresinden temin 
edebilirsiniz.

Bülten linki:
www.psikoterapi.com/e-
bulten.pdf



Allan N. Schore
Nörobiyoloji, gelişimsel nörokimya, davranışsal nöroloji, ev-
rimsel biyoloji, sosyobiyoloji, gelişimsel psikoloji, gelişimsel 
psikanaliz ve bebek psikiyatrisinin içerisinde yer aldığı modern 
bilimler arasında görsel bir köprü kuran inanılmaz bir seri 
oluşturarak psikoloji bilimine eşsiz bir katkıda bulunan Allan 
Schore, ayrıca güvenli bağlanma ilişkilerinin psikonörobiyolo-
jik mekanizmalarını tanımlamakta ve bu mekanizmaların psi-
koterapi sürecine nasıl uygulanacağını anlatmaktadır.

İnsan İlişkilerinin Nörobilimi
Bağlanma ve Sosyal Beynin Gelişimi

Louis Cozolino
Bu kitapta, sosyal çocuk gelişimi ile nörobi-
lim arasındaki bağlantılar kolayca anlaşılan 
mükemmel bir hikayeye dönüştürülmüştür. 
Beyin, zihin ve insan davranışıyla ilgilenen 
herkes için zengin bir kaynak olarak ulusla-
rarası çapta kabul görmüş bu eserin hem 
çalışmalarınıza hem de günlük yaşamınıza 
yeni bir boyut getireceği kuşkusuzdur.

Psikoterapinin Nörobilimi
Sosyal Beyni İyileştirmek

Louis Cozolino
Beyin araştırmalarını klinik örneklerle har-
manlayarak psikiyatrik bozuklukları açık 
seçik  bir nörobilimsel çerçeveye oturtan 
bu kitap, psikoterapi süreçlerinin sinir sis-
temini nasıl ve neden olumlu etkilediğine 
ışık tutuyor. 2002 yılında yayımlanan kita-
bın güncellenmiş bu ikinci baskısı, giderek 
önem kazanan nörobilimdeki yeni araştır-
ma ve bulgularla zenginleştirilmiştir. 

Zihnin Gelişimi
İlişkiler ve Beyin Arasındaki Etkileşim 
Bizi Nasıl Biz Yapar?

Louis Cozolino
Kişilerarası nörobiyoloji yaklaşımıyla insan 
ilişkilerinin beynin gelişimi üzerine etkisini 
anatomik, nörolojik ve klinik bilgilerle ortaya 
koyuyor. Bebek-ebeveyn ilişkisinden duygu-
lara, bellekten kendi kendini düzenlemeye 
kadar güncel araştırma alanlarını bütünsel 
bir kavrayış içinde ustalıkla bir araya getiriyor.

Terapi Neden İşe Yarar?
Zihnimizi Kullanarak Beynimizi Değiştirmek

Louis Cozolino

Beynimizin sosyal bir organ olarak evrim-
leşmesi sonucunda insan ilişkilerinin hem 
acı hem güç kaynağı olabildiğini gerek da-
nışan öykülerinden gerek kendi hayatın-
dan örneklerle anlatıyor. Öykülerin ve an-
latıların pozitif değişim, nöral bütünleşme 
ve özdüzenlemedeki büyük rolünü derin-
den hissedeceksiniz.

Psikoterapi Sanatının Bilimi

Allan N. Schore

Psikoterapide bugün en çok tartışılan ko-
nular olan bağlanma, gelişimsel sinirbilim, 
travma ve beynin gelişimi üzerine odakla-
nan bu kitabın ilk kısmında başta erken 
dönemde ilişkisel travma yaşamış hastalar 
olmak üzere bütün hastaların tedavisinde-
ki değişim mekanizmasının altında yatan 
kişilerarası nörobiyolojik duygulanımsal 
mekanizmalara odaklanılmaktadır. 

Gelişimsel Nörobiyoloji ve
Bağlanma Kuramı

Atölye Çalışması

Allan N. Schore
Bugüne kadar soyut ve sanal şekilde algıla-
nan ve ele alınan bilinç ve bilinçdışı kavram-
ları, Dr. Schore’un çalışmalarında somutlaş-
tırılmış ve bilinçdışının lokalizasyonunun 
kanıta dayalı yöntemlerle aydınlatılması 
yönünde ciddi adımlar atılmıştır.

Klinik Uygulamada Zihinselleştirme

Jon G. Allen - Peter Fonagy
Anthony W. Bateman

Biz zihinselleştirmenin - kişinin kendisinin 
ya da diğerlerinin zihinsel durumlarına dik-
kat etmesinin - tüm psikoterapik tedaviler 
arasında en temel faktör olduğu ve dolayı-
sıyla tüm ruh sağlığı uzmanlarının zihinsel-
leştirme anlayışından ve pratik uygulama-
larından faydalanacakları kanısındayız.

Borderline Kişilik Bozukluğunda 
Zihinselleştirmeye  Dayalı Tedavi

Anthony W. Bateman
Peter Fonagy
Borderline kişilik bozukluğunun tedavisin-
de klinik olarak etkisi kanıtlanmış bir tedavi 
olan zihinselleştirmeye dayalı tedaviye 
pragmatik ve yapısal bir yaklaşım sunan bu 
pratik rehber, gerçek yaşamdan örneklerle 
birebir klinik uygulamaya odaklanmaktadır.

Allan N. Schore’un Başyapıtı Duygulanım 
Düzenlemesi Üçlemesi
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• Bütüncül Psikoterapiye Giriş
• Psişik Yapı
• Ruhsal Savunma Mekanizmaları ve Gelişim Evreleri
• Davranışçı ve Bilişsel Kuram
• Dinamik Psikoterapi Dürtü - Çatışma Kuramı
• Nesne İlişkileri
• Psikanalitik Psikoterapi Masterson Yaklaşımı
• Kendilik Psikolojisi
• Ego Durumları Psikoterapisi
• Ego Psikolojisi Yaklaşımları

• Bütüncül Psikoterapiye Giriş
• İnsanın Ruhsal Varoluşu
• Vakalarla Psikodinamik Gelişimsel Dönemler
• Psikoterapi Modelleri ve Formülasyon Farklılıkları
• Davranıştan Bilişe  Etki - Tepki Sistemleri
• Uygulamalı Rüya Yorumları ve Dinamik Kuram 
• Kimlik - Kendilik Ego Durumları ve Çoklu Kişilik
• Kernberg-Kohut-Masterson-Volkan’a göre Nesne İlişkileri
• Kendilik Nesnesi ve Narsisizm
• Şizoid-Narsisist-Borderline Kendilik Bozuklukları
• Hayatın Anlamı Nedir? Varoluşçuluk
• Bütüncül Psikoterapide Hipnoz

• Terapinin Özü ve İlk Tanışmanın Sırları
• Ruhsal Rahime Düşüş ve Doğuş Süreci
• Ya Öbür Yarım!.. Ruhumuzun Olgunlaşma Hikayesi
• Nasıl Değerli Olabilirim? Davranışcı Bilişsel Psikoterapi
• Freud’un Kuramı Serbest Çağrışım ve Rüyalar
• Çoğul Kişilik Nesne ve Kendilik Tasarımları Bağlantı ve Geçiş Nesnesi
• Terk Depresyonunu Anlamak
• Hamdım Piştim Yandım Kendilik Psikolojisi
• İçe Atımdan Tam Özdeşime Ruhsal Gelişim Ego Durumları ve  Kimlik Oluşumu
• Varoluşçuluk ve Bütüncül Vak’a Formülasyonları
• Üç Günde Hipnoz Yapabilirsiniz
• Zihinselleştirme ve Psikoterapide Formülasyon

• Hücum Tedavisi Psikoterapiye Genel Bakış
• Savunma Düzenekleri & Nörobiyoloji
• Otohipnoz-Hipnotik Trans İlkel ve Orta Düzey Savunma Düzenekleri
• Bütüncül Psikoterapide Davranışçı-Bilişsel Kuram
• Rüyaların Yorumlanması ve Psikanalitik Kuram
• Kimlik Bocalaması-Kimlik Bunalımı ve Ego Psikolojileri
• Ayrışma ve Bireyleşme Süreçleri Paylaşılmış Paranoya
• İlkelden Olgun Narsisizme Geçişte Kendilik Psikolojisi
• Borderline Narsisist ve Şizoid Kişilikler
• Sağ Beyinden Sağ Beyine Nörobiyolojik Gelişimimiz
• Aktarım Odaklı Terapi ve Tedavi Teknikleri
• İlişkisel Psikoterapi ve Paul Watchel’in Döngüsel Bağlamsal Modeli

PSİKOTERAPİSTİN BAŞUCU KİTAPLARI / 7. Dönem

PSİKOTERAPİSTİN BAŞUCU KİTAPLARI / 8. Dönem

PSİKOTERAPİSTİN BAŞUCU KİTAPLARI / 9. Dönem

PSİKOTERAPİSTİN BAŞUCU KİTAPLARI / 10. Dönem

BPT SERİSİPSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI

www.psikoterapi.com  /  www.psikoterapi.org  /  www.hipnoz.com
yayin.psikoterapi.com
0262 653 66 99



BPT SERİSİPSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI

www.psikoterapi.com  /  www.psikoterapi.org  /  www.hipnoz.com
yayin.psikoterapi.com
0262 653 66 99

• Rölatif Bütüncül Psikoterapi Hoş Geldiniz Hayata ve Terapiye Giriş
• Rölatif Bütüncül Psikoterapide Bedenim Nasıl Ruh Oldu?
• Rölatif Bütüncül Psikoterapide Ruhsal Savunmalarımız
• DSM, ICD Ruhsal Hastalıkların Sınıflandırılması
• Rölatif Bütüncül Psikoterapide Davranış, Biliş ve Nörobiyoloji
• Rüya Analizi Freud’un Kuramı ve Nörobiyoloji
• Erik Homburger Erikson ve Ego Psikolojileri
• Ayrışma Bireyleşmede Masterson Yaklaşımı ve Psikoterapisi
• Rölatif Bütüncül Psikoterapide Nesne İlişkileri
• Mahler ve Kernberg’in Gelişim Kuramları
• Ruhun Somutlaşma Yolları Öznelerarası Alan
• Narsisizm ve Terapisi Kendilik Psikolojisi ve Diğer Yaklaşımlar
• Her Nesne’nin Bir Bitimi Var Ama Aşka Hudut Çizilmiyor Varoluşçuluk

• Terapistliğe İlk Adım Nasıl Terapist Olunur?
• Hücum Terapisi ve Uygulaması
• Bebeklikten Erişkinliğe Ruhsal Yolculuğumuz
• Rölatif Bütüncül Psikoterapide Formülasyon
• Çingene Sobası ve Psikiyatrik Bozukluklar
• Olayları, Verdiğin Anlam Belirler
• Bir Ben Var Ben’de, Ben’den İçerü
• Ben Kimim? Ben Neyim? Bütüncül Bir Model: Rölatif Psikoterapi
• Kendim Olmama, Engel Olma
• “Ben Kimim?” Sahtelikten Gerçekliğe, Kabuktan Öze Yolculuk Rölatif 

Bütüncül Psikoterapi
• Olgunlaşmanın Yolu Dönüştürerek İçselleştirme Rölatif Bütüncül 

Psikoterapi
• “Öleceksin... O Halde...” (Varoluşçuluk) Rölatif Bütüncül Psikoterapi

• Rölatif Bütüncül Psikoterapiye Giriş
• Ruhsal Savunmalarımız Bölme, Bastırma ve Donup Kalma
• Ruhsal Durumumuzun Hikayesi
• Derdin Ne? Hele Bir Anlayalım... Sonra Halledelim...
• Hastalık (İllness) ve Bozukluk (Disorder)
• Bilişsel Davranışçı Yaklaşımın Kökenleri ve Uygulaması
• Bilimsel Bir Ruhbilim Projesi’nden “Dürtü-Çatışma”ya Freud’un Kuramı
• Soyut Örüntüden Somut Varoluşa Ego Analizi
• Çağdaş Nesne İlişkileri Aktarım odaklı Psikoterapi
• Gerçek Kendiliğin İnşası Ayrılabilmek ve Birey Olmak
• Kendilik Psikolojisi Öedipus’dan Odisseus’a
• Zor Bee. Özgürlüğe Mahkum Olmak...
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