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Central Park'ta Bahar

Vay canına! Yalnız değilmişiz. New 
York Times’dan Tim Herrera’nın 
(23 Nisan tarihli, How to Spot and 
Overcome Your Weaknesses 
başlıklı yazısındaki) ifadesiyle, 
“Araştırmalar, biz insanların kendi 
yeterlilik ve yetilerimizin 
muhakemesini yapabilme 
konusunda genelde bir hayli 
başarısız olduğumuzu ve bu 
durumun da bizi yeterlilik ve 
yetilerimizi abartmaya sevk 
ettiğini gösteriyor -bu halimiz de 
Dunning-Kruger Etkisi olarak 
adlandırılıyor.” Herrera bu 
yazısında, “sürücülerin yüzde 
80’inin kendini ortalamanın
üzerinde gördüğünü” ortaya koyan bir araştırmaya atıfta bulunmuş. Size de biraz tanıdık gelmiyor mu? 
Peki bilin bakalım hangi çareleri önermiş: “geri bildirim almak” ve “öğrenmeye devam etmek”. Bunlar tam
 da burada okuyacağınız fikirlere uygun başlıklar gibi duruyor. 
Bu ay sizlere, terapistlerin uzmanlıklarını sürekli olarak geliştirmeleri konusunda zengin ve çeşitli 
görüşlerden bir kesit sunuyoruz. Alex ile birlikte, alandaki öncülerden çarpıcı görüşler toplamaya çalıştık. 
Patricia Coughlin’in kuantum, fizik ve spiritüellik ibi psikoloji dışı alanlara geçme konusundaki şiddetli 
tavsiyelerini, Thomas M. Skovholt’un usta terapistin paradoksal özellikleri üzerine yaptığı muhteşem 
tanımlamaları, David Burns’ün çok gelişmiş formülünü, ve Alexandre’ın Irvin Yalom ile yaptığı söyleşiyi 
kaçırmayın. Yapılan katkılardaki ayrıntılara ilişkin uzun uzun konuşabilirim ama zaten tamamını 
okuyacağınız kesin. 
Bunların yanı sıra, okur anketimizi cevaplandıran 33 kişiden gelen en iyi fikirleri de bir araya getirdik. 
Benzer temalarla karşılaşmanız olası: Sistematik olun, danışanlardan geri bildirim alın, çalışmanızı 
başkalarına gösterin, öğrenmeye devam edin, küçük dünyanızdan çıkıp yeni alanlara, hatta yeni kültürlere 
yönelin. Bana göre, iki şey öne çıkıyor: Birincisi, herkes için tek bir cevap yok. Farklı öğrenme biçimleri ve 
farklı kişilikler farklı yaklaşımları beraberinde getiriyor. İkinci olaraksa, belli bir zamanı ayırmaz ve belli bir 
hassasiyet göstermezsek, gelişemeyiz. Keyifli okumalar! 

Konferans Program Başkanı’nın Notu 

Sevgili SEPI Üyeleri

Uzmanlık Sayısı

uygulamalar ve çeşitli araştırma 
yöntemleri arasında bütünleşmeyi 

gerçekleştiren psikoterapi yaklaşımlarının
 keşfedilmesi ve geliştirilmesini 

desteklemeyi amaçlayan uluslararası, 
disiplinlerarası bir kuruluştur.

Psikoterapide Bütünleşme Araştırmaları 
Birliği (SEPI) kuramsal yönelimler, klinik 

Irvin Yalom ile söyleşi. . . . . . . . . . . . .  2
Uzmanlık üzerine Yapılandırılmış Röportajlar

31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında New York’ta düzenlenecek olan SEPI 
Konferansı’yla ilgili büyük heyecan duyuyoruz. Konferans, Battery Park, 
Marriott Downtown Hotel’de gerçekleşecek olup, mekanın yakınlarında 
ilginizi çekebilecek birçok başka yer bulunmakla birlikte, daha fazlasına 
erişebileceğiniz Manhattan’a da kısa bir metro yolculuğuyla ulaşmak 
mümkün. Konferansın teması, “Psikoterapi pratiği ve araştırmasının 
entegrasyonunu arttırmak için çoklu kuram ve yöntemlerin kullanımı”. 
Dolayısıyla, önceki konferanslarda olduğu gibi, yapılacak sunum ve 
tartışmalar, psikoterapinin etkinliğinin iyileştirmesine yönelik olarak çoklu 
kuramların bütünleştirilmesi konusuna odaklanacak. Ayrıca, bu yılki 
konferansta vurgulanacak bir diğer konu da, randomize klinik çalışmalar, 
deneysiz grup çalışmaları, sistematik vaka incelemeleri, diğer türden nitel 
araştırmalar ve hem nitel hem de nicel verileri sentezleyen karma yöntem 
tasarımları gibi farklı yöntemlerin bütünleştirilmesi yoluyla, psikoterapiye 
ilişkin bilgi birikimimize değer katmak üzerine olacak. 

Robert L. Leahy ......................................3
Franz Caspar ..........................................5
Thomas M. Skovholt .............................10
Patricia Coughlin ..................................13
David Burns...........................................15
Daryl Chow............................................17

SEPI Uzmanlık Anketi. . . . . . . . . . . . 21

EAIP Prag Konferansı. . . . . . . . . . . . 23

http://c.ymcdn.com/sites/www.sepiweb.org/resource/resmgr/archives/SEPI_Survey_on_Research.pdf


Society for the Exploration of Psychotherapy Integration 2

   n

n

n

Bütüncül Terapist Cilt 4, Sayı 2 • Mayıs 2018

Etkin Terapistler Üzerine ve Daha Fazlası
Alexandre Vaz

“Kendi başıma 
deneyimleme 
özgürlüğüne 
sahip olmak 
istiyordum.”

“Terapistler 
arasında bir 
tercih yapmam 
gerekirse, 
hastasıyla 
samimi bir ilişki 
kurma yönünde 
istekli ve yetkin 
birini tercih 
ederdim.” 

Psikoterapistin kim olduğu ve ne yaptığına dair 
kültürel kalıpyargılar her nesil yeniden ortaya çıkar.  
Kanepeye uzanma ve gruplarla görüşme gibi klişeleri 
vurgulayan televizyon dizilerinin ve çok satan 
kitapların, mesleğimizin kamusal algılanma biçimi 
üzerinde belki de her şeyden daha büyük etkisi oldu. 
Bu anlamda, bu kamusal algıyı şekillendirme 
konusundaki en etkili figürlerden biri de İrvin Yalom 
olmuştur. Geniş kesimlerce okunan kitaplarında 
terapisti, yaşamın gerektirdiği mücadelelere karşı eşit 
şekilde kırılgan ve kesinlikle her şeyi bilmekten uzak 
bir kimse, bir yol arkadaşı olarak gösterir. İşte Irv ile 
yakın zamanda yaptığım kısa bir söyleşi.

Alexandre Vaz: Herhangi bir kuramsal modelle ilişkilendirilmeyi asla istemeyen biri gibi geliyorsun bana.
Irvin Yalom: Evet, dediğin gibi. Gerçekten de hiçbir modelle ilişkilendirilmeyi istememişimdir. Zamanımda haşır
 neşir olunabilecek en belirgin model psikanalizdi. Ben de, bireysel analiz alanında 700 saatlik yoğun bir 
pratiğin içinde oldum. Bu esnada da bu modelin etkin ve kullanmak istediğim bir model olmadığını fark ettim.
 Böylelikle, bilinçli bir içimde bir başka kurumun çatısı altına girmedim; çünkü kendi başıma deneyimleme 
özgürlüğüne sahip olmak istiyordum.  Stanford’da bulunma fırsatını yakaladığım için şanslıydım; buradaki 
kürsü başkanı da hakikaten kendi yaratıcılığımı kullanmamı arzulamıştı; dolayısıyla farklı farklı yaklaşım 
biçimlerinin her türlüsünü deneyebilme konusunda özgürdüm. 
AV: Bugünlerde kendilerine varoluşçu terapistler diyenlere karşı da çekincelerin olduğunu biliyorum.

IY: İnsanlar sana evlilik problemleri veya başka pek çok sorunla geldiğinde nasıl varoluşçu terapi 
yapabilirsin anlamıyorum. Bence bazı hastalar için varoluşsal faktörler inanılmaz önem taşırken bazıları
 için o kadar önemli olmayabiliyor. Genel hasta popülasyonuyla çalışmak için varoluşçu teori ve 
uygulamadan çok daha fazlası gerekiyor.

AV: Etkili terapist nasıl olur diye sorsak hangi temel özellikleri arardın?

IY: Herhalde Carl Rogers’a kadar geri giderdim. Bizim alanımıza muazzam katkıları olmuştur. Özellikle de
 terapide asıl önemli etmenlerin aslında hasta ve terapist arasındaki ilişkinin özüne ilişkin olduğuna dair 
önemle vurgu yapması bakımından… Ve elbette terapistin hastayla olan ilişkisinde, hastaya karşı 
samimi bir empati besleyen, ona karşı pozitif ve koşulsuz bir kollayıcılık gösteren biri olması gerektiğine 
dair görüşleri açısından… Benim vardığım kanı, en önemlisinin bu gibi şeyler olduğudur. Sen de 
farkındasındır, ampirik olarak doğrulanmış araştırmalardan çokça bahsederiz ancak zaten bu 
faktörlerden daha fazla ampirik olarak doğrulanmış bir şey de söz konusu değil aslında! Bu faktörlerin 
araştırılması esnasında bir yığın tez yazılıp çizilmiştir. Dolayısıyla terapistler arasından bir tercih 
yapmam gerekirse, hastasıyla samimi bir ilişki kurma yönünde istekli ve yetkin birini tercih ederdim.

AV: Peki bunun eğitimle ne denli kazandırılabilir olduğunu düşünüyorsun?

IY: Bence eğitimle kazandırılabilir ancak bir yandan da bu yetkinliğe halihazırda sahip bireylerle yola 
çıkıldığında, çok daha avantajlı başlanabileceğini de düşünüyorum. Carl Rogers bir keresinde şöyle 
demişti:  ‘belki de terapistler eğitimden de önce, seçilerek yetiştirilmeli’. Ama kendi deneyimim 
üzerinden diyebilirim ki yaptığım çalışmalar beni bir hayli değiştirdi ve öğrencilerimde de böyle bir 
değişimi görmüşümdür. Ama tam da bu nedenle terapinin sürekli olması gerektiğinin ateşli bir 
savunucusuyum. Bence terapistler bol miktarda bireysel terapi yapmalı ve bana kalırsa bunun bir sonu 
da olmamalı ve aralıklarla devam ettirilmeli. Terapistlere verebileceğim bir mesaj da budur.
AV: Kitaplarınızın pek çoğu bir yandan terapistler için yazdığınız kitaplar; öte yandan da kitaplarınızın ne
 kadarında süreğen bir kendi kendine psikanalizin yer aldığı sorusu akla geliyor. Bir keresinde, 
Schopenhauer Tedavisi adlı kitabınızdaki Julius karakterinin “size yol gösterdiğini” söylemiştiniz. 
IY: Evet, doğru. Burada şu soruyu mu sormak istiyorsunuz: “yarattığınız karakterlerden bir şeyler 
öğreniyor musunuz?” Sanırım öyle. Belli başlı karakterler yarattım ve onların nereye yol alabileceği 
hakkında hiçbir fikrim yoktu. Karakterlerinizi -başka pek çok kişi de bunu söyler ve ben de bu 
konuda bir istisna değilimdir- belirler, ne yaptıklarını izler, sonra da bunları kağıda dökersiniz 
AV: Aklıma Karen Horney’nin “Kendi Kendine Psikanaliz” kitabı geldi, kendi kendine analizin sınırları nedir?   

IY: Evet, elbette, sınırları vardır. Kendiniz dışındaki insanlara da ihtiyaç duyarsınız. [gülüyor] Birtakım geri 

bildirimlere ihtiyacınız olur; bunu da grup terapi çalışmalarımda öğrenmişimdir.

Irvin Yalom ile Söyleşi
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Psikoterapide Uzmanlık üzerine 
Yapılandırılmış Röportajlar

Robert L. Leahy
Amerikan Bilişsel Terapi Enstitüsü, New 
York, ABD

1. Psikoterapi uygulaması uzmanının (araştırmacı veya 
akademisyen olarak değil) ne olduğu konusundaki kişisel 
tanımınızı bizimle paylaşır mısınız?

2. Bu uzmanlığı değerlendirmek için nasıl bir yol izleriz?

Yaşanan talihsiz gelişmelerden biri de araştırma/akademi ile klinik uygulamanın ayrılması olmuştur. 
Kelimenin gerçek anlamıyla yüzlerce farklı “terapinin”- birçoğu ampirik bulgulara dayanmayan- türeyip 
yayılması ile psikoterapi uygulaması gelecekteki kullanıcılar için çoğunlukla bir belirsizlik olarak 
görünmüştür. Psikoterapide uzman olan bir kişiyi, psikopatoloji araştırmalarına aşina, psikolojide iyi bir 
birikimi olan, ampirik olarak desteklenen tedavilerde uzman bilgisine ve bunu etkin bir tedaviye 
dönüştürme kabiliyetine sahip biri olarak görürüm. Bu nedenle, benim BDT alanımda bu, hastanın 
problemini kavramsallaştırma, problemli bakış açılarını ve bunlarla baş etme stratejilerini belirleme, 
hastaların yetkili bağımsızlık geliştirmelerine yardımcı olma, şefkatli ama aynı zamanda etkili bir terapötik

Uzmanlık spesifik terapötik modalite üzerinden anlaşılmalıdır. Örneğin, Beck bilişsel terapi uygulaması için
 standartlarımız vardır ve DBT topluluğu artık bir akreditasyon programı uygulamaktadır. Beck modeli ile 
bireyin hastanın bilişsel eğilimi ve önyargılarını kavramsallaştırma yetisini, teknikleri uygulama bilgi ve 

“Uzman olmak 
psikolojiye önem 
vermeye ya da 
psikoloji bilmeye 
indirgenemez – daha
 ziyade insanları 
anlamak ve 
değişmelerine 
yardım etmektir.” 

 işbirliği becerisi gerektirecektir. Uzman olmak psikolojiye önem vermeye ya da psikoloji bilmeye 
indirgenemez – daha ziyade insanları anlamak ve değişmelerine yardım etmektir. Ama insanların 
değişmesine yardım etmek için psikolojiye önem vermek ve psikoloji bilmek de gerekmektedir. 

Bütüncül Terapist olarak, psikoterapi uzmanlığı konusu üzerine yaptığımız yapılandırılmış mülakatlar 
serisini sizlere gururla sunuyoruz. Psikoterapi kuramının, pratiğinin ve araştırmalarının öncülerinden 
oluşan bir grup uzmandan, onların kişisel görüşlerini, akademik fikirlerini ve bu heyecan verici (ancak 
tarifi zor) konuya dair en güncel soruları ortaya çıkarabilme niyetiyle tasarladığımız beş soruyu 
yanıtlamalarını istedik. Bu bültende, bizler için katkılarını esirgemeyen SEPI’nin seçkin üyelerine ve diğer 
uzmanlara ait görüşleri okuma fırsatı yakalayacaksınız. Keyifli okumalar! 

3. Terapötik uzmanlığın zaman içinde gelişmesini engelleyen ana faktörler sizce 
nelerdir?

becerisini, etkin bir işbirliği kurma, seansları yapılandırma, kendi kendine yardım etmesini sağlayan 
ödevler verme, hastadaki ilerlemeyi sürekli değerlendirilme ve hastadan öğrenme becerisini 
değerlendirebiliriz. DBT veya ACT veya Davranısal Aktivasyon yapan kişileri değerlendirmek için bir 
şekilde farklı yaklaşımlarımız olacaktır. Benim gözlemlerime göre, genellikle eksik olan şey BDT yapan 
bazı kişilerin terapiye yaklaşımlarında vakanın kavramsallaştırılmasına çok az odaklanmaları ve 
tekniklere fazlasıyla güvenmeleridir.  Hasta ile ilgili zenginliğin, karmaşıklığin ve gerçeğin büyük kısmı bu
 indirgemeci süreç içerisinde kaybolur.

Bir terapistin gelişimini engelleyen birtakım faktörler vardır. Bazı terapistler, bir yaklaşıma neredeyse kör 
körüne bağlı hale gelirler ve modele, hasta için hiçbir esneklik sağlamayacak kadar sıkı sıkıya bağlı kalırlar.
 Bunun sonucu da, bu alandaki diğer yaklaşımlara ait çalışmaları entegre etme becerisi yerine bir teoriye 
veya bir guruya sıkı sıkıya bağlılıktır.  Bir diğer faktör de, ilgili hastanın karşı karşıya olduğu özgün 
deneyimi anlamak yerine, modelinizin veya bir takım tekniklerin uygulamasına çok fazla odaklanmaktır. 
Sıklıkla yapmakta olduğumuz şeye aşık oluruz ve hastaların terapiye anlaşılmak, çaresizliklerini 
paylaşmakta kendilerini güvende hissetmek ve bu kez farklı olacağını ummak, daha iyi mücade etmeleri 
için kendilerine gereken yardımı almak için geldiklerini kabul etmekte başarısız oluruz. Tekniğe dayalı 
bilişsel terapinin sıklıkla geçersiz kılabileceğini ve BDT’nin direnç, aktarım ve karşı-aktarımı ele alması 
gerektiğini fark etmeye başladım. Aynı zamanda terapistler için büyümenin günlük hayatlarında kendi 
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“BDT yapan bazı 
kişilerin terapiye 
yaklaşımlarında vakanın
 kavramsallaştırılmasına
 çok az odaklanmaları ve 
tekniklere fazlasıyla 
güvenmeleridir” 

“Kendi hayatımda 
kayıplar ve 
hayalkırıklıkları ile baş
 etmek için 
uyguladığım katı bir 
bilişsel modelin 
sınırlarını fark ettim.” 

4. Terapistler bu engelleyici faktörlere nasıl karşı koyabilir ve terapötik uzmanlıklarını 
zaman içinde, yetenkelerinin el verdiğinin en iyisine, güvenilir bir şekilde nasıl 
geliştirebilirler?
İşler sizin istediğiniz kadar iyi gitmediğinde hastalarınızı dinleyin. Hastalarınız genelde sizden daha iyi 
bilirler. Terapide kendini geliştirme genellikle çıkmazlar, açmazlar ve hayal kırıklıkları ile birlikte gelir. 
Modelinizin sınırlarına sürekli olarak sorgulayın. Şüpheyi bir büyüme süreci olarak kullanırım, devamlı 
oalrak kendime ne eksik, ne yeni gibi sorular sorarım. Gerçekten de BDT’de insanların hedef aldığı 
eleştirilerin çoğu – “Duyguları ele almıyor”, “Aşırı rasyonel”,  “Geçmişle ilgilenmiyor”, “Baside 
indirgenmiş”, “direnç, aktarım ve karşı-aktarımı ele almıyor” gibi – tüm bunlar benim için mükemmel 
omuştur çünkü bu elştirilerin her birinin geçerliliği vardır ve her biri beni kitap, kitap bölümü ve makale 
yazmaya motive etmiştir. Bu eleştiriler olmasaydı şimdi nerede olurdum bilemiyorum. Bu yüzden, 
teşekkürler. Sorgulamaya ve eleştirmeye devam edin. 

5. Araştırmalar (psikoterapi alanında veya başka alanlarda) terapötik uzmanlık ve 
bunun gelişimi hakkındaki fikirlerinizi nasıl etkiledi? Lütfen bir veya iki örnek verin.

Bence araştırmanın çok büyük bir etkisi oldu. İlk olarak, pekçok terapötik yaklaşımın işe yarayıp 
yaramadığı konusunda bilgilendiricidir; bu da bana insanlara yardım etmenin pek çok yolu olduğunu ve 
birinin modelini terapötik bir fetişe veya bağlılık yeminine dönüştürmemek gerektiğini göstermiştir. İkinci 
olarak, Gilbert ve Wilson ve diğerlerinin etkiyi tahmin etmek üzerine yaptıkları çalışma, duygularımızı 
tahmin etmede genellikle çok zayıf olduğumuzu ve gelecekteki dirençliliğimizi genellikle hafife aldığımızı 
göstermektedir. Bu, Duygusal Şemalar modelinden etkilenmiştir. Üçüncü olarak, insanların nasıl karar 
verdikleri hep çok ilgimi çekmiştir; sonuçta, terapi genellikle insanların değişim hakkında karar 
vermelerine yardımcı olmaktır. Bununla birlikte, birçok terapistin bilişsel bilim, davranışsal ekonomi ve 
karar verme konusundaki araştırmalar hakkında neredeyse hiç bilgisi yoktur. Kahneman, Thaler, Ariely ve 
diğerlerinin çalışmaları, karar verme konusunu ele almak amacıyla stratejiler geliştirilmesi hakkındaki 
çalışmalarım için bilgi sağlamıştır. Bu, pişmanlık, batma-maliyet etkileri, zamanlararası seçim, ve kişinin 
gelecekteki kendi perspektifinden kararları düşünmek üzerine olan çalışmalarımı içeriyor. İlgimi çeken 
konuların son örneklerinden biri de, yeni kendi kendine yardım kitabım The Jealousy Cure’de yer alıyor. 
Kıskançlık için BDT'de gerçekten iyi bir tedavi modeli olmadığını fark ettim - ve bu duygu insanların 
kendilerini ya da diğer insanları öldürdürmelerine yol açan bir duygudur. Kıskanç-ebeveyn yatırım 
teorisinin evrimsel modelleri ve sınırlı kaynaklar için rekabet hakkında daha fazla okumaya başladım. 
Kıskançlığı ortaya çıkaran sebeplerde cinsiyetten kaynaklı farklılıkları konu alan araştırmalara baktım. 
Bağlanma biçimleri, önceki kayıp tarihi, ilişkilerde belirsizlik ve bağlılık farklılıkları ile ilgili kıskançlıktaki 
bireysel farklılık üzerine araştırmaları okudum. Sorunlu başa çıkma stratejilerini (sorguya çekme, takip 
etme, kontrol etme ve tehdit etme gibi) ve bu stratejilerin kaybedileceğinden korkulan partneri nasıl daha
 fazla yabancılaştırdığını öğrendim. Çalışmalarımı duygusal şemalara, üstbilişsel terapiye, kabullenme ve 
farkındalık ve ilişkilerinde mücadele eden insanlara yardımcı olacak diğer yaklaşımlara nasıl dahil 
edebileceğimizi düşündüm. Bu yüzden başkalarının bilgeliği ve çalışması olmadan, şu andaki çalışmaları 
yamış olamazdım.

gerektiğini fark etmeye başladım. Aynı zamanda terapistler için büyümenin günlük hayatlarında kendi 
üzerlerinde uyguladıkları terapötik modelle de ilgili olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de,  kendi 
hayatımda kayıplar ve hayalkırıklıkları ile başetmek için uyguladığım katı bir bilişsel modelin sınırlarını 
farkettim. Bu, duyguların rolünü, duyguların geçersliliğini ve zorluğunu ve hayatı tam anlamıyla yaşarken, 
yani her şeyi hissetme kabiliyetimizin olduğu bir hayatta,  karşımıza çıkan duygularla ilgili genellikle 
fazlasıyla mükemmeliyetçi inançları anlamamı sağladı.
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Uzmanlık üzerine Yapılandırılmış Röportajlar, devam

Franz Caspar
University of Bern, İsviçre

“Bireyler 
arasında, 
yönelim ve 
deneyim gibi 
değişkenler 
bakımından 
büyük 
farklılıklar 
vardır. Buradan 
çıkarılan ders 
şudur: en çarpıcı 
unsur, aslında 
terapistin 
kendisidir.”

Bu makalede, Jeffrey Smith ve Alexander Vaz tarafından hazırlanan 
soruları izleyeceğim ve yakın dönemde psikoterapide uzmanlığın 
gelişimine dair daha kapsamlı bir makale yazmış olduğum için (Caspar, 
2017) bu makaleyi bir hayli kısa tutacağım. Ana hatlarıyla değineceğim 
görüş, bu önsözde de bahsedeceğim terapist uzmanlığıyla ilgili daha önce
 yaptığım çalışmalarla birlikte düşünüldüğünde daha iyi anlaşılacaktır.

Uzunca bir dönem, psikoterapistlere dair özel bir ilgi geliştirmemiştim. Birçok meslektaşımın 
çoğunlukla hastalara, bazılarınınsa terapistlere odaklandığı birtakım küçük çaplı konferanslara 
80’lerin başında katıldığımı anımsıyorum. Terapistlerle ilgilenenlerin terapistleri neden özel olarak 
ilgi çekici bulduğuna pek anlam veremiyordum. Bana göre, ilginin merkezinde bariz bir biçimde 
hastalar olmalıydı. Dolayısıyla, bu süre boyunca, terapistleri daha iyi anlama yönünde kesinlikle bir 
fırsatı da kaçırmış oldum.
Vaka kavramsallaştırmalarına yönelik Plan Analizinin geliştirilmesi üzerine çalışırken (Caspar, 2007), 
hastaların nasıl gözlemlenebileceğine ve işleyişlerine dair nasıl hipotez geliştirilebileceğine dair 
tavsiyelerde bulunan bir yaklaşım olan preskriptif yaklaşımı geliştirdiğim ve benimsediğim dönemde, 
terapistin mevcut işleyişine dair iyi bir kavrayışa sahip olunması gerektiğinin giderek daha çok farkına
 vardım. Preskriptif yaklaşım, (vaka kavramsallaştırmanın bu biçimi özelinde) terapistlerin eğitilmemiş
 oldukları A noktasından, eğitilmiş oldukları B noktasına taşınmaya çalışılması anlamına gelmektedir. 
Böyle bir sürecin ise, A noktasının işleyişi daha iyi kavrandığı ölçüde daha verimli olacağı aşikardır. 

Dolayısıyla, 80’li yılların sonunda psikoterapistlerin hipotez üretim süreçleri üzerine araştırma 
yapmaya başladım. Bu konu başlığı üzerinde, 1987 ile 1991 yılları arasında üç senelik yoğun bir doktora
 sonrası dönemi, psikoterapistler üzerine bir araştırmayla geçirmeme olanak sağlayan bir projeyi 
İsviçre Ulusal Bilim Vakfı’na sundum. Bir yıllık dönemi, Boulder’daki Kolorado Üniversitesi’nin Bilişsel 
Bilimler Enstitüsü’nde geçirdim. Diğer bir yıllık dönemimse, Toronto’da bulunan Clarke Psikiyatri 
Enstitüsü’nde, gerek deneyim sahibi, gerekse deneyimsiz durumdaki, bilişsel-davranışsal ve analitik 
alanlarda çalışan psikoterapistlerle yapılan girdi mülakatlarını kaydeden ve onların hipotez oluşturma 
süreçlerini yeniden yapılandıran bilgisayar ve video destekli bir teknolojiyi geliştirmekle geçti. Çalışma 
konusundan bağımsız olarak terapistler tarafından gerçekleştirilen girdi mülakatları üzerindeki bu 
natüralist çalışmanın metodolojisi ve bulguları Caspar (1997) içeriğinde yer almaktadır.  Terapiye ilişkin
 yönelimin, çalışmaya katılan terapistlerin bilgiyi işleme ve hipotez oluşturma biçimleri üzerinde bir 
miktar etkisinin bulunduğu; ancak bu etkinin yoğun olmadığı, aynı durumun deneyim düzeyi için de 
geçerli olduğu, bazı farklılıklarınsa anlamlı olduğu ortaya konmuştur. Yine de hakim izlenim, bireyler 
arasında, yönelim ve deneyim gibi değişkenler bakımından büyük farklılıkların  olduğu yönündedir. 
Buradan çıkarılan ders şudur: en çarpıcı unsur, aslında terapistin kendisidir. Yine  de ilgilendiğim nokta,
 temel olarak farklılıkları bulma üzerinde yoğunlaşmıyordu. Bunun yerine, ilişkili süreçler üzerindeki 
anlayışı geliştirmeye odaklanmıştım. Örneğin, terapistlerin bilgiyi işlemesinde, sezgisel ya da 
rasyonel-analitik işleme biçimini kullanma oranlarının bağımsız olduğuna dair bulgulara rastladık. Bu 
da, sezgisel ve rasyonel-analitik tercihlerin tek bir boyut üzerinde karşıt uçlarda olmadığı, aksine her 
birinin kendi bağımsız boyutunda çeşitlilik gösterdiği anlamına gelmektedir (Caspar, 1997). Bu bulgu, 
usta terapist performansına ilişkin kavrayışımın temellerinden birini oluşturmaktadır.

Boulder’daki Bilişsel Bilimler Enstitüsü’nde, Anders Ericsson’la tanıştım. Herbert Simon’la birlikte 
protokol analizi üzerine yapmış olduğu bir çalışma üzerinden, kendi metodolojim üzerinde de 
kendisiyle görüştüm. Üzerimdeki etkilerinden biri, galiba kendisinin psikodinamik yaklaşımlara olan 
septik duruşu nedeniyle, “introspektif raporları” “retrospektif raporlar” olarak değiştirmemle 
sonuçlanmıştır. 

(Terapötik ilişki gibi) diğer konular üzerinde çalışırken de terapisti, spesifik beceri ve yetileri 
kazandırmaya yönelik eğitimlerde kullanılan araçlar üzerinde durarak ele almaya devam ettim. Tüm 
bunlar, pratisyen bir terapist ve süpervizör olarak edindiğim deneyimlerden beslenmiştir. Aynı 
zamanda, yaklaşım ve teknikleri savunan hakim vurguya olan derin inançsızlığım da bu şekilde 
perçinlenmiştir.

1996 yılında, Ericsson tarafında geliştirilen “kasıtlı alıştırma” modelini ilk kez, prosedür ve bulguları 
Caspar, Berger, Hautle (2004) içeriğinde yayınlanan bilgisayar destekli bir eğitim aracı için hibe 
başvurusunda kullandım. İlgi alanım her ne kadar uzman performansı yoğunluklu değildiyse de, bu 
gibi şeylerin ve uzmanlık konusundaki genel araştırmaların mesleki açıdan, özellikle de çok iyi bir 
performans sergilemek isterken “yarışta birinci olma” kaygısı gütmeyen terapistler için de öğretici 
olabileceğine o dönem inanıyordum ve halen inanıyorum.

devam ediyor
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Psikoterapi eğitiminde başarıyı ölçebilen değişkenler üzerine de bir çalışma başlattım: Psikoterapi 
eğitiminde adayların seçilmesinde oldukça keyfi kriterlere dayalı uygulamalar yaygındır; zira sonuç 
olarak nitelikli psikoterapi sunabilmek için, bu eğitimi alanların eğitime başlarken ne gibi özellikler 
taşımaları gerektiğine dair yeterli düzeyde ampirik bulgu bulunmamaktadır. Bir dizi eğitim öncesi 
değişkeni değerlendirerek, eğitimin tamamlanacağı zamana kadar, yaklaşık beş yıl boyunca rafa kaldırdık
 ve artık hangilerinin tahmin edilebilirlik sunduğunu anlamak üzereyiz.

“Psikoterapi 
uzmanı, tedavi 
ettiği hastalar ve 
özellikle de zor 
hastalar için 
beklenebilecek 
olanın tutarlı ve 
net bir biçimde 
ötesine geçebilen 
terapiler 
yürütebilen 
terapisttir.”

“Bir uzman, 
sınırlarının 
farkındadır.” 

Uzman ve uzmanlık terimleri tüm sorularda geçiyor. Literatürde (Caspar, 2017) kendi içinde avantajlar 
ve dezavantajlar taşıyan bir dizi tanımlama mevcuttur. Şimdilik, hızlıca ve özensiz bir tanım kullanmak 
isterim: Psikoterapi uzmanı, tedavi ettiği hastalar ve özellikle de zor hastalar için beklenebilecek olanın 
tutarlı ve net bir biçimde ötesine geçebilen terapiler yürütebilen terapisttir.

Sorular 

1.  Psikoterapi  uygulaması  uzmanının  (araştırmacı  veya  akademisyen  olarak  değil)  ne 
olduğu konusundaki kişisel tanımınızı bizimle paylaşır mısınız?

Her şeyden önce, bir uzman, terapiye yönelik, hastaya makul gelen, gereksiz korkulara veya başka 
türlü olumsuz duygulara yol açmayan ve hastayı destek almaya iten sorunların tatmin edici bir 
düzeyde çözülebileceği veya iyileştirilebileceğine dair hastaya umut veren bir yaklaşım sunarak, bir 
hastayı terapiye dahil edebilen kişidir. Uzman ayrıca, hastanın güvende ve desteklenmiş hissettiği, 
ayrıca sağlıklı dürtü ve yetilerinde de görünür olabilen bir terapi ilişkisi sunabilmelidir. 

Bu uygun yaklaşım ve uygun ilişki terapistin cevap verebilir olmasını gerektirir. Cevap verebilirlik, bir 
teşhisin ötesinde, birçok boyutu dikkate almak, bireyselleştirilmiş bir prosedür ortaya koymak ve bunu 
uygulamaya geçirmek anlamına gelir. Dreyfus ve Dreyfus (2005) tarafından geliştirilen mesleki gelişim 
modeline göre, bu mesleği yapan kişiler, uzmanlığın ancak son gelişim aşamalarında “bağlamsal” bilgiyi 
tümüyle dahil edebilmekte ve yeni başlayanların ihtiyaç duyduğu basit kuralları “tamamen …’ya bağlı” 
ilkesiyle değiştirmeyi başarmaktadır.

Nihayetinde, uzman terapist iyi sonuçlara güvenilirlikle katkı sunacaktır. Bu da terapistin, hastaların 
değişim potansiyelini tümüyle kullanma konusunda hiçbir istisnaya başvurmayacağı ya da pek az 
istisnaya başvuracağı anlamına gelmektedir. Uzman bir terapist ayrıca, kendi performansını iyileştirme 
niyetiyle, terapiler esnasında da (başarısızlıklar dahil olmak üzere!) öğrenmeye devam edecektir. 
Terapist, kendi performansını olumsuz yönde etkileyebilecek davranış ve bilgi işleme konusunda kötü 
alışkanlıklar geliştirmeyecektir.
Bir uzman, sınırlarının farkındadır. Bu da, zorluk yaratabileceğini düşündüğü hastalarla terapiden uzak 
durması anlamına gelebilir. Beklenen bu gibi zorluklar eğer kişiye özelse, hastanın bu gibi zorlukları 
yaşamayacak veya umursamayacak bir terapist bulma ihtimali de yüksektir ki bu da iyi bir şey! Eğer 
hasta, muhtemelen herhangi başka bir terapistle de zorluk yaşayabilecek bir hastaysa, istisnai bir 
biçimde iyi bir terapist olmanın getirdiği belli başlı bir zorunluluğun olup olmadığı daha çok etik bir 
sorudur. Bu soru, varsıl olmanın yardım yapmayı gerektirip gerektirmediği sorusuna benzer; elbette bir 
terapistin niteliğini varsıl olmakla objektif olarak bir  tutmamız mümkünse. Her iki soruya da kesin bir 
cevap veremem.

Bunlarla ilintili ancak bir miktar farklı bir mesele de, mükemmel terapistlerin, en zor hastalarla çalışırken 
kendi iş yükünü hangi düzeyde belirleyebileceği meselesidir. Çeşitli nitelikte hastalarla bir arada çalışma 
söz konusuysa, bir uzman ayrıca, yıllar içinde nasıl bir çeşitliliğin kendisine mükemmel bir perfromans 
sunabileceğini bilir hale gelecektir. Tedavi edilebilirlik konusundaysa, terapist -somut sebebi her ne 
olursa olsun- bazı hastaların çok zorlu olduğunu ve bu nedenle de başarı şansının asgari düzeyde 
olduğunu teslim edecektir. Şayet terapistin bir şansı varsa, o mümkün olan en iyi terapisttir. Yine de a 
priori ihtimaller o denli düşüktür ki, uzman bir terapistin bu durumu dikkate alması ve kabullenmesi 
gerekecektir. Terapist, (aşama kaydedilmediği için) sonu gelmeyen bir terapi dizisini uygulama ve sonuç 
olarak ortalama bir başarı elde etme durumuna düşmeyecektir. 

Tüm avantajları ve cevapları bünyesinde barındıran tek bir psikoterapi yaklaşımı bulunmadığından, 
cevap verebilirlik, aynı zamanda bütüncül davranmak ve kişinin ilk öğrendiği yaklaşımın dışındaki 
kavramları ve müdahaleleri görebilmek, kabul etmek ve kullanmak anlamına gelmektedir. Bir diğer 
gereklilik de, terapistin bakış açısının etkileşimli esnekliğidir. 

devam ediyor

2010 ve 2013 Güz/Kış dönemlerinde aldığım uzun süreli izinlerimi, Florida Tallahassee’de Anders 
Ericsson ile birlikte, araştırmamız üzerinde konuşarak ve genel olarak uzmanlık üzerinde araştırmaya ve 
özel olarak da, kasıtlı alıştırmaya dair kavrayışımı derinleştirerek geçirdim. Bu yaklaşımın birçok 
boyutuna ilişkin bu derinlikli kavrayışa dayalı olarak, klinisyenler arasında bunun yaygınlaşmasına 
yönelik yaptığı mükemmel katkı için Tony Rousmaniere’i kutlarım. Bana gelince, kasıtlı alıştırmanın 
ilkelerine dayanan geniş kapsamlı bir araştırma projesi planlanmış olup, bunu gerçekleştirmek için 2018
 yazında emekli olmayı, dolayısıyla da mevcut görevlerimin yükünden azade kalmayı beklemek 
durumundayım.
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“Sonuç olarak en 
önemli kriter ise, 
ölçülebilir 
terapötik 
değişimlerdir.”

“Terapinin 
doğasına ilişkin 
kısıtlayıcı temel 
faktör, 
psikoterapiler
den doğal olarak
 elde edilen geri 
bildirimlerin çok
 azının esasa 
ilişkin 
oluşudur.” 

Bu noktada Ken Howard’ın, çok iyi terapistlerin böyle bir duruma düşme eğiliminde olduğuna ilişkin 
(bireysel iletişim) gözlemlerini  ve bunun yanı sıra Rob DeRubeis tarafından ortaya atılan, hasta zorluğu 
yelpazesinde (iyi bir terapi sonucunun en iyinin altında bir terapi kalitesinde bile beklenebilen) kolay bir 
sonun ve (hastalara ne yapılırsa yapılsın başarının elde edilemediği) zor bir sonun söz konusu olabileceği 
fikrini dikkate almalıyız.

2. Bu uzmanlığı değerlendirmek için nasıl bir yol izleriz? 

Elbette ki bu soru, uzmanlığı nasıl tanımladığımız sorusuyla yakından ilgilidir. Bir kez daha, hem 
avantajlar hem de dezavantajlar barındıran birçok değer tanımlaması söz konusudur. Bir kriterin 
değeri, uzmanlık üzerine yapılan araştırmanın geldiği aşamaya da bağlıdır. Bunun ilk adımı da isim 
verilmesidir. Bu da açık bir biçimde karizma ve izlenim yönetiminin etkilerine tabidir. Dolayısıyla, 
araştırmada olduğu gibi, ismi verilen uzmanların özelliklerini incelemek gerekecektir. 

Bariz ve sonuç olarak en önemli kriter ise, ölçülebilir terapötik değişimlerdir. Bunun nasıl 
yapılacağının burada açıklanmasına gerek yoktur. Ayrıca, genellikle çıktılara ilişkin araştırmalarla 
ilgili bir dolu zorluğun söz konusu olduğu da aşikardır. Bu zorluklardan iki tanesi, bahsedilmeye 
değer zorluklardır: 

1. Farklı koşullar karşılaştırılırken, etkiyi bir faktöre hapsetmek amacıyla, hastaların rastgele 
değerlendirilmesi yaygın bir uygulamadır. Söz konusu faktör, günlük çalışmada uzmanlık karşısında 
uzmanlık dışılık olduğunda, bu paradigma işe yaramaz; zira uzmanlarımızın birlikte çalıştığı hastalar, 
şekillendirilebilme bakımından farklılık göstermektedir. Dolayısıyla da, kurumlar ve hastalar arasındaki 
çeşitli etkileri kıyaslanabilir kılmak için bir prosedüre ihtiyaç duymaktayız.

2. Bunun bir boyutu da, -tek bir kurumda ve kariyeri boyunca tek bir terapist için geçerli dahi olsa- 
hastanın zorluk düzeyidir. Uzman terapistler genellikle daha zor hastalarla çalışırlar. Bu durum da, 
meslekte yeni olanlarla, kendi deneyimsiz dönemleriyle kıyaslandığında daha iyi etki boyutlarına 
ulaşamadıkları ve kendi uzmanlık düzeylerinden bile çok uzak sonuçlar verebilir. Gerçekten de, kendi 
polikliniğimizdeki deneyimli ve deneyimsiz terapistleri karşılaştırdığımızda, bu gibi etkilere rastlıyoruz. 
Dolayısıyla, bir kez daha, söz konusu etkiye karşılık verebilecek yeni prosedürlere ihtiyaç vardır. 

Elbette ki, etkilerin değerlendirmesini özellikle terapistlerin sübjektif bildirimleri üzerinden 
yapmayacağız. Ancak resmin bir parçası olarak, terapistlerin kendilerinden gelen bildirimleri kullanmak 
isteyebiliriz. Terapistler, idealin altında etki elde edildiğinde, illa ki savunmaya geçmezler. Belirli bir 
hastanın değerlendirmesinde kullanılan değer yargılarının ne şekilde ortaya çıktığının kavranmasına 
geçerli katkılar yapabilecek denli iyi konum da alabilirler. 

3. Terapötik uzmanlığın zaman içinde gelişmesini engelleyen ana faktörler sizce nelerdir?

Yeterli bir koşul olmasa da, çok pratik yapmak uzmanlığı geliştirmek için kesinlikle gereklidir. Bu da 
çeşitli faktörlere bağlı olarak kısıtlı kalabilir. Örneğin, akademik ve idari görevler, aileyle ilgili görevler 
nedeniyle yarı zamanlı çalışma gibi… Psikoterapi eğitimi ve pratiğine başlamadan önce de iyi bir 
terapiste gereken becerileri geliştirmiş olduğumuz için, izleyen 8 yıl boyunca tam zamanlı terapi 
pratiğine ihtiyaç duymayabiliriz. Süpervizyon ve vaka seminerleri gibi, psikoterapi pratiği haricindeki 
klinik faaliyetler de bazı boyutların öğrenilmesine katkı sağlayabilir. 

Terapinin doğasına ilişkin kısıtlayıcı temel faktör, psikoterapilerden doğal olarak elde edilen geri 
bildirimlerin çok azının esasa ilişkin oluşudur. Mobilyacı, ürettiği masanın sağlam olup olmadığını 
hemen görebilir; bir bilgisayar programcısı, yaptığı değişiklikle birlikte programın daha iyi işleyip 
işlemediğini görebilir; bir cerrah, kestiği bir yerin bir atardamara denk gelip gelmediğini hemen 
görebilir. Eğer iyi psikoterapi, terapinin kalıcı değişimler yaratmasıysa, araştırma bağlamı dışında 
kalarak düzenli takip değerlendirmelerini kim yapacaktır? Takip verileri mevcut olsa bile, terapistin 
verdiği kararlar ve eylemleriyle ne derecede bağlantılıdır? Güvenilir bir biçimde birbirleriyle alakalı 
olamayacak kadar uzak unsurlardır. Bir müdahalenin hemen sonrasında hastada memnuniyet 
belirtilerinin olması da, illa ki doğru yolda olunduğunun bir işareti sayılmaz. Yakın dönemde gördüğüm 
bir hastanın, rol oynamaya karşı bir hayli dirençli olduğunu, ancak son seansta “Kabul etmek istemesem
 de, direncime rağmen yaptığımız birkaç rol oyunu terapideki en önemli şeylerden biriydi” dediğini 
anımsıyorum. 

devam ediyor

Yaptığımız sohbetlerde, hastalar arasında kilo artışı gibi son derece objektif bir ölçütün (elbette kilo 
konusunda yanıltıcı olabilecek anoreksiyası olan hastaları dahil etmeyecek şekilde) kullanılabilmesi 
fikri, Anders Ericsson’un bir hayli ilgisini çekmişti. Böyle bir kriterin klinisyen olmayan bir araştırmacıya 
cazip gelmesi son derece anlaşılabilir bir şey olsa da, klinik bakış açısıyla düşünüldüğünde, kilo artışının 
tedavide başarının tek ve ana kriteri olarak kullanılması, tartışmalı ve birçok uzmanı da dışarıda 
bırakabilecek bir şeydir. Zira anoreksiyası olan hastaları rutin olarak tedavi eden uzmanların oranı 
düşüktür.

Society for the Exploration of Psychotherapy Integration 7
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“It is unrealistic to 

assume that every 

psychotherapist is 

motivated and able 

to walk these extra 

miles.” 
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Davranıştaki gözlemlenebilir değişimler bile, terapistin düşündüğü nedenlere bağlı olarak gelişmeyebilir.
 Ayrıca nihayetinde hastanın yaşamında kalıcı bir iyileşmeye katkı sağlayıp sağlamadıkları, vuku 
buldukları anda belli olacaktır. Hatta, bir cerrahın aksine, psikoterapistin normal koşullarda onu 
destekleyen, izleyen ve (otoriter bir ortam oluşturmaksızın) ona derhal geri bildirim ve eleştiride 
bulunan bir ekibi yoktur. Psikoterapide, ister hastalara yapılan anketlerden, ister video kayıtlarını izleyen
 ve bunlara ilişkin yorum getiren meslektaşlardan olsun, kesinlikle dışarıdan geri bildirimlere ihtiyaç 
duyarız. 

Pratikten öğrenme, psikoterapinin doğası gereği zordur. Bu konuda bir şans yakalamak istersek, 
hastanın işlerliğini ve devam eden süreci mümkün olduğunca anlamamız çok önemlidir: Kişinin 
anlayamadığı bir süreçte öğrendikleri, kesin olarak kusurlu bir öğrenmedir. Tekil vaka 
kavramlaştırmalara verilen ağırlık -prensipte ve gerçek günlük pratikte- fazlasıyla çeşitlilik gösterir. Bana
 kalırsa, terapistin mevcut bir hastaya azami düzeyde etkin bir terapi sunma şeklindeki dürtüsünün 
ötesinde, sürece anlık katkılar sunan faktörlerin izini sürmeye dayalı bir süreç içinde öğrenme dürtüsü, 
vaka formülasyonlarına yapılacak katkılardaki bir diğer güçlü argümanı oluşturmalıdır. Bu sayede, 
hastaya ve buna bağlı olarak sürece ilişkin en yüksek kavrayışı elde etmiş oluruz. 

Cevap verebilirlik ve potansiyel olarak ilgili tüm boyutların dahil edilmesi konusunda engelleyici bir diğer
 faktör ise, elbette ki terapi okullarıyla ilgili görüşü engelleyici unsurlardır. Psikoterapi gibi girift bir 
alanda çalışan profesyonellerin yönlendirme ve sağaltıma ihtiyaç duyması bir noktaya kadar anlaşılabilir 
olsa da, gerçek uzmanlığın gelişimi açısından, ilgili faktörlerin a priori olarak görmezden gelinmesi 
engelleyici bir faktördür. Bunun karşısına, ilk öğrendiğimiz bir şeyle çelişse bile, belli bir konu başlığı ve 
hasta için ilgili olabilecek her türlü şeye açık olan “Genel Psikoterapi” (Grawe, 1999; Caspar, 2010) 
konabilir. 

“Kendimizi güvende
 hissetme 
düzeyimiz, artan 
uzmanlığımıza 
paralel olarak artış 
göstermez.”

Son olarak ve çok önemli bir şey daha: Kendimizi güvende hissetme düzeyimiz, artan uzmanlığımıza 
paralel olarak artış göstermez. Dreyfus (2004), basit olan üzerinde ustalaşmadaki yükselmenin, 
meslekte yeni olanları yönlendiren bağlamdan ayrı kuralların, ilk olarak güvende olma duygusunu da 
arttırdığına işaret etmiştir. Ancak uzmanlık geliştikçe, profesyoneller (bu noktada terapistler) 
psikoterapinin bundan daha girift olduğunu ve kendilerinin, başkalarından farklı olarak, hastalarını 
anlamak için doğru modelleri tercih etme sorumluluğu taşıdıklarını fark etmektedir. Herkesin kabul 
ettiği bu girift olma durumunun artması, güvensizlik hissinin geçici olarak artmasına neden olur. 
Dreyfus, güvensizliğin kabul edilmesi ve üzerinde çalışılması gerektiğini; daha fazla gelişim için en iyi 
fırsat olduğunu savunmaktadır. Bu açıdan düşünüldüğünde, hiçbir zaman büyük sorunlarla 
karşılaşmadıklarını ileri süren psikoterapi eğitimcileri ve süpervizörleri, kötü örneklerdir ve bu yüzden 
de engelleyici bir faktör teşkil edebilirler. 

Göz önünde bulundurmamız, planlamamız ve biçimlendirmemiz gereken birçok şey oluşunun sağladığı 
mekanikleşmeyle serbestleşen bilgi işleme kapasitesinden faydalanmak ve bunu somut süreçte hastayla 
ilgili neyin olup bittiğinin daha derinlikli bir analizini yapmak için kullanmak durumundayız. Söz konusu 
mekanikleşme kıymetli olsa da, özel olarak ilgilenilmesini gerektiren sorunları fark edebilmek için, 
mekanikleşmeden uzaklaşmamız gerekir.
“Daha iyisini yapabilirdim” düşüncesiyle canımızı sıkmamak için, terapi esnasındaki edimlerimize karşı 
eleştirel kalmalıyız. Bu konuda kendimize güvenmeli ancak özgüvensizlik yaşamamalıyız. Diğer yandan 
da, her zaman farklı görüşlerin ve potansiyel edim biçimlerinin var olduğunun da farkında olmalıyız. 
Yaptığımız şey o zaman yapabileceğimiz şeylerin en iyisi olmamışsa da, üzerinde (özellikle de 
yetersizlikler üzerinde) düşünmememiz gerektiği anlamına gelmez, ileride karşımıza çıkabilecek benzer 
görevlerde çok daha iyisini yapma konusunda bizi yüreklendirir. 
Kasıtlı alıştırma (Erissson, 2009) açısından, pratik yapmanın imkanlarını aramalıyız. Burada kavramı daha
 fazla açıklamaya gerek olmamakla birlikte, somut eğitim imkanlarının geliştirilmesi aranmalıdır. Birçok 
açıdan bunun ideal yolu, bir uçuş simülatörüne benzer bir biçimde, terapi simülatörü oluşturulmasıdır.

Bence şu aşikar ki, bireyin “gerçek pratik” esnasında otomatik olarak bir şeyler öğrendiği fikri, Olimpik 
atletlerin çalışmaya ihtiyacı olmaksızın en iyi şekilde Olimpiyat oyunları esnasında öğrenebileceklerini 
savunmak kadar naiftir. Simülatörler üzerinde pilot eğitimi yapılmasa acaba kaç uçak düşerdi? 
Terapistler de simülatör eğitimi alsaydı acaba kaç terapiden daha iyi sonuçlar alınırdı?

Bu her ne kadar geleceğe yönelik bir şey olsa da, parlak meslektaşlarımızın bizi uğraştıran sorunlara dair 
yazdıkları şeyleri okuyabiliriz; ister gayriresmi olarak ister düzenli gözlemler halinde meslektaşlarımızla 
konuşabilir, hastalarla hayali etkileşimler kurabiliriz. Usta terapistler, “durmaksızın öğrenen” bireyler 
olarak tarif edilir (Sperry & Carlson, 2014). Her psikoterapistin bu şekilde ekstra çaba gösterme 
konusunda istekli ve yeterli olduğunu varsaymak gerçekçi olmaz (aile yaşamı gibi dışsal faktörler de 
devreye girebilir) ve yeterli derecede iyi “tek” terapist olarak kalma yönünde açık veya örtük bir karar 
alan hiçkimse, somut, bilgiye dayalı ve motive bir iş yaptığı için kendini kötü hissetmemelidir. 

devam ediyor

4. Terapistler bu engelleyici faktörlere nasıl karşı koyabilir ve terapötik uzmanlıklarını
 zaman içinde, yeteneklerinin el verdiğinin en iyisine, güvenilir bir şekilde nasıl 
geliştirebilirler? 
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Ciddi olarak spor yapan herkesin, motivasyon, koşullar ve mevcut performans seviyesi Olimpiyatlara 
katılmaya elvermediği zaman kendini kötü hissetmesi gerekmez. DeRubeis, Cohen, Forand, Fournier, 
Gelfand, vd. (2014), her hastanın iyi bir sonuç için illa ki süper bir doktora ihtiyaç duymadığı 
görüşündedir. Ancak isteyenler ve ekstra çaba gösterebilirim diyenlere yönelik nitelikli, ampirik temelli 
tavsiye ve programlar sunabilmemiz için elimizden geleni yapmamız gerekmektedir. 

5. Araştırmalar (psikoterapi alanında veya başka alanlarda) terapötik uzmanlık ve 
bunun gelişimi  hakkındaki fikirlerinizi nasıl etkiledi? Lütfen bir veya iki örnek verin.

Genel olarak, psikoterapi araştırmasında, uzmanlık konusunda az sayıda araştırma vardır. Böyle bir 
durumda, diğer alanlardaki uzmanlık araştırmalarına bakmak mantıklı olacaktır. Böyle bir tek kaynak 
örneği vermem gerekirse, Anders Ericsson’un kasıtlı alıştırma üzerine ancak özellikle bunun üzerine 
olmayan çalışmasını zikredebilirim. Psikoterapiye dair olmayan diğer etkili yazarlar Dreyfus & Dreyfus’tur 
(1986; Dreyfus 2004): Yaptıkları çalışmada, uzman sezgisinin, naif sıradan bir sezgiden nasıl ayrıldığını ve 
tekrarlı kasıtlı bilgi işleme yoluyla nasıl gelişim gösterdiğini açıklamaktadırlar. Ek olarak, güvende hissetme
 düzeyinin, uzmanlığın artışına paralel olarak artmadığı şeklindeki gözleme katkıda bulunmaktadırlar (bkz.
 yukarıdaki bölüm). 

Üzerimde tesiri olan bir başka kimse de, psikoterapi araştırmalarından sevgili meslektaşımız Antonio 
Pascual Leone’nin babası, Bilişsel Bilim İnsanı Juan Pascual Leone’dir. Sezgisel ve rasyonel-analitik bilgi 
işlemenin eşgüdümü üzerine yaptığı çalışmanın üzerimde etkisi olmuştur. Araştırmamızda da, kendisinin 
tarif ettiği iki mod arasındaki geçişlerin, uzman terapistler arasında yaygın olduğunu tespit ettik.

Psikoterapi araştırması alanında, hastalar ve terapistler arasında çeşitliliğin bol olduğuna ve bu nitelikli 

 Dolay

terapinin nasıl işleyeceğinin sırrının da, bu çeşitlilikte yattığına dikkat çeken pek çok yazar vardır. Bu 
ayrıca, kendi araştırmamızda tekrar tekrar keşfettiğimiz bir şey olmuştur. Elbette bu, nitelikli eğitim ve 
terapi çıktılarını ortaya koyduğu görülen tek bir yolda yürümeleri için zorlamak anlamına gelmemektedir. 
Bunun aksine, terapi yapmanın ve eğitimin birden fazla yolunu bulmanın iyi olabileceğini kabul etmemiz 
daha iyi olacaktır. ısıyla, terapistler arasındaki farklılıklarına dikkat çekerek bireyselleştirilmiş 
eğitimler sunmayı tercih etmemiz gerekir. Buna dair bir ütopyayı, 1997 tarihli makalemde tanımlamıştım. 

“Terapistler 
arasındaki 
farklılıklarına  
dikkat çekerek 
bireyselleştirilmiş 
eğitimler sunmayı 
tercih etmemiz 
gerekir.”

Kaynaklar:
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“Büyük bir terapist 
belki de daha büyük 
bir olgunluğa ve 
esenliğe giden daha 
uzun bir yolda 
hastanın 
rahatsızlığının 
artmasına sebebiyet 
verir.”

1.  Psikoterapi  uygulaması  uzmanının  (araştırmacı
 veya akademisyen  olarak  değil)  ne  olduğu  
konusundaki  kişisel tanımınızı bizimle paylaşır 
mısınız?

Bir psikoterapi uygulaması uzmanı aşağıdaki Paradoksal Özellikler listesinde yansıtıldığı gibi insani bir 
derinliğe sahip olan ve Bilişsel, Duygusal ve İlişkisel olmak üzere üç Merkezi Özelliği yeterli düzeyde 
entegre edebilen kişidir. Aşağıdaki iki şekle bakınız.

devam ediyor

Şekil 1. Paradoksal Özellikler

Şekil 2. Merkezi Özellikler

Uzmanlık üzerine Yapılandırılmış Röportajlar, devam

Thomas M. Skovholt 
University of Minnesota, ABD
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“Pratisyenin işi için
 üç tane ana veri 
kaynağı vardır: 
Teoriler/Araştırma
lar, Pratisyen 
Verileri ve Kişinin 
Özel Hayatı.”

“Uzmanlığa giden 
yolda üç önkoşul ile 
başlayın: ilişki odaklı
 olma; belirsizliğe ve 
muğlaklık 
kumpasına 
sürüklenme; 
başkalarına etkin 
şekilde uyum 
sağlama.”

2. Bu uzmanlığı değerlendirmek için nasıl bir yol izleriz?

Uzmanları bulmak için meslektaşlarımızdan aday göstermelerini istedik ve gösterilen adaylarla 
röportajlar yaptık. Bu yöntemin güçlü yanları olduğu gibi zayıf yanları da var. Bazı araştırmacılar, 
pratisyenleri karşılaştırmak için, semptomların azaltılması ile tanımlanan uzmanlığı araştırmanın bir 
yöntemi olarak, terapi sonrası semptomlardan oluşan bir kontrol listesi kullanılırlar. Bununla birlikte, 
semptomlarda görülen azalma, sayılarla ölçmenin ve psikoterapiyi ana sıkıntı sebeplerinden birinin- 
anksiyete, depresyon veya öfke- azalması olarak tanımlamanın girdabına kapılmaya dönüşebilir. Elbette 
sıkıntının azalması çok iyi bir terapi sonucudur. Fakat, büyük bir terapist belki de daha büyük bir 
olgunluğa ve esenliğe giden daha uzun bir yolda hastanın rahatsızlığının artmasına neden olabilir. Bunu, 
örneklemimizde ismi en çok verilen Usta Terapist kendisiyle yaptığımız röportaj sırasında söyledi. Bir 
analoji ile örnek vermek gerekirse iyi bir atlet çalıştırıcısı, optimum gelişime giden yolda atlet için zorluk 
seviyesini sürekli arttırır.
Performansın fazla erken ölçülmesinin istenmeyen sonuçlarına bir örnek de şudur: Üniversitelerde 
notların yükselmesi kısmen öğrenci değerlendirmeleri yüzünden olmuştur. 19 yaşındaki bir üniversite 
öğrencisinin başarısız olduğu bir dersin hocasına yüksek notlar vermesi zordur, bunların farklı alanlar 
olmasına rağmen.

3. Terapötik uzmanlığın zaman içinde gelişmesini engelleyen ana faktörler sizce 
nelerdir?

• İyileşme için sürekli ve yoğun bir arayış önemlidir. Bu azaldığı zaman, bataklığa saplanırsınız. 
Gelişme bir süreçtir, bir sonu yoktur.

• Geribildirim almamak ve bunu yaptığınız işi geliştirmek için üretken bir biçimde kullanmamak. 
Geribildirim almanın pek çok yolu vardır, mesela hastanın ince verilmiş reaksiyonları, geribildirim 
formları, kişinin kendi iç yansımaları ve danışma grupları. Terapist narsizmi, kabul edildiği takdirde 
pratisyenin kendi gelişimi için rehberlik edebilecek zorlayıcı geribildirimleri engellemesi gibi pek çok 
nedenden dolayı tehlikelidir.
• Terapistin kişisel hayatında canlılık kaynağı olan şeylerde azalma. Terapi, hastanın moralsizliği ve 
çaresizliği ile savaşmak için terapistten büyük miktarda pozitif enerjisi alır.

• Pratisyenin kendi hayatındaki zorlayıcı hedeflerin azalmasından kaynaklanabilecek can sıkıntısı. 
İnsan deneyiminin yeni alanlarını keşfetmek yenilenmiş performans endişesi getirirken, aynı küçük 
alanda tekrar tekrar çalışmak bezdirici olabilir.

• Pratisyenin işi için üç tane ana veri kaynağı vardır: Teoriler/Araştırmalar, Pratisyen Verileri ve Kişinin 
Özel Hayatı.  Hepsi önemlidir. Bunların her biri pratisyenin kendini geliştirmesine yardımcı olur.

devam ediyor

• Kendi terapimizi yapmak elbette ki pek çok açıdan önemlidir.

• Genel olarak, engeller, kişinin kendi hayatndaki maceralarından öğrenmemesinden kaynaklanır.

4. Terapistler bu engelleyici faktörlere nasıl karşı koyabilir ve terapötik uzmanlıklarını 
zaman içinde, yetenkelerinin el verdiğinin en iyisine, güvenilir bir şekilde nasıl 
geliştirebilirler?

Uzmanlığa giden yol metaforunu kullanan görüşlerden biri şöyledir:  Uzmanlığa giden yolda üç Önkoşul
 ile başlayın: İlişki Odaklı Olma; Belirsizliğe ve Muğlaklık Kumpasına Sürüklenme ; Başkalarına Etkin 
Şekilde Uyum Sağlama. Bu Yoldaki Önemli İşaretler: İşaret #1: Ustaya Öfke—Gelişmeye Duyulan Yoğun 
İstek. İşaret#2: Yıllar Boyunca Süren Bilinçli Uygulama. İşaret#3: Geribildirime Açık Olmak Fakat Bu 
Nedenle Yoldan Çıkmamak. İşaret#4: Alçak Gönüllülük. İşaret#5: Derin Koçluk Bağı Kurmak. İşaret#6: 
Sınırlı Cömertlik. Bir uzmandan sevilen bir alıntı: 68 yaşında, uzman seviyesinde işin zevk ve etkinliğini 
şöyle tarif etmiştir:  

“Azalan kaygı ile, hastalarımdan giderek daha da az korkar oldum ve bu bana kedime ait 
geniş beceri ve prosedür repertuvarını kullanmamda kolaylığk sağladı. İhtiyacım olduğunda 
kullanmama daha hazır hale geldiler. Ve bu gibi anlarda, şunu anladım ki birileri kendi özel 
dünyalarını benimle paylaşma isteği duyuyor ve benim yapacağım iş onlar için son derece 
pozitif sonuçlar doğuracak. Bu bana büyük bir zevk verdi.” 4  

Soru 4’e bir cevap daha. Skovholt Profesyonel Dayanıklılık ve Öz Bakım Envanterinde  dört boyut 
vardır Profesyonel Canlılık, Kişisel Canlılık, Profesyonel Stres ve Kişisel Stres. Bu alanaların hepsi, 
pratisyen gelişiminin engellenmesinin önüne geçmek için pratisyenler tarafından aktif olarak ele 
alınmalıdır.
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“Azalan kaygı ile, 
hastalarımdan 
giderek daha da az 
korkar oldum ve bu
 bana kedime ait 
geniş beceri ve 
prosedür 
repertuvarını 
kullanmamda 
kolaylık sağladı.” 

“Terapi ve 
danışmanlık, 20. 
Yüzyılın son 
yarısının en büyük 
buluşlarından biridir
 çünkü insanın 
sıkıntısının 
azaltılmasında etkin 
bir yöntemdir.”

5. Araştırmalar (psikoterapi alanında veya başka alanlarda) terapötik uzmanlık ve 
bunun gelişimi hakkındaki fikirlerinizi nasıl etkiledi? Lütfen bir veya iki örnek 
verin.
Bu soruya kişisel bir hikaye ile cevap verebilirim. 1970’lerde Helge Ronnestad (şimdi Oslo 
Üniversitesinde Profesör) ile ben Missouri Üniversitesinde psikolojik danışmanlık programında sınıf 
arkadaşıydık. Joe Johnston ve Helge’nin Norm Gyburs kariyer gelişimive kariyer psikolojisinde 
uzmandılar. Helge ve ben, bize göre daha ilginç olan danışmanlık ve psikoterapi alanında çalışmaya 
başladığımız için bu alana müsamaha gösterdik. Bununla birlikte, on yıl kadar sonra, Nisan 1985’te, 
Kanada’da düzenlenen hipnoz üzerine bir konferanstan sonra, beni Minnesota’da ziyaret etti. Birlikte 
terapist ve danışmanların kariyer gelişimi üzerine çalışmaya karar verdik. Ve böylece sonraki on sene 
boyunca bunu yaptık! Ve bu süreç bıyunca pek çok kitap yazdık.   Yakın zamanda, danışmanlarımız 80 
ve 82 yaşlarında emekli olurken, Helge ve ben geri döndük ve terapist ve danışmaların kariyer gelişimi 
üzerine bir konuşma yaptık. Çemberi kapatacak olduğu için bu etkinliğe davet edilmiş olmamız bizim 
için büyük onurdu- kariyer gelişiminden kariyer gelişimine.

Profesyonel gelişme, çok katmanlı bir içsel gelişim (kendi olma) sürecidir. Bunu profesyonel eğitim ile 
dışsal gelişim ve ardında da yeni ve uzun bir içsel gelişim izler. Bir analoji olarak, sanatçılar önce resim 
yapmaya başlarlar sonra resim yapmayı öğrenmek için sanat okuluna giderler ve daha sonra yine kendi 
kendilerine devaö ederler (içsel-dışsal-içsel). Benim görüşüm, uzman pratisyenler işlerinde bilim bilen 
sanatçılardır. İkinci olarak, profesyonel gelişim, terapistin yoğun büyüme isteğine bağlı uzun bir evrim 
sürecidir. Okulda Freud’un son aşaması Genital’in Ergenlik’ten Ölüme kadar devam ettiğini 
öğrendiğimiz zamanı hatırlıyor musunuz? Sanki 15 ve 85 arası hep aynıymış gibi. Bunun aksine, 
profesyonel gelişim uzun, yavaş, inişli çıkışlı, bazen döngüsel bir süreçtir.

Bana bu soruları sorduğunuz için teşekkür ederim. Terapi ve danışmanlık, 20. Yüzyılın son yarısının en
 büyük buluşlarından biridir çünkü insanın sıkıntısının azaltılmasında etkin bir yöntemdir. Bu mesleğin
 bir parçası olduğum için çok mutluyum!  

Kaynaklar
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devam ediyor

Kâğıt üzerinde 
tutulan envanterler, 
hastanın sübjektif 
tecrübesindeki 
kalitatif değişimi 
yakalamakta ne yazık
 ki yetersiz 
kalmaktadır

Psikoterapi uygulamasında uzmanlığı ya da ustalığı nasıl 
tanımlayabiliriz?
Bana öyle geliyor ki bu ancak elde etmeyi başardığımız sonuçlar 
ile ölçülebilir.  Burada, Beck Depresyonu Envanterinde bir kayma 
gibi kantitatif sonuçlardan bahsetmiyorum sadece; hastanın

hayatında önemli derecede fark yaratan gerçek klinik değişiklikten bahsediyorum. Değişimin kalitesi 
son derece önemlidir. Elde edilen sonuçlar üzerine çalışma yapmış ve hastalarla tedavi sonrasında 
derinlemesine görüşmeler gerçekleştirmiş ilk dinamik terapistlerden biri olan David Malan, kâğıt 
üzerinde tutulan envanterlerin, hastanın sübjektif tecrübesindeki kalitatif değişimi yakalamakta ne 
yazık ki yetersiz olduğunu tespit etmiştir. Hastanın sağlığının ve ilişkilerinin kalitesinin sadece değişimin
 spesifik örnekler üzerinden anlatıldığı derinlemesine görüşmeler ile anlaşılabileceğini öne sürmüştür.

Kendi süreçlerimi ve sonuçları takip etmek için, tüm seanslarımı videoya kaydederim ve 1, 5 ve 10’uncu
 yıllarda takip gerçekleştiririm (şu anda 20-30 yıllık takip verilerim bile mevcut!). Verilen herhangi bir 
zamanda sadece gördüğümüzü görebiliriz ve duyduğumuzu duyabiliriz. Elinizde inceleyecek bir video 
kaydı olması, hastalara yanıt verme baskısı olmadığı bir zamanda, hastayı inceleme ve anlama için ve 
aynı zamanda ikinci bir bakışta belirgin hale gelen hataları ve kör noktaları belirlemede bize bir şans 
daha verir. Denetim ve danışma amacıyla olsun ya da eğitim verme için olsun, başkalarına video 
kaydını inceletmek bu pratiğe değer katar.

Hastalar bizim en iyi denetçilerimizdir ve bize değerli geri bildirimlerde bulunurlar. Yinelemek 
gerekirse, spesifik bir konudaki sözlü geri bildirimi kağıt üzerindeki verilerden daha faydalı buluyorum. 
Bu tedavi boyunca sürekli olarak yapılan bir şeydir. Ayrıca, takip gerçekleştirerek, değişimin uzun süreli 
olup olmadığını ve büyümenin devam edip etmediğini ya da geri dönüşler olup olmadığını 
değerlendirebiliyorum. Ne tür hastalarda daha başarılı olduğumu, hangi gruplarda zorluk çektiğimi 
keşfetmek bana sürekli gelişimim için kullanabileceğim ilave bilgiler sunuyor.

Kısa bir süre önce, birlikte yaptığımız şeyin pek yürümediğini (her ne kadar bazı süreçler olağanüstü 
faydalı olarak görülmüş olsa da) fakat kendisi üzerinde büyük etki bıraktığımı söyleyen bir hastaya 
uyguladığım bir tedaviyi sonlandırdım. Bana neredeyse ilk anda güvendiğini, benim sağlam, soğukkanlı 
ve ortaya çıkarması gereken her şeye açık göründüğümü söyledi. Onun deneyimine göre ben dürüst ve
 karakter sahibi biriydim ve kendi ihtiyaçlarımdan çok kendisine ve iyileşmesine kendimi adayacağımı 
hissetmişti. Buna benzer geribildirimlerin yıllar içerisinde oldukça sıklaştığını fark ettim. Hastalar, 
kaçındıkları duygularla yüzleşme konusunda yardım almanın önemli olduğunu ifade ediyorlar ancak asıl
 önemli ve etkili olan benim kim olduğum ve onlara sunduğum ilişki biçimi (içinde işbirliği ve ortaklığın 
olduğu). Bu durum, süper doktorlar (supershrinks) literatürüne de yansımış gibi görünüyor. Tutkuyla 
bağlı oldukları ve ustalıkla uyguladıkları bir tedavi modeline sahipler ancak aynı zamanda esnek, 
ulaşılabilir, özgün, duyarlı ve son derece iddialılar ve mümkün olan en iyi sonuçları alabilmek için 
kendilerini de hastalarını da zorluyorlar.

Pek çok açıdan, ben kendi kendimin denetleyicisiyim. Dinamik psikoterapiyi neredeyse 40 yıldır 
uyguluyorum. İlk başlarda iyiydim ama mükemmel değildim. Tutarlı sonuçlar alamıyor oluşumdan 
dolayı hayal kırıklığına uğramaya başlamıştım. Özgün eğitimimin bana verdiklerinden, yani teoriden ve 
yorumlamadan daha fazlasına ihtiyacım vardı. Davanloo ile tanışıp ISTDP’de eğitim aldıktan sonra, çok 
daha sistematik ve etkin bir biçimde müdahale etme araçlarına sahip oldum. Yaratabildiğim değişimin 
derinliği ve genişliği, daha önce ulaştığımdan çok daha geniş bir yelpazede hastalarla birlikte çarpıcı bir 
artış gösterdi. Elbette kendi gelişimime de her zaman önem verdim. Sürekli okudum, konferanslara 
katıldım ve kendimi değerlendirdim ama etkinliğimi asıl arttıran şey tutkuyla istediğim çok etkili bir 
yöntem bulmuş olmaktı. Uzman olmak ve yapabileceğimin en iyisini yapmak konusunda motive 
olmuştum.
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“Kendi süreçlerimi 
ve sonuçları takip 
etmek için, tüm 
seanslarımı videoya
 kaydederim ve 1, 5 
ve 10’uncu yıllarda
takip yaparım.” 

“Terapistin kişisel 
gelişimini ihmal 
ettiğimizi 
düşünüyorum” 

Bir eğitmen ve öğrenci danışmanı olarak, teori ve tekniği öğretebileceğimin, ancak niteliği 
öğretemeyeceğimin farkındayım. Karmaşıklığın ve belirsizliğin bütünlüğünü ve toleransını öğretmem 
mümkün değil. Kaygı ve acının karşısında duygusal uyumu veya cesareti öğretemem. Ancak, bunlar 
modelleyebileceğim özelliklerdir ve stajyerlerin zamanla bu nitelikleri geliştirmesine yardımcı 
olabilirim. Yani, öğretmek ve geliştirmek ayrı şeylerdir. Terapistin kişisel gelişimini ihmal ettiğimizi 
düşünüyorum. Beceri kazandırmak yeterli değildir, insanları geliştirmek gerekir. Biz tedavinin ve 
aktarımının aracıyız ve bu nedenle etkin olabilmek için “uyum içinde” olmamız gerekiyor. Her gün 
sürekli olarak beceri alıştırmaları yapabilirsiniz, ancak belirli bir durumda bu becerileri ne zaman 
kullanacağınızı bilmiyorsanız veya bunları dikkatlice nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız, başarılı 
olamayacak hatta belki ters tepecektir. Bu karmaşık bir konudur.
Belki de bu, uzmanlığın yaşam boyu süren bir çaba olduğunu söylemenin bir yoludur. Ustalığa giden 
yolda kestirme yoktur. En iyi terapistlerin, seanslar arasında öğrenmeye, yeteneklerini yansıtmaya ve 
geliştirmeye, ortalama meslektaşlarının harcadığından 7 kat daha fazla vakit harcadıklarını biliyoruz. 
Farkı yaratan sadece zaman mı? Bence değil. Sadece tutkulu ve ısrarlı olanlar, bu tür bir zamanı kendi 
gelişimlerine ayırmaya isteklidirler. Yani, tekrar belirtmek gerekirse, uzmanlığa ulaştıran şey, arzu, 
tutku, sıkı çalışma, zaman ayırmaya istekli olma, geri bildirim alma ve büyümeye devam etmenin 
karmaşık bir karışımıdır.

Kendi kendimizi değerlendirirken çok doğrucu olduğumuz söylenemez, bu yüzden tek başına çalışmak
 ve denetime tabi olmamak, uzmanlığın gelişiminde büyük bir engeldir. Araştırmalar, elde ettikleri 
sonuçlar en alt çeyrekte olan terapistlerin kendilerini en üst çeyrekte puanladıklarını ortaya 
koymuştur. Geri bildirim olmadan, yarıştan ciddi şekilde kopabiliriz. İlginçtir ki en iyi performans 
gösterenler kendilerini iyi ve yetkin olarak görüyorlar ama çok iyi olduklarını düşünmüyorlar. 
Alçakgönüllüler ve her zaman daha iyisini yapmak istiyorlar. Bu yüzden kendimizi olduğumuzdan iyi 
görme, kendini beğenmişlik ve kişisel tatmin duygusu büyük bir engel olabilir. Paradoksal olarak eğer 
birisi kendisini usta olarak görüyorsa, muhtemelen değildir! Benzer şekilde, bir yöntemi idealize edip 
esnek bir şekilde uygulamak yerine katı bir şekilde bu yönteme sıkı sıkıya sarılırsak, kendi gelişimimizi 
engeller ve tedavi etkinliğini zayıflatırız.

Geniş bir alanda ve sıklıkla okuyarak, alanımızdaki son gelişmeleri takip edebiliriz. Her ay psikoterapi 
dergilerini ve kitaplarını okumaya ek olarak, yetişkin gelişimi hakkında da okuma yapıyor ve Robert 
Kegan gibi insanlardan çokça etkileniyorum. Özellikle, yetişkin gelişiminin ilk aşamasının 
(sosyalleştirilmiş zihin) ötesine, kendi yolunu çizmeye geçme gerekliliğinin önemine yaptığı vurgu, 
psikoterapötik tekniklerin ustaca uygulanmasının ön şartıdır. Yine, sadece teoriyi ve tekniği öğretirsek 
ve stajyerlere kendilerini inşa etme aşamasına geçmede yardımcı olacak yollar geliştirmezsek, uzman 
olamazlar.

Liderlik üzerine olan literatür de psikoterpide uzmanlık alanına dahil olmuştur. Geçen yaz, Bob 
Anderson’la bir hafta süren liderlik üzerine bir atölye çalışmasına katıldım. Dış oyunun her zaman iç 
oyun tarafından oynandığı iddiası, iş dünyası liderleri için olduğu gibi terapistler için de geçerlidir. 
Öz yansıma ve kendini geliştirme, uzmanlığın gelişimi için temel gerekliliklerdir. 

Daha önce sözü edilen bilimsel okumaya ek olarak, sanatı da hayata dahil etme, insan olarak kendimizi 
geliştirmemizi kolaylaştırır. Bunu doğrulayacak bir veri sunamasam da, psikoterapideki uzmanların 
çoğunun edebiyat eserlerini okuduğunu, tiyatroya gittiğini, film izlediklerini ve kendi yaratıcılıklarını 
keşfetmeye çalıştıklarını fark etdiyorum. Uzmanların çoğu kitap kurdu ve ansiklopedik bilgiye sahip 
kişiler - pek çok şeyle ilgileniyorlar. Kuantum fiziği, nörobilim ve maneviyata ve sanata olan ilgim, kendi 
karmaşıklığımı arttırıyor ve çalışmamı hastalarla zenginleştiriyor. Sonunda uzmanlar üstün meta-bilişsel
 beceriler geliştiriyor ve hem karmaşıklığı hem de belirsizliği tolere ediyor. Olağanüstü cerrah ve yazar 
Atul Gawande, “Başarısızlık ve Kurtarma” başlıklı makalesinde bu konuya değinir. Yazıları sürekli bir 
bilgi ve ilham kaynağı olmuştur.

Uzmanlık, yaşam boyu süren bir arayıştır ve hem kim olduğumuzu hem de ne yaptığımızı sürekli olarak
 geliştirmeyi gerektirir. Aslında, bu benim Dinamik Psikoterapide Etkinliği Maksimize Etmek isimli en 
son kitabımın tezidir.
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Uzmanlık üzerine Yapılandırılmış Röportajlar, devam

devam ediyor

David D. Burns
Stanford Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, ABD

“Bana göre, 
uzmanlığı 
değerlendirmenin 
tek yolu, hastanın 
gelişimini kısa ve 
yüksek güvenilirliğe
 sahip değerlendirme
 testleriyle 
izlemektir.”

“Yaptığım araştırma, 
depresyon, kaygı ve 
öfke yoğunluğunun 
yanında, intihar 
eğilimlerinin 
değerlendirilmesinde 
terapistin yeterliliğinin
 aslında yüzde 10dan 
az olduğunu 
göstermektedir.”

Bana bu harika sorulara cevap verme şansı verdiğiniz için 
teşekkür ediyorum. Çok güzel bir fırsat! Bildiğiniz gibi, tüm bu 
önemli konulara dair oldukça güçlü fikirlerim var; ancak tüm 
fikirlerim geçerli değil.

1. Psikoterapi uygulaması uzmanının (araştırmacı veya akademisyen olarak değil) ne 
olduğu konusundaki kişisel tanımınızı bizimle paylaşır mısınız?
Bir psikoterapi uzmanını, depresyonla ve herhangi bir kaygı bozukluğuyla başa çıkmaya çalışan çok 
sayıda bireye yönelik, son derece hızlı, kalıcı ve eksiksiz iyileşme sunabilen biri olarak görüyorum. 
Burada “iyileşme” sözcüğünü, semptomların tamamen ortadan kaldırılması olarak tarif ediyorum. İlk 
iyileşme sonrasında, Nüks Önleme Eğitimi (“Relapse Prevention Training”, RPT) önem kazanacaktır. 
Çünkü hastanın negatif düşünce ve hisleri MUTLAKA geri dönecektir. Hastanın bunun farkında olması 
ve nüks edişlerle, ortaya çıkmalarından ÖNCE başa çıkma konusunda elinde araçların olması çok 
önemlidir. 

2. Bu uzmanlığı değerlendirmek için nasıl bir yol izleriz?

Bana göre, uzmanlığı değerlendirmenin tek yolu, hastanın gelişimini kısa ve yüksek güvenilirliğe sahip 
değerlendirme testleriyle izlemektir. TEAM-BDT terapistlerinden, depresyonu, kaygıyı ve öfke 
yoğunluğunu; bunların yanı sıra intihar dürtülerini, her bir terapi seansının hemen öncesinde ve hemen 
sonrasında, istisnaya yer vermeksizin ölçmelerini isteriz. Bunu yaparken, benim geliştirdiğim Kısa Duygu 
Durumu Anketini (Brief Mood Survey - BMS) kullanmaktalar. Bu anket, kısa ve yüksek güvenilirliğe sahip 
bazı testlerden oluşmaktadır. Hastalar, BMS testlerini seansın başlamasından hemen önce ve bitişinden 
hemen sonra, bekleme odasında doldururlar ve bu sayede terapi süresi testlerle harcanmamış olur. 
Seans sonrasında, hastalar ayrıca Terapi Seansı Değerlendirme formu üzerinde terapistlere not 
vermektedir. Bu formda da, terapistin sergilediği empati, yardımcı olmada istekliliği ve terapötik 
ilişkinin diğer boyutları gibi son derece hassas skalalar yer almaktadır. Tüm değerlendirmeler kısa ve 
kullanıcı dostu olup, doğruyu yansıtmaktadır. 
Bazı terapistler arasında, hastaların anketleri doldururken dürüst davranmayacağına dair yanlış bir 
inanış vardır. Ancak görünüşe göre, bunun tam tersi geçerlidir. Hastalar son derece dürüsttür ve 
geliştirdiğim anketleri ilk kez kullanan terapistler, başlangıçta birçok seans sonunda, hemen hemen tüm
 hastalarının cevaplandırdığı anketlerin çoğunda veya hepsinde başarısız not alabileceklerini görecektir. 
Ancak, olumsuz geribildirime verilebilecek etkin cevaplara ilişkin eğitim ve uygulamalarla, terapistlerin 
çoğu, hastalarıyla nasıl etkileşimde olduklarına dair oldukça radikal değişikliklerin yanı sıra, aldıkları 
notlarda hızlı ve dramatik artışların olduğunu da bildirmektedir.

3. Terapötik uzmanlığın zaman içinde gelişmesini engelleyen ana faktörler sizce 
nelerdir?

Birkaç faktör söz konusu. İlk olarak, çoğu terapist, her terapi seansının başlangıcında ve sonunda 
semptomları ölçmemektedir. Aslında, çoğu terapist, ilerlemeyi izlemek için herhangi bir değerlendirme 
testi kullanmamaktadır. Terapistin yeterliliği üzerine yaptığım araştırmalar, çoğ terapistin, hastanın 
semptomlarını değerlendirmede son derece yanlış yaklaşım bir sergilediğini gösteriyor. Ancak 
terapistler bunun farkında olmamanın yanında, hastalarının nasıl hissettiğine dair makul bir kavrayışa 
sahip olduklarına dair yanlış bir inanışa da sahipler. Yaptığım araştırma, depresyon, kaygı ve öfke 
yoğunluğunun yanında, intihar eğilimlerinin değerlendirilmesinde terapistin yeterliliğinin aslında yüzde 
10'dan az olduğunu göstermektedir. Aynı şey terapistin empati ve yardım etme konusunda istekli olma 
algısı için de geçerlidir: Hastalarla aralarında büyük bir algı farklılığı söz konusudur. Bu yüzden, 
değerlendirme araçları bence kesinlikle zorunludur.
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“Kültler veya dinler 
gibi birbiriyle yarışan 
terapi okullarını 
bertaraf etme vaktinin 
geldiğini 
düşünüyorum.”

“Kullandığımız en 
güçlü öğrenme 
araçlarından biri de, 
oluşturduğumuz 
gruplarda terapistler 
için bireysel 
çalışmalardır.”

İkinci olarak, psikoterapi eğitimi bir hayli zayıf bir alan—yineleyeyim, bu yalnızca şahsi görüşümdür 
ve birileri için kırıcı oluyorsa özür diliyorum!

Üçüncü olarak, terapist uyuşmazlığının, narsisizminin ve çatışma fobisinin; aynı zamanda çıkar 
çatışmalarının, hastaları hesap verebilir kılmak ve yüksek nitelikli terapiyi öğrenmenin ve 
uygulamanın karşısındaki güçlü engeller olduğuna inanıyorum. 

Dördüncü olarak, kültler veya dinler gibi birbiriyle yarışan terapi okullarını bertaraf etme ve bilimsel, 
veriler ışığında ilerleyen bir terapi biçimini geliştirme vaktinin geldiğini düşünüyorum. Bunun 
meslektaşlarımla birlikte geliştidiğim bir versiyonu TEAM-BDT’dir. Yeni bir terapi okulu olmamakla 
birlikte, terapinin bir bütün olarak nasıl işlediğini ve terapi yapmayı anlamak için bir hayli yeni bir 
yapıdır. 
Beşincisi, TEAM’nin temel bileşenleri, hasta direncinin hızlıca azaltılması ve bu arada on beş yeni ve 
yenilişkçi tekniğin kullanılmasıdır. Ancak direnci azaltmayı bilen çok az sayıda terapist bulunmaktadır. 
Bu nedenle terapistler çıkmaza girmekte ve onlara sürekli “evet, ama şu da var” gibi cevaplar veren ya 
da başka şekilde direnen hastalara yardım etmeye çabalamaktadır. Direnci azaltmak için yeni 
TEAM-BDT yöntemleri, oldukça gönüllülük esaslıdır ve bana göre, psikoterapide önemli bir gelişimi 
temsil etmektedir. 

4. Terapistler bu engelleyici faktörlere nasıl karşı koyabilir ve terapötik uzmanlıklarını
 zaman içinde, yetenkelerinin el verdiğinin en iyisine, güvenilir bir şekilde nasıl 
geliştirebilirler? 
Maalesef narsistik bir biçimde kendi reklamımı yapıyormuşum gibi olacak ancak ilgilenen klinisyenlere 
(www.feelinggood.com) web sitemi ziyaret etmelerini ve TEAM-BDT’ye ilişkin bilgi edinmelerini tavsiye 
edeceğim. Bunun yanında, Mt. View Kaliforniya’daki Feeling Good Enstitüsünün web sitesini de 
inceleyebilirler (www.feelinggoodinstitute.com). Haftalık olarak yayınladığım Feeling Good podcastları 
gibi birçok ücretsiz kaynağın yanı sıra, özel ve çevrimiçi dersler gibi ücretli olanaklar da bulunmaktadır. 
Yazmış olduğum Tools, Not Schools, of Therapy adlı kitap da destekleyici olabilir. Bir kez daha 
belirtmem gerekirse, kendi yaklaşımımın tanıtımını yaptığım için özür diliyorum; dolayısıyla, bu 
söylediklerime şüpheyle yaklaşabilirsiniz. Yine de, kendi becerilerini ve klinik çıktılarını iyileştirmek 
isteyen terapistler üzerinde radikal etkileri olabilecek birçok kaynak mevcuttur. Benim için en iyi ödül 
aslında hastaların birdenbire ve çaprıcı bir biçimde iyileşmeleridir ve yeni araç ve yöntemler sayesinde 
artık bunun gerçekleştiğini sıklıkla görüyorum. 
Kullandığımız en güçlü öğrenme araçlarından biri de, oluşturduğumuz gruplarda terapistler için bireysel
 çalışmalardır. Bunun sıklıkla karşılaştığımız sonucu, terapistin egosunun ölümüdür. Bu da, bana göre, 
kişi en iyi terapi becerilerine sahip olmak istiyorsa, zorunludur. Bunun sonrasında hastalarınıza “Nasıl 
hissettiğini tahmin edebiliyorum, ben de yaşamıştım. Sana çıkış yolunu gösterebilirim. Sonu çok güzel 
olacak!” diyebilirsiniz. Deneyimlerime göre, bunlar hastaların gerçekten duymak istedikleri sözlerdir. 
Kendinizi her şeyden önce bir insan olarak, merhametli bir profesyonel olarak aynı anda ortaya koymuş
 olursunuz. 
San Francisco körfez bölgesinde yaşayan veya burayı ziyaret etmeyi düşünen terapistler için, 
Stanford’da her Salı akşamı saat 5 ile 7.30 arasında TEAM-BDT eğitimi veriyorum. Tüm terapistlere 
açık ve ücretsiz bir eğitimdir. Ayrıca her Pazar sabahı, üç dört saatlik yürüyüşlere çıkıyor ve yolda 
bireysel çalışma ve pratik teknikler alıştırmaları yapıyoruz. Eğer gelmek isterseniz, yürüyüşlerimizde de
 yer almak için beni haberdar edebilirsiniz!

5. Araştırmalar (psikoterapi alanında veya başka alanlarda) terapötik uzmanlık ve 
bunun gelişimi hakkındaki fikirlerinizi nasıl etkiledi? Lütfen bir veya iki örnek 
verin.
Bir klinisyen olarak, kontrollü çıktı araştırmaları yapamıyorum ancak psikoterapinin asıl işleyişini 
öğrenme amacına yönelik olarak, zamanla biriken veriler üzerinde birçok kez serbest modelleme 
gerçekleştirdim. Bu çalışmaları, Journal of Clinical and Consulting Psychology gibi birçok psikoloji 
dergisinde yayınladım. Araştırmanın hedefini, terapi “okulu” gözetmeksizin, terapi başarısı veya 
başarısızlığının içerdiği unsurların teşhis edilmesi olarak belirledim. Bu araştırma, aşağıda açılımını 
sunduğum TEAM-BDT sonucunu elde etmemi sağladı:

•  E = Empati: Yeni ve çok titiz empati eğitimi yöntemleri geliştirdik. 

• A = (Paradoksal)  Ajanda (Gündem) Oluşturma:  Hastanın bilinçaltı  direncini  bilinçli  farkındalığa 
dönüştürerek  hızlıca  soğuruyor  ve  hastanın  düşüncelerini,  hislerini  ve  davranışlarını  değiştirme 
yöntemlerini bunun sonrasında uyguluyoruz.
• M = Metotlar: Hastaların düşünme, hissetme ve davranma biçimlerini değiştirmelerine destek  
olmak amacıyla bir düzineden fazla terapi okulundan elde edilen 50 ila 100 farklı teknik kullanıyoruz.  

•  T = Test: Her seansın sonunda semptomları değerlendiriyoruz. Bu da, bireyin duygusal 
röntgeninin çekilmesi anlamına geliyor. Buradan elde edilen geri bildirimler dehşet verici olabiliyor
 ancak elde edilen fayda, her seansın klinisyen için güçlü bir öğrenme deneyimi haline gelmesi 
oluyor.
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Uzmanlık üzerine Yapılandırılmış Röportajlar, devam

devam ediyor

Ruh Sağlığı Enstitüsü, Singapur ve 
Uluslararası Klinik Mükemmeliyet 
Merkezi (ICCE), ABD

“Tecrübesiz bir 
pratisyen uzman 
olduğunu düşünürken 
uzman bir pratisyen ise
 tecrübesiz olduğunu 
düşünür.”

“Bize kullanmamız 
söylenen kriterleri 
değerlendirmek 
yerine, hastanız için 
önemli olan neyse onu
 ölçün.”

1. Psikoterapi uygulaması uzmanının (araştırmacı veya akademisyen olarak değil) ne 
olduğu konusundaki kişisel tanımınızı bizimle paylaşır mısınız?

Tecrübesiz bir pratisyen uzman olduğunu düşünürken uzman bir pratisyen ise tecrübesiz olduğunu 
düşünür. Psikoterapide “uzman” sadece klinik bilgi anlamında değil, süreç bilgisi (örneğin hasta ve 
terapist arasındaki an be an etkişelim) ve koşullara bağlı bilgi (mesela, depresyonda olan biriyle nasıl 
çalışacağınız, bir yakınını kybetmiş biriyle farklı aile içi şiddet görmüş biriyle farklı olacaktır) konusunda 
da derin prensipleri olan kişidir. 

Eğitimimiz, ağırlıklı olarak klinik bilgi üzerine yoğunlaşmakta olup süreç ve koşullara bağlılık konusuna az
 değinilmekte veya hiç değinilmemektedir.

2. Bu uzmanlığı değerlendirmek için nasıl bir yol izleriz?

Hastadan alınan sonuçlar. Hastalarınızdan sadece birinden
 aldığınız sonuç değil, en az 20 hastadan alınan sonuçların 
tümü. Klinik uygulamalarınızda sürekli kullandığınız, 
tercihen semptom özelinde bir ölçü yerine hastanızın iyilik 
durumunu yansıtan bir ölçme aracınız olmasını şiddetle 
tavsiye ederim. Bize kullanmamız söylenen kriterleri 
değerlendirmek yerine, hastanız için önemli olan neyse 
onu ölçün.
Bir diğer yanı da: Belirli alanlarda (örneğin Bilişsel 
Davranışçı Terapi (BDT)) uzmanlarca derecelendirilen 
bağlılıkve klinik yeterlilik ölçümleri, sezgisel olarak 
ölçülebilir görünse de, hastadan alınan sonucu 
iyileştirmez. 2 

3. Terapötik uzmanlığın zaman içinde gelişmesini engelleyen ana faktörler sizce 
nelerdir?

Yetkinlik

4. Terapistler bu engelleyici faktörlere nasıl karşı koyabilir ve terapötik uzmanlıklarını
 zaman içinde, yetenkelerinin el verdiğinin en iyisine, güvenilir bir şekilde nasıl 
geliştirebilirler?
Psikoterapiyi tek başına yapılan bir spor gibi düşünmeyi bırakmanın vakti geldi. Oyundaki 
performansımızı arttırmak için koçlara ihtiyacımız var. Her ne kadar süpervisyon bizim alanımızın “imza 
pedagojisi” olsa da, klinik süpervizyona geleneksel yaklaşım kırılmıştır. Geleneksel süpervizyon, hastadan
 daha iyi sonuçlar alınmasını sağlamaz.  “Fayda” konusundaki hislerimize rağmen, süpervizyondan daha 
iyi sonuçlar amamamızın altı önemli sebebi var:

1. Teori Konuşma

Klinik süpervizyon konusu genellikle vaka tartışmaları, teorik fomülasyonlar, vaka formülasyonları ve 
hatta dedikodu (biri yanımızda yokken onun hakkında konuşurken yaptığımız şey bu değil midir?) 
etrafında döner. 

Daryl Chow
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“geleneksel 
süpervizyon, 
hastadan daha iyi 
sonuçlar alınmasını 
sağlamaz.”

“Daha sonra vaktimizi 
denetlediğim kişinin 
tereddütü üzerinde 
çalışarak harcadık.”

2. Sırtını Sıvazlama

Bize kendimizi iyi hissettiren şey büyümemiz için gereken şeye eşit olmak zorunda değildir. 
Denetlenenin egosu ile başa çıkmak önemliyken, zaman zaman öğrenen kişinin “büyüme sınırına” 
odaklanmakta, yani yardımcı kişi olarak denetlenenin benlik duygusuna yönelmede ve konfor 
alanlarının dışına doğru hafifçe esnemelerine yardımcı olmakta başarısız oluruz. 

3. İlerleme Takibinin Yapılmaması

Sen ve ben iyimser bir takımız. Sonuçların ve katılımın gerçek zamanlı takibi yapılmadığında, bozulmayı
 ve ilerleme eksikliğini tespit etmekte, seanstan seansa, başarısız oluruz. Öz değerlendirmelerimiz, 
danışandan alınan sonuçlarla ilişkili görünmez. 

Sonuç Derecelendirme Skalası (ORS) ve Seans Derecelendirme Skalası (SRS), Sonuç Anketi (OQ-45) ya da
 Klinik Sonuç Rutin Değerlendirmesi- Sonuç Ölçümü (CRERE-OM) gibi rutin sonuç izleme araçları 
kullanıyor olsak dahi, bunu süpervizyon sürecine anlamlı bir şekilde entegre etmekte başarısız oluyoruz.

Bir keresinde denetlediğim kişilerden biri bir hastasına yardımcı olamadığı konusunda ısrar ediyordu. 
ORS/SRS grafiği elinde değildi. Bir sonraki toplantıda getirmesini istedim. Grafik şunları söylüyordu: 
Alınan sonuçlar giderek iyileşmekteydi ve bağlılıkları ikinci seansta çok düşmüş ancak bundan sonra 
artmaya başlamıştı.  Denetlediğim kişi en başta şunu söyledi: Seanslar hastaya yardımcı olmuyordu.

Daha sonra, hastanın ilişkilerinden fayda sağladığını belirtme eğiliminde olduğunu da aklımızda 
tutarak,  vaktimizi denetlediğim kişinin tereddütü üzerinde çalışarak harcadık. Terapistin, sevk eden 
psikiatrist tarafından yöneltilen sevk sebebi olan sorunu cevaplamaya odaklandığı ve bu sorunun 
hastanın ana sorunu olmadığı ortaya çıktı. İlk önce, yardım beklemekte olan hastaya nasıl yardımcı 
olacağımız daha sonra sevk eden psikiyatristin sorusuna nasıl cevap vereceğimiz üzerinde çalışmaya 
ve karar verdik.

Veri ve klinik bilgilerin birleşmesi ile daha zengin ve klinik karar vermeye yardımcı bir diyalog ortaya 
çıktı. 

4. “Oyun”u Analiz Etmeme

5. İyi Tanımlanmış Bir Öğrenme Hedefinin Olmaması
Bu, bir pratisyenin profesyonel gelişiminde belki de en hayati ve ne yazık ki eksil olan öğelerden 
biridir. İyi tanımlanmış bir öğrenme hedefi bir pratisyenin eseneme ve iyileşmesine yardım etmekte 
kilit rol oynar. Atölye çalışmalarında karşılaştığım pratisyenlerin ve süpervizörlerin büyük çoğunlu 
bunu yapmıyor. Hastamınızn terapiden sağlayacağı faydayı gerçekten NEYİN güçlendireceği üzerine 
çalışmak yeribe,  NASIL gelişeceğimiz konusunda kayboluyoruz.

Süpervizörler, sıklıkla, denetledikleri kişinin seanslarda nasıl çalılştıklarını gerçekten bilemden 
terapisterin becerilerini nasıl geliştirecekleri hakkında konuşurlar. Eğer Micheal Jordan oynadığı 
oyunun belli bölümlerini geliştirmek üzerine çalışmak isteseydi, Koç Phil Jackson sadece oturup üçlük 
atışları ballandıra ballandıra anlatmakla yetinmezdi. Beraber otururlar ve oyun kayıtlarını seyrederek 
ilgili bölümleri mercek altına alırlardı. Klinik süpervizörlerin denetlediklerine yardımcı olabilmeleri için, 
onların seans sırasında nasıl etkileşime geçtiklerini bilmeleri gerekir. 

Sıklıkla, klinik süpervizyona,  terapistin öğrenme ihtiyaçları ve klinik vaka kaygılarına açıkça bir katkı 
sağlayabilecek tutarlı bir çalışma olmaksızın, sadece vaka bazında dahil oluyoruz. Terapiste yakınında 
bulunduğu gelişme alanının dışına uzanmasında yardımcı olmak hayati önem taşımaktadır, ancak bunu 
yapabilmek için, kişinin yeenekleri ve sınırları iyi bir şekilde tanımlanmalıdır. Bu yapıldıktan sonra, 
terapistin konfor bölgesinin dışına esnemesinde ve öğrenme bölgesi denen noktaya taşınmasında 
yardımcı olmamız gerekir, bunu yaparken de fazla şaşkına dönüp panik bölgesine adım atmadıklarından
 emin olmalıyız. 
6. Sıkı Bir Geribildirim Döngüsünün Olmaması

Son olarak, süpervizörler genellikle süpervizyon sırasında konuştuklarının bahsedilen hastalar 
üzerinde bir etkisi olup olmadığının takip ve tespitini yapmazlar. Sıkı bir süpervizör-denetlenen-hasta
 geribildirim zinciri olmadan, denetlenen süpervizyondan memnun olduğu için süpervizyonun 
yardımcı olduğunu düşünerek, aynı BS’yi (behavioral statement-davranışsal beyan) tekrar tekrar 
yapar duruma düşeriz.

İhtiyacımız olan, bir seferde tek terapist için olmak üzere, terapistin iyileşmesine gerçeten yardımcı olan
 bir öğrenme sistemidir. Aşağıdaki pratik sistemi  bizim için bir rehber niteliği taşımaktadır:
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“Terapistin konfor 
bölgesinin dışına 
esnemesinde ve 
öğrenme bölgesi 
denen noktaya 
taşınmasında 
yardımcı olmamız 
gerekir.”

“Daha ziyade katılım
 ve etkiyi nasıl 
yaratacağım 
açısından 
düşünürüm.”

1. Koç: Bir koçun rolü pratisyenin gelişiminde 
merkezi bir rol oynar. İyi tanımlanmış bir 
görev için bir performansın spesifik bir 
alanında iyileşmeye yönelik öğretici bir plan 
oluşturmaya yardımcı olabilir ve aşağıda 
belirtilen diğer üç noktayı pratisyenin 
büyümesini kolaylaştırmak için kullanabilir.  

2. Bireyselleştirilmiş Öğrenme Hedefleri: 
Terapistler, nasıldan önce ne üzerine 
çalışacaklarını belirlemeleri konusunda 
cesaretlendiririm.  Vaka üzerine tartışmanın 
ötesine geçin ve performansınızı arttırmak 
için ne öğrenmeniz gerektiğini görün. Bu, 
klinik süpervizyon bağlamında bir sürekli 
devam eden öğrenme ve gelişme planı 

oluşturmayı ve geribildirimlerin kullanımını optimize etmeyi içerir. Scott Miller ile beraber pratisyenlere
 ve süpervizörlere bu süreçte yardımcı olacak bir araç geliştirdik: Planlı Uygulamalı Faaliyetlerin 
Taksonomisi (TDPA; bir kopyasını almak için bana bir e-posta gönderebilirsiniz).

3. Geribildirim: Geribildirm olmadan, gerçekliği kendimiz yaratmış oluruz. Gerçek zamalı hasta 
geribildirimleri teröpatik süreci ileriye taşımamıza yardım eder. Geribildirimi, hastaya “bugün terapi 
nasıl geçti sizce?” diye sormak yerine, daha sistematik bir biçimde ortaya çıkarmamız gerek.

Performans geribildirimleri öğrenme geribildirimleri ile tamamlanmalıdır, bu da sizin nasıl 
öğrendiğinizdir. Öğrenme geribildirimi,  öğreneni eleştirmeden, eldeki kritik öğrenme görevine 
odaklanır. Bu nedenle, nüanslı geribildirim alabilmek, klinik uzmanlarını konfor bölgelerinden öğrenme 
bölgelerine taşıyan betimleyici geribildirimleri yönetilebilir kayıtlar halinde ortaya çıkarabilen koça veya
 süpervizöre bağlıdır. 

4. Birbirini İzleyen İyileşme: Tekrarlama tecrübe ile karıştırılmamalıdır. Deneyimin salt birikimi 
uzmanlığa eşit değildir. Bir öğrenme hedefi netleşmişse, pratisyen için performans ve öğrenme 
geribildirimleri ışığında sürekli ilerleme sağlamak çok öenmlidir. Daha fazlası için, planlı 
uygulamalarınızda kaçınmanız gereken 10 şey anlattığım bir yazım da mevcuttur. 6

5. Araştırmalar (psikoterapi alanında veya başka alanlarda) terapötik uzmanlık ve 
bunun gelişimi hakkındaki fikirlerinizi nasıl etkiledi? Lütfen bir veya iki örnek 
verin.
Müzik hayatımda önemli bir yer tutumuştur. Psikoterapi hakkında düşündüğümde genelde müzik veya
 diğer estetik sanat biçimlerinden anolojiler türetirim. Örneğin, psikoterapötik teoriler yönünden 
düşünmek yerine daha ziyade katılım ve etkiyi nasıl yaratacağım üzerinde düşünürüm. Hangi model ya
 da yaklaşımı kullanmam gerektiğini düşünmek yerine, bir seansta, hasta için büyüme ve gelişmeyi 
kolaylaştıracak hareket hissi, dinamizm ve canlılığı nasıl yaratacabileceğimi düşünürüm. 

Uzmanlığın gelişiminde, ayrıca bildiğiklerimize hafif şekilde tutunmayı, henüz zamanın ötesinde 
görülmemiş olanı keşfetmeyi, yani doğaçlamayı da öğrenmeliyiz.   Doğaçlama ile, “her şey mübah” 
demek istemiyorum. Bundan ziyade, David Whyte'nin “Gerçekliğin iletişimsel doğası” dediği limana her 
girdiğinizde yeni bir deneyim yaratmaya istekli olmak demek istiyorum.

Kaynaklar:
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“Deneyimin salt 
birikimi uzmanlığa 
eşit değildir.”

Bütüncül Terapist 
Bültene Katkıda Bulunun 
Bütüncül Terapist sizin de yazılarınızı bekliyor. Konuşma dilinde yazılmış kısa, 

samimi, ilgi çekici ve eyleme dökülebilir yazılarınızı bekliyoruz. Öğle yemeğinde 

bir meslektaşınızla sohbet ettiğinizi düşünün. Kaynakçada sadece gerçekten 

önemli olan kaynakları belirtin. SEPI’nin üç hedefi ile ilişkili yazılar özellikle ilgi 

alanımıza giriyor: araştırmacılar ve klinisyenler arasında bütünleşme, kültürler 

arası bütünleşme, psikoterapide bütünleşmenin geliştirilmesi - 

 

 

Her sayının bir teması var. 15 Nisan’da çıkacak sayımız birbirinden ayrı, rekabet 

eden ekollerden uzaklaşıp konuya birleştirilmiş bir yöntemle bakmaya doğru 

giden bir hareket olan “Teorik Yakınlaşma” konusuna odaklanacaktır. 

Makale, röportaj, eleştiri ve duyurularınızı bültenin editörü Jeffrey Smith’e 

gönderebilirsiniz. 

Son Teslim ve Yayın Tarihleri 

15 Ocak’ta çıkacak sayı için 1 Aralık 

15 Mayıs’ta çıkacak sayı için 1 Mart 

15 Temmuz’da çıkacak sayı için 20 Haziran 

15 Ekim’de çıkacak sayı için 15 Eylül 

Format 

• Tercihen 1250 kelime ya da daha az 

• Blok tarzında, tek satır aralıklı, paragraflar arasında bir satır boşluk 

• Paragraf girintisi, sayfa numarası, üst ya da alt bilgi yok 

• Alt başlık ve madde işaretlerini istediğiniz kadar kullanın 

• Çok az sayıda kaynaktan oluşan Kaynakça tek satır aralıklı, APA formatında 

• Her bir dosya en az 50K büyüklüğünde olmak koşuluyla, yazarın ya da yazarların bir 
fotoğrafı 

• Fotoğraflar JPEG, TIFF, GIF veya BITMAP formatında ayrı olarak gönderilmelidir. 

Bütün gönderimler konu kısmında “Contribution to Integrative Therapist” ifadesiyle 

jsmd@howtherapyworks.com adresine e-posta olarak gönderilmelidir. 
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Alexandre Vaz

SEPI
Society for the Exploration

of Psychotherapy Integration
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SEPI Psikoterapi Uzmanlığı Anketi 

Herkese Merhaba! 
Her yeni Integrative Therapist Bülteni, sevgili 
topluluğumuz için yeni bir anket demek! Bu kez 
SEPIcilere psikoterapi uzmanlığı mesleğinden genel 
olarak ne anladıklarını soruyoruz. 

Artık arşivimizdeki tüm anket yanıtlarına bu linkten ulaşabilirsiniz. 

. [Survey Link] 

Örnek yanıtlar Dr. Larry Beutler’e ait: 

1. Soru
A — Bir terapist olarak becerilerinizi ve aldığınız sonuçları nasıl geliştireceğinize dair ilk 
aklınıza gelen ve en iyi spesifik fikir nedir? 
Spesifik becerilere veya spesifik değişim “prensiplerine” odaklanan eğitim programlarının yapılandırılması. 

B — İlk fikrinizle ilgili olarak, hangi faktörler bunun uygulanmasında engelleyici olabilir? 

“lisansüstü 
programları 
arasında, 
teori-temelli eğitim 
yerine (genel ve 
spesifik) beceri 
temelli eğitimin 
kullanımına karşı bir
 direnç söz konusu.”

Lisansüstü programları arasında, teori-temelli eğitim yerine (genel ve spesifik) beceri temelli eğitimin 
kullanımına karşı bir direnç söz konusu. İnsanlar, “salt” teorilerin veya modellerin sınırları içinde kalarak 
esnek davranmayı unutuyor – ki esneklik, terapist olmanın birinci kuralıdır. 

C — Yine ilk fikrinizle ilgili olarak, bu engelleyici faktörler nasıl aşılabilir?

C — Yine ikinci fikrinizle ilgili olarak, bu engelleyici faktörler nasıl aşılabilir?
Bireyin düzeyinden başlar – ilgili öğrenciler veya ilgili ve esnek bir süpervizör bulunabilir. 

Teoriye dayalı ve prensiplere/becerilere dayalı eğitimin bütünleştirilmesiyle aşılabilir. 
Eğitimcilere/klinisyenlere, bütünleştirmenin birçok teoriyle bir arada yürüyebileceğini (ve 
teorinin karşısında olmayacağını) anlatmamız gerekir. 

2. Soru
A — Bir terapist olarak becerilerinizi ve aldığınız sonuçları nasıl geliştireceğinize 
dair aklınıza gelen ikinci fikir nedir? 
Lisansüstü ders veren klinisyenlerin, öğrencilerine aynı zamanda okul dışı görevlerinde 
süpervizörlük yapması sağlanmalıdır. 
B —ikinci fikrinizle ilgili olarak, hangi faktörler bunun uygulanmasında engelleyici olabilir?
Akademik klinisyenler, okulun dışında öğrenciler tarafından görülmek istemezler. Sınıfta öğretilen 
şeyler üzerinde bir sahiplik hissederler ve bu yüzden klinik pratisyenlerin teoriden uzaklaşarak daha 
pragmatik bir perspektife yöneldiklerini fark edemezler. Aslında bu durumu, sınıfta verilen içerikle 
klinikteki içeriğin birbiriyle ilintili hale getirilmesi amacıyla kullanabilirler.
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devam ediyor

Prag, Çek Cumhuriyeti, 12-14 Ekim 2018, 
http://www.eaip2018.cz

“Konuşmacılarımız, 
psikoterapi yeterliliği 
konusunu farklı 
perspektifler 
üzerinden masaya 
yatıracaklar.”

Bütüncül Psikoterapinin Kökenleri ve 
Kazandırdıkları: Prag’a Davetlisiniz

9. Avrupa Bütüncül 
Psikoterapi Derneği 
Konferansı

Bütüncül Psikoterapinin Kökenleri ve Kazandırdıkları adlı konferanımızın konusu, Prag’ı Avrupa’nın 
kalbi olarak adlandıram deyişten ilham alıyor. Biz de bütünleştirici terapinin “kalbinin” nerede 
olduğunu merak ediyoruz. Kökleri nerededir, psikoterapi entegrasyonunun günümüz psikoterapi 
pratiğine, araştırmasına ve eğitimine kazandırdıkları nelerdir? Konferansın psikoterapi 
yeterliliklerine odaklanıyor olmasının bu soruların yanıtlanmasına yardımcı olacağına inanıyoruz. 

Prag’da gerçekleşecek olan Avrupa Bütüncül Psikoterapi 
Derneği (EAIP) Konferansı’nda, EAIP eski başkanı Ken Evans 
anılacak († 2015). Evans, yirmi beş yılı aşkın bir dönem 
boyunca Avrupa’da insancıl ve bütünleştirici psikoterapinin 
gelişiminin öncülerinden biri olmuştur. EAIP Konferansının 
Prag’da gerçekleştirilmesi, onun arzu ettiği şeylerden biriydi. 
Biz de onun bu arzusunu şimdi yerine getiriyor olmaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz.

Konuşmacılarımız, psikoterapi yeterliliği konusunu farklı perspektifler üzerinden masaya 
yatıracaklar. Almanya’daki Jena Üniversite Hastanesi Psikososyal Tıp ve Psikoterapi Enstitüsü’nden 
Bernhard Strauß, psikoterapi araştırmalarının psikoterapi entegrasyonunu nasıl tetikleyebileceğini 
anlatacak. Hollanda Utrecht Hümanistik Araştırmalar Üniversitesi ve Hollanda Bireyler Arası 
Nörobiyoloji Enstitüsü’nden Renate Geuzinge, terapötik çabalarınıza, danışanın zihnindeki 
nörobiyolojik kökleri nasıl ekleyebileceğinizi gösterecek. Çek Cumhuriyeti, Brno’daki Masaryk 
Üniversitesi Psikoterapi Araştırmaları Merkezi’nden Tomáš Řiháček, iyi bir terapistin hangi 
yeterliliklera sahip olduğunu irdeleyecek.

SEPI’nin bu ikilemle başa çıkma biçimine hayranlık duyuyoruz. Farklı türdeki entegrasyonlarla iligli 
olarak serbest ve saygılı bir biçimde açık yaklaşım, SEPI’nin konferanslarından ve diğer 
faaliyetlerinden aşina olduğumuz haliyle, teori ve araştırmanın ışığında üzerinde dürüstükle 
düşünülen pratikle dengeleniyor. Psikoterapi entegrasyonu hareketinde niteliksel standartların 
muhafazasında bir diğer gelenek de, Avrupa Bütüncül Psikoterapi Derneği (EAIP) tarafından tesmil 
ediliyor. Bu kuruluş, iki görevi devam ettirmeye çalışmaktadır: Birincisi, Avrupa Psikoterapi Derneği 
çatısı altında, eğitim içeriği, öğretme yöntemleri ve niteliksel değerledirmeye ilişkin ortak 
standartlara göre, eğitim kurumlarına ve bireylere akreditasyon sağlamaktadır. İkincisi, 
bütünleştirici psikoterapistlerin bir araya gelmesi ve birbirlerine ilham vermesi için, genellikle 
konferanslar düzenleyerek, platformlar sunmaktadır. 

Muhteşem bir fikir olan psikoterapi entegrasyonunun karanlık bir tarafı da vardır. Psikoterapi 
yaklaşımları arasındaki yapay sınırları kaldıran bütünleştirici hareketlerin özgür ruhu aynı zamanda, 
hiçbir sınırın konmaması gibi bir riski de taşır. Psikoterapiye birçok şey entegre edilebilir ancak 
mantıklı olup olmadığını, hastalar için işe yarayıp yaramadığını ve iyi uygulama standartlarını 
karşılayıp karşılamadığını nasıl bileceğiz?
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9. EAIP konferansı, Prag Charles Üniversitesi ev sahipliğinde, Prag’da gerçekleşecek. EAIP tarafından 
akreditasyonu sağlanan iki ayrı Çekçe bütünleştirici eğitimle düzenlenecek: bunlardan biri olan Psikoterapi 
Entegrasyonu Eğitimi, “bireysel terapötik yaklaşım” kavramına dayanıyor (Řiháček & Roubal, 2017a; Roubal 
& Kostínková, 2017b) ve kendine özgü stili ve terapist kişiliğini araştırmadan beslenecek biçimde odağına 
alarak destekliyor. Bir diğer eğitim programı, Bütünleştirici Psikoterapi Sistemi (“Instep”), entegrasyonun 
özümseyici modeline dayanıyor ve Gestalt terapisini temel yaklaşım olarak kabul ediyor. 

“Konferans, charles 
üniversitesi’nin tarihi 
mekanlarında 
gerçekleşecek.” 

Konferans, Charles Üniversitesi’nin tarihi 
mekanlarında gerçekleşecek. Charles 
Köprüsü ve Prag Kalesi de konferansın 
gerçekleştirileceği yere yüz metreden 
daha yakın. Çek Cumhuriyetinin başkenti 
Prag, Vlatava Nehrinin her iki yakasına 
yayılmış, zengin bir geçmişe sahip, güzel 
bir şehir. Avrupa’nın merkezinde yer alan
 konumu sayesinde, Prag şehri her zaman
 ticaret ve kültürün kesişim noktasında 
yer almıştır. Kimi zaman “Altın” kimi 
zaman “Yüz Kuleli” şehir olarak 
adlandırılan Prag, dünyanın her yerinden 
turistlerin ziyaret ettiği, mimari 
özgünlüğe sahip Avrupa kentleri 
arasındadır.

Kenti ziyaret edenler, kendilerini Avrupa mimarisinin bir açık hava müzesinde bulurlar. İyi korunmuş 
tarihi eserler, Orta Avrupa’nın 1000 yıldan da geriye giden kültürel gelişimini temsil etmektedir. Prag 
tarihi mekanlarıyla bilinmekte olup, tarihsel ve mimari değerler sunmanın yanında aynı zamanda 
birçok tiyatrosu, müzeleri ve konser salonları vardır. Ayrıca, Çek yemeklerinin ve özellikle geleneksel 
birasının tadına varabileceğiniz muhteşem restoranlar da mevcut. Sizleri içtenlikle davet ediyor, güzel 
ve tarihi Prag şehrinde gerçekleşecek Konferansta aramızda görmeyi diliyoruz. 

Kaynaklar:

Řiháček, T., & Roubal, J. (2017a). Personal Therapeutic Approach: Concept and implications. Journal of 
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