
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Darbe Mağdurlarına ücretsiz ve kısmi ücretli  psikolojik 

destek veren Türkiye geneli Psikoterapi Enstitüsü üyesi 

psikoterapistlere 

ve 

İmkânı Sınırlı Danışanlara Ücretsiz ve Kısmi Ücretli  Psikolojik 

Destek Veren Türkiye Geneli Psikoterapi Ensti tüsü Üyesi 

Psikoterapistlere  

www.psikoterapi.com adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

Yasal Gelişmeler 

 

 

 

Yeni Çıkan Kitaplar 

 

 

Ulusarası Kuruluşlar 

 

http://www.sprconference.com/
http://www.psikoterapi.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ŞUBELER 

Bursa Şubesi-Klinik Psikolog Sabri Çakar 

       Türkiye'de Psikoterapi denilince akla gelen ilk kurumlardan olan Psikoterapi Enstitüsü  Derneği  Halkımızın                                     
ruh  sağlığına katkıda bulunmak, ruh sağlığı profesyonellerine mesleki eğitimler  vermek ve çalışmalarını geniş                                       
kitlelere yaymak amacıyla Bursa Şubesini 18.01.2017 tarihinde kurmuştur.  

Psikoterapi Enstitüsü Derneği bünyesinde ruh sağlığı profesyonellerine verilen eğitimlerin                                        
yaygınlaştırılması, mesleki bilgi ve becerilerin arttırılmasının yanı sıra  halkımızın zor günler geçirdiği bu günlerde psiko lojik 

destek hizmetinin verilmesi boyutunda çalışmalar yürütüleceğini belirten Bursa Şubesi kurucu üyelerinden ve 14.BPT 
kursiyerlerinden Klinik Psikolog Sabri ÇAKAR, "Ülkemiz ve Bursa adına sevindirici bir sürece giriyoruz. Halkımızın zor günlerden 
geçtiği bu dönemlerde psikolojik destek boyutunda Psikoterapi Enstitüsü Derneği Bursa Şubesi olarak üzerimize düşen görevi 

yerine getirmek istiyoruz. 15 Temmuz Darbe Girişimi Mağdurlarına ücretsiz psikolojik destek hizmetimiz devam ediyor. Diğer 
taraftan halkımıza ruh sağlığı alanında hizmet veren ruh sağlığı profesyonellerinin mesleki bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik 
mesleki eğitimlerin ve kongrelerin Bursa'da gerçekleştiri lmesi için çalışmalar yürüteceğiz. Psikoterapi Enstitüsü Derneği Bursa 
Şubesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. 

Ankara Şubesi-Uzman Psikolog ve Aile Danışmanı Nurhan Bolat 

Psikoterapi eğitimlerine, atölye çalışmalarına, yayınlara ve diğer psikoterapi faaliyetlerine ulaşımda                                        

daha etkin ve etkil i  olmak adına Psikoterapi Enstitüsü Derneği Ankara Şubesini açmak için  çalışmalarımız                                          

devam etmektedir. Psikoterapi alanında uzman kişilerden oluşan kurucu üyelerimizle planlamalarımız hızla                                     

devam ediyor. Bu anlamda merkezimiz Darıca/Bayramoğlu Psikoterapi Enstitüsü Derneği ve diğer açılan                                             

şubelerle eşgüdüm sağlayarak; yerel bir dernek olmanın ötesinde ülkemizin her bir köşesinden alanımızdaki                                        

uzmanlarla i letişim halinde olacağımız, birl ikte daha fazla  bilimin ışığında ilerleyeceğimiz bir ekip olacağımızı düşünüyorum.  

 

İstanbul Avrupa Şubesi-Uzm. Psik. Reyhan Nuray Duman 

2007 yıl ında kurulan Psikoterapi Enstitüsü Derneği kuruluşunun 10. yıldönümü olan 2017 

yıl ında Türkiye'nin birçok il inde şube açarak psikoterapi alanına dair yaptığı çalışmaları daha fazla 
kişiye ulaştırmayı hedeflemiştir. Psikoterapi alanında dünya genelinde uygulanan güncel yaklaşımları 
yakından takip eden ve Türkiye'ye taşıyan derneğimiz artan şube sayısı i le ruh sağlığı alanında 
ülkemizde verilen hizmeti daha kaliteli hale gelebilmesi için alanda çalışan uzmanlara psikoterapi 

alanına dair çeşitl i  eğitim  grupları açarak verdiği hizmeti arttırarak devam ettirmeyi 
amaçlamaktadır.  

Üye sayısı her geçen gün artan derneğimiz bu yıl  içinde verilecek çok sayıda eğitim, seminer, 
konferans, workshop, süpervizyon ve kongre planlamıştır.  

 

İstanbul denilince akla i lk gelen mekanlardan olan İstiklal caddesinde  çok merkezi bir konumda olan Psikoterapi 
Enstitüsü Derneği İstanbul   Avrupa Yakası Şubesi;  Eğitim Salonu, Psikoterapi Alanına dair çok sayıda kitabı içeren büyük 

kütüphanesi ve kitap okuma alanları i le bu alana gönül veren bütün uzmanlara kapılarını açmıştır. Ruh Sağlığı alanına dair 
eğitim alan öğrencileri ve bu alanda çalışan uzmanları derneğimize üye olmaya ve bu büyük ailenin bir ferdi olmaya davet 
ediyorum. 

 

İzmir Şubesi-Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Gökhan Arıkan 

2007 senesinde kurulan "Psikoterapi Enstitüsü Derneği" ne bağlı olarak, 26.01.2017 
tarihinde  Psikoterapi Enstitüsü İzmir şubemiz açılmış ve faaliyetlerine başlamıştır.   

Derneğimizin amacı Türkiye'de yeni gelişmekte olan psikoterapi faaliyetlerinin 
etkinleştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak; bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara 
destek vermektir. Dünya genelinde kullanılan geçerliği ve güvenirliği olan psikoterapi ekollerinin 
Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlamak, toplum yararına olan faaliyetler ve sosyal sorumluluk 
projelerini hayata geçirmek öncelikli hedeflerimizdendir.  

Psikoterapi uygulamalarını ve mesleğini yaygınlaştırmak ve meslektaşlarımız ile daha 
sıkı bağ kurmak için elimizden gelen çalışmaları yapacağız. Birlikte hareket edersek daha güçlü 
olacağımıza olan inancımız tamdır.  

Psikoterapi Enstitüsü Derneğinin İzmir Şubesi olarak, bu ailenin bir parçası olmaktan 
onur ve gurur duymaktayız. 

Saygılarımızla.. 



 

 

    EMZİRMENİN DUYGUSAL BOYUTU 
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Yeni Eğitimler  

 



 

 

 

Sosyal Kaygı Bozukluğu; Vitrin mi? İklim mi? 

Sosyal Kaygı Bozukluğu, sosyalleşmek anlamına gelebilecek her türlü ortamda yaşanan 
yoğun bir endişe ve buna eşlik eden bedensel belirtiler ile kendisini gösterir. 

 

No rmal/ Anormal; Sosyal kaygı ne zaman, sosyal kaygı bozukluna dönüşür? 

Hemen hemen herkeste bazı ortamlarda belli bir düzeye kadar sosyal kaygı görülebilir. 
Örneğin yeni bir ortama girdiğinizde, topluluk önünde bir konuşma yapacağınızda ya da 
önemli bir toplantıda. Belli bir orada kadar hissedeceğiniz kaygı normal hatta birçok 

zaman da faydalıdır. Uygun bir kaygı düzeyi daha dikkatli ve daha önlemli olmanızı 
sağlayarak performans ve işlevselliğinizi arttıracaktır. 

Ne zamanki kaygı dozunuz,  iletişim biçiminiz ve ilişki kalitenizi bozmaya başlar yani 
yaşam fonksiyonlarınıza hasar veriyor hale gelir ise sosyal kaygı, sosyal kaygı bozukluğu 

olma noktasında bir aşama kaydetmiş demektir.  İlişkilerde yüksek düzeyde endişe, 
iletişim hataları, insanlardan ve sosyal ortamlardan kaçınma bir yaşam biçimi haline 
dönüşüyorsa sosyal kaygı bozukluğunu gündeme taşıyabiliriz. 

 

So syal Kaygı Bozukluğunda Düşünce Biçimi 

Sosyal Kaygı Bozukluğunda; 

“Rezil olacağım”, “Hata yapacağım”, “Hakkımda kötü düşünecekler”, “Benim tam bir aptal olduğumu düşünüyorlar”, 
“Dışarıdan tuhaf gözüküyorum”, “Başaramayacağım” , “Herkes bana bakıyor” gibi düşünceler en sık rastlananlar 
arasındadır. Sosyal kaygısı olan birey, dış dünyayı olduğundan daha yargılayıcı ve ke ndisini olduğundan daha eksik ve 
kusurlu görür. Gelecek ile ilgili olumsuz tahminleri gerçeklikte olduğundan fazladır. 

 

Algı; Lunapark Aynaları 

Zihinsel süzgecimizden geçirirken dünyayı kimi zaman lunapark aynaları gibi büyütür, küçültür, çirkinleştirir ya  da 
olduğundan farklı bir biçime getiririz. Zihin, dış dünyayı bir işlememeden geçirerek algılar ve bu işlemleme bazen gerçeğe 

yakın bazense gerçekten uzaklaşmaya başlayan bir biçimde olur. Örneğin; sosyal kaygı bozukluğu olan hastalar, insanları 
bu bozukluğu olmayanlara göre “daha yargılayıcı” ve “daha eleştirel” algılamaktadırlar. Çünkü öngörüleri daha en baştan 
“eleştirileceğim”, “yapamayacağım, “rezil olacağım” ve “hata yapacağım” şeklindedir. Bu şekilde bir öngörünüz olduğunda 
zihniniz artık dış dünyadan tüm verileri bununla örtüşecek şekilde evirip çevirecek ve bu öngörü ile tutarlı bir gerçeklik 
oluşturacaktır. Peki buradaki asıl soru; “Siz böyle öngördüğünüz için mi böyle oldu, yoksa gerçekten böyle mi olacaktı?”  

 

Ya  hep Ya hiç Düşüncesi  

Ya hep ya hiç düşüncesinde siyahlar ve beyazlar vardır, griler ya da ara renkler yoktur. Bir hata ile başarısız, bir yalan ile 
güvenilmez, bir suç ile affedilemez olursunuz.  Zihninde adeta iki klasör vardır ve kendinizi ya “başarılı” ya “başarısız” ya  
“iyi” “ ya “kötü” ya “yalancı” ya “dürüst” klasörüne yerleştirmek zorunda kalırsınız. Oysaki yaşam ve insan ara renkler ile 
doludur. 1 ve 2 arasında yüzlerce derece olan geniş bir spektrumda kendimizi algılamamız gerekir. Yani insan başarı ve 
başarısızlık gibi ters görünen klasörlere aynı anda girer ve biri diğerine engel oluşturmaz. 

“Tam yapamıyorsam hiç yapmayayım”, “Bir kere bile hata yapmak kusurlu olduğum anlamına gelir”, “Bir kişi bile sevmez 
ise sevilmez biriyim” gibi düşünceler hayatı çok dar ve noktasal bir alana sıkıştırmak anlamına gelir. 

 

Akıl Okuma 

Elde hiçbir kanıt olmadan başkalarının zihninden geçenler ile ilgili tahminlerde bulunmak, sosyal kaygı bozukluğunun en 
sık düşünce hatalarındandır. “Kesin beni sevmedi”, “Hakkımda kötü düşünüyor”, “Tam bir aptal o lduğumu düşündü”, “Rezil 
oldum herkes bana bakıp gülüyor” gibi tahminler diğer insanlar ile ilgili yürütülür ve bu tahminler, kişinin daha fazla endiş e 
duymasına neden olarak daha fazla hataya, iletişim sorunlarına ve insanlardan uzaklaşmaya neden olur.  

Burada incelenmesi gereken iki düşünce türü vardır; 1. İnsanların olumsuz değerlendirme yaptıklarına kanıtınız nedir? 
2.Sizinle ilgili olumsuz değerlendirilme yapılsa ne olur ve bu ne anlama gelir? Kendinize doğru soruları yöneltmeniz 
düşünce değişimi açısından en önemli gerekliliklerden biridir. 

 

Be del Öngörüsü 

Beden öngörüsü, bir şeyin olası zarar verici veya olumsuz sonuçları ile ilgili tahminizdir. Sosyal kaygı bozukluğunda bedel 
öngörüsü çok yüksektir. Herhangi bir adımın veya aksiliğin sonuçlarının çok kötü olacağı noktasında abartılı bir algı vardır 
ve kişi bu sona dayanamayacak kadar dayanıksız bulmaktadır kendisini. Yani dış dünyaya yüklenmiş bir yıkıcı güç ve iç 
dünyaya yüklenmiş bir aciziyet söz konusudur. 
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Ke ndilik Algısı  

Sosyal kaygı bozukluğunda, kişiler kendisini değersiz, yetersiz ve kusurlu algılarlar. Kendi kusurlarını abartırken diğer 
insanların kusurlarını azımsama eğiliminde olurlar. Buradaki bu çifte standartçı ve yanlı tutum, kişinin kendisini gittikçe 
daha aşağıda diğer insanları da daha yukarıda görmesini sağlar. Böylece kişinin “olduğu kişi” ile “olmak istediği kişi” 
arasındaki mesafe gittikçe açılır ve huzursuzluk artar. 

 

Ha ta Toleransı 

Hata toleransı, bir aksilik ya da hata olduğunda kendinize ne kadar cezalandırıcı olduğunuz ve kendinizi ne kadar  

yargıladığınız ile ilgilidir. Eğer tek hatanızda bile kendinizi suçlar ve iyi yönlerinizi görmezden gelirseniz ya da hiç hata 
yapmamaya çalışır hata yapınca da tümden kendinizi başarısız hissederseniz bu hata toleransınızın oldukça düşük 
olduğunu gösterir. Sosyal kaygı bozukluğu olan kişilerin, hata toleransı düşüktür ve kendilerini kolay cezalandırırlar. Bu 
konudaki esneklik kaybı kişinin kendi ile olan ilişkisini bozduğu gibi pe rformansını da daha çok bozar ve hata yapmamaya 
çalıştıkça daha çok hata yapacağı bir kısır döngünün içine sıkıştırır. 

 

So syal Kaygı Bozukluğunda; Dikkat ve Bellek  

Sosyal kaygı bozukluğunda dikkat ve bellek, kişinin negatif kendilik algısını perçinleyecek şekilde yürütülür. Kişi yoğun bir 

biçimde dikkatini kendine yönelterek bedenini, heyecanını, mimiklerini ve hatalarını tarayarak kendi ile meşgul olur. Bu ilk 
olarak dış dünyadan kopma ve dış dünyadan gelen verileri doğru algılayamama ve yorumlayamama risk ini doğurur. İkinci 
olarak iç dünyaya dair bu “Zoom Yapma” hali, büyüteçle bir masayı incelemek gibi,  bütün detayların abartıldığı çok kusurlu 
bir kendilik algısı yaratır. Ve hafıza, kişiyi geçmiş hataları daha fazla gündeme getireceği şekilde yönlendirerek geçmişteki 
başarı hikâyeleri belleğin ücra köşelerine itilir.  

 

 “Zoom” Yapma Hali; Kendini İzleme; Sürekli bir kendine odaklama ve kendini puanlama hali sosyal beceri ve iletişimi 

ketleyecek bir durumdur. Kişinin hata yapma korkusu dikkatini kendisine daha fazla yönlendirmesine neden olabilir. Genel 
olarak temelde “Kendimi izler isem olası bir hatamı önleyebilirim”, “Eğer içimde ne olup bittiğine dikkat edersem rezil 
olmaktan kurtulabilir ya da önlem alabilirim” gibi inançlar yer alır. Ancak paradoksal bir biçimde yoğun kendini izleme hali, 
koruyucu değil kaygıyı tetikleyici ve iletişim aleyhine işleyen bir etkiye sahiptir. 

 

Be deni Monitör Etme; “Bedenimde neler oluyor?” sorusuna yanıt aramak her hangi bir aksiliğin olmadığına emin olmak ile 
ilgili yoğun ihtiyaçtan gelir. “Kızarıyor muyum, “Kalbim atıyor mu”, “Heyecan belirtisi var mı”, “Bayılacak gibi miyim”, “Kalp 

atışım nasıl” gibi sorulara çoğu zaman bilinçli olmadan refleksif bir biçimde yanıt arama çabası, bedeni monitör etmek 
anlamına gelir. Diğer bazı kaygı bozukluklarında da olduğu gibi sosyal kaygı bozukluğunda da, bedensel belirtiler tehlike 
habercisi olarak kabul edilir ve bu alarma dikkat kesilinir. Ancak 1. Hata; Tehlikeli olmayan belirtilerin tehlikeli algılanm ası, 
2. Hata da; aşırı dikkat kesilmenin önlem almaya değil bu belirtileri kaygı ile birlikte arttırmaya neden olmasıdır. 

 

So syal İpucu Radarı; Sosyal kaygı bozukluğunda, kişi, adeta eleştirileceğine, olumsuz değerlendirileceğine dair sosyal 
kanıtlar arama peşine düşer. Kimi zaman bu yorumlar her kesin hayatında görülebileceği gibi isabetlidir. Ancak sosyal 
kaygı bozukluğunda çoğu zaman isabetsiz ya da çarpıtılmış veya dozajı arttırılmış değerlendirmeler yer alır. Örneğin; asık 

bir surat görmek, ortamda fazla sessizlik olması, birinin bir yüz ifadesi, iki kişinin arasında gülmesi vs. gibi durumlar sosyal 
kaygısı olan kişinin radarına daha çabuk yakalanacak ve daha yüksek ceza yiyecek ve “sevilmiyorum” ya da “benimle ilgili 
bir sorun var “ düşüncelerini perçinleyecektir. 

 

Ke ndilik İmajını Gerçekleştirme Mi? Kendini Gerçekleştirme Mi?  

Olmak ya da Sahip Olmak 

Sosyal vitrinimizle uğraşırken ihmal ettiğimiz gerçek bir ben var aslında. Kimlik anlamında bir imaj çalışması peş ine 
düşündüğümüzde insanların zihninde yaşamaya başlıyoruz.  Kim ne düşünür, ne der, kim neyi beğenir, nasıl güçlü ve 
güzel görünülür derken başkalarının onayına daha bağımlı daha az özgür ve daha muhtaç hale geliyoruz. Vitrin güzel 
olduğunda ve alkışlar aldığımızda bile dükkânın içinde bir boşluk, korku ve yalnızlık esintis i baş gösteriyor 

Dolayısıyla aslında sosyal kaygı bozukluğundan kurtulma işi aslında bir nevi kendilik imajını değil kendiliği önemseme ve 
ona yatırım yapma işi olarak da algılanabilir. Tüm yüzeysel açıklamaların ötesinde bu belki de “sahip olmak” ile “olm ak” 
arasında bir tercih yapma meselesi. 

Tabiki, yetiştirilme biçiminiz, geçmiş yaşantılarınız istismar öykünüz, travmalarınız, mizacınız ya da güncel stresörleriniz 
gibi birçok şeyin etkisi olacaktır bugün yaşadığınız sonuçta. Ancak tüm gerekçelerin ve etk ilerin de ötesine düğmeye basan 
sizin zihinsel perspektifiniz ve yaşama bakış açınız olacaktır. 
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Yeni Çıkan Kitaplar  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeni Çıkan Kitaplar  

 



 

 

 

Kamuoyuna Açık Mektup  

 



 

 

 

 

Kamuoyuna Açık Mektup 



 

 

  

Hayatı Mahveden Panik Atak 

Panik bozukluk yaşayan kişilere bakacak olursak, atakların başladığı zaman öncesinde ve süresinde ifade 
edilmemişliklerin biriktiğini gözlemliyorum. Bu kişilerin çok fazla olumsuz inanç kalıpları oluyor. 
Hayatlarının içinde sürekli neden sonuç ilişkisi kurma çabası içinde oluyorlar. Kendi bilinç düzeyleri 
ve yaşamları içinde A olayı ile Z olayını ilişkilendirir ve bunu mühürlerler. Sonra yine aynı sonuçları 
beklemeye başlarlar. Yani Panik bozukluk yaşayanlar geçmişin tekrarından başka bir şey 
yaşamazlar.  

Panik bozuklukta yaşam öykülerinde endişeli ve otoriter ebeveyn profiline nerdeyse %100 
rastlanıyor. Endişeli ve güvensiz bir anne ve sinirli ve iletişime kapalı bir baba veyahut otoriter Anne 
ve kaygılı baba eşleşmesi buna örnek oluşturabilir. Hal böyle ol unca çocukta olumsuz birçok 
kodlama, bakış açısı oluşuyor. Bu bakış açılarıyla kendini koruma çabası içinde olan bu güçsüz ve 
ebeveynlere muhtaç çocuk, yetişkinlikte de bu bakış açılarının şuan ki aynılarıyla devam ediyor 
yaşantısına. Yani orda oluşturduğu ve belki o an için işine yarayan bu bakış açıları şuan da 
geçerliliğini yitiriyor ve temelde bitirilmemiş işler kendini ataklar şeklinde ifade çabasına giriyor.  

Olmasından korktukları ve olmasını istemedikleri şeylerden kaçınma ve önleme eğilimleri 
ve organizeleri realitelerini oluşturur. Daha önce referans noktasında ne varsa bunun tekrar olma 
durumunu önlemek için bütün dikkatlerini buraya verirler. Bazen tek düşündükleri budur. Daha bir gün otobüse 
bindiklerinde bir atak yaşamışlarsa her otobüse bineceklerinde ve hatta diğer toplu taşıma araçlarına bindiklerinde de yine 
bu atağın tekrarlanmasından korkarlar ve bu korkuyla zaten o kadar stres ve baskı altına sokarlar ki muhtemelen yine atak 
geçirirler. Bu bir kısır döngüye dönüşür. atak geçirirler ve sonra yine atak geçirmekten korkarlar ve yine atak geçirirler ve 
sonra yine korkarlar aynı şeyi yaşamaktan. 

Oluşan bu kısır döngüyü kırmak için hali hazırda yaptığınızdan farklı şeyler yapmanız gerekiyor. Yani yine olacak mı 
diye sormak ve hatta yine olacak diye beklemek yerine ihtiyacınız olan şeye yatırım yapmanız gerekiyor. Ve bunun içinde 
öncelikle korktuğunuz ve kaçındığınız şeye gönüllü olmalısınız. Yani olmasından korktuğunuz şeyin olmasına izin verip bunu 
da kabul etmelisiniz. Evet ben atak geçirebilirim ve buna rağmen ben bunu yapabilirim diyerek kendinizi ve bu durumu 
kabul etmelisiniz. 

Bu rahatsızlığı yaşayanlara baktığımda daha önce oluşturulmuş olumsuz bakış açılarını değiştirmeleri çok zorken, 
yeni bir olumsuz bakış açısı oluşturmaları bir o kadar kolaydır. Aslında bu açılarının hayatında ki gerçeklik karşılığına 
baktığımızda çok düşük bir oran görüyorum. Yani aslında bu yaşantılar herhangi birinin risk oranı kadar olmasına rağmen, 
bu bozukluğu yaşayanlar bu oranı risk oranı yerine Kesinlik Bildiren  bir bakış açısı üzerinden değerlendiriyorlar. 

Kendi inanç sisteminin dışında bunu aslında yanlışlayan ve yıkan birçok yeni şey olmasına rağmen bunu görmezler. 
Sadece baktıkları yere bakmaya devam ederler.  

Peki bu bir işe yarıyor mu?  

Farklı bir realite yaratıyor mu?  

Bu Size bir katkı sunuyor mu?  

Her seferinde aynı şeyi yaşamaktan korkarken, aslında her zaman aynı şeyi yaşamadığını görebilmeniz için neler 
mümkün? 

Panik Bozuklukta kişinin en temel yapması gereken şey; kendi düşünce ve inanç sistemine karş ı Antitez 
geliştirmesidir. İnandığı şeye inancını kuvvetlendirmek yerine ihtiyacı olan şeyi yani bu inancı kırmak için farklı bakış açı larını 
üretmek ve bunu da 'an' içinde aktif hale getirmelidir.  

Sevgilerimle 
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Nereye Bakarsan Kendini Görürsün 
Toplumsal olaylarda travmaya maruz kalanlar, yaşadıkları somut gerçekliği iç dünyalarının 

süzgecinden geçirip öznel gerçekliğe dönüştürürler. Bu nedenle büyük kitlelerin yaşadığı ortak acıların 
anlamları, herkesin bireysel dünyasında farklılaşarak şekillenir. Yakın zamanda yaşanan darbenin kaotik 
ortamının, insanların bir şekilde yatıştırmaya çalıştığı ya da yok saydığı kişisel s orun alanlarının 
tetiklenmesine sebep olduğunu görmekteyim. 

 Toplum olarak geçtiğimiz bu zor dönemlerde danışanlarımın nasıl  etkilendiklerini 
gözlemlemeye çalışırken karşılaştığım durumlara dair birkaç örnek vermek istiyorum. Bir danışanım 
seansta darbe akşamı yaşadıklarını anlatırken “o akşam çok kaygılandığını, uçakların alçak uçuş yapması  

ve askerin halkın üstüne ateş açmasından dolayı çok korktuğunu, sonraki günlerde darbe 
akşamına dair videolar izlerken hem üzüldüğünü hem de tekrardan endişelenmeye ba şladığını” ifade 
etti. İzledikleri arasından en çok etkilendiği sahnenin ne olduğunu sorulduğum da ise  “ bir polisin, hata 
yaptığının farkında olan askeri (er) şefkat içerisinde sarılarak, koruyarak götürdüğü sahnede çok duygulandığını” ifade etti.  Diğer üzücü 
ve korkutucu anlara göre daha fazla etkilendiğin bu sahnenin, görünenin ötesinde kişisel bir anlamının olup olmadığını anlama ya 
çalışırken, hissettiği duyguları derinlemesine tarif etmesini istedim. O sahneyi tekrar gözünde canlandırarak tarif etmeye  çalışırken “ 
şaşkın ve hata yaptığını farkında olan ama nasıl  telafi edeceğini bilmeyen, zayıfl ık ve çaresizlik içerisinde olan o asker beni çok üzdü. 
Polisin koruyucu kapsayıcı tavrı ise içimi hafifletti ” dedi. Peki o asker ve polis senin hayatının hang i kısmına dokunuyor olabilir diye 
sordum ve düşünmesi için biraz zaman verdim. Yaklaşık 30 -40 sn sonra küçük bir gülümsemeyle “buldum” dedi .   Çok pişman olduğu 
ve kendini affedemediği, kendine ve çevresine zarar verecek davranışta bulunan benlik parçasın ı “askere”, koruyup kollaması gereken  
güçlü  benlik parçasını da (anne imgesi) “polise” benzettiğini ifade etti. Sanki iç dünyasında iki tarafın birbirine dokunduğ unu, zayıfl ık 
içerisinde utanç ve suçluluk hisseden benliğinin, güçlü olan ve şefkat gösteren diğer benliği tarafından sarıldığını deneyimlemişti. 
Televizyondakilere hüzünlendiği düşünse de aslında iç dünyasındaki karşıl ığına hüzünleniyor, polisin askere sahip çıkmasıyla suçlu ama 
çaresiz hisseden tarafına dokunulmuş kabul görmüş hissediyordu.   

              Danışanın yaşadığı döngüye bakıldığında, geçmişte yaptığı ve hala unutamadığı bazı hatalarından dolayı utanan ve 
suçlu hisseden benliğinin ihtiyaç duyduğu kapsanmayı ve şefkati( annesinin yeterince karşılamadığı) gösteren ötekiyle kurduğu  i l işkiyi 
görmüştü televizyondaki görüntülerde.  O askerin neler hissettiğini biliyor, komiserin ona sarılıp korumasının ne kadar iyi g eleceğini 
hissedebiliyordu. Belki annesinin, belki iç dünyasının bir kısmını oluşturan anne imgesinin affediciliğine ihtiyaç duyuyordu. 

              Bir başka danışanım, “darbe gecesi askerin işgal ettiği meydanlardan birinde olduğunu ve korku içerisinde evine 
gitmeye çalıştığını” anlattı. Toplu ulaşım araçlarının çalışmadığını, bazı sokaklarda elektriklerin kesik olduğunu ve a skerle polisin karşı 
karşıya geldikleri yerden silah seslerinin yükseldiğini” anlatıyordu. O gece “bir kız arkadaşıyla beraber korku ve heyecanla dolu adımlarla 
hızla i lerlediklerini, ailesine ve arkadaşlarına güvende olduğunu söyleyip kimseden yardım istemediklerini” ifade etti. Diğer insanları 
telaşlandırmamak adına” bu korku ve kaosla yalnız başına mücadele ettiğini ve aslında güçsüz de hissetmediğini” ifade ediyord u. O 
akşam yaşadıklarını tekrardan gözünün önüne getirip en kötü olan durumu bulmasını istedim. Bir çok olumsuz durum yaşamasına 
rağmen “karanlık içerisinde yalnız yürüdüğü anın en kötü olduğunu olduğunu” ifade etti. Yalnız yürüdüğü anda yaşadığı duyguyu  tarif 
etmesini istediğimde “ bir başkası tarafından her an düşünülmüyor olmak, güçlü ama ya lnız olmak” şeklinde cevap verdi. Daha sonra “ 
özel hayatında biri  olsaydı o an kahramanlık yapıp yanına gelmeye çalışacağını ve kendini çok özel hissedeceğini” ifade etti.   En çok 
üzen şeyin “darbenin ortasında da olsa yalnızlık olması, her an yanında his sedebileceği ve yakın i l işki kurabileceği kimsenin olmaması” 
olduğunu ifade etti. 

          Bu danışanımıza baktığımızda ise, herkesin ciddi korkularla kendini zayıf hissettiği anlarda kendini koruyabilecek ve bir 
başkasına ihtiyaç duymayacak kadar güçlü hissediyordu ama özel hissetmiyordu. Meraklanacak ve uğrunda fedakarlıklar yapacak kadar 
değer gördüğü yakın bir i l işkisi yoktu. Yine hayata karşı gardını yalnız almalıydı ve yine nazlanacak kimsesi yoktu. Bu danış anımıza 
baktığımızda, yaşananların görüneni n ötesinde bireysel ihtiyaçlar bağlamında anlamlandırıldığını ve zorlukların içsel dinamiklere göre 
şekil lendiğini görmekteyiz. 

     Karşılaştığımız durumlara verdiğimiz tepkilerin ne kadarının durumdan kaynaklı olduğu ne kadarının ise içsel 
dinamiklerimizden kaynaklandığını tespit etmek zordur. Genellikle ruhsal yapımızın gölgesinde düşünür, hisseder ve davranışlar ortaya 
koyarız. Bu durum bazı zamanlarda gerçeği yaşamak değil kendi gerçekliğimizi yaşamak, gerçeğe tepki vermek değil kendi 
gerçekliğimize tepki vermek anlamına gelebilir. Kendi duygularımızı, travmalarımızı, ihtiyaçlarımızı, isteklerimizi, korkularımızı farklı 
olaylarda ve kişil ilerde tekrar etmemiz anlamına gelebilir. Belki ihtiyaçlarımızı karşılamak ve yaralarımızı sarmak belki de kendimizi 
korumak adına iç dünyamızı dışarıya yansıtmamız ve tekrar tekrar farklı senaryolarda oynatmamız şeklinde ortaya çıkabilir.                                                         
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