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SUNUŞ

Psikoterapi Enstitüsü olarak, öncelikle ruh sağlığı
profesyonellerinin ya da ruh sağlığı ile ilgilenen kişilerin ihtiyaç
duyacağı teorik bilgileri ve pratik/uygulamaya yönelik deneyimleri
paylaşan özgün ve çeviri yayınlar ile literatüre katkıda bulunmayı
hedefliyoruz. Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları, Psikoterapi
Enstitüsü’nün çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen atölye
çalışmaları, uluslararası konferanslar ve dünya literatüründen
seçkileri içermektedir.

Dr. Candace Orcutt’ın bu değerli kitabı, kişilik çalışması ve
travma çalışmasını dengelemeye yönelik olarak literatürde
hissedilen ihtiyacı gidermektedir. Dr. James F. Masterson’ın
söylediği gibi, “Bu kitap, travma ve kişilik bozukluklarının terapötik
güçlükleriyle uğraşan bütün klinisyenler tarafından okunması şart
olan bir kitaptır.”

Konuya ilgi duyan okuyucuların yanı sıra klinisyenler,
psikoterapistler ve araştırmacılar için başvuru kitabı niteliği
taşıyan bu yayını sizlerle buluşturmaktan kıvanç duyarız.

Dr. Tahir ÖZAKKAŞ
Psikoterapi Enstitüsü Başkanı
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ÖNSÖZ

Kişilik bozukluklarında travma tedavisi genellikle iki durum
arasında gözden kaçırılmaktadır: Ya terapist kişilik bozukluğunu
gözden kaçırarak yalnızca psişik travma üzerine odaklanır ya da
travmayı gözden kaçırarak yalnızca kişilik bozukluğuna odaklanır.
Kişilik çalışması ve travma çalışmasını dengeleme ihtiyacı
konusuna eğilen bir kitap literatürde çok büyük bir ihtiyaçtır. İşte
Dr. Orcutt’un kitabı, bu ihtiyacı gidermektedir.

Dr. Orcutt kendisini, bu bozuklukların tedavisi ve çalışmasına
adamıştır ve bu kitabında damıttığı bilgeliğini bizimle
paylaşmaktadır.

İyi kurgulanmış ve güzel yazılmış olan bu kitap, bizi Dr.
Orcutt’un ofisine götürerek canlı ve genel olarak etkileyici bir
şekilde hastaya yaptığı bire bir müdahaleleri anlatma noktasında
eşsiz bir kitaptır. Müdahalelerinin travmadan kişilik bozukluğuna
geçişinin ne zaman, neden ve nasıl olduğunu anlaşılır bir biçimde
resmediyor. Güncel bir travma ve erken “gelişimsel” travma
arasındaki farkı ve bir travmanın diğer travmaya nasıl zemin
hazırladığını belirgin bir şekilde sunuyor. Çalışmada kişilik
bozukluğu ve travma arasındaki gelgitler klinik açıdan okuyucuya
açıklanıyor.

Bu kitap, travma ve kişilik bozukluklarının terapötik
güçlükleriyle uğraşan bütün klinisyenler tarafından okunması şart
olan bir kitaptır.

James F. Masterson, M.D.

2000
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ÖZET

Kişilik Bozukluğunda Travma

Bu kitap, hem kişilik bozukluğu hem de travmadan mustarip
hastada kişilik çalışması ve travma çalışmasını dengeleyen teorik
ve klinik bir yaklaşım sunmaktadır. Giriş bölümünde, tanıtıcı teorik
ve klinik bilgiler yer almaktadır. Klinik uygulamayla ilgili gelişme
bölümü, dört büyük kişilik bozukluğu türlerindeki (borderline,
teşhirci narsisist, gizli narsisist ve şizoid) süreçlerin açıklamalarını
kapsamaktadır.

Bu tedavi, spesifik tekniklere yönelten sağlam bir teorik
altyapıyı sunan, Dr. James Masterson tarafından geliştirilmiş olan
gelişimsel nesne ilişkileri yaklaşımına dayanmaktadır. Ayrıca her
vaka, kişilik bozukluğu ve çeşitli travma biçimleri ya da TSSB
semptomlarının bir karışımını sunmaktadır. Tedavi süresince
terapistin, kişilik ve travma çalışmasını nasıl dengede tutması
gerektiğini göstermek için, bu eşzamanlı durumların psikoterapisi
vaka kitabı formatında anlatılmaktadır. Sonuç bölümü ise gelişme
bölümünde anlatılanlara ilavelerde bulunan ya da gelişme
bölümünü aydınlatan özel konular üzerinde durmaktadır: Aktarım
ve karşı aktarım, hipnoz kullanımı, çoklu kişilik bozukluğu.
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YAZARIN NOTU

İkinci Bölüm’de anlatılan vaka örnekleri karma örneklerdir. Hasta
gizliliğini korumak ve tek bir vaka örneğinde mümkün olduğunca
çok çeşitli tipik unsurları içermek adına vakaları bu şekilde
sunmayı tercih ettim. Umarım, bunları edindiğim çeşitli
danışanımın canlılığını muhafaza ederken, bu kapsamlılık ile
vakaları mümkün mertebe eğitici bir hale getirmişimdir. Diğer
yandan, böylesinde yoğun vakalar, öğretmeye odaklandığı zaman
kaçınılmaz olarak aşırı basitleştirilmiş bir görünüm verme ve
terapötik süreç boyunca hasta ve terapist tarafından eşit şekilde
oluşturulan konuya bağlılık ve konudan sapma durumlarını
gerektiği gibi gösteremeyecek kadar küçük kalma eğilimindedirler.
Bunun da ötesinde, uygun tempoda anlatmak için vakalar
kısaltıldığı zaman da ilave bir basitleştirme ortaya çıkar.

Kişilik bozuklukları ile çalışmak ve özellikle travmayla daha da
karmaşık hale gelen kişilik bozukluklarıyla çalışmak büyük bir
sabır ve zaman gerektirir. Kişilik bozukluklarının yinelenen
tepkileri yinelenen müdahaleler ister; travmatik tepkilerle çalışmak
da aynı şekildedir. Zaten vaktiyle kazanılmış olan ve sonrasında
kısmen kaybedilen ve sonunda güvence altına alınmazsa yeniden
kaybedilme ihtimali olan bir temeli yeniden kazanmak için büyük
çaba sarf edilmektedir. Gerçekçi bir yeniden anlatımla bunun
yalnızca bir kısmı yansıtılabilir.

Candace Orcutt, Ph.D
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1. BÖLÜM

SUNUŞ

Teorilerinde ve yaklaşımlarında öylesine zengin olan psikoterapi,
hastaların kişilik bozukluklarında ve travmatik deneyimlerinde
sıradan olmayan iddialar ortaya koymaktadır.

Kişilik çalışmalarında eğitim almış klinisyenler, travma ve
kendiliğin iç içe oluşunu çoğu zaman gözden kaçırırlar ve
travmatik oluşumları başka bir klinisyen tarafından ele alınmak
üzere ya da ilaç tedavisi ile halledilebilecek bir “kriz çalışması”
olarak bir kenara koyarlar.

Diğer taraftan, travma tekniklerinde eğitim almış olan
klinisyenler, tedavi etmek için uzun soluklu bir ilişki ve sabır
gerektiren kişiliksel belirtilerle uğraşmak için zaman harcamazlar
ya da bunun eğitimini almamışlardır. Arkasına yaslanıp zoraki
konuşmak için eğitilmiş klinisyenler, daha aktif travma
tekniklerinde muhtemelen zorlanmaktadırlar (hipnoz, EMDR).

Tam tersine, daha aktif ve hedef odaklı bir klinisyen, daha
yavaş olan ve karşılıklı ilişki oluşumu gerektiren yaklaşımda
sabırsız olabilir. Alandaki bu uzlaşmazlık, hastanın, travmayla
başa çıkmayı kendilik sorumluluğu olarak görmeyi inkar eden
patolojik ihtiyacında rol oynar. Bu tür hastalar, kendiliği
güçlendirmeyi travmayı yenmekle bütünleştiren bir yaklaşıma
ihtiyaç duyarlar.

Bu kitap, hem kişilik bozukluğu olan hem de travmaya uğrayan
hastalarda, kişilik çalışması ve travma çalışmasını dengeleyen
klinik bir yaklaşım sunmaktadır.

İlk bölüm, klinik bilgileri ve teoriyi tanıtıcı niteliktedir. Klinik
uygulamalarla ilgili ana bölüm, en önemli dört tip kişilik
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bozukluğunun – borderline, narsisistik, gizli narsisistik, şizoid-
açıklaması olan süreçleri kapsamaktadır. Bu terapi, James F.
Masterson tarafından geliştirilen, açık ve anlaşılır teorik bir altyapı
sağlayarak spesifik tekniklere yönlendiren gelişimsel nesne
ilişkileri yaklaşımına dayanmaktadır. Ayrıca her vaka, kişilik
bozukluğu ve travmanın değişik türlerinin ya da TSSB
semptomlarının bir karışımını sunmaktadır.

Terapistin terapi süreci boyunca, kişilik çalışması ve travma
çalışmasını nasıl dengede tutması gerektiğini göstermek için, aynı
anda oluşan bu durumların psikolojik tedavisi vaka kitabı
formatında anlatılmaktadır. Son bölüm, kitabın özünü genişleten
ve aydınlatan özel durumları içermektedir.

“Kişilik çalışması” , genellikle, kendilik bozukluklarının klinik
psikanalitik terapisini tanımlamak için kullanılan bir terimdir.
Orijinal olarak, kendiliğin “zırhlanması” ve uyumsuz “özellikleri”
için kullanılmıştır, ancak psikoterapi alanı gittikçe kişilik
bozukluklarıyla – kendiliğin temel yapısındaki rahatsızlıklarla-
ilgilendiği için anlamı genişlemiştir. Bu kitapta“kişilik çalışması”
terimi geniş tanımıyla kullanılmaktadır.

“Travma çalışması”, psikoterapi alanında yeni yeni kabul
gören travma kavramı gibi son zamanlarda kullanıma girmiş bir
terimdir. Hayatın her anında (çocukluk dönemindeki tacizlerden
savaş sonrası nevrozlarına kadar) meydana gelebilecek
derinlemesine tehlikeli olayların kendilik bütünlüğü üzerindeki
büyük baskısına işaret etmektedir.

Yirminci yüzyıl boyunca, kişilik çalışması ve travma çalışması
dinamik bir şekilde birbirlerinin üzerine devredilmiştir. Kişilik
çalışması, ego psikolojisini ve nesne ilişkilerini derinleşen kendilik
kavramına ekleyen psikanalitik psikoterapinin gelişimiyle birlikte
büyümüştür. Travma çalışması ise kazara (uçak kazaları), ailevi
(aile içi şiddet, ensest) ya da global (savaş ve ihtilal) olsun
olmasın, şiddetin birey üzerindeki etkisinin giderek herkes
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tarafından anlaşılmasıyla ve profesyonel farkındalığın artmasıyla
gelişmiştir.

Bu gelişme, kişilik bozukluğuna ya da travmaya sahip olan
hastalar için istenilen ve sevindirici bir gelişmedir. Ancak
hastaların pek çoğunda bu iki durum birlikte oluşmaktadır ve tüm
problemi çözmek için yaklaşımlar arasında uyum olması
gerekmektedir.

Kişilik çalışmasını ve travma çalışmasını dengede tutmak
birtakım sebeplerden ötürü terapötik bir zorluktur. Daha önce
bahsedildiği gibi: 1) Klinisyenin almış olduğu eğitim ve kişisel
tutkusu, kişilik çalışması ve travma çalışmasını birbirinden
ayırabilir; 2) hastanın patolojisi travmayı gizli kapaklı tutmak ve
kişiliksel durumları ayrı tutmak ve inkar etmek için çabalayacaktır.

Kişilik çalışması ve travma çalışması bir terapide
bütünleştirilse bile ayrışma devam edebilir. Terapist genelde
kişilikle ilgili durumlarla iyi bir şekilde baş edebilir fakat pek hoş
olmayan travmatik durumdan çekinir (özellikle daha anlamlı ya da
duygusal boşalmaya yatkın oldukça).

Ya da terapist travmada başarılı olabilir; hipnoz, EMDR ya da
Düşünce Alanı Terapisi gibi özel tekniklerde deneyimli olabilir,
ancak kişilik çalışması için hastanın uzun süreli ihtiyacından uzak
durabilir. Elbette ki, hastanın savunmacı bir şekilde kendiliğini
bölme eğilimi, terapistteki bu bölünmeye neden olabilir ya da bu
bölünmeyi yansıtabilir. Arada köprü kurmak için pek çok girişim
olmuştur. Örneğin, Mardi Horowitz, narsisistik kişilikte travma
çalışması hakkında yazmıştır. Francine Shapiro’nun EMDR
çalışması seansları bütünleştirmek için “bilişsel –birlikte- dokuma”
ihtiyacını vurgulamaktadır.

Ancak klinik eğilim, hastanın bütünlük ve ilerleme gereksinimi
adına, travmayı bir kenarda bırakmak (veya başka bir yere
göndermek) ya da ortada asılı kalmasını sağlamak noktasında
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kalmaktadır. Çünkü burada odak noktası olan hastadır ve onu
duygusal anlamda olgunlaştıran da bu bütünlüktür.

Tıp bilimi insanoğlunu kısım kısım inceleyerek pek çok bilgiye
sahip olmuştur. Ancak bilimsel bilgi (buna yönlendirebiliyor olsa
da) iyileştirici değildir ve kendiliğin parçalarıyla ilgili bilgi sahibi
oldukça, parçaların birbirlerinden ayrılmaz olduklarının daha çok
farkına varmaktayız.

Psikoterapi, adı üstünde, psişenin ya da kendiliğin tedavisi
olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle, biz klinisyenler,
içselleştirebileceğimiz her mantıklı yaklaşımla kendiliği bir bütün
halinde tedavi etmek gibi önemli bir hedef belirledik. Bu, klinisyen
için korkutucu bir güçlük arz etmektedir. Bize düşen yalnızca
daha çok öğrenmek değil, daha çok olmaktır. Teorik ve teknik
bilgilerimiz hastalarımızın tedavisi için kritik öneme sahip
bilgilerdir. Ancak terapistin kendilik bütünlüğü izin vermedikçe
çoğu hastanın da kendilik bütünlüğüne ulaşacağından şüpheliyim.

Bizim mesleğimiz, profesyonel ve kişisel gelişimin bir arada
olduğu ve birbirini beslediği bir meslektir. Ümit ediyorum ki bu
kitap bu oluşumu cesaretlendirecek ve terapi sürecinde
klinisyenle hasta arasında gerçekleşen bireylerarası alışverişi
daha da güçlendirecek ve çoğaltacaktır.
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2. BÖLÜM

GENEL BAKIŞ

2.1. TEORİYE GENEL BAKIŞ

Bu kitap, gelişimsel yaşlarda yaşanan travmatik deneyimlerle bir
arada oluşan kişilik patolojileri üzerine odaklanmaktadır.
“Gelişimsel travma” olarak tabir edeceğim bu deneyimler, fiziksel
ve cinsel istismarı da kapsamaktadır. Erken dönemde meydana
gelen bu durumlar genellikle kişinin hayatını derinden etkiler,
ancak yine de çoğunlukla psikoterapiye karşı direnç gösterirler;
çünkü deneyimin “hatırlanması” bilinçli bir farkındalık düzeyinde
olmayabilir.

Dikkate değer iki oluşum bu yaşanmış durumu bilinç düzeyine
çıkartabilir: 1) Daha sonra oluşan tetikleyici bir unsur, genelde
travmatik bir olay; 2) Kişilik patolojisinin çözülmesi sonucunda
kendiliğin güçlenmesiyle gelişimsel travmayı tolere edebilir
duruma gelmek.

Hayata sınırlı bir perspektiften bakan, öyle ya da böyle sosyal
ilişkilerini, iş hayatını ve hatta eğlence hayatını yönetmede inatçı
bir yol izleyen, yerleşmiş kişilik problemleri olan bir kişi, var olan
enerjisini yeterli derecede kullanmaya ve değerlendirmeye vakıf
değildir. Acil bir işe yöneltilmesi gereken enerji, arzu edilen amaca
ulaşmada kaygı ve depresyon nedeniyle bastırıldığı için sapmaya
uğrar, engellenir veya gereksiz yere tüketilir. Böyle kişiler,
hedeflerinin peşinden özgürce koşmazlar. Amaçsızca oradan
oraya savrulurlar, sürekli kaytarırlar ya da orantısız bir stres
pahasına ulaşmak istediklerine ulaşırlar.

Kendilik, spontane ve esnek bir enerji ortaya koyamaz:
Yanında taşıdığı bir alet çantası vardır ve çantasındaki
kapasiteyle yetinir; önüne çıkan her zorlu görev için mevcut olan
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bir eğe, kerpeten ya da bir çekiç kullanıp durur. Bu yüzden
kendilik, bırakın olağandışı stresin baskılarıyla başa çıkmayı,
basit bir durumun üstesinden gelebilecek bir ekipmana bile sahip
değildir.

O halde, kişiliksel açıdan sınırlı bir kendilik, travmanın güçlü
etkisiyle karşılaşmak durumunda kaldığında ne olur? Travma,
kişinin hayat hakkındaki düşünce ve duygularını da katılaştırır;
kişiler hayata karşı zırhlanırlar ya da travmatik olayın
hatırlanmasını tetikleyen unsurlardan kaçınırlar. Ya da travmatik
olay, sürekli aklın huzurunu bozan, durmaksızın hatırlanan
anılarla - imgeler, sesler, kokular, tatlar, hisler; yinelenen
düşünceler ve ezici duygularla- tekrar tekrar yaşanır. Bu, risk
alarak korkuyu yenmek ve sahte bir kontrol hissi kazanmak için,
daha çok kaçınan veya agresif davranışlara, hatta şeytanca
davranışlara yol açar. Travmaya uğrayanların kaçınan, inkar
eden, agresif ve riskli davranışları, uyumsuz kişilik savunmalarını
taklit edebilir. Korkunç kurban tavırları ya da zorba ve kabadayı
tavırları, erken dönemlerde yerleşmiş kişilik örüntülerine
benzeyebilir. Elbette ki, benzer savunmalar ya da örüntüler hem
kişilik patolojisinin hem de travmanın sonucu olarak var
olduğunda, sonuç daha da karmaşık ve yoğun bir hal alır.

Duruma basit bir şekilde bakmak bile travmatik deneyimin ve
daha önceden var olan kişilik patolojisinin birleşiminin nasıl
karmaşık ve yoğun bir durum yarattığını göstermektedir.
Psikoterapide, teşhis ve terapi, birbirini kopya edebilen,
yoğunlaştıran ve böylece inatçı ve dirençli bir hal alan, birbiri ile iç
içe olan durumları dikkatli bir şekilde ayırt etmeli ve bunların
üzerine odaklanmalıdır.

Travmatik stres durumlarının ve kişilik yapısıyla ilgili
durumların iç içe olma hali literatürde bir ölçüde yer almıştır.
Bennett Braun (1996) travma çalışması için gereken bir destek
olarak sağlam bir kişilik yapısının önemini vurgulamaktadır:



Genel Bakış 7

“Bütünleştirilemedikleri takdirde, gerçekleri ya da duyguları bir
araya getirmek anlamsızdır. Bilişsel yapı olmadan duygusal
boşalma tehlikeli olabilir…çünkü hastanın savunmasız kaldığı ya
da başa çıkma yeteneği olmadığı travmatik anıları harekete
geçirebilir. Bu da eyleme vurma davranışlarının, psikolojik ve
fiziksel çöküşün artmasına yol açabilir.” (sf.14)

Mardi Horowitz (1997) travmatik deneyimlerin kendilik
şemalarıyla ve kendiliğin dış dünyayla ilişki kavramlarıyla nasıl
birleştiğiyle daha belirgin bir şekilde ilgilenmektedir (sf.49).
Travmatik olarak baskı altına alınmış narsisistik kişilik
bozukluğunda karakter-bilinçli bilişsel müdahalelerin kullanımını
gösteren süreç görüşmelerini sunmaktadır.

Bessel van der Kolk ve diğerleri (1996), çocukluk travmalarının
borderline kişilik bozukluğunun sebepleri üzerinde doğrudan
nedensel bir etkisi olduğunu görüşüne inanarak, tartışmaya yol
açan travma ve kişilik ilişkisi konusunda çalışmaya başlarlar
(sf.201-202).

Öte yandan, Daniel Brown (1997), erken dönemlerde
kişilerarası bağlanma mekanizmalarıyla şekillenen kişilik
bozuklukları ve erken yaşlarda bile oluşan sakınımlı ve aralıklı
travma deneyimlerinin kendiliğe yüklemiş olduğu algı ve biliş
bozuklukları arasında belirgin bir ayrım yapmıştır. Allan Schore
(1999), her iki durumda da beyni etkileyen bir tür travma
mekanizması olduğunu görse de Brown ile aynı görüştedir. Bazen
birbirleri ile çelişen ifadelerden ortaya çıkan sonuç, kişilik
örüntüleri ve travmanın kendilik üzerindeki örüntüsel etkileri
arasında bir tür benzerlik ya da bağlantı olasılığıdır.

Benim kanaatimce, kişilik bozuklukları ve gelişimsel travmanın
etkileri, büyük olasılıkla gerçekte farklı sebepleri olan eşzamanlı
bir durum yaratmaktadır ancak bu sebepler karşılıklı olarak
birbirlerini etkilemektedir. Bu kavramsallaştırma, teknik üzerinde
doğrudan ve önemli bir etkiye sahiptir ki ben bu terapinin (akut
evreler hariç), travmayla ilişkili duygusal acı ya da travmatik
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yaşantı hastayı baskı altında tuttuğu zaman, kişilik çalışmasının
kapsayıcı kapasitesine öncelik verirken travma çalışmasına geçiş
esnekliğini de korumak zorunda olduğu fikrini ileri süreceğim.
Yaklaşımın bu iki yönlülüğü, bütün halinde ve öncelik verilmiş bir
teknik içerisinde gözlemlenmelidir.

2.1.1. KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Amerikan Psikiyatri Derneği’nin Tanılayıcı ve İstatistiksel
Kılavuz’unda (1994) kişilik kavramı şu şekilde tanımlanmaktadır:
“Dış dünya ve kendisi hakkında düşünmenin, dış dünyayı ve
kendisini algılamanın, dış dünyayla kendisini ilişkilendirmenin
uzun süren örüntüleridir.” Ve kılavuz şu şekilde devam eder:

“Kişilik özellikleri, çok çeşitli kişisel ve sosyal bağlamlarda
sergilenen kişiliğin en önemli ifadeleridir. Yalnızca kişilik özellikleri
inatçı ve uyumsuz olduğunda ve önemli işlevsel zararlara ya da
öznel bir acıya sebep olduklarında bir Kişilik Bozukluğu
oluştururlar (sf.770).”

Bu temel tanım, bundan sonraki klinik bölümlerde bahsedilen
kişilik bozukluklarının çeşitli alt tiplerini şekillendirir.

Ben sadece, kişilik bozukluğundaki inatçılık ve uyumsuzluğun,
bilinçli bir sorgulama olmaksızın, tutumları ve davranışları
yöneten duygularla korunmakta olan belli başlı bir inanç sistemine
kadar varan “Dış dünya ve kendisi hakkında düşünmenin, dış
dünyayı ve kendisini algılamanın, dış dünyayla kendisini
ilişkilendirmenin uzun süreli örüntüleri…”ndeki sapmadan dolayı
meydana geldiğini vurgulayacağım.

Teknik anlamda, kişilik karakterin evrim geçirmiş hali olsa da
“Karakter” ve “kişilik” terimlerini birbirlerinin yerine geçecek
şekilde kullanacağım. Çokça tanımlanmış ve araştırılmış olan bu
konu üzerinde kapsamlı bir tekrarın gereği yok ancak ben yine de
bu konunun geçmişi hakkında genel bir özet yapacağım ve
James Masterson’ın teorik ve klinik boyutlarla ilgili gelişimsel,


