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TEŞEKKÜR

İlk olarak, tereddütsüz, Freud. Kitabın başında onu “Viktoryen1 
bilim adamı” olarak adlandırıyorum. Freud’un kendi zamanıy-
la sınırlı kaldığı bir gerçek, öte yandan bilinçdışını keşfetmek 
için cesareti de vardı, böyle yaparak, bizlere açık ve kesin bir 
dayanak sunmuştu. İhtisas dönemimde travmada staj yapma-
mıştım, ama akabinde, erken dönem istismarlarının etkileriy-
le karşılaştım. Profesyonel literatür çok sınırlıydı, dolayısıyla 
ben de Freud’un çalışmalarına yöneldim. Travma terapisine 
mükemmel bir giriş vardı, ki bu giriş hala yararlı ve günümüze 
uygundur. Aynı zamanda hafızanın yeniden bütünleştirilmesi-
ni2  (rekonsolidasyon) keşfeden de Freud’dur. Buna katharsis 
demiştir, ama aralarında klinik olarak, bir farklılık yoktur. 

Benim hem katharsis ile hem de travma sonucunda hasar 
görmüş öz saygıyla ilgili şahsi deneyimlerim, beni, psikote-
rapinin altında yatan değişim mekanizmalarını anlama çaba-
larına taşıdı. Boston Değişim Süreci Çalışma Grubu’nun bir 
konferansına katıldım ve sonra, 2008 yılında, ilk SEPI kon-
feransıma katıldım. Sonraki bir büyük adım, Bruce Ecker’ın 
popüler kitabı olan “Duygusal Beynin Kilidini Açmak: Hafıza 
Kayıtlarını Kullanarak Semptomları Kaynağından Gidermek 
(2012)”ten hafızanın yeniden bütünleştirilmesini öğrenmemdi. 

1 Ç.N.: Orijinal metinde “Viktorya Çağı” olarak geçmektedir; Mina Ur-
gan’a göre kavramsal olarak çelişki ve çatışmalarla dolu, muhafazakar 
bir dönem kast edilmektedir. [Kaynak: Urgan, M. (2003). İngiliz edebiyatı 
tarihi. İstanbul: YKY]

2 Ç.N.  Hafızanın yeniden bütünleştirilmesi, ‘reconsolidation’ ifadesini 
karşılamak üzere seçilmiştir.
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Bu, beni, Richard Lane’in kalıcı değişimin genel bir açıklama-
sı olarak hafızanın yeniden bütünleştirilmesi üzerine 2015’te 
yazdığı makalesine götürdü. O yıl, SEPI’nin Dublin’deki kon-
feransının ilk günü, şimdilerde artık arkadaş saydığım, Ri-
chard oradaydı. Aynı türden kuram severleri ararken, Gregg 
Henriques, Jack Anchin ve Andre Marquis ile tanıştım. Ben 
Johnson, bir lisansüstü öğrencisi, benim yazılarımla ilgilendi-
ğini ifade etti ve ‘Araştırma Kapısı’ makalesinin ortak yazarı 
olmayı kabul etti; bunun yanı sıra SEPI’nin yeni bilimler ile 
yüzyılı aşkın kolektif klinik bilgeliğin bir noktada birleşmesiy-
le ilgilenen ilk Özel İlgi Alanları Grubu  (SIG)’nun gelişimin-
de işbirlikçi oldu. 
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GİRİŞ

PSİKOTERAPİ ÖĞRENİMİNDE YENİ BİR 
DAYANAK

Psikoterapinin ilk günlerinden beri bizim alanımızdaki büyük 
gizem, terapinin gerçekten nasıl işe yaradığı olmuştur.  Her 
biri, gördüklerini anlamlandırmak için eşsiz yollar bulan bü-
yük düşünürler tarafından çeşitli ekoller icat edilmişti. Ortak 
bir bilimsel anlayışın olmaması, kendi sistemlerinin üstün-
lüklerini vurgulamıştı. Öğrencilerden, böylesi bir karar için 
herhangi bir mantıklı temele sahip olmadan önce bir kampa 

katılmaları istenirdi, hala da istenmekte-
dir. Ve bugünün öğrencileri bir  (ekole) 
karar verdiklerinde bile, çeşitli ekolle-
rin, basitçe aynı temel görevleri yerine 
getirmenin farklı yolları temsil ettiğine 
inanırlar.

Kendi alanlarımızı bir ağaç olarak 
düşünebiliriz, bu ağacın dalları ve yap-
rakları var olan teorileri ve yönelimle-
ri, gövde ve kökler de terapilerde ortak 
olan temel alt seviye mekanizmaları 

simgeler. Gövde ve köklerin tamamlanması mümkün olma-
dan önce, alan, kendi dallarını ve yapraklarını geliştirmişti. Bu 
kitap, psikoterapinin ortak alt yapılarını netleştirmek üzerine 
var olan bilgelik ile yakın zaman keşiflerini bir araya getirmek 
üzerinedir.

Pek çok yazar ve akademisyen  (Goldfried, 2019), psiko-
terapinin, Thomas Kuhn’ın bir bilim olarak gelişiminin “pa-
radigma öncesi” olarak adlandırdığı evrede kaldığını belirt-
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mektedir. Evrim keşiflerinin ve DNA aktarımının genel olarak 
kabul gören bir temel sağladığı biyoloji alanının aksine, ala-
nımız, genellikle Orta Çağ okulları gibi işliyor ve ortaklıklar 
aramaktan çok farklılıklar üzerinden rekabet ediyor.

Neyse ki, evrim ve nörobiyoloji ilerliyor ve eninde sonunda, 
bizim hâlihazırda zihin ve psikoterapi hakkında zaten bildik-
lerimizle birleşiyor. Bir ilgi patlamasıyla, pek çok grup, yeni 
nörobiyoloji ile hâlihazırda var olan psikoterapi kuramlarını 
nasıl bütünleştireceklerini araştırmaktadırlar. 2018 yılında, 
SEPI Yönetim Kurulu, yazar ve meslektaşlara psikoterapide 
birleşme üzerine topluluğun ilk Özel İlgi Alanları Grubu’nu 
geliştirme yetkisi verdi. Bu forum, nihayetinde, terapötik eyle-
mi açıklayan temel süreçleri anlamanın klinik olarak yararlı bir 
yolunu bulmaya başlamak için en iyi beyinler ve en son bilim 
insanlarından bazılarıyla bir işbirliğine aracılık etti. Burada 
sunulan şey, var olan kuramların yerine başka bir şey koyma 
değildir; tüm psikoterapi ekollerinin ve yönelimlerinin altında 
yatan ortak altyapıların modern bir izahıdır. 

Sorumluluğun reddi

Bireysel farklılıklara bağlı olarak, bu kitapta yer alan mater-
yaller, eğitimli bir terapistin yürüteceği bir tedavinin ya da ehil 
bir süpervizör tarafından verilen terapi süpervizyonunun yeri-
ni tutmak amacı gütmemektedir. 



1İnsan Zihnine Modern Bir Bakış

İnsan Zihnine Modern Bir Bakış

1

İnsan zihni şu değildir:

Viktoryen bilim adamı Sigmund Freud’un 
tanımladığı bir “kaynayan uyarım1kazanı” 
değildir  (Freud, 1933).

Pavlov, Watson ve Skinner’ın sınırsız-
ca eğitilebilen boş levhası da. 

Zihne yeniden bakma zamanı

Psikoterapinin Viktoryen bir çağda doğduğunu hatırlamak işi-
mizi kolaylaştıracaktır. Bu dönem, insan aklı için görkemli bir 
dönemdi. Aydınlanma çağı, sanayi devrimine kapıları sonuna 

1 Ç.N.: “Excitation” ifadesine karşılık olarak “uyarım” kelimesi kulla-
nılmıştır.
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kadar açmıştı ve insan yapabileceklerinin bir sınırı yok gibi 
görünüyordu. Bilim, pozitivizmin felsefi geleneğinde gelişi-
yordu, bu gelenekte bilim insanı gerçeğin nesnel bir gözlemcisi 
olarak düşünülmekteydi. Dahası, dinin ağırlığı hissedilmeme-
sine rağmen, insan hayatının duyguları ve irrasyoneli barındı-
ran yönleri primitif olarak düşünüldü, bunların daha medeni ve 
rasyonel bir hayat sürmeyi isteyenler tarafından bastırılması ve 
kontrol altına alınmaları gerekliydi. 

Muhafazakârlar arasında, Freud, bilinçdışını kavramsallaş-
tırmayı göze aldı, ancak, çağdaşları gibi, bunu insan işlevsel-
liğinin bir ana öğesi gibi değerlendirdi. Freud, aynı zamanda 
analisti, objektif bir gözlemci olarak gördü; bu gözlemci, ana-
liz ettiği fenomeni rahatsız etmemeye ya da biçimlendirme-
meye çabalayan bir yabancıydı. Davranışçılığın -psikoterapi-
nin geleneklerini kendisinden miras aldığımız diğer bir büyük 
kuram- kurucusu Watson, nesnelliği sağlamaya kararlıydı ve 
içe bakışın öznel olduğunu ve bu sebeple bilim için uygun bir 
kaynak olamayacağını ilan etti. 

Şimdi, izafiyet (görelilik) çağında, Freud ve Watson’ın kav-
ramlarından bazıları güncellenmeye hazır. Örneğin, Freud’un 
zıt kavramlar olan cinsel ve agresyon dürtüleri, eros ve ta-
natos; bu kavramlar bizi harekete geçirenin ne olduğunu an-
lamada daha felsefik bir yaklaşım sunmakta ve dopamin ve 
motivasyonun çağdaş kavrayışıyla revize edilmeye ihtiyaç 
duymaktadırlar (Kirsch ve Mertens, 2018). Watson’un zihni 
mekanik anlayışı, Skinner’ın ‘boş levha’sı ile daha radikal hale 
gelmişti, bu boş levha zihin, pekiştireçler tarafından herhangi 
bir yönergeyle biçimlendirilebilirdi; bu anlayış bilişsel devri-
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me bir yol açmıştı ama, bir nevi direnç gibi, geçmişi gözden 
geçirmekte gecikiyor görünmektedir. 1950’lerde ve 60’larda, 
birtakım eğilimler ve büyük fikirler doğdu; bunlar henüz tam 
olarak entegre edilememişlerdir. 

1. Bowlby, II. Dünya Savaşı’ndan kalan ‘duygulardan arın-
dırılmış’ yetimhanelerin bakım verdikleri çocuklara çeşitli 
zararlar verdiklerini göstermiştir.  Bağlanma fikri ve bunun 
yanı sıra çocukların büyütülme biçiminin, onların ilerleyen 
yaşlarda bir ötekiyle nasıl ilişki kurdukları üzerinde önemli 
etkilerinin olduğu kavramı önem kazandı.

2. Davranışçılıktaki bilişsel devrim, her insanın dünyanın na-
sıl çalıştığına dair benzersiz fikirler geliştirdiğini ve bun-
lara katılmanın psikoterapide başarı için gerekli olduğunu 
kabul etti.. 

3. Psikodinamik ekoller, bir terapistin objektif bir gözlem-
ci olmadığına hak vermeye başladı, ama terapist, terapö-
tik ilişkinin mutlaka gerekli bir katılımcısıydı ve bu ilişki, 
kendi başına, insanların değişimine yardım eden şeyin bir 
parçasıydı. 

4. Vietnam Savaşı ve Kadınlar hareketi, 60’larda, alana yeni-
den travmayı hatırlattı ve travmanın etkilerinin, işlemlen-
mediği ve iyileşmediği sürece bir insanın hayatına dam-
gasını vuracağına işaret etti. Bu yeniden hatırlanan bilgi, 
hayvanlarda ve insanlarda öğrenilmiş korkuya yönelik bi-
limsel bir merak uyandırdı.

Psikoterapiyi nasıl düşündüğümüz konusunda 19. yüzyılın 
ötesine geçmek çok önemlidir, zihne modern bir bakışı kucak-
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lamak zamanıdır; ki bu zihin hem problemlerimizin hem de 
onları değiştirme yeteneğimizin kaynağı olan işlevsel bir biri-
midir (MacLean, Paul D.  (1990). 

Son zamanlarda, beyin üzerinde epey vurgu var, ancak bey-
nin içeriğinin zenginliğini unutmayalım, şimdi bilinen bilgiler, 
nöral ağlar ve yolaklar şeklinde saklanır.  Biyolojik donanım 
ve data arasındaki fark, bilgisayarlarda olduğu kadar keskin 
değildir ancak çok fazlaca beyin üzerine odaklanma, bizim te-
rapistler olarak uğraştığımız şeyi ihmal eder. Hem beyne hem 
de içeriğine değer vermemiz gerek. 

Zihin: Bir Evrim Ürünü

Bedensel düzenleme, savaş ve kaç: “kerten-
kele beyin”

Hastalarımızın terapiye getirdikleri semptomların pek çoğu, 
tarih öncesi atalarımızınkilere büyük ölçüde benzer yolaklar 
vasıtasıyla sinir sistemindeki düzenlemeye bağlı fonksiyonları 
kapsar ve bu yolakların modern sürüngenler ve kuşlarla ortak 
noktaları bulunur. Dikkat, motivasyon ve uyarılma sistemleri, 
65 milyon yıl önceki kitlesel yok oluştan önce var olan yaşamın 
damgasını taşımaktadır. Modern beyin bilimi, insan zihninin, 
düzenlemede (regülasyon) ve kendine odaklı işlevlerinde adaptif 
ya da maladaptif olduğunu anlamlandırmaya yardımcı olabilir. 

Sosyal uyum ve duygu: “maymun beyni”
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Özellikle memeliler için sosyal içgüdüler, uyum sağlama 
şeklimizde birincil önemdedir. Yakın zamana kadar, insan 
evriminde fiziksel olarak hayatta kalma her gün yaşanan bir 
mücadeleydi ve birbirine yakın olmak, belki de, bir tür olarak 
başarımız için diğer özelliklerimizden daha önemliydi. Bu ne-
denle ilişki, fizyolojimize ve psikolojimize bu kadar derinden 
gömülüdür ve bizi terapiye götüren sorunlarda büyük bir rol 
oynamasının nedeni budur. 

Sosyal varlıklar olarak işleyişimizin merkezi, duygudur. 
Duyguların harekete geçirilmesi, adaptasyon döngülerini te-
tikleyen şeydir; adaptasyon döngüleri de biz bu duyguları yo-
rumlarken durumlara verdiğimiz sağlıklı ve sağlıksız tepkileri-
mizdir. Bizim  (limbik) duygusal aygıtımız büyük ölçüde diğer 
memelilerinkine benzer. Nörofizyolog Panksepp’e (2012) göre 
limbik sistemin derinliklerinde yer alan temel duygular ara-
sında ÖFKE, KORKU, SEVGİ, BAKIM, PANİK, OYUN ve 
motivasyon sistemi olan ARAYIŞ yer alır.

Öz farkındalık2 ve gurur, utanç ve suçlu-
luk yoluyla kendini düzenleme kapasitesi. 

Maymun beyniyle ilgili yukarıdaki duygu 
listesinin gurur, utanç, suçluluk ve mahcubi-
yet içermediğini fark ettiniz mi? Öz-bilinçli 

2 Ç.N. Self-awareness ifadesinin literatürdeki yaygın tercümesinin 
öz-farkındalık olduğu görülmüştür. Öz farkındalık ifadesiyle “kendi-
sinin, bireyselliğinin bilincinde olma; kendi karakterini, duygularını, 
dürtülerini bilme bilinci kastedilmektedir.
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duygular3 (self-consciousness) benzersiz bir şekilde insanidir 
ve psikoterapide özellikle önemlidir. Fizyolojik olarak da fark-
lıdırlar. Maymun beyninin duygularının aksine, bunların hay-
vanlarda karşılık gelen duygusal aygıtları yoktur. Dahası, lim-
bik sistemi kullanmalarına rağmen korteksten kaynaklanıyor 
gibi görünmektedirler (Petra ve diğerleri, 2014). Bu duygular, 

3 Ç.N. Self-consciousness ifadesinin literatürde yaygın olarak “öz-bi-
linç” olarak dilimize çevrildiği görülmektedir. Bu ifadenin temel ola-
rak iki anlamı bulunmaktadır: Birincisinde, İngilizce ‘self-awareness’ 
kavramına karşılık gelen kendinin farkında olma hali, ki bu açıklama 
daha çok felsefi bir anlam taşımaktadır; diğer anlamı ise İngilizcesi 
‘non-awareness’ ifadesine karşılık gelen kendinin farkında olmamak-
tır. Metinde kullanılan ve öz-bilinç olarak tercüme edilen kavram ile 
kastedilen, ‘ötekinin gözüyle kendine bakmak’ anlamı taşımaktadır. 
Burada anlatılmak istenen durumu bir örnekle açıklamaya çalışalım: 
Ayşe hanım bir ortamda Mehmet beye rastlar ve dikkatli biçimde ona 
bakar; Mehmet beyin kendisine bakıldığının bilinciyle yaşadığı his-
se öz-bilinç adı verilir. Mehmet bey, Ayşe hanımın kendisine yönel-
miş bakışları karşısında, kendi bedeninin her zamankinden daha çok 
farkındadır, elini kolunu nereye koyacağını adeta şaşırmıştır, o denli 
kendine yoğunlaşmıştır. Buradaki yoğunlaşma, kendisinin dış görü-
nüşüne bir başkasının bakış açısıyla gelen bir yoğunlaşmadır. Bu du-
rum, içinde belli belirsiz bir mahcubiyet de ihtiva eder. Yazar metinde, 
utanç, suçluluk, gurur ve mahcubiyet duygularının işlemlendikleri ye-
rin korteks olması, öfke, korku, panik, sevgi, bakım gibi duyguların 
ise işlemlendikleri yerin limbik sistem olması sebebiyle bu duyguları 
birbirinden ayrı tuttuğunu, kortekste işlemlenen duyguların öz-bilinçli 
duygular olduğunu ve bu duyguları yaşamak için bir ötekinin gözün-
den gelen bakışa ihtiyaç duyulduğunu; öte yandan korku gibi temel 
bir duygunun limbik sistemde zaten var olduğunu, yerde görülen bir 
çubuğun önce bir an için yılan zannedilmesiyle limbik sistemin korku 
duygusunu ürettiğini ve kişinin kendini korumak için eyleme geçtiği-
ni ancak sonradan onun bir çubuk olduğunun anlaşılmasıyla tehlike 
sinyalinin ortadan kalktığını; dolayısıyla limbik sistemdeki duyguların 
evrimsel olduğunu ve bir ötekinin gözündeki bakışa gerek duyulma-
dığı için öz-bilinçli duygular olarak nitelenemeyeceğini açıklamaya 
çalışmaktadır. 
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birlikte, uygun koşullar altında, davranışımızı sosyal normlar 
içinde tutan güçlü pekiştirmeler sağlar. Öte yandan, uygun ol-
mayan utanç, istismar mağdurlarında düşük benlik saygısına 
neden olabilir ve zihnin anoreksiya nervozada sağlıksız zayıf-
lığa değer vermesine neden olabilir.

Bilinçli karar verme ve planlama.

Filozofların alanına girmeden, hepimiz şu ya da bu yolu 
seçtiğimizin farkında olduğumuz kararlar alırız. Ayrıca dü-
şünmeden yaptığımız seçimleri ve “kompülsif” görünen, yani 
erteleme veya atlama egzersizi gibi, bizim için en iyisi olduğu-
na inandığımız şeye karşı yapılan seçimlerimiz de olur. Özgür 
irade ve geleceğe dair ayrıntılı resimler geliştirme ve bunları 
karar verme için kullanma becerisi, muhtemelen benzersizdir, 
insanidir ve psikoterapi için gereklidir. Bu zihinsel işleyiş se-
viyelerinin her biri, evrimin bir ürünüdür. İnsan gelişiminin ve 
adaptasyonunun bir parçası olarak çok büyük esneklik, muaz-
zam bireysellik ve bununla birlikte, her insanın adaptasyonun-
da bir benzersizlik yaratır. Bu, zorlukların benzer olduğu an-
cak çözümlerin oldukça bireysel olduğu psikoterapi yapmanın 
günlük zenginliğine katkıda bulunur. Her seviyenin, kendine 
özgü problemleri insan işlevselliğine sokma biçimleri ve yine 
kendine özgü biçimde psikoterapinin değişimi daha iyi hale 
getirme biçimleri vardır.
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Düşüncenin yaklaşık%95’i bilinçli değildir.

Bilinçli süreçlerimize büyük değer veririz, ancak zihnin bilgi 
işlemesinin%95’i bilincin dışında gerçekleşmektedir. Bilinci 
daha iyi anlamak için, onun mevkidaşı olan müthiş yetenekli 
bilinçdışına bir göz atarak başlayalım.

Önseziler ve “içgüdü” zihnimizin ürünleridir ancak bilinç-
ten kaynaklanmaz. Aksine, bilince “çıkıverirler”. Yaratıcılık, 
daha önce düşünülmemiş çağrışımları bulmaktan ibarettir. Bi-
linçsiz zihin tam da bunu yapmakta uzmanlaşmıştır, gramer 
kurallarını ve diğer şaşırtıcı becerileri doğru bir şekilde uygu-
lamaktan bahsetmiyorum bile. Bilinçsiz düşünce, çağrışımlar 
etrafında organize edilir, bu yüzden metafor bizim için çok do-

Bilinç

2
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ğal ve anlamı aktarmada çok faydalıdır. Bir metafor düşünmek 
için tek yapmamız gereken, zihnimizin bir an onun üzerinde 
çalışmasına izin vermektir ve metafor bilince geliverir. Hepi-
miz yaşamışızdır; bir problemi çözmede başarısız oluruz, son-
ra ertesi sabah, çözümü bilincimize bırakılmış halde buluruz. 
Bütün bunlar bilinçsiz zihnimizin zengin işleyişinin örnekle-
ridir.

Bilinç seçicidir:    
 

Önemli sayıda araştırma (Smith, 2016) bilincin, zihinsel süreç-
lerimize sadece küçük bir pencere açtığını açıkça ortaya koyu-
yor. Neyin bilince çıkabildiği, görünüşe göre, adaptasyon için 
en çok ihtiyacımız olan şeye ulaşmamızı sağlamak için evrim 
yoluyla seçilen bir dizi faktöre bağlıdır.

Belki de akıl çağının büyüsü ve endüstriyel çağda yetenek-
lerin patlaması, aklın gücünü abartmamıza neden oldu. Şimdi 
daha incelikli ve göreceli bir görüşün zamanı geldi. Makineyi 
çalıştırma metaforunu, en iyi jokeylerin atın iradesi ile kendi 
iradesi arasında uyum aradığı “ata binme” metaforuyla değiş-
tirmemiz gerekir.

Terapistler olarak bilinçli düşünce konusunda daha müte-
vazı olma zamanımız geldi. Bu bilinçli düşünce, harika ve son 
derece kullanışlıdır; ancak müthiş beyinlerimizin başardıkla-
rının yalnızca küçük bir kısmıdır. Bu yeni alçakgönüllülük ile 


