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Yeni bir sayıyla merhaba,
Bu sayımızın konusu SEPİ (Society for the Explora�on of Psychotherapy
Integra�on). SEPİ’den büyük bir onurla bahsedeceğiz. Özellikle Tahir
Hocamızla yap�ğımız söyleyişten bizler çok keyif aldık, sizlerin de ilgisini
çekeceğinizi düşünmekteyiz.
SEPİ (Society for the Explora�on of Psychotherapy Integra�on) demişken
Dublin’de yapılan kongreden bahsetmeden geçemeyeceğiz. Türkiye’den
Psikoterapi Ens�tüsü adına ka�lan arkadaşlarımızın heyecanlarını sizler
için paylaşmanı ihmal etmedik. Bu sayımızda Dublin’de ki sunuları da
bulacaksınız. Ayrıca Ailemizin yeni üyeleri olan 15. Bütüncül
Psikoterapi Eği�m Grubunun teorik dönem hakkındaki görüşlerini, yeni
çıkan kitaplarımız ve eği�m duyurularımızda bu sayımızda sizlerle olacak.
Bu sayımızda emeği geçen Şeyda ÜNAL CAN’a, Mehmet ASLAN’a ve
Hakan ÖZKAN’a teşekkürlerimizi sunarız.
Dernek Koordinasyon
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Uzm. Dr. Tahir Özakkaş: 3 Eylül 2016, Mehmet Aslan'la Psikoterapi Ens�tüsü E-Bülten için
röportaj yapıyoruz. Evet buyrun.
Dernek Koordinasyon: Hocam ana başlık SEPI, SEPI hakkında konuşacağız.
T.Ö.: Hay hay, buyrun.
D.K.: Yurtdışıyla ilişkinizi ilk başta nasıl kurdunuz, neden ih�yaç duydunuz buna?
T.Ö.: Yurtdışındaki ilk eğitmen ya da kurumla nasıl kurduk diye anlıyorum doğru
anlamış mıyım?
D.K.: Evet, doğru.
T.Ö.: Günün birinde, Masterson'un bir kitabını interne�en bulmuş idim, 10 yıl önce.
Onun ayrılma ve bireyleşme süreçleriyle ilgili. İngilizcem ye�ği kadarıyla anlamaya
çalışmış�m, bana çok ilginç gelmiş�. Problemlerin ayrışma ve bireyleşme süreçlerinde
bireylerin yalnız başına özgür iradelerini kullnamama sorunları olduğunu, bunun çeşitli
klinik tablolar halinde ortaya çık�ğını söyleyince bu biziz dedim ya, türk mille� dedim.
Bunu bi yerde okumadım dedim, problem bu dedim. Ben bu adamı bulayım kimmiş
bu adam dedim, adamın peşine düştüm. Günün birinde adamın telefon numarasına
ulaş�m, yazışmalarla. Bu bina da, daha henüz inşaat halindeydi.
D.K.: İlk kiminle yazış�nız?
T.Ö.: Masterson'ın direkt kendisiyle yazış�m. Bana telefon numarasını gönderdi.
D.K.: Ne sorduğunuzu ha�rlıyor musunuz?
T.Ö.: Ben Türkiye'den Tahir Özakkaş dedim, bir kitabınızı okudum dedim interne�en
tesadüfen buldum. Türkiye'de pek sizin kitaplarınız yok dedim. Kitabınız bana çok
ilginç geldi, sizinle tanışmak, sizinle ilişki içerisine girmek is�yoruz müsade ederseniz
dedim. O da tabii hay hay dedi, bununla ilgili yazışmalarımız arşivimizde var.
Arzu ederse psikoterapi ens�tüsü e-bültenin sayın yöne�cileri o yazışmalardan
kendilerine birer kopya gönderebilirim.
D.K.: Memnun oluruz.
T.Ö.: Ee o sırada bir hastam var idi, ingilizcesi çok iyiydi, benim de ingilizcem o kadar
iyi değildi. Telefon numarası gelince Masterson'la direkt görüşme imkânı oldu.
Terapi seansı bi�kten sonra, hasta buralardaydı, ona ricada bulundum; yurt dışına bir
telefon açacağım, bana eşlik eder misin dedim belki takılırım dedim. Olur dedi.
O bana aracılık e� ve Masterson'la ilk telefon görüşmesini bu binanın ilk inşaat halinde
aşağıdaki şu an Betül Hanım’ın kullanmış olduğu odadan telefonla aradık.
Ve kendisinden bir randevu talep e�k. Ens�tünün çalışmalarından bahse�k.
D.K.: Nasıl karşılamış� o zaman?
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T.Ö.: Çok olumlu karşıladı. Önce eşi çık� daha sonra kendisi çık�. Çok olumlu karşıladı.
Biz dedik sizinle bir işbirliği yapmak is�yoruz, Masterson Ens�tüsüyle kurumsal işbirliği
yapmak is�yoruz. Bu bağlamda eğer izin verirseniz Amerika’ya gelip sizin tanışmak
is�yoruz dedik. O sırada da Litera Yayınevinin faaliyetleri var idi. Dedim ki son çıkan
kitabınızı Litera Yayınevinden çıkarmak üzereyiz, çık�ğında o kitabı da alıp size elden
takdim etmek isteriz dedim ve Psikoterapi Ens�tüsüyle Masterson Ensitüsünün bir şekilde
organik bir şekilde ilişki içine girmesi ve eği�mler organize etmesiyle ilgili talebimiz var idi.
D.K.: Yıl kaç hocam?
T.Ö.: 2007 başı olması lazım, 2006 veya 2007 olması lazım.
D.K.: O dönemde Masterson bilinmiyordu sanırım?
T.Ö.: Yok, yok hiç kimse bilmiyor Masterson’la ilgili bir malumat yok. Sadece dediğim
gibi o interne�en çıkardığım grup, o birinci eği�m grubunda Masterson'ın kitabından
ilk dersi, Masterson derslerini verdim. Orada sağolsun Neslihan vardı, ingilizcesi iyi
olan bir arkadaş�. O kitabı bize tercüme e� ge�rdi. Bugünkü manada o anladığımız
kavramları tam bilmediğimiz için bazı kavramları kafamızdan uydurmuşuz, o şekilde
yazdığı çok özet bir kitap�, kuramı ilk kurduğu yıllara ait olan bir kitap�. Kuramın çok az
kısmı vardı orada. Biz onunla yola başladık. Daha sonra 2007'nin ortalarıydı herhalde,
haziran olabilir, bir arkadaşımızla beraber New York'a oﬁsine gi�k. Orada bize hazırlık
yapmışlardı. Eşi vardı, kendisi var idi.
D.K.: Ne tür hazırlıklar?
T.Ö.: Küçük bir oﬁsi vardı 20 metrekarelik, iki tane muayene odası, bekleme odası ve
Masterson Hocanın kütüphanesinin bulunduğu ve muayene odasının bulunmuş olduğu
20 metrekarelik bir yer bir de 5-10 metrekarelik arkada görmedim bir soyunma odası
gibi bir yeri vardı. Orada bir kokteyl gibi birşey hazırlamışlardı bizim için. O kokteyl gibi
şeyde işte pastalar falan yapmışlar, bir kısmını evden yapmışlar bir kısmını oradan almışlar,
bizi bekliyorlar. Ekibi toplamış bizim için sağolsun. Kennedy vardı, Judith Pearson vardı,
Jerry Katz vardı, eşi vardı ve kendisi vardı. Beş kişiydik. Biz kitabı takdim e�k, kitapta işte
Judy’nin Jerry’nin bir bölümü vardı, onlara da kitaptan birer tane hediye e�k.
Fotoğraf makinesi yoktu fotoğraf çek�remedik. Sadece cep telefonumuzdan,
yeni çıkıyordu o zaman cep telefonlarının bilgisayar modellerinden ilk modellerinden
birini almış�m, ondan böyle soluk bir kaç tane resim çek�rdik, böyle bir kalıcı anı.
Saat öğleden sonrayı geç�, anlaşmalar yap�k, karşılıklı iki kurumsal işbirliği içerisinde
hemen bir kongre düzenlemeye karar verdik. 2007'nin Aralık ayı için birinci
Masterson günlerini organize e�k. Üç günlük bir programdı ha�rladığıma göre
İlk gününde burada bizim eği�m alan arkadaşlardan burada terapist olan arkadaşlardan
10-12 kişilik bir gruba bir süpervizyon faaliye� başla�k. Hemen ha�alık online
görüşmelerle eği�m başladı. Biz vak'alarımızı sunmaya başladık ha�rladığım kadarıyla.
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D.K.: Kimler vardı bu ilk ekipte?
T.Ö.: İlk ekipte Macid vardı, Ahmet Çorak, Cenk, Mehmet Tekneci, Hülya Macid,
Meltem Kamer, Nevhan Varol... Bir ile ikiyi karış�rıyor olabilirim. Çünkü birinci grup
8 kişiydi daha sonra 12 kişilik bir grup olduk, toplam 12 kişilik bir grup.
Ama bizim burada terapist olarak çalışan arkadaşlarla çalışmaya başladık.
Funda Güdücü Sağar var idi, Mustafa Tuncer var idi. Aklıma gelirse isimleri söylerim.
Akşam bize bir yemek dave� yap� sağolsun Masterson. Oﬁsi Manha�an'da, New York'ta.
Birleşmiş Milletler binasına yakın bir yerde. Bir giriş dairesiydi hemen onun arkasında
bir fransız lokan�sına götürdüler akşam. Orada bize pekin ördeği yedirdiler.
Ondan sonra vedalaş�k ayrıldık ve organik ilişkimiz de başladı. Birkaç ay sonra onlar
Türkiye'ye geldiler. Bu arada Masterson hastalandı, zaten alzhemier başlamış� biz
gi�ğimizde ve hastalığı ilerledi ve hastaneye ya�rıldı. Birkaç içinde çok kötü oldu.
Bize mesaj gönderdi, gelmek is�yordu fakat hastanede olduğu için gelmesi mümkün olmadı.
Bir sene sonra da vefat e�. Bu bizim ilk yurt dışı deneyimimizdi. Onlarla kurumsal
iş birliğine girdikten sonra bilinmeyen bir dünya bize açıldı. Yani Amerika'da birçok
ens�tü olduğunu birçok kurum olduğunu, bu kurumlar da hep özel veyahut da
dernekleşmiş, bir şirket üzerinden bina e�kleri, üniversitelerin kendi programlarıyla,
özellikle dinamik psikoterapi veya diğer psikoterapi kuramlarıyla çalışmasının farklı
olduğunu, üniverstede bunların derslerinin verildiği ama sağal�mcı ye�ş�rmek için
esas dışarıdaki bağımsız birliklerde olduğunu, onun ça� kuruluşunun
Amerikan Psikoloji Birliği veya Amerikan Psikiyatri Birliği olduğunu gördük.
Ve yavaş yavaş bizim ih�yaçlarımıza göre de dinamik psikoterapilere odaklanmaya başladık.
Kısa dinamik psikoterapiye odaklanmya başladık ve biz bütüncül psikoterapi kavramını
nerede buluruz derken ilk SEPI'yle temasımız ortaya çık�. SEPI diye bir kurumu
entegra�f psikoterapi diye interne�e arama yaparken, çok şaşırdım.
D.K.: Şunu merak ediyorum hocam; zihninizde, böyle bir kendi yapılanma sürecinizde
ih�yaç duyup oradan mı öngördünüz, yoksa oradaki bir modelle birlikte mi
harmanladınız veya oradaki modeli mi aldınız?
T.Ö.: Oradaki modeli almadım. Benim zaten uygulamam başladığı için, yıllardır böyle bir
modeli ben yapıyor idim fakat sır�mı yaslayacağım bir kurum yok idi. Yani sen bunu
nereden uyduruyorsun diyecekler diye korkuyordum ben. Ama ben 20-30 yıllık
bir birikimle zaten bir eği�m başlatmışım, orada bir entegrasyona gitmiş�m, bu
entegrasyon dünyada yok diye düşünüyorum ben. Böyle bir iki ekolün yanyana ge�rdiği
bazı kitaplar oluyor, onları okuyorum. Ya bu adam yapmış işte ikisi bir arada,
bilişsel davranışçı dinamik falan olabilir diyorum. Benim komple bu yapmış olduğum
tüm kuramları bir insanın çeşitli izahları şeklinde bir yaklaşım tarzını herkese söylemekten

4

RÖPORTAJ

korkuyordum, yani nereden uydurdun diye. Anlatabildim mi? Ne zamana kadar,
SEPI'yi bulana kadar. SEPI'yı böyle bir internet taramasında kurum olarak buldum ve bak�m
çok hoş, tam benim uyguladığım şeyin, farklı kuramların bir araya gelerek kendi görüşlerini
karşılıklı olarak tanış�ğı konuştuğu bir yer. Ben hep Türkiye’deki psikiyatri kongrelerinde
eği�m kongrelerinde şunu bekliyordum, is�yordum; farklı kuramlardaki terapistler gelsinler
bir vak'ayı birlikte değerlendirsinler. Malesef bu mümkün olmuyordu çünkü bunu özgün
bir şekilde yapabilecek ya insanlar yoktu ya da çekiniyorlardı. Benim kanaa�m, bütün
kuramları böyle karşılıklı tar�şabilecek özgüven içerisinde, kurama hakim fazla
terapist yoktu. Son yıllarda bunlar geliş�ler. Dolayısıyla farklı, mesela bir dinamik kuram
anla�yordu, bir bilişsel kuram anla�yordu; zaten iki kuramdan başkası da yoktu Türkiye'de
bu manada bak�ğımızda. Belki son zamanlarda bi Gestalt çık�. Onların çalışmalarını
okuyup takip edince, onların bir dergileri olduğunu fark e�m ve bu derginin
Amerikan Psikoloji Birliğinin yayınları arasında olduğunu fark e�m, bütüncül psikoterapi
dergisinin, SEPI dergisinin. Ve 1980'li yıllarda ilk kuruluşun gerçekleş�ğini, yani 85 desek
95 desek, 20 yıl sonra ben bu derginin farkına varıyorum. Bizim için tarih yeni başlıyor idi
ve o kurumun yayınlarını ve oradaki yazarları inceledim kimler var. Paul Aktel vardı
bunların önemli kurucularından bir tanesiydi. Leslie Greenberg önemli kurucularından
bir tanesi. Marvin R. Goldfried ki Amerikan psikoloji birliğinin kurucularından
diyebileceğimiz, bunların hepsine bak�ğımda Amerikan Psikoloji Birliği bunlardan
oluşuyordu zaten. Aslında SEPI denen kuruluş, Amerikan Psikoloji Birliği'ni yöneten,
sürdüren, çeşitli bölümlerde başkanlık yapan, yöne�m kurulundan insanlar.
İşte orada John C. Norcross, Jeﬀrey j. Magnavita, bunlar Amerikan Psikoloji Birliği'nde
Amerika'daki üniversitelerde psikoterapi eği�mlerinde önder olan isimlerdi. Başka da
isim yok. Ben tam kaynağa düşmenin büyük bir mutluluğu ve kıvancıyla daldım SEPI'ye,
durumun içine. Ve kongrelere ka�lmaya başladım. Her kongreyi takip ediyordum millet
kime il�fat ediyor, bu hocanın özelliği ne, niye onun etra�nda dolanıyorlar...
O isimlere bakıyordum, interne�en açıp tarıyordum. Aaa adam Amerikan Psikoloji Birliği'nin
başkan yardımcısı, falanca ünitesi başkanı, falan üniversitenin 20 yıllık kürsü başkanı.
Yani merkezleri önce tayin etmeye başladım. Daha sonra onlarla birebir ilişki kurmaya
başladım. Daha sonra her biriyle, tabii önce sıcak ilişki kurma kabiliye� olan, daha çok
Akdeniz'den göç etmiş Amerikalılarla daha rahat bağlan� kurdum diğerleri biraz daha
gerideydi. Ardından onları Türkiye'ye davet etme süreçleri başladı.
Önce böyle bir girişimim oldu.
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D.K.: Kimler geldi şu ana kadar?
T.Ö.: Hemen hemen hepsi geldi buraya yani, John C. Norcross önemli bi isim, pek vak�
olmayan, Amerika’da da çok yoğun çalışan bir isim o, geldi, Jeﬀrey J. Magnavita geldi,
Leslie Greenberg, Hanna Levenson, geldi. Giuseppe De Benedi�s, Allan Schore,
William M. Pinsof, Lewis Aron, Spyros D. Orfanos, James L. Fosshage, Joseph D. Lichtenberg
gibi isimler geldiler. Bilişsel davranışçı ekol içinden Arthur Freeman geldi, Frank M. Da�lio
geldi. Bunlar bilişsel davranışçı ekolün baba isimleri geldi. 1999-2001 gibi bir tarihte
Amerika'ya gi�m, bilişsel davranışçı eği�mi almaya gi�m oraya.
D.K.: Kiminle gi�niz?
T.Ö.: Yalnız başıma. Auron Beck'ten almaya gi�m. Auron Beck 85'li yıllarda yavaş yavaş
bir küçük ens�tü kurmuştu. Ens�tüsü Philedephia şehri var Washington'a giderken,
oranın Markd st. diye bir caddesi var, ana caddesi. O cadde üzerinde 40 numarada küçük bir
apartman dairesinde beşer onar kişilik eği�m grupları ayarlıyor. Bunlar dünyanın çeşitli
yerlerinden gelen insanlar. 8-10-12 kişiye yoğun bir şekilde bilişsel davranışçı eği�mi
veriyor ve onları ser�ﬁkalandırıyordu. Daha çok böyle bir �carethane gibi olmuştu.
Oraya o eği�mi alanlar da gidip ülkelerinde bunun ilk öncüleri oldular. Çok tesadüf o
yıllarda ben gi�m oraya, o eği�mi alayım almayayım, bir tara�m hipnozda. Hipnoz
kongresine gi�m ha�rlıyorum. Hipnoza mı ağırlık vereyim, bilişsel davranışa mı ağırlık
vereyim, bilişsel davranışçı ekolü dünyada yavaş yavaş meşhur olmaya başlamış�.
Oraya gi�m, oradaki eği�mi herhalde biraz �cari görmüş olabilirim. Yani derinliğinden ve
eği�mden ziyade. Başka bir arkadaşımız da benimle aynı yıl oraya gi� ve oradan kısa
süreli 15 günlük bir eği�m aldı. Şu anda Türkiye'deki derneklerden birinde genel
başkanlığını sürdürüyor ve çok güzel çalışmalar yap� o günden beri. Ben daha çok orada
hipnoz ve ardından dinamik psikoterapiye yöneldim. Bilişsel davranışçı kısmı benim
iç dünyamda daha az yer tutmaya başladı. On zaman dinamik ekollerle ilgili hocalarla ve
onların kurumlarıyla bağlan� içerisine geçmeye çalış�k. Bu arada yıllar geçiyor idi.
Dinamik ekolün en önemli temsilcisi Vamık Volkan hoca idi. Türk olması nedeniyle,
bizden olması nedeniyle onun peşine düştüm. Vamık hocayla 96 yılında İzmir'e gelmişlerdi.
O'nun Ölümsüz Atatürk kitabı Türkiye'de yasaklanmış�, Atatürk'le ilgili bir takım özel
bilgiler içermesi nedeniyle. Hâlbuki Atatürk'ü çok seven biriydi Vamık Hoca. İşte nasıl
bir devlet kafasıysa yıllarca o kitabın Türkiye'de okunmasına engel oldular. Can Dündar
da biliyorsun o ﬁlmi onun kitabından yap�. Ha�a Vamık Hoca'nın kitabından yap�ğı
için eleş�riye uğramış�. Vamık Hoca'yla ilglili, Amerika'ya gidip bir üst ih�sas yapmak
istedim. Hanımla beraber bas�k gi�k biz. Sene kaç� acaba. 91 ya da 92 de olabilir.
91'di çünkü çozuklar yoktu. Emin olamıyorum şu anda. Vamık Hoca'nın Virginia'da
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üniversitesine gi�k. Virginia State Üniversitesi. Charlo�esville diye bir ili var oranın,
o şehir muhteşem bir yer ormanlık bir alan içinde. Üniversitenin kampüsünün bir
bölümünü Vamık Hoca'ya vermişler. Vamık Hoca uluslararası insan araş�rmaları,
human research yapıyor. Sosyologların, teologların, ﬁlozoﬂarın, tarihçilerin ve
psikanalistlerin olduğu bir yerde grup dinamiklerini inceleyen bir ens�tü kurmuşlar
psikanalizin yanında.
D.K.: O kadar kapsamlı dallar var.
T.Ö.: O kadar kapsamlı dallar var. Ülkeler birbirleriyle neden savaşırlar, gruplar arası
en�sitenin temel kavgası nedir, bununla ilgili bilimsel bir araş�rma yapacak, soyologların
tarihçilerin psikanalistlerin bir araya gelip beyin �r�nası yap�ğı bir merkez oluşturmuş.
Yıllarca o merkez çalış�. Daha sonra kapa�ldı o merkez. Ben oraya gi�m ve çat kapı odasına
vardım ben Amerika'da. Sen kimsin dedi, ben Türkiye'den Tahir dedim. 95'ten sonra oldu
bu görüşmemiz. Dedim biz buraya eşimle beraber ih�sas yapmaya geldik, bize yardımcı olun.
Ben psikiyatrideyim eşim kadın doğumda dedim. İh�sas süremizin bir kısmını burada
geçirmek is�yoruz 1 yıl 2 yıl, Virginia Üniversitesi'nde. Bize destek olur musun dedim.
O da tabii, dedi, yalnız size para veremeyiz dedi. Bizim zaten para istediğimiz yok,
yeter ki dedik kabul alalım. Azerbaycan'da ih�sas yapıyoruz, oradan devlet yazışmasıya
Virginia Üniverstesine 1 yıllığına 2 yıllığına rötasyona gireceğiz. Ben dekanla görüşür
hallederim, dekan benim arkadaşım dedi. Yeter ki siz gelin dedi. Hanımı da ayarlarım,
siz burada 1 yıl researcher olarak burada klinikte durursunuz, belki burada hastalara çok
müdahale e�rmezler ama o bir yılı burada sistemin içersinde geçirirsiniz dedi. Belki bir
burs ayarlayabilirim dedi. Sağolsun öyle bir şey hiç beklemiyordum ilk görüşmede.
Fakat dedi uçağım kalkacak, izin verirseniz uçağa ye�şeyim dedi. Ve biz Vamık Hoca'yla
orada tanışmış olduk. Hadi gelin deyince bizim kendilik ak�vasyonumuz tak diye durdu
orada. Ya resmen çağırıyor adam, herşey tamam. O'nun reddetmesi gerekiyordu o da
reddetmedi.
D.K.: Plan tutmadı (gülüşmeler)
T.Ö.: Plan tutmadı biz Amerika'dan redde�ler deyip dönecek�k. Gel buyur dedi ve
biz hanımla kara kara düşünmeye başladık. Ya biraz bekleyelim önce bi kendimizi
bulalım dedik, kendilik ak�vasyonumuzu gerçekleş�remedik. Daha sonra Vamık Hoca'yı
Türkiye'ye çağırdık sağolsun geldi. Vamık Hoca'yı Türkiye'ye bir nevi tanıtma imkânı oldu
aslında tanınmıyordu. Burada Vamık Volkan günleri yap�k, bazı sivil toplum örgütleriyle
tanış�krdık, oradaki yap�ğı şeylerin bir benzerini yapması için; Kürtlere Türklerin arasında
bir stk aracılık ederek konuşmalarını sağladı. O sırada cumhurbaşkanıyla ve başbakanla
görüştü vesaire. O görüşmelerin bir kısmına ben de ka�ldım. Türklerle Kürtler arasındaki
o ça�şmanın psikolojik nedenselliğini anlayıp bir grup dinamiği içerisinde o aksaklıkların
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nedenselliğini anlayıp birbirleriyle konuarak kavga etmeden söze dökmesi verbalize
etmesi diye tanımlayacağımız çalışmalar sürdürüldü. Ardından SEPI'nin önemli üyelerinden
Leslie Greenberg ile bir süreç başla�k. Onun bireysel ve grup odaklı, çi� terapileri üzerine
Türkiye'de bir eğitmen kadrosu ye�ş�rmek istediğimizi söyledik. İlk başta bunlar tabii
tedirgindi. Türkiye'ye nereye gideceğiz, kim bu adamlar. Tabii Masterson grubunun
gelmiş olması daha sonra Vamık Hoca'nın gelmiş olması bize referans oldu. Diğerleri
o refereans üzerinden rahatlıkla geldi. Bir bir gelmeye başlayınca herkes bizi tanımaya başladı.
D.K.: Bu dönemde Kernberg ekibi gelmiş miydi?
T.Ö.: Kernberg ekibi gelmiş miydi, hayır gelmemiş�. Ben Kernberg'i çok önemsiyordum,
kitaplarda hep ismi geçiyordu, hayranlıkla okuyordum. Mezarlığı nerede acaba bir ziyaret
edeyim diye düşünüyordum. Günün birinde 7. BPT grubundan bir arkadaşımız dedi ki ya
Kernberg'in size selamı var dedi. Ben dalga geçiyor zanne�m, öbür tara�an selam
gönderiyor gibi anlatabildim mi. Yok hocam dedi ben geçen ha�a Kernberg ile beraberdim
dedi. Düşün ben bu eği�mleri veriyorum kitaplarını okutuyorum ama Kernberg'in
yaşıyor olabileceğine ih�mal vermiyorum. Kafamızda böyle bir şey oluşmuş,
mit oluşmuş diyeyim. Yok dedi ben Almanya'daydım dedi Almanya’da Kernberg konferans
verdi ben de ka�ldım sizden izin almadım ama ensi�ü adına onunla konuştum ve Türkiye'ye
davet e�m onu dedi. Ya gerçek mi dedim gel bakayım bi buraya ya dedim, gel Abdullah
şunu bir anlat bakayım dedim. Hocam dedi Kernberg her yıl Almanya'ya gelir aslında
kendisi Alman asıllı olduğu için, New York'ta yaşıyor şu an çok ak�f çalışıyor yaşı ileri olması
lazım zihni çok duru biz onu ge�rebiliriz dedi. O zaman sana görev veriyorum ne yapıp
edip onu Türkiye’ye ge�receksin dedim, o da sağolsun yazışmaları sürdürdü. Daha sonra
John Klarkın var Kernberg'in sağ kolu. New York'ta bir �p fakültesi var Cornell Üniversitesinde
White Plain bir yer var New York'a hemen yakın orada kişilik bozuklukları bölümleri var
30 yıla yakındır orada araş�rmalar yapıyor bunlar. Klarking, Kernberg, Laura Diamoond gibi
bunlar psikanali�k ekolde kişilik bozuluklarında çok meşhur isimler bir araya gelmiş ve
bizim yazışmalarımız sonunda tabii Kernberg Vamık Hoca'ya açmış sormuş ya
Türkiye'den bizi çağırıyorlar Tahir diye birisi, "aaa Tahir iyidir" demiş "git" demiş.
Daha sonradan öğreniyorum tabii. Klarkin'e demiş "ilk önce git bi havayı kokla," demiş
İlk seferde kendisi gelmedi, Klarkin öyle özel sohbetlerde bahse� "ya o önce beni bi
gönderir bakalım yahudi mahudi vuracaklar mı öldürecekler mi" (gülüşmeler)
"eğer öldüreceklerse seni vururlar biz yırtarız diyor ben onun için geldim." dedi.
Fena değil burası pek tehlikeli görünmüyor dedi. Eşi var bir de onun karı koca çok kalender
insanlar, misaﬁr e�m onları. Çok memnun kaldı Klarkin ve eşi. Ondan sonra biz hemen
Kernberg ve ekibiyle bağlan� kurduk, Kernberg ve ekibini Türkiye'ye davet e�k ve onlar da
yeni bir yapılanma içerisindeydi. Henüz Masterson Ens�tüsü’nün yap�ğı gibi bir
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organizasyona sahip değillerdi klasik psikanaliz kuramı içerisinde çalışıyorlardı onlar da
kendilerine ait bir iki kuram geliş�rmişlerdi ama bunu yaygınlaş�rmamışlardı
üniversitede de yaygınlaş�rma aşamasındalardı. Tam bizimle bağlan�ya geç�ği yıllarda
bunu bir birlik haline ge�rip bir kuram halinde bunun eği�mini vermeye yönelik
çalışmalara başladı. Biz de ona denk geldik dedik ki o zaman bu eği�m çekirdeği içersinde
Türkiye ayağını oluşturalım dedik. Buraya geldiler, eği�mlerimizi gördüler, kursiyerlerimizi
gördüler, onlarla bir soru cevap yapıldı, memnun kaldılar o yüzden. Ve bizden beş kişilik bir
çekirdek grup 6-7 kişi aktarım odaklı terapiyi öğrenmek üzere eği�mlere başladık.
Onlara teorik eği�mleri için Kernberg günleri 1-2-3 düzenledik. Ardından Amerika'ya gi�k,
orada 10-15 gün yoğun bir eği�m aldık. Manha�an'da, iki katlı bir kendi oﬁslerinde orada
4 kişilik bir guruba özel bir eği�m verdi, Frank Yeomans özel bir eği�m verdi, John F. Clarkin
özel bir eği�m verdi. Bir kısım eği�mleri �p fakültesinin binasında aldık, böyle İstanbul'un
Darıca gibi uzak bir bölgesinde ormanın içerisinde orası da çok hoş bir bölümdü.
Orada bak�k diğer ülkelerden eği�m almaya gelenler var 2-3 kişilik gruplar onlarla
tanışmış olduk. Ardından da bizim ha�alık süper vizyonlarımız başladı ve bu ha�alık
süpervizyonlar da 6 yıl devam e� ve bu ay bi�. Ve biz bu önümüzdeki ay, kriterleri
belirlenmiş olan, süpervizyonumuzun da onayıyla sınava gideceğiz. 4 kişilik ekip olarak.
İnşallah onu da başarıyla tamamlayacağımızı düşünüyorum. Bu arada Leslie Greenberg'in
duygu odaklı terapisi uluslararası örgütlenmeye karar verdi. Bizimle paralel gi� bunlar
çok ilginç�r. Ve bu örgütlenme bağlamında bunun Türkiye ayağını oluşturduk.
İlk kurucusu olduk uluslararası duygu odaklı terapinin. İlk eğitmenlerinden birisi olduk.
Hanna Levenson’un kısa dinamik psikoterapinin Türkiye temsilcisi olduk. Onunla da bir
sözleşme imzaladık. Böyle.
D.K.: Şu an SHP’deki misyonunuz nedir?
T.Ö.: Misyonum hızlı bir şekilde yükseliyor diyeyim. Türkiye bölgesinin rejönal network
temsilcisiyiz Psikoterapi Ens�tüsü olarak ve şahsım olarak. Herhalde 8-10 tane bölge var
SEPI'ye bağlı. Avrupa birliği, Fransa, Almanya, Amerika’nın bazı bölgeleri, ba� ve doğu
bölgeleri olmak üzere. Türkiye'yi bir rejonal network bölgesi olarak kabul e�ler.
Onun temsilcisi olduk. Burası işte 4-5 yıldır düzenli olarak devam e�riyoruz ve rejonal
network olarak çalışan üye ülkelerden en ak�f olan üye olarak kabul edildik. Her yıl her
kongrede takdirler dile ge�rildi. Gerçekten faal bir üyeydik çünkü SEPI'nin dergisini
dünyada ilk defa, Amerikan Psikoloji Birliği'ne bağlı olarak 50nin üzerinde yayın var,
basımının yetkisini verdiler. Biz Türkiye'de SEPI'nin dergisini bas�rdık. Ve bunu biliyorsunuz
Türkiye'nin akademisyenlerine ücretsiz olarak dağı�k.
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D.K.: Türkçe yayın olarak.
T.Ö.: Türkçe yayın olarak. Orada basıldığı gün aynısı buraya geliyordu, biz de hemen
tercüme e�rip bas�rdık ve bunun için Amerikan Psikoloji Birliği yayınevi bize cüz'i bir ücretle
yetki verdi. Böyle bir basım çok zor, böyle bir izin yok aslında. Onu da yine bu SEPI'de
ikili ilişkilere bağlı olarak Gulan Şahar var, Ken Levi var, bunlarla Kernberg vasıtasıyla tanış�k.
Bunlar aslında hep belirli bir ekibin adamları, İsrail kaynaklı. Bir toplan�larına ka�ldım ve
toplan�da bunları ikna e�m. Daha sonra Amerikan Psikoloji Birliği ile yazışmalarımız oldu
ve devam e�. Rejönal networktan sonra bizi execu�ve danışma komitesi dedikleri bir üst
kurul var, yani onur kurulu diyebilrsiniz, bütün bu SEPI’nin uluslararası faaliyetlerin en son
tar�şıldığı, önerilerde bulunulduğu bir senato diyebilirsiniz, burada 3 kişi var idi.
Marvin R. Goldfried, Paul Wachtel olabilir şu an tam ha�rlamıyorum. Bu komitenin
genişle�lmesine karar verildi. 15-20 kişilik bir komite oldu. Beni davet e�ler o komiteye,
danışman kuruluna. Biz de tamam dedik. Paul Wachtel organize e�. Arka planda da SEPI'nin
yöne�clerinden. Danışma kuruluna girdik. Danışma kuruluyla bu sene de İrlanda'da
bir toplan� yapıldı. Onların iç sistemlerinin çalışmasını gördüm. Yöne�m kurulu nasıl
çalışıyor, kongreler nasıl alışıyor, kongreler nasıl düzenleniyor, üyelik durumları ne oluyor.
Orada bizi yine o komitede o toplan�da övdüler, çalışmalarımızdan bahse�ler.
Buradaki bu ens�tünün faaliyetleri dünyada başka yok, mutlaka gidin görün şeklinde
çok güzel takdir e�ler.
D.K.: Özellikle vurguladıkları şeyler neler?
T.Ö.: Bizim eği�m müfreda�mız. Psikoterapi olarak birçok ekolün bütünleşmiş bir şekilde
anla�lmış olması. Yıllardır burada terapi alan insanların video kayıtla terapi almış olması.
Bunların büyük bir arşivinin olması. Bunların büyük bir ksımının text olarak öğrencilere
verilmiş olması. Süpervizyon aşamasında bunların tek tek değerlendirilmesi, bunların her
aşamasının çok değerli olduğuna dair, buraya zaten her gelen binamızı gezip yap�ğımız
çalışmaları görüyorlar, haset etmiyorlar (gülüşmeler) güzel şeyler söylediler. En sonunda
şu anda bundan 6 ay kadar önce seçim komitesine seç�ler. SEPI'nin seçimlerini yönetecek
bir komite seçiliyor. O da 3 kişiden oluşuyor. 3 kişiden biri olarak böyle bir seçim
komitesinde görevlendirildim. Böyle görevler veriyorlar, SEPI'deki görevlerimiz bu.
Danışman kurulu, rejönal network üyesiyim ve seçim komitesindeki 3 kişilik
elemanlarından birisiyim.

10

RÖPORTAJ

D.K.: Psikoterapi Ens�tüsü’nün gelecekte SEPI’deki yeri ve SEPI’ye katkıları hakkında
zihninizde bir model var mı?
T.Ö.: Psikoterapi derneği üyelerini SEPI'ye üye yap�rabilirsek, bir kısmını, önümüzdeki
dönemlerde SEPI'nın genel başkanlığı Türkiye'ye verilebilir. Bunu da en son toplan�da
ifade e�ler. Bize ne zaman başkanlığı vereceksiniz dedim, espiri olarak yapmış�m bunu
genel kurulda. Neden olmasın dediler. Sen çalış üye sayını ar�r hay hay dediler. Sıcak bak�lar.
D.K.: SEPI'nin kongrelerinden birini Türkiye'ye taşımayı düşünüyor musunuz?
T.Ö.: Düşünüyoruz. 2017-2018 yılında burada olması planlandı aslında, kurulda da
konuşuldu. 2018 büyük bir ih�malle İstanbul'da olacak� ama bu yılki ülkemizde
meydana gelen şartlar, bombalamalar, IŞİD hikâyeleri, iç savaş hikâyeleri, bunlar onların da
kafalarında olan şeylerdi. Türkiye'nin dinginleşmesi, ya ayakta kalacak ya parçalanacak.
Onlar da böyle bir plandan haberdar benim anladığım kadarıyla. Eğer Türkiye bu badireleri
atla�rsa, 2018 ya da en geç 2019'da dünya SEPI kongresi İstanbul'da veya Antalya'da
gerçekleşecek. Bunu da söz veriyorum.
D.K.: Teşekkürler efendim.
T.Ö.: Ben teşekkür ederim efendim.
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Merhabalar,
SEPI 2016,Dublin serüveni benim haya�mda birçok ilki
barındırdığından özel bir yere sahip. İlk kez ka�ldığım uluslararası kongre, ilk kez sunum yap�ğım kongre, ilk kez grupla
ka�ldığım çalışma, ilk kez ens�tüden arkadaşlarla yurtdışı seyaha�m (sanırım en eğlenceli kısmı burasıydı) ve ilk kez Dublin
vs.” En uzun yolculuklar küçük bir adımla başlar” misali bu
yolculuk da başından sonuna kadar küçük adımlardan ibare�
benim için. Aldığım kısa ve net “SEPI için bir sunum hazırlasan”
maili ile başladı her şey. Hiç aklımda olmayan bir şey için, acaba
yapabilir miyim? sorularının zihnimde dolaşmasının devamında “bir özet hazırlarım kabul edilirse gerisini sonra
düşünürüm” rahatlılığı ile başlamış oldum.
Sonuca kilitlenmeyip sürece odaklandığımda çok keyif aldığımı
ve çok şey öğrendiğimi gördüm. Kongredeki heyecanımızı
ar�ran en önemli etken ingilizce ile yaşadığımız sorundan
ibare�. Onun dışında kalabalık bir ekip olmamız ve Tahir
hocamızın herkesle samimi ile�şim içinde olması,kendimizi
evimizde gibi hissetmemize sebep oldu. Akademisyenler ve
terapistler arasındaki ile�şim ve paylaşımın artması ve arada
bir köprü oluşturması bakımından kongreler önemli bir işleve
sahip. Bizlerin de bu noktada çaba ve emek
sarfetmesinin değerli bir uğraş olduğunu düşünüyorum.Umarım ki ileride daha güzel çalışmalarla ens�tüyü ve ülkemizi
uluslararası
bilimsel
pla�ormlarda
temsil
edecek
arkadaşlarımızın sayısı artarak devam eder.
Psikolog Gülten İKİZOĞLU
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SEPİ Bu yıl İrlanda Dublin Trinity Colege de gerçekleş�. Bu organizasyon
dünyanın bir çok ülkesinden terapistleri bir araya ge�rdi. Benim için
dünyanın bir çok yerinden gelen psikoterapistlerle bir arada olmak
muhteşem bir deneyimdi. Ben “Ergenlerin Okuldaki Görünümleri”
isimli makalemi bana göre bütüncül bir kuram olan Masterson’a göre
karşılaş�rma yaparak değerlendirme yap�m. SEPİ organizasyonu bence
üniversite ça�sı al�nda detayları düşünülerek planlı bir şekilde yürütüldü.
İngilizce kayıtlar ve videolar alarak bilgi ve deneyim sahibi olduk. Bir çok
psikoterapis�n deneyim ve çalışmaları görmeye değerdi.Fakat bunlardan
daha da önemlisi İstanbul Psikoterapi ens�tüsündenaldığım
eği�min “Ben bunları biliyorum.” “Bu konularda bilgi sahibiyim”
diyebilmem de çağın gerisinde değil dünya da terapi alanındaki
gelişmelerle el ele gi�ğimizi görmem çok gurur vericiydi.
Özellikle belirtmek isterim ki SEPİ açılışında bir çok ülkenin bayrağı ile
Türkiyeyi temsilen sadece İstanbul Psikoterapi Ens�tüsü olarak biz vardık.
Bu deneyimi Masterson’ın kavramı ile Kendilik ak�vasyonumu
destekleyen başta Tahir Özakkaş, 13 BPT grubuma ve eşime,anneme,
babama ve kızlarıma teşekkür ederim. Daha yapacak çok iş var ve
yola devam diyorum.
Elif Baybuga
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SEPİ YOLCULUĞUM
–ASLINDA BİR GÜZEL KENDİLİK AKTİVASYONU YOLCULUĞUPsikoloji bilimiyle resmi olarak (üniversiteye başlamam)
tanış�ğım yıldan i�baren sekiz yıl geçmişolmasına rağmen
Bütüncül Psikoterapi eği�mine başlamadan önce bilmediğim
birçok kuram, kuramcı gibi SEPİ diye bir kurumun varlığından da
habersizdim. SEPİ hakkında edinmiş olduğum bilgiler ve
sayın Tahir Hocamın her yıl kongreye ka�lması uzaktan gıpta ile
izlediğim yaşan�lar idi. Bu yüzden olsa gerek, SEPİ’ye ka�lmak
eği�me başladığım ilk sene bana çok uzak bir deneyimmiş gibi
gelmiş�. Eği�m boyunca hocamızın sahip olduğu tüm bilgileri
karşılıksız cömert bir biçimde sunduğu gibi SEPİ
kongre deneyimlerini de ara ara bizimle paylaşırdı. Ama o yıl,
süpervizyon yılı hocamızın vermiş olduğu mo�vasyon mu,
yoksa ar�k kendimi bana çok uzak gelen bu bilimsel kongrelere
ar�k daha yakın hissetmem mi ya da Merve, Nur ve Meral
arkadaşlarımızla konuştuğumuz “ar�k bu anlamda bir
kendilik ak�vasyonu yapma vak� geldi”vari konuşmalar mıdır
bilmem Haziran’da olacak kongreye daha Kasım’da gitme kararı
aldık hep beraber. Kararı almış olmanın verdiği bir rahatlık,
mutluluk ama aynı zamanda sorumluluğun baskısı hepsi bir
arada garip ama iyi hisse�ren bir duygu karmaşası
içinde buldum kendimi. Tabii ki otokastrasyonlarla da dolu bir
yolculuğun habercisi idi bu kararım. Kızlarla konu araş�rmamız,
gruplara bölünmemiz, hocamızla yap�ğımız is�şareler,
harcamaların hesabı vs derken stresle beraber bu aldığım
kararı gerçekleş�rmek zorunda hissedişim… Bunları yazarken
bir yandan da “hepi topu yurtdışında bir kongre amma da
büyü�ün” diyen süperegom yine işbaşında :) ama öyle değildi.
Küçüklüğümden beri yurtdışına gitme isteğim ama bir türlü
nasip olmaması ve de üniversitenin son yıllarından beri gitmek
istediğim yurtdışında bir kongreye ka�lma arzum. İngilizcemin
zayıﬂığı ve kendime bu konudaki güvenimin azlığı her zaman
beni engellemiş�.
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Ama bu sefer yanımda tanıdık insanlar, beraber yapılan planlar,
sonradan Gülten Abla’nın geleceğini öğrenmem, Tahir
Hoca’mın da orada olacağını bilmemin verdiği güven hissi beni
daha da heyecanlandırıyor ve ilk Avrupa seyaha�min çok güzel
geçeceğine inancım ar�yordu. Süreç içinde Nur ve Merve’nin
vizelerinin çıkmayışı bizi çok üzse de her zaman Meral ve bana
manevi desteklerini esirgemediler ve güçlü mo�vasyon kaynağı
oldular bize. Meral’le beraber bir poster sunum hazırlayacak�k
ve bu süreç sancılı denecek şekilde geç� ama aynı zamanda bizi
geliş�ren bir süreç oldu. Otokastrasyonlar, anal sadiklikler, dil
sıkın�larından doğan sorunlar vs derken en sonunda
birbirimiz ve kendimiz hakkında yap�ğımız psikolojik yorumlar
eşliğinde ama aynı zamanda istediğimiz bir amaca ulaşmanın
verdiği keyiﬂe birbirimizi kırmadan poster sunumumuz ortaya
çıkmış�. Bu sunumumda başından sonuna kadar hem birçok
kongreye ka�lmış hem de dili olan canım arkadaşım Ayça Ülker
Erdem üniversiteden beri hep yanımda olduğunu hisse�rdiği
gibi bu kendilik ak�vasyonu kokan yolculuğumda da deneyimleri, dili, yüreklendirmesi, benim adıma sevindiğini bu
kadar samimi hisse�rmesi ve posterimizin ortaya çıkmasındaki
emeği ile her zaman yanımda oldu. Gülten ablam, Meral, ben
ve Rida bir ev tutmuş, posterlerimizi bas�rmış, uçak biletlerimizi almış ve ar�k yolculuğa çok tatlı bir heyecan ile hazırdık.
İrlanda çok mutlulukla deneyimlediğimiz bir yer oldu
bu dörtlü için. Rida’nın gelmeden önce Dublin’i araş�rması bize
çok güzel bir rehberlik sundu. Gülten abla’nın yerinde ve
yeterince ablalığı ama en önemlisi de arkadaşlığı beni hem
güvende hem de eşit hisse�rmiş�. Meral ile zaten bu çok farklı
bir anlam içeriyordu benim için. İkimizin de ilk defa
Avrupa’ya gitmesi, kongrede aynı poster sunumu yapmamız,
kendime birçok özellikte yakın hisse�ğim kişinin yanımda
olması, her şey duygu anlamında çok güzeldi. Bu yazıyı bile
yazarken yüzümde beliren tebessüm de zaten bu güzelliği
göstermez mi… Yaklaşık yirmi kişilik grupta biz dördümüz daha
çok beraber takılmış�k ve dili İngilizce olan kongreden
çok fazla bir şey anlamayacağımızı anlayıp kendimizi daha çok
gezmelere verdik.
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Gruptaki arkadaşların sunumları ve poster sunumumuz dışında
İrlanda’yı
keşfetme
yolculuğumuz
komik,
heyecanlı ve mutlu geç�. Aynı zamanda bir uluslar arası bilimsel
bir kongre nasıl olur onu öğrenmiş ve yıllarca çok zor gördüğüm
bir amaç gözümde kolaylaşmış ve bende rahatlamaya ve bu
konuda daha çok kendime güvenmeme yol açmış�.
Yazacak daha çok şey var ama genel olarak SEPİ yolculuğu
benim gözümde böyle geç�. Dilerim ki bundan sonra kendilik
ak�vasyonlarım artar ve deneyimlediğim bu yaşan�lar en az
bunun kadar keyiﬂi ve heyecan verici geçer…
Psikolog Ayşenur KARAKÜLAH
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Merhaba,
Sevgili Mehmet benden Haziran ayı’nda İrlanda’da Dublin’de
SEPİ’nin düzenlediği kongre ile ilgili izlenimlerimi yazmamı
istediğinde şöyle bir düşündüm ne anlatsam , nerden başlasam
diye. Çünkü o kadar dolu doluydu yaşadıklarımız. Benim SEPİ’
nin düzenlediği kongrelere üçüncü ka�lışımdı. Duygu odaklı
süpervizyon deneyimlerimizi götürmüştük . Barselona’ya. O
zaman Tahir Hocamızla birlikte al� kişiydik. Bir ilki yaşamış�k
psikoterapi ens�tüsü olarak. İkincisi Amerika’ da Bal�mor’daydı
ve Tahir Hoca ve Nimet’le üç kişiydik. Dublin ka�ldığımız
üçüncü SEPİ kongresiydi. Bu sefer yirmi kişiden fazlaydık ve
sunumlarımız ve posterlerimizle.
Adeta psikoterapi
ens�tüsünün bir çıkartma yapması gibiydi. Amerika’da çok
sıcak karşılanmış�k SEPİ ‘de tanıdık yüzler vardı. Jefrry
Magnevita, John Norcross, Hanna Levinson, Lesle Greenberg,
Paul Wachtel gibi ens�tümüze gelip atölye çalışmaları
yapan değerli hocalarımız oradaydı ve gayet sıcak ev sahipliği
yapmışlardı. Bu sefer Dublin de yeniden daha kalabalık bir
ekiple ve zengin sunumlarımızla tekrar bir arada olma
ﬁkri benim için çok heyecan vericiydi. Teknolojinin nimetlerinden faydalandık. Whatsapp grubu kurduk. Böylece işbirliği içine
girdik. Hem sunumların hazırlanması, hem otel rezervasyonları,
hem vizelerin alınması aşamasında grup dayanışması harikaydı.
Ancak vize aşaması sıkın�lıydı. Kendi adıma sıkıldığım ve
gerildiğim tek aşama bu noktaydı. İki arkadaşımıza garip
gerekçelerle vizenin verilmemiş olması grup olarak canımızı
sık�.
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Bir ara başvurduğum acenta ile bende sıkın� yaşadım.
Neyse atla�k. Dublin’e gitmek üzere hava alanında toplandık,
önceden giden arkadaşlarımız olsa da çoğunluk aynı uçakla
gi�k. Ben Güney’le aynı otelde ve aynı odayı paylaş�m. Hava
alanına inince yine teknolojinin nimetlerinden faydalanarak
otelimizin bulunduğu semte giden otobüsleri tespit e�k.
Tabii bu konuda şanslıydım çünkü oda arkadaşım Güney bu
konuda oldukça becerikliydi. Daha uçağa binmeden güzergahımızı tespit etmiş�. Ve tabi uçaktan indikten sonra
anladığımız bir şey daha oldu. Soğuk bir ülkeye gelmiş�k, ama
insanlar çok sıcak ve yardımseverlerdi. Hangi yoldan nasıl daha
ekonomik gideceğimiz konusunda
oldukça yardımcı
olmuşlardı. Çat pat İngilizcemizle sorduğumuz sorulara en ince
ayrın�ya cevap vermeye çalışıyor, anladığımızdan emin olana
kadar anla�yorlardı. Bu konuda biz Türklere mi benziyorlardı
ne? Eee rahatlamış�k. Otobuse binip şehrin merkezine
otelimize geldik. Dublin çok eski, tarihi bir şehirdi. Binaları çok
eskiydi, otele yerleşince ve dükkanları gezince eşyalarında
eskiliği dikka�mi çek�. Otelimiz küçük bir oteldi. Temiz ve
düzenliydi. 1970 lerin kapı kolları, kilitleri sandalye ve masalarıyla nostaljik� ve sevimliydi. Odamız en üst ka�aydı. Asansör
yok diye şikayet e�ğimde resepsiyondaki çocuk 200 yıllık bina
burası tabi ki asansör yok, çünkü asansöre yer yok dedi gülerek.
Otele yerleş�kten sonra lokanta aradık Güneyle. Her ülkeye
kültüre ait lokantalar vardı. Başka ülkelerden eği�m için gelenler çok olduğu içinmiş bu zenginlik. Tabi döner ve kebab satan
dükkanlarda mevcu�u. Binalar eski , mekanlar küçük ama
temiz ve düzenliydi herşey. Ve Türkçe konuşan gençlere de her
an rastlayabiliyorsunuz Dublin’de. Onlarda üniversite için
gelmişler. Sıcak ve sevimli bir şehir. Güney’le otele yerleş�kten
sonra Makbule arkadaşımız kendi otelinin uzak olması nedeniyle yer arayınca yine whats up aracılığıyla Elif’inde bizim otelde
kaldığını öğrendik. Yalnız kaldığını Makbule ile kalabileceğini
söyledi. Ve bu bizim için sürpriz oldu çünkü Elif’e oda diye
verilen otelin birinci ka�ydı mu�ağıyla birlikte 1+1 küçük bir
daireydi. Dört arkadaş akşamları bu küçük dairede toplanıp
adeta misaﬁrcilik oynadık.
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Tatlı sohbetler yapıp sunumlarımızın provasını yapma imkanı
bulduk. Ertesi gün kongrenin yapılacağı Trinity Koleje gi�k.
Otele yürüme mesafesindeydi. Ve etkileyici bir yapıydı. Ve tabi
ki kütüphanesi çok etkileyiciydi. Ve açılışta yapılan slayt gösterilerinde ka�lan ülkelerin tek tek bayrakları gösterilirken kendi
bayrağımızı görmek hepimizi çok heyecanlandırdı. Ülkemizi
uluslararası bir kongrede temsil ediyor olmanın onurunu yaşat�. Tahir hocamız ve arkadaşlarımızla birlikte oturumlara ka�lıp
sunumlarımızı yap�k. Sunumlarımızı yaparken ve posterlerimizi
sunarken aramızdaki dayanışma ve arkadaşlarımızın verdikleri
emek ve başarılar gurur vericiydi. John Norcross, Hanna Levenson, Paul Wachtel ile yeniden karşılaşmak güzeldi. Paylaşmadan geçemeyeceğim son gün SEPİ’nin ülke temsilcilerinin
ka�ldığı toplan�da oturumu yöneten Norcros’ un
Ens�tümüzün yap�ğı çalışmaları övmesi ve Tahir Hocamızın bu
çalışmalarını diğerlerine örnek göstermesi ayrıca gurur vericiydi. Kongre bi�minde tekrar havaalanında toplandık. Sunumlarımızı
yapmanın,
yeni
yerler
görmenin,
birlik ve beraberlik ruhunu yaşamanın rahatlığı ile ar�k ülkemize dönüş yolundaydık. Aman unutmadan birde mekanik el
yapımı bir saa�m vardı ar�k. Sevgili Erdem keşfetmiş� bu
mekanik zarif saatleri. Dublin ha�rası eski kostaklı saatlerimizle
döndük Dublinden. Saatler bizden sorulur ar�k. Evet zaman
geçiyor ve zamanın akışıyla birlikte ufukta yeni kongrelerde
görünüyor. Hep her daim yeni deneyimlerle büyüyerek ve
yenilenerek başka kongrelerde birlikte olmak dileğiyle..
Betül SEZGİN
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Ülkemiz ve Psikoterapi Ens�tüsü açısından bakarsak çok başarılı
ve değerli sunumların katkısıyla adeta bir gövde gösterisi
yap�ğımızı düşünmekteyim. Hemen her gün Ens�tü bünyesindeki arkadaşların ülkemizdeki psikoterapi uygulamaları
hakkında emek verilmiş paylaşımlarının olduğunu gözlemle
dim. Ens�tü başkanı ve değerli hocamız Tahir Özakkaş’ın
yapılan sunumları Facebook’tan canlı yayınlaması gelmek isteyip de gelemeyenlere de güzel bir sürpriz oldu ‘gelemeyenler’
maalesef vize almadaki zorluklar nedeniyle gelemediler. Bu
arkadaşlar arasında otel rezervasyonu yapanlar ha�a uçak
bile�ni alanlar da vardı. Gerçekçi bir sebep gösterilmeden
vize verilmemesi mağduriyetlere sebep oldu. Tahir Beyin vize
ile ilgili problemleri toplan�larda dile ge�rmesi ‘hiç değilse
söyledik içimizde kalmadı’ duygusuyla kısmen rahatlama
sağladı.Son olarak ülke ve organizasyonla ilgili bir gözlemde
bulunmak is�yorum İrlanda, yeşillikler içinde, düzenli,bir o
kadar da pahalı bir ülke. Ama maalesef misaﬁrperverlikten
nasip almamışlar. İleride bir gün SEPI/ISTANBUL olursa hem
ülkemizin güzelliklerini hem de insanımızın misaﬁrperverliğini
görürler diye düşünüyorum. Psikoterapi Ens�tüsü daha önce
yap�ğı organizasyonlarla bunu zaten defalarca kanıtladı…
SEPI 2020/ISTANBUL… neden olmasın ?
Sevgilerimle.
Dr L. Hakan VULKAN
Klinik Psikolog
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Sepi yolculuğu kararı, hocamızın bu tür kongrelerdeki, bende
merak ve heyecan uyandıran izlenimlerini paylaşması ile
başladı. Zorlu bir vize başvurusunun ardından, bu zorluğu unutturacak güzellikteki Dublin yolculuğumuz başladı.İlk
günümüzde,ertesi gün kongrenin yapılacağı ve otele yürümekle
beş -on dakika uzaklıktaki TRINITY COLLEGE gezisi yap�k.
Trinity College yaklaşık beşyüz yıllık,kapısından girerken bile
tarihi dokuyu hissedebileceğiniz geniş bir alana yayılmış bir
mekan. Özellikle içinde ikiyüzbini aşkın kitabın ve dörtyüzlü
yıllardan kalma parşömen kağıda yazılmış el yazısı İncil'in
bulunduğu tarihi kütüphaneyi zevkle gezebilirsiniz.
Kongre ilk gün, sabah saatlerinde, Hanna Levinson atölye
çalışmasıyla başladı. Süpervisör-Terapist ilişkikisini konu alan iki
çalışma tar�şıldı.Bunlarla ilgili video gösterimi yapıldı. Bu tür
çalışmaların bir öğretmen -öğrenci ilişkisi gibi algılandığı ancak
terapistlerin süpervisörlerle daha empa�k bir ilişkide olmak
istedikleri konuşuldu. Son derece mütevazı, ancak gerek�ğinde
konuşmalara ka�lan Hanna Levinson'ı görmek güzeldi.
En çok ilgimi çeken çeşitli organik rahatsızlıkları olan ,özellikle
kanser hastalarında, uygulanan Duygu Odaklı Terapilerin
,hastaların iyileşme süreçleri esnasında oldukça işe yarayan ve
yüz güldürücü sonuçlar veren çalışmalardı. Uzun yıllardır çi�
terapileri yapan Ellen Wachtel'in samimi sohbet tarzında
sunduğu danışan deneyimlerini dinlemek harikaydı.''Aslolan
sevgiyi korumak'' diyordu Elle Wachtel ve bunu derken
gözlerindeki sevgiyi görüyordunuz. Şu yaşadığımız evrende tam
da ih�yacımız olan güzelliklerden bahsediyordu. Sonuçta evli
likler de insan insana bir ilişki değil mi? Hocamızla birlikte
ka�ldığımız eği�mlerden birinde, Bütüncül Psikoterapi'yi
günlük yaşama uygulayan, bununla ilgili bir ens�tü kuran Judith
Schoenholz'u tanımak bende yeni farkındalıklar oluşturdu.
Yaklaşık seksen yaşlarındaydı, buna rağmen sunumunu ve
uygulamalarını ilk günkü heyecanıyla anlatması ve bunları
heyecanla paylaşması çok etkileyiciydi. Bir öğlen arasında kendi
aramızda sohbet ederken Türkiye'den geldiğimizi öğrenen bir
ka�ımcı yanımıza yaklaş� ve heyecanla bize Mevlana'yı sordu.
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Yaşamının bir döneminde Hz.Mevlana'nın kaderle ilgili bir
beyi�ne rastgelmiş ve bu aydınlanma,onun kafasındaki bir çok
sorunun çözümü olmuş. Ya yüce Mevlana sen nelere kadirsin!
Dünya'nın neresinde olduğunun önemi yok; insanın
olduğu her yerde böyle güzel paylaşımlar da var..
Ka�ldığım son çalışmalardan biri de, terapist -danışan arasındaki non-verbal ile�şim ve beden dili üzerine hazırlanmış anlamlı
bir çalışmaydı. Dil önemliydi ancak dilsiz ile�şim de en az
onun kadar önemliydi. Poster sunumlarında, sanat üzerinden
yapılan terapi çalışmaları ilgimi çek�. Zaten ile�şim
kuracak bir dili öğrenmek o dilin sana�nı öğrenmekten geçmiyor mu? Bir dilde halk ezgisi bilmedikçe, ebebiya�nı okumadıkça
o dili konuşuyor oluyor muyuz? Sonuç olarak, kongre
bi�minde, tüm bu emeklerin ve paylaşımların daha gelişmiş ve
daha mutlu bir gelecekteki insanlık için olduğu duygusuyla ve
bu misyonun bir parçası olmaktan gurur duyarak Dublin'den
ayrılıyorum. Bana bu unutulmaz deneyimi yaşatan Tahir
Hocama
ve
tüm
emeği
geçen
arkadaşlarıma
sonsuz teşekkürlerimle..
Ebru TEKİN
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VAJİNİSMUS TEDAVİSİNDE DUYGU ODAKLI TERAPİ
Betül SEZGİN, Tahir ÖZAKKAŞ, Güniz KOCAKAYA
GİRİŞ:
Evlilik düzenlenmiş kurallar ve yükümlülükler çerçevesinde bir kadın ve bir erkeğin resmi ve
sürekli cinsel birlikteliğidir. Bu kurallar ve yükümlülükler genel toplum yapısından gelmektedir. Cinsel yaşam da, evliliğin devamını ve evlilikten elde edilen doyumu sağlayan en önemli
bileşenlerden biridir. Vajinismusta evlilik kurumu içinde sık rastlanan cinsel sorunlardan
biridir. Vajinismus kadının vajinal kaslarının istem dışı kasılarak cinsel birleşmeyi engellemesi
olarak tanımlanır. Bu durum bazı yazarlar tara�ndan tamamlanmamış evlilik olarak ta tanımlanır. Vajinismuslu kadınlar bu durumu korku nedeniyle cinsel birleşmeden
çekinme ve/veya ağrılı cinsel birleşme olarak deneyimlerler. Vajinismus tüm kadınların
% 1’inde ortaya çıkan bir durumdur. Ülkemizde cinsel tedavi birimlerine başvuran hastaların
%50’sinde Vajinismus olduğu bildirilmiş�r. Yapılan epidemiyolojik çalışmalarda Türkiye’ de
vajinismusun rastlanma oranı
%15.3 olarak bildirilmiş�r. Ayaktan tedavi
birimlerine başvuran cinsel fonksiyon bozukluğu olan hastalar arasındaki rastlanma sıklığının
ise 66%-75.9% olduğu kabul edilmektedir. Vajinismus tedavisinde daha çok bilişsel davranışçı
terapiler kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda yapılan araş�rmalar semptoma yönelik olarak
uygulanan Vajinismus terapilerin kısa vadede iyi sonuçlar verse bile uzun vadede etkinliğinin
az olduğunu göstermektedir. Çünkü semptom çözülmüş olsa da uzun vadede başka sorunların ortaya çıkması nedeniyle sorun devam etmektedir. Bu nedenle vajinismus terapisinde
de son yıllarda semptoma odaklı bilişsel terapilerin yanı sıra dinamik
yaklaşımların, ve aile terapilerinin birlikte uygulandığı integra�f bütüncül
terapiler önem kazanmış�r. Duygu odaklı terapi (DOT) gerek bireysel, gerekse çi� terapisi
alanında kullanılan bir terapi türüdür. Duygularımızın haya�a kalmamız
ve
varlığımızı
devam
e�rmemizde
bize
rehberlik
e�ğine
ve
yakın
ilişkilerimizin temelini oluşturduğu düşüncesini esas alır. Cinsellik gerek bedensel gerekse
ruhsal yakınlığın dorukta yaşandığı en yakın bir ilişki tarzıdır. Bu nedenle de yakınlaşma ve
uzaklaşma eylemlerinin yoğun yaşandığı dolayısı ile de yakınlaşma ve uzaklaşma eylemlerinin
ak�ﬂediği savunmalara yönelik davranışlarla sonuçlanan duyguların ak�ﬂendiği bir
alandır. Vajinismusun tedavisinde duyguların düzenlenmesi ve çi�lerin birbiriyle etkileşim
kalıpları önem taşımaktadır. Vajinismus vakalarında, semptomun çözümüne odaklı davranışçı
terapileriyle birlikte DOT uygulamasını integra�f terapilere örnek teşkil etmesi nedeniyle
paylaşmak is�yoruz.
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TARTIŞMA:
Evlilik ilişkisi kişiye karşılıklı bağlanma şansı verir. Duygularına ve ih�yaçlarına saygı duyulmasını ve bir başkası için önemli olma �rsa� sağlar. Ye�şkinler arasında bu tür bir ilişki güven
yakınlık, açıklık ve yoğun duygu dışavurumu sağlar. Bu nedenle çi� terapisi, insanın en
mühim
duygusal
ilişkileri
dahilinde
insanın
duygusal
yaşan�larını
ve
dışavurumlarını gözleme ve bunlar üzerinde çalışma imkanı verir. Çi�ler�
arasında yakın temasın yaşandığı cinsel ilişkinin sağlıklı bir şekilde yaşanmasının önünde
engel oluşturan vajinismusun gelişmesinde yanlış inançların ve tabuların önemli bir rol
oynadığına inanılmaktadır. Bu nedenle tedavisinde de öncelikle çi�in cinsel organlar ve
sağlıklı cinsellik ile ilgili olarak bilgilendirilmesi ve yanlış inançlarının düzel�lmesi,
hedeﬂenmektedir. Vajinal birleşme öncesi gevşeme teknikleri gösterilir. Vajinismus tedavisinde kullanılan bir diğer yöntemde vajinanın parmaklarla ya da özel aletler kullanılarak
genişle�lmeye çalışılmasıdır. Her ne kadar vajinal dilatasyon, psikoeği�m ve desensi�zasyon
vajinismus
tedavisinde
etkili
bulunmuş
olsa
bile
sorunun
çözümünde
etkinliklerinin sınırlı olduğu bulunmuştur. Unutulmaması gereken nokta vajinismus sadece
kadının değil, çi�in ortak sorunudur. Bu nedenle çi�in ortak olarak sorumluluk alması ve
tedaviye birlikte devam etmeleri
birbirlerini
desteklemesi
gereklidir.
Aslında yaygın kanının aksine vajinismuslu kadınlar, cinsel işlevlerinin pek çok alanında
sorun yaşamaktadır. Vajinismusun sadece vajinal giriş sorunu olarak değerlendirilmesinin
sorun olacağı, cinsel alana ait tüm işlevlerin, kaçınma ve çevresel faktörlerle birlikte
bir bütün olarak ele alınması gerek�ği düşünülmektedir. Bu nedenle yeni nesil
cinsel terapiler vajinismusun çi�in sorunu olduğuna ve çi�lerin birlikte tedavi
edilmesine vurgu yapar. Geleneksel seks terapisi modelleri daha çok davranışçı bileşenlere
yönelir. Weeks &amp; Gambescia duygusal ve bilişsel etkenlerin
dengeli bir
biçimde tedaviye dahil edilmesini savunur. Cinsel davranışlara eşlik eden nega�f duygu ve
düşüncelerin ortaya çıkarılarak pozi�f duygu ve düşüncelere dönüştürülmesini savunur.
Cinsel terapiler günümüzde bilişsel davranışçı yaklaşımlarla birlikte ar�k psikodinamik
yaklaşımların da
kullanılması nedeniyle integra�f yaklaşım haline dönüşmektedir.
Cinsellikle ilgili kendini ayıplama, suçluluk duygusu,
kendini suçlama,
nega�f reaksiyonlar, tüm cinsel yaşan�yı olumsuz etkiler ve vajinusmusta
oluşan kısır döngülerinde kökeninde yer alır. Tüm bu durumların üstesinden gelebilmek için
duygusal güvenliğin sağlanması önemlidir.
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Bunun için bilişsel davranışçı yaklaşımlardan faydalanılsa bile duyguların
kökenine inmek ve çi�in arasında nega�f etkileşimlerin neden olduğu davranış kalıplarını
tespit etmek önemlidir. DOT, odak noktasının daha soyut gene�k temellerden ziyade şu
andaki
duygusal
yaşan�
olması
nedeniyle
psikodinamik
yaklaşımdan
ayrılır. DOT sistemik ve davranışsal yaklaşımlardan da içsel yaşan�nın
keşfedilmesinin öncelikli oluşu ile ayrılır. Çi�lerin birbirine bağlanmasının,
yaklaşmasının ve uzaklaşmasının temelinde duygular yer alır. Bolbwy’ nin geliş�rmiş
olduğu bağlanma kuramı ebeynlerle kurulan ilişkinin güvenli ya da güvensiz oluşunun, yani
bağlanma s�linin ye�şkin yaşamında eşle kurulan ilişkinin bir tekrarı olduğunu söyler.
Bağlanma s�linin güvenli ya da güvensiz oluşu doğal olarak ye�şkin yaşamında ve çi� ilişkisinin de önemli yer kaplayan cinsel haya�nın da nasıl yaşanacağını belirleyen
önemli bir anahtardır. Duygu odaklı çi� terapisi temel olarak duyguların
an be an takip edilerek katman katman çalışılmasını, işlevsel olmayan duyguların işlevsel
duygularla değiş�rilmesi ve çi�ler arasında oluşmuş nega�f kalıpların çi�lere
fark e�rilerek yeniden yapılandırılması esasına dayanır. Çi�lerin gerek bedensel gerekse
duygusal açıdan yakınlaşmasını engelleyen, güvensizliğe neden olan olumsuz duyguları
pekiş�ren nega�f etkileşimlerin güvenli bağlanma s�line dönüştürülmesine rehberlik eder.
Empa�k yansıtma, duyguların empa�k müdahalelerle geçerli kılınması, empa�k
araş�rma, empa�k keşif ve empa�k yorumlamalar ve seans odasında yapılan canlandırmalar
duygu odaklı terapinin tekrarlayan müdahalelerini oluşturur. Terapist çi�in bir biriyle
etkileşimini izler, örneğin; çi�in birbirleriyle cinsel etkileşimlerini, daha çokta birbirlerini
genel
olarak
nasıl
etkilediklerini
izler,
davranışlarını
bir
birleriyle
bağlanma
açısından
ve
aralarındaki
nega�f
döngüler
açısından
değerlendirir ve yeniden çerçeveler. Böylece çi�lerin birbirleriyle daha duyarlı ve daha
duygusal
yollardan
ilişki
kurmalarını
sağlar.
Duygu
odaklı
terapi teorisine göre ilişkideki problemlerin kökeninde sosyal cinsiyet rolleri ile ilgili problemler ya�yor olsa bile aslında en önemli faktör güvensiz bağlanma ve özellikle çi�in ilişkide
kopma yaşadığı anlarda yaşadığı genel korkular ve güvensizlik hisleridir. Güvensiz bağlanma
duygusal bağlanmayı ve etkileşimi karmaşıklaş�rır, eşler arasında olumsuz duygulanımlara
neden olur, birbirlerini yerli yersiz eleş�rmelerine, ilişkiden geri çekilmelerine, birbirleriyle
zıtlaşarak aralarındaki etkileşimde �kanmalara yol açar.
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Duygu odaklı terapide takriben 10 ila 20 seans süren ve 8 adımdan oluşan bir değişim süreci
uygulanır. İlk aşama yoğunlaşma aşamasıdır; dört yada beş adımdan oluşur ve çi�lerin
duygusal durumlarını ve aralarında sorun oluşturan döngünün tespit edilmesini içerir.
Terapinin bu ilk aşamasının sonunda problemi besleyen güvensizlik duyguları ve
aralarındaki mesafe ve buna neden olan olumsuz döngü belirlenir ve bu
kısır döngünün kırılması sağlanır. Böylece ilişki daha stabil bir hale ge�rilir. İkinci aşamada ki;
bu etap ta beş ila yedi seans sürebilir. Eşler ar�k kendi duygularında boğulmadan,
kaybolmadan duygularını bir deneyime dönüştürmeyi ve ilişkiyi sağlıklı bir şekilde sürdürmek
için hem kendi ih�yaçlarını karşılamak ve hem de diğerinin ih�yaçlarına cevap vermede
bir rehber olarak kullanmayı öğrenirler. Duygu odaklı terapinin üçüncü aşamasında çi�ler
yaşamlarını düzenlemeye yönelik bazı problemlerin çözümü üzerinde uygulamalı
olarak çalışabilirler. Mesela yaşam tarzını belirleyen ve cinsel yaşama
bakış açılarını da etkileyen çi�lerin kendi bağlanma modelleri ile ilgili çalışılması bu konu ile
ilgili yeni bir hikaye oluşturulması ve bu hikayenin ilişkilerinin bir parçası haline ge�rilmesi
gelecekte yaşayacakları sorunları nasıl çözecekleri konusunda da bir örnek teşkil edecek�r.
Mutlu bir cinsel yaşamın sağlaması çi�in daha güçlü bir şekilde birbirine
bağlanmasına ve birbirlerine daha güvenli bağlanmaları daha ero�k ve
memnuniyet verici cinsellik yaşamalarına yol açacak�r.

DOT İLE TEDAVİNİN SEKİZ AŞAMASI
1. Çi�ler arasında sürekli olarak güvensiz bağlanmayı harekete
geçiren talep etme –geri çekilme gibi eşten gelen uyarılara
verilen problemli cinsel cevapları ve tekrarlayan olumsuz
döngüleri oluşturan kalıpları tespit etmek gerekir.

2. Cinsel arzuların ve cinsel arzulara verilen karşılığı belirleyen
temel nokta olan güvenlik ih�yacını geçerli kılmak terapinin
kilit noktasıdır.
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3. Olumsuz cinsel etkileşimi oluşturan döngüyü kırmak ve
güvenli bir öncü üs oluşturmak için, olumsuz döngünün
oluşturduğu çi�in arasında ki gerilimi azaltmak ve yeni bir
güvenli alana ih�yaç vardır..

4. Cinsel etkileşimin olumsuz döngüsü tanımlandığında ve

çi�ler tara�ndan sahiplenildiğinde, cinsel reaksiyonlara
linklenmiş olan daha yoğun primer duygular ortaya çıkar ve
bağlanma ih�yacı ve korkusunun içeriği belirginleşir.
Bağlanma ih�yacı kapsamında, kendini yetersiz ve kabul
edilemez hissetme nedeniyle reddedilmeye ve bağlanmaya
karşı büyük miktarda korku ve üzüntü ortaya çıkar ve
belirginleşir.

5. Bağlanma odaklı çi� terapisinin yoğunlaşma aşamasının son

bölümü olarak bu aşamada, çi�ler sıkın�ları ve bu
sıkın�ların çözümünü bir hikâye haline ge�rirler. Öyle ki çi�
problemin nasıl ortaya çık�ğına ve bu problemle nasıl baş
edeceklerine uygun olacak şekilde bir öykü yaratmak üzere
cesaretlendirilir.

6. 2. ve 3. aşamaya gelindiği bu noktada yapılan canlandırma-

larla duygusal olarak erişilebilir ve duygusal olarak cevap
verebilir hale gelen çi� ar�k birbirlerine cinsel korkularını ve
cinsel ih�yaçlarını birbirlerine direkt olarak ifade edebilecek
noktadırlar.

27

DUBLİN SUNUMLARI

7. Canlandırma çalışmalarının bu aşamasında terapist

bağlanma ve cinselliğin birleş�rilmesi noktasında çi�i
cesaretlendir. Böylece ön sevişmenin bir parçası olarak
sohbet ve dokunma ih�yaçlarını giderme ve dile ge�rme
konusunda çi�ler birbirlerini cesaretlendirirler.

8. Terapist çi�e birbirlerine ero�k ipuçları vermeleri için,

duygusal ketlenmeleri bırakarak kendilerini duygularına
teslim etmeleri için, cinsel arzularını dile ge�rmeleri için
rehberlik eder. Cinselliği, açık ve yakın davranan
bir eşle an be an yaşanan bir keşif, bir oyun, güvenli macera
modeli olarak sunar.

VAKA:
Hale 30 yaşında, eşi ile üniversiteden sınıf arkadaşı iken bir birlerine
aşık olup evlenmişler. 3 yıldır evliler. Cinsel ilişkiye girmek için her
teşebbüs e�klerinde Hale’nin vücudunda kontrol edemediği kasılmalar
oluyordu. Tıbbı açıdan kontroller yapıldıktan sonra eşle birlikte bilişsel
davranışçı yöntemlerle terapiye başlandı. Ancak Hale terapiye direnç
göstermesi ve kaçıngan davranışları nedeni ile uygulanan tedaviye duygu
odaklı çi� terapisi eklenerek devam edildi. Hale eşinden gelen yakınlaşma
talepleri karşısında sıkılıyor, kontrol edildiği duygusuna kapılıyor ve uzaklaşıyordu. Bu nedenle ilişkiyi kendisi başlatmayı tercih ediyordu. Ancak kendi isteği
ile ilişkiyi başlatsa bile eşi ile cinsel yakınlaşmaları ar�nca kasılmaları başlıyor
ve eşini iterek uzaklaş�rıyordu. Halenin kendini kapatması ve eşinden uzaklaşması sadece cinsel birleşme anlarında değil, ilişkinin geneline hakimdi.
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Eşi kendisi ile herhangi bir ak�vasyon yapmak istediğinde, mesela birlikte televizyon seyretme, sohbet etme, alışverişe birlikte çıkmak istediğinde de oluyordu. Bu uzaklaşmalar uykuya çekilme, bahaneler yaratma, ö�e nöbetleri ile
oluyordu. Bu durumda da eşi daha talepkâr ve eleş�rel hale gelip peşine
düşüyordu. Bir müddet sonra da döngü tersine dönüyordu. Eşi ö�elenip
takip etmeyi bırakıp uzaklaş�ğında ise Hale panikliyor, yalnızlık
duygularına kapılıyor, bu seferde kendi daha eleş�rel hale geçip eşinin
peşine düşüyordu. Aralarında peşine düşme-mesafe koyma örüntüsü
vardı. Saldır-saldır şeklinde tanımladığımız iki tara�nda birbirini kontrol e�ği
bir ilişki örüntüsü yaşıyorlardı. Biri talep e�ğinde diğeri geri çekiliyordu.
Hale güçsüz, zayıf, ezik olup karşısındaki kişi tara�ndan teslim alınacağı korkusu
yaşıyor
ve
teslim
alınarak
kontrol
edilmeye
karşı
kontrol ederek mücadele ediyordu. Bu korku nedeniyle cinsel ilişki anlarında
kendini
güçsüz
zayıf
düşmüş
hissediyordu.
Bu
duygularda
vücudunda kasılmalar tarzında kendini gösteriyordu. Eşi ise istenmediği duygusuna kapılıyordu bu da umutsuzluk ve çaresizlik duygusuna neden
olup ö�eye dönüşüyordu. Terapinin başlangıcında erkeğin ö�esi kızgınlığı
ve baskın tavrının al�nda yatan yetersizlik ve çaresizlik hislerine
odaklanıldı. Eşini kaybetmek ve yalnız kalma ile ilgili korkularına odaklanıldı.
Daha sonra da Hale’nin hisse�ği baskı ve işgal edilme
hislerine odaklanıldı. Eşinin baskısı nedeniyle korku duygusu ve korku
nedeniyle sinmişlik hissi üzerinde çalışıldı. Yansıtma, uyandırıcı imgeleme
yöntemleri kullanıldı. Eşi ö�esinin ardında yatan kırılgan duyguları kabul
etmekte zorlansa da bu duyguları kabullenip fark etmesi ve dışa vurması
eşini ya�ş�ran bir faktör oldu. Her iki eşte kendi duygularının birbiri
üzerindeki etkilerini anlamaya başlamışlardı. Halenin korkusunu dışa
vurması, bu duygunun geçerli kılınması geri çekilme yerine güven ve
rahatlık ih�yacını ortaya koyabilmesine yardım e�. Temasa daha açık
hale gelmesine ve kendini ortaya koyabilmeye başlamasına yardımcı
oldu. Hem cinsel alanda hem de diğer alanlarda özerklik ve kontrol
arzuları ile yüzleşmeye ve bunları dışa vurmaya başladı. Eşi Hale’ den ilgi
ve takdir görme ih�yacını dile ge�rdi. Ortaya çıkan yeni duygusal
bileşimler yeni eylem ve eğilimlerin ortaya çıkmasına neden oldu.
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Yeni duygusal birleşimler, yeni eylem eğilimlerinin oluşmasını sağladı. Kendi
duygularını karşı tarafa iletme, ih�yaçlarını talep edip dile ge�rmenin
rahatlığını yaşarken,
karşı tara�n duygu ve ih�yaçlarına duyarlı bir
şekilde cevap verebilmek ve cinselliği bir keşif bir oyun haline ge�rmek
çi�in yakınlaşmasına ve sorunun çözümüne yardımcı olmuştu.
Duygu odaklı terapi uygulandığında çi�lerin kendi aralarında oluşmuş
etkileşim kalıplarını keşfetmeleri bir birbirlerinin duygusal yaralarına
empa�k anlayış geliş�rmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda yaşadıkları
utanç, korku gibi incinebilir duygularının farkında varmalarına ve sevgi
şe�at duyguları ile değiş�rmelerine yardımcı olur. Duygu odaklı
çalışırken bedene odaklanmak, bedende olan bitene dikkat etmek o anda
olma halini keşfetme yapılan müdahalelerdendir. Greenberg’inde
vurguladığı gibi ‘’Böyle anlarda tam olarak alıcı haldesiniz. Aynı zamanda
kendinizi de ona uza�rsınız. Sadece seni dinleyip alıyor değilim. Kendimi
de ortaya koyuyorum, seni alabilmem için.’’ Vajinismus terapisinde Kaçıngan,
kendini kapatan döngünün değiş�rilerek eşle karşılıklı güven
geliş�rilmesi
teslimiyete dönüştürülmesi yardımcı bir unsurdur.

SONUÇ:
İnsanların cinsel yaşamları psikososyal ve biyopsikososyal elementleriçerir. Bu nedenle
insanların cinsel davranışlarındaki problemler karşısında bütüncül yaklaşım önemlidir.
Cinsel fonksiyon bozuklukların tedavisinde mul�disipliner yaklaşımlara ih�yaç vardır.
Değişik tedavi yaklaşımların birbirine alterna�f olması değil, değişik terapi
yöntemlerinin
bir
birine
entegrasyonu
danışanların
problemlerinin
daha
sağlıklı bir zeminde çözülmesine yardımcı olacak�r. Duygu odaklı çi� terapiside vajinismus
terapisinde uygulanan diğer yöntemlere entegre edilebilecek kullanışlı bir yöntemdir.
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BİLİNÇLİ FARKINDALIK ( MINDFULNESS) VE HİPNOZ
Betül SEZGİN, Tahir ÖZAKKAŞ, Zümra ATALAY ÖZYEŞİL
Hipnozun �bbı alanda kullanımı Mesmer ile başlar. Günümüzde hipnozun en iyi tanımının
“farklı bir bilinç durumu” olduğu konusunda görüş birliğine varılmış�r. Bu teriminin babası
Ludwig (1966) dir. Hipnozdaki farklı bilinç durumu, yani trans hali, hem kuramsal hem de
deneysel olarak tanımlanmış�r Bu tanımlar “sıra dışı bir deneyime dalma
boyutu, bireyin çevresinden gelen uyaranlara farkındalığının azalması, algı ve bilişte
değişiklikler yaşanması” olarak özetlenebilir. Bu farklı bilinç durumu telkinlerle ve zihinsel
imgeler kullanılarak oluşturulur. Böylece duyusal uyaranlarda, motor faaliyetlerde, uyanıklık
durumunda değişiklik yapılarak ya da vücu�a ﬁzyolojik değişiklikler ortaya çıkar. Hipnoz,
bilinçal�na girişin al�n anahtarıdır ve en eski tedavi yöntemlerinden
biridir. Eği�mli bir doktor veya sağlık profesyoneli tara�ndan yapılan hipnoz tamamlayıcı
ve alterna�f �pta güvenli bir tedavi yöntemi olarak kabul edilir. Dinamik terapi çeşitleriyle,
yani psikanali�k yöntemlerle birlikte kullanıldığında, dinamik hipnoterapi ya da hipnoanaliz
adını alır; diğer terapilerle birlikte kullanıldığındaysa hipnoterapi olarak tanımlanır.
Mindfulness; ba� ülkelerindeki meditasyon merkezlerinde kullanılmakta olan ve
Budizm’in bir meditasyon tekniği olan Theravada dalından ortaya çıkmış olan “olanı olduğu
gibi net görebilmek” anlamına gelen vippasana kavramından kökenini alır. Vipassana kavramı;
bilinçli farkındalığı yaşayarak aklı aç gözlülük, kin ve hezeyanlardan azat etmek
anlamına gelmektedir (Cullen, M. 2011). mindfulness beş ﬁziksel duyunun kineste�k
duyuların ve de beynin ak�viteleri olmak üzere dürtülerin bilinçli kaydıdır. Bilinçli farkındalık
bizim gerçeklikle direkt olarak temas etmemizdir. (Nyaniponika, 1973). Mindfulnessta yedi
temel tutumun geliş�rilmesini esas alınır. Bu yedi tutum bilinçli farkındalık
protokollerini oluşturur :
1)Yargılayıcı olmama,
2)Sabır,
3)Acemi zihni,
4)Güven,
5)Hırslanmamak,
6) Kabul,
7) Oluruna bırakmak.
Bu çalışmada mindfuness ve meditasyonun benzerlikleri, farklılıkları ve birlikte kullanılıp
kullanılamacağını literatür verileri ile irdelemek istedik.
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DİKKATİN YOĞUNLAŞTIRILMASI AÇISINDAN YAKLAŞIM:
Kabat- Zinn’e göre mindfuness; “Dikka�n istemli bir şekilde ve yargısızca anlık deneyimlerin
akışına yönel�lmesidir” (Kabat-Zinn 2003). M. Bishop (2004), mindfulness çalışmalarında iki
ana unsur olduğundan söz eder. Bu unsurlar:
1) Dikka�n öz-düzenlenmesi (Kendiliğinden ayarlanması)
2) Anlık deneyimler esnasında yaşanan merak, kabullenme ve açık olma kavramlarının
içselleş�rilmesi ve düzenlenmesidir.
Mindfulness uygulamalarında dikka� odaklama çalışmaları bir mantranın tekrarlanması
ya da bir nesneye dikka�n odaklanması ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılması ile geliş�rilir.
Hipnozda terapis�n telkinleri ile dikka�n odaklanması hipnoz çalışmalarının merkezini
oluşturur. Hipnoz uygulamaları sırasında, dikka�n odağı içsel bilişsel bir
odağa doğru kaydırılır. Bu da, dış çevreden gelen uyaranları algılamada
ve onlara cevap vermede bir azalmaya neden olur. Merkezi sinir sisteminin duyulardan gelen
uyarıları algılaması ve onlara karşı bir tepki oluşturması ile ilgili sistemlerinin etkinliğinde
bir azalma meydana gelir. Dikkat ve hipnoz arasındaki ilişkinin çok önemli olduğuna dair
literatür çalışmaları mevcu�ur.

TELKİNLERİN KULLANIMI AÇISINDAN BENZERLİK VE FARKLAR
Mindfulness ve hipnoz uygulamalarının belkemiğini telkinler oluşturmaktadır. Meditasyon ve
hipnozun diğer önemli ortak bir özelliği de yapılan telkinlerle otoma�kleşmiş olan
davranışsal ve zihinsel kalıpların
yeniden programlanarak değiş�rilmesidir.
Bu
nedenle
bazıları
mindfulness
ve
hipnozun
aynı
şekilde
etki
yap�ğını konusunda güçlü iddiada bulunurlar. Ancak bu iddialardan yola çıkarak benzer
şekilde etki gösteriyorlar ve �pkı birbirine benziyor dememiz doğru değildir. Çünkü benzemeyen pek çok farklı yönleri de vardır. Telkinlerin kullanılış şeklindeki benzerlikler ve
farklılıklar açısından çeşitli yazarlar tara�ndan incelenmiş�r. Aslında hipnoz ve
mindfulness
arasındaki
benzerlik
ya
da
farklılıklar
hipnozun
yapılan
tanımları ile değişebilmektedir. Mesela klasik hipnozda induksiyonlar temeldir. Hipno�k
durumunun yada hipnoz halinin oraya çıkması için, klasik hipnozda olduğu gibi, mutlaka
indüksiyon yapılmalıdır”, görüşünü savunacak olursak, mindfulness uygulamaları hipnozun
içinde yada onunla ortak bir alan içinde olamaz (Kirsch et al., 2011).
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Güncel yaklaşımlarda olduğu gibi.Hipno�k etkiyi dikka� odaklamak ve konsantrasyonu
sağlamak ya da algıyı değiş�rmek için düzenlenen, uyanışı sağlayan imajina�f teknikler
olarak kavramlaş�racak olursak bu durumda, mindfuness müdahalelerinin hipnoza dahil
olduğu düşüncesi çoğunluk için kabul edilebilir bir hale dönüşür. (Kihlstrom, 1985; Lynn
&amp; Kirsch, 2006). Hipnozu, bir başka şekilde; “bilinçte uyanışı sağlayan telkinlerdir”
şeklinde
geniş
bir
çerçeveyi
kapsayacak
şekilde
tanımlayacak
olursak,
bu durumda arada ki fark sadece,
hipnozda induksiyon uygulaması
yapılmasından
ibaret
bir
hale
dönüşür.
(Kirsch
et
al.,
2011).
Mindfulness uygulamalarında, klinisyenler kullandıkları telkinlerle kişiyi o anda olanı gözlemlemeye yönlendirirler (Örn; farkındalığın farkında olmak gibi). Oysaki hipnoz uygulamaları
esnasında kullanılan yönlendirici telkinler, dikka� yaşanan olaylardan daha çok kişinin kendi
iç dünyasına, odaklamak için kullanılır (Harrer, 2009). Her iki uygulamada da, alıcı durumda
olan bir danışana telkin yoluyla imajinasyon yap�rılarak ve deneyimleterek yapılan müdahaleler vardır. Her ikisi de, danışanın kendini iyi hissetmesine yardımcı olan ve
iki kişiyle yapılan bir psikoterapidir. (Yapko, 2011).

TELKİNLERİN İŞLEVLERİ AÇISINDAN YAKLAŞIM:
Hipnoz seanslarında kullanılan telkinler, bir şikayet üzerine başvuru nedeniye içsel alanda
araş�rma yapmak ve bir tedavi uygulamak amacıyla düzenlenirler. Ve belli bir süre için uygulanır.
Telkinlerde
kişinin
rahatsızlığını
tedavi
etmek
üzere
düzenlenir.
Mindfulness telkinleri, ise gündelik yaşamı düzenlemek amacıyla dizayn edilirler. Gündelik
yaşamda alışkanlık haline gelmiş kişiyi kısıtlayan şeylerin daha umutlu bir yaşam için daha iyi
bir şekilde yeniden düzenlenmesi için dizayn edilir. Bu nedenle günlük yaşamdan
esinlenerek
ve
günlük
yaşamı
düzenlemek
amacıyla
oluşturulurlar.
Aslında hipnoz uygulamalarının önemli bir parçası olan post hipno�k
telkinlerde seans dışındaki gündelik haya� düzenlemek için tasarlandığından mindfulness’
taki telkinlerle benzer türdendir. Mindfuness felsefesine göre, bazı düşünceler gelip
gitmezler. Aynı zamanda kişinin kendi hakkındaki inançları olurlar “ben mutluyum” ya da
“ben kötüyüm’’ gibi kişiyi tanımlayan e�ketler haline dönüşürler. Bu nedenle Mindfulness
uygulamalarında telkinler, zihinden geçen düşüncelere takılmadan kişinin düşüncelerini
kendi merkezinden uzaklaş�rması için “decenteredness” için verilir. Örneğin: “Şu anda
yaşadığım şey, otoma�k olarak, sürekli olarak düşünce, his ve hareket üreten ve sürekli
olarak
çalkalanan
bir
zihnin
yara�klarından
başka
birşey
değildir’’.
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Mindfulness’ın amacı sadece düşünceleri kontrol etmek değildir, onları gözlemek ve kaynaklanmış oldukları duygularla ilişkilendirmek�r. Bazı geleneklerde (Vipassana) düşünceler
“anılar” ya da “endişeler” gibi sınıﬂandırılarak düşünsel bağlamda ayrış�rılır ve merkezden
uzaklaş�rılır. Hipnoz sıklıkla tedaviye yönelik olarak pozi�f cevap setleri
oluşturmak için, beklen�leri düzenlemek için, kişisel kaynaklara ulaşmak
için,
teropa�k
işbirliği
geliş�rmek
için,
olumsuz
düşünceleri,
belirli
spesiﬁk semptomları ortadan kaldırmak için, ve onların yerine daha adap�f cevaplar,
inançlar ve davranışlar yerleş�rmek için kullanılır. (Williams, Hallquist, Barnes, Cole,
&amp; Lynn, 2010; Yapko, 2012). Problemi belirleme ve tedavi hedeﬂerine ulaşmada farklı
hipno�k telkinlerin olması gibi,
mindfulness uygulamalarında
da,
uygulanan
tekniğe yada uygulanan geleneğe göre telkinlerin yapısı değişir. Buna rağmen; Her
iki yöntemde de açık telkinlerin hedeﬁnin farkındalık geliş�rme olması dikkat çekicidir.
(Brewer, Worhunsky, Gray, Tang, Weber, &amp; Kober, 2011).

BEYİN ÇALIŞMA AĞINA ETKİLERİ AÇISINDAN BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR
Hipnoz ve mindfulness her ikiside; beyinin çalışma ağındaki karmaşayı düzenleyen bir ak�vite oluştururlar. Mazzoni ve arkadaşları 2009, da hipnozun sağladığı rahatlığın
beynin ağının ön bölgesinde ortaya çıkan bir durgunluk oluşturduğunu
bulmuşlardır. Oysaki Brewer ve arkadaşları, 2011’de mindfulness’ın beynin çalışma
alanlarının ön ve arka bölgelerinde bir durgunluk oluşturduğunu göstermişlerdir.
Her ikisi arasındaki ilginç bir farkta şudur ki: hipnozda kendini düzenleme ile ilgili beyin
bölgeleri ile ve bilişsel kontrollü yapan beyin bölgeleri arasında bir ayrışma olduğu saptanmış.
Aksine meditasyon uygulamalarında ise kendini düzenleme ile bilişsel kontrolü sağlayan
bölgeler arasında güçlü bir birlikte uyum vardır.

YATKINLIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mind fulness uygulamaları için özel bir yatkınlık gerekmiyor. Buna zıt olarak, hipnoza ait
özellikler, hipno�k telkinlere karşılık verme idyomotor ya da bilişsel delüzyonlar dahil, özel bir
yeteneği gerek�rir.Hipnoza eğilimin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için psikometrik
ölçekler geliş�rilmiş�r.
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Son yıllardaki literatür bilgilerine göre dikkat ve hipnoza yatkınlık geliş�rilebilir. Kişiler arasında belirgin farklılıklar olsa bile, Mindfulness ve hipnoza yatkınlığın her ikisi de öğrenilebilir.
Uygulama
yapacak
kişiye
verilen
bilişsel
eği�mlerin
uygulamalar
sırasında dikka�n düzenlenmesinde ve hipno�k bağlamda telkinlere verilen cevabın
ar�rılmasında etkili olduğu çalışmalarla gösterilmiş�r. Kısa süreli ve yoğun mindfulness
meditasyonlarının her ikisinde de bilişsel kaynakların kullanımı anlamlı etkiler yapabilir.

BİRLİKTE KULLANIMLARI:
Hipno�k induksiyonlara ve mindfulness proğramlarına, uygulama öncesinde yada uygulama
sırasında, mo�ve eden mindfulness telkinlerinin yerleş�rilmesi; uyumu ar�rmada ve daha
yoğun bir bilinçli farkındalık sağlamada etkili olduğu için kullanılabilir.
Well,
beden
ve
nefes
üzerine
odaklanarak
uygulanan
mindfullness
yöntemleri ile hipno�k telkinleri birleş�ren ve dikka� ar�rmaya yönelik bir
eği�mi tekniği geliş�rmiş�r. (2008) (A�en�on Training Technique) (Wells, 2008).
Mindfulness temelli bilişsel davranışçı terapinin hipnoterapi ile birleş�rilmesi ile ortaya
çıkan mindfullnes temelli hypnoterapi Assein Alladdin tara�ndan geliş�rilmiş�r. Ancak bu
uygulama İntegra�f psikoterapi gibi holis�k bir yaklaşım değildir. Ancak geçerli bir psikoterapi
yöntemi olarak hipnoterapinin kapsamını genişletmek üzere yapılan birgirişimdir.

SONUÇ:
Her ikisi de öğrenmeyi sağlayan deneyimsel yaklaşımlardır. Birbirine benzeyen ama farklı
özellikler taşıyan büyük bir ailenin parçası gibi kabul edilebilirler. Bu ailede, eriksonian hipnoz,
minfulness temelli bilişsel davranışçı teknikleri, yönlendirilmiş meditasyon tekniklerini
sayabiliriz. Telkinlerin kullanılması, yönlendirmelerin yapılması ortak yönlerini
oluşturmaktadır. Ancak hipnoz ve mindfulnes arasında anlamsal açıdan, amaçlar ve biçimsel
açıdan farklılıklar vardır. Tedavi prensipleri, amaçları ve odakları tamamıyla farklıdır. Mindfulness kaynağını doğudan alır. Doğu zihniye� ile amaç zihin/vücut dengesini sürekli uygulamalarla bakım yoluyla korumak�r. Ba�da ise amaç daha etkin bir tedaviyi
sağlamak içindir. Doğudan ba�ya transfer edilen tekniklerin içi boşal�lmadan ba�ya
adapte edilmesi önemlidir. Ba�nın modern klinik hipnozu ile sunulan eski doğu meditasyon
tekniklerinin çaprazlamalarının birbirini zenginleş�receğini düşünüyoruz. Yaşadığımız
dünyanın zenginliklerini tanımaya açık olmak yaşadığımız çağın yara�ğı problemlerin
çözümünde yol gösterici olacak�r.
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TRAVMA/STRES DERMATOLOJİK HASTALIKLAR VE PSİKOTERAPİ
Hakan VULKAN
Travma (deprem, sel, şiddet, anlam verememe, kaza, yaralanma, taciz, tecavüz vs.) kaynaklı
stresin psikosoma�k olarak (mevcut tedavilere yanıt vermeyen ve/ya tedaviye nadiren yanıt
veren) dermatolojik hastalıklara sebep olmasını ve semptomların (genel olarak dermatolojik
hastalık semptomu, temelde merkezi sinir sistemi semptom ve hastalıkları) psikoterapi yoluyla kalıcı tedavisini anlatacağım. Sunumun sonunda görüntü kayıtlarıyla periyodik hasta
görüşmelerinisunacağım.
TRAVMA: Bilindiği üzere, travmanın tanımı son derece kapsamlı olup, şidde�, süresi ve kişinin
travmaya maruz kaldığı esnadaki ego durumu ve gücü travmanın kişi üzerindeki etkisini ve
prognozu belirleyebilir. DSM’ye göre, travma sonucu ASB veya TSSB gelişebilir.
Akut stres bozukluğu tanım gereği süreyle sınırlıdır. ASB, olaydan sonraki 4 ha�a içinde gelişir.
En az 2 gün, en fazla 4 ha�a sürer. Hastanın işlevselliği ciddi şekilde etkilenir. (DSM 4, sayfa
429-432)Kişi ölüm olayı veya ölüm tehlikesi içeren yahut kendinin veya başkalarının ﬁziksel
bütünlüğünü tehlikeye atan bir olay yaşadığında veya böyle bir olaya tanık olduğunda ASB
ortaya çıkar. ASB’de kişi çeşitli çözülmeli semptomlar geliş�rir. Bunlar:
Kopma
Çevreye yabancılaşma
Benlik yi�mi
Olayın bütününü veya bir kısmını unutma (amnezi)
Travmanın yeniden ha�rlanmasını gerek�recek uyaranlardan kaçınma (tanımlar, mekanlar,
insanlar vs)
TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU: (TSSB) ASB bir ay içinde haﬁﬂemez ve kronik hale
gelirse TSSB meydana gelir. ASB’nin aksine, TSSB’nin başlangıcı travmadan sonra 6 aya kadar
görülmeyebilir. (Örneğin savaştan eve dönen bir asker, TSSB geliş�rmiş olabilir ama ev
ortamının rahatlığından ötürü semptom göstermeyebilir) TSSB tedaviye direnç gösterip kalıcı
hale gelebilir, tedavi edilmediği takdirde yaşam boyu sürebilir. (DSM 4, sayfa 424-429)
TSSB semptomları:
ASB ile aynı. Fakat daha somut tepkiler gözlenebilir.
Uyku bozukluğu
Ö�e
Odaklanamama
İrkilme tepkisi
Klinik anksiyete (anksiyete ve/ya depresyon)
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Hissedilen şey korku, çaresizlik, dehşet, suçluluk vs.dir. Bunlarla bağlan�lı otonom sinir
sistemi (OSS) kaynaklı semptomlar meydana gelebilir. TSSB sonucunda dermatolojik
hastalıklar meydana gelebilir.
DERİ (DERMIS): Bireyin çevresiyle doğrudan bağlan�da olduğu tek yerdir. Derideki sinir,
damar ve bez bileşenleri duygularla uyarılabilir, örneğin damar genişlemesi, damar büzülmesi, terleme, sebum salgılanması, duygusal kaşın�, parestezi, vs. Kolayca görülebilen ve
dokunulabilen bir organ olan derinin psikolojide özel bir yeri vardır. Ö�e, korku, utanç, hiddet
gibi duyguların dışavurumunda, duygusal uyaranlara yanıt vermede, kendilik imgesi
ve özgüvenin gelişmesinde, yani beşikten ye�şkinliğe sosyalleşme sürecinde deri önemli rol
oynar. (Domonkos 1971, Koblenzer 1983)
Deri, duyguların aynasıdır
Deri, içerideki kendiliğin aynasıdır.
Deri dışsal faktörlere karşı hem ﬁzyolojik hem psikolojik koruyucudur.
Sert sözler karşısında güçlü duran insanlar için kullanılan “kalın derili” ifadesinin arkasında
belki de bu gözleme dayalı bir içgörü yatmaktadır.

STRES ve DERMATOLOJİK HASTALIKLAR
Ülkemizde
2006
yılında
yayımlanan
bir
makalede
şöyle
denmektedir:
Deri ve beyin aynı hücre katmanından, embriyonun dış derisinden (ektoderm) doğar. Bu iki
organın yaşamın ileriki aşamalarındaki etkileşimi pek çok çalışmaya konu olmuş, bununla ilgili
pek çok araş�rma yürütülmüştür. Deri ile beyin arasındaki ilişki embriyo aşamasına kadar
gider; deri ve beyin ektodermden gelişir ve aynı hormonlardan, aynı nörotransmiterlerden
etkilenir (Koblenzer, 1983).
ARAŞTIRMALAR ÜÇ GRUPTA TOPLANABİLİR:
Stres araş�rmaları,
Psikosoma�k dermatolojik hastalıkların klinik değerlendirmesi ve tedavisi üzerine
araş�rmalar,
Dermatolojik hastalıklarda anali�k ve dinamik çalışmalar.
I. STRES ARAŞTIRMALARI
Stres, sinir sisteminin dengesini bozar ve bunun derideki yansımalarında ar�ş görülür. Semptomların artması kişinin kaygısını ar�rır. Bir diğer deyişle, iki durum birbirini besler. Hastaya
stresi azaltma tekniklerinin öğre�lmesi bile tek başına hastalık üzerinde iyileş�rici etki yara
tabilir. Stres ve başka çeşitli faktörler pek çok dermatolojik hastalığın ortaya çıkmasını te�kler
veya semptomları kötüleş�rir (Van Moﬀaert 1992, Koo and Pham 1992)
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II. PSİKOSOMATİK DERMATOLOJİK HASTALIKLARIN KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ VE TEDAVİSİ
ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR (Akupunktur, Hipnoterapi, EMDR)
Hipnozun
dermatolojik
hastalıklarda
kullanılması
yeni
değildir.
Son 40 yılda stres, dermatolojik hastalıklar ve hipnoz üzerine pek çok makale yayımlanmış�r.
Pek çok psikolojik cilt hastalığının al�nda yatan duygusal bozukluğun hipnoz yoluyla ortaya
çıkarılması zor değildir. Dermatolojik hastalıklarda hipno�k transtayken sağlanan iyileşme,
bilinçli haldeyken de stabil kalacak�r.
Hipnoterapinin kullanıldığı durumlar;
Bunun son derece kapsamlı ve tar�şmalı bir konu olduğuna inanıyorum.
Kendi uygulamamda, 5 yıl veya daha uzun süreli hastalık geçmişi olan ve �bbi imkanları
sonuna kadar denemiş fakat sonuç alamamış hastaları kabul ediyorum.
Genel ölçütler şunlardır:
1)Hasta iyileşmeyi gerçekten istemeli ve yönteme inanıyor olmalıdır,
2)Hipnoz yapan kişinin de aynı inancı taşıyor olması gerekir.
3) Olayın al�nda yatan duygu bulunmalı ve ö�e, korku, suçluluk vs gibi duygulanım boşal�mı,
bilinçdışı bilginin bilince çıkarılması ve sindirilmesi sağlanmalıdır (böylece travma vücuda
sinyal göndererek ben buradayım demez)
4) Son olarak mutlaka hipnoz sonrası telkin verilmelidir.
HİPNOTERAPİ: Psikosoma�k cilt hastalıklarında, telkin yaşam boyu etkili olabilir.
Siğillerin telkin yoluyla tedavisi, klasik endüksiyon teknikleri kullanılmadan (hipnozla veya
hipnozsuz) yüzlerce yıldır kullanılmaktadır. Hastaya ömrü boyunca ilaç kullanacağı ve
hastalığının tedavisinin olmadığı söylendiğinde, olumsuz telkin halihazırda yapılmış olur.
Fakat bazen hipnoz nüksetmelerin önüne geçemeyebilir.
III. DERMATOLOJİK HASTALIKLARA İLİŞKİN ANALİTİK VE DİNAMİK YORUMLAMALAR
Fenichel, Winnico�, Anzieu gibi bazı analistler deri ve bilinçdışı ça�şmalar arasındaki
etkileşime dikkat çekmişler ve bazı dermatolojik hastalıklar ile bilinçdışı ça�şmalar arasındaki
etkileşimi anali�k olarak açıklamaya çalışmışlardır. Fenichel’e göre, organizma ile dış dünya
arasındaki sınırı belirleyen, organizmanın dış kılı� olanderinin dört önemli özelliği vardır
(1974): Deri önemli bir erojen bölgedir ve dokunma, ısı, acı erojen haz kaynaklarıdır.
Winnico� papüler ür�kerin psikodinamik formülasyonunda bu durumu şöyle açıklamış�r:
“Derinin uyarılmasının göstergesi olan papülleri giysi, sıcak-soğuk gibi ﬁziksel uyaranların yanı
sıra psikolojik faktörler de te�kleyebilir; papül formasyonu ereksiyona eşdeğer anlam taşır.
Buna paralel olarak, bilinçdışı fantezi ve ça�şmalardan kaynaklanan uyarılma deride papül
formasyonuna sebep olur; kaşıma ve yolma davranışları elle genital mastürbasyona denk
gelir ve hazla rahatlama elde edilir.” (1934)
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DERI DIŞARIDAN BAKINCA ORGANİZMANIN YÜZEYİ GİBİ GÖRÜNÜR VE TEŞHİRCİLİK
ÇATIŞMALARINDA YER ALIR
Güvenlik hissinin gelişmesi için gereken narsisis�k gereksinimlerle ilgilidir. Güzellik-çirinlik
korkusu, teşhircilik ve sosyal fobide yaşanan bilinçdışı ça�şmalar benzer şekilde cilt
hastalıklarında mevcu�ur.
ANKSİYETE SEMPTOMLARI DERMATOLOJİK SEMPTOMLAR OLARAK LOKALİZE
OLABİLİR
Deride kaygıyla sempatomime�k bir uyaran oluşur ve bazı semptomlar ortaya çıkar.
Anzieu’ya göre, bebek ile anne arasında dokunma yoluyla kurulan ile�şimler, bütün diğer
duyu organlarıyla duyumsanan ve kaydedilen ilk duyumsamaları oluşturur. Bu şekilde
ye�şkinler bebeğe onun arzularını, ih�yaçlarını ve kaygılarını anladıklarını gösterirler.
Bu karşılıklı ile�şim enerjileri harekete geçirir, ortak anlamların üre�lmesini sağlar ve egonun
ilk adaptasyonu olan “deri egosunu” meydana ge�rir (Anzieu 1990). Bazı deri hastalıklarında
bas�rılmış cinselliğin rolü olabilir, örneğin kaşın�. Erkek eşcinselliğinde anüs ve bacak arası
kaşın�sı, kısıtlanmış cinsellikte vulvada kaşın� dikkat çeker (Drueck 1943, Saul 1938).
Benzer şekilde Winnico� boşalma yolu bulamamış olan şiddetli arzuların ür�ker oluşumunun
sebeplerinden biri olduğunu öne sürer. (1934)
PINES MAKALESİNDE;
Egzamalı hastalarından birinin aktarım-karşı aktarım dinamiklerini ve erken dönem anne-bebek ilişkilerini incelemiş ve şöyle özetlemiş�r:
“Yaşamın ilk yılında gelişen egzama anne-bebek arasındaki ilişkinin temelde bozulmuş
olmasının sonucudur ve sonraki dönemlerde diğer insanlarla tekrarlanan bu ilişki sorunu
hastalığın tekrar tekrar azmasına sebep olur. Kendiliğin yok olması veya dağılması kaygısının
ortaya çıkması, duraklama veya korunma ih�yacı kişilik oluşumunu etkiler.
Dermatolojik hastalıklar yaşam kalitesini aşağı çek�ği gibi haya� tehlike de yaratabilir; hastaların çoğunda sosyal ve psikolojik yıkım gözlenmiş�r. Sosyal ortamlardan kendini yalıtmış olan
pek çok hasta bu duruma uyum sağlar ama bazıları ciddi uyum sorunları yaşayabilir; depresyon, anksiyete, sosyal fobi gibi psikiyatrik hastalıklar sıklıkla görülür. (Higgins ve Du Vivier
1994)Sonuç olarak; Dermatolojik hastalıkların psikolojik tedavisinde ilaç tedavisinin yanı sıra
psikodinamik tedavi yaklaşımlarını da dikkate almak önemli ve bazı hastalarda gerekli ve
zorunludur. Psikoterapi; Hastanın gelişimsel travması varsa ne yapmalıyız? Nüksetmelerde ne
yapmalıyız? Hasta stres veya depresyon tarif eder ama bu terk depresyonu mudur yoksa
kendilik ak�vasyonu stresi mi?
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VAKA SUNUMLARI
Ortak özellikleri, sürekli ilaç kullanımından kurtulmak istemeleriydi. (Aslında bilinçdışında
sorunun varlığını kabul edip ondan kurtulmak is�yorlardı) Hepsi dermatoloji polikliğine
başvurmuş, verilen ilaçları tam ve düzenli olarak kullanmışlardı. Hastalardan ikisi ayrıca an�depresan ilaç kullanıyordu ama bunun mevcut dermatolojik hastalıkla bağın�sının farkında
değildi. Bu kişilerin ön teşhisi borderline kişilik bozukluğudur.
Ortak noktalar;
Semptom görünümü;
1) Dürtüsellik
2) İs�krarsız ve yoğun kişilerarası ilişkiler
3) Uygun olmayan yoğun kızgınlık ve ö�eyi kontrol edememe
4) Kimlik karışıklığı
5) Yalnız kalmaya dayanamama
6) Duygulanım is�krarsızlığı
7) Kronik boşluk hissi
Psikoterapi Teknikleri;
Aynalama
Yorumlama
Yüzleş�rme (özellikle)
Duygular hakkında konuşmak
Bugün biliyorum ve inanıyorum ki gerçek tedavi hasta ile terapist arasındaki ilişkidir... (Allan
N.Schore,
Duygulanım
Düzenlemesi
ve
Kendiliğin
Kökeni)

VAKALAR;
Şimdi sizlere üç hastamın seans öncesinde/sırasında/sonrasında çekilmiş fotoğraﬂarını
göstereceğim. Alerjik ür�ker (kurdeşen), akne rozasea (gül hastalığı) ve akne vulgaris (sivilce)
şikayetleriyle gelen hastalar, psikoterapi sırasında/sonrasında dermatolojik semptomlar için
herhangi bir ilaç kullanmamış�r.
VAKA 1:
32 yaşında, kadın. Önce akne vulgaris şikaye�yle geldi ve benimle hipnoterapiye başladı. Bir
yıl sonra semptomları nükse� ve akne rozaseaya çevrildi. Semptomları stresle ak�ﬂeş�?
Hücum terapisinin ardından 3,5 yıldır ha�ada bir seansa geliyor. Semptom giderildi,
nüksetmedi.
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VAKA 2:
Hemşire, 44 yaşında. Alerjik ür�ker hastası. Krem, diyet, hap gibi bilinen bütün tedavileri
denemiş (32 yıl boyunca) Psikoterapiye başladıktan 6-7 ay sonra semptomları geç�.
Dört yıl terapi aldı. Nüksetme olmadı.
VAKA 3:
Öğrenci, 21 yaşında, kadın. Al� ay önce akne vulgaris şikaye�yle başvurdu. Ayrıca polikis�k
over bozukluğu var. Terapi devam ediyor. Beden ve psişe arasında derin, anlamlı ve belirleyici
bağın� olduğu görülmektedir. Gelişimsel travmanın ve intrapsişik deformasyonunun nihai
çözüme kavuşturulması için kısa/uzun süreli terapi gerek(ebil)ir.

KAYNAKLAR:
Dr. Mercan, Sibel, Dr. Altunay Kıvanç, İlknur (2006) (Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Şişli E�al Eği�m ve Araş�rma
Hastanesi, İstanbul), Turkish Psychiatry Journal 17 (4): sayfa 305-313.
Dr. Özakkaş Tahir (1993) Alerji ve Deri Hastalıklarında Hipnoterapi.
Amerikan Psikiyatri Birliği (1994) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı, Dördüncü Baskı (DSM-IV)
(Çev. ed.: E Köroğlu). Ankara, Hekimler Yayın Birliği, 1995.
Orcu� Candace (2011) Travma ve Kendilik Bozuklukları, Masterson Günleri 2, s. 152-169, Psikoterapi
Ens�tüsü Eği�m Yayınları.
Shenefelt Philip D. (2003) Applying Hypnosis in Dermatology. Dermat Nurse 15(6): 513-518, 538 2003 Jane�
Publica�ons inc. Özel cilt sorunlarında hipnoterapi uygulamaları literatürü.
Schore Allan N. (1994) Duygulanımın Düzenlenmesi ve Kendiliğin Kökeni (çev. Nazlı Batan) Psikoterapi
Ens�tüsü Yay., 2013.
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Kendimi tanıtmak isterim.
Adım Hakan Vulkan. Tıp doktoruyum, aynı zamanda psikologum. Uzun yıllardır akupunktur ve
hipnoterapi üzerine çalışıyorum. 2011 yılından bu yana Psikoterapi Ens�tüsü Ankara temsilcisi olarak psikoterapistlik yapıyorum. Bugüne kadar pek çok uluslararası akupunktur ve hipnoz
kongresinde sunum yap�m. Sunumlarım genellikle dermatolojik bozukluklar üzerineydi. Özel
olarak dermatolojik bozukluklar üzerine çalışmıyorum. Fakat bildiğiniz gibi, tedaviye gelen
hastayı ve şikaye�ni seçemiyoruz. Dermatolojik şikayetleri olan hastaları seçmemin bir sebebi
var gerçi; depresyon, migren, anksiyete gibi hastalıklara kıyasla daha elle tutulabilir
hastalıklar. Uzun yıllardır hasta görüyorum; hastalarımın sorunları önemli derecede çözülüyor
ve odamdan memnun ayrılıyorlardı. Elbe�e ben de memnundum. Ta ki 2008 yılına kadar.
Bu durum o yıla kadar devam e�. Kabul etmeliyim ki, bir arkadaşım tavsiyesi üzerine öğrenci
olarakkayıt yap�rdığım Psikoterapi Ens�tüsü eği�mleri çok yoğun, ciddi testlerden geç�ğim
uzun bir yol oldu (1. yıl kuram, 2. yıl formülasyon, 3. yıl süpervizyona ayrılmış�). Çeşitli
terapileri öğrenmenin yanı sıra, bu üç yıllık uzun dönemde aynı zamanda hipnoterapiden
farklı olarak ‘tabula rasa’ olmayı da öğrendim. ESH ve ISH üyesi ve hipnoterapi ile bilinen biri
olarak neden burada olduğuma gelirsek, hipnoterapiyle ilgili olumsuz bir şey söyleyecek
değilim. Pek çok başarılı vakam oldu; üstelik, bilinçdışının işleyişi ve hipnoz ile ilgili bildiklerim
psikoterapi uygulamalarımda bana faydalı oldu. Fakat “sivrisineği mi öldürmeli, bataklığı mı
kurutmalı” diye bir söz vardır. Bataklık çok büyükse yahut çok fazla sivrisinek varsa ne
yapmalı? 2012 yılında 12. ESH kongresinde sunduğum bir vaka vardı. Akne vulgaris şikaye�yle
gelen 28 yaşındaki bir hasta için geleneksel tedavi seçeneği yoktu. Bir seanslık hipnoterapi ile
yüzündeki sivilceler tamamen kayboldu ve çarpıcı iyileşme gösterdi. Hasta da ben de mutluyduk. Aynı hasta 2013 yılında akne rozasea şikaye�yle başvurdu. Şimdi bunu konuşalım.
2008 yılında, Psikoterapi Ens�tüsü’nde son derece nitelikli bir eği�m sürecinde bize aktarılan
pek çok kuram ve deneyimde bataklığın nasıl oluştuğu ve nasıl kurutulacağı anla�ldı. Hastalarıma sorduğum ar�k klasik hale gelmiş bir soru vardır. Örneğin 5 yıllık egzama geçmişi olan
bir hastayı ele alalım: Bir karar vermenizi is�yorum, lü�en şunu düşünün. 36 yaşındasınız ve
5 yıldır egzamanız var. Anne babanız veya kardeşlerinizde bu hastalık yok. Bende de yok. 5 yıl
öncesine kadar sizde de yoktu. Bu şikaye� mi gidermek is�yorsunuz, yoksa neden egzama
olduğunuza mı bakalım? Fakat ikisinin tedavileri birbirinden farklıdır. Egzamadan kurtulmak
is�yorsanız, 2 seans yaşam öykünüzü aldıktan sonra hipnoterapi önerebilirim
(Masterson’ın dediği gibi, travmayı önlemek için, hastalığı bir adım geriden takip etmek gerekir). Fakat neden egzama olduğunuzu sorarsanız, sorunun ne olduğunu sorarsanız, o zaman
hücum terapisi ve ardından en az 1 yıl boyunca ha�ada 1 veya 2 seanslık açık uçlu yapılandırma öneririm. Bu süre içinde önce içgörü ile, sonra aktarım ve karşı aktarım ile bu semptomun
nedenini çözebiliriz.
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Seçimi kesinlikle hastaya bırakıyorum ve ısrar ya da rehberlikle hastayı belli bir yöne çekmiyorum. Bu konuyu düşünmek için hastaya bir ha�a verdiğimi de söylemeliyim. Bazen hasta
düşünmek için zamana ih�yacı olduğunu söyler ve 2 yıl sonra gelip “bataklığı kurutmak is�yorum” der. “Neden şimdi?” diye sorarım. Genelde aldığım yanıt, “Söylediğinizi tamamıylaanladım
ama
hazır
değildim.”
Sonra
terapi
başlar.
Süreç içinde dermatolojik hastalığı ele almam; seanslarda kendilik bozukluğunu çalışırım,
aynalamanın yanı sıra bilgilendirme ve davranış terapisi, ayrıca yüzleş�rmeler yoluyla duygular
şimdi
ve
burada
ifade
edilir,
anlaşılır
ve
yorumlanır;
Ayrıca 4 ila 8 aylık süre içinde dermatolojik şikayetler tamamen ortadan kalkar, nüksetme
görülmez. Bu hastalar üzerinde yalnızca psikoterapi kullandığımı belirtmek isterim. Bilinçdışı,
yani hipnoz bilgilerimden ötürü avantajım var mı? Evet var, hem de çok.
Savunmaları yakalayıp yorumlamada, rüya yorumlamalarında, duygusal sıkışıklıkları “duygulanım köprüsü” yoluyla boşaltmada bunun çok faydasını gördüğümü söyleyebilirim.
Tahir Özakkaş’a öğretmenliği ve süpervizörlüğü için teşekkür etmek isterim. Kendisine ayrıca
Türkçeye kazandırdığı yazarlar için de teşekkür ederim; J.F.Masterson, O�o Kernberg, Heinz
Kohut gibi ismini daha önce duymadığım yazarların kitaplarıyla buluşturduğu, ayrıca Hanna
Levenson, John Clarkin, Judith Pearson, Vamık Volkan, Allan Shore gibi isimlerden bizzat
eği�m alma �rsa� yara�ğı için.
Bilinçdışında izin vermediğiniz sürece kimse sizi duygusal olarak incitemez.
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ERGENLERİN OKULDAKİ GÖRÜNÜMLERİ (ÖZET)
Elif BAYBUĞA
Bu makale de Türk Eği�m Sisteminde, Anadolu Lisesi türündeki (sınavla öğrenci alınan)
okullarda James F. Masterson’ın ergen bunalımı, ergenlerin ikircikli tablosu, kendilik
ak�vasyonu, gerçek kendiliğe uzanma çabalarının okul ve sınıf ortamında nasıl davranış ve
tutum olarak yansıdığı gözlenmiş�r. Amacım; ergenlik bunalımının ergenlerin okul ortamında
görünümleriyle irdelemek�r. Masterson’ın ifade e�ği “Kendilik ak�vasyonu” okul ortamında
nasıl davranışlarla kendini göstermektedir? Bu davranışlar öğretmen, idareci, ebeveyn
tara�ndan nasıl görülmektedir? Masterson’ın ‘Gerçek kendilik’ kavramı ergenlerin okul
ortamında karşılaş�kları sıkın�lar, otoriteye karşı tutumlarıyla gözlenmiş�r. Okullarda disiplin
olayları, otorite ﬁgürlerine karşı tutum ve davranışlar, okul ortamında kendilik ak�vasyonunu
destekleyici ve durdurucu yaklaşımlar, ergenlerin ikircikli tavırlarının okul ortamına yansımalarına bakılmış�r. Çalışmada ergenlik dönemi öncesinde okul yaşan�sı ergenlerden alınan
bilgi ile değerlendirilmeye çalışılmış�r. Ergenlerden Türkiye eği�m sisteminde okul öncesi
eği�m(4-6 yaş dönemi) ve ilköğre�m kademesinde (6-9 yaş dönemi) okul ortamıyla ilgili
anılar (yaşan�lar) yazılı olarak kayıt al�na alınmış�r. Masterson’ın ifade e�ği İkircikli tablo,
kendilik ak�vasyonu ve gerçek kendilik kavramlarının ergenlik öncesinde de okul ortamındaki
görünümleri tespit edilmeye çalışılmış�r. Çalışmada bir eği�m yılı süresince 13 ergen ile
gerçekleş�rilmiş ( 15-18 yaş aralığı) çalışmaya ka�lan ergenlerin davranış ve tutumlarının
gözlemlenmesi, sosyo-demograﬁk bilgilerinin alınması, aile görüşmeleri, bir ergenin
seanslarının deşifre edilmesi ile gerçekleş�rilmiş�r. Eği�m sisteminde gerçek kendiliğin
önündeki �kanıklığın aşılması için okul ve sınıf ortamı hakkında önerilere makalenin
sonunda yer verilmiş�r.
Anahtar Kelimeler; Ergenlik, kendilik ak�vasyonu, gerçek kendilik, ikircikli yapı, okul ortamı

GİRİŞ
Masterson Yaklaşımına Genel Bakış
Ergenin okulda görünümlerini anlamak için kurama genel bir bakış yapmak is�yorum. Kuram
bugün bizlere, kendiliğin büyümesi ve nesne ilişkileri konusunda birleşik bir görüş benimseyerekgelişimsel kendilik bozukluklarının tüm klinik yönlerine benzersiz bir bakış açısı sağlamaktadır. Kendilik bozukluklarının tedavisinde iyileş�rici �rsatlar ve müdahaleler
sunmaktadır.
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Bu makalede kuramın içinde vurguladığı kavramların okuldaki ergenleri anlamada bize
yara�ğı �rsatlar incelenecek ve örneklerle sunulacak�r. James F. Masterson kuramını dört
evrede açıklamış�r ve çalışmalarını,
I.Evre; Ergenin Psikiyatrik İkilemi (1956-1968)
II.Evre; Borderline Ergenin Tedavisi-Gelişimsel Bir yaklaşım (1968-1974)
III. Evre; Borderline Ye�şkinin Psikoterapisi (Gelişimsel Nesne İlişkileri Yaklaşımı) (1976…)
IV.Evre; Gerçek Kendilik olarak yayınlamış�r. (Masterson J. F. ‘Kendilik Bozuklukları Psikoterapisi’ 2014(1),17-28)
Masterson çalışmalarına 1954 yılında semptonları hastalığın bir göstergesi olan ve bu yüzden
de tedavi gerek�ren ergenlerle, semptomları ergenlik sıkın�sının bir göstergesi olan ve
gelişim sürecince haﬁﬂeyeceği için de tedavi gerek�rmeyen ergenleri ayırt etmek amacıyla
takip tedavilerini kullanarak başlar ve ergenlerin içinde bulundukları, ergenlik buhranı
denilen semptomların gelip geçici olup olmadığını araş�rır. Terk Depresyonu kuramını oluşturan James F. Masterson; psikopatolojiyi belirleyen şeyin gelişimsel duraklama olduğunu
ifade eder. Bu gelişimsel duraklamayı ortaya çıkaran ve insanın ruhsal yapısını oluşturan üç
ana ögeden bahseder. Bunlar sırasıyla genetik, çevre ve kaderdir. İnsanoğlu gene�k materyali
ile dünyaya gelmekte bu gene�k materyal çevre dediğimiz anne ve bakıcıların etkisi
al�nda şekillenmekte, hayat boyunca kontrol edemediği birtakım dışsal faktörlerin etkisi
al�nda olumsuz veya olumlu uyarılara veya uyaranlara muhatap kalmaktadır. Dolayısıyla
insanın ruhsal yapısının ve kendilik gelişiminin bu üç bileşenin karşılıklı ortak etkileşimi
ile ortaya çık�ğı açık ve net olarak gözükmektedir. Bireyler; gene�ği ve kaderi belirleyemezler
ve kontrol edemezler. Kontrol edebildikleri tek şey çevredir. Çevreyi belirleyen en önemli şey
ise bakım veren kişinin durumudur. Bakım veren kişi genellikle annedir. Anne sağlıklı ise
bebek sağlıklı, anne sağlıksız ise bebek sağlıksız olur.( J. F. Masterson ‘Psikoanali�k Psikoterapi
Bağlamında Masterson Yaklaşımının Grup Terapisine Entegrasyonu’ Syf; 13)
Masterson kri�k dönemlerin belirlenmesini bazı araş�rma sonuçlarına dayandırmış�r.
Bunlar; Mahler’in çalışmaları, Melani Klein ve takipçilerinin çalışmaları, Stern’in çalışmaları,
Bowlby ve takipçilerinin çalışmaları ve Shore gibi nörobiyolojik araç�rmacılardır.
Sırasıyla kuramın oluşmasına katkılarını ifade etmek isterim.
Anne veya bakıcı bebeği nasıl etkilemektedir?
Bilindiği gibi bebek çeşitli potansiyellerle dünyaya gelmişse de bu potansiyelleri yalnız başına
hayata taşıyıp kendiliğini oluşturabilecek imkâna ve donanıma sahip değildir. İçindeki potansiyelleri hayata taşıyabilmesi ancak bu potansiyelleri karşılıklı ‘yansıtmalı özdeşim’ sistemleriyle
regüle edecek bir bakıcıya ih�yaç duymaktadır. İşte bu bakıcı veya anne, bebeğin bu
ih�yaçlarına senkron bir şekilde, eşduyumsal bir şekilde tepki verir de
bebeğin bu gelişimlerine kucak açarsa, bebeğin bu gelişmelerini aynalarsa, bebeğin bu
gelişmelerine uygun zamanda, uygun miktarda eko verirse sağlıklı bir gelişimden bahsetmek
mümkündür.
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Margaret Mahler;

Bebeğin gelişmesiyle ilgili yapılan çalışmalar nelerdir? Margaret Mahler, psikanalizde bir geçiş
ﬁgürüdür. Bebeklerle ilgili yapılan ciddi çalışmalar Mahler’le başlamış�r. Mahler, Stern,
Bowlby, Ainsworth gibi çalışmacılar bebeğin hem gelişimsel psikolojisi açısından gelişimini
hem de bağlanması açısından ötekiyle nasıl bağlandığını araş�ran çalışmacılardır. Mahler
yap�ğı çalışmalarda çocuklar üzerinde gözlemler yapmış�r. Bu gözlemler sonucunda çocukların dört evreden geç�ğini tespit etmiş�r. Bu evreleri: 0 – 2 ay arasını Otistik Evre, 3 ile 18
aylık süreyi Sembiyo�k Evre, 18 – 36’ıncı ayı Ayrılma - Bireyleşme Evresi, ondan sonraki süreci
de Tam Kendiliğin Gelişim Evresi olarak tanımlamış�r. 18 – 36’ıncı aylar arasında,
ayrılma - bireyleşme süreçlerini de kendi al�nda dört ayrı evreye ayırmış�r ki bunlar:
farklılaşma, alıştırma, nesne sürekliliği ve nesnenin gelişmesi evreleridir Mahler 1976).
Masterson, ergenin ikircikli tablosunu Mahler’in ‘Ayrılma- Bireyleşme Evresinde( 5-36 aylık)
annenin bebek ilişkisindeki durumlara bağlamaktadır. Bebeklik dönemindeki,
yeniden yakınlaşma krizi yaşayan bebekler, nasıl ayrılma bireyleşme sıkın�ları yaşıyor ise
ergenlerin de aynı şekilde ayrışma bireyleşme sıkın�sı yaşadığına karar vermiş�r.

Daniel Stern;

Stern, Mahler’in bu çalışmalarını daha objek�f kanıtlara dayanarak yap�ğı çalışmalarla
sürdürmüş, Mahler’in o�s�k sembiyo�k evrelerini gözlemlemediğini, Mahler’in çalışmalarında eksikliğin bu yönde olduğunu ifade ederken bebeğin dört evreden oluşan gelişiminden
bahsetmiş�r. 0–2 aylık evreyi Görünen Kendilik, 2 ile 6 aylık dönemi Çekirdek Kendilik, 7 ile 9
ay arası dönemi Özneler Arası Kendilik, 15 ile 18. ayları Sözlü Kendilik olarak tanımladığı dört
evreye ayırmış�r. Stern çocuğun doğumdan i�baren anneden ayrı olduğunu idrak e�ğini
vurgulamış ancak her zaman için duygusal ayrılma konusunda o kadar net olmadığını belirtmiş�r. Ayrıca annenin de çocuğu nasıl gördüğünün ve çocuk hakkında nasıl düşündüğünün
de çocuğun gelişimi açısından önemli olduğunu ileri sürmüştür. Bu bağlamda hem
Mahler hem Stern çocuğun gelişiminde annenin rolü üzerinde doğrudan etkilerini ifade
etmişlerdir. Masterson Stern’in çalışmalarını kendilik gelişimde anne-çocuk etkileşiminin
öneminin başka bir onaylaması olarak görmüştür, bebek ih�yaçlarını ve olgunluk aşamaları
sırasında gerekli annelik ayarlarını açıklamada bazı araçlardan Mahler’inkinden daha
ayrın�lıdır. Kendilik ye�sinde ciddi sıkın�lara yol açan zorlukların ‘gerçek kendilik’ olarak
adlandırdığı işlevleri bireyselleş�rdiği ve ak�ve e�ğine inanmış�r. Ayrıca Stern’in gelişimi
sahte
kendilik
gelişimi
olarak
açıkladığı
kısımlara
da
ka�lmaktadır.
( Katz Jerry LCSW, ‘Gelişimsel Teorilerin Karşılaş�rmalı Bakış’ 2011,syf.13)
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John Bowlby;

Bağlanma araş�rmaları açısından bakıldığında Bowlby’nin çalışmaları çığır açıcı niteliktedir.
Bowlby doğumdan i�baren çocuğun anneye hiçbir şekilde bağlılığının olmadığını, bu bağlılık
sürecinin çocuğun gelişiminin ilk 10 aylık evresinde ortaya çık�ğını ve yavaş yavaş geliş�ğini
belirtmiş�r. Bowlby’nin gözlemleri ve çalışmaları ilk etapta hastaneye ya�rılan veya yuvaya
giden çocukların üzerindeki ayrılma tepkilerinin nasıl olduğunu incelemeyle başlamış�r.
Annelerinden ayrılmak zorunda kalan, hastalıkları nedeniyle hastaneye ya�rılan veya yuvaya
ya�rılan çocuklarda üç dönemi içeren tepkisel bir sürekliliğin olduğunu gözlemlemiş�r.
Bu tepkilerin 1-karşı çıkma, 2- yeniden birleşme arzusu, 3- umutsuzluk ve kopma olmak üzere
toplam üç dönemden oluştuğunu tespit etmiş�r. Bolwby’nin çalışmaları kendi gözlemlerine
dayanarak intrapsişik hipotezler öne sürmesinden değil daha ziyade sıkı bir şekilde gözlem
düzeyinde kalmayı sağlayarak daha objek�f kriterlere dayanarak bir çalışma yapmış
olmasındandır. Dolayısıyla Bowlby’nin çalışmaları her yerde tekrarlanabilecek objek�f ve
nesnel kriterlere sahip�r. Bowlby’nin çalışmaları onun öğrencisi ve takipçisi olan Ainsworth
tara�ndan daha da geliş�rilmiş ve yeni metodolojik araş�rmalar yapılmış�r. Bu araş�rmada
incelenmek istenen konular:
1) Sadece çocukların ayrılma tecrübelerinden dolayı gösterdikleri tepkilere bağlı olarak mı
ayrılma stresi veya ayrılma reaksiyonları veriliyordu?
2) Yanısıra anne ve çocuk arasında bebeğin gelişim süreci içerisinde doğum anından i�baren
belki de doğumdan i�baren başlayan, çocukla ilin�li bağlanma s�llerinin henüz ayrılma
tecrübesi yaşanmadan da çocuklar üzerine bir etkisi var mıydı?
Yabancı durum adı verilen bu araş�rma deseninde, daha önce herhangi bir ayrılma tecrübesi
yaşamamış olan çocukların annenin çocuklarıyla olan yaklaşım tarzı arasındaki farklılıkları
belirleyen farklı kategoriler olabileceğine dair sonuçlar elde edilmiş�r. Yabancı durum
çalışmaları sonucunda çocukların bu tepkilerini güvenli ve güvensiz olarak ikiye ayrılmış�r.
Güvensiz olan çocukları daha sonra kendi içlerinde kaçınmacı ve ikircikli dirençli olarak
davranan iki grup olarak belirlemişlerdir.
Daha sonra daha derin gözlemler yapıldığında üçüncü bir kategori olarak da düzensiz şaşkın
�p ortaya çıkmış�r. Masterson Bowlby’yi en önemli etkilerden biri olarak görmüştür.
Bowlby’nin anneden erken ayrılmanın olumsuz etkileri üzerine gözlemleri Masterson’ın
ergenlerin eyleme vurmayı bırak�klarında depresyona girmeleri ve bu depresyonun anne
yokluğuna dair anıları canlandırmasına dair gözlemlerine destek sağlamış�r.
( Katz Jerry LCSW, ‘Gelişimsel Teorilerin Karşılaş�rmalı Bakış’2011,syf.13)
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Allen Schore;

Nörobiyolojik beyin araş�rmalarının önde gelen isimlerinden Allen Schore; bebekle anne
arasındaki etkileşime bağlı olarak bebeğin kendiliğinin nörobiyolojik gelişiminin nasıl
olduğunu
ve
nerelerde
olduğunu
anlamaya
ve
göstermeye
çalış�.
“Bir insanda kendilik nerededir?” diye sorduğumuzda bugün için verebileceğimiz cevap
“sağ beynin orbitofrontal korteksidir” diyebiliriz. İşte sağ beynindeki bu orbitofrontal korteksin anneyle etkileşimi sonucu kendiliğin oluşumu ortaya çıkıyor ve bu kendiliğin oluşumuyla
beraber bebek ar�k kendi duygularını düzenleyebilir hale geliyor. Eğer bu ortaya çıkmamışsa
veya yapılanmamışsa bir çocuğun kendi duygularını düzenlemesi mümkün olamamaktadır.
Bu nedenle ilk bakıcı ile olan etkileşim duyguların temel düzenleyicisi olur ve aynı zamanda
ortaya çıkıp gelişerek olgunlaşacak olan orbito-prefrontal korteksin de temelini oluşturur.
Nörobiyolojik beyin araş�rmaları ve nesne ilişkileri kuramı açısından bak�ğımızda
nörobiyolojik beyin araş�rmaları; duygulanım düzenlemesi ve onun psikopatolojisinin,
terapö�k aktarımın ve karşıaktarımın nörobiyolojik temelini anlamada önemli katkılar
sağlamış�r. Masterson Allen Schore’un çalışmalarının kendi çalışmaları üzerinde derin etkileri
olduğunu belirtmiş�r. Schore’un, kendilik gelişimini vurgulayan nörolojik ağ anlayışına kapı
açan entegrasyonunu hoş karşılamış�r. Schore’un orbitalfrontal korteksin gelişimi ve dolasıyla duygulanım ayarının gelişimi için şart olan anne ile çocuk arasında nörobiyolojik bir sembiyoz olduğuna dair önerisini desteklemiş�r. (Jerry Katz, LCSW, ‘Masterson Günleri V’,
2011,syf.15) Masterson farklı araş�rma sonuçlarının bir potada eri�lebileceği, klinik tabloları
izahta bu çalışmaların hepsinin de değerli olabileceği bakış tarzı ile bu kuramları birleş�rmeye
çalış�. Masterson’ın ön kabulü; Masterson her bebeğin kendini gerçekleş�rme potansiyeli ile
doğduğuna inanmaktadır. Ebeveynlerin yapması gereken şey çocuğun bu doğal akışına saygı
duyup, onun gelişmesinin ortamını hazırlamasıdır. Patoloji ancak bu doğal akışın bozulduğu
ortamlarda meydana gelmektedir. Çocuğun doğal ortamının korunduğu durumlarda ‘gerçek
kendilik’ gelişirken, bu ortamın bozulduğu durumlarda ‘sahte kendilik’ gelişir demektedir.

Gerçek Kendilik

Gerçek kendiliği: ufak parçalardan büyük parçalara giden, içinde kendilik, nesne ve ikisinin
arasında duyguları bütünleş�ren farklı bir birimden yüksek organizasyonlara doğru giden bir
süreç olarak görmek mümkündür. Masterson gerçek kendiliği dört katmanda tanımlamaktadır: Kendilik Tasarımı, Kendilik Temsili, Kendilik Organizasyonu ve Tam Kendilik dediği dört
aşamalı bu yapılandırmada kendilik tasarımını, kişinin belirli bir zaman ve durum dahilinde
kendi gözündeki imajı olarak tanımlamakta. Kendilik tasarımından daha uzun süreli bir
tasarım olan kendilik temsili, ego tara�nda bireyin farklı zamanlarda
edindiği gerçekçi ve hasarlı çok sayıda kendilik tasarımından oluştuğunu ifade etmekte.

50

DUBLİN SUNUMLARI

Bu tasarımlar bilinçli ya da bilinçsiz olabilir. Ak�f ya da durağan olarak kendini tanımlayabilir.
Düzenli ya da ter�pli kendilik organizasyonu dediği şey ise, özel deneyimler farklı sayıda
kendilik temsili tara�ndan düzenlenebildiğinden ötürü, ben ya da zihin içinde bulunduğu bir
durum,
başka
ya
da
farklı
bir
zihinsel
vaziye�e
aynı
olmayabilir.
İşte kendilik organizasyonu terimi, çeşitli ikincil kendilik tasarımları ve temsillerinin kopyalanması ve düzenlenmesi için kullanılır. Terim bu iki eylemi birbirine bağlar. Aralarında devamlı
ve birlikte, tam olmasını sağlar. Tam kendilik ise bireyin gerçeklik içerisindeki ﬁziksel ve zihinsel organizasyonunu içeren tam kişiliği, kişinin kendisi dışındaki diğer kişi ve nesnelere giden
kendi karakteridir. Bir duyarlılık kavramıdır. Gerçek kendilik düşünen, içsel olarak doğuştan
ge�rilen, kendilik kapasitelerini ak�ﬂeş�ren, dış odaklı olmayan, sahte kendiliği barındırmayan, kendiliğin içsel-doğal-özgün halidir. Bu ancak uygun ortamlarda beslenir ve gelişir.
Çevresel faktörler çocuğun, bebeğin gelişmesi esnasında gerçek kendiliğini ak�ve ediyorsa
çocuk bu çalışmayı ak�ﬂeş�rir. İçindeki gerçek kendilik potansiyellerini hayata taşır.
Bu Winnico�’un(1965) doğru kendilik kavramından farklı bir kavramdır. Masterson bu
konuyu şöyle ifade etmekte:
“Winnicott’un gerçek ve sahte kendilikle ilgili teorisi birkaç tane olduğu halde, doğru kendilik
kavramında benim gerçek kendilikle ilgili tutumum ve kavramıma epey yaklaştığını da kabul
ediyorum. Doğru kendilik spontane davranış ve sistemin kaynağı olan teorik pozisyondur.
Spontane davranış, doğru kendiliğin hareket halindeki şeklidir. Sadece doğru kendilik yaratıcı
olabilir ve gerçek hissedebilir. Ben de doğru ya da gerçek kendiliğin, gerçek hissetmesi dışında
gerçeklik dahilinde de bir işlevi olduğunun altını çizerdim. Erikson’un 1968 bakış açısından,
ego kimliğinden ziyade kimlik kavramının, kendilik kimliği tarafından bahsediyorum. Kendilik
kimliğine Erikson’un kişiler arası bakışından değil, intrapsişik bir perspektiften bakıyorum”
demiş�r. (Masterson J.F, ‘Gerçek Kendilik-Gelişimsel Kendilik ve Nesne İlişkileri Yaklaşımı’
85,43) Burada hemen Winnico�’un doğru kendiliğinden ve hem de Erikson’un psikososyal
olarak, ego kimliğinden kendisini nasıl ayırt e�ğini ifade etmiş�r. Gerçek kendilik, şizoid,
narsisist ve borderline kendilik bozukluklarında gördüğümüz sahte kendiliklerden kişinin
özünü ve gerçek kendiliğini ayırmak için özellikle kullanması gereken bir terimdir. Gerçek
kendilik kişinin doğal yeteneğine, içsel potansiyellerine uygun kendiliklerdir. Halbuki sahte
kendilikler savunmaya bağlı kendiliklerdir. Kişiyi gerçek kendiliğin deneyimleyeceği
sıkın�lardan depresyonlardan korumak için oluşturulmuş kendiliklerdir.

51

DUBLİN SUNUMLARI

Gerçek kendilik ve ego arasındaki bağlan�ya bakacak olursak, Masterson gerçek kendilikle
egoarasında şöyle bir bağlan� olduğunu ifade etmiş�r. Gerçek kendilik, egonun paralel bir
ortağı şeklinde var olur. Ve kendine ait bir gelişme ve kapasiteleri ile kendisine ait psikopatolojisine sahip�r. Ego ve kendilik aynı koşumda iki at gibi birbirlerine teğet bir şekilde birlikte
gelişir ve çalışırlar. Eğer ego gelişiminde bir durma olursa kendilikte de olur. Kendiliğin bir
yönü -belirgin bir şekilde bundan çok daha fazlası olduğu halde- egonun temsili bir kolu
olarak görülebilir. Egonun bir tara� da istem ve irade ile uğraş�ğı için, bireyselleşmenin ödüllendirilmesi ve harekete geçirilmesi sonucu kendiliğin yardımcı uzan�sı olarak görülebilir
demek�r. Gördüğünüz gibi Masterson gerçek kendilikle egoyu at başı giden ve birbirine
destek olan bir süreç olarak görmektedir. İçimizdeki engellenme veya gelişimsel bir duraklamaya bağlı bir patolojik yapılanma, diğerini de engellemekte ve gelişimsel duraklamaya gitmektedir veya patolojik gelişime neden olmaktadır. Masterson gerçek kendilik kelimesini alırken,
Erik Erikson’dan çok yararlanmış�r. Erikson’un kimlik krizi, kimlik bocalaması, ters kimlik veya
hasta kimlik olarak tanımlamış olduğu, tam kendiliğin farklı şekillerde patolojik görünümünü
anlatan kelimeleri, kimlik yerine, kendilik kavramını oluşturmuştur. Masterson’a göre tam
kendilik ergenlikle beraber psikososyal gelişimlerle netlik kazanır ve tam halini alır. Bu da
olgunlaşmış, güçlü potansiyellerini geliş�rmiş, cinsel kimliğini kabullenmiş, hem kendilik
imgesini hem de ruhsal kendiliğini içine sindirmiş bir yapıdan bahseder. Erik Erikson’un ego
kendiliği veya ego kimliği, kendilik kimliği diye tanımladığı şeyi Masterson kendilik tasarımı ve
kendilik olarak tanımlar. Masterson Erikson’un kendilik tanımı ile kendi kendilik tanımını şu
şekilde belirlemektedir:
“Erikson kendilik konusunu biraz daha açarak şöyle değerlendiriyor. “Ben’in daha önce nerede
olduğunu ve daha bundan sonra nereye gideceğimi bilmeden; vücudu, karakteri ve hayatı
boyunca oynamak için atandığı rolleri gördüğü ya da deneyimlediği zaman yansıttığı şeyi
bizim birleşik kendiliğimizde oluşan çeşitli kendiliklerdir.” Erikson psikoanalistlere, kastettikleri
asıl şeyin “ben” in bir nesnesi olarak kendilik olduğu durumlarda, ego kelimesini olarak kullanmaya devam etmemelerini de tavsiye etmiştir”.
Ergenlik projesi, Masterson’ı en sonunda Kendilik Bozukluklarının kapsamlı metapsikolojisi
olarak sonuçlanacak hayat boyu süren inceleme ve uygulamaya götürmüştür. Bu çalışmayı
geliş�rirken de yukarıda belir�len araş�rmaların ve yaklaşımların hepsi kuramına katkı
sağlamış�r.
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Sahte Kendilik

Çocuğun kendini, kendi gereksinimlerine göre değil de nesnelerin gereksinimi doğrultusunda
tanımlayan bir ebeveyn, çocuk ilişkisinin bütünüdür. Kişi nesnenin sevgisini kaybetmemek
uğruna vazgeç�ği gerçek kendiliğinin yerine inşa e�ği bir yapıdır. Tüm kendilik bozukluklarında ihmal ve işgal nedeniyle oluşan sahte kendilikleri vardır. Masterson’a göre; klinik
ortamlarda görülen tüm çeşitlilik sahte kendilikten kaynaklanmaktadır. Tedavinin asıl amacı
sahte kendilik yapısını gerçek kendiliğe dönüştürmek�r.

Son olarak;

Masterson kri�k dönemde bebeğin gelişiminde annenin rolüne bağlı olarak 4 kendilik (kişilik)
bozukluğu tanımlamış�r.
Narsis�k Kendilik Bozukluğu
Borderline Kendilik Bozukluğu
Şizoid Kendilik Bozukluğu
An�sosyal Kişilik Bozukluğu

Okuldaki otorite
karşılaştırılması:

ﬁgürlerinin

değerlendirmelerinin

Masterson’a

göre

Masterson kuramına genel bakış ergenlik dönemine bakış açımıza katkı sağlayacak�r. Ergenliğin bir insana verilen ikinci şans olarak tanımlanması bu dönemin gelip geçici bir dönem
algısından bizi daha farklı bir yöne taşır ve dönemin önemini ar�rır. Kurama genel bir bakış
yapılmasına rağmen yapılan gözlem, görüşme ve anket çalışmalarından kurama tekrar tekrar
a��a bulunmak önemli olacak�r. Bu çalışmaya geçmeden üzerinde gözlem ve tespit e�ğimiz
ergenlerin ortamının nasıl oluştuğunu bilmek gerekir. Anadolu Lisesi statüsündeki okullar
Türkiye’de sınavla öğrenci seçimi yapılan eği�m kurumlarıdır. Bu kurumlara puan sıralaması
ve tercih sıralamasına göre sınavdan sonra aile ve öğrenci tara�ndan tercih yapılmaktadır.
İçinde bulunduğum Anadolu Lisesi %10 lük başarı dilimde bulunmaktadır. Bu durum okulda
bulunan ergenlerin akademik başarı düzeyinin ‘ortalamanın üstünde’ olduğunu göstermektedir. Anadolu liseleri, statüsü gereği üniversiteye giriş koşullarında, akademik
başarıyı desteklediği için avantajlı görülmektedir. Çalışmada Anadolu Lisesi türünde okullarda
ergenlerle çalışan idareci ve öğretmenlere (Masterson ve birçok kuramcının otorite ﬁgürü
olarak tanımladığı) ergeni tanımlamaları ve okulda ergenin davranışlarında gözlemlediklerini
paylaşılması istenen iki soruyla sınırlandırılmış (yirmi kişiye uygulanan) bir anket
çalışması yapıldı.
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Çalışmaya ka�lan idareci ve öğretmenlerin ergen tanımlamaları aşağıdaki gibidir.

James F. Masterson’a göre ergenlik dönemi, bireysel büyüme ve gelişme içinde
yüzyıllar boyunca davranışta büyük dalgalanmalara yol açan en büyük duygusal
problemlerden birinesebep olan bir sa�adır. ‘Buluğ Çağı’ adı verilen biyolojik bir olayla
başlayan sa�a sadece ﬁziksel değişikliklerle değil bunların duygusal haya�aki derin
sonuçlarıyla da kendisini ortaya koyar. Belirli büyüme amaçlarına ulaşmak için ortaya çıkan
ih�yaçlar da vardır. Örneğin; bağımlılıktan kurtulma ve ye�şkinliğe doğru ilerlerken heteroseksüel bir rol üstlenme gibi. Bütün bu büyüme sürecinde yaşanan içsel ve dışsal zihinsel
gerginliklerle başa çıkmakla ilgili ortaya çıkan duygusal değişikliklere ‘ergenlik
bunalımı’ adını verir. (Masterson J.F ‘Ergenliğe Yaklaşımda Psikiyatrinin ikilemi’ 84, 36)
Ergeni tanımlarken içinde bulundukları dönemi ağırlıklı olarak sosyal, psikolojik, ﬁziksel
değişimlerin yaşandığı bir dönem olarak vurguladıkları tespit edildi. Masterson’ın ergenlik
dönemine a��a bulunduğu otoriteye karşı oluş, kararsızlık, aileden ayrılma çabaları, kimlik
arayışı ifadeleri de tespit edilmiş oldu. Ergenliğin geçici bir dönem olduğuna yönelik kullanılan
ifade Masterson’ın araş�rma konusuydu. Bu bakış acısı yapılan çalışmalarda ‘geçici bir
dönem’ olmadığı yönünde ortaya konmuştur. Bu çalışmada Masterson’ın ergenlerle yap�ğı
klinik çalışmalardan yola çıkılarak ergenlerin okul içindeki davranış biçimlerinin bir kendilik
bozukluğunun ayak sesleri olup olmadığı ile ilgili gözlemler aktarılacak ve vaka örneği
ile netleş�rmeye çalışılacak�r.
Çalışmaya ka�lan idareci ve öğretmenlerin Ergenin okulda ve sınıf ortamında davranışlarında
gözlemledikleri davranış biçimleri;
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Ergenin okulda davranışlarının nasıl göründükleri ile ilgili paylaşımların alındığı anket
çalışmasında; Masterson’ına göre karşılaş�rma yapmaya çalış�m. Anket sonuçları
incelendiğinde otorite ﬁgürlerinin ergen davranışları ile ilgili olumlu ifadeler
kullanmadığı görüldü. Anket sonuçlarında sadece bir kişi iyi bir ile�şimle güven duygusu
oluşturulacağı belirtmiş�r (Anket yirmi kişiye uygulanmış�r). Tabloda bu veriler kategorize
edilerek belir�lmiş�r.

Sonuçlar ile Masterson kuramı karşılaştırıldığında;
Masterson; Mahler’e dayandırdığı kuramında ayrılma bireyleşme sürecinde bireyin terk
depresyonu yaşamamak için eyleme vurmalarından söz eder. Eyleme vurma olarak nitelendirilen madde kullanma, ö�e, saldırganlık vs davranışlar okul ortamında ergenin sigara, alkol
kullanımı, okuldan kaçma, okula geç kalma davranışları olarak değerlendirilebilir.
Masterson’ın içinde bulunduğu dönem değerlendirildiğinde ‘cep telefonu, akıllı telefon
kullanımı’ olmadığı bilinmektedir. Anket sonuçlarında ağırlıklı olarak ders içinde ve okul
ortamında ‘elinden cep telefonunu bırakmayan, dersin hemen hemen tamamın da cep
telefonu ile oynayan ergenlerin’ ve uyarı almalarına rağmen bu konuda ısrarcı ve ö�eli
tepkileri eyleme vurma olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte aniden ö�elenme,
sını�a ders sırasında (dersin dör�e üçünü) uyuyarak geçirme gibi davranış
görünümlerinin de eylem vurma olarak nitelendirebiliriz. Ergenin cep telefonu (ile�şim dışında oyunlar, sanal programlar vs.) kullanımı, sını�a dersin tamamında uyuma davranışı gibi
eyleme vurmaları öğretmenler tara�ndan ça�şma yaşamamak, idare etmek, gençlikte olur,
sabır göstermek gibi tutumlarla durdurulamamaktadır. Masterson eyleme vurmaların klinik
ortamda durdurduğunda tedavi edici olduğunu vurgular. Klinik ortamda iyileş�rici unsur
taşımasına rağmen okul saatlerinde belir�len yaklaşımlarla bu durum düzel�lememektedir.
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Yapılan aile görüşmelerinde özellikle cep telefonu kullanımı hakkında sıkın�lar ifade
edilmiş�r. Okul saatlerinde görülen bu davranış aile ortamında da uzan�larını göstermektedir. Cep telefonunu aileler; çocuklarının yüzünü göremediklerini, saatlerce sürdürüldüğü,
ile�şim sıkın�larını, sosyal ortamlara girmediklerini, ders çalışmadıklarını vs. ifadelerle dile
ge�rmişlerdir. Masterson’ın ergenlerin ikircikli yapısı; bir beğenip bir beğenmeme, otoriteye
karşı olup fakat otoriteden ayrıldıklarında bocalamaları şeklinde ifade edildiği tespit
edilmiş�r. Türkiye’de son dokuz yılda an�depresan kullanımında yüzde 160 oranında ar�ş
olduğu belirlenmiş�r. Anket sonuçlarında da bununla ilgili paylaşımlar tespit edilmiş�r.
Anket sonuçları; Masterson’a göre karşılaş�rması yapılsa da paylaşımların birçok (Masterson
dışında) kuramcı ile karşılaş�rılması mümkündür. Örneğin; Kimlik arayışı Eric Erikson’ın
bizlere vurguladığı bir kavramdır. Bu yazı Masterson’ın bize sunduğu kavramlar üzerinden
bakış açısı sağlaması sebebiyle karşılaş�rma yapılmış�r. Okuldaki görünümler;
Çalışmanın bundan sonraki bölümünde okul içinde yapılan görüşmeler ve gözlemler
aktarılacak�r. Bu çalışma ergenlerle yürütülen diğer çalışmalarda zihinden geçen soruya
cevap bulmaya çalışırken başladı. Okul ortamında ergenlerle yap�ğım birebir ve grup çalışmalarımda; ergenin kullandığı cümleler, davranışlar, kurduğu ilişkiler, sınıf ve okul ortamında
davranış ve tutumlar; aslında Margeret Mahler, Danile Stern, Bowlby temellenerek gelen J. F
Masterson’ın bizlere ifade e�ği kavramların izlerini taşıyor muydu? Ergenlerin ikircikli tablosu, kendilik ak�vasyonu ve gerçek kendilikle ilgili görünümleri okulda nasıl görünüyor? Bu
görünümlerin ergeni anlama ve yardımcı olmada onlara ikinci şans olarak verilen bu dönemde �rsata çevirmeyi sağlayabilir miyiz? Bu görünümleri vakalar ve onların sunduğu ilkokul ve
ortaokul yıllarını içeren ‘anılar’ üzerinden sunulmasının faydalı olacak�r.
Çalışmaya ka�lan, görünümleri paylaşılan ergenlerin sosyodemograﬁk bilgileri şu şekildedir;
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Bayan, 16 yaş, 10.sınıf M.Ö; Geliş sebebi; öğretmenleri tara�ndan içinde bulunduğu aile
ortamı; kanserli bir kardeş ve yoğun ilgiyi ailesi tara�ndan kardeşe yönel�lmesi nedeniyle
okul rehberlik servisine yönlendirilmiş�. Bayan M, kardeşinin kanser olması nedeniyle suçluluk duygularını ilk görüşmede paylaşabildi. ‘keşke ben kanser olsaydım. Ben hak ediyorum.’
Evden ve özellikle kardeşinden uzaklaşmak için evden uzaklaşmaya çalışıyordu. Arkadaşlarıyla
birlikte olmayı birlikte bir yerlere gitmeyi seviyor. Annesinin sürekli aramasından rahatsız ve
bunal� duyduğunu ifade ediyordu. Resim yapmaya ilgisi olduğunu genellikle derslerde dersi
dinlemek yerine resim yapmaya yöneldiğini dile ge�rdi. Bayan M, resim yapmaya ilgisi
olmasına rağmen Güzel sanatlar lisesi yerine Anadolu lisesine devam ediyor.
Bayan M, cinsel kimliği ile ilgili görüşmelerde konuşmuyordu. Erkek gibi saç ve giyim tarzı
sergilediği gözlenebiliyordu. Bayan M, sürekli arkadaşlarıyla telefonda konuşuyor. Evde aile
bireyleriyle ile�şimi zayıf sürekli telefonla ile�şim kuruyor. Cep telefonu elinden alındığında
ö�e krizleri, vurma, kırma vs. davranışlar sergilediğini paylaş�. Bayan M’ nin okulda idare ve
öğretmenlerine yaklaşmadığı gözlendi. Derslere karşı ilgisiz ve sını�a kimseyle konuşmadığı
sadece resim yap�ğı öğretmenleri tara�ndan ifade edildi. Ailesi ile yapılan görüşmede
Bayan M’nin annesinin kaygılı bir yapıda, sınır ve kural koymakta zorlandığı ortaya çık� ve
görüşme sonucunda okul ortamı klinik bir değerlendirme için uygun şartlara sahip olmadığı
için Bayan M. psikoterapi sürecine yönlendirildi. Bayan M ile görüşmeler hep rehberlik servisi
tara�ndan talep edilmiş�r. Resimle kendini ifade e�ği düşünüldüğünden, kendisini anlatan
resim çizmesi istenmiş ve resim beraber incelenmiş�r. Resmi rehberlik servisinde panoya
asılması konusunda izin istendiğinde, izin vermiş�r. Resim hala panoda durmaktadır. Okul
öğretmenleri ve idare tara�ndan sessiz, sakin ve ilgisiz olarak nitelendirilen Bayan M,
cinsel kimliği ile ilgili arkadaşları tara�ndan dile ge�rilen söylen�lere (Lezbiyen,
bayan aşığı var, lezbiyen sevgilisi ile gezerken gördüm vs) tepki göstermeden okula geliyor.
Okulda davranışları öğretmen, idareci ve arkadaşlarına rahatsızlık vermiyor. Aslında
okul ortamında sorunsuz ve iyi öğrenci olarak değerlendirildiği görülüyor. Bayan M, okul
dışında psikoterapi sürecine başladığından beri her hangi bir sebeple okul rehberlik servisine
uğramamış�r. Sadece bir arkadaşını kolundan tutup resmini göstermek için odanın önüne
gelmiş�r. Resmi hala rehberlik panosunda durmaktadır. Bayan M’nin Türkiye de ilkokul
(5- 9 yaş) ve ortaokul (9-13 yaş) anılarına bakıldığında ilkokulda okula başlamada sorun
yaşadığı arkadaşları ve öğretmeni ile uyum sorunları yaşadığı ortaya
çıkmış�r. Bayan M’ nin ‘Okumayı en son öğrenen bendim’ ifadesi ile okuma ve yazmayı geç
başladığı, ortaokulda sınava hazırlık sürecinde çalışmayı bırak�ğı ve içine kapanık olarak
kendini değerlendirdiği görülmüştür. Bayan M ‘nin lise eği�min haya�na bak�ğımızda
aslında daha önceki eği�m yaşan�sının izlerini görebiliyoruz.
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Bayan M, bulunduğu okul ortamında dersleri ile ilgilenmek yerine sessiz, kaçıngan ve sadece
resim yaparak vak�ni geçiriyor. Bayan M ailesine Anadolu lisesinde olmak istemediğini
belirtmesine rağmen ve ‘Güzel Sanatlar Lisesi’ gibi yeteneklerine, isteğine uygun bir lise
varken, sınavla gelmesi gerekçesiyle Anadolu lisesi türündeki okuluna devam ediyor. Bu
açıdan kendini ortaya koyma, ifade etme, istediklerini dile ge�rme ve gerçekleş�rmeden
kaçıyor ve bir nevi kendilik ak�vasyonunu ortaya koymuyor. Masterson’a göre kendilik
ak�vasyonu; kişinin kendine has bireyleşme, dileklerini tanımlamak ve onların gerçek haya�a
ifade edebilmek, desteklemek ve saldırıya maruz kaldıklarında savunabilmek için
bağımsız insiya�f ve teyit gücünü kullanabilme kapasitesidir.
Bay, 18 yaş,12 Sınıf, A.D; Anadolu lisesi 12. Sını�a üniversiteye hazırlanıyor. Okul dışında
arkadaşlarıyla takılma, alkol alımı ve eve geç gelme davranışları sergiliyor. Bir yıl sınıf tekrarı
(sını�a ortalaması tutmadığı ve derslerinin zayıf olması sebebiyle aynı sını� tekrar etmesi) var.
Kendisine ‘babası tara�ndan baskı kurulduğunu rahat bırakılmadığını eve gitmek istemediğini’ söylüyor. Bay A.D ‘den ‘annesinin kanser olduğu’ ailesinin tara�ndan saklandı. O sürede
ö�e duygusunu yoğun yaşadı ve bunu kontrol etmek için okul rehberlik servisine gelerek
sakinleşene kadar oturdu. Anne ve baba tutumlarında tutarsızlık; aynı davranışa iki farklı
yaklaşım sergiledikleri yapılan görüşmelerle tespit edildi. Bay A.D’nin okul yaşan�sında okula
geç kalmak, sını�a dersi dinlememek, idare ve öğretmenlerinden sürekli uyarı almak,
davranışları nedeniyle disipline sevk edilmek, vs. durumları kendini gösteriyor.
Okul idaresi ve öğretmenlerin Bay A.D ‘nin sürekli okula geç kalma ve diğer davranışları
durdurmakta zorluk yaşandığı görülmektedir. Bay A. D Türkiye de ilkokul (5- 9 yaş) ve ortaokul
(9-13 yaş) arasında okul anılarına yönelik görüşmede ilkokulda ö�e ile ilgili anısını paylaş�.
İlkokulda A. isimli arkadaşını annesinden çekindiği için dövemediğini fakat karşısına çıksa
dövmek istediğini ifade e�. Ortaokul yıllarında merdivenden düşüp dizini parçaladığını ve
sonradan farkına vardığını ve tedavi gördüğünü paylaş�ğı anılar arasında.
Bay A. D’nin ö�esini sakinleş�rmek için okul rehberlik servisine gelerek ya�ş�rmaya
çalış�ğı duygu durumu ilkokul yıllarında paylaş�ğı anısıyla örtüşmektedir. Bu bilgiyi almadan
önce sadece ergenlik döneminde ö�elenebilir şeklindeki bir düşünce sanırım yanıl�cı
olacak�r. Geçmişe yönelik bu anıların alınması sadece ergenlik dönemine ait gelip geçici bir
dönem mi sorgusundan bizi ileriye taşıyarak Masterson’ın bir kendilik yapısının ayak izleri
olup olmadığını sorusuna yönelmemiz açısından önemlidir. Okul ortamında Bay A.D’nin
disiplin suçlarına bakıldığında sigara içme, arkadaşlarıyla kavga etme, okul kılık kıyafe�ne
uymama, okula geç kalma davranışı vb. sergilediği ve bu sebeplerden ceza alarak bu
davranışların önüne geçilmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu davranışlar belirli gerekçelerle
ergen tara�ndan tekrar ediliyor ve Masterson’ın eyleme vurma diye nitelendirdiği bu
davranışlar okul ortamında Milli Eği�m Bakanlığının Disiplin ve ödül yönetmeliği
önlenmeye çalışılıyor.
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Bayan, 17 yaş,11 Sınıf, A.Z - Bay,16 yaş, 10 Sınıf, F K - Bayan,18 yaş, 12. Sınıf, C B; Okul
idaresinden okula geç kalma sebebiyle sürekli uyarı alan ve okul rehberlik servisine sevk
edilen ergenlerdir. Görüşmelerde okulun baskı kurması, disipline karşı tavır, okulu sevmeme,
ailesinin isteğiyle okula gelme vb. sebepler sıralamalarına rağmen okula gelmeleri devam
e�rmişlerdir. Ergenin okula geç kalma davranışı kontrol al�na alındığında ergenin sını�a
derslerde sürekli uyuduğunu, sınıf içi (ders dinleme, derse ka�lım) ve dışında sosyal faaliyetlere ka�lmadığını görülmüştür. Okul ve aile tara�ndan okula geç kalma davranışı engellenmiş olsa da bu ergenin mutlu, ak�f ve nitelikli olarak okulda zaman geçirmediğini görülmektedir. Ergen sadece belirli bir zaman diliminde otoriteye uyumlandığı görülmektedir.
Bu ergenlerin ilkokul ve ortaokula başlamada zorluk yaşadıkları, annelerin okul bahçesinde ve
çıkışında okul saatleri boyunca ergenleri beklediği alınan anılarda saptanmış�r. Buna bakış
açısı aslında ayrılma sürecini desteklemeyen ‘ayrılamayan anne’ olarak da değerlendirmek
mümkündür. Ergenler, kendilik ak�vasyonu yapabilmesi için desteklendiğinde ‘okulu sevmi
yorsun, öyleyse başka alterna�f yaratabilirsin’ gibi telkinlere başka alterna�f göremedikleri
ve ailenin de izin vermeyeceği doğrultuda yaklaşımlar vermişlerdir. Masterson’ın belir�ği gibi
ergenin eyleme vurmalarını kontrol e�klerinde depresyona girdiklerini, eyleme vurmanın
depresyona girmede savunma olduğu açıkça anladığını ifade etmiş�r. Bu yaklaşım
sunduğum ergen görünümde eyleme vurma devam ederken aslında kendilik
ak�vasyonu yapamayan ve depresyona düşmekten kaçınan ergeni net göstermektedir.
Bayan, 16 yaş, 10 Sınıf, Y.Z; Sını�a hiç arkadaşı yok. Okul psikoloğuna beş ay önce babasını
kaybetmiş. Sını�a arkadaşları tara�ndan cinsel kimliğine yönelik ifadelerin (lezbiyen gibi)
kendisini rahatsız e�ği ve bu durumdan şikâyetçi olarak başvurdu, okulunu değiş�rmek
istediğini belir�. Duruma yönelik yapılan araş�rmalar sonucunda Bayan Y’nin arkadaşlarının
ona yönelik olumsuz bir ifadesi olmadığı tespit edildi. Bayan Y’nin derslerinde başarılı olduğu
fakat yanındaki arkadaşlarının onun en yakın kaybından (babasının vefat etmesi) habersiz
olduğu görüldü. Bayan Y’nin annesi ile yapılan görüşmede, anne kendisinin depresif, içe
kapanık yapıda olduğunu belir� kızlarıyla daha çok babalarının ilgili olduğunu vurguladı.
Bayan Y’nin sınıf arkadaşlarına karşı uzaklaşmacı ve kendileri ile ilgili şüpheci düşünceler
içinde olduğu sını�a duramamaya başladığı görüşmeler süresince ortaya
kondu. Annesine; okulda arkadaş sorunundan daha farklı bir sorunun olabileceği dile ge�rildi
ancak Bayan Y, okuldan ayrıldı.
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Bayan, 18 Yaş, 12 Sınıf, B.T - Bayan, 18 yaş,12. Sınıf, Z.N ve Bay, 18 Yaş, 12. Sınıf K.A;Okul
rehberlik servisine meslek seçimi, üniversite tercihinde zorluk yaşaması sebebiyle gelen
ergenlerdir. Başta basit bir çözümleme ile ya da biraz araş�rma ile üniversiteler ya da
meslekler hakkında bilgi vererek halledilecek bir sorun gibi dursa da aslında daha farklı bir
durum olduğunu anlamak zaman almadı. Masterson’ın sorduğu soruyu okuldaki ergenleri
anlamak için sorduğumuzda, Ergen gerçek kendiliğiyle ne istediğini tespit edebilecek ve bunu
gerçek haya�a başarabilmek için denemelerde bulunacak kadar kendinden emin hissedebiliyor mu? Sorusu ortaya çıkıyor. Bu sorunun cevabında; mesleki tercih yapmada zorlanma,
mesleki ilgi ve becerilerini bilememe, istediği üniversiteye gitme konusunda aile baskısı
vurgulanarak il sınırları dışında üniversite tercihinde bulunmama, ne istediklerine karar
verseler bile o kararı uygulamada zorlukların ve sorunların yaşanması ve isteklerinden
vazgeçme gibi yanıtlar alınmış�r. Türkiye’de bir ergen 25 yaşlarına kadar aileden ayrılmadan
aile yanında okuyarak ha�a üniversitede sonrası iş haya�nda bile aileden ayrılmadan
yaşamını sürdürmektedir. Bu sebeple ergenler aileden uzakta okumama ﬁkrini
makul ve man�klı bulmaktadır. Bu durumla ilgili vaka örneklere bakıldığında; Borderline
patolojisi, kendilik ak�vasyonu ve ayrılmanın işaretlerine bağlı olarak önemli zorluklar
yaşayan vakaların geçmişinde örneğin; kişi lise yıllarında okul yıllarında başarılı olurken
evden uzak olduğunda üniversitenin ilk yıllarında dağıldığı gözlenmiş�r. (Ph. Pearson, Judith,
‘Masterson
Yaklaşımı
ve
Borderline
Bozukluk
Ayrılma
Anksiyetesi
ve Suçluluk’ 11,16-33) Ayrılma stresi ya da kendilik ak�vasyonunun bir sonucu olarak;
kişi haya�nın herhangi bir döneminde herhangi bir ayrılma stresiyle karşı karşıya kalmışsa;
özellikle ergenlerin ilk defa evden ayrılmaları, şehir değiş�rme, meslek değiş�rme, kendisine
destek veren bireyin kaybı veya ayrılma durumlarında bebeklik dönemindeki travmalar tekrar
canlanır. Yine aynı şekilde; birey herhangi bir nedenle kendilik ak�vasyonu olarak isimlendir
diğimiz kendi içsel duyumlarına yönelik birtakım faaliyetlere yöneldiğinde, başkalarının
onayını
almadan
kendi
isteği
yönünde
harekete
geç�ğinde
yine
bebeklik döneminde içselleş�rilmiş olan terk depresyonu bileşenleri ak�ve olur. İç dünyasında geri çekilme yönelimi ak�ﬂeşir, buna karşı, kişinin duygulanımı terk depresyonu duygulanımıdır. Mahşerin al� atlısıyla karşı karşıya kalmak�r.
Bayan, 18 Yaş, 12. Sınıf, B.T ve Bayan, 18 Yaş, 12. Sınıf Z.N ; B ve Z’nin İlkokul ve ortaokul
yıllarında anıları değerlendirildiğinde; ilkokulun eve en yakın okul olması, öğle arası okuldan
ayrılma yasağı olmasına rağmen veli izni ile eve gelip öğlen yemeği ve öğle ta�linin evde
geçirilmesi dikkat çek�. B ve Z ortaokul yıllarında sıkın�lı sınava hazırlık sürecinin; etüt, özel
ders, kurs vs. çalışmalarının aileleri tara�ndan planlandığını ve sınav sonunda Anadolu lisesi
tercihinde ailelerinin etkisini anılarında yazmışlardır.
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Bay, 18 Yaş, 12. Sınıf, K.A; Anaokulu (4-6 yaş) döneminde annesinden ayrılmada
zorlandığını al�, yedi ay boyunca annesinin anaokulunun dışında kendisini beklediği anısını
yazmış�r. İlkokulda annesinin sınıf annesi olduğunu ve sınıf arkadaşlarının annesinin okulda
olmasından
dolayı
kendisini
kıskandıklarına
dair
anısını
belirtmiş�r.
Meslek seçimi konusunda sıkın�larını dile ge�ren bu örnek görünümlerde aslında ayrılma
bireyleşme sıkın�ları ve kendilik ak�vasyonunu gerçekleş�remedikleri geçmişe yönelik
anılarla ortaya konmuştur.
Bay, 17 yaş, 12 Sınıf, E.K; Daha önce meslek seçiminde kararsızlığı ile okul rehberliğine
başvurmuştu. Anne ve baba boşanmış. Baba ikinci evliliğini yapmış�. Her ikisi ile de ilişkilerini
sağlıklı yürütebiliyordu. Okul öğrenci başkanlığına aday oldu. İlçe başkanlığına aday olmak
istediğinde bunun gerçekçi bir istek olup olmadığı paylaşıldı. Bu çalışmanın sorumluluğunu
üstlendi. İlçe öğrenci başkanı oldu. Daha sonra İl öğrenci başkanlığına adaylığını koydu.
Çalışmalarında kendisine zemin oluşturma dışında tüm çalışmalarının üstlendiği görüldü. İl
öğrenci başkanlığında büyük bir başarı sergiledi. Bir yıl sonra anne de evlilik yap�. Anne ile
birlikte kalmamayı tercih e�. Üniversiteye hazırlık yılında tek başına yaşamaya başladığında
öğretmenleri ve arkadaşları tara�ndan eşine az rastlanır bir durum nedeniyle hayretle
karşılandı. Üniversite de istediği üniversite ve bölümü kazandı. Masterson’ın ‘Gerçek Kendilik’
kavramı sağlıklı bir kişilik gelişimi ve yapısına işaret eder. Bu kavram olgun ayrılma,
bağlanma, bireyleşme ve özerklik becerilerini yani kendiliğin başkaları ile
birlikte ve tek başına yaşadığı deneyimi ve bu becerilerin genel kişilik yapısının içine entegrasyonunu içerir. ( Masterson J.F, ‘Kendilik Bozukluklarının Psikoterapisi-Masterson Yaklaşımı’
14,65) Gerçek kendilikteki bozukluklar kendilerini olgun ayrılma ve bireyleşme ile ilgili bu
işlevlerin ve becerilerin yerine ge�rilmesinde karşılaşılan zorluklar olarak gösterecek�r. Birey
yakınlık, empa� ve paylaşım ile ilgili sorunlardan şikayet edecek�r. Diğer yandan da bireyde
kendi bireyleşme düşüncelerini ve isteklerini kabul etme ve doğru şekilde ortaya koymada
zorluklar yaşayacak�r. Mesleki gelişimimde Masterson kuramı ile tanışmam ergenler ile
yap�ğım çalışmalara yeni bakış açıları ge�rdi. Masterson’un terapiste önerdiği kendilik
ak�vasyonu için yönlendirme, zorlama, baştan çıkarma ve korkutma gibi yaklaşımlardan uzak
durulmalı yaklaşımı ilkem oldu. Bu yaklaşımla çalış�ğım ergenlerin haya�ndaki değişimleri
gözlemleme şansına erdiğim için kendimi şanslı kabul ediyorum.
Ergenler ebeveynlerin beklentileriyle o kadar özdeşleşiyorlar ki bu savunmacı davranışı
gerçek kendiliği gibi algılıyorlar. Bu durumun okuldaki görünümü; Türk Eği�m sisteminde
üniversite sınavına girmeden önce alan seçimi yapılmaktadır. Eği�m sistemin gereği sayısal
alan avantajlı olarak görülmekte ve ebeveyn tara�ndan ergen bu alana yüksek alanda
yönlendirilmektedir. Ergen sayısal alanda bir meslek tercih etmese de ebeveyn ile ça�şma
yaşamamak için sayısal alana yönelmektedir. Ergenin ‘Doğrusu bu,daha avantajlı, doğru
yap�m’ ifadelerini kullandığı görülmektedir.
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Üniversite sınavlarına hazırlık aşamasında liselerin yetersiz kalacağı düşünülmektedir. Bu
açığı Türk Eği�m sisteminde Temel lise statüsünde dershaneden okula dönüşen kurumların iyi
olacağı kanaa� son bir yılda ortaya çıkmış�r. Okulunu seven, arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle iyi ilişkiler kuran ergenin okulu sınav gerçeği sebebiyle değiş�rilmektedir. Sınavda başarılı
olacağı konusunda ergen tek başına bunun üstesinden gelebilecek yeterlilik, sorumlulukta
görülmemektedir. Çünkü Türk Eği�m sisteminde İlköğre�m okullarından başlayarak özel ders,
etüt, sosyal faaliyetler vs. birileri tara�ndan desteklenerek sürdürülmektedir. Ebeveyn bu
davranışı sebebiyle sisteme a��a bulunuyor.
Bay, 16 yaş, 10 Sınıf, T.K; Anadolu lisesine ailesinin isteği ile kazanmış Bay T, resim
alanında başarılı bir ergen. Resim faaliyetleri öğretmeni tara�ndan destekleniyor. Resim ile
ilgili gerçekleş�rdiği faaliyetleriyle ilçe ve il genelinde ödüller alıyor. Bay T Okul içinde
zamanını resim atölyesinde geçirmeyi tercih ediyor. Her hangi kesin bir bilgi daha önce
vermemesine rağmen bir gün okula vedalaşmak için geldi. Bu durum özellikle resim öğretmeni, arkadaşları tara�ndan şaşkınlıkla karşılandı. Bir önceki akşam babası tara�ndan başka bir
okula kayıt yapıldığını öğrendiğini ifade e�. Bay T, bu durumu; ‘ Bende şaşırdım ama üniversiteye hazırlık için’ şeklinde vurguladı. Gerçekte üniversite ile ilgili meslek belirlemediği halde
üniversiteye hazırlık sürecinde okuldan ayrılma gereksinimi velisi tara�ndan belirlenmiş
ve başka bir kuruma kayıdı yap�rılmış oldu. Bay T ziyare�mize geleceğini belirterek okuldan
ayrıldı. Ortaokul yıllarında ‘güzel sanatlar lisesi’ türünde liseye gitmek istediğini belirten anısına yer vermiş�k. Bu konuda kendilik ak�vasyonunu ortaokulda yapamadığı gibi aynı şekilde
lise haya�nda da kullanamadığını görüyoruz.
Masterson’ın ergenin ikircikli tablosu; Mahler bebeklerin gelişimleriyle ilgili, o�s�k,
sembiyo�k, ayrışma ve bireyleşme, tam nesne ve tam kendilik ilişkisi geliş�rme dediğimiz
bütünleşme dönemlerini içeren araş�rmadan bahsediyor. Bu araş�rmalara kulak kabar�nca
ayrışma bireyleşme sürecinin üçüncü alt evresi olan yeniden yakınlaşma evresinde çocuklarının anneleriyle ilişkilerinin ne kadar ikircikli olduğunu anladı. Gel diyorsun gelmiyor,
git diyorsun gitmiyor, bir seviyor bir nefret ediyor. Bir kızıyor, bir sakinleşiyor. Bir kabarıyor
bir ya�şıyor. Ne ondan memnun oluyor, ne bundan memnun oluyor. Kliniğine ya�rmış
olduğu
ergenlerinde
aynı
yeniden
yakınlaşma
evresindeki
bebekler
gibi aynı tepkileri verdiğini gördüğünü ortaya koyuyor. Bu tablo bazı ergenlerde de öğretmene, idareye ve arkadaşlarına yönelik hem sevip hem ö�e duyma, hem saygı gösterip hem
saygı göstermeme, verilen ödevlerin yapma ve yapmama şeklinde görülmektedir. Öğretmenler, okul ortamında okul psikoloğuna aynı öğrencinin farklı davranışlar sergilemesinden
dolayı eleş�ri olarak sunmaktadır. Aynı öğrencinin farklı davranışları ergenlik
döneminde
‘tutarsız’,
‘kafası
karışık’
şeklinde
değerlendirilmektedir.
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Öğretmenler ergenle iyi ilişkileri ifade ederken aynı zamanda tar�şma yaşayabildikleri sınıf
ortamlarını vurgulamaktadır. Anadolu Lisesi statüsündeki ergenler için akademik başarı
düzeyi ve sınav notlarına çok önem verilmektedir. Öğretmenin dersi anla�şını, bilgi ve
yaklaşımını seven ergen, not konusunda istediği performans notunu vermeyen öğretmenine
ö�e
duymakta
ebeveyni
ile
birlikte
not
konusunda
baskı
kurmaya
çalışmaktadır. Öğretmen ergenin bu tavrını ‘çıkarcı’ ‘sahte’ olarak değerlendirmektedir.
Ergene öğretmenle ilişki durumu hakkında yüzleş�rme yapıldığında bu tutarsızlığı izah
etmekte zorlanmaktadır. Gözlenen bazı ergenler bunu sistemin hatasına yüklemekte, notun
önemli olduğunu vurgulamakta bu sebepten dolayı davranışın doğru olduğunu ifad
etmektedir.
Bay, 18 yaş, 12.Sınıf, B.A; Bay B.A 9.Sını�ayken ablası (B.A’dan 4 yaş büyük) ve annesi
tara�ndan okul rehberlik servisi tara�ndan ilgilenilmesi istendi ancak ilgilenilecek konu belir�lmedi. Her konuda ilgilenilmesi söz konusuydu. 11. Sını�a 12. Sınıﬂarın desteği ile okul
başkanlığını kazandı. İlçe seçimlerinde adaylığını koydu fakat kazanamadı. Kendilik
ak�vasyonu desteklenmeye çalışıldı. Fakat öğrenci her şeyi danışarak yap�ğı ile ilgili yüzleş�rmeleri almadı. Okulda öğretmen ve idarecilerden sürekli ﬁkir alan; ne zaman ders çalışmalı,
ne kadar uyku uyumalı, ne kadar soru çözmeli, hangisini önce yapmalı, sorusuna kadar
uzanan soru listesi ve haya�nı aldığı cevaplara göre planlayan bir yapı sergilemeye devam e�
ve etmekte. Görüşmelerde sorduğu soruların, cevaplarını kendisinin bulmasına imkân
verilmesine rağmen kendimi sorularına cevap verirken bulduğum zamanlar oldu. Cevaplamadığım
ve
kendisinin
hareke�ne
bırak�ğım
sorularda,
beklen�lerde,
isteklerde ise ya bir okul öğretmeni ya da bir idareci tara�ndan cevaplandığını öğrendim. Bu
durumla ilgili yapılan yüzleş�rmelerde bir rahatsızlık, sıkın� ve problem ifade etmediğini de
belirtmekte fayda görüyorum. Bu durumun cevabını; Masterson’a göre; ’bir grup ergenin,
gerçek kendiliğin gelişimini engelleyen terk depresyonlarını mücadeleyi tamamen bırakıp
kendilerini onların yerine sorumluluk üstlenme görevini üstlenecek ve onlara hayatlarını
yönlendirmeye yardımcı olacak bir dizi kural ya da rehber dâhil, bir otoriteye ve inanç
sistemi
sunacak
bir
otoriter
ﬁgürünün
kollarına
bırakarak
çözmeye
kalkışanlardır’ (Masterson J. F, ‘Ergenliğe Yaklaşımda Psikiyatrinin İkilemi’ 84, 35) ifadesi
ile sunabiliriz.
Okul ortamında ebeveyn görünümleri; Anadolu Lisesi düzeyindeki okullarda okul psikoloğuna veli, öğretmen talebiyle yapılan görüşmelerde ergenlerin isteksiz ve dürüst bir şekilde
görüşmeye ka�lmadıkları görülmektedir. Bir otorite ﬁgürü tara�ndan ergenin talebi olmadan
gerçekleşen görüşmeler danışan ve danışman açısından etkili olmamaktadır. Bu durum
Masterson’ın ergenlik döneminde belir�ği otoriteye karsı tutumlarının, ça�şmaların olduğu
bir dönem olması sebebiyle anlamlı bir görünümdür.
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Masterson’ın ergenlerle yap�ğı çalışmalarından kaynakla otorite ﬁgürleri olan; ergenin
annesinin, babasının, öğretmenin, idarecisinin görüşmelerde belirleyici olmaması ve ergenin
talebine bırakılması daha içten ve samimi bir ilişkinin oluşmasını sağlamaktadır.
Ergenlerle daha önceki çalışmalarımda iyi niyetli olarak ebeveynlerine bilgi vermeye ve yol
göstermeye çalış�ğımda ergenin görüşmelere isteksiz ve güvensiz ka�ldığını deneyimlemiş�m. Bu durum ergenlerle görüşme yaparken aile ile yakın ilişki kurmaya bağlı olarak ergen
tara�ndan güvensizlik olarak (sözel olarak) aktarılmaktadır. Ebeveyn çoğu zamanda okulda
ergenin derslerdeki durumu, arkadaşlarıyla ve öğretmenleri ile olan ilişkilerini sorgulamakta
ve araş�rmaktadır. Ergen ebeveynin okula gelmesinden rahatsızlığını dile ge�rmektedir. Masterson’ın Mahler’in ayrılma vebireyleşme süreçlerinde ebeveynden ayrılma ve kendi başına
hareket etme davranışı; ergenin okula ebeveyninin gelmesini istememesi, öğretmenlerine
veya arkadaşlarına soru sorulmasını istememesişeklinde değerlendirilebilir. Çoğu zaman
ergenin bu tavrı ailesi tara�ndan ‘bizim okula gelmemizi istemiyor’ şeklinde şikâyet konusu
olmaktadır. Ergen bu şikâye�n karşısında ‘Beni rahat bıraksın, ben de bir bireyim, kendi
başıma hareket etmek is�yorum’ şeklinde kendini ortaya koymaya çalışmaktadır.
Bir nevi ayrılma-bireyleşme sürecinde yapılan engellemelere ergenlikte meydan
okuyabilmektedir. Masterson ergenlerle çalışmalarında ergenin iyileş�rmek için bir yıl gibi bir
süre ebeveynlerinden (Masterson J.F, ‘Borderline Ergenin Tedavisi’,85,190) uzaklaş�rdığını ve
ebeveynlerinden uzaklaşmanın ergeni terk depresyonuna düşürdüğünü belirtmiş�r. Klinik
ortamda bu uygulama ergenin terk depresyonu ve ardından gerçek kendiliğe giden süreci
ortaya çıkarmış�r. Okul ortamında ebeveyni uzaklaş�rmak için ergenle ilgili bilgi verilmeyeceğini belirtmeme rağmen bu konuda ebeveynin zorlayıcı tutumları ile karşılaşılmış�r. Bu
zorlayıcı tutumlar ergenin öğretmen veya okul psikoloğu ile ilişkisini de bozmaktadır.
Ebeveynin ısrarcı tavırları ‘çocukları hakkında bilgi verilmiyor’ tarzında şikâyet konusu olmaktadır. Okullardaki aile birliği çalışmaları okulu geliş�rme ve değişime katkı sağlamak için kurulan bir yapıyı oluşturmaktadır. Aile birlikleri okul-öğrenci- veli saç ayağında olumlu katkılar
sağlamaktadır. Bu yapının Masterson’ının söylediği kavramlar acısından bize vurguladığı
noktaları söylemek isterim. Bir tara�yla ayrılamayan anneleri destekleyen bir yapı olarak da
görünebilinir. Aile birliğinde görev yapan anneler; çocuklarını yakından takip e�klerini,
yanında bulunduklarını, arkadaş ve öğretmenlerini tanıdıklarını ifade etmektedir. Diğer taraftansa ergenin tavrı; görevli olan on veliden sekizinde ‘okul saatlerinde çocuklarının yanına
gelmedikleri, okulda durdukları halde aile birliği odasına uğramadıkları’ (Aile birliği çalışmalarını yürütmeleri için yönetmelik gereği okul tara�ndan bir oda verilmektedir) şeklinde
ifade
edilmektedir.
Görüldüğü
üzere
ergenler
aileleri
ile
okul
içinde
ile�şim kurmamaktadır.
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Masterson kuramına göre okulda görüşmeye alınan vaka örneği;
Bayan, 16 yaş. 10 sınıf, G.Ş; Annesi tara�nda son aylarda ders çalışmayı bırak�ğı, akademik
başarısında beklediği başarıyı sağlayamadığı mo�vasyonun azaldığı gerekçesiyle görüşme
yapılması talep edilmiş�r. Annesi ve Bayan G.Ş ile yapılan ön görüşmede Bayan G, ﬁkirlerini
değiş�rmeye yönelik bir görüşmenin kendisine yararlı olmayacağını belir� ancak Bayan G.Ş
görüşmeyi kabul e�. Anne ile de terapi süresince Bayan G.Ş ile yapılan görüşmelere yönelik
herhangi bir açıklama yapılmayacağı belir�lerek sınırlar çizildi. Masterson
‘Terk Depresyonu’ kuramına yönelik seanslar yürütülmeye başlamadan öğrenci ile
tanımaya yönelik yapılan ön görüşmelerde; Bayan G.Ş; ‘Kendisini insanlarla ile�şim kurmayı
sevmeyen, inatçı ve bazen hırslı olarak’ tanımlamış�r. Bununla birlikte yapılan üç seansta;
Kaçınmacı, ‘Hiçbir insanın etra�nda olmadığı’, ‘Yaşı ve ailesine ih�yacından dolayı zorunlu
okula geldiği’, ‘sosyal ortamlarda kendisini yara�k gibi hisse�ği’, ‘Sosyal ortamda dalıp gi�ği
ve hiçbir şey ha�rlamadığı anları olduğu’, ‘En yakın bakım veren annesinin bile dokunma ve
sarılmasından kaynaklanan zorluklar yaşadığı’, ‘ Okul ortamında arkadaşlarının ona dokunmasının da onu boğduğu ve işgal duygusu yara�ğı’, ‘Uzayda tek başına dünyayla ince bir
bağlan� olacak şekilde olmak istediği’ cümlelerini paylaşmış�r. Bayan G. Ş aynı zamanda ar�k
bir hedeﬁnin olmadığı sadece doğada tek başına bir haya�n güzelliğini vurgulamış�r. Yanında
hiçbir şey yapmadan sadece oturup ﬁlm izlediği bir arkadaşından bile boğulduğunu,
sıkıldığını ve huzursuz e�ğini anlatan bir anısını paylaşmış�r. Annesi yapılan görüşmede
anne
Bayan
G.Ş’nin
küçüklüğünden
beri
sessiz,
sakin,
içine
kapanık olarak değerlendirdi. Annesi eve gelen telefonlara Bayan G.Ş’nin bakmasını
istemediğini çünkü G.Ş’nin telefonda konuşurken arayan kişinin G.Ş’nin sesini hiç
duyamadığını görüşmede paylaş�. Annesi Bayan G.Ş’nin küçüklüğünde bir odaya bırakıldığında aradan ne kadar zaman geçerse geçsin aynı şekilde kaldığını, her hangi bir hareke�e
bulunmadığına yönelik anısını görüşmede belir�. Aslında ev ortamında her hangi bir sorun
olmadığını
fakat
G.Ş’nin
kendilerine
açılmadığını
ifade
e�.
Sanırım yazının başında belir�ğim gibi Masterson’nın kavramları ve kuramını tanımam; ders
çalışma problemi olarak gelen Bayan G.Ş’nin şizoid kendilik bozukluğunu düşündüren yapıyı
görmemi kolaylaş�rdığını da ifade etmem yanlış olmayacak�r. Bayan G. Ş’nin üç seansta
yap�ğı paylaşımlar şizoid kendilik bozukluğunun ayak sesleriydi. Aile ile görüşme yapılarak
psikoterapi sürecine yönlendirildi. Mastersona göre deşifre edilecek seanslar okul ortamının
klinik bir ortam olmaması ve okul işleyişinin görüşmeleri engellemesi nedeniyle
sürdürülememiş�r.
Masterson’la ergeni anlarken; Masterson bugün okul ve sınıf ortamında olsaydı nasıl
olurdu? Klinik çalışmalarından yardım alarak okuldaki ergenlere bakılmaya çalışılan yazıda bu
soru
ile
yaşanacak
değişikliklere
vurgu
yapmak
is�yorum.
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Ergenin ayrılma ve bireyleşme süreçlerine destek verilecek yaklaşımların tüm otorite
ﬁgürlerine öğre�leceğine ve gelişimsel olarak yaşanacak duraklamanın önüne geçileceğini
düşünüyorum.Ergenlerin kendilik kapasitelerini ar�rmaya ve gerçek kendiliğin ortaya
konacağı sahte kendilik savunmalarının da fark e�rilmesine katkısı olacak�r.
Ergenliğin haya�a ikici bir şans olarak değerlendirilmesinin ergenlerle çalışan biz uzmanların
ve ailelerinde bakış açısında yeni bir ayrım sağlayacağı kanaa�ndeyim. Böylelikle ergenin
eyleme vurmalarının, ayrılma bireyleşme sürecinin ve gerçek kendiliğe uzanan yolda yapılacakların
ergenin
kendilik
yapısına
katkısı
ortaya
çıkmış
olacak�r.
Ailelerin ve ergenlerle çalışan psikoloji, sosyal hizmet uzmanlarının ergenlerin ayrılma
bireyleşme
sürecini
desteklemeyi
bilmeyi
ve
öğrenmeleri
gerekir.
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BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİDE TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN
UNIPOLAR DEPRESYON TANISI OLAN
BAYAN A. OLGUSU ÜZERİNDEN ANALİZİ
Gülten İKİZOĞLU

ÖZET:

Bu çalışmada, integra�f psikoterapide Bayan A olgusu üzerinden formülasyon ve tedavi
metodları tar�şılmış�r. Bayan A. depresyon tablosuyla komorbid OKB ve OKKB semptomları
olan 35 yaşında evli ve 7 yaşlarında ikiz çocuk annesidir. 16 yıllık evliliğinin ilk yılından
i�baren geçirdiği sinir krizi atakları ve in�har teşebbüslerinden dolayı birçok kez
hastanenin acil servisine götürülmüş ve farmakolojik tedavisi devam etmekteydi. En son
gi�ği acil servisteki psikiyatri hekiminin psikoterapiye yönlendirmesiyle terapi süreci
başlamış, yaklaşık bir yıl boyunca toplam 32 seans psikoterapö�k tedavi görmüştür.
Bu makalede, psikoterapis�n integra�f yaklaşımla psikoterapö�k tedavi sürecini nasıl ele
aldığını, ve integra�f yaklaşımın süreci nasıl etkilediği analiz edilmiş�r. Vakanın bilişsel
davranışcı ve psikodinamik (Masterson, Kendilik Psikolojisi , Güdülenme sistemi) yaklaşımla
nasıl formüle edildiği ve bu formülasyonların tedavi sürecinde nasıl entegre
edildiği tar�şılmış�r. Terapis�n temel olarak 3 kuramı (Bilişsel-Davranışçı,Masterson
Yaklaşımı, Kendilik Pskikolojisi) entegre etmek yerine, eğer kuramların herhangi birinin
formülasyonu ve tedavi ilkelerine tamamen bağlı kalmış olsaydı ,tedavi prosesinin nasıl
değişebileceği tar�şılmış�r. Ayrıca vakaya terapis�n öznel yaklaşımı da incelenmiş�r.
Anahtar kelimeler: Unipolar depresyon, İntegra�f Psikoterapi, Bilişsel Davranışçı Yaklaşım
Masterson Ayrışma Bireyleşme Süreçleri, Kohut Birincil Aynalanma Eksikliği

GİRİŞ:
Genel popülasyon içinde yaşam boyu yaygınlığı %15 olan Majör Depresyon Bozukluğunun,
bayanlarda görülme yaygınlığı ise %25 �r. Kültür ve çevreden bağımsız olarak, kadınlarda
erkeklerin iki ka� daha fazla görüldüğü evrensel bir gözlemdir. Bu farklılığın nedeni bilinmemekle beraber, hormonal farklılıklar, çocuk doğurmanın etkileri, kadınlar ve erkekler için
psikososyal yüklenmelerin farklılığı, öğrenilmiş çaresizlikle ilgili davranış modelleri bu
farklılığın nedenleri olarak varsayılmaktadır (Kaplan&amp;Sadock,Concis, Textbook Of
ClinicalPsychiatry).
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Menstrüel döngü, hamilelik, doğum, doğum sonrası dönem ve menopoza bağlı hormonal
değişiklikler kadınlarda depresyon oranının yüksek olmasında kısmen etkilidir. Toplumdaki
sosyal statü, rol dağılımı, sorumlulukların fazlalığı diğer önemli sebeplerdir. Bir duygudurum
bozukluğu olan depresyonun, klinikte karşımıza karmaşık bir tablo ile çıkması az rastlanır bir
durum değildir. Komorbidite araş�rmaları sonuçları, %35-%78 oranında depresyon
hastasının aynı zamanda bir kişilik bozukluğu olduğunu göstermektedir (Iliardi&amp;Craighead,1999,Morton etal.,1989,Rothschild&amp;Zimmerman,2002). Borderline Kişilik Bozukluğu(BKB)olan hastalar üzerinde yapılan çalışmada, bu hastaların %80 inde aynı zamanda
major depresyon teşhis edilmiş�r (Grapen�ne, Picariello, Nurcombe, Seirfer&amp;Scioli,1990). Herhangi bir kişilik bozukluğu tablosuna eşlik eden depresyon semptomlarının
sağal�m süresinin daha uzun olduğu gözlemlenmektedir. Depresyon ile birlikte C
kümesi(Cluster C) kişilik bozukluğu olan hastaların, tek başına depresyon teşhisi olan hastalara göre daha yavaş iyileşme gösterdiği(Vinamaki et al.,2002); herhangi bir kişilik bozukluğu
ile komorbid görülen depresyon hastalarında da yine sadece depresyon teşhisi olan hastalara
göre depresif semptomların uzun epizodlar gösterdiği bulunmuştur ( Rothschild&amp;Zimmerman,2002). Literatürde depresyon tedavisininde kullanılan tekniklerle ilgili yapılan
karşılaş�rılmalı çalışmalarda herhangi bir teknikle ilgili belirgin bir üstünlük ortaya
koyulmamasına rağmen, I. M.Blackburn, S. Bishop, A .I Glen, L J Whalley, J E Chris�e (1981)de
depresyon tedavisinde kogni�f terapi,farmakoterapi ve ikisinin birlikte kullanıldığı tedavi
tekniklerinin etkililiğini karşılaş�rdıkları çalışmasında, farmakoterapi ve kogni�f terapinin
birlikte kullanılmasının yatan ve ayakta tedavi gören vakalarda, bu tekniklerin yalnız
kullanıldığı vakalara göre daha iyi sonuç verdiğini göstermiş�r. Hastanın semptomlarını
be�mlemek yerine , anlamak ve analiz etmeye odaklandığımızda psikoterapistlerin önüne
yüzlerce teorik alt yapısı ve farklı teknikleri olan psikoterapi yaklaşımları çıkmaktadır. Her bir
yaklaşım kendi felsefesi ve bilimsel metodları ile birbirlerinden farklı olduğu kadar ortak özellikler de göstermektedir. Amerikan Psikoloji Birliği (APA) tüm psikoterapi yaklaşımlarını 5
temel gruba ayırmaktadır:
1) Psikanaliz ve psikodinamik terapiler
2) Davranışsal terapiler
3) Bilişsel terapi
4) Hümanis�k terapiler (Danışan Odaklı ,Gestalt, Varoluşçu)
5) Bütüncül Integra�f Terapi
Bütüncül Psikoterapi, son yıllarda en etkili psikoterapi yaklaşımı olarak ön plana çıkmaktadır.
Bu yaklaşımın dayandığı ana felsefe, her insanın biricik ve öznel bir yapıya sahip olduğudur.
Bundan dolayıdır ki her bir insanın psikolojik sağlığına etki eden faktörler birbirinden farklıdır.
Bu sebeple, bir hastada etkili olan bir metod ve yaklaşım bir diğeri için uygun olmayabilir.
Bütüncül psikoterapinin ilgi odağı hasta ile terapist arasındaki terapö�k ile�şim ve hastayı
iyileş�ren öznel faktörlerdir.
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Norcross ve Newman (1992) ‘a göre Bütüncül Psikoterapinin gelişiminde 8 ana faktör rol
oynamış�r. Bunlar;
1) Farklı psikoterapi yaklaşımlarının sayısının önemli ölçüde artması
2) Herhangi bir terapi metodunun etkinliğinin belirgin şekilde ispatlanamaması
3)Herhangi bir teorinin, patolojiyi, kişiliği ve davranış değişikliğini öngörmede ve açıklamada
yeterince başarılı olamaması
4) Kısa süreli psikoterapilerin öneminin ve sayısının artması
5)Klinisyenler ve akademisyenler arasındaki ile�şimin, terapö�k deneyime karşı isteği
ar�rması
6)Uzun süreli psikoterapilere verilen kısıtlı ekonomik destek gerçeğinin psikoterapik tedavinin etkisinin ar�rılması istek ve talebini doğurması
7)Tüm psikoterapilerde başarıyla sonuç alınmasını sağlayan ortak faktörlerin belirlenmesi
8)Psikoterapide bütünleşmeyi konu alan profesyonel organizasyonların yayınların,
konfeansların artmasıdır.
Norcross ve Newman (1992)ın belirlediği bu 8 ana faktörün yanı sıra, terapist hangi ekolden
olursa olsun, terapö�k alyansın hastanın iyileşmesinde önemli bir unsur olarak araş�rma
sonuçlarında yer alması da Bütüncül psikoterapilerin gelişimindeki ana unsurlardan biridir.
Horvath and Symonds’ın (1991) 24 çalışma üzerine meta-analiz yap�ğı çalışması iyi bir
terapö�k alyans ile olumlu terapö�k sonuç arasında güvenilir bir bağ olduğunu gösteriyor.
Daha güncel bir meta-analiz çalışması da gerek ye�şkin gerek ergen psikoterapilerinde
alyans ve olumlu sonuç arasındaki bağlan�yı ortaya koymaktadır. (Mar�n et al., 2000; Shirk
and Karver, 2003;Karver et al., 2006) Hasta ile tarapist arasındaki ilişkiye vurgu yapan
Bütüncül Psikoterapinin son 30 yıl içerisinde dört ana ekolde geliş�ğini görüyoruz. Eklek�k
Psikoterapiler, Entegra�f Psikoterapiler, Ortak Faktörler ve Asimila�f Psikoterapiler.
Teorik entegrasyonu amaçlayan Entegra�f Psikoterapi, diğer 3 bütüncül psikoterapi
yaklaşımına göre daha karmaşık ve daha önemli kabul edilmektedir. Ancak terapi ekolleri
arasındaki bilimsel uyumsuzluk ve felseﬁ farklılık nedeniyle teorik anlamda bir entegrasyonu
oldukça iddialı ve imkansız bulan teorisyenler de mevcu�ur. (Franks, 1984; Lazarus, 1992;
Messer, 1992). Entegra�f psikoterapi teorisyenleri; psikolojik fenomenleri genellikle çevresel,
mo�vasyonel, bilişsel, duygusal etkileşimlerle açıklama eğilimindedirler. İnsanı tek perspek��en ele almak yerine ,duygusal, davranışsal, bilişsel,ve ﬁzyolojik bütünlüğü içinde
ele alarak, tek perpek��en açıklayan teorilerin birbirleriyle çelişmediğini, bunun yerine
birbirlerini tamamlayan modüler bir sistem olduğunu söylerler. İnsanın bir takım ruhsal
özelliklerinin de yer, zaman ve bağlama göre farklı bir alt yapıdan gelebileceğini iddia eden bu
ekol, teorik zemini ve pra�k teknikleri de birleş�rmeye çalışmaktadır.
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Türkiye’de Bütüncül Psikoterapinin Entegra�f ekolünü benimseyen Psikoterapi Ens�tüsü
,psikoterapistlere 3 yıl boyunca verdiği teorik, formülasyon ve süpervizyon eği�mlerinde
temel olarak, Bilişsel- Davranışcı, Psikanali�k Psikoterapiler ( Dürtü Ça�şma, Ego Psikolojisi,Nesne İlişkileri (Kernberg,Masterson), Kendilik Psikolojisi,Öznelerarası Alan), Varoluşculuk
Psikoterapi alanlarında entegrasyonu hedeﬂeyen bir duruş sergilemektedir. Ens�tü, insanın
ruhsal yapısına bakış açısını “ Kavun metaforu” ile açıklamaktadır. Nasıl ki bir kavunun
hamlıktan olgunluğa geçiş süreci varsa, insanın da ruhsal yapısı benzer sistem ile olgunlaşır,
ayrışır ve özgünleşir. Kavunun daha fazla güneş gören taraﬂarı daha çabuk olgunlaşırken,
güneş görmeyen tara� ham kalır. Gereğinden fazla yağmura doluya maruz kaldığında
kavunun üzerinde çürükler, kusurlar var olur. Tıpkı bunun gibi insanın da yaşadığı duygusal
travmalar onun bir tara�nın daha arkaik yapıda kalmasına sebep olur.
Kişi bir yönüyle ödipal, bir yönüyle preödipal bir yönüyle nevro�k bir tablo sergileyebilir.
Kişinin çevreden aldığı farklı etkilere göre farklı örgütlenme yapısı ak�f olabilmektedir.
Bayan A. Olgusu
Psikoterapi Ens�tüsünün Entegra�f yaklaşımını uygulayan psikoterapist tara�ndan psikoterapik destek verilen Bayan A. vakasının, entegra�f psikoterapinin uygulanmasındaki teorik bakış
açısını yansıtması ve pra�k tekniklerin seçimi noktasında zengin ve özgün bir örnek olduğu
düşünülmektedir. 16 yıldır medikal tedaviye rağmen yineleyen depresif ataklarla seyreden
major depresyona eşlik eden OKKB tablosunun , 16 yıl sonra hastanın 32 seans terapi süreciyle olumlu sonuçlanması , bu olgu üzerinden entegra�f terapide hastayı iyileş�ren tedavi
faktörlerinin analiz edilmesinin sebebi olmuştur.
Tanımlama
Bayan A, 35 yaşında 2 çocuk annesi (ikiz erkek 7yaş) bir ev hanımıdır. Lise mezunu, müslüman,
dindar bir bayandır. Ba� Karadeniz bölgesinde yaşayan bir ailenin 4 çocuğundan en
küçüğüdür. 16 yıldır evli olduğu 46 yaşındaki eşi Libya ve İzmir’de �caretle uğraşmaktadır.
Bayan A, haya�nın ilk 19 yılını (evlenene kadar) ailesinin yanında, evlilikle beraber evliliğin ilk
7 yılını Libya’da geçirmiş�r. Çocukların olmasıyla beraber son 8 yıldır İzmir’de ikamet etmektedirler. Eşi, işi gereği bir süre Libya, bir süre İzmir’de kalmaktadır. Bayan A , eşi tara�ndan acil
olarak götürüldüğü devlet hastanesinin psikiyatri uzmanının yönlendirmesiyle psikoterapi
sürecine başlamış�r.
Temel şikayet-Geliş Nedeni
Günlerce yataktan çıkmama, konuşmama, ağlama, sinir krizleri, in�har düşünceleri gelişen
major depresyon atağı ile eşi tara�ndan hastaneye götürülen Bayan A, doktorun yatarak
tedavi tavsiyesini kabul etmemiş ve ayakta farmakolojik tedavi başla�larak psikoterapiye
yönlendirilmiş�r.
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Bayan A, yorgunluk, bitkinlik, çökkün ruh hali, belirgin yaşam enerjisi kaybı, ölme isteği gibi
depresif duygu durumunu evlilik sonrasında aralıklı ataklarla yaşamaktadır. Evliliğin ilk
yıllarından i�baren sinir krizleri ile acil servise başvurarak ilaç desteği almış�r. Halen
aralıklarla sinir krizleri geçirerek eşine ve kendisine zarar verdiği dönemler olmaktadır.
Bayan A, depresif duygu durumunun hakim olmadığı zamanlarda, aceleci, sabırsız, gergin,
huzursuz, kuralcı ve mükemmeliyetçi kişiliği ile dikkat çekmektedir. Günlük işlerini sürekli
planlayan ve bu planı zamanında tam istediği gibi mükemmel tamamlayabilmek için kendine
eşine ve çocuklara karşı oldukça zorlayıcı davranan, dolayısıyla işler tamamlanana kadar
gerginlik ve huzursuzluk yaşayan ve yaşatan bir yapıdadır. Yapılması gereken herhangi
bir günlük ru�n ak�vitede bile ( ev işi, yemek, alışveriş, pikniğe ya da misaﬁrliğe gitme gibi) bu
gerginliği yaşayan A., bunları istediği gibi zamanında yap�ktan sonra da kendini oldukça
yorgun ve bitkin hissetmektedir. Herhangi bir sebeple yapmayı planladığı iş, zamanında
tamamlanmazsa agresyon, frustrasyon ve devamında çökkünlük hislerini dönüşümlü yaşamaktadır. Kendini beceriksiz, başarısız hissedip, hayat enerjisini kaybederek depresif duygu
durumuna dönmektedir.
Kişisel geçmiş- Aile geçmişi
4 kardeşin en küçüğü olan A’nın bir ablası 2 ağabeyi var.En küçük ağabeyi ile arasında 17 yaş
fark olan A.,istenmeyen ve beklenmeyen bir çocuk olarak dünyaya gelmiş�r. Başlangıçta
babası ve annesi bebeği aldırmak istese de akrabalarının “belki bu çocuk size bakacak”
demesi üzerine vazgeç�klerini söylemiş�r. Çocukluğunda ve şu anda da anne babasından
duygusal olarak kopuk olan Bayan A., kendisini ağabeylerinin eşleri olan
yengelerinin büyü�üğünü ve çocukluğunda yeğenleriyle oyun oynadığını söylemektedir.
Kimsenin kendisine karışmadığını istediği gibi oynadığını ha�a şımarık bir çocuk olduğunu
ha�rlamaktadır. Çocukluğunu, etra�yla pek ilgisi olmayan kendi kendine eğlenen, ama
istediği birşey olmadığında da huzursuzluk çıkararak istediğini elde eden bir çocuk
olarak ha�rlamakta. Ailenin en büyük çocuğu olan ablası, ailenin onaylamadığı biriyle
kaçarak evlenmiş ve halen ailesiyle görüşmemektedir. Annesinin sıklıkla Bayan A!ya “neyse ki
ablandan çek�ğimi senden çekmedim” dediğini söylemektedir. Babasının aceleci ve gergin
bir yapısı olduğunu söyleyen Bayan A, özellikle bir yere giderken babasının telaşlı bir
şekilde herkese “hadi, hadi çabuk” dediğini ve “asla hiçbir yere geç kalmayın” diyerek öğütlediğini ha�rlıyor. Annesinin de genellikle kendisine uzak olduğunu ancak Bayan A hastalan
dığında aşırı telaş yaparak sağa sola koşturarak çırpındığını ve babasıyla tar�ş�ğını ha�rlamaktadır. Bayan A., ilkokul,ortaokul ve liseyi ailesinin yanında tamamlamış�r. Ergenlik
döneminin rahat geç�ğini ailesinin baskıcı olmadığını arkadaşlarıyla kafe, sinema vb. gezerek
sorunsuz bir ergenlik geçirdiğini söylemektedir.
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Lise haya�nda orta düzeyde başarılıdır. Babasının zaten üniversiteye göndermeyeceğini
bildiği için, üniversite hedeﬁnin ve isteğinin hiç olmadığını bu yüzden de kendisini zorlamadan
rahatça okuduğunu söylemiş�r. Liseyi bi�rdikten sonra bir teks�l atölyesinde işe başlayan A.,
haya�nın en güzel döneminin atölyede çalış�ğı zamanlar olduğunu söylemiş�r. Vardiya şeﬁ
olarak çalış�ğı bu atölyede Bayan A., oldukça başarılı ve hızlı bir şekilde
çalışarak 2 vardiyada çıkarılan ürün sayısını tek vardiyada tamamlayarak yöne�cilerinden
övgü toplamış�r. Diğer vardiya şeﬂeri Bayan A.’ya bu kadar hızlı çalışmamasını, yöne�cilerin
eleş�rilerine maruz kaldıklarını söylemiş�r. Bayan A.,tüm işi yine tek vardiyada bi�rerek
diğer vardiyada makine kapa�p sohbet e�klerini keyiﬂe anlatmaktadır. Bu dönemde bir
erkek arkadaşı olmuş ve onunla uzun telefon görüşmeleri yapmış�r.
Konuştuğu kişi ile evlilik düşüncesi oluşmaya başlarken, eşi ailesiyle beraber Bayan A’yı istemeye gelmiş�r.Bayan A., önce önemsemediği bu olay karşısında, ailesinin eşini çok beğenmesi
ve onaylaması karşısında onlar için evlenmeyi kabul etmiş�r (Ailenin onaylamadığı biriyle
kaçarak evlenmiş ve bir daha ailesi ile görüşmemiş olan abla faktörü de A.’nın bu evliliği kabul
etmesinde de etkili olmuş olabilir) Eşinin sık sık Libya’ya gidip gelmesinden dolayı evlilik
öncesinde birbirlerini yeterince tanıyamamışlar ve evlendiği günü “ölüme gider
gibi düğüne gi�ğini” söylerek tanımlamış�r. ”Nasıl olsa bir gün öleceğim, düğün günüm ölüm
günüm olsun” diye düşündüğünü söylemektedir. Düğün günü sabahı abisinin kızı traﬁk kazası
geçirerek vefat eder . Bayan A’nın babası düğünü iptal etmek istemez, akşam düğün yapılır ve
babası bu durumu ”bugün bu evden iki cenaze çık�” diyerek yorumlar. Düğünden sonra
bir ha�a kayınvalidesinin evinde kaldıktan sonra Libya’ya göç ederler. Bir ha�a boyunca
kendisine şe�atli ve iyi davranan eşini tanıdıktan sonra rahatlayarak ona güvendiğini
söylemekle beraber Libya’ya gidişini “istemediğim bir hayata gidiyor gibiydim” diye
açıklamaktadır. Dil bilmemesi sebebiyle tamamen eve kapandığı ve ancak eşiyle dışarı
çıkabildiği, kimseyle ile�şim kuramadığı, kendine güvenin tamamen yok olduğu bir hayat
başlamış�r Libya‘da. Tüm haya�nı eşine bağımlı bir şekilde geçirdiğini onun
eve gelişini bekleyerek, gün içinde eşiyle uzun telefon görüşmeleri yaparak oyalandığını
söylemektedir. Evliliğinin ilk bir yılı içinde ha�ada bir sinir krizleri geçirmeye başlamış�r. Bir
gün mu�akta hamamböceği görmesiyle kendini kaybedip aşırı şekilde çığlık çığlığa bağırmış
sonrasında temizlik obsesyonları başlamış�r. Rüyalarında sürekli böcekler görmeye ve
abar�lı şekilde temizlik yapmaya başlamış�r. Bu dönemde eşiyle rahatça muhabbet
edebilmek ve gezebilmek için eşi yokken tüm işlerini yapıp eşi geldiğinde
birlikte rahatça oturmak ya da gezmek için uğraşmış, ve ev işlerinde acele ederek belli zaman
içinde tam istediği gibi tamamlama çabaları başlamış�r. 5 yıl sonra apartmanlarına taşınan bir
Türk ailedeki bayanla dil kursuna başlamış ve devamında üniversiteye kaydolmuştur. Sadece
çevre edinmek ve evde sıkılmamak için başladığı bu üniversitede her sınav sonrasında
sinir krizleri geçirmeye başlamış ve doktorların “bırak üniversiteyi” demesi üzerine yarım
bırakmış�r.

72

DUBLİN SUNUMLARI

Sınav öncesinde tamamen sınava kilitlenerek gece gündüz çalış�ğını ve sınav esnasında
kaygısı yüksek olsa da sınavı başarı ile tamamladığını, sınav sonrasında “biliyordum niye
yapamadım, istediğim gibi olmadı” diye kendine kızarak kriz geçirdiğini söylemiş�r.
Şu anda da devam e�ği bir çocuk gelişim kursunun sınavları ile ilgili yine
stresi yaşadığını belirtmektedir.7 yıl çocuk sahibi olamayan Bayan A., gördüğü tedavi
sonrasında ikiz çocuklarına hamile kalınca Türkiye’ ye dönme kararı verirler. Annelik konusunda da oldukça mükemmeliyetçi olan Bayan A., çocuklarını bir saatliğine
bile olsa kimseye emanet etmeden büyü�üğünü söylemiş�r. İkisi arasında eşitliği sağlama
noktasında takın�lı davranışları mevcu�ur. (Birini ne kadar kucağına aldıysa diğerini de o
kadar almalı. İkisini aynı anda aynı miktarda emzirmeli ve yedirmeli vs.)
Libya’da iken, eşinin onunla çok ilgilenip destek olduğunu ancak çocuklar olunca ve İstanbul’a
yerleşince eşinin eskisi kadar destek olmadığını düşünmektedir. Bu durum onu fazlasıyla
etkilemektedir ve bu konuda eşiyle sürekli konuşmakta ve şikâyet etmektedir. Bayan A., eşini
sakin ,rahat, anlayışlı, merhametli biri olarak tanımlarken, eşinin kendisini anlamadığını da
söylemektedir. Anlaşılmadığını hisse�ğinde ya da anlaşamadıkları bir durum olduğunda
da depresif duygu durumu ak�ﬂeşmektedir. Duygusal ih�yaçlarının karşılanmadığını
düşünen Bayan A., yine de eşiyle evli olmaktan mutludur, sevdiğini ve sevildiğini hissetmektedir. Bayan A.’nın geleceğe yönelik belirgin hedef ve emelleri yok. Yaşamayı bir yük ve ağır
sorumluluk olarak görüyor ve kendini yaşama karşı çok yorgun hissediyor. Bir kez İstanbul’a
yeni yerleş�kleri zamanda, bir defa da seanslara başladığı süreç içinde ilaç içerek in�har
teşebbüsünde bulunmuştur.
Zihinsel durum
Bayan A., temiz ama tekdüze bir giyim tarzı olan,başörtülü, kilolu bir bayandır. Yüzünde
oluşan sivilceleri mütemadiyen yolduğu için yüzünde kızarıklıklar ve lekeler mevcut.
Konuşması düzgün, net , anlaşılır, ses tonunda ise direk�f veren bir �nı vardır. Duygusu genellikle çeşitli ve yoğundur. Aile ve geçmişi ile ilgili durumları anla�rken donuk , yakın geçmiş ve
şimdiki zamanda eşiyle ilgili olayları anla�rken ise oldukça canlı değişken duygu durumu
sergilemektedir. Hüzün ve üzüntüyü yaşadığında ka�larak ağlamakta ve sakinleşmekte
oldukça zor ve uzun olmaktaydı. Düşünce bozukluğu yoktur. Zeki ve dikkatli biridir.
Vakanın Entegratif Formülasyonu
DSM 5 ‘e göre: OKB, Depresyon, OKKB Bilişsel ve Davranışsal öğeler: Bayan A.’nın tüm işleri
zamanında, mükemmel şekilde tam yapma kaygısı, ve bunu başaramadığında
“yetersizlik , çaresizlik” duygusunun ak�ﬂeşmesi haya�nın her alanında varolan bir döngüdür.
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Babasını “aceleci ve sabırsız” olarak tanımlaması, bu noktada babayı model aldığını
düşündürmekle beraber, işler zamanında ye�şmediğinde babanın agresyonundan kaçınmak
için öğrenmiş olduğu bir savunma da olabilir. Teks�l atölyesinde hızlı ve mükemmel iş
çıkarmasının patronları tara�ndan ödüllendirilmiş olması ile de bu davranış
pekişmiş olabilir. Bu noktada hızlı ve mükemmel iş yapma davranışının bir sosyal öğrenme
ve bir edimsel şartlanma olduğu düşünülebilir. Bayan A., “ ya hep ya hiç” düşünme tarzı ile
bilgi işlemede sistema�k hata yapmaktadır. Ev işlerinde ve diğer herhangi bir işinde, başladığı
bir işi mükemmel tamamlayabilecekse başlıyor, bunu yapamayacağını düşündüğünde
ise tamamen boş veriyor. Boş verdiği zamanlarda kendini beceriksiz, yetersiz hissediyor ama
ortayolu bulamıyor. “Hep bir şeyler varmış da ben ye�şemiyormuşum duygusunu yaşıyorum.
İçimde bitmek bilmeyen bir koşuşturmaca var. Bu koşuşturma beni çok yoruyor” demektedir.
Bayan A.’nın kendisi ile ilgili algısı “kusursuz ve mükemmel ev hanımı anne ya da beceriksiz
yetersiz bir ev hanımı ve anne “ iki uç noktasında gidip gelmektedir. Bayan A.’nın “kusursuz bir
anne olmalıyım” afonksiyonel şemasının al�nda yetersizlik temel kabulu olduğu
düşünülmüştür.
Özerk ego işlevleri:
Danışanın dış gerçekliği test etme yeteneğinin genel olarak sağlıklı olduğu gözlemlenmektedir. Egonun, duygu regülasyonu yapma kapasitesinin zayıf olduğu,yoğun duygulanımda
egonun saldırganlık dürtü kontrolü işlevinde de bozulma olduğu görülmektedir. Kendisine ve
eşine yönelen şiddet davranışları olmuştur.
Kişiliğin dinamik özellikleri
Dürtü Çatışma Kuramına göre
Bayan A., eşine bağımlı pasif bir hayat sürdürmektedir. Ev dışındaki tüm işleri için eşini beklemekte onunla birlikte yapmaktadır (Eşi işi gereği ayın yaklaşık 15-20 gününü şehir dışında
geçirmektedir). Duygularını ya�ş�rma, kendini sakinleş�rme becerisi zayıf olan Bayan A.,
günde yarım pake�en fazla sigara tüketmektedir. Pasif edilgen bir hayat sürmesi, kendini
ya�ş�rmak sakinleş�rmek için oral tatmin ih�yacında olması oral dönem ﬁksasyonunu
düşündürmektedir. Annesinin geç yaşta istemeyerek dünyaya ge�rdiği Bayan A., çocukluk
anılarında annesiyle ilişkisi hakkında “uzaklık” hissinden bahsetmekte ve kendisiyle ağabeylerinin eşi olan yengelerinin ilgilendiğini ve çoğunlukla yeğenlerinin oyuncaklarıyla oynayarak
vakit geçirdiğini söylemektedir. Temizlik düzen konusundaki takın�ları, simge üzerinden
yap-boz düzeneği olarak değerlendirilebilir. Evini simgesel anlamda kontrol edebildiğinde
rahatlayan,
bunu
yapamadığında
kontrolünden
çıkan
durum
karşısında
ise tamamen pasiﬂiğe düşen bir döngü içindedir. Çoğunlukla ödipal rekabete dayanamayan
preödipal bir tablo sergilemektedir.
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Nesne İlişkileri- Masterson’a göre
İlk seansa eşi ile birlikte gelen ağır depresyon tanısıyla ilaç kullanmaya henüz başlayan A.’nın
eşinin yanında iken depresif belir� göstermeyip canlı ve enerjik oluşu klinik gözlem olarak not
edilmiş�r. Tüm düşünce ve duygularını eşiyle paylaşmak istemekte her koşulda onu dikkatle
dinlemesini ve anlamasını beklemektedir. Huzur ve mutluluğu eşinin eve ne zaman geleceği,
ne kadar kalacağı onunla ne kadar ilgileneceği, onu ne kadar dinleyip anlayacağına bağlı
olarak değişim göstermektedir. 16 yıllık evli olduğu eşinin evlendiğinden beri aynı ru�n ile
yurt dışı seyahatleri olmasına rağmen, Bayan A., eşinin gidişine halen olumsuz
tepki vermekte ve agresif davranmaktadır. Eşinin iyi ve kötü içselleş�rilmiş imgeleri arasında
bölünmeler göstermektedir. Bölünme, hastanın kendisi ve diğerleri hakkındaki “iyi” imgesinin
“kötü” imgeler tara�ndan bas�rılmaktan koruyan bir savunma yoludur. Kişi, kötü imgelerin iyi
imgeleri tehdit e�ğinden ve sonunda yok edeceğinden korkar.(Kernberg,1975,s.25).
Bölünme bir sahte ,savunmacı kendiliğin geliş�rilmesine yol aç�ğında ortaya bireyin gerçek
kendiliğin gelişimi için ağır olumsuz sonuçlar çıkar. (Masterson,Klein,s.91). Bayan A.,eşi
tara�ndan beklediği ve istediği gibi dinlenilip anlaşıldığını hisse�ği zamanlar eşini “merhametli, sabırlı, ince düşünceli” olarak tanımlarken, kendisine uzak hisse�ği zamanlar ‘ duvar
gibi, duygusuz, anlayışsız’ ifadelerini ö�e ve yılgınlıkla kullandığı görülmüştür. Tüm bunlar
Bayan A.’nın ayrışma bireyleşme süreçleri ile ilgili sıkın�sı olduğuna işaret etmektedir. Birincil
özdeşim nesnesi olan anne ile sağlıklı şekilde ayrışamamış olan Bayan A., anne yerine eşini
ikame ederek kendilik ve nesne konsolidasyonunun tam olarak gerçekleşmediğini göstermektedir. Winnico�’a göre ayrılmış kendiliğin olgun şekilde bağlandığı “öteki kişi” zaman içinde ve
değişen duygusal valanslara rağmen her zaman ayrı, bütün ve tutarlı olarak algılanır. Olguda
bu tutarlılık görülmemektedir. Bayan A.’nın yön bulma ve araba kullanma becerisinin eşinden
daha gelişmiş olmasına ve eşinin bu konudaki tüm teşvikine rağmen, A. arabayla ilçe dışına
çıkmayı reddetmektedir. İlçe dışına çık�ğında içindeki kaygı artmakta ve korku bunal� hisset�ğini söylemektedir. Libya’da dil bilmediği için tamamen eşine bağımlı bir hayat süren Bayan
A., İstanbul’a gelince eşinin “ar�k memleke�mizdeyiz, kendi işini kendin
halledebilirsin” demesi üzerine bilemediği bir korku yaşamış sanki kaybolacağı ve yapayalnız
kalacağı korkusuna kapılmış�r. İlçe dışına çıkmak ve “kendi işini kendi halletmek” Bayan A için
bireyleşme ve kendilik ak�vasyonu anlamına geldiği düşünülerek , Masterson’ın borderline
üçlüsü olarak açıkladığı kendilik ak�vasyonu- terk depresyonu-savunma döngüsünün burada
tekrarladığı görülmektedir. Yaşadığı bunal� hislerini kendilik ak�vasyonu ih�mali karşısında
düştüğü terk depresyonu duygulanımı, bu eylemi gerçekleş�rmeyi reddetmek ise , duygulanımdan kaçınmak için regresyon ve yapışma savunmaları olarak açıklayabiliriz.
Masterson’ın“gerçek kendilik” kavramı temelde sağlıklı bir kişilik gelişimi ve yapısına
işaret eder.
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Bu kavram, olgun ayrılma, bağlanma, bireyleşme ve özerklik becerilerini, yani kendiliğin
başkaları ile birlikte ve tek başına yaşadığı deneyimi ve bu becerilerin kişilik yapısı içinde
entegrasyonunu
içerir.
Bu
anlamda
olgunun,
gerçek
kendilikten
uzak, sahte kendiliğin savunmalarına tutunmuş olduğunu söyleyebiliriz. Olgunun tam nesne
tam kendilik algısı oluşmadığından borderline kişilik örgütlenmesi içinde olduğu
düşünülmüştür. Savunmalarını terk edilmeye karşı oluşturması, nesne ile bağlan�da kalma
isteği
ve
duygulanımdaki
instabilite
borderline
kendilik
bozukluğunu
düşündürmüştür. Evin düzenini kontrol al�nda tutma çabaları ve aşırı temizlik bir eyleme
vurma davranışı olarak düşünülebilir. Eyleme vurma, depresyona karşı oluşturulmuş savunmalardır. Eyleme vurmaların şiddet derecesi, bölme mekanizmasının şiddet derecesi hakkında bilgi vermektedir. Genellikle kontrol eden-edilen, terk eden-edilen diadları ak�f olmaktadır. Bayan A., 6 yaşlarında iken yaşadığını ha�rladığı bir anının, nesne ilişkileri bağlamında
kendilik ve nesne diadlarında, öznelerarası bağlamda ise olumsuz duygusal deneyimin sebep
olduğu yaşan�sal döngüsü üzerinde önemli bir yeri olduğu düşünülmüştür. Bayan A., 6
yaşlarında iken bir bayram günü hep birlikte gideceklerini düşündüğü dedesinin evine gitmek
için tüm ailenin arabaya bindiğini ve annesinin arabada yer kalmadığını
söyleyerek Bayan A’ya yengesiyle kalmasını söyleyip arabanın kapısını kapatmaları üzerine,
Bayan A uzun süre arkalarından ağlayarak koşmuş ve arabanın durmayacağını anladığında
ö�e ile eve dönerek annesinin bayram için yap�ğı tenceredeki sarmaları ocağın al�nı açarak
yakmış�r. Bu durum ailenin son çocuğu olarak istenilmeden dünyaya ge�rilen Bayan A’nın
aile içinde kendini ait hissedebildiği bir alanı olmaması , ﬁziksel ih�yaçlarının mekanik olarak
karşılanmasına rağmen duygusal ih�yaçlarının görülmemesini simgeleyen bir
anıdır. Aynı zamanda Bayan A.’nın terk edilmeye karşında verdiği agresif tepki örüntüsünü
açıklamaktadır.
Kendilik Psikolojisi- Kohut’a göre
Yukarıda bahsedilen anı ve Bayan A.’nın aile öyküsüne bakıldığında annenin tepkilerinde
eşduyum ve güvenilirliğin belirgin olarak eksik olduğu görülmektedir. Kohut’a göre annenin
tepkilerinde eşduyum ve güvenirlilik belirgin olarak eksikse, o zaman arkaik koşulsuz
mükemmellik imagosuna yapılan ya�rımın yavaş yavaş geri çekilmesi mümkün olmaz,
dönüştürerek içselleş�rme gerçekleşmez. Böylelikle, ruhun, sınırları belirsiz bir mutlak
mükemmellik imagosuna bağlılığı sürer, narsisis�k dengeyi tekrar tekrar kuracak olan iç
işlevleri
gelişmez,
narsisis�k
yaralanmalar
karşısında
savunmasız
kalır.
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Bunlar, narsisis�k dengedeki bozulmalara aşırı duyarlılık gösterme biçiminde ortaya çıkar.
Dengeyi
bozana
gösterilen
tepki
de
kendini
tamamen
geri
çekme ile bağışlanamayan bir hidde�n karışımıdır. (Kendiliğin Çözümlenmesi syf.71-72)
Bayan A.’nın eşi tara�ndan sürekli aynalanma ih�yacı ve eşinin uzak olduğu kendini yeterince
anlamadığı zaman yaşadığı frustrasyonu bir narsisis�k yaralanma olarak açıkladığımızda,
yaralanma sonrası eşine ve zaman zaman kendisine yönelen agresyon ve depresif
duygudurumu
ile
geri
çekilmeyi
de
narsisis�k
dengeyi
bozana
karşı
gösterilen bir tepki olarak değerlendirebiliriz. Kohut’un iki kutuplu kendilik olarak açıkladığı
kendiliğin ikinci kutbu olan idealize edilmiş ebeveyn imagosunda, “acele ve zamanında asla
geç kalmayarak “iş yapmayı öğütleyen baba imgesinin içselleş�rilmesiyle, Bayan A’nın “Hep
bir şeyler varmış da ben ye�şemiyormuşum duygusunu yaşıyorum. İçimde bitmek bilmeyen
bir koşuşturmaca var.” cümlesinden anlaşıldığı üzere baba tara�ndan aynalanma ih�yacını
giderme isteği ile yapılacak işlerde mükemmellik ve acele tavır içinde olması, yapacağı
işin istediği hız ve mükemmellikte olamayacağını anladığında ise tamamen bırakması ve geri
çekilmesi, narsisis�k kırılma olarak açıklanabilir.
Güdülenme Sistemine göre
Lichtenberg, Fossage insanın temel ih�yaçlarını karşılamak üzere davranışsal olarak gözlemlenebilen, nöroﬁzyolojik bağlan�lara sahip olan 7 temel güdülenme sistemi açıklamışlardır.
Bu vakada özellikle bağlanma ve yakınlık kurma ih�yacı belirgindir. Yaşamın erken döneminde
bakım veren öteki tara�ndan sağlıklı şekilde karşılanmayan bağlanma yapısının, gelecekteki
ilişkiler üzerindeki etkisini
sıkın� içinde olduğu zaman kişinin bir rahatlama beklen�si,
asabi bir gerilim
ya da kaçınma ve geri çekilme olarak açıklayabiliriz.
Bayan A.nın sıkın� içindeyken eşi tara�ndan rahatla�lma beklen�si ve ih�yacı( uzaktayken
uzun süren telefon görüşmeleri, yanında iken sürekli anlaşılma,kapsanma ih�yacı) karşılanmadığı zaman agresif davranışlar göstermesi(asabi gerilim) sonrasında artan depresyon
semptomları bir tür geri çekilme davranışı olarak açıklayabiliriz. Bu ilk örüntüler,
duygulanım yüklü etkileşimler olarak kodlanıp işlemsel bellek olarak geri ge�rilmektedir.
Gelişimsel Öncüller –Uyumlayıcı özellikler
Bayan A.’nın Ba� Karadeniz ’den Libya’ya, Libya’dan İzmire göç etmesi sebebiyle ve İzmir’e göç
ile beraberikiz çocuk annesi olması, onu sosyal ilişki kurma ve çevre edinme noktasında sınırlamış�r. Eşi tara�ndan önemsenen bir konumu vardır. Eşi yurt dışında olmadığı zamanlarda
Bayan A.’nın ,mutlu olabilmesi için çabalamaktadır.
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Bayan A.’nın iyi olduğu ve kendi işlerinin üstesinden geldiği zaman eşi tara�ndan yalnız
bırakılacağına
inanmasının
prognozu
olumsuz
etkileyeceği
düşünülmüştür.
Vakanın ortalama üzeri zihin düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir. Daha fonksiyonel bir
hayat sürmek için psikolog ve psikiyatriste gitmesi onun güçlü yönleri olarak düşünülebilir.
Kendini objek�f olarak değerlendirebilen ve gerçekçi bakabilen bir tara� vardır. Değişmeyi
istemesi onun güçlü yönüdür.
Tedavi Süreci
Bir ha�a boyunca yemek yememesi ve yataktan hiç çıkmadan yatması sonrasında eşi tara�ndan hastaneye götürülen Bayan A, hastanedeki psikiyatri uzmanının ya�ş önerisini kabul
etmemiş�r. Ayaktan tedaviyi kabul edip doktorun psikoterapi önerisiyle psikoterapi seanslarına başlamış�r. İlk görüşmeye eşiyle birlikte gelen Bayan A.’nın bahsedilen yoğun depresif
duygulanımı ile ilgili belir� göstermemiş olması ilk planda terapis�n
dikka�ni çeken unsur olmuştur. Danışanın dış gerçekliği değerlendirme ye�sinin sağlıklı
olması psiko�k bir tablo ih�malini terapis�n zihninden elemiş�r. Depresyon ve OKB semptomları ile seyreden nevro�k örgütlenmeye yakın bir borderline kendilik örgütlenmesini (Kernberg) düşündüren bir tablo olduğu düşünülmüştür. Vakanın ayrışma bireyleşme süreciyle
ilgili sıkın�ları vardır. Ayrışma eylemleri karşısında terk depresyonu duygulanımı
uyanıyor, bu da gerileme ve yapışma savunma mekanizmasına neden oluyordu. Masterson’a
göre bozulmuş kendilikler, gerçek haya�aki zorluklara tepki verebilmek için gerçek kendiliklerini kullanamazlar, bunun yerine sahte savunmacı kendiliklerine yönelirler. Bu da kaçınma,pasiﬂik,inkar ve fanteziyle oyalanmaya yol açarak kendilik saygısı eksikliğini beslemeye
devam eder. (Gerçek kendilik,1985,s.55) Bayan A.’nın kendini sakinleş�rme becerilerinin
gelişmemiş olması, anlayan, kapsayan, ya�ş�ran; kendi psikolojik istek ve gereksinimlerine
uyum gösteren eşduyumlu bir ortam içinde bulunmadığına işaret etmektedir. Bu anlamda
ona eşduyum göstererek yerinde ve yeterince aynalayacak nesneyi dönüştürerek
içselleş�rmesi kendilik hasarlarının onarılmasında yardımcı olacağı düşünülmüştür.
Tedavi süreci içinde entegra�f yaklaşım sergileyen terapist, genel olarak teröpa�k duruşunun
sınırları belli olan ilişkisel, humanis�k, empa�k, arkadaş gibi ama mesafeli bir duruş olduğu
kana�ndedir. Terapist koşulsuz olumlu kabul sağlamaya ve danışanı için kapsayıcı bir çevre
sunmaya çalışmış�r. Bunlara ek olarak sağlıklı sınırlar sunarak ve aynı zamanda danışanı
empa�k olarak dinleyip “kapsayarak (holding)” terapist sağlıklı yeni bir nesne olmaya
çalışmış�r. Yönlendirmekten kaçınmış, fakat zaman zaman öğre�ci rolü olmuştur. Bilişsel
çarpıtmalar, danışanın kendini ya�ş�rması için nefes ekzersizleri ve kas gevşeme teknikleri
konularında bilgi vermiş�r.

78

DUBLİN SUNUMLARI

Ackerman ve Hilsenroth (2003)’un terapistlerin kişisel özelliklerinin seans esnasında terapö�k alyansı nasıl etkilediğini araş�rdığı kapsamlı çalışmasında, terapis�n gerçek, esnek, dürüst,
saygılı, sıcak, ilgili ve arkadaşça olmasının terapö�k i�fakı olumlu bir şekilde etkilediği sonucuna varmış�r. Buna ek olarak terapis�n “otan�k” olmasının ve profesyonel rolü oynamamasının danışanın da gerçekliğine katkıda bulunduğu düşünülmektedir (Dellman ve Lushington, 2012).
Tedavi Süreci
Tedavi sürecinde öncelikle detaylı hayat öyküsü alınmış ve duygusal travmalar üzerine yoğunlaşılmış�r. Sürecin başında Bayan A. yoğun duygulanım içinde olmasına, seans esnasında
gözyaşlarına boğulmasına rağmen bu duyguları söze dökemiyor, yoğun duygularına bir anlam
veremiyordu. Bu durumda travmaların sebep olduğu olumsuz duygu yoğunluğunun verbalize
edilmesine odaklanıldı. Terapist ego desteği ile danışanın kendi cevaplarını bulmasına
yardımcı olmayı hedeﬂemiş�r. Geçmiş olaylar ile bugünkü yaşan�lar arasındaki bağlan�lar
üzerine çalışıldı. Duygu dışavurumu ve regülasyonu için baba ﬁgürüyle çi� sandalye uygulaması yapıldı. Bu uygulama, danışanın içselleş�rdiği baba ﬁgüründen kendiliğini ayrış�rmasına
yardımcı oldu. Greenberg, Leslie S.; Malcolm, Wanda(2002)nın , kişilerarası problemleri olan,
kötü bir çocukluk geçirmiş olan 26 danışan ile yap�ğı çalışması, önemli ötekine karşılanmamış
duygusal ih�yaçlarını boş sandalye tekniği ileifade edenlerin, diğerine olan duygusunun ve
bakışının değiş�ğini ve belirgin olarak tedavinin iyi sonuçlandığını göstermiş�r.
İyi ve kötü nesne parçaları arasında yaşadığı duygusal salınım yüzleş�rildi. Terk edilmeye karşı
oluşturduğu yapışmacı ve geri çekilmeci tutumları yüzleş�rilerek, kendine verdiği zarar ile
ilgili farkındalık oluşturması sağlandı. Bu farkındalık kendilik ak�vasyonlarını güçlendirdi.
Sahte, savunmacı kendiliğin verdiği zararların ve gerçek kendilikteki aksaklıkların farkına varılması gerçek kendilik gelişimi için gerekli temel yapı taşlarıdır(Masterson,Klein,1976,s.75)
Yüzleş�rme, yorumlama ve zaman zaman bilgilendirme yolu ile kendilik ak�vasyonu
desteklendi. Yine Ackerman ve Hilsenroth’ın (2003) yukarıda bahsedilen aynı çalışmasında
terapis�n kullandığı tekniklerden, eksplorasyon, aynalama, doğru yorumlamanın da
danışanın duygularını ifade etmesini kolaylaş�rdığı ve terapö�k alyansı güçlendirdiği bulunmuştur. Terapist, danışanın haya�nda yeni bir güvenli nesne olmaya çalışarak, kendiliğin öteki
ile yeniden deneyimlenmesi ile danışanın yeni bir örüntü oluşturma sürecini takip e�.
Terapist yerinde ve yeterince aynalayarak kendilik nesnesi işlevi görmeye çalış�. Danışanın
terapist tara�ndan anlaşılmadığı zamanlar, danışanın hislerine yönelerek narsisis�k kırılma
aynayalarak yorumlanıp, incinmeye karşı dayanıklılığı ar�rılmaya çalışıldı. Kendini ya�ş�rma
ve sakinleş�rme becerilerinin gelişimi için nefes ekzersizi, ve kas gevşetme teknikleri
öğre�lmiş�r. Severek yap�ğı etkinlikler keşfedilerek haya�na katması sağlanmış�r.
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“Ya mükemmel derece temiz ve düzenli olmayım ya da pis,beceriksiz bir kadın yani ya hep ya
hiç” bilişsel çarpıtma üzerine bilişsel müdaheleler yapılarak bu şema üzerine çalışılmış�r.
Terapist, tedavi sürecinde kullandığı yöntem ve teknikleri, zihnindeki formülasyonun gerek�rdiği belli bir sırayla değil danışanın haya�nda ön planda olan ih�yaçlarını ve günlük yaşamdaki işlevselliğini etkileyen faktörleri sezgisel olarak hissedip (sağ beyin ile�şimi) terapi sürecinin akışına göre uygulamış�r.

SONUÇ:
Genellikle ha�ada bir seans olarak yaklaşık 11 ay devam eden psikoterapi seansları toplam 32
seans sonunda sonlandırılmış�r. Süreç içinde Bayan A.’nın depresif semptomlarında büyük
oranda iyileşme görülmüştür. Kendini ait hisse�ği rahatlıkla ifade e�ği sosyal ortamlarda
bulunma isteği artmış�r. Severek gi�ği bir çocuk gelişim kursunu tamamlayarak kitap
okumak ve öğrenmekten keyif aldığını deneyimlemiş�r. İki uç arasında devam eden
döngüsünden biri olan gergin ve agresif olarak her anı planlayıp, işlerini mükemmel ve
zamanında tamamlamak için acele edip koşuştururken agresif tutumları ile eşini ve çocuklarını da işgal ederek bunaltması, devamında döngünün diğer ucu olan bitap , yorgun ve ümitsiz olarak her şeyi tamamen bırakarak geri çekilme davranışında gözle görülür değişiklik
olmuştur. Bunu kendi ifadesiyle “İçimde acele etmemi söyleyen sesi cılız şekilde halen
duymama rağmen, yap�ğım işi keyif alarak yapabiliyor yarım kaldığında da dert etmeden
rahatça uyuyabiliyorum. Çocuklarımla neşe içinde oynayarak anın tadını çıkarabiliyorum.
Halen ��z bir bayanım ama bunun benim haya�mı devralmasına izin vermiyorum. Kendimi
sakinleş�rip , kendime söz geçirebiliyorum. Hiç olmadığım kadar huzurluyum.” diye ifade
etmiş�r. Eşinden ayrı kalmaya karşı verdiği tepkiler de haﬁﬂemiş, eşinden ayrışarak
korku duymadan bireyselliği yaşamaya başladığı gözlemlenmiş�r. Son 4 ay boyunca ayda bir
kez devam eden kontrol seanslarından sonra, danışanın isteği ve terapis�n onaylamasıyla
seanslar sona erdirilmiş�r.
Tartışma
Şüphesiz ki terapis�n ağırlıklı olarak entegre e�ği, bilişsel davranışcı kuram, Masterson
Kuramı ve Kohut kendilik kuramından herhangi birini tek olarak uyguladığında sağal�m sürecinin nasıl devam edeceğini ve ne kadar süreceğini öngörmemiz mümkün olmamak�r. Tek
başına bilişsel davranışcı bir uygulamanın semptomlarda azalmayı sağlayabileceği öngörülse
de, semptomların arkasındaki dinamikleri çözmekte yetersiz kalarak gerçek iyileşme sağlayamayacağı düşünülmektedir.
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Duygulanım ve davranışların al�ndaki dinamiklerin anlaşılmasıyla beraber, danışanın
oluşturduğu daha işlevsel yeni örüntülerinin pekiş�rilmesinde bilişsel ve
davranışcı müdahalelerin olumlu etkisi olduğu düşünülmektedir. Bayan A.nın sürecin başında, yoğun olarak eşduyum yapabilecek güvenilir nesne tara�ndan anlaşılma, kapsanma
ih�yacı belirgin iken Mastersonın nötral terapö�k duruşunun danışanın ümitsizliğini ar�racağı terapö�k i�fakın güçlenmesini zorlaş�rılacağı düşünülmüştür. İyi ve kötü nesne
temsillerinin konsolidasyonu sağlamada yüzleş�rme ve yorumlama etkili iken,
salt Masterson kuramı uygulamanın sağal�m sürecini daha uzun kılacağı öngörülmüştür.
Kohutyen tarzda empa�k duruş ile terapis�n kendilik nesnesi işlevi görerek yerinde ve yeterince aynalamasının kendilikteki hasarları onarmada etkili olduğu düşünülmüş ancak kendilikle nesnenin sağlıklı şekilde ayrışıp danışanın bireyselleşerek özerk ego oluşturma sürecini
zorlaş�racağı düşünülmüştür. Bu sebeplerle, bu 3 teori ve tekniklerin, terapis�n deneyim ve
sezgilerine dayanarak entegre etmesinin sağal�m sürecini olumlu etkilediği
düşünülmektedir.
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Begüm Uçman

15. BPT teorik dönem güzel geçiyor ya ben zaten 14. BPT’deki bir arkadaştan
öğrenmiş�m. Bir derse de ka�lmış�m. Derslerin nasıl geçeceği hakkında da bir
ﬁkrim vardı ama bizzat işin içine girince teorik bilgi aynı zamanda kendi içinde
uygulamaya dönüşüyor. Yani sürekli kendi içimde bir yolculuk oluyor her ders.
O bakımdan çok etkileyici geçiyor. Yani dersten çık�ktan sonra o üç gün sanki
bir ay boyunca düşünmemi yeni konuşmamı sağlıyor. O bakımdan beklediğimin
d e ötesinde geçiyor diyebilirim. Başka ne diyebilirim diye düşündüm
bir tara�an zaten bir de grubun içinde bir dinamik yakaladık. Bu ilk ay çok hızlı
bir şekilde gerçekleş�, hepimizin şaşırdığı bir konuydu. Dinamikle birlikte de
derslerin molalarında, öğle araları, akşamları sürekli bu üzerine konuştuğumuz
bir kendimizi aç�ğımız derste farke�ğimiz birbirimizin üzerinde gördüğümüz
şeyleri de paylaşma �rsa� buluyoruz. O sınıf dinamiği de çok rahatlıkla insanların kendisini açmasında
derse idrakını ar�rıcı bir şey o bakımdan da rahat hisse�riyor. Teorik bilgileri, işte hocanın anla�kları,
kitaplarla pekiş�ği zaman daha da akılda kalıcı oluyor. Bazen bu çeviri kitaplarda anlamakta zorluk
çek�ğim oldu ama hocanın anla�mı gerçekten kolaylaş�rıyor işi. Her anlamda dolu dolu geçiyor yani.

Semra Tanas
Eği�m olarak daha önce farklı eği�mlere gi�m ama nasıl söyleyeyim. Daha önce
hipnoza gelmiş�m ben hipnoza geldiğimde de eği�min farklılığını gördüm
Tahir Hoca’nın hani eği�mi verirken aynı zamanda da yaşatması hani ben çok
etkilemiş�. Beklen�m hani daha çok kendime dair şeylerdi, onu da karşılamış
oldu yani. Şu an benim için teorik olarak çok iyi hani bütüncül yaklaşmak her
olaya gerçekten çok güzel. Şuan 4. aya gireceğiz ama 4. aya girmemize
rağmen diğer aylardan da ayrın�lı olarak bahsediyor. Bir olaya çok farklı açılardan
bakabilmeyi öğreniyoruz orada. Bu da beni mutlu ediyor. Hani içerik olarak
çok iyi. En güzel yanı da eği�m alıyormuşuz gibi ama kendimize dair şeyler
öğreniyor olmamız. Yani bunun dışında benim kafamda oluşturduğum
beklen�yi karşılamış oldu. Ayrıca bir çok kuramı bir arada görmekte çok avantajlı.
Bir kuramı öğreniyorum ama sonu gelmiyor, diğer kurama gidiyorum. Nereden nasıl geçiş yapacağımı
çok kes�remiyordum. Ama burda hocanın çeşitli danışanlarıyla olan ilişkisi nerde durmamız gerek�ği
açısından bana çok büyük bir şey ka�yor. Şu an kuram oturduktan sonra şuan çok ye�şkin almıyorum,
daha çok çocuk alıyorum ama kuramlar oturduktan sonra ye�şkin almayı planlıyorum. Çünkü ar�k
hocanın o teorisinde nasıl geçiş yapacağım kısmını daha öğreneceğim diye düşünüyorum. Şu an belki
üç ayda çok büyük değişiklik oldu benim için. Benim için güzel, içerik olarak da güzel. Gerçi teoride
planlamamla aynı gitmiyoruz sanırım. Biraz daha geride gidiyoruz galiba ama hoca ye�ş�rir diye düşünüyorum.
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Yaprak Uslu

Yani gelmeden önce açıkçası ben buraya arkadaşımın vasıtasıyla gelmiş�m. Ondan
ön duyumlar almış�m, hem Tahir Hoca hakkında hem ens�tünün işleyişi hakkında.
O da 14.BPT’den bir arkadaşım ve hala devam ediyor. Açıkçası onun psikoterapi
anlamında evet çok şey katacak ama kendini tanıma anlamında da çok yararlı
olacağını söylemiş�. Evet şu an daha 1. yılımız ama onun dediğinin ne olduğunu
anlamaya başladım ve bu hoşuma gitmeye başladı. Her ay farklı bir şey farkediyorum
kendimde tamam iyi bir terapist olmak önemli benim için ama her şeyden
önemlisi kendimi daha çok tanımaya başladım. Farketmeden yap�ğım bir çok şey
oluyormuş bunları gördüm ve görmeye de devam edeceğimi düşünüyorum.
Her ay geldiğimde kendimle bir aydınlanama yaşıyorum. Küçük de olsa bir şey
farkediyorum bu hoşuma gidiyor. En güzel tara� bu geldi bana hani ens�tünün
Tahir Hoca’nın en büyük özelliği bu diye düşünüyorum. Teorik dönem gayet iyi
gidiyor, yolunda her şey. Bir sıkın� yaşamıyorum. Dediğim gibi sadece teorikte kalmaması çok güzel oluyor
benim için. Hani Tahir Hoca’nın dersten işte kendi içimizdeki arkadaşlardan mesela örnekler veriyoruz ya da
biz oraya çıkıp paylaşımlarda bulunuyoruz. Orada pra�k uygulamalarda oluyor ve bu ilk yıldan ilk dersten
i�baren başladı. Konuşmayla birlikte başlamış�k biz buna bazı şeyler daha yerinde oluyor. Şimdiye kadar bizim
eği�m sistemimizde hep teorikte kaldı. İşte ne bileyim psikoloji okurken de işte formasyon alırken de her şey böyle
teorikteydi. Hem uygulama hem teorikte iç içe günüm olması güzel oluyor açıkçası.

Temel Koçak
Şimdi bizim teorik eği�min ben 2 ayına ka�labildim en baştaki 3. Eği�mine
ka�lamadım. Zaten bizim önümüzde ki ay 4. eği�m olacak. 30 Ekimde gayet
bizim beklen�lerimizin üzerinde bir başlangıç yap�k diyebilirim. Konuların
teorik olmasına rağmen bizim bunu uygulamalarla birleş�rmemiz bize biraz
daha kalıcı bir bilgi sağlıyor açıkçası. Ayrıca Tahir Hoca’nın verdiği gerek bu
kitapla olsun gerek farklı kaynaklardan olsun bizim bilgi birik�rmemiz olsun
bizi biraz daha mo�ve eden şeyler arasında. Özellikle bu kitaplarda da bu
çeviride ş i f r e l e r i n bize biraz daha faydalı olduğunu söyleyebilirim.

Ayşe Gül
Ben kadın doğum doktoruyum ,benim buraya ka�lma primer amacım hastalarımla kurduğum diyalogta
bana gerçekten yardımcı olmasını istememdi. Tabi öncelikle kendimi tanımak, tanıtmak aile içi ilişkilerinde
bu profesyonelce bir yaklaşımda kullanmak hastalarımla olan ilişkilerimde kullanmak belki daha
sonrasında kendim bu konuda çalışabilir miyim acaba diye kendimi tartmak bunla ilgili olarak bir
başlangıç yap�m. Ben Tahir Hoca’yı hakikaten kesinlikle işime yarayacak iş tam da bu yol diye gördüm.
Temmuz, Ağustos bu zamana kadar derslerin hepsinden de çok memnun kaldım. Çok da keyiﬂi geçiyor
benim için faydalı olacağına da yüzde yüz olarak gördüm. Tahir Hoca zaten kendisi bu işin uzmanı,
kalplere dokunmayı biliyor, işini de iyi biliyor. Ve bunu da ulaş�racak doğru insan diye düşünüyorum.
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Hipnoz Eği�mi, sağlık alanında çalışan uzmanların, tanı ve tedavi amaçlı olarak
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