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SUNUŞ

Dört yüzden fazla olduğu söylenen psikoterapi çeşitlerinin sa-
yısındaki olağanüstü artış, psikoterapist adaylarının odada kul-
lanabileceği seçeneklerin sayısını bir hayli arttırmış durumda. 
Fakat zenginlik kadar karmaşaya da yol açmış bu durumun, 
işleri kolaylaştırmadığını görüyoruz. Öte yandan bu, farklı 
kuramlara dayanan terapi yaklaşımlarını birbirine yaklaştırı-
yor. Eskiden kapalı kapılar ardında, üyeler tarafından kutsan-
mış, farklı bir dil kullanılarak sadece müntesiplere açıklanan 
kuramsal sırlar, bu narsistik yarışta, artık ortaya dökülüyor, 
bir terapist çok farklı alanlarda eğitime kabul edilebiliyor. 

Eskiden insanlar tek bir alanda eğitilirlerdi ve diğer alanlar-
dan ısrarla uzak dururlardı. Fakat artık, bir terapist, birbirine 
soğuk bakan terapilerin eğitimlerini bile alabiliyor. Bu durum 
psikoterapiler arasındaki kalın duvarların yıkılmasına ve psi-
koterapilerin birbirini daha yakından tanımasına sebep oldu. 
Bu sayede alanda çalışanlar, kuramlar arası benzerlikleri, 
farklı isimle anılan tekniklerin aslında aynı şey olduğunu fark 
etti. Kuramların, meseleye farklı yerlerden de baksalar, aynı 
olguyu anlamlandırmaya ve açıklamaya çalıştıkları için bir-
birleriyle kesişmeleri kaçınılmaz. Bu nedenlerle, psikoterapi 
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çeşitlerinden sadece biri ile yetinerek kendisini sınırlandıran 
terapistlerin sayısı artık geçmişteki kadar fazla değil. 

Ayrıca geçmişte “insan”ı, donuk bir yapı veya kapalı bir sis-
tem olarak ele alan kuramların önemli bir bölümü daha açık 
bir sistem öneriyorlar. Gelişimsel psikolojiden, kognitif ve 
afektif sinirbilimden, kültürel antropolojiden gelecek verilere 
kapalı olan bir kuramın yaşama şansının olmadığı artık iyi bi-
liniyor. Bunun yanında, sınırlarını kutsayarak, geçmişten beri 
süregelen bir alışkanlıkla sterilite saplantısını bir türlü bıra-
kamayan az sayıda psikoterapi okulu da varlığını sürdürüyor.

Psikoterapinin asıl konusu ilişkidir, çünkü odada görünen 
sadece odur. Terapist bu görünenin arkasındaki intrapsişik 
yapıyı oluşturan hipotetik yapılar üzerinde düşünebilir fakat 
kurduğu hipotezlerin her an, her saniye değişebileceğinin, işe 
yaramaz hale gelebileceğinin bilincinde olması gerekir; di-
ğer türlü, hipotez ilişkinin önüne geçer ve terapist danışanın 
gerçeğini değil, zihnindeki danışanı incelemeye başlar. Buna 
kuramsal körlük denir. Terapist danışanı kurduğu hipotezin 
arkasında izlemek yerine ona doğrudan temas etmeli, onunla 
şimdi ve burada buluşabilmelidir. 

Psikoterapötik teknikler, öğretilirken mekaniktir, içselleştiril-
diklerinde doğallaşır ve bir teknik olmaktan çıkarlar. Teknik-
lerin terimleşmesi sadece terapistler arasındaki iletişimi ko-
laylaştırmaya yöneliktir. Kullanılan teknikler mekanik düzey-
de kalmışsa yapılan iş psikoterapistlikten ziyade teknikerlik 
olacaktır. 

Gelgelelim, danışan ile doğrudan ve yalın bir şekilde, ön-
görüsüz olarak, aynı anda seans odasında olabilmek cesaret 
ister. Pek çok kişi bu “ilişkisel stres”e dayanamadığı için, sa-
dece “nesneleştirilmiş öteki” ile ilişki kurmayı güvenli bulur. 
Kuram, burada, karşıdaki özneyi nesneleştirmek için terapist 
tarafından ideal bir araç olarak kullanılır. Odada diğeriyle 
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girilecek yalın bir ilişkiden korkan terapist, danışanı bir ku-
rama göre nesneleştirerek, inisiyatif almadan, öğrenilmiş ha-
zır kalıplar ile hareket etme olanağını elde eder. Danışan da  
verilen rolü oynamak zorunda kalırsa, terapist ve danışan bir-
birleriyle, üstlendikleri roller üzerinden ilişki kurarlar. Böyle-
ce terapist ve danışan arasındaki ilişki, iki nesneleşmiş insan 
arasındaki etkileşime dönüşür. Danışanın, anlaşılmama, hatta 
görülmeme ve nesneleştirilmeye karşı geliştirdiği maladaptif 
şemalar (Beck) ve döngüler (Levenson), dyadlar (Kernberg), 
ilkel savunmalar (Klein), ego durumları (Watkins), komp-
leksler (Jung), ide-fiksler (Pierre Janet) çözümlenmek üzere 
geldiği terapide, tersine daha da pekişirler.

Kuramların göreceliliği ise, ancak onlar iyi bilinirse anlaşıla-
bilir. Kuramları öğrenme konusunda başarısız veya isteksiz 
olanların yapmaya çalıştığı gibi, kuramları bay-pas ederek 
kendine fenomenolojik bir hava vermek ise, yanlışın öteki ta-
rafıdır; sığlığı tercih etmektir. Yardım alma, yardım görme ve 
muhtaç olma konusunda aşırı tepkili olan narsisistik patoloji 
sebebiyle terapist, hiç kimseye muhtaç olmadan tamamen ken-
di aklı ve engin bilgisi ile, her türlü danışana faydalı olmaya 
muktedir olduğunu hisseder. Oysa, kuramları çok iyi öğren-
mek, aynı konuda yüz yıldır kafa yoran, kalem oynatan sayısız 
dâhinin tecrübelerinden yararlanma imkânı sunar. Terapistin 
görevi, her konuda olduğu gibi bu konuda da sekter bir tutum 
takınmadan, yani ne Apolloncu bir tarzda formu kutsayarak 
formülasyon delisi olmak ne de Dionisoscu amorf bir özgürlü-
ğe kapılarak omnipotent hezeyanın kurbanı olmak, fakat orta 
yol olan sorumluluk çizgisinde danışana faydalı olmaktır. 

Formülasyon her zaman geçici bir hipotez olarak kabul edil-
melidir, çünkü formüle edilmiş bir danışan ile kurulan ilişki, 
gerçekte terapist ve formülasyon arasında gerçekleşir; danı-
şan sadece bu ilişkiye malzeme taşımakla görevlidir, üstelik 
bu malzeme formülasyonun hatırına genellikle çarpıtılır. 
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