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SUNUŞ  
 

Değerli Okuyucu,  

 

Psikoloji Öğrencileri Araştırma ve Eğitim Topluluğu PSİART olarak  Eylül 2017 itibariyle; 

düzenlediğimiz eğitim ve konferansların yazılı metinlerini, PSİART Etkinlik Notları (PEN) adıyla 

sizlerin ilgi ve istifadesine sunmaya başladık. PEN serisinin ilk yayınına gelen yüksek ilgi bizlerin 

çalışmalarına ayrı bir heyecan getirdi.    

 

 PSİART;‘Bilginin gücüne, sözün tesirine, yazının kalıcılığına inanıyoruz.’ mottosuyla 

çalışmalarında  her zaman kalıcılığı ve bilgi paylaşımını öncelemektedir. Psikoloji lisans 

öğrencilerinin yani bizlerin, akademik gelişimlerine destek olmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz 

faaliyetlerimize de hazırladığımız plan ve program dahilinde devam edeceğimizi paylaşmak isterim.  

 

PEN serisinin ikinci  paylaşımını, değerli Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar Hocamızın PSİART 3. 

Psikoloji Buluşmaları programında gerçekleştirdiği ufuk açıcı ve adeta tarihsel bir yolculukla 

bizlere sunduğu ‘Psikoterapi Nasıl Bilimsel Olabilir?’ başlıklı konuşmasıyla yapıyoruz.  

Hazırlanan notun yazıya geçirilme sürecinde emek harcayan tüm arkadaşlarımıza özellikle de 

metnin editörlüğünü gerçekleştiren Meryem Sena Burhan’a teşekkür ederim.  Saygıdeğer Hocamıza 

kıymetli bilgi paylaşımlarından dolayı bir kez daha minnetlerimizi ifade eder, hazırlanan bu nottan 

istifade etmenizi dilerim.  

 

Son olarak gerek bu not hakkında gerekse de PSİART’a dair her türlü eleştiri, görüş ve katkılarınızı 

paylaşmanızdan büyük memnuniyet duyacağımızı belirtirim.  

 

Saygılarımla.  

 

 

 

N.Melih KAHRAMANLAR 
PSİART Başkanı 

 21.11.2017 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prof. Dr. Hakan Türkçapar / Psikoterapi Nasıl Bilimsel Olur?  

 

Hepiniz hoş geldiniz. Bu nazik daveti için 

PSİART’a teşekkür ederim. Bugünkü 

konumuz: ‘Psikoterapi ve psikoterapi nasıl 

bilimsel olabilir?’. Planım, sizlerle birlikte 

bilim nedir, psikoloji bilimi nedir ve bunların 

ardından psikoterapi nedir ve psikoterapide 

nasıl bilimsellik olabilir diye bir yolculuk 

yapmak.  

 

Bilim Nedir? 

Bilim kelimesinin kökeni Latince ‘scentia’ 

yani ‘bilgi’ den gelmektedir. Genel bir 

tanımlamayla bilimi, evrenin yapısının ve 

davranışlarının deney ve gözlemler 

arayıcılığıyla sistematik bir şekilde 

incelenmesi ile ortaya çıkan bilgilerin tamamı 

şeklinde tanımlayabiliriz. Tabi tanımlamada 

yer alan sözcüklerin her birinin bir özel 

anlamı var. Doğa ile ilgili her bilgi bilim 

değil, belli bir yöntemle ve sistematik bir 

şekilde edinilen bilgiler bilimdir. Peki, bilim 

ne işe yarıyor? Öncelikle bilim, bir açıklama, 

anlama ve araştırma etkinliğidir.  

Bilimle uğraşan, bilimin konusunu araştıran, 

bilimle ilgili felsefe dalına bilim felsefesi 

diyoruz. Bilim felsefesi tarihine baktığımızda 

-ki modern batı biliminin ortaya çıkması-  

20.yy ile birlikte 19. yy sonları 20.yy 

başlarıdır ve ilk akım pozitivizimdir. 

Pozitivizim’e göre bilimsel bir önerme 

doğrulanabilir olan önermedir. Yani herhangi 

bir önermenin bilimsel sayılabilmesi için  

doğrulanabilir olması gerekir. Pozitivizm 

akımının kurucularında Ernst Mach’ın bir 

sözünü paylaşmak isterim: “Doğru olgu veya 

gerçeklikle uyumlu olan demektir. Güvenilir, 

tam, yanlış veya hatalı değil.”. Yine burada da 

doğrulamacı prensibin altının çizildiğini 

görüyoruz. Pozitivizme göre evrenin 

anlaşılmasının tek yolu duyulardır. 

Duyumlarla algılanın dışında başka bir şey 

aramak gerçek dışı bir eylemdir. Bilim ancak 

duyumların üzerinde etkide olan olguları 

dikkate alıp bunları inceledikçe dünyayı 

kavrayabilir. Bilim temelde de deneyci yani 

ampirik anlayışa dayalı, tüme varıma 

dayalıdır. Tüme varımın ne olduğuna 

baktığımızda yapılan gözlemler sonucunda bir 

varsayım ortaya atılıyor. Hipotezi, doğada  

 

yaptığınız gözlemler, sonucunda 

gözlediğiniz ilişkilere  

 

ilişkin bir kural veya bir açıklama olarak 

düşünebiliriz. Daha sonra bu yaptığınız 

açıklama başka koşullarda da doğrulanırsa o 

zaman o açıklanmanız bilimsel bir önerme 

olur. Mesela suyun 100 derecede kaynar 

diyorsunuz. Bununla ilgili gözlemler 

yaptığınızda 100 derecede kaynadığını 

gösteriyorsunuz  ve önermenizi doğrulamış 

oluyorsunuz. O zaman bu bilimsel bir önerme 

oluyor. 

 

Bilim Felsefesinde Yaklaşımlar 

Pozitivizm gündelik hayatta özelikle 

uygulamalı bilimlerde halen geçerli olan bir 

paradigmadır. Yani uygulamalı bilim 

dediğinizde, mesela klinik psikoloji, tıp gibi 

dallarda halen geçerli ve oldukça da iyi bir 

biçimde işliyor. Ama pratik ve felsefi açıdan,  

bilim felsefesi açısından baktığımızda tabi 

pozitivizmin kendine has bir takım sorunları 

var. Nedir diye baktığımızda bu sorunlar 

doğrulama yanlılığı diye bir problemli yanı 

var, mesela pozitivizm Çünkü siz herhangi bir 

önerme ortaya attığınızda bunu doğrulayacak 

örnekleri sayısız kere bulabilirsiniz. Yani  bir 

varsayım, bir hipotez ortaya attığınızda o 

hipotezi doğrulayan örnekleri bulmanız 

mümkündür. Pozitivizmin bir diğer sorunu, 

bir şeyin bilimsel bir teorem olabilmesi için 

ya da bilimsel bir gerçek olabilmesi için ne 

kadar fazla doğrulanması gerektiğidir. Artık 

onun hakikat, bilimsel bir  hakikat olabilmesi 

için ne kadar doğrulanacağına dair net bir 

sınır yoktur. 

Pozitivizmin felsefi sorunları nedeniyle 

bilim felsefesinde ve bilimde daha sonrasında 

etkili olan yaklaşım, Karl Popper’ın 

‘Yanlışlanabilirlik’ ilkesidir.  Karl Popper, 

bilimsel önermenin özelliğinin doğrulanma 

değil tam tersi yanlışlanabilirlik olduğunu 

söylüyor. Yani, eğer bir önerme  

yanlışlanabiliyorsa bilimseldir diyor. 

Popper’ın eleştirisi, tümevarımcı poztivizme 

doğrulanmanın boşuna bir çaba olduğudur. 

Dediğim gibi, sayısız örneklerle 

doğrulayabilirsiniz bir hipotezi ve herhangi 



 

bir deneydeki olumlu sonuçlar, bilimsel bir 

kuramın geçerliliğini göstermez veya artı bir 

katkıda bulunmaz ama tek bir karşı örnek ya 

da yanlışlama kuramın geçersiz olduğunu 

belirler. Diyelim ki, kuğularla ilgili gözlemler 

yapıyoruz, ki bu Popper’ın meşhur örneğidir,  

üç tane beyaz kuğu gördüğümüzde buradan 

çıkarak bütün kuğular beyazdır diyoruz. Daha 

sonra belki sayısız beyaz kuğu görebiliriz. 

Ama bunlardan ne kadar fazla görürsek 

görelim bu kuramın aslında doğruluğunu pek 

artırmıyor. Ama bir tane siyah kuğu 

gördüğümüzde tek bir örnek bütün her şeyi 

değiştiriyor. Sayısız derecede beyaz kuğu da 

görseniz bir şey değişmemesine rağmen tek 

bir siyah kuğu işi değiştiriyor.  

Bu anlamda Popper’ın bizim alanımızla 

ilgili ve sosyal bilimlerle ilgili iki kuramı, 

eleştirisi var. Bir tanesi psikanaliz. diğeri de 

bilimsel sosyalizm. Psikanaliz ile ilgili 

eleştirisinde, psikanalizin bilimsel bir kuram 

olmadığını söyler ve bunun nedenini de bu 

kuramın hiçbir zaman yanlışlanamayacak bir 

şey olmasıyla açıklar. Yani ortaya atılan 

hipotezlerin yanlışlamanması mümkün 

değildir. Bir anlamda da metafizik önermelere 

benzetir  yanlışlanamayan şeyleri. Mesela 

dürüstlük iyi bir şeydir. Bu metafizik bir 

önermedir. Doğrulanabilir mi? Belki. 

Yanlışlanabilir mi? Çok zor. Ama su 100 

derecede kaynar dediğinizde bu bilimsel bir 

önermedir. Çünkü bunu yanlışlayabilirsiniz. 

Başka  bir koşulda bunun böyle olup 

olmadığını göstererek test edebilirsiniz.  

Yine bilim felsefesi izleğinden sürdürürsek 

üçüncü ana akım: Thomas S. Kuhn tarafından 

ortaya atılmıştır. Kuhn, bilimsel önermelerin 

ne doğrulanabilir ne yanlışlanabilir olduğunu,  

bütün bunların doğa ile ilgili açılamalar ve 

modeller olduğunu söylüyor. Yani, bilimsel 

kuramların doğada olup biteni modelleyen 

ama insan kurgusu olduğunu ve hiçbir 

modelin yüzde yüz doğadaki realiteyi 

kapsayamayacağını söylüyor. Bu anlamda da 

ancak yaklaşık olarak kapsayabileceğini ve ne 

kadar yaklaşıksa, ne kadar iyi 

açıklayabiliyorsa o kadar da kullanışlı 

olduğunu belirtiyor. O nedenle de Thomas S. 

Kuhn, doğrulama - yanlışlama yerine 

uygunluk - uygunsuzluk diye bir kavram 

getiriyor.  

Paradigma, Popper’ın ortaya attığı bir 

kavram olup, buna belirli bir bilim çevresinin 

dünyayı açıklama biçimi diyebiliriz. Mesela 

Newton fiziğine göre geliştirilmiş çalışmaları 

Newtonyen Paradigma, Einstein’in görecelik 

kuramına göre geliştirilimiş kurallara, 

açıklamalara Einstein Görecelik Paradigması 

diyelim. Newton fiziği 20. yüzyıl başlarında 

geliştirildi ve bu dünya koşullarında da gayet 

geçerli ki şu anda da binalarımızı yaparken, 

hesaplarımızı yaptığımız sistemdir. Şimdi de 

gayet iyi işliyor ama uzaya bir füze 

attığınızda, atom altı ile ilgili araştırmalar 

yaptığınızda orada newtonyen fiziğin kuralları 

pek uygun değil. Peki, Newton’un 

paradigması yanlış mı ya da doğru mu? Hayır, 

bir açıklama biçimi ve o açıklama biçimi, 

belli ortamda, belli olaylar için açıklayıcı 

diyor. Khun, belli bir paradigma hakim 

olduğunda onun bütün o bilim alanında her 

şeyi belirlediğini ve daha sonra aykırı 

örnekler çıkmaya başladığında da o hakim 

olan bilimsel paradigmanın önce bunu 

açıklama veya tevil yoluna gittiğini daha 

sonra aykırı örnekler belirli bir kritik eşiği 

aşınca yani hiçbir şekilde açıklayamadığınız 

hale gelince o zaman bilimsel devrim olup o 

paradigmanın yerine başka bir paradigmanın 

geldiğini söylüyor. Mesneviden bunları 

açıklayan bir hikaye var:  

“Vaktiyle Hintliler bir fili karanlık bir ahıra 

koyarak halka göstermek istediler. Bir sürü 

insan hayvanı görmek için o kapkaranlık yere 

toplandı fakat ahır o kadar karanlıktı ki gözle 

görmenin imkanı yoktu. Göz gözü 

göremeyecek kadar karanlık olduğu için 

hiçbir şey göremediklerinden filin nasıl bir 

hayvan olduğunu anlamak için elleriyle 

yoklamaya başladılar. Biri eline filin 

hortumunu geçirdi bu bir boru dedi. Başka 

biri kulağına elledi fil bir yelpazeye  benziyor 

dedi. Bir başkası bacağından tutarak bir direk 

olmalı dedi bu hayvan. Bir başkası da sırtına 

dokunarak padişah tahtına benzetti garibi. 

Herkes neresine elleyip ne sandıysa hayvanı 

tanımı da ona göre oldu. Her birinin 

görüşleri farklı olduğundan sözleri de farklı 

oldu. Biri “a” derken öbürü “b” diyordu.”.  

Aslında herkes fili tuttuğu yere göre 

tanımlıyor. Bu bizi Khun’un söylediği yere 

götürüyor. Sizin baktığınız yere göre 



 

yaptığınız açıklama uygun da olabilir, 

uygunsuz da olabilir.  

Günümüz bilim felsefesindeki gelişmeleri 

bu şekilde anlattıktan sonra şuandaki bilimin 

işleyişine bakarsak büyük ölçüde uygulamalı 

bilimlerde halen geçerli olan pozitivist 

çerçevedir.  

 

Hayat, bize birtakım sorular getiriyor ve biz 

o sorularla ilgili daha önce bilinenleri 

araştırıyoruz. Daha sonra gözlemlerimiz ve 

önceden bilinenlerle bir hipotez, varsayım 

oluşturuyoruz, onu sınıyoruz ve elde ettiğimiz 

deney sonuçlarını analiz ediyoruz. Eğer 

hipotez doğruysa yayınlıyoruz. Yanlışsa da 

yayınlamamız gerekiyor. Çünkü bilimde 

böyle bir problem vardır. Mesela ilaç 

araştırmalarında ilaç etkisiz çıktığında 

yayınlanmaz. O zaman da yayınlama yanlılığı  

denen bir şey oluyor. Hep etkili olduğu 

araştırmalar yayınlandığı için gereksiz yere 

bazen bazı şeylerin olduğundan daha etkili 

olduğu zannedilir. Şimdi Popper’ın görüşü ile 

de birleştirecek olursak Popper’ın görüşü de 

bilimin ilerlemeci anlayışı oluyor.  

Yanlışlanarak doğruya ilerliyor. Tabi hiçbir 

zaman bilim mutlak doğruya ulaşır diye bir 

şey yok ama daha yaklaşık daha yaklaşık daha 

yaklaşık kuramlarla ilerliyor.  

 

Bilimin İşlevleri 

Bilimin, tanımlama, yordama, anlama, 

kontrol gibi işlevleri vardır. Tanımlama, 

olgulara nesnel tanımlar getirmedir. Mesela 

havadaki birtakım beyaz şeylere bulut 

diyorsunuz. Yordama, düzenli ileyişlerin 

saptanmasındır. Hava bulutlu yağmur 

yağabilir. Anlama, neden sonuç arasındaki 

ilişkiyi anlama, yani hava bulutlu olunca 

neden yağmur yağdığını anlamadır. Kontrol,  

eğer olayların gidişini ve aralarındaki ilişkiyi 

anlarsak, o zaman o ilişkiye müdahale ederek 

olayların gidişini de değiştirebiliriz.  

 

Yanlılığa Karşı Koruyucu Bilim 

Bilim bir iş yaparken bizi bazı hatalardan 

koruyor.  Onaylama yanlılığı denen bir şey 

var ki pozitivizmin eleştirildiği nokta da 

budur. Onaylama yanlılığını için, 

hipotezlerimizi destekleyen kanıtları arama, 

bunlarla çelişen kanıtları yok sayma, çarpıtma 

inkar etme diyebiliriz . Mesela fanatik bir 

futbol takımını tutan biri için hep kendi 

takımına haksızlık yapılır. Çünkü o kişi 

sadece o örnekleri görür.  

İnançta ısrarcılık, kanıtlar çelişse de belli bir 

inanca bağlı devam etme ilk inancı 

sürdürmeye devam etme demektir. Bu, 

insanda bulunan iki temel özelliktir. Bilim bir 

anlamda bu duruma karşı bir antidot olarak da  

düşünülebilir. Çünkü bilimsel önermeler eğer 

uygun bulunmazlarsa, desteklenmezlerse 

değiştirilirler.  

 

Sahte Bilim 

Bir de sahte bilim var. Özellikle Psikoloji 

alanında çok daha yaygın. Çünkü doğal bilim 

diyebileceğimiz bilimlerde çok daha zor sahte 

bilim. Örneğin fizik dünyanın işleyişini 

düşünün, bir şeyi bıraktığınızda düşer ve fizik 

bilimi bunun hangi hızda nereye düşeceğini 

hesap edebilir. Ama iş insan ilişkilerine 

geldiğinde veya bireysel psikolojik alana 

geldiğinde böyle  bir netlik olmadığı için o 

alanda çok fazla sahte bilim diyeceğimiz 

şeylere bir nevi alan açılmış oluyor. Özellikle 

de reklam sektöründe kullanılan bir şey bu. 

Mesela bir diş macunu reklamını düşünelim. 

Reklamda, şu kliniğin laboratuavarında 

yapılan araştırmaya göre 15 gün 

kullandığınızda yüzde otuz oranında beyazlık 

sağlıyor gibi şeyler söyleniyor. Ya da bilim 

zannedilen nörolinguistik programlama (NLP) 

da, bunun gibi pek çok sahte bilim örneği var.  

 

Sahte bilimin birinci özelliği kendisini 

gerçek bilim gibi sunması, anekdotal kanıtlara 

dayanmasıdır. Mesela, benim arkadaşım 

gitmiş çok faydalanmış çok iyi gelmiş, 

komşum x ilacını kullanmış çok iyi gelmiş 

gibi. Sahte bilim yanlışlanamaz, çünkü açık, 

net bir önermeye dayalı değildir. Yalınlığı, 

basitliği taklit eder.  Müphem bir teknoloji 

kullanılır. Mesela reklam örneğindeki 15 

günde şu kadar beyazlık. Ne demek bu? Neye 

göre? Hangi ölçüte göre? Sahte bilim bir de  

doğrulayan örnekleri sayar, doğrulamayan 

örnekleri yok sayar ve unutur. Psikoloji’den 

bazı sahte bilim örnekleri verelim: 

 ‘Hayatımız bizim çocukluk deneyimlerimiz 

tarafından belirlenir.’ (her şey anne – babanın 

yaptıklarının sonucu).  

‘İnsanın gerçek arzuları bilinçdışına 

saklanmıştır ve rüyalarımızda açığa çıkar.’ 



 

‘Hipnoz bazı şeylerin daha iyi 

hatırlanmasını sağlar.’  

‘Öfkeyi içinde tutmaktansa açığa vurmak 

daha iyidir.’ ben buna rezervuar hipotezi 

diyorum, bir şey birikirse taşar sifonu çeker 

gibi çekmek lazım. ‘İnsanlar beyin 

kapasitesinin %10 unu kullanılır.’ bu en çok   

doğru zannedilen yanlışlardan birisidir. 

‘Olumlu düşünce ruh sağlığının temelidir.’ 

Bir de son dönemde çok kullanılan: 

‘İstersen yapabilirsin.’ 

‘Zıtlar birbirini çeker.’  

 

Bilim Bazı Soruları Cevaplayabilir,    

Bazılarını Cevaplayamaz 

Bilim bazı soruların cevabını verebilir, 

bazılarının cevabını veremez. ‘Hayattaki en 

önemli şey özgürlüktür.’ bunun cevabını 

verebilir mi bilim? Veremez. Popper gibi 

düşünecek olursak bu nasıl bir önerme? 

Ahlaki bir önerme. ‘Türkiye’nin en iyi 

romancısı Orhan Pamuk’tur.’ edebiyat 

alanında Nobel alan tek romancımız ama  bu 

ifadeyi söyleyebilir miyiz? ‘Yalan söylemek 

kötü bir şeydir.’ yine ahlaki bir önerme. Yine 

bilimin cevap verebileceği bir şey değil.  

‘Şizofreniye genetik bir yatkınlık vardır.’ evet 

bu bilimsel bir ifadedir. Test edilebilir, 

denenebilir, sınanabilir. ‘Psikolojik durum 

kanserin seyrini etkiler.’ yine araştırılabilir bir 

ifade.   

 

Bilim-Metafizik-Din 

Bir de uğraştığımız alanla ilgili özellikle 

bilim ve din-metafizik arasındaki ilişkiye 

bakalım. Bilim yerine psikolojiyi de 

koyabilirsiniz. Özellikle evrim konusunda 

çalışmaları olan bir antropolog olan Stephan 

Jay Gould ve bir psikolog olan Scott 

Lilienfeld’in bir yaklaşımı var. Bu yaklaşım,  

Popper’ ın kuramıyla da biraz uyuşan bir 

yaklaşım. Bu yaklaşım, bilim ile din veya 

metafizik, moral alanın konu olarak ayrı 

alanları ele aldığını söylüyor.  Dolayısıyla da 

Gound ve Lilienfeld bu iki alan arasında bir 

binişme olmadığını, her ikisinin de ayrı 

alanlar olduğunu söylüyorlar. Ne demek bu? 

Bilim doğayı konu alıyor, doğanın işleyişini 

açıklamaya çalışıyor, oradaki ilişkileri ortaya 

koyuyor ve bunu sınanabilir hipotezlerle 

yapıyor. Din veya metafizik kavramlar daha 

çok ahlaki, manevi, anlamsal alan ve moral 

alanla ilgili sınanamayacak hipotezler ortaya 

koyuyor. Bir hipotezin, bilimsel hipotez ya da 

ahlaki bir önerme olup olmaması bu doğrudur 

bu yanlıştır gibi bir şey düşündürmemeli, 

çünkü her ikisinin alanı birbirinden farklıdır. 

Bu iki alan birbirine karıştırıldığında  

problemler ortaya çıkabilir.  

 

Psikoterapiler 

Psikoterapi alanına geldiğimizde kendine 

psikoterapi diyen farklı ekollerin birçok 

kaynakta farklı sayılarla ifade edildiğinin 

görebilirsiniz. 500’ün üzerinde adına 

psikoterapi denen yaklaşım var. Bizim bu 

500’ ün içinde öne çıkan bir tabanı, bir 

geçmişi olan, bir birikime dayanan kuramlar 

olarak sayabileceklerimiz:  

 

 Davranışçı terapi 

 Bilişsel terapi 

 Psikodinamik terapi  

 Kişiler arası terapi 

 Davranışı merkez alan hümanistik 

psycho terapi (Carl Rogers)  

 Sorun odaklı veya çözüm odaklı 

terapiler  

 

Psikanalitik-Psikodinamik Yaklaşım 

İlk bilinen modern dünyadaki psikoterapiden 

bahsetmeden önce tarih öncesi döneme doğru 

giderseniz Aspendos tapınağına kadar 

psikoterapi diyebileceğimiz yaklaşımlar 

vardır. Modern döneme baktığımızda ilk 

ortaya çıkan psikanaliz ve ona bağlı 

psikodinamik yaklaşım, henüz nöroloji ve 

psikiyatrinin farklı bilimler olmadığı 

zamanlarda bir nörolog, bir tıp doktoru olan 

Sigmund Freud’un yaklaşımıdır. Freud, 

öncelikle beyinle ilgili çalışmalar yapıyor. 

Ancak o dönemin imkânlarıyla beynin tam 

olarak anlaşılamayacağını fark ediyor ya da 

öyle düşünüyor. Belki maddi sebepler etkili 

oluyor çünkü o dönemde bir laboratuvarda 

çalışmakla yeterli mktarda para kazanmak pek 

mümkün değil. Dolayısıyla Freud, kliniğe 

yöneliyor.  Kliniğe yöneldiğinde de o 

dönemde çok uğraşılan rahatsızlıkların 

nörolojik mi yoksa psikolojik mi olduğu 

bilinemeyen, mesela felç olan birinin ya da 

konuşamayan bir kişinin, normalde 

konuşamayan birinin nörolojik olarak 

sergilemesi gereken tabloyu sergileyemediği  



 

gibi hastalarda telkinle yani hipnoz yoluyla bu 

belirtilerin hem ortaya çıkarılabildiğini hem 

de ortadan kaldırılabildiğini görüyor ve diğer 

rahatsızlıklarda da yani ruhsal rahatsızlıklarda 

da bu tür bir mekanizmanın rol 

oynayabileceğini düşünüyor. Bilinçdışı 

dediğimiz zaten bilinen kavramı alıyor ve 

kendi psikolojik açıklamalarının merkezine 

oturtuyor. Aslında Freud için psikanaliz  şu an 

bizim psikoloji dediğimiz bilimin muadiliydi. 

Yani Freud insan psikolojisiyle ilgili bilimin 

adına psikanaliz diyordu. Freud, bütün insan 

psikolojisinin iki biyolojik temelli, doğuştan 

gelen dürtüye oturtuyor: Cinsellik ve 

saldırganlık. Freud bütün insan psikolojisini 

bu iki dürtüyle açıklıyor.  

 

Neden böyle?   
O dönemde evrim kuramının yeni ortaya 

atıldığı dönemdi. İnsana  dünya üzerindeki 

temel uğraşısına baktığımızda iki şey görürüz: 

Varlığını ve neslini sürdürmeye çalışıyor. 

Varlığını saldırganlıkla; neslini cinsellik ile 

sürdüyor. Freud bundan yola çıkarak insanın 

yaptığı her şey ve bütün psikolojik süreç bu 

iki temel amaca hizmet ediyor diyor. O zaman 

ne yapmış oldunuz? Her şeyin sonunu bir 

nedene bağladınız. Aslında böyle yaparak çok 

şeyi açıklamış gibi görüyorsunuz ama hiçbir 

şey açıklamamış oluyorsunuz. Siz neden 

buradasınız? Neden psikolog oldunuz? 

Sonuçta  hepsi cinsellik ve saldırganlıkla ilgili 

bir nedenden. Ama ara mekanizmalar ne? Ara 

mekanizmalar çok önemli. Ben öğlen yemek 

yedim. Niye yedim? Hayatta kalmak için 

yedim. Bu bize çok fazla bir bilgi vermiyor. 

Bu açıdan Popper'ın bu bilimi metafiziğe 

benzetmesi ve bilim değil demesi  bu sebeple. 

Çünkü bunu, insanın yaptığı her şeyi eninde 

sonunda oraya bağlama işini hiçbir şekilde 

yanlışlayamazsınız. Dini açıklamaya 

benzeyen yönü ise şöyle: ‘Yağmur neden 

yağıyor? Çünkü Tanrı öyle istediği için.’ her 

şeyi böyle açıklayabilirsiniz. O zaman bir şey 

yapmanıza gerek yok.  

 

Freud’un diğer etkilendiği şey ise Newton 

fiziği. Freud’a göre cinsel dürtü bir tür 

fiziksel bir güç gibi  ve o fiziksel güç kendini 

ifade etmek istiyor ama eğer onun ifadesinin 

önünde bir takım engeller olursa da kendini 

nevrotik rahatsızlıklar olarak ortaya koyuyor  

id, ego, süperego modeli.  

 

Davranışçılık (Behaviorism) 

Davranışçılık, tarihsel olarak 1920'lerde 

geliyor. Davranışçılık hakkında bizim 

bildiğimiz bilimsel bakış açısının ilk defa 

psikoloji bilimini bir anlamda ortaya 

çıkarması diyebiliriz. Çünkü insanla ilgili 

gözleyebildiğiniz nedir? Çevrede ne var ve 

organizma ne yapıyor; bu ikisi de gözlenebilir 

şeyler. Davranışçılık bu iki parça datayla:  

“Biz bu ikisinin arasındaki ilişkiyi inceleyerek 

insan psikolojisini açıklayabiliriz.” diyor ve 

tamamiyle işi gözleme dayandırmış oluyor. 

Peki, kafanın içinde ne oluyor? Bu sorunun 

cevabı davranışçılara göre çok önemli değil. 

Çünkü davranışçılara göre, A, B’ye yol 

açıyorsa, B’yi kafanın içindeki olarak 

düşünürsek, B’de C’ye yol açıyorsa,  B’yi 

bilmeye gerek yok, A ile C arasındaki ilişkiyi 

ortaya koymak yeterlidir. Çünkü B’yi, yani 

kafanın içinde olanı pasif görüyorlar, çok 

etkisi olan bir ajan gibi görmüyorlar. Bu 

yüzden davranışçılara göre, hayvanlar ya da 

insanlar arasında bu açıdan fark yok.  

Psikoloji bilimi bir davranış bilimi ve 

dolayısıyla davranışçılık çok sayıda deneysel 

ampirik çalışmaya dayanıyor.  

 

İnsancıl Psikoloji (Humanistic 

Psychology) 

Rogersyen psikolojiden bahsedelim. Üzerine 

oturduğu Rogersyen psikolojinin daha sonra 

üzerine gelişen Rogersyen terapi… Carl 

Rogers, insanın özünde iyi olduğuna, her 

insanın iyi olma potansiyeline sahip olduğuna 

inanıyor, ama tarih, çevre, şartlar nedeniyle, 

kişinin o kendisindeki iyi olma potansiyelini 

gerçekleştiremediğini ve psikoterapide 

yapılması gerekenin, kişinin o potansiyelini 

gerçekleştirebileceği bir ortam sunmak 

olduğunu söylüyor. Bu da nasıl olur? 

Rogers’a göre, ilişkide empatik bir şekilde 

dinleme, sahiplenici olmayan bir sıcaklık, iyi 

ilişki bunu sağlar .  

 

Bilişsel Yaklaşım 

Bilişsel yaklaşım, ‘B’ dediğimiz ve 

davranışçılar tarafından bir nevi pasif kabul 

edilen kısma yöneliyor. Bu yaklaşım o kısmın 

çok da pasif olmadığını söylüyor. 60’lı 



 

yılların sonlarında, bu bilgi, bilgi işleme 

kuramlarının gelişmesi, belki bilgisayarların 

gelişmesiyle de, daha da ön plana çıkıyor. 

Davranışı yönlendiren algı, bilgiyi edinme, 

organize etme, düzenleme, hatırlama ve 

kullanma yetenekleri üzerine odaklanıyor.  

 

Bir dil felsefecisi olan Noam Chomsky’nin 

davranışçılığı eleştiren önemli bir yazısı var. 

Chomsky, insanda doğuştan gelen bir dil 

aygıtı olduğunu söylüyor. Yani siz ne kadar 

koşullarsanız koşullayın, insandaki konuşma 

ve dili, koşullanmayla açıklayamayacağınızı 

söylüyor. 

 

Olan bitenler (olay ve durum), tepki ve 

davranış; davranışçılar bu ikisinin yeterli 

olduğunu söylüyordu. Bilişselcilerse olan 

bitenle bizim duygusal ve davranışsal 

tepkilerimiz arasında arasında, “B” dediğimiz 

algı, anlamlandırma, yorumlama, tahmin, 

öngörü sisteminin olduğunu söylüyor. Bu 

sistem bir tür dünyaya arkasından baktığımız 

mercek gibi; eğer iyiyi kötüyü, olanı biteni 

geçiriyorsa bu uygun duygu davranıştır.  Bu 

yaklaşıma göre, bazen ortaya çıkan abartılı 

duygular, davranışlar da o merceğin, kişinin 

dünyaya arkasından baktığı gözlüğün 

özelliğine göre ortaya çıkabilir.  

 

Psikoterapi-Bilim 

Psikoterapi, özellikle sözel etkileşim 

kullandığımız ruhsal rahatsızlıkların tedavisi 

ile ilgili tekniklere verdiğimiz bir addır. 

Teknik tanımı; kişinin duygusal, davranışsal 

ve kişilerarası sorunlarını çözmek ve yaşam 

kalitesini artırmak amaçlı olarak geliştirilmiş 

psikolojik müdahalelerdir. Kendimize ya da 

bütün insanlara ya da bir psikolojik problemi 

olan insana baktığımızda, içinde 

bulunduğumuz bir çevre var ve yaşadığımız 

olaylar var. Mesela konferans salonunda bir 

konferans dinliyorsunuz. Acaba burada olan 

biten her şey, benim konuşmam da dâhil, 

herkes tarafından algılanıyor mu? Bir kere 

Algı düzeyinde farklılıklar başlıyor. Bir kısım 

sözler bazıları tarafından duyulmuyor bile 

olabilir. Belki de o anda başka bir şey 

düşünüyordur, değil mi? Bir de algılananlar, 

yani duyulan sözler herkes tarafından 

yorumlanıyor. Yani duyanlar ne anlıyor? 

Böyle bir bu boyut var. Ama duygusal 

tepkilerimiz var; merak, sıkılma, telaş… 

Diyelim, birisi eve nasıl döneceğini 

düşünüyorsa, trafik sıkışıklığını düşünüyorsa,  

o anda farklı bir duygusu olabiliyor.  

 

Duygularımızın bazı fizyolojik-bedensel 

etkileri var. Heyecanlandığımızda, kaygı 

duyduğumuzda, vücudumuz ona uygun bir 

tepki veriyor, daha hızlı çalışıyor (kaçma-

savaşma tepkisi dediğimiz şey).  

 

Bir de yapıp ettiklerimiz var; oturup 

konferansı dinlemeye devam etmek ya da 

resim çekmek, kaydetmek gibi. Yapıp 

ettiklerimiz de daha sonra ileriye doğru içinde 

bulunduğumuz çevreyi etkiliyor. Örneğin, 

konferansı duydunuz, merak ettiniz, iyi 

olabilir, gideyim dinleyeyim dediniz, geldiniz 

ve dinliyorsunuz gibi. Ruhsal rahatsızlıklarda 

da aynı sistemi düşünebiliriz. Çevresel 

olayların, algı-düşünce ile ilgili 

özelliklerimizin, duygusal özelliklerimizin, 

fizyolojik-bedensel ve davranışsal olarak 

yapıp ettiklerimizin bir katkısı var. Şimdi, 

bedensel tedavilerin, ki bedensel tedaviler 

dediğim anti depresanlar ve diğer ilaç 

tedavileri ya da vücuda dönük tedaviler,  

elektrokonvülsif terapi, TMS vs, primer,  

birincil olarak odak aldığı alan fizyolojik-

bedensel alan ve duygusal alandır. Mesela 

antidepresanlar büyük ölçüde ne yapıyorlar? 

Duyguları küntleştiriyorlar, insanı daha bir 

duygusuz yapıyorlar. Bazen hastalar: 

“Hocam, yanımda biri ölse umrumda 

olmuyor, umursamaz biri oldum.” 

diyebiliyorlar. Mesela, uyku düzenleme, iştah 

arttırma veya azaltma gibi fizyolojik-bedensel 

etkileri oluyor. Bunlar primer etki, birincil 

etki ettiği alanlar. Fakat duygumuz 

baskılandığında bunun algı ve düşünce ile 

ilgili yansımaları da oluyor. Yani birincil 

olarak bedene etki ediyor ama öbür tarafa da 

etkisi oluyor. Şu an için toplamda 

söyleyebileceğimiz şey, biyolojik tedavilerin 

belli durumlarda oldukça katkısının var 

olduğu, gerekli olduğu durumlarda 

kullanıldığı ama o alanlardaki teknoloji çok 

gelişmiş olmadığıdır. Belki ileride teknoloji 

çok değişecek. 1920'li yıllarda nobel tıp ödülü 

alan bir ‘lobotomi’ adlı şizofrenlerde çok 

kullanılan bir tıp uygulaması var. Hastanın 

burnundan çubuğa benzer bir aletle girilip,  



 

beyindeki ön kısımla arka kısım arasındaki 

bağlantıyı kesiliyor. Guguk kuşu filmindeki 

operasyon bu operasyondur. Sağa sola sürekli 

bir şeyler yapan, saldırgan bir hasta bu  

uygulamadan sonra daha hareketsiz, olduğu 

yerde duran biri haline geliyor. Binlerce kez 

yapılmış bu uygulama ve  ödül de almış. Yani 

biyolojik tedaviler zaman içinde 

değişebiliyor. Psikoterapi ise daha çok algı, 

düşünce ve davranış alanına sesleniyor. İnsan 

beynine antidepresan ile kan yoluyla da 

ulaşılabilir, ama bir diğer ulaşma yolu ne? 

Benim şu anda size ulaştığım yol,  konuşma 

yolu. Tabi sizin beyniniz de konferanstan 

sonra önceki ile aynı olmayacak. Bunama gibi 

bir şey olmadığı müddetçe, “Ya ben şu 

konferansa gitmiştim, orada da şunu 

dinlemiştim, şundan bahsetmişti.” diye 

hatırlayacaksınız. Hatırlamanız nasıl 

mümkün? Beyinde sinaptik düzeyde bir 

değişim oluyor. Beyin hiçbir zaman statik bir 

organ değil. Eskiden daha statik olduğu 

düşünülüyordu ama düşünüldüğünden çok 

daha plastik olduğunu biliyoruz beynin. İşte 

psikoterapide de daha çok bu etkiyi 

kullanmaya çalışıyoruz; kişi için sorun olan 

durumları değiştirmek adına bu tür sözel 

ağırlıklı müdahaleler. Algı, düşünce, davranış 

alanlarından bahsediyoruz. Amaç; davranış 

alanında kişi nasıl bir insan olmak istiyor ve 

nasıl bir hayat yaşamak istiyorsa ona uygun 

davranmasını sağlamak. Mesela panik 

bozukluğu ve agorofobisi olan bir birey uçağa 

binemiyor. Davranışını ne yönlendiriyor?  

Rahatsızlığı. Bir doktorun bir konferansa 

gitmesi gerek ama uçağa binemediği için 

gidemiyor. Mesleki ideali var, iyi bir doktor 

olmak istiyor ama rahatsızlığı ona engel 

oluyor. Yaşamak istediği gibi hayat 

yaşamamış oluyor. Böyle bir durumda biz ona 

kendi ne olmak istiyor, o konuda nasıl 

davranabilir, nasıl yaşayabilir konularında  

yardımcı olmaya çalışıyoruz. Algı-düşünce 

alanında da daha gerçekçi, daha uygun, daha 

yararlı nasıl düşünebilir kişi? Diyelim ki, 

havada bulutlar var. Algı ve düşünce ile de 

onları algılıyorsunuz, tanımlıyorsunuz. Bunlar 

yağmur bulutu yağmur yağabilir, üzerime 

mont alayım diye düşünebilirsiniz. Bir başka 

kişi, havada bulut var, bunlar zehirli gaz 

bulutu, dışarı çıkarsam ölebilirim diye  

tanımlayıp yorumlayabilir. Bu yorum, 

gerçekçi olmayabilir ama kişinin geçmiş 

deneyiminden etkilenebilir. Mesela bir 

kimyasal silah saldırısına maruz kaldıysa 

pekala oradaki bulutların şekli de  o bulutlara 

benziyorsa, böyle bir sonuç çıkartabilir. Bu da 

onun hayatını kısıtlar. Algı-düşünce alanında 

yapmaya çalıştıgımız şey, kişi duruma daha 

uygun, daha gerçekçi ve sonuç olarak daha 

yararlı şekilde nasıl düşünebilir, durumu nasıl 

görebilir, onu konuşmak ve sonuçta da, eğer 

iyi giderse ruhsal sorunun azalmasıdır.  

 

Psikoterapide Bilimsel Ampirik Yaklaşım 

Bilimsel yaklaşım psikoterapinin içine nasıl 

girebilir? Hatırlarsanız bilimde bir gözlem 

süreci vardı. Aslında psikoterapideki bilgi 

toplamayı, değerlendirme sürecini buna 

benzetebiliriz. Topladığımız bilgilere göre bir 

takım hipotezler geliştiriyoruz. Buna 

formülasyon diyoruz. Mesela bir psikiyatr bir 

kişiyi degerlendiriyor, muayene ediyor ve  

daha sonra arkasından depresyonunun 

olduğunu söylüyor. Aslında burada 

psikiyatrın söylediği bir hipotez ve bundan 

sonra da psikiyatr hipotezine göre bir tedavi 

öneriyor. Mesela antidepresan, ilaç başlıyor. 

Ya da biz değerlendiriyoruz, “Bu kişide 

depresyon olabilir” diyoruz ve depresyona 

dönük bir psikoterapi başlatıyoruz. Eğer işe 

yaradıysa, kişinin sorunu azaldıysa mesele 

yok ama azalmadıysa o zaman tekrar 

değerlendirip, yeni bir hipotez ortaya 

koyularak süreç yeniden devam ediyor. 

Psikoterapide bilimsel veya ampirik yaklaşım 

dediğimiz şey biraz buna benziyor.  

 

Bilimsel Temelli Psikoterapi Kuramı 

Gelişim Aşmaları 

Bilimsel temelli bir psikoterapi nasıl 

geliştirilebilir? Öncelikle sizin üzerinde 

çalışacağınız durum ne ise bununla ilgili 

klinik gözlemler yapmakla gelişir. Mesela  

depresif hastaları duygu, düşünce, davranış, 

yaşanan olaylar anlamında irdelemek. 

Ardından bilimsel psikolojiye yani davranış, 

öğrenme, bilişsel psikolojiye, şu anda 

psikoloji biliminin bize insanla ilgili verdiği 

verilere bağlı bir varsayım oluşturma, hipotez. 

Daha sonra buna bağlı geliştirilmiş 

müdahaleler, bu müdahalelerin test edilmesi, 

bir tedavi paketi haline getirilmesi, açık 

çalışmalarla test edilmesi, daha büyük 



 

gruplarla RKÇ (Randomize Kontrollü 

Çalışma) çalışılması ve daha sonra da yeterli 

güce sahip sayıda hastayla ve çok merkezli 

olarak çalışılması. 

 

Bir Kuramcı Olarak İnsan 

Niye psikoterapide böyle bir şeye gerek var? 

Çünkü her insan ne olursa olsun aslında bizim 

zihnimizde bir tür bilim adamı gibi, bir tür 

kuramcı gibi çalışır ve bundan kurtulmamız 

mümkün değildir. Bu hepimiz için böyledir. 

Bilişsel anlamda her insan bir kuramcıdır. Bir 

de hiçbir kuram gerçekliğin mükemmel bir 

temsili olamaz, yaklaşıktır demiştik. Peki,  

hiçbir kuram gerçekligi temsil etmiyorsa 

kuramları bırakalım mı? Hayır, eğer elimizde 

bir kuram ya da teori olmazsa o zaman da 

olguları anlayamayız. Evet, gözlem yaparız 

ama onu bir çerçeveye sokamayız. Ben 25 yıl 

kadar psikiyatri kliniğinde çalıştım. Ben 

asistanlığa başladığımda orada hasta bakıcı 

olan veya posta işlerinde çalışan görevliler 

vardı. Bu insanlar 30-40 sene orada çalışmış 

insanlar ancak orada ne olup bittiğini çok 

anlayabilmiş kişiler değildi. Ama orada 

çalışan bir asistan bir yılın sonunda teorik 

bilgisiyle klinikte olanları, o çalışanlardan çok 

daha fazla anlar hale gelir. Çünkü birisinde 

gözlem var ama bir kuram yok, bilgi de yok. 

Dolayısıyla o gözlemleri organize edemiyor. 

Bir asistan ilk başladığında da gözlem yok 

ama bilgi var. İşler, bilgiyle birlikte gözlem 

bütünleşirse o zaman çok daha verimli ve 

anlaşılır hale geliyor. İnsan olarak olayları bir 

şekilde organize edip açıklama eğilimimiz 

var. Yani insan her yerde bir bağlam, bir 

örüntü, bir ilişkililik görme eğiliminde. Bu 

bizim yapımız. O zaman sorun kuram 

oluşturmak ya da oluşturmamak değil. Çünkü 

hepimiz doğal olarak böyle yapıyoruz. 

Önemli olan, oluşturduğumuz kuram iyi 

kuram mı, kötü kuram mı? Geliştirdiğimiz 

kuramların önemli olan kısmı bu.  

 

Şimdi, sizlere bazı sorularım var. Elinizi 

kaldırabilirsiniz. Birinci soru şu:  

 

İnsan,  

A) Temelde kötüdür ve bencilce dürtüleri 

vardır.  

B) İnsan ne iyidir ne kötüdür.  

C) İnsan temelde iyidir çok az olumsuz 

özelliği vardır.  

(En az el kalkan ilk şıktı) İlk şıkkı seçenler 

en azdı. İlk şık daha çok psikanalizin bakış 

açısını yansıtıyor. İkinci şık ‘Ne iyidir ne 

kötüdür’ bu davranışçılığın, bilişsel kuramın 

söylediği şey. Üçüncü şık ‘Temelde iyidir çok 

az olumsuz özelliği vardır’ daha çok 

Rogeryan okul bunu söyler. O zaman 

buradaki (konferanstaki) çoğunluk sanki 

davranışçı ve bilimsel kurama yakın gibi.  

İkinci soru: 

İnsanlar, 

A) Kendi özelliklerini kazanma anlamında 

aktif yaratıklardır.  

B) Pasiftir, çevre ve biyolojinin ürünüdür, 

çevre biyoloji şekillendirir. 

Şimdi, burada tutarsızlık var. Şöyle, A şıkkı 

daha çok bilişsel yaklaşım, organizmik 

yaklaşımken, diğeri daha mekanistik, 

biyolojik kuram ve davranışçılık ile alakalı. O 

zaman buradan çıkan sonuç, buradakilerin 

(konferanstaki kişilerden bahsediyor)  

bilişselci olmaya yatkın oldukları. İkisinin 

kesişim kümesine bakarsak demek ki sizler 

bilişselciliğe yakınsınız naiv olarak.  

Üçüncü soru: 

Biyolojik ve çevresel etkiler insanı etkiler 

ancak insanı asıl şekillendiren şey,  

A) Ayrım yapılamaz doğa ve çevre her ikisi 

de etkiler. (Bilişsel yaklaşım, Biyopsikososyal 

yaklaşım) 

B) Biyolojik ve çevresel etkiler insanı etkiler 

ancak insanı asıl şekillendiren şey biyolojik 

faktörlerdir. (Biyoloji-organik yaklaşım)  

C) Çevresel faktörler daha etkilidir. 

(Davranışçılık)  

Meslek seçimi gibi siz daha çok 

davranışçılığa yatkınsınız(gülümsüyor), siz 

daha çok da tıbba gibi.  

 

Neden Her Zaman Sağduyuya Güven 

Olmaz? 

Neden sağduyuya güven olmaz? Şu resime 

bakın. Şu kenarı görüyorsunuz. Bir de şu 

kenarı görüyorsunuz Hangisi daha uzun? 

Aslında iki kenar da eşit,  yan yana 

durduğunda bile.  

 

 

 

 



 

Bilimsel Düşüncenin 6 İlkesi 

Bilimsel düşüncenin temel özelliklerini 

rahatlıkla psikoterapiye de uygulayabiliriz.   

 

1.Karşıt hipotezlerin uygun olmadığının 

gösterilmesi: Sizin üzerinizde çalıştığınız 

durumu açıklayan başka açıklamalar varsa siz 

önceliklerin onların uygun olmadığını 

göstermeniz gerek. Yani yanlışlamanız gerek.  

2.Bağıntı ve nedensellik: Bilimsel kuramlar 

bağıntıya ve nedenselliğe dayanmazlar. 

Diyelim, yazın dondurma satışları artıyor,  

boğulmalar da artıyor.  Eğer bağıntıyla 

hareket edecek olursanız dondurma 

satışlarının artmasıyla boğulmalar arasında 

ilişki vardır diyebilirsiniz ama öyle bir ilişki 

yok.  

3.Yanlışlanabilirlik: Bilimsel düşüncenin 

yanlışlanabilir olmasıdır.  

4.Tekrar edilebilirlik: Sonuçlar başka 

çalışmalarda aynı şekilde çıkıyor mu?  

5. Sıradışı iddialar: Eğer sıra dışı bir 

iddianız varsa, 12 saatte gece yatarken işte 

bilinçaltına seslenen kayıt dinleterek 

İngilizceyi öğretiyorum gibi, o zaman sizin 

sıra dışı kanıtlarınızın olması gerekir.  

Kanıtlarınız da iddianız kadar güç olmalıdır.  

6.Occam’s razor: Bir de, eğer sizin 

açıklamanıza göre çok daha yalın bir açıklama 

varsa, İngilizce ‘Occam’s Razor’ denilen bu 

açıklama her zaman daha iyi açıklamadır. 

Yani bir olayı açıklayan pek çok açıklama 

varsa en basit olanı en iyidir.  

 

Şimdi bu açıdan bir tekrar psikoterapilere 

bakalım. Bu güncel sayılabilecek bir makale. 

Makalenin başlığı ‘Kompulsif bir şekilde 

alışveriş eden kadınların psikodinamiği’ yani 

fazla alışveriş eden kadınlar. Özetle makale, 

bunun altında yatan  temel şeyi kadınların 

penisinin olmamasına bağlıyor. Yani penisi 

olmadığı için kadın alışveriş yaparak bunu 

telafi etmeye çalışıyor, penisi yerine koymaya 

çalışıyor. Makale, kadınların kompulsif 

şekilde alışveriş etmelerinin altında yatan 

dinamiğin bu olduğunu söylüyor. Bu 

yanlışlanabilir mi ya da doğrulanabilir mi, ne 

diyorsunuz? Zaten  klasik psikanalize 

baktığımızda erkek psikolojisi hep penisi 

kaybetme korkusu ile ilgilidir (kastrasyon 

anksiyetesi); kadın psikolojisi de kaybedilmiş 

penise duyulan imrenme ve yasla açıklanır. 

Peki, herhangi bir veri var mı, bir rakam, 

istatistik, sayı görüyor musunuz? Büyük bir 

teori var ve o teori her şeyi açıklıyor.  

 

Aynı konuda bir de bilişsel davranışçı terapi 

ile ilgili bir dergideki bir makaleye bakalım. 

Öncelikle tanım var; kompulsif alışveriş 

yapma nedir? Daha sonra çalışmaya 198 kişi 

alındığını, bunlardan 75’inin kompulsif 

alışveriş yapan ve 85’inin kontrol 

grubunundan olduğunu belirtiyor. Devamında 

bir takım gözlemler ve anketler yapıldığından 

bahsediyor, alışveriş ile ilgili bilişler 

envanteri gibi. Bilişsel stillere bakılıyor,  

mükemmeliyetçilik, karar verme... Makalenin 

sonunda bu iki grup arasında 5 alanda 

farklılık bulunduğu belirtiliyor; depresif 

duygu durum, kendilik algısı ile ilgili 

problemler, mükemmeliyetçi beklentiler, satın 

alınan nesnelerin doğası ile ilgili potansiyel 

alışveriş imkanları ile ilgili hatalı inançlar, bir 

şey almanın psikolojik olarak sağlayacağı 

yarar ile ilgili hatalı inançlar ve karar verme 

güçlükleri. Yani makale, bu alanlarda farklılık 

bulunmuştur diyor. Bu açıklama neye dayalı 

dikkat ediyor musunuz?  Dataya dayalı,  

gözlem sonucunda elde edilen datayı  

sunuyor.  

 

Bilişsel Davranışçı Terapi 

Bilişsel davranışçı terapiyi bugünkü haliyle,  

bilimsel temelli psikoterapi olma iddiası ile ya 

da onu hedef alarak geliştirilmiş terapi türü 

olarak düşünebiliriz. Hedefi nedir?  Psikoloji 

biliminin ilkelerini alıp psikoterapiye  

aktarabilmek. O açıdan da genelde, bir 

psikoterapi kuramı olarak bilimsel kuram 

geliştirmenin doğal basamaklarını takip 

ediyor. Ne gibi? Depresyonu ele alalım. Önce 

depresif hastalarda gözlemler yapıyorsunuz. 

Hangi alanda? Algı ve biliş alanında ve 

davranış alanında. Algı ve biliş alanındaki 

kendi çalıştığının depresif hastalarla 

yaptığınız gözlemler sonucunda ‘Depresif 

kişiler olumsuz olayları daha çok algılar, 

bilişsel alanda, kendini, çevreyi ve geleceği 

olumsuz görür.’ diyorsunuz. Bu birinci 

sonucunuz. Davranışsal alana baktığınızda, 

hayatlarında, ödüllerin ve olumlu 

pekiştireçlerin azaldığını görüyorsunuz. Yine 

olumsuz pekiştireçlerin ve cezaların da 

arttığını görüyorsunuz. Ne gibi? Mesela daha 



 

çok yatakta vakit geçiriyor. Niye yatıyorsunuz 

dediğinizde, eğer çıkarsa daha kötü 

hissedeceğini, kötü hissetmemek için yattığını 

söylüyor. Bu nedir? Öğrenme kuramından 

hatırlarsanız bu ‘olumsuz pekiştireç’tir.  

Arkadaşı telefon ediyor ve gel bir çay içelim 

diyor. Bu kişi teklifi reddediyor. Bu ‘ödüllerin 

azalması’. Eşi eve geliyor: “Bu evin hali ne 

diyor.” bağırıyor, çağırıyor, ‘cezaların 

artması’. Kendi çalıştığınız kişilerde sonuçları 

böyle buldunuz. Ardından bunun başka 

kişilerle de yani başka depresiflerde de böyle 

olduğunu göstermeniz gerek. Eğer 

gösterirseniz hipoteziniz bir anlamda 

doğrulanmış olur. Arkasından bu sorunlara 

dönük yani, olumlu pekiştireçlerin, ödüllerin 

azalması; cezaların, olumsuz pekiştireçlerin 

artması; olumsuz olayları daha çok algılama, 

kendini ve çevreyi geleceği olumsuz görme 

sorunlarına dönük psikoterapik müdahale 

paketi geliştiriyorsunuz. Burada davranış 

alanıyla ilgili olanının adı davranışsal 

aktivasyon,  bilişsel kısımla ilgili olan bilişsel 

yeniden yapılandırma denir. Daha sonra bunu 

alıp önce bir grup depresif hastada  

uyguluyorsunuz. Orada olumlu sonuç verirse 

bu sefer bizim randomize kontrol (rastgele 

kontrollü calışma) dedigimiz çalışmalar 

yapıyorsunuz. Bu, birbirine eş, ideali tıpatıp 

aynı olması, sadece ve sadece yaptığınız 

müdahalenin farklı olması demek. O zaman o 

süreç sonunda ortaya çıkan fark sadece sizin 

müdahalenize bağlı olmuş oluyor. Örneğin, 

bir grup depresif hastayı alıp eş şekilde yaşı, 

cinsiyeti, eğitimi birbirine eş tesadüfi iki 

gruba ayırıyorsunuz. Bir gruba sizin deneysel 

tedavinizi, bilişsel davranışçı terapi bir gruba 

da placebo veriyorsunuz. Günümüzde kabul 

edilen psikoterapinin plasebosu, aynı süre, 

aynı terapist o kişi ile sohbet ediyor veya 

destekleyici bir konuşma yapıyor. Böylece ne 

psikoterapideki non-specific yani özgün 

olmayan (o terapiye özgün) olmayan etkenleri 

de elimine etmiş oluyorsunuz. Çünkü aynı 

kişi yine onunla ilişki kuruyor vs. Dolayısıyla 

ortaya çıkan fark sadece yaptığınız 

müdahaleye bağlı olmuş oluyor. Ardından bu 

çalışmalar da etkili bulunursa, çok merkezli 

başka gruplarla, başka hastalarla başka 

terapistler yapıyor bazen. Çünkü o tedaviyi 

geliştiren merkez kendini çok adadığı için o 

tedaviye orada yapılan başarılı çıkabilir ama 

başka bir merkeze yapılan başarısız çıkabilir. 

Bu duruma da dikkat etmek gerek. Daha 

sonra da etkili olduğu gosterilen tedavi 

protokolleri yaygınlaştırılıyor.  

 

Depresyon Modeliyle İlgili Deneysel 

Çalışmalar 

Depresyonun, bilişsel modelin bilişsel kısmı  

kendini olumsuz görme, çevreyi olumsuz 

görme, geleceği olumsuz görme gibi 

açıklanabilir. 1967'de ortaya atılan bir kuram, 

1967 ile 1985 arası 220 tane araştırmada 

sınanmış, araştırmaların %91'inde modeli 

destekleyen sonuçlar elde edilmiş, kendini, 

çevreyi, geleceği olumsuz görme üzerine. 150 

çalışma desteklemiş, 14 çalışma 

desteklememiş. Algıda olumsuz yanlılık -

olumsuz olayları daha çok algılama- eğilimi 

varsayımını yapılan 19 çalışmanın 19'u da 

desteklemiş. İşin tedavi kısmına baktığımızda 

ise sadece kontrollü ve deseni ortak 

calışmaları içeren 115 tane depresyon 

çalısmasına bakıldığında 0.71'lik bir etki 

büyüklüğü saptanmış. Orta düzeyde bir etki 

büyüklüğü yani sizin tedaviyi verdiğiniz 

hastalar vermediklerinize göre yüzde 71'i 

daha iyi durumda anlamına geliyor.  

 

Bu makale, psikanalizde bilişsel davranış 

terapinin farkı açısından Journal of Cognitive 

Psychotherapy’nin 2006 sayısında yayınlanan 

birinci makale. Makalede, 27 hastaya 12 

seans bir tedavi yapıldığı, uygulanan ölçekler, 

sosyal anksiyete 20,  yaygın sosyal anksiyete 

17, kontrol yapılan testler ve sonuçlar 

belirtiliyor. Mindfullness and Task 

Concentration Training for Social Phobia için 

pilot çalışma yapılmış. 

 

Aynı yıla ait bir yine psikanalitik bir dergi, 

Analistin Psikanalitik Süreçteki 

Kontürtransferansı. Yine rakam yok. 

Controversial Discussions and apres-coup - 

Fransızca bir terim - yine bir sayı, hasta yok 

K’nın duygusal yaşantısı -acaba bu kafkanın 

K' sı mı? Gördüğünüz gibi hepsi daha çok 

edebiyat ve felsefe yani daha çok onlara 

benziyor, zaten batıda şu anda daha çok 

edebiyat ve felsefe bölümlerinin çok ilgi 

alanında olan bir şeydir psikanaliz. Ama 

Türkiye'de tam öyle değil, bizde psikoloji 

bölümlerinde de hala gözdedir.  



 

 

Dodo Bird, Alice Harikalar Diyarı'ndaki bir 

kuş ve hayvanlar arasındaki camber 

şeklindeki bir yarışta hakemlik yapıyor. Tabi 

çember şeklinde olunca kimin kazandığı belli 

olmuyor ve hakem herkesin kazandığını 

söylüyor. Onun kararına göre herkes birinci, 

herkes ödülü hakediyor. 

 

Bütün Psikoterapiler Eşit Midir? 

Böyle de bir iddia var. Bu iddiaya göre, 

psikoterapide önemli olan, ortak olan insan 

ilişkisidir ve insan ilişkisi de her terapide 

olduğuna göre, bu durumda bütün 

psikoterapiler eşittir. Ama bu tür analizlere 

baktığımızda, bazılarının çok erken dönemde 

yapılmış analizler olduğunu, bazılarının da 

çok sağlıklı olmayan analizler olduğunu 

görüyoruz, mesela Smith ve Glass 77'de 

yaptığı bir meta analizi. Meta analiz, benzer 

çalışmaların, benzer yöntemli çalışmaların bir 

araya getirilerek yapılan toplu bir analizdir. 

Davranışçı ve  davranışcı olmayan terapileri 

karşılaştırmış ama hem kontrollü çalışmaları 

hem  kontrol grubu olmayan çalışmaları 

almış. Bir de bilişsel ve hümanistik terapiyi 

de davranışçı olmayan terapi olarak 

gruplandırıp psikodinamik terapilerle birlikte 

analiz etmiş.  

 

Psikoterapinin Etkinliği 

Genel olarak psikoterapi çalışmalarına 

baktığımızda, bütün rahatsızlıklarda 

psikoterapi alan ortalama bir hasta, terapi 

almayan, tedavi olmayan bir kişiye göre, o 

etki büyüklügüne göre tedavi alanların 

yaklaşık yüzde 80’i daha iyi durumda. Yani 

buradan psikoterapi yararlı sonucuna varırız.  

Bazı sorunlar da bazı terapiler daha etkilidir. 

Bilimsel olarak özellikle anksiyete 

bozukluklarında bilişsel ve bilişsel davranışçı 

terapiler daha etkilidir. Her terapi yararlı 

mıdır?  Hayır. Bazı terapilerin de zararlı 

olduğu gösterilmiştir. Kriz debriefing gibi 

post travmatik durumlarda hemen ardından  

yapılan stress briefing tedavisi denilen bir 

tedavi var. Başta bu tedavinin faydalı olduğu 

düşünülüyor. Çünkü critical instense stress 

debriefing denilen tedaviyi yaptığınızda iki ay 

sonra insanlara baktığınızda çoğunun 

düzelmiş, belirtilerin azalmış olduğunu 

görüyorsunuz. Ancak daha sonra İngiltere de 

yapılan bir çalışmada iki gruptan birine bu 

tedavi uygulanıp diğer gruba uygulanmıyor. 

İki ay sonra bakıldığında hiç bir şey 

yapılmayan hastaların daha iyi durumda 

olduğu gözleniyor. Kontrol grubu 

kullanmadığınızda böyle yanılgılar da ortaya 

çıkabilir. Niye diye düşünüldüğünde, bazen 

erken müdahale doğal iyileşme sürecini 

bozabiliyor. Mesela yası düşünelim, herkes 

kayıp yaşıyor, ama kayıp yaşayan herkese  

psikoterapi uygulamak diye bir şey yok. Bazı 

şeyler, müdahale edildiğinde o doğal iyileşme 

süreci, kişinin kendi kendini iyileştirme 

sürecini bozabiliyor. Kontrol grubu 

kullanmanın böyle bir faydası var.  

 

Neden Etkisiz Terapiler Etkili 

Bulunabilir?  
 

1. Kendilinden düzelme: Kendiliğinden 

düzelme diye bir kavram var çünkü. Az önce 

bahsettiğim gibi bazı şeyler kendi kendine de 

düzelebilir.  

 

2. Plasebo etkisi: Bir ilacın placebo etkisi 

olduğu gibi psikoterapinin de plasebo etkisi 

var. Mesela insan ilişkisi; birine sıkıntınızı 

anlatma, onun tarafından dinlenilme… 

Bunlara non-spesifik faktörler diyoruz. Bazı 

insanlarda bunlar yeterli olabiliyor.  

 

3. Kendine hizmet atfetme yanlılığı: Siz bazı 

şeyleri psikoterapiteki değişikliklere 

bağlayabilirsiniz ama aslında o değişiklikler 

ona bağlı olmayabilir.  

 

4. Ortalamaya gerileme: İnsanlar genelde 

psikoterapiye ilk başvurduklarında çok daha 

sıkıntılı ve şiddetli bir sorun yaşıyorlar. İnsan 

sürekli çok yoğun sıkıntıyla kalmaz. Kendi 

haline bırakıldığında da bir zaman geçtikçe 

ortalamaya gerileme olur. Bunu muayenehane 

ya da özel ortamda çalışanlar daha iyi bilir. 

Şöyle anlatayım; bir kişi çok sıkıntılıdır ve o 

gün randevu almak ister. Eğer o gün içinde 

gelmedi ve bir hafta geçti, yine gelmez. 

Çünkü geçen bir haftalık zaman içinde 

ortalamaya gerileme dediğimiz şey olmuştur.  

 

5. Geçmişin şu andan bakılarak tekrar 

yazılması: Bu, aslında geçmişte olmayan 

şeylerin sanki varmış gibi yaşanması demek. 



 

Bütün İnsanlar Eşittir Ama Bütün 

Psikoterapiler Değil! 

Şimdi psikoterapiteki bu non-spesifik 

faktörler, zaten bütün terapiler için geçerli, 

dediğim gibi insan ilişkisi. Ve bu olmazsa 

olmaz şart yani gerekli şart ama yeterli şart 

değil. Şunu kastediyorum: Diyelim bir kişinin 

bir enfeksiyonu var ve sizin elinizde de onun 

ilacı var, antibiyotik ve yüzde yüz o mikrobu 

öldürüyor diyelim. Şimdi bu yeterli mi? 

Hayır. Kişinin size güvenip o ilacı alıp içmesi 

gerek. İnsan ilişkisinin terapideki rolünü ben 

buna benzetiyorum. Yani kişinin size güvenip 

sizin verdiğiniz yöntemi kabul edip onu 

uygulaması. Bu gerekli ama yeterli mi? Hayır, 

yeterli değil. Diyelim, ben ona antibiyotik 

değil de şeker tableti veriyorsam o zaman bir 

etki olmaz. Belki bir plasebo etkisi olur, o 

kadar.  

 

2010 yılında yapılan, depresyon ve 

anksiyete bozukluklarını konu alan Tolin’in 

bir çalışması var; OCD Project. Amerikan 

televizyonlarında yayınlandı. On küsür 

obsesif kompulsif  hastayı BBG (Biri Bizi 

Gözetliyor) evi gibi bir eve topluyorlar. Evde 

psikologlar da var. Davranışçı tedavi 

yapıyorlar. İnternetten bulup izleyebilirsiniz, 

çok hoş bir projedir. O projeyi de yapan kişi. 

26 çalışma 1981 hastayı kapsıyor. Çalışmaları 

seçerken yüksek kalite, kontrollü çalışmaları 

dahil etmişler, yoksa yüzlerce çalışma var bu 

şekilde, ve bilişsel davranışçı terapiler, 

psikodinamik terapiye göre hem akut 

dönemde hem de takipte daha etkili 

bulunmuş.  

 

Kanıta Dayalı Psikoterapi 
Geliyoruz kanıta dayalı psikoterapi ne 

demek?  Daha bilimsel olan terapi demek. 

Bugün için genel tıpta herhangi bir yöntemin 

etkili olup olmadığına nasıl karar veriyoruz?  

Randomize kontrollü çalışma ile. 

Psikoterapiye de aynı şekilde kontrollü 

çalışmalarla etkinliğin saptanması gerektiğini 

söylüyor. Bunlara da deneysel olarak 

desteklenmiş tedavi diyoruz (empirically 

supported therapies).  

 

Deneysel Olarak Desteklenmiş Terapi 

Psikolojik rahatsızlıkların tedavisi ile ilgili 

bilimsel kurumlar çeşitli psikoterapi 

dernekleri ya da psikologlardan oluşan ya da 

klinik psikologlardan oluşan birlikler, daha 

çok rastgele kontrollü deneysel tedavi 

çalışmalarınının esas alınmasını gerektiğini 

savunuyor.  

 

Deneysel Temelli Psikoterapiler 

Amerikan Psikoloji Birliği’nin bu konuda 

bir çalışma birimi var – klinik tedaviler ile 

ilgili bölümü. Kriteri şu: Herhangi bir 

tedavinin deneysel olarak desteklenmiş 

olduğunu söyleyebilmek için yeterli sayıda 

örneklem büyüklüğüne sahip en az 2 uygun 

desenli çalışma ile plaseboya göre yani etkin 

olmayan ama non-spesifik faktörleri içeren bir 

tedaviye göre daha etkili olduğunun 

gösterilmiş olması gerekiyor veya o 

rahatsızlıkta zaten etkili olduğu bilinen tedavi 

varsa en az onun kadar etkili olduğunun 

gösterilmiş olması gerekiyor. Bu anlamda da 

çeşitli rahatsızlıklarda etkili olduğu 

saptanan16 terapiden 15’I bilişsel veya 

davranışsal terapiler olarak belirlenmiştir.  

 

Psikoterapiler Eşit Değildir 

O zaman şöyle bir özetleyelim. Bazı 

psikoterapiler eşit değildir. Neden eşit 

değildir? Çünkü bazıları sinir bilim ile ilgili 

çağdaş bilim öncesi varsayımlara dayanır, 

klasik psikanaliz gibi. Çünkü bu güne 

kıyasladığımızda, psikanalizin ortaya atıldığı 

dönemde beyin ile ilgili bilinenler vs. çok 

azdı. Dolayısıyla, o bilgiye sahip olmadan 

geliştirilen bir kuram olduğu için doğal olarak 

birçok eksikliği var.  

 

Bazıları bilimsel kuram veya uygulama 

geliştirme ve sınama ilkelerine uygun değil. 

Psikodinamik terapilerin de bazı 

rahatsızlıklarda etkili olduğu kontrollü 

çalışmalarla gösterilmiş ama orda da kuramın 

geliştirilmesi anlamında gözlem kısmı daha 

çok klinik gözleme dayalı. Yani tekil 

gözlemlere dayalı bir kuram.  

 

Bazılarının yine psikoloji veya biyoloji 

bilimi ile hiçbir ilgisi yok. (enerji terapisi, 

EFT, nefes terapisi, Reiki, NLP gibi)  

 

Bazıları yine bilimsel ilkelere göre 

sınandığında özgün bir yanı yok. Mesela 

EMDR gibi. EMDR da özgün etkili olan ne 



 

varsa özgün değil; özgün olan ne varsa da 

etkili değil. Yani şunu kastediyorum: özgün 

olan yanı ne EMDR’ın?  Parmak hareketleri 

yapıyorsunuz hasta gözüyle takip ediyor. 

Bunu çıkartdığınızda da aynı şey oluyor. Yani 

bunun bir özel etkisi, anlamı yok. Zaten 

özgün olan yanı da o. O zaman geriye ne 

kalıyor? Maruz kalma -exposure- yani 

imaginal exposure yaptığınızda da o parmak 

hareketleri veya iki tarafı şeyler olmaksızın 

aynı sonu elde ediyorsunuz.  

 

Bazı tedaviler ise hem kuram aşamasında 

daha bilimsel yöntemlerle geliştiriliyor hem 

de etkinlik açısından en azından bazı 

rahatsızlıklarda etkili olduğu gösterilmiş. 

Bilişsel tearpi bunu yapmaya çalışıyor. 

 

Evet, benim anlatacaklarım burada bitiyor. 

Çok teşekkürler dikkatiniz için. 
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