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Yrd. Doç. Dr. Önder Kavakcı

Değerli okurlarımız,

Üçüncü sayımızla karşınızdayız. Elimizden 
geldiğince EMDR ve travma alanından haberler ile 
size ulaşmaya çalışıyoruz.

Bu sayımızda Avrupa Travmatik Stres Çalışmaları 
Derneği'nin (European Society for Traumatic Stress 
Studies-ESTSS) genel başkanlığına seçilen sayın 
Prof. Dr. Vedat Şar ile bu derneği, ülkemizde ve 
dünyada travma çalışmalarını ve kişisel öyküsünü 
konuştuğumuz bir söyleşimiz var. 

Sayın Şenel Karaman, EMDR gönüllülerinin insani 
yardım kuruluşu olan EMDR HAP ve Türkiye’deki 
çalışmaları hakkında yazdı. Bu organizasyonun 
daha fazla bilinir olması ve gönüllülerinin artması 
için EMDR HAP Türkiye’den haberleri iletmeye 
devam etmek istiyoruz.

Bu sayımızda, EMDR ve Travma odaklı bilişsel 
davranışçı tedavilerin karşılaştırmasını içeren bir 
makalenin özetini de sizlerle paylaşıyoruz. 

Son olarak da psikoloji ve psikiyatri dünyasından 
kongre haberlerini bulabilirsiniz.

Daha zengin bir bültenin sizlerin katkılarıyla 
oluşacağını ve olgu, araştırma ve haberlerinizi 
beklediğimizi hatırlatarak sağlıklı, sevinçli günler 
diliyorum.

Yrd.Doç Dr. Önder Kavakcı

Üçüncü sayımızla 
karşınızdayız.     

Elimizden geldiğince 
EMDR ve travma 

alanından haberler ile 
size ulaşmaya 

çalışıyoruz. 
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Çeviri Köşesi

Sayfa 3

Yrd. Doç. Dr. Önder Kavakcı 

Makale Özeti
Makale adı: Cognitive behaviour therapy versus 
eye movement desensitization and reprocess-
ing for post-traumatic disorder – is it all in the 
homework then? 

Yazarlar:Ho MSK, Lee CW. 
Dergi: European Review of Applied Psychology 
(Revue Européenne de Psychologie Appliquée)  
Sayı: 2012;62:253-260

Bu makalede Avustralya Murdoch Üniversitesi 
psikoloji okulundan Ho ve Lee, Travma Odaklı 
Bilişsel Davranışçı Terapi (TOBDT) ile EMDR’nin 
Travma Sonrası Stres Bozukluğu üzerindeki 
etkinliğini karşılaştırdılar. 

Yazarların bildirdiğine göre Travma odaklı BDT ve 
EMDR, TSSB’nin terapisinde ilk sıra tedaviler 
olarak önerilmektedir. Her iki terapi yönteminin de 
bekleme listesi ve diğer terapilerle 
karşılaştırıldığında üstün olduğu belgelenmiştir. 
EMDR’nin etki mekanizması hakkındaki görüşler 
tartışmalı olsa da, Travma Odaklı BDT’nin, bilişsel 
davranışçı yaklaşımların bir çeşidi olduğu ileri 

sürülmüştür ve her ikisi de ortak elemanları 
paylaşır, alıştırma (exposure) ve bilişsel işlemleme. 
İki yaklaşımın içerdiği benzerlikler; bilişsel bileşen, 
imgesel şablon oluşturma (gelecek stresörlerle 
başa çıkmak için prova) ve alıştırma sayılabilir. 
Bununla beraber yazarlar benzerliklerin prosedürler 
ve süreçler dahil edildiğinde yüzeysel olduğunu ileri 
sürmektedir.

Yazarlar, BDT’nin TSSB üzerindeki etkisinin, maruz 
bırakarak alışmanın ve sistematik duyarsızlaşma 
oluşmasının sağlanması ile oluştuğunu, yavaş 
soluma gibi anksiyete ile uyuşmayan bir 
gevşemenin sağlanması ile tehdit içeren uyaranla 
doğrudan yüzleşmeyi içeren uzamış maruz 
bırakma (Prolonged exposure:PE) yöntemini 
kullandığını bildirmektedirler. Bu yöntemde 
kaçınma önlenerek, alışma sağlanır. Seans içinde 
maruz kalma sürekli ve uzun ve süreklidir.  Seans 
içindeki süresi en az 60 dakika olmalıdır. Tedavi 
ayrıca ev ödevlerini içerir.   

Travma Odaklı BDT’den farlı olarak EMDR tedavisi 
sırasında travma anısı yeniden yaşanırken iki yönlü 
uyaran sağlanır ve bu sırada olaydan uzaklaşma ve 
farkındalık (mindfulness) duyumu oluşur. Serbest 
çağrışım yoluyla danışanın olay ve şimdiki bilgi 
ağları arasında başarılı bir pekişme gerçekleşir. Bu 
süreçler PE tedavisinde, kaçınma ve tedavinin 
engellenmesi olarak düşünülebilir ve istenmez. 

EMDR tedavisinin etki mekanizmaları açıkça 
belirlenmiş değildir. En çok çalışılan ve desteklenen 
görüşlerden biri, EMDR’nin göz hareketlerinin işlem 
belleği modelidir. İşlem belleğinin motor göz 
hareketleri ve sıkıntı veren anı gibi iki ayrı görev 
üzerine odaklanması geri çağırma (hatırlama 
sırasında oluşan) görsel imgelerin canlılığını ve 
emosyonalitesini azaltmaktadır.  

Anının canlılığının emosyonel değerinin indirgen-
mesi ona daha iyi odaklanmayı ve işlenmesini 
sağlar. Emosyonel değeri azalmış anı,  diğer 
anılara da ulaşılmasını kolaylaştırır (serbest 
çağrışım) böylece travmatik anının bellek ağları ile 
daha fazla bütünleşmesi sağlanır. Bu açılardan 
bakıldığında EMDR sanıldığı gibi Bilişsel 
davranışçı terapilerin bir formu gibi durmamaktadır.
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EMDR ve BDT’nin, TSSB tedavisi için etkinlikleri 
benzerdir.

Daha önce yapılan bir araştırmanın aksine, 
travma ile ilişkili depresyonun iyileşmesinde 
EMDR daha etkili sonuçlar vermektedir.

NOT:

*Foa ve Meadows 1997, TSSB tedavileri sonuç 
araştırmalarına dahil edilecek bir araştırmanın, 
aşağıdaki 7 altın standardın en az dördünü 
içermesi gerektiğini belirledi.

1- Travma ile ilişkili belirgin psikopatolojinin             
     belirtileri açıkça tanımlanmış olmalı

2- Geçerli ve güvenilir ölçekler kullanılmalı

3- Bağımsız (kör) değerlendirmeciler kullanılmalı

4- Eğitimli değerlendirici olmalı

5-Rehberi olan, tekrarlanabilir özgün tedavi    
   programlarını kullanmalı

6-Tedavi için önyargısız atama (hasta seçimi)  
   olmalı

7-Tedavi uyumu olmalı

İlk iki madde kesin gerekliliklerdir.

BDT’nin etkili olması için ev ödevleri gereklidir.

Ev ödevlerine uyum oranları düşüktür. (PE 
grubunda ev ödevlerini tamamlama oranı %56 
bulunmuş).

EMDR ev ödevi gerektirmez. 

Ev ödevleri de katıldığında TSSB tedavisinde 
etkin sonuçlar için BDT yaklaşımlarında 
EMDR’ye göre belirgin olarak daha fazla zaman 
harcanması gerekmektedir. 

Ho ve Lee; Foa ve Meadows’un travma 
çalışmalarını değerlendirmek için geliştirdiği 
standartları* kullanarak 227 hastayı içeren sekiz 
çalışma belirlediler. Bu çalışmalar sonucunda 
yaptıkları değerlendirmede şu sonuçlara ulaştılar:
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Konuk Yazar

EMDR gönüllü yardım kuruluşu 
EMDR HAP ve Türkiye EMDR HAP TR’nin öyküsü:

Psk. Şenel Karaman

1995 yılında Oklahoma’da bir kamu binasına bombalı 
saldırı yapılır. 168 kişinin öldüğü 800 kişinin yaralandığı
bu olay EMDR HAP için önemli bir başlangıç olur.  

1995 yılında Oklahoma’da bir kamu binasına 
bombalı saldırı yapılır. 168 kişinin öldüğü 800 
kişinin yaralandığı bu olay EMDR HAP için önemli 
bir başlangıç olur. Kızıl Haç’ın yardım çağrısı ile 
Shapiro’nun bir rüyasını gerçekleşiyor, EMDR’cılar 
bu olay sonrası çalışmaya başlıyorlar. Bir yıl 
içerisinde de HAP kar amacı gütmeyen, dünya 
çapıda destek veren  uluslar arası bir kuruluş haline 
geliyor.

Bu gün ülkemizde travma ile ilgilenen her uzmanın 
yaşamında aslında EMDR HAP’in bir katkısı 
olmuştur. 1997 yılında Emre Konuk’un temaslarıyla 
Jim Knipe Türkiyeye gelir ve EMDR’yi tanıtır. 1999 
Marmara depreminde zamanın TPD İstanbul Şube 
Başkanı olan Emre Konuk’un temaslarıyla EMDR 
ile ülkemiz tanışır. 1995 Oklohama Olayı         
Amerikada travma sonrası psikolojik desteğin 
önemsenmesine, sonraki yıllarda yaygınlaş- 
masına, öncelikli hizmet olarak algılanmasına nasıl 
etkisi olmuşsa bizde de 1999 Marmara Depremi, 
travma sonrası müdahale gruplarının oluşmasına, 
yaygınlaşmasına yol açmıştır. O günden bu güne 
ülkemizde meydana gelen travmatik olaylara 
müdahale eden uzmanların önemli bir bölümü 1999 
depremi sonrası çalışanlardan oluşmuştur. Bu olay 
sonrası yapılan çalışmalar toplumumuzda ruh 
sağlığı hizmetlerinin saygınlığının artmasına da yol 
açmıştır.

2011 yılında Uluslararası Travmatik Stres 
Çalışmaları Örgütünden Sarah Haley Anısına Klinik 
Mükemmellik ödülü alan EMDR HAP 
(Humanitarian Assistance Programs/İnsani Yardım 
Programları) bir çok olayda aktif çalışmıştır. Katrina 

Kasırgası, Güney Asya’da Tsunami, New York 11 
Eylül Saldırısı, Balkanlardaki savaş sonrası topar-
lanma çalşmalarında, Bangladeş depreminde, 
Columbine Lisesi baskınında, Orta ve Güney 
Amerika felaketlerinde, Milan (İtalya)’da, Dunblane 
(İskoçya) olayında, Kuzey İrlanda olaylarında, 
Bombay depreminde, San Francisco cinsel 
istismarı tedavi etme girişimlerinde, 1999 Marmara 
depreminde, Etiyopya da salgın hastalıklar 
sonrasında orada oldular, Filistinliler için İsrailli 
EMDR’cılar çalıştılar. Tüm bu çalışmalarda 
EMDR’ın insani amaçlarla kullanılmasının örneğini 
verdiler. Bu gün EMDR-HAP Amerikada bir sivil 
toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor ve tüm 
dünyaya yayılmış durumda; Türkiye dahil bir çok 
ülkede ulusal EMDR Derneklerinin bir kolu, birimi 
ya da ülkemizde olduğu gibi bir komitesi olarak 
çalışmaktadır. Ülkemizde EMDR-HAP Komitesinin 
başkanlığını sayın Emre Konuk yürütmektedir. 
Kısaca EMDR HAP

Psk. Şenel Karaman 

E M D R           TürkiyE-Bülteni

Kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür. 
Travmanın olumsuz etkilerini önleme ve acıyı 
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EMDR HAP olarak Amacımız:

Bizim EMDR HAP Türkiye olarak başlangıç 
amacımız, gönüllülerimizin bu insanlara destek 
olabilmeleri kolaylaştıracak pratik bir sistem 
geliştirebilmektir. Bu amaçla ilk toplantımızı 
İzmir’de 30 Ocak 2013’de yaptık. Ülkemiz geneline 
yayılmış EMDR’yi benimsemiş tüm 
meslektaşlarımızın HAP gönüllüsü olmalarını ve 
çalışmalarının bir bölümünde EMDR HAP 
anlayışına uygun görüşmeler yapmalarını 
sağlamak istiyoruz. Her gün medyada değişik    
travmalara maruz kalmış kişilerin ve ailelerin 
hikayeleri (şiddet, cinsel taciz, doğal kazalar, 
afetler, işkence, güvenlik kuvvetlerinden        
kaynaklanan şiddet, ağır hastalıklar, kayıplar vs.) 
yayınlanıyor. EMDR-HAP bu kişilere hizmet 
verebilir ya da zaten hizmet verenlerin bilgi ve 
becerilerinin gelişmesine destek olabilir. Henüz 
daha bir aylık grubuz ve bu günlerde Suriyeli 
Mültecilerle yapacağımız çalışmanın alt yapısını 
oluşturmaya çalışıyoruz. 

Dünya Değerler Araştırması sonuçlarına göre 
Türkiye’de herhangi bir gönüllü faaliyete 
katılanların oranı yüzde 1,7’dir ve Türkiye bu 
araştırma kapsamındaki 55 ülke arasında sonuncu 
sırada gelmektedir. (http://www.tegv.org/i/Assets/ 
pdf/Arastirmalar/TEGVGonullulukArastirmalari.pdf). 
Umarız bizim grubumuz bu oranda kalmaz. 
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Bizim amacımız, kendi bölgesine hizmet verebi-
lecek, iyileşme döngüsünü sağlayabilecek yerel 
ruh sağlığı profesyonelleri oluşturmak ve      
stratejiler geliştirmektir.
Yerel kaynakları güçlendirmek,
Travmaya acil müdahale edebilecek organizasyon-
lar yapmak olarak özetlenebilir. 

Travmatik bir durumla karşılaşan toplumların 
yerel ruh sağlığı uzmanlarına EMDR yaklaşımını 
öğreten ve kendi toplumlarına yardım edebilme-
leri için destek veren bir oluşumdur.
EMDR’yi insani amaçlar için kullanan ve 
geliştiren bir gruptur. 

EMDR HAP genellikle yerel terapistler ile 
çalışmaktadır. Çünkü yerel trapistler kendi 
toplumlarını daha iyi tanırlar  ve etkili tedavi           
verebilirler. Ülkemizde her gün her türlü travmatik 
olay meydana geliyor. Mağdurların önemli bir 
bölümü ya yardım alması gerektiğini bilmemekte ya 
da bir uzmana ulaşma imkanına sahip değildir. 

durdurmanın gerekli olduğu yerlere gidebilen 
uzmanların küresel bir ağıdır.
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Röportaj

Yrd. Doç. Dr. Önder Kavakcı

Avrupa Travmatik Stres Çalışmaları Derneği'nin 
(European Society for Traumatic Stress 
Studies-ESTSS) Genel Başkanı Vedat Şar ile 
derneğin çalışmalarını ve Türkiye’de Travma 
konusunu konuştuk.  

SORU: Avrupa Travmatik Stres Çalışmaları 
Derneği'nin (European Society for Traumatic 
Stress Studies-ESTSS) genel başkanlığına 
seçildiniz. Öncelikle sizi kutlarız. ESTSS’yi bize 
biraz tanıtır mısınız?    

Teşekkür ederim. ESTSS psikotravmatoloji 
alanında kanıta dayalı klinik araştırmalar ve uygula-
malar konusunda sistematik bir biçimde bilgi 
toplamak ve yaymak, travmatik stresin tüm         
yönlerini ve sonuçlarını gündemde tutmak ve 
psikotravmatoloji alanında çalışan kişi ve kuruluşlar 
arasındaki ilişkileri artırmak amacını güden bir 
dernek. Önceki yönetim kurulu aldığı bir kararla 
ESTSS’yi üye (member), ki bunlar genellikle ulusal 
psikotravmatoloji derneklerinden oluşuyor ve bağlı 
(affiliated) derneklerin (travma alanının her hangi 
bir yönü ile ilgili uluslararası dernekler olabiliyor) bir 
üst kuruluşuna dönüştürdü. Bu durumda üye 
derneklerin üyeleri de basit bir kayıt işlemi ile 
ESTSS’nin üyesi haline geliyor, ulusal dernek 
aidatının belirli bir payı ESTSS’ye gönderiliyor. 
Bizdeki şubeli dernek yapısına benziyor, ancak 
şubeler ulusal ölçekte oluyor.

Bu kararla birlikte ESTSS’nin üye sayısı hızlı bir 
artışla 2500’ü geçmiş bulunuyor. En büyük üye 
grubu Almanca Konuşan (Ülkeler) Psikotravma-
toloji Derneği’nden geliyor. Portekiz, Gürcistan, 
İspanya, Fransa, Litvanya, Polonya, İngiltere, 
İtalya, İsviçre, Hollanda, Norveç, Hırvatistan gibi 
ülkelerin ulusal dernekleri de ESTSS’in bir parçası. 
Bu derneklerin multidisipliner ve genel olmasını 
şart koşuyoruz, yani psikotravmatoloji ile ilgili tüm 
alanlara ve meslek gruplarına açık olmasını.

SORU: Ne zamandır var?

ESTSS 20 yıl önce, psikotravmatoloji konusunda 
Avrupa ölçeğinde bilgi ve deneyimleri birleştirmek 
doğrultusunda yola çıkmak amacıyla kurulmuş. 

Doğal ki bu amaç bir anda başarılabilecek bir şey 
değil, bir süreç.  Avrupa her ne kadar siyasi ve 
ekonomik bir birliktelik oluşturmuşsa da ülkeler 
arasında tarihsel ve kültürel farklılıklar gerçekten 
çok fazla. Ve bir de tabii psikotravmatoloji alanının 
kendisinin de tarihsel olarak parçalanmış ve 
dönemsel ya da bölgesel olarak bastırılma ve 
inkara uğramış olma özelliği var. 

19. yüzyıl sonlarında başta Fransa olmak üzere 
Avrupa’da psikotravmatolojinin temellerinin 
atılması konusunda çok şey yapılmış. Pierre 
Janet’yi hatırlayın. Ancak yirminci yüzyıl başından 
itibaren Avrupa psikiyatrisinde psikotravmatolojinin 
gelişimi birden duraklamış. Buna karşın 20. yüzyılın 
son çeyreğinde Kuzey Amerika’da günümüze dek 
süren bilimsel ve mesleki çabaların yeniden ortaya 
çıktığını görüyoruz. Uluslararası Travma ve          
Dissosiyasyon Çalışmaları (ISSTD) Derneği 
1983’de, Uluslararası Travmatik Stres Çalışmaları 
Derneği (ISTSS) 1984’de Kuzey Amerika tabanlı 
olarak kuruluyor, çünkü üyelerinin çoğu oradan ve 
birikim de daha çok Amerikan psikiyatrisi ve 
psikolojisinde oluyor.  Bu topluluklar o denli büyük 
hizmetler yaptılar ki psikotravmatoloji biraz da 
“Amerikan” tarzı bir akım gibi algılanır oldu.            
Biliyorsunuz, bu iki kardeş dernekten ISSTD’nin 
25.yılında başkanlığını yaptım. Çok emek ve değer 
verdiğim bu topluluğun hala da bir parçası 
sayılırım. Journal of Trauma and Dissociation’ın 
kurulalı beri editöryal bordunda görevliyim ve halen 
ISSTD Bilim Komitesi başkanıyım.

Doğal ki bilgi sosyolojisinin bir cilvesi olarak ortaya 
çıkan bilimsel öncülükteki bu kaymaya bakarak 
ruhsal travmanın en yaygın olduğu coğrafyanın 
Kuzey Amerika olduğunu düşünmek yanlış olur.

Avrupa’ya çok ağır bedel ödeten İkinci Dünya 
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EMDR ve BDT’nin, TSSB tedavisi için etkinlikleri 
benzerdir.

Daha önce yapılan bir araştırmanın aksine, 
travma ile ilişkili depresyonun iyileşmesinde 
EMDR daha etkili sonuçlar vermektedir.

NOT:

*Foa ve Meadows 1997, TSSB tedavileri sonuç 
araştırmalarına dahil edilecek bir araştırmanın, 
aşağıdaki 7 altın standardın en az dördünü 
içermesi gerektiğini belirledi.

1- Travma ile ilişkili belirgin psikopatolojinin             
     belirtileri açıkça tanımlanmış olmalı

2- Geçerli ve güvenilir ölçekler kullanılmalı

3- Bağımsız (kör) değerlendirmeciler kullanılmalı

4- Eğitimli değerlendirici olmalı

5-Rehberi olan, tekrarlanabilir özgün tedavi    
   programlarını kullanmalı

6-Tedavi için önyargısız atama (hasta seçimi)  
   olmalı

7-Tedavi uyumu olmalı

İlk iki madde kesin gerekliliklerdir.
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Savaşı’nın bitişinin 70. yıldönümü yaklaşıyor, çok 
uzak bir geçmiş değil. O halde Avrupa’nın çeşitli 
nedenlerle öncülüğünü yitirdiği psikotravmatoloji 
alanında tekrar kendini bulması bir gereksinim, tıpkı 
dünyanın diğer bölgelerinde de bunun olmasının 
gerektiği gibi. Aslında bakarsanız psikotravmatolo-
jinin dünyadaki parçalanmışlık durumuna da bir son 
vermek ve düşünsel bir entegrasyona ulaşmak 
kaçınılmaz bir hedef oldu. Şimdi her iki kıtada da bu 
yönde çalışılıyor. Ben yönetici olarak her iki tarafta 
da yer aldım. Bulunduğum evrelerde misyonumun 
bu yönde algılandığını tahmin etmek zor değil. 
ESTSS’nin de böyle bir anlayışı olduğu benim 
seçilmemden de anlaşılıyor. Üç yıldır başarı ile 
yayınlanmakta olan ve benim de editöryal 
bordunda yer aldığım European Journal of 
Psychotraumatology’nin (EJPT) içeriği bunu 
yansıtıyor. ISTSS’de de bu yönde ciddi bir insiyati-
fin çalışmakta olduğunu biliyoruz.

ESTSS açısından bakarsak şunları söyleyebilirim 
bu konuda. Belirli bir düşünce hareketini bir misyon 
olarak taşıyan bilimsel ve mesleki dernekler tıpkı bir 
insanın yaşamı gibi evrelerden geçerler. Bu süreç 
kronolojik olarak da bir insan yaşamına koşut 
ilerler, kriz ve gelişme dönemlerinden geçer dersek 
sanırım abartma yapmış olmayız. Dolayısı ile, 
ESTSS henüz 20 yaşında genç bir dernektir ve yeni 
gelişmelere açıktır. İşte bu gelişmelerin anlattığım 
tarihsel sürecin bir devamı olarak gerçekleşmesi 
kaçınılmaz. Başkan olarak çalışacağım iki yıllık 
sürede (2013-2015) bu yönde bir fark 
yaratabileceğime inanıyorum. ISSTD 
başkanlığında bunu yapabildim, aldığım tepkiler 
bana bunu açıkça gösterdi ve bundan mutluluk 
duydum.

SORU: Neler yapıyor?

ESTSS’nin faaliyetlerinden iki tanesi temel nitelik 
taşıyor: İki yılda bir yapılan Uluslararası ESTSS 
Kongresi ve yine yaklaşık üç yıldır yayın 
yaşamında olan European Journal of Psychotrau-
matology. Bunlardan söz ettikten sonra diğer faali-
yetlere geçmek istiyorum. Mütevazi koşullarda 
asgari bir sertifikalandırma programı sürdürülüyor. 
Kredilendirilmiş eğitimler yolu ile sürdürülen bu 
program bu karmaşık alanda ortak bir zemin 
oluşturmak için yararlı görünüyor. TENTS-TP 
programı var . “The European Network for Trau-
matic Stress – Training & Practice” sözcüklerinin 
kısaltılmış ifadesi oluyor. Mayıs 2007-2009 yılları 

arasında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu 
proje ile özellikle afet sonrası ortaya çıkan travma 
sonrası stresin tedavisi konusunda bir uzmanlık ağı 
oluşturmak amaçlanmıştır. Bu konuda rehberler ve 
başka yardımcı belgeler hazırlanmıştır.

ESTSS’nin ana hedefleri misyon belgesinde şöyle 
belirtiliyor: Travmatik stress konusunda bilime 
dayalı bilginin artırılması ve yayılması, Avrupa 
çapında önemli konuların saptanması (örn.eğitim 
ve serifikalandırmada farklılıklar), Avrupa çapında 
değişik düzeyde sertifikalandırmalar sağlayacak 
eğitimlerin özendirilmesi,  Avrupa ülkelerinde yerel 
derneklerin kurulmasını özendirme ve destekleme, 
travmatik stres konusunda Avrupa çapında 
araştırmaları kolaylaştırmak, Avrupa ile ilgili trav-
matik stress konularına odaklanma (örn.afetlerde 
yardım, organize (uniformed) hizmetler, çocukluk 
çağı travmaları vb.), ve Avrupa ölçeğinde ve 
uluslalararası kuruluşlarla ilişkiler kurmak. Bu 
amaçlar doğrultusunda neler yapılabileceğini 
düşünmek ve gerçekleşmesini sağlamak liderlik 
konumunda olanlara düşüyor.

SORU: Nasıl üye olunur?

Üye olmak son derecede kolay. Dernek web 
sayfasından (www.estss.org) başvuruda bulu-
narak, bir yıllık aidatınızı kredi kartı ile ödemek 
suretiyle bireysel üye olabiliyorsunuz.

Eğer ülkenizde ESTSS’ye üye olan bir ulusal 
psikotravmatoloji derneği var ve siz de buna üye 
iseniz ulusal derneğinizin size ilettiği bir kodu web 
sayfasında ilgili yerden girerek ESTSS üyeliğinizi 
tamamlıyorsunuz. Ülkelerin gelir düzeyi 
doğrultusunda ya da bağlı (affiliated) derneklerden 
birine üye olma nedeniyle aidat indirimli olabiliyor. 
Web sayfası bu karmaşık aidat ve kayıt işlemini 
kolayca gerçekleştirecek şekilde düzenlenmiş 
durumda. 

SORU: Türkiye’den üye sayısı ne kadar?

          İronik olarak, ESTSS’ye başkan seçildiğim 
gün üye listesinde benden başka Türk üye gözük-
müyordu. O sırada üyeliğini yenilememiş kişiler 
olsa da her halde sayıları fazla değildir. Bu alanda 
görev aldığım başka yerlerde de durum farklı 
değildi. Türkiye’de ruh sağlığı çalışanları arasında 
bu tür faaliyetlere katılma ve etkin olma konusunda 
fazla bir heyecan olmadığını düşünebiliriz. Oysa
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Türkiye’de travma konusuna ilgi olmadığı           
söylenemez. Demek ki yapılması gerekenler konu-
sunda analiz edilmesi ve aşılması gereken genel bir 
anlayış sorunu var. Türk bilim adamlarının 
uluslararası ortamlarda yeterince gözükmemeleri ve 
bu görünümü gerek bilimsel çalışma ve yayın ve 
gerekse ilişkiler ve davranış açısından etkin bir 
düzeye çıkarmamaları hepimiz için bir kayıp 
anlamına gelir. 

SORU: Bu sayının arttırılması için neler 
yapılabilir?

Bir ulusal psikotravmatoloji derneğinin kurulması 
bunu kolaylaştırır. Bu derneğin ESTSS’nin üyesi 
olması halinde ulusal üyelerin kendilerine verilen 
kodu kullanarak ESTSS’ye de üye olmaları 
sağlanacaktır. Bu durumda yönetim kurulu seçimle- 
rinde de oy kullanabilirler. 70 milyondan fazla nüfusu 
olan bir ülkeden bunun yapılmasını herkes bekler ve 
gerçekleşmesinden alan adına memnuniyet duyar.

SORU: Türkiye’nin travma çalışmalarındaki yerini 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Dışarıdan ve 
içeriden değerlendirme şansı olan birisi olarak 
travma alanına katkımız nasıl?

Travma kelimesinin ülkemiz psikiyatrisinde yaygın 
olarak telaffuz edilmeye başlanması özellikle büyük 
Marmara depremi sonrasında oldu. Daha önceye 
gidersek travma konusunun Türkiye’de kadın 
sorunları ve işkence kurbanları bağlamında ele 
alındığını, daha çok insan hakları alanına 
odaklandığını ve psikiyatri tarafından “marjinal” bir 
alan olarak algılandığını görüyoruz. Çünkü psikiyatri 
başlıca çalışma alanını şizofreni ve manik-depressif 
hastalık olarak görmüş uzun süre, nöropsikiyatri ve 
eski psikiyatride bir de bana sorarsanız çok ciddiye 
alınmamış olup psikanalize terkedilmiş olan nevroz 
kavramı var. Benim asistanlığımda da az sayıda da 
olsa bazı hastalara travmatik nevroz tanısı 
konulduğunu ve bu durumun kişinin “nevrotik” olması 
ile açıklandığını hatırlıyorum. Biliyorsunuz TSSB’nin 
bugünkü biçimi ile resmileşmesi 1980 yılında DSM-III 
ile oluyor, tıpkı dissosiyatif kimlik bozukluğu için 
olduğu gibi. Doğal ki bu önceki yıllarda konuya emek 
veren araştırmacı ve klinisyenlerin ulaşmış olduğu 
gücü gösteriyor.

Doksanlı yıllardan başlayarak çocukluk çağı ruhsal 
travmalarının uzak sonuçları ve dissosiyatif bozuk-
luklar konusunda ülkemiz ölçeğinde pek alışılmamış

boyutta ve güçlü bir uluslararası etkiye yol açan 
çalışmalarımız oldu. Öncekinden farklı olarak, bu 
çalışmalar travma konusunu genel psikiyatri ve 
psikoterapinin içine taşıma amacına yöneldi, bazı 
dirençlerle karşılaştı ise de nitelikli bilimsel 
çalışmaların yardımı ile tutundu.  

Öte yandan, dünyanın bir çok yerinde olduğu gibi 
travma konusu askeri psikiyatriyi de ilgilendiriyor ve 
bu konuda Türkiye’de terörle mücadelede ordunun 
aldığı görev nedeniyle askeri sağlık ve rehabilitas- 
yon sisteminde önemli boyutta mesleki deneyim 
ortaya çıktığını biliyoruz. Terörle bağlantılı olayların 
halk üzerindeki etkileri de ayrı bir konu tabii. 
Ülkemizde yer yer askeri operasyonların halk üze- 
rindeki etkilerini ele alan çalışmalar oldu ama 
terörün kişi ve topluma etkisi konusunda çalışmalar 
yok gibi. Ve bir de terörün psikolojik kökenleri var. 
Çocukluk çağı ruhsal travmalarının şiddetin her 
türlüsünü kolaylaştırdığını biliyoruz. Şiddetin 
kuşaklararası geçişi de gelişimsel travma ile ilgili. 
Bunlar çalışılmıyor ne yazık ki.  

Toplam olarak diyebiliriz ki psikotravmatoloji 
Türkiye’de profesyonellerce tam anlaşılmış değil, 
çalışmacıların motivasyonları birbirinden farklı, 
kuramsal tabanları zayıf, ve parça ile bütün ilişkisi 
kurmakta henüz başarılı değil. Bunun sonucunda, 
tedavicilik konusundaki etkinlik de zayıf oluyor. 
Çünkü psikotravmatolojiye ait temel bilgiler yerine 
başka alanlardan (psikanaliz, bilişsel davranışsal 
psikoterapi vb.) edinilen bilgi, deneyim, algı ve 
düşünüş biçimleriyle bu alanda da başarılı olmaya 
çalışılıyor. Oysa psikotravmatoloji yalnız klinik 
psikiyatri için değil psikoterapi alanı için de anahtar 
bir kavram. Yine büyük deprem sonrası Türkiye’de 
daha çok tanınmaya başlayan EMDR, bir çok 
ülkede olduğu gibi, bizde de psikoterapi ile 
uğraşanların zihninde doğrudan bir devrime yol 
açabilecek ilginç bir akım.

“Basit” gibi görünen yönleriyle entelektüel zihin-
lerde yeterince cerbeze yaratmasa da hastayı ve 
ona yararlı olmayı odak alan klinisyenler EMDR’yi 
ciddiye alıyorlar. Türkiye’de psikiyatristlerin 
EMDR’ye yakın zamanlara dek mesafeli 
durduğunu görsek de “çabucak işe yarayan 
şeylere” ilgi eninde sonunda oluyor. Psikologlar bu 
alanda daha cesaretli oldu. Sonuçta bir ulusal 
EMDR derneğinin olması güzel bir adım. Yine bilgi 
sosyolojisine dönersek, bilginin yayılması ve 
düşünsel devrimler beklenmedik kanallardan
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olabiliyor.  Doğal ki EMDR’nin işe yaraması 
psikotravmatolojiye ilişkin bazı gerçeklere temas 
etmesi nedeniyle oluyor, yoksa bir mucizeden söz 
etmiyoruz. Doğruyu bilirseniz her şey daha basit 
olur ama bu yapılanı değersiz kılmaz. Hatta tam 
aksi geçerli olur.

SORU: ESTSS’nin travma eğitiminde akredi- 
tasyon çalışmalarından söz eder misiniz?

ESTSS’nin bir sertifika programı var. Mütevazi bir 
program bu, ancak temel bazı eğitimlerin herkesçe 
alınmasını sağlamak açısından yararlı. Bazı 
toplantı ve çalışma gruplarına katılma yoluyla kredi 
toplamaya ve katılınan her bir toplantı sonrasında 
yapılan değerlendirmeye katılmaya dayanıyor. 
ESTSS Genel Psikotravmatoloji Sertifikası Aralık 
2007 tarihinde başlatıldı. Bu amaçla katılınması 
gereken çalışma gruplarının bir listesi ESTSS 
Yönetim Kurulu içersinden belirlenen bir komite 
tarafından saptanmaktadır. Tüm ESTSS üyeleri bu 
programa mütevazi bir ücret ödeyerek (25-50 Euro 
düzeyinde) web sayfası üzerinden kayıt olabilmek-
tedir. Programı tamamlamak için katılınması 
gereken eğitim toplantıları web sayfasında yer 
almaktadır.

SORU: ESTSS’nin ödülleri de var sanırım.

ESTSS’nin verdiği en büyük ödül Wolter de Loos 
Psikotravmatolojiye Önemli Katkı Ödülü. Bu alana 
kuramsal, araştırmacı olarak, ya da klinik düzlemde 
yapılan önemli katkılarda bulunan kişileri 
onurlandırma amacını taşıyor. Diğer bir ödül “Genç 
Beyinler” Psikotravmatoloji Ödülü adını taşıyor. 
Eğitimini son 10 yıl içinde tamamlamış olan başarılı 
bir kişiye veriliyor. Bu ödüller birer şilt ve 1000 Euro 
tutarında parasal karşılıkla simgeleştiriliyor. Ödül-
lere her üye kendisini ya da bir başkasını aday 
gösterebiliyor. Aday gösterilecek kişinin önceden 
onayının alınması gerekiyor, ancak ESTSS üyesi 
olması gerekmiyor.

SORU: ESTSS web sayfasında görev grupları 
olduğunu görüyoruz, çocuk ve travma, 
epidemiyoloji, insan hakları, travmatik stresin 
nörobiyolojisi, travma ve adli konular, tedavi ve 
üniformalı servisler başlıkları görülüyor, biraz 
bunlardan bahseder misiniz?

Görev grupları ve komiteler dernek çalışmalarının 
vazgeçilmez parçalarıdır. ISSTD başkanlığı 

döneminde oluşturduğum bu tür yapılar ve 
olanlarının misyonlarında yaptığım değişiklikler 
bugün travma ve dissosiyasyon alanındaki 
gelişmelerde çok işlevsel roller oynamaya devam 
ediyor. ESTSS başkanlığı dönemimde bunların 
geliştirilmesine ve etkinliklerinin artmasına devam 
edeceğim. Psikotravmatoloji bir çok daldan 
oluşuyor ve her alanda ilgili kişilerden yararlanmak 
sinerji yaratıyor. Görev gruplarını aynı zamanda bir 
kuruluşta liderliğe hazırlanan kişilerin deneyim 
kazanma ve kendini gösterme yerleri olarak da 
düşünebiliriz.

SORU: Travma çalışanları ile insan hakları 
savunucularını sıklıkla bir arada çalışırken 
görüyoruz, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Psikotravmatoloji profesyonellerce inkar edilme 
riski taşıyan bir alan. Örneğin, günümüzde şizofreni 
ya da bipolar duygudurum bozukluğu, ya da Alzhei-
mer hastalığı üzerine bir çalışma yapacağınız 
zaman parasal kaynak bulabilirsiniz, oysa 
psikotravmatoloji için bu hiç bir zaman öyle 
olmuyor. Travma kökenli ruhsal rahatsızlığı olan 
kişiler ve hatta bu alanda çalışanlar dışlanabiliyor, 
stigmatize edilebiliyorlar. Bu sadece günümüze 
ilişkin değil tarihsel yönü de olan bir gerçek. İşte bu 
nedenle psikotravmatoloji travma ile ilgili toplumsal 
akımlardan destek almadıkça bastırılabiliyor, yani 
yaşaması garanti altına alınmış değil. 

Örneğin feminist hareketlerin katkısı olmadan 
kadın hakları konusunda mesafe almak zor, 
kadının konumundan kaynaklanan ruhsal 
travmaların bırakın önüne geçmeyi, varlığını kabul 
ettirmeniz dahi güç. Hiç değilse koalisyon ortağı 
olabilen bir Yeşiller partiniz yoksa ağaç kesilmesini 
engelleyemiyorsunuz. İnsan haklarına yapılan 
saldırıların çok sayıda travma kurbanı yarattığı da 
bir gerçek.  Bir de tabii, günümüzde insan hakları 
konusu dar anlamda politik bir araç olarak da görü- 
lebiliyor ve maalesef politikanın girdiği yerde çifte 
standartla karşılaşabiliyoruz. Son kertede bilimi dar 
anlamda politika ile karıştırmak uzun vadede olum-
suz sonuç veriyor. Öte yandan, psikotravmatolojiyi 
sadece travmayı yaratan stres etkenine indirgemek 
yanlış. Travma diyalektik bir kavram, hem nesnel 
hem de öznel tarafı var. Üstelik tedavide öznel taraf 
üzerinde çalışarak başarılı oluyoruz, alanımızı 
sadece stres etkenine odaklandırırsak sadece 
yüzeyselliğe düşeriz ve aslında travmanın ne öznel 
ne de nesnel yanlarına gereken önemi vermeyen 
başka düşünce ve tedavi akımları daha “derin
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gözükür, alan prestij kaybeder, sonuçta bu da 
psikotravmatoloji konusunda insan kaynaklarımızı 
kurutur ve sonuç hüsran olur. Sonuçta genel          
psikiyatri, tıp ve psikoloji de dönem dönem olduğu 
gibi psikotravmatolojiyi daha kolay marjinalize eder. 

Demek ki nesnelle öznel arasında tam ortada 
durmayı başarmamız gerekiyor. Zaten psikotrav-
matoloji alanında “ya o ya da bu” anlayışı geçer-
sizdir, “hem o hem de bu” anlayışı geçerlidir. 
Bağdaşmaz gibi duran şeylerin bir arada var 
olduğunu görmek bizi şaşırtabilir. Bir de tabii 
travmanın olduğu yerde çeşitli hukuki durumlar 
doğuyor, belki de travmanın diyalektiğinin bizi en 
zor duruma soktuğu nokta hukuksal sorulara 
verilecek yanıtlarda ortaya çıkıyor. Hukuk “ya o ya 
da bu” noktasına getirebiliyor konuyu, ama hukuk-
suz toplum olmaz ve psikotravmatoloji yerine göre 
hukukta da yeni düşüncelere kaynaklık edebilir, 
tıpkı psikoloji ve psikiyatride olması gerektiği gibi.

SORU: European Journal of Psychotraumatol-
ogy adlı bir dergi çıkarıyorsunuz, bu dergi ne 
zamandır yayın hayatında, neler hedefliyor, 
bilimsel katkısı ne düzeyde?

Yaklaşık üç yıl oldu. ESTSS’nin misyonunda 
belirtildiği biçimde Avrupa’nın psikotravmatoloji 
konusundaki birikimini bütünleştirmek amacında. 
Pubmed’de endeksleniyor, yakında SCI’de de 
endekslenmesi bekleniyor. İlk bir kaç yılda ulaştığı 
sitasyon düzeyi 1.5-2.0 arasında bir etki katsayısını 
hak ediyor endekslenmiş olması halinde. Çabuk bir 
gelişme. “Açık erişim” olması bir kolaylık. Elektronik 
olarak yayınlanıyor, ancak tamamen basılı bir dergi 
gibi ve hatta daha fazlası var. Editör eski 
başkanlardan Prof. Miranda Olff. En önemlisi, bu 
dergi bütünleştirici bir yaklaşıma sahip, kronik ve 
akut travmaya eşit derecede yer veriyor, bir Avrupa 
dergisi olarak ünik denebilecek bir trende sahip. 
Türkiye’den daha çok yazı bekleniyor kuşkusuz. 

SORU: Bu yıl 13. ESTSS konferansının Bologna 
İtalya’da olduğunu okudum. Önemli konuş- 
malar ve konuşmacılar var, şu ana kadar      
planlanan konuşmalar görebildiğim kadarı ile: 
Paola di Blassio: Doğum sonrası TSSB ve onun 
anne çocuk üzerine etkileri,
Kamaldeep Bhui : Bir halk sağlığı yaklaşımı 
olarak radikal şiddetin anlaşılması ve önlenmesi

Judith Herman: Bir utangaçlık bozukluğu olarak 
TSSB
Marcus Landolt: Pediatrik tıbbi travmatik stres
Miranda Olff: Hormonal değişimler ve TSSB’nin 
tedavisi
Marinus Van Ijzendoorn:  Çocuk ve erişkinlerde 
travma ile ilişkili bağlanma örüntülerinin genetik 
ve çevreyle ilişkisi şeklinde belirlenmiş. 
Bugüne kadar bu kongrelere katılma şansım 
olmadı, ESTSS kongrelerinden katılımcıların 
kazanımları neler olur?

ESTSS kongreleri psikotravmatoloji alanının 
birbirinden çok farklı dallarını kapsamakta olup  
multidisipliner bir katılımcı profiline sahiptir. Önce-
likle özgül bir alana ait bir kongreye katılma nedeni 
ile çok özel alanlarda bilgiye erişebilirsiniz. 
Avrupa’nın yapısı nedeniyle büyük bir kültürel 
çeşitlilik algılarsınız. Bu alanda çalışanlarla 
tanışmak için uygun bir fırsat oluşturur. Edindiğiniz 
bilgileri gündelik pratiğinizde uygulama olanağı 
vardır. Araştırmacı iseniz de ufkunuzu açacaktır.

SORU: İzniniz olursa biraz da sizinle ilgili soru-
lar sormak isterim, yıllardır travma 
çalışmalarının içindesiniz, uluslar arası tanınan 
bir çok ödülleri olan bir araştırmacısınız, travma 
çalışmaya nasıl karar verdiniz, psikiyatri ve 
travma alanındaki kişisel öykünüzü bizimle 
paylaşır mısınız?

Çok küçük yaşlardan beri gündelik gerçeği 
(Lacan’ın sembolik dediği şey diyelim) sorgulayan 
biriyimdir. Gençliğin gündelik gerçeğe karşı son kez 
isyan edebildiği 1960’lar benim çocukluğuma 
rastladı diyebilirim, ama ilgimi çekti. Politik yaşamı 
da izledim. Adölesans çağına gelince topluma 
egemen olan kötülüklerin ve beceriksizliklerin 
kaynağı beni düşündürdü. Bununla siyaseten baş 
edilemeyeceğini, problemin çok derinlerde 
olduğunu ve psikoloji bilmek gerektiğini düşündüm. 
Akademik psikoloji kliniğe uzaktı ve gündelik 
gerçeği aşmaya yardımcı olamayacaktı, felsefe çok 
cazipti ama gerçeğin ne olduğunu sınama olanağı 
vermiyordu ve düşünsel tuzaklarla doluydu. Onun 
için tıp ve psikiyatri okumayı kendime uygun 
gördüm, amacım insanı anlamada klinik düzlem-
den yararlanmaktı. Hekimlik ve psikiyatri bireyin 
gerçekliğiyle doğrudan temas kurmamı sağladı. 
Psikoterapi adına yapılanların hastaların 
ihtiyaçlarını karşılamadığını gördüm.  
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Bu tuzaktan kurtulmak için “klinik psikoterapi”den 
söz etmeye başladım doksanların başında. Farklı 
düşünüyor olmam bunu savunabilmek için bilime ve 
araştırmacılığa gereksinim doğurdu. 

Gençlere söylerim, doçentliği başarı ile geçilen bir 
sınav olarak görmek hatadır ve tebrik etmek gerek-
sizdir, bu aslında kişiye ilerisi için verilen bir 
görevdir. Gerçekten de bana en büyük katkısı bir 
çok ülkede bulunmayan düzeyde akademik 
bağımsızlık getirmiş olmasıdır. Bu durum benim ve 
benimle çalışan herkesin algılarını daha da 
keskinleştirdi ve çalışmalarımızın daha fazla 
odaklanmasını sağladı,  çünkü gerçeğe ulaşmak ve 
gündelik (ya da algılanan) gerçeği değiştirmek için 
odaklanma gerekiyordu marjinalleştirilme tehlike- 
sine rağmen. Bu beni çocukluk çağı ruhsal 
travmalarının uzun erimli sonuçları ve dissosiyatif 
kimlik bozukluğuyla tanıştırdı. Erikson anlamında 
kimlik kavramını (bir toplumsal olgudan çok bireysel 
bir kapasite olarak) önemli buluyordum, dissosi-
yasyonu klinikte tanımıştım, ama bu kavramlar 
benim için ilk kez çocukluk çağı travmalarıyla 
birleşmiş ve bilmece çözülmüş oluyordu. 

Dünyada bunu farkeden başkalarıyla tanışmam 
gerekli hale gelmişti, çünkü benim ve benimle 
çalışan herkesin gördüklerini görmediğini söyleyen-
ler beni yoruyordu. Hastaların güvenmedikleri 
kişilere hiç bir şey göstermediklerini ve 
anlatmadıklarını da fark ettim. Demek ki travmatize 
olmak böyle bir şeydi. Sonuçta çok çalıştım ve 
çalışıyorum. Bunun düzeyi ve yoğunluğunun 
başkalarınca hayal edilmesi dahi zordur. Çünkü 
yeni gerçekliklere yönelme ya da paradigma 
değiştirme misyonunu yüklendiyseniz 
duramazsınız aynı yerde, görev tamamlanana 
kadar ilerlemek zorundasınız. Durursanız, duru-
munuz  bazı çizgi filmlerde uçurumun üzerine 
koşan kedinin önce ivmesi ile boşlukta asılı 
kalması, sonra da ivmesini yitirdiğini fark ettiğinde 
düşmesi gibi olur.

1990’ların ortalarında psikotravmatoloji alanına 
özellikle Kuzey Amerika’da gelen saldırıları ters yüz 
etmekte Türkiye’den yapılan çalışmalar çok etkili 
olmaya başladı. Üstelik bir yüz yıl sonra psikotrav-
matolojinin kaderi yine bastırılma olacak ve tarih 
tekerrür edecek endişesinin yaşandığı bir 
dönemde. Bu çabalar beni ISSTD’nin 25. başkanı 
yaptı. Çok da yararlı oldum. Şunu da söylemek 
isterim ki dissosiyasyon alanı bastırıldığı zaman,

psikotravmatoloji tek başına yaşayamaz. Giderek 
travmanın subjektif yönlerini inceleme yeteneğini 
yitirir, tedaviler zayıflar, araştırmalar kısırlaşır. 
Günümüzde DSM-5 için kabul edilen TSSB’nin 
dissosiyatif alt tipi örneğinde görüldüğü gibi, genel 
psikotravmatoloji alanı dissosiyasyon ve dissosi-
yatif bozukluları daha çok benimsemeye başladı. 
Ama bu kolay olmadı. Demek ki psikotravmatoloji 
alanında çalışanlar da yaklaşımları bakımından 
farklı olabiliyorlar.

Bu arada öğrendiklerim artık daha önce tedavi 
edemediğimiz hastalara yararlı oluyor, 
farketmediğim pek çok şeyi daha iyi farkediyordum. 
Günün bir bölümünde yöneldiğim muayenehane 
hekimliği (o yıllarda ancak beş yıl kadrolu doçent 
olarak çalıştıktan sonra bu hak kazanılıyordu) 
hastanenin olanak vermediği bağımsız hasta hekim 
ilişkisi ortamına ve daha geniş bir hasta profiline 
ulaşmamı sağlıyordu. Araştırmacılık ise görüş 
keskinliğimi ve tedavide  daha kısa yoldan          
gidebilme yeteneğimi artırmıştı. Dünyanın dört bir 
yanından elit meslektaşlarla işbirliği muazzam bir 
bilgi akışına neden oluyor ve bunları uygulamaya 
geçirmek de zor olmuyordu. 

Bu arada tabii Bill Gates ve benzerlerini 
unutmayalım. 1995 sonrası araştırmacılık ve 
uluslararası iletişim açısından, Türkiye gibi doğru 
dürüst bir kütüphanesi bile olmayan bir ülkede 
çalışan bir klinisyen ve araştırmacı olarak nihayet 
dünya ile iç içe olabiliyordum: internet ve kişisel 
bilgisayarlar doğmuş ve gelişmişti. Yazdıklarım 
dünyanın her yerinde okunuyor, makale saatlerine 
konu oluyordu. Ulaştığımız sonuçlar her kıtada 
ilgilenen klinisyenler tarafından tedavi 
çalışmalarında kullanılıyordu. Kronolojik olarak 
benim çalışmalarımın bu alana yoğunlaşması ile 
aynı zamana rastladı bu gelişme. Hızır imdadıma 
yetişmişti ! 

İşte gerçeğe ulaşma ve kötülüğün sırrını çözme 
yolundaki bu serüven beni kaçınılmaz olarak 
psikotravmatolog yaptı. Ne diyeyim, beğensek de 
beğenmesek de işin aslı buymuş demek.

SORU: Daha önce de Uluslararası Travma ve 
Dissosiyasyon Çalışmaları Derneği (ISSTD)  
başkanlığı da yaptınız, ESTSS başkanlığına 
giden yolu nasıl aldınız?
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Uzun öyküsüne yukarıda değindim. Kısa öyküsü 
ise, her iki dernekte de seçimle başkan oldum. 
ISSTD Kuzey Amerika tabanlı idi  ve travmanın 
öznel etkilerine ve daha çok kronik ve erken yaşta 
görülen travmalara odaklanmış terapistlerin 
çoğunlukta olduğu bir yapı ile çalıştım. 
Yaptıklarımın olumlu sonuçları herkesçe görüldü. 
Bu kez ESTSS’de  nasıl bir etki yarattığımı hepimiz 
göreceğiz. Psikotravmatoloji alanında bir kez 
başkanlık yapan birinin tekrar bunu yenilemesi 
epey ruhsal enerji gerektiriyor. ISSTD başkanlığım 
sırasında bana gelen giden tüm e-postaların sayısı 
bir yılda 40.000 dolayında oldu. Her hafta yönetim 
kurulunun bir bölümü ile telekonferans yaptık. 
Kuşkusuz önümdeki iki yıl için nefesimi dengeli 
tutmaya çalışıyorum, çünkü bu kadar çeşitlilik 
içeren bir yapıda canlılık (vibrancy) sağlamak 
sihirbazlık gibi bir şey. 

SORU:Travma çalışanlarına vermek istediğiniz 
mesajlarınız var mı?

Bilimsel yöntemi rehber edinsinler. Yüzeysellikten 
kaçınsınlar. Bağımsız düşünmeyi öğrensinler. 
Kuram ve model ile uygulama arasındaki 
uyuşmazlıklara dikkat etsinler ve bundan yaratıcı 
sonuçlar çıkarsınlar. Hastaların ne dediğini iyi 
dinlesinler. Tedavi sonuçları konusunda iyimser 
olsunlar. İnsanın birey olduğunu unutmasınlar. 
Toplumu ve kültürü haddinden fazla yüceltmesinler. 
Ben otuz yıllık ruh hekimliği yaşamımda kültür, 
gelenek ve toplum adına bireye çok haksızlık 
yapıldığı kanısını edindim ve bireyin kurtuluşunun 
da kaybettiği kendi bağımsız bakış açısını bulması, 
yani kendileşmesi ile olanak kazandığını fark ettim. 
Hekimin de zaten en yüksek sorumluluğu bireye 
yani hastasına yöneliktir, yerine göre hastasını 
topluma, ailesine, kültüre, ve nihayet kendisine 
karşı bile koruması gereken durumlar ortaya 
çıkabilir.  İçimizde özgür olmadığımız sürece 
toplumda da özgürlüğün olamayacağı 
kanısındayım. 

İnsanların baskıdan değil özgürlükten korktuklarına 
tanık oldum, günümüzün politikacıları bunu 
keşfetmiş olabilirler. Baskının isyana değil sadece 
ezilmeye ve buna alışmaya yol açtığını, insanlara 
özgürlükten korkmamayı öğretmenin tek çıkar yol 
olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de biz 
ulaşamasak da bunu özleyen bir gençliğin bir 
yerlerde olabileceğini hayal ediyor ve umuyorum. 
Kendilerini sıradan hissetseler de yaratıcılığı 

ve zekayı takdir etsinler, belki o zaman bir gün 
kendileri de öyle olabilirler. Erikson’un dediği gibi, 
liderlik kadar doğru lideri takdir edip onun peşinden 
gidebilmek de bir sanattır. Başka ülkelerden insan-
larla çalışmalarımda sağlıklı liderliğin böylesine 
doğru algılandığına yaygın olarak tanık oldum. 
Başkanlığınız süresince herkesin size bu rolü 
gerçekten vermesi ve söylediklerinizi yapması 
etkinliği çok artırıyor. Demokrasi demek itaatsizlik 
demek değildir, liderlik de diktatörlük değildir. 
Aksine, bu ilişkinin sağlanamadığı yerde sanırım 
gerçek anlamda liderlik mümkün olmuyor, yöneti-
cinin sistemi kontrol edebilmesi başka yollardan 
oluyor, ya da kaos yaşanıyor. İşte yine geldik 
zıtların birliğine. Tedavicilik de bir bakıma öyle bir 
şey. Journal of Trauma and Dissociation’ın misafir 
editörlüğünü yapmış olduğum ve önümüzdeki gün-
lerde yayınlanmak üzere olan bir özel sayısı “birey-
sel ve toplumsal baskı” (individual and societal 
oppression) konusunun travma ve disosiyasyon 
açısından çeşitli yönlerini global perspektifte 
inceleyen çarpıcı makaleler içeriyor. 2013 yılı itibarı 
ile gündemimiz bu konulardan oluşuyor. Son 
sözüm: Bizi izlemeye devam edin !

Paylaşımlarınız ve ayırdığınız zaman için çok 
teşekkür ederim.
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1. E-bültene gönderilecek araştırma yazıları, A4 
boyutlarında beyaz kağıda üst, alt, sağ ve sol 
boşluk 2,5 cm. Bırakılarak (16 x 24,7’lik alana) çift 
aralıklı ve düz metin olarak yazılmalıdır (Bu ölçüler, 
gönderilen tablo ve grafiklerin dergi sayfa boyutları 
dışına taşmamasını ve daha kolay kullanılmasını 
sağlayacaktır).
 
2. Yazılarda Türk Dil Kurumu’nun yazım kılavuzu 
örnek alınmalı, yabancı sözcükler yerine 
olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. 
Türkçe’de pek alışılmamış sözcükler yazıda 
kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki 
karşılığı parantez içinde verilmelidir (Türkçe ve 
İngilizce).

3. Araştırma yazıları başlık sayfası, özet (Türkçe ve 
İngilize), anahtar kelimeler, ana metin, kaynaklar, 
ekler, tablolar, şekil başlıkları, şekiller, yazar notları 
ve yazışma adresi ile genişletilmiş İngilize uzun 
özet (summary) bölümlerini içermelidir. 

a) Başlık sayfası: Sadece araştırma yazısı başlığı 
ve kısa başlık bu sayfada yer almalıdır. Yazarların 
adı ve soyadı, unvanı ve çalıştığı kurumu içeren 
bilgiler de bu sayfada yer almalıdır. 

b) Özet ve anahtar sözcükler: Araştırma yazısı, 
Türkçe ve İngilizce olmak üzere her iki dilde ‘Özet’ 
ve ‘Abstract’ başlıkları altında 250 kelimeyi 
geçmeyecek şekilde olmalıdır. Anahtar kelimeler (3 
ile 6 arasında) Türkçe özetin altında ‘Anahtar 
kelimeler’ ve İngilizce özetin altında ‘Key words’ 
başlığı kullanılarak verilmelidir. Türkçe ve İngilizce 
özetin her biri yeni bir sayfadan başlamalıdır.

c) Ana metin: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. 
Görgül makalelerde (araştırma yazılarında) metin, 
sırasıyla giriş, yöntem, sonuçlar ve tartışma bölüm-
lerinden oluşmalıdır. Derleme türü yazılarda da 
yöntem bölümü dışında diğer adımlar benzer 
şekilde yazılmalıdır. Makalenin başlığı ana metnin 
ilk sayfasında yer almalı ve başlıktan sonra, “Giriş” 
alt başlığı yazılmadan paragraf ile metne 
başlanmalıdır. Yöntem, Sonuçlar ve Tartışma 
bölümleri yeni bir sayfadan başlamamalıdır; bir 
bölüm bittikten sonra, aynı sayfada diğeri onu 
izlemelidir. 

Giriş bölümü, yapılan araştırma ile ilgili olarak, 
literatürdeki yaklaşım ve sonuçlar ile araştırmanın 
amacını içermelidir. Yöntem bölümü örneklem, veri 
toplama araçları ve işlem olmak üzere 3 alt bölüm-
den oluşmalıdır. 

Sonuçlar, araştırmada kullanılan istatistiksel anali-
zleri, her değişkene ait ortalama ve standart sapma 
değerlerini içermelidir. Tablolar ve şekiller ayrı bir 
sayfada yazının en sonunda verilmelidir. Verilecek 
olan tablolarda ortalamalar ortalama işareti, standart 
sapmalar ise “s” ile gösterilmelidir. 

d) Kaynaklar: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Metin 
içinde belirtilen tüm kaynaklar ‘Kaynakça’ listesi 
içinde yer almalıdır. APA 5 formatına uygun 
yazılmalıdır.

e) Ekler: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Araştırmada 
kullanılan ölçekler gibi ek bilgileri içerir.

f) Tablolar: Yeni bir sayfadan başlamalıdır ve her bir 
tablo ayrı bir sayfada verilmedir. Tablo numarası 
(Tablo 1: gibi) ve Tablo başlığı tablonun üstünde 
kelimelerin yalnızca baş harfleri büyük olarak yer 
almalıdır. 

g) Şekil başlıkları ve şekiller: Yeni bir sayfadan 
başlamalıdır. Şekil numarası ve şekil başlıkları 
kelimelerin baş harfleri büyük olarak aynı sayfada alt 
alta verilmelidir. Şekillerin her biri ise ayrı sayfalarda 
verilmelidir. 

h) Yazar notları: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Eğer 
araştırma bir tez çalışmasının özeti ise veya 
araştırmayı destekleyen kurum(lar) var ise bu 
bölümde belirtilmelidir. Ayrıca araştırmacının, 
araştırmaya katkılarından dolayı teşekkür etmek 
istediği kişiler de bu sayfada belirtilmelidir.

ı) Yazışma adresi: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. 
Yazarın veya yazarlardan bağlantı kurulabilecek 
olan kişinin adresi, telefon numarası ve varsa faks 
numarası ile e-posta adresi bu bölümde yer almalıdır

i) Genişletilmiş İngilizce özet (Summary): Yeni bir 
sayfadan başlamalıdır. Çift aralıklı, 4-10 sayfa 
uzunluğunda olmalı; giriş, yöntem, bulgular ve 
tartışma bölümlerini içermelidir. İngilizce kısa başlık 
mutlaka belirtilmelidir.

4) Yazılardan ifade edilen düşüncelerden yazarları 
sorumludur.

5) Yayın Kurulu, yazıda gerekli gördüğü sözcükleri 
değiştirebilir.

6) Kurallara uymayan yazılar yayınlanmaz.

7) Yayınlanan her araştırmanın verilerinin 5 yıl süre 
ile araştırmacı tarafından saklanması zorunludur. 

Çalışma iki kopya halinde emdrebulten@gmail.com adresine 
gönderilmelidir. Bunlar: a)-Kimlik bilgilerini içeren başlık sayfası 
dahil b) Kimlik bilgilerini içeren başlık sayfası hariç.

Yazım Kuralları Genel İlkeler

Sayfa14
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Psikoloji ve Pskiyatri Dünyasından Haberler
14.EMDR Avrupa Konferansı 6-8 Haziran 
tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleşecek. 
Kongre sayfasına http://www.emdr-europe.org/  
adresinden ulaşılabilinir. 

13. Avrupa Travmatik Stres Konferansı 
“Trauma and its clinical pathways: PTSD and 
beyond” temasıyla 6-9 Haziran tarihlerinde 
Bolonya’da gerçekleşecek.
Detaylı bilgiye 
http://www.estss-2013conference.eu 
sayfasından ulaşabilirsiniz.

2013 Avrupa Psikoloji Kongresi (ECP) bu sene 
9-12 Temmuz tarihleri arasında Stockholm’de 
gerçekleşecek. 
Kongre sayfasına http://www.ecp2013.se/ 
adresinden ulaşabilirsiniz.  

2013 EMDRIA Konferansı  “Where Science & 
Research Meet Practice”  başlığı ile 26-29 
Eyül’de gerçekleşecek, kongre Austin, 
Texas’da.
Kongre sayfasına 
http://fs11.formsite.com/EMDRIA/form1/index.html 
adresine ulaşabilirsiniz.

Türkiye Psikiyatri Derneği 17. yıllık toplantı ve 
klinik eğitim sempozyumu 10-13 Nisan tarihleri 
arasında Antalya Dedeman Otelde yapılacak. 
Detaylı bilgiye http://17.psikiyatri.org.tr/davet.html  
adresinden ulaşabilirsiniz.

Uluslararası Klinik Psikoloji 2013 kongresi 6-9 
Ağustos 2013 tarihleri arasında Radisson Blue 
Hotel İstanbul’da yapılacaktır.
Detaylı bilgiye http://www.cpsyc.org/default.asp 
adresinden ulaşabilirsiniz.

18.Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi bu 
sene 1- 4 Temmuz tarihleri arasında İzmir 
Ekonomi Üniversitesinde gerçekleşecektir. 
Detaylı bilgiye http://www.ieu.edu.tr/tr adresinden 
ulaşabilirsiniz.

Kronik Baş Ağrısı ve EMDR isimli çalıştay 16 
Nisan 2013 tarihinde Emre Konuk tarafından 
EMDR Dernek Merkezi’nde gerçekleşecektir.
Detaylı bilgi için destek@emdr-tr.org adresine mail 
atabilir, 0533 608 35 68 numaralı telefondan bilgi 
alabilirsiniz.

E M D R           TürkiyE-Bülteni
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