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ÖZET
MAÇKALI, Z. İki Uçlu Bozuklukta Bütüncül Bilişsel Modelin Grup-Temelli
Müdahalesinin Etkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi, Ankara, 2017.
Duygudurum dalgalanmalarını anlamak ve açıklamak üzere geliştirilen Bütüncül
Bilişsel Model içsel durumlardaki değişimlere dair aşırı, birbiriyle çelişen ve
kişiselleştirilmiş

değerlendirmelerin

duygudurum

dalgalanmalarının

oluşumunda

önemli bir role sahip olduğunu varsaymaktadır. Araştırmanın temel amacı, Bütüncül
Bilişsel Model’in 8-oturumluk grup-temelli müdahalesinin etkisinin araştırılmasıdır. Bu
kapsamda nicel analiz ve nitel analiz yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Nicel analizler
kapsamında, müdahalenin depresif belirtiler ve psikolojik süreçler (psikolojik iyi oluş
ve yaşam doyumu) üzerindeki etkileri incelenmiştir. Nitel analizler kapsamında ise,
gerek

katılımcıların

değerlendirilmiş

oturumlardaki

gerekse

süreçleri

katılımcıların

grup

paylaşımları
müdahalesine

dikkate
yönelik

alınarak
öznel

değerlendirmeleri tematik olarak analiz edilmiştir. Haftada bir, 1.5 saat olarak
gerçekleşen grup oturumlarında birbiriyle bağlantılı fakat çelişen değerlendirmelerin
belirlenmesi ve içsel durumlarda (duygu-düşünce- bedensel tepki) meydana gelen
değişimlerle başa çıkmak için daha etkili ve işlevsel yollar geliştirilmesi hedeflenmiştir.
İki uçlu-I ve iki uçlu-II bozukluğu tanısı olan hastalardan oluşan örneklemde 10
katılımcı bulunmaktadır. Araştırmanın ön ölçüm, son ölçüm ile 1 ay ve 3 ay sonraki
takip ölçümlerinde Beck Depresyon Envanteri, Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ve Yaşam
Doyumu Ölçeği uygulanmıştır. İstatistiksel analizlerin sonucunda, 8-oturumluk grup
müdahalesinin depresif belirtiler, psikolojik iyi oluş ile yaşam doyumu üzerinde anlamlı
bir farklılık sağlayamadığı saptanmıştır. Nitel analizler sonucunda ise katılımcıların
grup liderini sakin, ilgili ve anlamaya açık buldukları, içsel durumlarındaki değişimlere
ve davranışlarına ilişkin gözlemler yapabilmeye başladıkları, kendilerini, sahip
oldukları bozukluğu ve hastalık süreçlerini kabul etme yolunda adımlar attıkları
görülmüştür. Araştırmadan elde edilen bulgular, Bütüncül Bilişsel Model’in gruptemelli müdahalesinin klinik açıdan anlamlı bir etkisi olduğunu işaret etmektedir.
Gelecek çalışmalarda, farklı merkezlerden, farklı kültürlerden gelen ve farklı hastalık
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geçmişlerine sahip katılımcılardan oluşan daha geniş örneklemlerde müdahalenin
etkisinin araştırılması önerilmektedir.

Anahtar Sözcükler
İki uçlu bozukluk, bilişsel-davranışçı terapi, bütüncül model, grup terapi, etki, nicel,
nitel
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ABSTRACT
MAÇKALI,	
  Z. The Investigation of The Effect of The Group-Based Intervention for The
Integrative Cognitive Model in Bipolar Disorder, Ph.D. Dissertation Thesis, Ankara,
2017.
The Integrative Cognitive Model, which is developed to understand and to explain the
mood swings, assumes that extreme, conflicting and personalized appraisals regarding
internal states have significant roles in mood swings. The main aim of this research was
to investigate the effect of the 8-session group-based intervention for the Integrative
Cognitive Model. For this, the mixed method (both quantitative and qualitative
analyses) was used. Within the quantitative analyses, the effect of the intervention was
examined in terms of depressive symptoms and psychological processes (psychological
well-being and life satisfaction). Within the qualitative analyses, both the process of
each participant was evaluated in terms of his or her expressions throughout group
sessions and the subjective experiences of each participant regarding the group
intervention were analyzed. The group sessions were held once a week for 1.5 hour. The
main purpose was to identify related but conflicting appraisals and to develop more
effective and functional ways to cope with changes in internal states (feeling-thoughtphysiological reaction). The sample was composed of 10 patients with Bipolar-I and
Bipolar II diagnoses. Beck Depression Inventory, Psychological Well-being Scale and
The Satisfaction with Life Scale were applied for pretest, posttest, 1-month and 3-month
follow-up. The statistical analyses revealed that 8-session group intervention could not
make any significant change in terms of depressive symptoms, psychological wellbeing and life satisfaction. The qualitative analyses indicated that participants perceived
the group leader as calm, caring and keen to understand. Participants mentioned that
they are more apt to make self-observations regarding their inner changes and their
reactions as well as taking a step to accept themselves, their disorder and their
processes. The findings of the research indicated that the group-based intervention of
The Integrative Cognitive Model had a meaningful effect with regards to clinical
significance. For the prospective researches, it is suggested that the effect of this
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intervention might be examined in larger samples being composed of participants with
different medical history and from different mood centers.

Keywords
Bipolar disorder, cognitive-behavioral therapy, integrative model, group therapy, effect,
quantitative, qualitative
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BÖLÜM I
GİRİŞ
İki uçlu bozukluk hipo(mani)k ve depresif dönemler arasında dalgalanmaların
yaşandığı, beynin biyokimyasının değiştiği, yineleyici, süregen ve psikososyal
işlevsellikte ciddi bozulmalara neden olan bir bozukluktur (Sachs ve Rush, 2003; Sachs,
Thase, Otto, Bauer, Miklowitz ve ark., 2003). Yaşam boyu yaygınlığının %1-% 5
arasında olduğu bildirilmektedir (Bebbington ve Ramana, 1995; Goodwin ve ark., 2007;
Kessler ve ark. , 2005; Hadjipavlou, Bond ve Yatham, 2012). Yaşam boyu yineleme
oranının %80-%95 olduğunun aktarıldığı (Power, 2005) bu bozuklukta yineleme
riskinin ataklar arasındaki dönemlerde devam eden eşik altı belirtiler ve eşlik eden diğer
psikiyatrik bozukluklarla ilişkili olduğu belirtilmiştir (Perlis ve arkadaşları, 2006).
Yapılan boylamsal çalışmalar da iki uçlu bozukluğun remisyon dönemlerinde de eşik
altı belirtilerin sürdüğünü göstermektedir (Judd ve ark., 2002, 2003, 2005; Tohen ve
ark., 2006; Paykel, Abbott, Morriss, Hayhurst ve Scott, 2006; Vieta, Sanchez-Moreno,
Lahuerta ve Zaragoza, 2008). Remisyon dönemindeki işlevselliği en çok etkileyen
etmenin eşik altı belirtiler, özellikle depresif belirtiler olduğu Judd ve ark. (2005)
tarafından ortaya konmuştur.
Remisyonun sağlanması ilaç tedavisinin bir hedefi olsa da, sürdürülmesinde tek başına
ilaç tedavisinin yeterli olmadığı, psikososyal müdahalelerin (örn. psikoeğitim; bilişseldavranışçı terapi, aile terapisi) tedavi sürecinin önemli bir parçası olduğu çeşitli
araştırmacılar tarafından ifade edilmiştir (Lam ve ark., 2003; Lam, Hayward, Wright,
Bright ve Sham, 2005; Basco, Ladd, Myers, Tyler, 2007). Alanyazın incelendiğinde, iki
uçlu bozuklukta psikoterapinin etkililiği üzerine yapılan çalışmaların tedavinin bütüncül
bir çerçevede ele alınmasını gerektiğini vurguladıkları göze çarpmaktadır. Araştırmadan
elde edilen sonuçlar şu başlıklarda toplanabilir: İlaç tedavisinde işbirliğinin artması,
yinelemelerin (relaps) gecikmesi, remisyon dönemlerinin uzaması, kalıntı belirtilerin
azalması, hastaların psikososyal işlevselliklerinin ve yaşam kalitelerinin arttırması
(Örneğin; Scott, Garland ve Moorhead, 2001; Lam ve ark., 2001; Ball, Mitchell, Malhi,
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Skillecorn ve Smith, 2003; Zaretsky, Rizvi ve Parikh, 2007; Colom, Vieta ve MorenoSanchez, 2009).
Mevcut araştırma iki uçlu bozuklukta grup-temelli bilişsel-davranışçı terapinin etkisi
üzerine olduğundan alanyazında konuyla ilgili yapılan araştırmalar taranmıştır. Ulaşılan
kaynaklarda grup-BDT müdahalelerinin sonunda manik ve depresif belirtilerde azalma,
yeni atak sayısında azalma, sosyal uyumda artma ve yaşam kalitesinde artış saptanmıştır
(Palmer ve Williams, 1995, akt. Newman ve ark., 2002; Hirschfeld ve ark., 1998, akt.
Otto ve ark., 2003, Patelis-Siotis ve ark. 2001, Costa, Chehiaux, Range, Versiani ve
Nardi, 2012; Gonzalez-Isasi, Echeburua, Liminana ve Gonzalez-Pinto, 2014).
Türkiye’de iki uçlu bozukluğu olan iki milyon kişi olduğu, bu durumdan doğrudan ve
dolaylı olarak etkilenen ise altı milyon aile bireyi olduğu bildirilmiştir (Dünya Bipolar
Günü Basın Açıklaması, 2017). Böyle bir durumda bu kişilere ulaşabilmek adına grup
terapilerinin daha işlevsel olacağı düşünülmektedir.
İlerleyen bölümlerde öncelikle iki uçlu bozuklukların tarihçesi, klinik özellikleri ve
sınıflandırılmasından bahsedilecektir. Ardından iki uçlu bozukluklarda eştanı,
epidemiyoloji ve etiyoloji (kalıtım, nörobiyolojik model ve bilişsel model) ele
alınacaktır. Daha sonra iki uçlu bozukluklarda işlevsel olan grup psikoterapileri
anlatılacaktır. Ardından mevcut araştırma kapsamında temel alınan ‘Bütüncül Bilişsel
Model’ tanıtılacak, modelin bireysel psikoterapide nasıl kullanıldığından bahsedildikten
sonra Bütüncül Bilişsel Model temelli grup psikoterapisi anlatılacaktır.

1.1. İKİ UÇLU BOZUKLUKLARIN SINIFLANDIRMASI
VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ
1.1.1. İki Uçlu Bozuklukların Tarihçesi
Antik dönemlerden beri ağır çökkünlük ve taşkınlık nöbetleri geçiren olgulardan
bahsedilmektedir. Hipokrat (M. Ö. 460-357) mani ve melankoli kavramlarını ilk kez
sistemli şekilde tanımlayan kişidir. Melankoliyi ‘kara safra’ ile ilişkilendirerek,
iştahsızlığın, ümitsizliğin, uykusuzluğun, huzursuzluğun ve çabuk sinirlenmenin
görüldüğü bir tablo tarif etmiştir. Öte yandan, manideki aşırı esprili, güldürücü hali sarı
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safrayla ilişkilendirmiştir (Ceylan ve Oral, 2001; Malhi ve Berk, 2004; Akiskal, 2007).
Arataeus ise M. S. 2. yüzyılda ‘bipolarite’ (iki uçluluk) kavramının temellerini atarak,
mani ve melankolinin aynı hastalığın iki farklı durumu olabileceğini ifade etmiştir
(Stone, 2007). 1854 yılında Farlet (‘folie circularie’- döngüsel delilik) ve Baillarger
(‘folie

a

double

forme’-

deliliğin

çift

formu)

hastalığın

döngüselliğinden

bahsetmişlerdir. İkisi de tanımlamalarında taşkınlık, üzüntü ve değişen sürelerdeki iyilik
hallerini ele almışlardır (Colom ve Vieta, 2006). Kraepelin ise manik depresif psikoz ile
dementia praecox’u belirtilerini ve tedavi süreçlerini temel alarak tanımlamış ve
ayrıştırmış, hastalığın tekrarlayan ataklarla seyrettiğini belirtmiştir. Ayrıca aynı
belirtinin farklı bozukluklarda görülebileceğini ancak farklı bozuklularda farklı
örüntülerinin olduğunu ifade ederek, bugünkü tıbbi yaklaşımın temeli kabul edilen
modelini oluşturmuştur (Colom ve Vieta, 2006; Malhi ve Berk, 2014). Depresyonda
duygudurumda çökkünlük ile fiziksel ve zihinsel yavaşlama olduğunu, manide ise
duygudurumda canlanma ile fiziksel ve zihinsel hızlanma olduğunu ifade etmiştir
(Uğur, 2008).

Karl Leonhard ise 1950’lerde manik-depresif hastalığı iki uçlu ve tek uçlu tekrarlayıcı
psikozlar diye ikiye ayırmıştır ve bu ayrım 1970’lerde ortaya çıkan Research Diagnostic
Criteria’nın (RDC) temelini oluşturmuştur (Ghaemi ve Dalley, 2014). Leonard’ın
yaptığı tanımlamada bahsettiği klinik ve ailesel farklılıklar 1966 yılında Angst ve Perlis
tarafından da doğrulanmıştır. Bu tanımlama Winokur’un önderliğindeki Kuzey Amerika
grubu tarafından standarlaştırılmıştır (Colom ve Vieta, 2012). Fieve ve Dunner (1975)
ise belirgin yeti yitimi ve psikotik belirtilerin maninin hipomaniden ayırt edilmesinde
kullanılabileceğini ifade etmişler, böylece manik ve depresif ataklarla seyreden iki uçluI bozukluğunu, hipomanik ve depresif ataklarla seyreden iki uçlu-II bozukluğundan da
ayırt edilmesine öncü olmuşlardır (akt. Kesebir, İnanç ve Yıldırım, 2013). 1980’de
DSM-III ile birlikte ‘manik-depresif hastalık’ kavramı resmi olarak ‘iki uçlu bozukluk’
ve ‘majör depresif bozukluk’ olarak ikiye ayrılmıştır. 1980’lerde Akiskal ve
Koukopoulos bu ayrıma bazı eleştiriler getirmişlerdir. Akiskal 1983 yılında yazdığı
makalesinde

bazı

hastaların

tarif

ettiği

durumların

iki

uçlu

ve

tek

uçlu

sınıflandırmasında net şekilde yer almadığını, ayrım yerine ‘spektrum’ olarak
düşünmeyi önermiştir. Akiskal ayrıca DSM-IV’te de kabul gören, daha hafif manik
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ataklar olarak ‘hipomani’yi, ayrıca hipomaninin tekrarlayan depresif ataklarla seyrettiği
tabloya ‘İki Uçlu Tip-II’yi, antidepresanlarla tetiklenen hipomaninin görüldüğü tabloya
‘İki Uçlu Tip-III’ü önermiştir (Akiskal, 2002; 2007). Koukopoulos ise pek çok depresif
hastanın manik belirtiler gösterdiğini, manik hastaların da depresif belirtiler gösterdiğini
ifade etmiştir. Bu yüzden karma durumların daha sık gözlendiğini vurgulamıştır
(Ghaemi ve Dalley, 2014).

1.1.2. Klinik Özellikler
1.1.2.1. Manik Dönem
DSM-IV-TR’ye göre manik atak tanı ölçütleri en az bir hafta (hastaneye yatış
gerekiyorsa daha kısa süre) süren, olağandışı ve sürekli, kabarmış, taşkın (elated) ya da
huzursuz ve tedirgin (irritabl) duygudurum olarak belirlenmiştir (APB, 2001). Manik
atakta yükselmiş duygudurumun yanı sıra benlik saygısında aşırı artış (büyüklenmeci
tutumun belirginleşmesi), psikomotor hızlanma, uyku ihtiyacında azalma, huzursuzluk
ve yerinde duramama, düşünce akışında hızlanma, dikkatin kolayca dağılması, basınçlı
konuşma, konuşma hızında artma ve aşırı konuşkanlık, fikir uçuşmaları, amaca yönelik
davranışlarda artma (ör. kısa sürede birden fazla projeye başlama) ve kötü sonuçlar
doğurma olasılığı yüksek, zevk veren etkinliklere katılma (ör. aşırı para harcama,
müdürüne haber vermeden bir anda seyahate çıkma, risk içeren cinsel davranışlar)
gözlenir. Kimi zaman etrafındaki kişilerin onun kötülüğünü istedikleri, başkalarıyla
işbirliği içinde olduklarına yönelik sanrılar da görülebilir. Ayrıca, bu dönemde içgörü de
oldukça zayıflar, kimi zaman tamamen ortadan kalkar. Böyle olduğunda kişinin
belirtilerini fark etmesi ve kabul etmesi zorlaşır ve yardıma ihtiyaçları olduğu
söylediğinde reddedici bir tutum içine girebilirler. Hatta ‘hiç olmadıkları kadar iyi
olduklarını’ savunabilir. (Köroğlu, 2004; Goodwin ve Jamison, 2007; Öztürk ve
Uluşahin, 2008; Caponigro, Lee, Johnson, Kring, 2012).
Manik belirtilere dair faktör analizi çalışmalarını göz önüne alarak oluşturdukları yapıda
Mansell ve Pedley (2008) manideki temel belirtinin ‘aktivasyon’ olduğunu, buna
çökkünlük/depresyon ve kaygı belirtileri eşlik ettiğinde ‘depresif mani’ (depressive
mania), hazza yönelik tutumlardaki artış eşlik ettiğinde ‘saf mani’ (pure mania),
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huzursuzluk ve gerginlik ile saldırganlık eşlik ettiğinde ‘disforik mani’ (dysphoric
mania) ve psikotik belirtiler eşlik ettiğinde ‘psikotik mani’ (psychotic mania) olduğunu
ayırt etmişlerdir.
Manik atağın öncül belirtileri hakkındaki yayınlar incelendiğinde, en belirgin öncül
belirtinin uyku düzeninde bozulma olduğu bildirilmiştir (Jackson, Cavanagh ve Scott,
2003). Lam ve Wong (1997) ise yaygın görülen öncül mani belirtilerini şu şekilde
sıralamışlardır:

uyku

ihtiyacında

azalma,

etkinliklerde

artış,

amaca

yönelik

davranışlarda (goal-oriented behaviors) artma, fikir uçuşmaları, huzursuzluk ve
gerginliğin artması, iyimserlikte ve kendine güvende artma, dikkatini yoğunlaştırmada
düşme. Goossens, Kupka, Beentjes ve Van Achterberg (2010) ise uyku, sosyal
işlevsellik ve enerjide değişikler olduğunu belirtmişlerdir. Psikotik maninin öncül
belirtileri incelendiğinde, büyüklenmeci düşünceler, enerji veya amaca yönelik
davranışlarda artış, sanrısal deneyimler, garip veya olağandışı düşünceler ve
huzursuzluk ve gerginliğin artması, takıntılı düşünceler ile düşünme ve iletişimde zorluk
yaşandığı görülmüştür (Correll, Penzner, Frederickson, Richter, Autner ve ark., 1997;
Conus, Ward, Lucas, Cotton, Yung ve ark., 2010). Sözü geçen araştırmaların hemen
hepsinin ortak olarak belirttiği nokta ise, manik atağın öncül belirtilerinin ayırt
edilmesinde zorlanıldığıdır.
1.1.2.2. Hipomanik Dönem
Hipomanik atakta da, manik atakta gibi, olağandışı ve sürekli, kabarmış, taşkın veya
huzursuz ve tedirgin duygudurum gözlenebilir. Fakat hipomanik atak sayılması için bu
belirtilerin manidekinden daha az şiddetli olması, en az dört gün sürmesi ve mesleki ve
sosyal işlevsellikte yıkıcı bir etkinin gözlenmemesi gerekir (APB, 2001). Ayrıca
hipomanide psikotik belirtiler gözlenmez. Aşırı mutluluk hali ile huzursuzluk ve
gerginlik arasında dalgalanmalar görülür. Bu dönemde kişilerarası, mesleki ve
toplumsal ilişkilere karşı abartılı bir arzu duyulur, kişi genellikle yaratıcı ve üretkendir
(Roth ve Fonagy, 2005). Belirgin olarak eleştireye gelemeyecek ölçüde kendine
güvenme, uyku ihtiyacında azalma, her zamankinden biraz daha yüksek ve hızlı
konuşma, ilginin kolayca dağılması ve etkinliklerde hızlı değişimler ile dürtüsellik
(işlevselliği etkilemeyecek düzeyde) gözlenir (Köroğlu, 2004).

Angst (1998)

hipomanik dönemde kişilerin ayrıca her zamankinden daha fazla çalıştıklarını, daha
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fazla para harcamaya eğilimli olduklarını, daha az utangaç ve çekingen olduklarını, her
zamankinden daha konuşkan olduklarını, içki, sigara ve alkolü daha fazla tüketmeye
eğilimli olduklarını, iyimserliğin ve mizah kullanımının arttığını bildirmiştir. Gerek
Wicki ve Angst (1991) gerekse Udachina ve Mansell (2007) hipomaninin tek başına bir
klinik durum olmadığını ve kısa süreli hipomanik belirtilerin klinik olmayan
örneklemlerde de oldukça yaygın şekilde gözlendiğini vurgulamışlardır. Seal, Mansell
ve Mannion (2008) yüksek işlevselliği olan kişilerde depresyon geçmişleri olmamakla
birlikte, kısa süreli hipomanik dönemlerin tariflendiğini belirtmişlerdir. Brand, Gerber,
Pülse ve Holsboer-Trachsler (2011) 862 genç yetişkinden oluşan örneklemlerinde, özbildirime dayalı taramada %19’unun hipomanik durumda olduğunu, bu kişilerin de
%57.6’sının ‘aktif/yükselmiş’, %42.4’ünün ‘irritabl/risk almaya yatkın’ olduğunu
saptamışlardır. Hipomanik olmayan ve ‘aktif/yükselmiş’ katılımcılara kıyasla,
‘huzursuz ve tedirgin/risk almaya yatkın’ olanların daha fazla depresif belirti, uyku
düzensizliği, bedensel şikayetler, düşük öz-yeterlik, olumsuz başa çıkma stilleri
tariflediklerini gözlemişlerdir.

1.1.2.3. Majör Depresif Dönem
DSM-IV-TR’ye göre, depresif dönem tanı ölçütleri en az 2 hafta boyunca her gün
depresif duygudurumun olması ya da en az 2 hafta boyunca her gün, hemen hemen
bütün gün süren, neredeyse bütün etkinliklere karşı ilgi kaybı veya zevk alamama
şeklinde tanımlanmıştır (APB, 2001). Bu dönemde yeme alışkanlıklarında değişim
(aşırı yemek yeme veya yemek ihtiyacında azalma), uyku düzeninde değişim (aşırı
uyuma veya uyku ihtiyacında azalma), konuşmada ve hareketlerde yavaşlama,
yorgunluk- enerji azlığı, değersizlik ve suçluluk duyguları, dikkatin kolaylıkla
dağılması, kararsızlık, intihara yönelik düşünceler gözlenir (Bowden, 2001; Phelps,
2006). Akiskal’a (2002) göre, depresif dönemde aşırı uyuma (hipersomni) ile
psikomotor yavaşlık en yaygın görülen belirtilerdir. Harvey (2002) ise uzayan gece
uykusu, uyanmada zorluk, gündüzleri aşırı uyku hali ile seyreden aşırı uyuma halinden
bahsetmiştir. Giglio, Andreazza, Andersen, Cereser, Walz ve arkadaşları (2009) ise bu
dönemde uyku kalitesinin azalmasının konsantrasyon zorluğu, öğrenme ve hafıza
problemlerini de beraberinde getirdiğini ifade etmişlerdir.
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Mansell, Colom ve Scott (2005) iki uçlu bozuklukta gözlenen depresif atakların tek uçlu
depresyondaki depresif epizotlardan farklı olduğunu vurgulamışlardır. Beigel ve
Murphy (1971) iki uçlu depresyonda, tek uçlu depresyona kıyasla, daha az huzursuzluk
ve yerinde duramama ile bedenselleştirme ve kaygının görüldüğünü ifade etmişlerdir.
Mitchell, Wilhelm, Parker, Austin, Rutgers ve Malhi (2001) ise iki uçludepresyonda
sözel tepkilerde gecikmenin ve hareketlerde yavaşlamanın, melankolik belirtilerin (ör.
değersizlik hisleri), hayattan keyif alamamanın, psikotik depresyon geçmişinin
olduğunu, fakat kolay ağlamanın, başkalarını suçlamanın, uykusuzluğun ve kaygının
gözlenmediğini aktarmışlardır. Colom, Vieta, Torrent ve Martinez-Aran (2003) iki
uçludepresyondaki davranışsal belirtilerintek uçlu depresyondan (değersizlik hisleri ile
aşırı

olumsuz

düşünceler

hakimdir)

farkını

aşırı

uyuma,

uyuşukluk

ve

ilgisizlik/kayıtsızlık şeklinde açıklamışlardır (akt. Mansell, Colom ve Scott, 2005).
Cuellar, Johnson ve Winters (2005) biyolojik sistemdeki düzensizliğin iki
uçludepresyonda daha belirgin olduğunu, ayrıca psikososyal stres etmenlerine daha aşırı
tepkiler verildiğini gözlediklerini ifade etmişlerdir. Goodwin ve Jamison (2007) ise iki
uçludepresyonda daha fazla intihar girişimi olduğunu, hareketlerde yavaşlamanın ve
aşırı uyumanın daha belirgin olduğunu belirtmişlerdir.

Depresif atağın öncül belirtileri incelendiğinde ise, Lish, Dime-Meenan, Whybrow,
Price

ve

Hirchfeld

(1994)

depresif

duygudurum

ve

umutsuzluk

olduğunu

belirtmişlerdir. Lam ve Wong (1997) ilgi azalması, uykuda bölünme ve sürekli endişe
hali olarak tarif etmiştir. Hirschfeld, Lewis ve Vornik (2010) ise iki uçlubozuklukta
depresif atak öncesinde tarif edilen belirtileri şu şekilde listelemişlerdir: uzun süreli
üzgün hissetme, suçluluk/değersizlik hisleri, konsantrasyon güçlüğü, enerji kaybı, daha
önceden keyif veren şeylerden zevk alınmaması, intiharla ilişkili düşünceler ile
işlevsellikte azalma. Goossens ve meslektaşları (2010) ise öncül belirtilerin düşünce,
duygudurum, uyku, enerji düzeyi ve sosyal işlevsellik alanlarındaki değişimlerle ilişkili
olduğunu belirtmişlerdir.
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1.1.2.4. Karma Dönem
DSM-IV-TR’ye göre karma (mikst) dönemde en az 1 hafta boyunca hemen her gün hem
manik dönem tanı ölçütleri hem de majör depresif dönem tanı ölçütleri karşılanır.
Ayrıca duygu halinde hızlı değişim (huzursuzluk ve gerginlik, üzüntü, coşkunluk)
gözlenir (APB, 2001). Malhi, Lampe, Coulston, Tanious, Bargh ve ark. (2014) karma
durumlar için dikkatin kolayca dağılmasının ve yerinde duramama belirleyici
olabileceğini ifade etmişlerdir. Culpepper (2014) karma dönemde uykusuzluk,
huzursuzluk ve gerginlik, iştahta değişimler, psikotik belirtiler ve intihar düşüncelerinin
yaygın şekilde gözlendiğini belirtmiştir. Ayrıca tanı konulmadan önce karma durumlar
gözlenmesinin olası sebeplerinin (ör. antidepresan kullanımı, EKT, kortikosteroidler
gibi tıbbi tedaviler) göz önüne alınmasını vurgulamıştır.

1.1.3. İki Uçlu Bozuklukların Sınıflandırılması
İki uçlu bozukluklar yukarıdaki bölümde anlatılan (hipo)manik ve depresif atakların
sırasına ve süresine göre farklı alt tiplere ayrılır. Bu bölümde tezin konusu bağlamında
özellikle iki uçlu-I ve iki uçlu-II bozuklukları kısaca tanıtılacaktır.
1.1.3.1. İki Uçlu-I Bozukluğu (İU-I Bozukluğu)
İki uçlu-I bozuklukta temel olarak, bir ya da birden fazla manik dönem veya karma
dönem görülür. Çoğu durumda bu kişiler daha öncesinde bir veya daha çok majör
depresif dönem de geçirmişlerdir (Köroğlu, 2004). Akiskal’e (2002) göre, iki uçluI
bozukluğunda ilk atak manik, depresif veya karma olabilir. Klinik seyirde taşkın ve
huzursuz ve tedirgin (irritabl) duygudurum daha yaygın görülür (Baek, Park, Choi,
Kim, Choi ve ark., 2010). Karakteristik olarak, iki uçlu-I bozukluğu, genellikle ergenlik
döneminde, yirmili veya otuzlu yaşlarda başlar. Hipomani, İki uçlu-I’in sürecinde daha
sık görülür. Eşik altı manik ve hipomanik belirtiler İki Uçlu-1’de daha yaygındır.
Antidepresan kullanımına bağlı olarak hipomaniden maniye kayma oranı İki Uçlu-I için
daha yüksektir (Benazzi, 2007).
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1.1.3.2. İki Uçlu-II Bozukluğu (İU-II Bozukluğu)
İki uçlu-II bozukluğunun klinik seyri en az bir hipomanik dönem ile yineleyici majör
depresif dönemlerden oluşur. Hastanın geçmişinde manik ya da karma dönemlerin
olması iki uçlu-II tanısının konulmasını engeller. Ayrıca, hipomanik dönem majör
depresif dönemin iyileşmesinden sonra görülebilen birkaç günlük ötimi dönemi ile
karıştırılmamalıdır (Öztürk ve Uluşahin, 2008; Köroğlu, 2004). Akiskal (2002), İU-II
bozukluğu tanısı alan kişilerin genelde majör depresyon şikayetleriyle başvurduklarını
ancak

klinik

değerlendirme

sırasında

hipomanik

dönemler

de

yaşadıklarını

söylediklerini belirtmiştir.
Baek ve ark. (2010), iki uçluII bozukluğunda depresif atakların sıklığının,
mevsimselliğin ve hızlı-döngülülüğün daha yaygın görüldüğünü saptamışlardır. Taşkın
duygudurum İki uçlu-II’de daha sık yaşanmaktadır. İki uçlu-II’de psikomotor ajitasyon,
suçluluk duyguları ve intihar düşüncelerinin iki uçlu-I’e göre daha sık tariflendiğini
ifade etmişlerdir. Ayrıca, iki uçlu-II bozukluğunda yaşam boyu Eksen-I bozukluğu
eştanısı (özellikle fobiler ve yeme bozuklukları gibi) olasılığının daha yüksek olduğunu
belirtmişlerdir. Skjelstad, Malt ve Holte (2011) İki uçlu-II bozukluğu için yatkınlık
işaretlerinin nörobilişsel yetersizliklerle (ör. dikkatin kolayca dağılması, yerinde
duramamazlık)

birlikte

huzursuzluk

ve

gerginlik

ile

saldırganlık

olduğunu

saptamışlardır.
1.1.3.3. DSM-IV ve DSM- 5’e göre İki Uçlu Bozuklukların Sınıflandırılmasının
Karşılaştırılması
DSM 5, sıkıntının, şiddetin ve işlev kaybının ölçülmesiyle daha boylamsal tanımlar
getirmiştir, fakat bozukluklar belirti düzeyine indirildiğinden pek çok kişinin kolayca
tanı alabileceği yönünde eleştirilmektedir (Malhi ve Berk, 2014). Diğer taraftan Angst
(2013) DSM-IV’te iki uçlu bozukluk tanısına karar vermenin zor olduğundan pek çok
kişiye ‘Başka Türlü Adlandırılamayan İki Uçlu Bozukluk’ tanısı verildiğini, DSM-5’te
depresyon, iki uçlubozukluklar ve karma durumlar için eşik altı gruplarının işevuruk
tanımlarının yapılmasının tanılamayı kolaylaştıracağını ifade etmiştir. Yukarıda DSMIV-TR’ye göre tarif edilen duygudurum dönemleri DSM 5’te geçerliliğini
sürdürmektedir. DSM-5’te iki uçlubozuklukların tanımlanmasında kullanılan ölçütlerin
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hem duygudurumdaki hem de enerji düzeyindeki değişimleri kapsamasına dikkat
edilmiştir. Ayrıca, hızlı döngülülük, DSM5 ile birlikte tanı sınıflandırmasından çıkmış,
bir belirleyici olmuştur (APB, 2014). DSM-IV’te ölçüt A’ya (kabarmış, taşkın veya
irritabl duygudurum) ‘sürekli artmış hedefe yönelik etkinlik ve enerji’ eklenmiştir. Bu
sınırlama, DSM-IV’te iki uçlu-I veya iki uçlu-II tanısı alan bazı kişilerin yeni
düzenlemeyle alt tanı kategorilerine girmelerine neden olabilmektedir (Angst, 2013).
Ayrıca mani ve hipomani arasındaki ayrım psikotik belirtiler, hastaneye yatış ve
işlevsellikteki belirgin bozulma ile sağlanmaya çalışılmıştır. Bunların yanı sıra,
antidepresan tedavisinde gözlenen hipomanik atakların ‘hipomanik atak’ tanısı için
yeterli olduğu, fakat antidepresan tedavisindeki 1-2 hipomanik belirtinin ‘iki
uçluyatkınlığı’nı işaret etmediği vurgulanmıştır (Parker ve Fletcher, 2014). Parker,
Graham, Synnott ve Anderson (2014) hpomani tanı ölçütlerinden biri olan ‘en az 4 gün
boyunca devam etmesi’nin iki uçlu-II bozukluğunda tanı alacak kişilerin gözden
kaçmasına neden olabileceğini belirtmişlerdir. 1-3 gün süren hipomanik ataklar yaşayan
kişilerde ailede iki uçlubozukluk geçmişinin İU-II tanısı için önemli bir gösterge
olabileceğini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte ‘karma dönem’ kategorisi kaldırılmış,
yerine ‘karma belirtilerin eşlik ettiği Bipolar-I Bozukluğu’ diye bir tanımlama
getirilmiştir. Malhi (2013) DSM-5’teki bu tanımlamanın majör depresyonda karma
durumlar söz konusu olduğunda kafa karıştırıcı olduğunu, bu durum iki uçlubozukluk
için bir yatkınlık ise tedavinin seyrinin değiştirilmesini, değilse de majör depresyonda
‘bunaltılı sıkıntı’ belirleyicisinin dikkate alınabileceğini belirtmiştir. Malhi ve Berk
(2014) ise DSM-5’i dikkatin kolayca dağılması ve psikomotor ajitasyonu karma
özellikler olarak almaması yönünden eleştirmişlerdir.

1.2. EŞ TANI
İki uçlu bozuklukta psikososyal müdahale uygulamalarında eş tanı (comorbidity)
durumlarının da dikkate alınması gerekir.

Mansell ve Pedley (2008) de iki uçlu

bozukluğun remisyon dönemini tariflerken eş tanı durumlarının da göz önünde
bulundurulması gerektiğini ifade etmişlerdir. Strakowski, McElroy, Keck ve West
(1994) iki uçlu bozukluğun başka psikolojik bozukluklarla birlikte görülme oranının
çok yüksek olduğunu işaret etmişlerdir. McElroy ve arkadaşları (2001), iki uçlu-I ve iki
uçlu-II tanılı hastalardan oluşan örneklemin (n=288) %65’inde en az bir psikiyatrik
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bozuklukla eştanı durumunun olduğunu görmüşlerdir. Bu çalışmada kaygı bozuklukları
ve madde kullanım bozukluklarıyla eş tanının daha yaygın olduğu saptanmıştır. Ayrıca
birinci eksendeki eştanının erken başlangıç yaşı ve bozukluğun belirti tablosuyla
bağlantılı olduğu ifade edilmiş, bu durumun döngülerin hızlanmasına ve daha şiddetli
atakların yaşanmasına neden olduğu vurgulanmıştır.
Birinci eksen eş tanıları iki uçlu-II bozukluğunda daha sık görülmektedir. Saunders ve
Goodwin (2007) eş tanının daha süregen gidişli iki uçlu bozukluk türüyle ilişkili
olabileceğini tartışmışlardır. Eştanı durumları, eşik altı iki uçlu bozukluk da göz önüne
alındığında, daha da yükselmektedir (Merikangas, Akiskal, Angst, Greenberg,
Hirschfeld, Petukhova ve ark., 2007) Yazarlar, eşik altı iki uçlu bozukluğu, majör
depresif atak olmaksızın tekrarlayan hipomanik ataklar veya hipomani ölçütlerini
karşılamayan eşik altı belirtiler olarak açıklamışlardır. Bu bölümde eştanı durumları
kaygı bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, kişilik bozuklukları,
madde kullanım bozuklukları ve tıbbi hastalıklar (tiroid bozukluğu ve diyabet)
açılarından ele alınacaktır.
1.2.1. Kaygı Bozuklukları
Merikangas ve arkadaşları (2007) National Comorbidity Survey (Ulusal Eştanı
Araştırması) sonuçlarına göre, iki uçlu bozukluğun herhangi bir kaygı bozukluğu ile eş
tanı oranı %74.9 olarak saptamışlardır. Daha ayrıntılandırıldığında, sırasıyla panik
bozukluk için %20.1, travma sonrası stres bozukluğu için %24.2, yaygın kaygı
bozukluğu için %29.6, sosyal fobi için %37.8 ve obsesif-kompulsif bozukluk için
%13.6 olarak bulunmuştur. Adı geçen eş tanılar için iki uçlu-I ve iki uçlu-II
bozuklukları arasında anlamlı bir fark görülmemiştir. Ayrıca iki uçlu-I bozukluğunda,
iki uçlu-II’ye kıyasla, davranım bozukluğu ile alkol ve madde bağımlılığının daha
yaygın görüldüğü belirtilmiştir. Toprak, Karamustafalıoğlu, Goksan Yavuz, Bakım ve
Özer (2011) 70 iki uçlu-I ve iki uçlu-II tanısı almış hasta ile gerçekleştirdikleri
araştırmalarında, kaygı bozukluğu eştanısına örneklemin %32.9’unda rastlamışlardır.
Yaşam boyu anskiyete bozukluğu eştanısının yaygınlığı ise % 44.3 olarak saptanmıştır.
Nabavi, Mitchell ve Nutt (2015) 52 klinik araştırmanın meta-analizini yaptıkları
çalışmalarında yaşam boyu kaygı bozukluğu eştanısının yaygınlığını %42.7 olarak
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bulmuşlardır. O’Garro-Moore, Molz Adams, Abramson ve Alloy (2015) iki uçlu
bozuklukta anskiyete bozukluğu eştanı durumunun mükemmeliyetçi tutumlarla ilişkili
olarak depresif belirtilerde artışla bağlantılı olabileceğini ifade etmişlerdir.
1.2.1.1. Panik Bozukluk
Goodwin ve Howen 2002 tarihli araştırmalarında, panik bozukluğun eştanı oranını
%35.1 olarak bulmuşlar. Panik bozukluk hastalarında ise sadece %8.2’sinde iki uçlu
bozukluğun eş tanı olarak görüldüğünü belirtmişlerdir. Yazarlar bu eş tanı durumunun
erken başlangıçlı panik belirtileriyle ve panik belirtilerin şiddetinin artmasıyla bağlantılı
olduğunu ifade etmişlerdir. Rimmer, Szadoczky, Furedi, Kiss ve Papp (2001)
Macaristan’da 119 iki uçlu bozukluk tanılı hasta ile yaptıkları araştırmada 7 iki uçlu-I
bozukluk tanılı hastada, 12 iki uçlu-II bozukluk tanılı hastada agorafobi eştanısını
saptamışlardır. Doughty, Wells, Joyce, Olds ve Walsch (2004) 109 iki uçlu bozukluğu
olan kişinin kardeşlerindeki (n=226) panik bozukluk eştanısını araştırdıkları
çalışmalarında panik bozukluk eştanısının iki uçlu bozukluğu olan kardeşlerde (%16)
daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. Panik belirtilerinin duygudurum bozukluğu
olmayan grupta düşük yaygınlıkta olmasını paniğin iki uçlu bozukluğu olan ailelerde
daha yaygın görülmesiyle bağlantılı olabileceğini belirtmişlerdir. Simon,

Otto,

Fischman, Racette, Nierenberg, Pollacak ve meslektaşları (2005) kaygı duyarlılığının
manik dönemlerde görülen panik ataklar için potansiyel bir unsur olup olmadığını
araştırdıkları çalışmalarında, manik, hipomanik ve karma dönemin kaygı duyarlılığını
yordadığını görmüşlerdir. Bu bulgudan hereketle, manik durumların panik bozukluğun
alevlenmesinde risk oluşturabileceği sonucuna ulaşmışlardır.
1.2.1.2. Sosyal Kaygı Bozukluğu
İki uçlu-I bozukluğu ile sosyal kaygı bozukluğunun (SKB) eş tanı oranının % 12.7
olduğu görülmüştür (Pini, Maser, Dell’Osso, Abelli, Muti, Gesi ve ark., 2006). Bunun
yanı sıra, sosyal kaygı bozukluğu olan iki uçlu tanılı hastalarda madde bağımlılık
oranının yüksek bulunduğu ve fobik kaygı, paranoid düşünceler, kişilerarası duyarlılık
ve takıntılılığın daha sık görüldüğü gözlenmiştir. Nabavi, Mitchell ve Nutt’ın (2015)
meta-analiz çalışmasında SAB ile eştanı oranı %13.3 olarak saptanmıştır.
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1.2.1.3. Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB)
Chen ve Dilsaver (1995) ise obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) ile iki uçlu bozukluğun
eş tanı oranını araştırmışlar ve bu oranı %21 olarak saptamışlardır. Bu oran toplumdaki
OKB yaygınlığı ile karşılaştırdığında, iki uçlu bozukluk tanısı olan kişilerde OKB
yaygınlığının yaklaşık 10 kat daha fazla olduğunu görmüşlerdir. Magalhaes, Kapczinski
ve Kapczinski (2010) ise yaşam boyu OKB eş tanısının %12.4 olduğunu bulmuşlardır.
Bu durumun intihar girişimleri, alkol bağımlılığı ve hızlı döngüsellikle ilişkili olduğunu
ve özellikle sosyal alanda yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini ifade etmişlerdir. Perugi
ve arkadaşları 1997 tarihli araştırmalarında iki uçlu bozuklukla OKB’un eş tanı
durumunu %15.7 olarak saptamışlardır. Örneklem grubunda yer alan hastalarda daha
çok cinsel ve dinsel obsesyonların olduğunu, daha az sıklıkta kontrol etme
kompülsiyonlarının olduğu görülmüştür. Toprak ve meslektaşları (2012) ise OKB
eştanısını 70 kişilik İUB tanılı hasta grubunda %20 oranında saptamışlardır.
1.2.1.4. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)
İki uçlu-I bozukluğu olan hastalarda travma sonrası stres bozukluğunun (TSSB) eş tanı
olarak görülme oranının %16 ile %39 arasında değiştiği bulunmuştur (Otto, Perlman,
Wernicke, Reese, Bauer ve Pollack, 2004; Merinkangas ve ark., 2007). İki uçlu
bozukluğu olan kadınlarda erkeklere göre TSSB’nin iki kat daha fazla (%20.9 - %10.6)
görüldüğü bulunmuştur (Baldassano ve ark., 2005). Ayrıca manik veya hipomanik
dönemdeki sorunlu davranışlardan kaynaklanan travmatik yaşantıların TSSB geliştirme
oranını arttırdığı aktarılmıştır (El-Mallakh ve Hollifield, 2008). Hernandez, Cordova,
Ruzek, Reiser, Gwizdowski ve meslektaşları (2013) STEP-BD araştırmasındaki verileri
kullanarak (n=3158) iki uçlu bozuklukta yaşam boyu TSSB eştanısına bakmışlar ve bu
oranı %21 (n=633) olarak bulmuşlardır. Nabavi, Mitchell ve Nutt (2017) ise PTSB eş
tanı oranını %10.8 olarak bildirmişlerdir. Reedy, Meyer, Wittlin, Miller ve Weinstock
(2017) iki uçlu-I tanılı 240 kişilik yatan hasta grubunun %10’unda TSSB eştanısı
olduğunu, bu gruptakilerin çoğunluğunun kadın olduğunu ve intihar girişimlerinin de
daha fazla olduğunu görmüşlerdir.
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1.2.2. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
İki uçlu bozukluğun dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ile eş tanı
durumu değerlendirildiğinde, Merikangas ve arkadaşları (2007) bu oranı %31.4 olarak
belirtmişlerdir. Öte yandan, Nierenberg ve arkadaşları (2005) araştırmalarında (n=1000)
bu oranı %9.5 olarak tespit etmişlerdir. İki uçlu bozukluk ve DEHB’nin eş tanı oranı
kadınlara (%5.8) oranla erkeklerde (%14.7) daha yüksek saptanmıştır. Türkiye’de
yapılan bir araştırmada Tamam, Karataş ve Özpoyraz (2007) 103 hastadan (51 kadın, 52
erkek) oluşan örneklemin %26.5’inde DEHB eştanısına rastlamışlardır. Eştanı alan
grupta duygudurum ataklarının erken dönemde görülmeye başladığı, daha fazla atak
yaşadıkları ve hastane yatışlarının daha fazla olduğu görülmüştür. Perroud, Cordera,
Zimmerman, Michalopoulos, Bancila, Prada ve arkadaşları (2014) özelleşmiş
duygudurum bozuklukları kliniğinde ayaktan tedavi gören 138 kişilik örneklemde özbildirim ölçeğine göre DEHB belirtileri tarifleyen 63 kişilik grubun %55’inde
DEHB’un eştanı olarak görüldüğü saptamışlardır. Karaahmet, Konuk, Dalkılıç, Saraçlı,
Atasoy, Kurçer ve ark. (2013) 90 iki uçlu bozukluk tanılı hasta ile gerçekleştirdikleri
araştırmalarında %23.3 oranında DEHB eştanısı saptamışlar. DEHB eştanı durumunun
erken başlangıç yaşı ve manik atakların daha fazla yaşanmasıyla ilişkili olduğunu
eklemişlerdir. Chen, Chen, Hsu, Huang, Li, Lin ve arkadaşları (2015) 58.023 kişilik, 30
yaş altı örneklem grubuyla Tayvan’da yaptıkları araştırmalarında, majör depresif
bozukluk ile DEHB’nun birlikte görüldüğü olgularda, üç sene içinde iki uçlu
bozukluğun görülme oranının %18.9 olarak saptamışlar. DEHB eştanısının bir risk
faktörü oluşturduğunu belirtmişlerdir. Türkiye’de yapılan bir ön çalışmada ise bu oran
%21.7 olarak bulunmuştur (Ateşçi, Tüysüzoğulları, Özdel ve Oğuzhanoğlu, 2010).
1.2.3. Madde Kullanım Bozuklukları
Hunt, Malhi, Cleary, Lai, Sithartan (2016) iki uçlu bozukluk ve madde kullanım
bozukluklarının eştanı durumlarını ele aldıkları meta-analiz çalışmasında alkol kullanım
bozukluğu eş tanı riskini 4.1 kat fazla olduğunu, uyarıcı madde kullanım riskinin ise beş
kat fazla olduğunu, erkeklerdeki yaygınlığının kadınlara kıyasla 2-3 kat daha fazla
olduğunu, yaşam boyu yaygınlığın Amerika ve Avrupa ülkelerine kıyasla Asya
ülkelerinde daha az olduğunu saptamışlardır. Cardoso, Campos Mondin, Mattos Souza,
Azevedo de Silva, Magalhaes ve meslektaşları (2015) 1259 genç yetişkinden oluşan
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örneklemde madde kötüye kullanımı/bağımlılığı eştanı oranını %1.4 (n=17) olarak
saptamışlar, bu grubun işlevselliğinin daha kötü olduğunu, kişilerarası ilişkilerinde de
daha fazla sorun yaşadıklarını bildirdiklerini görmüşlerdir.
1.2.4. Kişilik Bozuklukları
İki uçlu bozukluğun ikinci eksen kişilik bozukluklarıyla (KB) eş tanı durumlarına
bakıldığında, Üçok, Karavelli, Kundakçı ve Yazıcı (1998) yaklaşık %50 gibi bir oran
bulmuşlardır. Obsesif-kompulsif, paranoid, histrionik ve sınır kişilik bozukluklarının en
yaygın olarak görüldüğünü bildirmişlerdir. İki uçlu bozukluğu olan hastalarla yapılan
bir başka eş tanı çalışmasında Rossi, Marinangeli, Butti, Scinto, Cicco, Kalyvoka ve
meslektaşları (2001), obsesif-kompulsif kişilik bozukluğun %32.4, sınır kişilik
bozukluğun %29.6 ve kaçıngan kişilik bozukluğunun ise % 19.7 oranında görüldüğünü
bulmuşlardır. Schiavone, Darz, Conforti, Scarso, Borgherini (2004) 39 İU olan yatan
hasta ile 155 tek uçlu hastadan oluşan örneklemde yaptıkları araştırmada iki uçlu
bozukluğu olan grupta B kümesi kişilik bozukluklarının (Antisosyal, Borderline
(Sınırda), Histironik ve Narsisistik kişilik bozuklukları) daha yaygın olduğunu ifade
etmişlerdir. Örneklem grubunda saptanan oranlar sırasıyla şu şekildedir: Sınırda KB
(%41), narsisistik KB (%20.5), bağımlı KB (%12.8), histrionik KB (%10.3). İki uçlu-I
ve iki uçlu-II bozuklukları için ikinci eksen eştanı olasılığında önemli bir farka
rastlanmamıştır (Rosso, Albert, Bogetto ve Maina, 2009). Frias, Balthasar ve Birmaer
(2016) iki uçlu bozukluk ve sınır kişilik bozukluğu arasındaki ilişkiyi ele aldıkları
derleme çalışmalarında, iki bozukluğun eş tanı oranının % 0-52 arasında değiştiğini, iki
uçlu-I bozukluğunda daha sık görüldüğünü aktarmışlardır. Türkiye’de yapılan bir
çalışmada Altındağ ve arkadaşları (2006) 70 kişilik örneklemde sınır kişilik bozukluğu
eştanı oranını %7 olarak saptamışlardır. Mantere, Melartin, Souminen, Rytsolo,
Valtonen ve ark. (2006) 450 kişilik örneklemde yaptıkları araştırmalarında iki uçlu-I
bozukluğu ile eş tanı oranını % 25.6, iki uçlu-II için %18.8 olarak saptamışlardır. 2014
yılında Friborg, Martinsen, Martinussen, Kaiser, Overgard ve Rosenvinge (2014) 19882010 yılları arasında yayınlanan 122 görgül araştırmayı kapsayan meta-analiz
çalışmalarında iki uçlu bozukluklarda B ve C kümesi kişilik bozukluklarının yaygın
şekilde görüldüğünü

(yaygınlık

sırasına göre obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu

(%18), sınırda kişilik bozukluğu (%16), paranoid kişilik bozukluğu (%11) ve histrionik
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kişilik bozukluğu (%10)) saptamışlardır. McDermid, Sareen, El-Gabalawy, Pagura,
Spiwak ve ark. (2015) 1500 hastadan fazla katılımcıyla gerçekleştirdikleri 4 yıllık
izlemi de kapsayan araştırmalarında iki uçlu-I bozukluğu ve SKB eş tanı oranını %29,
iki uçlu-II bozukluğu ve SKB eş tanı oranını %24 olarak saptamışlardır. Blanco ve
arkadaşlarının 2017 tarihli araştırmalarında iki uçlu-I bozukluğu ile özellikle sınırda
kişilik bozukluğu ve şizotipal kişilik bozukluğunun daha bağlantılı olduğunu
belirtmişlerdir.
1.2.5. Bedensel Hastalıklar
1.2.5.1. Diyabet
Kesebir ve Gençer’e (2010) göre, bedensel hastalıklardan diyabetin, iki uçlu
bozukluktaki yaygınlığı genel toplumdakinden üç kat daha fazladır. Kilbourne ve
arkadaşları (2004) 4310 kişilik örneklemde yaptıkları araştırmada diyabetin eş tanı
oranını % 17 olarak saptamışlardır. Van Winkel, De Hert, Van Eyck, Hanssens,
Wampers ve meslektaşları (2008) 60 kişilik hasta örnekleminde yaptıkları
araştırmalarında eştanı oranını %6.7 olarak saptamışlardır. 2009 yılında Türkiye’de
yapılan bir çalışmada 339 iki uçlu-I bozukluğu tanısı almış hasta ile 253 şizofreni tanısı
almış hastada metabolik sendrom (trigliserid düzeyi, açlık glikoz düzeyi, kolestrol)
oranları karşılaştırılmış ve iki uçlu bozukluğu olan grupta diyabet yaygınlığı %8.3
(n=28) iken şizofreni tanısı olan grupta

% 5.5 (n=15) olarak bulunmuştur (Kurt,

Altınbaş, Alataş, Yeşilbaş, Bilgiç ve Özver, 2009). Tayvan’da 766.427 kişilik
örneklemle yapılan bir başka çalışmada iki uçlu bozukluk ile diyabetin eş tanı oranı
%10.77 olarak belirlenmiştir (Chien, Chang, Lin, Chou ve Chou, 2010). Bu çalışmada
ayrıca, 60 yaş altındaki her yaş grubunda bu oranın yüksek olduğu, kadınlarda
erkeklerden daha yaygın görüldüğü belirtilmiştir. Regenold, Thapar, Marano, Gavirneni
ve Kondapavuluru (2002) tip 2 diyabetin iki uçlu bozukluk ile eş tanı oranını %26
olarak saptamışlardır.
1.2.5.2. Tiroid
İki uçlu bozuklukların tıbbi hastalıklarla eş tanılarına ilişkin araştırmalarda tiroid
fonksiyonları da sıkça araştırılan konulardan biridir çünkü tiroid fonksiyonlarındaki
anormallikler (örn. lityuma bağlı hipotiroid) iki uçlu bozuklukta, özellikle hızlı döngülü
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iki uçlu bozuklukta, yaygın olarak görülmektedir. Lityum tedavisinin anti-tiroid etkisi
olabilmektedir (Chakrabarti, 2011). Bartelana ve arkadaşları (1990) lityum tedavisinin
en azından sendrom altı hipotiroidizme neden olabileceğini belirtmişler, yanı sıra hızlı
döngülü

olmanın

tiroid

fonksiyonları

açısından

bir

farklılık

yaratmadığını

saptamışlardır. Çayköylü, Çapoğlu, Unüvar, Erdem ve Çetinkaya (2002) 4 ile 156 ay
arasında değişen sürelerde lityum tedavisine devam eden 42 hasta ile gerçekleştirdikleri
araştırmada üç katılımcıda (%7.1) eşik altı hipotiroidizm, üç kişide eşik altı
hipertiroidizm, bir kişi de hipertiroidizm, 16 kişide ise (%38.1) guatr tespit etmişler ve
lityum kullanımının tiroid işlevleri üzerinde etkisinin olabileceğini belirtmişlerdir.
Valle, Ayuso-Gutierrez, Abril ve Ayuso-Mateos (1999) hızlı döngülü kişilerin tiroid
fonksiyonlarında önemli bir farklılık olmadığını belirtmişler, iki uçlu-II grubunda TSH
seviyelerinin daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. Diğer bir çalışmada, TSH
seviyelerinin iki uçlu karma dönemdeki hastalarda manik dönemlerdekine kıyasla daha
yaygın olduğunu saptamışlardır (Chang, Keck, Stanton, McElroy, Strakowski ve
Geraciotti, 1998).
Yukarıdaki paragraflarda belirtildiği gibi, iki uçlu bozukluğun bir başka psikiyatrik veya
bedensel hastalıkla birlikte görülmesi oldukça yaygındır ve eş tanı durumları hastalık
sürecini de zorlaştırmaktadır (ör. McElroy ve ark., 2001; Merikangas ve ark., 2007;
Chien ve ark., 2010; Valle ve ark., 1999). Bu sebeple psikoterapötik müdahaleler
oluşturulurken danışanın eş tanı durumunun ve işlevsellik düzeyinin ayrıntılı şekilde
değerlendirilmesi önemlidir.

1.3. YAŞAM BOYU YAYGINLIK
İki uçlu bozukluğun epidemiyolojik özellikleriyle ilgili bilgi vermek, psiko-sosyal
müdahalelerin etkisini tartışmak açısından önem arz etmektedir. Dünya Sağlık
Örgütü’nün 2016 tarihli raporuna göre iki uçlu bozukluk dünyada 60 milyondan fazla
kişinin hayatını etkilemektedir (WHO, 2016). Bebbington ve Ramana (1995) ve
Goodwin, Jacobi, Bittner ve Wittchen (2007) iki uçlu bozukluğun yaşam boyu
yaygınlık oranının % 0.5 ile % 1.5 olduğunu işaret etmişlerdir. Bauer ve Pfenning 2005
tarihli araştırmalarında iki uçlu spektrum bozukluklarının yaşam boyu yaygınlık
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oranlarının % 2.8 ile 6.5 oranlarında değiştiğini belirtmişlerdir. Kessler, Berglund,
Demler, Jin ve Walters (2005) iki uçlu bozuklukların yaşam boyu yaygınlığını %4
olarak bildirmektedirler. Hadjipavlou, Bond ve Yatham (2012) ise epidemiyoloji
alanındaki pek çok önemli araştırmayı gözden geçirmişler ve iki uçlu bozukluklarının
yaşam boyu yaygınlığının genel olarak %5 dolayında olduğunu ifade etmişlerdir. Karam
ve arkadaşları (2014) World Mental Health Survey Initiative (Dünya Ruh Sağlığı
Araştırmaları İnisiyatifi) kapsamında 8 ülkeden 44.552 kişinin katıldığı araştırmada iki
uçlu bozuklukların yaşam boyu yaygınlığının yaklaşık olarak %2.1 oranında değiştiğini
saptamışlardır.

Yine

de

epidemiyolojik

araştırmalarda

kullanılan

ölçüm

ve

değerlendirme araçlarının iyileştirilmesiyle bu oranın sanılandan daha yaygın olacağının
saptanacağını vurgulamışlardır.

Ülkemizde yapılan epidemiyolojik araştırmalar

incelendiğinde, sadece Binbay, Alptekin, Elbi, Zağlı, Drukker, Aksu Tanık ve
arkadaşlarının 2012 yılında yayınladıkları çalışmaya ulaşılabilmiştir. İzmir kent
merkezinde DSM-IV tanı ölçütlerine göre, iki uçlu-I bozukluğu için yaygınlık oranını
%0.37 olarak bulmuşlardır. Gültekin, Kesebir ve Lut (2012) ise bu oranın genel
yaygınlık oranlarına kıyasla oldukça düşük olduğunu belirtmişlerdir.
İki uçlu bozukluğun alt tipleri incelendiğinde, iki uçlu-I bozukluğu için bu oran %0.5%1 arasında değişmekte iken, iki uçlu-II bozukluğu için % 0.5 - % 3 arasında değiştiği
görülmüştür (Angst, 1998; Weissman, 1988; Baldassano ve ark, 2005; Merikangas ve
ark., 2007). Ancak hipomani, siklotimi ve eşik altı belirtiler de eklendiğinde bu oranın
% 3 - % 8.8 aralığına ulaşabildiğini bildirilmiştir (Kupfer ve ark., 2002). Lee, Ng ve
Tsang (2009) Hong Kong’da yaptıkları epidemiyolojik araştırmada yaşam boyu
yaygınlıkları iki uçlu-I bozukluğu için %2.2, iki uçlu-II bozukluğu için %2.2 olarak
bulmuşlardır. Hipomani tanısı için gereken en az 4 gün ölçütünü ‘yumuşattıklarında’ iki
uçlu-II bozukluğunun yaygınlık oranı %10.7’ye çıkmaktadır. Merikangas ve Lamers
(2012) 11 ülkeyi kapsayan World Mental Health Survey Initiative (Dünya Ruh Sağlığı
Araştırmaları İnisiyatifi) sonuçlarına göre yaygınlık oranını iki uçlu-I bozukluğu için %
0.6, iki uçlu-II bozukluğu için ise % 0.4 olarak aktarmışlardır. Blanco ve meslektaşları
(2017) DSM 5’e göre iki uçlu-I bozukluğunun 12-aylık yaygınlığının %1.5, yaşam boyu
yaygınlığının ise % 2.1 olduğunu saptamışlardır. Benazzi (2007) ise iki uçlu-II
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bozukluğunun yaygınlığını ele aldığı çalışmasında bu oranın yaklaşık %5 olduğunu
ifade etmiştir.
Epidemiyolojik bulgular cinsiyet farklılıkları açısından değerlendirildiğinde, iki uçlu-I
bozukluğunun kadınlarda ve erkeklerde eşit oranda görüldüğü (Dunner, 1993;
Baldassano ve arkadaşları, 2005), iki uçlu-II bozukluğunun ise kadınlarda daha yaygın
olduğu ifade edilmektedir (Dunner, 1993). Merikangas, Hin, He, Kessler, Lee ve
Sampson’a (2011) göre, iki uçlu-I bozukluğu ve eşik-altı iki uçlu bozuklukları
erkeklerde daha yaygın görülürken, iki uçlu-II bozukluğu ise kadınlarda daha yaygındır.
Türkiye’de yapılan bir araştırmada ise iki uçlu bozuklukların kadın ve erkeklerde eşit
oranda görüldüğü bulunmuştur (Akkaya, Altın, Kora, Karamustafalıoğlu, Yaşan,
Tomruk ve ark., 2012). İki uçlu-I bozukluğu olan erkeklerde manik ataklar daha fazla
görülürken, kadınlarda depresif ataklar daha sık görülmektedir. Yaşam boyu hızlı
döngülerin ve depresif atakların görülme oranı ise kadın ve erkekler için eşit
bulunmuştur (Baldassano ve ark, 2005). Köroğlu (2004) ise erkeklerde klinik gidişte
hipomanik dönemlerin fazla olduğunu, kadınlarda ise depresif dönemlerin daha fazla
görüldüğünü ifade etmiştir (Köroğlu, 2004).
1.4. ETİYOLOJİ
İki uçlu bozukluklar, yukarıdaki bölümde de açıklandığı üzere, duygudurumunda
yoğunluğu değişebilen yükselmelerin ve çökkünlüklerin görüldüğü bir spektrumu
kapsamaktadır. İki uçlu bozuklukların etiyolojisine, diğer bir deyişle bozukluğu
açıklayan etmenlere bakıldığında, biyolojik, psikososyal ve genetik etmenlerden
bahsedilmektedir (Kaplan ve Sadock, 2004). Zuckerman’ın (1999) diatez-stres
yaklaşımını ayrıntılı şekilde ele alan kitabı dikkate alındığında ise, iki uçlu bozukluğun
genetik, biyolojik, nöropsikolojik, biyokimyasal, psikolojik ve sosyal etmenlerin
karmaşık

etkileşimiyle

ilişkili

olduğu

söylenebilir.

Konuyla

ilgili

alanyazın

incelendiğinde, genetik çalışmaların kalıtımsal geçişin ve biyolojik yatkınlığın dikkatle
ele alınmasını vurguladıkları (ör. Dunn, 1993), beyin görüntüleme çalışmalarının ise
beynin farklı bölgelerinin manik ve depresif dönemlerde işlev gösterdiğini işaret
ettikleri (ör. Langan ve McDonald, 2009; Lyoo, Dager, Kim, Yoon, Friedman, Dunner
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ve ark., 2010) görülmüştür. Elde edilen bulgular iki uçlu bozukluğun nöropatogenezinin
dorsolateral prefrontal korteks, ön singulat ve amigdala gibi bölgelerle ilişkili olduğunu
göstermektedir. Bozukluğun biyokimyasal süreci ise şu şekilde özetlenebilir: depresif
dönemler beynin belli bölgelerinde serotonin ve noradrenalin gibi monoaminlerin azlığı
ile ilişkiliyken, mani ataklarında bu biyolojik aminlerde fazlalık söz konusudur.
İki uçlu bozukluğun tedavisinde biyolojik etmenlerin ön planda olması etiyolojisinde
psikososyal etkenlerin dikkate alınmasını da geciktirmiştir. İki uçlu bozuklukla ilişkili
psikososyal etkenlere bakıldığında, alanyazında daha çok yaşam olayları, sosyal ritim
düzenleyiciler ve hastalık öncesi kişilik özelliklerinin daha çok yer bulduğu
görülmüştür. Mevcut araştırma bilişsel modele dayandığından, bu model açısından iki
uçlu bozukluğun etiyolojisi de gözden geçirilmiştir. İzleyen bölümlerde iki uçlu
bozukluğun etiyolojisi kalıtım, nörobiyolojik model ve bilişsel model bağlamında ele
alınacaktır.
1.4.1. Kalıtım
İki uçlu bozuklukta kalıtımsal geçiş, erken başlangıçla ilişkilendirilmekte, etiyolojisinde
genetik katkının rolünü işaret etmektedir (Goodwin ve Jamison, 2007). Bu bağlamda
ailesel geçişi ele alan çalışmalar, hastalığın nörobiyolojisinin incelenmesine de ilham
kaynağı olmuştur (Lim, Baldessarini, Vieta, Yücel, Bora ve ark., 2013). İki uçlu
bozuklukta kalıtımı ele alan çalışmalara bakıldığında, İU-I olan kişilerin akrabalarında
da İU-I olması, İU-II veya tek uçlu depresyona (TUD) oranla daha fazladır (Dunner,
1993). Ailesel yük açısından karşılaştırıldığında, İU-I için %18, İU-II için %6.1, TUD
için %0.3 olarak bulunmuştur (Heun ve Maier, 1993).
İki uçlu bozukluğa özgü genleri inceleyen çalışmalar 5,11, 18 ve X kromozomlarının
İU-I ile ilişkili olduğunu saptamışlardır (Kaplan ve Sadock, 2004). Aday genlerin
araştırıldığı bir başka çalışmada lityumun etki mekanizmasıyla ilişkili gen yapılarına
bakılmıştır. Lityumun G proteninin aktivasyonunda gerekli olan Ga-GTP bağlanmasını
azalttığından, araştırmacılar aday gen olarak G-protein-a alt ünitesinin gen bölgesini
(kromozom 18p11.2) incelemişler ve bu bölge ile İU arasında anlamlı bir ilişki
olduğunu görmüşlerdir (Berrettini ve ark., 1997). Aday genlerle ilgili bir başka
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çalışmada aday gen (P2RX7) ile bilişsel belirtiler arasındaki ilişkiyi İsveç’te iki farklı
özelleşmiş ayaktan tedavi kliniğinde 600’den fazla hasta ile incelemişlerdir.
Araştırmanın sonucunda dikkat dağınıklığı, konuşmanın artması ve düşünce
bozukluğunun sözü geçen aday gen ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu ilişkisel bulgu,
genlerin hastalık sürecindeki etkisini işaret etmektedir (Backlund ve ark., 2011).

1.4.2. Nörobiyolojik Model
İki uçlu bozuklukta nörobiyolojik modelin açıklanması kapsamında nörogörüntüleme
çalışmaları ile biyokimyasal işleyişe ilişkin araştırmalar sunulacaktır.
1.4.2.1. Nörogörüntüleme Çalışmaları
Kesitsel nörogörüntüleme çalışmaları iki uçlu bozuklukta beynin kortikal, subkortikal
ve limbik bölgelerinde yapısal farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur (Langan ve
McDonald, 2009). İki uçlu bozukluk ile özellikle ilişkili olduğu saptanan beyin
bölgeleri ise duygu düzenleme, dikkat, hafıza gibi işlevlerden sorumlu dorsolateral ve
lateral orbitofrontal-temporal bölgelerdir (Beer, John, Scabini ve Knight, 2006,
Pomarol- Clotet ve ark., 2012). Pantelis, Velakoulis, McGorry, Wood, Suckling ve
arkadaşları (2003) psikotik belirtilerin gözlendiği hastalarda sol orbital prefrontal
kortekslerinde (PFK) gri madde hacimlerinde (GMH) azalma saptamışlardır. Lim ve
arkadaşları (2013) iki uçlu bozukluğu olan kişilerin, PFK’larında GMH’nin ilerleyici
şekilde azaldığını, hacimdeki azalmanın bozukluğun şiddetiyle ilişkili olduğunu
aktarmışlardır.
Duygudurumundaki düzensizlikten sorumlu olduğu düşünülen subgenual korteksteki
(ön singulat korteksin alt bölgelerinden biri) GMH’deki azalma iki uçlu bozukluğun
depresif dönemleriyle ilişkilendirilmekte ve lityum tedavisiyle tersine çevirilebileceği
düşünülmektedir (Lyoo, Dager, Kim, Yoon, Friedman, Dunner ve ark., 2010).
Amigdala, hipokampüs ve kaudat nukleus-globus pallidus, duyguların düzenlenmesinde
görev alan frontal-striatal-talamik devre içerisindeki nodlardır (Lim ve ark., 2013). Bazı
çalışmalar hastalığın başlangıcında amigdala ve sitriatumda genişleme olduğunu öne
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sürerken (ör. Strakowski, Delbello ve Adler 2005), bazı çalışmalar iki uçlu bozukluğu
olan yetişkinlerde amigdala büyüklüğünde uzunlamasına bir değişim olmadığını
bildirmişlerdir (Moorhead, McKirdy, Sussman, Hall, Lawrie ve ark., 2007).
Hipokampüsün yapısındaki değişime dair bulgular birbiriyle çelişmekle birlikte, Yucel,
McKinnon, Taylor, MacDonald, Alda ve arkadaşları (2007) lityum tedavisinden sonra
hipokampüs hacminde artma olduğunu saptamışlardır.
Motor öğrenme ve beden duruşunun kontrolünden sorumlu olan serebellumun (Lim ve
ark., 2013) hacmindeki azalma ile duygudurum ataklarındaki artış arasında bir ilişki
olduğu bulunmuştur (DelBello, Strakowski, Zimmerman, Hawkins ve Sax, 1999). Lisy,
Jarvis, Delbello, Mills, Weber ve ark. (2011) serebellumdaki GMH’de artış olduğunu,
Woods, Yurgelun-Todd, Benes, Frankenburg, Pope ve McSparren (1990) ise
ventriküllerde ilerleyici şekilde bir genişleme olduğunu ortaya koymuşlardır.
1.4.2.2. Biyokimyasal İşleyiş
İki uçlu bozukluktaki nörobiyolojik model ele alınırken, biyokimyasal işleyişten de
bahsetmenin önemli olduğu düşünülmektedir (Maletic ve Raison, 2014). Bu kapsamda
iki uçlu bozuklukta biyolojik aminlerden norepinefrin (NE), dopamin (D) ve serotoninin
(5-HT); nöropeptidlerden kortikotropin-serbestletici hormon (CRF), somatostatin ve
tirotropin-serbestletici hormonun (TRH) işleyişi ele alınacaktır.
İki uçlu bozuklukta noradrenarjik anormallikler idrardaki MHPG (norepinefrinin
metaboliti) düzeyi ile ölçülmektedir. MHPG seviyeleri depresyon döneminde düşük,
mani döneminde yüksektir. Ayrıca manik dönemde beyin-omurilik sıvısındaki (BOS)
NE ve MHPG konsantrasyonları yüksektir (Preston, O’Neal ve Malaga, 2013)
Lityumun da NE azaltıcı etkisi bulunmaktadır (Akdemir, 2002). Bunların yanı sıra
maninin klasik belirtilerinden biri olan uyku gereksiniminde azalma noradrenarjik
sistemin aşırı uyarımına neden olmakta, bu da duygudurumun yükselmesine yol
açmaktadır (Kaplan ve Saddock, 2004; Carlson, Singh, Zarate Jr, Drevets ve Manji,
2006).
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İki uçlu bozuklukta serotonin ve dopaminin rolüne dair bulgular henüz yeterli olgunluğa
ulaşmamıştır (Preston, O’Neal ve Malaga, 2013). Ajite ve manik hastalarda BOS’taki
birincil dopamin metaboliti olan HVA (homovanilik asit) düzeyinin arttığı, bu açıdan
dopaminerjik sistemin psikomotor aktiviteyle ilişkili olabileceği aktarılmıştır (Akdemir,
2002). Ayrıca dopamin gerialım agonistleri olan amfetamin, kokain gibi uyarıcılar
manik belirtileri tetiklemektedir. Dopaminin etken maddesi olan L-Dopa’nın da benzer
bir etkiye sahip olduğu gösterilmiştir (Murphy, Brodie, Goodwin ve Bunney, 1972).
İki uçlu bozukluk ile ilişkilendirilen nöropeptidlerden biri olan kortikotropinserbestletici hormon (CRF) strese verilen endokrin, otonom ve davranışsal tepkileri
düzenlemektedir. Karma ve disforik mani dönemlerinde bu sistemin aktivitesinde aşırı
artış olmaktadır. Farelerle yapılan bir çalışmada valporik asit ve lityumun süregen
uygulamasının CRF sisteminde

etkisi olduğu görülmüştür. Araştırmacılar İU’nun

tedavisinde yaygın olarak kullanılan bu ilaçların beynin farklı bölgelerinde farklı
etkilere sebep olduklarından, birlikte kullanımları sırasında ortaya çıkabilecek etkilere
dikkat edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir (Gilmor, Skelton, Nemeroff ve Owens,
2003).
Ön hipofizden büyüme hormonu salımını baskılayan somatostatin uyku, bellek ve
aktivite düzeyini etkilemektedir (Akdemir, 2002). BOS’taki düzeyinin iki uçlu
depresyonda azaldığı ve depresif belirtilerin düzelmesiyle birlikte normale döndüğü
saptanmıştır (Rubinow, 1986).
Hipotalamik-pitüer-tiroid (HPT) eksenin işlevlerine bakıldığında, tirotropin-serbestletici
hormon (TRH) düzeyindeki düşüklük depresif duygulanım ile ilişkilendirilmektedir.
Hipotiroidizm İUB’da, özellikle hızlı döngülü İU, yaygın şekilde görülmektedir. Lityum
tedavisi tiroid işlevlerinde azalmaya ve hipotiroidizme neden olmakta veya
hipotiroidizm yatkınlığını belirgin hale getirmektedir. Bu eksendeki en ufak değişiklik
bozukluğun ortaya çıkmasına neden olabileceğinden, tiroid fonksiyonlarının dikkatle
takip edilmesi gerekmektedir (Chakraborti, 2011).
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1.4.3. Psikonörobiyolojik Model
Bu bölüm kapsamında iki uçlu bozuklukta beden, zihin ve ruh arasındaki ilişkileri ele
alan çalışmalara değinilecektir. Bu bağlamda sirkadyen ritmlerdeki düzensizliklerin
(nörobiyoloji) duygulara nasıl etki ettiği işlenecektir. Bu kapsamda hem yaşam olayları
ile sirkadyen ritmler arasındaki ilişki irdelenecek (sirkadyen ritimler modeli ve sosyal
ritm düzenleyiciler kuramı) hem de nöronal sistemdeki uyarılmaların duygudurum
atakları üzerindeki etkilerinden (ateşleme hipotezi) bahsedilecektir. Ayrıca beyindeki
belli bölgelerin ödüle ve cezaya duyarlılıkla ilişkili olduğu önermesi üzerinden, atak
dönemlerinde ödüle ve cezaya duyarlılığın içsel ve dışsal uyaranların algılanış ve
değerlendirilmesine etkisini ele alan modele (Davranışsal Aktivasyon/Davranışsal
İnhibisyon Sistemleri (DAS/DİS) Modeli) yer verilecektir.
1.4.3.1. Kronobiyolojik Model
Diatez-stres modellerinden biri olan kronobiyolojik modele göre iki uçlu bozukluğun
etiyolojisinde sirkadyen ritmlerdeki (örn. uyku, aktivite dereceleri gibi biyolojik
döngüler) bozulmalar temel bir noktada yer almaktadır. Ayrıca uyku düzenindeki
anormallikler ve uyku yoksunluğu ile birlikte depresyonda geçici bir düzelmenin
sağlanması sirkadyen ritmlerde bir anormallik olduğunu işaret etmektedir (Kaplan ve
Sadock, 2004). Jones (2001) sirkadyen ritimde meydana gelen bozulmalar ile iki uçlu
bozukluğu olan kişilerin gün içinde yaşadıkları duygudurum değişimlerin, sabahları
erken uyanmanın ve döngüsel/mevsimsel yinelemelerin ilişkili olduğunu belirtmiştir.
Goodwin ve Jamison (2007), biyolojik yatkınlık ile psikososyal etkenlerin (stres yaratan
yaşam olayları, sosyal ritimde bozulmalar, ilaca uyumsuzluk, vb.) etkileşiminin iki uçlu
bozuklukta yinelemelere neden olduğunu ifade etmişlerdir.
Farmakolojik, kişilerarası veya çevresel etmenler, sirkadyen ritimlerdeki bozulmaları
etkilemektedir (Meyer, Johnson ve Winters, 2001). Pek çok araştırmacıya göre çevresel,
farmakolojik veya kişilerarası olaylar uyku yoksunluğuna neden olmakta, bu da maninin
tetiklenmesine ve manik belirtilerde artışa neden olmakta, manik belirtilerdeki artış ise
uykusuzluğu daha da arttırarak manik durumun şiddetlenmesine yol açmaktadır (Wehr,
Sack ve Rosenthal, 1987; Jones, 2001; Lam ve ark., 2005). Örneğin, 2010 tarihli bir
araştırmada, ataklar arasındaki dönemlerde biyolojik ritimlerdeki düzensizliklerin
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nükslerin artmasına sebep olduğu ve kişinin işlevselliğini olumsuz yönde etkilediği
bildirilmiştir (Giglio, Magalhaes, Kapczinski, Walz ve Kapsczinski, 2010).
Aşağıdaki bölümde görüleceği üzere, farklı araştırmacılar iki uçlu bozukluklarda
sirkadyen ritmlerdeki bozuklukları ortak kavramlar bağlamında fakat farklı açılardan ele
almışlardır. Bu bölümde Healy ve Williams’ın (1989) Sirkadyen Ritimler Modeli,
Post’un Ateşleme (Kindling) Hipotezi, Ehlers, Frank ve Kupfer’in (1998) Sosyal Ritim
Düzenleyiciler Kuramı’ndan (Social Zeitgeber Theory) bahsedilecektir:
1.4.3.2. Sirkadyen Ritimler Modeli
Healy ve Williams (1989) depresyon ve manide yaşam olayları ile sirkadyen ritimdeki
bozulmanın etkileşimini gösteren bir model geliştirmişlerdir Bu model, mani
dönemindeki nörokimyasal anormalliklerin sirkadyen ritmlerden sorumlu nörokimyasal
sistemdeki düzensizliklerle ilişkili olabileceğini savunmaktadır. Healy ve Willams
(1989) buna kanıt olarak, manide ritmik işlevselliği düzenleyen ve pineal bez tarafından
salgılanan melatonin seviyelerindeki artışı göstermişlerdir. Bu modelde sirkadyen
ritimdeki bozulmanın(örn. gece vardiyaları, uzun uçuşlar) öforiden öte disforiye neden
olduğunu belirtmişlerdir. Healy ve Williams’a (1989) göre manide elasyonun disforiyle
birlikte görülmesi iki uçlu hastaların artmış psikomotor ve bilişsel faaliyetlerini
“açıklarken” gösterdikleri tepkilerin ikincil bir etkisi olabilir. Diğer bir deyişle, duygu
yükselmesi (elasyon) enerji seviyeleri ve bilişsel becerilerdeki değişikliklerin içsel
atıflarla ilişkilendirilmesinin bir yan etkisi olarak görülmektedir. Kişilerin artmış enerji
düzeyleriyle bağlantılı bilişsel çarpıtmalarına verdikleri davranışsal tepkiler sosyal
rutinlerinde bozulmaya neden olmaktadır (Jones, 2001). Hastalık öncesi dönemde
sirkadyen bozulmaları ve yapılan bilişsel atıfları inceleyen Ankers ve Jones (2009), iki
uçlu bozukluğa yatkınlığın uyku süresi, uyku bölümlenmesi (fragmentation) ve uyku
hijyeniyle arasında anlamlı bir ilişki olduğunu, yüksek yatkınlığı olan kişilerin daha kısa
süre uyuduklarını, yatağa yatış zamanlarının daha fazla değişkenlik gösterdiğini
saptamışlardır. Ayrıca sirkadyen ritimlerindeki bozulmalarla ilişkili olarak kendilerine
dair daha fazla olumlu değerlendirme (positive self-appraisal) yaptıklarını ve bilişsel
stillerin iki uçlu hastalarınkine benzer olduğunu görmüşlerdir. Bu bağlamda, hastalık
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başlangıcında sirkadyen ritimlerdeki düzensizlikler temel yatkınlık etmeni olarak
görülebilir.
1.4.3.3. Sosyal Ritim Düzenleyiciler Kuramı (Social Zeitgeber Theory)
Tek uçlu depresyonun etiyolojisini açıklamak için geliştirilen bu kurama göre, sosyal
düzeni etkileyen yaşam olayları biyolojik döngüyü etkileyerek, majör depresif ataklara
neden olabilmektedir (Ehlers, Frank & Kupfer, 1998). Sosyal ritim düzenleyiciler olarak
yemek, egzersiz, iş saatleri, okul saatleri, sosyal ilişkiler gibi günlük rutini oluşturan
düzenli yaşantılar kastedilmektedir (Grandin, Alloy & Abramson, 2006; Frank, Swartz
& Kupfer, 2000). Benzer şekilde iki uçlu bozuklukta, olumlu ve olumsuz yaşam
olaylarının sosyal ritimde yarattığı bozulma sirkadyen ritmi ve uyku düzenini
etkilemekte, bu da manik ve depresif belirtileri arttırmaktadır (Frank, Swartz & Kupfer,
2000). Ehlers, Frank, Kupfer ve Monk (1993) iki uçlu bozuklukta sosyal ve çevresel
olayların biyolojik ritmi nasıl etkilediğini açıklamak için Zaman Bozucular (Zeitstorer,
time disturber) kavramını geliştirmişlerdir. Bu kavram farklı zaman dilimlerine uçakla
seyahat etmek, yeni doğan bebeğe sahip olmak, ayrılık yaşamak, bitirme projeleri,
vardiyalı işler gibi kişinin alıştığı psikososyal ve biyolojik ritimi bozan, kişinin
hayatında sabit bir örüntü veya düzene engel olan olayları kapsamaktadır.
İki uçlu bozukluk ile yaşam olayları ve sosyal ritimdeki düzensizlik arasındaki ilişki pek
çok araştırma tarafından incelenmiştir. Bu çalışmalara göz atıldığında, ilk atak
öncesinde daha fazla sosyal ritmi bozan yaşam olayı saptanmıştır (Malkoff-Schwartz,
ve ark.,1998; 2000). Hızlı döngülü iki uçlu hastalarda atak öncesindeki dönemde
sosyal ritmin azaldığı, günün özellikle sabah bölümündeki etkinliklerin zamanlamasında
gecikme olduğu ve bu gecikmelerin özellikle depresif dönemlere denk geldiği
görülmüştür (Ashman ve ark., 1999). Meyer ve Maier (2006) iki uçlu bozukluk için
yüksek yatkınlığı olanların günlük etkinliklerinde daha fazla düzensizlik olduğu ve
toplam uyku sürelerinin daha değişken olduğunu saptamışlardır. Sylvia ve meslektaşları
(2009) sosyal ritmde bozulmaya neden olan olayların (hipo)manik belirtilerden öte,
depresif belirtileri ve atakları daha güçlü yordadığını görmüşlerdir. Boland ve
arkadaşları (2012) ise iki uçlu spektrumda yer alan katılımcıların olumlu veya olumsuz;
büyük ya da küçük bütün yaşam olaylarından sonra sosyal ritmde bozulma ve uyku
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kaybını rapor ettiklerini saptamışlardır. Diğer taraftan, Bullock, Judd ve Murray (2011)
iki uçlu bozukluk tanısı almış ve bu bozukluğa yüksek yatkınlığı olan kişiler arasında
sosyal ritm açısından anlamlı bir fark bulamamışlardır. Düşük yatkınlığı olanların
yüksek yatkınlığı olanlardan anlamlı şekilde daha düşük sosyal ritme sahip oldukları
bulunmuştur.
1.4.3.4.Ateşleme (Kindling) Hipotezi
Ateşleme hipotezi, psikososyal stresörler ve duygudurum bozukluklarındaki hastalık
süreçleri arasındaki ilişkiler üzerinedir. Ateşleme (kindling) beynin kısa süreli, aralıklı,
tekrarlayıcı şekilde, eşik-altı düzeyde uyarılmasıdır (Post, 2004). Ateşleme sürecinde
nöral aktivitedeki işlevsel ve yapısal değişiklikler beyindeki dokuların duyarlılaşmasına
sebep olur (Bender ve Alloy, 2011). Post (1992) farelerle yaptığı çalışmalarında
tekrarlanan eşik altı uyarıma yeterli süre devam edilirse, farelerin uyarım olmasa da
kendiliğinden nöbet geçirdiklerini gözlemlemiştir. Ayrıca başlangıçta şiddetli bir
uyarım gerekirken, her takip eden uyarımda eşik düşmekte, buna rağmen fareler nöbet
geçirmeye devam etmektedirler.
İki uçlu bozukluklarda hastalığın başlangıcı ve süreci değerlendirildiğinde, sürecin
sıklıkla depresif ataklarla başladığı, manik atakların daha sonra görüldüğü; zaman
içinde atakların şiddetinin ve sıklığının arttığı görülmüştür (ataklara duyarlılaşmaepisode sensitization). Ayrıca, başlangıç dönemindeki ataklar genellikle psikososyal
stresörler tarafından tetiklense de, çoklu yinelemelerin (recurrence) ardından stresör
olmaksızın, atakların yaşanabilmesi dikkati çekmektedir (strese duyarlılaşma- stress
sensitization) (Post, 2007, 2004; Johnson ve Roberts,1995). Post, Rubinow ve
Ballanger’ın (1986) işaret ettiği üzere, hastalığın başlangıcında sirkadyen ritmin
bozulması için büyük bir olay gerekirken, hastalık ilerledikçe daha ufak çaplı olaylar
bile nüks yaratabilecek kadar etkili olabilir. Bununla birlikte, benzer deneyimlere (ör.
kişilerarası kayıplar) tekrarlayıcı şekilde maruz kalınmasının etki şiddetinin her
defasında daha da arttığını belirtmişlerdir.
Bu kısımda ateşleme hipoteziyle ilişkili olduğu düşünülen bazı çalışmalardan örnekler
verilecektir. Ellicott, Hammen, Gitlin, Brown and Jamison (1990) ayaktan tedavi gören
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iki uçlu bozukluğu olan hastalarla yaptıkları 2 yıllık izleme çalışmasında, yüksek stres
düzeyinin nüks (relaps) olasılığını 4.5 kez arttırdığını saptamışlardır. Leverich ve
meslektaşları (2002) erken çocukluk döneminde cinsel veya fiziksel tacize maruz
kalmış iki uçlu bozukluğu olan kişilerin hastalık süreçlerinin daha karmaşık, şiddetli ve
tedaviye dirençli olduğunu saptamışlardır (strese duyarlılaşma). Yan-Meier, Eberhart,
Hammen, Gitlin, Sokolski ve Althuser (2011) stres veren yaşam olaylarının işlevsel
iyileşmenin süresinin uzamasında yordayıcı bir etmen olduğunu bulmuşlardır. De Dios,
Ezquiaga, Agud, Vieta,Soler, Garcia-Lopez (2012) ise eşik altı iki uçlu belirtilerin
psikososyal bir stres olayıyla birlikte nüks (relapse)/ yineleme (recurrence) riskindeki
artışı yordadığını, daha kısa süre içinde atak yaşanmasına sebep olduğunu
saptamışlardır.
1.4.3.5. Davranışsal Aktivasyon/Davranışsal İnhibisyon Sistemleri (DAS/DİS) Modeli
(The Behavioral Activation/ Behavioral Inhibition (BAS/BIS) Systems Model)
Bu model Gray’in kaygı bozuklukları için geliştirdiği kuramından temellenmektedir. Bu
modele göre, kişide kaygı yaratan bir uyaran DİS’in sürmekte olan faaliyeti kesmesine,
yani davranışsal inhibisyona neden olur (Gray, 1990). Bu model duygudurum
bozukluklarına uyarlandığında, DİS’ten çok DAS’ın rolüne önem verilmiştir (Power,
2005). DAS pozitif uyarana, ödüle, amaca, yani yaklaşma davranışına (approach
behavior) odaklanır. DAS ödül veya cezadan kaçma/kaçınma durumlarında aktive olur.
Bunlar dışsal (örneğin ilgi çekici bir hedef nesnesinin varlığı) veya içsel (hedefi elde
etme beklentileri) olabilir. DAS aktive olduğunda kişinin hedefe ulaşmasına odaklanan
bilişsel faaliyetleri (örneğin umut, planlama) artar ve hedefi elde etmeye yönelik hareket
etmeye başlar. Bu durumda kişinin olumlu duygular (ör. umut, mutluluk veya coşku)
içerisinde olduğu varsayılmaktadır (Alloy, Abramson, Walshaw ve Neeren, 2006). DİS
sistemi ise ceza, ödülsüzlük, yeni uyaranlar, korku yaratıcı uyarıcılara karşı duyarlı
beyin sistemi olarak tanımlanmıştır. DİS, yaklaşma davranışını, artmış uyarılmayı,
tetikleyen uyarıcıya verilen dikkati, yani DAS’ı inhibe ederek tepki verir (Carver ve
White, 1994).
İki uçlu bozukluk bağlamında ele alındığında, Urosevic ve arkadaşları (2008) DAS
sisteminde uyarılma ve uyarılmanın azalması sırasında düzensizlikler görüldüğünü,
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yüksek uyarılmanın daha olumlu duygular ve hedefe-odaklı davranışta artmanın yüksek
seviyede DAS faaliyetleri ve hipomaninin özelliği olduğunu belirtmişlerdir. Öte yandan
düşük düzeyde DAS aktivitesinin psikomotor yavaşlama, üzüntü, keyifsizlik, düşük
özgüven gibi depresif dönem özellikleriyle ilişkili olduğunu aktarmışlardır. Carver
(2004) DAS’ın öfke ile huzursuzluk ve gerginlik ile de ilişkili olduğunu ortaya
koymuştur. Bu açıdan DAS duyarlılığı iki uçlu bozukluğun başlangıcı ve süreci
açısından önem taşımaktadır (Alloy ve Abramson, 2010).
Urosevic, Abramson, Harmon-Jones ve Alloy (2008) iki uçlu bozuklukta DAS
Düzensizliği Modeli’ne (BAS Dysregulation Theory) çevresel etmenleri de ekleyerek
daha genişletilmiş bir model önermişlerdir. Genişletilmiş DAS Düzensizliği Modeli
(BAS dysregulation model) iki uçlu bozukluğu olan veya buna yatkınlığı olan kişilerin
DAS’a aşırı duyarlı olduğunu, belli çevresel uyaranların onlar için daha uyarıcı
olduklarını söylemektedir. Wright, Lam ve Brown (2008) DAS aktivasyonuna yönelik
olayların hedef için çabalama, hedefi elde etme, amacın engellenmesi, ve öfke
uyandırıcı olayları kapsadığını bildirmişlerdir. Bu modele göre yatkınlığı olan bireyler
DAS’la ilişkili olaylar yaşadığında DAS aşırı aktive olur. Bu aşırı aktivasyonda
(hipo)manik belirtilerin (örneğin amaca yönelik davranışlarda artma, artmış enerji, uyku
ihtiyacında azalma, huzursuzluk ve gerginlik, dikkat dağınıkılığı, aşırı iyimserlik, aşırı
öz-güven) artmasına neden olur. Diğer taraftan, başarısızlık veya hedefi elde
edememeyle ilişkili olaylar DAS’ın etkisizleşmesine (deactivation) neden olur. Böylece
depresif belirtiler ortaya çıkar (örneğin yaşamdan zevk alamama, enerjinin azalması,
umutsuzluk, özgüvenin azalması).
Bu modele göre, çevresel uyarıcıları iki değerlendirme süreci takip eder: Uygunluk ve
yararlılık. Uygunluk, çevredeki olayın DAS’la

ilişkili hedefle ne kadar uyumlu,

yararlılık ise gelecekte elde edilmesi beklenen sonuca ne kadar faydalı olacağını ifade
eder. Bu “transaksiyonel” bir modeldir, çünkü olay-öncesi DAS durumu değerlendirme
süreçlerini etkileyerek, sonraki DAS durumunda da değişikliğe sebep olur (s.1199).
Ayrıca, olay öncesi DAS durumu daha sonraki DAS uyarımını da etkileyen çevresel
uyaranların seçimine de etki etmektedir. Diğer modellerden farklı olarak, aşağılanma
gibi bazı olumsuz olayların da DAS’ı aktive ettiği öne sürülmektedir. Bu negatif olaylar
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kişinin hedefiyle ilişkisiz olsalar bile, eğer kişiye faydalı olacakları yönünde
değerlendirilirse, bu olumsuz olay DAS’ı aktive ederek, hipomani veya mani
belirtilerine neden olabilir. Ayrıca, ödülün veya hedefin elde edilmesini engelleyen
olumsuz yaşam olayları depresyonun tetiklenmesine de neden olabilir (Urosevic ve ark.,
2008).
Çeşitli araştırmacılar DAS’ı uyaran olayların (hipo)manik belirtileri ve atakları
yordadığını ifade etmişlerdir (Meyer, Johnson ve Winters, 2001; Johnson, 2005;
Johnson, Sandrow, Meyer, Winters, Miller ve ark., 2000; Johnson, Cuellar, Ruggero,
Winett-Perlman, Goodnick ve ark., 2008; Nusslock, Abramson, Harmon-Jones, Alloy
ve Hogan, 2007). İki uçlu bozukluğa yatkınlığı olan kişilerin ödüle, hedefi elde etmeye
yönelik uyaranlara daha fazla psikofizyolojik tepki verdikleri (Meyer, Johnson ve
Carver, 1999; Johnson ve Carver, 2006; Harmon-Jones, Abramson, Sigelman, Bohlig,
Hogan ve Harmon-Jones, 2002; Harmon-Jones, Abramson, Nusslock, Sigelman,
Urosevic ve ark. 2008), küçük başarılara veya olumlu duygudurum değişimlerine daha
fazla bilişsel tepkiler verdikleri (Feldman, Joorman ve Johnson, 2008, Carver ve
Johnson, 2009), geleceğe yönelik hedeflerine dair daha az stres duydukları (Meyer,
Beevers ve Johnson, 2004), daha fazla DAS’la ilişkili yaşam olayı tarifledikleri, bu tip
olaylara daha duyarlı oldukları (Urosevic, Abramson, Alloy, Nusslock, Harmon-Jones
ve ark., 2010) ayrıca olumlu duygudurumlarını daha da arttıracak yolları kullanmaya
eğilimli oldukları (Mansell, Morrison, Reid, Lowens ve Tai, 2007) farklı araştırmalar
tarafından ortaya konmuştur.
Çalışmalar DAS/DİS duyarlılığı açısından ele alındığında, DAS duyarlılığı olan
kişilerin yaşam boyu iki uçlu bozukluk tanısı alma risklerinin daha yüksek olduğu
(Alloy ve ark., 2006b), ödül duyarlılığının (DAS-dürtü ve eğlence arayışı) manik grupta
daha yüksek olduğu (Van der Gucht, Morriss, Lancaster, Kinderman ve Bentall, 2009),
yüksek DAS duyarlılığının daha kısa süre içerisinde (hipo)manik atakların görülmesine
yatkınlık oluştururken, yüksek DİS duyarlılığının majör depresif atak riskini arttırdığı
(Alloy ve ark., 2006b; 2008) görülmüştür.
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1.4.4. Bilişsel Model
Tez araştırması bilişsel-davranışçı modele dayanan bir müdahale çalışması olduğundan
iki uçlu bozukluğun etiyolojisinde bilişsel etmenlerin de incelenmesinin yerinde olacağı
düşünülmüştür. İki uçlu bozuklukta biyolojik etmenlerin (kalıtımsal geçiş ve
biyokimyasal düzensizlikler) ön planda tutulması gerektiğine ilişkin görüşün uzun süre
egemen olması, bu bozukluğun tedavisinde bilişsel modellerin öneminin anlaşılmasını
geciktirmiştir. Başlangıçta tedaviler sadece ilaçlarla belirtilerin yatıştırılması ve atak
sonrasında atakların sıklığını ve şiddetini azaltmak için önleyici (profilaktik) olarak
devam edilmesini içeriyordu (Dent, Close ve Ryder, 2004). İlaç tedavileri etkili
olmalarına rağmen, uygun bir dozda tedaviye uyum gösterilse bile, 2 yıllık izlem
sürecinde hastaların %41 ile %60’ının manik ve depresif nüksler yaşadıkları
saptanmıştır. Ayrıca ilaç tedavisinin sosyal işlevsellik üzerindeki etkisinin kısıtlı
olduğuna ilişkin bulgular sadece ilaç tedavisinin yeterli olmadığına göstermekteydi
(Roth ve Fonagy, 2005). Ayrıca, iki uçlu bozukluğun başlangıcının ve gidişinin
psikososyal stres etmenleri (fiziksel ve sosyal etmenler ile yaşam olayları) ile fizyolojik
ve bilişsel yatkınlıklarla ilişkili olduğu yönündeki araştırmalar (ör. Post, 1985),
bozukluğun etiyolojisinde bilişsel modelin de dikkate alınması gerektiğini işaret etmiştir
(Scott, 2001).
Schwannauer’a (2004) göre, bilişsel-davranışçı model iki uçlu bozukluğun etiyolojisini
netleştirmekten öte, bu bozukluğun psikopatolojisini ve belli olaylar ile sonuçların
etkileşimlerini anlamaya yardımcı olur. Leahy (2004) ise iki uçlu bozukluğun bilişsel
modelinde kişinin manik ve depresif dönemleri sırasında neler yaşadığının
fenomenolojik bir bakış açısıyla ele alındığını vurgular. İki uçlu bozukluğu bilişsel
kuram çerçevesinde ele alan farklı araştırmacıların ortak noktası biyolojik yatkınlığın
yaşam olayları ve başa çıkma tarzlarıyla etkileşim halinde olduğu; bilişsel stillerin ise
bu etkileşimi düzenlediğidir (Basco, 2000; Lam, Jones, Hayward ve Bright, 1999; Scott,
Stanton, Garland ve Ferrier, 2000; Newman, Leahy, Beck, Reilly-Harrington ve Gyulai,
2002; Leahy, 2004; Colom ve Vieta, 2007). Diğer bir deyişle, yaşanan olumlu veya
olumsuz yaşam olayları biyolojik yatkınlıkla ilişkili olarak sirkadyen ritmde bir
bozulmaya sebep olabilir. Oluşan biyolojik düzensizliğin manik ve/ya depresif atağa
dönüşmesini sağlayan bu olayın bilişsel olarak nasıl işlendiğidir, nasıl yorumlandığı,
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hangi şemaların ortaya çıktığıdır. Örneğin, bu modelde sirkadyen ritmlerdeki bozulma
akut bir stresten kaynaklanabildiği gibi, kişinin yaşam tarzında süregen hale gelen
düzensizliklerden de kaynaklanabilir. Ancak bu alandaki bozulmalar akut ataklara sebep
olmayabilirler. Pek çok iki uçlu bozukluğu olan hasta manik atak veya depresif atak
yaşamadan önce ön belirtileri gösterdiği (prodromal) dönemler geçirmektedirler (Lam
ve ark., 1999; Jackson, Cavanagh ve Scott, 2003).
İki uçlu bozukluğun bilişsel kavramsallaştırmasıyla ilgilenen kuramcılar, iki uçlu
bozuklukta düşünce içeriğinde aşırı değerlik değişiminin olduğunu vurgulamışlardır
(Alloy, Abramson, Walshaw ve Neeren, 2006). Bu nedenle, kişilerin çeşitli stres
etmenlerine verdikleri tepkilerin değişkenliğine diğer bir deyişle, bazı kişilerin strese
depresif belirtilerle, bazılarının ise manik belirtilerle tepki verdiklerine dikkat edilmesi
gerekmektedir. Schwannauer (2004) ayrıca fizyolojik değişimler ve çevresel
tetikleyicilere durumsal tepkilerin gelişebildiğini, diğer taraftan bazı düşünce
süreçlerinin de bir kişilik örüntüsü özelliği kazanarak yatkınlaştırıcı etmene
dönüşebildiğini savunmaktadır.
Beck’in depresyonu açıklamak üzere geliştirdiği bilişsel modelinde, kişinin kendisi,
diğerleri ve dünya hakkındaki daha olumsuz düşünce örüntüleri depresif duygudurumun
ortaya çıkmasına ortam hazırlar. Bu olumsuz düşünme biçimi, kişiyi kendini suçlamaya,
hemen olumsuz sonucu görmeye, siyah-beyaz düşünmeye veya aşırı genellemeye daha
eğilimli hale getirir. Bu bilişsel stillerin erken dönemdeki yaşantılarla ilişkili olduğu
düşünülmektedir (Beck, Rush, Shaw ve Emery, 1979). Beck, iki uçlu bozukluğu bilişsel
model açısından açıklarken ise, ‘olumsuz üçlü’ ile birlikte olumlu üçlünün de
olduğundan bahsetmiştir ve maninin depresyonun ayna imajı olabileceği önerisinde
bulunmuştur (Scott, 2001; Newman, Leahy, Beck, Reilly-Harrington ve Gyulai, 2002;
Schwannauer, 2004).
Maninin depresyonun ayna imajı olabileceğini önerisine (Beck ve ark., 1979) bir başka
yorum ise Bentall ve arkadaşlarından (Thomas ve Bentall, 2002; Knowles, Tai,
Christensen ve Bentall, 2005; Knowles, Tai, Jones, Highfield, Morriss ve Bentall, 2007)
gelmiştir. İki uçlu bozuklukta bilişsel stillerin etiyolojideki yerini Abraham’ın (1911)
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manik-savunma hipotezi (manic-defence hypothesis) ve Nolen-Hoeksema’nın Tepki
Stilleri Kuramı’nı (2000) birleştirerek ele almışlardır. Buna göre, manik savunma
depresyona karşı bir tepki stili olarak görülebilir, bu yolla kişide depresif belirtiler
azalırken, hipomani veya mani riski artmaktadır. Ayrıca tekrarlayıcı düşünme hem
major depresyon hastalarında hem de iki uçlu bozukluğu olan hastalarda depresyonla
baş etmek için kullanılan bir tepki stilidir. Bunun yanı sıra, iki uçlu bozukluğu olan
kişilerde bazı manik belirtilerin artışında riskli davranışlarda bulunmanın da etkili
olabileceğini belirtmişlerdir.
İki uçlu bozukluğun bilişsel modelinde duygu-düşünce-davranış arasında kısır
döngülerden bahsedildiği dikkati çekmektedir. Örneğin, Basco’ya (2000) göre
depresyon ve mani dönemlerinde düşünce ve duygularda önemli değişimler olmaktadır,
duygular çoşkunluktan huzursuzluk ve gerginlik veya hoşnutsuzluğa uzanır, stres
arttıkça duygusal dalgalanmaların da şiddeti artarak umutsuzluğa, kaygıya ve/veya
öfkeye dönüşebilir. Mani ve depresyon dönemlerinde zıt yönlere doğru değişen düşünce
ve duygular, davranışlara da yansır: Olumsuz düşünce ve hoşnutsuzluk hareketsizliğe
sebep olabilirken; mani aşırı hareketliliğe, başkalarıyla sık sık tartışmaya girmeye veya
risk almaya neden olabilir. Bu durum psikososyal işlevselliği de olumsuz etkiler ve
psikososyal problemin ortaya çıkmasına sebep olur (ör. manik dönemde aşırı para
harcama, evlilikte çatışmalara neden olabilir). Ayrıca Basco’ya (2000) göre bu döngüde
psikososyal problemler uykusuzluk ve strese neden olarak maninin tetiklenmesine veya
depresif belirtilerin daha da artmasına ve kişinin kendini çaresiz, umutsuz ve yılgın
hissetmesine neden olabilir. Bu modele göre ayrıca, bir atak potansiyel stres etmenleri
de yaratarak başka atakların oluşumuna ortam hazırlar. Tekrarlayan ataklar kişinin
sosyal ve mesleki işlevselliğini olumsuz etkilemektedir. Damgalanma, evlilik
problemleri, ekonomik sorunlar, statü veya prestij kaybı kişinin hayatında derin izler
bıraktığından bunların getirdiği yükler, iki uçlu bozukluğu olan hastaların başka ataklar
yaşamalarına neden olabilmektedir (Depue, Krauss ve Spoont, 1987).
İki uçlu bozukluktaki kısır döngülere vurgu yapan diğer araştırmacılar ise Beck’in
kavramsallaştırmasını takip eden Colom ve Vieta (2007)’dır.
(depressogenic)

varsayımlar’ın

karşıtı

olarak

‘Çökkünleştirici

‘coşkulandırıcı

(elatogenic)

	
  

34	
  

varsayımlar’dan bahsetmişlerdir. Bu varsayımlar kişinin kendini aşırı değerli görmesini,
gerçeği aşırı olumlu şekilde yorumlamasını ve herhangi bir yargıyı veya eleştiriyi göz
ardı eden aşırı iyimserliği kapsamaktadır. Elatojenik varsayımlarla ilişkili otomatik
düşünceler de kişinin kendisini anormal şekilde mutlu hissetmesine yol açar, bu da
biyolojik ritimde bozulmalara neden olur. Örneğin manik dönemde kendini hiç yorgun
hissetmeyen kişi daha fazla etkinliğe katılır, daha az uyur ve bu durum kişinin biyolojik
ritmini daha da bozarak hastalığı daha da şiddetlendiren bir kısır döngüye dönüşür.
Lam,Wright ve Smith (2004) tarafından önerilen bilişsel kavramsallaştırmada ise
işlevsel olmayan tutumlar açısından başarı odaklılık coşkunluğa sebep olmaktadır. İki
uçlu bozukluğa yatkınlığı olan bireylerde olumlu geribesleme döngüsü olumlu
duygudurumu arttıran girişimlerde bulunulmasını kolaylaştırmakta, böylece hedefi elde
etmeye yönelik davranışların artmasına, bağımlılığa karşı inançların aktive olması ise
başkalarının fikirlerinin göz ardı edilmesine sebep olmaktadır. Lam ve meslektaşları
(2004) ayrıca ön belirtileri gösterdiği (prodromal) dönem süresince bilişsel atıflara
dikkat edilmesinin hastalığın gidişini olumlu yönde etkileyebileceğini ifade etmişlerdir.
Örneğin, iki uçlu bozukluğu olan kişi bedensel belirtilerini yanlış bir şekilde kendi
güçsüzlüğü veya aşırı güçlülüğüyle ilişkilendirirse, ön belirtileri gösterdiği (prodromal)
dönemdeki böyle bir belirti tabloyu bir atağa dönüştürebilir. Ayrıca, çevreden
duyguduruma uygun bilgilerin seçici soyutlanması da kısır döngüyü besleyebilir. İki
uçlu bozukluğu olan kişinin ön belirtileri gösterdiği (prodromal) dönemdeki davranışları
atağın sürecine de etkide bulunmaktadır. Örneğin, maninin öncül belirtilerini yaşayan
bir kişi ödüllendirici gördüğü hedefine yönelik davranışlara karşı durabilirse, akut bir
atak yaşamayabilir (Depue, Krauss ve Spoont, 1987).
1.5. İKİ UÇLU BOZUKLUKLARDA GRUP PSİKOTERAPİLERİ
1.5.1. Bilişsel-Davranışçı Grup Terapisi
BDT için iki uçlu bozukluğun psikoterapisinde dört amaç tanımlanmıştır: 1) ilaç
tedavisine uyum, 2) erken tespit ve müdahale, 3) stres ve yaşam biçimi yönetimi, 4)
eştanı durumlarının ele alınması (Otto, Reilly-Harrington, Kogan, Henin, Knauz, Sachs,
2003). Genel anlamda, bilişsel-davranışçı yaklaşım iki uçlu bozuklukta özellikle hedefi

	
  

35	
  

elde etmeye yönelik düşünceler, varsayımlar ve inançların mevcut belirtiler, duygu
durumlar ve problem alanları üzerine etkisinin ele alınmasına ve bunları tanımlamak,
takip etmek ile baş etmek üzere becerilerin geliştirilmesine yardımcı olmaya odaklanır
(BPS, 2006). Bunun için düşünce kayıt çizelgeleri, duygudurum günlükleri, etkinlik
düzenlemesi, gibi yapılandırılmış uygulamalar ile sokratik sorgulama, bilişsel yeniden
yapılandırma gibi tekniklerden faydalanılır. Ayrıca öncül belirtilerin takibi ve nükslerin
önlenmesine yönelik davranışsal teknikler de kullanılır (Lam, Jones, Hayward ve
Bright, 1999; Basco, 2000; Newman, Leahy, Beck, Reilly-Harrington ve Gyulai, 2002).
Yukarıda bahsedilen amaçlar BDT’nin grup terapisi formatındaki uygulamalarında da
geçerlidir (ör. Patelis-Siotis ve ark.,2001). Aşağıdaki bölümde iki uçlu bozukluklarda
uygulanan BDT-temelli grup psikoterapilerinin etkililiğine ilişkin araştırmalara yer
verilmektedir.
İki uçlu bozuklukta BDT’nin gup formatında uygulanmasına yönelik ilk çalışma Palmer
ve Williams’a (1995) aittir. Bu çalışmada ayaktan tedavi gören 40 iki uçlu bozukluğu
olan hasta ile 6 ay süren 17 haftalık oturumdan oluşan bilişsel-davranışçı grup terapisi
yürütülmüştür. Bu süreç sonunda katılımcılar manik ve depresif belirtilerinde düşüş ve
sosyal uyumlarında artış bildirmişlerdir. Ancak

araştırmanın izlem çalışması

yapılmamıştır.
Hirshfeld ve ark.nın (1998), iki uçlu bozukluk tanısı olan hastalarda belirtilerin azalması
ve nükslerin önlenmesi amacıyla 11 haftalık bilişsel-davranışçı grup terapi programının
etkisini

araştırmışlardır.

Program

kapsamında

psikoeğitim,

bilişsel

yeniden

yapılandırma, atılganlık ve problem çözme eğitimi, etkinlik düzenleme ve ilaç
tedavisine uyum gibi tekniklere yer verilmiştir (akt. Otto, Reilly-Harrington ve Sachs,
2003). Programın, sadece ilaç tedavisi alan kontrol grubuyla karşılaştırıldığında yeni
atakların sayısında azalmaya ve ötimik dönemlerin artmasında etkisi olduğu
saptanmıştır.
Patelis-Siotis ve meslektaşlarının (2001) psikososyal işlevselliği iyileştirmeyi
amaçlayan, psikoeğitim ve bilişsel-davranışçı müdahaleleri içeren programlarını 38
katılımcı tamamlamıştır (toplam 49 katılımcı çalışmaya katılmıştır). 7-12 kişilik gruplar
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14 hafta boyunca 2 saat süren oturumlara katılmışlardır. Oturumların sonunda
psikososyal işlevsellikte önemli değişimler görülmüşse de, oturumların öncesi ve
sonrası arasında klinik belirtiler açısından bir değişiklik saptanmamıştır. Araştırmacılar
bu bulguyu katılımcıların çalışmaya hafif derecede depresif veya ötimik oldukları bir
dönemde dâhil oldukları ve bu sebeple belirtilerde daha farklı bir değişimin
olamayacağı şeklinde yorumlamışlardır. Bu araştırma, bilişsel-davranışçı grup
terapisinin iki uçlu bozuklukta yaşam kalitesinin arttırılmasında faydalı bir müdahale
yöntemi olabileceğini işaret etmektedir.
Weiss ve arkadaşları (2000; 2007; 2009), iki uçlu bozukluk ve madde bağımlılığı
eştanısı olan ayaktan tedavi gören hastalar ile Entegre Grup Sağaltımı (Integrated
Group Treatment, IGT) adını verdiği yöntemi çalışmışlardır. Bu yöntem her iki
bozukluk için ortak olan iyileşme ve depresyon belirtilerine odaklanıp, bilişseldavranışçı teknikler kullanarak depresif belirtilerin önlenmesini hedeflemektedir. Birer
saat süren, önce 12 daha sonra 20 oturumun sonunda katılımcılar hiçbir ek tedavi
görmeyen hastalarla karşılaştırıldığında, madde ve alkol kullanmadıkları dönemlerin
sayısında artış, duygudurum belirtilerinde azalma bulunmuştur. Grubun tedaviye uyum
oranı yüksek olduğu ve gruplar arasında bir fark bulunmadığı bildirilmiştir. Hastaneye
yatış oranlarında ise bir fark elde edilmemiştir.
Castle ve meslektaşları (2010) 84 İU-I, İU-II veya İU-BTA tanısı olan fakat akut
belirtileri olmayan katılımcıyı SİT (bu grupta ayrıca haftalık telefon görüşmeleri de
yapılmıştır) veya 12 oturumluk grup-BDT programına seçkisiz şekilde atamışlardır.
Grup-BDT programında 90 dakikalık oturumlara ek olarak ayda bir, toplamda 3
güçlendirici

oturum

gerçekleştirilmiştir.

Grup-BDT

programları

stres-yatkınlık

modeline dayanmaktadır. Program dahilinde ayrıntılı değerlendirme ve hastaların
nüksleri önleyecek başa çıkma stratejileri geliştirmelerine yardımcı olacak uygulamalar
(duygudurum belirtilerini takip etme- öncül belirtileri değerlendirme-nüksü önlemebelirli, ölçülebilir-elde edilebilir- gerçekçi, zaman-sınırlı hedefler belirleme) yapılmıştır
(Castle ve Gilbert, 2006). 3 ayda tamamlanan grup oturumlarının ardından 9 ay izlem
çalışması yapılmıştır. 9 aylık sürecin sonunda grup BDT oturumlarına katılan kişilerde
nüks oranlarının azaldığı saptanmıştır.
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Costa, Cheniaux, Range, Versiani ve Nardi (2010) ise ilaç tedavisi ile BDT’yi alan grup
ile standard ilaç tedavisi (treatment as usual) alan grubu duygudurum ve kaygı puanları
açısından karşılaştırmışlardır. 41 katılımcı iki gruba (Müdahale grubu n=27; SİT n=14)
seçkisiz şekilde atanmıştır. Müdahale grubundakiler 14 hafta boyunca 2 saatlik grupBDT oturumuna katılmışlardır. 14 hafta süren çalışma ve 6 ay sonraki izlem görüşmesi
sonucunda müdahale grubunda sadece ilaç tedavisi gören gruba göre duygudurum
ataklarının sayısında ve süresinde azalma ile depresyon, mani ve kaygı puanlarında
düşme

saptanmıştır. Ayrıca sosyal uyumlarında anlamlı bir iyileşme olduğu

görülmüştür.
Gonzalez Isasi, Echeburu, Liminana ve Gonzalez-Pinto ‘nun (2010) tedaviye dirençli
(sık nüks yaşayan, döngüleri hızlı, intihar girişimleri olan ve ilaç tedavisine rağmen
belirtileri süren) iki uçlu I bozukluk tanısı almış, ayakta tedavi gören ve ilaç tedavisi alan
40 katılımcıyla yaptıkları çalışmada 5 yıllık izlem sürecinde (6 ay-12 ay- 5.yıl izlem
görüşmeleri) birleşik (combined) tedavi (psikoeğitim+ BDT+ilaç tedavisi) ile standart
ilaç tedavisinin etkilerini karşılaştırmışlardır. Katılımcılar seçkisiz şekilde müdahale ya
da kontrol grubuna atanmışlardır. Kontrol grubundaki hastalar sadece ilaç tedavisi
alırken, müdahale grubundaki hastalar ilaç tedavisinin yanı sıra içinde psikoeğitim ve
BDT bulunan psikolojik müdahale programına katılmışlardır. Birleşik tedavi grubunda,
sadece ilaç tedavisi gören gruba kıyasla, 6 ayın sonunda mani, depresyon ve kaygı
belirtilerinde azalma ve günlük yaşama uyumda artma görülmüştür. Bu yararlar 5 yıl
sonrasında da, hastalar bu süreçte başka bir psikolojik tedavi veya destek görmeseler
bile, görülmeye devam etmiştir. Buna ek olarak 5 yıllık izlem süresince hastaneye yatış
sayısı kontrol grubunda artış gösterirken müdahale grubunda ise değişmemiştir.
Gomes ve meslektaşları (2011) ötimik olan 50 İU-I veya İU-II tanılı hastayı 90
dakikalık 18 oturumluk grup-BDT veya SİT gruplarına seçkisiz olarak atamışlardır. 22
haftada tamamlanan müdahalenin ardından iki sene izlem çalışması yapılmıştır. Nüks
sayıları açısından gruplar arasında bir fark (grup-BDT %64- SİT grubunda % 56)
bulunmamışsa da grup-BDT alan grupta ataklar arasındaki sürenin uzadığı görülmüştür.
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Costa, Cheniaux, Range, Versiani ve Nardi’nin (2012) 41 iki uçlu-I ve iki uçlu-II
bozukluk tanısı almış katılımcı ile yaptıkları bir başka araştırmada BDT’nin yaşam
kalitesi üzerinde iyileştirici bir etkisinin olup olmadığına bakmışlardır. Müdahale
kapsamında katılımcıların yaşam kalitesi ve duygudurum belirtileri değerlendirilmiştir.
Sonrasında katılımcılar standart ilaç tedavisi (SİT) ve BDT müdahale grubu olarak ikiye
ayrılmıştır. Müdahale grubundaki katılımcılar ve onların bakım verenlerine iki uçlu
bozukluk ve bozukluğun sürecine dair bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca müdahale
boyunca katılımcıların kendi duygudurumlarını gözlemlemeleri için teknikler
öğretilmiştir. Müdahale sonucunda müdahale grubunda katılımcıların mani puanlarında
istatistiksel olarak anlamlı olmasa da düşme ve depresyon puanlarında istatistiksel
olarak anlamlı düşme görmüşlerdir. Ayrıca müdahale grubunda atak süreleri anlamlı
şekilde düşmüştür. Bahsedilen bu değişikliklerin hiçbiri sadece ilaç tedavisi gören
grupta gözlemlenmemiştir.
Meyer ve Hautzinger (2012) grup-BDT ile danışan-odaklı destekleyici psikoterapinin
(DT)

nüksleri

önleme

ve

duygudurum

belirtileri

üzerindeki

etkilerini

karşılaştırmışlardır. Her iki müdahalede de belirtiler, etiyoloji ve ilaçlar hakkında
bilgilendirme ile duygudurum günlüğü yoluyla belirtilerin takip edilmesine yönelik
çalışmalar yapılmıştır. Her iki grupta da 60 dakikalık 20 oturum yapılmıştır. DT
grubunda farklı olarak danışan odaklı duygusal destek ve öneriler verilmiştir. 76 İU-I ve
İU-II tanılı hastanın katıldığı çalışmada oturumlar 9 ayda tamamlanmış, izlem
çalışmasıyla (24 ay) birlikte araştırma 33 ayda tamamlanmıştır. Nüks oranları ve
duygudurum belirtileri açısından bir fark saptanmamıştır. İşlevsellik açısından her iki
grupta da iyileşme görülmüştür. Geçmiş atak sayısının, daha az sayıda oturuma
katılmanın ve iki uçlu II bozukluk tanısının nüksler arasındaki süreyi yordadığı
bulunmuştur.
1.5.2. Grup Psikoeğitimi
Psikoeğitim, biyopsikososyal modele dayanan ve hastalık belirtileriyle ve hastalığın
süreciyle baş etmeye yönelik kuramsal ve pratik bilgiler veren bir psikososyal müdahale
yöntemidir (Gonzalez-Pinto ve ark.,2004, Zaretsky, Rizvi ve Parikh, 2007). Psikoeğitim
bireysel olarak verilebileceği gibi gruplar halinde de verilebilir. Colom ve Vieta’nın
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(2006) geliştirdiği 21 oturumluk grup psikoeğitiminde beş temel nokta tanımlanmıştır:
1) hastalığa dair farkındalık (belirtiler, etiyoloji, süreç ve gidiş), 2) ilaç uyumu (iki uçlu
bozukluğun tedavisinde kullanılan farklı ilaçlar hakkında bilgilendirme, farklı tedaviler,
ilacı bırakmanın etkileri, ilaç uyumsuzluğunun riskleri), 3) madde kullanımından
kaçınma, 4) öncül belirtilerin fark edilmesi (işaretler ve nüks-önleyici planlama
yapabilme) ve 5) stres yönetimi (alışkanlıkların düzenliliği ve sorun-çözme).
Colom, Vieta, Martinez, Jorquera ve Gastor (1998) 120 İU-I ve İU-II tanısı olan hastayı
seçkisiz bir şekilde grup psikoeğitim ve kontrol grubuna atamışlardır. 9 ay süren, 90
dakikalık, 21 oturumu kapsayan çalışmada, psikoeğitim grubunda nüksler arasındaki
dönemin uzadığı, depresif belirtilerin ve dönemlerin süresinin azaldığı saptanmıştır. 2
yıllık izleme çalışmasında ise bu gruptaki katılımcıların lityum seviyelerinde artış
olduğu görülmüştür. Araştırmacılar, lityum seviyesindeki artışı gösteren bulguyu
psikoeğitimin ilaç tedavisine uyumu da arttırdığı yönünde yorumlamışlardır.
Colom ve arkadaşları (2003) standart ilaç tedavisi ile grup psikoeğitimini
karşılaştırdıkları bir diğer çalışmalarında ayaktan tedavi gören, remisyondaki 25 İU-I ve
İU-II tanısı olan hastayı çalışma grubuna, sadece ilaç tedavisi görenleri (n=25)
karşılaştırma grubuna almışlardır. Katılımcılar standard ilaç tedavisinin yanı sıra ya 21
oturumluk grup psikoeğitimine ya da 21 oturumluk yönlendirmesiz grup toplantılarına
katılmışlardır. Makale kapsamında 2 senelik izleme çalışmasına ilişkin bulgular
sunulmuştur. Grup psikoeğitimine katılan kişilerde nüks sayılarında azalma, yineleme
sayısında azalma, manik, depresif, hipomanik ve mikst belirtilerin olmadığı dönemlerin
sayısında artma, hastaneye yatış sayısında ve süresinde azalma olduğu görülmüştür.
O’Connor, Gordon, Graham, Kelly ve Grady-Walshe (2008) ise 8 oturumluk grup
psikoeğitimine katılan 11 katılımcının müdahalenin etkisi hakkındaki düşüncelerini
nitel olarak incelemişlerdir. Ortaya çıkan üç üst-tema ise şunlardır: İki uçlu bozukluğun
tedavisi, diğerlerinin algısı ve gruptan öğrenme. Ruh sağlığı profesyonelleriyle olumlu
çalışma ittifakı kurulmasının ve katılımcının hastalığına yaklaşımıyla örtüşen bir tedavi
stratejisinin belirlenmesinin çalışmadan elde edilen fayda üzerinde etkili olduğu
görülmüştür.

Ayrıca

grubun

kabulde

ve

nükslerle

geliştirilmesinde yardımcı olduğu da bildirilmiştir.

baş

etme
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Colom ve arkadaşlarının 2009 tarihli iki uçlu II bozukluğunda psikoeğitimin etkisini
araştırdıkları çalışmalarında 120 kişilik örneklemden oluşturulan 20 kişilik grupta 5
yıllık izleme bulguları ile post-hoc analizler yapmışlardır. Bu kapsamda 8 hastayı
psikoeğitim grubuna, 12’sini ise yapılandırılmamış destek grubuna almışlardır.
Analizlerin sonucunda psikoeğitim grubundaki iki uçlu II hastalarının atak sayılarında
azalma, hipomani ve depresyon yineleme oranlarında azalma, duygudurum belirtilerinin
görüldüğü gün sayısında azalma ile işlevsellik düzeylerinde artma saptanmıştır.
D'Souza, Piskulic ve Sundram’ın yaptığı arastırmaya (2010) İU-I veya İU-II tanısı olan,
hastaneden yakın zamanda çıkmış 58 hasta katılmıştır. Örneklem grubundaki 31 kişi
SIMSEP psikoeğitim grubuna (bu çalışmaya hasta ile yakını birlikte katılmışlardır) ve
27’si standard ilaç tedavisi gruplarına seçkisiz şekilde atanmışlardır. SIMSEP-BD, 90
dakikalık 12 grup oturumundan oluşmuştur. 12 oturumluk sürecin bitiminde katılımcılar
ilaç tedavisiyle izlenmeye devam etmişlerdir. SİT grubundakiler ise ruh sağlığı uzmanı
ile 45 dakikalık görüşmeler yapmışlardır. Araştırma kapsamında bir yıllık izleme
çalışması da yapılmıştır. Katılımcılara ölçekler (Young Mani Derecelendirme Ölçeği ve
Montgomery–Asberg Depresyon Derecelendirme Ölçeği) 12 oturum boyunca haftada
bir kez, sonrasında ise 16., 20., 24., 32., 40., 48. ve 60. haftalarda olmak üzere nüks ya
da tedaviden çekilmeye kadar uygulanmıştır. Müdahale grubunda nüks oranlarında ve
manik belirtilerde azalma olduğu ile nüksler arasındaki sürede uzama olduğu
saptanmıştır.
Aubry ve meslektaşları (2012) iki uçlu-I ve iki uçlu-II tanısı konmuş 85 hasta ile
yapılandırılmış psikoeğitimin uzun vadeli etkilerini incelemişlerdir. Katılımcılar birinci
aşamada haftada bir olmak üzere toplam 6 hafta, 90 dakika süren, 6-8 kişilik grup
oturumlarına katılmışlardır. Devam etmek isteyen hastalarla ikinci aşamada davranışsal
olarak yapılandırılmış program ile çalışılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular,
birinci aşamaya katılımın veya birinci ve ikinci aşamaya birlikte katılımın pozitif bir
etkisi olduğunu işaret etmektedir. Katılımcıların çoğu daha az duygudurum
dalgalanması yaşadıklarını, nükslerle başa çıkma becerilerinde artış olduğunu
bildirmişlerdir.

Sadece

birinci
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katılanlarla
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kıyaslandığında, her iki evreye birlikte katılanların sosyal ilişkilerinde daha fazla
gelişme olduğu rapor edilmiştir. Çalışma öncesi ve sonrasındaki 3 yıllık zaman
diliminde hastaneye en az bir kez yatış oranı her iki grup için de anlamlı derecede
azalmıştır.
Çakır, Bensusan, Akça ve Yazıcı (2009) psikoeğitim programına devam etmeye yönelik
motivasyonla ilişkili değişkenleri araştırmışlardır. Duygudurum kliniğinde takip edilen
173 hastadan 84’ü çalışmaya katılmayı kabul etmiştir. Araştırma kapsamında 20-30
kişilik gruplar halinde her bir 90 dakika süren 6 haftalık bir psikoeğitim programı
uygulanmıştır. Araştırmanın sonunda katılımcılarının motivasyonlarının kısıtlı olduğu
görülmüştür. İlaç tedavisine uyum gösteren hastaların psikoeğitim programlarına da
devam ettikleri görülmüştür. Araştırmacılar tanının ilk alındığı dönemde psikolojik
destek de sağlanmasının hastanın sürdürüm tedavisine uyumunu da olumlu yönde
etkileyebileceğini belirtmişlerdir.
Parikh ve meslektaşları (2012) 204 iki uçlu-I ve iki uçlu-II tanısı olan hastayı 72 hafta
boyunca belirtilerinin gidişatı açısından takip etmişlerdir. Katılımcılar ya 20 görüşmelik
bireysel BDT ya da 6 oturumluk grup psikoeğitimi almışlardır. Araştırma sonucuna
göre gruplar arasında ilaç uyumu açısından anlamlı bir fark saptanmamıştır. Lityum ve
valproat kullanımı çalışmanın başındaki seviyelerde sabit kalmıştır. Bireysel BDT ile
grup psikoeğitimi arasında anlamlı bir klinik fayda saptanmamıştır. Psikoeğitimin
maliyet açısından daha uygun olması ve daha az klinisyene ihtiyaç duyulması açısından
diğer yönteme göre daha cazip olduğunu belirtmişlerdir.
Eker ve Harkın (2012) 6 haftalık psikoeğitim programının tedaviye uyum üzerindeki
etkisini ele aldıkları araştırmalarını toplam 71 katılımcı (Müdahale grubu n=35; kontrol
grubu n= 36) ile gerçekleştirmişlerdir. Kontrol grubu standart ilaç tedavisi alırken,
müdahale grubu 2 saatlik 6 psikoeğitim oturumuna katılmışlardır. Özellikle hastalığın
süregen olduğunun ele alınması, belirtilerinde iyileşme hissettikleri zaman ilacı
bırakmamaları gerektiği, ilaç almayı zaman zaman unutmalarına rağmen ilacı
kullanmayı kesmemeleri gibi konuların ele alınmasının tedaviye uyumu arttırabileceği
bildirilmiştir.
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Psikoeğitimin etkilerini inceleyen bir başka çalışmada de Barros Pellegrinelli, Roso,
Carvalho, Carim, Costa, Moreno (2013) iyileşmiş 53 iki uçlu bozukluk tanısı olan
katılımcıyı seçkisiz şekilde müdahale (n=30) ya da kontrol grubuna (n=23) atamışlardır.
Kontrol grubundaki hastalar ilaç tedavisi yanı sıra plasebo müdahale alırken, müdahale
grubundakiler ilaç tedavisinin yanı sıra psikoeğitim grubuna da katılmışlardır. Her iki
grup da 2 haftada bir, 90 dakikalık 16 oturuma katılmıştır. Müdahalelerin başında,
ortasında ve sonunda olmak üzere 3 kere ölçüm alınmıştır. Karşılaştırmalı analizler
psikoeğitimin yaşam kalitesini arttırmak açısından olumlu bir etkiye sahip olduğunu
işaret etmektedir. Ayrıca diğer ölçüm sonuçlarına bakıldığında, müdahalenin yaşam
kalitesini arttırmaya yönelik etkisinin, belirtiler üzerindeki etkisine oranla daha anlamlı
olduğu bulunmuştur.
Dijk, Jeffrey ve Katz’in (2013) yaptığı pilot çalışmada ise sınırda kişilik bozukluğu
tedavisinde etkili olduğu görülmüş diyalektik davranışçı terapi (DDT) tekniklerinin
psikoeğitimle birlikte iki uçlu bozuklukta da etkili olup olmadığına bakmışlardır.
Araştırmacılar ilk önce DDT temelli bir grup psikoegitim programı geliştirmişlerdir.
Katılımcılar seçkisiz şekilde ya doğrudan müdahale grubuna girmiş ya da 12 hafta
bekleyerek müdahale grubuna başlamışlardır. Müdahale kapsamında 26 iki uçlu-I ve iki
uçlu-II tanısı olan katılımcı 12 hafta boyunca, 90 dakikalık grup oturumlarına devam
etmişlerdir. İki oturumda psikoeğitim yapılmıştır. Bu oturumlarda iki uçlu bozuklukta
belirtiler, iki uçlu bozukluğun nedenleri, ilaç kullanımı ve kendine bakımın önemi
(uyku ve yeme düzeni, egzersiz yapmanın önemi, alkol ve maddeden uzak durma, vb.)
üzerinde durulmuştur. Kalan sekiz oturumda strese dayanıklılığın gelişmesine yönelik
çalışmalar (kişilerarası etkileşimlerde daha sağlıklı ilişkiler kurmaya yönelik beceriler
ile duygu düzenleme becerileri) yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda ön test ve son test
sonuçları karşılaştırılmış ve depresif semptomlarda azalma, duygu kontrolü ve özyetkinlikte artış olduğu gözlemlenmiştir.
Bir başka araştırmada Çuhadar ve Çam (2014) ise iki uçlu bozuklukta psikoeğitimin
içselleştirilmiş damgalanma üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Müdahale grubunda 24,
kontrol grubunda ise 23 iki uçlu bozukluğu olan hasta yer almıştır. Seçkisizleştirmenin
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ardından 5 müdahale 5 kontrol grubu gerçekleştirilmiştir. Müdahale kapsamında 90
dakikalık yedi oturum gerçekleştirilmiştir. Oturumlarda hem hastalık ve hastalık
sürecine ilişkin bilgilendirme yapılmış hem de içselleştirilmiş damgalanmanın tanımı ve
başa çıkma yolları ele alınmıştır. 16 katılımcı çalışmayı bıraktıkları ya da oturumlara
düzenli katılmadıkları için analiz dışında bırakılmışlardır. Araştırmanın sonunda
psikoeğitim programının içselleştirilmiş damgalanma üzerinde olumlu bir etkisi olduğu
görülmüştür. İçselleştirilmiş damgalanması konusunun ele alınmasının hastaların yaşam
kaliteleri üzerinde de olumlu bir etkisinin olacağı vurgulanmıştır.
Poole, Smith ve Simpson (2015) ise grup psikoeğitim programının uygulanabilirliğini
katılımcılarla

yapılan

derinlemesine

görüşmelerin

tematik

analizi

yoluyla

incelemişlerdir. Grup-temelli psikoeğitimin sosyal destek algısının güçlenmesinde,
katılımcıların hastalıklarıyla ilgili bilgilenmelerinin hastalıklarıyla ilgili kabullerinin
gelişmesinde etkili olduğunu saptamışlardır. Sadece slaytlar üzerinden konu anlatmak
yerine duyarlı, esnek ve otantik duruştaki bir kolaylaştırıcının daha faydalı görüldüğünü
ifade etmişlerdir. Ayrıca ilaç kullanımıyla ilgili tutumların ve hizmetlere erişim
konularının da dikkatten kaçmamasının önemli olduğunu belirtmişlerdir.
Kallestad, Wullum, Scott, Stiles ve Morken (2016) ise bireysel ve grup şeklinde
uygulanan psikoeğitiminin uzun dönemli etkilerini incelemişlerdir. Yaş aralığı 19-64
olan 85 iki uçlu bozukluğu olan katılımcılardan 42’si grup psikoeğitimine (GP)
katılmışlardır. 43’ü ise bireysel psikoeğitim (BP) almışlardır. 9 katılımcı (6 kişi GP; 3
kişi BP) programı tamamlayamamıştır. Grup psikoeğitimi 8-12 kişilik gruplarda
verilmiştir. Madde kullanımı olan iki kişiye iki bireysel motivasyonel görüşme saati
sunulmuştur. 90 dakikalık 10 grup oturumunun ardından üç aylık aralıklarla 2 yıl
boyunca 8 güçlendirici (booster) oturum yapılmıştır. Bireysel psikoeğitim alanlar ise
haftada 3 defa, birer saatlik olmak üzere 18 oturum almışlar, sonrasında 9 tane de
güçlendirici oturum almışlardır. GP grubundakilerin BP grubundakilere göre hastaneye
yatmadan geçirdikleri sürelerde artma olduğu saptanmıştır. Bu fark 27.ayda ve uzun
vadeli izlemde (8.2 yıl) en anlamlıdır. İlk 27 ay BP grubundakiler hastaneye yatış sayısı
beklenenden azdır. Araştırmacılar gruplar arasındaki farkın güçlendirici oturumlardan
kaynaklanabileceğini söylemişlerdir. Güçlendirici oturumların GP grubundakileri
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yatıştan korumuş olabileceğini belirtmişlerdir. Araştırmada kontrol grubunun olmayışı
kesin sonuçlara ulaşılmasını engellemektedir.

1.5.3. Aile Terapisi
Aile-odaklı psikoterapilerde (AOP) (family-focused psychotherapies, FFT) ailenin
hastalık sürecindeki etkisi dikkate alınır. Aile üyelerinin duygu dışavurumlarının iki
uçlu bozukluğu olan birey üzerine etkisi ele alınır. 21 oturumluk müdahalede hasta ve
hasta yakını (anne/baba, kardeş, eş) birlikte katılırlar. Müdahale kapsamında
psikoeğitim, aile üyeleri arasındaki iletişimin güçlenmesine yönelik beceri eğitimi ve
problem çözme becerileri eğitimi verilir (Miklowitz, 2008).
Miklowitz, George, Richards, Simoneau ve Suddath (2003) iki uçlu bozuklukta ailetemelli terapi ile 3 oturumluk kriz yönetimini karşılaştırmışlardır. Hastaneden yeni
çıkmış, ilaç tedavisiyle belirtileri kısmen çekilmiş 101 yetişkin hastanın katıldığı
araştırmada, iki yıllık izlem sürecinde AOP grubundakilerin nüks sürelerinin uzadığı ve
duygudurum belirtilerinde anlamlı bir azalma olduğu görülmüştür.
Solomon, Keitner, Ryan, Kelley ve Miller (2008) akut dönemde olan 92 iki uçlu
bozukluğu olan katılımcıyı seçkisiz şekilde ilaç tedavisi ve bireysel aile terapisi grubuna
veya ilaç tedavisi ve çoklu aile grup terapisine (multifamily group therapy) veya sadece
ilaç tedavisi grubuna atamışlardır. 6-12 oturum

süren bireysel aile terapisinde bir

terapist tek bir hasta ve ailesiyle çalışmıştır. Her oturumun içeriği ve oturumların sayısı
terapist ve aile tarafından belirlenmiştir. Oturumlarda davranış kontrolü, problem
çözümü, iletişim, roller, duygusal tepkiler, duygusal katılım gibi konular ele alınmıştır.
Çoklu aile grup terapisinde 2 terapistten oluşan ekip 90 dakikalık, altı oturumda birden
fazla aileden oluşan grupla çalışmışlardır. Oturumlar psikoeğitim, iki uçlu bozuklukla
baş etme ve grup desteğini kapsamaktadır. Çalışmanın izlemi 28 ay sürmüştür. 92
katılımcıdan 53’ünün çalışmanın başındaki atak belirtileri iyileşmiştir. Gruplar arasında
iyileşme oranı veya iyileşme süresi açısından bir fark saptanmamıştır. Çoklu aile grup
terapisinde yer alan katılımcıların diğer iki gruba kıyasla, hastaneye yatış oranında
azalma olduğu görülmüştür. Ayrıca duygu dışavurumu daha yüksek olan ailelerde aile
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terapisinin hastalık sürecinde olumlu bir etkisi (depresif ataklarda ve depresif atakların
süresinde azalma) olduğu da gözlenmiştir.
Reinares ve arkadaşlarının (2010) yaptıkları başka bir çalışmada, 113 ötimik, ilaç
tedavisi alan ve ayaktan tedavi gören ve ailesiyle birlikte yaşayan iki uçl- I ve iki uçlu-II
hastası ve ailesinden oluşan örneklemlerinde iki uçlu bozukluk hakkında bakım verene
verilen psikoeğitiminin önleyici (profilaktik) etkisini araştırmışlardır. Müdahale
grubundaki hastaların aileleri

90 dakikalık 12 grup oturumuna katılmışlardır. Bu

programa hastalar dahil olmamışlardır. Müdahale grubunda yer alan aileler ise iki gruba
ayrılmışlardır: İşlevsel bozulma yaşamayan hastaların yakınları ve işlevsel bozulması
belirgin olan hastaların yakınları. Kontrol grubunda yer alan aileler ise herhangi bir
müdahale almamışlardır. Çalışma sonucunda hastalığın erken aşamalarında bakımveren
kişilerin psikoeğitim almasının hastaların nüks yaşama oranlarında azalmaya etkisi
olduğu görülmüştür. Ayrıca ötimik donemde eşik altı belirtiler gözlemlenmeyen
hastalarda tedavinin daha iyi etki gösterdiği görülmüştür.
Madigan ve meslektaşları (2012) ise, 34 iki uçlu bozukluğu olan kişinin bakımını
sağlayan 47 kişiyle 2 yıl süren bir çalışma yürütmüşlerdir. Bu çalışmada, bakım
verenler Çokaileli Grup Psikoeğitimi (ÇAGP) (Multifamily Group Psychoeducation,
MFGP), Çözüm Odaklı Grup Terapisi (ÇOGT) (Solution Focused Group Therapy,
SFGT) ve Standart İlac Tedavisi (SİT) (Treatment as Usual, TAU) olmak üzere üç
gruptan birine atanmışlardır. ÇAGP grubundakiler 5 hafta boyunca süren 2 saatlik 5
oturuma, ÇOGT grubundakiler her biri 5 hafta süren 5 oturuma katılmışlardır. Son
olarak SİT’deki hastaların yakınları ise bir müdahale almamışlardır. Hastalar ve
bakımverenleri iki sene boyunca izlem çalışmasına katılmışlardır. 1. ve 2. senenin
sonunda alınan ölçümlerde bakımverenler hastalıkla ilgili bilgi düzeyleri ve
yüklendikleri sorumluluklar; hastalar ise yaşam kalitesi ve işlevsellik düzeyleri
bakımından değerlendirilmişlerdir. Araştırma sonucunda ÇAGP ve ÇOGT gruplarında
olan bakımverenlerin bilgi düzeylerinde artış, sorumluluklar ve psikolojik sıkıntılarda 1
yılın sonunda azalma gözlemlenmiş ve 2. yılın sonunda da bu sonuçlar tutarlı kalmıştır.
SİT ile takip edilen katılımcılar için böyle kazanımlar saptanmamıştır. Bunun yanı sıra
ÇAGT ve ÇOGT’ne katılan katılımcıların bakımını üstlendikleri hastaların yaşam
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kalitesinde de artış gözlemlenmiştir. SİT grubundakiler için ise anlamlı bir değişim
bulunmamıştır.
Hubbard, McEvoy, Smith ve Kane (2016) ise psikoeğitimin bakım veren kişilerdeki
etkisini araştırdıkları çalışmalarında 18 kişiyi müdahale grubuna, 14 kişiyi ise kontrol
gruba almışlardır. Müdahale grubundaki katılımcılar 150 dakikalık grup psikoeğitim
oturumlarına birer hafta arayla 2 kere katılmışlardır. Kontrol grubundaki katılımcılar bu
süreçte herhangi bir müdahale almazken, bekleme sürecinden sonra psikoeğitim
programını tamamlamışlardır. Çalışma, bakım veren kişilerin zorluklarla başa çıkma
becerileri açısından kendilerine anlamlı derece daha fazla güvendiklerini (öz-yeterliliğin
artması) ortaya koymuştur. Ayrıca bakım yüküne yönelik algıda değişim ile kaygı,
depresyon ve stres belirtilerinde azalma saptanmıştır. Araştırmaya katılan bakım veren
kişilerin kendilerinin de destek almaları gerektiğine yönelik düşüncelerinde de değişim
olduğu görülmüştür.
1.5.4. Kişilerarası ve Sosyal Ritim Terapisi (Interpersonal and Social Rhythm
Therapy)
Kişilerarası ve Sosyal Ritim Terapisi’nin temel önermesi sosyal rutinlerdeki düzenin ve
kişilerarası ilişkilerdeki istikrarın tekrarlayan duygudurum bozukluklarında koruyucu
bir etkisinin olduğudur (Frank ve ark 2005). Tedavi akut dönemde, eşik altı belirtilerin
varlığında veya remisyon döneminde uygulanabilir. KSRT, günlük rutinlerin ve
uyku/uyanma döngülerinin düzenlenmesini ve istikrarlı hale getirilmesini sağlayarak,
sirkadyen ritimlerin sabit kalmasına yardımcı olmayı amaçlar. Ayrıca kişinin
duygudurumu ile yaşadığı kişilerarası olaylar arasındaki bağlantıları fark etmesini
sağlamaya ve yas, rol değişimleri, rol çatışmaları ve kişilerarası ilişkilerdeki
bozulmaları çözümlemeye çalışır (Frank, Swartz ve Kupfer, 2000; Frank, Gonzalez ve
Fagiolini, 2006; Frank ve ark., 2008). Bireysel psikoterapi olarak uygulanan KSRT’nin
hem akut hem sürdürüm döneminde sosyal ritmlerin düzenlenmesinde, ataklar
arasındaki dönemlerin uzamasında (Frank ve meslektaşları, 2005, 2008; Swartz ve
meslektaşları, 2011) ayrıca intihar girişimlerinin azalmasında (Rucci ve ark., 2002)
etkili olduğu bildirilmiştir.
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Bouwkamp, Kruiff, van Troost, Snippe, Blom ve meslektaşları (2013) grup- KSRT’nin
etkisini incelemişlerdir. 27 iki uçlu bozukluk tanısı olan fakat hastalığını kabul etmekte
ve başa çıkmakta zorlanan katılımcı ile çalışılmıştır. 22 katılımcı çalışmayı
tamamlamıştır. Katılımcılar grup çalışmasının öncesinde her oturumu 1.5 saat süren,
oturumlardaki konuların seçiminin katılımcılara bırakıldığı Sosyal Ritim Terapi
grubuna katılmıştır. Bu eğitime en az 4 hafta gelen katılımcılar çalışmanın ikinci
evresine katılmaya hak kazanmışlardır. Bu hakkı hak kazanan katılımcılardan müdahale
süresince sirkadyen ritimlerinin (uyku düzeni vs.) kayıtlarını tutmaları istenmiştir. Her
oturum sonrasında grup işlevselliğini değerlendirmek amacıyla Clinical Impression
Global Scale (CGI-BP) (Klinik Global İzlenim Ölçeği) doldurulmuştur. Çalışmayı
tamamlamış 22 kişiden 17’si için ilk oturumdan bir sene öncesi ve son oturumdan 1
sene sonrasını gösteren bir hayat çizelgesi oluşturulmuştur. CGI-BP’ye göre anlamlı bir
gelişme ile depresyon belirtilerinde anlamlı bir azalma görülmüştür. İstatistiksel olarak
anlamlı olmasa da mani skorlarında da bir düşüş saptanmıştır. Katılımcıların
depresyonda geçirdikleri zaman, müdahale ve öncesine göre %40 oranında azalmıştır.
Katılımcıların %64.7'si müdahale sonrasındaki 12 aylık süreçte remisyonda kalmıştır.
1.5.5. Farkındalık Odaklı Bilişsel Terapi (Mindfullness-Based Group Cognitive
Therapy)
Farkındalık-Odaklı Bilişsel Terapi, Beck’in depresyon için geliştirdiği modeli (Beck ve
ark. 1979) ile Kabat-Zinn ve meslektaşları tarafından geliştirilen “Farkındalık-Odaklı
Stres Azaltma” (Kabat-Zinn, 1982) modeline dayanmaktadır. Bu modelde depresif
atakların tekrarlamasına neden olan süreçler ele alınır. Terapötik süreçte danışanların
düşüncelerini yargılamadan farkına varmalarını ve olumsuz düşüncelerini zihinlerinde
akıp giden olaylar olarak görebilmelerini sağlamak hedeflenir (Williams ve ark. 2008).
Bilişsel terapide olduğu gibi, bu yaklaşım da düşüncelerin ‘gerçeklermiş’ gibi
yaşanmasını önlemek ve depresif belirtilerin sürmesinde olumsuz otomatik düşüncelerin
rolünün anlaşılmasını sağlamak ile ilgilenmektedir (Teasdale, Segal ve Williams, 1995;
Teasdale, Segal, Williams, Ridgeway, Soulsby ve Lou, 2000; Williams, Alatiq, Crane,
Barnhofer, Fennell ve ark., 2008; Keng, Smoski ve Robbins, 2011). Önemli olan
düşünce içeriğinin ne kadar geçerli olduğu değil, kişinin farkındalığını ve farkındalık ile
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duygu ve düşünceler arasındaki bağlantıyı değiştirebilmesidir (Teasdale ve ark. 1995;
Teasdale, 2000).
Farkındalık-Odaklı Bilişsel Terapi, grup halinde uygulanır ve beceri kazandırmaya
odaklanır. Dikkatin bilinçli şekilde kontrol edilmesine (şimdi ve buradaya
yönlendirilmesi) yönelik becerinin gelişmesi sayesinde farklı bir bilgi işleme süreci
yaratılmaya çalışılır (Teasdale, 1999). Bu sayede olumlu veya olumsuz duygulanımın
hafif şiddette arttığı dönemlerde, duygudurumundaki yükselişin veya düşüşün farkına
varılması ve nüks yaşanmadan atağın engellenmesi amaçlanır (Teasdale ve ark. 1995).
Tedavi protokolü, bireysel oryantasyon oturumunun ardından, sekiz hafta süren, iki
saatlik grup eğitim oturumlarından oluşmaktadır. Grup oturumları süresince
katılımcılardan günde 45 dakika meditasyon yapmaları ve bu esnada düşüncelerini,
duygularını ve bedensel tepkilerini yargılamadan, onlara takılıp kalmadan takip
etmelerine dair ev ödevleri yapmaları istenmiştir. 8 haftalık sürecin sonlarına doğru,
oturumlarda nüksleri önlemeye yönelik stratejiler (örn. “erken uyarı” sistemine aile
üyelerinin dahil edilmesi, nüksün gelişmesini engelleyen stratejilerin yazılı olarak
verilmesi, olumsuz düşüncelerin takip edilmesi) üzerine odaklanılır. Haftalık grup
çalışmaları bitince, dört izlem oturumu (1, 2, 3 ve 4 aylık aralıklarla) yapılır.
Williams ve meslektaşları (2008) 34 tek uçlu depresyon ve 14 iki uçlu bozukluk tanılı
hastadan oluşan örneklemlerinde farkındalık odaklı bilişsel terapinin etkisini seçkisizkontrollü şekilde araştırmışlardır. Çalışmalarında daha çok kaygı belirtilerine
odaklanmışlardır. Müdahale grubundakiler, 8 hafta boyunca haftada iki saat olan
oturumlara devam etmiş ve her gün farkındalık egzersizleri yapmışlardır. Altıncı
haftadan sonra gün boyu süren yoğunlaştırılmış meditasyon oturumuna katılmışlardır.
Örneklemde sadece iki uçlu bozukluk tanısı olan katılımcıların kaygı puanları tedavi
sonrasında önemli derecede azalmıştır. Kontrollerle karşılaştırıldığında, hem iki uçlu
hem tek uçlu hastaların depresyon puanlarınında düşüş gözlenmiştir.
Miklowitz, Alatiq, Goodwin, Geddes, Fennell ve meslektaşları (2009 ) toplam 22
katılımcı (14 İU-I ve 8 İU-II) katılmış fakat 16 katılımcı tamamlamıştır. 8 oturumluk
süreçte iki uçlu bozuklukla ilgili psikoeğitim ve duygudurum dalgalanmalarına yönelik
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farkındalık uygulamaları yapılmıştır. Araştırmada özellikle depresyon ve intihar
düşünceleri ile manik belirtilerde iyileşme ve katılımcıların kendileri tarafından
bildirilen kaygı belirtilerinde azalma saptanmıştır. Fakat örneklemin küçük olmasından
dolayı sonuçlarda istatistiksel bir anlamlılık elde edilemediğinden, Miklowitz ve
arkadaşları makalelerinde bir olgu sunumu da yapmışlardır. Farkındalık egzersizlerini
başarı ile uygulamayı öğrendiği bildirilen kadın katılımcı, bu sayede düşüncelerini
yavaşlattığını, uygulamaların öncül belirtileri fark etmesine yardımcı olduğunu ve
duygularındaki yoğunluğunun azaldığını belirtmiştir.
Bir başka çalışmada Weber, Jermann, Gex-Fabry Nallet, Bondolfi ve Aubry (2010)
ayaktan tedavi gören 23 iki uçlu bozukluk tanısı olan hastanın (İU-, İU-II ve İU-BTA)
hipomanik ve depresif belirtileri ile farkındalık becerileri arasındaki ilişkiyi
incelemişlerdir. Protokole hipomani ve maniyle ilgili bilgi veren dokümanlar eklemişler
ve grup oturumlarında belirtiler üzerine tartışmalar yapmışlardır. Katılımcılar 8 hafta
boyunca, haftada 2 saat süren oturumlara devam etmişler ve 3 ay sonra yine 2 saat süren
izlem oturumuna katılmışlardır. On beş katılımcının en az 4 oturuma geldiği
saptanmıştır. Katılımcıların pek çoğu programdan fayda gördüklerini bildirseler de
farkındalık becerilerinde önemli bir değişim saptanmamış ve bildirdikleri değişimlerin
depresif belirtilerdeki azalmayla bağlantılı olabileceği sonucuna varılmıştır.
Bonvalot, Placines, Bouche, Moigne, Boldi, Millet ve Thym’in (2010) yaptığı
araştırmada ise meditasyon çalışmalarının, iki uçlu bozukluk tanısı almış kişilerin grup
terapilerine katılım oranlarına olan etkisine bakılmıştır. Duygudurum Bozuklukları
Kliniği’nde iki uçlu bozukluk tanısı ile takip edilen katılımcılar 8 haftalık meditasyon
programının yanı sıra nüksleri önlemeye yönelik bilişsel davranışçı terapi programına
devam etmişlerdir. İki programı birlikte alan katılımcıların öz-saygı ve benlik
imgelerine ilişkin değerlendirmelerde olumlu yönde değişimler olduğu ve tedaviyi takip
etme isteklerinin arttığı saptanmıştır.
Chadwick, Kaur, Swelam, Ross ve Ellett (2011) meditasyon pratiğinin iki uçlu
bozukluğu olan kişilerin duygudurumlarındaki dalgalanmalarla baş etmelerine etkisini
nitel analiz yoluyla ele aldıkları araştırmalarında en az 18 haftadır meditasyon yapmaya
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devam eden 12 katılımcıyla görüşmeler yapmışlardır. FOBT’den temellenen süreçte
nefes meditasyonu, beden tarama, farkında olarak yemek yeme (mindful eating), seslere
ve duygulara odaklanma, farkında olarak yürüme gibi tekniklerden faydalanılmıştır.
Katılımcıların eylemlerini bilincinde olarak yapmaya odaklanmalarını sağlamak
amaçlanmıştır. Görüşmelerin tematik analizinin sonucunda yedi tema ortaya çıkmıştır:
şimdide olana odaklanma, duygudaki değişimi daha net olarak fark edebilme, kabul,
farklı duygu durumlarındayken meditasyon pratiğini deneme, olumsuz duygulanımı
azaltma, olumsuz duygularla farklı şekilde ilişki kurma, duygudurumun etkisini
azaltma. Bütün katılımcıların çalışmadan fayda gördükleri ve değişim sürecine ilişkin
farkındalık kazandıkları ifade edilmiştir.
Ives-Deliperi, Howells, Stein, Meintjes ve Horn (2013) ise 23 iki uçlu bozukluk tanısı
almış katılımcıyı 8 haftalık FOBT öncesi ve sonrasında nöropsikolojik ölçümler ile
FMRI yoluyla değerlendirmişlerdir. Programın sonunda kaygı belirtilerinde düşme,
duygu düzenleme becerilerinde artış, özellikle medial PFK’deki aktivasyon artışı ile
çalışma belleği, uzamsal bellek ve sözel akıcılık testlerinde gelişme saptamışlardır.
Araştırma bulguları meditasyon uygulamaların özellikle medial PFK’te aktivasyonla
ilişkilendirilebileceğini işaret etmektedir. Bu araştırmanın psikoterapinin etkisinin
nörogörüntüleme yoluyla değerlendirilmesi açısından da önemli olduğu
düşünülmektedir.
1.6. BÜTÜNCÜL BİLİŞSEL MODEL
1.6.1. Modelin Tanıtımı
Bütüncül Bilişsel Model (Mansell, Morrison, Reid, Lowens ve Tai, 2007) bilişsel–
davranışçı modelden temellenmekle birlikte, psikozların

üstbilişsel yaklaşımı

(Morrison, 2001) ile “tanı-ötesi” (transdiagnostic) süreçler yaklaşımını (Harvey,
Watkins, Mansell, ve Shafran, 2004)

bütünleştirmiştir. Psikozların üstbilişsel

yaklaşımında kaygı, psikotik deneyimlerin gelişiminde ve sürmesinde kimi zaman
doğrudan kimi zaman dolaylı olarak etkili olmaktadır. Ayrıca psikotik belirtilerin bir
kısır döngü içinde yaşandığını savunmaktadır (Morrison, 2001). Ruhsal hastalıkların
bilişsel kavramsallaştırmasında psikotik özellikli olan veya olmayan pek çok bozuklukta
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girici düşüncelerin (örneğin, bedensel durumlara dair katastrofik çıkarımlar) olması
dikkat çekmektedir. Psikotik deneyimlere ilişkin olumlu inançlar sanrılar ve varsanıların
ortaya çıkmasıyla ilişkiliyken olumsuz inançlar bu deneyimlere dair rahatsızlıkla
bağlantılıdır (Morrison ve Wells, 2003; Morrison, Gumley, Schwannauer, Campbell,
Gleeson, Griffin ve ark., 2005).Yaşam olayları sonucu gelişen inançlarla bağlantılı olan
bu değerlendirmeler duygudurum düzensizliklerine neden olabilen öz-düzenlemeye
(self-regulation) dair işlevsel olmayan stratejilerin seçilmesiyle de ilişkilidir. Örneğin,
tekrarlayıcı düşünme (ruminasyon), tehditi takip etme (threat monitoring) veya
uyumsuz meta-bilişsel inançlar (ör. Endişe, bana baş etmemde yardımcı oluyor veya
endişelendiğimde herşey kontrolümden çıkıyor.) (Morrison ve Wells, 2007; Morrion,
French ve Wells, 2007).
“Tanı-ötesi” süreçlerle kast edilen duygusal bozuklukların çoğunun ortak bilişsel ve
davranışsal süreçleri (örn. tekrarlayıcı düşünme, kaçınma davranışları, güvenlik
davranışları) olmasıdır. Mansell ve arkadaşları (2009) BDT’nin bozuklukluğa-özgü
(disorder-specific) bir yaklaşıma sahip olduğundan farklı bozuklukların farklı tetikleyici
ve sürdürücü etmenlerle ilişkili görüldüğünü, bu bağlamda farklı protokollere ihtiyaç
duyulduğunu ifade etmişlerdir. Fakat farklı araştırmacılar belli bilişsel ve davranışsal
süreçlerin pekçok psikolojik bozuklukta ortak olabileceği üzerine çalışmalar
yapmışlardır, örneğin kendine-yönelik dikkat (self-focused attention) (Ingram, 1990),
düşünce baskılaması (Purdon, 1999) gibi. Harvey ve meslektaşları (2004) ise tanı-ötesi
süreçleri dikkat (seçici dikkat-dışsal ve içsel, dikkat kaçınması (attentional
avoidance)), bellek (açık seçici hafıza, tekrarlayıcı hatıralar, aşırı genel hafıza),
yargılama [yorumsal yanlılık (interpretational bias), beklenti yanlılığı (expectancy
bias), duygusal yargılama (emotional reasoning)], düşünme (tekrarlayıcı olumsuz
düşünme, olumlu ve olumsuz meta-bilişsel inançlar, düşünce baskılaması) ve davranış
(kaçınma ve güvenlik davranışları) başlıkları altında toplamışlardır. Tanı-ötesi
yaklaşımın BDT ile bütünleştirilmesi, sürdürücü etmenlerin ortak olduğunun kabulüne
dayanmaktadır. Ayrıca bilişsel ve davranışsal süreçlerin sağlıklı kontrollere kıyasla
daha arttığını ve bunun da belirtilerin gelişmesine ve sürmesine neden olduğunu temel
almaktadır (Harvey ve ark., 2004). Bu yaklaşımın ortaya çıkışı, pek çok psikolojik
bozukluğun eş tanı halinde görülmesi (Kessler ve ark., 2005) gerçeğiyle de alakalıdır.
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Yukarıdaki bölümlerde anlatıldığı üzere, tanı-ötesi BDT, farklı bir seçenek olarak, genel
ve çoklu süreçlerle ilgilendiğinden, bilişsel ve duygusal işlevselliği bütüncül şekilde ele
alır (Mansell ve ark., 2009). Psikozların üstbilişsel yaklaşımı da psikolojik belirtilerin
sürmesindeki döngüsel süreçten bahseder. Her iki yaklaşımdan temellenen Bütüncül
Bilişsel Model ise duygudurumundaki dalgalanmalar ve iki uçlu bozuklukları anlamak
ve anlaşılır şekilde ifade etmek üzere geliştirilmiştir (Mansell ve ark., 2007). Bu modele
göre, hipomanik özellik (trait) bozukluğu devam ettiren bir etmen değil, tanı-ötesi
sürecin bir parçasıdır. İyi hissetmekten korkmak, bozukluğun sürmesine sebep olur,
özellikle sürekli çaresizlik ve yabancılaşma hisleri kişinin yaşam hedeflerinden
uzaklaşmasına neden olur. Olumlu duygudurumların işlemlenmesi sırasında aşırı
değerlendirmeler hipomanik özelliklerle (iki uçlu bozukluğun fenotipi) bağlantılıdır
(Mansell, 2016).

Örneğin, bir kişi olumlu duygudurumu depresif duygudurumun

‘labirentinden çıktığı’ (Mansell, 2016; pp.235) şeklinde yorumlarsa o zaman hipomanik
özellikler çok daha belirginleşmeye başlar. Hipomanik özellik (‘endofenotip’, Mansell,
2016, s. 234) iki uçlu bozukluğa dönüşmeyebilir, tam tersi olumlu özellik olarak
görülebilir. Hipomanik endofenotipin iki uçlu bozukluğa dönüşmesine yol açan
etmenler ise şunlardır: travma geçmişi (ör. Garno, Goldberg, Ramirez, Ritzler, 2005),
genetik yatkınlık (ör. Backlund ve ark., 2007) , manideki olumsuz duygulanım (manide
yükselmiş duygudurum değil, disfori, manideki pek çok belirtiyle ilişkilidir, Mansell ve
Pedley, 2008), eştanılar (ör. Kessler ve ark.,2005), tanı-ötesi süreçler [olumsuz
duygulanım (Johnson ve ark., 2008), aşırı genel hafıza (Mansell ve Lam, 2004),
düşünce baskılaması (Miklowitz ve ark., 2010), dürtüsel uyumsuzluk (Kwapil ve ark.,
2000)]
Modele göre, duygudurum dalgalanmaları içsel durumlardaki çoklu, aşırı, birbiriyle
çelişen ve kişiselleştirilmiş inançlardan dolayı sürdürülür (Mansell, 2006; Mansell,
2010). Örnekle açıklamak gerekirse, duygudurum dalgalanması yaşayan bir kişi uçuşan
düşüncelerini zekasının bir göstergesi olarak görürken, aynı zamanda geçmiş
yaşantılardan kaynaklı olarak uçuşan düşüncelerinin kontrolünü kaybetmesine ve
kendini rezil etmesine neden olacağını düşünebilir. Böylece içsel durumdaki bir değişim
(düşünce uçuşması) aynı anda iki farklı şekilde yorumlanabilmektedir.
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Mansell’e (2006) göre, bu model altı bileşenden oluşmaktadır. Bunlar;
a.

içsel durumdaki değişimler (change in internal state),

b.

aşırı kişisel anlam veren değerlendirme (appraisal of extreme personal

meaning),
c.

yükselme davranışları (ascent behaviors),

d.

çökme davranışları (descent behaviors),

e.

kişinin duygu düzenlemeye, kendine ve başkalarına dair inançları (beliefs about

affect regulation, the self and others) ile
f.

yaşam deneyimleridir (life experiences).

Aşağıdaki bölümde modelin bileşenlerinin ayrıntılı açıklamasına yer verilecektir. İlk iki
bileşenin birlikte açıklanması konunun daha bütünlüklü anlaşılması açısından tercih
edilmiştir.
a. İçsel Durumdaki Değişimler ve Aşırı Kişisel Anlam Verme
Bu modelin ilk basamağında, farkındalık intrüzyonları (yani fizyolojik, duygusal veya
bilişsel alanlardaki içsel değişimler) yanlış değerlendirilerek aşırı kişisel bir anlam
çıkartılır. Fizyolojik değişimler “huzursuz”, “yerinde duramaz” şeklinde yaşanırken;
duygudurumundaki değişimler “üzgün”, “huzursuz ve tedirgin” veya “yükselmiş” vb.,
bilişteki değişimler düşünce uçuşmaları şeklinde yaşanabilir. ‘Farkındalık intrüzyonları’
(intrusions into awareness) olarak da tanımlanan bu değişimlere verilen aşırı kişisel
anlamlar başarı elde etme, zayıfsızlık/yetersizlik veya olası bir felaketi önleme amacı
taşıyabilir. Korkulan felaketler, yaklaşan bir depresyon veya mani atağının kişi için
sonuçlarıyla ilişkilidir. Başarıya dair tahminler geçmiş depresyon atağı deneyimleriyle
veya başka bir zorluk/başarısızlık durumuna karşı zafer kazanmayla ilişkilidir.
Zayıflıkla kast edilen ise aktivasyonun arttığı durumlarda verilen tepkilere dairdir,
örneğin ‘Bu kadar huzursuz olup, yerimde duramadığım için kendimden utanmalıyım.’
Davranışlar durumu kontrol etmeye yöneliktir, fakat kişinin durumu yeniden
değerlendirmesini veya bu içsel değerlendirmelerin birbirleriyle çeliştiklerinin fark
edilmesini engellerler (Mansell, 2009; Mansell, 2016).
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Mansell, Morrison, Reid, Lowens ve Tai’ya (2007) göre, içsel durumlara aşırı kişisel
değerlendirmeler beş kategoriye ayrılmaktadır: a) öz-başarı (self-success) (örn.
‘İstediğimi yapmak için gücüm var’), b) öz-eleştiri (self-critical) (örn. ‘Kendimi aptal
durumuna düşürüyorum.’), c) sosyal onay (social approval) (örn. ‘Eğer çevremdeki
herkes için özel olursam, bütün sorunlarım kaybolur.’), d) diğer-olumsuz

(other-

negative) (örn. ‘İstediğimi elde etmek için çok çabaladığımda, diğer insanlar beni
durdurmaya çalışırlar.’), e) felaketleştirme (catastrophic) (örn. ‘Aklımı kaybetmek
üzereyim.’).

İçsel durumlara dair değerlendirmeler aşırı kişisel olmalarının yanı sıra, çoklu, ve
çelişkilidirler. Buna göre duygudurumundaki dalgalanmaları birden fazla aşırı içsel
durum değerlendirmesine neden olabilir. Örneğin, bir kişi aşırı durgun olduğu bir
durumu felaketleştirerek “depresyona gireceğim ve bir daha iyileşemeyeceğim”
şeklinde değerlendirirse çökkün duygudurum, aşırı aktif olmasını ise “kendimi enerji
dolu hissettiğimde, son derece eğlenceli ve esprili biri olurum” diye olumlu yönde
değerlendirirse duygudurumunda yükselme yaşayabilir. Aynı şekilde yükselmiş bir
duygudurumda iken aşırı olumsuz değerlendirmeler yaparak, “çok heyecanlı ve yerinde
duramaz hissettiğimde, kendimi aptal durumuna düşürüyorum” şeklinde düşünebilir.
Bir başka örnekle, yerinde duramaz hissetmek depresyondan çıkmanın tek yolu gibi
gelirken, aynı zamanda çılgına dönmenin ve hastaneye yatmanın işareti de olabilir. İki
uçlu bozukluğu olan kişiler için kendilerini enerjik hissetmeleri hem onları başarıya
götüren bir durumken hem de felakete götürecek bir durum olabilir. Bütüncül Bilişsel
Model, bu açıdan Scott ve Pope’un (2003) hipomanide olumlu ve olumsuz öz-saygı
örüntülerinin

eş

zamanlı

olarak

var

olduğuna

işaret

eden

bulguları

ile

desteklenmektedir.

Yükselmiş duygudurum hakkında hem olumlu hem olumsuz düşünme, iki uçlu
bozuklukta yaygın olarak görülmektedir (Mansell ve ark., 2011). İyi hissetmekten
korkmak, hastalığın sürdürücü etmenlerinden biridir. Bu korku çaresizlik ve
yalnızlaşmaya da neden olarak, kişinin yaşam amaçlarından uzaklaşmasına yol açar
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(Mansell, 2016). Kelly ve arkadaşları (2011) yüksek aktivasyon durumlarının aşırı
olumlu veya aşırı olumsuz yorumlanmasının mani veya depresyonu yordayıp
yordamadığını araştırdıkları çalışmalarında, olumsuz değerlendirmelerin atak olasılığını
daha çok yordadığını görmüşlerdir.

İçsel durumlardaki değişimlere dair aşırı, birbiriyle çelişen inançların sayısı ve düzeyi,
duygudurum

dalgalanmalarının

varlığıyla

ilişkilidir

ve

gelecekte

yaşanacak

dalgalanmaları da yordar (Mansell, 2010). Dodd, Mansell, Sadhnani, Morrison ve Tai
(2010) içsel durumlara dair birbiriyle çelişen ve kişiselleştirilmiş değerlendirmelerin
fazla olmasının üç ay sonraki hipomani ve depresyon belirtilerini yordadığını
saptamışlardır. Olumlu değerlendirmeler ise olumsuz değerlendirmelerle birlikte atak
olasılığını arttırmaktadır. Başka bir grup araştırmacı da aşırı değerlendirmelerin kişinin
kısa süre içinde yeni bir duygudurum atağı yaşamasına sebep olduğunu saptamışlardır
(Stange, Sylvia, Magalhaes, Frank, Otto ve arkadaşları, 2013; Stange, Adams, O’GurroMoore, Weiss, Ong ve ark., 2015)
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Tetikleyici	
  olay	
  

İçsel	
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  ve	
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  stratejik	
  inançlar	
  
dahil)	
  

Yaşam	
  deneyimleri	
  
(güncel	
  ortam	
  ve	
  diğerlerinin	
  tepkileri	
  dahil)	
  

Şekil 1.1. Duygudurum dalgalanmaları ve iki uçlu bozuklukların bilişsel modeli (Mansell ve
ark.dan (2007) alınmıştır. Tablo Maçkalı (2012) tarafından Türkçe’ye çevirilmiştir.)

Mansell ve ark. (2007) göre, iki uçlu bozukluğu olan kişiler içsel durumlarına dair tek
bir işlevsel olmayan inanç yerine birbirleriyle çelişen inançlara sahiptirler. Mansell ve
ark.na (2011), iki uçlu bozukluğu olan kişilerin hipomanik veya manik yükselme
sırasında, davranışlarını aşırı olumlu (örn. çok hırslı) veya olumsuz (örn. eleştirel)
inançlara göre belirlediklerinden ve sosyal çevrelerinden gelen tepkileri dikkate
almadıklarından bahsetmişlerdir. Manide görülen bu karma değerlendirmeler iki uçlu
bozukluğu olan kişilerin “-miş gibi hissederek” aşırı eleştirel veya kontrolcü olarak
gördükleri diğerlerine kendilerini kanıtlamaya çalışmalarına neden olur. Bu çaba bir
noktadan sonra iki uçlu bozukluğu olan kişilerin “kontrolünü kaybetmiş” hissetmelerine
neden olabilir.
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b. Yükselme Davranışları
Bu modelde davranışsal tepkiler “yükselme” ve “çökme” davranışları olarak ikiye
ayrılmaktadır. “Yükselme” davranışları aktivasyon seviyesini arttırmaya veya kontrol
etmeye yönelik davranışlardır. Örnek olarak, daha az uyuma, sosyal önerileri
görmezden gelme, zihinsel olarak devamlı planlar yapma, uyarıcı maddelar kullanma
verilebilir. Risk alma davranışlarındaki artış da “yükselme” davranışları olarak
yorumlanmaktadır. Bir başka örnekle açıklamak gerekirse, duygudurumundaki
yükselmeyle birlikte uçuşmaya başlayan düşüncelerini muhteşem zekasına bağlayan bir
kişi, düşünme akışını hızlandırmak için uyarıcı maddeler kullanmayı deneyebilir.
Mansell ve Lam’in 2006 yılında yaptıkları bir araştırmada ötimik İU-I ve remisyondaki
tek uçlu depresyon hastaları ile hiç depresyon atağı yaşamamış sağlıklı kontrolleri
tavsiye alma bakımından karşılaştırmışlardır. Araştırmanın sonunda yüksek duygu
indükleme grubundaki iki uçlu bozukluğu olan kişilerin hedef-odaklı bir görevde öneri
almakta zorlandıkları görülmüştür. Yükselme davranışlarını normal hedefe-odaklı
davranıştan ayıran şey ise, aktivasyon düzeyindeki artmanın gerçekte herhangi bir
başarı getirmese de kişisel bir başarı olarak değerlendirilmesiyle ilişkili olmalarıdır
(Mansell, 2006). Knowles, Tai, Christensen ve Bentall (2005) 528 kişilik öğrenci
örnekleminde yaptıkları araştırmada tekrarlayıcı düşünme ve risk almanın depresyon ve
hipomani ile ilişkili olduğunu saptamışlardır.
Mansell ve ark. (2007) “yükselme” davranışlarını dört başlık altında toplamışlardır:
içsel (örn., devamlı hedefler koyma, aşırı endişe), fiziksel (örn., çok az uyuma veya hiç
uyumama, uyarıcı maddeler kullanma), davranışsal (örn., bir şeyleri hızlı hızlı yapma,
tepkisel davranma) ve sosyal (örn., önerileri göz ardı etme, insanları gece yarısında
konuşmak için arama). Bu davranışlar zayıf başa çıkma stratejileriyle benzerlik
göstermektedir. Fletcher, Parker ve Manicavasagar (2013) iki uçlu bozukluğu olan
katılımcıların

olumsuz

duygulanım

karşısında

risk

alma

davranışı

gösterme

olasılıklarının daha fazla olduğunu saptamışlardır. Özellikle iki uçlu-II bozukluğu olan
kişilerin olumsuz bir duygulanım yaşadıklarında daha az destek arama eğiliminde
olduklarını görmüşlerdir.
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c. Çökme Davranışları
“Çökme” davranışları, aktivasyon seviyesinde azalmayı sağlamak için devreye girerler
(Mansell, 2007). İki uçlu bozukluğu olan kişi, remisyon döneminde içsel durumlarına
(düşünce, duygu, bedensel belirti) dair içgözlemler yaptıkça çökme davranışları ortaya
çıkar. Örneğin, kişi üzüntüsünü abartılı şekilde değerlendirirse “acınası gözüktüğüm
için kimse beni istemeyecek” gibi düşünebilir. İki uçlu depresyonda kişi önceden var
olan aşırı, katı, hedefe-odaklı inançları sebebiyle davranışlarındaki birtakım
değişimlerin sonuçlarından kaçınmak için devamlı düşünür, yani bu kısır döngüde
tekrarlayıcı düşünme kişinin durumu ve davranışlarını düzenleyecek gerçekçi şekilde
davranmasını engeller (Mansell, Colom ve Scott, 2005).
Mansell ve meslektaşlarına (2007) göre, bu davranışlar ise üç başlık altında toplanabilir:
içsel (örn. bastırma, öz-eleştirel düşünme, tekrarlayıcı düşünme); davranışsal (örn.
yüksek dozda ilaç alma, etkinliklere katılmama); sosyal (örn. daha bağımlı olmak, içe
çekilme, diğer insanlarla görüşmeme). Başka bir örnek olarak, Thomas ve Bentall
(2005) hipomanik özellikler gösteren üniversite öğrencilerinin duygusal inişlerle başa
çıkmak için risk alma, tekrarlayıcı düşünme ve dikkat dağıtmayı kullandıklarını
bulmuşlardır.
Kaygının eşlik ettiği eşik altı depresif belirtiler iki uçlu bozukluğu olan kişilerin
“çökme” davranışlarının ardından görülmektedir (Mansell ve ark., 2007). Modeldeki
döngüsel süreç dikkate alındığında duygu durumundaki yükselmeden kaçınmak için
“çökme” davranışlarını kullanmak uzun dönemde eşik altı belirtilerin sürmesine neden
olmaktadır. Judd ve arkadaşları (2002) iki uçlu bozukluğu olan kişilerin günün %30-50
arasındaki bölümünde depresif ve zaman zaman da eşik altı hipomanik belirtiler
yaşadıklarını bildirdikleri çalışmaları psikososyal müdahalelerde eşik altı belirtilerin
varlığının dikkate alınmasını işaret etmektedir.

d. Kişinin Kendine ve Diğer İnsanlara İlişkin İnançları ile Duygu Düzenlemeye
Yönelik İnançları
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Bu inançlar, diğer insanlar hakkında yapılan ideal, olumlu ve/ya olumsuz
değerlendirmeleri, manik belirtilerin felaketleştirilmesiyle ilişkili inançları ve
kültürel/sosyal açıdan uygunsuz görülebilecek manik belirtilerle ilgili değerlendirmeleri
kapsamaktadırlar. Başkaları hakkında yapılan olumsuz değerlendirmeler saldırganlık,
huzursuzluk ve gerginlik ile paranoyayla; katastrofik değerlendirmeler kaygı, disfori ve
panikle; kültürel açıdan uygunsuz değerlendirmeler ise psikotik belirtilerle ilişkili olarak
görülmektedir. Bu değerlendirmeler kişiden kişiye değiştiği gibi, bir kişinin manik
dönemi boyunca değişikliğe uğrayabilirler (Mansell, 2006; Mansell ve ark., 2007).
Deneyimler yoluyla kazanılan bu inançlar farklı tetikleyici olaylarla ilişkili içsel durum
değerlendirmelerini ve bu değerlendirmeler sonucu ortaya çıkan davranışları
etkileyebilirler.

Örneğin, Carver ve Johnson (2009), maniye eğilimin ödül

duyarlılığıyla, yoğun pozitif duygularla, olumlu genellemelerle, yüksek hedefler
koymakla, düşük dürtü kontrolüyle, olumlu duyguları arttıracak ve devam ettirecek
stratejileri bulmakla ve risklere dair duyarlılıklarının azalmasıyla düşük düzeyde de olsa
ilişkili olduğunu saptamışlardır. Diğer taraftan, depresyona eğilimin yoğun olumsuz
duygularla, olumsuz genellemelerle, olumlu duygulardan zevk alamamayla, tehdit
duyarlılığıyla aynı ölçüde ilişkili olduğunu görmüşlerdir.
İki uçlu bozukluktaki üst-bilişsel inançlara ilişkin yapılan araştırmalara bakıldığında,
Taylor, Morrison ve Bentall (2006) ise depresyon ve mani ataklarında kişilerin sıklıkla
yararlı olmayan düşünce kontrol stratejileri (unhelpful thought control strategies)
kullandıklarını, ayrıca özellikle depresyonda olanların ve daha düşük oranda manik
dönemdekilerin işlevsel olmayan üstbilişlerin remisyondakilerden daha fazla olduğunu
bulmuşlardır (akt. Mansell ve ark., 2007). Sarısoy ve arkadaşları (2014) tek uçlu ve iki
uçlu depresyon gruplarında sağlıklı kontrollere göre endişeye ilişkin olumsuz inançların
(kontrol edilemezlik ve tehlikeye dair) ve düşünceleri kontrol etme ihtiyacının daha
belirgin olduğunu saptamışlardır. İki uçlu depresyon grubunda daha fazla olduğu
görülen üst-bilişsel inançların endişeyle de ilişkili olduğu görülmüştür.
Duygu-düzenleme becerileri açısından ele alındığında, iki uçlu bozukluk tanısı almış
kişilerin duygu düzenlemede baskılama ve yeniden değerlendirmeyi daha sık
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kullandıkları, fakat duygu düzenlemek için sarf ettikleri gayret ile elde ettikleri
başarının arasında mesafe olduğu saptanmıştır (Gruber, Harvey ve Gross, 2012). Green
ve

arkadaşları (2011)

felaketleştirme,

kendini

suçlama

ve

bilişsel

yeniden

çerçevelemenin iki uçlu bozukluk için yatkınlaştırıcı etmenler olabileceği çıkarımını
yapmışlardır. Carl, Soskin, Kerns ve Barlow (2013) iki uçlu bozuklukta olumlu
duygusal uyaranların otomatik olarak seçildiğinden, duygu-odaklı ve kendi odaklı
tekrarlayıcı düşünmenin daha yaygın olduğundan bahsetmişlerdir. Ayrıca kimi zaman
hedeflerin aşırı olumlu değerlendirilmesinin, daha hırslı kendi-odaklı hedeflerin artışıyla
bağlantılı olabileceğini dile getirmişlerdir. Edge ve meslektaşları (2013) iki uçlu
bozukluğu olan katılımcıların çoğunluğunun maniyi önlemek için en azından bir tane
keyif verebilecek, ödüllendirici etkinlikten uzak durduklarını ve olumlu duygulanımdan
etkilenmemeye çabaladıklarını bildirmişlerdir. Becerra ve arkadaşları (2013) ise iki uçlu
bozukluğu olan gruptakilerin tek uçlu depresyon ve kaygı bozuklukları grubundakilere
kıyasla, duygularını kabul etmek, duygularını fark etmek ve duygusal netlik konusunda
zorluk yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Wolkenstein, Zwick, Hautzinger ve Joorman
(2014) ise sağlıklı kontrollerle kıyaslandığında ötimik iki uçlu ve tek uçlu bozukluğu
olan kişilerin tekrarlayıcı düşünme, felaketleştirme, kendini-suçlamaya daha yatkın
olduklarını fakat olumlu yeniden değerlendirme yapmada ve başka bir bakış açısından
bakmakta zorlandıklarını görmüşlerdir. Van Rheenen, Murray ve Rossell (2015) iki
uçlu bozukluğu olan kişilerde dürtü kontrolüne dair yaşadıkları zorlukların hipomanik
eğilimi arttırdığını, duygu düzenleme stratejilerine zayıf erişimleri olmasının ise
depresif belirtileri arttırdığını saptamışlardır.
e.

Yaşam Deneyimleri

Mansell ve ark. (2007), Bütüncül Bilişsel Model’de yaşam deneyimlerini üç farklı
düzeyde ele almaktadırlar. Bunlar: 1) işlevsel olmayan inançlara neden olan erken
dönem bağımsız olaylar (early independent events), 2) “yükselme” ve “çökme”
davranışlarının etkisiyle oluşan ve içsel durum değişikliklerine neden olan kısmi
bağımsız olaylar (partially independent events) ve 3) yinelemeler sonucunda sarmal
haline gelen kısır döngülerle ilişkili bağımlı olaylar (dependent events).
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Bağımsız yaşam olayları ile kast edilen erken dönemde yaşanan travmatik olaylardır.
Garno, Goldberg, Ramirez ve Ritzler (2005) çocukluk döneminde ihmal, kötüye
kullanım gibi yaşam olaylarının iki uçlu bozukluğu olan 100 kişilik örneklemin
yarısında görüldüğünü saptamışlardır. Duygusal ihmal ile yaşam boyu madde kötüye
kullanımı eş tanısı ve hızlı döngülülük arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.
Yaşam boyu intihar girişimleri ile çocukluk döneminde yaşanan cinsel taciz arasında da
anlamlı bir bağlantı olduğu saptanmıştır Reid (2005) ise maniye yatkınlığın erken
dönemde yaşanan duygusal ihmal ve fiziksel ihmal ile duygusal istismar ve fiziksel
istismarla ilişkiliyken, cinsel taciz ile maniye yatkınlıkla arasında bir ilişki olmadığını
bulmuştur (akt. Mansell ve ark., 2007). Sala, Goldstein, Wang ve Blanco (2014) 1600
iki uçlu-I ve iki uçlu-II bozukluğu olan kişiden oluşan örneklemin hemen hemen
yarısında çocukluk döneminde olumsuz yaşantılar olduğunu saptamışlardır. Olumsuz
yaşantı sayısının fazla olmasının sigara bağımlılığıyla, madde kullanım bozukluğuyla,
kaygı bozukluklarıyla ilişkili olduğunu görmüşlerdir.
Bütüncül Bilişsel Model’de kısmi bağımsız olaylar ise ikiye ayrılmaktadır. Birincisi,
sirkadyen ritimde düzensizliklere yol açan olaylar, psikoaktif madde kullanımını,
çevresel uyaranlarının çok fazla olduğu gece kulübü gibi ortamlarda bulunulmasıdır.
Ashman, Monk, Kupfer, Clark, Myers, ve arkadaşları (1999) sosyal ritim ve
duygudurum atakları arasındaki ilişkiyi hızlı döngülü iki uçlu hastalar ile sağlıklı
kontrolleri karşılaştırarak incelemişler ve klinik grubun sosyal ritminin azaldığını (ör.
geç uyanma) görmüşlerdir. Günün özellikle sabah bölümündeki etkinliklerin
zamanlamasında gecikme olduğu ve bu gecikmelerin de özellikle depresif dönemlere
denk geldiği bulunmuştur. Malkoff-Schwartz ve ark. (1998) ilk ataktan sekiz hafta
öncesinde sosyal ritmi bozan olayların görülme oranının sekiz hafta sonrasına oranla iki
uçlu grupta yaklaşık iki kat fazla olduğunu saptamışlardır. Ayrıca, bu tip olayların
manik ataklar öncesinde görüldüğünü bulmuşlardır. Aynı ekip 2000 yılında hastalık
başlangıcı öncesindeki 8 ile 20 hafta ile her katılımcının atak dönemi öncesindeki atak
geçirmediği dönemleri karşılaştırmışlardır. Araştırmaya iki uçlu manik (n=21), bipola
iki uçlu depresif (n=21), hızlı döngülü iki uçlu (n=24) ve tek uçlu depresif (n=44)
katılımcılar dahil edilmiştir. Manik katılımcıların hızlı döngülü ve tek uçlu katılımcılara
göre başlangıç öncesindeki dönemde kontrol dönemlerine kıyasla daha fazla sosyal
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ritmi bozan olay yaşadıklarını görmüşlerdir. Ayrıca, manik katılımcılar 8 haftalık
kontrol dönemine oranla ilk atak öncesindeki 8 hafta içinde daha fazla sosyal yaşam
olayı tariflemişlerdir.
Kısmi bağımsız olaylar kapsamındaki ikinci bileşen, kişisel hedeflerin başarısı veya
başarısızlığını

ve

diğer

insanların

davranışlarının

abartılı

değerlendirmelerini

kapsamaktadır. İkinci tür olaylara örnek olarak aile üyelerinin iki uçlu bozukluğu olan
kişinin davranışlarındaki ufak değişimleri olumsuz olarak değerlendirip, aşırı korumacı
veya eleştirel davranmaları ve kişinin de bunları değerlendirmeden iki uçtan birinde, ya
tamamen kabul edip ya da karşı çıkarak, tepki vermesi verilebilir (Mansell ve ark.,
2007). Alanyazında bu konuyla ilgili çalışmalar incelendiğinde, iki uçlu bozukluğa
yatkınlığı olan kişilerin ödüle, hedefi elde etmeye yönelik uyaranlara daha fazla
psikofizyolojik tepki verdikleri çeşitli araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur
(Meyer ve ark., 1999, Johnson ve Carver, 2006, Harmon-Jones, Abramson, Sigelman,
Bohlig, Hogan ve ark. 2008; Harmon-Jones, Abramson, Nusslock, Sigelman, Urosevic
ve ark., 2002). Aynı zamanda, iki uçlu bozukluğu olan veya buna yatkınlığı olan
kişilerin küçük başarılara veya olumlu duygudurum değişimlerine daha fazla bilişsel
tepkiler verdikleri gözlenmiştir (Feldman, Joorman ve Johnson, 2008; Carver ve
Johnson, 2009). Alloy ve arkadaşları (2006) iki uçlu-II ve siklotimik bozukluğu olan
kişilerden oluşan bir örneklemde yüksek kişisel standartlar ve öz-eleştiri gibi bilişsel
stillerin negatif yaşam olaylarıyla bir araya geldiklerinde, depresif belirtilerde artış
olduğunu, pozitif yaşam olaylarıyla bir araya geldiklerinde ise hipomanik belirtilerde
artış olduğunu gözlemişlerdir. İki uçlu bozukluğu olan kişilerin ailelerinin duygu
dışavurumlarına ilişkin araştırmalarda, duygu dışavurumunun yüksek olduğu ailelerde
akut bir atak sonrası dokuz ay içinde bir nüks yaşanma olasılığının 2-3 kat daha yüksek
olduğu görülmüştür (Miklowitz, 2004). Bir başka çalışmada Kocabıyık, Beştepe,
Karşıdağ, Kükürt ve Alpay (2005) yakınlarının duygu dışavurumunun daha yüksek
olduğu grupta yineleme sayısının ve hastaneye yatış sayısının fazla olduğunu, ilaç
uyumunun ise düşük olduğunu saptamışlardır.
Bağımlı yaşam olayları ise atak döneminde ve bu dönemin ardından yaşanan olayları
(örneğin hastaneye yatma, damgalanma, ilişkilerin bozulması gibi) kapsar. Tanı ve
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hastalıkla ilgili kişiye verilen bilgi veya psikososyal müdahalelerin yetersizliği iki uçlu
bozukluğu olan hastaların duygudurumlarındaki değişimleri katastrofik şekilde
değerlendirmelerine neden olabilir. İki uçlu bozuklukta içselleştirilmiş damgalanmanın
etkisi üzerine yapılan araştırmalar, içselleştirilmiş damgalanmanın gerek işlevsellik ve
yaşam kalitesi gerekse hastalık süreci üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu
göstermektedir (Çam ve Çuhadar, 2012; Latalova, Ociskova, Prasko, Kamaradova,
Dfelenova, ve ark., 2013; Üstündağ ve Kesebir, 2013). Cerit, Filizer, Tural ve Tufan
(2014) iki uçlu bozukluğu olan kişiler için ayrımcılık ve reddedilmeden kaçınmanın
kişilerarası ilişkiler alanında önemli bir mesele olduğunu ifade etmişlerdir. Aydemir
(2013) ise damgalanma hissinin işlevsellik üzerine etkisini araştırdığı çalışmasında,
damgalanma hissinin özellikle kişilerarası ilişkileri etkilediğini, ayrıca mesleki
işlevsellik üzerine de olumsuz bir etkisi olduğunu saptamıştır. Kahr Nilsson,
Kugathasan ve Nielsen Straarup (2016) ise özellikle mesleki beceri ve hastaneye yatışla
ilişkili düşüncelerin içselleştirilmiş damgalanmadan etkilendiğini işaret etmişlerdir.
Çuhadar ve Çam’ın 2014 tarihli çalışması ise içselleştirilmiş damgalanmaya yönelik
psikoeğitim programının katılımcıların hastalığı algılayışları, sosyal içe çekilme ve
yabancılaşma üzerine olumlu bir etki yarattığını göstermiştir.
Özetle, Mansell ve ark. (2007) tarafından geliştirilen “Bilişsel Bütüncül Model”e göre,
içsel durumlardaki değişimlere dair aşırı, birbiriyle çelişen (kimi zaman olumlu kimi
zaman

olumsuz)

ve

kişiselleştirilmiş

değerlendirmeler

duygu

durumunda

dalgalanmaların yaşanmasına sebep olmaktadır. Modelde tanı-ötesi sürecin parçası
olarak görülen hipomanik özellik (endofenotip), olumlu duygu durumlarının
değerlendirilmesi sırasında aşırı değerlendirmeler yapılmasına ve bu da belirtilerin
şiddetlenmesine neden olabilir. Yükselme ve çökme davranışları durumların yeniden
değerlendirilmesini veya birbirleriyle çelişen içsel değerlendirmelerin fark edilmesini
engeller. Birbirleriyle çelişen, çift kutuplu değerlendirmeler kimi zaman kişinin
kontrolü kaybetmiş olduğu hissine de sebep olabilir.
1.6.2. Algısal Kontrol Kuramı (AKK)
Kontrol, tüm yaşayan organizmaların özünde yer almaktadır. Kontrol, dışsal bir
karışıklığa rağmen bir değişkeni belirli bir sınırda tutmaktır (Mansell ve Carey, 2009)
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Yaşam boyu birşeylerin olmasını istediğimiz gibi olmasına uğraşırız, örneğin duş
alırken suyun bizim istediğimiz kadar sıcak olması için ayarlama yaparız. Bu kuramın
geliştiricisi William T. Powers’a (2005) göre, hayat boyu olanlarla olmasını
istediklerimiz arasında karşılaştırmalar yaparız. Eğer birbiriyle uyuşmadıklarını
görürsek, istediğimiz şeye yaklaştırmak için birşeyler daha yaparız.
Algısal Kontrol Kuramı’ndaki kavramları daha detaylı açıklamadan evvel, tarihsel
arkaplanını paylaşmanın bütünü görmek adına daha uygun olacağı düşünülmektedir.
Algısal Kontrol Kuramı, William James’in psikolojiye kazandırdığı bakış açısıyla
ilişkilendirilebilir. James, deneyim ve içgözlem gibi kavramların psikoloji yazınında
tartışılmaya başlanmasını sağlamıştır. Ona göre, zihinsel yaşantı bir bütündür. Bilinç
sürekli bir akış halindedir, deneyimlerin birikimiyle yinelenmeyen bir süreçtir. İnsan bir
düşünceyi aynı şekilde iki kere aklından geçirmez, çünkü araya deneyimler girmiştir.
James ayrıca bilincin seçici olduğunu, bu sebeple zihnin uygun olan uyarıcıyı seçip
işlediğini ifade etmiştir (Schultz ve Schultz, 2002). John Dewey de uyarıcı-tepki
arasındaki ilişkinin refleks yayına (reflex arc) indirgenemeyeceğini, davranışın bir
etkiye verilen tepkiyle sona ermediğini, süreç içinde algının da değiştiğini savunmuştur;
yani Dewey’e göre süreç döngüseldir (Schultz ve Schultz, 2002). Mansell ve Carey’e
(2009) göre, gerek James gerekse Dewey’in çalışmaları zihnin daha varoluşçu ve
kontrol-odaklı bir bakış açısıyla ele alınmasına temel oluşturmuştur. Fakat 20.yüzyılda
zihinsel aygıta bakış davranışçılık, psikanaliz ve biyolojik psikiyatri sayesinde
ayrışmıştır. Davranışçılık, gözlemlenebilir, ölçülebilir verilerin peşindeyken, psikanaliz
bilinçdışından gelen malzemenin bilince çıkabilme süreciyle ilgilenmiştir. Biyolojik
psikiyatri ise bozuklukların sınıflandırılması ve tanı kategorilerinin geliştirilmesiyle
ilgilenmiş, bireylerin kendilerine özgü deneyimlerinin göz ardı edilmesine sebep
olmuştur.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sibernetik alanı, insanların ve öz-düzenleyici
makinelerin hedef-odaklı bir süreçle çalıştığını, gelen bilgiyle içsel standart arasındaki
farkın davranışa yön verdiğini, bu sayede hedefe ulaşmak için sistemin aradaki farkı
düzeltmeye (olumsuz geribesleme döngüsü- negative feedback loop) odaklandığını
önermektedir (Wiener, 1948). Bu bağlamda Kontrol Kuramı, psikolojiye ilk kez Wiener
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(1948) tarafından ‘Cybernetics’ adlı çalışmasıyla uygulanmıştır. Anlaşılabileceği üzere,
kontrol kuramı mühendislik alanından temellenmektedir. Kontrol sistemleri, sistemi
önceden belirlenmiş durumlara (hedefler) göre, dışarıdan gelen etkenlerden koruyan
makinelerdir. Örneğin, evlerdeki termostatlar, dışarıdaki ısının artmasına veya
azalmasına rağmen ısıyı istenen derecede sabit tutar (Mansell ve Marken, 2015).
Kontrol kuramının psikoloji alanıyla tanıştırılması Charles Carver ve Micheal
Scheier’in 1982 yılında Psychological Bulletin dergisinde Powers’ın (1973)
kuramındaki pek çok kavramı psikolojiye uyarlamadan, özgün şekliyle sunmalarıyla
olmuştur. Fakat Mansell ve Marken’e (2013) göre bazı kavramları yanlış şekilde
sunmuşlardır. Örneğin, Carver ve Scheier (1982) algı yerine davranışın kontrol
edildiğini ifade etmişlerdir. Daha sonra 2001 yılında yayınladıkları kitaplarında
Powers’ın kuramını (1973) kendilerine göre yorumladıkları bir model sunmuşlardır.
Algısal Kontrol Kuramı (AKK) ise, 1973 yılında mühendis ve tıbbi fizikçi William T.
Powers tarafından geliştirilmiştir. AKT, kontrol mühendisliği prensipleriyle özdüzenlemeyi

temel

alarak,

insan

davranışını

açıklamaya

yönelik

bir

kavramsallaştırmadır (Higginson, Mansell ve Wood, 2011). AKT’nin dayandığı temel
prensip, canlı organizmaların yaşamlarını sürdürebilmek için hayati değişkenleri (ör.
güvenlik, yemek, ışık, vs.) düzenlemeye ihtiyaç duymaları ve bu düzenleme olmaksızın
bu değişkenlerin çevrenin tahmin edilemeyen koşullarına göre değişememesidir
(Mansell ve Carey, 2009). Mansell ve Marken’e (2015) göre, kontrol, bir hedefin
ortamdaki pek çok karıştırıcı unsura rağmen (ör. değişen koşullar) gerçekleşmesi
sürecidir. Hedeflenen sonuç olumsuz geribesleme döngüsünün (negative feedback loop)
bir parçasıdır. Sistemdeki girdi işlevi (input function) mevcut ortamın duyumsanmasıyla
ilişkilidir, bu da onu dışarıdan gelecek etkilere açık hale getirmektedir. Karşılaştırmacı
unsur (comparator),

içsel referans değerinden (ör. vücut ısısı) sapan herhangi bir

farklılığı araştırır ve bulmaya çalışır. İçsel referans değeri, doğuştan gelen yatkınlıklar
ve/veya geçmiş algısal deneyimlerle bağlantılıdır. Davranış ise, çıktı işlevidir (output
function). Davranış, algının kontrolüdür. Örnekle açıklamak gerekirse, vücuttaki
homeostatik sistem bedeni belli bir ısı derecesinde tutmakla ilgilenir. Hava sıcak
olduğunda terleriz, hava soğuduğunda ürpeririz. Bunlar otomatik tepkilerdir (automatic
reactions). Sıcaklık düştüğünde vücut sıcaklığını düşürmemeye yönelik davranışlar (ör.
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kaloriferin ısısını arttırmak) kontrol sistemiyle ilişkilidir (Mansell, 2005; Marken ve
Mansell, 2013).
Yaklaşımın temelinde yer alan olumsuz geribesleme döngüsü (negative feedback loop)
ise hiyerarşik bir düzende oluşmaktadır. Üst düzey olumsuz geribesleme döngüleri,
içsel referans değerleriyle karşılaştırılan algısal deneyimlerin değiştirilmesine
(modification) yönelik davranışlara sebep olur. Hiyerarşinin en üstünde system kavramı
(system concept) yer alır. Bu kavram, benlik idealine benzer, örneğin sevilen bir insan
olmak. Önemli bir sistem kavramı, benlik kavramıdır (self-concept). Bir kişinin benlik
algısı (sense of self) daha alt düzeydeki algılar yoluyla tanımlanır. Bunlar prensipleri
(ör. sadakat, nezaket) ve bu prensiplerle uyumlu eylemlere yönelik algıları (ör.
arkadaşını aramak) içerir (Mansell, 2010).
Kişi, her zaman daha üst düzeydeki hedeflerini elde etmeye yönelik davranır. Daha alt
düzeyler somuttur, duyumlara dayanır, uyaranın yoğunluğuyla ilgilenir. Bir örnekle
açıklamak gerekirse, kaygılı görünmek istemeyen bir kişi (prensip) kaygısının
gözükmemesi için davranışlar geliştirir, mesela vücudundaki gerginliği azaltmak için
gevşeme egzersizi yapmayı dener. Görüldüğü üzere, daha üst düzeydeki sistemler
(prensipler, inançlar, tutumlar), daha alt düzeydeki sistemler için referans değerleri
(yani hedefler) belirler. Örneğin, bağımlı kişilik örüntüsü olan biri, onun için önemli
kişilerin söylediklerini özellikle yerine getirmeye çaba gösterir. Dikkat edilmelidir ki,
daha üst düzeydeki hedefin davranış üzerine doğrudan bir etkisi yoktur. Sadece daha alt
düzey için algısal standartlar belirler. En alttaki sistem, algısal işaretin yoğunluğunu
(intensity) kontrol eder. Diğer bir deyişle, kontrol edilen değişken, kontrol sisteminin
çıktısı tarafından değişmesi önlenecek çevresel unsurdur (environment). Referans değer
ile algının algılanan yoğunluğu arasındaki fark ne kadar büyükse, farklılığı azaltmak
için ortamdan kaynaklanan karmaşayla baş etmek için daha çok uğraşılır. Örneğin,
sosyal kaygı yaşayan bir kişinin en alt sistemdeki hedefi ellerinin titrediğinin başkaları
tarafından fark edilmemesidir (algısal düzey). Bunun için referans değeri, kaygısının
insanlar tarafından en az şekilde algılanmasıdır. Bu kişinin en üst düzeydeki hedefi ise
yeterli bir kendilik algısıdır (Powers, 1973; Mansell, 2005; Mansell ve Carey, 2009).
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AKK’da kontrol hiyerarşisinde dört farklı mod belirlenmiştir: Otomatik mod, daha alt
düzeyde yer alır. Daha üst düzeydeki referanslarla pek bağlantılı değildir. Yeniden
düzenleme görülmez, örneğin, yürümek, koşmak. Kontrol modunda daha üst düzeyler
girdiyi alır ve daha alt düzeye çıktı gönderir. Bu düzeyde bir öğrenme gerçekleşebilir,
çünkü daha alt düzeydeki algılar takip edilir, referans değerler yeniden düzenleme
yoluyla dönüştürülebilir. Pasif gözlem modunda daha üst düzeydeki sistem girdiyi alır
ama çıktı ortaya koymaz. Diğer bir deyişle, referans değer oluşturur ama bu yolla
eyleme geçilmeksizin kontrol gerçekleşir, örneğin bağıntısal öğrenme (associative
learning). İmgeleme modunda ise, daha üst düzeyler alt düzeylerle bağlantısızdır.
Ortamdan bir uyaran gelmese de, içsel bir algı söz konusudur. Sistem bu yolla
geribeslenir. Burada kişi aktif olarak ortamda değişim yaratmaz, zihninde bu değişimi
yarattığını imgeler (Mansell, 2005).
Psikolojik rahatsızlıkların temelinde kontrol sistemleri arasındaki süregen çatışmalar yer
almaktadır. İçsel çatışma, iki kontrol sisteminin aynı değişkeni farklı düzeylerde
tutmaya çalıştığında oluşur, bu durum birbiriyle çelişen referans değerleriyle
bağlantılıdır (Mansell ve Carey, 2009) Powers’ın (1973) bu duruma verdiği bir örnekte,
müdürlerine güçlü görünmek isteyen bir kişi onların geribildirimlerini de almak
zorundadır. Bu kişi bir sorunla ilgili yardım istese de böyle yaptığı için zayıf
görüneceğinden endişe duyabilir. Bu sefer de hiç yardıma ihtiyacı yokmuş gibi
gözükmeye çalışabilir. Böylece iki durum arasında gidip gelmiş olur. Aşağıda ise bir
başka örnek yer almaktadır:
Sistem kavramı (system concept) à Benlik saygısı
Prensip düzeyi /Referans değeri

à Daha az sosyal tehdit x İnsanlardan övgü almak

(Principle level /Reference value)
Algısal düzey (perceptual level)

à Göz temasından kaçınma x Başkalarının
gülümsediğini görme

Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere, bir kişinin benlik saygısı (sistem kavramı)
açısından insanlar övgü almak (prensip) önemli olabilir. Bu yüzden başkalarının yüzüne
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bakmak ve karşılığında gülümsenmek (algısal düzey) onun için önemli olabilir. Öte
yandan, bu kişi için insanlarla karşılaşmak kaygı verici de olabilir. İnsanlarla ilişkide
kaygısı arttığından, sosyal açıdan daha az tehdit hissetmek için (prensip), göz
temasından kaçınmaya çalışabilir.
Mansell (2005) çatışmanın içsel sebeplerini şu başlıklarda toplamıştır: Keyfi kontrol,
belirsizliğe düşük tahammül, yüksek standartlar ve katılık (x davranışsal esneklik- daha
üst düzeydeki hedefleri elde etmek için birden fazla plan yapmak), uzamış zaman ve
aralıklı geribesleme (ör. sosyal kaygısı olan birinin etrafındaki kişilerden olumlu tepki
alması gecikirse, rezil olma korkusu yaşayabilir->yaklaşma-kaçınma çatışması),
çatışmanın kaynağı olarak davranış ve onun yan etkileri (ör. araba kullanırken yanlış
sollama yapan kişiye bağırmak ve gaza basarak o kişiyi takip etmesi (davranış) , kişinin
iyi davranış standartlarıyla çatışmasına neden olur), hedeflere ulaşmak için işlevsel
olmayan yöntemler kullanmak (ör. aşırı genelleme yapmak). Dışsal sebepler ise, diğer
insanlar tarafından uygulanan keyfi kontrol (ör. başkalarının koyduğu standartlara
uymaya çalışma) ve travma olarak tanımlanmıştır. Çatışmayı sürdürücü etmenler ise,
yanlış atıflar (çatışmanın etkilerinin başka sebeplerle açıklanması), mantığın
kullanımından taviz verilmesi, yer değiştirmeye yönelik davranışlar geliştirmedir (ör.
takıntılı şekilde diyet yapma veya temizlik yapma).
AKK’ya göre, sistemdeki çatışmayla başa çıkmak için keyfi kontrol (arbitrary control)
ortaya çıkar. Powers (1973) bunu ‘belli bir anda davranışı belirleyebilecek diğer
hedefleri göz önüne almaksızın, davranışı belli bir hedefe yöneltme girişimi’ olarak
tanımlamıştır (s. 259). Keyfi kontrol için örnek vermek gerekirse, sürekli endişelenme,
güvenlik davranışları, düşünce baskılaması, mükemmeliyetçilik verilebilir. Powers’a
göre, keyfi kontrol kısa süreli bir çözümdür, çünkü kontrol çabalarına rağmen, ikinci
hedef gündemde kalmaya devam edecektir. Örneğin, üzülmeyi istememek yasın
süregenleşmesine neden olur. Halbuki üzülmek, yas tutmaya yardımcı olabilir. Keyfi
kontrol, kişilerarası ilişkilerde karşıdaki kişinin ihtiyacını göz önüne almadan kendi
hedefine yönelik davranmaya çalışıldığında da görülür. örneğin, karşısındaki kendisi
için önemli bir şeyi anlatacakken, konuyu değiştirip kişinin sorununu anlatmaksı
(Higginson, Mansell ve Wood, 2011). Bu noktada daha üst düzeyde hedefler (hedeflerin
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arkasındaki hedefler) ele alındıkça, uzun süreli değişim olabilir. Bu yüzden kimse
karşısındaki kişinin içinde ne olduğunu tam olarak bilemez (Carey, 1999).
Mansell (2005), Powers’ın kuramında iki keyif veren hedefin nasıl bir psikolojik stres
yaratacağını anlamanın zor olduğunu ifade etmiştir. Kuramda olumlu geribesleme
döngüleri de ele almanın gerektiğini savunmaktadır. Bunun için ‘anti-hedefler’ (antigoals) kavramını ortaya atmıştır. Bu kavramı açıklamak için Carver ve Scheier’in
(2001) ‘Öz-Düzenleme Kuramı’ndan (Self-Regulation Theory) faydalanmıştır. Bu
kuram, kontrol sisteminde olumlu geribesleme döngülerinin de olduğunu, bu döngülerin
hoşa giden sonuçlar elde etmek yerine olumsuz sonuçlardan kaçınma işlevi gördüğünü
söyler. Bu bağlamda olumlu geribesleme döngüleri istikrarsızdır, kişiyi algıdan
uzaklaştırır fakat ilerleyebileceği bir hedef de sunmazlar. Anti-hedeflerin istikrarsızlığı
da kişinin sıkıntı duymasına, huzursuzluk hissetmesine neden olur. Örneğin, korku
kişiyi tehlikeden korur (olumsuz geribesleme döngüsü), ayrıca çevrede karşılaşabileceği
yeni tehlikeleri öğrenmesini de sağlayabilir (olumlu geribesleme döngüsü). Çatışma ise,
olumsuz geribesleme döngüsü ile olumlu geribesleme döngüsünün referans değerlerinin
birbiriyle eşleşmesi durumunda ortaya çıkar, örneğin Pavlov’un yaklaşma-kaçınma
çatışması. Örnekle açıklamak gerekirse, OKB veya yeme bozukluklarında seks veya
yemek temel ihtiyaçlar olmasına rağmen kaçınmaya çalışılır (aversif sonuç). Her ikisi
de içsel referans değerlerine sahip ayrı kontrol sistemleri olsalar da, anti-hedef uygun
şekilde yeniden düzenleninceye kadar çatışma devam eder. Çözüm yaklaşma-kaçınma
davranışları arasında gider gelir, örneğin bulimiada yeme-kusma örüntüsü.
Her organizmanın birden fazla değişken/durum için farklı kontrol hiyerarşileri
olduğundan, bir bütün olarak sistemin devam edebilmesi için dengelenmesi ve
düzenlenmesi gerekir. Bunun için sistem, içsel referans değerlerini uygun noktalarda
değiştirir, örneğin hedeflerde önceliklendirme yapma, hedefleri daha az katı şekilde
görme, insan ilişkilerini kurma biçimini değiştirme. Algılanan farklılık azalana kadar
yani kontrol sağlanana kadar, kontrol sisteminin bileşenleri deneme-yanılma yöntemiyle
yeniden düzenlenir (Mansell ve Carey, 2009). Bu bağlamda sistemde ‘işlevsel’ bir
öğrenmenin gerçekleşmesi için ‘yeniden düzenleme’ (reorganization) gerekir. Yeniden
düzenleme, içsel hata (intrinsic error) arttığında tetiklenir, bu de referans değerinde
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sapmalar olduğunda ortaya çıkar. Örneğin, sınav kaygısı yaşayan bir öğrenci sınava
gireceği esnada yüksek bir fizyolojik uyarılma yaşar. Yaşadığı kaygının kimse
tarafından görülmesini istemiyorsa, o zaman bununla uyumlu bir davranış ortaya
koyacaktır, örneğin nefes egzersizi yapmak, böylece sistem yeniden düzenlenebilir
(Mansell, Carey ve Tai, 2013; Marken ve Mansell, 2013). Görüldüğü üzere, yeniden
düzenleme hedefler arasındaki çatışmaların çözümünü sağlar (Powers, 1973). AKT’nin
bu bileşeni deneme-yanılma sürecini kapsadığından, kişi uzun süreli hedeflerine ulaşana
kadar çevresindeki şeyleri değiştirir, örneğin önceliklerini yeniden gözden geçirir
(Powers, 2008). Yeniden düzenlemeye ilişkin dikkat edilmesi gereken şey ise, yine
davranışları değiştirmediğidir veya farklı hedefler belirlemediğidir. Bunun yerine
hedefleri belirleyen sistemlerin özelliklerini değiştirir ve daha ‘yumuşak’ bir kontrol
algısına izin verecek davranışların gelişmesine yardımcı olur (Powers, 1973).
AKT açısından değişim ise, daha üst düzeylerdeki hedeflerin yeniden düzenlemesi
yoluyla olur. Değişim süreci kişinin zorluklarının kökenini keşfetmeden önce de
keşfedilebilir. Farklı danışanlar farklı süre ve hızlarda değişimi yaşarlar. Hedeflere
ilişkin çatışmaların azaltılarak yeniden düzenlemesi için gereken zamana göre bu süre
de değişir (Carey, 2006). Bu modelde değişim süreci aşağıda görüleceği üzere dört
aşamada tanımlanır (Higginson, Mansell ve Wood, 2011):
1) Danışan hayatının belli parçalarında kontrolü kaybettiğinin farkına varır
(böylece ‘hata’ artar).
2) Kontrolün kaybedilmesine neden olan, birbiriyle çatışan hedeflerin daha çok
farkında olur.
3) Deneme-yanılmalarla daha üst düzey sistemler yeniden düzenlenir.
4) Zaman içinde çatışmayı azaltacak şekilde sistemler yeniden düzenlenir ve
danışan hayatındaki amacı/amaçları yeniden tanımlar.

1.6.3. Bütüncül Bilişsel Model ve Algısal Kontrol Kuramı Arasındaki İlişki
Bütüncül Bilişsel Model’e göre duygudurum dalgalanmaları yaşayan kişiler belli bir
içsel durumu tek bir şekilde değerlendirmezler. Bu bağlamda insanların pek çok
hedefleri vardır ve içsel durumlarını kontrol etmek için pek çok farklı sebepleri vardır
(Mansell ve ark., 2007). Algısal Kontrol Kuramı’na göre, aynı deneyimin birbirine zıt
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şekilde kontrol edilmeye çalışılması sorun yaratır. Örneğin, tanıya yönelik
değerlendirmelerde bir belirtinin farklı işlevsellik alanlarını ne ölçüde etkilediğine
dikkat edilir (Mansell, 2005).
İki uçlu bozuklukta duygudurumu kontrol etme girişimlerinin iki farklı, birbirine zıt
yönde

olması

duygudurum

düzensizliğine

sebep

olur.

Örneğin,

yükselmiş

duygudurumuna dair olumlu inançların yanı sıra olumsuz değerlendirmeler de olabilir.
Düşünce hızının artmasını zekasının göstergesi olarak gören kişi, aynı zamanda çöküş
yaşayabileceği için kaygı duyabilir. Bu bağlamda Algısal Kontrol Kuramı, Bütüncül
Bilişsel Model’in belli bir değerlendirmenin içeriğine odaklanmak yerine içsel
durumlarını kontrol etmek için gelişen birbiriyle zıt süreçlere odaklanmasına zemin
sağlar. Bütüncül Bilişsel Model, duygudurum dalgalanmalarını danışanlara açıklamak
için anlaşılır bir açıklama sunmakla birlikte AKK, bu model için bir çerçeve sağlar
(Mansell, 2010).

Aferin, Başardın!
Hey!Yavaş Ol!

Başarısız
oldun!

Felaket!!!

İÇSEL DURUM
Etkinlikte azalma

Etkinlikte artış

Şekil 1.2. İki uçlu bozuklukta birbiriyle çelişen inançlar (örnek) (Mansell, 2010, s. 150).
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Yukarıdaki şekilde görüleceği üzere, bir kişi aktivasyon düzeyini arttırarak, başarılı
olmaya çalışabilir ama bu deneyim kişi için felakete de dönüşebilir. Bu yüzden
aktivasyon düzeyini düşürerek güvende kalmaya çalışabilir. Bu seferde deneyim
başarısızlıkla ilişkili referans düzeyine yaklaşabilir. Bu da yeniden aktivasyonun
artmasına sebep olur. Duygudurum dalgalanmalarındaki örüntü, içsel durumlara dair
kişiye özgü inançlara, kontrol için kullanılan yöntemlere ve çevresel etmenlere bağlıdır.
Duygudurum dalgalanmaları yaşayan kişilerde çoklu benlik algıları vardır (Mansell ve
Hodson, 2009). Fakat içsel durum daha çok alt düzeylerdeki algılarla ilişkide olduğu
için daha üst düzeydeki prensipler göz ardı edilir. Bunun sonucunda aşağıdaki durumlar
ortaya çıkar (Mansell, 2010):
1. Kolaylıkla değişebilen benlik algısı (Fluctuating self-perception): Farklı içsel
durumlar sırasında kişi kendini farklı insanlarmış gibi algılayabilir.
2. Değişen benlik algılarına ilişkin zayıf farkındalık (Poor awareness of shifting
self-perceptions as they happen): Tek bir duruma ilişkin duygular kontrol
edilmeye odaklanıldığından, değişimler olduğunda bunlar fark edilmeyebilir.
3. Mücadele algısı ve çabanın artması (Perception of struggle and increased
effort): Kişi bir durumla mücade ediyormuş izlenimine kapıldığında, o durumun
kendi içindeki sistemini fark edemeyebilir (s. 151). Bu yüzden gösterdiği çabayı
arttırabilir. Bu da sistemdeki kazancı (gain) etkiler. Kazanç arttıkça, hatanın
belli bir düzeyde kalabilmesi için daha çok çaba harcanır.
4. Daha fazla çatışmanın oluşması (Development of further conflict): Kişi
kullanılıyormuş veya kontrol ediliyormuş gibi hissettikçe, var olan tehditin
ortadan kalkması için diğer sistemler devreye girer. Diğer bir deyişle, kontrolü
yeniden kazanmaya uğraşırken, kaygı artabilir, nefret artabilir. Bu sefer de kişi
ortaya çıkan bu içsel çatışmadan doğan uyarılmayı kontrol edebilmek için daha
farklı yollar arar. Böyle bir durumda duyguyu üzerine giderek daha da
arttırabilir veya bu uyarılmaya tahammül edemeyip baskılamaya çalışabilir veya
her iki yolu da birlikte kullanmaya çalışabilir.
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Benliğin farklı parçalarının dışavurumu farklı içsel durumlarla ilişkili olduğundan,
duygudurumdaki dalgalanmalar kişilerarası ilişkileri de etkiler. Benlikteki bu değişimler
üzerine farkındalık kazanmak ve tekrarlayan benlik imgelerini yeniden düzenleyerek
bütünleştirecek

davranış

duygudurumuna-bağımlı

değişiklikleri
benlik

yapmak,

kavramları

daha

sağlıklı

(mood-dependent

ve

daha

az

self-concepts)

deneyimlenmesine yardımcı olabilir (Mansell ve Hodson, 2009).

1.6.4. Bütüncül Bilişsel Modelin Bireysel Psikoterapide Uygulanması
Bu bölümde Bütüncül Bilişsel Model’den temellenen ve Mansell ve meslektaşlarının
(2010)

‘Think

Effectively

About

Mood

Swings’

(TEAMS)

(Duygudurum

Dalgalanmaları Hakkında Etkili Şekilde Düşünmek) adını verdikleri bireysel
görüşmelere dayalı müdahale programından bahsedilecektir.

Bütüncül Bilişsel Model’i temel alan bir psikoterapötik süreç ‘Terapi Prensipleri
Piramidi’ni dikkate alır (bkz. Şekil 1.2.) Danışan ve terapist piramidi oluşturan temalar
üzerinde çalışır. Herhangi bir tema önceliklendiğinde, daha alt düzey prensipler gözden
geçirilir.

Şekil 1.3. Terapi Prensipleri Piramidi (Mansell, 2010, s.154).
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Süreç, piramidin en altından başlar ve öncelikle riskler gözden geçirilerek, danışanın
güvenliği sağlanır. Eğer intihar riski söz konusuyla, bu durum önceliklendirilir. İntihara
ilişkin düşünceler ve karar verme süreçleri ele alınır. Böyle bir durumda yaşamaya
ilişkin sebeplerin (Linehan ve ark., 1983) ve yükselmiş duygularla baş etmek üzere
farklı stratejilerin (Kennerly, 1996) geliştirilmesine yardımcı olunmaya çalışılır.

TEAMS’de amaç birbiriyle bağlantılı fakat çelişen değerlendirmeleri belirlemek ve
içsel durumlarda meydana gelen değişimlerle başa çıkmak için daha etkili ve işlevsel
yollar geliştirmektir. Bir içsel durumu sorun haline getiren tek bir hedefe
odaklanılmasıdır (Ör. ‘Ne olursa olsun, heyecanımı bastırmalıyım.’). Bu durum
kararsızlığa, ısrara veya tepkisel davranmaya neden olur. Bu yaklaşımda eşik altı
belirtilere (hipomani, depresyon ve kaygı) odaklanılmakta ve uzun süreli iyileşme
hedeflenmektedir. Müdahalenin temel noktası, iki uçlu bozukluğu olan hastaların
mevcut problemlerini sürdüren etmenleri anlamalarına ve hayatlarında kontrolü
yeniden elde etmelerine yardımcı olmaktır. Müdahalelerde hedef, sadece nüksleri
önlemek değil, aynı zamanda kişilerin hayatlarında bir amaç edinmeleri ve uzun süren
problemleriyle yüzleşmelerine yardımcı olmaktır (Mansell, Powell, Pedley, Thomas ve
Jones, 2010; Mansell, 2016).

Psikoterapi sürecinde danışan ile birbiriyle çelişen durumlar ele alınır. Çatışmaya dair
farkındalık kazandırma sürecinde kontrol edilemeyen deneyimlere odaklanılır. Hedefler
arasında süregen bir çatışma olduğunda, danışanın daha üst düzeydeki hedeflerine
yönelmesine eşlik edilir, bu sayede danışan kontrolü yeniden sağlayabilir. Daha üst
düzeylerdeki hedeflerin yeniden düzenlenmesi sayesinde kişi önceliklerini değiştirebilir,
hedeflerini daha az katı şekilde görebilir, insanlarla ilişki kurma biçimlerini
değiştirebilir (Alsawy, Mansell, Carey, McEvoy ve Tai, 2014). Öte yanda, yeniden
düzenleme sürecinde sistemler yeniden uyumlanana kadar kontrol kaybediliyormuş gibi
yaşanabilir. Diğer bir değişle, kişinin belirtilerinde artış gözlenebilir. Hayes,
Laurenceau, Feldman, Strauss ve Cardaciotti (2007) değişim sürecinin sürekli ve lineer
olmadığını saptamışlardır. Örnekle açıklamak gerekirse, mükemmeliyetçi yapıda bir
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kişi, daha az talepkar hedefler belirlemenin de olabileceğini fark edebilir. Böylece daha
alt düzeylerde yeni deneyimler yaşayabilir, bu esnada arkadaşları ondaki değişime
şaşırabilirler. İlk başta ona göre daha düşük standartta işini tamamlasa ve bundan emin
olamasa da, bunun olabildiğini gördükçe benliğinin bu parçasının belirginliği azalır ve
kişinin esnekliği artar.

İki uçlu bozukluğu olan kişiler içsel durum değerlendirmesinde ve eylem döngüsünde
takılı kaldıklarından mevcut zamandaki duygu durumlarını kontrol etmekle uğraşırlar.
Bu modelden temellenen BDT, iki uçlu bozukluğu olan kişilerin duygu durumlarındaki
değişimleri aşırı kontrol etmeye dayanan döngülerinden uzaklaşmaları ve uzun süreli
yaşam hedeflerini gerçekleştirmeye odaklanmalarını temel alır. İçinde bulundukları
sosyal çevre de kısır döngülerin oluşumunda etkilidir çünkü içsel durumlara dair
birbiriyle çelişen inançlar önemli kişilerle ilişkiler yoluyla gelişir. Bu etkileşimler
inançları şekillendirir. Aktivasyon seviyesini arttırmaya veya azaltmaya yönelik
davranışların da kişilerarası ilişkiler üzerine etkisi vardır (Mansell, 2009). Örneğin,
kendini çökkün hissederken kimseyle görüşmek istemeyen biri, arkadaşlarının
tekliflerini reddettikçe, onlardan olumsuz tepkiler almaya başlar. Bu da aktivasyon
seviyesinin daha da düşmesine sebep olur, böylece düşük aktivasyon seviyesiyle ilişkili
olumsuz düşünceler de (ör. ‘Kendimi çökkün hissederken, kimse benimle konuşmaz.’)
doğrulanmış olur.

TEAMS’deki temel stratejilerden bir tanesi duygudurumu düzenlemek için kullanılan
birbirine zıt yolları danışanın fark etmesine yardımcı olmaktır. Bu sayede, duruma
ilişkin paradoksu görebilir ve iyi-oluşlarını arttıracak farklı seçenekler üzerine
düşünmeye başlayabilirler. Kişi ilk başta kararsız ve emin hissetmese de eylemlerinin
ve hedeflerinin olumlu ve olumsuz yanlarını tartması sayesinde duygularını kontrol
etmek için kullandığı yöntemlerin onu ne kadar engellediğini fark edebilirler. Ayrıca
tehditle baş ederken aktif bir rol almak üzerine de çalışılır (Higginson, Mansell ve
Wood, 2011). TEAMS modeli, yüksek ve düşük duygudurumların aşırı ve birbiriyle
çelişen şekilde değerlendirilmesinin dalgalanmalara sebep olduğunu savunur. Bundan
hereketle, duygu durumlarındaki değişimlerde bir süreklilik olduğunu söyler. Bu
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bağlamda danışanların duygu durumlarını dikkatli ve net biçimde, bir süreklilik
bağlamında tanımlayabilmelerine yardımcı olmak bir diğer hedeftir (Mansell, 2016).
Bu yaklaşımda, aktif dinleme, kapsanmışlık hissi (sense of containment), empati, şefkat
ve sıcaklık, danışanın bastırdığı duyguları, düşünceler veya hatıraları özgürce ifade
etmesi için alan açmak çok önemlidir (Carey, Kelly, Mansell ve Tai, 2012). Bu sayede
danışanlar ilaç kullanma, nükslerle ilişkili belirtilerini anlama ve tanılarını kabullenme
konusunda yaşadıkları ikilemleri anlatabilirler. Danışanla birlikte içsel durumundaki
değişimler ve bunların onun için anlamları ele alındıktan sonra, içsel durumdeğerlendirme-davranış-içsel

durumu

kapsayan

bir

formülasyon

paylaşılır.

Formülasyonun duygu durumundaki yükselme veya çökkünleşme ile, bunun düşünce ve
davranışlarla bağlantısını kapsayan kısır döngüyü yansıtması gerekir. Formülasyonda
dikkat edilen bir başka nokta, aynı içsel duruma ilişkin birbiriyle çelişen
değerlendirmelerin paylaşılması yoluyla yeniden değerlendirilmesidir. Ayrıca zaman
çizelgesi yapmak, yaşam olaylarıyla dalgalanmalar arasındaki bağlantıları daha somut
olarak görmelerine yardımcı olur (Mansell, 2007; Mansell, 2010).
Piramidin en üstünde yer alan değişim ve iyileşme, uzun dönemli hedeflerin
belirlenmesine yardımcı olmak ve hayata geçirilmesine eşlik etmektir. Bu hedefler
kontrol sistem hiyerarşisindeki daha üst düzeylerdir. TEAMS’e göre kişilerin
hayatlarında önem verdikleri uzun dönemli yaşam hedefleri hayatlarına ilişkin
değerlerini ve prensiplerini sürdürmelerine yardımcı olarak, onlara bir ‘pusula’ sağlar.
Duygudurum dalgalanmaları yaşayan kişilerin ihtiyaçları otonomi/hakimiyet ve
diğerleriyle ilişkide olmakla ilişkilidir. İçsel durumlardaki (duygu, fizyoloji, düşünce
süreçleri, davranışlar) değişimler bu hedeflerin gerçekleşmesini engeller. Örneğin,
‘öfkelendiğimi dışavurursam, karşımdaki kişi kırılır’ diye düşünen biri yalnız kalmaktan
korkmaktadır. Bu sebeple onunla ilişki kuran herkese aşırı özverili davranmaktadır. Öte
yandan, bu kişi diğer insanlar tarafından anlaşılmayı da beklemektedir. Bu durumda
diğer insanlarla ilişkide olmayla alakalı hedefiyle çelişmektedir. TEAMS modeli,
hedeflere sahip olmayı (ör. öfkelendiğini ifade etmek) bir nüks sebebi olarak görmek
yerine, belli düzeyde içsel durumların hedefleri gerçekleştirmede yardımcı olacağını
savunmaktadır. Buna göre, problem yaratan bu içsel durumların değerlendirilmesi ve
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kişilerin bunları bastırmaya veya arttırmaya yönelik davranışlarıdır (Mansell, 2016).
Değişim ve iyileşme aşamasında ayrıca içsel durumlara dair farkındalık kazanmaya
veya girici düşüncelere (intrusive thoughts) ilişkin bağlamı yeniden oluşturmaya ve
yapılandırmaya yönelik imgeleme egzersizleri yapılabilir (Mansell, Carey ve Tai, 2013,
Mansell ve Hodson, 2009).
Ayrıca nüks yaşamaktan kaçınmak için kullanılan stratejileri daha işlevsel hale getirmek
için kişinin gelecekte nasıl olmak istediği üzerinden ‘sağlıklı benlik parçası’nı
tanımlaması üzerine çalışılır. Model kapsamında benlik-kavramının ele alınması çok
önemlidir. ‘Benlik-kavramı’ (self-concept) olarak tarif edilen bu bileşen, benliğin
ayrıntılı duyumsal temsillerinden oluşmaktadır. Benliğin farklı parçalarının dışavurumu
farklı içsel durumlarla yakından ilişkilidir. Kişilerarası ilişkilerde farklı benlik parçaları
farklı zamanlarda ve farklı içsel durumlarda belirgin hale gelir. Fakat duygudurum
dalgalanmaları yaşayan kişilerin değişen içsel durumlarıyla bağlantılı global bir benlik
kavramlarının (hem içsel hem de kişilerarası) olmayışı, yaşam değerleriyle ilişkili,
hedef-yönelimli eylemlerde bulunmakta zorluk yaşamalarına sebep olur. Halbuki uzun
süreli hedefleri, onların kendilerini nasıl hissettiklerinden bağımsızdır. Geçmiş
kişilerarası deneyimlerle ilişkili olan bu benlik parçaları, güncel zamandaki davranışları
etkiler, duygu durumundaki dalgalanmalarla bağlantılı döngülerin ortaya çıkışına sebep
olur. Örneğin, enerjinin yükselmesi yakın zamanda yaşanabilecek bir çöküşün işareti
olarak algılandığında, kişi kendini eleştirmeye başlayabilir ve enerjisini baskılamaya
çalışabilir. Bu da çökkün ve/ya huzursuz bir duyguduruma dönüşerek kişinin döngüden
çıkmasını zorlaştırır. Oluşan döngü kişinin kontrolünü kaybediyormuş gibi hissetmesine
sebep olur. Kişinin benliğindeki farklı parçalar mevcut hedef-odaklı davranışlarla
karşılaştırma yoluyla farkındalığa ulaşır. Benlikteki bu değişik parçalar üzerine
farkındalık kazanmak ve tekrarladığı fark edilen benlik parçalarının yeniden
bütünleştirilmesi için davranış değişiklikleri yapmak daha sağlıklı ve daha az
duygudurumuna-bağımlı

benlik

kavramları

(mood-dependent

self-concepts)

görülmesine yardımcı olur (Mansell, 2007; Mansell, 2010; Mansell ve Hodson, 2009).
Böylece duygudurumdaki dalgalanmaya bağlı olarak gelişen strese dair bakış açısının
değişmesi, kişinin durumunu kabul etmesine, dolayısıyla kontrolün yeniden
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kazanıldığına yönelik algının gelişmesine ve iyileşmeye zemin hazırlar (Higginson ve
Mansell, 2008).
İyileşme,

geçmiş

benlik-kavramlarının

ortadan

kalkması

değil,

yeni

benlik-

kavramlarının daha alt düzeydeki algılar yoluyla tanımlanması ve düzenlenmesine
yönelik değişimlerle bağlantılıdır. Böylece kişi geçmiş parçalarını mevcut benliğinin
‘gözünden’ görebilir. Bu süreç (benlik parçalarının yeniden tanımlanması ve/ya yeni
benlik parçalarının tanımlanması) yaşam hedeflerinin gözden geçirilmesiyle de
ilişkilidir (Higginson ve Mansell, 2008). ‘İyi olma’ ve ‘iyilik halinin devam etmesi’ne
dair tanımların kişiden kişiye değiştiğinden bahseden Russell ve Browne’a (2005) göre
‘iyi olmak’ kimi insan için belirtilerden kurtulmak, kimi için hayatlarının kontrolünü
yeniden ele almak, kimisi için aldığı tanıdan ayrışabilmek olabilir. Bu açıdan kişinin
kendi iyilik halinin tanımını yapabilmesi ve bunu sürdürebilmek için neler
yapabileceğine dair farkında olması önemlidir. İyileşme süreciyle bağlantılı
kavramlardan olan yaşam kalitesinin artması için Michalak, Yotham, Kolesar ve Lam
(2006) öncelikle kişinin kendi hayatının kaliteli olması için nelere ihtiyaç duyduğunun
ele alınmasından bahsetmişlerdir. Atakların ardından kişinin hayatında yapacağı
düzenlemeler için kendi hedeflerini kendisinin belirlemesinin önemini vurgulamışlardır.
Todd, Jones ve Lobban (2012) 12 iki uçlu bozukluğu olan kişi ile yaptıkları odak grup
görüşmelerinin analizlerinde, iyileşmenin belirtilerden arınma olarak algılanmadığını,
iyileşmenin kendi iyilik halinin sorumluluğunu alabilmekle ilişkili olduğunu, iyileşme
sürecinde umutsuzluğun, damgalanmanın ve tabuların ele alınmasının önemli olduğunu
saptamışlardır.

Young ve Ensing (1999) psikiyatrik bozukluklarda iyileşmenin

anlamını nitel olarak araştırdıkları çalışmalarında ağırlıklı iki uçlu bozukluğu olan 18
psikiyatrik tanı almış kişiyle yaptıkları görüşmeler sonucunda iyileşmeyi üç aşamaya
ayırmışlardır: Erken aşamalarda kişi hastalığını kabul etmekle ve değişim için
motivasyon geliştirmekle, umut edebileceği kaynaklar aramakla uğraşmaktadır. Orta
aşamalarda kendi gücünü yeniden keşfetmekte ve hastalığıyla birlikte kendini yeniden
tanımlamaya başlamaktadır. İleri aşamalarda ise iyilik halini ve işlevselliğini
geliştirmek, dolayısıyla yaşam kalitesini arttırmak için yeni yollar aramaktadır.
Chapman (2002) ise 12 İU-I ve İU-II tanısı olan kişiyle yaptığı görüşmelerin nitel
analizinde hastalığın ve hastalık sürecinin kimlik üzerindeki etkisini incelemiştir.
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Tanının, belirtilerin, alınan ilaçların ve psikoterapinin kimlik üzerinde etkili olduğunu
gören araştırmacı, kimlik algısına yönelik zorlayıcı bir durumun iki şekilde
karşılandığını saptamıştır: Kişi, kimliğindeki parçaların tutarlığını devam ettirmeye
yönelik eyleme geçebilir (ör. tanıyı reddetmek) veya kimliğini yeniden inşa edebilir.
Yeniden inşa sürecinde kimliğin eski hali ile yeni parçası arasındaki farklılık azalır ve
kimliğin parçaları yeniden uyumlu hale gelir.
Yukarıda bahsedilenler ışığında, Bütüncül Bilişsel Model açısından değişim,
farkındalığın sorunların göründüğü düzeyin üzerine çıkabilmesidir (Higginson, Mansell
ve Wood, 2011). İyileşme süreci ise içsel durumdaki değişimlere ve bu değişimlere dair
değerlendirmelere tahammülün ve kabulün gelişmesiyle bağlantılıdır. Tahammül ve
kabul, kişinin yaşadığı değişimlere verdiği tepkilerin daha az aşırı olmasına ve içsel
durumlardaki değişimlerden bağımsızlaşan, kendi içinde tutarlı bir benlik kavramı
gelişimine yardımcı olur (Mansell, Powell, Pedley, Thomas ve Jones, 2010).

Modelin bireysel psikoterapide nasıl kullanıldığını, 6-11 aylık izlem dönemlerinde
etkisinin nasıl devam ettiğini gösteren vaka çalışmaları bulunmaktadır (Mansell ve Lam,
2003; Mansell, 2007, Mansell ve ark., 2007; Searson, Mansell, Lowens ve Tai, 2012;
Joyce, Tai, Gebbia ve Mansell, 2016). Mansell ve Lam (2003) içsel durumlardaki
değişimlerin duygudurum bozukluğu olan bir kişide nasıl yaşandığına ilişkin süreci ele
aldıkları olgu sunumlarında durumun nasıl formüle edildiğini ayrıntılı şekilde
anlatmışlardır. Örneğin, olgunun düşük benlik saygısıyla ilişkili çökkünlük hislerini
yükseltmek için kendine aşırı talepkar hedefler koyduğundan ve ödüllendirici eylemlere
yöneldiğinden bahsetmişlerdir. 16 oturumluk sürecin sonunda depresif belirtilerinde
azalma olduğu, 3. ay, 6.ay ve 10. aydaki izlemlerinde de depresif belirtilerindeki
azalmanın devam ettiği ve öz-bildirime dayalı öncül manik belirtilerinde azalma olduğu,
izlem sürecinde nüks yaşamadığı, ilaç tedavisine uyumlu şekilde devam ettiği,
ilişkisinin devam ettiği ve düzenli işe başladığı aktarılmıştır.

Mansell (2007) ise Bütüncül Bilişsel Model’de duygudurumdaki dalgalanmaların nasıl
formüle edildiğini olgu sunumuyla ele almıştır. Duygudurumundaki yükselmeye dair
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formülasyonun oluşturulmasının ardından danışanın depresif belirtileri yükselmiştir.
Düşük duygudurumu sürdürmesiyle ilişkili döngünün formülasyonundan sonra etkinlik
düzenlemesi yapılmış , bu da tekrarlayıcı düşüncelerin azalmasına yardımcı olmuştur.
Daha sonra yükselmiş duyguduruma yönelik duyulan özlemle stabil duygudurumu
sürdürme arasındaki çatışma ele alınmıştır. Sürecinin sonuna doğru farklı benlik
parçalarının çalışılmasıyla benliğin yeniden düzenlenmesine geçilmiştir. 25 görüşme
saatinden oluşan sürecin aktarıldığı makalede danışanın sosyal çevresini genişlettiği,
kendine

güveninin

arttığı,

yarı-zamanlı

işe

başladığı,

duygudurumundaki

dalgalanmalarla baş etmek için yeni stratejiler geliştirdiği de belirtilmiştir.

Searson, Mansell, Lowens ve Tai (2012) Bütüncül Bilişsel Model’den temellenen
bireysel psikoterapinin etkisini vaka-serileri olarak ele almışlardır. Yedi katılımcıyla
gerçekleştirdikleri çalışmalarında birden çok temel düzey ve çoklu izlem ölçümleriyle
(birinci ay, üçüncü ay ve altıncı ay) süreci incelemişlerdir. 12 görüşme saatinden oluşan
protokolde içsel durumlardaki değişimlerle ilişkili aşırı olumlu ve olumsuz
değerlendirmeler ele alınmıştır. Özellikle depresif belirtilerde terapi sürecinin sonunda
ve bir ay sonraki takip ölçümünde güçlü bir etki saptanmıştır. İşlevsellikte ve
hipomanik tutumlarla ilişkili bilişler üzerinde de güçlü bir etki olduğu görülmüştür. Beş
katılımcıda farklı zamanlarda alınan bütün ölçümlerde klinik olarak anlamlı bir değişim
olduğu bulunmuştur.

Joyce, Tai, Gebbia ve Mansell (2016) ise Bütüncül Bilişsel Model’den temellenen
BDT’nin etkisini 14 katılımcıyla gerçekleştirdikleri yarı-yapılandırılmış görüşmelerin
tematik analiz yoluyla incelemişlerdir. Analiz sonucunda iki kapsayıcı tema (‘Terapinin
yararlı parçaları’ ve ‘Terapiden kaynaklı değişimler’) ve 12 alt-tema ortaya çıkmıştır.
Katılımcılar terapinin kişi-odaklı olmasının ve terapistlerin cana yakın, şefkatli ve
becerikli olmasının kendilerini açmalarına yardımcı olduğunu ifade etmiştir. Bazı
katılımcılar görüşme sayısının 16’dan fazla olmasını önermişlerdir. Duyguların
normalleştirilmesinin,

duygudurumları

anlamaya

yönelik

yöntemlerin,

yeniden

değerlendirmenin ve metaforların yararlı teknikler olduğu görülmüştür. Terapi
sonrasında duygudurum dalgalanmalarını daha etkili şekilde

yönetebildiklerini ve
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bunlara yönelik algılarının değiştiğini belirtmişlerdir. Kendilerini ve hastalıklarını
kabullenmeleriyle birlikte üretkenliklerinin arttığını ve sosyal ortamlarda kaygılarının
azaldığını ifade etmişlerdir.

1.7. Bütüncül Bilişsel Model Temelli Grup Psikoterapisi
Bütüncül Bilişsel Model’den temellenen psikoterapide amacın birbiriyle bağlantılı fakat
birbiriyle çelişen değerlendirmelerin belirlenmesi ve içsel durumlarda (duygu-düşüncedavranış-bedensel tepki) meydana gelen değişimlerle başa çıkmak için daha etkili ve
işlevsel yolların geliştirilmesi olduğundan bahsedilmişti (bkz. Bütüncül Bilişsel
Modelin Bireysel Psikoterapide Uygulanması). Bu bağlamda kısa ve uzun dönemli
yaşam hedeflerinin belirlenmesi ve gerektiğinde gözden geçirilmesi ile benlik
parçalarının yeniden tanımlanması ve düzenlenmesi grup terapisi için de temel hedefler
olarak görülmüştür. BBM’in bireysel terapi uygulamasındaki ana noktalar göz önüne
alınarak, sekiz oturumluk BBM temelli grup psikoterapi programı oluşturulmuştur. 8oturumluk BBM temelli grup psikoterapisinin amaçları şu şekilde belirlenmiştir:
•

Duygudurumundaki değişimler/dalgalanmalar hakkında bilginin arttırılması

•

Yaşanılan duygu dalgalanmaları hakkında katılımcıların yeniden düşünmelerini
sağlamak

•

Yaşanılan duygu dalgalanmalarının, yaşam hedefleri üzerindeki etkisinin
anlaşılmasına yardımcı olmak

•

Katılımcıların duygudurumlarındaki değişimlerle başa çıkabilmeleri için sağlıklı
ve etkili yollar geliştirmelerine yardımcı olmak

8 oturumluk BBM temelli grup psikoterapisinin hedefleri, Mansell, Brawn, Griffiths,
Silver ve Tai (2015)’te belirtilen bireysel psikoterapide hedefler göz önüne alınarak,
aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:
1. İçinde bulunulan duygu durumlarını adlandırabilme ve tanımlayabilme
2. Hayatta ‘değer verilen’ şeyler ve ‘yaşam hedefleri’ üzerine yeniden düşünebilme
3. Deneyimlenen her duygunun hem olumlu hem de olumsuz yanları üzerine
düşünülmesi
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4. Duyguların yoğunluğundaki değişimlerin fark edilmesi
5. Zihinden geçen düşüncelerin daha net şekilde tanımlaması
6. Duygu durumlar ile yaşam hedefleri arasındaki bağlantıların gözden geçirilmesi
7. Kişilerarası ilişkilerde yaşanan zorlukların Algısal Kontrol Kuramı bağlamında
ele alınması
8. Benliğin sağlıklı olan parçasının ele alınması
Çalışma için tanımlanan amaçlar ve hedefler göz önüne alınarak, aşağıda yer alan Tablo
1.1’de görülebilecek oturum akışı hazırlanmıştır:
Tablo 1.1.
8-Oturumluk BBM’den Temellenen Grup Psikoterapisi Oturum Başlıkları
HAFTA

OTURUM BAŞLIĞI

1

Tanışma ve tanıtım

2

Yaşam hedeflerini belirlemek

3

Farklı duygudurumları tanıma ve isimlendirme
Farklı duyguların olumlu ve olumsuz yanları hakkında düşünme

4

Duygunun yoğunluğunu derecelendirme

5

Duyguları kontrol etmek

6

Farklı duygular > Farklı benlik parçaları

7

Kişilerarası ilişkilerdeki zorluklarla başa çıkmak

8

Kaynaklar ve güçlü yanlar üzerine düşünme
Genel Değerlendirme
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Önceki bölümlerde bahsedildiği üzere, Bütüncül Bilişsel Model’den temellenen bireysel
psikoterapi sürecinde temel alınan ‘Terapi Prensipleri Piramidi’ grup müdahalesi
formatında da gözetilmiştir. Piramidin en alt basamaklarında yer alan ‘güven’ ve
‘anlaşmaya varma’ prensiplerinin sağlanabilmesi için grup oturumları öncesinde
katılımcılarla yapılan öngörüşmede hastalık süreçleri ele alınmış, intihara yönelik
riskler gözden geçirilmiş, grup terapisinin amacı ve sürecine ilişkin bilgilendirme
yapılmıştır. İlk oturumda da grup lideri kendinden ve deneyiminden açıklık ve
dürüstlükle bahsetmiş, katılımcıların merak ettikleri soruları cevaplamak için zaman
ayırmıştır. Daha sonra katılımcıların kendilerini diledikleri gibi gruba tanıtmaları için
alan açmıştır. Ardından katılımcılar böyle bir grup çalışmasına katılmaya dair hedefler
ve beklentilerini grupla paylaşmışlardır. Her katılımcının hedefi tek tek dinlenmiş,
gerekli yerlerde yansıtmalar yapılarak, katılımcının seçtiği hedefin onun için anlamı
anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu grup müdahalesi kısa süreli ve içeriği yapılandırılmış
olduğundan, çalışmanın amaçları katılımcılara sunulmuştur. Fakat bu amaçların
katılımcılar için uygun olup olmadığını düşünmeleri ve fikirlerini paylaşmaları için
zaman verilmiştir. Böylece amaçlar konusunda karşılıklı hemfikir olunmasına özen
gösterilmiştir. Sonra ‘grup kuralları’nın gözden geçirilmesine geçilmiştir. Kuralların
çerçevesini grup lideri sunmakla birlikte katılımcılara kuralları tartışabilmeleri için
fırsat verilmiştir. Kurallar konusunda da ‘anlaşmaya varıldıktan’ sonra, hipomani ve
mani dönemleri ile depresyon dönemlerine dair bilgilendirme yapılmıştır. Bu aşamada
yapılan bilgilendirme katılımcıların kendi süreçlerinden bağlantılar kurabilecekleri
noktaları sağlayarak, paylaşımları için zemin oluşturma hedefine yöneliktir.
Katılımcıların paylaşımlarının ardından modelin tanıtımına geçilmiştir. Çok ayrıntılı bir
tanıtım yerine modelin temel noktalarından bahsedilmiş, katılımcılarla çağrıştırdıkları
üzerine konuşulmuştur. Grup müdahalesinin de hedefi katılımcıların uzun dönemli
yaşam hedeflerinin belirlenmesi ve benliklerinin sağlıklı parçasının geliştirilmesi
olduğundan, ikinci oturumdan itibaren yaşam hedefleri üzerine çalışılmaya başlanmıştır.
İzleyen oturumlarda da temalar hep yaşam hedefleriyle bağlantılandırılmaya
çalışılmıştır. İçsel durumlardaki değişimlerin ele alındığı oturumlarda katılımcıların
paylaşımları üzerinden formülasyonlar oluşturularak katılımcılarla paylaşılmıştır. İçsel
durumlardaki değişimlerle baş etmeye yönelik kullandıkları birbiriyle çelişen yolları
fark etmeleri amacıyla katılımcılara bunlara dair paylaşımları üzerinden yansıtmalar
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yapılmıştır. Duygu derecelendirme uygulamalarında ise duyguyu en yüksek ve en düşük
düzeyde deneyimledikleri anlarda neler olduğu da sorularak, yaşam olayları ve
dalgalanmaları arasındaki bağlantıları anlamalarına yardımcı olunmaya çalışılmıştır.
Oturumların

sonunda

verilen

ödevlerin

bir

sonraki

oturumun

başında

değerlendirilmesine zaman ayrılmıştır. Bu sayede hem bir önceki oturum gözden
geçirilerek mevcut oturumla nasıl bir bağlantısı olduğu netleştirilmiş hem de
katılımcıların uygulamalar yoluyla edindikleri farkındalıkları hayatlarına nasıl
taşıyabilecekleri konusunda teşvik edici bir tutum izlenmiştir. Piramidin en üstünde yer
alan ‘değişim ve iyileşme’ için katılımcıların uzun dönemli hedefleriyle bağlantılar
kurmaları ve benliklerinin farklı parçaları üzerine düşünmeleri konusunda destekleme
yapılmıştır. Carey ve arkadaşlarının (2012) belirttiği gibi, grup oturumları sırasında
aktif dinlemeye, kapsayıcı, empatik, şefkatli ve sıcak, katılımcıların kendilerini özgürce
ifade etmelerine alan sağlayacak bir duruşta kalınmaya özen gösterilmiştir. İlk
oturumdan itibaren grup lideri katı bir tutum yerine, esnek, anı takip eden ve süreci
gözlemleyen bir tutum tercih etmiştir.

1.8. ARAŞTIRMANIN AMACI
Bu araştırmada temel amaç, 8 oturum olarak planlanan Bütüncül Bilişsel Model’in
Grup-Temelli Müdahalesi’nin etkisinin incelenmesidir. Bu kapsamda gerek depresif
belirtilerdeki gerekse psikolojik süreçlerdeki (yaşam doyumu, iyi-oluş) değişimler ele
alınacaktır.

İkinci

olarak,

katılımcıların

müdahaleye

dair

öznel

deneyimleri

incelenecektir. Bunun için katılımcıların devam ettikleri oturum sayıları, oturumlar
sırasında ele alınan uygulamalara yaptıkları paylaşımlar ve müdahaleye dair öznel
değerlendirmeler niteliksel olarak analiz edilecektir.
Araştırmanın nicel bölümüne yön veren hipotezlere aşağıdaki bölümde yer verilmiştir:
• 8-oturumluk Bütüncül Bilişsel Modelin Grup-Temelli Müdahalesi, depresif
belirtilerde iyileşme yönünde bir değişimi sağlayacaktır.
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• Bütüncül Bilişsel Modelin Grup-Temelli Müdahalesi’nin yaşam doyumu ve iyi
oluş üzerinde olumlu yönde değişimi başlatabilecektir.
• Bütüncül

Bilişsel

Modelin

Grup-Temelli

Müdahalesi’nde

iyileşmenin 3 ay sonra da devam etmesi beklenmektedir.

elde

edilen
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BÖLÜM II
YÖNTEM
2.1. ÖRNEKLEM
2.1.1. Örneklem Oluşturma Ölçütleri
Araştırmaya alınma ölçütleri, 18-60 yaş aralığında olmak, iki uçlu bozukluk (İU-I ve
İU-II) tanısı almış olmak, Türkçe okur-yazar olmak, gönüllü onam vermek şeklinde
belirlenmiştir. Pilot grup ve müdahale gruplarında öngörüşmeler sonucunda toplam 18
kişi çalışmaya katılmayı kabul etmiştir. 18 kişilik katılımcı gruptan ise 10 kişi çalışmayı
tamamlamıştır.
Araştırmaya alınmama ölçütleri ise, manik dönemde olmak veya karma belirtilerin eşlik
ettiği manik dönemde olmak, şizofreni veya şizoaffektif bozukluk eştanısı olmak,
birincil tanısının madde kullanım bozukluğu olması, herhangi bir organik beyin
hasarının olması, envanterleri tamamlamasını ve grup sürecinden faydalanmasını
engelleyecek bilişsel bir sorunun varlığı, intihar düşüncelerinin olması, (kadınlar için)
hamile olmak şeklinde belirlenmiştir.
2.1.2. Grupların Tanıtımı
Bu bölümde ‘pilot grup’ ve ‘müdahale grubu’nun oluşturulması sırasındaki süreç
anlatılmıştır. Grup çalışmalarının öncesinde gerçekleştirilen öngörüşmeler sırasında
geçmiş tedavi deneyimleri, psikolojik tedavinin nasıl olması ve neleri içermesi
gerektiğine ilişkin sorular sorulmuştur. Öngörüşmede ayrıca DSM- IV Eksen- I
Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme Formu’nun (SCID) özgül fobi
dışındaki kaygı bozukluklarını değerlendirmek için kullanılan modülü de uygulanmıştır.
2.1.2.1. Pilot Grup
Müdahale araştırmasının ilk aşaması olan pilot grubun oluşturulması için çalışmanın
yapılacağı İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
Duygudurum Bozuklukları Polikliniği’nde ilgili panolara örneklem oluşturma
ölçütlerini gösteren araştırmaya dair bilgilendirici metinler asılmıştır. İU-I veya İU-II
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tanılarıyla takip edilen, ayaktan tedavilerine devam eden ve ölçütlere uygun olduğu için
çalışmaya yönlendirilen 10 katılımcı telefonla aranarak öngörüşmeye davet edilmiştir.
Toplam 6 katılımcı ile öngörüşme yapılabilmiştir. 4 katılımcı grup çalışmasına
katılmayı kabul etmiştir.
2.1.2.2. Müdahale Grubu
Müdahale grubunun oluşturulması sırasında, önce birim sekreteri ile birlikte katılım
ölçütlerine uygun olduğu düşünülen, diğer tedavi gruplarına devam etmeyen
20 kişilik bir katılımcı listesi oluşturulmuştur. Bu liste poliklinik sorumlusu Dr. Sibel
Çakır ile gözden geçirilmiştir. Bu listedeki kişiler telefonla aranarak, öngörüşmeye
davet edilmiştir. 10 kişi öngörüşmeyi kabul etmiştir. Öngörüşmenin ardından 6 kişi
grup çalışmasına katılmayı kabul etmiştir. İlk oturumun öncesinde bir katılımcı işe
başladığı için gruba gelemeyeceğini bildirmiştir. İkinci oturumun öncesinde ise bir
katılımcı daha işe başladığı için gruba devam edemeyeceğini haber vermiştir. Bu gruba
dört katılımcı ile devam edilmiştir.
Müdahale grubu için yeterli sayıya ulaşmak adına yeni bir grup oluşturmak için
poliklinikteki hasta dosyaları yeniden taranmıştır. Bu sefer 40 kişilik bir liste
oluşturulmuş ve her biri telefonla aranmıştır. 10 kişi katılmak istemediğini belirtmiş, altı
kişi ise çalıştığı için katılamayacağını, dört kişi ise şehirdışında olduğu için
katılamayacağını ifade etmiştir. Listede yer alan 10 kişiye ise ulaşılamamıştır. 10 kişi ile
öngörüşme yapılabilmiş, sekiz kişi grup çalışmasına katılmaya gönüllü olmuştur. Bu 8
kişiden biri üçüncü oturum sonrasında aşırı miktarda alkol kullanmış ve sonrasında
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde AMATEM Servisi’ne yatmıştır. Bir
katılımcı düzenli ilaç kullanmamasından ötürü yaşadığı hipomanik yükselme sonucunda
gruba devam edememiştir. Böylece ikinci müdahale grubuna da altı katılımcı ile devam
edilmiştir.

2.2. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI
Araştırma kapsamında Beck Depresyon Envanteri, Psikolojik İyi Oluş Ölçeği, SCID-I
(Türkçe versiyonu) ve Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında
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kullanılan ölçüm araçlarına ve uygulanma zamanlarına ilişkin bilgiler Tablo 2.1’de
görülebilir.
Tablo 2.1.
Müdahale Araştırmasında Kullanılan Ölçüm Araçları ve Ölçüm Zamanlamaları

Ölçüm Aracı

1-ay
Öntest Sontest sonraki
izlem

3-ay
sonrak
i
izlem

Birincil Sonuç
Ölçümü
Beck Depresyon Envanteri

*

*

*

*

İkincil Sonuç
Ölçümü
DSM-IV Eksen-I Bozuklukları
için Yapılandırılmış
Yapılandırılmış Klinik
Görüşme Formu (SCID-I)
Psikolojik İyi Oluş Ölçeği
Yaşam Doyumu Ölçeği

*
*
*

*
*

*
*

*
*

Niteliksel İncelemede
Kullanılan Materyaller
Oturum Süreç Notları*
Grup Sürecine İlişkin
Değerlendirme Görüşmesi
Kayıtları

*

*Her oturumda grup asistanı tarafından oturum sürecindeki paylaşımlar not
edilmiştir.

2.2.1. Beck Depresyon Envanteri (BDE)
BDE, depresyonda gözlenen somatik, duygusal, bilişsel belirtilerin ve motivasyon
düzeyinin değerlendirilmesine yönelik geliştirilen 21 maddelik bir ölçektir. Ölçekte
kişinin son bir hafta içinde kendini nasıl hissettiğini en iyi yansıtan cümleyi işaretlemesi
istenmektedir. Her madde 0 ile 3 arasında puan alır. Puanların toplamı depresyon
puanını verir. Toplam puanın yüksek oluşu depresyon şiddetinin yüksekliğini gösterir.
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Bu araştırmada Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Nesrin Şahin (Hisli) tarafından
(1988-1989) yapılmış olan ölçek kullanılmıştır. İki yarım test güvenirlik katsayısı .74
olarak bulunmuştur. 17 ve üstü BDE puanlarının tedavi gerektirebilecek depresyonu
işaret ettiği saptanmıştır. Mevcut araştırma kapsamında BDE’nin iç tutarlılık (alfa)
katsayısının .87 olduğu görülmüştür. Ölçeğin madde-toplam korelasyonları ise .23-.67
aralığında yer almaktadır. Beck Depresyon Envanteri’nin bir örneği Ek 1’de
sunulmuştur.
2.2.2. DSM- IV Eksen- I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme Formu
(SCID-I)
1997 yılında First ve meslektaşları tarafından DSM-IV Eksen I Bozukluklarını
değerlendirmek üzere geliştirilen yapılandırılmış bir klinik görüşmedir. Türkçe geçerlik
ve güvenirlik çalışması Çorapçıoğlu ve arkadaşları (1999) tarafından yapılmıştır.
Çalışma kapsamında özgül fobi dışındaki kaygı bozukluklarını değerlendirmek üzere
ilgili modül kullanılmıştır.
2.2.3. Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (PİO)
Diener, Scollon ve Lucas (2009) tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçe uyarlamasını
Telef (2011) yapmıştır. 8 maddeden oluşan, 7’li Likert tipi ölçekte olumlu ilişkiler,
yeterlik hisleri, anlamlı ve amaçlı bir yaşama sahip olmak gibi sosyo-psikolojik işlevler
ele alınmaktadır. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.87 olarak bulunmuştur.
Alınan yüksek puan psikolojik güç ve kaynağın çokluğunu göstermektedir. Psikolojik
İyi Oluş Ölçeği’nin bir örneği Ek 2’de verilmiştir.

2.2.4. Veri Toplama Formu
Veri toplama formu, katılımcılara ilişkin ‘demografik’ ve ‘klinik’ bilgileri toplamaya
yönelik ilgili alanyazın ışığında oluşturulmuştur. Bu formun ‘demografik bilgiler’
bölümünde katılımcının yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, medeni durumu ve işine dair
bilgiler sorulmuştur. ‘Klinik bilgiler’ bölümünde ise tanısı (İU-I veya İU-II), hastalık
süresi, geçirdiği dönem sayısı, ilk atakta psikotik belirti görülüp görülmediği, en son
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atak tipi, hastane yatış deneyimi, intihar deneyimi, kullandığı ilaçlara dair bilgiler
alınmıştır. Veri Toplama Formu’nun bir örneği Ek 3’de verilmiştir.
2.2.5. Yaşam Doyumu Ölçeği
Diener, Emmons, Laresen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilmiştir. Türkçe
uyarlaması Durak, Şenol-Durak ve Gençöz tarafından (2007) tarafından yapılmıştır. 5
maddeden oluşan ölçek 7’li Likert ile derecelendirilmektedir. Ölçeğin test-tekrar test
güvenirlik katsayısı .85 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin Türkçe formu için iç tutarlılık
.83 olarak saptanmıştır. Yaşam Doyumu Ölçeği’nin bir örneği Ek 4’de sunulmuştur.

2.3. İŞLEM
Müdahale araştırması öncesinde Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik
Araştırmalar Etik Kurulu’ndan gerekli izinler alınmıştır (Bkz. Ek 5). Aşağıdaki
bölümde müdahale araştırması kapsamında gerçekleştirilen pilot grup çalışması ve
müdahale grubu çalışmasına ilişkin uygulama sürecinden bahsedilecektir. Müdahale
grubunun uygulama sürecinin anlatılması sırasında oturumlarda izlenen akışa da yer
verilecektir.
2.3.1. Grup Uygulamaları
2.3.1.1. Grup Liderinin Kendini Tanıtımı
Uygulamaların tümü araştırmacı (Z.M.) tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı
(Z.M.) 2011 yılından beri yetişkinlerle bireysel psikoterapi yapmaktadır. Yüksek lisans
tez araştırmasından bu yana iki uçlu bozukluklar konusunda araştırmalarına devam
etmektedir. 2009 yılından beri psikotik düzeydeki hasta gruplarıyla (şizofreni, iki uçlu
bozukluk, otizm, vb.) farklı klinik ortamlarda gerçekleştirilen (ör. Gündüz Hastanesi,
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi) grup çalışmalarında gerek grup asistanlığı gerekse grup
liderliği yapmıştır. 2012 yılında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gündüz Hastanesi’nde Dr. Ayla Yazıcı’nın
izniyle bir grup çalışması gerçekleştirmiştir. Psiko-sosyal işlevselliğin desteklenmesini
amaçlayan bu çalışmaya iki uçlu bozukluk tanısıyla Gündüz Hastanesi’ne devam eden
12 hasta katılmıştır. 16 oturum olarak planlanan bu çalışmada katılımcıların öz-
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farkındalıklarının gelişmesine yönelik sanat-temelli uygulamalar yer almıştır.
Araştırmacı (Z.M.), doktora tez araştırmasının konusu olan Bütüncül Bilişsel Model ve
Algısal Kontrol Teorisi üzerine 2011 yılından beri okumalar yapmakta ve konferansları
takip etmektedir. Modeli daha yakından tanımak adına Dr. Warren Mansell’in yürüttüğü
atölye çalışmasına ve süpervizyon gruplarına da katılmıştır. Dr. Warren Mansell,
Bütüncül Bilişsel Model’in grup formatına uyarlanması sürecinde e-posta ve görüntülü
görüşme yoluyla geribildirimler vermiştir. Araştırmacı (Z.M.), grup oturumlarının
oluşturulması ve uygulamaları sırasında Dr. Gülin Güneri’den haftalık olarak
supervizyon almıştır. Dr. Gülin Güneri, 10 seneden uzun süredir özellikle duygudurum
bozuklukları, anksiyete bozuklukları ve yeme bozuklukları alanlarında psikoterapi
hizmeti vermektedir. Kronik stress, depresyon, kaygı ve yeme bozuklukları yaşayan
erişkinlere ‘Diyalektik Davranışçı Terapi’ tekniğini kullanarak grup terapisi yapan
psikologlardan biridir.
2.3.1.2. Pilot Grup Uygulama Süreci
Yukarıda da bahsedildiği üzere, müdahale araştırması pilot grup çalışması ve müdahale
grubu çalışması olarak iki bölümden oluşmaktadır. Bu kapsamda pilot grubun amacı,
hazırlanan müdahale programının içeriğinin uygunluğunu ve anlaşılabilirliğini
değerlendirmektir. Pilot grubun oluşturulması sırasında, ilk oturum öncesinde yapılan
öngörüşmede katılımcılara öncelikle araştırmanın hedefi, elde edecekleri yararlar ve
olası riskler açıklanarak onamları alınmıştır. Bu araştırmada kullanılan aydınlaştılmış
onam formu Ek 6’da sunulmuştur. Ayrıca tedavi deneyimleri ve psikolojik tedavinin
nasıl olması/neleri içermesi gerektiğine dair düşüncelerinin ele alındığı yarıyapılandırılmış bir görüşme yapılmıştır.
Grup oturumları 1,5 saat olarak planlanmıştır. Oturumlar açılış paylaşımıyla başladıktan
sonra önceki oturumun değerlendirilmesi ve çalışma kağıtlarının gözden geçirilmesiyle
devam edilmiştir. Daha sonra günün temasına ilişkin psiko-eğitim ve/veya farkındalık
kazandırmaya yönelik bilişsel-davranışçı müdahalelere geçilmiştir. Çalışmanın son
oturumunda katılımcılardan programın içeriği hakkında geribildirim alınmıştır.
Çalışmaya katılan iki katılımcı da içeriğin ‘kapsamlı ve güzel’ olduğunu belirtmişlerdir.
Bu oturumda ayrıca ölçekler yeniden uygulanmıştır. Katılımcıların kendilerini daha
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rahat ifade edebilmeleri için grup oturumlarında ses kaydı alınmamıştır. Bunun yerine
oturum sürecindeki paylaşımlar grup asistanı tarafından not edilmiştir.
Pilot uygulamanın ardından, katılımcılardan alınan geribildirimlerin yanı sıra modelin
geliştiricilerinden olan Dr. Mansell’den de geribildirim alabilmek için grup
oturumlarının içerikleri İngilizce’ye çevrilmiştir. Dr. Mansell’den e-posta ve Skype
üzerinden alınan geribildirimler şu şekildedir: Duygular ve duygudurumlara ilişkin
oturumların içerikleri birbirini tekrar etmektedir; ‘ikincil duygular’ kavramının
anlaşılması zor olabilir; yaşam amaçlarının oturumların başında ele alınması daha
uygun olacaktır; yaşam amaçları ve duygular arasındaki bağlantıların kurulması model
açısından önemlidir; duygunun kişilerarası yönünün ihtiyaçlar ve sosyal korkularla
yüzleşme bağlamında ele alınması model açısından gereklidir. Bunların yanı sıra Dr.
Mansell, katılımcıların katılabildikleri kadar oturuma katılmalarının da onlar için
önemli olduğunu belirtmiş, bu nedenle katılımcıların devamsızlıktan ötürü grup dışı
bırakılmamaları konusunda uyarmıştır.
Ayrıca pilot çalışmanın ardından İstanbul Tıp Fakültesi Duygudurum Bozuklukları
Polikliniği Sorumlusu Prof. Dr. Sibel Çakır ile çalışma üzerine toplantı yapılmıştır. Dr.
Çakır ise oturumların süresinin uzun olmasından (12 hafta) dolayı katılımcıların devam
etmekte zorlandıkları yönünde görüş bildirmiştir.
Yukarıda belirtilen geribildirimlerin ardından içerikte ve bu bağlamda program akışında
Tablo 2.2’de görülecek değişiklikler yapılmıştır.
Tablo 2.2
Pilot Uygulamadaki ve Müdahale Uygulamasındaki Oturum Başlıkları
HAFTA

Pilot Uygulamada
Kullanılan
OTURUM BAŞLIĞI

HAFTA

Müdahale Uygulaması
OTURUM BAŞLIĞI

1

Tanışma ve tanıtım

1

Tanışma ve tanıtım

2

Duygular ve duyguları tanıma

2

Yaşam hedeflerini belirlemek
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• Farklı duygudurumları tanıma ve
isimlendirme
• Farklı duyguların olumlu ve olumsuz
yanları hakkında düşünme

3

Duygu değişimleri ve bu
değişimin yoğunluğunu fark
etme

3

4

Farklı duygudurumları tanıma

4

Duygunun yoğunluğunu
derecelendirme

5

Duyguları kontrol etmek

6

Farklı duygular > Farklı benlik
parçaları

7

Kişilerarası ilişkilerdeki
zorluklarla başa çıkmak

8

• Kaynaklar ve güçlü yanlar üzerine
düşünme
• Genel Değerlendirme

5
6
7

Duygudurumdaki değişimi ve
bu değişimin yoğunluğunu
fark etme
Duygudurumdaki
dalgalanmalarHipomanik/Manik tutumlar
Duygudurumdaki
dalgalanmalar- Depresif
tutumlar

8

Öncül belirtiler

9

Farklı duygudurumlar >
Farklı Benlikler

10

Sağlıklı benlik

11

Yaşam amaçlarını belirleme

12

Genel Değerlendirme

2.3.1.3. Müdahale Grubu Uygulama Süreci
Müdahale grubunun oluşturulması sırasında, pilot grubun oluşturulma sürecinde olduğu
gibi, ilk oturum öncesinde yapılan öngörüşmede katılımcılara araştırmanın hedefi, elde
edecekleri yararlar ve olası riskler açıklanarak onamları (Bkz. Ek 6) alınmıştır. Bu
görüşme sırasında tedavi deneyimleri ve psikolojik tedavinin nasıl olması/neleri
içermesi gerektiğine dair düşünceleri de ele alınmıştır.
Müdahale grubundaki oturumlar da 1,5 saat olarak planlanmıştır. Oturumlar açılış
paylaşımıyla başladıktan sonra önceki oturumun değerlendirilmesi ve çalışma
kağıtlarının gözden geçirilmesiyle devam edilmiştir. Günün temasına ilişkin psikoeğitim ve/veya farkındalık kazandırmaya yönelik bilişsel-davranışçı müdahalelerin
ardından bir sonraki oturuma kadar yapılması beklenen çalışma kağıtları açıklandıktan
sonra oturumun özeti yapılarak oturumlar sonlandırılmıştır. 8. oturumun sonunda
ölçekler yeniden uygulanmıştır. Katılımcıların kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri

	
  

94	
  

için grup oturumlarında ses kaydı alınmamıştır. Bunun yerine oturum sürecindeki
paylaşımlar grup asistanı tarafından detaylıca not edilmiştir.
Müdahale grubundaki katılımcılardan çalışmanın bitiminden bir ay ve üç ay sonra izlem
ölçümleri alınmıştır. Son olarak terapi oturumlarının bitiminden bir ay sonra uygulanan
müdahaleye dair öznel deneyimlerinin (neler faydalı oldu, neler hiç yardımcı olmadı,
gelecekteki çalışmalara dair öneriler) ele alınacağı ikinci bir yarı-yapılandırılmış
görüşme gerçekleştirilmiştir.
2.3.1.4. 8-Oturumluk Süreçte İzlenen Akış
Aşağıdaki bölümde sekiz oturumluk süreçte nasıl bir akış izlendiği daha ayrıntılı şekilde
sunulmuştur:
2.3.1.4.1. Birinci Oturum: Tanışma ve Tanıtım
Grup liderinin gruba kendini tanıtmasının ardından katılımcılardan kendilerini
tanıtmaları istendi. Her katılımcı kendini tanıttıktan sonra, hazırlanan oturum akışı
katılımcılarla paylaşıldı. Ardından katılımcıların çalışmaya ilişkin hedeflerini, bir başka
deyişle, çalışma bittiğinde katılımcıların kendilerine dair nelerin değişmesini istedikleri,
yazmaları istendi. Her katılımcı hedeflerini grupla paylaştıktan sonra grup çalışmasının
amaçları paylaşıldı. Daha sonra ‘grup sözleşmesi’ üzerine konuşuldu ve böylelikle grup
kurallarının üzerinden geçildi. Ardından hipomanik/manik belirtiler ve depresif
belirtilerin neler olduğu hakkında bilgi verildikten sonra katılımcılardan kendi
süreçlerini düşünmeleri istendi. Deneyimlerin paylaşılmasının ardından iki uçlu
bozukluğun alt tiplerine ilişkin bilgi verildi. Katılımcılara, kendi süreçlerini
değerlendirmeleri için zaman verildi ve paylaşımlar alındı. Daha sonra grup
çalışmasının temellendiği modele ilişkin bilgilendirmeye geçildi. Bu kısımda herkesin
duygudurumunda değişiklikler olabileceği, nasıl hissedildiği hakkındaki düşüncelerin
ve hislerin karşısında verilen tepkilerin belli bir durumla nasıl başa çıkıldığını
belirlediği anlatıldı. Ayrıca duyguların kişiler için önemli olan, değer verdikleri şeyleri
gerçekleştirmelerinde onlara yardımcı olabileceği vurgulandı. Bu noktalara ilişkin
düşündüklerini paylaşmaları için katılımcılara zaman verildi. Son olarak, grup
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kazandırmayı

amaçladığı

beceriler

üzerine

konuşularak

oturum

sonlandırıldı.
2.3.1.4.2. İkinci Oturum: Yaşam Hedeflerini Belirlemek
Oturuma ölçeklerin verilmesiyle başlandı. Ardından, katılımcıların bir haftalık süreci
nasıl geçirdikleri üzerine konuşuldu. Geçen oturumdan katılımcılar için öne çıkan,
hatırladıkları bir parça olup olmadığı soruldu. Bir önceki oturumun sonunda yaşadıkları
duygu dalgalanmaları üzerine düşünmeleri istendiğinden bu içsel çalışmanın paylaşımı
yapıldı. Ardından ‘yaşam değerleri’nin tanımı verilerek oturumun gündemine geçildi.
Yaşam hedeflerinin ne demek olduğu paylaşıldı. Hedeflerin belirlenmesinde yardımcı
olacak noktalar vurgulandı. Katılımcıların anlamalarına yardımcı olması için bir örnek
(ör. Yaşam hedefi= İyi bir ebeveyn olmak; Kısa süreli hedef= Çocuğunu her haftasonu
yüzme dersine götürmek) verildikten sonra uygulamalara geçildi. Önce yaşam
hedeflerine belirlemelerine yardımcı olacak sorulardan oluşan bir çalışma kağıdı verildi.
Katılımcılar soruları cevapladıktan sonra uygulamanın paylaşımı yapıldı. Ardından
hayatlarında onlar için önemli olan on şeyi verilen kağıtlara yazmaları istendi ve bunlar
üzerinden ‘önceliklendirme’ çalışması yapıldı. Daha sonra önceliklendirdikleri üç şeyin
hangi yaşam hedefleriyle bağlantılı olduğunu keşfetmelerine yardımcı olacak çalışma
kağıdı verildi.

Çalışmanın ardından paylaşımı yapıldı. Bir sonraki oturuma kadar

yapacakları çalışma kağıdı açıklandı ve oturum özetlenerek bitirildi.
2.3.1.4.3. Üçüncü Oturum: Farklı Duygudurumları Tanıma ve İsimlendirme ile Farklı
Duyguların Olumlu ve Olumsuz Yanları Hakkında Düşünme
Oturum öncesinde uygulanan ölçeğin doldurulmasının ardından çalışma kağıtlarının
değerlendirilmesiyle devam edildi. Bu sayede bir önceki oturumun da gözden
geçirilmesi ve geçen oturuma gelemeyen katılımcılar için de bir özet olacağı düşünüldü.
Oturumun hedeflerinin aktarılmasından sonra duygunun tanımı ve nasıl yaşandığı
üzerine konuşuldu. Duygunun nasıl deneyimlendiği görseller üzerinden ele alındı.
Ardından ‘duygudurum’un tanımına geçildi ve duygu ve duygudurum arasındaki fark
üzerine konuşuldu. Duygudurumundaki değişimlerin nasıl olması gerektiği sorusu
hakkında tartışıldı. Ardından ‘Duygulara neden ihtiyacımız var?’ sorusu ele alındı,
yansıdaki bilgilerle bağlantılar kuruldu.
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Daha sonra duyguları isimlendirme ve tanımlama üzerine uygulamalara geçildi. Bunun
için önce katılımcılardan akıllarına gelen duygu ve hisleri verilen yapışkanlı kağıtlara
yazarak dairenin ortasında yer alan basit insan bedeni çiziminin yer aldığı kağıda
yapıştırmaları istendi. Bu uygulama için ‘Biraz önce aklınıza gelen duyguları ve hisleri
yapışkanlı kağıtlara yazmıştınız. Şimdi de bu duyguları hissettiğinizde bedeninizde neler
olduğunu hatırlamaya çalışın. Bu hisleri veya duyguları bedeninizde nerede, hangi
bölgede hissettiğinizi fark etmeye çalışın.’ şeklinde bir yönerge verildi. Yazma ve
yapıştırma işlemi bittikten sonra ortaya çıkanlar üzerine konuşuldu. Sonra duygunun
bedensel tepki-düşünce-davranış üzerinde etkisi olduğu üzerine bilgi verildi. Bunun için
aşağıda yer alan şekil kullanıldı (Bkz. Şekil 2.1.)

Duyguları)Tanımlama)
Bedenimizde)neler)olur?)

DUYGU)

Ne)düşünürüz?)

Nasıl)tepki)veririz?)
Neler)yaparız?)

Şekil 2.1. ‘Duyguları Tanımlama’ Uygulamasında Kullanılan Şekil

Ardından olumlu ve olumsuz duyguların neler olduğu paylaşıldıktan sonra olumlu
duyguların işlevi tartışıldı. Olumlu bir duygunun beden-düşünce-davranış üzerinde nasıl
etkisinin olabileceği örnek üzerinden paylaşıldıktan sonra katılımcılardan olumlu bir
duyguyu kendileri için tanımlamaları istendi. Aynı uygulama olumsuz duygular için de
tekrar edildi. Daha sonra duyguların olumlu ve olumsuz yanları, olumlu ve olumsuz
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duygular için ayrı tablolarla ele alındı. Oturumun çalışma kağıdı katılımcılara
anlatıldıktan sonra oturuma özeti yapılarak son verildi.
2.3.1.4.4. Dördüncü Oturum: Duygunun Yoğunluğunu Derecelendirme
Çalışmaya oturum öncesinde uygulanacak ölçeğin verilmesiyle başlandı. Açılış
paylaşımından sonra bu oturumun hedefleri paylaşıldı. Çalışma kağıtlarının
değerlendirilmesiyle devam edildi. Bu esnada önceki oturumdaki önemli noktalar da
tekrar vurgulanmış oldu. Ardından bu oturumun gündemine geçildi. ‘duygunun
yoğunluğunu derecelendirme’ konusuyla başlandı. Duyguların durağan olmadığı,
yoğunluklarının değişebileceği vurgulandı. Ardından duyguları tanımlama uygulaması
hatırlatıldı. Duygunun bedensel tepki-düşünce-davranışla bağlantısını kavramalarına
yardımcı olacak şekil yeniden paylaşıldı. Daha sonra ‘duygunun yoğunluğunu
derecelendirme’ uygulamasına geçildi, uygulamanın adımları paylaşıldı. Aşağıda bütün
adımların birleştirildiği çalışma kağıdı (Bkz. Şekil 2.2) sunulmuştur.

“………………………”$Derecelendirmesi$
$
Hiç

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$$$$$$$Hayal$edebileceğim$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$en$yüksek$yoğunluk$

0$$$$$$$$10$$$$$$$$20$$$$$$$$$30$$$$$$$$40$$$$$$$$50$$$$$$$$$60$$$$$$$$70$$$$$$$$80$$$$$$$$90$$$$$$$$100

$$

I____________________________________I$
$
$
Kendimi$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Bu$duyguyu$$$$$$$$$$$$$$$Bu$duygu$için$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Kendimi$
rahat$hissedeceğim$$$$şu$anda$hangi$$$$$$$$$$$$ideal$yoğunluk$nedir?$$$rahat$hissedeceğim$
en$düşük$yoğunluk$$$$$yoğunlukta$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$en$yüksek$yoğunluk$
nedir? $
$
$$$$hissediyorum? $
$
$
$
$
$$$nedir?$

Şekil 2.2. ‘Duygunun Derecelendirmesi’ Uygulamasında Kullanılan Çalışma Kağıdı

Daha sonra katılımcılardan ayağa kalkmaları ve daire içinde yürümeleri istendi. Bu
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esnada kendilerini şu an nasıl hissettiklerini anlamaya çalışmaları istendi. Bu duyguyu
0’dan 100’e kadar olan çizgide o anda ne yoğunlukta hissettiklerini, ayrıca kendilerini
rahat hissettikleri en düşük ve en yüksek yoğunlukları derecelendirdikten sonra
durmaları ve en yakınlarındaki kişiyle eş olarak paylaşmaları yönergesi verildi. Daha
sonra farklı kişilerle eşleşerek deneyimlerini paylaştılar. Bütün katılımcılar birbirileriyle
eş olduktan sonra daireye dönüldü. Daha sonra bir duygunun farklı anlarda farklı
yoğunluklarda yaşanabileceği örnek üzerinden açıklandı. Ardından ele almak istedikleri
farklı bir duyguyu seçmeleri ve bu duygunun yoğunluğunu derecelendirmeleri için
yeniden daire içinde yürüme çalışması yapıldı. Yine eşleşerek ikili paylaşımlar yaptılar.
Son olarak, katılımcılara yaşam hedeflerini gerçekleştirirken hangi duyguların yardımcı
olabileceği sorusu soruldu, soru üzerine tartışmayla devam edildi. Oturumun çalışma
kağıdı paylaşıldıktan sonra süreç özetlenerek bitirildi.
2.3.1.4.5. Beşinci Oturum: Duyguları Kontrol Etmek
Çalışmaya oturum öncesinde uygulanacak ölçeğin verilmesiyle başlandı. Açılış
paylaşımının ardından bu oturumun hedefleri paylaşıldı. Sonra geçen oturumda verilen
çalışma kağıdı üzerine konuşuldu. Katılımcıların çalışmaları birlikte değerlendirildi.
Gerekli yerlerde geribildirimler verildi. Bu esnada duygu-düşünce-davranış ve bedensel
tepkiler

arasındaki

ilişkiye

dair

formülasyonların

oluşturulup

katılımcılarla

paylaşılmasına dikkat edildi.
Sonra bu oturumun gündemine geçildi. ‘Otomatik tepkiler- döngüler’ üzerine
konuşularak başlandı. Hipomani/manideki ve depresyondaki kısır döngüler ayrı ayrı ele
alındı. Katılımcıların kendi yaşantılarına/kendi döngülerine ilişkin paylaşımlarda
bulunmaları için zaman verildi. Aşağıdaki bölümde (Bkz. Şekil 2.3 ve Şekil 2.4)
oturumda bu döngüleri anlatırken kullanılan örneklere yer verilmiştir.
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Hipomani/Manideki Kısır Döngü
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Şekil 2.3. Hipomani/Manideki Kısır Döngü (Örnek)

Depresyondaki Kısır Döngü

.
C :?
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:
A
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C
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Şekil 2.4. Depresyondaki Kısır Döngü (Örnek)

Daha sonra ‘kontrol’ kavramı üzerine konuşulmaya geçildi. Önce ‘kontrol’ün nasıl
algılandığı tartışıldı. Ardından ‘kontrolün sürekliliği’ uygulama üzerinde çalışılarak ele
alındı. Katılımcılar farklı duyguları yaşarken kontrolün kendilerini ne kadar

	
  

100	
  

kendilerinde olduğunu değerlendirdiler. Bu uygulama sırasında aşağıda görülebilecek
şekilden (Bkz. Şekil 2.5) faydalanıldı (Morris, Mansell, Emsley, Bates, Comiskey, ve
ark., 2015; Morris, Mansell ve McEvoy, 2016).

Farklı'duyguları'hissederken,'kontrol'ne'kadar'
sizde?'
!

!!!0!!!!!10!!!!20!!!!30!!!!!40!!!50!!!60!!!!70!!!!80!!!!90!!!!100!
I___I___I___I___!I___I___I___I___I___I___I!!
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!!!!!!!!!!!!Çok!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!Kontrol!!
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!!!!!! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!bende!
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!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Şekil 2.5. Kontrolün Sürekliliğinin Ele Alınmasına Yönelik Uygulama

Sonra duygu kontrolünün onlar için anlamı, duygu kontrolünün onlar için neden önemli
olduğu üzerine uygulamaya geçildi. Bu uygulama sayesinde duyguların kontrol
edilmesi ile yaşam hedefleri arasındaki bağlantıları kurabilmelerine yardımcı olmaya
çalışıldı. Aşağıda bu uygulamada kullanılan şekle yer verilmiştir (bkz. Şekil 2.6).
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Duygu%Kontrolü%ve%Yaşam%Hedeﬂeri%

Şekil 2.6. Duygu Kontrolü ve Yaşam Hedefleri Arasındaki İlişkinin Ele Alınmasına
Yönelik Uygulama

Ardından duyguların kontrolünü nelerin engelleyebileceğinin tartışılmasıyla devam
edildi. Tartışma ‘duygu-düşünce-davranış’ döngüsü bağlamında ele alındı. Oturuma
hipomanide/manide ve depresyonda birbiriyle çelişen inançların neler olabileceği
üzerine bilgi verilmesiyle devam edildi (Mansell, 2010; Mansell ve ark., 2015). Bu
amaçla kullanılan şekiller (Bkz. Şekil 2.7 ve Şekil 2.8) aşağıdaki bölümde sunulmuştur:
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“Harika*gidiyorum.**
Her*şeyin*
üstesinden*
gelebilirim*”*

Birbiriyle çelişen
inançlar

“Kendimi*aptal*durumuna*
düşürüyorum.*İnsanların*
haya@ma*müdahale*etmelerine*
izin*veriyorum”*

!
Yükselmiş*duygudurum*
Yüksek*enerji*
Yerinde*duramamazlık*

HİPOMANİ/
MANİ!

Şekil 2.7. Hipomani/Manide Birbiriyle Çelişen İnançlar (Örnek)

“Depresyonda!olursam,!!
davranış,!düşünce!ve!
duygularımın!kontrolü!
bende!olur”!

“insanlar!
beni!yargılayacaklar”!
Birbiriyle çelişen
inançlar

!
Üzgün!duygudurum!
Düşük!enerji!
Devamlı!yorgun!hissetme!
DEPRESYON)

Şekil 2.8. Depresyonda Birbiriyle Çelişen İnançlar (Örnek)

Sonra birbiriyle çelişen içsel süreçlerin yaşam hedefleriyle bağlantısı hakkındaki
uygulamaya geçildi. Oturuma bir sonraki haftaya kadar yapılması istenen çalışma
kağıtlarının paylaşımı ve oturumun özetlenmesiyle son verildi.
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2.3.1.4.6. Altıncı Oturum: Farklı Duygular > Farklı Benlik Parçaları
Oturum öncesinde uygulanan ölçeğin tamamlanmasının ardından önceki oturumların
değerlendirilmesiyle devam edildi. Burada hedef, oturumlar arasında bütünlük
kurabilmelerine yardımcı olmaktı. Oturumlardan zihinlerinde kalanların paylaşılmasının
ardından çalışma kağıtları üzerine konuşuldu. Oturuma ‘Bütüncül Süreklilik’
uygulaması ile başlandı. Bunun için öncelikle katılımcılardan akıllarına gelen duygu
isimlerini kendilerine verilen yapışkanlı kağıtlara yazmaları, ardından dairenin ortasına
konan kağıt üzerinde bulunan ölçekte onlar için uygun olan yerlere yapıştırmaları
istendi. ‘0= en düşük’- ’100=en yüksek’ arasındaki çizgide farklı noktalara
yapıştırdıkları kağıtlar ile ortaya çıkan ‘bütüncül süreklilik’ üzerine konuşuldu.
Daha sonra katılımcılardan kendi duygularına ilişkin ‘bütüncül süreklilik’lerini
oluşturmaları istendi. Bunun için önce bir örnek paylaşıldı (bkz. Şekil 2.9). Örnek
üzerine tartıştıktan sonra uygulama için verilen çalışma kağıdına kendi ‘bütüncül
süreklilik’lerini oluşturmaları için zaman verildi, sonra çalışmalara ilişkin paylaşımlar
alındı.

‘‘Bütüncül(Süreklilik’(
!
ÖRNEK:!
!
0!!!!!10!!!!20!!!!!30!!!!40!!!!50!!!!60!!!!!70!!!!80!!!!90!!!!100!

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I!!!!
En! !
!
düşük !

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!En!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!yüksek!

!

!

!

!Depresif!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!Mutlu!

!

!

!

! ! ! ! ! ! !!

Şekil 2.9. ‘Bütüncül Süreklilik’ Uygulamasında Kullanılan Örnek

!

!
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Ardından ‘benlik’ kavramının tanımı ve neleri kapsadığının anlatımıyla devam edildi.
Benliğin hangi parçalardan oluştuğunu daha kolay anlayabilmeleri için dört soru verildi:
Ben nasıl biriyim? Amacım nedir? Neler yapabilirim? Değer yargılarım neler? Bu
sorular üzerine tartışıldı. Daha sonra benliğin çeşitli parçalarının nelerden oluşabileceği
örnekler üzerinden açıklandı. Katılımcılara ‘Sizi siz yapan neler olabilir?’ sorusu
soruldu ve bu soru üzerinden kendi seçtikleri benlik parçalarını/durumlarını uygulama
yönergelerini takip ederek cevaplamaları istendi (Bu uygulamada ‘benlik parçası’ ve
‘benlik durumu’ ifadeleri dönüşümlü olarak kullanılmıştır). Aşağıda benlik parçalarının
ele alınması için kullanılan örnek örümcek şekil sunulmuştur (bkz. Şekil 2.10)

Benlik&Durumları_Örnek&1&
Heyecanlanmak!

Kaygılı!
olmak!

Hızlı!
düşünmek!
Yüksek&Düzeyde&
Duygudurum!

Panik!
olmak!

(Hipomani!/!
Mani)!

Huzursuzluk!
hissetmek!

Kendine!
güvenmek!

Çok!ak;f!
olmak!

Şekil 2.10. Benlik Durumları (örnek)

Ardından farklı benlik parçalarının olumlu ve olumsuz yanlarını düşünmenin, olaylar
karşısında verecekleri tepkilere dair seçenekler sağlayacağı üzerine konuşuldu ve
aşağıdaki uygulamayla devam edildi (bkz. Şekil 2.11)
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Benlik'Parçasının'Değerlendirmesi'
'
'
''''0'''''10'''''''20''''''30''''''40''''''50'''''60''''''70''''''80''''''90''''100'

'''I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I''''''
Hiç'belirgin '
değil ''
'
'
''
'
'
'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

''

'

'''''''Çok'belirgin'

'

Şekil 2.11. ‘Benlik Parçasının Değerlendirilmesi’ Uygulamasında Kullanılan Çalışma
Kağıdı

Daha sonra “çoğu zaman olmak istedikleri, onlar için ‘ideal ve sağlıklı’ olan benlik
durumu üzerine düşünmeleri istendi. ‘Sağlıklı’ benlik parçasının yaşam hedeflerini
gerçekleştirmelerinde onlara nasıl yardımcı olabileceği üzerine konuşuldu. Sonra bu
parçaya bir ad vermeleri ve bu parça belirginken nasıl hissettiklerini, akıllarından
nelerin geçtiğini ve nasıl davrandıklarını düşünmeleri ve tanımlamaları istendi.
Uygulamaya ilişkin paylaşımların ardından bu oturumun çalışma kağıtları açıklandı ve
oturum özetlenerek sonlandırıldı.
2.3.1.4.7. Oturum 7: Kişilerarası İlişkilerdeki Zorluklarla Başa Çıkmak
Çalışmaya oturum öncesinde uygulanacak ölçeklerin verilmesiyle başlandı. Katılımcılar
ölçeklerini doldurduktan sonra önceki oturumun çalışma kağıtlarının gözden
geçirilmesiyle devam edildi. Gerekli noktalarda katılımcılara geribildirim verildi. Daha
sonra bu oturumun hedefleri paylaşıldı. Oturumun gündemine kişilerarası ilişkilerinde
benliklerinin hangi parçalarının belirgin olduğuna ilişkin soruyla başlandı. Seçilen
benlik parçalarının değerlendirilmesiyle devam edildi. Ardından ilişkilerde ‘olması arzu
edilen şeyler’ üzerine konuşuldu. Çevre ile kurulan ilişkilerde değişmesi istenen
noktalar üzerine düşünmenin değişim adına önemli olduğu dile getirildi. Sonra

	
  

106	
  

kişilerarası ilişkilerdeki ihtiyaçların tanımlanabilmesine yönelik uygulamaya geçildi
(Morris ve ark., 2015). Uygulamaya yönelik paylaşımın ardından ilişkilerini gözden
geçirmesi, onları rahatsız eden fakat üstesinden gelebileceklerine inandıkları bir olayı
seçmeleri istendi. Bu olaya yönelik deneyimin duygu-bedensel tepki- düşünce-davranış
açısından değerlendirilmesini sağlayacak uygulamayla devam edildi. Deneyimin
tanımlanmasının ardından ‘Algıla-Karşılaştır-Eyleme Geç’ (Perceive-Compare-Act)
çalışmasıyla (Mansell, Carey ve Tai, 2013; Morris ve ark., 2015) devam edildi (Bkz.
Şekil 2.12). Oturuma bir sonraki haftaya kadar yapılması istenen çalışma kağıtlarının
paylaşımı ve oturumun özetlenmesiyle son verildi.

Şekil 2.12. ‘Algıla-Karşılaştır-Harekete Geç’ uygulamasında kullanılan çalışma kağıdı

2.3.1.4.8. Oturum 8: Kaynaklar ve Güçlü Yanlar Üzerine Düşünme-Genel
Değerlendirme
Oturuma

oturum

öncesi

verilen

ölçeğin

uygulanmasıyla

başlandı.

Ölçekler

doldurulduktan sonra bir önceki oturumda verilen çalışma kağıtlarının ele alınmasıyla
devam edildi. Bu sayede geçen oturumun içeriğinin de özetlenmesi sağlandı. Ardından
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oturumun hedefleri katılımcılarla paylaşıldı.
Oturumun teması ‘kaynaklar ve güçlü yönler’ olduğundan, ruhsal gelişme ve ilerleme
sürecini simgeleştirmek için ‘ağaç’ metaforu kullanıldı. Tartışma ‘Bir fidanın ağaç
olabilmesi için nelere ihtiyacı vardır?’ sorusu ile açıldı. Sonra katılımcıların güçlü
buldukları özelliklerini yazmalarına yönelik uygulamaya ve paylaşımına geçildi. Daha
sonra ‘Kaynaklar ve Güçlü Yanlar’ uygulamasına geçildi. Önce ‘kaynak’ ile ne
denilmek istendiği açıklandı. Daha sonra ‘Kaynaklar ve Güçlü Yanlar Listesi’ (bkz. Ek
7) üzerine tartışmaya geçildi. Listeyi gözden geçirdikten sonra, ‘kendi kaynaklarını’
işaretlediler ve uygulamanın paylaşımı yapıldı. Ardından sekiz haftalık sürecin
değerlendirilmesine geçildi. İlk oturumda kendileri için belirledikleri hedefleri ne
ölçüde gerçekleştirdiklerini değerlendirmeleri istendi. Ek 8’de ‘8 Oturumluk Sürecin
Değerlendirilmesi’ başlıklı form sunulmuştur. Katılımcılar bireysel değerlendirmelerini
tamamladıktan sonra grup içinde de paylaşım yapıldı. Son olarak, oturumlar için
hedeflenen kazanımların yer aldığı slaytlar üzerinden sekiz haftalık süreç özetlendi.
Oturum son ölçümlerin uygulanmasıyla son buldu.
2.3.2. Verilerin Analizi
Verilerin

değerlendirilmesinde

nicel

ve

nitel

analizler

yapılmıştır.

Etkinin

değerlendirilmesinde istatistiksel anlamlılıktan öte, klinik anlamlılığa yani müdahale
sürecinin katılımcı açısından anlamı, öncelik verilmiştir (Kazdin, 1999). Nicel analizler
kapsamında

demografik

ve

klinik

özelliklerin

incelenmesinde

tanımlayıcı

istatistiklerden faydalanılmıştır. 8-oturumluk grup müdahalesinin depresif belirtiler,
psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumu bakımından nasıl bir etki yarattığını
değerlendirmek için öntest, sontest ve izlem ölçümleri arasında bir farkın olup olmadığı
değerlendirilmiştir. Örneklem sayısı 20’den küçük olduğundan parametrik olmayan
istatistiksel yöntem tercih edilmiştir. Müdahale grubundan dört kere ölçüm alındığı için
(ön ölçüm-son ölçüm- birinci takip ölçümü-ikinci takip ölçümü) elde edilen ölçümler
Friedman iki yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiştir (Baştürk, 2011).
Nitel

analizler

kapsamında

ise,

fenomenolojik

(olgubilimsel)

bir

yaklaşım

benimsenmiştir. Bu yaklaşımla katılımcıların kendilerine özgü algılayışlarının ve
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yaşantılarını nasıl anlamlandırdıklarının keşfedilmesine dikkat edilmiştir. Diğer bir
ifadeyle, belli bir durumun içinde olmanın katılımcı için nasıl bir şey olduğu ve bu
deneyimin neye benzediğinin anlaşılmasına önem verilmiştir (Willig ve Billin, 2012,
s.118).
Nitel analizlerde oturum süreç notları ve grup çalışmasının bitiminden bir ay sonra
gerçekleştirilen yarı-yapılandırılmış görüşmelerin çözümlemeleri kullanılmıştır. İlk
olarak, oturum süreç notları yardımıyla her katılımcının 8-oturumluk süreci nasıl
yaşadığı anlaşılmaya çalışılmıştır. Her katılımcının katıldıkları oturumlardaki
paylaşımlarıyla, paylaşımlarının uygulamalarla ve hastalık süreçleriyle bağlantıları
kurulmaya çalışılmıştır. Ayrıca paylaşımların Bütüncül Bilişsel Model ve Algısal
Kontrol Teorisi’yle kuramsal bağlantılarının kurulmasına da dikkat edilmiştir.
Bunların yanı sıra, 8- oturumluk süreçten bir ay sonra gerçekleştirilen yarıyapılandırılmış görüşmeler yoluyla katılımcıların müdahaleye ilişkin deneyimlerinin
anlaşılabilmesi hedeflenmiştir. Yarı-yapılandırılmış görüşmeler, katılımcıların 8oturumluk süreçten sonraki bir ayı nasıl geçirdiklerine yönelik soruyla açılmıştır. Bu
soruyla aradan geçen bir aylık süreyi gözden geçirerek, bilişsel olarak mesafe alarak
müdahaleyi değerlendirebilmelerini kolaylaştırmak hedeflenmiştir. Daha sonra 8oturumluk sürecin onlar için nasıl geçtiği sorulmuştur. Bu şekilde müdahaleye dair
deneyimlerini kendi istedikleri şekilde gözden geçirmeleri sağlanmaya çalışılmıştır
(Bryne, 2012). Görüşmeler sırasında grup çalışmasında nelerin onlar için faydalı
olduğu, nelerin faydalı olamadığı, neleri hayatlarına katabildikleri açık uçlu sorularla
ele alınmaya çalışılmıştır. Ayrıca çalışma sırasında olumsuz etkilendiklerini
düşündükleri noktalar da sorulmuştur.
Müdahaleye ilişkin yapılan değerlendirme görüşmeleri tematik analiz yoluyla
incelenmiştir. Tematik analiz, nitel verilerdeki anlam örüntülerinin belirlenmesi ve
belirlenen örüntülerin veri içinde görülme sıklığı üzerinden analiz edilmesine dayanır.
Sıklıkla görülen örüntüler, veride ortaya çıkan kategorileri işaret eder. Bu sayede veri
kapsamında araştırma sorularıyla ilişkili en önemli parçalar işlenebilir hale gelir (Bilgin,
2006; Joffe, 2012). Mevcut araştırmada katılımcıların grup müdahalesine ilişkin
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deneyimleri hakkında bilgi edinilmeye çalışılmış (Willig, 2009), aynı zamanda elde
edilen bulguların klinik uygulamalar için anlamlı ve işlevsel olmasına dikkat edilmiştir
(Braun, Clarke ve Terry, 2015). Nitel veriler (görüşme kayıtları), bu araştırma için
özellikle toplandığından, kategorilerin nitel veri ile güçlü bir ilişkisi olmasına özen
gösterilmiştir.
Tematik

analiz

süreci

şu

şekilde

yürütülmüştür:

Öncelikle

görüşmelerin

çözümlemeleri/yazılı dökümleri yapılmıştır. Görüşme yapılan tüm katılımcıların
görüşme çözümlemeleri en az üç kez okunmuş, bu sayede veriyi tanımı ve veriye alışma
sağlanmıştır. Daha sonra çözümlemelere dair ilk akla gelen düşünceler ve fikirler not
edilmiş, bunlar üzerinden görüşmelerdeki önemli, dikkat çeken noktalarla birlikte ilk
kod listesi oluşturulmuştur. Böylece işlenmemiş veride dikkat çeken öğeler üzerinden
anlam grupları

oluşturulmaya başlanmıştır. Ardından kategorilerin oluşturulmasına

geçilmiştir. Bu esnada oluşturulan kodlar için olası kategoriler tanımlanmaya çalışılmış,
olası her kategori altında görüşmelerden ilişkili parçalar yerleştirilmiştir. Kategoriler
gözden geçirilirken, kategorilerin kodlanan parçalar ve görüşmeler ile ilişkisi de kontrol
edilmiştir (Bilgin, 2006; Clarke ve Braun, 2015). Daha sonra kategoriler, kodlar ve
kodlanan görüşme parçaları arasındaki uygunluğu değerlendirmek üzere üç farklı
klinisyen ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşme yapılan klinisyenlerden biri iki uçlu
bozuklukların bireysel ve grup psikoterapisinde deneyimli doktora sahibi klinik
psikologtur. İkincisi, özellikle grup psikoterapileri konusunda deneyimli, doktora sahibi
klinik psikologtur. Üçüncü kişi ise niteliksel araştırmalar konusunda deneyimli klinik
psikologtur. Değerlendirme görüşmelerinin tematik analizi sonucu ortaya çıkan
kategoriler şunlardır: Fayda Görülen Uygulamalar, Grup Deneyimi, Grup Liderine
Yönelik Değerlendirmeler, Kazanımlar.
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BÖLÜM III
BULGULAR
Bu bölümde tamamlanan iki farklı müdahale grubundan toplam 10 katılımcının nicel ve
nitel verilerine yer verilecektir. Tablo 3.1’de katılımcılardan alınan nicel ölçümlere
ilişkin ayrıntılı bilgi sunulmuştur. Bölüm kapsamında müdahale grubuna ilişkin
örneklem özellikleri (demografik ve klinik özellikler) paylaşıldıktan sonra depresif
belirtiler ve psikolojik süreçlere (psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumu) ilişkin nicel
bulgular ele alınacaktır. Ardından katılımcıların oturumlar sırasındaki paylaşımları
üzerinden her katılımcı için süreç değerlendirmesi yapılacaktır. Daha sonra oturumların
bitiminden bir ay sonra gerçekleştirilen izlem görüşmelerindeki paylaşımlar üzerinden
8-oturumluk sürecin katılımcılar üzerindeki etkisinin nitel analizine yer verilecektir.
Tablo 3.1
Müdahale Araştırması Kapsamında Katılımcılarından Alınan Ölçümler
Katılımcı
no
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Öntest
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Sontest
*
*
*

İzlem-1
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

İzlem-2
*
*
*
*
*
*

*
*

3.1. ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİ
3.1.1. Demografik Özellikler
Müdahale araştırması kapsamında toplam 10 kişiden oluşan örneklemin demografik
özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo 3.2’de gösterilmiştir. Demografik özelliklere daha
ayrıntılı bakıldığında, müdahale grubundaki yaş ortalamasının 33.90(±8.73) olduğu
görülmüştür. Katılımcıların

altısı kadındır. Medeni durum açısından, katılımcıların
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çoğunluğu (n=6) bekardır. Eğitim durumu bakımından katılımcıların çoğu (n=8)
üniversite mezunudur. Çalışma durumu bakımından, bir kişi evhanımıyken, bir kişi
emekli, üç kişi memur/işçi, üç kişi öğrencidir. İki katılımcı ise çalışma durumunu
‘serbest meslek’ olarak işaretlemeyi tercih etmiştir.
Tablo 3.2
Müdahale Grubu Katılımcılarının Demografik Özellikleri
Katılımcı
no
1
2

Cinsiyet
Kadın
Erkek

Yaş
35
52

Eğitim Düzeyi
Lise
Üniversite

Medeni Durum
Bekar
Boşanmış

3

Erkek

30

Üniversite

Bekar

Serbest

4

Kadın

35

Lise

Evli

Memur/İşçi

5
6
7
8
9
10

Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Kadın
Kadın

38
26
25
36
22
40

Üniversite
Üniversite
Üniversite
Üniversite
Üniversite
Üniversite

Bekar
Bekar
Bekar
Bekar
Bekar
Evli

Memur/İşçi
Öğrenci
Öğrenci
Memur/İşçi
Öğrenci
Serbest

İş
Evhanımı
Emekli

3.1.2. Klinik Özellikler
Tablo 3.3’de örneklemde yer alan 10 katılımcının klinik özelliklerine ilişkin bilgiler
sunulmuştur. Klinik özellikler daha ayrıntılı değerlendirildiğinde, İU-I tanısı olan 7 kişi,
İU-II tanısı olan üç kişi vardır. Hastalık sürelerinin ortalaması 145.30(±130.01) aydır.
Katılımcıların çoğunluğunun (n=6) geçirdikleri ilk ataklarının majör depresyon olduğu
dikkati çekmektedir. Sadece bir katılımcı ilk atağında psikotik belirti yaşamıştır. Son
atak tipi açısından, çoğunluğun (n=6) majör depresif atak yaşadığı görülmüştür.
Katılımcıların geçirdikleri atak sayılarının ortalaması 20.70(±17.91)’dir. Katılımcıların
hastane yatış sayılarının ortalaması 1.80 (±1.4)’dür. Katılımcıların hastaneye son
yatışlarından sonra geçen süre ortalama olarak 17 (±14.18) aydır. Son olarak,
katılımcılar arasında üç kişi ikişer kez intihar girişiminde bulunmuştur.
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Tablo 3.3
Müdahale Grubu Katılımcılarının Klinik Özellikleri
Kat. Tanı
No

İlk
Hastalık İlk
Son
Atak
Süresi
Atak
Atak
(/ay)
Tipi Psikotik Tipi

Geçirilen
Atak
Sayısı

Belirti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

İU-I
İU-I
İU-II
İU-I
İU-I
İU-II
İU-I
İU-II
İU-I
İU-I

180
132
480
120
84
180
144
34
15
84

MD
MD
H
Ma
MD
MD
K
H
MD
MD

+
-

Ma
MD
H
MD
MD
MD
K
K
MD
MD

19
15
40
26
5
60
24
6
7
5

Hastane Son
İntihar
Yatış
Yatış Girişim
Sayısı
Geçen Sayısı
Süre
(/ay)
2
8
0
4
6
2
0
0
0
4
12
0
1
30
0
1
24
0
1
1
0
3
17
2
1
43
0
1
29
2

Not: M: Müdahale grubu, K: Kontrol Grubu, MD: Majör Depresif Atak, Ma: Manik atak, H: Hipomanik
atak; K:Karma atak

3.2. BÜTÜNCÜL BİLİŞSEL MODEL TEMELLİ GRUP MÜDAHALESİNİN
ETKİSİNİN NİCEL ANALİZİ
3.2.1.Depresif Belirtiler
8-oturumluk grup müdahalesinin etkisinin değerlendirilmesinde birincil sonuç ölçümü
olan Beck Depresyon Envanteri’nde katılımcılardan dört farklı zamanda alınan
ölçümlerden elde edilen puanların sıralamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
farkın olmadığı belirlenmiştir (χ2 = 3.38, p>.05). İstatistiksel anlamlılık envantere ait alt
ölçeklerde de saptanamamıştır (‘Performansta bozulma’ χ2 = 1.77, p>.05; ‘Kendine
yönelik olumsuz duygular’ χ2 = 3.26, p>.05; ‘Somatik uğraşlar’ χ2 = 1.07, p>.05;
‘Suçluluk duyguları’ χ2 = 4.58, p>.05). Beck Depresyon Envanteri’nden elde edilen
puanlar Tablo 3.4’de gösterilmiştir.

	
  

113	
  

Tablo 3.4
BDE için Sıralama Ortalamaları ve Friedman İki Yönlü Varyans Analizi Sonuçları
Öntest

BDE
Toplam
Performansta
Bozulma
Kendine
Yönelik
Olumsuz
Duygular
Somatik
Uğraşlar
Suçluluk
Duyguları

Sontest

İzlem-I

χ2

N=10

N=9

N=8

IzlemII
N=6

Sıralama
Ortalama
-sı

Sıralama
Ortalama
-sı

Sıralama
Ortalama
-sı

Sıralama
Ortalama
-sı

SD=3

3.30

2.60

2.10

2

3.38

3

2.30

2.60

2.10

1.77

3.30

2.50

2

2.20

3.26

2.40

2.70

2.10

2.80

1.07

3.40

2.40

2

2.20

4.58

2

Not: χ :Ki-Kare; SD: Serbestlik Derecesi (k-1); BDE: Beck Depresyon Envanteri

Tablo 3.5’de ise katılımcıların Beck Depresyon Envanteri’nden (BDE) dört farklı
zamanda (Ön Ölçüm-Son Ölçüm- İzlem I ve İzlem II) alınan ölçümlerde elde ettikleri
puanlar verilmiştir. Katılımcı-1, Katılımcı-5, Katılımcı-6’ının puanlarında neredeyse
yarı yarıya bir düşüş olduğu gözlenmiştir. Katılımcı-9’un ise ön ölçüm ve son ölçüm
puanları arasında bir fark olduğu fakat bu değişimin izlem ölçümlerinde devam
etmediği görülmüştür. Katılımcı-7’nin ise puanlarında bir artış olduğu görülmüştür. Bu
artış, katılımcıda daha çok agresyon olarak kendini gösteren hipomanik sürecin kendini
depresif sürece bıraktığı şeklinde yorumlanmıştır. Katılımcı-3’ün puanları ise eşikaltı
depresif belirtilerinde bir değişiklik olmadığı yönünde değerlendirilmiştir. Oturumları
tamamlayamadan ayrılan Katılımcı-4’ün depresif belirtilerini düşük düzeyde tariflemiş
olması dikkati çekmiştir, çünkü bu katılımcı depresif belirtilerinin süreğenlik
kazanmasından şikayet etmekteydi. Bu noktada katılımcının depresif belirtilerini düşük
olarak işaretlemesi inkar mekanizmasıyla alakalı olabileceği yönünde yorumlanmıştır.

	
  

114	
  

Aynı şekilde katılımcının kendine ilişkin içgörüsünün zayıf olabileceğini de akla
getirmektedir.
Tablo 3.5
BDE için Ön Ölçüm, Son Ölçüm ve İzlem Puanları
BDE Toplam
Katılımcı

Ön

Son

İzlem-

İzlem-

No

Ölçüm

Ölçüm

I

II

1

16

10

6

7

2

6

3

0

6

3

10

13

12

11

4

4

5

33

15

15

14

6

9

4

5

4

7

15

34

25

8

26

26

20

9

19

6

20

10

9

7

3

6

Not: BDE: Beck Depresyon Envanteri

3.2.2. Psikolojik Süreçler
Tablo 3.6’da

görüleceği üzere, psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumu açısından

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanamamıştır (Psikolojik İyi Oluş χ2 = 6.19 ,
p>.05; Yaşam Doyumu χ2 = 4.75, p>.05).
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Tablo 3.6
PİO ve YDÖ için Sıralama Ortalamaları ve Friedman İki Yönlü Varyans Analizi
Sonuçları
Öntest Sontest İzlem-I Izlemχ2
II
N=10
N=9
N=8
N=6
Sıralama
Ortalaması

Sıralama
Ortalaması

Sıralama
Ortalaması

Sıralama
Ortalaması

SD=3

1.30

3

2.90

2.80

6.19

1.50

2.50

2.90

3.10

4.75

PİO
Toplam
YDÖ
Toplam

Not: χ2:Ki-Kare; SD: Serbestlik Derecesi (k-1); PİO: Psikolojik İyi Oluş
Ölçeği, YDÖ: Yaşam Doyumu Ölçeği

Bir sonraki sayfada yer alan tabloda (Tablo 3.7) görüleceği üzere, özellikle Katılımcı-1
Katılımcı-5, Katılımcı-6’nın psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumu puanlarında bir artış
olduğu görülmüştür. Birinci ve ikinci izlem ölçümü arasında hipomanik yükselme
yaşadığından bahseden Katılımcı-2’nin bu durumunun psikolojik iyi oluş puanlarında
düşüşle bağlantılı olabileceği düşünülse de yaşam doyumunda bir etkisinin olmadığı
görülmüştür. Katılımcı-4’ün puanları incelendiğinde, yaşadığı hipomanik yükselmenin
psikolojik iyi oluşunu ve yaşam doyumunu olumlu yönde değerlendirmesine etki etmiş
olabileceği düşünülmüştür. Duygudurumundaki hızlı değişimlerden muzdarip olduğunu
sık sık dile getiren Katılımcı-8’in son ölçümde yaşam doyumunun artmış olduğu fakat
psikolojik iyi oluş puanlarında azalma olduğu gözlenmiştir. Bu durum kişilik
örüntüsüyle ilişkili olarak yorumlanan ikircikliliğinin buradaki değerlendirmesine de
yansıdığı düşünülmüştür.
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Tablo 3.7
PİO ve YDO için Ön Ölçüm, Son Ölçüm ve İzlem Puanları

PİO Toplam
Katılımcı

YDÖ Toplam

Ön

Son

İzlem-

İzlem-

İzlem-

İzlem-

Ölçüm

Ölçüm

I

Ölçüm

I

II

1

26

29

19

15

23

25

2

44

2

28

28

30

25

3

27

27

3

11

16

15

15

4

17

44

4

15

5

31

38

37

38

5

7

12

13

17

6

33

42

42

45

6

24

27

26

29

7

28

25

29

7

20

18

16

8

32

27

8

5

10

9

26

31

29

9

13

19

18

10

45

41

46

10

21

32

30

No

Katılımcı

Ön

Son

II

No

Ölçüm

38

39

1

45

48

32

30

28

32

Not: PİO: Psikolojik İyi Oluş Ölçeği, YDÖ: Yaşam Doyumu Ölçeği

3.3. BÜTÜNCÜL BİLİŞSEL MODEL TEMELLİ GRUP MÜDAHALESİNİN
ETKİSİNİN NİTEL ANALİZİ
Bu

bölümde

öncelikle

her

bir

katılımcının

oturumlardaki

paylaşımlarından

faydalanılarak gerçekleştirilen süreç değerlendirmesine yer verilmiştir. Daha sonra
katılımcıların

8-oturumluk

grup

sürecine

ilişkin

değerlendirmeler

yaptıkları

görüşmelerin tematik analizine ilişkin bulgular sunulacaktır.
3.3.1. Oturum Süreçlerinin Değerlendirilmesi
3.3.1.1. Katılımcı-1’in Sürecinin Değerlendirilmesi
Katılımcı-1 ilk oturumda gruba katılma amaçlarını ‘farklı tecrübelerden yararlanmak,
profesyonel birinden hastalığın detaylarını öğrenmek ve boş zamanımı değerlendirmek’
şeklinde tanımlamıştır. Kendi hastalık sürecini ise şu cümlelerle tarif etmiştir: ‘15 yıl
önce depresyonla başladı her şey. Abimde de var aslında. Diğer abim de şizofreni
hastası. Benimki depresyonla başladığı için uzun süre farkına varamadık. Tanı koyma
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işlemi epey geç oldu. İçine kapanıklık ve her şey bitsin hali ile başladı. Geçen ocak
ayında hastaneye yatış oldu...’ Hipomanik belirtiler üzerine konuşulduğu sırada ‘Kitap
okumayı çok seviyorum. Hipomanikken bir haftada okuyacağım kitabı birkaç saatte
okuyorum. O an sadece okuyorum, aklımda hiçbir şey kalmıyor. Bu durumu fark ettiğim
zaman kendimi okumaktan alıkoyuyorum ama bu da kendine yabancılaşmak gibi
oluyor. Hatta yine öyle olursam diye korkup, bazen kitap okumayı tamamen
bırakıyorum.’ demiştir. Oturum sırasında katılımcılar arasında damgalanma ile ilişkili
deneyimler konuşulduğunda ise ‘Benim yakınlarım biliyor ama çoğunluğa söylemesi
çok zor... Artık eskisi gibi değil. Sosyal medya ve televizyonda görünürlük var. Yine de
bir insanın bilmeden bipolar olduğunu anlaması çok zor.’ diye paylaşımda
bulunmuştur. Bu oturumdaki paylaşımları katılımcının kendi süreci üzerine düşünme ve
anlamlandırma arzusunda olduğunu düşündürtmüştür.
İkinci oturuma gelmeyen Katılımcı-1, farklı duyguları tanıma ve duyguların işlevlerinin
ele alındığı bir sonraki oturumda grupça tartışma için yöneltilen sorulara verdiği
cevaplarda konuları kendi içinde işlemleme çabası

dikkati çekmiştir. Duygu

durumlarındaki değişimin nasıl olduğu konuşulduğu sırada verilen ‘termostat’ örneği
üzerine ‘...Aslında mevsime göre sıcaklık ayarı yapmak gibi. Termostat gibi de olsa atak
döneminde ne kadar kontrol elimizdeki? Sonuçta biyolojik bir hastalık...Yine de atak
dönemi sonrada termostat benzetmesi kullanılabilir.’ Duyguların olumlu ve olumsuz
işlevleri üzerine konuşulurken ‘Olumlu duygular hayata motive eder. İlişkilerimizin
samimi olmasını sağlar. Bizi biz yapar...Olumsuz duygu deyince aklıma depresif
olduğum zamanlar geliyor. Öyle zamanlarda insan bırak başkalarından, kendinden bile
kaçıyor.

Dışarı

çıkmak,

alışveriş

yapmak

lüks

haline

geliyor.

Kendinize

yabancılaşıyorsunuz. Karakteriniz bile değişiyor. Depresyonda sanki duygular
bastırılıyor.’ diye söylemiştir. Olumlu veya olumsuz her duygunun kimi zaman olumlu
kimi zaman olumsuz etkilerinin olabileceği üzerine farklı bir bakış açısı kazandırmak
için yapılan uygulama sırasında ‘Sevinçliyken, kararlı ve istekli oluyorum ama bunu da
kaybetmekten korkuyorum...Karamsar olduğum zaman da kendimle yüzleşebiliyorum ki
bu bence iyi bir şey...’ demiştir. Bu oturumdaki paylaşımları katılımcının duygulara dair
daha bütüncül bir bakış açısı kazanmaya başladığını düşündürtmüştür.
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Dördüncü oturumun açılış paylaşımında kendini çökkün hissettiğini, oturumun
sonrasında kendine gelebilmek için yürüyüş yapacağını belirtmiştir. Önceki oturumdan
kalanlar üzerine konuşulurken ‘Azı karar, çoğu zarar’ deyiminin çok yerinde
olduğundan, olumlu
zaman

olumlu

duygunun kimi zaman olumsuz, olumsuz duyguların da kimi

olabileceği

üzerine

düşündüğünden

bahsetmiştir.

Duyguların

yoğunluğunun derecelendirmesi üzerine uygulamaların olduğu bu oturumdaki
paylaşımları gözden geçirildiğinde, uygulamalar sonrasında duygunun yoğunluğunun
değişebileceğine ilişkin farkındalık sahibi olduğunu belirtmiştir: ‘Duygularımın
derecesini olabildiğine dair farkındalık sahibi oldum, siyah-beyaz değillermiş.’ Ayrıca
bu oturumun sonunda süregen depresif belirtilerinden yakınan katılımcıyla ‘geçmişe
dönme, atak yaşamadan önceki duruma geri dönme’ye dair konuşmuşlardır. Bu
konuşma üzerine grup lideri (ZM), ‘Geçmişe dönmeye çalışmak

yerine bugünden

itibaren ‘yeni bir ben’ üzerine düşünmek mümkün müdür?’ sorusunu yöneltmiştir. Bu
soru üzerine katılımcı biraz duraksamış, oturumun sonunda ‘Yenilik gerekiyor
gerçekten, illa eskisi gibi değil, yeni bir şey de olabiliriz.’ demiştir. Bu noktada
katılımcının bir sonraki oturuma da gelmemesi manidardır, bu davranışı da edindiği
yeni farkındalığı içselleştirme, benliğin yeniden düzenlenmesi için mesafe alma ihtiyacı
olarak yorumlanmıştır.
Altıncı oturumun başında sürecin nasıl gittiği üzerine konuşulurken, ‘Benim için gayet
olumlu gidiyor. Duyguların olumlu ve olumsuz yanlarını öğrenmem iyi oldu. Eskiye
değil, yeniye odaklanmamı söylemeniz de yardımcı oldu.’ şeklindeki paylaşımı süreçten
kazanımlarına ilişkin net cümlelerinin

olduğunu düşündürtmüştür. Benliğin nasıl

tanımlandığı ve bu tanımların duygu değişimleriyle nasıl bağlantılarının olduğu üzerine
çalışmaların yapıldığı bu oturumda ‘Sizi siz yapan özellikleriniz nelerdir?’ sorusuna
Katılımcı-1, ‘İfade etmesi zor bir soru. Amacım yenilenmek, kendime verdiğim sözleri
tutabilmek, insanlara yardımcı olabilmek. Değerlerim ise empati, sadakat, ahlak,
sorumluluk sahibi olmak ve samimi olabilmek.’ şeklinde yanıt vermiştir. Katılımcının
bu cevabı katılımcının modelin temel kavramlarını (ör. yaşam hedefleri, değerler)
içselleştirme yönünde zihinsel çalışmalar yaptığını, ele aldığımız konular arasında
bağlantılar

kurmaya

çalıştığı

şeklinde

yorumlanmıştır.

Duygu

durumundaki

dalgalanmalar sırasında benliklerinin hangi parçalarının belirginleştiğine dair yapılan
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çalışmada ‘Manik durum çok konuşma, yüksek sesle müzik dinleme ve gereksiz
düşüncelere yol açıyor. Kontrolümü kaybediyorum. Manik ve depresif yönlerimi
karşılaştırdığımda farkı görüyorum. Depresif haldeyken en azından yaşadığınızı fark
ediyorsunuz. Manik halimi bazen başkaları bana belirtti. Farkına varamadan yaşamak
çok kötü oluyor.’ diye paylaşım yapmıştır. Bu paylaşım katılımcının benliğinin
‘depresif’ ve ‘manik’ parçalarının hayatında nasıl bir etkisi olduğunu anlamlandırmaya
çalıştığı şeklinde değerlendirilmiştir.
Kişilerarası ilişkilerdeki zorlukların ele alınacağı bir sonraki oturuma da gelmeyen
katılımcının bu durumun, önceki oturumdaki paylaşımıyla birlikte düşünüldüğünde,
direnç olabileceği şeklinde yorumlanmıştır. Katılımcıların sahip oldukları kaynakları ve
güçlü yanlarını düşünebilmelerine yönelik uygulamaların olduğu sekizinci oturumda
Katılımcı-1 güçlü yanlarına dair ‘Sorumluluk, özveri, empati, doğallık, saygı duyabilme
ve iletişime açık olma diyebilirim. Problemlerimi çözmek için bu özelliklerimi
kullanırım. Hoşgörü ile yaklaşmaya çalışırım… Aslında güçlü yönlerimi hiç
düşünmemiştim. Daha çok kötüleri düşündüğümü fark ettim.’ şeklinde paylaşım
yapmıştır. Bu paylaşımıyla düşüncelerindeki yanlılığı tanımladığı görülmüştür. Sahip
oldukları kaynakları gözden geçirmelerinde onlara yardımcı olacağı düşünülen listeye
dair paylaşımında şöyle demiştir:
‘İşlerimi planladım ve yaptım buraya (grup oturumuna) gelmeden önce.
Benim için faydalı olacak bir şey, bir becerimi hatırladım, okuduğum bir
kitaptaki bilgiydi. Nasıl hissettiğimi düşündüm bugün. Birine teşekkür
ettim. Başka birisiyle güldüm (gruptaki katılımları göstererek) ... Bazen
depresyondayken günaydın bile diyemiyorsun. Listeye baktıktan sonra
yapabileceğim onlarca şey olduğu gördüm. Sıkkın olduğumda dahi en
azından birini aramak ve günaydın demek iyi gelebilir.’
Ayrıca sekiz haftalık oturumdan kazanımlarını tanımlamasının da sağlıklı benlik
parçasını desteklemesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir (Mansell, 2010).
Katılımcı-1’in buna ilişkin paylaşımı ise şu şekildedir: ‘Benim gibi insanların
perspektiflerini öğrendim. Duyguların iyi ve kötü yönleri olabileceğini öğrendim ve yeni
bir ortama girmiş oldum. İleride karşılaşabileceğim sorunlara karşı farklı yöntemler ve
teknikler öğrendim. Yeni kitaplar aldım. Duyguların iyi ve kötü yanlarını olduğunu
öğrendim.’ Bu

bağlamda

katılımcının

hem

yaptıklarına

hem

de

gelecekte
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yapabileceklerine dair farkındalık edindiği söylenebilir. Bu sayede katılımcının
gelecekte kaynaklarını kullanmasına engel olabilecek durumları (çelişkili düşünceler
veya içsel çatışmalar) fark edebilmesi de kolaylaşabilecektir (Morris, Mansell ve
McEvoy, 2016).
3.3.1.2. Katılımcı-2’ nin Sürecinin Değerlendirilmesi
Katılımcı-2, bütün oturumlara katılmış kişilerden biridir. İlk oturumda çalışmaya ilişkin
hedeflerini ‘yaşam hedeflerine endekslenmek ve değişimleri gözlemleyebilmek’ olarak
belirtmiştir. Kendi hastalık sürecini tarif ederken daha önce hastaneye yatışı
olmamasına rağmen ‘Ben de genellikle manik ataklar oluyor’ diyen katılımcı şu şekilde
devam etmiştir: ’Her sene bir kere manik atak yaşıyorum. Arkasından depresyon
geliyor. Duygu değişimimi takip edebiliyorum fakat içkili veye uykusuz olunca kontrol
zorlaşıyor. Mesela 16-17 yaşlarındayken Arabayı kaçırıp, hareket halindeki bir trene
atlayıp, karşıya geçmiştim.’
İkinci oturumun başında bir önceki oturumun değerlendirilmesi yapılırken ‘Kendim gibi
insanlarla olmak bana iyi geldi’ cümlesi dikkati çekmiştir. Bu cümlesi gruba
bağlılığının oluşmaya başladığı yönünde değerlendirilmiştir. Yaşam hedeflerinin ele
alındığı ikinci oturumda yaşamdaki değerler konusu tartışılırken, ‘ailem, dostlarım sevgi
ve neşe’yi yaşamındaki değerler olarak sıralaması, kendisi için oğlunun eğitim görmesi
ve başarılı olmasının önemli olduğunu söylemesi dikkati çekmiştir. Zaman zaman ‘ev
erkeği’ olmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getiren katılımcının kendini daha
edilgen şekilde konumlanmayı tercih ettiği şeklinde yorumlanmıştır. Katılımcıların
yaşam hedefleriyle grup çalışmasından kazanımlarını bütünleştirmelerinin istendiği
çalışmada ise ‘Duygudurum değişimlerimi olabildiğince yumuşak şekilde atlatabilirsem,
bunun işe yaradığını anlarım.’ demesiyle dikkatini yeniden kendine döndürebildiği
düşünülmüştür. ‘Önceliklendirme’yle ilişkili uygulamada ‘aile, huzur ve güven’in
kendisi için öncelikli olduğunu belirtmiş ‘Düzenimin bozulmasını çok isteyen bir insan
değilim’

diye

eklemiştir.

Katılımcının

bu

oturumdaki

paylaşımları

birlikte

değerlendirildiğinde, katılımcının hayatta daha aktif rol aldığında, atak geçirebileceğine
yönelik varsayımları olabileceği düşünülmüştür.
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Duygulardaki değişimler üzerine konuşulmaya başlanan üçüncü oturumda Katılımcı-2,
‘Ben tepe noktasına gelmeden ilaç dozumu yükseltiyorum. Önceden fark ettiysem, uyku
düzenime dikkat ediyorum. Mesela gerekirse uyku ilacı almaya başlıyorum.’ şeklindeki
cevabı duygu değişimlerini nasıl yaşadığını tanımlamak yerine neler yaparak başa
çıktığını tarif etmesi dikkati çekmiştir. Bu paylaşımı sırasındaki tutumuyla birlikte
düşünüldüğünde, sanki benliğinin edilgen, ilgi bekleyen parçasının ‘Bana daha fazla ne
verebilirsin ki? diye sorduğu grup liderinin aklından geçmiştir. Duyguların
tanımlanması üzerine uygulamaların olduğu bu oturumda katılımcının olumlu duygu
olarak ‘neşe’yi seçmesi dikkati çekmiştir (Bir önceki oturumda ‘neşe’yi yaşamındaki
değerlerden biri olarak saymıştır). Neşeli olduğunda daha hareketli olduğunu, böyle
hissederken, hayatın da güzel olduğunu düşündüğünü ifade etmiştir. Olumlu olarak
gördüğü bu duygunun olumsuz işlevi olarak ‘Şakalarım yüzünden insanları üzmekten
korkuyorum.’

söylemesi

geçmiş

yaşantılarından

çıkarım

yaptığı

şeklinde

değerlendirilmiştir. Olumsuz duygu olarak ‘korkuyu’ seçtiği, ‘Korkuyu hissetmekten
korkuyorum fakat aynı zamanda korku bende cesaret hapı etkisi yaratıyor’ şeklindeki
ifadesi grup liderinin (ZM) zihninden ‘Bu birbiriyle çelişen bir durum olmuyor mu?’
sorusunu geçirmiştir.
Dördüncü oturumun başında oldukça durgun olduğu gözlenen Katılımcı-2, açılış
paylaşımında yakın bir arkadaşını kaybettiğini, oturumun ardından cenazeye gideceğini
belirtmiştir. Duygu yoğunluğunu derecelendirme üzerine uygulamaların yapıldığı bu
oturumda endişe ve üzüntü duygularını ele almıştır. Üzüntüyü şu anda 70, en düşük 40,
en fazla 70 düzeyinde hissettiği şeklindeki derecelendirmesinde arkadaşının kaybının
üzerinde nasıl bir etki yarattığını da tarif ettiği düşünülmüştür. Derecelendirme
uygulamasının ardından ‘Duyguları kontrol altına almak normal mi? Baş ağrısını
hissederek mi atlatayım yoksa ilaç alarak mı? Çünkü üzüntüm var’ demesi kaybıyla
ilişkiyi acıya tahammül etmekte zorlandığını düşündürmüştür. Katılımcı-2’nin
oturumun sonunda daha canlı şekilde ayrıldığı gözlenmiştir.
Katılımcı-2, beşinci oturumun açılış paylaşımında eşinin sorununun tembellik
olduğunu, eğer çalışırsa psikiyatriste bile ihtiyacı kalmayacağını düşündüğünden
bahsetti. Kinayeli bir tonda söylediği bu cümlenin ardından grup liderinden cevap
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vermesini bekler gibiydi. Sanki eşinin söylediğinin yanlış olduğunun söylenip, ona
destek olunmasını bekliyordu. Grup lideri sakince dinledikten sonra bunları duymanın
ona nasıl geldiğini sorunca ‘Zaten yıllardır aynı şeyleri söyleyip duruyor.’ karşılığını
verdi. Bu cevabı beklediği karşılığı bulamayınca, söyleneni değersizleştirmeyi seçtiği
şeklinde yorumlandı. Duyguların nasıl kontrol edileceğine yönelik uygulamaların
olduğu oturumda önce ‘otomatik tepkiler’ üzerine konuşularak başlandı. Katılımcı-2,
‘Ben şiddet uyguluyorum. Apartmana boşluğunda sigara içen komşumuz, karımla
tartışırken, benim duyabileceğim şekilde bana küfür etti. Sonra kapımıza geldi beni
dövmeye, ben de onu dövdüm.’ şeklinde paylaşımda bulundu. Kısa süre sonra
kendiliğinden ‘Benim durumum otomatik değil aslında, sanırım bir birikimin sonucu.’
dedi. Ardından ‘Ölüm duygusuna verdiğim tepki otomatikti bence. Ölüm beni
somurtkan yapıyor, üzülüyorum. Mutsuz ve huzursuz oluyorum.’ diye devam etti. Sanki
komşusuyla yaşadığı olayın yükünü grupla paylaştıktan sonra katılımcının iç ve dış
dünyası daha uyumlu hale geldi. Oturumun devamında duygu kontrolünün anlamının
tartışıldığı bölümde ‘Özellikle neşe ve öfkemi kontrol edemezsem, saygınlığım düşebilir.
Çevreme zarar verebilirim. Bu yüzden duygularımı kontrol etmek zorundayım. Önemli
olan mutluluğun da öfkenin de aşırıya kaçmaması.’ şeklinde paylaşımda bulundu. Daha
sonra ‘depresyon döneminde birbiriyle çelişen inançlar’ başlığı ele alınırken,
‘Depresyonda başarısızlık korkum oluyor ama sonra halloluyor.Etrafım bana yardımcı
oluyor’ şeklinde paylaşım yapmıştır. Ardından ‘iki şey arasında sıkışmış hissettikleri’
durumları tartışırken, ‘Manik dönemde harcadığım para sonrasında depresyona
sokuyordu. İtibarımı zedelememek için iki banka arasında seçim yapmam gerekti.
Birine borçlandım, diğerinin borcunu kapadım.’ şeklindeki paylaşımı katılımcının
konuyu somut düzeyde algıladığını düşündürmüştür. Oturumun son uygulamasında
duyguların kontrolünün kısa ve uzun süreli hedefleriyle bağlantısı ele alındığı sırada
‘Mutluluğumu ve saygınlığımı öfkemi kontrol ederek koruyorum. Bunu yaptığım için
hem mutluyum ve saygınlığım korunmuş oluyor ve daha az öfkeli hissediyorum. Çok
sevinç hissedince, sevincimi kontrol altına almak için de arkadaşlarımla tavla atıyoruz.’
şeklindeki paylaşımı direnç olabileceği yönünde yorumlanmıştır. Çalışmaya katılma
amacı duygularını kontrol altına almak olan katılımcının kontrolle ilgili bölümde
konuyla temas etmekte zorlanmasının manidar olduğu düşünülmüştür. AKT’nin
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temelinde olan iki hedefin çelişmesine (Powers, 2005) örnek teşkil eden bir durum
olduğu düşünülmüştür.
Altıncı oturumun açılış paylaşımında geçen beş oturumun nasıl geçtiği de
konuşulmaktayken, Katılımcı-2 ‘Ben kendimde bir değişiklik hissetmiyorum.
Davranışlarımda bir değişiklik yok. Kontroldeyim, hâlâ kontroldeyim. Ama kontrolü
daha da arttırmak için yeni bilimsel teknikler öğrendim’ demiştir. Bu ifadesinde
direngen tutumun etkisinin devam ettiği düşünülmekle birlikte, öğrendiği yeni şeylerin
‘bilimsel’ olduğunu vurgulaması dikkati çekmiştir. Böyle demesinin kendisi için daha
değerli hale getirme eğilimiyle bağlantılı olduğu söylenebilir. Bir önceki oturumun
değerlendirilmesi sırasında ise ‘Sinirimi kontrol etmek ve sevincimin taşkınlığa
dönüşmemesi için kontrolün önemi üstüne düşündüm’ demesi yeni öğrendiği ve üzerine
düşünmeye başladığı şeyleri içselleştirmeye çalıştığı şeklinde yorumlanmıştır. Farklı
duyguları farklı yoğunluklarda yaşadıklarını görmelerine yardımcı olmayı hedefleyen
‘Bütüncül Süreklilik’ uygulamasında Katılımcı-2 öfkeyi 10-30 aralığına, korkuyu 2040’a, heyecanı 50-70’e, neşeyi 70-90’a, huzuru 70-100 aralığına yerleştirmiştir. Farklı
duyguları farklı aralıklara yerleştirebildiği görülen katılımcının bu uygulamadaki
uyumu dikkati çekmiştir. Daha sonra benliklerindeki farklı parçalarla temas etmelerine
yönelik uygulamalarda sadece ‘mani’ ve ‘depresyon’ diye iki parçayı ele alması dikkati
çekmiştir: ‘Depresyonda hatalarımı görüyorum. Onları düşünüyorum. Ben de bununla
beraber tembellik başlıyor. Manideyken çok üretken ve neşeli oluyorum ama hatalar
yapıyorum. Böyle mutluyken, kötü şakalar yapabiliyorum.’ Geçirdiği süreci bu yeni
anlam çerçevesiyle yeniden tanımlamaya çalıştığı düşünülse de, benliğini bu iki
parçadan ibaret mi görüyor sorusu da akla gelmiştir. Hemen ardından benliğin sağlıklı
parçasının işlendiği bir sonraki uygulamada ‘Yeterli ama mutlu olmak istiyorum.
Davranış olarak da sakin ve uyumlu olmak istiyorum. Aşırıya kaçmamak istiyorum.’
şeklindeki paylaşımı kazandığı yeni bakış açısıyla kendi içinde dengenin tanımını
yapmaya çalıştığını düşündürmüştür.
Katılımcı-2 ile yedinci oturumda bir tek kendisi geldiği için bireysel olarak çalışılmıştır.
Bu oturumun teması ‘kişilerarası ilişkilerde yaşanan zorluklar’dı ve katılımcı oğlu ile
ilişkisini ele almak istedi. ‘Algıla-Karşılaştır-Eyleme Geç’ çalışmasında oğluyla ödev
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yapma konusunda çatıştıklarından, ona ödev yaptıramadığından, otorite kuramadığından
şikayet etmiştir. Sözü edilen durum, bu tablo kullanarak ele alındıktan sonra
katılımcının oğluna ‘çocuk gibi davrandığı’, bu sebeple sorumluluk vermediği
anlaşılmıştır. Bunun üzerine ‘eyleme geçmek’ adına oğluyla sorumlulukları üzerine
konuşmaya (ör. ödevin kendi sorumluluğu olduğunu hakkında konuşmak) karar
vermiştir. Katılımcı grupta tek başına olmaktan memnun olduğunu ifade ederek
oturumdan ayrılmıştır.

Son oturumun açılış paylaşımında ‘Geçen oturumdan sonra evde bazı şeyleri
değiştirdim. Ödevlerinin oğlumun sorumluluğu olduğunu telkin etmeye başladım.
Mesela özel öğretmenine ödevlerini yaptığı konusunda yalan söylediğinde, onu
kırmadan ödevlerin onun gelişimi için olduğunu, öğretmeninin de bunun için geldiği
söyledim. Bana sitemkar bir bakış atsa da söylediğimin arkasında durdum.’ demiştir.
Bu bağlamda kişilerarası ilişkilerde zorlandığı bir alanda değişime yönelik bir adım
atmıştır.
Güçlü yanlarını ele almaya yönelik uygulamaya dair paylaşımında ise:
‘Güçlü yanlarım güvenilir olmam, mutluluk, enerji ve depresyon. Güvenilir
biriyim. Enerjik ve depresif yönlerim var. Hafif de olsa kontrollü de olsa
oluyorum (ataklar). Depresyonlarım azdır, bende daha çok manik atak
oluyor. Manik ataklarım sonrasında depresyona giriyorum ama hafif geçiyor.
Bunlar beni ben yapan parçalardan biri.’
Bu paylaşımında dikkati çeken nokta, güçlü yan olarak belirttiği parçalarının benlik
kavramının ele alındığı oturumda da belirttiği benlik parçaların olmasıdır. Enerjik
olmasını ve depresif yönleri olmasını bir arada tarif etmesi kendi sürecine ilişkin
farkındalığının artmakta olduğu ve sağlıklı benlik parçasının güçlendiği şeklinde
yorumlanabilir (Mansell, 2010; Mansell, 2016).
Sahip oldukları kaynakları gözden geçirmelerine yönelik listeye dair paylaşımında ise
şunları söylemiştir:
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‘Kendime iyi gelecek bir şey yaptım ve televizyon izledim, birini yardım ettim
(dolmuştaki yabancı öğretmen) ve oğluma okula hazırlanmasında yardımcı
oldum Becerilerimi kullandım ve yılbaşı için ekmeğin ikinci mayasını attım.
Başkasıyla (dolmuştaki Amerikalı öğretmen) güldüm. Baş etmek ile alakalı da
yapmam gereken bir şeyi yaptım ve buraya (grup terapisi) geldim. Eskiden
olsa kadının (dolmuştaki Amerikalı öğretmen) peşinden giderdim ama kendime
“Evli barklı adamsın, hadi yürü terapiye” dedim.’
Bu paylaşımında hem güncel hayatında neler yaptığını gözden geçirdiği hem de
geçmişteki tutumlarıyla şimdiki tutumlarını karşılaştırdığı görülmektedir. Bu paylaşımın
da sağlıklı olan benlik parçasının tanımlanması ve güçlenmesi adına önemli olduğu
düşünülmektedir (Mansell, 2010).
3.3.1.3. Katılımcı-3’ün Sürecinin Değerlendirilmesi
8-oturumluk süreç boyunca oldukça motive olduğu gözlenen Katılımcı-3, sadece iki
oturuma katılmamıştır. Katıldığı oturumlarda ise ele alınan konuyu anlamak ve
hayatıyla bağlantılar kurmak için çaba gösterdiği düşünülmüştür. İlk oturumda grup
çalışmasından sonra kendinden görmeyi istediği değişimler olarak ‘Bipolar ile başa
çıkma yöntemlerini bulmak, sosyal ilişkilerde bulunmak ve bulmak için yöntemler
öğrenmek ve kendime iş hedefleri koymak’ diye belirtmiştir. Kendi hastalık sürecinin ise
şu sözlerle anlatmıştır:
‘Üniversiteye bir dönem gidemedim ama sonrasında 3-4 yıl hiç atak
yaşamadım. Üniversite sonrasında ve askerlik sonrasında birkaç manik atak
geçirdim. Ondan sonra ise bir depresif atak geçirdim. Okulu bitirmiş olmam
ve askerliğimi tamamlayabilmiş olmam benim için dengeyi gösteriyor ama
her zaman dengeye sahip olamıyorum’
Katılımcı-3’ün yukarıdaki paylaşımında, benliğinin sağlıklı parçasının işlev
gösterdiği zamanlardan bahsetmektedir. Bunlar aynı zamanda onun için kaynak
oluşturabilecek yaşantılar da denebilir. Paylaşımında ayrıca kendi gerçekliğini de
tarif edebildiği görülmüştür, ‘... Ama her zaman dengeye sahip olamıyorum.’
Yaşam hedeflerinin belirlenmesi üzerine olan ikinci oturumda Katılımcı-2, ilk
uygulamada yaşam hedefi olarak ‘Ekonomik özgürlüğümü tekrar elime almak ve sosyal
bir yaşantımın olması’ demiştir. Daha üst düzey hedefini netleştirebilmesi için bu
hedeflerin onun için anlamı sorulduğunda, cevap verememiş, ‘Düşünmem lazım.’ Diye
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karşılık vermiştir. Grup çalışmasına katılmalarının yaşam hedefleriyle nasıl bir ilişkisi
olabileceği üzerine konuşulurken, ‘Sosyal hayata entegre olabilirsem, terapinin işe
yaradığını anlarım.’ diye paylaşımda bulunmuştur. Bu oturum kapsamında ‘yaşam
değerleri’ ve ‘yaşam hedefleri’nin ele alındığı diğer uygulamada ise şu şekilde paylaşım
yapmıştır:
‘Hayatımda değer verdiğim şeyler, etrafımda yakın samimi arkadaşlarımın
olması, kendime bakabilmek ve huzurlu olmak. Hedeflerim ise ekonomik
olarak bağımsız olmak, sosyal çevremi genişletmek ve yanımda bir hayat
eşimin olması. Eğer duygu durumumu kontrol edebilirsem hedeflerime
ulaşabileceğimi düşünüyorum.’
Bu oturumdaki paylaşımları birlikte değerlendirildiğinde, katılımcı için temanın ‘daha
sosyal ve üretken bir yaşam’ olduğu söylenebilir. Bu oturumdaki paylaşımlarıyla ilk
oturumda kendisinden beklediği değişimler arasında da paralellik olduğu dikkati
çekmiştir.
Duyguların tanımlanması ve işlevleri üzerine uygulamaların yer aldığı üçüncü
oturumda, Katılımcı-3’ün uygulamalar sırasında gayretle çalıştığı fakat daha az
paylaşım yaptığı gözlenmiştir. Bu durum kendi içine dönüp, işlemleme isteğiyle ilişkili
olabileceği yönünde değerlendirilmiştir.

Duygularında yükselme olduğunda neler

yaşadıkları üzerine konuşurken ‘Daha yaratıcı ve pozitif oluyoruz. Kendi işlerimizi
daha konsantre yapıyoruz.’ ifadesinde çoğul konuşması, diğer bir deyişle genelleme
yapması dikkati çekmiştir. Oturumun devamında duygu ve duygudurum arasındaki farkı
kendi içinde işlemlemeye çalıştığı gözlenmiştir, ‘Öfke bir duygu ve yaşanmasında sorun
yok. Ama duyguduruma dönüşürse, sıkıntı oluyor.’ (Katılımcı-3, daha sonraki
oturumlarda da bu farkı bilmenin kendisi için önemli olduğunu dile getirmiştir.).
Olumlu duygu olarak neşeyi seçmesi (Katılımcı-2 de aynı duyguyu seçmiştir) ve ‘Daha
enerjik hissediyorum. Bunları pozitif hale çevirebiliyorum. Olumsuz tarafını çok
yaşamadım ama espri yapmak başkalarını kırabilir.’ (Katılımcı-2, neşeliyken yaptığı
şakalar yüzünden insanları üzmekten korktuğundan bahsetmiştir.) Katılımcı-3’ün kendi
paylaşımını bir başka katılımcının paylaşımıyla ilişkilendirilmesi, grup üyeleri arasında
dinamiğin gelişmekte olduğu yönünde değerlendirilmiştir. Katılımcı-2, sosyal tarafını
sık sık vurgulamakta, Katılımcı-3 ise sosyal tarafını geliştirmek istediğinden
bahsetmektedir.
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Dördüncü oturumun başında bir önceki oturuma dair çalışma kağıtları ele alınırken,
Katılımcı-3’ün pek çok farklı duygunun olumlu ve olumsuz işlevleri üzerine düşündüğü
görülmüştür:
‘Heyecanım aslında beni motive ediyor ama duygudurumuna dönüştüğü
zaman iş yapamamaya başlıyorum...Korku duyunca buna karşı bir önlem
almaya çabalıyorum ve bu benim odaklanmamı sağlıyor...Huzur, benim
rahatlamamı sağlıyor. Endişe de aslında bana bir hareketlilik sağlıyor ve
bu sayede tedbir alabiliyorum.’
Katılımcı-2’nin bu paylaşımında farklı duygulara ilişkin bakış açısında değişimler
olduğu, duyguyu yaşamaktan kaçınmak yerine duyguyu kabul etmeye yaklaşmakta
olduğu söylenebilir (Mansell, 2010; 2013). Duyguların farklı yoğunluklarda
yaşanabileceklerine ilişkin uygulamaların yapıldığı dördüncü oturumda Katılımcı-4, ‘Şu
anda nasıl hissediyorsunuz?’ sorusunda ‘Meraklı hissediyorum, bugün ne yapacağımı
bekliyorum.’ diye yanıt vermiş, ardından gelen uygulamada ‘merak’ı ele almıştır: ‘Şu
anda 40 düzeyinde merak hissediyorum. En az 20 düzeyinde, mesela futbol
konuşulurken. En çok da 90 düzeyinde merak hissedebilirim, mesela yeni bir tiyatro
oyununa gittiğim zaman.’ diye paylaşım yapmıştır. Paylaşımında duyguların farklı
anlarda ve durumlarda farklı yoğunluklarda hissedebileceğini içselleştirmeye başladığı
görülmektedir (Mansell ve ark., 2015). Bu paylaşımın ayrıca katılımcının grup
çalışmasına olan bağlılığı ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür.
Katılımcıların güçlü yanlarını ve sahip oldukları kaynakları değerlendirmelerine yönelik
uygulamaların olduğu sekizinci oturumda Katılımcı-3, güçlü yanları olarak sabırlı
olabilmesini, arkadaşlarına değer vermesini ve vazgeçip pes etmemesini söylemiştir.
Sahip olduğu kaynaklara ilişkin bölümde ‘Birine günaydın/merhaba dedim. Bir
arkadaşımın isine yardımcı oldum, geçmişte hoşuma giden bir şeyi hatırladım.
Beraberce güldük burada. Kaygılı hissetmeme rağmen istediğim bir şeyi yaptım ve
kendime karşı dürüst oldum.’ şeklindeki paylaşımı hem kendi yapabildiklerini
gördüğünü hem de kendi sürecini değerlendirdiğini düşündürmüştür. Paylaşımında
kendilik kavramına ilişkin daha üst düzeyde yer alan değerlerinden bahsetmekte, ayrıca
yaşadığı çatışmaya rağmen istediği şeyi yapabildiğini ifade ettiği görülmektedir. Bu
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bağlamda sağlıklı benlik parçasının gelişmekte olduğu düşünülebilir (Mansell, 2010;
Morris, Mansell ve McEvoy, 2016). Sekiz haftalık süreçte hedeflerini ne ölçüde
gerçekleştirdiklerinin (0-10 arasında) değerlendirilmesinin istendiği bölümde bu
katılımcı ‘Ben bipolar bozuklukla başa çıkmanın yollarını öğrenmeye 8 dedim. Arkadaş
ilişkilerini güçlendirmeye 7 ve iş hayatında daha iyi olmaya da 7 dedim.’ diye
belirtmiştir. Bu bağlamda hedeflerini büyük ölçüde gerçekleştirmenin katılımcıda
canlılık ve olumlu hisler yarattığı şeklinde bir yorum yapılabilir.
3.3.1.4. Katılımcı-4’ün Sürecinin Değerlendirilmesi
Yaklaşık 2-3 yıldır huzursuzluk, sıkıntı, isteksizlik, durgunluk, sabahları uyanmada
zorluk gibi belirtilerin duygudurumunda belirgin olduğu Katılımcı-4, 8 oturumun
dördüne katılabilmiştir. Altıncı oturumdan sonra gruba devam etmemiştir.
İlk oturumda çalışmadan beklentilerini ‘Depresyondan çıkmak ve herhangi bir şey
yapmak ve mutlu olmak’ diye tarif eden katılımcı, kendi sürecini şu sözlerle anlatmıştır:
‘Bana ilk önce depresyon tanısı kondu. Bu yüzden asıl tanı (bipolar bozukluk) da geç
konulmuş oldu. Genellikle depresif ataklarım oldu. Bir türlü içinden çıkamıyorum bu
halin. İlaçlarımı düzenli kullanıyorum ama ataklarım devam ediyor. Ataklar da çok
yıpratıcı oluyor.’ Kendi sürecini anlatırken vücudunun duruşu ve sesinin kısıklığı dikkat
çekiciydi. Yılgınlığı ve çaresizliği bedenine yansıyor gibiydi.
Bir sonraki oturumun açılış paylaşımında ilk sözü Katılımcı-4’ün alması dikkati
çekmiştir, ‘Bu hafta iki gün iyi hissettim. Kahvaltı hazırladım. Böyle gidecek sandım
ama gitmedi. Uyku sorunu yaşadım ve annem için endişelendim ama yersizdi,
gereksizdi’ İlk oturumda kendisine ‘herhangi bir şey yapmak’ gibi bir hedef koyan
katılımcının bu yönde eyleme geçtiğini duymak şaşırtıcı gelmiştir. Yaşadığı bu
değişimin sürmesine dair arzusu kadar sürmediğini gördüğünde yaşadığı hayal
kırıklığının da sürecin bir parçası olduğu vurgulandıktan sonra değişimin gerçekleşmesi
için böyle adımlar atmasının önemli olduğunun altı çizilmiştir. Yaşam hedeflerinin ele
alındığı ikinci oturumda katılımcı yaşam hedefi olarak ‘Eski hayatımı istiyorum’
demiştir. Yaşamında değer verdiği şeyler olarak mutlu olabilmeyi, kendi sorgulamayı
bırakmayı ve kendi başına ayakta durabilmeyi seçmiştir. Önceliklendirme uygulaması
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sırasında ‘Şu anki durumumdan çıkmak, eski işime geri dönüp tekrar ayaklarımın
üstünde durmak ve kendime olan gücümü tekrar kazanabilmek. Bu durumumdan çıkmak
istiyorum. 3 seneye yakın raporlu olduğum için çalışamıyorum.’ şeklinde paylaşım
yapmıştır. Paylaşımları birlikte değerlendirildiğinde, uzun süreli hedef sayılabilecek bir
yaşam hedefi tanımlayamadığı dikkati çekmiştir. Hedef olarak seçtiği şeylerin daha çok
algısal düzeye dair olduğu, ör. ‘eski işine dönmek’ görülmüştür. Bunun kendisi için
anlamı sorulduğunda ‘Depresyondan çıkarım’ diye cevap vermiştir. Cevaplarındaki
kısır döngü diğer bir dikkat çekici noktadır. Katılımcı-2’nin bu durumu Mansell’in
(2005) bahsettiği tek bir hedefe takılıp kalma, bu durumun kişinin hayatındaki
anlamıyla temas edememe durumuyla ilişkili görülmektedir.
Üçüncü oturuma katılamayan Katılımcı-4, dördüncü oturumda heyecan ve korkuyu bir
arada hissettiğini, kötü bir şey olacakmış gibi bir hissinin olduğunu ifade etmiştir.
Duyguların yoğunluğunun derecelendirmesinin yapıldığı bu oturumda uygulamaları
‘heyecanla karışık korku’ üzerinden yaptığı görülmüştür. Eşinin hapishanede
olmasından dolayı ona olan özlemini bu oturumda da sıkça dile getiren katılımcının
eşine kavuşamayacak olmasının yarattığı hayal kırıklığının da bu karmaşık
duygulanımıyla ilişkili olduğu düşünülmüştür (Katılımcı bir önceki hafta hapishanede
eşini görmeye gittiği için oturuma katılamayacağını bildirmiştir). Bu oturumun sonuna
doğru Katılımcı-1 ile birlikte ‘eskisi gibi olmak’ arzularını ifade etmişlerdir. Bu noktada
grup lideri, bu katılımcılara ‘eskisi gibi olma’nın onlar için anlamını sormuştur. Daha
sonra duygu durumlarındaki dalgalanmaların hayatlarına nasıl bir etkisi olduğu
sorusunu tartıştıktan sonra, grup lideri ‘Geçmişe dönmeye çalışmak yerine bugünden
itibaren ‘yeni bir ben’ üzerine düşünmek mümkün müdür?’ sorusunu yöneltmiştir.
Katılımcı biraz duraksadıktan sonra hafifçe gülümsemiş ve ‘Kafam hep geçmişteydi
ama illa eskisi gibi olmak değil, yeni de olabileceğimi anladım’ demiştir. Bu paylaşımı
katılımcının kendi sürecini algılayışında bir etkinin oluştuğu şeklinde yorumlanmıştır.
Altıncı oturumun başında katılımcının ‘En başta olumluydu her şey ama bu aralar çok
dalgalanma yaşıyorum. Bu nedenle emin değilim. Öğrendiğim teknikleri uygulamada
güçlük çekiyorum. Geçen haftada çok kötü olduğum için gelemedim…’ diye paylaşım
yaptığı görülmüştür. Benlik parçalarının ele alındığı bu oturumda duygudurumunda
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belirgin olarak yaşadığı duyguları bir süreklilik içinde ele alabildiği görülmüştür.
Örneğin, ‘Huzursuzluğu 10 ile 30 oranında yaşamak isterim. Üzüntüyü 0-20 arasında
yaşamak isterim.İç sıkıntısı 10-30 düzeyinde olabilir…huzurlu hissetmeyi ise 80-100
arasında olsun isterim.’ Fakat burada dikkati çeken aralıklarda tanımladığı duyguları
hangi düzeyde yaşadığını değil, hangi düzeylerde yaşamak istediğini tarif ettiğidir. Bu
tepkisi kendi gerçekliğiyle temas etmekte zorlandığı şeklinde yorumlanmıştır. Benlik
parçalarının ele alındığı uygulamada ise benliğini ‘…Yardımsever, samimi ve dürüst bir
insanım. İnsanlara sıkıntılı zamanlarında yardımcı olabiliyorum ve her zaman saygılı
biriyim.’ şeklinde tanımlayan Katılımcı-2’nin benliğinin ‘depresif’ olan parçasına ilişkin
yaptığı tarif dikkat çekicidir: ‘Depresif durumdayken, üzüntü, kaygı, yorgunluk,
mutsuzluk, korku ve yalnızlığı aynı anda yaşıyorum. Düşüncelerim birbirinden bağımsız
uçuşuyorlar’. Katılımcının depresif dönemdeyken yaşadığı içsel karmaşayı oldukça net
cümlelerle ifade ettiği düşünülmüştür. Daha sonra bu parçanın hayatındaki işlevini ele
alırken

şöyle

demiştir:

‘Depresyondayken

empatimin

arttığını

hissediyorum.

Başkalarına daha rahat yardım edebildiğimi hissediyorum. Aynı zamanda hayatın
dışında da hissediyorum.’ Bu ifade ‘birbiriyle çelişen durumlar’a (ör. Mansell, 2005;
Powers, 2005) örnek oluşturmaktadır. Katılımcı depresyondayken duyarlılığındaki
artışın başkalarını anlamasına yardımcı olduğunu söylerken, bir yanda da muhtemelen
yaşadığı içe çekilmeyle birlikte ‘hayatın dışında’ hissetmektedir. Oturumun sonunda
benliğinin sağlıklı parçasını ise şöyle tarif etmiştir: ‘Huzurlu olunca, hayatımda daha
mutlu, enerjik ve üretken olduğumu hissediyorum.’
3.3.1.5. Katılımcı-5’in Sürecinin Değerlendirilmesi
Katılımcı-5, çalışmayı en düzenli takip eden ve bütün oturumlara devam eden
katılımcıdır. İlk oturumda kendini tanıtırken şu ifadeleri kullanmıştır:
‘Bekarım ve hiç evlenmedim. 20’li yaşlarımda başladı hastalığım ve 3.5
yılda bir atak geçiriyorum. 2013 Gezi zamanında bir yatışım oldu.
Elektroşok gördüm. Ama bir paradokstayım. Bu süreçte ben de bir de
insülin direnci çıktı. Kilo almaya başladım. Haplarımı alınca da yükselmeye
başladım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Zihin ve vücut arasında kaldım, kilo

	
  

131	
  

almak mı yoksa atak geçirmek mi? Burada belki orta yolu bulabilirim,
çünkü çok zorlanıyorum... Düzenli bir terapi deneyimim de olmadı’
Katılımcıların bu çalışmaya ilişkin hedeflerinin ele alındığı bölümde Katılımcı-5
‘Hedeflerime gelişim yazmıştım ama ben de ilişki istiyorum. İlaçlardan da çok rahatsız
oluyorum. İlaçsız teknikleri öğrenmek istiyorum.’ şeklinde paylaşım yapmıştır. Bu
paylaşımından grup çalışmasına dair hedeflerine dair kafasının net olmayışının
psikoterapi deneyiminin olmayışıyla ilişkili olduğu düşünülmüştür.
Yaşam hedeflerinin netleştirilmesiyle ilgili uygulamaların yer aldığı ikinci oturuma
hayatta önem verilen şeyler üzerine konuşulmaya başlanmıştır. Bu sırada Katılımcı-5,
‘Ben pek bir şeye önem vermiyorum. İntihar modunda değilim ama bitse de gitsek
modundayım...Hayvanlara

önem

veriyorum.

İnsanları

pek

sevmiyorum

ama

gerektiğinde iletişim kurmak zor olmuyor. Zaten benim işim de onunla alakalı. Aileme
de önem veriyorum.’ şeklinde paylaşım yapmıştır. Bu paylaşımında hayatta duygusal
olarak tutunacak şey olarak öncelikli olarak hayvanları görmesinin ilişkilerde yaşadığı
kırgınlıklarla ilişkili olabileceği düşünülmüştür. Bir önceki oturumda da ilişki
istediğinden

bahseden

katılımcının

ilişkiler

konusunda

ikirciklilik

yaşadığı

düşünülmüştür.
Yaşam hedeflerini belirlemeye dair uygulamada ise Katılımcı-5’in ‘Hobimi (içki içmek)
değiştirmek istiyorum. Alkolik değilim ama 8 hafta hiç içmedim zorlanmadan. Ama bu
aralar haftasonları içiyorum ve bu içme süreci Pazartesi sabahına kadar sürüyor. Bunu
değiştirmek istiyorum çünkü sağlıksız. Çok çalışıyorum, uyuyorum. Aslında geriye
günde iki saat kalıyor. O iki saatte kanepede yapacak bir şey bulmam lazım. Ama
sağlıklı bir şey çünkü insülin direnci çıktı...’ şeklindeki paylaşımı yaşam hedeflerini
kendi içsel gündeminde işlemeye gayret ettiğini düşündürtmüştür. Yaşam değerlerine
ilişkin uygulama sonrasında ‘aile, hayvanlar, ekonomik özgürlük’ dedikten sonra yaşam
hedefleri ve yaşam değerlerinin ilişkisinin ele alındığı çalışmada ‘... Abimle bir şeyleri
geliştirebilirim. Ben hep köpeklerle yaşadım. Hedef olarak köpeklerle yaşayacağım bir
yaşam kurmak olabilir. Ekonomik özgürlüğümü sağlamak için değişiklikler yapmak da
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hedeflerim arasında...’ şeklindeki ifadesi Algısal Kontrol Kuramı’na göre yaşamı
sürdürmek için kendine referans değerlerini belirleyebildiğini düşündürtmüştür.
Bir sonraki oturumun açılış paylaşımında kendinde bir değişiklik olmasını beklediğini
düşündüren bir paylaşımda bulunmuştur: ‘Benim durumum çok değişmedi geçen
haftaya göre. ‘Hobimi’ değiştirmeyi hedeflemiştim ama bırakamadım. Cumadan
pazartesi sabahına kadar içtim. İstanbul’u terk etmeyi kafama koydum. İçki içerken
ilaçlarımı çok sallamıyorum. Alkole olan sevgimi ve ilgimi yaşadığım yeri değiştirerek
atlatacağım sanırım. Eve dönsem daha iyi, en azından kira ödemem. Burada kira
ödemek için çalışıyorum.’ Düşünce içeriğindeki mükemmeliyetçilik ve esnek olmayan
düşünce yapısının kısıtlanmışlık hislerini de yarattığı düşünülmüştür. Bu paylaşımında
dikkati çeken bir başka nokta ise, alkol ile ilişkisini dönüştürmek için hayatında bir
değişim yapması gerektiğinin farkına varmakta olduğudur. Ailesiyle yaşadığı şehre
dönmeyi düşünmesini öncelikle ekonomik gerekçelere bağlasa da, izole hale gelmiş
hayatını ilişkilerle zenginleştirerek alkol kullanmını azaltabileceğine dair bilincinin
gelişmekte olduğu düşünülmektedir.
Katılımcı-5, dördüncü oturumun açılış paylaşımında patronu sistematik mobbing
uyguladığı için istifa ettiğinden, halinden memnun olduğundan ve bir şeylerin pozitif
anlamda değişeceğine inandığından bahsetti. Çalışma kağıdının ona ödev gibi geldiğini
belirttikten sonra duygu olarak onu derinden rahatsız eden bir şey olarak ‘pişmanlık’ı
ele aldığını, manik dönemde yaşadığı şeylerin içinde yer ettiğini söyledi ve şu sözlerle
devam etti:
‘...Değiştirilemez olması çok olumsuzluğa itiyor beni. Rengi siyah aldım,
kokusu da barut. Savunma mekanizması geliştirdim galiba bununla ilgili.
Kendime küfür etmeden hakaret ediyorum aklıma manik dönemde yaptığım
şeyler gelince. Rahatlıyorum ama bir yandan kendime hakaret ediyor
oluyorum. Göğsüme öküz binmiş gibi oluyor pişmanlık hissedince. Bu duygu
ile ilgili eski arkadaşlarımı düşünüyorum. Açıklanacak bir şey yok esasında.
Durum belli ama açıklayamamak da beni rahatsız ediyor. Gereksiz ilişkilere
girmişim milletle. Bununla başa çıkmak için alkol alıp sızmak istiyorum.
Sadece pişmanlık değil ama özlem de var işin içinde. Geçmiş yaşantım, eski

	
  

133	
  

sevgililerim, özellikle bir tanesi, bunlara yoğun bir özlem duyuyorum.
Bunlarla başa çıkmak için sızmak ve kendimi uyuşturmak için cumadan
Pazartesi sabahına kaar alkol alıyorum. Bu döngüyü bir şekilde spor ile
kırmam lazım.’
Duyguların olumlu ve olumsuz yanlarını ele almalarının beklendiği çalışma kağıdına
ilişkin ise ‘Korku ne olduğumu hatırlatıyor ama hareket etmemi engelliyor. Mutluluk
bana enerji veriyor ama kontrolsüz hissettiriyor. Endişe beni sosyalleştiriyor ama hiç
bitmezmiş gibi geliyor ve beni panikletiyor.’ demiştir. Paylaşımlarına bakıldığında,
katılımcının duyguların kendisi için olumlu ve olumsuz işlevlerini işlemeye başladığını,
ele

almayı

seçtiği

duyguyu

çalışma

kağıdındaki

soruların

da

yardımıyla

sembolikleştirerek, olabildiğince detaylı şekilde tanımlayabildiği düşünülmüştür.
Bu katılımcının ‘en çok zorlandığım oturumlar’ diye özellikle belirttiği oturumlar
Oturum 5 ve Oturum 6’dır. 5.oturuma işten ayrılmaya karar verdiği için mutlu
olduğunu, kurtarıldıktan sonra Kuyu ismi verilen köpeğin durumunu izlemek için daha
az uyuduğunu fakat kurtarıldığı için sevindiğini paylaşarak başlamıştır. Kendini mutlu
hissettiği için çalışma kağıdında ‘mutluluk’u ele almayı seçtiğini ifade etmiştir:
‘Mutluluk şu anda 100, en düşük 40, en yüsek de 80 olmasını isterdim. 60 herhalde
ideal olurdu, ortalamanın üstü. Geçen hafta 30 seçmiştim ama şimdi daha yüksek
olmasını istedim’. (Bu paylaşımı sırasında grup lideri (ZM), ‘acaba hipomanik bir
yükselme mi yaşıyor?’ diye düşünmüştür.). Duyguları kontrol etme üzerine olan bu
oturumda bu katılımcı yaşadığı döngüyü şu şekilde tarif etmiştir: ‘Döngümü kırmak için
içkiye dikkat etmem lazım ama yine içtim çünkü eski sevgilimi hatırlıyorum ve geçmişi
özlüyorum’. Duyguların kontrol edilmesi ve yaşam hedefleri arasındaki bağlantının
yani duyguları kontrol etmelerinin onlar için anlamlarını keşfetmelerine yönelik
uygulamada ‘Duygularımı kontrol etmek istiyorum çünkü huzurlu hissetmek istiyorum.
Huzur benim dayanmamı sağlıyor. Bu hayata tutunmamı sağlayacak ve intihar
düşüncelerim azalacak. Bu da ailemin üzülmemesi için önemli’ biçiminde paylaşım
yapmıştır. Ardından duyguların kontrolünü nelerin engelleyebileceği hakkındaki
uygulamada kontrolü engelleyen çatışmayı şu şekilde tarif etmiştir: ‘Sağlıklı olmak ve
sağlıksız olmak arasında kalıyorum. Spor yapmak istiyorum ama alkol ve sağlıksız
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yemekler hoşuma gidiyor. Sağlıklı olmak aslında benim için yalancı bir hedef, öyle
olmam gerektiği için olmak istiyorum.’ Bu paylaşımda sağlıklı olmak hedefini yeterince
içselleştirememiş gibi gözükse de böyle bir tasarımının olmasının anlamlı olduğu
düşünülmüştür.
Katılımcı-5, altıncı oturuma çalışmanın güzel olduğunu ama ‘sorunlarının hâlâ ortada
olduğunu, içkiyi bırakmaya çalıştığını fakat işe yaramadığını, geçen iki güzel haftadan
sonra yine batırdığını’ paylaşarak başlamıştır. Önceki oturumlarda alkolü bırakmak için
başarma duygusuna ihtiyacı olduğundan bahseden Katılımcı-5’in başaramadığını
düşündüğü bu duruma tahammül göstermekte zorlandığı, bunu da grup liderine ve grup
çalışmasına eleştirel şekilde yansıttığı düşünülmektedir. Bu paylaşımın grup
çalışmasının sonuna doğru gelindiğinden, ayrılık kaygısıyla ilişkili olabileceği de
düşünülebilir. Bunların yanı sıra, kendi durumunu sözel olarak ifade etmiş olmasının
kendi süreciyle temas etmesine yani iç ve dış gerçekliğini fark etmesine de alan açmış
olabileceği söylenebilir. Çünkü bir sonraki oturumun başında ‘Ben iyiyim. Bu hafta
gelmek istemedim ama bir söz verdik diyorum. Size borçlu hissediyorum. Hep içtim
içtim diyordum. Bu hafta çok az içtim. Onun dışında biraz gerginim, çünkü işten hâlâ
ayrılamadım ve paramı alamadım ama genel olarak kötü değilim’ diye paylaşım
yapmıştır. Bu bağlamda değişim için somut bir adım atmıştır. Bu durumu ‘belki de
bunun için bir önceki oturumda ne durumda olduğunu biraz da veryansın ederek grup
liderine ve gruba ifade etmesi gerekti ki kendini duyabilsin’ şeklinde yorumlanmıştır.
Yedinci oturumun başında ‘Sağlıklı Benliği Tanımlamak’ başlıklı çalışma kağıdı
üzerine konuşurken, Katılımcı-5 ‘İlk soru bana hiç adil gelmedi, çünkü ben kendimi
sağlıklı görüyorum. Ben B.’yim, ben bipolar değilim. Benim bipolarım var ama benim
sadece yüzde 10’um. Ben sevecenim, insanların beni görüş şekli de ‘efendi’ olmam.
Aslında ben içimde yırtığımdır ya da öyle olmak isterim...Ben parçaları doldurdum
ama severek yapmadım çünkü kendimi övmek hoşuma gitmiyor. Negatif olanı
anlatayım, mesela hayalperestim. Pes etmemem, iyisini aramam, tatminsizlik yaratıyor
ama ne olursa olsun devam etmemi de sağlıyor...’ Katılımcı-5’in bu paylaşımı kendi
benliğine bütüncül bir bakış açısıyla bakabildiğini düşündürtmektedir. İyi özellikleri
kadar ‘kötü’ olduğunu düşündüğü özelliklerinden de bahseden katılımcının benliğinin
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pes etmeyen parçasının olumlu ve olumsuz işlevlerini oldukça net şekilde tanımladığını
görülmektedir (Mansell ve Hodson, 2009).
Son oturumun başında ise kişilerarası ilişkilerdeki ihtiyaçlar üzerine olan oturumda
bahsettiği, ona dair durumu (iki uçlu bozukluğu olmasını) herkesin içinde pat diye
söylemesinden rahatsız olduğu arkadaşıyla konuşmaya karar verdiğini, kendiyle ilgili
mahremiyeti korumaya ihtiyacının olduğunu ifade etmiştir. Daha sonra güçlü özellikleri
olarak ‘dayanıklı ve sorumluluk sahibi olmasını’ ifade etmiştir. İlk defa bu oturumda
sorumluluklarını aslında hep yerine getirmeye gayret ettiğini, getirememesini sadece iki
uçlu bozukluktan kaynaklanmadığını düşündüğünü ifade etmiştir. Bu da kendi benliğini
rahatsızlığından ayrıştırmaya daha cesaretli olduğu yönünde değerlendirilmiştir
(Mansell ve Hodson, 2009). Ardından ‘Güçlü Yanlar ve Kaynaklar Listesi’
uygulamasında ‘Ben bunların çoğunu yapmışım, bunları yaptığımı gördüm’ diye
paylaşımda bulunmuştur. Katılımcının bu paylaşımları egosunun güçlendiği yönünde
değerlendirilmiştir.
8 haftalık sürecin değerlendirmesinde ‘İlk hedefim içmemekti. 2 haftadır daha az
içiyorum, o yüzden 100’de 70-80 oranında hedefimi başardığımı düşünüyorum. İkinci
hedef olarak kedili-köpekli yaşam demiştim ama şimdi seçtiğim bu hedef saçma geliyor.
Hedeflerim değişmiş. 3.hedefim ilişkimin olmasıydı. Denemelerim de oldu ama olmadı.
Bir adım atmıştım ama olmadı, sonuçta aylardır da yapmamıştım ama yine de biraz
şevkim kırıldı… Değişme isteğim oldu, adım da attım. Sanırım iyi olacak. Kendime ve
gelişime olan inancım tazelendi’ şeklinde paylaşımda bulunmuştur. Bu paylaşımında
hedeflerinin değiştiğini görmesi, kendine koyduğu hedeflerin anlamı üzerine düşünmesi
ve değişime yönelik isteğinin ve inancının olduğunu belirtmesinin anlamlı olduğu
düşünülmektedir.
3.3.1.6. Katılımcı-6’nın Sürecinin Değerlendirilmesi
Bütün oturumları düzenli takip edenlerden biri olan Katılımcı-6’nın sadece üçüncü
oturumda mazereti sebebiyle erken çıkması gerekmiştir. İlk oturumda kendini şu
sözlerle tanıtmıştır:
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‘2010’da teşhisim kondu. Benim babamda da bipolar var ama teşhisi çok
geç kondu. Bu yüzden bunu çok deneyimledim. Babamın bipolar olduğunu
bilmeden önce uzun süre babamla iyi bir ilişki kuramadım. Babamın
teşhisinden sonra ona karşı empati ve sempati duymaya başladım. Ben de
psikoloğum ve aileme de psikologluk yapıyorum. İçgörü sahibi olduğumu
düşünüyorum. 2.5 yıldır remisyondayım. Gezi döneminde hastanede yattım.
Psikoterapi deneyimim çok düzensizdi, bırakıp bırakıp başladım.’
Grup çalışmasına ilişkin beklentiler, diğer bir deyişle bu çalışmaya dair hedefler,
üzerine konuşulurken ‘İlişkiye girince çok bocalıyorum. 3 aylık ilişkim var ama atak
yaşayıp karşımdakini korkutur muyum diye düşünüyorum. İçimden canavar çıkar mı?
Ben her seferinde bunu düşünüyorum. Bu benimle gidecek ama ehlileşebilir miyim diye
merak ediyorum.’ şeklindeki paylaşımı katılımcının kişilerarası ilişkilerindeki
tutumlarını ele almaya ihtiyacı olduğunu düşündürtmüştür.
Katılımcı-6’nın yaşam hedeflerinin belirlenmesine yönelik oturumdaki (ikinci oturum)
değerlendirmelerine bakıldığında, katılımcının hayatında değer verdiği şeyleri sadece
ilişkileri üzerinden tanımlaması ve yaşam hedeflerinin de ilişkilerindeki (ailesi-erkek
arkadaşı-arkadaşları)

istikrarı

sağlamayla

ilişkili

olması

dikkat

çekmiştir:

‘Duygudurumum çok değiştiği için bilemiyorum. İnsanlar beni seviyor ve benden
hoşlanıyor. Ama sonra A.’nın burnu havada, pas vermiyor da denebilir, hatta dendiği
de oldu. Yani ilişkilerimde istikrar ve denge istiyorum.’ Bir önceki oturumdaki
paylaşımı da dikkate alındığında gündeminde kişilerarası ilişkilerin belirgin bir yeri
olduğu düşünülmüştür. Grup oturumlarının onun üzerinde nasıl bir değişim
yaratabileceğine yönelik soruya ise ‘ertelememe ve içimdeki motivasyonu bulma’
(kısa süreli hedef) olarak yanıt vermiştir. Hayatında değer verdiği şeyler ile yaşam
hedeflerinin bağlantısını netleştirmeye yönelik uygulamada ise kendisine daha somut
hedefler belirlediği (ör. ailesini ve arkadaşlarını daha sık aramak) görülmüştür.
Üçüncü oturumun açılış paylaşımında ilaçlarını düzensiz kullandığından bahseden
Katılımcı-6

duygudurumunda

dalgalanmalar

olduğundan

bahsetmiştir.

Erkek

arkadaşının ilk defa öfke nöbetine şahit olduğunu söyleyen katılımcı sözlerine şöyle
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devam etmiştir: ‘...Erkek arkadaşım şu an normal davranmıyorsun, normal
bakmıyorsun dedi. Onu denediğimi zannetmiş çünkü durumumu öğreneli çok olmadı...’
Yaşadığı dalgalanmaların ilişkisini nasıl etkilediğinden bahseden katılımcının durumu
Algısal Kontrol Kuramı açısından şu şekilde değerlendirilebilir: Katılımcı-6’nın
sistemindeki parçaların yeniden uyumlanma sürecinde kontrol kaybına benzer yaşantılar
(öfke nöbeti) ortaya çıktığı söylenebilir. Bu yaşantılar, daha üst düzeydeki sistemlerin
daha alt düzeylerde yeni alt-hedefler belirlenmesiyle yeniden düzenlenebileceklerdir.
Bu

sayede

bu

alt

hedefler

de

daha

üst

düzeyin

gerektirdiği

hedefleri

gerçekleştirebileceklerdir (Carey, 2006). Bu oturumun devamında Katılımcı-6 ‘Uzun
vadeli hedeflerime kocaman bir çarpı koydum. Önceliğim kısa vadeli hedeflerimi
gerçekleştirebilirmek, örneğin pilatese başlamak, ilişkilerimi ve iş hayatımı düzeltmek.’
Her ne kadar uzun vadeli hedeflere daha alt düzeylerde yer alan kısa-süreli hedeflerin
gerçekleştirilmesiyle de ulaşılabilirse de, Katılımcı-6’nın bu paylaşımında belirttiği gibi
uzun vadeli hedeflere çarpı koyma ihtiyacı, geleceğe yönelik kaygısıyla ilişkili olduğu
yönünde yorumlanmıştır.
Dördüncü oturumun açılış paylaşımında ailesinin yanına gittiği için ilaçlarını ihmal
ettiğinden bahseden Katılımcı-6 yorgun ve çökkün olduğunu da belirtmiştir. Bir başka
katılımcının (Katılımcı-9) hiçbir şeyin onu motive etmediğine dair paylaşımı üzerine
‘... Bir şey yapmak veya yapmamak benim için bir şey ifade etmiyor. Seni dinleyince
gerildim çünkü geçmişte yaşadığım durumumu düşündüm. Ama geçiyor, merak etme.
Hastalığımızın özünde var bu sanırım.’ demiştir. Grup üyeleri arasında oluşan
etkileşime dair bir örnek olan bu yaşantıda Katılımcı-6’nın yaşı kendisinden küçük olan
bir katılımcıya kendi deneyiminden çıkarsadığı bir şeyi paylaşmasının kendi sürecini de
onarması, bir başka deyişle yeniden düzenlemesi için, bir fırsat olabileceği
düşünülmüştür.
Beşinci oturumun açılış paylaşımında yoğun rüya gördüğünden, uyku süresinin
uzadığından ve bundan dolayı sersemlik hissettiğinden bahsetmiş, bu durumda ilaçlarını
düzensiz kullanmasının da etkisi olabileceğini paylaşmıştır.

Ayrıca duyguların

yoğunluğunun derecelendirilmesine yönelik uygulamayı tam anlayamadığını, en yüksek
düzey ve en düşük düzeyi netleştiremediğini, bir duygu özelinde düşünemediğini ifade
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etmiştir. Bunun üzerine katılımcı ile çalışma kağıdı üzerinden derecelendirme
uygulaması yeniden ele alınmıştır. Diğer katılımcıların da benzer bir zorluk
yaşayabileceği üzerinden onların da soruları yanıtlanmış, yaptıkları çalışmalar ele
alınmıştır. Duyguların kontrolüne yönelik uygulamaların olduğu beşinci oturumda bu
katılımcının öfkesini işlediği görülmüştür. Sinirlendiğinde bir şeye takıldığını ve doz
arttığında bir şeyleri fırlatmaya noktasına geldiğini, patlayacağını anladığı anlarda
kendini durdurmayı denediğini ya da yakınlarına mesafe koyduğunu paylaşmıştır.
Duygu durumlarıyla ilişkili döngülerinde de öfkesinin etkisini işlemeye devam etmiştir
ve ‘Bazen bazı noktalara takılıyoruz ve o bizim öfkemizi daha da arttırıyor.’ diye
paylaşım yapmıştır. Katılımcının bu paylaşımlarından duygu düzenlemede özellikle
tekrarlayıcı düşünmeyi daha fazla kullandığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda yaşadığı
döngüyü

tarif

edebilmesinin

duygusunu

kontrol

etmesinde

faydalı

olacağı

düşünülmektedir (Marken ve Carey, 2015).
Katılımcı-6, en çok zorlandığı oturumun ise benlik parçalarının ele alındığı oturum
(altıncı oturum) olduğunu ifade etmiştir. Bu oturumun açılış paylaşımında şöyle bir
değerlendirme yapmıştır: ‘Grup ilk başladığında kendimi kaygılı hissediyordum. Bu
yerine çökkünlük ve yorgunluğa bıraktı. Yaşlı bir teyze gördüm, ne güzel dedim, kalkmış
erkenden, enerjik biçimde pazara gelmiş. Ben neden hep yorgunum, neden bu kadar
enerjik değilim diye sordum kendime.Geçeceğini biliyorum ama bakalım...Böyle
hissettiğim zamanlarda hiçbir şey yapmıyorum, sadece geçmesini bekliyorum. Fakat bir
yandan da kendime eziyet ettiğimin farkındayım...’ Paylaşımında duygularındaki
değişim sürecini yansıttığı düşünülen Katılımcı-6’nın bu paylaşımın devamındaki
sorusunun yeniden düzenleme süreci açısından önemli olduğu düşünülmüştür:
‘...İsteksiz hissedince sevdiğiniz şeyleri yapıyorsunuz. Ama hâlâ isteksizsiniz. Bu
durumda zorlamalı mıyız?’. Oturumun geri kalanında daha az ve kısa paylaşım yapması
dikkat çeken katılımcının bu durumu çökkün ve yorgun hissetmesinin grup sürecindeki
tezahürü olarak yorumlanmıştır. Açılış paylaşımında oturumların en başında kendini
kaygılı hissettiğini, şimdi ise kaygının yerini çökkünlüğün ve yorgunluğun aldığını
ifade eden katılımcının oturum sırasında duygu durumlarındaki sürekliliğin ele alındığı
uygulamada sadece depresyonu seçmesinin bu paylaşımıyla bağlantılı olduğu
düşünülmüştür. Aynı şekilde sahip oldukları farklı özellikleri düşünmelerine yönelik
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uygulamada ise benlik parçalarını tanımlamaması dikkatle izlenmiştir. Bu durumla
ilişkili olarak Mansell (2010) duygudurum dalgalanması yaşayan kişilerin sadece
dalgalanma yaşamalarına odaklandıkları için içsel durumlarındaki değişimlerle ilişkili
olarak farklı parçalardan oluşan bir benlikleri olduğunu görmekte zorlandığından
bahsetmiştir. Bununla bağlantılı olarak da yaşama ilişkin değerlerle ilişkili, hedefyönelimli eylemlerde bulunmakta zorlandıklarını da belirtmiştir. Bu bağlamda
Katılımcı-6 da eyleme geçmekte yaşadığı zorluğu sık sık dile getirmiştir.
Yedinci oturumun açılış paylaşımında, geçen haftaki oturuma kıyasla, duygudurumunda
bir yükselme olduğu gözlenen Katılımcı- 6 şöyle bir paylaşımda bulunmuştur:
‘Bugün baya iyiyim, havalardan herhalde...Haftasonu alkol aldım, bu
yüzden de ilaçlarımı almadım. Bu da uyuşukluk yaptı. Burası ile alakalı da
geçmişteki sunumlar bana iyi gelmiyordu. Öğrendiklerimi hayatımda bir
yere oturtamıyordum. Grup terapisinde psikolog olarak bulundum ama ilk
defa hasta olarak oturuyorum. Bunun bir süreç olduğunu biliyorum. Ne
kadar çabalarsam o kadar ilerleyeceğimi biliyorum. Biliyorum ki burası iyi
geliyor ama size sorumlu mu hissediyorum bilmiyorum (Katılımcı-5’in
paylaşımıyla ilişkilendiriyor) ama değişimin hızlı olmasını istiyorum.’
Katılımcı-6’nın bu paylaşımında hem sirkadyen ritmindeki düzensizlikle alakalı
olduğunu düşündüğü etkenler (mevsim değişikliği, alkol kullanımı) hem de grup
çalışmasının kendi üzerindeki etkisinden bahsetmiştir. Çalışma sürecinde yaşadığı
zorlanmayı öğrendiklerini ‘hayatında bir yere oturtamama’sıyla ilişkilendirdiği kadar
ruh sağlığı alanında bir meslekten (psikolog) de olmasıyla ilişkili gördüğü dirençle
bağlantılandırmıştır.
Son oturumun açılış paylaşımında ‘Önceki haftalara göre daha iyiyim. Erkek
arkadaşımla bu durumları konuşabilmek güzel bir şey. Daha önce yaşamamıştım.
Birbirimize olumsuz düşüncelerimizi söyledik. Tahmin ettiğim şeyleri söyledi. Ben de
onları düşünüyordum kendimle ilgili. Açıklı benim için önemli. Olumsuz da olsa bir
şeyleri açıkça konuşabilmesi güzel. Konuşabilmek için istekli olmak da önemli.’
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demiştir. Kişilerarası ilişkilerdeki zorlukları ele alındığı bir oturumun ardından böyle bir
paylaşımın gelmesi katılımcının kendi hayatında yeniden düzenlemeler yapmaya
başladığını düşündürmüştür (Higginson, Mansell ve Wood, 2010). Çalışma kağıdının
(Kişilerarası İlişkiler: Algıla-Karşılaştır-Eyleme Geç) üzerine konuşulduğu esnada da
‘Ben direkt eyleme geçtiğim için çalışma kağıdını yapmadım.’ şeklinde bir paylaşım
yapan katılımcının bu ifadesi deneyimini kağıda dökerek işlemlemek yerine grupta
anlatmayı tercih ettiğini, yakın geçmişte olan bir olaya henüz yeterince mesafe
alamadığını da akla getirmiştir. Sahip olunan güçlü özelliklerin ele alındığı uygulamada
ise ‘Şehir değiştirmek ve yeniliğe başlamak beni hiç korkutmadı. Yaratıcı olduğumu
düşünüyorum. Başkalarının sorunlarına akılcı şekilde yaklaşabiliyorum, bunu kendime
yapamıyorum sadece. Dayanıklıyım sanırım hâlâ burada olduğuma göre...’ şeklindeki
paylaşımında kendi güçlü özelliklerini tanımlarken hem diğer katılımcıların
paylaşımlarından karşılaştırmalar yaparak kendi özelliklerini somutlaştırdığı hem de
grup sürecine devam etmeyi dayanıklı olmakla ilişkili gördüğü anlaşılmıştır (Forsyth,
1991).
Grup sürecine dair genel değerlendirme yapılırken oturumların yapmayı ertelediği
şeyleri yapması için harekete geçmesinde yardımcı olduğunu ifade etmesinin önemli
olduğu düşünülmektedir. Bu hedefini 100 üzerinden 60 düzeyinde gerçekleştirdiği
yönünde değerlendirmesi ‘temkinli olma gayreti’ olarak yorumlanmıştır. Bu bağlamda
hem

oturumların

etkisini

hem

de

kendi

çabasını

ne

yüceltmekte

ne

de

değersizleştirmekte, böylece daha kontrollü bir çıkarım yapmaktadır. Bu açıdan
algılarını kontrol etmeye çalıştığı düşünülebilir (Powers, 2005; Mansell, 2005).
3.3.1.7. Katılımcı-7’nin Sürecinin Değerlendirilmesi
Bu çalışmaya katılma sebebini duygularını kontrol edebilmek olarak ifade eden
Katılımcı-7, kendini şu sözlerle tanıtmıştır: ‘Tıp öğrencisiyim. Bu yaza kadar karma
atak geçirdim hep ama bu yaz çok kötüydü. 26 yaşındayım ve 14 yaşımdan beri bunu
yaşıyorum. Sabahım akşamımı tutmuyor. Babam da bipolar ve çocukluk travmalarım
var. Ondan olduğunu söylüyorlar. Bana sorumsuz dedikleri için okula gitmeyi
arttırdım. 1 yıllık psikoterapi deneyimim var sanırım ama emin değilim psikoterapi olup
olmadığından. Uzun süreli yatışım hiç olmadı. Geçen ay 2 günlüğüne hastanede yattım.
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Bir kere de halüsinasyon gördüm.’ Ataklarının başlangıcı ergenlik dönemine dayanan
bu katılımcıda erken başlangıcın hastalığın seyrini kötüleştirdiği bilgisinden hareketle,
karma belirtilerin ağır bastığı bir duygudurumu olduğundan duygularının kontrol
etmekte daha zorlanabileceği düşünülmüştür.
İkinci oturumun açılış paylaşımda ‘…Sinirlerime hakim olamayıp sevgilimin üzerine
saldırdım. Sonra anahtarımı bulamadım ve evi birbirine kattım…Bu aralar ben de çok
sinirliyim’ diye paylaşım yaptığı görülmüştür. Katılımcının paylaşımlarında duygularını
kontrol edememesine dair deneyimlerini dile getirmesi dikkati çekmiştir. Oturumun
devamında duygularını kontrol etmesinin özellikle ailesiyle ve sevgilisiyle ilişkisini
iyileştirmesini yardımcı olacağını belirten katılımcının hayatında değer verdiği şeyleri
kişilerarası ilişkileri bağlamında tarif ettiği görülmüştür: ‘Ailemle ilişkilerim iyi, onunla
alakalı bir hedefim yok aslında. Saygısızlık karşısında daha sakin olabilirim. Kız
arkadaşım ‘Bir acayipsin’ dedi bana, belki daha iyi bir ilişki tarafı olabilirim. Nasıl
davranmam gerektiğini öğrenebilirim. Kavga ederken o bana vurmaya başladı. Ben de
boğazına sarıldım, bir de hafif tokat attım. İyi günlerimizde birden üstüne
yürüyebiliyorum. Benim 25 yaşına kadar sevgilim olmadı. Belki gerçekten
bilmiyorumdur, deneyimsizimdir. Özür dilediğimde kabul etmiyor. Ne halin varsa gör
dediğimde de ilişkiyi yaşamayı bilmediğimi söylüyor.’
Duyguların tanımlanması ve duyguların işlevleri üzerine uygulamaların yer aldığı
üçüncü oturumun açılış paylaşımında da ‘Ben iyi değilim, yataktan çıkasım gelmiyor.
Çok sıkılıyorum. Yine sevgilimle birbirimize girdik.’ şeklinde bir paylaşım yapmıştır.
Bu paylaşımını ise katılımcının öfkesini yıkıcı şekilde ifade etmesinin üzerinde yarattığı
çökkünlüğe götüren etkiyi akla getirmiştir. Çökkün duygu halinin katılımcının beden
duruşuna da yansıdığı gözlenmiştir. Bu duruma paralel olarak duygu tanımlamasıyla
ilgili uygulamada hüznü ele aldığı görülmüştür. Hüzünlüyken bedensel tepki olarak iç
geçirdiğini, aklından ‘Bitse de gitsek..’ düşüncesinin geçtiğini, davranışsal olarak
kendini dışarıya kapattığını belirtmiştir. Katılımcı bu oturumu ‘duyguların farkında
olmak işe yararlılığını arttırıyor’ paylaşımıyla bitirmesinin de anlamlı olduğu
düşünülmektedir.
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Duyguların yoğunluğunun derecelendirildiği dördüncü oturumun açılış paylaşımı
sırasında

suskun

olduğu

gözlenen

Katılımcı-7’nin

seçtikleri

bir

duygunun

derecelendirildiği uygulama sırasında şu paylaşımı dikkati çekmiştir: ‘Küntlük sıfır
olsun isterdim şu anda. İdeal olan 30 olurdu ama yüzde 50’lerde olsam bu da iyi benim
için. Çünkü bir şey hissetmek falan güzel oluyor.’ Bu paylaşımı katılımcının son
günlerde

duygusal

tepki

geliştirmekte

zorlandığını

düşündürmüştür.

Önceki

oturumlarda öfke dışavurumundan dolayı zorluk yaşayan katılımcının bu oturumda bir
şey hissedemediğinden bahsetmesi duygudurumundaki dalgalanmayı da işaret
etmektedir. Yaşam hedeflerini gerçekleştirirken hangi duyguların ona yardımcı
olabileceği sorusuna ‘Hedefim okulu bitirmek. Beni bıkkın olmak hissi iter böyle
durumlarda’ şeklindeki paylaşımındaki ikirciklilik dikkat çekicidir. Kendi adına olumlu
bir hedef olarak görülebilecek okulu bitirebilmesi için bıkkınlık hissinin onu
itmemesine ihtiyacı olduğundan bahsetmektedir.
Duyguları kontrol etme üzerine olan beşinci oturumda daha aktif ve katılımcı olduğu
gözlenen katılımcı yaşadığı olaylar karşısında verdiği otomatik tepkilere dair ‘Ben
sinirlendiğimde etrafı yumrukluyorum. Bir kere ayağım kırıldı. Bir kere parmağım
kopuyordu.’ şeklinde bir paylaşım yapmıştır. Otomatik tepkilerle ilişkili kısır döngülerle
ilgili ise şu paylaşımı dikkat çekicidir: ‘Öfkelendiğimde herkesten nefret ediyorum.
Sanki onlar kötü insanlarmış gibi hareket ediyorum. Saldırıyorum. Okulda kütüphane
görevlisine bağırdım. Çoğu zaman siniri aşıp bağırıp çağırmaya başlıyorum. Haklıyken
haksız duruma düşüyorum.’ Katılımcının bu paylaşımı kısır döngünün birbiriyle çelişen
durumlarla (haklı olmayı istemek x haksız duruma düşmek) bağlantılı olduğunu akla
getirmiştir (Powers, 2005). Depresif duygudurumundayken yaşadığı kısır döngüyle
alakalı olarak ‘Ben bunu ömrüm boyunca çekecek miyim diye düşünüyorum. Kendimi
eve kapatıyorum, insanlarla görüşmüyorum.’ demiştir. Bu paylaşım ise Mansell’in
(2010) bahsettiği üzere, aşırı kişiselleştirilmiş içsel durum değerlendirmesi (‘Ömrüm
boyunca bunu çekecek miyim?’) ve eylem (evden çıkmama-kimseyle görüşmeme)
döngüsüne takılı kalmanın kısır döngüye yol açmaktadır. Bu sebeple kişi hayatının
kontrolünü kaybettiği gibi hisler yaşamasına sebep olmaktadır. Bununla paralel olarak,
katılımcının kontrolü ‘beladan uzak durmak’ şeklinde tanımlamasındaki eylem içeren
atıf ve olumsuz benlik algısı dikkat çekicidir.
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Kişilerarası zorlukların ele alındığı yedinci oturumun açılış paylaşımında iki haftadır
antipsikotik ilacını (Seroquel) bıraktığı için kendisini daha iyi ve enerjik hissettiğini,
uyanabildiğini ve daha az sinirli hissettiğini belirtmiştir. Oturum sırasında da
katılımcının daha aktif olduğu gözlenmiştir. Kişilerarası ilişkilerinde çoğu zaman
kendini kapattığını, bazen karşı tarafı takıntı derecesinde umursadığını bazen de
tamamen umursamaz olduğunu, bu durumun onu yorduğunu ifade etmiştir. Bu durum
Bütüncül Bilişsel Model’de bahsedilen birbiriyle çelişen bir durumdur. Danışanın kendi
çelişkisini tarif etmesi hedefini netleştirmesine de yardımcı olacaktır (Mansell ve ark.,
2007, Mansell, 2010).
Son oturumda genel değerlendirme sırasında ‘Gelecekle ilgili karar vermeyi çok
yapamadım. İkinci hedefim ilişkilerde değişmekti çünkü istemediğim şeyler olunca yakıp
yıkıyorum. Son hedef duygu kontrolüydü. Yalnız olmadığımı hissettim. Kendimi
tanımayı daha iyi öğrendim…’ şeklinde paylaşım yapmıştır. Bu katılımcı özelinde
değişim adına hangi noktada olduğunu kendine tarif etmenin değişim adına harekete
geçmek için uyarıcı olabileceği ve durumun bilincinde olmak ne yönde harekete
geçebileceği için yol gösterici olduğu düşünülmektedir. (Marken ve Carey, 2015).
3.3.1.8. Katılımcı-8’in Sürecinin Değerlendirilmesi
Katılımcı-8, rahatsızlığı sebebiyle katılamadığı ikinci oturum dışındaki tüm oturumlara
katılmıştır. İlk oturumun başında ‘Bireysel terapiler çok ince ve kişiselleştirilmiş bir
süreç ve içerisinde bazı farkındalıklar oluyor. Fakat bu grup toplantısında da böyle bir
şey alabilecek miyiz?...Peki, dosyalarımızı okudunuz mu?’ gibi sorular sormuştur.
Katılımcının bu soruları grup liderine ne kadar güvenebileceğini, onun yetkinliğini
sınama ihtiyacı olarak değerlendirilmiştir. Oturumun devamında katılımcının kendini
açmak konusunda zorluk yaşamadığı gözlenmiştir. Kendini ise şu şekilde tanıtmıştır:
‘Bu benim ilk psikoterapi deneyimim. Etrafımda tanıdığım sadece tek bir
bipolar hastası var. Bu hastalığa sahip olmak sanki bir anda insanın çocuğu
olması gibi, sanki hepimizin çocuğu olmuş. Sanki kafamıza meteor düşmüş
gibi hissediyorum. Bana majör depresif bozukluk ve borderline teşhisi kondu.
İntihar hissim olsa bile işe giderim ama bu çok yordu beni. Hastaneye de
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yattım ama daha bipolar teşhisi konmamıştı. EKT tedavisi gördüm ve
sonrasında bazı anılarım silinmiş gibi. Bu kabullenilmesi çok zor bir şey. 3
yıldır Sibel Hanım’layım. İlaçların, her şeyin yan etkisini çok yoğun
yaşıyorum. Gün içinde duygusal iniş çıkışlar yaşıyorum ama insanlar bunun
gitgellerimden olduğunu anlamıyor... Bana teşhis konulması çok zor oldu, on
senem boşuna geçti. Yaşadığım şeyin adını koyamıyoruz. Bazı semptomlar ve
davranışları sergilemiyorum. Çok kötü olduğum dönemlerde Sibel Hanım’ın
terapisi çok yardımcı oldu. Doğal, ilişki içerisinde oldu. Eylemeden eyledi.
Bana direkt olmadan, benim kendi cevaplarımı bulmamı sağladı.’
Yukarıdaki paylaşımında katılımcının hastalığa sahip olmayı hem çocuk sahibi olmaya
hem de meteor çarpmasına benzetmesi yaşadığı ikircikli hali akla getirmiştir. Oturumun
devamında başka bir katılımcının (Katılımcı-9) intihar deneyimiyle ilgili söylediklerinin
üzerine ‘Çok kötüydüm ama kimse fark etmiyordu. Bu da beni delirtiyordu. Aynı
travmatik şeyleri yaşarsam, ben bir noktada intihara saygı duyulması taraftarıyım.
Hatta ötanazi hakkımın olduğunu düşünüyorum...’ demesi de grup liderinin dikkatini
çekme ve ilgi ihtiyacıyla alakalı olabileceği şekilde yorumlanmıştır. Bu çalışmaya
ilişkin hedeflerine ilişkin ‘... farkındalık arttırmak, iyi ilişkiler kurmak, paylaşım
yapmak, rasyonalizasyon süreci bir de ailelerle ilişkiler hakkında teknikler öğrenmek.’
demesi katılımcının içsel gündeminde kişilerarası ilişkilerin daha belirgin olduğunu
düşündürtmüştür.
Üçüncü oturumun açılış paylaşımında yaşadığı duygu dalgalanması (hipomani)
nedeniyle uykusuzluk yaşadığından, bu durumla alakalı ilaç değişiminden dolayı sersem
ve huzursuz hissettiğinden bahseden katılımcının ilaçları ‘hızlı akan bir şeyi bastırıyor’
diye tarif etmesi dikkati çekmiştir. Duygu durumlarındaki değişimlerin nasıl olduğunun
tartışıldığı

uygulamada

Katılımcı-8,

‘Ben

dakika

içinde

farklı

duygular

yaşayabiliyorum. Kederliyken sincap görüp birden çok olumlu hissetmeye başlıyorum.
Bence dalgalanmamın sebebi güvensizlik ve belirsizlik.’ şeklinde bir paylaşım
yapmıştır. Bu paylaşım ‘Değişimin Aşamaları’ (Prochaska ve DiClemente, 1982)
açısından değerlendirildiğinde, katılımcının yaşadığı dalgalanmaların nelerle ilişkili
olduğuna dair belli düzeyde farkındalığa sahip olduğu düşünülse de bunu dönüştürmek
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adına işlevsel adımlar atmakta zorlandığı, çünkü içsel durumlarındaki değişimlere
odaklı olduğu (Mansell, 2010) düşünülmüştür.
Dördüncü oturumun açılış paylaşımında da yaşadığı duygudurum dalgalanmasının
(hipomani) etkilerinden bahseden Katılımcı-8, hipomaniye girdiğini, Sibel Hanım ile
konuşarak ek ilaçlar aldığını ve ilaçların onu düşürdüğünü söylemiş ve şöyle devam
etmiştir: ‘...Ek ilaçlar beni sıkıntıya soktu. Sibel Hanım ile konuştuk ve ilaçları bıraktım.
Ben kendim yükseldiğimi fark ettiğimde kendim yazdım ona. İyi olduğumu
düşündüğümde bırakabileceğimi düşündüm ama Sibel Hanım bırakmamamı söyledi.
Ona güvenmemin faydasını gördüm. Sonuç olarak, düşüğüm çok düşük değil ama kötü
bir hafta geçirdim.’

Katılımcının bu paylaşımı bir yanda kendi içsel sürecini

değerlendirmekte zorluk yaşadığını düşündürtse de diğer yanda psikiyatrist ile bir
ittifakın

olmasının

koruyucu

etkisini

akla

getirmiştir.

Duygu

yoğunluğunu

derecelendirmenin ele alındığı bu oturumda duyguları fazlasıyla yoğun yaşadığından
şikayet eden katılımcı, kendini fazlasıyla açmak konusunda pişmanlık hissettiğinden
bahsetmiştir. Aklına gelen her pozitif şeyi söylemek istediğini, böyle olunca ‘içinde
akan duygu nehrinin, aklını gölgelediğini’ ifade etmiştir. İlişkilerinde birden samimi
olduğunu, mesafe koymakta zorlandığını belirtmiştir. Olumlu ve olumsuz duyguların
belirlenip, yoğunluklarının derecelendirildiği uygulamada katılımcılar ikili gruplar
halinde paylaşım yapmışlardır. Tüm katılımcılar birbiriyle eşleştikten sonra daireye
dönüldüğünde,

Katılımcı-8’in

‘Ben mahcubiyet duygusunu aldım çünkü çok

konuştuğumu ve insanların konuşma hakkını gasp ettiğimi düşünüyorum.’ şeklinde
paylaşım yapması kişilerarası ilişkilerinde yaşadığı zorluğun benzerini oturum
sürecindeki etkileşimler sırasında da yaşadığını düşündürtmüştür. Fakat bu sefer bu
zorluğunu grup içinde ifade edebilmiştir. Bu durum grup psikoterapisindeki tedavi
edici etmenlerden ‘bireylerarası öğrenme’yle bağlantılı olarak yorumlanmıştır. Bu
etmenin tanımlamasına bakıldığında psikiyatrik belirtilerin bozulan kişilerarası
ilişkilerden kaynaklandığı, tedavi grubunun küçük bir toplumsal evren olarak,
katılımcının kendi toplumsal evrenini de temsil ettiğini, gruptaki etkileşimler sayesinde
ilişkilerde kendi sorumluluğunu anlayıp, kendisini nasıl değiştirebileceği yönünde
farkındalıklar kazanıp, adımlar atabildiğinden bahsedilmektedir (Yalom, 2003). Her ne
kadar mevcut grup sekiz haftalık yapılandırılmış bir sürece sahip olsa da, katılımcıların
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kendilerini oldukları halleriyle ifade etmelerine alan sağlanmaya çalışıldığı için
Katılımcı-8’in durumunda olduğu gibi, kişilerarası ilişkilerinde yaşadıkları zorlukların
yeniden sahnelenmesinin söz konusu olabileceği düşünülmektedir.
Beşinci oturumun açılış paylaşımında ‘Bugün biraz gerginim, çünkü ağabeyimle
konuşacağım. Ağabeyim agresifleşen birisi. Buradan çıkıp ona verdiğim bir kararı
açıklayacağım. Onun tavrı çok yıkıcı, bu yüzden şimdiden gerildim. Herhangi bir ses
veya mimik değişimi beni ağlatabiliyor.’ demiştir. İlk oturumda ‘ailelerle ilişkilerle ilgili
teknikler öğrenmek’ isteyen katılımcının onun için önemli olan bir aile bireyiyle
yapacağı konuşmadan bahsetmesinin önemli olduğu düşünülmüştür. Bu konuyla ilişkili
olarak, altıncı oturumun açılış paylaşımında ise ‘Bugün durgunum. Ağabeyimle geçen
hafta konuşmaya ilaç alarak gittim ve tahmin ettiğim gibi felaket oldu. Şu an saf bir
üzüntü içerisindeyim. Tuhaf çünkü bu tür üzüntüyü çok nadir hissederim. Ailem
hastalığımı anlamadığı için çok yalnızım. Bipolar olarak sanki insan türünün içinde
başka bir türmüş gibi hissediyorum. Bipolarları anlamanın zor olduğunu düşünüyorum.
Siz bizi analiz ediyorsunuz ve her cümleniz bize umut veriyor. Başkasının, normal olan
birinin benim ruhuma ses olması çok değerli. Bence çok iyi bir terapistsiniz.’ Bu
paylaşımıyla katılımcının ağabeyiyle yaptığı konuşmanın sonucunda anlaşılmamamış
hissettiği anlaşılmıştır. Anlaşılmamış hissetmekten dolayı yaşadığı üzüntüyü ‘saf bir
şekilde’ hissedebilmesini garipsediğinden bahsetmesi duyguyla temas edebildiğini
düşündürmüştür. Paylaşımının devamında üzüntüsüyle baş edebilmek için lidere
yaslanma ihtiyacının belirginleştiği, sanki üzüntüsünü grup lideriyle ilişkisinde telafi
etmeye çalıştığı düşünülmüştür (Winnicott, 2004). Konuşmasında grup liderini
idealleştirirken, kendini değersizleştirmesi dikkati çekmektedir (‘...Başkasının, normal
olan birinin benim ruhuma ses olması çok değerli...’). Farklı benlik parçaları ve bu
parçaların bütünleştirilmesine ilişkin uygulamaların olduğu bu oturumda duygulardaki
sürekliliğin ele alındığı uygulamada ‘Kendimi farklı hissediyorum. Bana birden geliyor,
sanki bir aralık yok benim için. Sağanak gibi iniyor, sonra bitiyor.’ şeklindeki
paylaşımında duygunun yükselmesi sırasında yaşadığı yoğunluğu tarif etmek için
‘sağanak’ benzetmesi yapması dikkati çekmiştir. Kendi duygu halini diğer katılımcılarla
kıyaslama yaparak (Forsyth, 1991) belirlemesi bir diğer noktadır. Bu paylaşımının
üzerine grup lideri (Z.M.) ‘Peki bir aralık olsaydı, nasıl olmasını isterdiniz?’ diye bir
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soru yöneltmiştir. Katılımcı-8 de ‘Ben her şeyi ortada yaşamak istiyorum ama bu
konuda bir umudum yok. Ben de çok hızlı, güçlü değişimler oluyor. İntihar edecek
kadar hüzünlüyken, birden karınca görüyorum ve aşırı mutlu olabiliyorum.’ diye cevap
vermiştir. Bu cevabında duygu değişimlerinde yaşadığı keskin değişiklikten
bahsetmiştir. Sınır yapılanmayı düşündüren kişilik örüntüsünün de bu ani değişimleri
daha keskin kılabileceği düşünülmüştür. Benliklerinin farklı parçalarını bütün bir zemin
üzerinde görmelerine yardımcı olacağı düşünülen çalışmada ‘Amacım kendimi bulmak.
Olgun, yavaş yürüyen bir sufi gibi yaşamak istiyorum. Kitap yazabilirim.
Akademisyenlik yapabilirim. Mütevazi işlerde editörlük yapabilirim. Aslında korkak,
sevgi dolu fakat bitkin bir insanım.’ şeklindeki paylaşımında yavaşlamaya yönelik
duyduğu istek dikkati çekmiştir. Benliğini yapabileceği şeyler üzerinden tarif etmeye
başlaması kendini güçlü hissedebileceği öz-kaynak arayışı olarak yorumlanmıştır.
Paylaşımının son bölümünde nasıl biri olduğunu tarif ederken kullandığı sıfatlardaki
ikirciklilikte dikkati çekmiştir.
Yedinci oturumun başında katılımcının sessiz olduğu ve paylaşım yapma arzusunun
olmadığı gözlenmiştir. Daha sonra ağabeyiyle oturumun sonrasında yeniden konuşacağı
için keyfinin olmadığını ifade etmiştir. Kişilerarası ilişkilerdeki zorluklarla başa
çıkmaya yönelik uygulamaların ele alındığı oturumda Katılımcı-8, ilişkilerinde
kırıldığını ifade etmekte zorlandığından, anne rolünü üstlendiğinden devamlı
etrafındakilere şefkat gösterdiğinden fakat bu yüzden de kendini yalnız hissettiğinden,
ilişkilerinde mesafe koymakta zorlandığından bahsetmiştir. Mesafe koyabildiğinde
kendini de koruyabileceğini de ifade etmiştir. Dördüncü oturumda da ilişkilerinde
yaşadığı zorluklara dair benzer bir paylaşım yapmış olsa da değişim için eyleme
geçmek adına henüz hazır olmadığı düşünülmüştür (Prochaska ve DiClemente, 1982).
Öte yandan, yedinci oturumun sonunda kendini daha canlı ve olumlu hissettiğini
belirtmesinin de şu durumla ilgili olabileceği düşünülmüştür: Katılımcı-8, ilk defa bu
oturumda diğer oturumlara kıyasla daha az paylaşım yapmış, uygulamalar sırasında
paylaşım yapmadan daha çok kendi kendine çalışmayı tercih etmiştir. Bu bağlamda
kendisiyle kalabilmek, kendisiyle temas edip yaşadıklarını anlamlandırmasına yardımcı
olmuş olabilir. Bu da kendini daha canlı ve enerjik hissetmesinde etkili olmuş olabilir.
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Son oturumun açılış paylaşımında ise ‘Toparlanmaya başladım. Sinirim geçti, daha
sağlıklı hissetmeye başladım.’ demiştir. Katılımcıların sahip oldukları güçlü özelliklerin
üzerine düşündükleri uygulamada Katılımcı-8 ‘...Bu özellikler sanki artı olabilecekken
negatif olabiliyor... Zekam var, dikkat edin!, akıllı demedim. Farklı ilişkiler kurmama
yol açıyor. Sevgi dedim, her şeye şiir yazabilirim. Şefkatli olmak, iyi bir şey görünce
sevinebilirim ama ağlayabilirim. Hoşgörü, çok affediciyim. Analitik olmam, bana
kendimi anlamlı hissettiriyor. Zararlı gördüğüm şeylerin farkına varabiliyorum ama
mesafe koymam da gerek ama bunu değiştiremiyorum.’ Bu paylaşımında görüleceği
üzere, katılımcının söyleminde güçlü gördüğü özelliklerini olumlu ve olumsuz
yanlarıyla birlikte ele alması kendine daha bütüncül bir bakış edinmeye başladığı
yönünde yorumlanmıştır.
8 haftalık sürece ilişkin hedeflerin gözden geçirildiği sırada ‘Kendimi fark etmek ve
geliştirmekti. Burası bende farkındalık yarattı. Bu hedefim için %70 dedim. Bu
farkındalıktan sonraki hedef değişimdi. Bunu yapamadım ama sizinle alakası yok.
Değişimi kendim gerçekleştirebilirim, bu yüzden bu hedefe %40 dedim. Burası bana
cesaret verdi. Bitecek olması beni üzüyor. Yalnız değilmişim diyorum. Bizi anlayanların
olacağına dair umut duydum.’ Bu paylaşımdan grup çalışmasının Katılımcı-8’e
farkındalık kazandırdığı ve cesaret verdiği, anlaşılmış hissettiği ve kendini ait
hissedebildiği bir ortam sunduğu anlaşılmıştır. Daha sonra grup çalışmasından elde
edilen kazanımlar ele alınırken ise aşağıdaki paylaşımı yapmıştır:
‘Kendimde fark etmediğim şeyler fark ettim. Bipolarlar tanışmak, onlarda
farklı şeyler görmek beni hem olumlu hem de olumsuz hissettirdi. İyi bir
terapist olduğunuzu düşünüyorum. Geçen hafta seansa giren kişiyle çıkan kişi
farklıydı.

Duygudurumumu

değiştirebileceğimi

fark

ettim...Diğer

arkadaşlardan farklı şeyler gördüm, bu da bende üzüntü yarattı. Mesela
onların atakları dönemselken, benim günlük oluyor. Stabil olmadığımı
biliyorum ama tetikleyicileri fark etmek ve duyguların kökenini düşünmek ile
bunun üstesinden gelebileceğimi fark ettim.’
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Bu paylaşımında da katılımcının grup çalışması sayesinde kendine dair farkındalık
kazandığı ve duygu değişimlerini nasıl yaşadığı üzerine düşünmenin bu değişimlerin
üstesinden

gelebileceğini

de

düşündürdüğünü

anlaşılmıştır.

Gruptaki

farklı

katılımcıların paylaşımlarını duymanın kendi durumuyla kıyaslamaya götürmesinin onu
hem olumlu hem olumsuz hissettirdiğinden bahsetmesi de süreci daha bütüncül
görebilmesiyle ilişkili olduğu şeklinde değerlendirilmiştir.
3.3.1.9. Katılımcı-9’un Sürecinin Değerlendirilmesi
Sadece iki oturuma katılmayan (katılamayacağını da grup liderini arayarak haber
vermiştir) Katılımcı-9 grubun genç katılımcılardan biridir. Kendisini şu sözlerle
tanıtmıştır: ‘22 yaşındayım. Güzel sanatlar okuyorum. İki üniversite arasında seçim
yapmam gerekiyordu ve çok stres yaşadım. En sonunda dramaturjinin bana yakın
olduğuna karar verdim. Senaryolar yazmayı seviyorum... Ama bu stres yüzünden uyku
düzenim bozuldu ve hâlâ düzelmedi. Normalde benim mezun olmam gerekiyordu ama
şikayetçi değişim bu durumdan. Gezi öncesinde bir intihar girişimim oldu. İntihar
girişimim öncesinde çok yüksektim ama aniden düştüm ve itiraf etmeliyim, karma
ataklar beni korkutuyor.’ Oturumun devamında grup çalışmasından beklentilerine
ilişkin şu paylaşımı yapmıştır: ‘Kapalı ve sert bir karakterim olduğu söyleniyor.
Dışarıdan bir şey gelmese de ben kendimi atağa sürüklüyorum. Kendi yaptığım işi
beğenmedim ve atağa sürüklendim ve sonrasında yükselişe geçtim. Grup çalışmasının
amaçları bana çok uyuyor. Yaşım da genç, şu an kendimi tanıyorum ama buradan da
birşeyler öğrenebilirim. Bu grup terapisine inanıyorum.’ Katılımcının bu paylaşımında
durumları algılama şeklinin duygudurumunda dalgalanmalara neden olduğuna ilişkin
(Mansell, 2010) bir saptamasından bahsettiği görülmüştür. Ayrıca katılımcının grup
çalışmasına ilişkin inancının gruba bağlılığını da sağlayacağı düşünülmüştür (Yalom,
2002; 2003).
İkinci oturumun açılış paylaşımında kendini sinirli hissettiğinden bahsetmiştir. Bu
duygu halinin yaşamda önem verdikleri şeylerin tartışılması sırasındaki paylaşımına da
yansıdığı gözlenmiştir. Uygulamaya ilişkin paylaşımına aşağıda yer verilmiştir:
“...Sinirli gibiyim. O yüzden olumsuz konuşabilirim ama haftaya bu değişecek
biliyorum. Şu anki yorumlarım gerçek hislerimi yansıtmayacak. Evde krem
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kapağına sinirlendim ve paramparça ettim. Kedilerimi seviyorum, Kadıköy
Moda’da yaşıyorum ve orayı seviyorum. Orada yasamak istiyorum. Geçmişi
benimsemekte zorlanıyorum ben. Sanki değer duygusunu hissedemiyormuşum
gibi. İlişkim bitti ama acısını yaşayamıyorum. Bana anlamsız geliyor. O
diplomalar, gelecek hedefleri beni motive etmiyor. Alsam ne olacak alamazsam
ne olacak? Aile kurayım, çocuk yapayım gibi hedeflerim de yok. Benim
motivasyon eksikliğim var ama depresif değilim bu konu hakkında...”
	
  
Bu paylaşımında depresif hissetmemesine rağmen motivasyon eksikliği olduğunu
belirtmesi duygu durumu ile karakter özelliğini ayrıştırabildiği şeklinde yorumlanmıştır.
Oturumun devamında yaşam hedeflerini belirlemeye yönelik uygulamada yaşam
hedeflerini netleştiremediğini belirtmiş, sözlerine şöyle devam etmiştir: ‘...Benim gibi
olanlarla olmak bile tama benim için. Ben de böyleydim cümlesini duymak, yalnız
olmadığımı görmek bana çok anlamlı geliyor.’ Katılımcının bu paylaşımında ‘ Tedavi
Edici Etmenler’den ‘evrensellik’le ilişkili bir paylaşımında bulunduğu düşünülmüştür.
Katılımcı için yalnız olmadığını bilmek önem taşımaktadır. Oturumun temasıyla ilişkili
bir diğer uygulamada yaşamdaki değerlerini gözden geçirmeleri istenmiştir. Bu
bölümde ise ‘Benim için zeka. Neden zeka... çalışan bir beyin ile çalışabilmek. İnsanları
sıkboğaz etmemek. Yazı yazabilmek var, oyun yazmak istiyorum. Sonra kendimle mutlu
olabilmek ve iyi vakit geçirebilmek.’ Psikolojik iyi oluşunu destekleyecek unsurlara
ilişkin bu paylaşımının devamında ‘Eğer durup düşünürsem, empati kurabilirim ve
sinirlenmemeyi başarabilirim. Yaratıcı zekamı genişletmeyi başarabilirim. Kaliteli ve
keyifli hayat sürmek, kendimi iyi hissettirebilmek ve bu süreçte başkalarına da, en
yakınımda olan erkek arkadaşıma da iyi hissettirmek.’ demiştir.
Duyguların tanımlanması ve değerlendirilmesine dair uygulamaların yer aldığı üçüncü
oturumda duygu değişimini nasıl yaşadığını Katılımcı-9 şu sözleriyle anlatmıştır:
‘Mesela dün yemek yerken sinirliydim. Saat onikiye doğru aşırı keyiflendim ve
arkadaşımı alıp bara gittim. Koltukta oturuyordum, birden keyiflendim. Böyle bir şey
yapmaya karar verdim. 1-2 saate değişince kendimi salak gibi hissediyorum. Bir de
normal değil benim için birden çıkıp bara gitmek. Yeni atak yaşadım ve şu an cdden bir
şey yaşamak istemiyorum. Böyle yapınca sanki birden hipomani yaşarmış gibi oldu.’
Duygularında bir yükselmeden bahsettiği paylaşımında yaşadığı deneyimin onun için
anlamını

da

ele

düşündürtmektedir.

alması

kendi

gerçekliğiyle

temas

gayretinde

olduğunu
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Duyguların yoğunluğunu derecelendirme üzerine olan dördüncü oturumun açılış
paylaşımındaki şu sözleri dikkati çekmiştir:
‘...Kendimi hissedemiyorum. Anım yokmuş gibi hissediyorum. Birden üzülecek
gibi oluyorum ama birden düşüyor bu hissim. His uyanmıyor içimde.
Yaşadığımı biliyorum ama sanki ben yaşamıyorum. Kolumun hareketi bile
garip oluyor. Son geçirdiğim manik atak öncesinde birilerinin benim
hareketlerimi kontrol ettiğini düşünmüştüm. Sanırım manik atağa girmeden
önce böyle sanrılara kapılıyorum. Birden öfkeleniveriyorum. Ama
hissedemediğimi hissetmek, koşarken birden cama vurmak gibi oluyor...’
Depersonalizasyon benzeri bir deneyimden bahseden katılımcının yaşadığı atakla da
bağlantı kurmasının farkındalığı açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca
genel değerlendirmede yaşadıklarını onu anlayabilecek insanlarla paylaşabilmenin onun
için çok önemli olduğunu da ifade etmiştir. İçinde his uyanmadığından yakınan
katılımcının oturum sonrasında kendini daha az canlı ve enerjik hissetmesinin anlaşılır
olduğu düşünülmektedir.
Bu oturumda ayrıca, grup liderine aktarımına dair ifadelerde de bulunmuştur. Bir önceki
oturuma dair çalışma kağıtlarının değerlendirilmesi sırasında ‘Ben genel olarak ödev
yapan biri değilim. Sizi görüyorum ama asla böyle olamayacağım diye düşünüyorum,
tabii ki kendi alanımda. Sanki kendi alanımda hiç ilerlemeyecekmişim, bütün gün evde
duracakmışım gibi hissediyorum. Hiçbir şey beni motive etmiyor. Yapsam da olur,
yapmasam da olur gibi geliyor…Sırf bir şey olsun diye konser bileti aldım…geçmişe
bakıyorum ve zamanımı boşa geçirmişim gibi hissediyorum...’ şeklinde paylaşım
yapmıştır. Grup liderini idealize ederken, kendini değersizleştirmektedir. Bu paylaşım
onun kişilik örüntüsüyle ilişkili olarak yorumlanabilir. Fakat paylaşımın devamında
canlılığa dair bir eylemde bulunarak sevdiği konsere bilet aldığını söylemiştir. Bu
bağlamda her ne kadar yaptığı karşılaştırmalarda kendini değersiz olarak görse de
benliğinin sağlıklı parçasını beslemek adına bir eylemde bulunabilmesinin anlamlı
olduğu düşünülmektedir.
Altıncı oturumun açılış paylaşımında birine öfkelendiğini, bunu da karşısındaki kişiye
ifade edebilmesinden dolayı memnun olduğunu belirtmiştir: ‘Birine öfkelendim ve bunu
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ona yansıttım. Hiç haklı yönleri varmış falan demedim ve çemkirdim. Bu beni çok mutlu
etti. Hiç vicdan azabı da hissetmedim, çok güzeldi. Yeni bir kilit açmışım gibi
hissediyorum. Çok yakınımdı ve normalde bunu kimseye yapmam. Ortalıkta hiçbir şey
hissetmiyorum diye dolaşıyorum ama olaylar karşısında hislerimi bastırıyorum ve
karşımdakini haklıymış gibi görüyorum. Ben de haklıyım...Anın gerektirdiğine göre
yaşayacağım. Birini seviyorsam, öpmek istiyorsam öpeceğim. Gerektiğinde kızacağım.
Anın geçmesini beklemeyeceğim, önceden hep yaptığım gibi.’ Katılımcının bu paylaşımı
iç ve dış dünyası daha uyumlu olmasına yönelik duyduğu arzuyu, anda olanla temas
etmeye dair cesareti düşündürtmüştür.
Altıncı oturumun devamında benlik parçalarının tanımlanmasına yönelik uygulamada
şöyle bir paylaşımda bulunmuştur: ‘İyi bir dinleyici olmak diye yazdım. Bana anlatmayı
seviyor insanlar. Analiz etmeyi severim. Yazı yazmak fikir üretebildiğim de çok iyi olur.
Kriz anlarında çok soğukkanlıyımdır. Yalnızlıktan hoşlanan biriyim. Bir hafta dışarı
çıktıysam, diğer hafta kedilerimle olmak isterim. Sanırım yalnızlığı sevmemde
bencilliğimden de bir parça var. Yurtdışından arkadaşım geldiğinde iki gün
ilgilenebildim, sonrasında ilgi göstermek istemedim. Bu açıdan daha ilgili bir insan
olmak da isterim.’ Bu paylaşımında katılımcının benliğinin daha olumlu özelliklerini
paylaşmayı tercih ettiği, bununla birlikte benlik parçaları arasında (yalnızlığı sevenbencil) bir ilişkiyi de saptayabildiği görülmüştür.
Sekizinci oturumda katılımcıların güçlü yanlarını ve kaynaklarını düşünmelerine
yönelik

uygulamalar

yapılmıştır.

Katılımcı-9,

güçlü

yönü

olarak

mizahı

kullanabilmesini ve kriz anlarında paniklememesini, böyle anlarda aşırı duygusal
yaklaşmaktansa aklıyla yaklaşabilmesini getirmiştir. Ayrıca kaynaklara dair listede de
‘neredeyse hepsini yapmış’ olduğunu belirtmiştir. Bu paylaşım sırasında katılımcının
vücut duruşunun değiştiği (daha dik oturduğu) ve daha net bir ifadeyle konuştuğu
gözlenmiştir. Grup çalışmasının ve elde edilen kazanımların değerlendirilmesinde
‘Bende hedef belirleme problemi var. Geleceğin üzerine biraz daha düşünmeliyim’ diye
paylaşım yapmıştır. Oturumların yaşam hedeflerini belirlemesinde etkili olmadığı
şeklinde yorumlanabilecek bu durum, aynı zamanda kendi durumuna ilişkin bilinçli
farkında (mindful) bir paylaşım olarak da görülmektedir. Bunların yanı sıra, genel
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değerlendirme sırasında oturumlarda öğrendiklerini denemesi gerektiğini belirtmesi
değişim için eyleme geçmeye hazırlandığını şeklinde değerlendirilmiştir (Prochaska ve
DiClemente, 1982). Değerlendirmesinin devamında ‘İnsanları dinlemek iyiydi. Yalnız
olmadığımı bilmek güzeldi. Burası benim ilk grup terapisi deneyimim ve bunun için bile
değer.’ demiştir. Bu paylaşımı Katılımcı-9 için ‘Tedavi Edici Etmenler’ bakımında
‘evrensellik’ ve ‘bağlılık’ etmenlerinin daha ön planda olduğunu düşündürtmüştür
(Yalom, 2003).
3.3.1.10. Katılımcı-10’nun Sürecinin Değerlendirilmesi
Katılımcı-10’nun ilk oturumda oldukça istekli ve paylaşıma açık olduğu gözlenmiştir.
İlk hedefinin ‘rahatsızlığını kabullenmek’ olduğunu belirten katılımcı, ayrıca farkındalık
yaşamak istediğini ‘atak geliyor, sakin ol! demeyi öğrenmek istediğini' belirtmiştir.
Oturumun başında rahatsızlığını saklama ihtiyacı hissettiğini belirten katılımcının
sonlara doğru geçmişte hastaneye yattığı ve intihar geçmişinin olduğunu paylaşması
‘hızlı bir açılım’ olarak yorumlanmıştır. Kendini gruba ait ve yakın hissettiği düşünülen
katılımcının kendini bu şekilde açması ‘ilişkilerinde de mesafeler konusunda zorluk
yaşıyor olabilir’ diye düşündürmüştür. Daha sonraki oturuma işi sebebiyle gelemediğini
bildirmiştir. Bu hareketi de ‘mesafe alma ihtiyacı’ olarak yorumlanmıştır.
Üçüncü oturuma da bir önceki gece eviyle ilgili problemler nedeniyle uyuyamadığı için
yorgun olduğu paylaşımıyla başlamıştır. Duyguların tanımlanması ve olumlu-olumsuz
yanlarının değerlendirilmesine yönelik bu oturumda yaşadığı duygu değişimlerini şu
şekilde tarif etmiştir: ‘…Bir negatif duyguyu sonuna kadar yaşayınca boşalma
yaşıyorum ve rahatlama sonrası yükseliyorum, sonra mutlu oluyorum’. Duyguların
hayattaki işlevi üzerine olan uygulamada ise duygunun farkında olmanın aslında hayat
kalitesini arttırdığını fakat dalgalanmalardan dolayı insanların uzak durmasının,
uzaklaşmasının adil olmadığını düşündüğünü ve öfkelendiğini ifade etmiştir. Bu
oturumun başında düşük düzeyde manik ve depresif belirti (Bkz. Şekil 3.22) yaşadığı
gözlenen katılımcının öfkesini ifade etmesinin önemli olduğu düşünülmüştür. Bu
oturumu akıcı fakat derinliğini daha düşük olarak değerlendiren katılımcının olumluluk
ve

canlılık

açısından

orta

düzeyde

değerlendirmesi

farkındalık

bakımından

derinleşmenin katılımcı da bir kaygı uyandırmış olabileceği şeklinde değerlendirilmiştir.
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Sonraki oturuma da toplantısı sebebiyle katılamayacağını bildiren katılımcının kendinde
fark ettiklerini sindirmek için mesafe almaya ihtiyacının davranış örüntüsündeki önemli
bir nokta olduğu düşünülmüştür. Katıldığı son oturum olan beşinci oturumun teması da
duyguları kontrol etmek üzerineydi. Oturumun başında gergin olduğunu ve çabuk
sinirlendiğini ifade eden katılımcının duygudurumunda bir yükselme olabileceği
düşünülmüştür. Hipomani/manideki kısır döngülerle ilişkili uygulamada ‘Ben bir kere
manik dönem yaşadım. 2 ay içinde iş kurdum. Her şeyi çok kısa sürede tamamladım.
Yurtdışına gidip malzeme alışverişi yapıp, Türkiye’ye getirttim. Bu esnada kızım yere
düştü ve sonrasında ben de düştüm…O sıralar her şeyi en iyi ben biliyorum tavrı
geliştirmiştim. Bir de arkadaşım arabama binmeyi bırakmıştı çünkü alkollü ve hızlı
kullanıyordum…Manik döneme girerkenki farkındalığım depresyona göre daha fazla
sanki, depresyona girerken tam bilemiyorum nerede olduğumu…’ diye paylaşmıştır.
Depresyondaki kısır döngüye ilişkin ise ‘Depresif dönemde çözmem gereken bir şey
varsa bu beni yataktan çıkmaya zorluyor…Mesela “bu duygu mu duygudurum mu?”
diye düşünmek bile beni korkutuyor’ diye paylaşım yapmıştır. Aktif katılımı olduğu
düşünülen bu oturumdan sonra fark etmenin ona fazla geldiği, bir şey gördüğünde
derinine inmeye çalışma gibi bir eğiliminin olduğu ve böyle yaparsa göreceklerinden
korktuğu gerekçesiyle gruptan ayrılmaya karar vermiştir.
Sekizinci oturumun olduğu hafta süreci değerlendirmek adına kendisiyle bireysel
görüşme yapılmıştır. Bu görüşmede ayrılmasına ilişkin şöyle bir paylaşım yapmıştır:
‘Size daha önce de geribildirim vermiştim, başlarda çok iyi gelmişti.
Çoğunluğun bipolar olduğu bir ortamda bulunmak, sizin yaşadığınız şeyleri
yaşamış insanların olması, size özgü olmayan şeyleri görmek güzeldi.
Sonrasında ama bu 1 buçuk saatte bile olsa biraz daha fazla konuşmak,
kimisi benden daha hafif veya ağırdı, onları görmüş olmak beni biraz
alarma soktu. Bunlar tekrar edebilir diye düşündüm. Ben de yaşar mıyım
yeniden her şeyi diye düşündüm. Kalmak istemedim. Süreç, kendimi
anlayabilme veya kendimi ifade edebilme veya söylediğim şeyleri dışarıda
bu hastalığı iyi bilmeyen insanların anlayabileceğinden çok daha
anlaşılabilir bir ortamdı. Benim yaşadığım rahatsızlık oydu, süreç değil de
kendim. Bunu deşmek istemedim, bu benim karakterim. Bu yüzden ayrıldım.’
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Katıldığı oturumlardaki uygulamalardan hayatına aktardığı noktalar olup olmadığıyla
ilgili soruya cevabı ise şu şekilde olmuştur:
‘Duygu mu duygudurumu mu sorusunu çok iyi anladım. Ne zaman bir şey
hissetsem panik oluyordum acaba sıkıntı mı yaşayacağım diye. Şimdi duygu
mu duygudurumu mu anlayabiliyorum. Duygudurumunu çözebilme yetisine
sahibim Tümdengelimine ulaştım. Benim rahatsızlığımdaki en büyük sorun
kontrolde. O açıdan bana çok faydalı oldu. Onun dışında insanların da aynı
durumu yaşıyor olması, bana özgü olmaması önemli. İlk aklıma gelenler
bunlar.’
Katılımcının yukarıdaki paylaşımı dikkat çekicidir çünkü duygudurumlarıyla ilişkili
kısır döngülerle ilgili uygulamada duygu ile duygudurum arasındaki farkı düşünmenin
onun için korkutucu olduğundan bahseden danışanın hayatına kattığı parçanın bu
olması, mesafe almanın tahammülü kolaylaştırabildiği şeklinde yorumlanmıştır.
3.3.2. Değerlendirme Görüşmelerinin Tematik Analizi
Bu bölümde, müdahale grubunda yer alana katılımcılar ile 8 oturumluk sürecin
bitiminden bir ay sonra gerçekleştirilen değerlendirme görüşmelerinin tematik
analizinin sonuçlarına yer verilecektir. Bütüncül Bilişsel Model’den temellenen grup
müdahalesinin etkisini incelemeye yönelik tematik analiz sonucunda dört kategori
belirlenmiştir: Fayda Görülen Uygulamalar, Grup Deneyimi, Grup Liderine Yönelik
Değerlendirme ve Kazanımlar. Belirlenen kategoriler katılımcıların paylaşımları ile
zenginleştirilerek tanıtılacaktır.
3.3.2.1. Fayda Görülen Uygulamalar
Katılımcıların daha çok fayda gördüklerini belirttikleri uygulamaların şunlar olduğu
görülmüştür:

duyguların

tanımlanması,

duyguların

yoğunluğunun

derecelendirilmesi, yaşam hedeflerinin belirlenmesi, kişilerarası ilişkilerdeki
zorluklarla başa çıkma yollarının ele alınması ile kaynaklar ve güçlü yanların ele
alınması. Bunların yanı sıra oturumlar sayesinde hastalıkla ilgili bilgi kazandıklarını,
benliklerinin farklı parçaları üzerine düşünmenin ve duyguların siyah-beyaz olmayışı
üzerine düşünmenin de onları için faydalı olduğunu ifade etmişlerdir. Bir katılımcı
(Katılımcı-8) ise duygulardaki değişimi kontrol etme üzerine olan oturumdan
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faydalandığını belirtmiştir: ‘Duygu kontrolü konusunda düşünmüştük, neyi nerede
hissediyorduk. Çok güzel konulardı. Değişimi nasıl kontrol altına alabileceğim
konusunda ciddi teorik ve pratik bilgiye ihtiyacım vardı. Benim için başlangıç oldu...’.
Katılımcı-3, Katılımcı-7 ve Katılımcı-10, duygunun tanımlanması, özellikle duygudüşünce-davranış arasındaki ilişkinin ele alındığı uygulamalardan fayda gördüklerini
söylemişlerdir. Örneğin, Katılımcı 7 ‘Duygularımı daha çok düşünmeme faydalı oldu.
Nasıl hissediyorum, ne kadar hissediyorum…’ diye belirtmiştir.
Duyguların olaylara ve durumlara dair verilen doğal tepkiler olduğuna, herkesin duygu
durumunda değişimlerin olduğuna yönelik bilgilendirmenin yardımcı olduğu da
katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Bu bilgilendirmenin katılımcıların yaşadıkları
duygu değişimlerini felakeleştirmeden, belli ölçüde normalleştirmelerine destek olduğu
düşünülmüştür. Bu konudaki paylaşımlara örnek olarak Katılımcı-3 ve Katılımcı-10’un
geribildirimleri aşağıda sunulmuştur:

‘Öfke, sinir veya herhangi bir duygunun herkes tarafından hissedildiği ama
bunun haftalarca, günlerce sürmesinin kötü olduğu ilgimi çekmişti ve aklımda
kaldı... Duyguyu yaşamakta bir sorun yok ama o duygu duygudurumuna
dönüştüğü zaman sıkıntı oluyor. Neşenin kısa olması mesela. Bunun bilincinde
olmak rahatlatıyor, su an öfkeliyim ama bu geçici bir şey...’ (Katılımcı-3)
‘… İki gün önce dış etkenden ötürü beni aşırı sıkıntı bastı ve panikledim,
acaba bu benim nedensiz sıkıntılarım mı geri geldi ilaç yüzünden. Sonra
dedim ki duygudurum daha yeni başladı, bundan kaynaklı olabilir. Bu
öğreti bana iyi geldi. O sırada paniklesem belki o duygudurumunu ben
bozacaktım. Ertesi gün de toparlandım.’	
  (Katılımcı-10)	
  
Duyguların olumlu ve olumsuz yanlarını birlikte görebilmenin, içinde bulundukları
duygulara nasıl tepki verebilecekleri konusunda yardımcı olduğu da görülmüştür.
Katılımcı-1, bununla ilişkili olarak şöyle demiştir: ‘Bugün kötüyüm ama iyi olabilirim
yarın. Kötüyüm ama bunu deneyeyim belki olur...’. Katılımcı-4 ise, kendini depresif
hissettiği için kendini suçlamayı bıraktığından ve kendini daha umutlu hissettiğinden
bahsetmiştir: ‘...Eskiden niye niye niye diye suçluyordum. Elimden geleni yaptığımın
farkına vardım, ayağa kalktım, uğraşıyorum, uğraşmaya devam edeceğim. Eskisi kadar
suçlamıyorum kendimi, olumsuz bakmıyorum. Umutluyum.’.
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Duyguların yoğunluğunun derecelendirmesi uygulaması da katılımcıların faydalandığı
bir diğer çalışmadır. Katılımcıların paylaşımları, bu uygulamanın duygularının hangi
düzeyde olduğunu tayin edebilmelerine, bu sayede içsel olarak düzenleme
yapabilmelerine ve duygularındaki değişimlere tahammül kapasitelerinin gelişmesine
faydalı olabildiğini düşündürmüştür. Görüşmelerde bu uygulamanın yararından üç
katılımcı bahsetmiştir.

	
  ‘...Duyguların dereceli olduğu... nasıl anlatayım... bir tahammül sınırımızın
olması. Diyelim gergin hissediyoruz, yüzde 70 gerginliğe kadar tahammül
edebiliyoruz. Bu aralıkta, üst sınıra gelmeden endişelenecek bir durum
olmadığını kendimize telkin edebiliriz...’ (Katılımcı-3)
‘...Duygu derecelendirme meselesini baya düşünüyorum. Çok inişli çıkışlı
değilim diyorum ama bazen kendimi çok kötü hissediyorum...’ (Katılımcı-9)

Katılımcı-2 ise grup çalışmasının bitiminden sonraki bir ay içinde hipomanik bir
yükselme yaşadığını fakat derecelendirme egzersizi sayesinde duygu durumundaki
yükselmenin hangi düzeyde olduğunu anlayabildiğini ifade etmiştir. Ayrıca ilaç
tedavisine uyumun da duygudurumundaki yükselmenin kontrol altına alınmasına
yardımcı olduğunu da belirtmiştir.
‘Aklıma derecelendirme geldi. Hipomanik atağım başladığında hangi
derecedeyim diye düşündüm. Bunu kesmek için ne yapabilirim diye
düşündüm. Gerçi Sibel Hanım, kafanıza göre ilaç değiştirmeyin diyordu
ama ben yılların tecrübesiyle hangi ilacı keseceğini biliyordum. Uyku
düzenimi normale çevirmek için ilaç aldım ama o da uyuşukluk yaptı biraz.
Sonra Sibel Hanım ile görüştük ve ilaçları düzenleyince her şey normale
döndü...’

Altı katılımcı ise yaşam hedefleri üzerine düşünmenin hayatlarına katmak istedikleri
şeyler konusunda adımları belirlemelerine ve harekete geçmelerine yardımcı olduğuna
dair paylaşımlarda bulunmuşlardır. İki katılımcı (Katılımcı-7 ve Katılımcı-9) hedefleri
belirleme konusunda zorluk yaşadıklarını farkına vardıklarından bahsetmişlerdir. Bu
farkındalığın hayatlarında hangi alanlarda değişim yapmak istedikleri konusunda
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düşünmeye devam etmeleri açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Aşağıda
katılımcıların geribildirimlerinden örnekler sunulmuştur:
	
  ‘Anlam katmak, hayatımdaki değerler, benim için hayatta hangi değerler
önemli, bunun üzerine düşünmek...’ (Katılımcı-1).
‘Hedef koyma...belki de öyle yapıyorumdur şu an...Yürüyüş, istediğim
şeyleri yapma, spor yapmaya motivasyonumun olması falan herhalde hedef
belirlemeyle alakalı oldu...Uzun vadede ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı
bir hayat sürmek istiyorum. Kendime yetecek kadar param olsun, kimseye
muhtaç olmayayım...’ (Katılımcı-5) 	
  
‘...Benim hep hedeflerimde bir sıkıntı vardı, belki de rahata
alıştığımdan...Hedefim ne diye düşünüyorum. Her ne yaparsam yapayım,
insan ilişkilerinde olsun, mümkün olduğunca keyif almak istiyorum. Gelecek
üstüne hedeflerimi düşününce...seni neyin mutlu edeceğini bilmen lazım, net
olmak lazım ama burada da bir kalıp olmalıymış gibi düşünüyorum...belki
de bunu değiştirmem lazım.’ (Katılımcı-9)
‘...Pasiflikten aktifliğe doğru geçiyorum. Hedefleri belirlemek konusunda
hâlâ zorluk çeksem de harekete geçmek için ne yapabilirim diye
düşünüyorum artık...’ (Katılımcı-6)
‘...Hedeflerle ilgili yaptığımız çalışma kaldı aklımda. Bundan sonra ilk önce
ben iyi olmalıyım dedim. Bunun için bir şeyler yapmaya niyetliyim.’
(Katılımcı-4)
Üç katılımcı ise (Katılımcı 6- Katılımcı 7- Katılımcı 8) kişilerarası ilişkilerinde onlar
için nelerin önemli olduğu üzerine düşünmenin duygularını fark etmelerine ve işlevsel
olarak tepki vermelerine, yani kişilerarası ilişkilerindeki zorluklarla baş etmelerine,
yardımcı olduğunu ifade etmişlerdir. Konuyla ilişkili örnek paylaşımlar aşağıda
belirtilmiştir:
‘...İlişkiler üzerine bir oturum vardı...	
   Belki günümdeydim, belki oradaki
kararları daha çok özümsemiştim. Sonrasında bazı yaşadığım olaylarda,
özellikle ikili ilişkilerde durup düşünme payı vermeye başladım. Biraz daha
yıkıcı değil de yapıcı olmayı denedim ...’ (Katılımcı-6)
‘...Sanırım.... anlayışlı, uzlaşmacı, hep affeden taraf, etrafındakilere bazı
bencillikleri kondurmayan taraf olarak ben üstünü örtüyordum. Eskiden
olduğu gibi örtmektense gördüm ve o insanı bununla yüzleştirdim...bana
söylediği şey “ Gerçekten çok haklısın, neden yaptım bilmiyorum ki?” oldu.
Tek açıklama buydu. Önce affettim, çünkü bak nedenini bilmiyor, özür
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diliyor falan dedim. Fakat sonra.... bunca sene sonra açıklama
getiremiyorsa, bu makul değil. Eskiden olsa affederdim ama artık
farkındalıkla birlikte....ben bunu affetmek zorunda değilim. Ben de
değişiyorum....’ (Katılımcı-8)
Kaynaklar ve güçlü yanlar üzerine düşünmenin de katılımcıların zorluklarla baş ederken
onlara yol gösterici olabileceği, kendi kaynaklarını gözden geçirmelerinin psikolojik
olarak güçlenme ve dayanıklılık kazanma açılarından önemli olduğu düşünülmüştür.
Aşağıda bu konuya dair paylaşımlardan örneklerden verilmiştir:
‘Son verdiğiniz şey (Güçlü Yanlar ve Kaynaklar Listesi) çok güzeldi bugün
ne yaptınız, bugün duş aldınız mi? Hiçbir şey yapmasan da bir şeyler
yapıyorsunuz. Hepsi hayata anlam katmak, hepsi hayata dair.’	
  (Katılımcı-1)	
  	
  
	
  
‘...Biraz daha aktif ve sosyal olmam gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki
gün içinde yaptığım şeyler var, o listedeki şeyler üzerinden de kontrol
ediyorum...’ (Katılımcı-3)
‘...Güçlü yönlerimize baktığımız hafta...serin kanlılığı güçlü yönüm olarak
da yazarım...Aslında kendimi zaman zaman beğenmiyorum, kendimi
sevmiyorum değil. Güçlü yönlerime bakınca fena biri olmadığımı
anlıyorum...’ (Katılımcı-9)

3.3.2.2. Grup Deneyimi
Bu kategori altında kodlanan ifadeler sayıları açısından karşılaştırıldığında, ‘Olumlu
Geribildirimler’ kodu altından 20 ifade olduğu, ‘Olumsuz Geribildirimler’ kodu altında
ise 5 ifadenin kodlandığı görülmüştür. Bu sebeple grup deneyimine dair olumlu
geribildirimlerin daha fazla olduğu düşünülmüştür. Bu da grup terapisinin katılımcılar
üzerinde olumlu bir etkisinin olduğunu düşündürtmektedir.
3.3.2.2.1. Olumlu Geribildirimler
Bütün katılımcılar iki uçlu bozukluğu olan başka insanlarla tanışmanın ve deneyimlerini
paylaşmanın iyi geldiğini belirtmişlerdir. Farklı yaşlarda, farklı cinsiyetlerde ve farklı
hastalık süreçleri olan kişilerle tanışmanın kendi süreçlerini değerlendirmelerine de
olanak sağladığını ifade etmişlerdir. Samimi buldukları grup ortamında kendi
süreçlerini paylaşırken, hastane deneyimlerinden, intihar girişimlerinden, ruh sağlığı
profesyonelleriyle deneyimlerinden de bahsetme fırsatı bulmuşlardır. Kimi noktalarda
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benzer yaşantıların olmasının, yalnız olmadıklarını hissetmelerine yardımcı olduğunu
söylemişlerdir. Ayrıca grubun ‘kapalı grup’ olmasının da paylaşımları kolaylaştırdığı da
(Katılımcı-9) ifade edilmiştir. Aşağıdaki bölümde konuya ilişkin paylaşımlardan
örnekler sunulmuştur:
‘Başkalarının hikayesini dinlemek iyiydi’ (Katılımcı-7)
‘...Benimle aynı sorunları yaşamış insanlarla olmak iyi geldi... Samimi bir
ortamdı’ (Katılımcı-1)
‘...Başka bipolar bozukluğu olan insanları tanımak olumluydu.’ (Katılımcı-5)
‘...Farklı sosyoekonomik seviyelerde, yaşlarda ve statüde, yaşam tarzında
insanların tepkilerinin benzer olduğunu görmek güzeldi.’ (Katılımcı-6)
‘...Kendin gibi birileri, farklı deneyimler de olsa çok yakın bulduğum şeyler
oldu ve bu kendi kendine iyi geldi... Bazı katılımcılara kendimi yakın
hissettim, mesela Katılımcı 7’nin de kafası karışıktı ama ben kendimi
kontrol etmeye uğraşırken, o anlık patlamalar yaşıyordu...’ (Katılımcı-9)
‘...burada farklı cinsiyet ve yaştan ve kariye konumundan gelen insanlar
vardı. Mesela bir psikolog arkadaşımız da vardı. Dediğim gibi başkalarının
da yaşadığını görmek yalnızlığı alıyor...’ (Katılımcı-10)
Üç katılımcı (Katılımcı-3, Katılımcı-6 ve Katılımcı-8) grup sayesinde farklı bakış açıları
kazandıklarına, birbirlerinden öğrenme olanağı bulduklarına ve

grupta anlaşılmış

hissettiklerine ilişkin deneyimlerini aşağıdaki cümleleriyle ifade etmişlerdir:
‘Aynı olaylara farklı bakmayı öğrendik ya da aynı olaydan ikimiz farklı
etkilenebiliyormuşuz...’ (Katılımcı-3)
‘Olayları paylaşmak güzeldi. Herkes farklı bir şey görüyordu ve bu iyiydi.
Konuşabiliyor olmak da iyi bir şeydi. Mesela erkek arkadaşımla
konuştuğumda
ve
anlamadığını
boş
boş
bakışlarından
hissedebiliyorum....Susup karşılık vermeseler bile grupta anlaşıldığımı
hissetmiştim...’ (Katılımcı-6)
‘...Bazen yavaşlıkları beni yoracak türdendi. Ben herkes benim gibi
sanıyordum. Seanslar devam etse daha çok şey öğrenebilirdim. Ritmimin
hızlı olduğunu, çok hızlı konuştuğumu, hızlı tepkiler verdiğimi
anladım...Bir de onların kızabildiklerini gördüm. Benim için yeni bir
histi...İnsanları üzmeyeyim diye içime atıyordum ve bu da üzüntü ve
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depresyona neden olabiliyor. Arkadaşımla yaşadığım durumda ona
gerçekten kızabilmek bana iyi geldi. Sen kötü bir şey yapabildin
diyebildim...’ (Katılımcı-8)
Dört katılımcı, grup sayesinde kendi hastalık süreçlerini başka katılımcılarla
karşılaştırma olanağı bulduklarını ifade etmiştir, bu sayede kendi yaşadıklarını gözden
geçirebilmişlerdir.
‘...Depresif olan hanımla kendimi karşılaştırdım, onun yerine koydum
kendimi. Ben öyle uzun bir şey yaşamadım...’ (Katılımcı-1)
‘...Benim durumum o kadar kötü değilmiş...	
   İntihar teşebbüsünü pek çok
denemiş, ben de çok düşündüm ama yapmadım...Elektroşok görmedim
ben...Kendimi kıyasladım açıkçası’ (Katılımcı-7)
‘...Diğer bipolarlarla bir araya geldim ve onlarla kendim arasındaki farkı
gördüm. İlaçları tolere edebiliyor onlar, ben içemiyorum yan etkisiz
biçimde. Bana göre depresif dönemleri daha kolay geçirebiliyorlar.	
   Ben
mesela rahatça ifade edebiliyorum kendimi. Onlar daha iç dünyalarına
dönüktü. Korkuları daha farklı diye fark ettim. Ben şunu da fark ettim,
seans içlerinde bile benim duygudurum dalgalanmalarım oluyor ama
onların olmuyor....	
   Ben yine de hala aşırı sorumluluk ve baskı var.
Depresyondan geberiyor olsam da işlerimi ve sorumluluklarımı
yapıyorum...’ (Katılımcı-8)
‘...Benden daha kötülerini gördüm ve şükrettim. Benim kafam karışık ama
ondan daha ağır geçiriyorlarmış günlerini...’ (Katılımcı-9)

3.3.2.2.2. Olumsuz Geribildirimler
İki katılımcı (Katılımcı-5 ve Katılımcı-7), grup deneyiminden olumsuz etkilendikleri
anlar olduğunu ifade etmişlerdir. Bu durumların kendi geçmişlerini gözden geçirme ve
gelecekte nasıl bir durumda olabileceğine dair düşünme ile grup içinde konuşmakta
zorlanmayla ilişkili olduğu anlaşılmıştır.
‘Yani üzüldüm insanlara. Empatik olarak onların acısını hissettim. Bazı
şeyler çok üzdü beni. Bir arkadaşımız vardı iki kere geldi. Çok kötü
gözüküyordu, onun bütün rahatsızlığını hissettim. Titriyordu içi, çok
sıkkındı. Acı verdi. Kafasında intihar düşünceleri olan bir arkadaş daha
vardı. Çok genç, o daha çok ufak. Yaşı ile alakalı bence çoğu şey. İntihar
ile alakalı bahsetmesi beni üzdü. Gerçi ben de o yaslarda öyleydim. Ben
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de bu yaşlarda gelseydim, dile getirirdim herhalde. Üzüldüm baya bazı
günler...’ (Katılımcı-5)
	
  
‘…Kötü olan da yaşı ilerlemiş hastaların hayatını görmek oldu. Pek bir
şey yolunda değil sanki onların hayatında. Ben de mi öyle olacağım diye
düşünmeden edemedim...’ (Katılımcı-7)
‘Topluluğa konuşma fobim vardır da bazen gidiyor. İlk başta zorlandım.’
(Katılımcı-7)
Gruptan ayrılan Katılımcı-10 da gruptaki yaşı ondan küçük olan katılımcıların
olmasının bozukluğun genetik olarak çocuğuna geçebileceğinden dolayı kendini kötü
hissetmesine neden olduğunu belirtmiştir:
‘O ortamda çocuğu olan tek bendim ve orada çok genç insanlar vardı ve
parlak çocuklar. Ailelerinden gelen bipolarlık onların da yaşaması. Acaba
benim çocuğuma da geçer mi diye korkuttu beni. Geçerse benden mi
geçecek? Onları da görmek bana zor geldi. Belki aşırı duygusal bir tepki
ama ben genellikle bunları yaşayınca oradan uzak durmak istedim.’
3.3.2.3. Grup Liderine Yönelik Değerlendirmeler
Bu kategori grup liderinin katılımcılar üzerinde bıraktığı izlenimi değerlendirmek üzere
oluşturulmuştur. Bu kategori altındaki kodlar (‘Olumlu Değerlendirmeler’: 6 ifade;
‘Olumsuz Değerlendirmeler’:1 ifade) ifade sayıları açısından karşılaştırıldığında, grup
liderinin katılımcılar üzerinde olumlu yönde bir etki bıraktığı düşünülmüştür.
3.3.2.3.1. Olumlu Değerlendirmeler
Katılımcılar, grup yönetiminden memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Rahat ve samimi
bir ortam oluşturulabildiğini belirtmişlerdir. Grup liderinde sakin, ilgili, anlamaya açık
ve gayretli bir tutum gözlediklerini, bunun da gruba devam etmelerine yardımcı
olduğunu söylemişlerdir. Hatta bir katılımcı (Katılımcı-5) grup liderine karşı kendini
sorumlu hissetmesinin değişim için adım atmasında etkisi olduğundan bahsetmiştir.
Aşağıdaki bölümde bu konuyla ilgili paylaşımlardan örnekler sunulmuştur:
‘...Gayet iyi yönlendirdiniz. Çok başarılı buldum sizi. Sonlara doğru
kendimi sorumlu hissettim size karşı. İçmedim sabaha kadar falan, dedim
kadın bir şeyler yapıyor. Bir hareket de ben göstereyim dedim.’
(Katılımcı-5)
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‘...Hayatımda herhangi bir anlaşılma duygusu, bir empati kırıntısı benim
için çok önemli, o yüzden size minnettarım...’ (Katılımcı-8)
‘...İlk günden sizi sevmeseydim gelmeyebilirdim...Güzeldi her şey...Ben
beklemiyordum öyle hareketli katılımlar. İkili konuşmalarımız iyiydi. Zaten
size de geren biri değilsiniz. Liderliğiniz iyiydi.’ (Katılımcı-9)
‘Moderatörlüğünüz ve insanları katmanız çok güzel ve anlamlıydı... Herkes
rahattı ve bunun sebebi de bence sizsiniz. İnsanlar dürüst ve açık olarak bir
şeyler paylaştı, bu da sizinle alakalı.’ (Katılımcı-10)
3.3.2.3.2. Olumsuz Değerlendirmeler
Bir katılımcı (Katılımcı-5) grup yönetiminde kimi zaman daha fazla müdahale
yapılmasının uygun olabileceğini ifade etmiştir:
‘...Daha fazla müdahale olabilir. Bazılarımız daha çok konuştu. Kopma
olabiliyor, ben camdan baktım falan. Sıkıcı olabiliyor....’

3.3.2.4. Kazanımlar
Bu kategori altında belirlenen kodlar şunlardır: Öz-farkındalık, Sosyal Destek,
Kabullenme ve Benlik Algısı. Kategoriler altında kodlanan ifadeler sayıları açısından
karşılaştırıldığında, grup müdahalesinin özellikle farkındalık kazandırma ve sosyal
destek sağlama açılarından etkili olduğu görülmüştür.
3.3.2.4.1. Öz-farkındalık
Aşağıdaki paylaşımlarda da görüleceği üzere, grup çalışması sonrasında katılımcılar
davranışlarına

dair

gözlemler

yapabilmeye,

kendi

ihtiyaçlarına

yönelik

farkındalıklarının artmasıyla bunları gerçekleştirmeye dair eyleme geçme yönünde
adımlar atabilmeye başlamışlardır. Neyi neden yaptıklarına veya yapmak istediklerine
ilişkin tariflerinin oldukça net olduğu dikkati çekmektedir. Duygularına karşı
tahammüllerinin

gelişmesiyle

birlikte

dalgalanma

hissettikleri

anda

duyguyu

hissetmekten kaçınmak yerine duyguyu anlamaya daha açık oldukları görülmüştür. Bu
anlamda merkezden uzaklaşabilmeye başladıkları (de-centering) söylenebilir. Hatta
katılımcılardan birinin (Katılımcı-7) yaşamındaki anlam üzerine düşündüğünü ifade
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etmesinin de önemli olduğu düşünülmektedir. Aşağıda ‘Öz-farkındalık’ kategorisi
altında kodlanan ifadelerden örnekler verilmiştir:
	
  
‘... Şimdi hayatımdaki olumlu- olumsuz yönleri ele alıyorum. Akşamları
kendi kendime notlar alıyorum. Olumsuzlara odaklanmaktansa bunların
farkında olarak ve bunlardan beslenerek, bana kattıklarının farkında
olarak, bu bir aylık periyotta bana ne iyi geliyor, geliyordu ve gelebilir,
bunlara odaklanıyorum. Geceleri çalışma saati yapıyorum, okuduklarım
üzerine notlar alıyorum...’	
  (Katılımcı-1)
‘...İnattan içiyormuşum alkolü. Ne bileyim kendimi cezalandırmak için,
erken öleyim düşüncesi herhalde en dipte, sebebi bu olabilir. İçkiyi azalttım.
Canım o kadar istemiyor artık. İnattan sigarayı da çok içiyordum. Şimdi
elektronik sigara içiyorum. Daha sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Her gün
olmasa da yürüyüş yapıyorum. Aslında baya yol kat etmişim.’ (Katılımcı-5)
‘...Neyi neden yaşıyorum ve neden yaşıyorum diye düşünmeye başladım...’
(Katılımcı-7)
‘…Ödevler güzeldi. Ben bakıyordum yapmadığımı söylediğim zamanlarda
bile. Yapmak zoruma gidiyordu herhalde ya da üşeniyordum, bilmiyorum…’
(Katılımcı-6)
‘...Hedefim ne diye düşünüyorum. Her ne yaparsam yapayım, insan
ilişkilerinde olsun mümkün olduğunca keyif almak istiyorum. Gelecek
üstüne bütün hedefler mutlu olmak üzerinedir. Her ne yapıyorsan, bu seni
mutlu etmeli. Seni neyin mutlu edeceğini bilmen lazım, net olman lazım...’
(Katılımcı-9)
‘...İnsanları üzmeyeyim diye içime atıyorum. Bu da üzüntü ve depresyona
neden oluyor...’ (Katılımcı-8)
3.3.2.4.2. Sosyal Destek
Tüm katılımcılar kendileriyle benzer sorunları yaşayan kişilerle tanışmanın ve bir arada
olmanın onlar için önemli olduğundan bahsetmişlerdir. Grup içinde deneyimlerini
paylaşmanın ve başkalarının deneyimlerini dinlemenin onlar için iyi olduğunu ifade
etmişlerdir. Bu durumun onların bozukluğa sahip olmalarından ötürü duydukları
yalnızlık hislerinin azalmasına yardımcı olduğu söylenebilir. Örneğin, Katılımcı-1
‘…Benimle aynı sorunları yaşamış insanlarla olmak iyi geldi…’ diye derken, Katılımcı9 ‘…Kendin gibi birileri, farklı deneyimler de olsa çok yakın bulduğum şeyler oldu ve
kendi kendine iyi geldi…’ diye tarif etmiştir. Katılımcı-6 ise ‘…Olayları paylaşmak
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güzeldi. Herkes farklı bir şey görüyordu ve bu iyiydi. Konuşabiliyor olmak da iyi bir
şeydi…’ diye ifade etmiştir.
3.3.2.4.3. Kabullenme
Grup çalışmasının katılımcıları kendilerini, yaşadıkları dalgalanmalarını ve iki uçlu
bozukluğu kabullenme yönünde etkilemiş olduğu görülmüştür. Aşağıda bu kategori
altında kodlanan ifadelerden örnekler sunulmuştur.
‘Ben çalışmıyorum, biliyorum ki kendimi bırakırsam bırakır giderim, belli
saatte kalkış yatış. Biliyorum ki ilaçlar kilo aldırıyor, iştah açıyor demek ki
ben kendime dikkat etmek zorundayım, yürümek zorundayım. Benim
kardeşim de benzer ilaçlar alıyor. O çok kilo aldı. Onun kullandığı şeyler
daha ağır ama ona diyorum ki ‘Bak, ben de hastayım, dikkat etmeye
çalışıyorum...’Çalışma benim için yaşam reçetesi gibi oldu. Sizin verdiğiniz
bilgiler ve okuduğum kitaplardan da kendim mücadele etmem gerektiğini
düşündüm...Yine iniş çıkışlarım oluyor. Bu benim karakterimde var ama
zaten, Fikret Kızılok’un şarkısı gibi, soru işaretlerimin olmasını seviyorum.
Bu da bana dinamizm gibi geliyor...’ (Katılımcı-1)
‘...Ben eskiden olduğum gibi iyi olmak istiyordum. Bunun için
uğraşıyordum. Bir oturumda siz bana bir soru sormuştunuz. Bugüne
kadarki yaşadıklarımızla ileriye doğru bakabilmekle ilgiliydi. O soru
üzerine düşündüm, ben geçmişe takılıyormuşum.’ (Katılımcı-4)
‘...Birazcık daha bipoları genelleştirmeye başladım açıkçası. Böyle bir şeyi
kabullenmek benim için çok zordu. En büyük etkisi, bunu sadece benim
yaşamadığımın farkına varmam oldu. Bu insanların da işi, ailesi var. Somut
bireyler. Onlarla interaktif bir biçimde birlikte olmak iyiydi...Kendi içimde
rahatlama ve kabul oldu...Yakın çevremde birilerine söyledim, bipolar diye
bir şeyim varmış, bu da sonuçta biyolojik bir şeymiş falan diye birazcık
daha rahatladım...’ (Katılımcı-10)
3.3.2.4.4. Benlik Algısı
Dört katılımcı oturumları tamamlayabilmiş olmanın kendilerini iyi hissetmelerine
yardımcı olduğundan bahsetmişlerdir. Ayrıca zorlanmalarına rağmen devam edebilmiş
olmalarının dayanıklılıklarına da olumlu bir etkisi olduğu düşünülebilir. Bu bağlamda
benliklerinin sağlıklı olan parçasını da güçlendirdikleri söylenebilir.
‘...Ben kötü bir dönemdeydim. Hiçbir şey yapmadığım bir dönemdi. Devam
edebilir miydim bilmiyordum ama çalışmayı tamamladım. Bu da bana iyi
geldi...’ (Katılımcı-1)
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  ‘...İki tanesinde zorlanmıştım ama diğerleri iyiydi. İyi ki devam etmişim ve
bitirmişim...’ (Katılımcı-5)
‘...Buraya isteyerek geldim, aksatmadım. İstemediğimde aksatabiliyorum.
Zaman zaman gerginlik oluyordu ama isteğim vardı...’ (Katılımcı-6)
‘...İki tanesine gelemedim ve ben çok devamlılığı sağlayamam aslında	
   ama
gelmeye çalıştım. Boş vermemeye çalışıyorum artık...’	
  (Katılımcı-9)
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BÖLÜM IV
TARTIŞMA

Bu bölümde Bütüncül Bilişsel Model’in Grup-Temelli Müdahalesi’nin etkisinin
incelenmesi

amacıyla

bölümlerde

müdahale

yürütülen

araştırmanın

araştırmasının

amaç

bulguları
ve

tartışılacaktır.

hipotezlerine

uygun

İzleyen
olarak

gerçekleştirilen analizler sonucunda elde edilen bulgular, ilgili alanyazın ışığında ele
alınmıştır. Araştırmanın sınırlılıkları ve gelecek çalışmalar için öneriler de tartışılmıştır.

4.1. BÜTÜNCÜL BİLİŞSEL MODELİN GRUP TEMELLİ MÜDAHALESİNİN
DEPRESİF BELİRTİLER VE PSİKOLOJİK SÜREÇLER ÜZERİNDEKİ
ETKİSİNİN TARTIŞILMASI
	
  
Bütüncül Bilişsel Model’den temellenen 8-oturumluk grup terapisinin etkisinin
incelendiği bu araştırmada depresif belirtilerdeki ve psikolojik süreçlerdeki (yaşam
doyumu ve iyi-oluş)

değişimler değerlendirilmiştir. Yapılan istatistiksel analizler

sonucunda gerek depresif belirtilerde gerekse psikolojik süreçlerde anlamlı bir değişim
olmadığı saptanmıştır. İstatistiksel anlamlılığın bulunamayışının sebebi, örneklem
sayısının az oluşu ve araştırmada kontrol grubunun olmayışı ile açıklanabilir. Gelecek
araştırmalarda katılımcı sayısının arttırılmasının ve kontrol grubunun oluşturulmasının
araştırmayı istatistiksel açıdan daha güçlü kılacağı düşünülmektedir (Kazdin, 2003).
Araştırmanın birincil sonuç değişkeni olan depresif belirtilere ilişkin bulgular daha
detaylı değerlendirildiğinde, katılımcıların çoğunun (Katılımcı-6 ve Katılımcı-8 hariç)
hafif düzeyde depresif oldukları bir dönemde araştırmaya dahil oldukları için
belirtilerde istatistiksel olarak anlamlı bir değişimin saptanmasının zor olduğu
düşünülmüştür. Bu durum, Patelis-Siotis ve meslektaşlarının (2001) da makalelerinde
tartıştıkları bir durumdur. Bu bakımdan gelecek araştırmalarda Beck Depresyon
Envanteri’nden 17 ve üstü alan katılımcıların örnekleme seçilmesine dikkat edilmesinin
önemli olduğu düşünülmektedir. İstatistiksel analizler sırasında kronik depresif
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belirtilerden yakınan hatta yaşadığı depresif dalgalanma sebebiyle grup sürecine devam
edemeyen katılımcının (Katılımcı-4) Beck Depresyon Envanteri’den ön ölçümde dört
puan alması dikkati çekmiştir. Katılımcının bu durumu kendi gerçekliğinden kaçınma
veya görmezden gelme isteği olarak yorumlanmıştır. Katılımcının oturumlardaki
paylaşımları da değerlendirildiğinde psikolojik zihinliliğinin düşük olduğu söylenebilir.
Bununla birlikte dördüncü oturumda ‘geçmişe takılmak yerine bugüne bakmak’la ilgili
edindiği farkındalıkla hayatında değişimler yapmaya başlaması kendi durumuna ilişkin
içgörü kazanmaya başladığını düşündürtmüştür. Ayrıca yaşadığı duygudurum
dalgalanmaları kişilik örüntüsüyle de ilişkili olan katılımcıda (Katılım-8) depresif
belirtilerinde herhangi bir farklılık olmaması belirtilerinin zaman içinde benliğini
tanımladığı özellikleriyle karışmış olmasıyla açıklanabilir. Bu bağlamda mevcut
araştırmada sonuç değişkenleri öz-bildirim ölçekleriyle değerlendirildiğinden ve özbildirim ölçekleri de katılımcıların içgözlem becerilerine dayandığından, istatistiksel
anlamlılığın bulunamayışı içgözlem becerilerindeki farklılıkla ilişkilendirilebilir. Bu
noktada müdahalenin etkisinin nitel olarak da incelenmesinin öz-değerlendirme
ölçümlerinden kaynaklanan sınırlılığın giderilmesine yardımcı olduğu düşünülmektedir.
Ayrıca gelecek çalışmalarda kişilik örüntüsünde belirgin özellikler olduğu düşünülen
katılımcıların grup deneyiminin yanı sıra bireysel psikoterapi ile desteklenmelerinin
psikolojik işlevselliklerinde daha faydalı bir etki yaratacağı düşünülmektedir.
Bipolar bozukluklarda bilişsel-davranışçı grup terapisinin klinik belirtiler (depresyonhipomani-kaygı) üzerindeki etkisini inceleyen araştırmalarda (Castle ve ark., 2010;
Costa ve ark., 2010; Gonzalez Isasi ve ark., 2010; Costa ve ark., 2012; Meyer ve
Hautzinger, 2012) izlem çalışması kapsamında ‘güçlendirici’ oturumlara da yer
vermişlerdir. Çoğu araştırmada 6 aylık izlem çalışmalarının sonunda bir farklılık
olduğundan bahsedilmiştir. Mevcut araştırmada gerek güçlendirici nitelikte oturumların
olmayışının gerekse izlem çalışmasının üç ayla kısıtlı olmasının belirtilerde anlamlı bir
değişimin olmayışını açıklayabileceği düşünülmektedir.
Bütüncül Bilişsel Model’den temellenen 8-oturumluk grup müdahalesinin etkisinin
incelenmesinde psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumu incelenen diğer değişkenlerdir.
Gerek psikolojik iyi oluş gerekse yaşam doyumu, iki uçlu bozukluklarda araştırılmakta
olan kavramlar olsa da, bozukluğa yönelik psikososyal müdahalelerde bu kavramların
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pek araştırılmadığı görülmüştür. Bunun da araştırmanın alanyazına özgün bir katkısı
olduğu söylenebilir. Ön ölçüm, son ölçüm ve takip ölçümlerinde elde edilen puanlar
açısından iki değişkende de istatistiksel olarak anlamlı bir değişim saptanmamıştır.
Ölçeklerden elde edilen puanlara daha detaylı bakıldığında, her iki ölçekte de olumlu
yönde bir değişim olduğunda (özellikle Katılımcı-1, Katılımcı-5, Katılımcı-6 için) bu
etkinin izlem ölçümlerinde de devam ettiği görülmüştür. Bu da müdahale kapsamında
güçlü ve sağlıklı yönlere odaklanılmasıyla ve katılımcıların da kendi sağlıklı
parçalarıyla temaslarının artmış olabileceğiyle ilişkilendirilebilir. Joyce ve meslektaşları
da (2016) duygudurumundaki değişimlere tahammülün artmasının kişiyi daha istikrarlı
bir benlik algısına doğru taşıdığından, bunun da kişinin kendini ve durumunu kabul
etmesine yardımcı olduğundan bahsetmişlerdir. Diğer katılımcıların puanlarındaki
durum ise akla Hayes ve arkadaşlarının (2007) değişim sürecinin sürekli ve lineer
olmadığıyla ilgili saptamalarını getirmiştir. Benzer şekilde, Carey (2006) yeniden
düzenleme sürecinde deneme ve yanılmalar olduğunu vurgulamaktadır. Edinilen yeni
farkındalıklarla hayata dair bakış açıları da değişmektedir. Bakış açısındaki değişim,
olumlu ve olumsuz duygulanımlarla bir sürekliliği kapsar. Yaşamdan ne kadar doyum
alındığının değerlendirilmesi de kişilerin yaşamlarında olanlar ve olmasını istedikleri
şeyler arasındaki farkla ilişkilidir (Powers, 2007). Aradaki farkın kapanmasının, kişinin
kendine ve kendi sürecine dair tahammülünün gelişmesi ve kabullenmeyle bağlantılı
olduğu düşünülmektedir. Buna paralel olarak, daha uzun süreli izlem ölçümlerinin
alınması, müdahalenin bu değişkenler üzerindeki etkisinin daha sağlıklı şekilde
değerlendirilmesine yardımcı olacaktır.
4.2. BÜTÜNCÜL BİLİŞSEL MODEL’İN GRUP-TEMELLİ MÜDAHALESİNİN
ETKİSİNE YÖNELİK NiTEL ANALİZ BULGULARININ TARTIŞILMASI
Mevcut araştırmada iki uçlu bozuklukları anlamak ve açıklamak üzere geliştirilen
Bütüncül Bilişsel Model’den temellenen grup psikoterapisinin etkisi nitel olarak da
incelenmiştir. Bu yönüyle alanyazındaki ilk çalışmadır. İzleyen bölümde grup
müdahalesinin etkisinin tematik analizinde ortaya çıkan kategoriler ayrı ayrı ele
alınmıştır.
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4.2.1. Fayda Görülen Uygulamalar
Katılımcıların daha çok faydalı buldukları uygulamaların ise duyguların tanımlanması,
duyguların yoğunluklarının derecelendirilmesi, yaşam hedeflerinin belirlenmesi,
kişilerarası ilişkilerdeki zorluklarla başa çıkma yollarının ele alınması ile kaynaklar ve
güçlü yanların ele alınması olduğu görülmüştür. Bu öne çıkan uygulamalar
katılımcıların oturum süreçlerindeki paylaşımları ve alanyazındaki bilgiler ışığında
tartışılmıştır.
Duyguların

tanımlanması

ve

yoğunluklarının

derecelendirilmesine

yönelik

uygulamalarda katılımcılara farklı zamanlarda farklı duygular yaşayabildiklerini, bu
duyguların yoğunluklarının değişebildiğini onlara göstermek amaçlanmıştır. Bu
oturumun başında katılımcıların pek çoğunun duyguları tanımlamakta zorlanmalarının
duyguları hissetmekten kaçınmayla bağlantılı olabileceği yorumu yapılmıştır. Bu durum
Bütüncül Bilişsel Model ile tutarlıdır (Mansell ve ark., 2007). Özellikle duyguların
yoğunluğunun değişebildiğine yönelik uygulamalar farklı duygulara dair farklı aralıklar
olduğunu görmelerine yardımcı olduğu söylenebilir (Powers, 2005; Mansell, 2005;
Mansell, 2010). Bunun da içsel durumlarındaki değişimlere dair tahammül
kapasitelerinin gelişmesine faydası olmuştur denebilir (Mansell ve ark., 2014; Joyce ve
ark., 2016). Bu bağlamda Katılımcı-3’ün ‘…Duyguların dereceli olduğu…bir tahammül
sınırımızın olması. Diyelim gergin hissediyoruz, yüzde 70 gerginliğe kadar tahammül
edebiliyoruz. Bu aralıkta üst sınıra gelmeden endişelenecek bir durum olmadığını
kendimize telkin edebiliriz…’ paylaşımının anlamlı olduğu düşünülmektedir. Bu
paylaşımında katılımcının tahammül kapasitesinin de gelişmekte olduğu anlaşılmaktadır
(Carr,

2004).

Tahammüldeki

artışın

içsel

durumlarındaki

değişimlere

dair

farkındalıklarının da gelişmesine ve ataklar öncesindeki öncül belirtilerinin farkına
varmalarına yardımcı olduğu ve olacağı düşünülebilir. Farklı zamanlarda farklı
duygular hissettiklerini hatırlamalarının, böyle hissederken nasıl düşündüklerini ve
davrandıklarını tanımlamalarının repertuar geliştirmeleri, yani yeniden düzenleme
yapabilmeleri adına önemli olduğu düşünülmektedir. Farklı duyguları farklı düzeylerde
yaşadıklarını görmeleri kendilerine ‘hareket alanları’ yaratmalarına da yardımcı
olmaktadır. Böylece bir duyguyu hissederken hep aynı şekilde davranmadıklarını da
görebilmektedirler. Aynı şekilde duyguların tanımlanması ve yoğunluklarının

	
  

171	
  

derecelendirilmesi geçmiş yaşantılara dönülüp, düşünmeyi gerektirdiğinden gelecek için
‘aşılama’ (inoculation) işlevi de görmektedir.

Bu durumun da psikolojik

dayanıklılıklarının artmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir (Dayvdov, Stewart,
Ritchie ve Chaudieu, 2010; Seery ve Quinton, 2016; Liu, Reed ve Girard, 2017).
Bunların yanı sıra, duyguların olumlu ve olumsuz yanları üzerine düşünmenin hem
duygularını hem de duyguların hayatlarındaki işlevlerini/etkilerini anlamalarına
yardımcı olduğu anlaşılmıştır. Bu sayede duygularına dair birbiriyle çelişen inançlarını
görmeye başladıkları söylenebilir (Mansell ve ark., 2007). Bir duygu durumunun iyi ya
da kötü değil, kimi zaman olumlu kimi zaman olumsuz etkilerinin olabileceğini
düşünmelerinin, katılımcıların daha dengeli çözümler bulmaları için bir zemin sağladığı,
düşüncelerinde esneklik kazanmaya başladıkları düşünülebilir (Mansell, 2010). Bu
bağlamda Katılımcı-1’in ‘Bugün kötüyüm ama iyi olabilirim yarın. Kötüyüm ama bunu
deneyeyim belki olur...’ şeklindeki paylaşımı bunu desteklemektedir. Ayrıca Joyce ve
meslektaşlarının (2016) Bütüncül Bilişsel Model’in bireysel psikoterapideki etkisini ele
aldıkları çalışmalarında da bu uygulamanın fayda görülen uygulama olduğu
bildirilmiştir.
Kısa ve uzun süreli yaşam hedeflerin belirlenmesi, katılımcıların faydalı buldukları
uygulamalardan bir diğeridir. Bu bulgu, oturum etki değerlendirmelerinde yaşam
hedeflerinin ele alındığı oturumun katılımcılar için öne çıkmasıyla da paralellik
göstermektedir. Bu uygulamaya dair dikkati çeken nokta ise söz edilen oturumda
katılımcıların özellikle uzun-dönemli yaşam hedeflerini belirlemekte zorlanmış
olmalarıdır. Örneğin, Katılımcı-7 oturum sırasında yaşamında hedef belirlemekte hep
zorlandığından bahsetmiştir.

Katılımcıların duygularını kontrol edemediklerinden

şikayetçi oldukları fakat kontrol etmek istemelerinin sebebi, bunun onlar için önemi
konuşulduğu sırada ise cevap vermekte zorlandıkları gözlenmiştir. Bu durum Dr.
Mansell ve meslektaşlarının farklı çalışmalarında bahsettiği durumun bu grup içindeki
tezahürü olarak yorumlanmıştır (ör. Mansell ve ark., 2007; Mansell, 2010).
Değerlendirme görüşmelerindeki paylaşımlardansa yaşam hedefleri üzerine düşünmenin
hayatlarına katmak veya değiştirmek istedikleri şeyleri belirlemelerinde ve buna yönelik
harekete geçmelerinde yardımcı olduğu anlaşılmıştır. Örneğin, Katılımcı-5 ‘…Yürüyüş,
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istediğim şeyleri yapmam, spor yapmaya motivasyonumun olması falan herhalde hedef
belirlemeyle alakalı oldu…’ diye paylaşımda bulunmuştur.

Katılımcı-6’nın

‘…Pasiflikten aktifliğe doğru geçiyorum sanırım. Hareket etmek için ne yapabilirim
diye düşünüyorum…’ şeklindeki paylaşımı da bunu desteklemektedir. Katılımcıların
hayat düzenlerinde yaptıkları değişimlerden bahsetmeleri uygulamanın hayata
aktarılmaya başlandığını da işaret etmekte, bunun da iyilik hallerinin sürmesi adına
önemli olduğu düşünülmektedir. Russell ve Browne (2005) ile Murray, Suto, Hole,
Hale, Amari ve Michalak (2010) da hayat düzeninde değişiklik yapmak adına hedefler
belirlemenin ve bunları gerçekleştirmeye yönelik adımlar atmanın iyilik hali üzerine
olumlu

etkisinden

bahsetmektedirler.

Benzer

şekilde

yaşam

hedeflerini

belirleyememeye yönelik farkındalığın da iyileşme süreci açısından anlamlı olduğu
düşünülmektedir (Mansell ve ark., 2010) çünkü kişi benliğinin bu ‘kararsız’ parçasıyla
temas etmekte ve bu parça üzerine düşünmeye başlayarak değişim için adım attığı
söylenebilir (Prochaska ve Diclemente, 1982; Norcross, Krebs ve Prochaska, 2010).
Aynı şekilde kendini kabulün de duygudurum dalgalanmalarına karşı koruyucu
olduğundan bahsedilmektedir (Chapman, 2002; Chadwick ve ark., 2011). Üç aylık takip
sürecinde katılımcıların belirtilerindeki düşmenin kabullenmeyle ilişkili olabileceği
düşünülmüştür. Gerek oturum etki değerlendirmelerinde grafiklerde ortaya çıkan
sonuçlar gerekse değerlendirme görüşmelerinde yaşam hedeflerine dair uygulamalardan
etkilendiklerini ifade etmeleri bu uygulamanın işlerliğini de işaret etmektedir.
Kişilerarası ilişkilerde yaşanan zorluklarla başa çıkma üzerine olan oturum da
katılımcıların faydalı bulduğu oturumlardandır. Bu oturumda Algısal Kontrol
Kuramı’ndaki hedefler, karşılaştırmalar ve yeniden düzenleme gibi kavramlar
kişilerarası ilişkiler bağlamında ele alınmıştır. Powers (2005) olan ve olması istenen
arasındaki karşılaştırmalardan, karşılaştırma sonucu bir uyuşmazlık-çatışma söz konusu
olduğunda, ‘hata’yı en aza indirmeye yönelik çabalardan bahsetmektedir. Kişilerarası
ilişkiler söz konusu olduğunda da ‘olan’lar ile ‘olması arzu edilen’ler vardır. İlişkilerde
değişmesi istenenler üzerine düşünmenin de değişim adına önemli bir adım olduğu
vurgulanmaktadır

(Morriss,

Mansell

ve

McEvoy,

2016).

Bu

oturuma

dair

geribildirimlerinde ilişkilerinde onlar için nelerin önemli olduğu üzerine düşünmenin
duygularını fark etmelerinde ve daha işlevsel tepki verebilmelerinde yardımcı
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olduğundan bahsetmişlerdir. Bu bağlamda ilişkilerindeki ihtiyaçlarını tanımlamanın
hedeflerini netleştirmelerine yardımcı olduğu, bu konuda adım atmak üzere onlara bir
başlangıç sağladığı düşünülebilir (Carey ve ark., 2012). Örneğin, Katılımcı-6 ikili
ilişkilerinde durup düşünme payı vermeye başladığını, daha yapıcı olmayı deneme
başladığını ifade etmiştir. Morriss, Mansell ve McEvoy (2016) da ilişkilerde değişmesi
istenenler üzerine düşünmenin de değişim adına önemli bir adım olduğunu ifade
etmişlerdir. Bu bağlamda Katılımcı-8 ‘….Eskiden olsa affederdim ama artık
farkındalıkla birlikte…ben bunu affetmek zorunda değilim. Ben de değişiyorum…’ diye
ifade etmiştir. Bu cümlesinde elde ettiği farkındalığın ilişkilerdeki ihtiyacını gözden
geçirmesine olanak sağladığı, bu bağlamda ilişkilerdeki hedeflerini yeniden tanımlaması
için bir başlangıç olduğu düşünülebilir (Carey ve ark., 2012). Kurdukları ilişkileri
gözden geçirmelerinin, ilişkilerinde nasıl davrandıkları, nasıl bir biri oldukları üzerine
düşünmenin onlar için yeni bir zemin olduğu aşikardır. Katılımcıların değerlendirme
görüşmelerindeki geribildirimleri de göz önüne alındığında, bu oturumun hedefini
gerçekleştirdiği söylenebilir.
Kaynaklar ve güçlü yönler üzerine yapılan çalışmalar da katılımcılar tarafından faydalı
bulunmuştur. Bu çalışmaların hedefi, katılımcıların benliklerinin sağlıklı parçalarının
güçlendirilmesini bu sayede yaşam hedeflerini gerçekleştirmelerinde ve duygudurum
dalgalanmalarıyla başa çıkmalarında kendi dayanak noktalarını görmelerini sağlamaktır.
Örneğin, Katılımcı-3 kendisine uzun süreli hedef olarak daha aktif ve sosyal olmayı
belirlediğinden, fakat gün içinde yaptıklarını da oturumlar sırasında verilen liste
üzerinden kontrol ettiğinden bahsetmiştir. Joyce ve meslektaşları (2016) da benliğin
sağlıklı parçasının geliştirilmesinin iki uçlu bozuklukların psikoterapisindeki önemli
unsurlardan biri olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcı-9 ise güçlü yönlerine baktığında
‘fena biri olmadığını düşündüğünü’ ifade etmiştir. Bu ifadeye bakıldığında, katılımcının
benliğine yönelik algısının olumsuz olduğu anlaşılmaktadır. Fakat benliğine yönelik
algısındaki bu değişim, bunu sürdürmek ve geliştirmek adına adımlar atması için de
başlangıç olabilir (Mansell ve ark., 2010). Sheldon ve Lyubomirsky (2006) de kişinin
sahip olduğu güçlü özelliklere odaklanmasının olumlu duygulanımı arttırdığını
bulmuşlardır. Wood, Linley, Maltby, Kashdan ve Hurling (2011) güçlü yönlere
odaklanmanın uzun dönemde stresi azalttığını, benlik saygısını geliştirdiğini, canlılık ve
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olumlu duygulanımı arttırdığını saptamışlardır. Bos, Snippe, Jonge ve Jeronimus (2016)
da güçlü yanlar ve kaynakların depresyon, kaygı ve stresle ilişkili belirtilere karşı iyi
oluş halini sürdürmeye yardımcı olduğunu ifade etmişlerdir.
Kaynaklar ve güçlü yönlerin ele alındığı son oturumda aynı zamanda oturum etki
değerlendirmeleri açısından da yüksek puanların verildiği gözlenmiştir. Katılımcıların
hedeflerini ve bu hedeflerini ne ölçüde gerçekleştirdiklerini gözden geçirmelerinin
kendilerini daha canlı ve olumlu hissetmeleri, bu bağlamda iyi-oluşlarına yönelik
algıları, üzerinde etkisi olabileceği düşünülmüştür. Katılımcılar ayrıca hedeflerin nasıl
tanımlanmış olduklarını da gözden geçirme fırsatı bulmuşlardır. Örneğin, Katılımcı 5 bu
değerlendirme sırasında ‘…İlk hedefim içmemekti. 2 haftadır daha az içiyorum, o
yüzden 70-80. Kedili köpekli yaşam demişim ama şimdi saçma geliyor, hedeflerim
değişmiş…’ diye paylaşımda bulunmuştur. Gerek Emmons’ın (2003) kişinin yaşamını
anlamlı kılacak hedefler belirlemesinin öneminden bahsettiği makalesinden gerekse
Sheldon ve meslektaşlarının (2004) belirlenen hedeflerin içeriklerinin de hem
motivasyon hem de iyi-oluş açısından önemli olduğunu vurguladıkları çalışmalarından
hareketle, gelecek çalışmalar için katılımcıların hedeflerini belirlerken grup liderinin
daha açıklayıcı ve destekleyici bir tutumda olmasının da gerekli olduğu söylenebilir.
Bu

bölümde

ise,

8-oturumluk

süreci

tamamlamadan

ayrılan

katılımcıların

değerlendirme görüşmelerindeki öznel değerlendirmeleri incelenmiştir. Katılımcı-4
açısından bakıldığında, duygudurumundaki dalgalanmalar sebebiyle grup çalışmalarını
izlem edememesi, Algısal Kontrol Kuramı açısından bakıldığında, algısal düzeye
takılmasıyla bağlantılandırılabilir (Mansell, 2005). Paylaşımları sırasında daha üst
düzey sayılabilecek hedefler olarak ‘özgüveninin artması’nı istediğinden bahsetmişse
de, bunun onun için anlamını tanımlamakta zorlandığı gözlenmiştir. Toplam dört
oturuma katılan Katılımcı-4’ün değerlendirme görüşmesi sırasında bu oturumlardan
kazanımlarını (duygu ile duygudurum arasında fark olduğunu öğrenme- duyguların
olumlu ve olumsuz yanları hakkında düşünme- eskiye takılmayıp geleceğe bakabilme)
hayatında uygulamaya devam ettiğini ifade etmesinin anlamlı olduğu düşünülmektedir.
Eskiden ‘niye?’ diye sorarak kendisini suçladığını ifade eden katılımcı, artık elinden
geleni yaptığını görebilmeye başladığını, değişmek için uğraştığını ve uğraşmaya
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devam edeceğini, artık daha umutlu olduğunu söylemiştir. Bu ifadeler değişim adına
adımlar attığını düşündürtmektedir. Carey ve Spratt’in (2009) etkili değişim için
gereken görüşme sayısına danışanın kendisinin karar vermesinin önemli olduğunu
vurguladıkları makaleleri dikkate alındığında, bu katılımcı için de hayatında değişim
adına adımlar atması için kendine gereken sayıda oturuma katıldığı düşünülebilir.
Katılımcı

iyileşme

adına

adımlar

attığından

ve

atmaya

devam

ettiğinden

bahsetmektedir. Bu noktada programdan kendi ihtiyaç duyduğu ve hazır olduğu
kadarını aldığı aldığı söylenebilir (Norcross, Krebs ve Prochaska, 2010).
Toplam üç oturuma katılan Katılımcı-10 açısından süreç incelendiğinde, sürecin
değerlendirmesini yaptığımız görüşmede kendisinden daha hafif veya ağır durumunda
olan farklı kişileri görmenin ona fazla geldiğini fakat sürecin kendisini anlayabilme ve
kendisini ifade edebilme açısından faydalı olduğundan bahsetmiştir. Bir ay sonraki
değerlendirme görüşmesinde de duygu ve duygudurum arasındaki farkı bilmenin
yaşadığı endişe halini gözleyip, duygudurumuna dönüşmemesi için sakin kalarak, bu
durumun geçici olabileceğini kendine hatırlatabildiğini ifade etmiştir. Bu anlamda
duygusunu kontrol etmeyi gündeminin merkezine almasındansa, onu gözleyebilmiştir.
Bu bağlamda duygularını kontrol etmek adına yeniden düzenlemeye başladığı
düşünülebilir. ‘Hastalığını kabullenme’ gibi bir hedefi olan katılımcının değerlendirme
görüşmesinde ‘…yakın çevremde birilerine söyledim, bipolar diye bir şeyim varmış, bu
da sonuçta biyolojik bir şeymiş, falan diye söyledim, birazcık daha rahatladım…’ bir
paylaşımdan bulunmuştur. Bu bağlamda kabullenme yönünde bir adım attığı, hastalığı
algılamasına dair yeniden düzenlemeye yönelik girişimde bulunduğu söylenebilir
(Carey, 2006; Higginson, Mansel ve Wood, 2010; Carey, Kelly, Mansell ve Tai, 2012).
Bütünüyle değerlendirildiğinde, her bir katılımcı için modelin belli parçaları daha ön
plana çıkmıştır denebilir. Bu durum Algısal Kontrol Kuramı’algı ve ihtiyaç arasındaki
ilişkiyi düşündürtmektedir. Bu oturumlar olumlu ve/ya olumsuz geribesleme yoluyla
katılımcıların algı dünyasında belirginleşmişlerdir (Powers, 2005; Mansell, 2005).
Modelin bileşenlerine göre planlanan oturumların işlerliği açısından değerlendirme
yapıldığında, yaşam hedeflerinin katılımcılar için duygularını kontrol etmelerine
yardımcı olacak yeni bir bakış açısı kazandırdığı söylenebilir. Kimi katılımcılar için
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hedefleri belirlemek zor olsa da (ör. Katılımcı-7 ve Katılımcı-9) bu zorluklarına dair
farkındalık kazanmaları değişim adına yapacakları düzenlemeler adına bir başlangıç
sağlamış olduğu düşünülebilir (Carey, 2006; Higginson, Mansell ve Wood, 2010). Kimi
katılımcıların (ör. Katılımcı-5 ve Katılımcı-6) hedefleri yönünde değişimler yapmak
adına adımlar atmaya başladıkları görülmüştür. Bu bağlamda bu yeni bakış açısının
değişim adına yeniden düzenlemeler yapmak için zemin sağladığı çıkarımı yapılabilir.
Dikkati çeken bir diğer nokta ise, son oturumun katılımcıların pek çoğu tarafından hem
akıcı ve derinlikli bulunması hem de sonrasında kendilerini olumlu ve canlı/enerjik
hissetmelerine yardımcı olmasıdır. Yukarıdaki bölümlerde de bahsedildiği üzere, bu
oturumda güçlü yönlere ve kaynaklara odaklanılmış, benliğin sağlıklı parçasının
güçlendirilmesini hedeflenmiştir. Benliklerinin güçlü parçaları üzerine düşünmelerinin
kendi benliklerini algılayışlarında da bir değişime olanak sağladığı düşünülmektedir.
Diğer bir deyişle, benliklerinde duygudurum dalgalanmaları yaşayan bir parça ile
birlikte başka özelliklerinin de olduğunu hatırlamalarına zemin sağlanmıştır. Bu
durumun da gerek duygudurum dalgalanmaları yaşadıklarını kabullenmelerini sağlama
gerekse yaşadıkları dalgalanmalara tahammüllerini geliştirme yönünde anlamlı bir
etkisinin olduğu düşünülmektedir (Joyce, Tai, Gebbia ve Mansell, 2016; Chadwick ve
ark., 2011).
4.2.2. Grup Deneyimi
Bu bölümde katılımcıların 8-oturumluk grup sürecine dair deneyimleri Yalom’un
(2002, 2003) belirlediği ‘Tedavi Edici Etmenler’ bakımından ele alınacaktır. İlk olarak,
bütün katılımcılar iki uçlu bozukluğu olan başka kişilerle tanışmanın ve deneyimlerini
paylaşmanın onlara iyi geldiğini, samimi bir ortam olarak nitelendirdikleri grup içinde
farklı deneyimlerini rahatlıkla paylaşabildiklerini ifade etmeleri ve oturumlara
devamlılıklarını sağlama gayretlerinden bahsetmeleri ‘grup bağlılığı’nın oluşabilmiş
olduğunu düşündürtmüştür.
İkinci olarak, diğer katılımcılarla benzer yaşantılarının olmasının yalnız olmadıklarını
hissetmelerinde etkili olduğunu söylemeleri ‘evrensellik’ etmeniyle ilişkilendirilmiştir.
Ayrıca Forsyth (1991) sosyal karşılaştırmanın farklı kişilerin benzer probleme sahip
olduğuna ikna olunması açısından önemli olduğunu ifade etmiştir. Bu etmene dair bir
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örnek vermek gerekirse, Katılımcı-9 ‘…Benden daha kötülerini gördüm ve şükrettim.
Benim kafam karışık ama onlar daha ağır geçiriyorlarmış günleri…’ demiştir.
O’Connor

ve

meslektaşlarının

(2008)

gerçekleştirdikleri

8-oturumluk

grup

psikoeğitiminin sürecini niteliksel olarak değerlendirdikleri makalelerinde ifade ettikleri
gibi, aynı oturum sayısına sahip bu çalışmada ‘evrensellik’ etmeninin sağlanabilmiş
olmasının katılımcılara psikolojik bir rahatlama da sağlamış olabileceği söylenebilir.
Üçüncü olarak yaş, cinsiyet ve hastalık süreçleri açısından farklı kişilerle birarada
olmanın kendi hastalık süreçlerini değerlendirme ve diğer katılımcıların süreçleriyle
karşılaştırma olanağı bulduklarını belirtmiş olmaları ‘bilgilendirme’ etmeniyle ilişkili
görülmüştür. Bu durum katılımcıları duygusal izolasyondan da korumaktadır. Katılımcı1 ise ‘…Buraya geldiğimde depresif vaziyetteydim, burada bilgilendim. Bir önsöz gibi
oldu. Yaşam reçetesi gibi oldu benim için…’ şeklindeki paylaşımında

hem grup

liderinden hem de diğer katılımcılardan öğrendiklerinin onun için önemli olduğundan
bahsetmektedir.
Grup sürecinin farklı bakış açıları kazanmalarına yardımcı olduğu yönündeki
değerlendirmeleri ‘sosyal öğrenme’ etmeniyle bağlantılandırılmıştur. Örneğin,
Katılımcı-8 ‘…Onlar bir de kızabiliyor falan ama benim için yeni bir his bu…
Arkadaşlarımla yaşadığım durumda gerçekten kulaklarımdan dumanlar çıkıyordu ve
gerçekten kızmak bana çok iyi geldi…’ şeklindeki paylaşımında grubun diğer
katılımcılarının kızgın olmak ve kızmakla ilişkili paylaşımları sayesinde kendisinin de
hoşuna gitmeyen bir durum olduğunda kızabileceğini fark ettiğinden

bahsetmiştir.

Grup sürecine dair olumsuz geribildirim olarak kodlanan Katılımcı-7’nin ‘Topluluğa
konuşma fobim vardır da bazen gidiyor. İlk başta zorlandım.’ ifadesi de bu etmenle
ilişkilendirilmiştir çünkü katılımcı, ilk başta zorlandığını ifade etse de gruba katılmaya
devam etmiş ve ilerleyen oturumlarda daha fazla paylaşım yaptığı gözlenmiştir.
Bunların yanı sıra, Katılımcı-7’nin ‘Neyi neden yaşıyorum ve neden yaşıyorum diye
düşünmeye başladım…’ ifadesi de ‘varoluşsal etmenler’ ve ‘içgörü’ ile ilişkili
bulunmuştur. ‘Grup Müdahalesinin Etkisi’ teması altındaki ‘öz-farkındalık’ ve
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‘kabullenme’ kategorilerinde yer alan ifadelerin hepsinin ‘içgörü’ etmenine dair olduğu
düşünülmektedir.
Sonuç olarak, mevcut grup çalışmasının etkililiği açısından Yalom’un (2002, 2003)
tanımladığı tedavi edici etmenlerden ‘grup bağlılığı’, ‘evrensellik’ ve ‘içgörü’
etmenlerinin daha ön plana çıktığı söylenebilir. En evrensel terapötik etmen olan ‘grup
bağlılığı’ ile kast edilen bir gruba ait olma deneyiminin yaşanması yoluyla paylaşım ve
kabul edilme yaşantılarıdır. Bu sayede kişinin kendini kabulü de kolaylaşır. 8oturumluk süreci tamamlayan katılımcıların çalışmayı tamamlamak için gayret
göstermelerinden bahsetmeleri, bu çalışmaya dair en önemli deneyimlerden biri olarak
bir gruba dahil olmalarından bahsetmeleri bağlılıkla ilişkilendirilmiştir. ‘Evrensellik’ ise
başkalarının da benzer endişelere, benzer deneyimlere sahip olduklarını görmenin yani
sadece onların bu durumdan muzdarip olmadıklarını anlamanın, yarattığı rahatlatıcı
etkiyle alakalıdır. Yalnız olmadıklarını görmenin onlar için farklı fakat anlamlı
olduğundan bahsetmelerinin bu etmenle ilişkisi olduğu söylenebilir. ‘İçgörü’ etmeni ise
kişilerin içsel durumlarındaki değişimleri ve bu değişimlerle bağlantılı olayları daha net
anlamaya ve kişilerarası ilişkilerinde nasıl tepkiler verdiklerine ve aslında ilişkilerinin
nasıl olmasını istediklerine dair kendini anlamaya başlamalarıyla ilişkilidir (Yalom,
2002).
4.2.3. Grup Liderine Yönelik Değerlendirmeler
Katılımcıların hemen hemen çoğu grup terapistinden ve grubu yönetme biçiminden
memnun olduklarını belirtmişlerdir. Sadece bir katılımcı grup yönetimi sırasında kimi
zaman daha fazla müdahale yapılmasının uygun olabileceğine dair geribildirimde
bulunmuştur. Grup ortamını rahat ve samimi bulmalarının kendilerini açmalarına
yardımcı olduğunu ifade etmişlerdir. Sakin, ilgili, anlamaya açık ve gayretli bir tutum
içinde olduğunu düşündükleri grup liderinin bu tutumunun terapötik ittifakı da olumlu
yönde etkilemiş olabileceği düşünülmektedir. Yalom’un (2002) da belirttiği üzere,
katılımcıların grup ortamında kendilerini ifade etmekten çekinmemeleri grup süreci
açısından önemli bir unsurdur. Bu durum, katılımcıların grup liderine güvenebildiklerini
de göstermektedir. Lidere duydukları güvenin kendilerini gruba bağlı hissetmelerine de
yardımcı olduğu düşünülebilir. Örneğin, Katılımcı-10’un ‘Moderatörlüğünüz ve
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insanları katmanız çok güzel ve anlamlıydı…Herkes rahattı ve bunun sebebi de sizsiziz.
İnsanlar dürüst ve açık olarak bir şeyler paylaştı...’ şeklindeki geribildirimi bunun
sağlanabildiğine işaret etmektedir. Bu bulgular Poole ve meslektaşlarının (2015)
psikoeğitim müdahalesinin kabul edilebilirliğinde katılımcıların kolaylaştırıcılara
yönelik algılarının önemine dair bulgularla paralellik göstermektedir. Bu bakımdan grup
sürecinde

‘Terapi

Prensipleri

Piramidi’nin

‘güven’

ve

‘anlaşmaya

varma’

basamaklarının gerçekleştirildiği söylenebilir (Mansell, 2010; Searson ve ark., 2012;
Joyce ve ark., 2016).
Grup liderine yönelik geribildirimlerde Katılımcı-5’in paylaşımı da dikkati çekmiştir.
Bu katılımcı grup sürecinin sonuna doğru kendisini sorumlu hissettiğini, ‘bir hareket de
ben göstereyim’ diyerek içmediğini belirtmiştir. Bu paylaşım Clarkson’un (2003)
terapötik değişimde çalışma ittifakının önemli bir rolü olduğundan bahseden çalışmasını
akla getirmiştir. O’Connor ve meslektaşları (2008) da olumlu çalışma ittifakının kişinin
gruba katılımdan dolayı elde ettiği kazanımlar üzerinde etkisi olduğunu ifade
etmişlerdir. Ayrıca bu durum Hirschfeld, Lewis ve Vornik’in (2003) tedaviyi (ilaç
tedavisi, konuşma terapisi veya destek grubu) sağlayan kişi ile memnuniyet verici bir
ilişki içinde olunmasının hastalık süreciyle baş edebilmeye dair olumlu algılamalarla
bağlantısı olduğunu saptadıkları çalışmalarıyla bağlantılı gözükmektedir.
4.2.4. Kazanımlar
4.2.4.1. Öz-Farkındalık
Katılımcıların grup çalışması sonrasında davranışlarına dair gözlemler yapmaya
başladıkları, kendi ihtiyaçlarına yönelik farkındalıklarının arttığı, hedeflerine yönelik
eyleme geçmeye dair adımlar atabildikleri görülmüştür. Anda olana ilişkin
farkındalıklarının artmasının içsel durumlarındaki değişimleri tanımlamalarını ve
eylemlerine ilişkin bilinçlerini geliştirdiği düşünülmektedir. Bu da deneyimlerine ilişkin
tahammül kapasitelerinin gelişmekte olduğu yönünde değerlendirilmiştir. Bu bulgu,
Russell ve Browne (2005), Chadwick ve ark. (2011), Joyce ve ark. (2016) nükslere karşı
içsel

durumlara

ilişkin

bilinçli

farkındalığın

önleyici

rolünü

vurguladıkları

çalışmalarıyla bağlantılı görülmektedir. Ayrıca kendi ihtiyaçlarının daha çok farkında
olmalarının hedeflerine yönelik adımlar atmalarında olumlu bir etkisi olduğu
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anlaşılmaktadır. Bunun da yaşam kalitelerinin artmasına yardımcı olacağı söylenebilir
(Mansell ve ark., 2015). Bu hipotezin sınanması için daha uzun süreli izleme
çalışmalarının olduğu araştırmaların yapılması önerilmektedir.
4.2.4.2. Sosyal Destek
8-oturumluk grup sürecinin katılımcıların sosyal destek hissetmeleri açısından da etkili
olduğu anlaşılmıştır. Katılımcılar benzer sorunlara sahip kişilerle tanışmanın ve
deneyimlerini paylaşmanın yalnızlık hislerini azalttığından bahsetmişlerdir. Bu bulgu,
gerek sosyal teması arttırmanın iyileşme üzerindeki olumlu etkisini vurgulayan Mansell
ve arkadaşlarının 2010 tarihli araştırmasıyla gerekse Murray ve meslektaşlarının (2010)
kişinin sosyal ilişkilerini geliştirmesinin değişim için adımlar atabilmesi açısından
önemli olduğunu belirttikleri çalışmalarıyla paralellik göstermektedir. Ayrıca Russell ve
Browne (2005) de sosyal desteğin iyilik halinin devamı açısından önemli olduğunu
ifade etmiştir.

4.2.4.3. Kabullenme
Grup terapisinin etkisine dair incelemelerde öne çıkan noktalardan bir diğerinin
kabullenme olduğu görülmüştür. 8-oturumluk sürecinin katılımcıların kendilerini, sahip
oldukları bozukluğu ve hastalık süreçlerini kabul etmelerinde etkisi olduğu
anlaşılmıştır.

Kabullenmenin

kişinin

yaşadığı

duygudurum

dalgalanmalarına

tahammülünün gelişmesine yardımcı olduğu farklı araştırmacılar tarafından ortaya
konmuştur (Chadwick ve ark., 2011; Poole ve ark., 2015; Joyce ve ark., 2016).
Chapman (2002) ve Russell ve Browne (2005) durumu kabulün hastalık süreciyle başa
çıkmada ve iyilik halinin sürdürülmesinde daha faydalı yolların geliştirilmesine
yardımcı olduğunu ifade etmişlerdir. Bu bağlamda, Lim, Nathan, O’Brien-Malone ve
Williams’ın (2004) da öz-yetkinliğin artışının atak öncesindeki belirtilerin fark edilmesi
ve bu süreçle etkili şekilde baş edebilmek için farklı planlar geliştirebilmeyi
kolaylaştırdığı yönündeki saptamaları bu bulguyu desteklemektedir.
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4.2.4.4. Benlik Algısı
8-oturumluk BBM-temelli grup terapisinin katılımcıların benliklerine yönelik
algılarında da olumlu yönde değişime yol açtığı görülmüştür. Bu durum Higginson ve
Mansell’in (2008) değişebilmeye dair deneyimlerin kişinin benliğini algılamasında
olumlu bir etki yarattığına dair bulgusuyla desteklenmektedir. Katılımcılar süreci
tamamlayabilmiş olmanın ve devam etmeye yönelik gayretlerinin kendilerini iyi
hissetmelerine yardımcı olduğunu ifade etmişlerdir. Böylece her zamanki döngülerini
değiştirmek ve yeniden düzenlemek adına bir adım attıkları söylenebilir (Mansell, 2005;
Higginson, Mansell ve Wood, 2010; Alsawy ve ark., 2014). Algılarındaki bu değişimin
benliklerinin sağlıklı parçasının güçlenmesine yardımcı olduğu, böylece benliklerinde
de yeniden düzenlemeyi başlattığı söylenebilir (Mansell ve Hodson, 2009; Mansell,
2010; Mansell ve ark., 2015)

4.3. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI
Katılımcılar araştırmaya ön ölçüm puanlarına göre seçilmediğinden, istatistiksel
regresyonun araştırmanın iç geçerliğini azaltan bir faktör olabileceği düşünülmektedir.
Araştırmada öz-bildirim ölçeklerinin kullanılması da bir diğer sınırlılıktır. Bu faktör
dolayısıyla katılımcıların olası tepki yanlılıkları ve içgözlem becerilerindeki
farklılıkların verileri etkileyebilir. Bu noktada araştırmanın nitel verilerle de
desteklenmesinin öz-bildirime dayalı kısıtlılığı belli ölçüde azalttığı düşünülmektedir.
Nitel analizler açısından araştırmanın sınırlılıkları değerlendirildiğinde, daha fazla
katılımcının olmasının daha farklı kategorilerin ortaya çıkmasını sağlayabileceği
unutulmamalıdır. Araştırmacının çoklu rollerde olması (araştırmacı, grup lideri/terapisti,
görüşmeci, analizleri yürüten kişi) nitel analizler açısından hem güçlü hem de dikkat
edilmesi gereken bir noktadır. Güçlü yan olarak araştırmacıya klinik bilgisiyle birlikte
deneyimleri daha derinlemesine anlayabilme ve inceleyebilme olanağı sunmaktadır. Öte
yandan, araştırmacının klinik deneyimi ve ruhsal bozukluklar ile psikoterapiye ilişkin
bilgi birikimi görüşmeleri ve analiz sürecini etkilemiş olabileceği göz ardı
edilmemelidir. Nitel verilerin analizi tamamlandıktan sonra ruhsal bozukluklara ve
psikoterapiye ilişkin farklı deneyimleri olan uzmanlarla kategoriler ve kodlanan veriler
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değerlendirilse de nitel malzemenin farklı kodlayıcılar tarafından analiz edilmesi olası
yanlılığın bertaraf edilmesi açısından gerekli görülmektedir.
4.4. GELECEK ÇALIŞMALAR İÇİN ÖNERİLER
Katılımcı sayısının arttırılması ve kontrol grubunun da oluşturulması ve katılımcıların
seçkisizleştirme yoluyla gruplara atanmalarının müdahalenin etkisine ilişkin sonuçları
güçlendireceği düşünülmektedir. 3 aydan daha uzun süre izlem çalışmasının
yapılmasının katılımcıların edindikleri becerileri sürdürüp sürdürmediklerini anlamak
açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Lam ve meslektaşlarına (2003) göre bir
psikolojik tedavinin etkisinin sağladığı faydalar bir yılın sonunda azaldığı bulgusu
yukarıdaki öneriyi desteklemektedir.
Gelecek çalışmalarda 8-oturumluk süreç güçlendirici oturumlarla (booster session)
desteklenebilir (ör. Castle ve meslektaşları, 2010). Bu oturumlar ayda bir, 6 ay boyunca
sürdürülebilir. Güçlendirici oturumların işlevi, yeniden düzenleme süreçlerinde
katılımcılara destek olmaktır. Bu oturumlarda katılımcılar sürecin onlar için nasıl
gittiğini paylaştıktan sonra ele almak istedikleri konular var ise grubun gündemi
belirlendikten sonra katılımcıların kararıyla bir konu seçilebilir. Bu konu, müdahale
kapsamındaki uygulamalar yoluyla ele alınabilir. Bu sayede katılımcılar uygulamaları
hayatlarına nasıl aktarabilecekleri konusunda da deneyim kazanabilirler.
Gelecekte

yapılacak

araştırmalarda

grup

sürecini

incelemek

adına

farklı

değerlendirmelerin de eklenmesi düşünülebilir. Nitel değerlendirmeler ittifak açısından
da yorumlanmaya çalışılmışsa da, ittifakı değerlendiren ölçümlerin hem grup lideri hem
katılımcılar tarafından değerlendirilmesinin sürecin analizi açısından faydalı olacağı
düşünülmektedir. Ayrıca ‘Grup Ortamı Anketi’, ‘Grup Bağlılığı Anketi’ gibi ölçümlerle
(Bilican, 2017) grup yaşantısının tedavi ediciliği daha kapsamlı çözümlenebilir.
İki uçlu bozukluklar söz konusu olduğunda ilaç uyumundaki farklılıklar gözden
kaçırılmamalıdır. Mevcut araştırmadaki katılımcıların psikiyatristleriyle olumlu bir
ilişkileri olduğundan ve çoğunluğunun (8/10) ilaç tedavilerini düzenli takip
ettiklerinden, gelecek çalışmalarda farklı psikiyatri hekimleri ve farklı merkezlerde,
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farklı kültürlerden gelen ve farklı hastalık geçmişlerine sahip katılımcıların örnekleme
dahil edilmesiyle araştırmanın geçerliliği güçlendirilebilir.
Gelecekte gerçekleştirilecek araştırmalarda ilaç uyumu açısından benzer özelliklere
sahip katılımcıların gruplarda yer almasıyla bu değişkenin olası karıştırıcı etkisinin
uzaklaştırılacağı düşünülebileceği gibi, bu değişkenin etkisi istatistiksel olarak analiz
edilerek, müdahale üzerindeki etkisi de değerlendirilebilir. Bunun için gelecek
çalışmalarda ilaç uyumunu değerlendiren bir ölçüm aracının da kullanılması
düşünülebilir.
Gelecek çalışmalarda müdahalenin etkililiğinin değerlendirilmesinde pozitif klinik
psikoloji bakış açısıyla (Wood ve Tarrier, 2010) klinik belirtilerdeki değişim göz ardı
edilmeden, dayanıklılık, esneklik, öz-şefkat, yaratıcılık gibi değişkenler de incelenebilir.
Oluşturulacak müdahale programlarında bu değişkenlerin de dikkate alınmasının
katılımcılar için yeni bakış açıları sağlayacağına inanılmaktadır. Bu kavramlar aynı
zamanda kişinin iyi-oluşunu ve yaşamdan alacağı doyumu da olumlu yönde
etkileyebilecek niteliğe sahiptirler. Dolayısıyla kişinin işlevselliğindeki bozulmaya
odaklanmak yerine kişinin var olan potansiyeline, sağlıklı olan parçasına odaklanmak
kişinin iyilik halini sürdürmesi için atacağı adımların sorumluluğunu alabilmesini de
kolaylaştıracaktır (Joseph ve Sagy, 2017).
Ayrıca Türkiye’deki iki uçlu bozukluğu olan hastalar için iyileşmenin tanımının ne
olduğunun incelenmesi ve müdahalelerin de buna göre gözden geçirilmesi söz konusu
olabilir.

Türkiye’de

iki

uçlu

bozukluklara

yönelik

psiko-sosyal

müdahale

programlarının ağırlıklı olarak Colom ve Vieta’nın (2006) geliştirdiği psiko-eğitim
modeline dayandığı görülmüştür (Çakır ve ark., 2009; Çuhadar ve Çam, 2014; Gümüş,
Buzlu ve Çakır, 2015). İki uçlu bozuklukların psikososyal müdahalesine ilişkin
çalışmaların oldukça kısıtlı olduğu ülkemizde yapılmış olan çalışmaların anlamlı olduğu
düşünülmektedir. Fakat müdahalelerin kapsamının bu çalışmalara katılmış veya
katılması olası kişilerin bakış açısıyla gözden geçirilmesinin değişimin sorumluluğunu
üstlenmek adına katılımı arttırabileceği düşünülmektedir. Michalak ve arkadaşlarının
(2006) da bahsettiği üzere, bozukluğa sahip olan kişilerin ‘iyileşme yönünde değişim’i
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tarif etmeleri psikososyal müdahalelerin kapsamının ihtiyaca yönelik olarak
belirlenmesine ve geliştirilmesine yardımcı olabilir.
Katılımcıların oturumlar sırasındaki geribildirimleri göz önüne alınarak, gelecek
çalışmalarda iki uçlu bozukluğu olan kişilerin ailelerine yönelik bilgilendirici ve
destekleyici çalışmaların

da planlanması önerilmektedir. Ailelerle yapılacak

çalışmalarda iki uçlu bozukluğa ilişkin bilgi verilmesi, duygu ile duygudurum
arasındaki farkın ele alınması, aile-içi ilişkilerdeki zorlukların ele alınması ve güçlü
yönler ile kaynaklara odaklanılması gibi temalar işlenebilir. 8 oturumdan daha kısa
şekilde planlanabilecek bu çalışmalar, iki uçlu bozukluğu olan katılımcıların katılacağı
gruplarla eş zamanlı başlayıp, iki haftada bir gerçekleştirilerek aynı zamanda
bitirilebilir. Hastanın ve yakınının süreci eş zamanlı olarak deneyimlemesi müdahaleden
alınacak verimi de güçlendirebileceğine inanılmaktadır.
4.5. SONUÇ
Gerçekleştirilen

tez

araştırmasıyla

Bütüncül

Bilişsel

Model’in

grup-temelli

müdahalesinin etkisi karma yöntemle (nicel ve nitel analizlerin birlikte yürütülmesi)
incelenmiştir. Modelin etkililiği vaka serileri yöntemiyle gösterilmiş olsa da (Searson ve
ark., 2012; Joyce ve ark., 2016), modelin grup formatındaki etkisi ilk kez incelenmiştir.
Ayrıca iki uçlu bozukluklarda grup-BDT araştırmalarının ağırlıklı olarak sonuç
araştırmaları olduğu dikkati çekmiştir (Ör. Castle ve ark., 2010; Costa ve ark., 2012).
Mevcut araştırmada ise katılımcıların deneyimleri nitel olarak da incelenmiştir.
Dolayısıyla bu araştırma klinik belirtiler ve psikolojik süreçler üzerindeki etkinin analiz
edilmesi açısından sonuç araştırması niteliği taşımakla birlikte katılımcıların sürece dair
deneyimleri de analiz edildiğinden süreç araştırması özelliğine de sahiptir. Grup-BDT
formatında

yürütülen

8-oturumluk

müdahaleye

dair

öznel

deneyimlerin

de

incelenmesiyle alanyazına bir başka özgün katkıda bulunulduğu söylenebilir. Bunların
yanı sıra, ulaşılan alanyazın ışığında Türkiye’deki iki uçlu bozuklukların psiko-sosyal
müdahalesinde yapılan çalışmaların çoğunlukla psiko-eğitim şeklinde yürütüldüğü
görülmüştür (Ör. Çakır ve ark., 2009; Çuhadar ve Çam, 2014). Türkiye’de iki uçlu
bozukluklar alanında psikoterapi etkililik araştırmalarının kısıtlı olduğu gerçeğiyle
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birlikte düşünüldüğünde, mevcut araştırmanın Türkiye’deki alanyazın açısından da
özgün bir değer taşıdığı söylenebilir.
Bütüncül Bilişsel Model’in grup-temelli müdahalesinin etkisine ilişkin nicel bulgulara
bakıldığında, araştırmanın sonuç değişkenleri (depresif belirtiler, psikolojik iyi oluş ve
yaşam doyumu) açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark elde edilemediği
görülmüştür. Öte yandan, nitel analiz bulguları değerlendirildiğinde, 8-oturumluk
sürecin içsel durumlarındaki değişimlere ve davranışlarına ilişkin gözlemler
yapabilmeye başlamalarında, benzer sorunlara sahip kişilerle bir arada olmalarının
yalnızlık hislerinin azalmasında, kendilerini, sahip oldukları bozukluğu ve hastalık
süreçlerini kabul etme yolunda adımlar atmalarında etkili olduğu görülmüştür. Nitel ve
nicel bulgular birarada değerlendirildiğinde, araştırmda istatistiksel anlamlılık elde
edilmese de klinik anlamlılık açısından değerli bulgulara ulaşıldığı düşünülmektedir.
Bütüncül Bilişsel Model’in önerdiği terapi yaklaşımında mevcut problemleri sürdüren
etmenleri anlamak ve kişinin hayatının kontrolünü yeniden elde etmesine yardımcı
olmayı sağlamak üzerinde durulduğundan (Mansell ve ark., 2007) duygudurum
dalgalanmalarıyla agresif bir tutumla başa çıkmak yerine daha kabullenici bir şekilde
farklı yollar üretilmesine zemin sağlanması amaçlanmıştır. Katılımcıların öznel
değerlendirmeleri ışığında, yaşam hedefleri üzerine düşünmenin katılımcıların
duygularını kontrol etmelerine yardımcı olacak farklı bir bakış açısı kazandırdığı,
hedefleri yönünde adım atmalarına yardımcı olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca benliklerinin
güçlü ve sağlıklı parçaları üzerine düşünmenin benliklerini algılayışlarında bir değişimi
başlattığı söylenebilir. Sadece duygudurum dalgalanmaları yaşayan, iki uçlu bozukluğu
olan birileri olmadıklarını fark etmelerinin benliklerinin başka parçaları da olduğunu
hatırlamalarına

zemin

sağladığı

görülmüştür.

Bu

durumun

da

duygudurum

dalgalanmaları yaşadıklarını kabul etmelerinde ve dalgalanmalara dair tahammüllerinin
artmasına yardımcı olduğu söylenebilir. Gerek ilgili alanyazın (Ör. Powers, 2005;
Higginson, Mansell ve Wood, 2011; Carey ve ark., 2012) gerekse katılımcıların öznel
değerlendirmeleri kabul ve tahammülün farklı yolların geliştirilmesi adına kolaylaştırıcı
olduğunu işaret etmektedir.
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Türkiye’de iki uçlu bozukluktan doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen 6 milyon kişi
olduğu gerçeği (Dünya Bipolar Günü Basın Açıklaması, 2017) psiko-sosyal
müdahalelere olan ihtiyacı da ortaya çıkarmaktadır. Mevcut sağlık sisteminde bireysel
psikoterapi hizmeti alınması oldukça zor olduğundan, grup terapileri yoluyla gerek
hastaların gerekse hasta yakınlarının desteklenmesinin daha işlevsel olacağı
düşünülmektedir. Araştırmada elde edilen bulgular, mevcut araştırmanın sözü edilen
eksikliğe çare olmak üzere umut verici sonuçlara sahip olduğunu işaret etmektedir.
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EK 1
Beck Depresyon Envanteri

	
  
Aşağıda gruplar halinde bazı sorular yazılıdır. Her gruptaki cümleleri dikkatle
okuyunuz. Bugün dahil, geçen hafta içinde kendinizi nasıl hissettiğinizi en iyi anlatan
cümleyi seçiniz. Seçmiş olduğunuz cümlenin yanındaki numaranın üzerine (X) işareti
koyunuz. Eğer bu grupta durumunuzu anlatan birden fazla cümle varsa herbirine (X)
koyarak işaretleyiniz. Seçiminizi yapmadan önce her gruptaki cümlelerin hepsini
dikkatle okuyunuz.
1.

(0) Kendimi üzüntülü ve sıkıntılı hissetmiyorum.
(1) Kendimi üzüntülü ve sıkıntılı hissediyorum.
(2) Hep üzüntülü ve sıkıntılıyım. Bundan kurtulamıyorum.
(3) O kadar üzüntülü ve sıkıntılıyım ki artık dayanamıyorum.

2.

(0) Gelecek hakkında umutsuz ve karamsar değilim.
(1) Gelecek hakkında karamsarım.
(2) Gelecekten beklediğim hiçbir şey yok.
(3) Gelecek hakkında umutsuzum ve sanki hiçbir şey düzelmeyecekmiş gibi
geliyor.
3.

(0) Kendimi başarısız bir insan olarak görmüyorum.
(1) Çevremdeki birçok kişiden daha çok başarısızlıklarım olmuş gibi hissediyorum.
(2) Geçmişime baktığımda başarısızlıklarla dolu olduğunu görüyorum.
(3) Kendimi tümüyle başarısız bir kişi olarak görüyorum.

4.

(0) Birçok şeyden eskisi kadar zevk alıyorum.
(1) Eskiden olduğu gibi her şeyden hoşlanmıyorum.
(2) Artık hiçbir şey bana tam anlamıyla zevk vermiyor.
(3) Herşeyden sıkılıyorum.

5.

(0) Kendimi herhangi bir şekilde suçlu hissetmiyorum.
(1) Kendimi zaman zaman suçlu hissediyorum.
(2) Çoğu zaman kendimi suçlu hissediyorum.
(3) Kendimi her zaman suçlu hissediyorum.

6.

(0) Kendimden memnunum.
(1) Kendi kendimden pek memnun değilim.
(2) Kendime çok kızıyorum.
(3) Kendimden nefret ediyorum.

7.

(0) Başkalarından daha kötü olduğumu sanmıyorum.
(1) Zayıf yanlarım veya hatalarım için kendi kendimi eleştiririm.
(2) Hatalarımdan dolayı her zaman kendimi kabahatli bulurum.
(3) Her aksilik karşısında kendimi kabahatli bulurum.

8.

(0) Kendimi öldürmek gibi düşüncülerim yok.
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(1) Zaman zaman kendimi öldürmeyi düşündüğüm oluyor fakat yapmıyorum.
(2) Kendimi öldürmek isterdim.
(3) Fırsatını bulsam kendimi öldürürüm.
9.

(0) Her zamankinden fazla içimden ağlamak gelmiyor.
(1) Zaman zaman içimden ağlamak geliyor.
(2) Çoğu zaman ağlıyorum.
(3) Eskiden ağlayabilirdim şimdi istesem de ağlayamıyorum.

10. (0) Şimdi her zaman olduğundan daha sinirli değilim.
(1) Eskisine kıyasla kolay kızıyor ya da sinirleniyorum.
(2) Şimdi hep sinirliyim.
(3) Bir zamanlar beni sinirlendiren şeyler şimdi hiç sinirlendirmiyor.
11. (0) Başkaları ile görüşmek, konuşmak isteğimi kaybetmedim.
(1) Başkaları ile eskisinden daha az konuşmak, görüşmek istiyorum.
(2) Başkaları ile konuşma ve görüşme isteğimi kaybettim.
(3) Hiçkimseyle görüşüp konuşmak istemiyorum.
12. (0) Eskiden olduğu kadar kolay karar verebiliyorum.
(1) Eskiden olduğu kadar kolay karar veremiyorum.
(2) Karar verirken eskisine kıyasla çok güçlük çekiyorum.
(3) Artık hiç karar veremiyorum.
13. (0) Aynada kendime baktığımda bir değişiklik görmüyorum.
(1) Daha yaşlanmışım ve çirkinleşmişim gibi geliyor.
(2) Görünüşümün çok değiştiğini ve daha çirkinleştiğimi hissediyorum.
(3) Kendimi çok çirkin buluyorum.
14. (0) Eskisi kadar iyi çalışabiliyorum.
(1) Birşeyler yapabilmek için gayret göstermek gerekiyor.
(2) Herhangi bir şeyi yapabilmek için kendimi çok zorlamam gerekiyor.
(3) Hiçbir şey yapamıyorum.
15. (0) Her zamanki gibi uyuyabiliyorum.
(1) Eskiden olduğu gibi uyuyamıyorum.
(2) Her zamankinden 1-2 saat daha erken uyanıyorum ve tekrar uyuyamıyorum.
(3) Her zamankinden çok daha erken uyanıyorum ve tekrar uyuyamıyorum.
16. (0) Her zamankinden daha çabuk yorulmuyorum.
(1) Her zamankinden daha çabuk yoruluyorum.
(2) Yaptığım hemen her şey beni yoruyor.
(3) Kendimi hiçbir şey yapamayacak kadar yorgun hissediyorum.
17. (0) İştahım her zamanki gibi.
(1) İştahım eskisi kadar iyi değil.
(2) İştahım çok azaldı.
(3) Artık hiç iştahım yok.
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18. (0) Son zamanlarda kilo vermedim.
(1) İki kilodan fazla kilo verdim.
(2) Dört kilodan fazla kilo verdim.
(3) Altı kilodan fazla kilo verdim.

Daha az yiyerek kilo vermeye çalışıyorum.

Evet

Hayır

19. (0) Sağlığım beni fazla endişelendirmiyor.
(1) Ağrı, sancı, mide bozukluğu veya kabızlık gibi rahatsızlıklar beni
endişelendiriyor.
(2) Sağlığım beni endişelendirdiği için başka şeyleri düşünmek zorlaşıyor.
(3) Sağlığım hakkında o kadar endişeliyim ki başka hiçbir şey düşünemiyorum.
20. (0) Son zamanlarda cinsel konulara olan ilgimde bir değişme fark etmedim.
(1) Cinsel konularla eskisinden daha az ilgiliyim.
(2) Cinsel konularla şimdi çok daha az ilgiliyim.
(3) Cinsel konulara olan ilgimi tamamen kaybettim.
21. (0) Bana cezalandırılmışım gibi gelmiyor.
(1) Cezalandırılabileceğimi seziyorum.
(2) Cezalandırılmayı bekliyorum.
(3) Cezalandırıldığımı hissediyorum.
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EK 2
Psikolojik İyi Oluş Ölçeği
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EK 3
Müdahale Araştırması Veri Toplama Formu
Adı – soyadı:
DEMOGRAFİK BİLGİLER
Cinsiyeti: (1) erkek

(2) kadın

Yaşı:
Eğitim durumu: (1) ilkokul
Medeni durumu: (1) bekar
İşi: (1) işsiz

(2) ortaokul (3) lise
(2) evli

(2) ev hanımı

(3) dul

(6) yüksekokul/üniversite
(4) boşanmış/ayrı

(3) memur/işçi

(4) serbest

(5) emekli

öğrenci

KLİNİK BİLGİLER
Tanı: (1) Bipolar I bozukluk

(2) Bipolar II Bozukluk

Bipolar bozukluğa eşlik eden hastalık: (1) Yok

(2) Tiroid

(3) Diğer

…………………..
Hastalık süresi (yıl):
Geçirilen toplam atak sayısı:
İlk geçirilen atak tipi: (1) Depresyon

(2) Mani (3) Hipomani (4) Karma

İlk atakta psikotik belirtiler görüldü mü? (1) Evet

(2) Hayır

Son geçirilen atak tipi: (1) Depresyon (2) Mani (3) Hipomani
Hastaneye yatış oldu mu? (1) Evet

(2) Hayır

Oldu ise, hastane yatışlarının toplam sayısı ………………..
Son yatışından bu yana geçen süre: …………………….
Kullanılmakta olan ilaçlar:
	
  
	
  

(4) Karma

(6)
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EK 4
YAŞAM DOYUMU ÖLÇEĞİ

Aşağıdaki ifadelere katılıp katılmadığınızı görüşünüzü yansıtan rakamı
maddenin başındaki boşluğa yazarak belirtiniz. Doğru ya da yanlış cevap
yoktur. Sizin durumunuzu yansıttığını düşündüğünüz rakam bizim için en
doğru yanıttır. Lütfen, açık ve dürüst şekilde yanıtlayınız.

7 = Kesinlikle katılıyorum
6 = Katılıyorum
5 = Çok az katılıyorum
4 = Ne katılıyorum ne de katılmıyorum
3 = Biraz katılmıyorum
2 = Katılmıyorum
1 = Kesinlikle katılmıyorum

_____ Pek çok açıdan ideallerime yakın bir yaşamım var
_____ Yaşam koşullarım mükemmeldir
_____ Yaşamım beni tatmin ediyor
_____ Şimdiye kadar, yaşamda istediğim önemli şeyleri elde ettim
_____ Hayatımı bir daha yaşama şansım olsaydı, hemen hemen hiçbir şeyi
değiştirmezdim
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EK 5
ETİK KURUL DEĞERLENDİRME RAPORU
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EK 6
ARAŞTIRMA AMAÇLI ÇALIŞMA İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
(Hasta Grubu)
Çalışmanın Adı:

Bipolar Bozuklukta Bütüncül Bilişsel Modelin Grup-Temelli

Müdahalesinin Etkililiği
Sayın Katılımcı,
Bipolar bozukluğun psiko-sosyal tedavisinde kullanılmak üzere yeni geliştiren bir
modelin grup uygulamasındaki etkililiğiyle ilgili bir araştırma yapmaktayız. Sizin de bu
araştırmaya katılmanızı öneriyoruz. Ancak hemen söyleyelim ki bu araştırmaya katılıp
katılmamakta serbestsiniz. Çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır.
Kararınızdan önce araştırma hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Bu bilgileri okuyup
anladığınızdan emin olduktan sonra araştırmaya katılmak isterseniz bu formu
imzalayınız.
Araştırmanın başlangıcında ve sonunda sizinle görüşmeler yapılacaktır. Bu görüşmede
geçmiş tedavi deneyimleriniz ve psikoterapiyle ilgili görüşleriniz alınacaktır. Ayrıca
araştırmayla ilgili bazı soru formlarını doldurmanız istenecektir. Bu konudaki
katılımınız araştırma için değerlidir. Elde edilen veriler kimlik bilgileriniz saklı
tutularak bilimsel nitelikli yayınlarda kullanılabilir. Bu amaçların dışında bu kayıtlar
kullanılmayacak ve başkalarına verilmeyecektir.
Bu araştırmaya katılmayı kabul ederseniz grup oturumları Prof. Dr. Ferhunde Öktem’in
danışmanlık vereceği Uzman Psikolog Zeynep Maçkalı tarafından yürütülecektir.
Uygulanacak grup çalışması 8 hafta sürecektir. Araştırma süresince sizden beklenen
haftada bir gün belirlenen saatte grup çalışmalarının yapılacağı yerde bulunmanız, grup
çalışmasına gelemeyeceğiniz durumlarda bunu önceden haber vermeniz ve size verilen
görüşme formlarını doldurmanızdır. Grup çalışmaları sürecinde psikiyatrik bir
müdahale gerektiği tespit edildiği takdirde psikiyatrik yönlendirme yapılacaktır.
Sorununuzla ilgili olarak burada uygulanacak tedavi bilişsel-davranışçı terapi
yaklaşımına dayanmaktadır. Bu tedavi dışında da farklı tedavi yöntemleri mevcuttur.
Sorununuzla ilgili ilaç tedavileri ve başka bir takım tedavi yöntemleri de vardır.
Uygulanacak terapi yönteminin etkililiği ve geçerliliği bilimsel çalışmalarla
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gösterilmiştir ve dünyanın her yerinde yaygın olarak uygulanmaktadır. Ayrıca
araştırmaya seçilmenizin nedenlerinden biri sahip olduğunuz bozukluğun bu yöntemlere
uygun olmasıdır. Bununla birlikte, eğer araştırma sırasında başka bir tedavi
yönteminden daha fazla yararlanacağınız düşünülürse, bu yöntemlere yönlendirilmeniz
yapılacaktır. Bu durum araştırmanın amacı açısından uygun değilse araştırma dışı
tutulacaksınız. Başka bir deyişle, sizin yararınız araştırma amacının önünde tutulacaktır.
Bu araştırmaya katılmayı kabul ettiğiniz takdirde, bu konuda eğitim almış bir psikolog
tarafından görülme şansı kazanmış olacaksınız. Bu görüşmeler için sizden herhangi bir
ek ücret talep edilmeyecektir. Bununla birlikte size herhangi bir ödeme yapılmayacak
ve tazminat talebi kabul edilmeyecektir.
Bu araştırmaya katılmayı tercih etmeyebilirsiniz. Projenin yürütülmesi sırasında
herhangi bir neden göstermeden çekilebilirsiniz ancak araştırmacıları zor durumda
bırakmamak için araştırmadan çekileceğinizi önceden bildirmeniz gerekmektedir.
(Katılımcı Beyanı)
Sayın Uzm. Psk. Zeynep Maçkalı tarafından bir araştırma yapılacağı belirtilerek bu
araştırma ile ilgili yukarıdaki bilgiler bana aktarıldı. Bu bilgilendirmeden sonra böyle
bir araştırmaya katılımcı olarak davet edildim.
Eğer bu araştırmaya katılırsam uzman ile aramda kalması gereken bana ait bilgilerin
gizliliğine bu araştırma sırasında da büyük özen ve saygı ile yaklaşılacağına
inanıyorum. Araştırma sonuçlarının bilimsel amaçlı kullanım sırasında kişisel
bilgilerimin ihtimamla korunacağı konusunda bana yeterli güven verildi.
Projenin yürütülmesi sırasında herhangi bir neden göstermeden araştırmadan
çekilebilirim (Ancak araştırmacıları zor durumda bırakmamak için araştırmadan
çekileceğimi önceden bildirmemin uygun olacağının bilincindeyim). Ayrıca tıbbi ve
psikolojik durumuma herhangi bir zarar verilmemesi koşuluyla araştırma dışı
tutulabilirim.
Araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk altına
girmiyorum. Bana da bir ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca herhangi bir tazminat talebim
olmayacaktır.
Araştırma sırasında bir sorunla karşılaştığımda herhangi bir araştırmacıyı hangi telefon
ve adresten arayabileceğimi biliyorum.
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Bu araştırmaya katılmak zorunda değilim ve katılmayabilirim. Araştırmaya katılmam
konusunda zorlayıcı herhangi bir davranışla karşılaşmış değilim.
Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış durumdayım. Kendi başıma belli
bir düşünme süresi sonunda adı geçen araştırma projesinde katılımcı olarak yer almaya
kararını aldım. Bu konuda yapılan daveti büyük bir memnuniyet ve gönüllülük
içerisinde kabul ediyorum.
İmzalı bu form kağıdının bir kopyası da bana verilecektir.
Katılımcı
Adı, soyadı:
Adres:
Tel.
İmza

Araştırmacı
Adı soyadı, unvanı: Uzm. Psk. Zeynep Maçkalı
Tel. 533 206 9091
İmza
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EK 7
Kaynaklar ve Güçlü Yanlar Listesi
Hepimiz için sahip olduğumuz güçlü yanlarımızı ve kaynaklarımızı unutmak çok
kolaydır. Aşağıdaki tabloda insanların sahip olabileceği farklı kaynak/ güçlü yanları
görebilirsiniz. Bunlar kendi kaynaklarınızı keşfetmeniz için size yol gösterici olacaktır.
Kendinize güveninizin düşük olduğu bir zamanda, yapabildiklerinizin yanına işaret
koymak kendinizi biraz daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir. Her işaretlenen kaynak
veya güçlü yan, sizin zaman içinde iyileştiğinizi/iyileşebileceğinizi gösterecektir.
Kendine veya Bir Başkasına İlgi Gösterme
- Kendime iyi gelecek bir şey yaptım (ör. banyo yapmak, duş almak, güzel bir yemek
yemek)
- Bugün yaptığım bir şey için kendimi övdüm.
- Başka bir insanın dertlerini dinledim.
- Başka bir insana bir işi gerçekleştirme konusunda yardım ettim.
- Başka bir insana yararlı bir bilgi verdim veya öneride bulundum.
- Söylediği veya yaptığı bir şey için birine teşekkür ettim.
- Bir bitkiye, hayvana veya insana baktım/ bakımına yardım ettim.
Beceriler
- Evimle ilgili bir iş yaptım (ör. temizlik, ütü yapmak, yemek pişirmek, bahçe işleri
yapmak)
- Hoşuma giden bir şey yaptım. (ör. kitap okumak, TV seyretmek, spor yapmak, bulmaca
çözmek)
- Hoşuma giden bir şey ürettim (ör. resim yapmak, şarkı söylemek, hikaye yazmak,
kurabiye pişirmek)
- İşimi yaptım veya planladığım bir işte bir adımı gerçekleştirdim.
Deneyim
- Geçmişte yaptığım iyi veya hoşuma giden bir şeyi hatırladım.
- Benim için faydası olacak bir bilgiyi veya beceriyi hatırladım.
Bilgi
- Bir kitaptan, magazinden, gazeteden veya televizyondan bir şey öğrendim.
- Başka bir insanla konuşarak bir şey öğrendim.

__
__
__
__
__
__
__

__
__
__
__

__
__
__
__

İletişim
- Biriyle yüzyüze veya telefonda konuştum.
- Bugün bir mektup veya e-posta yazdım.

__
__

İlişkiler
- Başka bir insanla eğlenceli bir şey yaptım.
- Başka bir insanla bir iş üzerine çalıştım.
- Başka bir insanla birlikte güldüm.

__
__
__

Baş etme
- Kaygılı hissetmeme rağmen, yapmayı istediğim bir şeyi yaptım.
- Bir durumda yapmam gerekeni yaptım ve yönetim şeklimden memnun oldum.
- Nasıl hissettiğime dair kendime dürüst oldum.
- Zor bir durumla baş etmek için bir an durup düşündüm ve her zamankinden farklı bir
tepki verdim.

__
__
__
__
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İlk oturumda sizlere bu grup çalışmasından neler beklediğiniz,
hangi değişimleri elde etmek istediğiniz sorulmuştu. Aşağıdaki
bölümde yer alan ölçeklerde her bir hedefiniz için bu çalışmanın
size ne kadar yardımcı olduğunu derecelendirin.
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