Bedene Gelmiş (Embodied) Tıp olarak Aşk
C. Sue Carter
Direktör, Kinsey Enstitüsü
Özet
Hisleri olan bir tür olarak insanlar, “aşk” dediğimiz muhteşem takıntının
kökenine dair yeni bir bakış açısının eşiğindedirler. Sağlıklı ilişkilerin hastalığa karşı
koruyabileceği ve hastalık karşısında vücudu iyileştirebileceği iyi bilinmektedir. Olumlu
ilişkiler olmadan, özellikle erken yaşlarda insanlar, temel biyolojik ihtiyaçlarının tümü
karşılansa bile, gelişemezler. “Kaybedilen aşk”, stres ve travmanın en güçlü biçimlerinden
biridir. Ancak, aşkın koruma ve iyileştirme mekanizmaları, daha şimdi belirgin hale
geliyor. Sevgi, evrimsel geçmişimizin merceği ve çağdaş fizyolojimizin ışığında en kolay
biçimde anlaşılabilir. Bu hikayenin merkez üssünde, bir memeli hormonu, oksitosin ve
daha eski bir molekül olarak bilinen vazopressin buunmaktadır. Sevginin bu biyokimyasal
yapı taşları insanlara özgü değildir ve diğer sosyal türlerle ortaktır. Diğer memelilerdeki
sosyal davranışların araştırılması yoluyla, sevginin iyileştirici gücünün arkasında yatan
aynı fizyolojinin enflamasyonu azalttığını, otonom sinir sistemini, bağışıklık sistemini ve
hatta mikrobiyomu düzenlediğini öğreniyoruz. Dahası, oksitosin-vazopressin sistemi,
yaşam süresi boyunca deneyimle düzenlenir; öyle ki bu hem sevginin hem de zorlukların
kalıcı fiziksel sonuçlarını açıklamaya yardımcı olur. Sosyal bağlar ve ebeveynlik
biyolojisini inceleyerek, insanların sevgiyi deneyimlemelerine ve onu bedene
getirmelerine izin veren yolları açığa çıkarıyoruz.
Anahtar kelimeler: Oksitosin, sevgi, tek eşlilik, yetiştirilme

Beden Psikoterapisi Dahilinde Bilim ve Araştırmaya Dair Daha İyi Bir Anlayışa
Doğru İlerleme: 1. Bölüm
Courtenay Young & Herbert Grassmann
Özet
Üç bölümlü bu makale şunlara göz atmaktadır :
Bölüm 1: EABP Bilim ve Araştırma Komitesi girişimlerinin “tarihi”
Bölüm 2: Beden Psikoterapisine uygun farklı araştırma türleri
Bölüm 3: Beden Psikoterapisinde daha iyi bir araştırma kültürüne yönelik gelecek
gelişmeler için olasılıklar
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Psikoterapinin herhangi bir dalı (ya da ‘anaakım' psikoterapi), genel psikoterapi
camiası içinde ya da üniversitelerle, hükümetlerle, sağlık bakanlıkları ya da halkla birlikte
iken bir duruşa sahip olacaksa psikoterapinin birçok ve çeşitli farklı modalitelerinin
etkinliğinin ve etkililiğinin araştırılması kesinlikle gereklidir. Oldukça yakın bir zamana
kadar, Beden Psikoterapisi alanı teoride oldukça güçlüydü. Ayrıca birçok farklı modalite
ve yöntemin klinik uygulamalarında (yakın zamana kadar) yeterince iyi olmuştur; ancak
aslına uygun araştırmalar anlamında kesinlikle zayıf kalmıştır. Bu makalede, Beden
Psikoterapisi araştırmalarının farklı yönleri keşfedilmiştir. Beden Psikoterapisi alanındaki
araştırma, hem eğitimde hem de uygulamada teşvik edilmesi gereken profesyonel bir kültür
geliştirmenin önemli bir parçası olarak görülmektedir. Dahası, üniversitelerdeki araştırma
bölümleriyle (çok daha iyi => iyi) bağlantılara ihtiyacımız var. Bu nedenle, bir
‘klinisyen'in, Beden Psikoterapisi alanında yeterince eğitilmiş olması ve (umarım) bir
Beden Psikoterapistinin meslekî yetkinliklerini gösterebilmesinin yanında, potansiyel bir
araştırmacı-uygulayıcı olarak, ek bir rolü (veya bir dizi yetkinliği) vardır. Şimdi bu ek
rolün, genellikle psikoterapi camiasında, özellikle de hümanist ve beden odaklı (somatik)
psikoterapilerde - bilimsel araştırma konusunda sıklıkla olumsuz algılamalar - veya
araştırma ihtiyacına yönelik sözde bağlılık- olduğu için, geliştirilmesi ve teşvik edilmesi
gerekiyor. Bu geniş arkaplanın bir kısmına ve Beden Psikoterapisine yönelik araştırmalarla
ilgili daha yeni gelişmelerden bazılarına değinildi, ancak bu makale şimdi ve özellikle
gelecekte Beden Psikoterapisinde sağlam bir 'araştırmacı-uygulayıcı' kültürünün
geliştirilmesine odaklandı .
Anahtar kelimeler: Beden Psikoterapi Araştırması, Aslına Uygun Beden Psikoterapi
Araştırması, Kanıt-Odaklı, Kanıta Dayalı, Uygulayıcı Tabanlı Araştırma, Araştırma Eğitim
Modülü, Uygulayıcı Araştırma Ağı, Örnek Olaylar
Beden Psikoterapisi Uygulaması ve Araştırması
Beden Psikoterapisi Uygulayıcıları Arasında Bir Anket
Biljana Jokić, Frank Röhricht and Courtenay Young
Özet
Psikoterapi uygulaması ve araştırmasının birbirini tamamlaması beklenir. Ancak,
aralarındaki bağlantılar genellikle sadece zayıf bir şekilde geliştirilmiştir. Bu çalışma,
Beden Psikoterapisi (BP) uygulaması ve Beden Psikoterapistleri arasında araştırma
kaynakları hakkında bilgi toplamak amacıyla tasarlandı ve yürütüldü. Online ankete 36
ülkeden toplam 404 Beden Psikoterapisti katıldı.
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Bulgular, şu anda farklı ülkeler bünyesinde ve arasında uygulanmakta olan çok
çeşitli BP modalitelerine dair büyük bir çeşitlilik ortaya koydu, özellikle de Beden
Psikoterapistlerinin sosyo-demografik karakteristikleri bakımından: Katılımcılarının %
66,4'ü, 50 yaşın üzerindeydi, BP’nin hem uygulama hem araştırmasında genç
popülasyonunun yetersiliğini göstermekte. Terapistlerin çoğu yetişkinler için ve
çoğunlukla özel muayenehanelerde bireysel seanslar biçiminde BP sağlarken sadece birkaç
BP uygulayıcısı ana akım sağlık kurumlarında çalışmaktadır. Sonuçlar aynı zamanda, BP
uygulayıcıları arasında manidar bir araştırma bilgisi, araştırma konusunda manidar bir
deneyim ve ilgi olduğunu göstermektedir. Ancak Beden Psikoterapisindeki bu araştırma
kaynaklarının uygulanmasında eksiklik göze çarpmaktadır. Sonuçlar, pratik çıkarımlar
üzerinde durularak tartışılmıştır: Diğer bir deyişle, BP eğitim okullarının uygulayıcılar
arasında araştırma kültürünü arttırmadaki olası rolü; BP deneyimlerinin ve araştırmaların
farklı ülkeler (ve diller) arasında paylaşılmasının önemi; Araştırma kapasitelerini
güçlendirmek ve BP'de ilgi çekici olan uygulamalı bedene gelme (embodiment) düşüncesi
hakkında bilgi birikimi yapmak için uygulayıcılar ve akademik gruplar arasındaki
işbirliğini geliştirme ihtiyacı tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: beden psikoterapisi, profesyonel uygulama, deneysel olarak
desteklenen psikoterapiler, anketler, psikoterapistler
Vaka Çalışmaları Hakkında
Ve Vücut Psikoterapisi Vaka Çalışmaları
(veya onların eksikliği)
EABP 2018 Kongre Bilimsel Sempozyumu’ndaki bir sunum
Courtenay Young
Özet
Bu, Atina’daki 2018 EABP Kongresi’ndeki Bilimsel Sempozyumda sunumun metnidir.
EABP web sitesinden erişilebilen çok sayıda slayt sunuma eşlik etmiştir.
Anahtar Kelimeler: beden psikoterapisi, vaka çalışmaları
Nitel Araştırmaya ve Temellendirilmiş Teoriye Giriş
Christina Bader Johansson
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Özet
Bu makalede, tefeffür eden uygulayıcı kavramı, kanıta dayalı uygulama ve nitel
araştırma yapmanın farklı yolları sunulmaktadır. Nitel araştırma, “ne” ve “nasıl” ile
başlayan soruları sorarak, bir fenomen (olgu) için tipik olan belirgin niteliği arar. Nitel
araştırmalarda günümüzde en yaygın yöntemlerden biri Temellendirilmiş Teoridir
(Grounded Theory). “Anlam taşıyan birimler” deseni, diğer tüm gözlemler arasında
görünür hale gelir veya daha sonra kategorilere kodlanan açık sorulara yönelik cevaplar
olurlar. Bu kodlama işlemi, bir olgunun merkezî anlamını kristalleştiren bir temanın
doygunluğu gerçekleşene kadar sürekli bir karşılaştırma olarak tanımlanır. Nitel
araştırmalarda geçerlilik ve güvenilirlik temalarına dair bazı yararlı standartlar
sunulmaktadır.
Anahtar kelimeler: nitel araştırma, temellendirilmiş kuram, sürekli karşılaştırma,
doygunluk

Beden Psikoterapisi Uygulamalarında Bir Araştırma Aklı Geliştirme
EABP 2018 Kongresi’nde Sunum
Bilim & Araştırma Komitesi (SRC) Sempozyumu
Zoe Schillat
Özet
Aşağıdaki sunum, araştırmanın ve klinik aklın eğitilip geliştirilebileceği bir saha
olarak, ilgili literatürde tanımlandığı ve vaka çalışmaları konularında olduğu gibi, Beden
Psikoterapisindeki (BPT) araştırma ve klinik uygulama arasındaki ilişki ve etkileşimle
ilgili konulara değinmektedir. Ayrıca, Yunan Beden Psikoterapisi Derneği’nin (PESOPS)
Bilimsel Komitesi tarafından düzenlenen ve “devam eden bir çalışma” etkinliği olarak,
vaka çalışmaları yazma ve yayınlama konusunda dernek üyelerinin bilgilendirilmesi ve
teşvik edilmesine değinilmektedir.
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Anahtar kelimeler: BPT'de Araştırma ve Klinik Uygulama, Vaka İncelemeleri ve EABP
Kılavuz Yönergeleri, Araştırma Aklını Geliştirme, “Devam Eden Çalışma” Etkinliği

Türkiye’de Beden Psikoterapisi Faaliyetleri
Celâl Eldeniz
Özet
Beden Psikoterapisi, Türkiye'de oldukça yeni bir psikoterapi yöntemidir.
Reich ve Lowen tarafından yazılmış birkaç kitabın Türkçe yayınları, son on yıldır
süregelen eğitimler vardır. Ancak, Türkiye'de sertifikalı Beden Psikoterapistleri
bulunmamaktadır. Öte yandan, Türkiye'de bir ulusal psikoterapi derneğinin
olmayışı, gelecek Beden Psikoterapistlerinin eğitim ve sertifikalandırma
süreçlerini takip etmek ve düzenlemek için bir Beden Psikoterapisi derneğinin
gerekliliğini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, Beden Psikoterapisi Derneği’nin
yakın zamanda kurulması muhtemeldir ve bu, Türkiye'de etkin bir Beden
Psikoterapisi topluluğu oluşturmasına da hizmet edecektir.
Anahtar Kelimeler: Beden Psikoterapisi, Eğitim, Psikoterapi Derneği, Başlangıç,
Türkiye
Web Seminerleri İncelemeleri:
1. "Homo neuroticus" un geleceği için hazır mıyız ve psikoterapi nasıl değişecek?
Mariana Todorova
Özet
Yapay Zeka (AI), biyolojik birer algoritma olarak insanlar, sanal gerçeklik, 2'den
fazla ebeveyn, hologramlar karşısında insanlar, tıp sayesinde uzatılmış yaşam devamlılığı
... halihazırda karşılaştığımız bu trendler insanların duygularını, insanların yaşamlarını,
onların gerçekliklerini ve psikoterapistler olarak mesleğimizi nasıl şekillendirecek.
Anahtar Sözcükler: kazanç, topluluk, paylaşım, teknoloji, dijitalleşme, beden
psikoterapisi, sanal ve karma gerçeklik
2. Kimlik ve ayrışma arasındaki yeni öznellik biçimleri
Visit us:
www.ibpj.org
Write to us: Madlen Algafari
editorinchief@ibpj.org
Aline La Pierre
deputyeditor@ibpj.org
Antigone Oreopoulou managingeditor@ibpj.org

Maurizio Stuipiggia
Özet
Biz diyaloğuz: kişinin kendisiyle ve diğer kişilerle. Zihinsel bozukluk, onun
aracılığıyla kişisel kimliğimizi ve dünyadaki konumumuzu inşa etmek ve sürdürmek için
çabaladığımız diyalogdaki kesintidir. Bir kişinin içinde mesken olan başkalıkla (alterity)
ve diğer kişilerde bedenlenmiş başkalıkla olan diyaloğundaki kriz zihinsel bozuklukların
merkezindedir.
Yaşamlarımızın disosiyatif koşullarının arttığı bir dönemde, ben Kendi (Self) ve
Öteki arasındaki ilişkiyle ilgili düşüncelerimi belirtmek istiyorum. Topluluk olarak olduğu
kadar bireysel olarak da, artan bir alarm seviyesiyle alakalı olarak, artan bir yalnızlık,
sosyal ve duygusal izolasyon duyguları yaşıyoruz.
Anahtar Sözcükler: öznellik biçimleri, kimlik, disosiasyon, sanal ve karma
gerçeklik, güvenlik, ilişki, diyalog, duraklama, iç örgütlenme
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