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issosiyatif kimlik bozukluğu (DKB), erken yaşta başlayan ve yenileyici ço-
cukluk çağı ruhsal travmaları, bilinç kesintileri, öfke patlamaları, “dissosi-
yatif anguaz”, kendine zarar verme davranışları, ve intihar girişimleri ile

karakterize eştanılı, kronik ve karmaşık bir psikiyatrik durumdur.1 Bireyin dissosi-
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Travma Merkezli Alyans Model Terapi:
Dissosiyatif Kimlik Bozukluğunun

Psikoterapisi

ÖÖZZEETT  “Travma Merkezli Alyans Model Terapi” (TMAMT) Öztürk tarafından dissosiyatif kimlik
bozukluğunun psikoterapisi için geliştirilmiştir. TMAMT modelinde alter kişiliklerin alyansı önemli
bir konudur. Bütün negatif doğadaymış gibi görünen ya da olan alter kişilikler kişiliklerle psikote-
rapi içerisinde alyans (ittifak) kurulabilmektedir. Dissosiyatif kimlik bozukluğuna özgü olan
TMAMT, özellikle dissosiyatif kimlik bozukluğunun tedavi süresini kısaltmak amacıyla uzun yıl-
lar sadece bu psikiyatrik tanı grubu ile ilgili olarak yoğun bir şekilde çalışan Öztürk’ün mesleki tec-
rübelerine dayanarak yapılandırılmıştır. Bu açıdan dissosiyatif kimlik bozukluğunun kısa dönem
psikoterapisi olarak da düşünülebilir. TMAMT, genel olarak dissosiyatif kimlik bozukluğunda ev-
sahibi (host) ve alter kişiliklerin alyansı sonrasında travmanın proses edilmesine odaklı, travma
merkezli, stratejik ve hem krize müdahale, hem de entegratif bir psikoterapi yöntemidir. TMAMT,
“çok odaklı terapötik alyans”, “kısa süreli ve etkin travma çalışması”, “dissosiyatif kimlik bozuklu-
ğuna özgü “krizlere entegre edici müdahale ve kontrol”, “host ve alter kişiliklerin misyonları ve
stratejik işlevleri”, “güvensiz bağlanma ve patojen aile dinamiklerine çözüm odaklı yaklaşımlar”,
“host ve alter kişiliklerin farklı zaman algısı ve bilişsel çarpıtmalarının düzeltilmesi”, “entegrasyon;
host üzerinden yapılan birleşmeler” ve “entegrasyon sonrası kendileşme psikoterapisi” olmak üzere
birbiriyle bağlantılı sekiz ana faz (evre) üzerine kurulmuştur. Her ana evre yaklaşık üç haftalık pe-
riyotlardan oluşur ve dissosiyatif kimlik bozukluğunun psikoterapisi yaklaşık altı ayda tamamlanır.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Travma merkezli alyans model terapi;
dissosiyatif kimlik bozukluğunun psikoterapisi; çocuk istismarı

AABBSS  TTRRAACCTT  “Trauma Based Alliance Model Therapy” (TBAMT) was developed by Öztürk for the
psychotherapy of dissociative identity disorder. Alliance with alter personalities is an important
issue in TBAMT model. Alliance can be formed with all alter personalities that seem like or situ-
ated in negative nature. TBAMT, which is specific to dissociative identity disorder, was structured
based on proffessional experinces of Öztürk, who  has been working intensively and only with this
psychiatric diagnosis group for long years in order to shorten the duration of the treatment period.
Thus, it can also be considered as short-term psychotherapy of dissociative identity disorder.
TBAMT is generally a trauma centered, strategic, both crisis intervention and an integrated psy-
chotherapy method focused on the processing of trauma following the alliance of the host and alter
personalities in dissociative identity disorder. TBAMT is based on eight main phases linked to each
other; “multifocal therapeutic alliance”, “short-term and efficient trauma practice”, “integrative in-
tervention and control” specific to dissociative identity disorder, “missions and strategic functions
of host and alter personalities”, “solution oriented approaches to insecure attachment and pathogen
family dynamics”, “correction of different time perceptions and cognitive detortions of host and
alter personalities”, “integration; fusions with host” and “post-integration autonomy psychother-
apy”. Every basic phase has three-week periods and  the treatment of dissociative identity disorder
is completed nearly in  six months.

KKeeyywwoorrddss::  Trauma based alliance model therapy; psychotherapy of dissociative identity disorder;
child abuse
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yojen doğası, farklı kişilik durumlarının ve kişinin oto-
biyografisindeki sürekliliği bozan tekrarlayıcı amnezile-
rin meydana gelmesi süreci ile birlikte kimlik duygusunda
belirgin bozulma ya da entegrasyon kaybı ile karakterize-
dir.1,2 Bu kişilik durumları (alter kişilikler), dissosiyatif bi-
reyde sıklıkla kontrolü ele alır veya bireyin benlik algısını
ve temsilini belirli ölçülerde etkiler. Host (ev sahibi) ki-
şilik ve daha büyük bir oranda alter kişiliklerle çalışmak,
DKB vakalarının psikoterapisinin temelini oluşturmak-
tadır.1-3 

DKB, çocukluk ve ilk ergenlik dönemindeki çok sa-
yıda ve ilişkisel doğadaki çocukluk çağı istismarı veya
ihmalini içeren olumsuz çocukluk çağı yaşantıları ile iliş-
kili kronik travma sonrası bir sendromdur.2-4 DKB, epi-
zodik olarak farklı alter kişiliklerden birinin kontrolü ele
alması durumunda kimlikteki belirgin bozulmalar, yi-
neleyici “dissosiyatif angoisse” ve “dissosiyatif amnezi-
ler” ile klinik olarak karakterizedir.1 DKB vakalarında bu
yineleyici “dissosiyatif amneziler”, otobiyografik hafıza
ve kimlikte fonksiyonel bozulmalara yol açar. DKB,
erken yaşta başlayan kronik çocukluk çağı travmalarına
karşı bireyin kendisini yeniden kimliklendirme çabasıdır
ve farkında olmadan yaptığı bu kimliklendirme çabası
aslında onun travmalara karşı bir savunma sistemi olarak
başlamış olup zamanla bir psikiyatrik hastalığa dönüşür.

DİSSOSİYATİF KİMLİK BOZUKLUĞUNUN
PSİKOTERAPİSİ

DKB’nun tedavisi bir ruh sağlığı uzmanı için aslında tam
bir “krize müdahale” terapisidir.1 DKB’ nun psikoterapi-
sinde, klinisyenler arasında en sık kullanılan tedavi, “sta-
billeştirme” (günlük krizleri yatıştırma), “travma
çalışması” (travmatik yaşantıların ayrışmış kısımlarını
anlama) ve “birleştirme” (farklı zihinsel yapıları bir araya
getirme) aşamalarından oluşan faz odaklı psikoterapi-
dir.3,4,5 Bu tedavi yöntemi, görece uzun süreli bir teknik
olarak DKB psikoterapisinin nerdeyse tüm temel unsur-
larını kapsar ve genellikle DKB’nun etkin psikoterapisi-
nin yapılabilmesi için tedavinin belirli aşamalarında
terapistin bir becerisi olarak alter kişiliklerle çalışma uz-
manlığını gerektirir.3

DİSSOSİYATİF KİMLİK BOZUKLUĞUNUN KISA SÜRELİ
PSİKOTERAPİSİ

Günümüzde DKB ile ilgili var olan hem teorik ve hem de
klinik yaklaşımlar, değişen ve başlangıç aşamasında
yavaş da olsa farklılaşarak dissosiye olan bireylerin bu
dissosiyatif doğasını ancak belirli ölçüde açıklayabil-
mektedir. Özellikle DKB’ nun uzun sürebilen klasik te-

davi yaklaşımları, bu vakaları psikoterapi adına daha da
dirençli bir yapıya sürükleyebilmektedir. Bu açıdan gü-
nümüzde DKB’ nun tedavisinde hem bu vakalar hem de
bu alanda çalışan uzmanlar adına daha “kısa süreli psi-
koterapi” yaklaşımları oldukça önem kazanmıştır.
Çünkü travma kökenli her psikiyatrik hastalık kadar
DKB’nun da tedavisi, vakanın travması ile baş edebil-
mesi, fonksiyonelliğini geri kazanabilmesi ve çevre ile
uyumunun yeniden sağlanabilmesi adına var olan belirli
ölçüdeki ruhsal bütünlüğüne de zarar vermeden müm-
kün olan en kısa sürede yapılabilmelidir.1

Genellikle, olağan tedavi yaklaşımları, alter kişilik-
lerle çalışma, tarafsız bir şekilde onlarla anlaşma sağlama,
onların travma ile ilişkili bilişsel hatalarını düzeltme ve
birleşme ritüellerini değerlendirme gibi temel kuralları
vurgular. Fakat alter kişiliklerle ilgili daha özel bir tekni-
ğin, örneğin ve algoritmaların eksikliği DKB tedavisini,
ortalama klinisyenler için bir zorluk haline getirebilmek-
tedir..5 Bu alanda çalışan pek çok uzman DKB psikoterapi-
sinde alter kişiliklerle çalışmanın önemini vurgular.
Ancak bu konunun tedavide nasıl ele alınacağı ile ilgili
detaylı bilgileri çoğu zaman kolay anlaşılabilir bir şekilde
ifade edemez. Hatta alter kişiliklerle çalışmanın ötesinde
dissosiyasyon konusu genç akademik kitlenin yoğunlaşan
tüm ilgisine rağmen maalesef ülkemizde hala ruh sağlığı
uzmanları tarafından anlaşılabilir bir şekilde aktarıla-
mamakta ve “travma ve dissosiyasyon ilişkisi” üzerine
olan psikolojik dinamikler yeterince çalışılamamaktadır.
Psikotarih duayeni olan deMause ise, on yıllardır ço-
cukluk çağı travmalarının tarihçesini aktaran pek çok
makalesinde kuşaklararası eksende “travma ve dissosi-
yasyon” ilişkisini oldukça anlaşılır ve net bir şekilde ifade
edebilmektedir.6,7 Öztürk ise ülkemizde “kuşaklar arası
travma geçişi” üzerine hem bilimsel çalışmaları hem de
yürüttüğü tez danışmanlıkları ile klinik psikoloji ekse-
ninde “travma ve dissosiyasyon” ilişkisini uzun yıllardır
çalışmaya ve konuyu anlaşılabilir bir şekilde aktarmaya
devam etmektedir.11,,44

DİSSOSİYATİF BOZUKLUKLAR ALANINDA UZMANLAŞMA VE
MALPRAKTİS

Ülkemizde dissosiyasyon alanında uzmanlaşmış oldukça
az sayıda klinik psikolog ve psikiyatr bulunmaktadır.
Özellikle travma önleme politikalarını yapılandırılması
adına da kronik çocukluk çağı travmalarıyla yakından
ilişkili olan dissosiyatif bozukluklara ruh sağlığı uzman-
larının verdikleri önem ve ilgi yetersizdir. Bunun sonucu
olarak da dissosiyatif bozukluk vakalarının psikoterapi
süreçleri mesleki tecrübesizlikten dolayı daha da uzaya-
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bilmekte hatta bu uzayan ya da başarısız psikoterapi sü-
reçleri uzman ve psikoterapistler adına tüm dünyada ol-
duğu gibi bizim ülkemizde malpraktis davalarına konu
olabilmektedir.1

DKB vakaları ile çalışmak bu alana özgü bir mes-
leki eğitim süpervizyon ve tecrübe gerektirir. Alanla ye-
terli bilgisi ve tecrübesi olmayan ruh sağlığı uzmanları,
DKB vakalarının psikoterapi sürecini uzatarak psikopa-
tolojik süreci daha da olumsuz bir hale getirebilmekte-
dirler. Bu nedenle mesleki olumsuzluk yaşanmaması
adına ruh sağlığı uzmanlarının hem bu alanla ilgili mes-
leki yeterliliklerini hem de kullandığı psikoterapi yön-
temini belgelendirebilir bir konumda olmaları
gerekmektedir. Yetersiz ve uzayan psikoterapi süreçleri,
pek çok DKB vakasında zaten hastalığın doğasında bu-
lunan kendine zarar verme ve intihar girişimlerini daha
da tetikleyebilmektedir.1,4

DİSSOSİYATİF KİMLİK BOZUKLUĞUNDA HOST VE 
ALTER KİŞİLİKLER

DKB’ ndaki alter kişilikler ile ilgili mevcut tanımlar bun-
ların kendi benlik algıları ve benlik temsilleriyle birlikte
farklı zihinsel durumları içerdiği varsayımına dayan-
maktadır.8 Öztürk’e göre her alter kişiliğin kendine özgü
misyon ve görevleri bulunmaktadır ki bunların psikote-
rapistler tarafından fark edilmesi tedavi süresinin kısala-
bilmesi adına oldukça önemlidir.1 Kluft, alter kişilikleri,
önemli rol alma ve rol yapma ile davranışsal canlandırma
kısımları ve intrapsişik kişilerarası ve çevresel uyaran-
lara duyarlı olan zihinsel içeriklerin ve işlevlerin seçici
mobilizasyonunun görece stabil ve devamlı kısmı olan
“ayrılmış bir kendilik durumu” olarak tanımlar. Bu ken-
dilik durumları, kendi kimlik ve düşünce algısına, dü-
şünce sürecini ve eylemlerini başlatma yeteneğine
sahiptir.9

Host kişilik, pek çok uzman için, zamanın büyük
bir kısmında kontrolü elinde tutan kişilik durumu olarak
kabul edilir. Ancak bazı DKB vakalarında zamanın
büyük bir kısmında kontrolü elinde tutan alter kişilik-
lere de rastlanmaktadır.1,9 Putnam, alter kişilikleri, “ol-
dukça kısıtlı repertuardaki davranışlar ve durumsal
hafıza ile bilincin yaygın duygulanım ve kendilik algısı
(beden imajını kapsar) etrafında organize olan oldukça
farklı durumlar’’ olarak kavramsallaştırmıştır.10

Alter kişilikler, host kişiliği etkisiz hale getirerek
etkileyebilir veya onunla yer değiştirebilir. Hatta psiko-
terapilerde ruh sağlığı uzmanları bile özellikle başlangıç
aşamasında host-alter kişilik ayrımını zor yapabilmek-
tedir. DKB vakalarının mesleki tecrübesizlikten dolayı

uzayan ya da uzatılan psikoterapilerinin hem psikotera-
pist hem de bu travma kökenli vakalar adına son derece
ciddi olumsuz sonuçları bulunmaktadır. Özellikle psiko-
terapist ile vaka arasındaki terapötik alyansı/ittifakı/kar-
şılılıklığı bozmakta ve vakayı eskisinden daha patojen
bir sürece götürebilmektedir.1,4

TRAVMA MERKEZLİ ALYANS MODEL TERAPİ 

Dissosiyatif kimlik bozukluğuna özgü olan “Travma
Merkezli Alyans Model Terapi” (TMAMT), Öztürk ta-
rafından geliştirilmiş olup özellikle DKB’nun entegras-
yon ve tedavi süresini kısaltmak amacıyla yapılan-
dırılmıştır. Bu açıdan DKB’ nun “kısa dönem psikotera-
pisi” olarak da düşünülebilir. Ülkemizde klinik psikolog
olarak Öztürk, yüzlerce dissosiyatif bozukluk vakasını
tedavi etmiş ve özellikle dissosiyatif kimlik bozukluğu-
nun tedavisi konusunda uzmanlaşarak “terapötik alyans”
kavramını dissosiyatif eksende ele alarak bu tedavi mo-
delini geliştirmiştir.1,11

Terapist ve hasta arasındaki uyum ve işbirliğine
odaklı olan terapötik ittifak (therapeutic alliance) tera-
pist ve hasta arasındaki ilişkinin doğasını açıklamak ama-
cıyla, Zetzel tarafından öncelikle psikoanalitik gelenekte
kavramsallaştırılan bir olgudur.11 Terapötik ittifak (al-
yans), dissosiyatif kimlik bozukluğunun psikoterapisinde
oldukça önemli bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır.
Dissosiye bireylerin psikoterapisinde bu terapötik alyans
kurulamazsa ya da kurulduktan sonra bozulursa tedavide
ciddi dirençler ve sorunlar oluşur.1,11 Terapötik ittifakta
bozulma, terapist ve hasta arasındaki ilişkinin niteliğinde
git gellerin ya da kopuklukların olması biçiminde ta-
nımlanmaktadır.12 Bordin’e göre bir ilişki bütünü olan
terapötik ittifak, terapist ve hasta arasında görevler ya da
belirli bir tekniğin uygulanması açısından yapılan bir an-
laşma, tedavinin amaçlarında ya da öngörülen sonuçla-
rındaki anlaşma ve terapist ve hasta arasındaki karşılıklı
güven ve kabulü içeren duygulanımsal bağ olmak üzere
üç yapının bileşiminden oluşmaktadır.13,14 Ross ve Hal-
pern ise dissosiyatif kimlik bozukluğunda özellikle per-
sekütör (düşman) alter kişilikle olan terapötik alyansın
gerekliliğinden sık olarak söz etmektedirler. Öztürk,
DKB’ nda host ve tüm alter kişiliklerle olan terapötik al-
yansın gerekliliğini önemle vurgulamaktadır.1,15

Terapötik alyansın kurulması bütün tanı grupla-
rında oldukça önemlidir. Ancak DKB’nda host ve alter
kişilikler olduğundan dolayı terapötik alyans (ittifak) bu
tanı grubunun doğasına (travmatize ve parçalı) özgü ola-
rak kurulmalıdır. DKB’ da daha önce belirtildiği üzere
bütün kişiliklerle terapötik ittifak kurulması gereklidir.
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Bunu gerçekleştirebilmek diğer psikiyatrik tanı grupla-
rına göre oldukça zordur ve DKB’na özgü yapılandırılmış
travma merkezli tedavi yaklaşımlarıyla bu terapötik itti-
fakın kurulması şarttır. Dissosiyatif vakalarda terapötik
ittifakın kurulabilmesi bu alanda uzun yıllar süren tec-
rübeyi ve yeni tedavi dinamik ve yöntemlerini uygula-
yabilme yeterliğini gerektirmektedir.1,16

Bu makalede travma merkezli olan bu modelin en
temel bazı tedavi ilkeleri üzerinde durulacaktır. DKB va-
kalarında sadece host kişilik ve tedavici arasındaki tera-
pötik işbirliği (alyans) yeterli olmamaktadır. Bu işbir-
liğinin ya da karşılılıklığının pek çok temel eksen üze-
rinde kurulması gerekmektedir. Bu tedavi modelinde,
öncelikle psikoterapist rehberliğinde; hem host ve alter
kişilikler ile psikoterapist arasında hem alter kişiliklerin
birbirleri arasında hem de alter kişiliklerle host kişilik
arasında üçlü bir terapötik alyans/ittifak/karşılıklılık
özellikle şarttır ve bu şart tedavinin ilk ve temel ekse-
nini oluşturur.

Öztürk’ün DKB’ nun tedavisi için geliştirdiği
TMAMT ile bütün negatif doğadaymış gibi görünen ya
da olan alter kişilikler kişiliklerle psikoterapi içerisinde
alyans (ittifak) kurulabilmektedir. Öztürk, dissosiyatif
kimlik bozukluğu vakalarındaki terapötik işbirliği ko-
nusunda “terapötik karşılıklılık” kavramını daha sık kul-
lanmaktadır. Terapötik karşılıklılık çok sayıda alter
kişiliği bulunan bu tanı grubunda daha kapsamlı ve çok
yönlü bir terapötik işbirliğine işaret etmektedir.
TMAMT, genel olarak DKB’ nda ev host ve alter kişilik-
lerin alyansı ya da “terapötik karşılılıklığı” sonrasında
travmanın proses edilmesine odaklı, klinik yönelimli,
travma merkezli, yapılandırılmış ve stratejik bir hem
krize müdahale hem de entegratif bir psikoterapi yönte-
midir.1,17

TMAMT, DKB vakalarının psikoterapilerinin yapı-
landırılması adına dissosiyatif süreçte “çok odaklı tera-
pötik alyans”, “kısa süreli ve etkin travma çalışması”,
“dissosiyatif kimlik bozukluğuna özgü krizlere entegre
edici müdahale ve kontrol psikoterapisi”, “host ve alter
kişiliklerin misyonları ve stratejik işlevleri”, “güvensiz
bağlanma ve patojen aile dinamiklerine çözüm odaklı
yaklaşımlar”, “host ve alter kişiliklerin farklı zaman algısı
ve bilişsel çarpıtmaları”, “entegrasyon; host üzerinden
yapılan birleşmeler” ve “entegrasyon sonrası kendileşme
psikoterapisi” olmak üzere birbiriyle bağlantılı sekiz ana
faz (evre) üzerine kurulmuştur. Entegrasyon aşamasına
kadar tüm evrelerde tedavi adına terapist ile host kişilik
arasında ve diğer alter kişilikler arasında kurulan alyans
kadar alter kişiliklerin hem birbiriyle hem de host kişi-

likle kuracağı alyans yani karşılılıklık, tedavinin temeli-
dir. Her ana evre yaklaşık üç haftalık periyotlardan olu-
şur ve dissosiyatif kimlik bozukluğunun psikoterapisi
yaklaşık altı ayda tamamlanır.

TMAMT’ de birinci evre, “çok odaklı terapötik al-
yanstır”. Birinci evrede host ve alter kişiliklerin hem te-
rapistle hem de birbirleriyle olan işbirliğinin (alyans)
en kısa sürede sağlanmalıdır. Daha önce belirtildiği
üzere dissosiyatif kimlik bozukluğu vakalarında sadece
host kişilik ve tedavici arasındaki terapötik işbirliği (al-
yans) yeterli olmamaktadır. Bu işbirliğinin ya da kar-
şılılıklığın pek çok temel eksen üzerinde kurulması
gerekmektedir. TMAMT’ de, öncelikle psikoterapist
rehberliğinde; hem host ve alter kişilikler ile psikote-
rapist arasında hem alter kişiliklerin birbirleri arasında
hem de alter kişiliklerin host kişilikleri arasında üçlü
bir terapötik alyans/ittifak/karşılıklılık özellikle şart-
tır. Öztürk, DKB vakalarındaki terapötik işbirliği ko-
nusunda “terapötik karşılık- lılık” kavramını daha sık
kullanmaktadır. Terapötik karşılıklılık çok sayıda alter
kişiliği bulunan bu tanı grubunda daha kapsamlı ve
çok yönlü bir terapötik işbirliğine işaret etmekte-
dir.1,14,17

Host kişilik, psikoterapi sürecinde çok odaklı dü-
şünebildiği için ne kadar depresif doğada olsa da tera-
pist ile daha kolay alyans kurmaktadır. Alter kişilikler
ise tek odaklı bir düşünme yapısında olduğundan psiko-
terapide alyans adına oldukça dirençlidirler. İç sistemle
yanlış bilinen bu hastalığın temel yapısı, host ve alter ki-
şiliklere fark ettirilerek bu konuda da bir işbirliği sağ-
lanmalıdır. Bu evrede entegrasyon konusundaki
bilgilendirmeyi, entegrasyonun önemi ve gerekliliğini
bütün alter kişiliklerle paylaşılmalı ve bu konuda da bir
işbirliği sağlan- malıdır.1,17,18

Terapötik alyans kurulduktan sonra bu alter kişi-
likler de çok odaklı düşünmeye doğru bir kayma göste-
rirler ve alter kişiliklerin psikoterapiye aktif katılımları
kolaylaşır. Psikoterapilerdeki “alter dengesi” oldukça
önemlidir. Alter dengesi bütün içindeki negatif ve po-
zitif doğadaki alter kişiliklerin oranıdır. Eğer negatif
doğadaki alter kişilikler fazla ise alter dengesi pozitif,
eğer pozitif doğadaki alter kişilikler fazla ise alter den-
gesi pozitiftir. Alter dengesi negatif olan vakalar krizli
vakalardır ki dissosiyatif kimlik bozukluğu vakalarının
çoğu böyledir. Bu açıdan özellikle host kişiliğe bu alter
kişiliklerden en azından doğru bir şekilde algılatarak
host ve bu alter kişilikler arasındaki alyans yani karşı-
lıklılık sağlanarak alter dengesi pozitife çevrilmeli-
dir.1,17,18
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DKB’nun psikoterapisinde belirgin ve stratejik
önemi olan alter kişiliklerin fark edilip fonksiyonlarının
bilinmesi tedaviyi hızlandıran en büyük faktörlerden
biridir. Bu Alter kişiliklerin özellikle evsahibi gözün-
den büyük ölçüde sahip oldukları yapının tam tersi
olarak algılanmaktadırlar. Bu algının değiştirilmesi psi-
koterapi için en gerekli koşuldur. Çünkü hem host
hem de alter kişilikler kendilerinin gördüğü gibi de-
ğildir. Bütün alterler kişiliklerin “iç sistem” içerisinde
önemi, anlamı ve işlevleri vardır. Bunlar iç sisteme
fark ettirildiğinde alter kişilikler arası kaçınma ve uz-
laşmazlıklar kendiliğinden sönmeye ve DKB vakasın-
daki intihar girişimleri, akut ve kronik tüm krizler
giderek silikleşmeye başlar. Düşman, paranoid-obses-
sif ve intihara eğilimli alter kişiliklerle çoğu tedavici
dissosiyatif kimlik bozukluğunda alter dengesi negatif
bir durumdayken temas kurarlar. Çoğu DKB vakası,
kendi ailesinde duygusal ihmal ortamında çifte mesaj-
lar, sahte karşılıklılık ve güvensiz bağlanma süreçle-
riyle patojen yapıları beslendiği için alter kişilikleri de
aşırı kontrolden aşırı kontrolsüzlüğe evrilen (obses-
yon-dissosiyasyon dualitesi) bir değişim içerisindedir-
ler. Bu nedenle psikoterapi içerisinde bu alter
kişilikleri mantıklı düşünebilen bir ruhsal yapıya ulaş-
tırabilmek adına kontrollerinin sağlanması oldukça
önem taşımaktadır. Alter dengesi negatif olduğu sü-
rece bu alter kişilikler mantıklı bir şekilde düşünemez-
ler.19-21

Eğer en kısa sürede alter dengesi pozitife çevrilirse
bu alter kişiliklerle de oldukça iyi bir şekilde ittifak
(alyans) yapılabilir. Host ve alter kişiliklerin hem te-
rapistle hem de birbirleriyle olan alyansı stabilizas-
yonu çok kısa sürede sağlayacaktır. Stratejik önemleri
olan alter kişiliklerin alyansı travmanın proses edil-
mesinde itici bir güce dönüşmektedir. Host kişilik, çok
eksenli (odaklı) düşünebilir, o nedenle dissosiye bir sü-
reçte diğer alter kişiliklerin kolay telkin altına girer.
Bu telkine açık olan yapı tek eksenli (odaklı) düşünen
alter kişiliklerle işbirliği kurabilen bir doğaya getiril-
melidir. Ancak terapötik alyanstan sonra alter kişilik-
lerin tek odaklı çıkarımda bulunma eğilimleri kaybol-
maya başlar.1,17,18

Bu modeldeki ikinci evre “kısa süreli ve etkin
travma çalışmasıdır”. Bütün alter kişiliklerle alyans ku-
rulmadan travma çalışması yapılmamalıdır. DKB vaka-
ları, erken yaşta başlayan ve yineleyici travmalarla
karakterize olduğundan dolayı bu vaka grubunda travma
çalışması yani travmanın proses edilmesi süreci en etkin
ve mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır. 

TRAVMA VAKALARININ KLİNİK VE ADLİ GÖRÜŞMELERDEKİ
“GÖRÜNÜRDE ÇELİŞKİLİ BİLGİ” VE “GİZLEME EĞİLİMİ” 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Travma vakalarının klinik ve adli görüşmelerinde dik-
kat edilmesi gereken “görünürde çelişkili bilgi” ve “giz-
leme eğilimi” olmak üzere iki temel nokta bulun-
maktadır. Bu iki temel nokta, “travma karşıtı kitle” ve
tecrübesiz profesyoneller tarafından sıklıkla kötüye
kullanılabilmektedir. Travma vakalarının zaman zaman
tecrübesiz profesyoneller tarafından çelişkili gibi algı-
lanabilen travmatik ve negatif doğalı yaşantıları ile il-
gili anıları aslında aldığı tanı ile son derece doğru
orantılı olup mesleki tecrübesizlikten dolayı sadece gö-
rünürde çelişkili olarak algılanabilecek olan ama as-
lında “gerçek” bilgilerdir. Bir başka ifadeyle, DKB
vakasının bir psikiyatr tarafından konulan tanısı, onun
çocukluk yıllarından itibaren uzun yıllar istismar ve
ihmal edildiğinin son derece net ve bilimsel bir kanıtı-
dır. Bu kanıt çoğu zaman DKB vakasının rorschach ki-
şilik testinde “traumatic content” (travmatik içerik)
olarak karşımıza çıkar ve daha da doğrulanır. Psikot-
ravmatoloji ve dissosiyasyon konusunda uzman psiko-
terapistler travma vakalarına objektif bir yaklaşımla
onların bu gizleme eğiliminin kolaylıkla üstesinden ge-
lebilirler ve vakanın ifade ettiği geçmişi ile ilgili nega-
tif doğadaki yaşantıları konusunda asla şüpheye
düşmezler.1,22,23  

Bu durumlar (gizleme eğilimi ve görünürde çeliş-
kili bilgi), vakanın kendisiyle ya da tutarsızlığı ile ilişkili
değil dissosiyatif patolojisinin doğası ile ilişkilidir ve
zaten kronik olarak da travmatize edildiğinin de bir gös-
tergesidir. Kronik travmatik yaşantıların bellek üzerinde
de olumsuz etkileri olmaktadır. Genel olaral normal bel-
lek, sözel, öyküsel ve kronolojikken, travmatik bellek ise
duyusal, parçalı ve beden belleği olarak işlev görmekte-
dir. Psikoterapilerde vaka karşısındaki uzmana güvene-
mediği için travmatik yaşantılarını tamamen anlata-
maması, anılarını travmatik belleğinden dolayı parçalı
olarak aktarması ve bu yaşantıları acı verdiği için bilinç
dışı dissosiye etmesi ya da yok farzetmesi “gizleme eği-
limleri” olarak algılanabilmektedir. Gerek psikoterapi se-
anslarında travmatik yaşantılarını anlatan gerekse adli
makamlar karşısında travmatik yaşantıları konusunda
ifade veren vaka çoğu zaman kendi patolojik aile ile bir-
likte yaşamını devam ettirmektedir. Dissosiyatif vaka ya-
kınları tarafından tehdit edilip korkutulduğu için veya
ifade anındaki anksiyetesinden dolayı o olaya geçici bir
süre amnezik olduğu için fikir (ifade) değiştirmesi, trav-
matik geçmişiyle ilgili bazı ayrıntıları ikinci ifadesinde

Erdinç Öztürk Travma Merkezli Alyans Model Terapi: Dissosiyatif Kimlik Bozukluğunun Psikoterapisi

35



aktaramaması veya bazı diğer travmatik anılarının ay-
rıntılarının ikinci görüşmede hatırlanarak ifade etmesi
“görünürde çelişkili bilgiler” olarak algılanabilmektedir.
Aslında gizleme eğilimi ve görünürde çelişkili bilgiler,
bireyin ifade ettiği travmatik yaşantılar sonrasında olu-
şan ve vakanın tamamıyla dissosiyatif doğası ile ilişkili
süreçlerdir. Bu süreçler (gizleme eğilimi ve görünürde
çelişkili bilgiler), dissosiyatif bireyin çocukluk yılların-
dan itibaren kronik olarak istismar edildiğinin oldukça
açık bir göstergesidir ve bu iki süreç hiçbir koşulda etik
ilke ve değerleri olan ruh sağlığı ve adli bilimler uzman-
ları tarafından travmanın olmadığı yönünde kullanıla-
maz.

TRAVMA KARŞITI KİTLE: “BACKLASH HAREKETİ”

Bu konuyla ilişkili olarak hem geçmişteki hem de günü-
müzdeki “travma karşıtı kitle, akademisyen, ruh sağlığı
uzmanları” maalesef ki dünyanın her yerinde buluna-
bilmekte ve bu kitle, çocukluk çağı travmalarını önleme
politikalarının gelişimine de ket vurabilmektedir. Gü-
nümüzde yeni nesil ruh sağlığı profesyonellerinin
travma kökenli dissosiyatif bozukluklara artan ilgisi bu
hastalığa karşı önyargıların kırılmasında oldukça etkili
olmuştur. Aslında kişinin yaşadığı dissosiyasyon, onu kö-
leleştirip “özneliğini” elinden alan içinde yaşadığı sis-
teme ve kendisini uzun yıllar istismar eden kişilere karşı
hem son derece net ve sert bir yardım çığlığı hem de is-
yankar bir tepki ve travmatik bir mücadele biçimidir.18

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de erken yaşta baş-
layan ve kronik çocukluk çağı travmalarının bireyin ruh
sağlığı üzerindeki uzunlamasına negatif etkilerini sapta-
yabilen ve bu etkileri bilimsel yöntemlerle raporlandı-
rabilen “psikotravmatoloji uzmanları”, bu travma karşıtı
kitle (tarihi fosiller) ile mücadele adına oldukça önemli
adımların atılmasını bir diğer ifadeyle ruhsal travma ça-
lışmalarına muhalif akımların (backlash” hareketi) etki-
lerinin nötralize edilmesinde oldukça önemli bir işlev
görmektedirler. Hem ülkemizde hem de tüm dünyada
DKB vakalarındaki erken yaşta başlayan ve yineleyici
travmatik yaşantıların bireyin ruhsal yapısındaki yakın
ve uzun dönem negatif etkilerinin tedavisini üstlenen
psikoterapistler, son yıllarda travma karşıtı bu kitle ile
mücadelede gurur verici ve önemli başarılar kazanmış-
lardır.1,23

Erken yaşta başlayan ve kronik çocukluk çağı trav-
maları ile karakterize olan DKB’ nda travmatik yaşantı
ile ilgili anılar, “derin bellek” tarafından saklanır. Derin
bellekte “travmatik yaşantılar” ile ilgili anılar, yoğun suç-
luluk ve utanca neden olan diğer anılar ve “patojen aile

dinamikleri” ile ilgili anılar saklanmaktadır. Derin bel-
lekteki bu anılar bilişsel bir çarpıtma olmadan koruna-
bilmektedir. Tecrübesiz uzmanlar tarafından travma
vakalarının zaman zaman çelişkili algılanabilen bilgi ya
da ifadeleri aslında sadece “görünürde çelişkili bir bilgi-
dir.” Derin bellek ile çalışan ve temas kurabilen psikote-
rapistler travma vakalarının bir direnç olarak karşımıza
çıkan “ gizleme eğilimini” de kolaylıkla ortadan kaldıra-
bilirler. Derin bellekte yer alan travmatik yaşantılarla il-
gili anılar entegrasyon öncesi gerekli her evrede
psikoterapi içinde çalışılabilir.21-23

Travma çalışmasına host kişilik dahil olunca krizler
ve intihar girişimleri artabilir. Travmatik yaşantıları fazla
olan DKB vakalarında intihara eğilimli, istismarcı ve
düşman alter kişilikler ile host (ev sahibi) kişiliği dikkate
almak gerekir. İntiharı tetikleyecekse host kişilik dışa-
rıda bırakılabilir. Zaten o travmayı bilen alter kişilikle
entegre olduğu zaman bu yaşantı kendisine daha pozitif
bir süreçte entegre olacaktır. Özellikle güçlü kadın alte-
riyle terapötik ittifak kurulduktan sonra travma çalış-
ması yapılmalıdır.1

Bu modeldeki üçüncü evre, dissosiyatif kimlik bo-
zukluğuna özgü “krizlere entegre edici müdahale ve
kontrol psikoterapisidir”. Dördüncü evre ise, “host ve
alter kişiliklerin misyonları ve stratejik işlevleridir”. Bu
iki evre genellikle aynı anda çalışılır. Hem host hem de
alter kişilikler kendilerinin gördüğü gibi değildir. Bütün
alter kişiliklerin dissosiyatif iç sitem içerisinde önemi,
anlamı ve işlevleri vardır. Zaten bu fark ettirildiğinde al-
terler arası kaçınma ve uzlaşmazlıklar kendiliğinden
sönmektedir. DKB’ nun olası krizlerle süre giden psiko-
terapisinde belirgin alter kişiliklerin fark edilip işlev ve
görevlerinin bilinmesi tedaviyi hızlandıran en büyük et-
kenlerden biridir. Bu alter kişilikler özellikle evsahibi
kişiliğin gözünde büyük ölçüde sahip oldukları yapının
tam tersi olarak, çarpıtılmış biçimde algılanmakta, yan-
lış tanınmaktadırlar. Bu algının değiştirilmesi psikote-
rapi için gerekli koşuldur.1,17

DKB vakalarında farklı özellik ve cinsiyette çok sa-
yıda alter kişilikler bulunabilir. Özel becerisi olan, otis-
tik ve özürlü, madde bağımlısı, yönetici ve obsessif,
taklitçi (joker, dublör), özgün ve yaratıcı, analjezik, ho-
moseksüel ve biseksüel gibi bir çok alter kişilik tipleri
olabilir.1 TMAMT’ de dissosiyatif kimlik bozukluğu va-
kalarında evsahibi kişiliğin dışında, doğal kişilikler, yar-
dımcı alter kişilikler, düşman alter kişilikler, çocuk alter
kişilikler, gay/lezbiyen alter kişilikler, haberci alter kişi-
likler, istismarcı alter kişilikler, lider (rehber, bilge) alter
kişilikler, objektif (nötr) alter kişilikler, dönüşebilen (re-
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versible) ve özel yeteneği olan alter kişilikler, intihara
eğilimli depresif alter kişilikler ve güçlü kadın alter kişi-
liği olmak üzere toplam 13 stratejik önemi olan alter ki-
şilik tanımlanmış olup bu kişilikleri net olarak fark
edebilmek oldukça önemlidir. Bu alter kişiliklerin dı-
şında da farklı doğadaymış gibi görünen alter kişilikler
olabilir ama çok büyük bir ihtimalle bunlardan birine
benzer bir yapıdadır. Tüm bu alter tipleri bulunduğu ki-
şilerde “alterler arası denge” açısından (negatif ve pozi-
tif alter kişiliklerin bütün içindeki oranı) ele alınmalı,
işlev ve görevleri “düşman”, “çocuk” ve “yardımcı” alter
kişiliklerde olduğu gibi saptanmalı ve psikoterapileri
buna göre düzenlenmelidir.1,17,18

Bu modeldeki beşinci evre, “güvensiz bağlanma ve
patojen aile dinamiklerine çözüm odaklı yaklaşımlardır”.
Travma kökenli DKB vakalarının hem bireysel psikote-
rapilerinde hem de aile görüşmelerinde çocukluk çağı
travma ve ihmaline yol açan ailelerinin normal ailelere
kıyasla disfonksiyonel oldukları ve bu ailelerde belirgin
bazı patojen ilişki dinamiklerinin olduğu gözlemlen-
mektedir. Özellikle dissosiyatif bozukluk vakalarının ai-
leleri klinik olarak değerlendirildiğinde eşik altı tanı
kriterleriyle seyreden ve “Görünürde Normal Aile” ola-
rak adlandırılan bu disfonksiyonel ailelerin bu belirgin
ilişki dinamikleri oldukça dikkati çekmektedir. Güven-
siz bağlanma, görünürde normal aile dinamiklerinden
biridir. Ve çoğu zaman istismarcıya bağlanmaya kadar
gidebilmektedir. Ross ve Halpern’e göre, esasında istis-
mara uğramış bireylerle çalışmak, istismarcıya bağlan-
manın güçlü ve her yere yayılmış dinamikleriyle
uğraşmak demektir. Bu sebeple istismarcıya bağlanma
çatışmasının psikoterapi içerisinde çözülmesi bir travma
terapistinin en zor sürecidir.15,19

Bu modeldeki altıncı evre, host ve alter kişiliklerin
farklı zaman algısı ve bilişsel çarpıtmaların psikoterapi
sürecinde ele alınmasıdır. DKB vakalarında hem alter ki-
şilikler hem de host kişilik travmatik süreçlerden dolayı
genellikle geçmişte yaşarlar,  gelecek ümitleri yoktur ve
geçmiş adeta şimdiki zaman olmuştur. Şimdiki zamanı
geçmişten ayırt etmek alter kişilikler için oldukça zor-
dur. Bu açıdan travma çalışması yapıldıktan, alter den-
gesi sağlandıktan ve alterlerin tümüyle alyans sağla-
dıktan sonra bu zaman konusundaki alyans yani tüm
alter kişiliklerin şimdiki zaman sürecine kaydırılmaları
kolaylaşacaktır. Çünkü geçmiş zamanın şimdi ve gele-
ceğe nüfuz etmesi vakanın bilişsel çarpıtmalarını dü-
zeltmeye engel olmaktadır.1,17

Yedinci evre, “entegrasyon; host üzerinden yapılan
birleşmelerdir.” DKB, yani tanısı konulan hastalığı hak-

kındaki yine host ve alter kişiliklerle kurulan alyans bu
eksende oldukça önem kazanır. Yanlış bilinen bu hasta-
lığın temel yapısı host ve alter kişiliklere anlatılarak bu
konuda da bir işbirliği sağlanmalıdır. Bu alter kişiliklerin
psikoterapilere aktif katılımını kolaylıkla sağlayacaktır.
Entegrasyon üzerine bilgilendirmeyi, entegrasyonun
önemini ve gerekliliğini bütün alter kişiliklerle paylaş-
mayı ifade eden alyans, entegrasyon konusundaki al-
yanstır. Bu aşamalardan sonra entegrasyon (bütünleşme)
etkin bir şekilde yapılabilir. Entegrasyon, alter kişilikle-
rin host üzerinden yapılan birleşmeleriyle sağlanır. DKB’
nda alter kişiliklerle bütün füzyonlar (birleşmeler) mut-
laka evsahibi kişilikler üzerinden ayrı ayrı yapılmalıdır.
Alter kişilikler arasındaki evsahibi kişiliğin dahil edil-
mediği füzyonlar başarılı olmaz. Kişi en küçük bir hayal
kırıklığında travmatik bir etki olmadan bu birleşmiş alter
yapısı tekrar ayrılacaktır. Birleştirme için temel kriter
host kişilik ile birleşmesi yapılacak olan alter kişilik ara-
sındaki hem psikoterapi içindeki hem de vakanın kendi
yaşamı içerisindeki alyansının sağlanmasıdır.1,17,18

Sekizinci evre “entegrasyon sonrası kendileşme psi-
koterapisidir.” Entegre olmuş kişilikle terapist arasındaki
entegrasyon sonrası uyum ve tekil yaşama sürecine alış-
mak adına yürütülecek olan en az üç aylık entegrasyon
sonrası psikoterapi, artık kalan “tek kişi” ile terapist ara-
sında kurulan alyans üzerine yoğunlaşır. Genellikle va-
kamın tekli yaşama uyumu ve aktüel yaşam olayları
üzerinde çalışılır. DKB vakaları her alter kişiliklerle olan
birleşmeden sonra oldukça yorgun biraz zihinlerinin ka-
rışık ama çok huzurlu olduklarını ifade ederler. 

DKB’ nda entegrasyon sonrasında her biri birkaç
hafta sürebilen dört temel dönem bulunmaktadır. DKB
vakaları entegre olduktan sonra genellikle çoklu yaşam-
dan tekil yaşama geçtiğinden dolayı bir matem yaşarlar.
Ancak bu yoğun bir depresif süreç değildir. Zaten bu
ifade birleşmenin olduğunun bir yordayıcısıdır. DKB va-
kaları tüm alter kişilikler birleştikten sonra olan enteg-
rasyon anını daha önce hiç yaşamadıkları yoğun bir
huzur ve mutluluk duygusu olarak tanımlarlar. Bu
yoğun huzur ve mutluluk duygusu ile hafif entegrasyon
sonrası matem ile karakterize olan süreç DKB vakasının
entegrasyon sonrasındaki ilk dönemidir (“matem ve
huzur dönemi”).1,17,18

Entegrasyon sonrası ikinci dönem ise, hafif patla-
yıcı öfkelerle geçen süreçtir (“öfke dönemi”) İstismarcı-
larla olan bağların kopması ve kurban rolünden tam
olarak çıkma sonrasında oluşmuştur. Çoğu terapist bu
süreçten ürker ve vakasının tedavisinin bittiği konu-
sunda şüpheye düşer. Ancak bu dönem birkaç hafta içe-
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risinden kendiliğinden geçer ve entegre birey duygu- la-
rını kontrol edebilen bir döneme girer.17,18

Entegrasyon sonrası üçüncü dönem ise, “ideal (mü-
kemmel) kişi dönemi” dir. Geçirilmiş DKB tanısı alan
birey artık hiç hata yapmak istememektedir ve yapmaz
da. Adeta bu birkaç haftalık dönemde “kusursuz” bir in-
sana dönüşmüştür. Hatta bu aşırı mükemmel yapısı psi-
koterapistlerini bile şaşırtabilir. Çoğu post-entegratif
dönemdeki vaka bu adeta mükemmel davranma obses-
yonunu kendi kendine fark ederek birkaç hafta içerisin-
den mükemmellikten normal bir hale gelir. Ve son

dönem olan bu normal haliyle de yaşamına devam eder
(“normallik dönemi”).1,17

DKB vakalarında ortalama altı ay süren alana özgü
psikoterapilerle son alter kişiliğin (kümülatif birleşme-
lerin yapıldığı) evsahibi kişilikle füzyonu sağlanınca en-
tegrasyon tamamlanmış olur. Entegrasyon sonrası
psikoterapiler ise yaşamın bir bütün olarak kavranması,
sosyalleşme, “tek kişilikli” yeni duruma uyum sağlama,
“öznelik” ve önceden dissosiyatif savunma mekanizma-
ları çözümlenen sorunlar için entegre çözüm yolları
arama üzerine odaklanır.1,17
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