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Bir Terapi Yöntemi Olarak Fark›ndal›k
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ÖZET
Fark›ndal›k, kabullenmeyle ve yarg›lamayan bir tutumla, dikkatini anl›k yaﬂant›lara yöneltmeyi ifade etmektedir. Dikkatin ortaya ç›kan anl›k deneyimlere belli
bir ﬂekilde yöneltilmesi, etkili bir psikoterapötik araç olarak kabul görmektedir.
Geçti¤imiz 25 y›l süresince, fark›ndal›k temelli müdahaleler, biliﬂsel, davran›ﬂç›
ve hümanistik psikoterapi yaklaﬂ›mlar›yla bütünleﬂtirilmiﬂtir. Günümüzde, fark›ndal›k temelli terapi uygulamalar›, depresyon, anksiyete, yeme bozukluklar›,
ba¤›ml›l›klar, t›bbi rahats›zl›klara ba¤l› olarak oluﬂan stress ve s›n›r kiﬂilik bozuklu¤u gibi bir çok psikolojik sorunda kullan›lmaktad›r. Psikoterapi alan›nda, terapötik bir müdahale olarak fark›ndal›¤›n pek çok uygulamas› bulunmakla birlikte,
fark›ndal›k kavram› ülkemizde çal›ﬂmakta olan klinisyenler taraf›ndan daha az
bilinmektedir. Bu nedenle, mevcut derleme çal›ﬂmas›na fark›ndal›¤›n ve fark›ndal›k temelli terapilerin basit olarak tan›t›lmas› amaçlanm›ﬂt›r. Çal›ﬂman›n ilk bölümünde, fark›ndal›¤› psikolojik bir kavram olarak ele alan çal›ﬂmalar gözden
geçirilmekte ve fark›ndal›¤›n çeﬂitli yönleri tan›t›lmaktad›r. Daha sonra fark›ndal›k ve kabullenme temelli terapi yaklaﬂ›mlar›na genel bir bak›ﬂ sunulmaktad›r.
Derlemenin son bölümünde, fark›ndal›kla ilgili araﬂt›rmalar›n aç›klay›c› bir aﬂamaya ulaﬂmaya baﬂlad›¤› ve bir terapi uygulamas› olarak fark›ndal›¤›n alandaki
klinisyenlere yeni bak›ﬂ aç›lar› sunabilece¤ine iliﬂkin sonuçlar sunulmaktad›r.
(Nöropsikiyatri Arﬂivi 2010; 47: 69-73)
Anahtar kelimeler: Fark›ndal›k, kabullenme, zihin-beden terapileri, biliﬂsel terapi

Giriﬂ
Fark›ndal›k temelli terapiler (mindfulness bases therapies),
son y›llarda ruh sa¤l›¤› alan›nda s›kça ad›ndan söz edilmeye
baﬂlanan bir terapi yaklaﬂ›m› olarak dikkati çekmektedir. Farkl›
psikolojik rahats›zl›klarda fark›ndal›k temelli terapilerle ilgili
araﬂt›rmalar›n art›ﬂ göstermesi, psikoterapi alan› içerisinde fark›ndal›¤a olan ilginin artt›¤›na iﬂaret etmektedir. Ülkemizde fark›ndal›k temelli terapilerle ilgili bilgilenme düzeyi oldukça düﬂük
olup, bizim araﬂt›rmalar›m›za göre fark›ndal›k ile ilgili yay›nlanm›ﬂ herhangi bir yay›n da bulunmamaktad›r. Bu nedenle ülke-

ABSTRACT
Mindfulness refers to paying attention to present moment experiences with a
non-judgmental attitude and acceptance. This particular way of paying attention
to the unfolding of present moment has become recognized as an effective
psychotherapeutic tool. During the past 25 years, mindfulness-based interventions
have been successfully integrated into cognitive, behavioural and humanistic
psychotherapy approaches. Today, mindfulness-based psychotherapy
interventions are used across many psychological problems including depression,
anxiety, eating disorders, addictive disorders, stress related to chronic medical
illnesses and borderline personality disorder. Although, mindfulness as a
therapeutic intervention has many implications in the field of psychotherapy, the
concept is less known for clinicians practicing in our country. Therefore, the
purpose of present review is to give a brief presentation of mindfulness and
mindfulness-based therapies. In the first section of the paper, literature
regarding mindfulness as psychological construct is reviewed and different
aspects of mindfulness are presented. Later, a brief overview of mindfulness and
acceptance-based psychotherapy approaches are given. Finally, we conclude
that research studies on mindfulness are reaching an explanatory stage and
mindfulness as a therapeutic intervention may offer new perspectives to
clinicians in the field. (Archives of Neuropsychiatry 2010; 47: 69-73)
Key words: Mindfulness, acceptance, mind-body therapies, cognitive therapy

mizde ilk kez bu konuyu gündeme getirmenin yararl› olaca¤›
inanc›yla, fark›ndal›k ve fark›ndal›k temelli terapilerle ilgili bu
kavramsal derlemeyi haz›rlamay› amaçlad›k.

Tarihçe
Fark›ndal›k Budist içgörü (vipassana) meditasyonu türlerinden biridir. Fark›ndal›k terimi meditatif bir al›ﬂt›rmay› tarif etmekle birlikte, ayn› zamanda bu al›ﬂt›rma sonucunda aç›¤a ç›kan zihinsel bir durum anlam›na da gelmektedir. Do¤u’da uzun y›llardan beri uygulanmakta olan baz› psikoterapi ekolleri, fark›ndal›k
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temelli terapilerle benzerlikler taﬂ›maktad›r (1,2). Fark›ndal›k kavram›n›n Bat›’daki psikoterapi yaklaﬂ›mlar›nda kullan›lmaya baﬂlamas› ise yaklaﬂ›k 30 y›ll›k bir geçmiﬂe dayanmaktad›r.
Fark›ndal›k Bat›’daki psikoterapi uygulamalar›nda yöntem
olarak, ilk kez John Kabat-Zinn (3) taraf›ndan kullan›lm›ﬂt›r. Bu
uygulamada fark›ndal›k, kronik a¤r› hastalar›nda semptomlar›n
ve kronik hastal›ktan kaynaklanan stresin azalt›lmas›na yönelik
bir beceri olarak ö¤retilmiﬂtir. Fark›ndal›¤a ruhani pratikten ba¤›ms›z olarak, psikoterapi içerisinde ö¤retilebilecek bir beceri
olarak yaklaﬂ›lmas› sonucunda, psikolojik sorunlar›n terapisinde fark›ndal›k temelli yöntemlerin uygulanmas› da mümkün olmuﬂtur (4). Günümüzde gelinen noktada, fark›ndal›¤› temel alan
bir çok terapi yaklaﬂ›m› bulunmaktad›r (5-7).

Psikolojik Bir Kavram Olarak Fark›ndal›k
Fark›ndal›k ﬂimdiye odaklanmak ve anl›k yaﬂant›lara yönelmekle ilgilidir. Basit gibi görünen bu aç›klamaya karﬂ›n, fark›ndal›k çok yönlü bir kavramd›r. Bu sebeple literatürde fark›ndal›¤› farkl› yönleriyle ele alan tan›mlar bulundu¤u görülmektedir.
Kabat-Zinn (8) fark›ndal›¤›, dikkatin istemli bir ﬂekilde ve
yarg›s›zca anl›k deneyimlerin ak›ﬂ›na yöneltilmesi olarak görmektedir. Bir baﬂka tan›ma göre fark›ndal›k, anl›k deneyimlerin
kabullenmeyle ayr›msanmas›d›r (9). Bir di¤er görüﬂe göre (10)
fark›ndal›k, bilincin anl›k gerçekli¤e yönelmesidir. Baer’e (11)
göre fark›ndal›k, içsel ve d›ﬂsal uyar›c›lar›n ak›ﬂ›n›n yarg›s›z bir
ﬂekilde gözlemlenmesidir. Brown ve Ryan (12) fark›ndal›¤›, ﬂimdiki anda gerçekleﬂen olaylara ve deneyimlere odaklanm›ﬂ salt
al›c› (receptive) dikkat olarak tarif etmektedir. Fark›ndal›¤› dikkatin belli bir ﬂekilde kontrol edilmesiyle iliﬂkilendiren baﬂka görüﬂler de bulunmaktad›r (13,14).
Tan›mlamalar›n çeﬂitlili¤i, fark›ndal›¤›n birden çok bileﬂeni
oldu¤unu göstermektedir. Fark›ndal›¤›n farkl› tan›mlar›nda ortaya konulmaya çal›ﬂ›lan baﬂl›ca bileﬂenleri, ana odaklanma, kabullenme, yarg›s›zl›k ve gözlemlemedir. Fark›ndal›kla ilgili mevcut literatür de¤erlendirildi¤inde, kavram›n operasyonel tan›m›na iliﬂkin tart›ﬂmalar›n hala sürmekte oldu¤u ve üzerinde uzlaﬂ›lm›ﬂ bir tan›ma henüz ulaﬂ›lmad›¤› görülmektedir. Hayes (15),
fark›ndal›k kavram›n farkl› tan›mlar›ndan kaynaklanan güçlü¤e
dikkat çekerek, ayn› terim ile bazen bir yöntem, bazen belli sonuçlar üreten psikolojik bir sürecin anlat›ld›¤›n› belirtmektedir.
Fark›ndal›kla ilgili yol gösterici olabilecek bir ayr›m›n, fark›ndal›k meditasyonu ile fark›ndal›k aras›nda yap›lmas› mümkündür. Fark›ndal›k meditasyonu, psikolojik bir süreç olarak fark›ndal›¤›n aç›¤a ç›kabilmesine olanak tan›yan bir yöntem olarak
de¤erlendirilebilir. Bu yöntemde, dikkat sürekli bir ﬂekilde nefes
al›ﬂ veriﬂe, bedenin farkl› bölümlerine, bedensel duyumlara,
duygulara, dürtülere ve zihnin ola¤an ak›ﬂ›na yöneltilmektedir.
Odaklan›lan bu deneyim ve yaﬂant›lar, yarg›s›zca ve kabullenmeyle gözlemlenmektedir (16).
Fark›ndal›k meditasyona özgü yarg›s›zl›k, kabullenme, iç
gözlem, serbest b›rakma (letting go) özellikleri, fark›ndal›k prati¤i ile fark›ndal›k kavram› aras›ndaki s›n›r› belirginleﬂtirmektedir. Yarg›s›zl›k, öznel deneyimlere önceden var olan bilgilere
baﬂvurmadan yaklaﬂma, deneyimleri s›n›fland›rmadan ve eleﬂtirmeden gözlemleme anlam›na gelmektedir. Budist fenomenolojisindeki “Geçicilik” ilkesi de, fark›ndal›¤›n anlaﬂ›lmas› aç›s›n-
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dan önemlidir. Geçicilik ilkesi tüm fenomenler geçici oldu¤unu
ve sürekli bir de¤iﬂim içinde oldu¤unu önermesine dayanmaktad›r (17). Fenomenlere yarg›s›zca yaklaﬂmak onlar›n geçici do¤alar›n›n görülebilmesini sa¤lamaktad›r.
Yarg›s›zl›k, kabullenme ve serbest b›rakmay› olanakl› hale
getiren bir zemin olarak düﬂünülebilir. Öznel deneyimlere, geçiciliklerinden farkl› bir özellik atfetmek, onlara tutunmak anlam›na gelmektedir. Budist fenomenolojisi aç›s›ndan, ac›n›n kayna¤› deneyimlerin kendileri de¤il, deneyimlerle kurulan, yarg›lara
dayanan bir tutunma iliﬂkisidir (17,18). Fenomenlere yarg›lanmamas› ve geçiciliklerinin ayr›msanmas›yla, onlara tutunmak
gereksiz hale gelmektedir. Böylece deneyimlerin kabullenilmesi ve serbest b›rak›lmas› da kolaylaﬂmaktad›r.
Görüldü¤ü gibi, fark›ndal›k yoluyla, insanlar›n deneyimleriyle kurduklar› yorumlamaya ve tutunmaya dayal› iliﬂkiyi de¤iﬂtiren bir ba¤lam oluﬂmaktad›r. Bu ba¤lamda, kiﬂi deneyimlerini
önceden sahip oldu¤u yarg›lar› kullanmadan ve yorumlamadan
ayr›msamaktad›r. Brown ve arkadaﬂlar› (19) fark›ndal›k s›ras›nda yans›z (unbiased) bir bilgi iﬂleme sürecinin gerçekleﬂti¤ini
ifade etmektedir. An›lan yans›z bilgi iﬂlemleme süreci, fark›ndal›¤›n yarg›s›zl›k bileﬂenine aç›kl›k getirir gibi görünmektedir.
Fark›ndal›¤›n içerdi¤i içsel gözlem, öznel yaﬂant›lar› deneyimleyen ve ayn› anda bu deneyimini gözlemleyen kiﬂi olma halini (20) ifade etmektedir. Olendzki (21), gözlemleyen benlik ve
ampirik gözlem aras›nda özdeﬂlik kurmaktad›r. Buna göre, meditatif gözlem s›ras›nda birey kendi fenomenolojik deneyimine
nesnel bir ﬂekilde yaklaﬂabilmektedir.
Fark›ndal›¤›n bileﬂenlerinden gözlemleyen benli¤in, mesafe
kazanma (decentering) ile iliﬂkili oldu¤u söylenebilir. Mesafe
kazanma, “kiﬂinin kendi düﬂünce ve duygular›n› zihninde gerçekleﬂen geçici olaylar olarak görebilme becerisi” olarak tan›mlanmaktad›r (22). Fark›ndal›¤› temel alan terapi uygulamalar›n›n, mesafe kazanma sürecini içerdi¤i düﬂünülmektedir (23).
Bu görüﬂe göre, fark›ndal›k temelli terapilerin olumlu etkilerinin,
kiﬂinin kendi düﬂünce ve duygular›na mesafe kazanabilmesiyle
ba¤lant›l› oldu¤u ifade edilmektedir.

Fark›ndal›¤›n Kavramsal Modelleri
Fark›ndal›kla ilgili tan›mlamalar›n bir bölümü, kavram› temel
biliﬂsel süreçler aç›s›ndan ele almaktad›r. Dunn ve arkadaﬂlar›
(24) fark›ndal›¤›, uyar›c›lar›n de¤erlendirilmedi¤i, s›n›fland›r›lmad›¤› ve analiz edilmedi¤i, kendine özgü aç›k ve al›c› (receptive) bir
bilinç formu olarak tan›mlamaktad›r. Benzer bir di¤er görüﬂ de
fark›ndal›¤› zihnin al›c› bir durumu olarak tarif etmektedir (19).
Zihnin bu al›c› durumunda, kiﬂinin kendi zihinsel örüntüsünü
gözleyebilmektedir.
Fark›ndal›¤› biliﬂsel süreçler aç›s›ndan de¤erlendiren di¤er
bir görüﬂe göre (8) fark›ndal›kta aﬂa¤›dan yukar› (bottom up) bilgi iﬂlemlemesi yap›lmaktad›r. Buna göre, fark›ndal›kta dikkat üst
seviyedeki ﬂemalar ya da inan›ﬂlar gibi kavramsal yap›lardan
uzaklaﬂmaktad›r. Dikkat do¤rudan koku, ses, tat gibi duyusal
verilere ve düﬂünce, duygu gibi içsel uyar›c›lara yönelmektedir.
Fark›ndal›¤›n farkl› bileﬂenlerini bütünleﬂtiren kavramsal
modeller önerildi¤i de görülmektedir. Bishop (25) fark›ndal›k
için iki bileﬂenden meydana gelen bir operasyonel tan›m önermiﬂtir. An›lan tan›m›n ilk bileﬂeni, dikkat regülasyonunu, ikinci
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bileﬂeni ise “deneyime yönelim”dir (orientation to experience).
Deneyime yönelim, merak, aç›kl›k ve kabullenme özellikleri
içermektedir. Bu model fark›ndal›¤›n kimi özelliklerini kapsamaktad›r. Ancak modelin içerdi¤i merak, aç›kl›k ve kabullenme
gibi alt bileﬂenler kendi içerisinde aç›klama gerektiren kavramlar oldu¤u görülmektedir.
Shapiro ve arkadaﬂlar› (26) taraf›ndan önerilen bir di¤er operasyonel tan›mda, fark›ndal›k niyet (intention), dikkat ve tutum
bileﬂenlerinden oluﬂan üç parçal› bir modelde ele al›nm›ﬂt›r. Tan›mdaki niyet bileﬂeni, ﬂimdi ve burada yaﬂant›s›na odaklanma
istemini, dikkat bileﬂeni dikkatin sürekli ﬂekilde anl›k yaﬂant›lar›
gözlemlemek üzere düzenlenmesini, tutum bileﬂeni ise anl›k yaﬂant›lara yaklaﬂ›m›n aç›kl›k, kabullenme, yans›zl›k gibi niteliklerini ifade etmektedir. Bu modele göre, fark›ndal›k, “yeniden alg›lama” olarak adland›r›lan bir meta-mekanizma arac›l›¤› ile,
benlik regülasyonu, de¤erlerin netleﬂmesi, biliﬂsel ve davran›ﬂsal esneklik ve maruz kalma gibi de¤iﬂikliklere neden olmaktad›r. Söz konusu model, güncel bir araﬂt›rmada (27) ele al›nm›ﬂt›r. Araﬂt›rma sonucunda modele k›smen destek sa¤lanabilmiﬂtir. Söz konusu araﬂt›rmada, modelin içerdi¤i “yeniden alg›lama” bileﬂeninin, fark›ndal›kla yap›sal yönden büyük ölçüde örtüﬂebilece¤ine dikkat çekilmektedir. Bu nedenle, bu iki de¤iﬂken aras›ndaki iliﬂkinin aç›kl›¤a kavuﬂturulmas›na ihtiyaç duyuldu¤u ifade edilmektedir.

Fark›ndal›k Temelli Terapiler
Fark›ndal›k temelli terapiler, fark›ndal›k düzeyini artt›ran çeﬂitli terapi tekniklerinin ve al›ﬂt›rmalar›n kullan›ld›¤› terapi yaklaﬂ›mlar›d›r. Bu terapiler, psikolojik olarak rahats›zl›k veren deneyimlerin de¤iﬂtirilmesini de¤il, kabullenilmesini önermektedir. Fark›ndal›k temelli terapilerin yol haritas›nda, fark›na varma
ve kabullenme, de¤iﬂimden önce hedeflenmektedir (9). Kabullenme yaklaﬂ›m›, de¤iﬂim yönelimli terapi yaklaﬂ›mlar›na karﬂ›tm›ﬂ gibi durmaktad›r. Ancak, fark›ndal›¤›n ve kabullenmenin paradoksal bir sonucu olarak de¤iﬂim ortaya ç›kmaktad›r.
Fark›ndal›¤›n içebak›ﬂ içerikli meditatif yöntemlerle iliﬂkisine karﬂ›n, fark›ndal›k temelli terapiler, içgörü yönelimi terapiler
de¤il, biliﬂsel ve davran›ﬂç› terapiler kapsam›nda ele al›nmaktad›r. Fark›ndal›¤›n, Biliﬂsel ve Davran›ﬂç› yaklaﬂ›mlarla bütünleﬂtirilmesinin nedenlerinden birinin, fark›ndal›kla iliﬂkilendirilen
temel psikolojik süreçlerin, metakognisyon, dikkat regülasyonu,
emosyon regülasyonu, maruz b›rakma, yeniden de¤erlendirme
(reappraisal) gibi biliﬂsel psikoloji kavramlar›yla örtüﬂmesi
oldu¤u söylenebilir.
Fark›ndal›k temelli terapiler, biliﬂsel davran›ﬂsal terapilerde
“üçüncü dalga” e¤ilimi olarak adland›r›lmaktad›r (28). Üçüncü
dalga e¤iliminde, psikopataloji aç›s›ndan düﬂünce içeriklerinin
de¤il, düﬂünme biçimlerinin belirleyici oldu¤u düﬂünülmektedir.
Hayes’e (29) göre üçüncü dalga e¤iliminde “psikolojik fenomenlerin sadece formlar›na de¤il, ba¤lamlar›na ve iﬂlevlerine
duyarl› kal›nmakta, dolay›s›yla direkt ve didaktik stratejilerden
daha çok, ba¤lamsal ve yaﬂant›sal de¤iﬂim stratejileri vurgulanmaktad›r”. Bu nedenle, düﬂüncelerin deneyimlendikleri ba¤lam›n de¤iﬂtirilmesi yolu ile terapötik de¤iﬂimin gerçekleﬂmesi
hedeflenmektedir (29). Fark›ndal›kla aç›¤a ç›kan ba¤lam de¤iﬂimi, düﬂünceler d›ﬂ›ndaki di¤er öznel deneyimler olan bedensel
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duyumlar› ve duygular› içermektedir. Dolay›s›yla, bireylerin psikopatalojik süreçlere yol açan düﬂünce, duygu ve bedensel duyumlarla iliﬂki kurma biçimlerini de¤iﬂtirebilmeleri amaçlanmaktad›r (30,9).
Fark›ndal›k temelli terapilerde fark›ndal›k, belli becerilerin
geliﬂmesiyle ortaya ç›kan bir kapasite olarak de¤erlendirmektedir. Fark›ndal›k becerileri, ana odaklanma, yarg›s›zl›k, kabullenme, serbest b›rakma, tutunmama (non-attachment) ve kendini gözlemleme olarak özetlenebilir. Fark›ndal›¤› bir terapi yöntemi olarak kullanan yaklaﬂ›mlar›n bir bölümü yo¤un fark›ndal›k
e¤itimlerinin verilmesine dayanmaktad›r. Baz› yaklaﬂ›mlarda
ise fark›ndal›k temelli teknikler, biliﬂsel, davran›ﬂç› ve yaﬂant›sal yöntemlerle bütünleﬂtirilerek uygulanmaktad›r.
Günümüzde, fark›ndal›k temelli terapiler, kronik a¤r› (3,31,32),
duygu durum bozukluklar› (33-36), kayg› bozukluklar› (37-39),
madde ba¤›ml›l›¤› (40-43), yeme bozukluklar›, (44-48), onkoloji
(49-51), s›n›r kiﬂilik bozuklu¤u (52-56) ve psikozlar (57-59) gibi bir
çok psikolojik sorunun terapisinde kullan›lmaktad›r.
Fark›ndal›k temelli terapi yaklaﬂ›mlar›ndan ilki John-Kabat
Zinn (3) taraf›ndan uygulanan Fark›ndal›k Temelli Stress Azalt›m› Program›’d›r. Program grup terapisi olarak uygulanmaktad›r
ve grup çal›ﬂmalar› yo¤un olarak fark›ndal›k meditasyonunu
içermektedir. Programda, dan›ﬂanlardan görüﬂme saatleri
d›ﬂ›ndaki zamanlarda da günlük fark›ndal›k al›ﬂt›rmalar›n› uygulamalar› beklenmektedir.
Fark›ndal›¤› temel alan bir baﬂka terapi yaklaﬂ›m› Segal ve
arkadaﬂlar› (7) taraf›ndan geliﬂtirilen Fark›ndal›k Temelli Biliﬂsel Terapi’dir. F.T.B.T özellikle daha önce depresyon geçirmiﬂ
kiﬂilerde, depresyonun tekrar›n› engellemeye yönelik olarak
geliﬂtirilmiﬂtir. F.T.B.T, Stress Azalt›m› Program›na benzer
ﬂekilde, uzun süreli fark›ndal›k meditasyonu al›ﬂt›rmalar›n›
içermekte ve grup terapisi olarak uygulanmaktad›r. F.T.B.T’de
fark›ndal›k e¤itimi, depresif duygudurumuyla iliﬂkili bedensel,
duygusal ve biliﬂsel belirtilere odakl› ﬂekilde verilmektedir. Terapide artan fark›ndal›k becerileri sonucu, özellikle depresif
duygudurumuna özgü ruminatif düﬂünme (60) tarz›n›n engellenmesi hedeflenmektedir. F.T.B.T’de ayr›ca, dan›ﬂanlar›n
depresyonla iliﬂkili olumsuz otomatik düﬂüncelere mesafe kazanabilmesini amaçlayan, biliﬂsel terapi kökenli çeﬂitli yöntemler de bulunmaktad›r. Terapiye kat›lan dan›ﬂanlar›n, grup
terapisi saatleri d›ﬂ›nda da, fark›ndal›k al›ﬂt›rmalar›n› uzun süre yapmalar› beklenmektedir.
Kabullenme ve Ba¤l›l›k Terapisi (5), davran›ﬂç› ve hümanistik yaklaﬂ›mlar› fark›ndal›kla bütünleﬂtiren bir terapi yaklaﬂ›m›d›r. Bireysel olarak uygulanan terapide, fark›ndal›¤› günlük yaﬂama adapte edilebilecek pek çok farkl› al›ﬂt›rma kullan›lmaktad›r. Ad›ndan da anlaﬂ›labilece¤i gibi, KBT’de fark›ndal›¤›n içerdi¤i kabullenme özelli¤i daha fazla vurgulanmaktad›r.
Diyalektik Davran›ﬂ Terapisi (6) özellikle S›n›r Kiﬂilik Bozuklu¤u’nun tedavisine yönelik olarak geliﬂtirilmiﬂtir. DDT’de, biliﬂsel ve davran›ﬂç› yöntemlerle birlikte uygulanan fark›ndal›k temelli terapi yöntemleri önemli bir yer tutmaktad›r. Terapi süresince, “ne” becerileri ve “nas›l” becerileri olarak ayr›lan fark›ndal›k becerilerini geliﬂtiren bir program uygulanmaktad›r. Bu
beceriler, meditatif al›ﬂt›rmalar›n yan›nda, günlük yaﬂamda kolayca uygulanabilecek al›ﬂt›rmalar yoluyla geliﬂtirilmektedir.

72

Çatak ve ark.
Bir Terapi Yöntemi Olarak Fark›ndal›k

Sonuç
Fark›ndal›kla ilgili araﬂt›rmalar kimi yöntemsel sorunlar da
içermektedir (11). Operasyonel tan›m aç›s›ndan yaﬂanan zorluklardan birisi, fark›ndal›¤›n çok bileﬂenden oluﬂmas›ndan kaynaklanmaktad›r Fark›ndal›k kavram›n›n tan›mlanmas›na iliﬂkin
aktar›lan çal›ﬂmalar, kavram›n bu bileﬂenlerine göre ele almaktad›r. Bu çal›ﬂmalarda, fark›ndal›¤› bileﬂenlerini bütüncül modeller içerisinde bir araya getirmeye çal›ﬂma çabas› göze çarpmaktad›r. An›lan çal›ﬂmalar de¤erlendirildi¤inde, fark›ndal›¤›n
tan›m›na iliﬂkin araﬂt›rmalar›n, belli baﬂl›klar etraf›nda kümelenmeye baﬂlad›¤› da görülmektedir. Söz konusu araﬂt›rmalar, fark›ndal›k kavram›n›n operasyonel düzeyde anlaﬂ›labilmesine
katk› sa¤layan bulgular üretmiﬂtir. Bu durum fark›ndal›k kavram›n›n psikolojik bir yap› (construct) olarak tan›mlanmas› aç›s›ndan umut vericidir.
Fark›ndal›k kavram›n›n teorik düzeyde tan›mlanmas›nda ki
an›lan zorluklara karﬂ›n, uygulama düzeyinde, fark›ndal›k temelli terapilerle olumlu sonuçlar al›nmaktad›r. Fark›ndal›k temelli
terapilerin olumlu etkilerinin terapi sonucu (outcome) ölçütleriyle do¤rudan iliﬂkisinin kurulabilmesi için, kontrollü etkililik
çal›ﬂmalar›n›n yürütülmesi yararl› olacakt›r.
Fark›ndal›k temelli terapilere iliﬂkin araﬂt›rmalar› bekleyen
önemli sorulardan biri di¤eri, fark›ndal›¤›n etki mekanizmalar›yla ilgilidir. Son y›llarda yürütülen araﬂt›rmalar›n, bu soruya ›ﬂ›k
tutmaya baﬂlad›¤› görülmektedir. Gelecekteki etkililik araﬂt›rmalar›nda, fark›ndal›¤›n etki mekanizmalar›n›n anlaﬂ›lmas›na
katk›da bulunabilecek sa¤layacak ayr›ﬂt›r›c› unsurlar içermesi
yararl› olacakt›r.
Fark›ndal›¤›n psikoterapi içerisinde kullan›lmaya baﬂlamas›ndan sonra, bir terapi yöntemi olarak fark›ndal›¤›n kullan›ld›¤›
pek çok terapi yaklaﬂ›m› ortaya ç›km›ﬂt›r. Fark›ndal›¤›n psikoterapi içerisinde kullan›lmas›, Do¤u’nun kiﬂisel büyüme yönelimli
pratikleri ve Bat› psikoterapileri aras›ndaki bir bütünleﬂme sürecinin de baﬂlang›c› olmuﬂtur. Didonna (30), fark›ndal›¤›n, biliﬂsel terapiler, hümanist psikoloji ya da sa¤l›k psikolojisi gibi farkl› alanlarla bütünleﬂtirilmesinden yola ç›kmakta ve fark›ndal›¤›n
farkl› terapi modellerindeki ortak terapötik faktörlerin anlaﬂ›lmas›na katk› sa¤layaca¤›n› ifade etmektedir.
Fark›ndal›k temelli terapi, ülkemizdeki psikoterapi prati¤i
aç›s›ndan henüz yayg›nl›k kazanmam›ﬂ bir yaklaﬂ›md›r. Fark›ndal›k ve fark›ndal›k temelli terapilerle ilgili son y›llarda h›zla artmakta olan araﬂt›rma ve bulgular›n, ülkemizdeki ruh sa¤l›¤› uzmanlar›na yeni bak›ﬂ aç›lar› kazand›rabilece¤ini söylemek
mümkündür.
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