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ÖZET

SUMMARY

Amaç: Kohut, kendilik psikolojisi kuramýný geliþtirirken
Freud'a ve klasik psikanalize en temel eleþtirisi kavramlarýn biyolojik fikirlere dayalý oluþudur. Freud'un
Darwin'den esinlenerek ortaya koyduðu ikili dürtü
kuramýnda, saldýrganlýk içgüdüsel ve doðuþtan gelen bir
dürtü olarak bireyi korur, cinsel dürtü ise türün devamý
için þarttýr türü korur. Kohut'a göre ise saldýrganlýk narsisistik yaralanmaya verilen duygusal bir tepkidir, dürtü
deðildir, kendi baþýna bir olgudan çok yaralanmanýn
belirtisidir. Saldýrýya uðrama korkusuyla hayatý neredeyse
felç olmuþ, dýþa vuran davranýþlarýnda dikkati çeken
ancak kendisinin hiç farkýnda olmadýðý saldýrganlýðý göz
önüne alýnarak seçilen Bayan A'yý kendilik psikolojisi
açýsýndan deðerlendirirken iki kuram arasýndaki bu temel
farký anýmsamak önemlidir. Bu makalede, kendilik
psikolojisi kuramý ýþýðýnda gerçekleþtirilen bir iç dünya
araþtýrmasý sunulmuþtur. Yöntem: Ýlk yýl haftada bir kez
50 dakikalýk seanslar olarak gerçekleþtirilen psikanalitik
yönelimli psikoterapi görüþmeleri son iki yýldýr haftada
ikiye çýkartýlmýþ olup tedavi süreci devam etmektedir.
Bulgular: Bayan A'nýn belirgin ambivalansý, bir türlü
sahip olduklarýný beðenmemesi, bir yandan idealini elde
etmek için sürekli uðraþmasý diðer yandan amacýna
ulaþtýðý anda ürküp býrakmasý; en azýndan bir süreliðine
tatmin olmanýn hazzýný ve huzurunu yaþayamamasý ve
çocukken annesinin sýk sýk belirsiz sürelerle evden ayrýlmasý Kohut'un kendiliknesnesi kavramýyla deðerlendirilmiþtir. Sonuç: Büyüme serüveninde çocuk, ancak
narsisistik gereksinimleri kendiliknesneleri tarafýndan
optimal biçimde karþýlandýðý zaman eriþkin yaþamýnda
patolojik narsisizmden korunabilir. Aksi takdirde kendilik,
bütünleþmemiþ ve hasarlý olacaktýr.

Objectives: The basic criticism Kohut made to classical
psychoanalysis while developing his self psychology theory is that the concepts formed by Freud were based on
biological ideas. In Freud's dual drive theory inspired by
Darwin, aggression protects individual as an instinctive
and inborn drive. According to Kohut, aggression is not
a drive but an emotional response to narcissistic injury. It
is a symptom of injury rather than a phenomenon itself.
It is important to remember this fundamental difference
between the two theories while approaching Ms A in
terms of self psychology, particularly considering her life
being paralyzed by the fear of being attacked as well as
her aggression expressed by her behaviors but not
acknowledged by herself. Our aim is to present a
research of the internal world in-light of self psychology
theory. Method: The psychoanalytic psychotherapy is
executed on once a week basis for 50 minute sessions
during the first year of therapy, followed by twice a week
sessions for the last two years. The treatment is still in
progress. Results: The obvious ambivalence of Ms A, her
dissatisfaction with what she already has, her constant
pursuit for perfection until she is frightened by achievement and abandons it, her being unable to experience
the pleasure and peace of satisfaction for at least a while
and the fact that when she was a child, her mother often
left home for undetermined periods of time had been
evaluated through Kohut's selfobject concept.
Conclusion: Only when the needs of the child is optimally met by her selfobjects, she can be protected from
pathological narcissism in her adult life. Otherwise, the
self will be damaged and lack coherence.

Anahtar Sözcükler: Kendilik psikolojisi, kendiliknesnesi,
narsisistik zedelenme.

Key Words: Self psychology, selfobject, narcissistic
injury.
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GÝRÝÞ
Klasik kuramý çok iyi özümsemesi ve anlatmasý ile
tanýnan Heinz Kohut, çaðdaþ psikanalitik kuramlardan kendilik psikolojisinin kurucusudur.
Baþlangýçta kuramýný klasik kurama ek olarak
önermiþ onu tümüyle reddetmemiþ ancak zaman
içinde epistemolojik bir farklýlaþma sonucu klasik
kuramdan bütünüyle ayrýlmýþtýr. Bu farklýlaþmanýn
özünde bilgi toplama araçlarý olarak empati ve içe
bakýþ vardýr (Erten 2004). Analist, hastasýný insani
duyumun ortak alanýnda, iki öznenin buluþmasýnýn
kesiþiminde tanýmaya ve kavramaya çalýþýr. Ek
olarak Kohut (1971), baþlarda kendiliði ego içinde
yer alan bir tasarým -kiþinin kendini algýlayýþ biçimi
ve kendisiyle ilgili imgeler bütünü- olarak tanýmlarken daha sonralarý kendiliði, bir üst örgütlenme,
kiþiliðin çekirdeði, algýlarýn ve giriþimlerin merkezi
olarak nitelendirip tüm psikopatoloji alanýna açýklama getirmeyi hedeflemiþtir (Kohut 1977).
Kohut'un psikanalize en büyük katkýlarýndan biri
"kendiliknesnesi" (selfobject) kavramýdýr. Kendiliknesnesi, ana-baba ve daha geniþ anlamýyla çocuðun
yaþamýnda önem taþýyan çevresindeki kiþilerdir;
çocuk tarafýndan kendiliðin iþlevsel parçasý olarak
algýlanan, "biraz ben/biraz öteki, hem ben/hem
öteki" olan nesnedir (Ardalý ve Erten 1999).
Anneden (kendilik kuramýna göre, aynadan) beklenen ilk kendiliknesnesi iþlevi, bebeðin "varlýðýný"
onaylayarak hoþnutluk, gurur, mutluluk, neþe,
coþku, beðeni, huzur ile renklendirdiði imgesini
bebeðe geri yansýtmasýdýr. Çocuðun, kendiliðinin
varlýðýndan ve iþleyiþinden aldýðý hazzýn paylaþýlarak geri yansýtýlmasý, kaygýsýnýn yatýþtýrýlmasý
kendiliðin sürekliliði ve bütünlüðü açýsýndan tutkal
görevi yapan kendiliknesnesi iþlevleridir. Yavaþ
yavaþ travmatik olmayan optimal hayal kýrýklýklarý
yaratarak, çocuðun onun için yapýlaný kendisi için
yapmasýný saðlamak ve kendine güvenini ayakta
tutmak da bu iþlevlerdendir (Gökler 1991, Tura
1996).
Kohut, Kendiliðin Çözümlenmesi'nde (1971) narsisizmin geliþimsel sürecini inceler ve narsisistik
yapýlar olarak adlandýrdýðý "büyüklenmeci kendilik"
ve "idealize edilmiþ/ülküleþtirilmiþ ebeveyn imagosu" kavramlarýný açýklar. Kohut'a göre, bebek,
yaþamýn doðal koþullarý ile zorlanacak, doðduðu
andaki ilkel, saf ve mükemmel durumu korumak
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için narsisistik yapýlara sýðýnacaktýr. Kohut, bu noktadan sonra oluþan her þeyi narsisistik geliþim hattý
olarak kabul eder (Tangör ve Dilsiz 1996). Freud'un
nesne sevgisi hattýna paralel biçimde ilerleyen bir
narsisistik geliþim hattý tanýmlar. Narsisistik geliþim
hattý üç yol izler: Birinci yolda bebek, "büyüklenmeci kendilik" durumunu kendiliknesnesi iliþkisinde deneyimler. Bu yolda kendiliknesnesi
(Kohut'a göre daha çok anne) bebeðin teþhirci narsisistik gereksinimlerinin yansýtýlýp, içinden geçirilip, geri alýndýðý bir araçtýr. Bebek anneye "ben
mükemmelim, sen de bana hayransýn" demektedir
ve bu yaþantýsýnýn anne tarafýndan aynalanmasýný
istemektedir. Bebeðin bu büyüklenmeciliðinin
bakýcýlar tarafýndan empatik bir yaklaþýmla ve sempati ile kabul edilmesi, bu ilkel olgudaki dönüþüm
ve deðiþim için ilk þarttýr. Bu sürecin sonunda
çocuðun teþhirci narsisizmi olgun bir düzeye gelir
ve kiþiliðe özdeðer için yaþamsal önemi olan hýrslar,
tutkular ve amaçlar olarak katýlýr. Geliþim hattýnýn
ikinci yolunda, bebek kaybettiði mükemmeliyeti
ülküleþtirdiði bir kendiliknesnesi (Kohut'a göre
daha çok baba) ile tekrar oluþturmaya çalýþýr.
Bebek babaya "sen mükemmelsin, ben de senin
parçaným" mesajýný vermektedir. Kendiliknesnesi,
çocuðun ondan beklediði mükemmeliyeti doyurur.
Ancak hayal kýrýklýklarý kaçýnýlmazdýr. Çocuk
zamanla babanýn hatalarýný ve eksikliklerini fark
edecektir. Bu kez optimal düzeydeki kýrýlmalarýn
olgunlaþtýrdýðý ülküleþtirici narsisizm içselleþtirilir
ve kendi ideallerini ve deðerlerini oluþturmasýný
saðlar (Tolpin 1981). Üçüncü kendiliknesnesi
gereksinimi 'ikizlik' olarak adlandýrýlýr ve kardeþleri, arkadaþlarý, akranlarý ile birlikte görkemli
olmanýn, onlar gibi olmanýn, birlikte baþarmanýn
karþýlýðýdýr. Kohut'a göre, narsisistik geliþimin bu
üç yolu "beraberce" iþlevseldirler (Fosshage 1992).
Her bir kiþinin yapýsal olarak doðuþtan sahip
olduðu bu kendiliknesnesi iþlevi ve gereksinimlerinin yaný sýra üçüncü bir boyut olarak yetenekler
ve beceriler yer alýr (Türkçapar 1995). Belirli bir
kiþinin bu üç boyutlu kendilik dinamikleri herhangi
bir baþka kiþiye göre çok daha olumsuz olsa bile,
yapýsal olarak sahip olduðu yetenek ve becerileri
"telâfi edici" rol oynayýp zararý önemli ölçüde hafifletebilir (Tolpin ve Kohut 1979, Kohut 1986,
Çuhadaroðlu 2001).
Psikanalizin bilgi nesnesi, Sandler'ýn (1962)
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tabiriyle "temsili dünya" ya da "iç dünya"dýr.
Psikanaliz, bilinçdýþý ve daha pek çok kuramsal
kavramý sayesinde düþünülebilir kýldýðý, kendi bilgi
nesnesi haline getirebildiði bu "iç dünya"yý düþünür.
Popper'a göre bilimsel teoriler, içlerinden mantýksal bir zorunlulukla çýkarýlan deneysel önermeler
sayesinde yanlýþlanmaya açýk teorilerdir ve
psikanaliz yanlýþlanmaya açýk olmadýðý için bilimsel
teorinin mantýðýna uymaz; bu nedenle de
metafiziktir. Oysa psikanaliz zaten her seansta kendini sýnamaktadýr. Her terapi süreci psikanalitik
metapsikolojinin sýnanma sürecidir. Terapide,
öznenin iç dünyasýna dair metapsikolojik kavramlarý kullanarak bir hipotez oluþturulur. Bu hipotez
özneden terapiste yansýyan ruhsal olgulara yaslanýr.
Her yeni olguyla bu hipotez sýnanýr. Eðer yeni olgu
hipotezle bir tutarsýzlýk gösteriyorsa yerini bu
olguyu da kapsayýcý baþka bir hipoteze býrakýr.
Hipotez, kuramýn içinden mantýksal bir zorunlulukla çýkarýlmamýþ, hali hazýrda meydana gelmiþ
olan somut olgularý açýklamak amacýyla psikanalitik kavramlar ve bu kavramlarýn kuramsal iliþkilendirilmelerinden yararlanýlarak inþa edilmiþtir.
Dolayýsýyla, yanlýþlandýðýnda kuram da yanlýþlanmýþ
olmaz, o kuram içinde yerini daha kapsayýcý bir
hipoteze býrakýr. Nitekim ilk dürtü kuramý
örneðinde olduðu gibi, kendisiyle tutarsýz olgularýn
birikmesi ve ön kabullerin bu olgularý taþýyamayacak, onlarý açýklayamayacak noktaya geldiði her
durumda Freud yeni düzenlemeler yapmýþtýr
(Kýzýltan 2010). Ayný nedenden, klasik psikanalitik
kuram yýllar içerisinde anayol akýmlar olarak
adlandýrýlan benlik, nesne-iliþkileri, baðlanma ve
kendilik kuramlarýnýn oluþmasýna aracýlýk etmiþtir.
Freud tarafýndan geliþtirilen geleneksel olgu çalýþmasý yöntemi ve bundan köken alan kuram inþasý,
yalnýzca kurucusunun dehasýyla ve ardýndan gelen
pek çok araþtýrmacýnýn katkýlarýyla kavrayýþ, yöntem ve kanýt mantýðý olarak hermenötik deðildir;
psikanalitik kurumun uygun ve geçerli tek araþtýrma biçimidir (Wallerstein 1988). Çalýþmamýzda,
psikanalizin tek araþtýrma biçimi olan bu geleneksel yöntem ile narsisistik geliþim hattý için tanýmlanan yollardan özellikle ilk ikisinde eksiklik/yetersizlik yaþayan ve kendilik psikopatolojisine örnek
oluþturan bir olgunun iç dünya araþtýrmasý sunulmuþ ve elde edilen bulgularýn kuram ýþýðýnda
tartýþýlmasý amaçlanmýþtýr.
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Ýç Dünya Araþtýrmasýnda Yöntem ve Bulgular:
Psikanalitik Psikoterapi Süreci
Bayan A, boþluk ve anlamsýzlýk duygularýyla
boðuþan, yirmili yaþlarýnýn sonunda, avukat, evli bir
kadýndýr. Ýlk görüþmede, son iki yýldýr farklý ekolden bir terapist ile haftada bir kez görüþtüðünü
aktarmýþtý. Kendi ifadesiyle bu süreç özellikle
annesi ile iliþkisinde yaþadýðý güçlükleri anlamasýna
yardýmcý olmuþtu ancak saldýrýya uðrayacaðý
korkusuyla yaþamýnýn hemen her alanýnýn kýsýtlanmasý, idealindeki mesleði bu korku nedeniyle yapamamasý, yoðun hastalýk kaygýlarý, dýþarý çýktýðýnda
gökyüzünün yüksekliði karþýsýnda hissettiði küçüklük ve bunaltý duygusu geçmemiþti. Birlikte çalýþmak konusunda kararlý olduðunu ancak terapistiyle
bir süre daha görüþmeye devam etmek istediðini
belirtti, sekizinci seanstan sonra diðer terapistle
görüþmelerini sonlandýrdý. Kendisiyle ilk yýl haftada bir kez (50 dakikalýk seanslar þeklinde) yapýlan
psikanalitik yönelimli psikoterapi görüþmeleri son
iki yýldýr haftada ikiye çýkartýlmýþ olup tedavi süreci
devam etmektedir.
Bayan A'nýn ilk dikkati çeken özellikleri;
görüþmelere telaþlý, nefes-nefese geliþi, kýzarmýþ
yüzü, oturmadan önce önünde duran kutudan çok
sayýda mendil almasý, patlarcasýna baðýrarak ve ara
vermeden konuþmasý, hemen her an yüksek sesle
aðlamasýydý. Terapisti, psikoterapi sürecinin
baþlarýndaki bu ilk görüþmelerden sonra dayak
yemiþ gibi hissediyor, seans öncesinde gergin,
endiþeli hissediyordu. Odasý alt katta olan meslektaþý, "yanýnda saldýrgan olabilecek bir hasta var
sandým, neredeyse telefon açýp yardýma ihtiyacýn
var mý diye soracaktým" demiþti. Baþlarda, konuþmasýyla ilgili herhangi bir yorum yapýlmadý ancak
ilk ayýn sonunda terapist, "Sizi duymadýðýmý sanýyor
gibisiniz" dedi. Aceleyle "Bunu da nereden çýkarttýnýz?" sorusu "Sanki sizi dinlemiyormuþum ya da
anlamýyormuþum gibi baðýrarak konuþuyorsunuz"
þeklinde yanýtlandý. Bayan A aðlamaya baþladý:
"Sizi rahatsýz etmek için böyle konuþtuðumu mu
düþünüyorsunuz? Bana söylediðiniz þeye inanamýyorum!". "Belki týpký anne-babanýz gibi sizi
iþitmediðimi ya da söylediklerinizi dikkate
almadýðýmý sandýðýnýz içindir". Bu sözlerin nedeni,
görüþmelerde bahsettiði çeþitli korkularý karþýsýnda
anne-babasýnýn sergilediði red edici tutumdu.
Yüzündeki öfke yumuþadý, aðlamaya devam ederek
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"Çocukken karným aðrýdýðýnda numara yapýyorsun
derlerdi. Önceleri ciddiye alýp birkaç kez Acil'e
götürmüþler. Doktorlar bir þeyi yok deyince uzun
süre karnýmýn aðrýsýný kimse umursamadý. Onüç
yaþýmda bu kez çok daha þiddetli biçimde ve kusmayla beraber oldu. Söylenerek beni hastaneye
götürdüler. Meðerse yumurtalýðým kývrýlmýþ, gangren olmuþ. Hemen ameliyata alýndým, günlerce hastanede yattým. Üniversitedeyken, bir yumurtalýðýmý
kaybettiðim ve polikistik over hastasý olduðum için
normal þekilde hamile kalma þansýmýn düþük
olduðunu öðrendim. Anne-babama da doktorlara
da hâlâ kýzgýným. Son yýllarda sürekli bir hastalýðým
olduðunu düþünüyorum. Bazen kalbim aðrýyor göðsümde baský hissediyorum, bazen karným aðrýyor, ishal oluyorum, zaten spastik kolonum var.
Bazen kollarým-bacaklarým uyuþuyor, kulaklarým
uðulduyor, multiple skleroz olduðumu düþünüyorum. Hastayým da fark edilmiyor, taný konmuyor
diye þüpheleniyorum. Ölmekten çok korkuyorum"
dedi. Terapist, Bayan A'ya ilk kez o an gerçek
anlamda empati yapabildiðini ve olumsuz karþýaktarýmýmýn kýrýlmaya baþladýðýný hissetti.
Bayan A, kendisine göre hiç öfkeli bir insan deðildi. Tam tersine baþkalarýnýn öfkesinden çok ürken,
korkan biriydi. Ýletiþimde süreklilik arz eden, oturduðu andan itibaren aralýksýz konuþmasý, terapist
aðzýný açtýðýnda hemen duramayýp ancak birkaç
saniye sonra "Bir þey mi diyecektiniz? Bu hafta çok
fazla þey oldu da zamanýmýz dolmadan hepsini
anlatmak istiyorum, o yüzden böyle konuþuyorum,
bir þey diyecekseniz susayým" demesiydi. Seanslarýn
yapýlamayacaðý tarihler verildiðinde "Þimdi ben ne
yapacaðým, bir sonraki görüþmeyi nasýl bekleyeceðim, çok caným sýkýldý!" diyor, gözyaþlarýna boðuluyordu.
Babasýndan açýk ifadelerle söz etmiyor, annesini ise
yakýnan, çaresiz ama ayný zamanda babasýna eziyet
eden biri olarak anlatýyordu. Babasýný tek baþýna
býrakýp yanýna yerleþtiði için annesine kýzgýnlýðýný
ve yalnýz kalan babasýna karþý duyduðu üzüntüsünü
belirtiyordu. Ebeveynlerinin evliliði en baþýndan
beri mutsuzdu. Ailesinin onayýný almadan, kendinden yaþça büyük, daha önce evlenip-boþanmýþ bir
kadýnla henüz üniversitede öðrenciyken beraber
olmaya karar verdiði için babaannesi ve dedesi
babasýna çok öfkelenmiþlerdi. Birlikte olmaya
baþladýktan iki yýl sonra annesi hamile kalmýþ,
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ancak Bayan A iki yaþýna gelene dek evlenmemiþlerdi. Doðuma kadar anne-babasý büyük
þehirde anneannesinin evinde yaþamýþlar, daha
sonra babasý tüm maddi desteklerini kesen ailesinin
yanýna dönmek zorunda kalmýþtý. Ýki yýl boyunca
istenmeyen gelin olarak kocasýnýn ailesinin yanýnda
kalan annesi, ayrýlamayacaðýný anlayýp kendi ifadesiyle -kaderine boyun eðmiþ- ve babasýyla evlenmiþti. Bayan A'ya göre, gençken Almanya'ya gidip
çalýþan lise mezunu annesi üniversite mezunu
babasýna kýyasla çok daha bilgili ve görgülüydü.
Büyük þehirde doðup-büyüyen annesi, bir türlü
kocasýna, kocasýnýn ailesine ve Bayan A'nýn üniversiteden mezun olana dek yaþadýðý herkesin herkesi
tanýdýðý bu küçük þehre alýþamamýþtý.
Çocukluðunda, babaanne ve dedesi dýþýnda evde
halasý ve amcasýnýn oðlu yaþamaktaymýþ. Altý yaþýna dek bu büyük aile düzeni içerisinde, dedesinin
evinin salonunda anne-babasý ile birlikte uyumuþ.
Çekirdek aile olarak hiç baþ baþa kalamazlarmýþ.
Anne-baba sýk sýk tartýþýr, ardýndan annesi
eþyalarýný alýp Bayan A'nýn anneannesinin yanýna
gidermiþ. Annesinin bu gidiþleri kendisi henüz
küçük bir bebekken baþlamýþ: 4-5 yaþlarýný anýmsayan Bayan A, annesinin bazen aylarca geri dönmediðini anlatýyordu. Ankara'da, Bayan A'nýn
yanýnda kalmak, böylelikle kocasýndan ve onun
ailesinden uzakta yaþamak annesinin en büyük
arzusuydu. Önceki terapisti ile pek çok kez
annesiyle iç içe girmiþ iliþkisini nasýl düzenleyebileceðini konuþmuþtu. O dönemde, liseden arkadaþý
Bay B ile yeniden görüþmeye baþlamýþ ve evlenme
kararý almýþtý. Deprem korkusu nedeniyle Bay
B'nýn ailesiyle birlikte yaþadýðý þehre yerleþmek
istememiþ, Bay B de Ankara'da düþük maaþlý bir iþ
bulmuþ ve para biriktirmelerinin daha kolay olacaðýný söyleyen Bayan A'nýn annesinin ýsrarlarý
sonucu onlarla birlikte yaþamaya baþlamýþtý.
Kendisine göre, ayný evde yaþýyor olsalar bile
annesiyle iliþkisine mesafe koymayý baþarmýþtý.
Oysa hala bu iliþkiden yoðun biçimde bunalýyor,
annesine öfkelendiðinde durduramadýðý yeme ya
da aðlama nöbetlerine yakalanýyordu.
Düðün tarihleri belirlenince, annesi, babasýnýn
yanýna dönmek istemediðini her an söyler oldu.
Bayan A'ya yalvarýyor, "Ne olur babana evlendikten
sonra da bana ihtiyaç duyacaðýný söyle, o þehre geri
dönmeye dayanamam. Baban seni dinler" diyordu.
Bayan A ise babasýnýn tek baþýna yaþamasýna çok
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üzülüyor, ona acýyor ve annesine bu düþüncesizliði
için çok kýzýyor ancak hiç bir þey söyleyemiyordu. O
sýralar, annesi sanki rüþvet verir gibi anneannesinin
yanýna gidiyor, birkaç hafta kalýyor, kýzýný Bay B ile
baþ baþa býrakýyordu. Oysa kocasýna, kýzýnýn yanýnda kalmasýna gerekçe olarak henüz evlenmemiþ
olmasýný gerekçe gösteriyor, dedikodu çýkmasýndan
endiþe ettiðini söylüyordu. Bayan A, hamile
kalmakla ilgili yoðun kaygýlarý nedeniyle niþanlýsýyla cinsel birleþme gerçekleþtirmiyordu. Ancak
yakýnlaþmalarýnýn ardýndan hamile kaldýðýný ya da
cinsel yolla bulaþan bir hastalýk kaptýðýný düþünüyor, terapistinden böyle bir þeyin olamayacaðýna
dair teminat vermesini talep ediyordu. Bir yandan
da vajinusmus olduðunu, bu yüzden evlendiklerinde de Bay B ile birlikte olamayacaðýndan
endiþelendiðini söylüyor; "Ne kadar üzülüyorum
bilemezsiniz, bazen düþünüyorum da her þey beni
buluyor" diyordu. Anne-babasýnýn çocukluðundan
itibaren aþýrý koruyucu, denetleyici tutumlarýnýn
böyle acayip korkulara yol açtýðýný belirtiyordu.
Kuzenleri ve apartmandaki diðer çocuklar sokakta
oynarlarken kendisine evin önünden bir adým dahi
uzaklaþmamasýnýn tembihlendiðini, ailesinin çocuk
hýrsýzlarýnýn onu kaçýracaðýný söylediðini ifade ediyordu. Annesi kendisini býrakýp gittiðinde bir akraba kadýn "Annen seni sevseydi býrakýp gitmezdi"
der, bu söze çok üzülür, odasýna kapanýp "zavallý A"
diyerek saatlerce baþýný okþar, aðlarmýþ. Aile
tutumlarýndaki çeliþki çok çarpýcýydý, hem aþýrý
korunup kollanýyor hem de annesi kendisini uzun
sürelerle býrakýp gidebiliyordu. Dýþarýya çýkmasýna
izin verilmediði için evlerine temizliðe gelen
teyzenin kýzý getirtilir, A oyuncaklarýný gösterme
bahanesiyle odasýna götürdüðü kýzý fena halde
dövermiþ.
Ýzleyen görüþmelerde, sekiz yaþýndayken annesinin
ilk evliliðinden bir ablasý olduðunu öðrendiðini,
annesiyle ziyaretlerinde anneannesinin evinde
gördüðü kendisinden on yaþ büyük akraba çocuðunun aslýnda öz kardeþi olduðunu, kendisi yüzünden
onun annesiz büyümek zorunda kalmasý nedeniyle
çok suçlu hissettiðini, üstelik tembihlenmiþ olmasýna raðmen dedesinin evine döndüðünde bu sýrrý
dalgýnlýkla aðzýndan kaçýrýp babaannesine söylediði
için ne çok üzüldüðünü anlattý. Annesinin yokluðunda babasýndan çok 18 yaþlarýndaki amcasýnýn
oðlu kendisiyle ilgilenirmiþ. Ona çok büyük bir
sevgi ve hayranlýkla baðlýydý. A'yý parka götüren,
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oyunlar oynayan, hikâyeler anlatan bu kuzeniydi.
Yakýþýklýlýðýndan, tiyatro grubunda oyunculuk yapmasýndan, bütün kýzlarýn ona âþýk olduðundan
gururla bahsediyordu. Sýk sýk kuzenine "sakýn
evlenip beni býrakma, emi" dermiþ. Bayan A sekiz
yaþýndayken kuzeni askere gitmiþ ve kýsa süre sonra
eve þehit olduðu haberi gelmiþ. Yetiþkinler ondan
gerçeði saklamýþlar, "yaralanmýþ, yürüyemiyormuþ,
yarýn eve getirecekler" demiþler. Bütün gece, kendisiyle ilgilendiði gibi onunla ilgileneceði, tekerlekli bir sandalye bulup her yere gezdireceði, sonunda
da tamamen iyileþtireceði hayalini kurmuþ. Sabah
kapýda kuzenini beklerken tabutu gelmiþ. Herkes
aðýtlar yakarken olduðu yerde kala kalmýþ. Daha
sonraki günlerde babaannesi ona sarýlýp "sakýn
evlenme diyordun bak hiç evlenmeyecek" diye
aðlamýþ. Bayan A, söylemekten utanç duyduðunu
ancak o zamanlar "keþke kuzenim öleceðine babam
ölseydi" diye düþündüðünü söyledi.
Büyüdüðü sahil þehrindeki üniversitenin hukuk
fakültesini kazanmýþ, hiç ikmale kalmadan mezun
olmuþ. Babasýnýn zorlamasýyla Ankara'daki bir
avukatlýk bürosunda staj yapmýþ, ardýndan iki yýl
süreyle baronunki dâhil çeþitli sýnavlara girip hepsini kazanmýþ ancak bir türlü bir iþte çalýþmaya baþlamamýþ. Sýnavlardan, "benim oyuncaklarým" diye
bahsediyordu. Sonunda, yine babasýnýn zoruyla, iyi
bir hukuk firmasýna girmiþ. Ýþten ayrýlýp eve dönmek istediðini her söylediðinde babasý "sýrtýmýzda
yumurta küfesi yok ya" deyip sustururmuþ. Hukuk
fakültesine de ailesinin zoruyla girdiðini, 2. sýnýfta
okulu býrakmak istediðinde þiddetli karþý çýkýþa
boyun eðdiðini, hayatýnýn tamamen anlamsýz ve
boþa geçirilmiþ olduðunu söylüyordu. Ýþe baþladýktan 3-4 ay sonra çok mutsuz olduðu gerekçesiyle
istifa etmiþ. Ýzleyen dönemde yine pek çok sýnava
girip kazanmýþ ancak hangi iþe girse hayal kýrýklýðýna uðramýþ. Yaptýðý iþin ya insanlýk için bir anlam
ifade etmediðini-kimseye hayrý dokunmadýðýný, ya
mesleki açýdan kendisine bir þey katmadýðýný ya da
iþ için gerekli donanýma ve cesarete sahip
olmadýðýný söylüyordu. Tedaviye geldiði sýrada
aslýnda idealindeki alan olan ve girmek için çok
çabaladýðý 4. iþinde çalýþmaktaydý ancak bir ay
sonra oradan da istifa etti. O dönem her seansa;
"Bugün çok fena aðlayacaðým, söyleyeyim de!", "Bu
kutudaki mendil bana yetmez, yanýma almayý da
unutmuþum, hay Allah!", "Bir haftayý çok zor bekledim, hele dün o kadar çok aðladým ki hiç susma107
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yacaðým sandým!", "Gece baþým aðrýdý, beyin kanamasý geçirdiðimi düþündüm, annem ile B'yi
uyandýrdým, sabaha kadar baþýmý beklemelerini
istedim!", "Sýnýf arkadaþým uðradý, bir üniversitenin
hukuk müþavirliðine girmiþ. Kendime çok kýzdým,
herkes ilerlerken ben olduðum yerde sayýyorum!"
gibi sözlerle baþlýyordu.
Ýþ alanýnda yaþadýðý sorunlarý, ailesinin baþka bir
þehirde psikoloji eðitimi almasýna izin vermemesine
baðlýyordu. Lisedeyken bu arzusunu dile
getirdiðinde büyük tepki ile karþýlaþmýþ, baþta
babaannesi olmak üzere hepsi karþý çýkmýþlar:
"Delilerle ne iþin var, bütün gün dert mi dinleyeceksin, hem sana zarar verirler, dövmeye kalkarlar,
ne yapacaklarý belli olmaz onlarýn" demiþler.
Sonunda ailesinin hukuk fakültesini seçmesi
konusundaki yoðun ýsrarlarýna boyun eðmiþ. Bir
yandan baþta babaannesi olmak üzere onlara duyduðu kýzgýnlýðý ifade ediyor, durumundan tamamen
onlarý sorumlu tutuyor, diðer yandan "aslýnda hepsini çok seviyorum, bütün bunlar benim suçum,
kendimden nefret ediyorum" diyordu. Psikolog
olma arzusunu görüþmelerde sýk sýk dile getiriyor,
yüksek lisans olanaklarýný araþtýrýyordu. Özellikle
terapistin kendisini anlamadýðýný düþündüðü
zamanlar, "Benim yaþadýðým sýkýntýyý bilemezsiniz,
siz sevdiðiniz iþi yapýyorsunuz. Benim istediðim
koltukta oturduðunuz için size ne kadar çok
imreniyorum bilemezsiniz" diyordu. Müvekkilleri
tarafýndan saldýrýya uðrama korkusundan kurtarýlmayý istiyordu. Danýþtay baskýnýný ve televizyonda
izlediði adliyelerde yaþanan kavga haberlerini
örnek veriyor, korkularýnýn yersiz olmadýðýný
söylüyordu. Ýdealindeki iþte çalýþýrken adliyede, bu
iþten istifa etmek zorunda kaldýðý için de þimdi
evde, ter içinde kalýyor, midesi bulanýyor, baþý
dönüyor, ishâl oluyor, durduramadýðý aðlama
nöbetlerine tutuluyordu. Suçsuz birinin hüküm
giymesine ya da suçlu birinin cezasýz kalmasýna yol
açacak bir hata yapmaktan, bu hatasý nedeniyle
saldýrýya uðramaktan, hatta öldürülmekten korktuðu için istifa etmiþti ancak þimdi de çok sevdiði bu
iþten mahrum kaldýðý için mutsuzdu. Anne-babasý,
Bay B ve yakýn arkadaþlarý, Bayan A'nýn hemen her
gün korkuyla aðlamasý ve yakýnmalarý karþýsýnda
þaþkýn, çaresiz hissediyorlardý. Bazen kendisini
avutmaya çalýþýyorlar, bazen korkularýna ortak olup
týpký onun gibi konuþuyorlar, "ne olacak benim
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halim" dedikçe koro halinde "vah, ne olacak senin
bu halin" diyorlardý. Anne ve babasý zaman zaman
öfkelenip lafý aðzýna týkasalar da niþanlýsý büyük bir
sabýrla onu dinliyor, avutup yatýþtýrmaya çalýþýyordu.
Bayan A, düðün tarihi yaklaþtýkça daha sýk
amcasýnýn oðlundan (kuzeninden) bahseder oldu.
Ayrýca iki eski erkek arkadaþý hakkýnda konuþmaya
baþladý. Bay C'ye çok âþýk olduðunu ama onun hiç
bir zaman kendisiyle ilgilenmediðini, baþka bir
þehirde yaþamaya baþladýktan sonra da tüm iletiþimi kestiðini anlattý. Düðünden birkaç ay önce Bay
C ile birlikte olduðu rüyalar görmeye baþladý;
büyük bir mutlulukla uyanýyor, rüya olduðunu fark
edince üzüntüden nefesi sýkýþýyordu. Niþanlýsýný
yeterince
sevip
sevmediðini
sorgulamaya
baþlamýþtý. Bay D'nin ise evleneceðini öðrenip
düðünü basmasýndan, kendisini ve niþanlýsýný
öldürmesinden korkuyordu. Ýki yýldýr evli olan
Bayan A, tedavi sürecinde Bay C ile ilgili fantezilerinden uzaklaþýp kocasý ile daha yakýn bir iliþki
kurdu.
Düðünden kýsa süre sonra iyi bir hukuk firmasýna
kabul edildi, son derece saygýn bir iþti ancak yeni
iþiyle ilgili en ufak bir heyecan ya da sevinç taþýmýyor, idealindeki iþi yapamadýktan sonra hiçbir þeyin
anlamý olmadýðýný söylüyor, çok gururlanan annebabasýnýn halleri onu çileden çýkartýyordu.
Mutluluklarýný ifade ettikçe, "Buradan ilk fýrsatta
ayrýlacaðým ama B'nin maaþý düþük, geçinmemiz
için burada çalýþmak zorundayým. Ne yapayým,
ekmek parasý" diyerek aðlýyordu. Giderek yeni
iþiyle ilgili huzursuzluðu arttý. Kendisinden
kýdemliler ona iyi davranýyorlar, o ise bu tutumun
altýnda ezildiðini çünkü belli etmese de her an istifa etmeyi düþündüðünü, bu yüzden çok suçlu hissettiðini söylüyordu. Sýk sýk iþinin saðladýðý avantajlarý sayýp döküyor, buradan istifa edip yine mutsuz
olursa diye korkuyordu. Yaþadýðý ikilem ve çatýþmayla ilgili ne zaman bir yorum yapýlsa "siz de
annem-babam gibi bu iþten ayrýlmamý istemiyorsunuz", "týpký onlar gibi siz de beni anlamýyorsunuz"
diyordu. Ýþteki altýncý ayýn sonunda, intiharý
düþündüðünü, hatta planladýðýný, eskisi gibi ölümden korkmadýðýný çünkü artýk yaþamanýn hiçbir
anlamý kalmadýðýný söyledi. Terapisti, kendisini ciddiye almamakla suçluyor, nasýl soðukkanlý durabildiðimi soruyordu. Yöneticisinin odasýna girip
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durduramadýðý bir aðlama nöbeti sýrasýnda bu
düþüncelerinden bahsetti; o sýrada o kiþinin kanser
olmasý, o gün kýzýnýn eski erkek arkadaþý tarafýndan
ölümle tehdit edilmesi içindekileri söylemesini
engellememiþti. Yöneticinin yaþadýðý duruma raðmen kendisine zaman ayýrmasý, teselli etmesi ve
tedavi için bir psikiyatra yönlendirmesi hem iyi hissettirmiþ hem de utandýrmýþtý. Yöneticisi baþta
þaþýrmýþ ancak sonrasýnda ilgi ve þefkat göstermiþ,
Bayan A'yý istifadan ve intihardan caydýrmýþtý. Yeni
sýkýntýsý, iþinden ayrýlmayý hala düþünürken kadýnýn
yüzüne nasýl bakacaðýydý. Tam bu dönemde
gördüðü rüya çarpýcýydý: Bir süre önce ölen çok
sevdiði kuþunu kafeste buluyordu ancak kafeste 3-4
kuþ vardý. Biri kafesin dibinde ölü yatýyor, bir diðeri
kapýsýndan çýkmaya çalýþýrken kapýdaki demir
çubuða saplanýp can çekiþerek ölüyor, diðerleri
dýþarý çýkýp uçmaya baþlýyor, o an hepsinin aslýnda
birer zombi olduðunu anlýyordu. Üstüne doðru
uçtuklarý için korku içinde kaçýyordu. O sýrada her
birinin taþlaþýp yere düþtüðünü ancak yenilerinin
hemen belirdiðini görüyordu.
TARTIÞMA
Bir kendilik psikoloðu, bir olguyu dinlerken aldýðý
bilgiyi kafasýnda þu þekilde düzenler: 1. Kendiliðin
durumu nedir? Canlý mý, ölü mü? Bütün mü,
parçalanmýþ mý? 2. Aktarýmlar nelerdir? Onlar
nasýl dinlenir? Kanýtlar nelerdir? Bilgi alýrken kullanýlan araç nedir? (Ardalý ve Erten 1999, Tura
2000). Öncelikle Bayan A'nýn terapi için baþvurduðu sýrada, ölü ve kendiliknesnelerinin saðladýðý
empatik insani çevreden yoksun kalmasýyla bütünlüðünü kaybetmiþ, parçalanmýþ bir kendiliði olduðu
söylenebilir. Ölü kendiliðini canlandýrma çabalarý
olarak oyuncaklarým dediði sýnavlara girmesi,
rüyasýnda gördüðü kuþlarýn durumu, bu parçalanmýþ ve cansýz kendiliðin göstergeleridir. Kuþ rüyasý,
Kohut'un (1977) kendilik durumu rüyasý (self state
dream) olarak tanýmladýðý tür rüyaya örnek olarak
gösterilebilir. Elbette rüyalarý seans içinde tüm
çaðrýþýmlarý ile anlamak önemlidir ancak rahatlýkla
bu rüyanýn, kendiliðin parçalanmýþlýðýný, canlý
olmayýþýný/ölü oluþunu, içinde bulunduðu her
iliþkide/durumda hem içinde hem dýþýnda olmanýn
ölümcül olarak algýlandýðýný, çaresiz ve dehþet verici bir iç dünyada yaþandýðýný gösterdiði söylenebilir.
Rüya, anababanýn koruyalým derken zehirli etki
yaratacak düzeyde dýþ dünyayý tehlikeli olarak
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tanýtmalarý, sýnýr ihlâlinde bulunmalarý, annenin
gidiþ-geliþleri nedeniyle tutarsýz algýlandýðý, güvenli
bir dünya sunmadýklarý gibi kendi endiþe ve korkularýný Bayan A'ya bulaþtýrarak güven duyma potansiyeli ile geldiði yaþamý bilmeden elinden almalarý
ile örtüþmektedir.
Kendilik psikolojisinin bilgi toplamak için temel
aracý empatidir. Kohut'un (1959) tanýmladýðý
empatik dinlemede, olgu için kendisi olmak nasýl
bir deneyimdir anlaþýlmaya çalýþýlýr. Kohut buna
deneyime yakýn çalýþma adýný verir, hastayla
çalýþýrken
spekülasyonlarýn
ve
kuramsal
düþüncenin öne geçmesine izin vermez. Bu baðlamda, Bayan A ile çalýþýrken terapistte ortaya çýkan
duygular onu anlamak için bir araçtýr. Terapistin ilk
görüþmelerdeki borbardýman altýnda kaldýðý,
boðulduðu, istila edildiði hissinden hareketle Bayan
A için kendisi olmanýn çok sýkýcý, bunaltýcý, boðucu,
parçalayýcý, öldürücü olduðu söylenebilir. Bu
baþarýlý, zeki genç kadýnýn düþüncelerini, duygularýný kelimelere dökmekten ziyade davranýþa vurduðu da gözlenmektedir: Terapist deðiþtiriyor, iþ
deðiþtiriyor, tam evlenecek eski sevgili gündeme
geliyor, yüksek sesle basýnçlý konuþuyor, aðlamaöfke nöbetleri oluyor, kendine kötü davranýyor.
Çocukluðundan beri olan ve giderek artan bedensel
yakýnmalarý, hastalýk kaygýlarý, korku ve dehþet
içinde yaþamasý, perseküsyon fikirleri, gökyüzünün
yüksekliðinin yarattýðý yoðun bunaltý duygusu
kendiliðinin parçalanmasýnýn göstergeleri. Kendilik
psikolojisinde psikopatolojiyle ilgili en önemli,
belki de tek soru "kendilik bir arada durabiliyor mu,
yoksa daðýlýyor/parçalanýyor mu?" sorusudur
(Kohut ve Wolf 1986). Kendilik daðýlmaya
baþlayýnca önce bu olguda olduðu gibi, hipokondriyak, paranoid belirtiler biçiminde parçalanma
ürünleri ortaya çýkar. Eðer kendilik bütünlüðü
saðlanmýþsa bu kez kendiliðin nasýl daðýldýðýna
deðil, kendiliðin kendiliknesnelerinin iþlevleriyle
kendini nasýl bir arada tutabildiðine bakýlýr.
Örneðin Bayan A'nýn "oyuncaklarým" dediði
sýnavlara girip çýkmasý, daha ideal bir iþ/eþ düþlemleri, özellikle kendine ve sonra etrafýna eziyet eden
mazokistik tutumlarý kendiliðini bir arada tutma,
parçalanmayý önleme gayretleridir. Kendine gidecek daha iyi yerler, yüzler ararken; yani mükemmeli ararken, geçici olarak kazandýðý zafer duygusuyla kýsa bir süre bütün/canlý hissetmektedir.
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Kohut'un geliþimsel narsisizm hatlarýndan
ülküleþtirmeyle (idealizasyon) ilgili olaný, mazokistik karakterin dinamiðinde önemli rol oynamaktadýr. Ýdealizasyon hattýndaki geliþimsel duraklama, mazokistik karakterin kendilik temsilini
küçültüp, kendini deðersiz kýlýp, nesneyi büyük,
ulaþýlmaz ve vazgeçilmez hale getirmesine neden
olur (Kohut 1979). Böylece erken dönemlerdeki
mahrumiyet, travma ve terklerin terörü yap-bozlanarak ideal nesnenin gidiþi engellenir; nesneyi kontrol eden bir baðýmlýlýk yaratýlýr. Ayný zamanda,
geliþimsel duraklama yaratan müdahalelerin, travmalarýn, mahrumiyetlerin, terklerin yol açtýðý nesneye yönelik öfke mazokizm yoluyla gizlenir. Tam
tersine öfke gösterilemeyecek bir muhtaçlýk portresi çizilir. Öte yandan birisi ile yakýnlýk kurma,
parçalanma kaygýsýný artýran bir durumdur. Kiþi,
baðýmlý hale geldiði ötekiler tarafýndan yutulmaktan veya kendiliðinin kýrýlgan sýnýrlarýný tamamen
kaybetmekten büyük endiþe duyar. Kýrýlgan kendiliði ve sýnýrlarý keskin biçimde ayrýlmamýþ iç
dünyasý, dýþarýdan içine dolan kuvvetli ötekinin
basýncýyla patlama riski taþýr. Dikkat edilirse Bayan
A, ikili iliþkilere hep üçüncüyü getirerek bir savunma geliþtirmiþtir: Bay B ile arasýna Bay C'yi, iþi ile
arasýna diðer iþleri, ilk terapistiyle arasýna ikinci
terapisti, annesiyle arasýna Bay B'yi koymaktadýr.
Kendine güvenli bir tek baþýnalýk yaþamasý da
mümkün deðildir çünkü bir süre sonra yalnýzlýk
bunaltýcý ve ürkütücü hale gelir. Kiþi iliþkisel taþýnma ve içerilmeyi kaybettiðinde, henüz tam anlamýyla bütünleþmemiþ parçalarý daðýlmaya baþlar.
Ortaya çýkan çatýþma, ya istila edilme ya da terk
edilmenin ikilemidir.
Bayan A'nýn yaþam öyküsünde göze çarpan özellikler þunlardýr: 1) Sýk sýk terk edilen, anababanýn
kendi ihtiyaçlarý için aþýrý kolladýklarý ve zaman
zaman bir o kadar da yalnýz býraktýklarý bir çocuk.
2) Annesinin mutsuzluðunun faturasýný kendisine
çýkaran, sembiyotik iliþkide olduðu annesinin kendi
bilinçdýþý güven ihtiyacý için uzantýsý olan, dolayýsýyla aynalanmaktan uzak bir çocuk. 3) Babasý inisiyatifsiz, zayýf algýlanan, dolayýsýyla babasýz hisseden
bir çocuk. 3) Sekiz yaþýndayken hem kendiliknesnesi iþlevleri bakýmýndan iyi bir empatik insani çevre
saðlayan idealize ettiði kuzenini travmatik bir þekilde kaybeden ve suçlanan hem de bir kardeþinin
olduðunu annesine güvenini sarsacak þekilde öðrenen, annesini kardeþinden çalmakla kendini
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suçlayan bir çocuk. 4) Altý yaþýna kadar anababa ile
ayný odayý paylaþmak durumunda kalan, dolayýsýyla
klasik psikanalitik bakýþla ilk sahnenin gerçek
olduðunu, yani fantezide olmasý gerekeni gerçekte
travmatik bir þekilde yaþayan bir çocuk. 5)
Görülmediði için sýkça bedensel yakýnmalarý/karýn
aðrýlarý olan ama bu özelliði ile þefkat görmek yerine anlaþýlamayan bir çocuk.
Bayan A, diðer çocuðunu baþka þehirdeki annesine
býrakmak, birlikte olmaktan mutlu olmadýðý iþsiz
bir erkekle bir çocuk doðurduðu için evlenmek,
kocasýnýn ailesinin kendisine yönelik önyargýlarý
arasýnda sýðýntý gibi yaþamak durumunda kalmýþ,
kalbinin yarýsýný baþka bir þehirde býrakmýþ, çökkün
bir annenin çocuðudur. Annenin beklenmedik ve
belirsiz sürelerle madden yokluðuyla, gözlerindeki
parýltý eksikliði þeklinde manen yokluðuyla kendiliknesnesi iþlevlerini yerine getirememesi sonucunda, kendiliðin ilkel halleri aynadan yansýsýný geri
alamamýþ ve kendilikte bu yansýsýzlýklar parçalý
yapýsallýða, yani parçalý ve süreksiz varlýk ve yokluk
deneyimlerine dönüþmüþtür. Hayatýnýn ilk yýllarýnda, kendiliðin oluþtuðu yýllarda, ilk nesnesi annesi
ile iliþkisinde kesintiler olduðu için teþhirci-büyüklenmeci narsisizm hattýnýn sekteye uðradýðý
düþünülebilir (Ornstein 1981). Çocukluðunda
yaþadýðý karýn aðrýlarý, eriþkinliðinde süren
bedensel yakýnmalarý, bu az uyarýlan çocuðun
görülmek, duyulmak ihtiyacý ile iliþkilendirilebilir.
Görülmedikçe parçalanýyor ve bedensel yakýnmalar, saldýrýya uðrama korkusu, sürekli sýnava
girme, iþ deðiþtirme ortaya çýkýyor: Kendisine
eziyet eder þekilde de olsa görülmüþ, onaylanmýþ,
böylece kendilik bütünlüðü geçici olarak saðlanmýþ
oluyor. Diðer taraftan, sýnava girme veya iþ
deðiþtirme uðraþlarý azaldýðýnda Bayan A'nýn derinlerindeki depresyonun açýða çýktýðý görülmektedir.
Bu, Kohut'un boþluk depresyonu adýný verdiði
depresyondur. Tedaviye gelen narsistik geliþim hattýnda eksiklik olan hastalar sýklýkla "hayatýn anlamý
yok, hayat boþ" þeklinde ifadeler kullanýrlar çünkü
erken dönemde narsisizmlerini aynalayarak hayatlarýna anlam katacak kendiliknesnelerinden yoksun
kalmýþlardýr.
Baba sosyal alanda statü kaybýna uðramýþ, baba
evine baþý önde dönmek ve orada bir süreliðine de
olsa fazlalýk/sýðýntý gibi yaþamak durumunda
kalmýþ, üniversite mezunu olduðu halde lise
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mezunu bir annenin yanýnda zayýf algýlanan bir
erkek. Öyküde de babadan aðýrlýklý olarak korunmasý-kollanmasý, yalnýz býrakýlmamasý gereken biri
olarak bahsediliyor. Annesi, babasýný ve onun
ailesini küçümserken Bayan A'yý zehirlediðinin
farkýnda deðil: Anneden aynalanmayan çocuk
babayý idealize etmek için yüzünü ona dönüyor
ancak oradan da güç alamýyor. Babayý idealize
edemediðinde yüzünü kuzenine dönüyor ancak
onun ani ve travmatik ölümü, sonrasýnda da
çevrenin yaþadýðý travmaya tuz biber olmasý sonucunda bu ideal 'babanýn' yasýný tutamýyor. Teþhirci,
görülmek isteyen, büyüklenmeci narsisizm hattý
gibi ülküleþtirici narsisizm hattý da geliþimsel olarak
duraksamaya
uðramýþtýr;
anne,
babayý
küçümsedikçe farkýnda olmadan Bayan A'nýn ideallerinin geliþeceði kanadý elinden almýþ, halen de
almaya devam etmektedir. Ýdealize edici kendiliknesnesi sürecindeki iþlevleri içselleþtiremediði için
narsisistik geliþiminin idealizasyon hattý da kesintiye uðramýþ, dýþ dünyadaki bir takým kuvvet,
kudret ve büyüklük sembolü olan bireylere ilkel bir
þekilde
baðýmlý
kalmýþ,
kendini
avutabilme/yatýþtýrabilme kapasitesi sýnýrlanmýþtýr.
Terapistiyle iliþkisinde de giderek artan þekilde
psikolojiyi, psikoterapistinin kimliðini ve koltuðunu
idealize etmesi, idealize etme/yüceleþtirme
aktarýmýna iþaret etmektedir (Terbaþ 2004).
Narsisistik aktarýmlar bilinçdýþý narsisistik yapýlardan gelir ve hastanýn daha önce yeterince karþýlanmayan bilinçdýþý ihtiyaçlarýný ifade eder. Ýdealize
edici/ülküleþtirici narsisizmde, geliþim devam edebilsin diye idealize edilen nesneyle ilgili, teþhircibüyüklenmeci narsisizmde ise ayna iþlevi gören
nesneyle ilgili arayýþ vardýr (Kohut 1986). Terapide
bu iki aktarýma örnek olarak, Bayan A'nýn belirtilerinin terapist aynaladýkça ortadan kalkmasý ile
giderek terapistin meslekî kimliðini yüceltmesi
verilebilir. Terapistiyle iliþkisinde ayna aktarýmý,
görülme, onaylanma ihtiyacý içinde olduðunu
açýkça ortaya koymaktadýr. Terapistin, Bayan A'nýn
varlýðýný yüksek sesle ve basýnçlý konuþtuðunda
olduðu gibi kabul etmesi, duymasý, ihtiyaçlarýný
yargýlamadan, tarafsýz ve empatik þekilde anlamaya
çalýþmasý parçalý kendiliðine bir tutkal iþlevi görmüþtür ve süreçte ihtiyacý kalmadýðý için o davranýþ
ortadan kalkmýþtýr. Onu anlayan, ihtiyaçlarýný görebilen ve yargýlamadan kabul edebilen bir terapistle
belirtilerin hýzla ortadan kalkmasý, yoðun parçalanKlinik Psikiyatri 2011;14:103-114

ma anksiyetesi ile gelen bu genç kadýnýn psikotik
deðil narsisistik bir yapýda olduðunu desteklemektedir. Çok, aralýksýz ve yüksek sesle konuþmasý hem
duyulmayacaðý endiþesi ile hem de duyulacaðý ve
bir yorum geleceði endiþesi ile iliþkili olabilir.
Bayan A için ikisi de tehlikelidir; eðer duyulursa,
görülürse ve anlaþýlýrsa bu kez týpký annesinde ve
yasýný tutamadýðý kuzeninde olduðu gibi terk
edilme/býrakýlýp gidilme tehlikesi olacak ya da
annesi ile deneyiminde olduðu gibi yenilip yutulma
tehdidi altýnda kalacaktýr.
Bayan A'nýn, annesi gittiðinde oynamasý için eve
getirilen kýzý dövmesi de kendisinin ne durumda
olduðunu etrafýndakilere bir gösterme yoludur.
Anne tarafýndan terkedilerek, idealize edeceði bir
baba bulamayarak, ailesinin zaman zaman gerçeði
çarpýtmasýyla/ilgisizliði ile dövülüyor/parçalanýyor.
Kendilik psikolojisinde saldýrganlýk incinmeye ikincil bir kavram olup dürtü psikolojisindeki gibi temel
deðildir: Yapayalnýz kalýyor, parçalanýyor, duygularýný düzenleyemiyor, taþýyamýyor ve saldýrýyor.
Çocukken o kýzý, þimdi kendisini, annesini, eþini ve
terapistini dövüyor. Yoksunluk içinde yaþayan bir
çocuk, doðal olarak da haset duyuyor: Kendinde
yok herkeste var, arkadaþlarý güzel yerlerde çalýþýyor, terapisti onun imrendiði iþi yapýyor. Bayan A
yeteneklerini ve becerilerini kendisini yoksunluktan kurtarmak için kullanabildiði ölçüde ikincil
olarak getirdiði haset duygusundan sýyrýlabilir:
Nitekim terapi sürecinde, hasetini tanýmýþ, insani
olduðunu kavramýþ ve kayda deðer düzeyde
ehlileþtirmiþtir. Bu baðlamda yeteneklerini ve
becerilerini kendisi için kullanmasýný, telâfi
edici/onarýcý iþlev görmelerini, saðlamak terapinin
önemli bir hedefidir (Kohut ve Wolf 1986).
Bayan A, 6 yaþýna dek anababasý ile birlikte yatmýþ.
Bu, onun, cinsel yaklaþýma; sese, kokuya, görüntüye
maruz kalmýþ ve fark edilmeden istilâ edilmiþ olabileceði anlamýna gelmektedir. Dürtü psikolojisinde ilk sahnenin gerçek olmasý psikotik bir
yaþantý olarak alýnabilecek iken kendilik psikolojisinde o yaþtaki çocuðun kaldýramayacaðý-taþýyamayacaðý duygu yoðunluðundan yani optimal
olmayan hayal kýrýklýðýndan/incinmeden/travmadan bahsedilir. Geliþmekte olan çocuk için
yaþýnýn hazmedebileceðinin üzerinde duygu yükü bu bir lunapark eðlencesi bile olsa- travmatiktir.
Ayrýca, çocukluðunda yaþadýðý karýn aðrýsý
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kuzeninin evlenmesini istememesi ve onun ölümü
öyküsü gibi gerçek olmuþ, bir yumurtalýðýný kaybetmiþtir. Normal þekilde gebe kalmasýnýn güç olma
olasýlýðý da Bayan A için bir narsisistik incinmedir.
Olaylar karþýsýnda ailenin, çevrenin geri bildirimleri -niyet hiç öyle olmasa da- zehirlidir: "Annen
seni sevseydi gitmezdi" sözü, çocuðun iç dünyasýnýn
diline çevrilecek olursa "ben sevilecek, deðer verilecek bir çocuk olsaydým annem (ve kuzenim) gitmezdi" þeklindedir. Yine ailenin kuzeninin ölümü
sýrasýndaki yaklaþýmý psikoza sokabilecek denli
zehirlidir: "Hep derdin kuzenim evlenmesin diye,
bak iþte hiç evlenmeyecek". Bu türden bildirimler,
çocuðun tümgüçlülüðünü, ilkel büyüklenmeciliðini
iyiden iyiye pekiþtiren tutumlardýr. Çevresi,
kültürümüzde sýk rastlanýr bir þekilde kuzeninin
ölümünü çocuðun sindirebileceði hale getiremiyor
çünkü muhtemelen kendileri duyguyla baþ etmede
güçlük çekmiþlerdir. Travmatik yaþantý ile yüklenen
Bayan A'nýn, ne bunu aynalayarak sindirmesine
yardým edecek bir annesi ne de sýrtýný dayayabileceðine güvendiði bir babasý olabilmiþ. Bu nedenle
daha güçlü ve idealize edilen, empatik kendiliknesnesi iþlevi gören, onu gören, duyan kuzenin ölümü
ile
parçalanma/daðýlma/birarada
kalamama
korkusu aðýrlaþmýþtýr. Yasýnýn uzamasý, empatik
insani kendiliknesnesi çevresinin travmatik ve ani
biçimde kaybolmasýnýn yaný sýra sözü edilen bu
tutumlarla da iliþkilidir. Tamamlanmamýþ yasýnýn
izleri, evleneceði zaman ortaya çýkan Bay C düþ ve
düþlemlerinde gözlenmektedir. Bu düþler, idealize
ettiði kuzenin iþlevlerine duyduðu özlemle ve onunla yeniden birleþerek onarýlma arzusuyla açýklanabilir.
Kohut, çocuklarda optimal düzeyde travma ya da
engellenme yaratan durumlarýn ruhsal yapýda kýrýlma oluþturmayýp, yapýyý geliþtirdiðini/saðlamlaþtýrdýðýný belirtir. Optimal travma ya da kayýplarda çocuk, kaybedilen nesnenin kendisi için gördüðü
iþlevi kendi içinde yapýlaþtýrarak o iþlevi görmeye
baþlar (Tolpin ve Kohut 1979). Kohut bu sürece
dönüþtürmeli (transmuting) içselleþtirme adýný vermiþtir. Optimal olmayan travmatik durumlar ise
yerine konulamaz bir biçimde kendiliknesnesi
baðýnda bir kýrýlma ve kendiliknesnesinin özel ve
biricik iþlevlerinde kayýplar olarak yaþanýr. Bayan A
8 yaþýnda olduðu için ve henüz kendiliði
bütün/koheziv olmadýðý için yasýn normal evreleri
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olan kopma, kýrýlma esnasýnda þok; kaybýn gerçekliði arttýkça tükenme ve daðýlma hissi; kaybedilen
kendiliknesnesinin saðladýðý iþlevleri yeni yapýnýn
içine dahil ederek onarýlma ve ruhsallýðý yeniden
yapýlandýrma evrelerini yaþayamamýþtýr. Hagman'a
göre (1996), yasýn baþarýlý çözümlenmesi iki etken
tarafýndan belirlenir: Çekirdek kendiliðin yapýsal
bütünlüðü, kohezyonu ve dayanýklýlýðý; yeterli þekilde empatik, destekleyici ve telâfi edici kendiliknesnelerinin varlýðý. Optimal yanýt veren kendiliknesneleri, yani ötekiler, yasýn kolaylaþtýrýlmasýnda,
kendilik yapýsýnýn onarýmýnda ve yeniden yapýlandýrýlmasýnda önemli rol oynarlar. Bayan A'da bu
süreçler olmasý gerektiði gibi iþlememiþtir. Bir
çocuk ve bir eriþkin olarak görülmedikçe duyulmadýkça parçalara ayrýlmýþ, belki baþlangýçta kendisini avutabiliyorken (ör. odaya çekilip "zavallý A,
zavallý A" diyerek) artýk hiç avutamaz olmuþtur
çünkü duygulaným düzenlemesini saðlayan,
dönüþtürerek içselleþtirdiði, kendiliðine mâlettiði
kendiliknesnesi deneyimleri eksik kalmýþtýr.
Bayan A'nýn, terapistini idealize etmesine ve teþhirci-büyüklenmeci halini küçük düþürülme,
görülmeme korkusu olmadan getirmesine olanak
tanýnarak kendiliknesnesi iþlevi görülmüþ, böylelikle duraksamýþ narsisistik geliþiminin devamý hedeflenmiþtir. Kendilik psikolojisine göre, terapide,
sýnýrlara dikkat ederek ve empatik dinlemeyi elden
býrakmayarak çalýþmak, terapistin empatik
baþarýsýzlýklarýnda hastada ortaya çýkan parçalanma ürünlerini (ör. perseküsyon fikirleri, hipokondriak belirtiler gibi) yakýndan gözlemek esastýr
(Kohut 1984). Bayan A'nýn son iþinde intiharý
düþünmesi, bunu da kanser hastasý yöneticisine
empatik olmayan bir þekilde söylemesi, týpký kendisine olduðu gibi diðerlerine de empati duymakta
zorluk yaþadýðýna iþaret etmektedir. Yöneticinin iyi
bir kendiliknesnesi gibi davranarak krizi ele almasý
rahatlatýcý bir etki saðlamýþtýr. Sonrasýnda Bayan
A'nýn olayý gözden geçirerek davranýþýný deðerlendirmesi, ötekini görme ve anlama açýsýndan bir
ilerleme olarak deðerlendirilmiþtir. Öte yandan,
özellikle o dönem görüþmelerde giderek artan
öfkesi terapideki kaçýnýlmaz empatik hatalarla ilgili
olabilir. Empatik hatalarýn iki nedeni vardýr:
Birincisi, gerçekten ikiziniz olmadýkça hiç kimseye
karþý mükemmel davranamazsýnýz. Ýkincisi,
geçmiþinden dolayý hasta zaten empatik hataya yol
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açacak bir sahne hazýrlayacaktýr; tedavideki tüm
hastalar yanlýþ anlaþýlma konusunda ýsrarcýdýrlar.
Önemli olan bunlarýn farkýna varmak, kýrýlmalarý
bulmak ve yavaþ yavaþ yetenekler ve becerileri de
katarak yeniden yapýlanmanýn uygun zeminini
hazýrlayabilmektir.
Psikanaliz ya da psikanalitik psikoterapiler sýrasýnda etkin hale gelen ilkel/arkaik narsisistik konumlarýn derinlemesine çalýþýlmasýyla, örneðin Bayan
A'da ayna aktarýmý ve idealizasyon aktarýmýnýn ele
alýnmasýyla özgül ve özgül olmayan deðiþiklikler
ortaya çýkacaktýr. Terapistin sabýrlý ve empatik yaklaþýmý, düzenli süpervizyonla kendi kör noktalarýný
görerek hastanýn patolojisini bütünüyle kavramasý
ve empatik hatalar üzerinde birlikte çalýþmaya
davet etmesi hastanýn duraksamýþ olan narsisistik
geliþiminin kaldýðý yerden devam etmesini saðlayacaktýr. Psikoterapinin saðladýklarýndan birisi, terapistle yaþanan deneyime dayanarak kendiliknesnesinin yerine baþka bir kendiliknesnesi koyabilme
ve onu kullanabilme kapasitesini geliþtirmesidir.
Ýkincisi, kendi üzerine düþünme kapasitesini
geliþtirmesidir ki bu kendine empati gösterebilme
yetisini artýrýr. Kohut'a göre (1984) özgül olmayan
deðiþiklik hastanýn nesne sevme yetisindeki artýþ ve
geniþleme iken özgül deðiþiklikler çocuksu narsisizmin dönüþüme uðramasýyla iliþkili olarak
yaratýcýlýk, empati, mizah ve bilgeliðin geliþmesidir.
Kendiliknesnesi iþlevlerinin optimal hayalkýrýklýklarý/incinmeler ile dereceli bir eksilmeye uðramasý
bu tip içselleþtirmeler için, dolayýsýyla iç dünyanýn
yapýlanmasý için þarttýr. Ne var ki özellikle geliþimin
erken aþamalarýnda yaþanan kayýplar ani ve tümden olursa travmatik deneyimlere, baþa çýkýlamayacak kadar yüksek duygulanýmsal uyarýlmalara
dönüþerek geliþimi sekteye uðratýrlar. Bayan A'nýn
durumunda içine doðduðu dünya baþtan annenin
mahkum hissetmesi ve depresif olmasý nedeniyle
gözünün ferinin olmadýðý, babanýn ise süngüsünün
düþük olduðu ve küçük düþtüðü bir dünyadýr.
Ýdealize etme (ülküleþtirme) aktarýmýnda hasta
kendiliknesnesini (terapistini) büyük bir güç, bilgi,
kuvvet ve kudret sahibi olarak görür. Bu tür
aktarým, hastanýn geçmiþindeki ülküleþtirilmiþ
ebeveyn imgesi eksikliðinin yarattýðý gereksinimin
bir yansýmasýdýr. Psikanalitik yönelimli çalýþma bu
tür bir ülküleþtirmeyi taban olarak alýr. Hastanýn
terapiye gelmesi, iç dünyasýný açmasý ve iyileþme
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umudunu bir istikrar ögesi olarak taþýmasý terapistine atfettiði güçler ile yakýndan ilgilidir. Bu açýdan,
pek çok psikanalitik yönelimli çalýþmanýn açýlýþ ve
orta dönemleri aðýlýklý olarak ülküleþtirme aktarýmý
süreçlerine sahne olur. Analitik çalýþmada defalarca yaþanan bu kendiliknesnesi aktarýmýnýn kopma,
kýrýlma ve çökmesi, daha sonra onarýlma ve
aktarýmýn eski düzeyine yükselmesi döngüsü sonucunda, hastanýn iç dünyasýnda daha önceden varolmayan bir yapýsal oluþum ortaya çýkar. Hasta
dönüþtürmeli içselleþtirme ile psikanalistin iþlevlerini kendi bünyesine katmýþtýr.
Kohut'un kuramsal yaklaþýmýnda en önemli olgunun kendiliknesnesi iþlevleri olduðu söylenebilir.
Kohut bu kavramla ne tam anlamýyla kendilik, ne
de "öteki" (nesne) olan, ancak ayný zamanda hem
kendilik hem de "öteki" olan iliþkisel bir iþleve
iþaret etmektedir (Erten 2004). Bu tanýmýn gereði
olarak da kavramý iki kelimeyi birleþtirerek (kendiliknesnesi) kullanýr. Psikanalizin geliþim kuramýnda, baþlangýçtaki yoðun anne baðýmlýlýðýndan
baðýmsýzlýðýn ifadesi olan bireyleþmeye doðru
ilerleyen bir çizgi vardýr. Bireyleþmedeki
aksamalar, insan ruhsallýðýnda hasarlar yaratýr ve
psikopatolojiye yol açar. Klasik kurama göre ruhsal
patolojisi olan insan, yetiþkin olduðu halde baðýmlýlýðýndan
ve
çocuksu
ruhsallýðýndan
vazgeçmeyendir. Kohut ise kuramýnda bu düþünceye paralel unsurlar taþýmakla birlikte bireyleþme
ve baðýmlýlýk arasýnda bu denli keskin bir ayrým
olduðunu düþünmez: Ýnsanoðlu doðumundan
ölümüne kadar "öteki"ne muhtaçtýr ve onu, deðiþik
düzeylerde, iþlevsel anlamda ruhsal uzantýsý olarak
görür. Bu durum çocukluk çaðýnda, yetiþkinliðe
göre çok daha fazla böyledir ancak yetiþkinlikte de
kendiliknesnesi ihtiyaçlarý devam eder. Psikanalitik
kuram ve uygulamaya önemli katkýsý olan kendiliknesnesi kavramý bu türden bir baðlýlýk iliþki kipinin
ürünüdür (Erten 2004). Kendiliknesneleri, dengeli,
enerjik ve bütünleþmiþ kendilik duyumlarý yaratan
yardýmcýlardýr. Bu iþlevler olmadýðý zaman, geliþim
yolundaki özne özdeðerinde düþmeler (boþ ve sönmüþ hissetme) ve deðiþik düzeylerde parçalanmalar
deneyimler. Bu deneyimler, olgu üzerinden aktarýlmaya çalýþýldýðý gibi, en hafifinden en aðýrýna kadar
deðiþik düzeylerde kaygýlara ve korkulara neden
olurlar. Parçalanma kaygýlarýnýn nedeni empatik
insani çevre gibi çocuðun (ve ileride yetiþkinin)
yaþamýndaki önemli ötekilerin (anne, baba, ilk
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bakýcýlar, arkadaþlar, eþ, vb) saðladýðý kendiliknesnesi iþlevlerinin kaybýdýr. Sonuç olarak, kendiliknesneleri her daim gereklidir: Empatik matrisleri
ile gerek bireysel gerek sosyal açýdan oksijen biyolojik yaþam için ne denli vazgeçilmezse kendiliknesneleri de ruhsal yaþam için o denli
vazgeçilmezdir.
Bugün psikanaliz Freud'un baþladýðý noktanýn çok
ötesinde, sürekli kendini sorgulayan, yenileyen
dinamik bir alandýr. Psikanalistler Freud'a inanmakla düþünce ufuklarýný kapatmamýþlar, týpký
Kohut örneðinde olduðu gibi onu aþmanýn hatta
bazý yönleriyle geçersiz kýlmanýn yollarýný
aramýþlardýr. Olgular karþýsýnda týkanýlan noktalarda yeni kavramsallaþtýrmalara gidilerek, kavramlarý
yeni olgular ýþýðýnda yeniden tanýmlayarak; bazý
kavramlarý terk ederek ve kavramlarla olgular
arasýnda þeffaf iliþkiler kurarak kuram sürekli
revizyondan geçirilmiþtir. Böylece psikanalitik

kuram daha bilimsel bir kuram haline gelmiþtir.
Psikanaliz "iç dünyayý" nesnesinden elde ettiði verilere dayanarak kurgularken kendi deneyimiyle baðý
daha belirgin, üzerinde uzlaþýlabilir, dolayýsýyla
sýnanmaya daha açýk kavramsallaþtýrmalara doðru
ilerlemektedir (Kýzýltan 2010). Bu nedenle her
psikanaliz veya psikanalitik psikoterapi süreci yalnýzca bir arayýþ deðil, özünde bir araþtýrmadýr: Her
analist/psikanalitik psikoterapist yalnýzca izlemesi
öðretilen yöntemi izleyerek, Moliére'in Kibarlýk
Budalasý oyununun kahramaný Mösyö Jourdain'in
kýrk yýldýr bilmeden nesir konuþtuðunu birden
keþfetmesi gibi, araþtýrma yapmakta olduðunu
keþfedecektir.
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