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GİRİŞ 

Bir borderline (sınır durum) hasta şöyle söylemektedir: “Öyle 
zayıf bir kendilik-imgem ve kendime o kadar az güvenim var ki 
ne istediğime karar veremiyorum ve karar verdiğimde de onu 
yapmakta daha büyük zorluklarla karşılaşıyorum.” Narsistik bir 
hasta ise şunları anlatmaktadır: “Yaptığım iş iyi olduğu halde 
yönetim kurulu üst yöneticiliğe yükseltilmemi reddetti, çünkü 
çalışanlarımla ilişkilerimin zayıf olduğunu düşünüyorlardı. Eşime 
dert yandığım zaman, o da kurulun kararını haklı buldu. Kendi-
siyle ve çocuklarla ilişkilerimin aynı şekilde kötü olduğunu söyledi. 
Hiç anlayamıyorum, bu insanların tümünden daha yetenekli oldu-
ğumu biliyorum.” 

Bu iki anlatı, borderline hastada görülen kendilikteki yetersiz 
duygusal yatırımdan başlayarak, narsistik hastada görülen kendi-
liğin patolojik aşırı-yatırımına kadar olan alanlarda, kendiliğin 
psikopatolojisini (narsizm) geniş bir çerçevede çok güzel bir şe-
kilde tasvir etmektedir. Pek çok borderline hasta, narsistik hasta 
tarafından ortaya konan, kendilik güveni gösterimine karşı kıs-
kançlıktan çatladığını söylemektedir. Oysa aralarındaki bu çok 
önemli farklılıkları göz ardı etmek ve her iki bozukluğu birmiş 
gibi görmek sayılamayacak karışıklıklara yol açmaktadır (58-63). 
Bu kitap, gelişme düzeyinde olan iki bozukluk arasındaki farkları 
yani iç ruhsal yapı ile kliniksel tablo arasındaki farkları betimler 
ve onları tedavi etmede gerekli olan terapötik teknikteki farklılık-
ları ayrıntılandırır. 

Son yıllarda borderline psikopatolojisini ve narsistik bozukluk-
larını anlama konusunda ortaya çıkan büyük atılımlar, tedavi 
tekniklerini ilerletmiş ve daha iyi kliniksel sonuçların elde edil-
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mesine yol açmıştır. Bu yeni anlayış, erken gelişim evrelerinin 
karakter şekillenmesini nasıl etkilediğiyle ilgili kurama doğru 
yolculukları harekete geçirdiği gibi sıçratmıştır da: Normal geli-
şim için hangi faktörler esastır? Olayların akışındaki hangi yan-
lışlar bir borderline sendromunu (hastalık tablosunu) veya bir 
narsistik kişilik bozukluğunu doğurur? 

Bu kuramların hipotezleri üç kaynaktan doğmuştur: 

(a) Çocukların psikanalitik tedavisi; 
(b) Borderline ve narsistik yetişkinlerin analizinden ortaya 

çıkan anamnestik yeniden inşası ve 
(c) Gelişimin erken evrelerinden geçerken, tabir caizse, canlı 

bir organizmada, normal çocukların analitik gözlemcileri 
tarafından yapılan doğrudan çocuk-gözlemi araştırması. 
Herhangi bir borderline (sınır durum) ve narsistik bo-
zukluk kuramının, en yüksek açıklayıcı güce ve uygun ve 
yakın kliniksel ‘uyuma’ sahip olabilmesi için hem analiz 
sonucu yeniden inşayı hem de normal gelişimin çocuk 
gözlemi çalışmalarını kullanması gerekir. Her ne kadar 
bu iki kaynak, elde edilen verinin doğası ve çalışma yön-
temi bakımından farklılaşsalar da bulguları birbirini des-
teklemektedir. Bu yüzden herhangi bir kuram, çeşitli ge-
lişimsel duraklamaları üreten ayrılma-bireyleşme (72, 83, 
96) sürecine dair patolojide olduğu kadar, normal geli-
şimde gözlemlenip betimlendiği şekildeki ortak yaşama 
(simbiyosis) ve ayrılma-bireyleşmeye dair (1, 2, 74, 76) 
gelişim kuramından kaynaklanan kavramları kapsamalı-
dır. 

Psikanalitik yazarların çoğu gelişimi dışlamak için (43-50; 58-
63) yalnızca bir kaynağa yani analitik kanıta vurgu yaparlar ve 
bundan dolayı kuramları, hem açıklayıcı güçten hem de uygun 
kliniksel uyumdan yoksundur. Kernberg, son zamanlarda, ayrıl-
ma-bireyleşme (separation-individuation) hakkındaki çocuk-
gözlemi çalışmalarının kliniksel kanıtları desteklediğini (48) ka-
bul etmiştir. 
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Özel bir gelişimsel odaklanmadan yoksun olan diğer birçok 
yazar, bu hastaların sorunları için klasik içgüdü kuramı ve ödipal 
çatışmada (bk. 13. Bölüm) boş yere yanıtlar aramışlardır. Bu de-
mek değildir ki bunlar gereksizdir veya önemli değildir. Oysa 
bunların yani içgüdü kuramı ve ödipal çatışmanın önemi, hasta-
larda duraklamış ayrılma -bireyleşmenin gelişimsel odaklanma-
sına tabi kılınmalı ve böylece algılanmalıdır. 

Bunun özellikle borderline hastadaki anlamı şudur: Terapiste 
benim borderline üçlüsü dediğim şey tarafından yol gösterilmeli 
veya o, yönlendirilmelidir. Ayrılma ve bireyleşme, savunmaya 
neden olan depresyona yol açar. Kendilik ve nesne temsillerinin 
içgüdüsel-dürtüleri, ego işlevleri ve savunma mekanizmaları, 
süperego işlevleri, fanteziler, duygu durumları, aktarım ve di-
rençle ilgili kliniksel gözlemler, bu ana tema etrafında düzen-
lenmelidir. Yine bu demek değildir ki, diğer yönler önemsizdir. 
Ancak onların önemleri bu temaya tabi olmalı ve onun etrafında 
düzenlenmelidir. 

Benzer şekilde narsistik hastada, 1’den 5’e kadarki bölümlerde 
betimlendiği gibi, başarısız bir ayrılma-bireyleşmenin sonuçlarını 
anlamak, uygun psikoterapiyi yürütmek için zorunludur. Bu, 
eskisini bir kenara bırakan tamamen yeni devrimci bir psikotera-
piyi ima etmez, fakat aksine zaten var olanlara ek olarak ilave 
yeni bir bakış açısını ima eder. 

Bu kitabın temel amacı, narsistik ve borderline kişilik bozuk-
lukları ile beraber bu gelişimsel yaklaşımın kliniksel etkililiğini 
göstermektir. 

BİRİNCİ KISIM  
NARSİZMİN PSİKOPATOLOJİSİ 

1. Bölüm (Narsistik Kişilik Bozukluğu) klinik tabloyu betimler, 
bu tabloyu açıklamak için gelişimsel bir kuram sunar ve daha 
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sonra kuramı Kohut (58-63) ve Kernberg’in (43-50) kuramlarıyla 
karşılaştırır. 

2. Bölüm (Ayırıcı Tanı) şunlar arasındaki tanısal farklılıkları 
detaylandırır: 

(a) Narsistik kişilik bozukluğu ile borderline kişilik bozuklu-
ğunun arasındaki farklar. 

(b) Her ikisi ve diğer temel ayırıcı kategoriler arasındaki 
farklar. 

(c) Her ikisi ve bir borderline sendromuna karşı narsistik bir 
savunmaya sahip hasta arasındaki farklar. 

3. Bölüm, detaylı vaka tarihini sunar ve narsistik kişilik bozuk-
luğu olan bir hastanın iç ruhsal yapısını ortaya çıkarmak için 
kliniksel kanıt kullanır. 

4. ve 5. Bölümler, bu hastanın psikanalitik piskoterapisi bo-
yunca bu iç ruhsal yapının değişimlerini çok ayrıntılı olarak be-
timler. 4. Bölüm, tedavinin ilk veya deneme aşamasını sunar ve 5. 
Bölüm aktarım esnasında hastanın narsistik duyarlılığının psiko-
terapötik teknikle yorumlanmasının, hastanın aktarım dışa vu-
rumunun terapötik anlaşmaya ve altta yatan depresyon ve bö-
lünmüş kendiliğin derinliğine çalışmasına yol açan aktarıma nasıl 
dönüştüğünün her görüşmeyi dikkate alan bir açıklamasını verir. 

6. Bölüm, gelişim kuramının yeni bir yönünü sunar ki bu da 
Borderline hastanın narsistik psikopatoloji (veya kendilik psiko-
patolojisi) ve bunun aynı kişideki narsistik kişilik bozukluğundan 
nasıl farklılaştığıdır. Yine bu bölüm, gelişim kuramını ve sahte bir 
kendiliğe sahip borderline hastanın klinik tablosunu (117) betim-
ler, bu gelişimsel görüşü Winnicott’unki ile karşılaştırır ve daha 
sonra, bu hastaların özel teknik tedavilerinin sorunlarını örnek-
leyen sahte kendiliğe sahip iki hastanın psikanalitik psikoterapi-
lerinin ayrıntılı bir raporunu sunar. 



 

Giriş  13 

İKİNCİ KISIM 
BORDERLINE (SINIR DURUM) KİŞİLİK BOZUKLUĞU 

7. Bölüm, anneye dair libidinal ulaşılabilirliğin ve normal ego 
gelişimiyle borderline’ın gelişimsel duraklamasındaki ayrılma-
bireyleşmenin rollerinin gözden geçirilmiş ve güncelleştirilmiş 
bir gelişimsel kuramını sunar. Bu gözden geçirme, aynı dönem 
boyunca yayımlanmış ilgili eserlerin bir gözden geçirilmesinden 
olduğu kadar, son sekiz yılda kuramla ilgili ortaya çıkan sorular 
tarafından harekete geçirilen düşünme ve çalışmadan kaynak-
lanmaktadır. 

8. Bölüm kliniksel kanıtın, biri ağır derecede ve ikisi hafif de-
recede borderline olan üç vakanın iç ruhsal yapılarını belirleme-
de nasıl kullanıldığını örnekleyerek kuramı test eder. 

9. ve 10. Bölümler, daha önceden yayımlanmış makalelerden 
alınmıştır, geniş bir biçimde yeniden çalışılmış ve 8. Bölümde 
betimlenen üç hastanın tedavi süreçlerini göstermek için yeni 
vakalar eklenmiştir. 10. Bölüm, hastayı tedavinin derinliğine ça-
lışma aşamasında tutmak için gerekli terapötik tekniklere odak-
lanırken, 9. Bölüm, terapötik bir anlaşma tesis etmek için yüzleş-
tirme tekniğinin kullanımına vurgu yapar. 11. Bölüm, hastanın 
talyonik (kısas) dürtüsünün başarılı bir tedavisinin önemini be-
timler. 12. Bölüm, daha sonra, tedavinin sonlandırılmasında gö-
rülen sorunları sunar. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
DÜŞÜNCELER 

13. Bölüm, bu gelişimsel bakış açısı hakkında ortaya çıkmış 
olan soruları yanıtlar; daha sonra terapötik spektrumun psikana-
litik ve daha doğrudan terapilerden oluşan karşı tarafında mey-
dana gelen sahte kavrayışların narsistik ve borderline hastaların 
tedavilerinde nasıl çarpıklıklar üretebileceğini gösterir. Sonuç 
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olarak, temayı şu şekilde özetler: Kliniksel kanıtı gelişimsel bir 
bakış açısından değerlendirmek, özellikle ego gelişiminin ayrılma-
bireyleşme aşamasının değişiklik ve yankılanımları, borderline ve 
narsistik kişilik bozukluklarına sahip hastalarda kuram ve klinik-
sel kanıt arasında tek ve uygun bir uyuma yol açar. Bu da, sırasıy-
la, daha özel ve etkili bir tedaviye neden olur. Tedaviyi bu şekilde 
yürüten terapist, bu bozuklukların anahtarını bulduğunu keşfede-
cektir. 

TEŞEKKÜRLER 

Olağanüstü tashih çalışmasından dolayı Bayan Helen Goo-
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NARSİZMİN PSİKOPATOLOJİSİ 

‘Narsizm’ kelimesi, son zamanlarda bir psikopatoloji biçimiyle 
ilişkilendirilmiştir; yani normal olarak gelişmiş veya sağlıklı bir 
narsizmin -kendiliğin libidinal yükü olan şeyin bir tanımı- sağlık-
lı bir intibak için hayati olduğu genellikle gözden kaçmıştır. Baş-
langıçta Freud tarafından betimlendiği gibi (25), genel çocukluk 
narsizmi, büyüme ve olgunlaşmayla, bireysel kendilik temsilini 
yüklemek ve kendilik-saygısının düzenlenmesi, kendi kendini 
savunma, kişinin biricik ilgilerini izlemesi, standartları, idealleri 
ve ihtiraslarına yönelik kapasitelerinin gelişmesi için libidinal 
yük sağlamak üzere tedricen farklılaşır. 

Bu kısım, narsistik kişilik bozukluğunu narsizm psikopatoloji-
sinin daha geniş bir spektrumunun bir parçası olarak sunar: Altta 
yatan borderline (sınır durum) kendilik bozukluğuna karşı nar-
sistik savunmalar ve borderline’ın narsistik psikopatolojisi. 

Narsistik kişilik bozukluğuna karşı ilgim, borderline sendromu 
(83-86) üzerine çalışmamdan kaynaklandı ve onu izledi. Yüzeysel 
bir kliniksel bakış açısından bu iki bozukluk, madalyonun iki yüzü 
olarak görülebilir. Madalyonun borderline sendromunu temsil 
eden tarafı, kendiliğe dair yetersiz bir libidinal yatırımı gösterir-
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ken, narsistik kişilik bozukluğu tarafı, en azından yüzeyde, kendi-
liğe dair büyüklenmeci ve patolojik olarak aşırı bir libidinal yatırı-
mı gösterir. Bu kısım, narsizm psikopatolojisinin iki bozuklukta 
nasıl farklılaştığını açıklar. Kohut’un bu ayrımı yapmadaki başarı-
sızlığı, dramatize edildi ve kliniksel bir sorun olarak narsistik kişi-
lik bozukluğunun yaygınlığı fazlasıyla abartıldı. Benim kendi kli-
niksel tecrübelerimde ve birçok meslektaşımın tecrübelerinde, 
gözlemlediğim veya süpervizyon verdiğim ülke çapında yüzlerce 
terapistin tecrübelerinde olduğu gibi, borderline (sınır durum) 
hastaları kliniksel uygulamadaki narsistik kişilik bozukluğu olan-
lardan sayıca çok daha fazladır. 

1. Bölüm, narsistik kişilik bozukluğunun klinik tablosunu be-
timler ve daha sonra bu klinik tabloyu açıklamak için gelişim 
kuramına döner. Bu münasebetle, kuramsal narsistik kişilik bo-
zukluğu anlayışını önceki yayınlarda sunulan ve 7. Bölüm’den 12. 
Bölüm’e kadar yenilenen ve ayrıntılandırılan borderline’ınkiyle 
birleştirir. Bu kuramsal görüşler, daha sonra, Kernberg (43-50) ve 
Kohut’unkilerle (58-63) karşılaştırılır. Ayırıcı Tanı hakkındaki 2. 
Bölüm, narsistik kişilik bozukluğu ve borderline kişilik bozuklu-
ğu arasında ayrım yapmak için aynı gelişim kuramına vurgu ya-
parak, bu birleştirilmiş yaklaşımı daha da ileri götürür. Daha 
sonra, bir borderline kişilik bozukluğuna karşı narsistik bir sa-
vunmayı örnekleyen bir vakanın sunumuna özel bir bölüm ayırır. 
En sonunda, bu ikisini yani narsistik ve borderline kişilik bozuk-
luklarını psikoz, nevroz, duygusal bozukluklar vb. gibi diğer tanı-
sal kategorilerden ayrıştırır. 3. Bölüm, bir narsistik kişilik bozuk-
luğu vakasının tarihini sunar ve iç ruhsal yapıyı belirlemek için 
kliniksel kanıtın nasıl kullanıldığını gösterir. 4. ve 5. Bölümler, bu 
hastanın psikanalitik psikopatolojisini sunarak, terapistin müda-
halelerine tepki olarak, narsistik kişilik bozukluğunun iç ruhsal 
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yapısının azalıp artan değişimlerini gösterir. 6. Bölüm, borderli-
ne’da görülen narsistik psikopatolojiyi betimler, açıklayıcı bir 
gelişim kuramı verir, bu görüşü Winnicott’un (117) sahte kendilik 
hakkındaki görüşüyle karşılaştırır ve daha sonra, sahte kendiliğe 
sahip iki borderline hastanın ayrıntılı tedavi örneklerini verir. 

 

 





 

1 

Narsistik Kişilik Bozukluğu 

KLİNİK TABLO 

Narsistik kişilik bozukluğunun temel kliniksel özellikleri bü-
yüklenmecilik, kendine aşırı bağlılık, takdir ve onay elde etmek 
için ötekinin peşinde koşulmasına rağmen başkalarına yönelik 
ilgisizlik ve empati yoksunluğudur. Narsistik kişilik bozukluğu 
gösteren bir hasta, tüm yaptıklarında mükemmellik aramak, 
zenginlik, güç ve güzellik elde etmeye çalışmak ve onun büyük-
lenmeciliğini aynalayarak ona hayran olacak başkalarını bulmak 
için sonsuz bir motivasyona sahip gibidir. Bu savunmacı görünüş 
altında bir boşluk hissi durumu ve yoğun kıskançlığın tasallut 
ettiği bir öfke vardır. 

Narsistik bozuklukta üç işlev düzeyi ayırt edilebilir: 

(a) Yetenek veya beceriden dolayı elde edilen başarıyla bir-
likte etkili yüzeysel bir uyum. Böylesi hastalar, nevrotik 
semptomlar, cinsel sıkıntı veya nesne ilişkilerindeki sı-
kıntı nedeniyle psikoterapiye gelirler. 

(b) Genellikle nevrotik semptomlar ve/veya cinsel sorunlarla 
beraber, nesne ilişkilerinde şiddetli sıkıntıları olan hasta-
lar. 

(c) Ego zayıflığı olup bir borderline düzeyinde işlevsel olan-
lar. 
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Meissner (90), narsistik bozukluğun dört kliniksel türünü be-
timlemektedir: 

1. Fallik-narsistik 
2. Nobel-ödülü Narsistik’i 
3. Manipüle edici veya psikopatik 
4. Muhtaç, yapışkan ve talepkar 

Bu listeye benim ‘tedirgin narsist’ dediğim tür de eklenmelidir. 
Kuramsal bir anlamda tüm narsistler tedirgin narsistler olduğu 
halde, sadece terapide daha sonra büyüklenmeci kendiliğin en 
ayrıntılı fantezilerini açığa çıkarmak için, kendilerini ürkek, 
utangaç, duygularını dışa vurmayan (eylem koymayan) ve duygu-
suz gibi sunan hastalara göndermede bulunuyorum. 

Aşağıda betimlenen vakalar, narsistik bozukluğun klinik tab-
losunu örnekler: 

VAKA ÖRNEKLERİ 

Bay X 

Bay X, 48 yaşındadır ve iki oğlu varken evlenmiştir. 

Mevcut Hastalığın Tarihi 

Hasta, büyük bir şirketin baş idarecisi seçilmek için sıradaki 
birkaç kişiden biri olduğunu gösteren bir rapor ile tedaviye geldi. 
Tutkuyla bu atamayı beklerken, yönetim kuruluna çağrıldığında 
ve atamanın rakibine verilmesi gerektiği ona söylendiğinde hay-
retler içinde kalmış ve hayal kırıklığına uğramıştı. Sebebini öğ-
rendiğinde daha da hayret etmişti. İleri sürülen gerekçeye göre, 
onun çalışma kalitesi mükemmeldi, fakat çalışanları ve iş arka-
daşlarıyla ilişkileri zayıftı; bu onu fabrikayı idare etmek için ye-
tersiz donanıma sahip kılıyordu. 
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Üzüntülü ve şaşkın bir şekilde eşinden destek almak için eve 
gelmişti. Aksine o da, yönetimin gözlemini desteklemiş ve onun 
kendisi ve onunla dikkate değer anlaşmazlıklara sahip iki çocu-
ğuyla da aynı sorunlara sahip olduğunu söylemişti. Buna ilaveten 
çoğunlukla, en çok kendiyle ilgilendiğini ve istediği zaman ol-
dukça canlı ve çekici olabildiği halde, genellikle kendi amaçları-
nın peşinde koştuğunu ve hem eşinin hem de çocuklarının ihti-
yaçlarından bir hayli habersiz göründüğünü söylemişti 

İlk görüşmede, bana (terapist) tüm bu insanların açıkça hatalı 
olduklarını göstermek için yaklaştığında, kendini kontrol etti ve 
sonra ne olduğunu gerçekten göremediği halde algılamasıyla 
ilgili bir yanlışlık olması gerektiğini yansıttı. Eşinin, onun duygu-
sal tutarsızlığı, soğukluğu, ihtiyaçları ve yapışkanlığı ile ilgili bir-
çok şikâyeti vardı. 20 yıllık evlilikleri boyunca nadiren cinsel iliş-
kinin ötesine geçen birçok yüzeysel ilişkisi vardı. 

Hem işteki hem de ailesiyle ilgili durumun nasıl idare edilece-
ğini daha iyi bildiğini düşündüğünü ve onların görüşlerini biraz 
değersizleştirdiğini ve onlara karşı hoşgörüsüz olduğunu anlattı. 
Sigara içiyordu ve çok fazla alkol alıyordu. 

Hasta şikâyetlerini artırıyordu: Eşinden yeterli geri beslenim 
alamıyordu; yani hayran olduğu ve saygı duyduğu, kendisini 
pohpohlayan kadınlar için enayi biriydi ve onu böyle pohpohla-
yan ve çok olumlu tepki veren birini bekliyordu. Yine de birçok 
meselesinde, cinsel cazibenin ilk aşamasından sonra ve roman-
tiklik seyrini bitirdikten sonra, ilgisini yitirme eğiliminde oluyor-
du ve sadece kısa bir süre sonra başka biriyle başlamak için bir 
ilişkiyi bitiriyordu. 

İşlerinde mükemmellik için çabalıyordu ve onun standartlarını 
karşılamak konusunda alt kademedeki memurların başarısızlık-
larına karşı hoşgörüsüzdü, çünkü bu, kendi imajını zayıf bir şe-
kilde yansıtabilirdi. Herhangi bir eleştiriye karşı hoşgörüsüzdü ve 
yeterince düşünmeden ve kendini tutmadan sertçe çıkışmak 
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eğilimindeydi. Evin dışında müzik, sanat ve golf gibi birçok ilgisi 
vardı. Anlattığı tek nevrotik semptom, gergin baş ağrılarıydı. 
Bununla birlikte obsesif (takıntılı) bir yalnızlık ve ölüm korkusu 
ve kaygısından söz etmişti. 

Geçmiş Tarih 

Hasta ciddi, aşırı dindar ve kısıtlayıcı bir ailenin üç çocuğun-
dan üçüncüsü olarak Batı’da doğdu. Çocukken babası çoğu za-
man evden uzak olduğu halde kendini sevdiği babasına daha 
yakın gibi betimledi. Annenin daha çok cezalandırıcı ve babadan 
daha çok kısıtlayıcı olduğunu ve tüm disiplini onun uyguladığını 
söyledi. Evde çok az sevinç vardı, çünkü eğlenceye izin verilmez-
di ama onur ve sorumluluğa önem verilirdi. Lise ve kolejde, her-
hangi bir semptomatik vakası olmayan, göze çarpan bir öğren-
ciydi. 

Değerlendirme 

İlk seanslarda şunları sergiledi: Daha başlarda yani daha ken-
disine çok fazla soru sormadan önce, nesne ilişkileri hakkında 
bana eşine yaptığı gibi yani ‘yeterince geri besleme olmadığı’ 
şeklinde şikâyetlerde bulunmaya başladı. Bir taraftan beni ideal-
leştirdiği ve beni ilk adımla çağırmayı istediği, diğer taraftan be-
nimle yarıştığı ve onun hakkında yaptığım değişik gözlemleri 
değersizleştirmeye çalıştığı açıktı. Bu hasta muhtemelen, fallik, 
narsistik karakter veya narsistik bozukluğun en önemli işlevi 
olarak betimlenmiş olan şeyi temsil etmektedir. 

Bay Y 

Orta düzey bir iş görme yeteneğine sahip olarak gelen ikinci 
hasta, daha yaygın bir narsistik bozukluk türüne örnektir. Hasta, 
başlıca şikâyeti “öyle derin bir karanlıktayım ki tedaviye gitmek-
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ten başka, bu karanlıktan nasıl çıkabileceğimi bilmiyorum” şek-
linde olan evli ve iki çocuklu, 36 yaşında bir adamdı. 

Aynı zamanda eşinden, kendisinden boşanmayı planladığını, 
ben-merkezciliğinden ve kendisine karşı ilgisizliğinden dolayı 12 
yıllık evliliklerinin üzerine birçok kısa süreli ilişkiye başvurma 
zorunluluğunu hissettiğini düşündüğünü duymak onu sersem-
letmişti. Bay Y, biriyle yakınlaşamadığını, bencilce kendi istekle-
rinin peşinde koşmaya meyilli olduğunu, ben-merkezciliğiyle yüz 
yüze gelinceye kadar eşi ve çocukları dahil başkalarının ihtiyaçla-
rını göz ardı ettiğini kısaca dile getirdi. Ancak bundan sonra, 
böyle bir kriz atmosferinde, endişelenmeye başlamış, davranışla-
rını değiştirmiş ve onların isteklerine uymaya çalışmıştır. Bay Y, 
(eşinin sorunlarını bilmediği halde) evliliğinde böyle birçok kriz-
leri olduğunu ve her seferinde kriz dindiğinde eski alışkanlıkları-
na geri döndüğünü nakletti. Yine o bir seferinde şöyle söyledi: 
“Sevilmeye ihtiyacım var gibi, fakat ben sevemiyorum; bencilim; 
içimde korkunç bir şey var.” Bay Y, bitkisel işaretleri olan derin 
bir depresyon içindedir. Bir işadamı olarak işinde başarılıydı, 
fakat cinsel dışa vurumlarca açığa çıkan birçok cinsel problemi 
vardı. Çocukluğu hakkında hatırladıkları yarım yamalaktı, geli-
şimin bu erken yıllarına ait çok az olayı hatırlayabiliyordu. 

Değerlendirme 

Bu hasta, muhtemelen, işinde oldukça iyi çalışabildiği halde, 
nesne ilişkilerinde aşırı zorluk, semptomatoloji ve cinsel çelişki-
leri olan narsistik patolojinin orta aralığını temsil etmektedir. 

BİR GELİŞİMSEL KURAM 

Gelişim kuramı, gelişimsel duraklama ve narsistik kişilik bo-
zukluğunun iç ruhsal yapısına ışık tutar. 
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Narsistik Kişilik Bozukluğunun  
Gelişimsel Duraklama Düzeyleri 

Ego savunma mekanizmaları ve ego işlevlerinin kendiliğin ol-
gunlaşması ve nesne temsili ile birlikte olgunlaştığı, nesne ilişki-
leri kuramının (15, 16, 37, 38, 40, 41, 54, 55, 56, 57) bir ilkesidir. 
Görünürdeki yüksek kapasiteli ego işlevselliğinin yanı sıra çok 
primitif kendilik nesnesi temsilinin ortaya çıkmasıyla, narsistik 
kişilik bozukluğunun söz konusu bu ilkeyi ihlal eder gibi olması-
nın nasıl açıklanacağı konusunda bir ihtilaf ortaya çıkmıştır. 

Gelişimsel terimlerle ifade edilecek olursa, kendilik nesnesi 
temsili kaynaşmış olsa da narsistik kişilik bozukluğu, yalnızca bu 
kaynaşmadan ayrılmanın bir sonucu olarak meydana geldiğine 
inanılan ego gelişimine bir fayda sağlar gibidir. Hâlâ bu ikilem 
için, ne benim tarafımdan (aşağıya bk.) ne de diğer yazarlar tara-
fından (44, 63) (önerilen), tatmin edici bir çözüm yoktur. Gele-
cekte, bu belirsizliği çözmek için kuramsal bir postulat geliştir-
meyi umuyoruz. 

Gelişimin ayrılma-bireyleşme evresi sırasında yeniden yakın-
laşma krizinin işlevlerinden biri, evreye-uygun hayal kırıklığı ve 
engellenmelerin realitesiyle bu arkaik yapıların yani büyüklen-
meci kendilik ve tüm güçlü nesne (76) yapılarının uyumunu sağ-
lamaktır. Mahler’in bu mesele hakkındaki gözlemlerini kısaca 
gözden geçirelim: Mahler, bu alıştırma döneminin temel özelli-
ğinin çocuğun genişleyen nesneleri ve amaçlarına olduğu kadar 
kendi işlevlerine ve bedenine yüklediği büyük narsistik yatırım 
olduğunu kaydeder. Bu evrede çocuk, eleştiri, başarısızlık ve di-
ğer engellemelere karşı görece daha az etkilenir gibidir. 

Yeniden yakınlaşma alt-evresi (yaklaşık olarak 15-22. aylar), di-
kine hareket becerisiyle başlar. Çocuğun bilişsel melekelerinin 
gelişmesi ve duygusal yaşamının artan farklılaşmasıyla birlikte, 
annenin varlığına karşı görece dikkatsizliği kadar daha önceki 
engellemelere karşı etkilenmezliğinde de bir azalma vardır. 
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Artan bir ayrılma anksiyetesi gözlemlenir: Becerinin doruğun-
da, uygulama döneminin sonuna doğru, kendilik temsili ve nesne 
temsili arasında gittikçe artan bir farklılaşma vardır. Emekleyen 
çocuk, evvelki büyüklenmecilik ve tüm güçlü olma duygusunu 
yitirmeye başlar ve dünyanın onun istiridyesi olmadığı ve onunla 
kendi kendine başa çıkması gerektiği kafasına dank etmeye baş-
lar. 

Emekleyen çocuk, hayatının her yönüne ortak olmasını isteye-
rek anneye kur yapmaya geri döner, fakat bu artık fayda etmez. 
Kendilik temsili ve nesne temsili, uygun bir şekilde farklılaşma 
yolundadır. Bu şekilde büyüklenmecilik ve tüm güçlü olma bebek 
fantezileri, gerçekle uyum sağlar. 

Narsistik kişilik bozukluğu saplanması bu olaydan önce vuku 
bulmalıdır, çünkü kliniksel olarak hasta sanki nesne temsili, 
kendilik temsilinin tamamlayıcı bir parçasıymış gibi (tüm güçlü, 
ikili birlik) davranır. Bir yeniden yakınlaşma krizinin bulunması 
ihtimali, bu hasta tarafından anlaşılmış gibidir. Fantezi, dünya-
nın onun istiridyesi olduğunda ve onun etrafında döndüğünde 
ısrar eder. Bu yanılsamadan korunmak için, bu narsistik, büyük-
lenmeci kendilik yansıtmasına uymayan ve onunla yankılanma-
yan gerçeklik algılamalarından kaçınma, reddetme ve değersiz 
kılma yoluyla onları kapatmak zorundadır. Sonuç olarak hasta, 
gerçekliğin büyük bir kısmını reddetmek durumunda kaldığında 
sürekli bir şekilde uyum bedeli olarak acı çekmeğe zorlanır. 

Saplanmanın niçin bu aşamada vuku bulduğu karmaşık ve ye-
tersiz bir biçimde anlaşılmış bir konudur. Zannedersem, border-
line’da olduğu gibi, etyolojik girdi doğa-yetiştirme çerçevesinin 
her iki tarafından da gelebilir. Bununla birlikte, her iki taraftan 
gelen girdi, borderline’da narsistik kişilik bozukluğundakinden 
daha açıktır. 

Narsistik kişilik bozukluğunda bazı anneler, aslında, duygusal 
olarak soğuk ve istismar edicidir. Çocuklarını kendi mükemmeli-
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	Bir borderline (sınır durum) hasta şöyle söylemektedir: “Öyle zayıf bir kendilik-imgem ve kendime o kadar az güvenim var ki ne istediğime karar veremiyorum ve karar verdiğimde de onu yapmakta daha büyük zorluklarla karşılaşıyorum.” Narsistik bir hasta ise şunları anlatmaktadır: “Yaptığım iş iyi olduğu halde yönetim kurulu üst yöneticiliğe yükseltilmemi reddetti, çünkü çalışanlarımla ilişkilerimin zayıf olduğunu düşünüyorlardı. Eşime dert yandığım zaman, o da kurulun kararını haklı buldu. Kendisiyle ve çocuklarla ilişkilerimin aynı şekilde kötü olduğunu söyledi. Hiç anlayamıyorum, bu insanların tümünden daha yetenekli olduğumu biliyorum.”
	Bu iki anlatı, borderline hastada görülen kendilikteki yetersiz duygusal yatırımdan başlayarak, narsistik hastada görülen kendiliğin patolojik aşırı-yatırımına kadar olan alanlarda, kendiliğin psikopatolojisini (narsizm) geniş bir çerçevede çok güzel bir şekilde tasvir etmektedir. Pek çok borderline hasta, narsistik hasta tarafından ortaya konan, kendilik güveni gösterimine karşı kıskançlıktan çatladığını söylemektedir. Oysa aralarındaki bu çok önemli farklılıkları göz ardı etmek ve her iki bozukluğu birmiş gibi görmek sayılamayacak karışıklıklara yol açmaktadır (58-63). Bu kitap, gelişme düzeyinde olan iki bozukluk arasındaki farkları yani iç ruhsal yapı ile kliniksel tablo arasındaki farkları betimler ve onları tedavi etmede gerekli olan terapötik teknikteki farklılıkları ayrıntılandırır.
	Son yıllarda borderline psikopatolojisini ve narsistik bozukluklarını anlama konusunda ortaya çıkan büyük atılımlar, tedavi tekniklerini ilerletmiş ve daha iyi kliniksel sonuçların elde edilmesine yol açmıştır. Bu yeni anlayış, erken gelişim evrelerinin karakter şekillenmesini nasıl etkilediğiyle ilgili kurama doğru yolculukları harekete geçirdiği gibi sıçratmıştır da: Normal gelişim için hangi faktörler esastır? Olayların akışındaki hangi yanlışlar bir borderline sendromunu (hastalık tablosunu) veya bir narsistik kişilik bozukluğunu doğurur?
	Bu kuramların hipotezleri üç kaynaktan doğmuştur:
	(a) Çocukların psikanalitik tedavisi;
	(b) Borderline ve narsistik yetişkinlerin analizinden ortaya çıkan anamnestik yeniden inşası ve
	(c) Gelişimin erken evrelerinden geçerken, tabir caizse, canlı bir organizmada, normal çocukların analitik gözlemcileri tarafından yapılan doğrudan çocuk-gözlemi araştırması. Herhangi bir borderline (sınır durum) ve narsistik bozukluk kuramının, en yüksek açıklayıcı güce ve uygun ve yakın kliniksel ‘uyuma’ sahip olabilmesi için hem analiz sonucu yeniden inşayı hem de normal gelişimin çocuk gözlemi çalışmalarını kullanması gerekir. Her ne kadar bu iki kaynak, elde edilen verinin doğası ve çalışma yöntemi bakımından farklılaşsalar da bulguları birbirini desteklemektedir. Bu yüzden herhangi bir kuram, çeşitli gelişimsel duraklamaları üreten ayrılma-bireyleşme (72, 83, 96) sürecine dair patolojide olduğu kadar, normal gelişimde gözlemlenip betimlendiği şekildeki ortak yaşama (simbiyosis) ve ayrılma-bireyleşmeye dair (1, 2, 74, 76) gelişim kuramından kaynaklanan kavramları kapsamalıdır.
	Psikanalitik yazarların çoğu gelişimi dışlamak için (43-50; 58-63) yalnızca bir kaynağa yani analitik kanıta vurgu yaparlar ve bundan dolayı kuramları, hem açıklayıcı güçten hem de uygun kliniksel uyumdan yoksundur. Kernberg, son zamanlarda, ayrılma-bireyleşme (separation-individuation) hakkındaki çocuk-gözlemi çalışmalarının kliniksel kanıtları desteklediğini (48) kabul etmiştir.
	Özel bir gelişimsel odaklanmadan yoksun olan diğer birçok yazar, bu hastaların sorunları için klasik içgüdü kuramı ve ödipal çatışmada (bk. 13. Bölüm) boş yere yanıtlar aramışlardır. Bu demek değildir ki bunlar gereksizdir veya önemli değildir. Oysa bunların yani içgüdü kuramı ve ödipal çatışmanın önemi, hastalarda duraklamış ayrılma -bireyleşmenin gelişimsel odaklanmasına tabi kılınmalı ve böylece algılanmalıdır.
	Bunun özellikle borderline hastadaki anlamı şudur: Terapiste benim borderline üçlüsü dediğim şey tarafından yol gösterilmeli veya o, yönlendirilmelidir. Ayrılma ve bireyleşme, savunmaya neden olan depresyona yol açar. Kendilik ve nesne temsillerinin içgüdüsel-dürtüleri, ego işlevleri ve savunma mekanizmaları, süperego işlevleri, fanteziler, duygu durumları, aktarım ve dirençle ilgili kliniksel gözlemler, bu ana tema etrafında düzenlenmelidir. Yine bu demek değildir ki, diğer yönler önemsizdir. Ancak onların önemleri bu temaya tabi olmalı ve onun etrafında düzenlenmelidir.
	Benzer şekilde narsistik hastada, 1’den 5’e kadarki bölümlerde betimlendiği gibi, başarısız bir ayrılma-bireyleşmenin sonuçlarını anlamak, uygun psikoterapiyi yürütmek için zorunludur. Bu, eskisini bir kenara bırakan tamamen yeni devrimci bir psikoterapiyi ima etmez, fakat aksine zaten var olanlara ek olarak ilave yeni bir bakış açısını ima eder.
	Bu kitabın temel amacı, narsistik ve borderline kişilik bozuklukları ile beraber bu gelişimsel yaklaşımın kliniksel etkililiğini göstermektir.
	1. Bölüm (Narsistik Kişilik Bozukluğu) klinik tabloyu betimler, bu tabloyu açıklamak için gelişimsel bir kuram sunar ve daha sonra kuramı Kohut (58-63) ve Kernberg’in (43-50) kuramlarıyla karşılaştırır.
	2. Bölüm (Ayırıcı Tanı) şunlar arasındaki tanısal farklılıkları detaylandırır:
	(a) Narsistik kişilik bozukluğu ile borderline kişilik bozukluğunun arasındaki farklar.
	(b) Her ikisi ve diğer temel ayırıcı kategoriler arasındaki farklar.
	(c) Her ikisi ve bir borderline sendromuna karşı narsistik bir savunmaya sahip hasta arasındaki farklar.
	3. Bölüm, detaylı vaka tarihini sunar ve narsistik kişilik bozukluğu olan bir hastanın iç ruhsal yapısını ortaya çıkarmak için kliniksel kanıt kullanır.
	4. ve 5. Bölümler, bu hastanın psikanalitik piskoterapisi boyunca bu iç ruhsal yapının değişimlerini çok ayrıntılı olarak betimler. 4. Bölüm, tedavinin ilk veya deneme aşamasını sunar ve 5. Bölüm aktarım esnasında hastanın narsistik duyarlılığının psikoterapötik teknikle yorumlanmasının, hastanın aktarım dışa vurumunun terapötik anlaşmaya ve altta yatan depresyon ve bölünmüş kendiliğin derinliğine çalışmasına yol açan aktarıma nasıl dönüştüğünün her görüşmeyi dikkate alan bir açıklamasını verir.
	6. Bölüm, gelişim kuramının yeni bir yönünü sunar ki bu da Borderline hastanın narsistik psikopatoloji (veya kendilik psikopatolojisi) ve bunun aynı kişideki narsistik kişilik bozukluğundan nasıl farklılaştığıdır. Yine bu bölüm, gelişim kuramını ve sahte bir kendiliğe sahip borderline hastanın klinik tablosunu (117) betimler, bu gelişimsel görüşü Winnicott’unki ile karşılaştırır ve daha sonra, bu hastaların özel teknik tedavilerinin sorunlarını örnekleyen sahte kendiliğe sahip iki hastanın psikanalitik psikoterapilerinin ayrıntılı bir raporunu sunar.
	7. Bölüm, anneye dair libidinal ulaşılabilirliğin ve normal ego gelişimiyle borderline’ın gelişimsel duraklamasındaki ayrılma-bireyleşmenin rollerinin gözden geçirilmiş ve güncelleştirilmiş bir gelişimsel kuramını sunar. Bu gözden geçirme, aynı dönem boyunca yayımlanmış ilgili eserlerin bir gözden geçirilmesinden olduğu kadar, son sekiz yılda kuramla ilgili ortaya çıkan sorular tarafından harekete geçirilen düşünme ve çalışmadan kaynaklanmaktadır.
	8. Bölüm kliniksel kanıtın, biri ağır derecede ve ikisi hafif derecede borderline olan üç vakanın iç ruhsal yapılarını belirlemede nasıl kullanıldığını örnekleyerek kuramı test eder.
	9. ve 10. Bölümler, daha önceden yayımlanmış makalelerden alınmıştır, geniş bir biçimde yeniden çalışılmış ve 8. Bölümde betimlenen üç hastanın tedavi süreçlerini göstermek için yeni vakalar eklenmiştir. 10. Bölüm, hastayı tedavinin derinliğine çalışma aşamasında tutmak için gerekli terapötik tekniklere odaklanırken, 9. Bölüm, terapötik bir anlaşma tesis etmek için yüzleştirme tekniğinin kullanımına vurgu yapar. 11. Bölüm, hastanın talyonik (kısas) dürtüsünün başarılı bir tedavisinin önemini betimler. 12. Bölüm, daha sonra, tedavinin sonlandırılmasında görülen sorunları sunar.
	13. Bölüm, bu gelişimsel bakış açısı hakkında ortaya çıkmış olan soruları yanıtlar; daha sonra terapötik spektrumun psikanalitik ve daha doğrudan terapilerden oluşan karşı tarafında meydana gelen sahte kavrayışların narsistik ve borderline hastaların tedavilerinde nasıl çarpıklıklar üretebileceğini gösterir. Sonuç olarak, temayı şu şekilde özetler: Kliniksel kanıtı gelişimsel bir bakış açısından değerlendirmek, özellikle ego gelişiminin ayrılma-bireyleşme aşamasının değişiklik ve yankılanımları, borderline ve narsistik kişilik bozukluklarına sahip hastalarda kuram ve kliniksel kanıt arasında tek ve uygun bir uyuma yol açar. Bu da, sırasıyla, daha özel ve etkili bir tedaviye neden olur. Tedaviyi bu şekilde yürüten terapist, bu bozuklukların anahtarını bulduğunu keşfedecektir.
	Olağanüstü tashih çalışmasından dolayı Bayan Helen Goodel’e, müsvedde hakkında can alıcı bazı önerileri için Bayan Susan Borrows’a ve metni yazdığı ve hazırladığı için eşim Pat’e teşekkür etmek isterim.
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	‘Narsizm’ kelimesi, son zamanlarda bir psikopatoloji biçimiyle ilişkilendirilmiştir; yani normal olarak gelişmiş veya sağlıklı bir narsizmin -kendiliğin libidinal yükü olan şeyin bir tanımı- sağlıklı bir intibak için hayati olduğu genellikle gözden kaçmıştır. Başlangıçta Freud tarafından betimlendiği gibi (25), genel çocukluk narsizmi, büyüme ve olgunlaşmayla, bireysel kendilik temsilini yüklemek ve kendilik-saygısının düzenlenmesi, kendi kendini savunma, kişinin biricik ilgilerini izlemesi, standartları, idealleri ve ihtiraslarına yönelik kapasitelerinin gelişmesi için libidinal yük sağlamak üzere tedricen farklılaşır.
	Bu kısım, narsistik kişilik bozukluğunu narsizm psikopatolojisinin daha geniş bir spektrumunun bir parçası olarak sunar: Altta yatan borderline (sınır durum) kendilik bozukluğuna karşı narsistik savunmalar ve borderline’ın narsistik psikopatolojisi.
	Narsistik kişilik bozukluğuna karşı ilgim, borderline sendromu (83-86) üzerine çalışmamdan kaynaklandı ve onu izledi. Yüzeysel bir kliniksel bakış açısından bu iki bozukluk, madalyonun iki yüzü olarak görülebilir. Madalyonun borderline sendromunu temsil eden tarafı, kendiliğe dair yetersiz bir libidinal yatırımı gösterirken, narsistik kişilik bozukluğu tarafı, en azından yüzeyde, kendiliğe dair büyüklenmeci ve patolojik olarak aşırı bir libidinal yatırımı gösterir. Bu kısım, narsizm psikopatolojisinin iki bozuklukta nasıl farklılaştığını açıklar. Kohut’un bu ayrımı yapmadaki başarısızlığı, dramatize edildi ve kliniksel bir sorun olarak narsistik kişilik bozukluğunun yaygınlığı fazlasıyla abartıldı. Benim kendi kliniksel tecrübelerimde ve birçok meslektaşımın tecrübelerinde, gözlemlediğim veya süpervizyon verdiğim ülke çapında yüzlerce terapistin tecrübelerinde olduğu gibi, borderline (sınır durum) hastaları kliniksel uygulamadaki narsistik kişilik bozukluğu olanlardan sayıca çok daha fazladır.
	1. Bölüm, narsistik kişilik bozukluğunun klinik tablosunu betimler ve daha sonra bu klinik tabloyu açıklamak için gelişim kuramına döner. Bu münasebetle, kuramsal narsistik kişilik bozukluğu anlayışını önceki yayınlarda sunulan ve 7. Bölüm’den 12. Bölüm’e kadar yenilenen ve ayrıntılandırılan borderline’ınkiyle birleştirir. Bu kuramsal görüşler, daha sonra, Kernberg (43-50) ve Kohut’unkilerle (58-63) karşılaştırılır. Ayırıcı Tanı hakkındaki 2. Bölüm, narsistik kişilik bozukluğu ve borderline kişilik bozukluğu arasında ayrım yapmak için aynı gelişim kuramına vurgu yaparak, bu birleştirilmiş yaklaşımı daha da ileri götürür. Daha sonra, bir borderline kişilik bozukluğuna karşı narsistik bir savunmayı örnekleyen bir vakanın sunumuna özel bir bölüm ayırır. En sonunda, bu ikisini yani narsistik ve borderline kişilik bozukluklarını psikoz, nevroz, duygusal bozukluklar vb. gibi diğer tanısal kategorilerden ayrıştırır. 3. Bölüm, bir narsistik kişilik bozukluğu vakasının tarihini sunar ve iç ruhsal yapıyı belirlemek için kliniksel kanıtın nasıl kullanıldığını gösterir. 4. ve 5. Bölümler, bu hastanın psikanalitik psikopatolojisini sunarak, terapistin müdahalelerine tepki olarak, narsistik kişilik bozukluğunun iç ruhsal yapısının azalıp artan değişimlerini gösterir. 6. Bölüm, borderline’da görülen narsistik psikopatolojiyi betimler, açıklayıcı bir gelişim kuramı verir, bu görüşü Winnicott’un (117) sahte kendilik hakkındaki görüşüyle karşılaştırır ve daha sonra, sahte kendiliğe sahip iki borderline hastanın ayrıntılı tedavi örneklerini verir.
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	Narsistik kişilik bozukluğunun temel kliniksel özellikleri büyüklenmecilik, kendine aşırı bağlılık, takdir ve onay elde etmek için ötekinin peşinde koşulmasına rağmen başkalarına yönelik ilgisizlik ve empati yoksunluğudur. Narsistik kişilik bozukluğu gösteren bir hasta, tüm yaptıklarında mükemmellik aramak, zenginlik, güç ve güzellik elde etmeye çalışmak ve onun büyüklenmeciliğini aynalayarak ona hayran olacak başkalarını bulmak için sonsuz bir motivasyona sahip gibidir. Bu savunmacı görünüş altında bir boşluk hissi durumu ve yoğun kıskançlığın tasallut ettiği bir öfke vardır.
	Narsistik bozuklukta üç işlev düzeyi ayırt edilebilir:
	(a) Yetenek veya beceriden dolayı elde edilen başarıyla birlikte etkili yüzeysel bir uyum. Böylesi hastalar, nevrotik semptomlar, cinsel sıkıntı veya nesne ilişkilerindeki sıkıntı nedeniyle psikoterapiye gelirler.
	(b) Genellikle nevrotik semptomlar ve/veya cinsel sorunlarla beraber, nesne ilişkilerinde şiddetli sıkıntıları olan hastalar.
	(c) Ego zayıflığı olup bir borderline düzeyinde işlevsel olanlar.
	Meissner (90), narsistik bozukluğun dört kliniksel türünü betimlemektedir:
	1. Fallik-narsistik
	2. Nobel-ödülü Narsistik’i
	3. Manipüle edici veya psikopatik
	4. Muhtaç, yapışkan ve talepkar
	Bu listeye benim ‘tedirgin narsist’ dediğim tür de eklenmelidir. Kuramsal bir anlamda tüm narsistler tedirgin narsistler olduğu halde, sadece terapide daha sonra büyüklenmeci kendiliğin en ayrıntılı fantezilerini açığa çıkarmak için, kendilerini ürkek, utangaç, duygularını dışa vurmayan (eylem koymayan) ve duygusuz gibi sunan hastalara göndermede bulunuyorum.
	Aşağıda betimlenen vakalar, narsistik bozukluğun klinik tablosunu örnekler:
	Bay X
	Bay X, 48 yaşındadır ve iki oğlu varken evlenmiştir.
	Mevcut Hastalığın Tarihi
	Hasta, büyük bir şirketin baş idarecisi seçilmek için sıradaki birkaç kişiden biri olduğunu gösteren bir rapor ile tedaviye geldi. Tutkuyla bu atamayı beklerken, yönetim kuruluna çağrıldığında ve atamanın rakibine verilmesi gerektiği ona söylendiğinde hayretler içinde kalmış ve hayal kırıklığına uğramıştı. Sebebini öğrendiğinde daha da hayret etmişti. İleri sürülen gerekçeye göre, onun çalışma kalitesi mükemmeldi, fakat çalışanları ve iş arkadaşlarıyla ilişkileri zayıftı; bu onu fabrikayı idare etmek için yetersiz donanıma sahip kılıyordu.
	Üzüntülü ve şaşkın bir şekilde eşinden destek almak için eve gelmişti. Aksine o da, yönetimin gözlemini desteklemiş ve onun kendisi ve onunla dikkate değer anlaşmazlıklara sahip iki çocuğuyla da aynı sorunlara sahip olduğunu söylemişti. Buna ilaveten çoğunlukla, en çok kendiyle ilgilendiğini ve istediği zaman oldukça canlı ve çekici olabildiği halde, genellikle kendi amaçlarının peşinde koştuğunu ve hem eşinin hem de çocuklarının ihtiyaçlarından bir hayli habersiz göründüğünü söylemişti
	İlk görüşmede, bana (terapist) tüm bu insanların açıkça hatalı olduklarını göstermek için yaklaştığında, kendini kontrol etti ve sonra ne olduğunu gerçekten göremediği halde algılamasıyla ilgili bir yanlışlık olması gerektiğini yansıttı. Eşinin, onun duygusal tutarsızlığı, soğukluğu, ihtiyaçları ve yapışkanlığı ile ilgili birçok şikâyeti vardı. 20 yıllık evlilikleri boyunca nadiren cinsel ilişkinin ötesine geçen birçok yüzeysel ilişkisi vardı.
	Hem işteki hem de ailesiyle ilgili durumun nasıl idare edileceğini daha iyi bildiğini düşündüğünü ve onların görüşlerini biraz değersizleştirdiğini ve onlara karşı hoşgörüsüz olduğunu anlattı. Sigara içiyordu ve çok fazla alkol alıyordu.
	Hasta şikâyetlerini artırıyordu: Eşinden yeterli geri beslenim alamıyordu; yani hayran olduğu ve saygı duyduğu, kendisini pohpohlayan kadınlar için enayi biriydi ve onu böyle pohpohlayan ve çok olumlu tepki veren birini bekliyordu. Yine de birçok meselesinde, cinsel cazibenin ilk aşamasından sonra ve romantiklik seyrini bitirdikten sonra, ilgisini yitirme eğiliminde oluyordu ve sadece kısa bir süre sonra başka biriyle başlamak için bir ilişkiyi bitiriyordu.
	İşlerinde mükemmellik için çabalıyordu ve onun standartlarını karşılamak konusunda alt kademedeki memurların başarısızlıklarına karşı hoşgörüsüzdü, çünkü bu, kendi imajını zayıf bir şekilde yansıtabilirdi. Herhangi bir eleştiriye karşı hoşgörüsüzdü ve yeterince düşünmeden ve kendini tutmadan sertçe çıkışmak eğilimindeydi. Evin dışında müzik, sanat ve golf gibi birçok ilgisi vardı. Anlattığı tek nevrotik semptom, gergin baş ağrılarıydı. Bununla birlikte obsesif (takıntılı) bir yalnızlık ve ölüm korkusu ve kaygısından söz etmişti.
	Geçmiş Tarih
	Hasta ciddi, aşırı dindar ve kısıtlayıcı bir ailenin üç çocuğundan üçüncüsü olarak Batı’da doğdu. Çocukken babası çoğu zaman evden uzak olduğu halde kendini sevdiği babasına daha yakın gibi betimledi. Annenin daha çok cezalandırıcı ve babadan daha çok kısıtlayıcı olduğunu ve tüm disiplini onun uyguladığını söyledi. Evde çok az sevinç vardı, çünkü eğlenceye izin verilmezdi ama onur ve sorumluluğa önem verilirdi. Lise ve kolejde, herhangi bir semptomatik vakası olmayan, göze çarpan bir öğrenciydi.
	Değerlendirme
	İlk seanslarda şunları sergiledi: Daha başlarda yani daha kendisine çok fazla soru sormadan önce, nesne ilişkileri hakkında bana eşine yaptığı gibi yani ‘yeterince geri besleme olmadığı’ şeklinde şikâyetlerde bulunmaya başladı. Bir taraftan beni idealleştirdiği ve beni ilk adımla çağırmayı istediği, diğer taraftan benimle yarıştığı ve onun hakkında yaptığım değişik gözlemleri değersizleştirmeye çalıştığı açıktı. Bu hasta muhtemelen, fallik, narsistik karakter veya narsistik bozukluğun en önemli işlevi olarak betimlenmiş olan şeyi temsil etmektedir.
	Bay Y
	Orta düzey bir iş görme yeteneğine sahip olarak gelen ikinci hasta, daha yaygın bir narsistik bozukluk türüne örnektir. Hasta, başlıca şikâyeti “öyle derin bir karanlıktayım ki tedaviye gitmekten başka, bu karanlıktan nasıl çıkabileceğimi bilmiyorum” şeklinde olan evli ve iki çocuklu, 36 yaşında bir adamdı.
	Aynı zamanda eşinden, kendisinden boşanmayı planladığını, ben-merkezciliğinden ve kendisine karşı ilgisizliğinden dolayı 12 yıllık evliliklerinin üzerine birçok kısa süreli ilişkiye başvurma zorunluluğunu hissettiğini düşündüğünü duymak onu sersemletmişti. Bay Y, biriyle yakınlaşamadığını, bencilce kendi isteklerinin peşinde koşmaya meyilli olduğunu, ben-merkezciliğiyle yüz yüze gelinceye kadar eşi ve çocukları dahil başkalarının ihtiyaçlarını göz ardı ettiğini kısaca dile getirdi. Ancak bundan sonra, böyle bir kriz atmosferinde, endişelenmeye başlamış, davranışlarını değiştirmiş ve onların isteklerine uymaya çalışmıştır. Bay Y, (eşinin sorunlarını bilmediği halde) evliliğinde böyle birçok krizleri olduğunu ve her seferinde kriz dindiğinde eski alışkanlıklarına geri döndüğünü nakletti. Yine o bir seferinde şöyle söyledi: “Sevilmeye ihtiyacım var gibi, fakat ben sevemiyorum; bencilim; içimde korkunç bir şey var.” Bay Y, bitkisel işaretleri olan derin bir depresyon içindedir. Bir işadamı olarak işinde başarılıydı, fakat cinsel dışa vurumlarca açığa çıkan birçok cinsel problemi vardı. Çocukluğu hakkında hatırladıkları yarım yamalaktı, gelişimin bu erken yıllarına ait çok az olayı hatırlayabiliyordu.
	Değerlendirme
	Bu hasta, muhtemelen, işinde oldukça iyi çalışabildiği halde, nesne ilişkilerinde aşırı zorluk, semptomatoloji ve cinsel çelişkileri olan narsistik patolojinin orta aralığını temsil etmektedir.
	Gelişim kuramı, gelişimsel duraklama ve narsistik kişilik bozukluğunun iç ruhsal yapısına ışık tutar.
	Narsistik Kişilik Bozukluğunun Gelişimsel Duraklama Düzeyleri
	Ego savunma mekanizmaları ve ego işlevlerinin kendiliğin olgunlaşması ve nesne temsili ile birlikte olgunlaştığı, nesne ilişkileri kuramının (15, 16, 37, 38, 40, 41, 54, 55, 56, 57) bir ilkesidir. Görünürdeki yüksek kapasiteli ego işlevselliğinin yanı sıra çok primitif kendilik nesnesi temsilinin ortaya çıkmasıyla, narsistik kişilik bozukluğunun söz konusu bu ilkeyi ihlal eder gibi olmasının nasıl açıklanacağı konusunda bir ihtilaf ortaya çıkmıştır.
	Gelişimsel terimlerle ifade edilecek olursa, kendilik nesnesi temsili kaynaşmış olsa da narsistik kişilik bozukluğu, yalnızca bu kaynaşmadan ayrılmanın bir sonucu olarak meydana geldiğine inanılan ego gelişimine bir fayda sağlar gibidir. Hâlâ bu ikilem için, ne benim tarafımdan (aşağıya bk.) ne de diğer yazarlar tarafından (44, 63) (önerilen), tatmin edici bir çözüm yoktur. Gelecekte, bu belirsizliği çözmek için kuramsal bir postulat geliştirmeyi umuyoruz.
	Gelişimin ayrılma-bireyleşme evresi sırasında yeniden yakınlaşma krizinin işlevlerinden biri, evreye-uygun hayal kırıklığı ve engellenmelerin realitesiyle bu arkaik yapıların yani büyüklenmeci kendilik ve tüm güçlü nesne (76) yapılarının uyumunu sağlamaktır. Mahler’in bu mesele hakkındaki gözlemlerini kısaca gözden geçirelim: Mahler, bu alıştırma döneminin temel özelliğinin çocuğun genişleyen nesneleri ve amaçlarına olduğu kadar kendi işlevlerine ve bedenine yüklediği büyük narsistik yatırım olduğunu kaydeder. Bu evrede çocuk, eleştiri, başarısızlık ve diğer engellemelere karşı görece daha az etkilenir gibidir.
	Yeniden yakınlaşma alt-evresi (yaklaşık olarak 15-22. aylar), dikine hareket becerisiyle başlar. Çocuğun bilişsel melekelerinin gelişmesi ve duygusal yaşamının artan farklılaşmasıyla birlikte, annenin varlığına karşı görece dikkatsizliği kadar daha önceki engellemelere karşı etkilenmezliğinde de bir azalma vardır.
	Artan bir ayrılma anksiyetesi gözlemlenir: Becerinin doruğunda, uygulama döneminin sonuna doğru, kendilik temsili ve nesne temsili arasında gittikçe artan bir farklılaşma vardır. Emekleyen çocuk, evvelki büyüklenmecilik ve tüm güçlü olma duygusunu yitirmeye başlar ve dünyanın onun istiridyesi olmadığı ve onunla kendi kendine başa çıkması gerektiği kafasına dank etmeye başlar.
	Emekleyen çocuk, hayatının her yönüne ortak olmasını isteyerek anneye kur yapmaya geri döner, fakat bu artık fayda etmez. Kendilik temsili ve nesne temsili, uygun bir şekilde farklılaşma yolundadır. Bu şekilde büyüklenmecilik ve tüm güçlü olma bebek fantezileri, gerçekle uyum sağlar.
	Narsistik kişilik bozukluğu saplanması bu olaydan önce vuku bulmalıdır, çünkü kliniksel olarak hasta sanki nesne temsili, kendilik temsilinin tamamlayıcı bir parçasıymış gibi (tüm güçlü, ikili birlik) davranır. Bir yeniden yakınlaşma krizinin bulunması ihtimali, bu hasta tarafından anlaşılmış gibidir. Fantezi, dünyanın onun istiridyesi olduğunda ve onun etrafında döndüğünde ısrar eder. Bu yanılsamadan korunmak için, bu narsistik, büyüklenmeci kendilik yansıtmasına uymayan ve onunla yankılanmayan gerçeklik algılamalarından kaçınma, reddetme ve değersiz kılma yoluyla onları kapatmak zorundadır. Sonuç olarak hasta, gerçekliğin büyük bir kısmını reddetmek durumunda kaldığında sürekli bir şekilde uyum bedeli olarak acı çekmeğe zorlanır.
	Saplanmanın niçin bu aşamada vuku bulduğu karmaşık ve yetersiz bir biçimde anlaşılmış bir konudur. Zannedersem, borderline’da olduğu gibi, etyolojik girdi doğa-yetiştirme çerçevesinin her iki tarafından da gelebilir. Bununla birlikte, her iki taraftan gelen girdi, borderline’da narsistik kişilik bozukluğundakinden daha açıktır.
	Narsistik kişilik bozukluğunda bazı anneler, aslında, duygusal olarak soğuk ve istismar edicidir. Çocuklarını kendi mükemmeliyetçi, duygusal ihtiyaçlarını tatmin edecek nesneler biçimine sokmak için onların ayrılma-bireyleşme ihtiyaçlarını göz ardı ederler. Çocuğun gerçek bireyleşmesi, annenin idealleştirilmiş yansıtmalarıyla yankılandıkça acıya gereksinim duyar. Annenin idealleştirilmesiyle bu özdeşleşme, annenin başarısızlığının algılanmasına ve çocuğun buna bağlı depresyonuna karşı savunma yapan büyüklenmeci kendiliğin korunmasına yol açar.

