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Psikoterapi Enstitüsü olarak, öncelikle ruh sağlığı profesyonellerinin 
ya da ruh sağlığı ile ilgilenen kişilerin ihtiyaç duyacağı teorik bilgileri 
ve pratik/uygulamaya yönelik deneyimleri paylaşan özgün ve çevi-
ri yayınlar ile literatüre katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Psikoterapi 
Enstitüsü Eğitim Yayınları, Psikoterapi Enstitüsü’nün çalışmaları kap-
samında gerçekleştirilen atölye çalışmaları, uluslararası konferanslar 
ve dünya literatüründen seçkileri içermektedir.
Masterson Yaklaşımı Eğitimi III. Dönemi Haziran ayının ders notları-
nın sunulduğu bu kitap, eğitim deşifresinin derlemesi olma özelliğiy-
le özgün bir yayın niteliği taşımaktadır. Bu ders notlarında Masterson 
yaklaşımının Türkiye’de uygulanması, borderline ve narsisistik kişilik 
bozukluklarında Masterson yaklaşımını uygulama örnekleri, James 
Masterson’ın gizli narsisist ayırıcı tanısını örneklendiren terapi video-
sunun izlenip tartışılması ve uygulamalar üzerinden borderline kişilik 
bozukluğunda yüzleştirmelerin ve yorumlamaların gösterilmesi, nar-
sistik kişilik bozukluğunda narsistik incinmelerin aynalayarak yorum-
lanması ve şizoid kişilik bozukluğunda şizoid dilemmanın yorumlan-
ması role playing çalışmaları ile işlenmektedir.
Konuya ilgi duyan okuyucuların yanı sıra klinisyenler, psikoterapistler 
ve araştırmacılar için başvuru kitabı niteliği taşıyan bu yayını sizlerle 
buluşturmaktan kıvanç duyarız

Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ
Psikoterapi Enstitüsü Başkanı

Sunuş
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3Masterson Yaklaşımının Türkiye’de Uygulanması

Kursiyer: Hocam, hoş geldin!
Tahir ÖZAKKAŞ:  Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Nasılsın? 
Kursiyer: Hoş gördük hocam.
Tahir ÖZAKKAŞ: Kısa bir özet yapacağım. Nimet kardeşim Ameri-
ka’da sunum yapacak. O sunumu birlikte değerlendirelim. Masterson 
yaklaşımındaki bilgileriniz derin bilgiler, bize bir yardımcı olursunuz 
diye düşünüyorum. Anlaştık mı arkadaşlar?
(Kursiyerlerden cevap yok) 
Tahir ÖZAKKAŞ: Arkadaşımız önümüzdeki hafta Cuma günü bu su-
numu yapacak. Masterson yaklaşımını seanslarda, danışanlarında hiç 
uygulayan oldu mu? Sıfır. Bir Allah’ın kulu yok mu?  
Kursiyer: Ben uyguluyorum ama araya başka şeyler de karıştırıyorum.
Tahir ÖZAKKAŞ:  Tamam karıştırıyorsun, entegrasyon gibi yapıyor-
sun.
Kursiyer: Evet.
Tahir ÖZAKKAŞ:  Ama yüzleştirme, yorumlama, şizoid, narsistik, 
borderline’da onlara has sen de yapıyorsun. 
Kursiyer: Ben sadece Masterson yaklaşımı ile alakalı sanmıştım.
Tahir ÖZAKKAŞ:  Yok. Bu, saf Masterson, saf bilişsel diye anlatılır 
ama “bir seansın özünü getir” dediğimizde, “burada biraz bilişsel ka-

Masterson Yaklaşımının Türki̇ye’de 
Uygulanması
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rıştı, burada biraz karşı aktarım karıştı v.s” derler; “en saf yaptığın şeyi 
getir” desen kimse getirmez. 
Kursiyer: Benim de öyle karıştı, yani saf Masterson değil. 
Tahir ÖZAKKAŞ:  Arkadaşlarını rahatlattın gördüğün gibi. (Gülüş-
meler)
Kursiyer: Kendileri yapıyor mu? 
Tahir ÖZAKKAŞ:  İşte kendilerinin yaptıklarını seyrediyoruz. Çok 
nadir olur bu, ikili-üçlü görüşmelerde bazı vakaları görürüz. (Hoca bil-
gisayardan sunum arıyor.)
Kursiyer: Erişemiyor diyor sanki. 
Kursiyer: Şifre mi isteyecek, ya da bu bilgisayar açık değil mi? 
Kursiyer: Birazdan açılacak bence.
Kursiyer: Onun “erişilemiyor” dediğini gördüm ben. 
Tahir ÖZAKKAŞ:  Konuya hiç bulaşmıyor. Hiç hipotez sözler söy-
lemiyor, kafayı yıkıyor, bekliyor (Gülüşmeler). Çünkü eğer negatif çı-
karsa, başta sustuğu için başına hiç bela almaz. Ama kafasında öngörü-
leri var, “%90 böyle olacak” diyor ama onu ya bakıştan çözeceksiniz…
Kursiyer: Hocam iyi bir terapist olacak. 
Tahir ÖZAKKAŞ:  Susan. Eğer bir terapist susabiliyorsa zaten %90 
başarılıdır. (Gülüşmeler)
Kursiyer: Öyle demeyin.
Tahir ÖZAKKAŞ:  Nasıl?
Kursiyer: Susuyor susuyor, ama çok güzel yorumlar yapıyor. Az konu-
şuyor, ama çok iyi yorumlar yapıyor.
Kursiyer: Çok ince iğnelemeleri var. 
Tahir ÖZAKKAŞ:  Onu benden almıştır o. (Gülüşmeler) Önce an-
lamıyordu, alt kata gidince “lan bu adam ne dedi” diyordu. Bir saat 
sonra bombok bir surat oluyordu. Kursiyer Ö. biraz daha karartsan! 
Okunuyor mu arkadaşlar? 
Kursiyerler: Evet. 
Tahir ÖZAKKAŞ:  Yalnız bak, hanım efendilerin deniz manzarasını 
da bozma! 
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Kursiyer: O yüzden yavaş çekiyorum.
Tahir ÖZAKKAŞ:  Onu ayarla işte. 
Kursiyer: Teşekkür ederiz hocam.
Tahir ÖZAKKAŞ:  Bizde müşteriye özel hizmet. (Gülüşmeler)
Kursiyer: Oradan çok mu belli oluyor?
Tahir ÖZAKKAŞ:  Çok belli oluyor. Arada sırada eğitimlere katılır-
sanız oradaki insanların dövülerek nasıl atıldığını görürsünüz. (Gülüş-
meler) Jeton 30 saniye sonra düştü.
Tahir ÖZAKKAŞ:  Fırçayı bastılar, adamları kaldırdılar. 
Kursiyer: Siz mi?
Kursiyer: Kimse de inmek için bu taraftan geçemiyor. 
Kursiyer: Niye dul kaldık zannediyorsunuz? (Gülüşmeler) Hep o yüz-
den işte. 
Tahir ÖZAKKAŞ:  Konu başlığımız, “Masterson yaklaşımının Tür-
kiye’de uygulanması ve farklılığının değerlendirilmesi”. Masterson 
yaklaşımının üzerinden şöyle bir geçecek olursak; Masterson nesne 
ilişkileri bağlamında bütün kendilik bozukluklarını tanımlayıcı ve 
birleştirici teorik zemine oturturken aynı zamanda psikoterapi uygu-
lamalarına müdahil olan uygulama tekniklerini içerir. Buna “kendilik 
bozukluğu üçlüsü” diyoruz. Demek ki tüm kendilik bozukluklarının 
-ki kişilik bozukluklarına kendilik bozukluğu diyor- arka planını ta-
nımlayan bir perspektif getirmiş, “kendilik bozukluğu” veya “kişilik 
bozukluğu” olarak tanımlanan şeyi net bir şekilde etiyolojiye oturttuk-
tan sonra da bunların her birini nasıl tedavi edeceğine dair farklı tedavi 
tekniklerini geliştirerek bir tanımlama yapmıştır. Özü itibariyle yapmış 
olduğu tanımlaması, “kendilik bozuklukları üçlüsü” ismini almıştır. 
Ana yapı o. 

“Kendilik bozuklukları üçlüsü” derken, bütün kendilik bozukluk-
larında gördüğü ortak yapıyı anlatır. Kişinin bir kendilik aktivasyonu 
yapması, yani doğrudan bir his olarak içinden geleni, kendi isteğini ha-
yata taşıması, bunun ardından içindeki anne ve anne türevlerinin libidi-
nal enerjisini, sevgisini geri çekerek, insanı dımdızlak bırakması. Buna, 
“terk edildiği için depresyona düşen insan” anlamında terk depresyonu 
diyor. Herkesin ortasında, herkesin ilgisini ve sevgisini çektiğinizde 
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nasıl dımdızlak ortada kalır da kendinizi b*k gibi hissedersiniz, buna 
“terk depresyonu” diyor. İşte, bu dımdızlak kalma ve b*k durumundan 
kurtulabilmek için de şirinleşme, gülme, hizmet etme, öbürüne yalvar-
ma, agresyon ortaya koyma gibi aldığınız bir takım karşı reaksiyonel 
tedbirlere de savunma diyoruz. “Savunma” dediğimiz şey, o halde terk 
depresyonunun bulguları olan dımdızlak kalma ve b*k gibi hissetme 
duygusunu işlememek için ortaya koyulan davranışlardır.

Dünyayı kendi gözünüzle görmek istediğiniz bir füzyon içerisinde 
bulunabilirsiniz ve şizoid gibi kendini geri çekerek zaten size bulaş-
mayan, “ne halt yerseniz yiyin” diyerek bir korunma zırhına bürünüp, 
terk depresyonun acı bulgularından kendinizi koruma yöntemine de 
“kendilik üçlüsünün üçüncüsü” ismini veriyoruz. 

Demek ki, bir “kendilik aktivasyonu”, ardından, içimizde libidinal 
enerjinin çekilmesine bağlı “terk depresyonu”, buna dayanamadığı-
mız için kendi başımıza kurgulamış olduğumuz kendilik örüntüsünün 
kendisine de “savunma” diyoruz. “Savunma”, kendi içinde yüzlerce, 
binlerce savunmaların entegrasyonudur. Savunmayı bir duvar olarak 
algılarsak, duvar bir takım tuğlalardan oluşmakta, bu takdirde tuğla-
ların her birine de küçük küçük savunma mekanizmaları diyebiliriz. 

Savunma mekanizmalarının kurgulanması sonucunda bir kendilik 
bozukluğu karşımıza çıkıyor, bunun adına borderline deniyor, şizoid 
deniyor narsist deniyor. Şimdi bunları görelim: Savunmalar, “şizoid 
kendilik bozukluğu”, “narsistik kendilik bozukluğu”, “borderline ken-
dilik bozukluğu” şeklinde ortaya çıkabilir. Hayatın içinde ve seans 
odasında bu savunma yapılarını net olarak görmek mümkündür. Eğer 
bir insanda böyle bir yapı varsa, hayatın içerisinde herhangi bir yer-
de (bakkalda, sokakta, manavda, kasapta, sosyal ilişkilerinde) o insanı 
gözlemlediğinizde, bu insanın bir kendilik aktivasyonundan sonra terk 
depresyonuna nasıl düştüğünü, terk depresyonuna düşmemek için ge-
liştirdiği ve hayatın her yerinde uygulamak zorunda kaldığı kendiliğini 
gözlemleriz. Seans odasına girdiği andan itibaren nasıl baktığı, nasıl 
oturduğu, nasıl konuştuğunun arkasında da bu savunmaları net bir şe-
kilde görebiliriz. Eğer Masterson’ın bize göstermiş olduğu yoldan gi-
dip de o dataları değerlendirme kapasitemiz var ise “Bu arkadaşımız, 
bu delikanlı, bu hanım kızımız şu şekilde bir savunma geliştirmiş” diye 
bunu okuma şansımız  var.
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Masterson yaklaşımı terk depresyonu teorisi üzerine kurulmuştur, 
gelişimsel psikoterapi perspektifinde o hastalıklar izah edilmiştir. Te-
mel olarak bir kendilik bozukluğunun ortaya çıkabilmesi için 3 tane 
faktör vardır: Bir tanesi mizaç veya genetik özellikler diyebileceğimiz, 
doğuştan getirmiş olduğumuz, bizim elimizde olmayan, anne babala-
rımızın genleriyle ilintili olan özelliklerdir. İçe dönüklük, dışa dönük-
lük, hiperaktiflik gibi bir takım özellikler nedeniyle veya mental duru-
mumuz nedeniyle bir takım genetik faktörler belirli hastalıklara veya 
kişilik bozukluklarına karşı ya daha dirençli ya da çok zayıf yapıyor. 
İkinci olarak, kader. Kaderden kastımız, bir insanın elinde olmayan, 
kendisinin asla denetleyemeyeceği, annesinin ölümü, hastalığı, fela-
ketler, savaş, göç, trafik kazası, depreme maruz kalma, hastalanma,  
hastaneye yatırılma, kanserin gelişmesi gibi faktörlerdir.
Kursiyer: Determinizm demiştiniz buna.
Tahir ÖZAKKAŞ:  Determinizm. Yani bu bizim dîni olarak anladığı-
mız kader ile pek alakası olmayıp, insanın doğal olaylar karşısındaki 
çaresizliğini tanımlayan bir yapıdır. Yani anneniz ölmüşse, anneniz ve 
babanız boşanmışsa sizin yapacağınız bir şey yok. Bir savaş ortamında 
doğmuşsanız sizin yapacağınız bir şey yok. Bu manada bir kaderden 
bahsediyoruz. 

“Çevresel faktörler”, kişinin  anne babası iyi ise, iyi davranıyorsa, 
kendi iradesini kullanabiliyorsa, özellikle bakım veren kişiler çocukla-
rını bilinçli, şuurlu yetiştiriyor ve geliştiriyorsa bu çocuk bu çevresel 
faktörlere göre sağlıklı bir ergenlik geliştirebiliyor.  Ya da bakım veren 
kişilerin (anne, baba, amca, dayı, hala, teyze) çevresel faktörler ola-
rak hatalı uygulamaları, kader olmayan, hatalı uygulamaları nedeniyle 
hastalık geliştiriyor veya sağlıksız bir birey oluşturuyor. 

Burada bizim üzerinde durduğumuz konu, birinci ve ikincideki ge-
netik vakaları değiştiremiyoruz. Üzerinde kontrol edebileceğimiz tek 
bir öğe var, çevresel faktörler. Yani bir çocuğun anne ve baba ile ilişki-
lerinde bir bozukluk varsa, bu konuyla ilgili bir aile terapisi veya ebe-
veyn terapisi verdiğinizde çocuğun bir takım özellikleri değişebiliyor 
veyahut da 20’li, 30’lu, 40’lı yaşlara gelmiş, içinde anne baba küme-
lenmeleri meydana gelmiş, buna bağlı kendilik bozukluğu geliştirmiş 
bir kişiye “gel bunu terapide beraber işleyelim, duygu regülasyonunu 
öğrenelim, geçmişten kalan bakiyeleri temizleyelim” diyerek çevresel 
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faktörleri değiştirmek gibi bir uygulama yapabiliyoruz. İşte çevresel 
faktörlere bir müdahale edebilmemiz, “psikoterapi” veya “farmakote-
rapi” dediğimiz bir etki yaratıyor, bununla çeşitli müdahaleleri yapa-
biliyoruz. 

Masterson yaklaşımı hangi temellere dayanıyor? Mahler, daha son-
ra Stern gelişimsel psikoloji dediğimiz, bir insanın psikolojisinin geli-
şimsel bir süreç taşıdığını, bebeklikten başlayarak, ilerleyen aylarla ve 
yaşlarla beraber görülebilir, denetlenebilir belirli bir bilimsel mantığa 
oturtulabilir bir gelişimsel yapı olduğunu ifade ederek, bu gelişimsel 
yapının nedenselliği perspektifinde bir etiyoloji düşündüğünü ifade 
ediyor. Mahler ve Stern’in yaptığı araştırmaları onlardan emanet alıyor 
ve “Bir insanın doğal gelişimsel süreci 0-6 yaş grubuna kadar şöyledir, 
ondan sonra şu şekildedir” diyor. “Bu gelişimsel süreçte “çevresel fak-
törler” dediğimiz, anne-babanın yetiştirilen çocuğa farklı davranmaları 
karşısında farklı patolojiler çıkabilir” diyerek kendisine bir rehber edi-
niyor. Masterson’un ilk kılavuzu neymiş? 
Kursiyerler: Mahler.
Tahir ÖZAKKAŞ:  Mahler ve Stern, yani bir gelişimsel psikoloji 
kuramı. Bu manada Piaget, Mahler, Bowlby ve diğerleri de bir geli-
şimsel psikologdur. Ardından psikanalizden gelen, psikanalizin evladı 
olan Melanie Clein ve Fairbain tarafından geliştirilen nesne ilişkileri 
kuramı… Masterson’a baktığımız zaman, nesne ilişkileri kuramının 
özellikle Fairbain tarafına ağırlık veren birisi. Bu da tesadüfen gelişmiş 
bir şey. Masterson’ın, Mahler’in bulgularına bakarak yaptığı çalışma 
için Rinsley  -o dönemin önde gelen nesne kuramının öncüllerinden bir 
tanesi- der ki “Borderline projeyi izah etmede Mahler’in ayrılma-bi-
reyleşme süreçleri ile ilgili yaptığı çalışmalara atıf yapması inanılmaz 
ve muhteşem bir şey, çok güzel bir tespit yapmışsın, bu doğru olabilir. 
Ergenlik döneminde karşılaşmış olduğun patolojiler, Mahler’in 18-24 
aylarındaki bebekler üzerinde yaptığı çalışmalarda ayrılma ve birey-
leşme süreçlerine tekabül ediyor gibi gözüküyor.  Fakat burada bir 
koku eksik, bir şey eksik, sen herhalde nesne ilişkilerinden pek haber-
dar değilsin, içselleştirilmiş nesne ilişkileri kavramını buna ilave eder-
sen, sisteme entegre edersen bu muhteşem bir şey olur” der. “O zaman 
bunu beraber yapalım ve bir makale hazırlayalım” derler. Rinsley ile 
beraber, nesne ilişkilerini ve gelişimsel psikolojiyi de içinde barındıran 
ve Masterson’ın kendi psikiyatrik gözlemleri ve klinik gözlemleri ile 
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harmanladığı terk depresyonu kuramını birlikte yazarlar, Masterson’un 
Rinsley ile beraber yazdığı psikanalitik türdeki belki de ilk makalesi-
dir, bu makalede nesne ilişkileri kuramını da dahil eder. O zaman unit 
(birim) dediğimiz kavram karşımıza çıkacak, “ödüllendirici nesne iliş-
kileri parça birimi”, “kaynaşmış savunmacı birim” şeklinde birimlerle 
karşı karşıya kalacağız. 

Üçüncü olarak Masterson’ı etkileyen konu, özellikle ilerleyen yaş-
larda konuya daha da vakıf olunca hem narsistik kişilik bozukluğu, 
hem de kişilik bozukluğu kuramına dahil edilebilmesi için bağlanma 
biriminin çok önemli olduğunu, nesne ilişkileri, gelişimsel psikoloji ve 
bağlanma, güvenli ve güvensiz bağlanma ile yakından alakalı olduğu-
nu gözlemledi. Hatta Mahler’in incelediği çocukların annelerinin ra-
porlarını incelediler. Bu raporlara baktıklarında, annelerinin bağlanma 
stilleri güvensiz bağlanma şeklinde olduğunda çocukların da güvensiz 
bağlanma stili üzerinden yetiştirilmiş ve çoğu borderline bir görünüm 
arz ettiğini gördüler. O zaman bağlanma stillerinin çok önemli olduğu-
nu, 1960’lı yıllarda Bowlby’nin geliştirmiş olduğu ve ilk yaptığı araş-
tırmalar - kopma, protesto çekme, kabullenme şeklindeki aşamaları 
içeren, çocuklarının hastaneye yatırıldıktan sonra annelerinden uzak 
kalma ile depresyon şeklindeki tepkileri gözlemleyip bağlanma stille-
ri- Masterson’a büyük bir ışık oldu. Bu sefer de Bowlby’yi ilave etti 
kuramına, o zaman ne oldu? Gelişimsel psikoloji, Mahler, daha sonra 
Stern, ardından nesne ilişkileri… Rinsley’in  sayesinde nesne ilişkileri 
ağırlıklı olarak  görüşü libidinal, antilibidinial diye tanımladığı, egoyu 
ikiye ayırdı ve ilk defa Fairbarn’de olan bir şeydi bu. Oradan bu bil-
gileri emanet alarak unitleri oluşturdu. Libidinal unitleri, onlarda pa-
tolojik ego ve gerçeklik egosu diye iki tane ego tanımladı. Kaynağına 
baktığımız zaman bunun Fairbarn’in ilk teorisi olduğunu görebiliriz. 

İlerleyen yaşlarında yine nörobiyolojik çalışmaların yapılabilir ol-
ması ve anne çocuk ikililerinde karşılıklı olarak beynin birbirini bes-
leyen ve fizyolojik, nöronal yapı, sinaptik bağlantılar olarak beynin 
gelişimsel bir beyin olduğunun ortaya konması, genetik bir beyinden 
ziyade doğduktan sonra öteki ile etkileşimde yolakların ve yolların et-
kileşim türüne göre değiştiği ve yapılanmanın bir plastisite bir yapı 
içerisinde olduğu anlaşılınca tam da Masterson’un çevresel faktörlerin 
önemine vurgu yaptı. Görme fonksiyonu, mesela, siz ne yaparsanız 
yapın, göz görür. Gözün görmesi için herhangi bir şey yapmanız ge-
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rekmez. Dolayısıyla ruhsal yapının çalışabilmesi için beynin bir baş-
kası ile etkileşim içerisine girmesi ve bu etkileşime bağlı olarak da 
beynin yapılanmasının değişikliği ortaya çıkmıştır. Masterson, -burada 
da tesadüfen- Allan Schore’un  bir konferansını dinler. Der ki, “benim 
kuramımın aynısı”, büyük bir sevinçle konferanstan sonra tebrik eder, 
kendini tanıtır. Aslında anladığım, hissettiğim kadarıyla Allan Schore 
Masterson’ı biliyordu ama Masterson’u pek de biliyor gibi görünmü-
yor. Nasıl?
Kursiyer: Sallamıyor.
Tahir ÖZAKKAŞ:  Çok sallıyor, çok sallıyor da.
Kursiyer: Bilip de bilmeme şeyi var ya…
Tahir ÖZAKKAŞ:  Onları anlamam. 
Kursiyer: Hastası mı onun?
Tahir ÖZAKKAŞ:  Masterson, psikiyatristlerin arasında kendisi biraz 
böyle afaki kalıyor. Psikoterapi, biyolojik bir kaynağı yok. İlk defa çok 
kabullenilmiş olan bir bilim insanı ki, o bilim insanının hikayesini de 
anlatmadım herhalde.
Kursiyerler: Allan Schore mu?
Tahir ÖZAKKAŞ:  Allan Schore
Kursiyer: Anlattınız hocam eşiyle.
Tahir ÖZAKKAŞ:  Dedikodu kısmı değil, hayır. (Gülüşmeler) 
Kursiyer: Kütüphaneyi de anlattınız.
Tahir ÖZAKKAŞ:  Anlattım değil mi? 10 yıl kütüphanede kalıyor, 
hiç kimse tanımıyor. İlk makalesini yazdığı zaman reddedildi. Hiçbir 
dergi basmıyor.
Kursiyer: Kimse tınlamıyor.
Tahir ÖZAKKAŞ:  Kimse tınlamıyor. Fakat daha sonra bir dergide 
makalesi basıldıktan sonra bir anda nörobiyoloji ve beyin gelişimi ko-
nusunda dünyanın en önemli bilim insanı kabul ediliyor. Dünyada en 
çok atıf yapılan makaleler ve kitaplar onun kitapları oluyor ve bir an da 
parlıyor bu. İşte bu parlayan insan ama buraya gelene kadar Kohut’u, 
Masterson’u, Kernberg’i her şeyi yemiş yutmuş. Dersi anlatıp da kon-
feranstan sonra Masterson’un belki de kafasında çok idealize ederek, 
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gelip kendisine hayran olup, “siz benim kuramımı doğrular konuşmalar 
yaptınız” diye teşekkürlerini ve takdimlerini sununca “Aa peki peki” 
demiştir herhalde. (Gülüşmeler) Arada böyle bir ilişki var ve nörobi-
yoloji ile ilgili oradaki sevincini de ben Masterson’un kitaplarında gö-
rüyorum. “İnanamıyorum, birisi gerçeği nihayet ortaya koydu ve bunu 
bir konferansta anlattı, aynı şekilde, aynı şeyi paylaştığımızı görmenin 
onurunu yaşadım ve onu tebrik ettim” diyor. Tabi burada Allan Schore 
da havalara girmiştir herhalde, anlatabildim mi? 
Kursiyer: Allan Schore,  Masterson’ı iyi tanıyor.
Tahir ÖZAKKAŞ:  Tanıyor ama Masterson onu tanımıyor. Masterson 
ona erişmeye çalışıyor. İkisi birbirine erişmeye çalışıyor. Bilim dünya-
sında olur bu tip gariplikler. 
Kursiyer: Allan Schore ona söylemiş mi, “ben de seni tanıyorum” 
diye?
Tahir ÖZAKKAŞ:  Yok yok. 
Kursiyer: Masterson kaşınmış, bir şiş yiyecek kafaya.
Kursiyer: 10 yıl kütüphaneden çıkmayan biri,  Masterson’u bilmez mi?
Tahir ÖZAKKAŞ:  Bilmez mi? Ondan sonra Masterson’un şeyi olu-
yor. Ondan sonra bakıyorum kitapların da Masterson’u koruyucu şey-
ler var. 
Kursiyer: Allan Schore mı?
Tahir ÖZAKKAŞ: Allan Schore tabi. Kohut’u, Kerngberg ve Mas-
terson’u anlatır, literatürde geçer. Karşılıklı, “sev beni, seveyim seni”, 
terk depresyonu yoksa (Gülüşmeler) 
Kursiyer: Karşılıklı birbirlerini destekleyici şeyleri yakalamışlar. 
Tahir ÖZAKKAŞ:  Evet evet, oradan kendisini nörolojik bir temele 
dayandırdığından dolayı doktor olarak da kendini iyi hissediyor. Diğer 
psikologların böyle bir kaygısı yok, anlatabildim mi? Onlar, “konuşma 
ile bu iş halledilir” diyor, ama doktor daha çok arka planın mutlaka 
bir biyolojiye dayandırma ihtiyacı hisseder. Hani Freud’un “bir bilim 
olarak psikoloji” diye bir makalesi vardı, daha sonra yayından kaldı-
rıldı, “kimse okumasın bunu” dedi. İnsan beyninin, zihinsel aygıtının 
biyolojik temel olarak, nörobiyolojik olarak izah edilebileceğine dair 
hipotezi vardı. Artık yüz yıldır rafa kaldırılmış bir bilim olarak psikolo-
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ji hipotezini ve Freud’un rüyalarının gerçekleşmesini Allan Schore’un 
ilk kitabında göreceksiniz. “Evet, artık nörobiyolojik olarak zihinsel 
aygıtın yerini ve lokalizasyonu ile ilişkilerini ben ortaya çıkardım, üs-
tadım olan Freud’a müteşekkirim, onun açtığı yoldan soyut olan bir 
şeyi somutlaştırdım” diye bir iddiası vardı. Freud bu makalesininin 
okunmasını yasaklamıştır, gündemden kaldırmıştır ama yüz yıl sonra 
tozlu raflardan indirilerek, Allan Schore tarafından ispatlanmış ve bi-
lim dünyasına armağan edilmiştir.
Kursiyer: Freud sağ olsaydı o zaman Masterson gibi gidip tebrik eder-
di herhalde?
Tahir ÖZAKKAŞ:  Aynen evet, çok güzel. Bir bakıyorsun Freud tek-
rardan bedenlenmiş, Tanrı “hadi git bakayım, bir yıl dünyada dolan 
ama Freud olduğunu söyleme!”. Tesadüfen Allan Schore ‘un konferan-
sına gidiyor, o da Türkiye’ye geliyor mesela. (Gülüşmeler)
Kursiyer: Konferansı da dinliyor.
Tahir ÖZAKKAŞ:  Belki de M. Hocam Freud’dur yani, bilmiyoruz. 
“Vay be, ben atmıştım, tuttu” diyor. (Gülüşmeler) 
Kursiyer: İyi atmışım.
Tahir ÖZAKKAŞ:  Allan Shore, “Size çok müteşekkirim, kimseye 
söyleme ben Freud’um”diyor. (Gülüşmeler) “Aç tavuk kendisini darı 
ambarında zannedermiş.” (Gülüşmeler) 
Kursiyer: Orada aslolan anlaşılmak değil mi? Masterson’un Allan 
Shore’dan istediği şey o bence. Bu kadar araştırma yapıp, ikisi de bi-
lim insanı, onu anlayabilmesi için ona yakın birisi olması lazım. 
Tahir ÖZAKKAŞ:  Evet kafasındaki sorulara da birisinin cevap ver-
miş olması lazım. 
Kursiyer: A-B-C’yi bilen ile bir kitabı bilen arasındaki fark gibi.
Tahir ÖZAKKAŞ:  İşte bu da Stern’i haklı gösteriyor. Stern, tüneme 
diyor. İkisi tünemiş ve demek ki iki taraf da kendini iyi hissediyor. 
“Terapinin özü tünemeden geçiyor” diye ben de yeni bir iddiada bulu-
nuyorum. Peki bu kısmı anladık mı? Dört tane kaynağını anladık mı?
Kursiyerler: Cevap yok.
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Tahir ÖZAKKAŞ:  Bakıcının ilişkisindeki negatif etkiler; reddetme, 
kötüye kullanma, aşağılama gibi bir takım gelişimsel faktörler kişinin 
gelişimsel duraklamasına neden oluyor. Eğer çevresel faktörler dediği-
miz, yani bakım verici kişiler çocuğu aşağılıyorsa, şiddet gösteriyorsa, 
yok sayıyorsa, onu kendisine bağlıyorsa, inkar ediyorsa bu durumlarda 
normal gelişimsel süreç duraklıyor; bütün hikaye bu duraklama. Bura-
da da Kerngberg’den ayrılır. Kerngberg der ki: “Bu çevresel faktörler 
negatif etkisine bağlı.” Patolojik bir gelişim hattı başlar, kişi hastalık-
lı bir yapı geliştirir bu saatten sonra. Masterson ne diyor? Gelişim-
sel yapı durakladığında patolojik bir hat gelişmez, gelişimsel yapı 
duraklar. Önündeki engeli kaldırırsan kişi normal. Bu püf noktasında 
da tedavi tekniği devreye giriyor. Bu, çok önemli bir süreç arkadaşlar. 
Hatta bir sınav sorusu bile olabilir yani anlatabildim mi? Diyor ki, “Bir 
bebeğe gelişimsel süreç içerisinde uygun şekilde cevap verilmez de 
onun önü tıkanırsa gelişimsel yapı bekler orada. Bir tohumun bekle-
diği gibi, tohumun tekrardan çatlayıp bir çınar haline gelebilmesi için 
önündeki engelin kaldırılması lazım. Önündeki engeli kaldırırsan top-
rağa gömülmüş olan tohum sıkıntılanır, daralır, bunalır, biraz yağmur, 
biraz su ile beraber yavaş yavaş kabuğunu çatlatır, kabuğunu çatlatıp 
filizlerini vermeye başladığı zaman ilk iletişimsel örtüşme dediğimiz 
öz kendiliğin, gerçek kendiliğin duygularını yavaş yavaş doğaya salar. 
İşte bunu yapabilmesi, kabuğunu çatlatabilmesi için derin bir acı, sı-
kıntı yaşaması, buna “terk depresyonu sürecinden, tünelinden geçmek” 
der. Orada dışarıdaki bir insanın “hadi büyü, çabuk büyü” şeklindeki 
bir yardımı olmaz, kişinin etrafındaki negatif faktörleri kaldırıp farkın-
dalığını arttırdığınızda kendi içinden, kendine ait bir gerçek kendilik 
aktive olacak. Bu dönemde kimseden yardım alamadığı için bir tohu-
mun çatlaması gibi,  bir yumurtanın içerisindeki civcivin, bir kuş yav-
rusunun çıkabilmesi için kabuğu çatlatmaya zorlaması, bir kelebeğin 
kanatlarının olgunlaşabilmesi için kozasını patlatması gibi insanoğlu-
da bir terk depresyonu sürecinden geçmedikçe asla özgür bir birey ola-
maz. O dönemde sakın ha destek vermeyin. Eğer bir kozadan çıkmakta 
olan bir kelebeğin zorlandığını görür de elinizle kozayı açarsanız, ma-
kasla keserseniz o asla uçamaz. Çünkü kanatlarını geliştirmek için bir 
mücadele verme fırsatı olmadı. 
Kursiyer: Hocam çok güzel bir cümleydi yalnız bu ya!
Tahir ÖZAKKAŞ:  Yapma ya!
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Kursiyer: Evet.
Tahir ÖZAKKAŞ:  Bir daha söylüyorum o zaman. (Gülüşmeler)
Kursiyer: Kozadan çıkmakta olan bir kelebeğin…
Tahir ÖZAKKAŞ:  Kozadan çıkmakta olan bir kelebeğin kozada zor-
lanmasının nedeni uçacak kadar kanat güçlerine sahip olma gerekli-
liğidir. Koza onun için örülmüş olan bir kefendir, ama o kefeni kendi 
yırttığında özgürlüğüne kavuşur.
Kursiyer: Hocam bu son kefenli kısmı özlü sözlere yazmak istiyorum, 
bir daha. (Gülüşmeler)
Tahir ÖZAKKAŞ:  Yok abi, bir sefer gelir bana yani. Yukarı yar-
dım ediyor, bir şey gönderiyor her seferinde, şimdi “olmaz” dedi. Terk 
depresyonu sürecinde de annenin desteğine alışmış olan ve o nedenle 
de sevilerek kendi gerçekliğini inkar etmiş olan bir kişi bunun farkı-
na vardığı zaman anne desteği, terapist desteği olmadan yalnız başına 
debelenerek acı içerisinde kendini gerçekleştirmek durumunda kalır. 
Bu acı dönemine merhamet eder de aynı bir kelebeğin kozasını çabuk 
çıksın diye yırtıp açarsanız o kelebek hiçbir zaman uçamaz, kanatları 
gelişemez. 

İşte borderline hastalar tam da kendilik aktivasyonu geliştireceği 
zaman salya sümük ağladığında, kendini b*ktan hissettiğinde, “intihar 
edeceğim, biteceğim, biraz bana yardım etsen, ne kadar merhametsiz, 
şerefsizsin, 2 saat geç kaldık diye neden beni azarlıyorsun şimdi” şek-
linde terapist ile girmiş olduğu mücadelede şöyle der: “Kanatlarımın 
içinde bulunduğu kozamı kes de uçayım.” Asla siz kesmeyeceksiniz. 
Çerçeve perspektifinde, “neden bunu konuştuğumuz halde bana zalim-
miş gibi muamele ediyorsun, senin kanatlarının gelişebilmesi için ben 
senin kozanı yırtmayacağıma söz vermiştim. Sen neden yalvarıyorsun, 
gel benim kozamı yırt diye? Sana ihanet etmeyeceğim, sen sana ihanet 
etsen bile” diyeceksiniz burada. Aslanlar gibi onun adına duracaksınız. 
O zaman işte terk depresyonu sürecinden geçerek hasta ilk defa kendi 
içerisinde, kendi başına, kendini inşa edebildiğini görecek, bu da onun 
kendilik aktivasyonu adına ilk çekirdeği olacak. Farklı bir coşku ve 
heyecanla kendine ait bir hobi, bir istek, bir eylem, bir yürüyüş, bir şey 
çıkardığında şimdiye kadar hayatta tatmadığı farklı bir tatla ve heye-
canla kendini gerçekleştirecek ve ne kadar muhteşem bir şey olduğunu 
deneyimledikten sonra o yoldan çıkmıştır artık. 
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Kursiyer: Hocam terapi içerisinde, hayatın içerisinde de devamlı uy-
guladığı, birilerinin ona hep yardım etme olayını, birilerinin onu kal-
dırıp bir yere koyma olayını terapisti ile…
Tahir ÖZAKKAŞ:  Uçurmak için habire kozasını yırtıp bir türlü uç-
madıkları ve devamlı uç uç dedikleri bir hikaye gibi bir şey.
Kursiyer: Terapist orada dik duracak, kesinlikle taviz vermeyecek. Ta-
viz verdiği an yine aynı sürecin içerisine girmiş olur.
Tahir ÖZAKKAŞ:  Taviz vermeyecek. İşte Kernberg diyor ki; “Bu 
dönemde kişiler duraklamaz, patolojik bir gelişim hattı geliştirirler, 
buna borderline kişilik örgütlenmesi denir. Dolayısıyla kişi patolojik 
bir örgütlenme geliştirdiğinde, agresyonunu kontrol altına alamayan, 
agresyon yüklü bir yapıdadır. Bu patolojik gelişim hattını seanslarda 
birebir uygulayarak, onu acımasız bir şekilde agresyonunu kontrol 
edebilecek potansiyele ulaştırmanız lazım ki hasta tedavi olsun”. Bu 
da aktarım odaklı terapinin ana ekseni. Buraya kadar her ikisi aynı 
geliyorlar.

Masterson diyor ki, “Bu kozadan çıkabilmesi için bırak, kendi ken-
dine kanatları çıksın ve yırtsın kozayı”, Kerngberg de diyor ki, “Onun 
üzerine bir tümör gelişmiş, o tümörü birlikte temizleyelim; zaten içe-
ride kanatları açık, uçmaya hazır ama sadece etrafı normal bir koza 
değil, anormal bir balmumu ile kaplanmıştır. Bu balmumunu nasıl çö-
zeceğinin, nasıl ortadan kaldıracağının farkındalığı ve uygulamaları 
bağlamında terapi gitsin.” Birisi gelişimsel duraklama, diğeri pato-
lojik gelişim. Anlaştık mı arkadaşlar? Kerngberg ile Kohut’un temel 
farkı bu. Onun dışında yüzleştirmeleri, yorumlamaları, uygulamaları 
büyük oranda aynı. 
Kursiyer: Kohut mu?
Tahir ÖZAKKAŞ:  Pardon Masterson ve Kerngberg. 
Kursiyer: Hocam terk depresyonu ortalama ne kadar sürüyor? 
Tahir ÖZAKKAŞ:  Ben yine kavun metaforuna döneceğim. Ya kavun 
ne zaman, hangi dakika, hangi sürede olgunlaşır, söyleyebilir misin? 
Kursiyer: Genelde mevsimi belli yani. 
Tahir ÖZAKKAŞ:  Hangi saatte mesela?
Kursiyer: Yok yani onu bilemeyiz.
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Tahir ÖZAKKAŞ:  Sen bana, “insanların hangi saatte, kaç gün süre 
ile, kaç ayda veya kaç yılda terk depresyonunda kaldığını söyle” di-
yorsun. 
Kursiyer: Ortalama yani.
Tahir ÖZAKKAŞ:  Ben de diyorum ki, kavundan kavuna fark var 
diyorum. (Gülüşmeler) Ankara kavunu mu, Kayseri kavunu mu? 
Kursiyer: Kırkağaç kavunu mu?
Tahir ÖZAKKAŞ:  Kırkağaç kavunu mu, mevsime göre. Genellikle 
iki yıl civarında, yani bu terk depresyonu ile ilgili sürecin tamamlanıp, 
kişinin kendilik aktivasyonunu başlatan, o terk depresyonuna dayanıp 
bunu tamamen kendisinin yapabilmesi ortalama iki yıllık bir süreç as-
lında bu. Normal bir psikanalitik psikoterapi 5 yıl civarında sürer. 
Kursiyer: Aslında hocam tam da çocukların… 
Tahir ÖZAKKAŞ:  Gelişimsel süreci.
Kursiyer: 2 ile 5 yıl. Hemen siz söyleyince hatırladım. 
Tahir ÖZAKKAŞ:  Aynı sizin yaptığınız patolojiye göre anlatabil-
dim mi? Çok daha primitif ve ilkel bir şekilde, çok travmatik bir ya-
pıda, bir de genetiğinin zayıflığı babında bir yapı var ise daha uzun 
süreler. Yani hasta sınama dönemini geçiyor. Ondan sonra derinliğine 
çalışma dönemi geliyor. Zaten süreç kendiliğinden geliyor, siz bir şey 
yapmıyorsunuz. Yani derinliğine çalışma dönemine geçtiğinizde adam 
pat diye rüyalar görmeye başlıyor, rüyalarına götürüyor, anlatabildim 
mi? “Sizin bakışınız benim anamın bakışına, babamın bakışına döndü. 
Şöyle bir hatıram geldi” diyor, proses başlıyor. Bu, derinliğine çalışma 
döneminin otomatik geldiği bir süreç. Bizim arkadaşlara bu süreçleri 
anlatınca, baktım süpervizyonda ellerine bir değnek almışlar iki de bir 
de dürtüyorlar hastaya, böyle iki metrelik bir değnek. “Hadi diyor ha-
tıran, hatırlasana hatırlasana. Hadi bak, nasıl geldin?” Öyle değil yahu, 
kendisi anlatacak, “sen bekle” diyeceksin, orada sen bekleyeceksin, 
anlatabildim mi? Bizimkiler derinliğine çalışma dönemine girdi ya, 
hastayı dürtüyorlar.
Kursiyer: Dürtmeyecek miyiz?
Tahir ÖZAKKAŞ:  Yok, bekleyeceksin. Hasta seni sınayacak, o da 
bilmiyor neyi sınadığını. O çerçeveyi koruyabiliyor musun? Kozayı 
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kaldırmaya mı çalışıyorsun, yoksa kozayı bekliyor musun? O ağla-
yacak, sümüklenecek, bilmem ne yapacak, sen hiç kozaya dokunma-
yacaksın. “Sen kendin yırtacaksın” diyeceksin ona, anlatabildim mi? 
Sana “zalim” diyecek, “şerefsiz” diyecek, “biz burada ölüyoruz, canı-
mız gidiyor, bir bardak su versen olmaz mı” diyecek, vermeyeceksin. 
Domuz gibi duracaksın orada. Çünkü onun gelişimi ona bağlı. Çünkü 
herkes vermiş şimdiye kadar, verdiği için de patolojik bir yapı ortaya 
çıkmış, diyoruz. 
Kursiyer: Hocam hafif sanki koşullanma gibi, ilk etapta alıştırıyorsu-
nuz, zamanla o durumla karşılaştığı zaman kendi kendine otomatik-
man çaresini de getiriyor. 
Tahir ÖZAKKAŞ:  Kendisi üretiyor. İnsanoğlu muhteşemdir, adap-
tasyon gücü, savunma gücü var, diğer savunmaları yıkınca, kendisine 
ait olan öz savunmaları veya öz kendilik aktive oluyor. 

Çocuk annesinin libidinal enerjisine muhtaçtır. Normal gelişim sü-
recinde, çocuğun kendilik aktivasyonu karşısında anne kendisini geri 
çekerse, bu libidinal enerjiyi vermezse çocuk kendini geri çeker. Ge-
lişimsel duraklama, gelişimsel agresyon meydana gelir. Anne, bebeği 
ile olan ilişkilerinde bebeğin ilk aktivasyonlarına tepki vermez ve ka-
fasındaki bebeği dayatırsa narsistik bir süreçte kalıyor gelişimsel du-
raklama. Orada donup kalıyor. 18-24 aylarda olursa borderline bir yapı 
karşımıza çıkıyor. Erken duraklama primitif(ilkel), geç duraklama o 
kadar olgun kişilik örgütlenmesine neden olur. Buradan ne anlıyoruz? 
Mühim olan, anne ile çocuk arasında, bakım veren ilişkiyi annenin 
kendilik örgütlenmesinde çok önemsemesi. Eğer anne burada narsistik 
bir örgütlenme içerisinde ise çocuğun kendi ihtiyaçlarını hiç görmüyor. 
Hatta acıkmasını, susamasını, uyku ihtiyacını bile görmüyor. Kafası-
na göre uyutuyor, kafasına göre doyuruyor, kafasına göre seviyor. Bu 
çocuk kendi öz kişiliğini kendisi orada tamamen öldürüyor, gömüyor, 
onun yerine annesinin kendisine yansıttığı kişilikle özdeşim yapıyor. 
Bu durumda narsisistik bir tablo gelişiyor. Veya anne 10-11 aylıkken 
hastalanabiliyor, hastaneye düşebiliyor, kocasından boşanabiliyor. Do-
ğan bu çocuk 7.-8.’ci çocuk, 5.’ci çocuk, adına “imdat, yeter bilmem 
ne” konulmuş. Dolayısıyla annenin dönüp de bu çocuğa bakacak hali 
yok, kendi canıyla meşgul. Köy yerinde çocuklara bakın, genellikle ya 
bir karabaş ile arkadaş olmaya çalışırlar, ya bir horozları, tavukları, ya 
bir kuzuları, koyunları olur, anlatabildim mi?
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Kursiyer: Benim karabaşım vardı hocam.
Tahir ÖZAKKAŞ:  İşte gerçekten kendilik nesnesi ilişkisini onunla 
halletmeye çalışırlar. Dokunmayı, sürtünmeyi, sarılmayı, sevilmeyi… 
Çok önemli şeylerdir bunlar, biliyorsun. Mesela bu borderline yapılar 
seksten ziyade ten temasından hoşlanırlar. Sarılsalar mesela, dursalar 
öyle teni tenine değse, sürtünseler o kadar rahatlatıcı, o kadar yatış-
tırıcı, o kadar kendilerini iyi hissettirici bir pozisyon ki…Ama öbür 
tarafın aklı başka şeyde olduğu için, “peki, dükkan senin, yeter ki bana 
dokun” der, öyle bir ilişki olur. Size de üstü kapalı konuşuyorum ama 
anlıyorsunuz yani, ilginç. (Gülüşmeler) 
Kursiyer: Burada ben bir şey söyleyeceğim slaytla ilgili. Hani geç du-
raklama o kadar olgun kişilik örgütlenmesi, bu durakladığı döneme 
özgü bir kişilik örgütlenmesi mi?
Tahir ÖZAKKAŞ:  Borderline kişilik örgütlenmesi içerisinde ilkel-
den olguna doğru, mesela 18.ayda duraklayan kişi daha primitif (ilkel) 
iken, 24-26-30.ayda duraklayanlar daha olgun yapı. Dayanma kapasi-
tesi, savunmaların ilkelliği, bölmenin şiddeti, eyleme vurmaların şid-
deti daha olgun seviyede, anlatabildim mi? 
Kursiyer: Evet.
Kursiyer: Hocam bir şey sorabilir miyim? 
Tahir ÖZAKKAŞ:  Hay hay.
Kursiyer: Bu kader denilen faktörden dolayı annenin hasta, örneğin; 
şizofren olması ya da annenin kaybı kimi yapılarda narsizmi ortaya 
çıkarırken, kimi yapılarda borderline yapıyı ortaya çıkarıyor. Bunun 
ayrımını nasıl yapabiliriz? İkisinde de anne hasta ya da duygusal ola-
rak yok, ikisinde de anne şizofren ya da anne ölmüş.
Tahir ÖZAKKAŞ:  Kardeşler arasındaki fark anlamında mı soruyor-
sun?
Kursiyer: Yok sadece kardeşler değil, genel olarak. 
Tahir ÖZAKKAŞ:  Genel olarak.
Kursiyer: Evet.
Tahir ÖZAKKAŞ:  Yani şimdi orada…
Kursiyer: Yani narsizm nasıl doğuyor, borderline terk depresyonu…
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Tahir ÖZAKKAŞ:  Burada kafan herhalde tek bir şey giriyor. Fiziksel 
anneyi anlıyorsun, baba, amca, dayı, hala, abi, bir sürü faktör var, bu 
faktörler çocuğa nasıl bakıyorlar? Anne şizofren, çocuğa bakamaya-
cak,  psikotik bir durumda. Peki ihtiyaçları kim karşılıyor? Ya baba 
karşılıyor, ya babaanne karşılıyor, ya anneanne karşılıyor…
Kursiyer: Orada da ikinci bakım verenin…
Tahir ÖZAKKAŞ:  İkinci bakım verenin etkisi. Zaten şizofren bir 
anneden çocuk ağır bir travma yiyor. Psikozda bile kalır çocuk, ama ne 
yapıyor? Toplumsal yapı olarak diğer aile bireyleri o çocuğun bakımını 
üstleniyorlar. Onlar “lalettayin” gibi bakıyorlar. “Lalettayin” kelimesi-
nin anlamını kullanır mıyız?
Kursiyerler: Kullanırız. 
Tahir ÖZAKKAŞ:  Kullanırız. Bu şizoid yapıya götürür mesela. Yani 
komşu gelir bakar, amcanın hanımı gelir bakar; doyurur, altını temiz-
ler, ihtiyacını karşılar ama burada çocuk mu var, varlık mı var, dokun-
ma ihtiyacı mı var? Bunu çok görürsünüz. Mesela anneler hasta olur, 
uzun süre kronik hastalık nedeniyle yatakta kalan, yeni doğurmuş ve-
yahut da çocuk doğduktan sonra anne ölmüş, doğum esnasında ölmüş, 
böyle ailelerin çocuklarına bakıldığında konu komşu veya akrabaların 
bakış tarzı daha şizoididir. Anlatabildim mi? Çocuğun mekan ihtiya-
cı haricinde kimse sahiplenmek istemez ki, “bana kalacak” diye kor-
karlar, sorumluluk açısından korkarlar. Çocuk hastalanır, ölürse “sen 
öldürdün” diyecekler bir taraftan. Vicdan azabından başka yedirecek 
kimse yoktur. Yedirirler, içirirler, altını temizlerler, kaçarlar. Anlata-
bildim mi? Ya babaya, ya dedeye, birisine teslim ederler. Bu çocuğun 
gelişimsel hakkı ağırlıklı olarak şizoid bir yapıdır. 

Başka bir örnek ise baba psikozdur. Anne normaldir. Anne, baba ile 
mücadele etmekte. Annenin çocuklara bakacak vakti yok, ancak onla-
rın karnını doyurabiliyor. Veya çok çocuklu ailelerde eğer ablalar, ağa-
beyler, bir kendilik nesnesi işlevi yapmışsa daha farklı bir tablo kar-
şımıza çıkabiliyor. Türkiye’de bunun çok pozitif etkileri oluyor. Çok 
çocuklu ailelerde 16-18 yaşında abla oluyor, küçük kardeşi çocuğu gibi 
benimsiyor. Ve onun üzerine titriyor, ona duygu, sevgi veriyor, onun 
alamadığı ihtiyacını bir nevi çocuktan alarak onun daha iyi yetişmesi-
ne, daha kendini bulmasına aracılık eden ilişkiler sistemi var. Bu bizim 
kültürel kodlarımız arasındaki farklılıklar açısından incelemeye değer 


