
  

 
 
 
 

GERÇEK KENDİLİK 
 

GELİŞİMSEL, KENDİLİK VE 
NESNE İLİŞKİLERİ YAKLAŞIMI 

 

 

 
James F. MASTERSON, M.D. 



  

Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları: 06 
Gerçek Kendilik, 

James F. MASTERSON 
 

Özgün adı:   
The Real Self, A Developmental, Self, and 

Object Relations Approach 
Copyright©1976 James F. Masterson 

By arrangement with Paterson Marsh Ltd. 
Türkçe yayın hakları The Marsh Agency Ltd. aracılığıyla alınmıştır. 

 
ISBN 978-605-4817-04-7 

Türkçe yayın hakları Psikoterapi Enstitüsü’ne aittir. Tüm hakları 
saklıdır. Yayıncının izni olmaksızın tümüyle veya kısmen 
yayımlanamaz, kısmen de olsa çoğaltılamaz ve elektronik 

ortamlarda yayımlanamaz. 
 

Birinci baskı: Temmuz 2014 
 
 

Editör: Tahir Özakkaş 
Çeviri: Pınar Üzeltüzenci 

Yayıma hazırlayan: Sevgi Çorabatur & Menekşe Arık 
 

Baskı Ofis Matbaa 
Ofis Matbaa Yayın Kağıt San. Tic. Ltd. Şti. 

Davutpaşa Kışla Caddesi Güven İş Merkezi No: 386-387  
Topkapı-İstanbul 

Tel. 0212 576 47 15 
 
 

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK ORG. VE 
DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. 

 
Eğitim ve Kongre Merkezi: Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:285  

Darıca-İZMİT  
Tel : 0262 653 6699 Fax : 0262 653 6698 

 

Merkez: Bağdat Caddesi No: 540/8 Bostancı-İSTANBUL 
Tel : 0216 464 3119 Fax : 0216 464 3102 

www.psikoterapi.com - www.psikoterapi.org - www.hipnoz.com 

http://www.hipnoz.com/


 

 

 
 

GERÇEK KENDİLİK 
 

GELİŞİMSEL, KENDİLİK VE 
NESNE İLİŞKİLERİ YAKLAŞIMI 

 

James F. MASTERSON, M.D. 

 

 

 

Çeviri 

Pınar ÜZELTÜZENCİ 
 

Editör 

Tahir ÖZAKKAŞ M.D., Ph.D. 

 
 





  

İÇİNDEKİLER 

 

SUNUŞ 9 

TEŞEKKÜR 13 

I. KISIM TEORİ VE KLİNİK ÇALIŞMA 15 

1. ORTAYA ÇIKAN GERÇEK KENDİLİĞİN KABULÜ 17 

2. KENDİLİĞİN PSİKANALİTİK TEORİLERİ:  
KISA BİR ÖZET 27 
Bettelheim’e Göre Freud 27 
Kendilik ve Ego Üzerine Diğer Analitik Bakış Açıları29 
Kendiliğin Yeni Bir Tanımı 35 
İlave Bir Boyut: Gerçek Kendiliğe Odaklanmak 37 

3. GERÇEK KENDİLİK: YAPI VE GELİŞİM 41 
Gerçek Kendiliğin Yapısı 41 
Gerçek Kendilik 42 
Gerçek Kendiliğin Gelişimi 46 
Ebeveynin Kabulü ve Gerçek Kendiliğin Gelişimi 52 

4. BOZULMUŞ GERÇEK KENDİLİK: PSİKOPATOLOJİ 53 
Giriş 53 
Borderline Kişilik Bozukluğunun Savunmacı ya da Sahte 

Kendiliği ve Bozulmuş Gerçek Kendiliği 54 
Borderline Kişilik Bozukluğuna Klinik Örnekler: Sahte 

Savunmacı Kendilik ve Bozulmuş Gerçek Kendilik56 
Savunmacı ya da Sahte Kendilik ve Narsisistik Kişilik 

Bozukluğunun Bozulmuş Gerçek Kendiliği 68 
Kendiliğin Psikiyatrik Muayenesi 79 



 

6  Gerçek Kendilik 

5. BOZULMUŞ GERÇEK KENDİLİĞİN TEDAVİSİ:  
İLETİŞİMSEL ÖRTÜŞME 81 
Terapötik Tarafsızlık ve Nesnellik 81 
Bozulmuş Gerçek Kendiliğin Terapisi:  

İletişimsel Örtüşme 86 
Borderline Kişilik Bozukluğunun Bozulmuş  

Kendiliğiyle İletişimsel Örtüşme 96 
Tartışma 116 
Narsisistik Kişilik Bozukluğunun Bozulmuş  

Kendiliğiyle İletişimsel Örtüşme 119 

II. KISIM SOSYOKÜLTÜREL 131 

6. GERÇEK KENDİLİĞİN GELİŞİMİ VE  
MATERNAL LİBİDİNALİN KABULÜ:  
KÜLTÜRLERARASI YAKLAŞIMLAR 133 
İsrail 133 
Japonya 136 
Sonuç 145 

7. SOSYOKÜLTÜREL DEĞERLER VE GERÇEK KENDİLİK 147 
Sıkıyönetimden Bireyselliğe: 60’lar Devrimi 148 
Kadınların Sosyal Rolü 150 
Gerçek Kendiliğe Sakıncalı Çağdaş Sosyokültürel Güçler

 153 
Sonuç 157 

III. KISIM YARATICILIK VE  
GERÇEK KENDİLİK 159 

8. KİŞİSEL VE ARTİSTİK YARATICILIK 161 
Sanatsal Yaratıcılık ve Gelişimsel Çatışma 163 
Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler 164 
Külkedisi 168 
Bir Hastanın Yazdığı Kompozisyon 172 
Sanatsal Yaratıcılık ve Gerçek Kendilik 173 



 

İçindekiler 7 

9. THOMAS WOLFE’UN GERÇEK KENDİLİĞİ ARAYIŞI: MÜCADELE
 183 
Arayış 185 
Hayatı 191 

10. THOMAS WOLFE’UN GERÇEK KENDİLİĞİ ARAYIŞI:  
KISMİ TATMİN 209 
Kişilik 209 
Yazma, Yaratıcılık ve Aline Bernstein 211 
Perkins Dönemi 225 
Perkins Sonrası 229 
Sonuç 229 

11. TARTIŞMA VE ÖZET 231 
Preödipal ve Ödipal Perspektifler 231 
Kişilik Bozukluklarının Psikoterapisinde Baştan Çıkarma 

Hipotezi ve Fantezi Görüntülü Gerçeklik 234 
Özet 236 

DİZİN 241 

BİBLİYOGRAFYA 253 

 





  

SUNUŞ 

James F. Masterson 1970’li yıllarda başladığı klinik çalış-
malarını kliniğe yatırılan ergenler üzerine odakladığında ilginç 
sonuçlara ulaşmıştır. Problemleri nedeniyle hastaneye yatan 
ergenler tedavi edildikçe, semptomları ortadan kalktıkça dep-
resyona girdikleri tespit edilmiştir. Masterson, ergenlerin bu 
eğiliminden yola çıkarak “TERK DEPRES-YONU” kuramını ge-
liştirmiştir. 

Terk Depresyonu Kuramı’nın teorik kaynağı Margaret Mah-
ler’in yaptığı çalışmalara dayanır. Bebeklerin gelişim süreçlerin-
den ayrılma-bireyleşme döneminin üçüncü alt-evresi olan yeni-
den yakınlaşma evresi önemli bir evredir. Bebekler burada ikir-
cikli davranışlar sergiler. Annenin tutumu bebeği ya ayrışma ve 
bireyleşmeye götürür ya da yapışma ve uzaklaşma salınımına 
sokar. Sağlıklı anneler, bebeklerinin ayrışmasını ve bireyleşme-
sini kolaylaştıran annelerdir. 

Masterson’un çalıştığı ergenler, ilişkilerinde, aynı bebekler 
gibi ikircikli davranışlar sergilemekte, yapışma-uzaklaşma salı-
nımı şeklinde ilişki kurmaktaydılar. Ayrışamayan ve bireyleşe-
meyen bu ergenlerin Borderline Kendilik Bozukluğu geliştirdiği 
gözlemlenmekteydi. 

O halde Borderline Kendilik Bozuklukları, gelişimsel bir du-
raklamaya ait bir patolojiydi. Bireyler her ayrılma-bireyleşme 
denemesinde ikircikli davranışlar ortaya koyuyorlardı. 

Nesne ilişkilerinin açılımı sayesinde Masterson, gelişimsel 
duraklamayı içsel nesne ilişkileri tasarımları ile bütünleştirdi. 
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Bölme savunma düzeneğinin etkisi altında içselleştirilmiş libi-
dinal nesne tasarımları ile agresif nesne tasarımları zihinde ayrı 
ayrı duruyordu.  

Gelişimsel duraklamaya bağlı olarak gelişen içsel nesne iliş-
kileri tasarımı iki birimden oluşuyordu. 

Bunlardan ilki; Ödüllendiren Nesne İlişkileri Parça Birimi 
(ÖNİP), diğeri; Geri Çekilen Nesne İlişkileri Parça Birimi’ydi 
(GNİP). ÖNİP’in içinde ödüllendiren parça nesne, değerli olan 
parça kendilik, olumlu duyguların eşlik ettiği duygu durum ve 
patolojik olan haz egosu vardı. GNİP’in içinde ise geri çekilen 
parça nesne, değersiz ve kötü parça kendilik, olumsuz duygula-
rın eşlik ettiği duygu durum ve gerçeklik egosu bulunuyordu. 

ÖNİP ödüllendirmeyi, GNİP cezalandırmayı öngörüyordu. 
Bebek ne zaman ayrışma ve bireyleşme yönünde bir eylem yap-
sa, anne veya bakıcı libidinal sevgisini kesiyor, çocuğu terk dep-
resyonu bileşenlerine sokuyordu.  

Bebek, annenin sevgisini kaybettiğinde TERK DEPRES-
YONU’na düşüyor, Masterson’un mahşerin altı atlısı olarak ifa-
de ettiği negatif duyguların etkisi altına giriyordu. Bebek bu 
duygulara tahammül edemiyor, kendilik aktivasyonundan vaz-
geçerek savunmalara yöneliyordu. Savunmalar, annenin istedi-
ği gibi bir bebek olmak, ÖNİP’te kalmaya çalışmaktır. 

Bunun sonucunda Masterson, KENDİLİK ÜÇLÜSÜ terimini 
ortaya attı. Tüm kendilik bozuklukları, kendilik üçlüsünün so-
nucudur. Yani KENDİLİK AKTİVASYONU, TERK 
DEPRESYONU’na neden olur, o da SAVUNMA’ya yol açar. Sis-
tem bu kısır döngüde döner durur. 

Masterson, ergenin kendilik üçlüsü döngüsünü kırmak için 
tedavi tekniği geliştirdi. Hastaları, savunmaları ile yüzleştirip 
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kendilik aktivasyonlarını cesaretlendirdiğinde klinik tablonun 
düzeldiğini gördü. 

Ergenlerle başlayan bu çalışmalar erişkin borderline has-
talarla devam etti. Masterson, geliştirdiği tedavi tekniklerini 
erişkin borderline hastaların tedavisinde de kullandı ve başarılı 
oldu.  

Kuramını daha da genişleten Masterson, Narsisistik ve Şizoid 
Kişilik Bozuklukları’nın da özünde, terk depresyonuna bağlı 
olarak ortaya çıkan SAVUNMALAR olduğunu gördü. Bu yapıla-
rın da birer gelişimsel duraklama olduğunu tespit etti. 

Narsisistik ve Şizoid Kendilik Bozuklukları’nın alt tiplerini 
tanımladı ve tedavi stratejilerini ortaya koydu. Narsisistik yapı-
ların -narsisistik incinebilirliği aynalayarak yorumlama ile- ve 
şizoid yapıların -şizoid dilemmayı (açmaz) yorumlayarak- nasıl 
tedavi edilebileceğini gösterdi. 

Sonuçta, gelişimsel duraklamaların, Kendiliğin gelişimini 
duraklattığını tespit etti. Bütün kişilik bozukluklarının aslında 
birer kendilik bozukluğu olduğunu ifade etti. 

Kendilik kavramının ayrı bir zihinsel yapı olduğunu, kendine 
ait bir gelişim çizgisi olduğunu, kendine ait psikopatolojisi bu-
lunduğunu ve kendine ait tanımlanabilen kapasiteleri olduğunu 
gösterdi. 

Elinizdeki bu kitapta, sahte kendiliğin karşısındaki, sağlıklı 
bir bireyin GERÇEK KENDİLİĞİNİN hikâyesini bulacaksınız. 

Freud’un ICH kavramıyla yola çıkılan, EGO ve KENDİLİK 
farklılığında bir tarihsel süreçteki Kendilik açılımı detaylı bir 
şekilde incelenmektedir. Masterson’un öne sürdüğü Gerçek 
Kendilik kavramının, diğer kavramlara benzerlikleri ve farklılık-
ları ortaya konmuştur. 
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Kitabı önemli kılan diğer iki husus, kendiliğin gelişimindeki 
sosyokültürel etmenler ve kendiliğin sanatsal yaratıcılıktaki ro-
lüdür. 

Masterson’un bu bağlamda, İsrail’deki bölgesel bir uygula-
ma ve özellikle Japon Kültürü üzerine yaptığı ayrıntılı tespit ve 
gözlemleri büyük önem arz etmektedir. Özellikle Japon Kültü-
rü ve Türkiye Kültürü’nün benzerlikleri ve klinik tabloları, bizi 
çok farklı düşünce ve ufuklara kanatlandıracaktır. 

Sanatsal yaratıcılığın gerçek kendilikle ilişkisini görmek de 
okuyucu için çok önemli olsa gerek.  

Bu güzel eseri bizlerin istifadesine sunan Litera Yayınevi sa-
hibi Doç.Dr. Muhittin Macit dostuma ve çalışanlarına saygıla-
rımı arz ederim. Daha nice eserlerde buluşmak ümidiyle. 

 

Tahir Özakkaş, M.D., Ph.D. 

Psikoterapi Enstitüsü Derneği Başkanı 

Masterson Enstitüsü Türkiye Temsilcisi 

 



  

TEŞEKKÜR 

 

Bayan J. Kelly’e metin dizimi ve sevgili eşime de gerekli yer-
lerde yaptığı düzeltmeler için teşekkür ederim. Ayrıca meslek-
taşım, tarihçi ve psikiyatrist E. T. Carlson’a M.D. Thomas Wolfe 
ve Jean Paul Sartre’la ilgili çalışmaları ve teşviki için teşekkür 
etmek isterim. Son olarak, metin konusundaki yardımcı öneri-
leri için Ralph Klein M.D. ve Candace Orcuff’a Ph.D. da minnet-
tarım.  

 

James F. Masterson 
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1 
_________________________________________________ 

ORTAYA ÇIKAN GERÇEK KENDİLİĞİN KABULÜ 

Gerçek kendilik, erken intrapsişik gelişimde ortaya çıkar, la-
tent evrede ve ergenlikte gelişir ve yetişkinlikte gerçekliğe ek-
lemlenmesi gerekir. Gerçek kendiliği bilinçli bir şekilde tanım-
lamak ve ifade etmek için yapılan bu araştırma, uzun bir süre 
boyunca birçok dışsal davranış değişikliğini de içerebilir. Eğer 
ifade yerindeyse bu, içsel gerçek kendiliği sirküler geri bildirim 
tarzında pekiştirip güçlendirir. Bununla birlikte, gerçek kendili-
ğin eklemlenmemiş yönleri yıllar boyunca sessiz kalıp, yaşamın 
sonraki dönemlerinde sürpriz bir şekilde yüzeye çıkabilir.  

Malcolm Cowley (1984), 85 yaşında anılarını yazmasıyla ilgili 
olarak şunları söylemişti: 

Üniversite öğrencisiyken, ‘Ben kimim?’ diye soran öğren-
cileri duyduğum zaman, onları sempatiyle ve aynı zamanda 
hafiften küçümseyerek dinlerdim. Çünkü onların yaşınday-
ken ben, kim olduğumu çok iyi biliyordum. Şimdi ise o ka-
dar emin değilim. 85 yaşına bastığımdan beri bu soru bana 
hafiften farklı bir şekilde geri dönüyor; ‘Ben kimdim?’ ve ce-
vabı da benim her zaman umduğum şey olmuyor. Eğer bu 
anı (kitabı) bir şekilde amacına ulaşırsa, zamanla kim oldu-
ğumu keşfedecek veya belirginleştireceğim. Gerçek ben ol-
ması muhtemel kişiyi kendime gösterebileceğim. (s. 1)  
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Bunlara ek olarak Cowley, gerçek kendiliğinin henüz eklem-
lenmemiş başka yönlerini da pekâlâ ortaya çıkarabilir.  

Bu kitapta öne sürülen fikirler ‘ilhama dayalı bilgiler’ değil-
dir ve Zeus’un kafasından çıkan Athena gibi tamamen olgun bir 
şekilde ortaya çıkmamıştır. Bu fikirler uzun, yavaş ve çoğu za-
man hem kişisel hem de profesyonel zorluklarla uğraşmayı ge-
rektiren zahmetli ve sıkıntılı bir profesyonel mücadele sonu-
cunda ortaya çıktılar. Bu teorik ve klinik fikirleri geliştirip dü-
zenlerken gösterdiğim kişisel çabalar da, tıpkı Malcolm Cowley 
gibi, kendi gerçek kendiliğimi hem daha belirgin bir şekilde ta-
nımlamamda hem de gerçekleştirmemde bana yardımcı oldu.  

Geriye dönüp baktığımda, neredeyse 30 yıldır, yavaş yavaş 
çekirdeği -gerçek kendilik kavramını ve bozukluklarını- derin-
lemesine çalışmak ve anlayıp analiz edebilmek için dıştaki kat-
manlara hakim olmaya çalışarak, kendiliğin duygusal problem-
leri etrafında dönüp durduğumu görüyorum. Örneğin, çalış-
mama en yüzeysel katmandan -ergenlik döneminde görülen 
kendilik bozukluklarının tanısına tanımlayıcı bir yaklaşımdan- 
başlamıştım (Masterson, 1967). Bu, bir sonraki katmana -
ergenlik döneminde görülen kendilik bozuklukları çalışmasının 
odak noktasını, hayatın ilk üç yılına kaydıran psikanalitik yakla-
şıma- yol açtı (Masterson, 1972). Daha derin katmana nüfuz et-
meyi sağlayan araç ise, normal ayrılma-bireyleşme kavramını 
nesne ilişkileriyle bağlantılı olarak anlamak oldu (Mahler, 1975; 
Mahler & McDevitt, 1982; Masterson, 1967, 1972, 1976, 1980, 
1981, 1983). 

Bununla birlikte, her ne kadar ayrılma-bireyleşme teorisinde 
kendilik yüzeysel olarak kabullenilse de, bu teori kendiliği de-
ğil, nesne ilişkilerini vurguluyordu. Kendilik sadece bir tamam-
layıcı rolü görüyor gibiydi. Kendiliğin psikanalitik teorilerindeki 
karışıklık ise bu problemi güçlendirmekten başka bir işe yara-
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mıyordu. Kavramsal boşluk, yetersiz bir şekilde ego ve ego kim-
liği kavramlarıyla doldurulmuştu. Ne var ki, hastanın problem-
lerini anlama konusundaki ve psikoterapideki etkili ilerlemeler 
de hep bu gelişmeler sonucunda ortaya çıkmıştır. Yine de çe-
kirdeğe ulaşmak hala zordu ve problem kavranamıyordu. 

Buna rağmen kendilik, klinik varlığını hissettirmeyi ve daha 
fazla ilgi için baskı yapmayı sürdürüyordu. Tedavi edilmiş bor-
derline ergenleri (Masterson, 1980) takip çalışmamızda kendilik 
imajının, kendilik aktivasyonunun ve kendilik iddiasının önemi 
neon ışıkları gibi göze çarpıyordu. Aynı zamanda başka yerlerde 
belirttiğim sebeplerden ötürü, Kohut’un kendilik anlayışı (1971, 
1977), özellikle borderline hasta hakkındaki terapötik çıka-
rımları, bende büyük bir istek bırakır gibi olmuştu.  

Kendimi, herhangi bir niyet ve planım olmadığı halde, has-
tanın seans sırasında gerçek kendiliğini her harekete geçirişinde 
ve her nesne ilişkisi sonrasında, spontane bir şekilde semboller 
geliştirecek derecede hastanın kendiliği üzerine gittikçe daha 
da yoğunlaşarak odaklanmaya çalışırken buldum. Klinik mater-
yalde belirgin hale gelmeye başlamalarıyla paralel bir şekilde, 
gerçek ve savunmacı kendilikler üzerinde daha fazla düşünme-
ye ve konuşmaya başladım. Kendilik kavramını psikoterapide 
kullanmaya başlamamdan ancak birkaç yıl sonra, sırf kendim 
için belirgin bir hale getirmek ve sistemim açısından ifade et-
mek adına, bu konuyu daha derinlemesine düşünmem, organi-
ze etmem gerektiğine karar verdim. Bu belirginlik, daha önce 
tasvir ettiğim ama tam olarak geliştiremediğim iletişimsel ör-
tüşme terapötik tekniğinin kullanım ve işlevinin daha detaylı 
bir şekilde tanımlanmasına da yardımcı oldu.  

Başka insanlara da kendiliklerini tanımlamaları ve belirgin-
leştirmeleri için yardımcı olacağını umduğum bir teoriye beni 
yönlendiren bu 30 yıllık araştırma, şimdi bu kitap sayesinde, 
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kendi profesyonel kendiliğimin de belirginleşmesini ve güçlen-
mesini sağladı. Bu teori, gelişim ve bozukluktaki odağı -yani 
gözlem ve incelemenin mikroskobunu- nesneden (nesne ilişki-
lerinden), kendiliğe kaydırır. Yani temel olarak nesneler ve ego 
üzerinden düşünmek yerine, kendiliği, nesneleri ve egosuyla 
birlikte düşünebiliriz. Ne de olsa hastalarımızla geçirdiğimiz 
gündelik rutinlerimizde yaptığımız çalışmalar, bir grup nesne 
ve ego kalabalığı üzerinde değil, kendilik sahibi bir kişi etrafın-
da gelişir.  

Bu kitap, daha önce yapmış olduğum gelişimsel nesne ilişki-
leri teorisi çalışmalarının hem bir devamı, hem de bir şekilde 
neticesi sayılabilir. Bu yüzden bütün o çalışmalardan da ayrı 
düşünülemez. Okuyucu sadece bu kitabı okursa ya da onu çok 
daha geniş bir çalışmadan ayrı olarak anlamaya çalışırsa, önemli 
ölçüde çarpıtma meydana gelebilir. 

İkinci bölüm, okuyucunun üçüncü bölümde sunulan nesne 
ilişkileri teorisini daha geniş kapsamlı bir bağlama yerleştirme-
sine yardımcı olmak amacıyla, kendiliğin psikanalitik teorile-
rini kısaca özetler. Dört ve beşinci bölümler, kendilik bozuk-
luklarını ve tedavilerini -iletişimsel örtüşme tekniğini- ortaya 
koyar. Kitabın belkemiğini oluşturan bu materyal, yakın ve yo-
ğun gözlemlerden, testlerden ve klinik hipotezlerin uzun yıllar 
içerisinde çok sayıda farklı hastayla yeniden yapılan test sonuç-
larından elde edilmiştir ve dolayısıyla klinik geçerlilik açısın-
dan fazlasıyla kendi değerini taşımaktadır.  

Kökleri ilk gelişimsel kavram örneklerine kadar giden, ger-
çek kendilik hakkında klinik olarak elde edilen bu bakış açısı; 
çocuk yetiştirme konusunda farklı kültürlerin tutumlarının ger-
çek kendiliğin gelişimini nasıl etkilediğiyle ilgili merakımı can-
landırdı ve bütün bakış açımı etkiledi. Bettelheim’in (1969) İs-
rail Kibutz’ları (komün tarzına dayalı bir hayatın sürdürüldüğü, 
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çocukların herkese ait gibi yetiştirildiği İsrail köyleri) hakkın-
daki Rüya Çocukları (Children of the Dream) isimli kitabını 
okumak da bunu kamçıladı. Kibutz çocuk yetiştirme tutumu-
nun Amerika Birleşik Devletleri’nin çocuk yetiştirme tutumuyla 
çeliştiğini ve bu yüzden de çocuk yetiştirmeye karşı farklı yakla-
şımların gerçek kendiliğin gelişimi üzerinde nasıl değişik so-
nuçlar yarattığını fark ettim. 

Sonra Japonya’ya seyahat etme fırsatını buldum ve Japonla-
rın çocuk yetiştirme geleneklerinin hem ABD hem de İs-
rail’dekinden farklı olduğunu ve bu durumun gerçek kendiliğin 
gelişimi üzerinde yine başka bir etkisi olduğunu gördüm. Ön-
ceki bölümlerdeki klinik fikirlerle karşılaştırıldıklarında kuram-
sal ve varsayımsal gibi gözüken bu fikirler, altıncı bölümde su-
nulmaktadır.  

Kültür karakterlerinin gerçek kendiliğin gelişimini nasıl etki-
lediğiyle ilgili bu merak beni doğal bir şekilde, çağdaş kültür 
değerlerinin, gerçek kendiliğin yetişkinlik işlevini nasıl etkiledi-
ği merakına yönlendirdi. Bu kavramlar da yedinci bölümde su-
nulmaktadır.  

Ödipal öncesi fiksasyonları ya da kendilik bozuklukları olan 
hastalarla çalışan her psikoterapist, eğer tedavisi başarılıysa, 
hastasının kendiliği ortaya çıkmaya ve yaratıcı olmaya başladığı 
zaman, yaratıcılık konusuyla yüzleşmeye mecbur kalır. Bunun 
ötesinde, gerçek kendiliğin işleviyle ilgili teoriye olan ilgi, ka-
çınılmaz olarak, en nihai kendini ifade biçimi olan yaratıcılığa 
ilgiye yol açar. Ben kendiliğin yaratıcı deneyimleriyle ilgilen-
meye, masalların çocuğun ortaya çıkan kendiliğine nasıl reh-
berlik ettiğine ve daha da önemlisi sanatçıların gerçek kendiliği 
eklemlemek için yaptıkları araştırmada yaratıcılıklarını nasıl 
kullandıklarına olan ilgim sayesinde başladım. Ergenlik çağım-
dayken, nedenini bilmediğim bir şekilde Thomas Wolfe’un ro-
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manlarından (1929, 1934, 1935, 1936, 1937) büyüleniyordum. Yıl-
lar sonra, bir psikiyatrist olarak kendiliğin gelişimsel durakla-
masında terk depresyonunun rolünü anladığım zaman, Wol-
fe’un kitaplarıyla ilgili bu merakım yeniden canlandı, çünkü 
kendisi ayrılma-bireyleşme ve borderline kişilik bozukluğu ko-
nusundaki en iyi yazar gibi gözüküyordu. Yazılarında, terk 
depresyonu duygulanımının akıldan çıkmayan, şiirsel ve ağıtsal 
tasviri mevcuttu. Eserleri oldukça otobiyografik olduğu için 
onları okumak yazarın hayatını incelemek gibiydi, ki onun 
eserlerinde -dokuzuncu ve onuncu bölümlerde anlatıldığı gibi- 
yaratıcılığını, yazılarını, ümitsizliği, belki hayat kurtarmayı, 
gerçek kendiliği keşfetme çabası olarak kullandığını keşfettim.  

Daha önceki çalışmalarına sadece yüzeysel bir ilgim olan 
Sartre (1946, 1964) ve Munch (Eggum, 1983; Stang, 1977) ile 
farklı bir açıdan karşı karşıya geldim. Thomas Wolfe’un kendi 
terk depresyonunun bir ifadesi olan romanlarının duygusal 
öneminin farkına varmaya başladığım zamanlarda, Sartre’ın fel-
sefesinin de belki de yaşadığı terk depresyonunun entelektüel 
bir rasyonalizasyonu olabileceği fikrine kapıldım; “yani aslında 
sadece ben kendimi yalnız, çaresiz ve depresif hissetmiyorum; 
hayat böyle bir şey.” Benzer şekilde, Munch’un çoğu tablosunun 
da yaşadığı terk depresyonunun güçlü birer portresi olduğunu 
hissettim. Sartre ve Munch ile ilgili bu fikirler, gerçek bir kendi-
lik oluşturma çabasında kullanılan yaratıcılığın karşıt örnekleri 
olarak sekizinci bölümde sunulmaktadır.  

Okuyucu, altı, dokuz ve onuncu bölümlerin, kendi başlarına 
birer kültürlerarası, kültürel ya da psikobiyografik çalışma ola-
rak değerlendirilmeden sunulduğunu akılda tutmalıdır. Mater-
yal, daha ziyade, gerçek kendiliğin klinik kavranışını genişlet-
mek ve ayrıntılandırmak için kullanılmıştır.  
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On birinci bölüm, bir özet ve tartışma sunmaktadır. Kitabın, 
normal gelişimin çocuk gözlem çalışmalarından ve borderline 
ve narsisistik kişilik bozukluklarının klinik terapötik çalışmala-
rından elde edilen tezi, kendiliğin sembiyotik birliğinden tam 
olarak ortaya çıkabilmesi ve bütün kapasitelerini tamamlaya-
bilmesi için erken gelişiminde anne ve babadan, psikoterapi sı-
rasında da terapistten gelecek bir kimlik tespitine, kabullenilme 
ve desteğe ihtiyaç duyduğu şeklindeki tezdir.  

Bireyleşme kapasiteleri gerçekten gelişmiş olup, dışarıdan 
herhangi bir kabullenilmeye ihtiyaç duymayan ya da kapasitele-
ri çok zayıf olduğundan dışarıdan gelen kabullenilme ne kadar 
güçlü olsa da tatmin olmayan çocuklar olabilir. Ama çoğu çocuk 
genelde arada bir yerde kalacaktır. Borderline ve narsisistik ki-
şilik bozukluğu hastalarında ise, gelişimsel duraklamalar genel-
de, diğer faktörlerle birilikte, hastanın gerçek kendiliğini des-
teklemek ve kabullenmekte yetersiz kalan çevresel sebeplere 
bağlıdır.  

Borderline ve narsisistik kişilik bozukluklarının psikoterapi-
sinde bu meselenin önemi yakın geçmişe kadar belirsizdi, çün-
kü nesne ilişkileri teorisi şimdiye kadar nesne ilişkilerine çok 
önem verip, kendilik kavramını göz ardı etmişti. Bu dengesizliği 
düzeltmek için sarf edilen çaba, daha önce yapılan vurgunun 
yerine geçme girişiminden ziyade, bir destek olarak görülebilir.  

Kendiliğe eklenen bu perspektif, hem gözlem hem de müda-
hale için fazladan odak sağlar; psikopatoloji anlayışımızı topar-
lar ve tamamlar. Bunun ötesinde, klinik çalışmayı, hastanın sı-
kıntı tecrübesine yakınlaştırır ve iletişim için çok daha hazır bir 
kelime dağarcığı sağlar: Örneğin ‘kendilik-aktivasyonu’ ya da 
‘kendilik-ifadesi’ terimleri, çok soyut bir terim olan ‘bireyleş-
tirme’den, çok daha uygun ve hastanın duygusal deneyimlerine 
yakın terimlerdir.  
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Terapistin gerçek kendiliğin kabulü için geliştirdiği tekniğe 
iletişimsel örtüşme adı verilir. Bu, uyum, zamanlama ve iyi bir 
müdahale gibi ince konuların çok önemli olduğu bir sanattır. 
Tek başına kullanıldığı takdirde, gerilemeye yol açar ve kendi-
liği yıkmayla sonuçlanabilir, ama aktarım eyleme vurumunu 
içeren ve depresyonun derinliğine çalışılmasına katkı sağlayan 
yüzleştirme, yorumlama gibi diğer terapötik tekniklerle birleş-
tirilirse, bozulmuş gerçek kendiliğin tamiri için gereken orta-
mın yaratılmasını destekleyecek en üst boyutu sağlar. O olma-
dan önemli bir gelişme kaydedilemeyeceğinden değil; ama ge-
lişme en üst noktasına ulaşamayacaktır.  

İletişimsel örtüşme görüşüne dair başat çarpıklıklara dikka-
tinizi ne kadar çeksem azdır. Birinci çarpıklık, terapötik taraf-
sızlıkla ilgili bakışları, bu tip müdahalelere aman vermeyecek 
derecede sabit ve kati olan terapistlerde ortaya çıkmaktadır. 
Yaklaşımlarının kalan kısmı uygunsa, hastaları ilerleme kayde-
debilir, ama asla tam olarak iyileşmezler.  

Şahsen, çok daha yaygın olan, iletişimsel örtüşmeyi hastanın 
kendilik aktivasyonunu yönlendirmek için gerekli bir ehliyet 
olarak gören abartılı bir bakış olan diğer çarpıklık konusunda 
daha endişeliyim. Bu durum bana göre, daha çok, kendi karşı-
aktarımlarını çaresiz bir şekilde hastaya yansıtan ve sonra da 
hastayı bu yansıtmaya yönlendirmeye ya da uzaklaştırmaya ça-
lışan terapistlerde görülüyor. Bu durumun, hastanın regresif 
ödüllendirici nesne-ilişkileri birim savunmalarını harekete ge-
çirdiği için bir felakete yol açacağının altını yeniden çizmek is-
terim.  

Hastanın bireyleşmesi ya da gerçek kendiliğini harekete ge-
çirmesi için hasta yönlendirilemez, ona emir verilemez, boş 
ümit verilemez, zorlanamaz, tehdit edilemez, baskı yapılamaz, 
kandırılamaz. Sadece bunun gerçekleşmesini mümkün kılacak 
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ortam hazırlanabilir. Bundan sonrasına hasta kendi başına de-
vam etmelidir. Kendilik aktivasyonu kelimesinin anlamı tam 
olarak kendi içinde saklıdır.  

Buradaki kilit konu dengedir. İletişimsel örtüşme sadece ça-
lışmanın geri kalanıyla uygun bir şekilde dengelendiğinde ve te-
rapötik anlamda nötr ve nesnel bir açıdan yapıldığında etkilidir. 
Terapist, hastanın ruhunda ilerleyen sürecin sadece bir hizmet-
çisidir ve o, bu sürecin kendisi tarafından yönlendirilmelidir. 
Takip eden bölümler, iletişimsel örtüşmenin gerçek kendiliğin 
ortaya çıkışını ve güçlendirilmesini kolaylaştırmayı anlatıyor. 
İkinci bölüm ise, kendilik üzerine psikanalitik teorilerin kısa bir 
değerlendirmesini yaparak okuyucuyu hazırlıyor.  
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	James F. Masterson 1970’li yıllarda başladığı klinik çalışmalarını kliniğe yatırılan ergenler üzerine odakladığında ilginç sonuçlara ulaşmıştır. Problemleri nedeniyle hastaneye yatan ergenler tedavi edildikçe, semptomları ortadan kalktıkça depresyona girdikleri tespit edilmiştir. Masterson, ergenlerin bu eğiliminden yola çıkarak “TERK DEPRES-YONU” kuramını geliştirmiştir.
	Terk Depresyonu Kuramı’nın teorik kaynağı Margaret Mahler’in yaptığı çalışmalara dayanır. Bebeklerin gelişim süreçlerinden ayrılma-bireyleşme döneminin üçüncü alt-evresi olan yeniden yakınlaşma evresi önemli bir evredir. Bebekler burada ikircikli davranışlar sergiler. Annenin tutumu bebeği ya ayrışma ve bireyleşmeye götürür ya da yapışma ve uzaklaşma salınımına sokar. Sağlıklı anneler, bebeklerinin ayrışmasını ve bireyleşmesini kolaylaştıran annelerdir.
	Masterson’un çalıştığı ergenler, ilişkilerinde, aynı bebekler gibi ikircikli davranışlar sergilemekte, yapışma-uzaklaşma salınımı şeklinde ilişki kurmaktaydılar. Ayrışamayan ve bireyleşemeyen bu ergenlerin Borderline Kendilik Bozukluğu geliştirdiği gözlemlenmekteydi.
	O halde Borderline Kendilik Bozuklukları, gelişimsel bir duraklamaya ait bir patolojiydi. Bireyler her ayrılma-bireyleşme denemesinde ikircikli davranışlar ortaya koyuyorlardı.
	Nesne ilişkilerinin açılımı sayesinde Masterson, gelişimsel duraklamayı içsel nesne ilişkileri tasarımları ile bütünleştirdi. Bölme savunma düzeneğinin etkisi altında içselleştirilmiş libidinal nesne tasarımları ile agresif nesne tasarımları zihinde ayrı ayrı duruyordu. 
	Gelişimsel duraklamaya bağlı olarak gelişen içsel nesne ilişkileri tasarımı iki birimden oluşuyordu.
	Bunlardan ilki; Ödüllendiren Nesne İlişkileri Parça Birimi (ÖNİP), diğeri; Geri Çekilen Nesne İlişkileri Parça Birimi’ydi (GNİP). ÖNİP’in içinde ödüllendiren parça nesne, değerli olan parça kendilik, olumlu duyguların eşlik ettiği duygu durum ve patolojik olan haz egosu vardı. GNİP’in içinde ise geri çekilen parça nesne, değersiz ve kötü parça kendilik, olumsuz duyguların eşlik ettiği duygu durum ve gerçeklik egosu bulunuyordu.
	ÖNİP ödüllendirmeyi, GNİP cezalandırmayı öngörüyordu. Bebek ne zaman ayrışma ve bireyleşme yönünde bir eylem yapsa, anne veya bakıcı libidinal sevgisini kesiyor, çocuğu terk depresyonu bileşenlerine sokuyordu. 
	Bebek, annenin sevgisini kaybettiğinde TERK DEPRES-YONU’na düşüyor, Masterson’un mahşerin altı atlısı olarak ifade ettiği negatif duyguların etkisi altına giriyordu. Bebek bu duygulara tahammül edemiyor, kendilik aktivasyonundan vazgeçerek savunmalara yöneliyordu. Savunmalar, annenin istediği gibi bir bebek olmak, ÖNİP’te kalmaya çalışmaktır.
	Bunun sonucunda Masterson, KENDİLİK ÜÇLÜSÜ terimini ortaya attı. Tüm kendilik bozuklukları, kendilik üçlüsünün sonucudur. Yani KENDİLİK AKTİVASYONU, TERK DEPRESYONU’na neden olur, o da SAVUNMA’ya yol açar. Sistem bu kısır döngüde döner durur.
	Masterson, ergenin kendilik üçlüsü döngüsünü kırmak için tedavi tekniği geliştirdi. Hastaları, savunmaları ile yüzleştirip kendilik aktivasyonlarını cesaretlendirdiğinde klinik tablonun düzeldiğini gördü.
	Ergenlerle başlayan bu çalışmalar erişkin borderline hastalarla devam etti. Masterson, geliştirdiği tedavi tekniklerini erişkin borderline hastaların tedavisinde de kullandı ve başarılı oldu. 
	Kuramını daha da genişleten Masterson, Narsisistik ve Şizoid Kişilik Bozuklukları’nın da özünde, terk depresyonuna bağlı olarak ortaya çıkan SAVUNMALAR olduğunu gördü. Bu yapıların da birer gelişimsel duraklama olduğunu tespit etti.
	Narsisistik ve Şizoid Kendilik Bozuklukları’nın alt tiplerini tanımladı ve tedavi stratejilerini ortaya koydu. Narsisistik yapıların -narsisistik incinebilirliği aynalayarak yorumlama ile- ve şizoid yapıların -şizoid dilemmayı (açmaz) yorumlayarak- nasıl tedavi edilebileceğini gösterdi.
	Sonuçta, gelişimsel duraklamaların, Kendiliğin gelişimini duraklattığını tespit etti. Bütün kişilik bozukluklarının aslında birer kendilik bozukluğu olduğunu ifade etti.
	Kendilik kavramının ayrı bir zihinsel yapı olduğunu, kendine ait bir gelişim çizgisi olduğunu, kendine ait psikopatolojisi bulunduğunu ve kendine ait tanımlanabilen kapasiteleri olduğunu gösterdi.
	Elinizdeki bu kitapta, sahte kendiliğin karşısındaki, sağlıklı bir bireyin GERÇEK KENDİLİĞİNİN hikâyesini bulacaksınız.
	Freud’un ICH kavramıyla yola çıkılan, EGO ve KENDİLİK farklılığında bir tarihsel süreçteki Kendilik açılımı detaylı bir şekilde incelenmektedir. Masterson’un öne sürdüğü Gerçek Kendilik kavramının, diğer kavramlara benzerlikleri ve farklılıkları ortaya konmuştur.
	Kitabı önemli kılan diğer iki husus, kendiliğin gelişimindeki sosyokültürel etmenler ve kendiliğin sanatsal yaratıcılıktaki rolüdür.
	Masterson’un bu bağlamda, İsrail’deki bölgesel bir uygulama ve özellikle Japon Kültürü üzerine yaptığı ayrıntılı tespit ve gözlemleri büyük önem arz etmektedir. Özellikle Japon Kültürü ve Türkiye Kültürü’nün benzerlikleri ve klinik tabloları, bizi çok farklı düşünce ve ufuklara kanatlandıracaktır.
	Sanatsal yaratıcılığın gerçek kendilikle ilişkisini görmek de okuyucu için çok önemli olsa gerek. 
	Bu güzel eseri bizlerin istifadesine sunan Litera Yayınevi sahibi Doç.Dr. Muhittin Macit dostuma ve çalışanlarına saygılarımı arz ederim. Daha nice eserlerde buluşmak ümidiyle.
	Masterson Enstitüsü Türkiye Temsilcisi
	Teşekkür

	Bayan J. Kelly’e metin dizimi ve sevgili eşime de gerekli yerlerde yaptığı düzeltmeler için teşekkür ederim. Ayrıca meslektaşım, tarihçi ve psikiyatrist E. T. Carlson’a M.D. Thomas Wolfe ve Jean Paul Sartre’la ilgili çalışmaları ve teşviki için teşekkür etmek isterim. Son olarak, metin konusundaki yardımcı önerileri için Ralph Klein M.D. ve Candace Orcuff’a Ph.D. da minnettarım. 
	James F. Masterson
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	Ortaya Çıkan Gerçek Kendiliğin Kabulü

	Gerçek kendilik, erken intrapsişik gelişimde ortaya çıkar, latent evrede ve ergenlikte gelişir ve yetişkinlikte gerçekliğe eklemlenmesi gerekir. Gerçek kendiliği bilinçli bir şekilde tanımlamak ve ifade etmek için yapılan bu araştırma, uzun bir süre boyunca birçok dışsal davranış değişikliğini de içerebilir. Eğer ifade yerindeyse bu, içsel gerçek kendiliği sirküler geri bildirim tarzında pekiştirip güçlendirir. Bununla birlikte, gerçek kendiliğin eklemlenmemiş yönleri yıllar boyunca sessiz kalıp, yaşamın sonraki dönemlerinde sürpriz bir şekilde yüzeye çıkabilir. 
	Malcolm Cowley (1984), 85 yaşında anılarını yazmasıyla ilgili olarak şunları söylemişti:
	Üniversite öğrencisiyken, ‘Ben kimim?’ diye soran öğrencileri duyduğum zaman, onları sempatiyle ve aynı zamanda hafiften küçümseyerek dinlerdim. Çünkü onların yaşındayken ben, kim olduğumu çok iyi biliyordum. Şimdi ise o kadar emin değilim. 85 yaşına bastığımdan beri bu soru bana hafiften farklı bir şekilde geri dönüyor; ‘Ben kimdim?’ ve cevabı da benim her zaman umduğum şey olmuyor. Eğer bu anı (kitabı) bir şekilde amacına ulaşırsa, zamanla kim olduğumu keşfedecek veya belirginleştireceğim. Gerçek ben olması muhtemel kişiyi kendime gösterebileceğim. (s. 1) 
	Bunlara ek olarak Cowley, gerçek kendiliğinin henüz eklemlenmemiş başka yönlerini da pekâlâ ortaya çıkarabilir. 
	Bu kitapta öne sürülen fikirler ‘ilhama dayalı bilgiler’ değildir ve Zeus’un kafasından çıkan Athena gibi tamamen olgun bir şekilde ortaya çıkmamıştır. Bu fikirler uzun, yavaş ve çoğu zaman hem kişisel hem de profesyonel zorluklarla uğraşmayı gerektiren zahmetli ve sıkıntılı bir profesyonel mücadele sonucunda ortaya çıktılar. Bu teorik ve klinik fikirleri geliştirip düzenlerken gösterdiğim kişisel çabalar da, tıpkı Malcolm Cowley gibi, kendi gerçek kendiliğimi hem daha belirgin bir şekilde tanımlamamda hem de gerçekleştirmemde bana yardımcı oldu. 
	Geriye dönüp baktığımda, neredeyse 30 yıldır, yavaş yavaş çekirdeği -gerçek kendilik kavramını ve bozukluklarını- derinlemesine çalışmak ve anlayıp analiz edebilmek için dıştaki katmanlara hakim olmaya çalışarak, kendiliğin duygusal problemleri etrafında dönüp durduğumu görüyorum. Örneğin, çalışmama en yüzeysel katmandan -ergenlik döneminde görülen kendilik bozukluklarının tanısına tanımlayıcı bir yaklaşımdan- başlamıştım (Masterson, 1967). Bu, bir sonraki katmana -ergenlik döneminde görülen kendilik bozuklukları çalışmasının odak noktasını, hayatın ilk üç yılına kaydıran psikanalitik yaklaşıma- yol açtı (Masterson, 1972). Daha derin katmana nüfuz etmeyi sağlayan araç ise, normal ayrılma-bireyleşme kavramını nesne ilişkileriyle bağlantılı olarak anlamak oldu (Mahler, 1975; Mahler & McDevitt, 1982; Masterson, 1967, 1972, 1976, 1980, 1981, 1983).
	Bununla birlikte, her ne kadar ayrılma-bireyleşme teorisinde kendilik yüzeysel olarak kabullenilse de, bu teori kendiliği değil, nesne ilişkilerini vurguluyordu. Kendilik sadece bir tamamlayıcı rolü görüyor gibiydi. Kendiliğin psikanalitik teorilerindeki karışıklık ise bu problemi güçlendirmekten başka bir işe yaramıyordu. Kavramsal boşluk, yetersiz bir şekilde ego ve ego kimliği kavramlarıyla doldurulmuştu. Ne var ki, hastanın problemlerini anlama konusundaki ve psikoterapideki etkili ilerlemeler de hep bu gelişmeler sonucunda ortaya çıkmıştır. Yine de çekirdeğe ulaşmak hala zordu ve problem kavranamıyordu.
	Buna rağmen kendilik, klinik varlığını hissettirmeyi ve daha fazla ilgi için baskı yapmayı sürdürüyordu. Tedavi edilmiş borderline ergenleri (Masterson, 1980) takip çalışmamızda kendilik imajının, kendilik aktivasyonunun ve kendilik iddiasının önemi neon ışıkları gibi göze çarpıyordu. Aynı zamanda başka yerlerde belirttiğim sebeplerden ötürü, Kohut’un kendilik anlayışı (1971, 1977), özellikle borderline hasta hakkındaki terapötik çıkarımları, bende büyük bir istek bırakır gibi olmuştu. 
	Kendimi, herhangi bir niyet ve planım olmadığı halde, hastanın seans sırasında gerçek kendiliğini her harekete geçirişinde ve her nesne ilişkisi sonrasında, spontane bir şekilde semboller geliştirecek derecede hastanın kendiliği üzerine gittikçe daha da yoğunlaşarak odaklanmaya çalışırken buldum. Klinik materyalde belirgin hale gelmeye başlamalarıyla paralel bir şekilde, gerçek ve savunmacı kendilikler üzerinde daha fazla düşünmeye ve konuşmaya başladım. Kendilik kavramını psikoterapide kullanmaya başlamamdan ancak birkaç yıl sonra, sırf kendim için belirgin bir hale getirmek ve sistemim açısından ifade etmek adına, bu konuyu daha derinlemesine düşünmem, organize etmem gerektiğine karar verdim. Bu belirginlik, daha önce tasvir ettiğim ama tam olarak geliştiremediğim iletişimsel örtüşme terapötik tekniğinin kullanım ve işlevinin daha detaylı bir şekilde tanımlanmasına da yardımcı oldu. 
	Başka insanlara da kendiliklerini tanımlamaları ve belirginleştirmeleri için yardımcı olacağını umduğum bir teoriye beni yönlendiren bu 30 yıllık araştırma, şimdi bu kitap sayesinde, kendi profesyonel kendiliğimin de belirginleşmesini ve güçlenmesini sağladı. Bu teori, gelişim ve bozukluktaki odağı -yani gözlem ve incelemenin mikroskobunu- nesneden (nesne ilişkilerinden), kendiliğe kaydırır. Yani temel olarak nesneler ve ego üzerinden düşünmek yerine, kendiliği, nesneleri ve egosuyla birlikte düşünebiliriz. Ne de olsa hastalarımızla geçirdiğimiz gündelik rutinlerimizde yaptığımız çalışmalar, bir grup nesne ve ego kalabalığı üzerinde değil, kendilik sahibi bir kişi etrafında gelişir. 
	Bu kitap, daha önce yapmış olduğum gelişimsel nesne ilişkileri teorisi çalışmalarının hem bir devamı, hem de bir şekilde neticesi sayılabilir. Bu yüzden bütün o çalışmalardan da ayrı düşünülemez. Okuyucu sadece bu kitabı okursa ya da onu çok daha geniş bir çalışmadan ayrı olarak anlamaya çalışırsa, önemli ölçüde çarpıtma meydana gelebilir.
	İkinci bölüm, okuyucunun üçüncü bölümde sunulan nesne ilişkileri teorisini daha geniş kapsamlı bir bağlama yerleştirmesine yardımcı olmak amacıyla, kendiliğin psikanalitik teorilerini kısaca özetler. Dört ve beşinci bölümler, kendilik bozukluklarını ve tedavilerini -iletişimsel örtüşme tekniğini- ortaya koyar. Kitabın belkemiğini oluşturan bu materyal, yakın ve yoğun gözlemlerden, testlerden ve klinik hipotezlerin uzun yıllar içerisinde çok sayıda farklı hastayla yeniden yapılan test sonuçlarından elde edilmiştir ve dolayısıyla klinik geçerlilik açısından fazlasıyla kendi değerini taşımaktadır. 
	Kökleri ilk gelişimsel kavram örneklerine kadar giden, gerçek kendilik hakkında klinik olarak elde edilen bu bakış açısı; çocuk yetiştirme konusunda farklı kültürlerin tutumlarının gerçek kendiliğin gelişimini nasıl etkilediğiyle ilgili merakımı canlandırdı ve bütün bakış açımı etkiledi. Bettelheim’in (1969) İsrail Kibutz’ları (komün tarzına dayalı bir hayatın sürdürüldüğü, çocukların herkese ait gibi yetiştirildiği İsrail köyleri) hakkındaki Rüya Çocukları (Children of the Dream) isimli kitabını okumak da bunu kamçıladı. Kibutz çocuk yetiştirme tutumunun Amerika Birleşik Devletleri’nin çocuk yetiştirme tutumuyla çeliştiğini ve bu yüzden de çocuk yetiştirmeye karşı farklı yaklaşımların gerçek kendiliğin gelişimi üzerinde nasıl değişik sonuçlar yarattığını fark ettim.
	Sonra Japonya’ya seyahat etme fırsatını buldum ve Japonların çocuk yetiştirme geleneklerinin hem ABD hem de İsrail’dekinden farklı olduğunu ve bu durumun gerçek kendiliğin gelişimi üzerinde yine başka bir etkisi olduğunu gördüm. Önceki bölümlerdeki klinik fikirlerle karşılaştırıldıklarında kuramsal ve varsayımsal gibi gözüken bu fikirler, altıncı bölümde sunulmaktadır. 
	Kültür karakterlerinin gerçek kendiliğin gelişimini nasıl etkilediğiyle ilgili bu merak beni doğal bir şekilde, çağdaş kültür değerlerinin, gerçek kendiliğin yetişkinlik işlevini nasıl etkilediği merakına yönlendirdi. Bu kavramlar da yedinci bölümde sunulmaktadır. 
	Ödipal öncesi fiksasyonları ya da kendilik bozuklukları olan hastalarla çalışan her psikoterapist, eğer tedavisi başarılıysa, hastasının kendiliği ortaya çıkmaya ve yaratıcı olmaya başladığı zaman, yaratıcılık konusuyla yüzleşmeye mecbur kalır. Bunun ötesinde, gerçek kendiliğin işleviyle ilgili teoriye olan ilgi, kaçınılmaz olarak, en nihai kendini ifade biçimi olan yaratıcılığa ilgiye yol açar. Ben kendiliğin yaratıcı deneyimleriyle ilgilenmeye, masalların çocuğun ortaya çıkan kendiliğine nasıl rehberlik ettiğine ve daha da önemlisi sanatçıların gerçek kendiliği eklemlemek için yaptıkları araştırmada yaratıcılıklarını nasıl kullandıklarına olan ilgim sayesinde başladım. Ergenlik çağımdayken, nedenini bilmediğim bir şekilde Thomas Wolfe’un romanlarından (1929, 1934, 1935, 1936, 1937) büyüleniyordum. Yıllar sonra, bir psikiyatrist olarak kendiliğin gelişimsel duraklamasında terk depresyonunun rolünü anladığım zaman, Wolfe’un kitaplarıyla ilgili bu merakım yeniden canlandı, çünkü kendisi ayrılma-bireyleşme ve borderline kişilik bozukluğu konusundaki en iyi yazar gibi gözüküyordu. Yazılarında, terk depresyonu duygulanımının akıldan çıkmayan, şiirsel ve ağıtsal tasviri mevcuttu. Eserleri oldukça otobiyografik olduğu için onları okumak yazarın hayatını incelemek gibiydi, ki onun eserlerinde -dokuzuncu ve onuncu bölümlerde anlatıldığı gibi- yaratıcılığını, yazılarını, ümitsizliği, belki hayat kurtarmayı, gerçek kendiliği keşfetme çabası olarak kullandığını keşfettim. 
	Daha önceki çalışmalarına sadece yüzeysel bir ilgim olan Sartre (1946, 1964) ve Munch (Eggum, 1983; Stang, 1977) ile farklı bir açıdan karşı karşıya geldim. Thomas Wolfe’un kendi terk depresyonunun bir ifadesi olan romanlarının duygusal öneminin farkına varmaya başladığım zamanlarda, Sartre’ın felsefesinin de belki de yaşadığı terk depresyonunun entelektüel bir rasyonalizasyonu olabileceği fikrine kapıldım; “yani aslında sadece ben kendimi yalnız, çaresiz ve depresif hissetmiyorum; hayat böyle bir şey.” Benzer şekilde, Munch’un çoğu tablosunun da yaşadığı terk depresyonunun güçlü birer portresi olduğunu hissettim. Sartre ve Munch ile ilgili bu fikirler, gerçek bir kendilik oluşturma çabasında kullanılan yaratıcılığın karşıt örnekleri olarak sekizinci bölümde sunulmaktadır. 
	Okuyucu, altı, dokuz ve onuncu bölümlerin, kendi başlarına birer kültürlerarası, kültürel ya da psikobiyografik çalışma olarak değerlendirilmeden sunulduğunu akılda tutmalıdır. Materyal, daha ziyade, gerçek kendiliğin klinik kavranışını genişletmek ve ayrıntılandırmak için kullanılmıştır. 
	On birinci bölüm, bir özet ve tartışma sunmaktadır. Kitabın, normal gelişimin çocuk gözlem çalışmalarından ve borderline ve narsisistik kişilik bozukluklarının klinik terapötik çalışmalarından elde edilen tezi, kendiliğin sembiyotik birliğinden tam olarak ortaya çıkabilmesi ve bütün kapasitelerini tamamlayabilmesi için erken gelişiminde anne ve babadan, psikoterapi sırasında da terapistten gelecek bir kimlik tespitine, kabullenilme ve desteğe ihtiyaç duyduğu şeklindeki tezdir. 
	Bireyleşme kapasiteleri gerçekten gelişmiş olup, dışarıdan herhangi bir kabullenilmeye ihtiyaç duymayan ya da kapasiteleri çok zayıf olduğundan dışarıdan gelen kabullenilme ne kadar güçlü olsa da tatmin olmayan çocuklar olabilir. Ama çoğu çocuk genelde arada bir yerde kalacaktır. Borderline ve narsisistik kişilik bozukluğu hastalarında ise, gelişimsel duraklamalar genelde, diğer faktörlerle birilikte, hastanın gerçek kendiliğini desteklemek ve kabullenmekte yetersiz kalan çevresel sebeplere bağlıdır. 
	Borderline ve narsisistik kişilik bozukluklarının psikoterapisinde bu meselenin önemi yakın geçmişe kadar belirsizdi, çünkü nesne ilişkileri teorisi şimdiye kadar nesne ilişkilerine çok önem verip, kendilik kavramını göz ardı etmişti. Bu dengesizliği düzeltmek için sarf edilen çaba, daha önce yapılan vurgunun yerine geçme girişiminden ziyade, bir destek olarak görülebilir. 
	Kendiliğe eklenen bu perspektif, hem gözlem hem de müdahale için fazladan odak sağlar; psikopatoloji anlayışımızı toparlar ve tamamlar. Bunun ötesinde, klinik çalışmayı, hastanın sıkıntı tecrübesine yakınlaştırır ve iletişim için çok daha hazır bir kelime dağarcığı sağlar: Örneğin ‘kendilik-aktivasyonu’ ya da ‘kendilik-ifadesi’ terimleri, çok soyut bir terim olan ‘bireyleştirme’den, çok daha uygun ve hastanın duygusal deneyimlerine yakın terimlerdir. 
	Terapistin gerçek kendiliğin kabulü için geliştirdiği tekniğe iletişimsel örtüşme adı verilir. Bu, uyum, zamanlama ve iyi bir müdahale gibi ince konuların çok önemli olduğu bir sanattır. Tek başına kullanıldığı takdirde, gerilemeye yol açar ve kendiliği yıkmayla sonuçlanabilir, ama aktarım eyleme vurumunu içeren ve depresyonun derinliğine çalışılmasına katkı sağlayan yüzleştirme, yorumlama gibi diğer terapötik tekniklerle birleştirilirse, bozulmuş gerçek kendiliğin tamiri için gereken ortamın yaratılmasını destekleyecek en üst boyutu sağlar. O olmadan önemli bir gelişme kaydedilemeyeceğinden değil; ama gelişme en üst noktasına ulaşamayacaktır. 
	İletişimsel örtüşme görüşüne dair başat çarpıklıklara dikkatinizi ne kadar çeksem azdır. Birinci çarpıklık, terapötik tarafsızlıkla ilgili bakışları, bu tip müdahalelere aman vermeyecek derecede sabit ve kati olan terapistlerde ortaya çıkmaktadır. Yaklaşımlarının kalan kısmı uygunsa, hastaları ilerleme kaydedebilir, ama asla tam olarak iyileşmezler. 
	Şahsen, çok daha yaygın olan, iletişimsel örtüşmeyi hastanın kendilik aktivasyonunu yönlendirmek için gerekli bir ehliyet olarak gören abartılı bir bakış olan diğer çarpıklık konusunda daha endişeliyim. Bu durum bana göre, daha çok, kendi karşı-aktarımlarını çaresiz bir şekilde hastaya yansıtan ve sonra da hastayı bu yansıtmaya yönlendirmeye ya da uzaklaştırmaya çalışan terapistlerde görülüyor. Bu durumun, hastanın regresif ödüllendirici nesne-ilişkileri birim savunmalarını harekete geçirdiği için bir felakete yol açacağının altını yeniden çizmek isterim. 
	Hastanın bireyleşmesi ya da gerçek kendiliğini harekete geçirmesi için hasta yönlendirilemez, ona emir verilemez, boş ümit verilemez, zorlanamaz, tehdit edilemez, baskı yapılamaz, kandırılamaz. Sadece bunun gerçekleşmesini mümkün kılacak ortam hazırlanabilir. Bundan sonrasına hasta kendi başına devam etmelidir. Kendilik aktivasyonu kelimesinin anlamı tam olarak kendi içinde saklıdır. 
	Buradaki kilit konu dengedir. İletişimsel örtüşme sadece çalışmanın geri kalanıyla uygun bir şekilde dengelendiğinde ve terapötik anlamda nötr ve nesnel bir açıdan yapıldığında etkilidir. Terapist, hastanın ruhunda ilerleyen sürecin sadece bir hizmetçisidir ve o, bu sürecin kendisi tarafından yönlendirilmelidir. Takip eden bölümler, iletişimsel örtüşmenin gerçek kendiliğin ortaya çıkışını ve güçlendirilmesini kolaylaştırmayı anlatıyor. İkinci bölüm ise, kendilik üzerine psikanalitik teorilerin kısa bir değerlendirmesini yaparak okuyucuyu hazırlıyor. 
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