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Sunuş
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 çeviri yayınlar ile literatüre katkıda
bulunmayı hedefliyoruz. Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları, Psikoterapi
Enstitüsü’nün çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmaları,
uluslararası konferanslar ve dünya literatüründen seçkileri içermektedir.
Çağdaş ilişkisel psikanalizin en üretken isimlerinden olan Lewis Aron,
kendine has bütüncül üslubuyla psikanaliz teorisinin geçmişten bugüne en önemli
yapıtaşlarına tek tek özenle dokunarak farklı kuramların ve kuramcıların birbirine
nerelerde yaklaştığını, birbirinden nasıl uzaklaştığını olağanüstü akıcı ve anlaşılır
şekilde gözler önüne seriyor. Psikanalizde müştereklik ve karşılıklılığı çok çeşitli
boyutlarda ele alırken analizde etkileşim ve canlandırma kavramlarını yeniden
değerlendiriyor, öznelerarasılık ve aktarım kavramlarını mercek altına alıyor,
analistin öznelliğinin ve kendini ifşasının klinik sürece etkilerini sorguluyor,
analistin etik anlayışını ve sorumluluklarını ilişkisel psikanaliz perspektifinden ele
alıyor.
Konuya ilgi duyan okuyucuların yanı sıra klinisyenler, psikoterapistler ve
araştırmacılar için başvuru kitabı niteliği taşıyan bu yayını sizlerle buluşturmaktan
kıvanç duyarız.
Tahir ÖZAKKAŞ

Psikoterapi Enstitüsü Başkanı
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Hastayla ilgili hakikati keşfetmek demek, bu hakikati her daim kendimiz için ve
kendimizle ilgili olduğu kadar onunla ilgili olarak ve onun için de keşfetmek demektir. Bu keşif aynı zamanda ikimiz arasındaki hakikati de keşfetmek demektir,
zira insanların hakikati birbiriyle kurdukları ilişkide ortaya çıkar. Size biraz garip
ve belki gerçekdışı gelebilir fakat teknik terminolojiyi bir kenara bırakarak konuşursak, bu durum Freud’un aktarım nevrozu ve bunun analizdeki önemiyle ilgili en
derin düşüncelerinin açık ifadesidir yalnızca [Loewald, 1980, s.297-298].
Fakat şu enteresan bir gerçektir ki hasta anlaşıldığını hissetmeden, biz de onu
tam manasıyla anladığımızı hissetmeyiz. Anlamak, görünen o ki, müşterek bir iş,
zihinlerin buluşmasını kapsayan bir edimdir [Loewald, 1980, s.382].
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Önsöz
Öyle görünüyor ki psikanaliz en sıkı kuşatıldığı dönemde önündeki duvarları aşıp
çağıldıyor. Eleştirmenlerin kendilerinden emin tavırlarla psikanalizin ölümünü haber verdikleri bir dönemde, biz psikanalistlerin yepyeni bir entelektüel yoğunluğun
ve klinik gelişmelerin heyecanı yaşıyor olmamız ilginç. Psikanaliz gittikçe daha
çeşitli ve çoğulcu bir hâl aldı; psikanaliz öğrencileri ve uygulayıcılarının neşesine
neşe katan durum ise şu: Alanın tarihinde ilk defa disiplinimiz teorik perspektiflerin
bu çoğulculuğuna müsamaha gösterebilecek ve homojen olmasa bile tek bir psikanaliz bilimi ve mesleği adı altında bu perspektifleri bir arada tutabilecek güce sahip
(Wallerstein, 1988, 1995). Psikanaliz disiplini içerisinde hissettiğimiz bu heyecan
ve şevk geleneksel teorinin temel ve uzun zamandır zikredilen bazı varsayımlarının
dikkatli bir şekilde yeniden tahlil edilmesi, yeniden formüle edilmesi ve zaman zaman da terk edilmesini olduğu kadar birbiriyle rekabet eden pek çok psikanaliz modelinin gelişip yaygınlaşmasını da kapsamaktadır. Psikanaliz disiplini, en işlevsel
post-modern hassasiyetlerimizi gözeterek birden fazla sese ve kendilik algısına yer
verebilmiş ve böylelikle bu seslerin hiçbirini kısmadan, cemaatten aforoz etmeden
veya ayrıştırmadan gereken sohbet ve tartışma ortamını sağlayabilmiştir. Görünen
o ki psikanaliz artık çağdaş entelektüel ve kültürel taleplere cevaben dönüşüm geçirme ve kendini yeniden keşfetme kapasitesine sahiptir. İşte psikanaliz bu çok
yönlü doğası sayesinde canlılığını muhafaza etmekte, hakkında çıkan ölüm ilanlarına ve içinde yaşadığımız dünyayla ilgisiz olduğuna dair dedikodulara rağmen
varlığını sürdürmektedir.
Çağdaş Amerikan psikanalizinde yaşanan en önemli gelişmelerden biri psikanalize özgün bir ilişkisel yaklaşım getirilmesi ve bu yaklaşımın giderek yaygınlaşmasıdır. İlişkisel yaklaşımın teorik merkezinde biyolojik dürtülerden ziyade insan
ilişkileri vardır. İlişkisel perspektif, geleneksel ayrımlara diyalektik açıdan yaklaşır; iç ve dış ilişkiler, gerçek ve hayali ilişkiler, intrapsişik ve kişilerarası alan,
intrasubjektif ve öznelerarası alan, bireysel ve toplumsal alanlar arasında denge
kurmaya çalışır. İlişkisel teori, nesne ilişkileri teorisi, kendilik psikolojisi, kişilerarası psikanaliz, yeni-Kleincı teori ve çağdaş Freud (benlik psikolojisi sonrası)
düşüncesindeki belirli akımlar da dahil olmak üzere mevcut psikanaliz ekollerinin
tamamından yararlanır ve bu ekollerin bütünleştirilmesi için çabalar. İlişkisel teori,
analiz esnasında incelenen şeyin hastanın zihni olduğuna dair klasik fikirden (bu
fikrin temeli zihnin bağımsız şekilde ve bireyin sınırları dahilinde özerk şekilde var
olduğudur) zihnin içkin olarak ikili [diyadik], toplumsal, etkileşimsel ve kişilerarası bir birim olduğu yönündeki ilişkisel mefhuma geçişe dayalıdır. İlişkisel persxi

pektiften bakıldığında, zihnin soruşturulması esnasında analitik süreç muhakkak
surette öznelerarası alanın da incelenmesini gerektirir. Zihne ve psikanaliz sürecine
dair klasik ve ilişkisel görüşler arasındaki ayrım genellikle, tek kişilik psikolojiden
iki kişilik psikolojiye geçişin problematik gidişatı başlığı altında tartışılmaktadır.
Klasik görüş1 analizi, optimal durumda tek taraflı etkide bulunan, analistin hastayı etkilediği ve değiştirdiği fakat hastanın büyük oranda böyle bir şey yapmadığı
bir süreç olarak tasvir ederken, ilişkisel görüş hasta ve analist arasında müşterek
ve karşılıklı etkinin (etkileşim) kaçınılmaz olduğunu vurgular. Ben de bu kitapta
ilişkisel psikanalizin oluşumu ve yaygınlaşmasının izini sürüyor; ilişkisel yaklaşımın aslî ve benzersiz yönünün psikanaliz ilişkisindeki müşterek durumun çeşitli
boyutlarına yaptığı vurgu olduğunu iddia ediyorum.
“Müşterek” ile ne kastediyorum?2 Bu kitap, söz konusu kavramın çeşitli veçhelerini inceliyor fakat bu konuyla ilgili tartışmaya kavramın günlük dilde ne anlama
geldiğiyle başlamak en iyisi olacaktır. Orijinal Webster sözlüğünde (2. baskı) “müşterek” [mutual] ve “karşılıklı” [reciprocal] eş anlamlıdır; fakat müşterek kelimesinin ayırıcı vasfı tarafların aynı doğrultuda hareket edip birbirlerinin yerine geçerek
bir arada durması, müşterek bir akde varmasıdır. Karşılıklı [reciprocal] kelimesinin
ayırıcı vasfı ise bir tarafın, öbür tarafın daha önce yapmış olduğu bir şeye karşılık
vermek amacıyla hareket etmesidir; karşılıklı jest gibi.” “Müşterek” kelimesi yerine “aramızda” veya “ortaklaşa” kelimeleri kullanıldığında, anlamı bozmadan kastımızı başka şekilde ifade etmiş oluruz; mesela müşterek [ortak] anlaşma aramızda
yaptığımız bir anlaşmadır, müşterek [ortak] arkadaş ise bir başkasının da tanıdığı
arkadaşımızdır. Müşterek kelimesinin özü bir şeylere ortaklaşa sahip olmak veya
insanlar arasında bir şeyin paylaşılmasına dayanıyor gibidir. Eğer müşterek veya
karşılıklı nefret hissediyorsak, o zaman ya nefret hissini paylaşıyoruzdur ya nefretimiz müşterektir yahut da aramızda nefret vardır. Müştereklik; karşılıklı durum,
toplum ve birbirinin yerine geçmekle sağlanan birlik gibi anlamlara sahiptir. Müştereklerin olmaması farklılık ve ayrılığa atıfta bulunur, paylaşımın yoksunluğundan
bahis açar. Psikanalizde müşterekliğin çeşitli veçhelerini vurguladığımda, bundan
psikanalizin müştereklik ve ayrılık, farklılık ve özerklik arasında diyalektik bir ilişki gerektirdiği anlaşılmalıdır. Özerklik mefhumu olmaksızın, müşterekliğin anlamı
kaynaşma yahut füzyona kadar uzanıp bozulacaktır.

1
2

Burada “klasik” derken, 1950 ve 60’larda Amerikan psikanalizini hâkimiyeti altına alan Freudyen benlik
psikolojisi geleneğini kastediyorum.
Yazar burada İngilizcede “ortak, müşterek, karşılıklı, mütekabil” anlamlarına gelen “mutuality” kelimesini kullanmış. “Reciprocal” kelimesi de “mutual” kelimesi de Türkçeye “karşılıklı” olarak tercüme edilebilir fakat biz aradaki farkı muhafaza edebilmek ve iki kelimeyi birbirinden ayrıştırmak için “reciprocal”a
“karşılıklı” derken, istisnai durumlar haricinde, “mutual”a “müşterek” diyeceğiz (ç.n.)
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Müşterek kelimesinin tanımında simetri veya eşitlik yoktur. İki insan birbirini
saygıyla sahiplendiğinde veya karşılıklı aynalama ve idealizasyon yaptığında birbirlerine hayranlık besledikleri söylenebilir. Fakat müşterek kelimesini kullanırken
niceliksel eşitlik veya işlevsel simetriyi de kastettiğimiz varsayılmamalıdır. Bir
öğretmen ve öğrenci birbirlerine müştereken hayranlık duyabilir; bu durumda bu
hayranlığın nitelik veya nicelik açısından özdeş olduğunu veya rolleriyle işlevlerinin simetrik olduğunu düşünmemiz gerekmez. Anne ve yeni doğan bebeğin belirli
durumlarda birbirlerini etkilemesi bunu eşit şekilde veya aynı biçimde yaptıkları
anlamına gelmez (Beebe, Jaffa ve Lachmann, 1992).
Bunların aksine simetri bir çizginin veya düzeneğin iki tarafının da aynı formda
ve düzende olması, birbirine mütekabil olmasıdır. Mesela matematikte terimleri
geçerliliklerini kaybetmeksizin birbiri yerine kullanılabilen simetrik denklemler
kurarız. Simetri iki taraf arasında belirli ölçüde benzerlik ve niceliksel eşitlik anlamına gelirken, müştereklik her iki taraf için yol, miktar veya derece açısından
epeyce farklılaşabilecek bir ortaklığa ve paylaşıma atfen kullanılır.
Bu kitabın asıl amaçlarından biri, müşterekliğin psikanaliz ilişkisinde ne şekilde
rol oynadığını keşfetmek. Kitap boyunca, müşterek(lik) tabirinin atıfta bulunduğu
geniş bir anlam yelpazesi arasından belli terimleri geliştirecek, detaylandıracak ve
geri kalanından ayıracağım. Müşterek ittifak, müşterek empati, müşterek dirençler,
müşterek gerilemeler, karşılıklı [mutual] aktarımlar, müşterek duygulanım, müşterek katılım, müşterek canlandırmalar, müştereken veri oluşturma, müşterek analiz,
müşterek düzenleme ve müşterek kabul bunlardan bazıları. Psikanalizin pek çok
anlamda karşılıklı ilişkiye dayalı müştereken inşa edilen bir süreç olduğu görüşünü daha da detaylandıracağım. Yine de ilişkinin eşzamanlı ve kaçınılmaz olarak
nispeten asimetrik kalması gerektiğini öne süreceğim. Nispeten asimetrik derken
şunu kastediyorum: Analist ve hasta pek çok şeyi paylaşırken ve birbirlerini karşılıklı olarak etkileyip düzenlerken, bu etkinin eşit olması gerekmez; ne hasta ne de
analist muadil veya mütekabil rollere, işlevlere veya sorumluluklara sahiptir. Şu
durumda psikanaliz müşterek ve karşılıklı bir süreçtir fakat kaçınılmaz olarak asimetriktir; kaçınılmaz diyoruz çünkü analistten yardım isteyen sonuçta hastadır ve
analistin ofisine gelip de analiste ödeme yapan yine kendisidir; uzman olan, otorite
ve sorumluluk atfedilen, bu yönde yatırım yapılan kişi de analisttir.
Bunların da ötesinde, müşterek düzenlemenin veya ikili [diyadik] düzenlemenin
her daim kendi kendini düzenlemeyle bir arada düşünülmesi gerektiğini vurgulayacağım. Bir ilke olarak müşterekliğin kendi kendini düzenleme işlevi yahut özerklik
eliyle dengelenmesi gerekir. Psikanalizin tek kişilik ya da iki kişilik bir psikoloji
yaklaşımı olup olmadığına dair daha açık ve net konuşmaya yönelik bir yöntem
bulmak için bu konuya da detaylı bir şekilde eğileceğim. Tek kişilik ve iki kişilik
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psikoloji, özerklik ve müştereklik, tek başına faillik ve birlik arasındaki diyalektiğe
yapılan bu vurgu (Bakan, 1966) Sandor Ferenczi ve Otto Rank’in çalışmalarında
yer alan ve ilişkisel psikanalizin köklerini oluşturan buluşlara kadar gider.
Klinik açılımları mucibince, ilişkisel psikanaliz görüşü analistin hastanın psişesi veya psiko-dinamiklerine dair üstün bir bilgiye sahip olduğu fikrini terk etmiştir. Bunun yerine analitik durumu Winnicott’ın (1971a) “potansiyel alan” terimini
ödünç alarak söyleyecek olursak anlamın karşılıklı olarak yaratıcı şekilde inşa edildiği bir yer olarak görmeye sıkı sıkıya bağlı kalmışlardır. Analitik durumda anlam
analistin, analizanın çağrışımlarını akılcı (ikincil) şekilde işlemesiyle oluşmaz;
daha ziyade her bir yorumun hem analistin hem de analizanın sürekli ve bitimsiz
yorumuna tabi olduğu nispi, çoklu ve sınırları katı bir şekilde çizilmemiş bir süreçten bahsedilebilir. Anlam ilişkisel ve diyalojik şekilde oluşur yani müzakere edilir
ve birlikte inşa edilir. Anlama “zihinlerin buluşması”yla varılır.
Bion (1990) “Psikanaliz uygularken kurallara bağlı kalmak zordur. Bildiğim
bir şey varsa o da psikanaliz kurallarının ne olduğunu bilmediğimdir” (s.139) der.
Psikanaliz uygulamasının kuralları var mıdır? Peki ya kılavuzu var mıdır? Şu ân
analisti analizin iki katılımcısından biri olarak görüyoruz fakat analist bu sürece
nasıl katılmalıdır? Eğer analiz kaçınılmaz olarak müşterek çabaya dayanıyorsa,
şu durumda analistler kendi öznelliklerini ne derece ortaya koymalıdırlar? Analist
kendini ne kadar ifşa eder? Analist, terapötik eylem esnasında hastanın hikayesine
kendini ne kadar kaptırır? Analist, canlandırmalara ve etkileşime ne kadar müdahildir? Peki eğer psikanaliz sürecinin hiçbir kuralı, kesinliği ve temeli yoksa etik
sorumluluklarımızı nasıl tesis edeceğiz? Hastalarımızla artık daha eşitlikçi bir ilişki
kuruyoruz artık fakat psikanaliz ne kadar müşterek bir süreç? Ne kadar simetrik?
Ne kadar eşit?
Bunlar, elinizdeki kitabın cevaplamaya çalışacağı sorulardan bazıları. Psikanaliz alanındaki son gelişmelerden bilhassa ilişkisel ve toplumsal inşacı argümanların daha da detaylandırılmasından yararlanarak bazı temel klinik ilkelerimizi tahlil
edecek ve bu ilkelerin hem ne ölçüde muhafaza edildiğine hem de nasıl dönüştürüldüğüne bakacağım.
Anlam, nasıl ki analitik durum içinde karşılıklı olarak inşa ediliyorsa, psikanaliz teorileri de psikanalist camiası içerisinde diyalojik olarak inşa edilir ve bu
teorilerin “hakiki” olup olmadığını belirleyen de pragmatik sonuçlarıdır. Mitchell
(1993a) şöyle yazar: “En nihayetinde gündelik klinik çalışmalarda her seviye ve
türden psikanaliz teorisinin alanla ilgisini ve etkisini sınamak için en gerekli zemin
yine psikanaliz camiasıdır” (s.65).
Bu kitap hem dışımızdaki hem de içimizdeki ötekilerle sürdürülen sohbetin ya
da kurulan diyalogun parçasıdır. Kitabın bütün bölümlerini benim için dışarıdaki
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ötekilerin, taşıyıcıların [konteynırların] temsilcisi olan ve benim de tanıyıp kabul
ettiğim çeşitli psikanaliz düşünürleriyle tartışma çabasıyla yazdım. Psikanaliz teorisi üzerine yazmak benim için kendimle tartışmanın ve kendimi başka teorisyenlerin yerine de koyarak düşünmenin bir yolu olageldi. Kitabın adı, Zihinlerin
Buluşması, bir açıdan kendi kararımı verme, birbirine zıt eğilimleri kendi bünyemde birleştirme, çeşitli psikanalitik argümanlarla ilgili kendi çatışmalarımı ve belirsizliklerimi çözüme kavuşturma çabama atıfta bulunuyor. Belki de farklılık ve
çatışmanın yatıştırılması ve ortadan kaldırılması yönünde çaba harcadığıma değil
de kendimle süregiden bir sohbete giriştiğime işaret etmek daha yararlı olacaktır.
Bu kitapta tartışılan konuların çoğuyla ilgili tek ve bütünlüklü bir fikre sahip değilim ve zaten kitabı yazdıktan sonra da fikirlerimi bütünleştirmiş yahut bakış açımda
asla bozulmayacak bir tutarlılık sağlamış olmayacağım. Yine de kendi içinde çelişen görüşlerim arasında daha fazla tutarlılık sağlamayı umuyorum.
Birinci Bölüm, geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan ve Amerika’da en baskın psikanaliz teorisi ve pratiği yaklaşımlarından biri haline gelen ilişkisel yönelimin
takdimiyle açılıyor. İlişkisel yönelimin ilk kez kurumsallaştığı yer olan New York
Üniversitesi Psikoterapi ve Psikanaliz Post-Doktora Programı’ndaki kişisel tecrübelerime ve Psychoanalytic Dialogues: A Journal of Relational Perspectives
yayınıyla alakama dayanarak ilişkisel yönelimin gelişimi ve yaygınlaşmasının hikayesini anlatacak ve temel kaidelerinden bazılarını inceleyeceğim. Bu giriş bölümünde, feminizm ve postmodernizm de dahil olmak üzere daha geniş çaplı bazı
toplumsal hareketlerin psikanaliz üzerindeki etkisini inceleyeceğim.
İkinci Bölüm’de ilişkisel teorinin sınırlarını incelemeye başlayacağım. İlişkisel teori nedir ve diğer geleneksel ve çağdaş psikanalitik yaklaşımlarından ne anlamda farklıdır? İlişkisel yaklaşımlar ve kişilerarası teoriler, kendilik psikolojisi
yaklaşımları, nesne ilişkileri teorileri ve çağdaş Freudyen teoriler arasında ne gibi
ilişkiler vardır? İlişkisel teori ve ilişkisel psikanalistler içerisinde ne gibi güncel
tartışmalar ve anlaşmazlıklar yaşanmaktadır? Bu noktada tek kişilik ve iki kişilik
psikoloji derken ne kastettiğimi de anlatacağım. İlişkisel teori, iki kişilik bir psikoloji yaklaşımı mıdır yahut hem tek kişilik hem iki kişilik yaklaşımları mı kucaklar?
Bu kavramsallaştırmalar analiz tekniğini ne şekilde etkiler?
Üçüncü Bölümde, çeşitli psikanaliz teorisyenleri tarafından anlaşıldığı şekliyle öznelerarasılık kavramını inceleyeceğim. Öznellik derken neyi kastediyorum?
Analistin öznelliği ve karşı-aktarım arasında nasıl bir bağlantı var? Hasta, analistin öznelliğinin ne kadarını bilir? Hasta, bunun ne kadarını bilmelidir? Hastanın,
analistin öznelliğine dair algılarını incelemek hastanın analizden aldığı faydayı ne
şekilde artırır? Bunların anlaşılması klinik pratiğimizi ne yönde değiştirir?

xv

Yorumlama mefhumunu yeniden değerlendirdiğim Dördüncü Bölüm’de yorumların tıpkı diğer analitik müdahaleler gibi her daim analistin öznelliğinden doğan
ifadeler olduğunu ortaya koyacağım. Yorumlama nedir? İlişkisel açıdan bakıldığında, yorumlamanın terapötik bir eylem olarak mahiyeti nedir? Yorumların dayandığı
veriler yalnızca hasta tarafından mı temin edilir yoksa psikanalitik veriler hasta ve
analistin müşterek çabasıyla mı oluşturulur? Analistler, kendi öznellikleriyle ilgili
durumları ne şekilde ve niçin yorumlara dönüştürürler? Hastayla analistin birbirlerine dair yorumlarını ortaya koymasında ve birbirlerine dair kavrayışlarını paylaşmalarında müşterek dinamiklerin rolünden ne kadar bahsedebiliriz?
Beşinci Bölüm’de, psikanalitik durumdaki müşterekliğin klinik yönlerini inceliyorum. Müşterek derken neyi kastediyorum? Müşterekliğin psikanaliz çalışmasıyla ilgili boyutları nelerdir? Bu noktada karşılıklı [mutual] aktarım, müşterek direnç, müşterek gerileme, müşterek katılım ve bilhassa müşterek kabul ve müşterek
düzenleme kavramlarını mercek altına alacağım.
Altıncı Bölüm’de, psikanaliz sahnesinde özerklik ve müştereklik (tek kişilik
psikoloji ve iki kişilik psikoloji) arasındaki diyalektiği inceleyeceğim; bu vurguları
bir yandan Freud ve Ferenczi öte yandan Freud ve Rank arasındaki diyaloglara ve
tartışmalara dek geri götüreceğim. Çağdaş ilişkisel teorinin ne kadarının Ferenczi
ve Rank’in erken dönemlerdeki katkılarına dayandırılabileceğini ortaya koyacağım. Sonuçta Ferenczi müşterek analize iki kişilik psikoloji merceğiyle yaklaşmış,
Rank kendilik kavramının doğuşuna yol açacak şekilde yaratıcı analiz sürecine
odaklanmış ve her iki düşünür de analiz sürecinde dolaysız duygulanım deneyimi ve ilişkisini açığa kavuşturmuşlardır. Birlikte ele alındığında, bu iki düşünürün
katkılarının klinik duruma dair oldukça modern bir görüşe ne şekilde bizi sürüklediğini göstermek üzere direnç kavramından yararlanıyorum. Her ikisi de direnci
müşterek bir yaratım ve olumlayıcı bir kişilerarası uğraş olarak görmekteydi.
Yedinci Bölümde, yeni kabul edilen psikanaliz terimleri olan etkileşim ve canlandırmaya göz atacağım. Canlandırma, etkileşim ve yansıtmalı özdeşim arasındaki bağa dair bir soruşturma yapacağım. Bu yeni teknik terimlerin icadı zaruri
miydi? Bu terimler, klinik kavramsallaştırmalarıma ne şekilde katkıda bulundu?
Canlandırma ve etkileşim terimlerini anlamak psikanaliz yöntemlerimizi ne şekilde etkiledi? Canlandırmaya dair incelemem çeşitli analiz teorileri arasındaki kimi
ince farkları da açığa kavuşturacak. İlişkisel analistlerle çağdaş liberal yahut “sol
görüşlü” (Druck, 1989) Freudyen analistleri, bilhassa da Freudyen etkileşimciler
olarak tanımladığım alt-grubu, birbirinden ayırmak için canlandırma kavramından
yararlanacağım.
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Sekizinci Bölüm’de yine analistin öznelliği meselesine döneceğim; bu defa
analistlerin kendi deneyimlerinin çeşitli veçhelerini hastalarına doğrudan sunmalarının nasıl, ne zaman, niçin ve nerede uygun veya klinik açıdan yararlı olabileceğini daha doğrudan bir tavırla sorgulayacağım. Tam bu noktada çağdaş psikanalizin
muhtemelen en tartışmalı konularından birine, analistin kendini açması veya ifşasına geleceğiz. Ötekini bilme ve öteki tarafından bilinme ve ötekinden saklanma ve
irtibattan kaçınma arzuları uyarınca, bu kendini açma konusunu hem hastanın hem
de analistin müşterek çatışmaları bağlamına yerleştireceğim. Bu noktada muhtemelen hasta ve analistin müşterek durumunun en derin ve yoğun boyutu yatıyor:
Hastanın da analistin de hem mahremiyet ve güvenliğe hem de onaylanma ve ilişki
kurmaya duyduğu müşterek ve çatışmalı ihtiyaç.
Sonuç bölümünde, analistin etik anlayışı, değerleri ve sorumlulukları açısından
ilişkisel yaklaşımın ne gibi anlamları olabileceği ve bunların klinik psikanaliz uygulamasında nasıl ele alınacağı gibi ileri sorular sorarak kitabı sonlandıracağım.
Analitik sürece içkin bir müştereklik olduğunu ve bazı açılardan hastaların da kendi analistleri için terapist işlevi görmeye ihtiyaç duyabileceklerini kabul ediyorsak,
şu durumda hastalarımızı sömürüden nasıl koruyabilir ve hastanın ihtiyaçlarına
cevap vermektense kendi ihtiyaçlarımızın karşılanmasının peşine düştüğümüz ânları nasıl fark edebiliriz? Temellere yöneltilen postmodern eleştiri ışığında, etik seçimlerimizi, değerlerimizi ve sorumluluklarımızı nereye dayandırabiliriz? İlişkisel
psikanalizin bizi getirip bıraktığı noktada psikanalistin otoritesine ve ahlakına dair
ne söyleyebiliriz?
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Teşekkürler
Birey ve toplum, faillik ve müştereklik, özerklik ve birlik arasındaki kutuplaşmalar
bu kitabın konusunu teşkil ediyor. Bu yüzden de burada geliştirilen fikirlerin ilişkisel psikanaliz camiası içerisinde süregiden bir sohbetten doğduğunu ve böylelikle
tek bir şahsın fikirleri olmaktan ziyade ortak bir alanda geliştiğini ve bir gruba ait
olduklarını söylemek uygun ve adil olacaktır. Bir meslektaşla yahut grupla yapılan
ve entelektüel anlamda canlılık arz eden bir diyalogun ardından gelmeleri açısından bu söylediğim kelimenin tam manasıyla doğrudur; belirli bir fikri ilk düşünen,
ilk öneren kişiyi bulmak neredeyse imkansızdır; fikirler düşüncelerin birbirine geçtiği alanda, bireyler arasında gelişir.
Fakat aynı zamanda şunu da söylemem gerekiyor ki burada detaylı bir şekilde
ele alınan fikirler ağırlıklı olarak benimdir, bana aittir, hiç kimse bu fikirleri benim
sunduğum açıklıkta sunmamıştır; ben bu fikirlere bireysel bir yatırım yaptım ve bu
konuda yüzde yüz sorumluluk alırım. Fikirler hiçbir zaman hiçbir kimsenin şahsi
malı değildir; bu yüzden de herhangi birinin fikrini çalmadığımıza emin olmak hiçbir zaman mümkün değildir. Ben de kitap boyunca şahısların katkılarının hakkını
vermek üzere epeyce uğraştım. En fazla katkıda bulunan ama hiçbir zaman alenen
teşekkürlerimizi sunamayacağımız insan grubu elbette hastalarımız; teşekkür ve
takdiri hak ediyorlar, onlara minnettarım, tıpkı öğrencilerime ve danışmanlığını
yaptığım öğrencilere olduğu gibi.
Fikirlerim, belirli bir psikanaliz camiası içinde şekillendi. New York Üniversitesi Psikoterapi ve Psikanaliz Post-Doktora Programı geçtiğimiz 16 yılda benim
için entelektüel ve meslekî bir yuva işlevi gördü. Bütün bir post-doktora çevreme
yardımları için teşekkür etmek isterim. Fakülte üyelerinden, süpervizörlerimden,
öğrencilerden ve her yaklaşımdan (Freudyen, kişilerarası, ilişkisel ve bağımsız
yaklaşımcı) danışanlarımdan (süpervizyon verdiklerim de dahil) bir şeyler öğrenebilecek kadar şanslıydım. Dünyanın hiçbir yerinde, bu denli çeşitliliği bünyesinde
yoğuran, bu kadar geniş analitik bakış açısı sunan ve bunları bu denli derin ve
kapsayıcı bir yöntemle öğreten bir program yok; varsa da ben bilmiyorum. Bu camianın üyesi olduğum için kendimi gerçekten şanslı addediyorum.
Stephen A. Mitchell öğretmenim, süpervizörüm, akıl hocam, meslektaşım ve
arkadaşım oldu bunca yıl. Analizle ilgili ilk metnimi yazarken dahi bana çok yardımı dokunmuşken, şimdi resmî olarak editörlüğümü yürüttüğü için çok memnunum. Stephen’dan her zaman bir şeyler öğrenebiliyorum ve o müthiş cömertliğiyle
her zaman benim de ona bir şeyler öğrettiğimi hissetmemi sağlıyor. Alandaki hiç
kimse karşısındakinin özerkliğine saygı duyarken müşterek durumların da yolunda
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gitmesi yönünde çaba harcama hususunda ondan daha iyi bir model teşkil edemez.
Psychoanalytic Dialogues‘un editoryal toplantılarında, yalnızca Stephen ile değil
bu denli etkileyici şekilde harekete geçiren, düşünceli ve üretken bir editoryal kadroyla çalışabilmenin ayrıcalığını sürekli olarak hissediyorum. Gruptaki herkes bu
yolculuğun bir yerinde kitabın bir bölümünü okudu ve yorum yaptı; onlarla olan
serüvenimse beni muazzam ölçüde geliştirdi. Neil Altman, Anthony Bass, Philip
M. Bromberg, Jody M. Davies, Muriel Dimen, Emmanuel Ghent ve Adrienne Harris’e teşekkür ederim.
Doktor Donald Kaplan saygıdeğer hocam, süpervizörüm ve meslektaşımdı.
Post-doktora Programı’nın Freudyen patikasında psikanaliz eğitimi aldığım yıllarda modelim ve rehberimdi. Donald ile birlikte bu kitapta ele alınan bütün konularla
ilgili bitimsiz bir diyaloga ve tartışmaya giriştik; projenin tamamlandığını görecek
kadar yaşayamaması benim için çok ama çok elim bir hadise oldu. Kaplan’ın metinleri ölümünden sonra yayımlandı (bkz. Kaplan, 1995).
Teşekkür edeceğim çok ama çok fazla insan (ve hatta kurum) var ve hepsini
tek tek zikredemeyeceğim için üzgünüm. Bu kitaptaki fikirlerin pek çoğu esasında
APA’nın 39. Bölümü’nün [Psikanaliz] yerel şubelerinde ders verirken ve bu derneğin yıllık toplantılarındaki dersler ve sunumlar esnasında geliştirildi ve detaylandırıldı. 39. Bölüm’e bu düşünceleri geliştirmemi sağlayacak ulusal bir forum
düzenledikleri için teşekkür ederim.
Jessica Benjamin ve Stuart A. Pizer kitabın son taslaklarının çoğunu ya da tamamını okudu ve üzerine yorum yaptı. Artık her şeyi akışına bırakmaya hazırlandığım bir zamanda son bir ince ayar çekmeme yardımcı oldular.
Carl Jung bu anlatacağıma “eşzamanlılık” derdi. Bu kitabı bitirip de artık kapağı üzerine düşünmeye başlar başlamaz, e-posta kutuma David Newman’ın tablolarından oluşan bir sanat kataloğunun kopyası düştü; Breaking the Tablets: Works by
David Newman [Tabletleri Kırmak: David Newman’ın Eserleri] Joseph Galerisi,
Hebrew Union College, Musevilik Dinî Enstitüsü sergisiyle birlikte gösterilecekti. Kataloğun arka kapağında “Karşılıklı Analiz” adlı bir resim vardı. Katalogda
yer alan biyografiden bu sanatçının sadece başarılı bir ressam değil aynı zamanda
Manhattan Psikanaliz Enstitüsü’nde psikanaliz kursiyerlerinden biri olduğunu öğrendim. Kitabımın kapağında onun çalışmasını kullanmak üzere izin almak için
David ile çabucak buluşma ayarladım.
David’in resimleri genellikle hermenötikle ve metinlerin yorumlanması temalarıyla meşgul. Kendimi sık sık parşömenlere ve İncil’den yazıları yırtan kuş ve
hayvan görüntülerine dalıp gitmişken buluyordum. Bu kitabın kapağında kullanılan “Karşılıklı Analiz” adlı tablo ise karşılıklılığın hem erotik tarafını hem de saldırganlığını vurguluyor. David’in karşılıklılığın karanlık tarafını çizmesi ve bunu
mizahi bir üslupla yapması da bilhassa hoşuma gitti.
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Bu kitabın bölümleri şahsen yahut başka yazarlarla ortak yayımladığım önceki
işlerime dayanıyor. The Legacy of Sandor Ferenczi, Hillsdale, NJ: The Analytic
Press [Sandor Ferenczi’nin Mirası] (L. Aron ve A. Harris, 1993) adlı kitaptaki giriş niteliğindeki metinlerden ve şu ân Psychoanalytic Inquiry adlı dergide yayıma
hazırlanan Ferenzci’s semiotic theory: Previews of postmodernism [Ferenzci’nin
göstergebilim teorisi: Post-modernizmin ön izlemeleri] adlı makalemizden alıntılar
yapmama izin verdiği için Adrienne Harris’e (Ph.D) minnettarım. Bu kitabın Altıncı Bölümü’nü hazırlamama yardımcı olduğu Abandoned workings: Ferenczi’s
mutual analysis [Bir kenara atılmış çalışmalar: Ferenczi’nin müşterek analizi] (The
Legacy of Sandor Ferenczi, ed. L. Aron & A. Harris. Hillsdale, NJ: The Analytic
Press, s.217-226) adlı eski çalışmamızdan malzeme çalmama izin verdiği için Therese Ragen’e (Ph.D) müteşekkirim. Ayrıca Altıncı Bölüm’de Ferenczi ve Rank’in
birbirini tamamladığıyla ilgili fikirlerim konusunda yardımını ve teşvikini esirgemediği için Dr. Esther Menaker’e de teşekkür etmek istiyorum.
İkinci Bölüm’de ilk defa 1990’da “Tek Kişilik ve Çift Kişilik Psikolojiler ve
Psikanaliz Yöntemi” olarak yayımlanan (Psychoanalytic Psychology, 7:475-485)
metinden malzemeler var. Üçüncü Bölüm ilk defa 1991’de “Hastanın analistin öznelliğine dair deneyimi” olarak Psychoanalytic Dialogues 1:29-51’de yayımlanan
metinden malzemeler var. Dördüncü Bölüm’de ise ilk defa 1992’de “Analistin
Öznelliğinin İfadesi olarak Yorumlama” başlığıyla 1992’de yayımlanan malzeme
mevcut. Bu vakaların hepsinde, malzeme büyük ölçüde yeniden yazıldı ve bu kitap
için yeniden çalışıldı.
Paul Stepansky, Eleanor Starke Kobrin (Lenni), Joan Riegel ve The Analytic
Press’e bu kitabın tamamlanması için verdikleri destekten ötürü teşekkürler.
Her şeyden önemlisi, karım Janie ve hayatımın neşesi çocukların Benjamin,
Rafael ve Kirya’ya sevgi ve minnetimi ifade etmek istiyorum. Janie’nin bitimsiz
desteği ve kendi yoğun meslek hayatıyla birlikte ailevi sorumlulukların yükünü
taşıma iradesi olmasaydı, bu kitabı yazamazdım.
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1. BÖLÜM
İlişkisel Yönelim: Giriş

Çağdaş Amerikan psikanaliz sahnesinde, klasik teoriye getirilen alternatifler arasında en fazla yaygınlık kazanan ilişkisel psikanaliz olarak bilinen yaklaşımdır.1
Bağımsız psikanalistler arasında her daim kendi bakış açılarını geliştiren yaratıcı
düşünürler ve başına buyruk bireyseller olduysa da 1960’lardan önce Amerikan
psikanalizi ezici bir çoğunlukla yekpare ve bölünmez bir yapıya sahipti, Freudyen
yapısal teori ve benlik psikolojisi Amerikan psikanalizini hâkimiyeti altına almıştı.
Benlik psikolojisi geleneği dışındaki psikanaliz ekolleri 1960’larda başlayıp 70’lerde iyice artacak şekilde Amerika’nın görüş alanına girdi. Analistler, İngiltere’de
yeni-Kleincı psikanalize (bilinçdışı fantezilerde ortaya çıkan içe bakış ve yansıtma
mekanizmalarına vurgu), İngiliz Orta Grubu veya Bağımsız Ekol içerisinde nesne ilişkileri teorilerine (erken dönemde annenin/anne figürünün sağladığı ortam
ve analistin karşı aktarımına hususi dikkat) ilişkin gelişmelerden haberdar olmaya
başladılar; aynı zamanda ABD’de de Heinz Kohut kendi ekolü olan kendilik psikolojisini (narsisizmle ilgili daha az ahlakçı bir bakış benimseyen ve psikanalizin
daha zayıf ve savunmasız hastalara da uygulanmasına fırsat tanıyan bir akım) daha
detaylı şekilde ifade etmeye başlamıştı.
Ana-akım benlik psikolojisi geleneği içerisinde bile, psikanalizin ilişkisel boyutlarına vurgu yapan ve tıpkı dürtüleri ilişkisel olgular olarak yeniden kavramsallaştıran Hans Loewald ile klasik psikanalitik meta-psikolojiyi eleştirmek üzere
1

Klasik teorinin çağdaş versiyonları da gitgide daha ilişkiselci bir yönelime sahip olmuşlardır ve dolayısıyla bu anlamda “ilişkisel teori”yle “klasik teori”yi zıt kutuplara yerleştirmek hatalı görünüyor. Günümüz
klasik teorisyenleri kendi klasik teorilerinin esasında ilişkisel olduğunu veya ilişkisel kavramları da içerdiğini iddia etmeye meyillidir. Yine de bu kitapta ana-akım klasik teorinin en güncel versiyonlarının bile
burada geliştirilen ilişkisel teori anlayışından kavramsal ve klinik açıdan ayrıştırılabileceğini öne sürüyorum.
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hermenötikten yararlanan ve bireyin failliğinin altını çizen Roy Schafer’in çalışmalarında olduğu gibi, yaygın pozitivist epistemolojiye karşı duran fikirler tohum
vermeye başlamıştı.
Harry Stack Sullivan ve Erich Fromm, aynı zamanda Karen Horney, Frieda
Fromm-Reichman ve Clara Thompson’un (kişilerarası, toplumsal ve kültürel güçlere yaptıkları vurguyla birlikte) revizyonist katkılarına da yaslanan Amerikalı kişilerarası yaklaşım teorisyenleri, birkaç kuşaktır zengin ve kapsamlı bir alternatif
psikanaliz vizyonu inşa etmekle meşguller.
Gelin görün ki kişilerarası yaklaşım teorisi, benlik psikolojisi paradigmasının
hâkimiyetinden ötürü ana-akım psikanaliz kapsamının dışında görülüyordu. Benlik
psikologlarının elindeki psikanaliz tekelinin çöküşü, psikanaliz camiası içerisinde
kişilerarası gelenek ve bu geleneğin çağdaş dışavurumlarının gittikçe daha fazla
kabul görmesini sağladı. Bilhassa, yazdıklarıyla daha geniş bir psikanaliz topluluğunun dikkatini kişilerarası hassasiyetlere çekmeye başaran Edgar Levenson’ın
(1972, 1983) etkileyici metinleri bu konuda başı çekiyordu.
1980’lerde, çok bileşenli psikanaliz modelleri olarak anılmaya başlayan yaklaşımlardan yararlanacak yeni düşünce ekollerinin ortaya çıkması çok doğaldı. Ayrıca bu düşünce ekollerinin çağdaş hermenötik, postmodernizm, post-yapısalcılık,
toplumsal inşacılık ve özellikle de bütün feminizm türleri şeklinde sıralayabileceğimiz entelektüel gelişmelerin etkisini yansıtması da kaçınılmazdı. Postmodern
eğilimle uyumlu bir şekilde, psikanaliz de tutarlı ve yekpare bir disiplin olmaktan
birden fazla yaklaşımı içinde barındıran bir alan olmaya doğru ilerledi. Ana-akım
psikanalizin öncü sözcülerinden biri olan Robert Wallerstein (1995) bu gelişmelerin “Amerika’daki benlik psikolojinin sorgulanamaz hegemonyası”nı parçaladığından bahsetmiştir (s.xiv). İlişkisel akımla ilgili (Sandor Ferenczi ile başlayan ve
bilhassa da İngiliz nesne ilişkileri teorisiyle daha da ayrıntılı bir ifadeye kavuşan)
gelişmelerin ana-akım Amerikan psikanalizinin içine sızdığını, bunun da benlik
psikolojisi teorisi sonrası “ani ve büyük değişim” olarak adlandırdığı duruma sebebiyet verdiğini söylemiştir (s.535). Wallerstein, bu ülkede 1950’lerde var olan benlik psikolojisi paktını ve bu paktın son yıllarda ilerlemeci bir şekilde dağılmasını
tarif ve tasvir ederek hayranlık duyulacak bir iş çıkarmıştır. Günümüz psikanaliz
dünyasında ilişkisel ve etkileşimsel perspektiflerin artışıyla bağlantılı olarak perspektif çoğulluğu yönündeki gidişatı saptamıştır.
Psikanalize ilişkisel bakışla yaklaşma fikri, klasik teorinin hegemonyasının bu
yüzyılda kırılmasından doğmuştur. İlişkisel yaklaşım hâlâ gelişme aşamasındayken
ve ilişkisel psikanaliz camiası içerisinde pek çok bölünme ve tartışma varlığını
sürdürürken, ilişkisel paradigma psikanalitik kavramları ve yaklaşımları bütünleştirmenin yeni bir yolu olarak görülebilir ve klasik psikanaliz teorisine aşılması zor
bir alternatif teşkil edebilir. Açık konuşmak gerekirse şunu öne sürmek isterim: Son
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yıllarda her ne kadar klasik yahut ana-akım teori alenen ve gittikçe artacak şekilde
ilişkisel bir yöne doğru ilerlediyse de klasik teorinin güncel versiyonları ve ilişkisel
psikanaliz dediğimiz yaklaşım arasında hâlâ önemli farklılıklar var.
İlişkisel teorinin çağdaş psikanalizdeki anlamını benim için kişisel olarak önemini anlatarak en iyi şekilde açıklayabilirim. İlişkisel perspektifin niçin bu denli
heyecan yarattığını ve şevkle karşılandığını aktarmanın yollarından biri işe şahsi
görüşlerle başlamak bana kalırsa. Burada anlatacağım hikaye de geçtiğimiz on yıllık süre zarfında ilişkisel teorinin ABD’de ortaya çıkışının hikayesidir zaten. Her
ne kadar ben bu hikayeyi New York’taki bir enstitünün tarihçesinin parçası olarak
size anlatsam da, bu aynı zamanda ilişkisel teorinin bütün ülke sathında, bilhassa
da APA’nın 39. Bölümü’nün toplantı ve konferanslarıyla aynı bölümün yerel şubelerinde hızla yayılmasının hikayesidir. Esasında ilişkisel psikanaliz çağdaş Amerikan psikanaliz ekolünün özgün bir parçası olarak görülebilir. New York Üniversitesi Post-Doktora Programı’nda ilişkisel yönelimin gelişiminin tarihi New York’ta ve
ülkenin geri kalanındaki psikanaliz teorisinin gelişiminin mikro-evrenidir.
Elbette ilişkisel modelle ilgili bir kitaba kendi teorik perspektifimi geliştirerek ve kendi tecrübemi anlatarak başlamam tesadüfî olmayacaktır. Stolorow ve
Atwood (1979) ruhsal bilginin öznelliğini, bilhassa da evrensel meta-psikolojik
anlatıların öznel kökenlerini incelemişlerdir. İlişkisel ilkelere dayalı bir çalışmanın,
teorisyenin fikirlerinin gelişimini tarihî ve kişilerarası bir bağlama oturtarak işe girişmesi bana fevkalade yerinde görünüyor. Nihayetinde bu kitapta karşılaşacağınız
fikirlerin yararı veya pragmatik açıdan geçerliliği öznel veya tarihî siyasi kökenler
temelinden ziyade kendi marifetlerine bakarak yargılanmalıdır. Fakat bu fikirler
özgül, yerel, kültürel, tarihsel ve toplumsal koşulların ürünleri olarak da anlaşılabilir pekâlâ.
Resmî psikanaliz eğitimimi 1980-85 yılları arasında New York Üniversitesi’nin
Psikoterapi ve Psikanaliz Post-Doktora programında aldım. NYU Post-Doktora
Programı’nın tarihçesi 1980’lerde bu programın ilişkisel yaklaşıma yönelmesiyle
doğrudan ilişkili. Ben de bu yüzden biraz arka plan bilgisi vereceğim.2 Amacım,
önce ilişkisel yönelimin nasıl ortaya çıktığını sonra da Amerikan psikanalizinde
niçin yeni ve önemli bir paradigma haline geldiğini anlatmak.
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İlişkisel perspektifin New York Üniversitesi’nin Psikoterapi ve Psikanaliz Post-Doktora
Programı’nda özel bir biçimde ortaya çıktığını öne sürmüyorum. New York’taki William Alanson
White Enstitüsü’ndeki gelişimini takip ederek iyi bir izlek ortaya konulabilir ama ben NYU’daki
programda ortaya çıkışına ışık tutuyorum çünkü o kurumda olup bitenlere hem kişisel olarak
müdahilim hem de program dahilindeki “izleme sistemi”nin programı bilhassa keskin sınırlarla
şekillendirdiğini düşünüyorum. Bu anlatı o enstitüde bir öğrenci olarak (analist adayı olarak),
oranın mezunu olarak, fakülte üyesi veya programın İlişkisel İzlek süpervizörü olarak tecrübeme
dayanıyor. İzleğin şekillenmesinde faal bir şekilde iş başındaydım ve başlangıcından beri çeşitli
idare komitelerinde de rol alıyorum. Buna ek olarak, bu anlattıklarımı büyük oranda notlarıma ve
programın kurucusu ve uzun zamandır da direktörü olan Bernard N. Kalinkowitz’in makalelerine
dayandırıyorum. Ortaya tesirli bir İlişkisel psikanaliz programı koyabilmek için Ghent’ten istediğim
şekilde faydalandım (1992a).
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Psikanaliz, üniversite sisteminin dışında geliştiği için diğer entelektüel disiplinlere benzemez. Bu gelişimin kökenleri, Viyana’da yeni yüzyılın başlangıcına,
Freud’un üniversite kurumuyla ikircikli ilişkisine kadar gider.3 Birleşik Devletler’de psikanaliz özel eğitim enstitülerinde öğretiliyordu ve bu kurumların en geleneksel, en resmî olanı da Amerikan Psikanaliz Derneği’ydi. Freud’un tıp mezunu
olmayan adayların da analiz eğitimi görmesi idealine bağlılığını küçümseyen bu
resmî kurumlar büyük oranda yalnızca tıp tahsili görmüş adayları kabul ediyorlardı. Fakat bu sistemin dışında istisnai olarak bağımsız kurumlar da vardı ve hem psikanalize hem de tıp öğrenimi almamış öğrencilere eğitim verme konusunda daha
yenilikçi yaklaşımlar geliştirebiliyorlardı.
1952 gibi erken bir tarihte, Bernard Kalinkowitz, Erwin Singer ve Avrum
Ben-Avi’den oluşan ufak bir psikolog grubu New York Üniversitesi’ne psikanaliz
üzerine bir post-doktora programı açılması yönünde teklif sundu. O zamanlar bu
insanlar William Alanson White Enstitüsü’ne kayıtlıydı ve Amerikan Psikanaliz
Derneği ile ilgisi olmayan White Enstitüsü kişilerarası teorinin “yuvası” addediliyordu. Bu adamlar White Enstitüsü’nde aldıkları eğitimi takdir ediyorlardı fakat ortada pek çok sorun olduğunu düşünüyor ve yeni bir programa başlayarak bu
sorunları çözmeyi umuyorlardı. Her şeyden önce, White Enstitüsü’nde güvende
değillerdi zira White Enstitüsü’nün psikolog eğitmeye devam edip etmeyeceğine
dair soru işaretleri her daim mevcuttu. Bu enstitünün içinde de Amerikan Psikanaliz Derneği’ne katılma yönünde baskılar vardı ve enstitü bu yönde hareket edecek
olursa, psikologların eğitim programı kendiliğinden düşecekti. Esasında 1950’lerde White Enstitüsü’nde eğitim gören çok az psikolog, kendileriyle aynı eğitimi
alan doktor meslektaşları gibi psikanaliz sertifikasına sahip olabilmişti. Psikologlar
bunun yerine, klinik psikoloji doktoralarını yıllar önce tamamlamış olmalarına rağmen, enstitü programı kapsamındaki klinik psikoloji derslerini tamamladıklarına
dair bitirme sertifikaları alıyorlardı.
Fakat White Enstitüsü’nde durum yine de Amerikan Psikanaliz Derneği’yle ilişkili tutucu tıp kurumlarındakinden iyiydi. O yıllarda ve uzun bir süre daha,
çok az psikolog tıp kurumlarına kabul ediliyordu. Kabul edilenler de araştırarak
alınıyor, psikanalist olarak çalışmayacaklarına yemin ediyorlardı. Bu talep elbette
tamamen ikiyüzlü bir talepti zira bu psikologların zaten klinik psikanaliz yapması bekleniyordu ve herkes “resmiyette olmasa dahi” bunu biliyordu. Dolayısıyla
herhangi bir psikoloji bölümünde post-doktora programı açma motivasyonu psikolog/psikanalistlere kendilerini güvende hissedebilecekleri bir ortam tesis etmek,
psikanaliz çalışmalarını şekillendirmek üzere sahip oldukları akademik araştırma
birikiminden yararlanmak ve böylelikle daha fazla psikoloğa eğitim verebilmekti
(zira başka enstitülere çok az kişi girebiliyordu).
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Freud’un ikircikli tavrının sebebi, Viyana Üniversitesi’nin Yahudi olduğu için ona yönelttiği tavırla ilgili
de olabilir tabii.
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Akademik ve üniversite temelli bir arka plandan gelen bu psikologlar, psikanalizde de üniversite temelli bir programdan geçmek istiyor ve bu programın akademik gelenek ile ampirik, açık zihinli bir psikoloji yaklaşımıyla aynı doğrultuda
olmasını talep ediyorlardı.
Akademik düşünce özgürlüğü peşindeki bir üniversite ortamında, farklı fikirlerin açıkça tartışılması yönündeki uzun soluklu geleneğe uygun bir programın
geliştirilmesi umut ediliyordu. Beklenen tek bir yaklaşıma yahut kurucuya değil
özgürce araştırma ve entelektüel ifade, tartışma, teorilerin kıyaslanması ve karşılaştırılması, bütünleştirme ve sentezleme faaliyeti, yaklaşımların daraltılması değil
genişletilmesi idealine ve araştırma azmine bağlı bir psikanaliz merkezi kurmaktı.
1961’de daha sonra New York Üniversitesi’ndeki Klinik Psikoloji Doktora
Programı’nın Direktörü olan Bernard Kalinkowitz White Enstitüsü’nden mezun
oldu ve Psikanaliz ve Yoğunlaştırılmış Psikoterapi bölümünde post-doktoraya
başladı. Yoğunlaştırılmış psikoterapinin programın adına eklenmesi siyasi bir zihnin ürünüydü; zira New York Eyaleti’nin Eğitim Bölümü’ne üniversitenin sponsor olduğu bir eğitim programının psikoterapi yapacak psikologlara eğitim verme
sorumluluğu üstleneceğini onaylayabilecek yetkisi olduğunu göstermeye hizmet
ediyordu. O zamana (1950’lerin sonlarına) kadar eyalet içindeki hiçbir doktora
programı doktorasını yapmış mezunların bağımsız psikoterapi uygulamaları eğitimi almış olduğunu onaylama yetkisine sahip değildi.
New York Üniversitesi’ndeki post-doktora programı türünün ilk örneğiydi; psikoloji bölümü bünyesindeydi, psikolog/psikanalistler için üs vazifesi görüyordu
ve farklı bakış açılarını bir arada barındırabilen, akademik özgürlük idealine bağlı
bir psikanaliz programı olarak kurulmuştu. Program en başta tıpla ilgili kurumların
üyeleri tarafından boykot edilmişti. Buna rağmen psikiyatristleri ve psikologları
içine alan özgün bir fakülte oluşturulmuştu bile.
Fakültenin müfredatı dönemin fikrî çeşitliliğini yansıtıyordu. Freudyen, Sullivancı ve Frommcu ekollerden dersler veriliyor, ayrıca bu bakış açılarının ötesine
geçen konular tartışılıyordu. Öğrencilerin bir yahut diğer bakış açısına bağlı olduklarına dair açıklamalar yapmaları; bu bir prensip meselesiydi. Bunun yerine çeşitli
önerileri herhangi bir önyargı olmaksızın özgürce incelemeleri, hiçbir görüşe bağlı
kalmamaları teşvik ediliyordu. Yine de eğer öğrenciler bir bakış açısına odaklanıp kapsamlarını “daraltmak” veya bu bakış açısına “derinlemesine” yaklaşmak
istiyorlarsa, bunu yapma konusunda da tamamen özgürlerdi. O dönemde ve tabii
uzun yıllar boyunca başka enstitülerde süregidenin aksine, bu post-doktora programı daha en başından karşılaştırmalı çalışmaları, yüksek düzeyli tartışmaları ve
çeşitli psikanaliz görüşlerinin temel varsayımlarını eleştirel bir gözle incelemeyi
teşvik ediyordu.
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