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FREUD’UN OTOANALİZİ VE PSİKANALİZİN KEŞFİ - DIDIER ANZIEU 

Merve Hazal Yılmaz, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü, 5. Sınıf

Frued’un 
geliştirdiği 

psikanaliz kuramı 
20. yy da 
psikiyatri alanına 

damgasını 
vurmuş ve onu, 
konuyla yakından 
ilgili olmayan 

birçok kişinin bile adını bildiği bir ünlülüğe 
eriştirmiştir. Didier Anzieu psikanalizin gelişimi 
için ‘’ Birbirini izleyen şanslı durumların meyvesi 
olan tüm ruhsal süreçlerden beslenen, onları 
eyleme değil yapıta geçiren ve nihayet yapıtın 
bizzat kendisinde temsil eden bir iç çalışmanın 
öyküsüdür.’’ diyor. 

Hayatındaki pek çok olay Freud’u 
keşfine hazırlamıştır. Babasının 
modernist ve bilime meraklı olması, 
ilerde oedipus kompleksini 
düşünmesinde rol oynayacak genç 
bir anne, birçok kültürden, inançtan 
ve toplumsal sınıftan insanın bir 
arada yaşadığı bir bölgede yetişmek 
bunların sadece bir kısmı. İlk başta 
daha farklı fikirleri de olsa en 
sonunda tıp fakültesinde karar kılmış 
ve nörolojiye, ardından da 
psikiyatriye yönelmiştir. 

Yazar, 1985 ve 1902 yılları arasını seçiyor 
anlatmak için. Çünkü bu yıllar Freud’un 
psikanalizin temellerini attığı ve birçok fikirini 
geliştirmeye başladığı zamana denk geliyor. 
Bunun ardında yatan temel sebep ise Freud’un 

yaşadıklarından ötürü orta yaş bunalımı içine 
girmiş olasıdır. Artan kalp çarpıntılarının aklına 
ölüm düşüncesini getirmesi, o sıralar Avrupa’da 
artan Yahudi düşmanlığının Freud’u 
yalnızlaştırmış olması ve fikirlerinin Fleiss gibi pek 
az meslektaşınca kabul görmesi onu ruhsal 
sıkıntılara ve otoanalizini yapmaya sürüklemiştir. 

Freud, analize rüyalarının kaydını tutup bunların 
anlamlarını incelemekle başlar. Kitapta birçok 
rüyanın metni, Freud tarafından yapılmış 
yorumları ve daha sonrasında bunlardan yola 
çıkarak geliştirdiği fikirler yer alıyor. Babasının 
ölümünden sonra gördüğü rüyadan yola çıkarak 
ona karşı beslediği hislerin farkına varması ve 
oedipal dönemde babaya karşı duyulan hisleri 

açıklaması bunlardan sadece biri. 
Rüyalarda hangi yaşanmışlıkların 
ne şekilde vücut bulduğunu ve 
farkedilmeyen bilinçaltı 
durumlarının nasıl kendini 
gösterdiğini okumak cidden keyif 
verici. 

Kitapta ayrıca Freud’un tedavisiyle 
ilgilendiği bir kısım klinik vakalar 
ve onların durumları da anlatılıyor. 
Bu sayede kaynaklarının farkına 
vardığı vardığı histeri ve nevroz 
vakaları, ardından gözlemlediği 
bilinç, önbilinç ve bilinçaltı 

durumlar güzel bir şekilde dile getiriliyor. Ayrıca 
uyguladığı doğru ve hatalı tedaviler de anlatılmış. 
Burun bölgesindeki sinirlerle genital bölgesindeki 
sinirler arasında o gün inanılan bağlantılar 
sebebiyle başarısız geçen bir burun ameliyatı 
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sonucu tedavisi sonuçlanmayan Emma bunların 
arasında üzücü bir örnek. 

Yazar, genel olarak bakıldığında Freud’un 
hayatının sadece bir kesimini anlatıyormuş gibi 
görünüyor. Ancak fikirlerin adım adım nasıl 
geliştiğinin ve yaşamdaki sıkıntıların nasıl 

buluşlara dönüştürüldüğünün anlatıldığı 
düşünüldüğünde kitap, tüm hayatının bir özeti 
niteliğinde. Tüm bunların sonucunda 
psikiyatriden hoşlanalar ve bir otoanaliz 
sonucunda nasıl genel bir kuramın oluştuğunu 
merak edenler için ortaya güzel bir yapıt çıkıyor.     

 



 

 

 


