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Bu Sunumda: İlişkisel Psikanalizin...
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 Aktarım

 Karşı-aktarım
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 Analitik dönüşüm mekanizmaları



Öncülleri

 British Bağımsız Nesne İlişkileri Ekolu 

(Fairbairn, Winnicott, Guntrip, Balint)

 Kişilerarası Psikanaliz (Sullivan)

 Kendilik Psikolojisi (Kohut)

 Öznelliklerarası Psikanaliz (Storolow & Atwood)

 Kendilik Psikolojisi üzerinden Bağlanma Kuramı 

(Stern, Beebe)

 Feminist Kuram (Chodorow, Benjamin)

 Kurgusalcılık (Constructivism)



Öncül Katkılar

 Bu katkılardan bazıları, dürtü teorisine genel olarak 
sadakatlerini sürdüren, fakat geniş ölçüde onun 
yerini alan perspektifleri geliştirmiş olan yazarlardan 
gelmiştir (örneğin Mahler). 

 Bazıları ise, dürtü modeli diliyle yazan, fakat bütün 
anahtar kelimeleri yeniden tanımlayarak, bütün 
temel yapısal elemanları yeniden türeterek, bütün 
temel hususlarıyla ilişkisel hale gelmiş bir görüş 
sunan yazarlardan gelmiştir (örneğin Winnicott ve 
Loewald). 

 Diğer önemli katkılar, dürtü kuramı ile ilgilerini 
açıkça kesmiş olan yazarlardan gelmiştir (örneğin 
Sullivan, Fairbairn  ve Kohut).



Özetle (Mitchell, 1988)

 İlişkisel “vizyonda araştırmanın temel birimi, ayrı bir varlık 
olarak kendi arzuları dış gerçeklikle çatışan birey değil; içinden 
bireylerin çıktığı, ilişki kurmak ve kendilerini ifade edebilmek 
için savaş verdikleri etkileşim alanıdır.”

 “Arzu, daima ilişkisellik bağlamı içinde deneyimlenir ve arzunun 
anlamını tanımlayan da bu bağlamdır.”

 “Zihin, ilişkisel yapılanmalardan oluşur.”

 “Kişi ancak bu ilişkilerin, geçmişin ve geleceğin dokusu içinde 
anlaşılabilir.”

 “Analitik inceleme, bu ilişkilere ve onların içsel temsillerine 
katılmayı, bunları gözlemeyi, açığa çıkarmayı ve dönüştürmeyi 
gerektirir.”

 “Bu perspektife göre, figür daima dokunun içindedir ve 
dokunun iplikleri de (özdeşleşmeler ve içe alımlar yoluyla) 
daima figürün içindedir.”



 “Freud, zihni esas itibarıyla tekil olarak görür; 
kalıtsal, önceden yapılandırılmış, çalışması ve sevk 
edilmesi içerden gelen bir töz olarak.”

 “Freud’a göre zihin, içsel baskılar şeklinde ortaya 
çıkar. İlişkisel-model kuramları zihni, temel olarak 
ikili ve etkileşimli olarak görür; her şeyden önce, bu 
kuramlara göre zihin, diğer zihinlerle temas ve 
bağlantı aramaktadır.”

 “Psişik organizasyon ve yapılar bu etkileşimleri 
şekillendiren örüntülerden inşa edilmiştir.”



 “İlişkisel modelde psikolojik anlamlar, evrensel ve içkin 
olarak ele alınmaz; bedensel deneyimler ve etkinlikler, 
başkalarıyla etkileşimin kalıplaşma biçiminden anlam 
çıkaran, harekete geçirilmiş potansiyeller olarak ele alınır.”

 “Bu görüşe göre, içkin olanın biçimlendirici olması zorunlu 
değildir; içkin olan deneyimi yürütmez ve şekillendirmez, 
fakat kendisi ilişkisel bağlam tarafından şekillendirilir.”

 “Zihin, anatomi ve fizyolojinin sağladıklarını kullanır, 
fakat bu beden parçalarının ve süreçlerinin anlamları, 
deneyimin temeldeki yapısı ve daha derindeki anlamları, 
ilişkisel kalıplardan türer; onların ötekilerle bağlantıları 
kurma ve devam ettirme çabasındaki rollerinden.”



 “Dürtü modeli ile ilişkisel model arasındaki fark, biyoloji ile 
kültür, ya da beden ile sosyal çevre arasındaki farka denk 
değildir.”

 “Hem dürtü modeli, hem de ilişkisel model, biyoloji ve 
kültürle; beden ve sosyal çevreyle ilgili düşünceleri içerir.”

 “Farklı olan, bu faktörler arasındaki etkileşimi anlayış 
biçimleridir.”

 “Dürtü modelinde ‘anatomi kaderdir’ (Freud, 1924b, p. 178); 
sosyal faktörler, temeldeki içsel dürtülerin baskılarıyla 
şekillendirilir.”

 “İlişkisel modelde, biyoloji ve kişilerarası süreçler, karşılıklı 
etkileşimin daimi döngüsünü oluşturur.”

 “İnsan evrimi, kendi hakiki biyolojik doğası kültürel gelişime 
duyduğu ihtiyaç ve bu gelişim için sahip olduğu müthiş 
kapasite tarafından yeniden tanımlanan bir hayvan üretmiştir.”



Kurucu İsimler
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Nerede? Ne zaman? Nasıl?
 Başlangıç: New York, ABD

 William Allison White Institute of Psychoanalysis

 New York University Postdoctoral Program in Psychoanalysis and 
Psychotherapy

 Bağımsız Psikanaliz Enstitüleri

 International Association of Relational Psychoanalysis & 
Psychotherapy  - IARPP (Kuruluş: 2001, New York)

 ABD’de kısa zamanda neredeyse hegemonik psikanalitik ekol 
haline geldi. ABD dışında İtalya ve İsrail’de ciddi varlığı söz 
konusu. Diğer Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinde giderek 
daha çok tanınıyor.

 Kendi içinde epeyce çoğulcu ve sentezci

 Anti-sekter, anti-otoriter, daha eşitlikçi, sosyo-politik ilgi düzeyi 
yüksek

 Klinik psikolog ağırlığı belirgin



Dergileri / Yayınları

 Psychoanalytic Dialogues

 Relational Perspective Kitap Dizisi (The 

Analytic Press)



Temel Kitaplar - 1
 1983. Object Relations in Psychoanalytic Theory (Greenberg &

Mitchell)

 1985. The Interpersonal World of the Infant: A View from 
Psychoanalysis and Developmental Psychology (Daniel Stern)

 1988. Relational Concepts in Psychoanalysis: An Integration
(Mitchell)

 1988. The Bonds of Love: Psychoanalysis, Feminism, & the 
Problem of Domination (Benjamin)

 1993. Oedipus and Beyond: A Clinical Theory (Greenberg)

 1996. Freud And Beyond: A History Of Modern Psychoanalytic 
Thought (Mitchell & Black)

 1999. Relational Psychoanalysis: The Emergence of a Tradition 
(Der: Aron & Mitchell)

 1999. The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the 
Sociology of Gender (Chodorow)



Temel Kitaplar - 2
 2000. Psychoanalytic Treatment: An Intersubjective Approach 

(Stolorow, Brandchaft, & Atwood )

 2001. A Meeting of Minds: Mutuality in Psychoanalysis (Aron)

 2003. Relationality: From Attachment to Intersubjectivity
(Mitchell)

 2004. The Present Moment in Psychotherapy and Everyday Life 
(Daniel Stern)

 2005. Relational Psychoanalysis, Vol. II: Innovation and 
Expansion (Der: Aron & Harris)

 2005. Influences & Autonomy in Psychoanalysis (Mitchell)

 2005. Infant Research and Adult Treatment: Co-constructing 
Interactions (Beebe & Lachmann)

 2005. Forms of Intersubjectivity in Infant Research and Adult 
Treatment (Beebe)

 2007. Relational Theory and the Practice of Psychotherapy 
(Wachtel)



İlişkisel Matriks
 Mevcut kişilerarası ilişkiler

 Eski kişilerarası ilişkiler

 İçselleştirilmiş nesneler (ötekiler) ve ilişki örüntüleri

 Analist-analizan (terapist-danışan) ilişkisi

 Kişilik, erken yaşlarda ebeveynler ve diğer önemli 
figürlerle kurulan ilişkiler matriksinden türer

 Psikolojik gerçekliği görüntülemenin en yararlı yolu, onun 
hem psişe-içi hem de kişilerarası alanı kuşatan bir ilişkisel 
matris içinde işlediğini düşünmektir.  

 Zihin, ilişkisel alanın düzenlenmesi kadar kendiliğin 
düzenlenmesini de ilgilendiren motivasyonlarla işler. 
Kişilerarası ve psişe-içi alanlar, ustaca ve karmaşık bir 
biçimde birbirini yaratır, dönüştürür ve birbirine nüfuz 
eder.



Motivasyon

Klasik

 Biyolojik temelli cinsel ve 

saldırgan dürtüler

 Dürtüler, yaşantı ile 

değişmezler

 Dürtü-çatışkı modeli

İlişkisel

 İlişki ihtiyacı/arayışı

 Arzular ve itkiler ilişkisel bir 

bağlamda şekillenirler

 İlişki-çatışkı modeli



Çatışma

 Dürtü modeli, dürtüler ve savunmalar arasındaki 
ve daha sonraki yapısal teori içinde de id, ego ve 
süperego gibi ruhsal failler arasındaki çatışmaya
büyük önem vermiştir. 

 Kohut’un gelişimsel-duraklama modeli çatışmanın 
önemini azımsayarak, onun yerine psikolojik 
büyümenin ön koşulları olarak gelişimsel 
ihtiyaçların ifade edilmesini ve çevresel faktörlerin 
önemini vurgulamaktadır. 

 İlişkisel yaklaşım ise üçüncü bir seçenek 
önermektedir: İlişkisel-çatışma modeli. 



İlişkisel-Çatışma Modeli

 Bu model de dürtü modeli gibi insan deneyimindeki 
merkezî psikodinamik mücadelenin, güçlü arzular, istekler 
ve korkular arasındaki çatışmayı içerdiğini kabul eder. 

 Fakat gelişimsel-duraklama modeli gibi zihnin temel 
parçalarının dürtü türevleri değil, ilişkisel gruplaşmalar 
olduğunu düşünür. 

 Bu modelde, merkezî psikodinamik çatışmalardaki 
karşıtlıklar; ilişkisel yapılanmalar, herhangi bir ilişkide 
kaçınılmaz olarak var olan çatışmalı tutkular; çeşitli önemli 
ilişkiler ve özdeşleşmeler arasında ister istemez birbirine 
zıt olan, birbiriyle rekabet eden taleplerdir.



Gelişim - 1

Klasik

 Freud’un psikoseksüel gelişim 

teorisi oldukça çizgiseldir ve 

cinselliğe aşırı merkezi konum 

verir 

 Sırayla geçilen oral, anal, fallik, 

latent, genital dönemler

 Her dönemin belli meseleleri 

başarılı bir şekilde aşılamazsa 

çocuk o döneme takılıyor 

(fixation) ve ileri yaşlarında o 

takıldığı döneme uygun 

psikopatolojiler sergiliyor. 

İlişkisel

 Gelişim çizgisel değil. 

 İnsan gelişiminin değişik 

kendilik (self) sistemleri, 

örüntüleri, temsillerinin 

eşzamanlı olarak evrilen, 

birbirini etkileyen karmaşık bir 

ilişkisi olduğu görüşü oldukça 

ağırlık kazanmış durumda.

 Multifinality [çoklu-sonuç?]

 Equifinality [eş-sonuç?]

 Açık sistem



Gelişim - 2

Klasik

 Bebek, pasif bir alıcı 

konumundan başlar ve 

giderek aktifleşir

İlişkisel

 Bebeğin çevresiyle ilişkiselliğinin 

sürekli ve aktif bir şekilde 

yeniden örgütlenmesine 

dayanan bir gelişim modeli

 Duygulanım ayarlamasına 

(affect regulation) merkezi 

önem

 Öz-ayarlama (self-regulation)

 Karşılıklı ayarlama (mutual 

regulation)

 Öz-örgütlenme (self-

organization)



Freud bebekleri ne kadar tanıyordu?
 Kendilik ve öteki temsillerinin oluşmasından önce, henüz 

bebeğin sembolizasyon kapasitesi gelişmemişken, doğumdan 
itibaren ilişki/etkileşim örüntülerinin bebeğin zihninde temsil 
edildiği gösterilmiş durumda. 

 Örneğin, 1-2 haftalık bebekler diğer nesnelerle karşılaştırıldığında 
insan yüzüne karşı daha çok ilgi gösteriyorlar. 

 Ek olarak, parçalara ayrılmış ve karıştırılmış insan yüzü 
resimlerinden daha çok bütünlüğü olan insan yüzü resimlerine 
ilgi gösteriyorlar. 

 Ayrıca bebeklerin, doğduktan sonraki 15 gün içinde annelerinin 
sesini, kokusunu ve yüzünü, yabancılarınkine göre tercih ettikleri; 

 doğumdan sonraki birinci günde kendi seslerini 
ayırdedebildikleri; 

 3-4 aylıktan itibaren algılarına bağlı olarak beklentiler geliştirip, 
beklentilerine uygun eylemlerde bulunabildikleri; 



 2-3 aylıktan itibaren gelişkin bir hafızaya sahip oldukları ve 
negatif duygulanımın hatırlamalarını zorlaştırdığı; 

 gelişkin bir zaman ve mekan algısı ile doğdukları; 

 3-4 aylıktan itibaren duygularını yüz mimikleriyle ifade 
edebildikleri ve karşılarındaki kişinin yüz ifadesinden ve ses 
tonundan duygusal durumuna dair çıkarımda 
bulunabildikleri; 

 3-5 aylıktan itibaren şematik modelleme yapabildikleri; 

 algıladıkları verileri değişik algı kanalları arasında transfer 
edebildikleri; 

 basit kategorileştirme becerisine sahip oldukları bir çok 
bilimsel çalışma sonrasında ortaya konmuştur. 



İki-kişilik Psikoloji

 Bütün bu bulgulara dayanarak psikanaliz alanında çığır açan 
araştırmaları yapan Daniel Stern ve Beatrice Beebe gibi klinisyen-
araştırmacılar, anne-bebek ilişkisinin mikro-süreç analizleri 
üzerinden bebeğin doğumundan itibaren, yani sembolleştirme-
öncesi evrede bile, oldukça zengin ve karmaşık bir zihni temsil 
kapasitesine sahip olduğunu; 

 zihinsel olarak temsil edilenin de nesnelerden (ötekilerden) önce 
nesnelerle kurulan ilişki örüntüleri olduğunu; 

 bebeğin duygulanımını sürekli olarak kendi içinde ve nesnesiyle 
ilişkisinde karşılıklı olarak düzenlediğini [regulation]; 

 bu duygulanımı düzenleme/düzenleyememe ekseninin bebeğin 
ruhsal dünyasının zihni temsiller üzerinden yapılaşmasında temel 
belirleyen olduğunu; 

 dolayısıyla bebeğin psikolojik örgütlenmesinin, klasik psikanalizin 
vazettiği kapalı bir sistemi öngören tek-kişilik bir paradigmayla 
anlaşılamayacağını göstermişlerdir. 



Analitik Çerçeve

Klasik

 Haftada 3-5 seans

 Divan

 Psikanalizle psikanalitik 

terapiler arasında keskin 

ayrım 

İlişkisel

 Daha esnek 

 Çerçevedeki sınır geçişlerini 
(ihlallerinin değil) kaçınılmaz 
olarak görerek klinik 
malzemenin önemli bir 
parçası haline getirme

 Psikanalizle psikanalitik 
terapiler arasındaki ayrım 
giderek silikleşiyor

 Sıklık daha az olabilir

 Divan şart değil

 Bütünleşik yaklaşıma daha 
açık



Analitik Tutum

 İlişkisel yaklaşımlar hastayla daha doğal, insani 

ve sahici teması savunurlar.

 Klasik yaklaşımın mesafeli entellektüel 

tutumundan veya klinik metodolojisinden uzak 

dururlar. Klasik analistlerin sıkça algılandığı gibi, 

soğuk, vakur, steril ve duygusuz bir makine 

görünümü vermezler.



Yansızlık

Klasik

 Yansız [neutral] kalabilen, 

ayna gibi durabilen, yalnızca 

hastanın kendisine aktardığını 

yansıtan bir analist/terapist 

tasavvuru

İlişkisel

 Yansızlık mümkün değil

 Çünkü analistin kendi 

öznelliğini askıya alabilmesi 

mümkün değil

 Gayri-insani

 Yansız olamayız ama kendi 

öznelliğimizin olabildiğince 

farkında olabilir ve bunu 

terapötik amaçlarla 

kullanabiliriz



Yansızlık

 Perhiz (Abstinence) (Freud)
 Hastanın dürtüleri tatmin edilmez

 X: Değer-yüklü bir teorik inanç sistemine dayanır ve geriletici aktarım 
nevrozuna neden olur (iatrojenik tepki)

 Anonimlik (Anonymity )(Freud)
 “Analist bir ayna gibi olmalıdır”

 X: Sürecin etkileşimsel doğasını inkar eder

 Eşit-mesafelilik (Equidistance) (A. Freud)
 İd, Ego, & Superego’ya eşit mesafede durmak > nesnellik

 X: Değer-yüklü bir teorik inanç sistemine dayanır

 Empati (Empathy) (Kohut)
 Hastanın öznelliğine dair nesnellik; analistin kendi psikolojik organizasyonunu 

askıya alması

 İlişkisel yaklaşıma göre yansızlık ilkesi sadece bir mittir 
(büyüklenmeci savunmacı bir yanılsama)



Aktarım
Klasik

 Tekrarlayıcı zorlantı 
(Repetion compulsion)

 Yer değiştirme 
(Displacement)

 Dürtü kökenli ve psişe-içi

 Geçmişten bugüne

 İçsel olanı analistle şimdi-ve-
burada etkileşimi üzerinden 
dış dünya ile ilişkilendirme 
(M. Klein)

 + Savunma mekanizmaları 
(A. Freud)

 Aktarım nevrozu

İlişkisel

 + Şimdiki bilinçdışı

 Psişik gerçekliğin örgütleyicisi: 
Analizanın analitik ilişki 
deneyimini kurgulamak ya da 
asimile etmek için kullandığı 
birincil örgütleyici örüntüler ya 
da şemalar

 Bireysel ya da ruhsal-içi değil

 Bugünkü, süren analist-hasta 
ilişkisinden kökenlenen (ortak 
kurgu)

 İki-kişilik aktarım/karşı-
aktarım etkileşimi (Mitchell)

 Tamamen çözülemez; bir 
dereceye kadar yumuşatılabilir



Aktarım Mekanizmaları
 Yer Değiştirme (Displacement)

 Klasik kuram, ruhsal-içi bir süreç

 Zihni temsildeki eski nesnenin yeni nesneyle (terapist) yer 
değiştirmesi

 Özellikle nevrotik düzey için geçerli

 Yansıtma (Projection) 
 Özellikle karakter bozuklukları için geçerli

 Terapistin imgesi hastanın kendilik örgütlenmesinin bir parçasını temsil eder 
hale gelir

 Yansıtmalı Özdeşim (Projective identification)
 M. Klein: ruhsal-içi, tek-kişilik

 Bion & Ogden: kişilerarası, iki-kişilik
 Kendilik-yansıtması

 Öteki’nin yansıtılan parça ile özdeşimi  ve buna uygun hali/eylemi 
(terapide terapistin özdeşim kurduğu bu parçayı kapsaması ve uyarlaması)

 Öteki’den gelen parçanın kendilik tarafından yeniden içe alımı (terapide, 
uyarlanmış, ‘zehri’ bir miktar alınmış olarak)



Karşı-aktarım

Kavramın Kısa Tarihi

 Freud’un klasik yaklaşımı
 Analistin hastaya aktarımı

 Engel

 Dar yaklaşım

 Heimann (1950)
 Hastanın bilinçdışını anlamada önemli bir araç

 Hastayla paylaşmak yok

 Relational
 Analist ve hastanın ortak yaratımı

 Terapi çerçevesi için faydalı olacağı düşünülüyorsa, hastayla 
paylaşılabilir



Karşı-aktarım mekanizmaları - 1

 Yansıtmalı Özdeşim (Projective Identification)
 M. Klein: ruhsal-içi, tek-kişilik

 Bion & Ogden: kişilerarası, iki-kişilik
 Kendilik-yansıtması

 Öteki’nin yansıtılan parça ile özdeşimi  ve buna uygun hali/eylemi 
(terapide terapistin özdeşim kurduğu bu parçayı kapsaması ve uyarlaması)

 Öteki’den gelen parçanın kendilik tarafından yeniden içe alımı (terapide, 
uyarlanmış, ‘zehri’ bir miktar alınmış olarak)

 Role-responsiveness (Sandler)

 Hasta bilinçdışı şekilde analistte duygular uyandırır ve 

sonra analistin bu yansıtmayla uyum içinde eyleme 

geçmesi için dürtükler.



Karşı-aktarım Mekanizmaları - 2

 Karşı-aktarım Canlandırması (enactment)

 Aktarım/karşı-aktarım boyutlarının birbirine 

kilitlendiği örtük anlar

 Yansıtmalı Özdeşime benzer

 Sözel olmayan boyutlar

 İlişkisel Kuramlar

 Öznelliklerarası ve her zaman mevcut

 Aktarım ve karşı-aktarım her zaman kopmaz biçimde 

bağlantılı



Psikanalitik Dönüşüm Mekanizmaları

Klasik

 Abreaksiyon

 Yorum üzerinden içgörü

(duygulanımsal)

 Aktarım analizi

 Tarihsel hakikat

İlişkisel
 Yeni bir ilişkinin rolü

 Yeni bir nesne olarak 
analist/terapist

 Terapistin işlevinin ve duygusal 
tutumlarının içselleştirilmesi

 Düzeltici duygusal deneyim

 Örtük ilişkisel öğrenme (Stern)
 Procedural Hafıza

 Aktarım/karşı-aktarım 
canlandırmaları

 Yırtık tamiratı (rupture 
repairments)

 Empati

 Hastanın bütünleşmeye yönelik 
içsel güdüsü

 Anlatısal hakikat



Kurumsal

Klasik

 Resmi psikanaliz

 Ulusal enstitüler ve IPA

 Muhafazakarlık

 İçe kapalı

İlişkisel

 Büyük ölçüde IPA-dışı, 

bağımsız yapılar

 Daha esnek, revizyonist

 Özgürlükçü / devrimci

 Kendi dışındaki gelişmelerle 

diyalog ve etkileşim arayan



Bilim Alanında Zeitgeist

 Freud’un zamanındaki Newton (mekanik) fiziği ve 
termodinamik enerji kuramlarının hakimiyeti yerine:

 Kuantum fiziği – Kaos teorisi

 Dinamik sistemler kuramı

 Poincar: “Bilimin amacı, dogmatiklerin basitçe 
varsaydıkları gibi şeylerin kendileri değil, şeylerin 
aralarındaki ilişkilerdir; bu ilişkiler dışında 
bilinebilecek bir gerçeklik yoktur.”

 Karmaşıklık kuramı

 Heisenberg ilkesi: “Gözleyen gözleneni değiştirir”

 Hakim Zeitgeist: Daha bütüncül ve ilişkisel bakış



Psikoterapi Araştırmalarından 

İlişkinin Önemine Destek

 Ekollerden bağımsız olarak psikoterapideki dönüşümü/iyileşmeyi hangi 
faktörlerin sağladığı sorusunun peşinden giden onlarca araştırmanın 
vardığı özet sonuç şudur: 

 1) Terapi sürecinde yaşanan değişimin % 40’ı terapi-dışı faktörlere 
bağlıdır. 

 2) Değişimin %15’ı plasebo etkisidir; hastalar terapide oldukları için 
iyileşecekleri yönünde bir beklenti geliştirmekte ve bu beklentinin bizatihi 
kendisi %15 oranında terapötik değişimi etkilemektedir. 

 3) Her ekolun kendi teorik çerçevesi içerisinden geliştirdiği ve kıskançlıkla 
savunduğu özgül terapi teknikleri terapötik dönüşümün sadece % 15’ini 
açıklamaktadırlar. 

 4) Kalan %30’luk pay ise ekol farkı gözetmeksizin ortak faktörler olarak 
tanımlanan terapiste ya da terapi ilişkisine dair faktörlerdir. 

 Görünen o ki terapi ilişkisinin kalitesi, özgül terapi tekniklerinden iki kat 
daha önemlidir. Bu bulgu, terapi ekollerini enine kesen genel bir bulgudur 
ve ilişkisel psikanalizin genel çerçevesiyle tamamen uyum halindedir. 


