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DERLEMELER REVIEWS 

SELF PSIKOLOJIDE TEMEL KA VRAMLAR 

-BASIC CONCEPTS OF SELF PSYCHOLOGY-

Do~ . Dr. Can TUNCER*, Dr. Kaylhan Oguz KARAMUSTArALIOCLU** 

<jZET: Self ptikoloji psikopatolojisinin etyolojisi hakkmda yeni kavramlar getirmi§tir. Yiikselme 
istek~ hedefler, beceri ve ustal1klar selfin ii9 kutbunu olu§turur. Psikopatolojinin geli§mesi i9in 90-
cuk en az iki kutupta tekrarlayan giicliikler ya§Oml§tlr. 

Anahtar sozciikler: Self psikoloj~ self-obje, ii9 kutuplu self. 

SUMMARY: Self psychology has brought new concepts about the etiology of psychopathology. 
The poles. of the tripolar self consist of ambitions, goals, talents and skills. For psychopathology to 
develop the child should have experienced repeated difficulties at least at two poles. 

Key words: Self psychology, self-object, tripolar self~ 

G1R1~ 

Self psikolojinin temelini Kohut ve arkada~la
nnm ~e~itli ~ali~malari olufSturur (1, 2, 3, 4). Ko
hut'un bu konudaki kitaplari son ydlarm en bii· 
yi.ik yankdar uyanduan kitaplan arasmdad1r. 

Geleneksel psikoanalizden temel farkhhk Fre
ud'un ayartlcihk teorisinin terk edilmesinden 
kaynaklamr. Kohut'un bilhassa odipal olmak Uze
re ~tati~malann varhgmda hi~;bir ~Uphesi yoktur. 
(jdipal donemde eri~kinin a~;1k cinsel faaliyetle
rinden ~ok ebeveynin ~;ocuga kar~1 empatik ce
vaplan spesifik bir ~ekilde bozulm~tur (1, 2, 4). 
Empatik cevaplann ba~ansizhklari niyet di~Idir 
ve ebeveynin kontrolliniin otesinde olup kokenin· 
de ebeveynin kendi psikolojik kisithhgl bulun
maktadu. 

Geleneksel psikoanalitik dii~iinceden temel 
farkhhklardan bir tanesi de terapotik de~i~meyi 
neyin olu~turdu~udur. Geleneksel psikoanalizde 
yorumlama psikoanalistin esas terapotik ~aaliyeti 
olarak goriilUrken self psikolojide terapistin akta
nm ili~kisi i~tinde yaratti~1 deneyimin onemi vur
gulamrken yorumlama bu aktanm ili~kisinin sa· 
dece bir yonU olarak goriilmii~tiir ( 2, 4 ). 

Self psikoloji psikoz, nevroz ve borderline hal
lenni aytranm ebeveyn veya ebeveyn roliinde 
olan ki~inin empatik ba~ai'IsiZhklarmm erkenli~i 
ve yaygmh~I oldu~u sonucuna varmllltir (2~ Ebe· 
veynlerin ihmallerinin ka~timlmaz sonucu olan 

geli~imsel kesilmelerin psikopatolojiyi a~;Ikladi~I· 
01 dii~iiniir. Bu durum yetersiz ~toziimlenmi~ ~;a
tJ~mal811n diirtiilerin doyurulmas1 i~in ~ekil de
~i~tirmi~ ~abalar olan semptom olu~turmas1 veya 
~ab~malann daha b~ar1 ile ~ozUmlendi~i nokta
lara regresyonun psikopatolojiyi yansittl~I kavra· 
mmdan farkhd1r (2, 4). 

Empati kavram1 self psikolojide biiyiik onem 
kazantr. Ebeveynlerin tekrarlayan empatik ba~a
rlsiZhklarl ve ~ocuklann buna cevaplan nerdeyse 
tiim psikopatolojinin kokenini olu~turur (1, 2, 5 ). 

Empati birisinin duygular1, dii~iinceleri ve gU
diilerinin halihazuda b~kas1 tarafmdan idrak edi· 
lerek i~;ten olarak anla§Ilmas!dir. Ba~kasma kar~1 
iyi olmaktan farkl!dir ve ba~kalarmm deneyimle
rini onlarm kendine ozgU perspektiflerinden ent
rensik olarak ayrrt etmektedir. " Ben onlann ye
rinde olsam ne hissederdimden" farkltd!r (2). 

SELF-OBJE VE SELF-OBJE 1L1~K1LERt 

Kohut terapotik ili§kisi esnasmda bir hastanm 
kendini ayn ki~i olarak de~il de kendinin bir 
uzant1s1 olarak gormek ihtiyacmda oldu~unu 
fark etti. Hasta Kohut'un cevaplannm anmda ve 
tamamen kendisinin ger~ekte kar~liayamad!~l be
lirli ihtiya~;lanm doyurmasm1 istiyordu ki en 
azmdan b~kalan tarafindan kar§IianmasJ gere· 
ken bu i~; ihtiya~;lan Kohut self-obje ihtiya~;lar1 
olarak isimlendirdi (1, 2, 3). Kohut'un ~ok onem 
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verdi~i empatik b~ariStzhklar self-obje ili§kileri
nin normal yoniinde de olu§ur. 

Obje ihtiyac1 ise self-obje kavrammdan farkh
du. Obje ihtiyacmda di~er ki§i otonom obje 
fonksiyonu goriir ve ba~tmstz bir inisiyatif mer
kezidir. Objeler kim olduklanna gore de~er kaza
mrlar. Self-objeler ise i~ fonksiyonlar1 ve sa~la
dJklarJ emosyonel stabiliteye gore deeer kazamr· 
lar. Self-obje ihtiya~lannm kar§ilanmasi kar§da
yandan onemlidir (2, 3). 

Geli§imsel olgunla§maya u~ramalanna ra~men 
empatik olarak do~ru self-objelere her zaman ih· 
tiyactmtz vardu. Kohut genelde kabul edilen obje 
geli§im ~izgisi dt§mda buna paralel bir self-obje 
geli§im ~izgisinin de oldu~unu belirtmi§tir. Be
beklikte self-obje ihtiya~lan sonsuz ve yo~undur 
ve dt§tan kar§ilanmahdu. Qocukluk boyunca an
neden giderek artan uzakla§ma tolere edilir. Ba
banm rolU onem kazanu ve sonra istekli olarak 
ebeveynin yerini ba§kalar1 (o~etmen, arkada§ 
gibi) alabilir. Ergenlik ~a~mda akran grubu en 
onemli self-objedir. Self-obje olarak kimin ve 
neyin hizmet etti~inin geni§letilmesine ek olarak 
sa~hkh birey muteber, siirekli ve daha once self
objelerden beklenen ~e§itli fonksiyonlan iizerine 
alan endopsi§ik yapilar geli§tirir (1, 2). 

SELF-OBJE AKTARIMI VE IHTlY AQLARI 

Hastalan Kohut'u kar§Ilanmam~ self-obje ih
tiya~lanm yanSttan yeni grup aktanmlan a~llda
maya yoneltti. Ba§langi~ta aynalama ve idealizas
yon diye iki ana tip aktanmJ a~JkladJktan sonra 
alter ego veya benzerlik adm1 verdi~i bir ii~iincti
stinii ekledi. 

Aynalama (mirroring): Ki§inin sa~m1 taradJk· 
tan sonra aynaya nasll gortindiigunii gonnek Uze
re baktt~J gibi hasta siirekli ve yo~un olarak Ko
hut'un cevaplarma bakarak ne de~erde, iyilikte 
ve k1ymette oldu~unu belirlemeye ~alJ§maktay
di. Tamamen onaylayan gibi goriinen dJ§mdaki 
hi~bir cevap kaldmlu gibi de~ildi ve hastaya oz 
gtivenini kaybettirmekteydi (2). 

Ebeveynlerin ~ocuklara sevindirici cevaplar1 
(annenin goziindeki panltJ gibi) ~ocu~un geli§imi 
i~in elzemdir. Bu cevap ~ocu~a ozde~er ve kiY· 
met hissi olarak yansu ve i~ ozsaygiyt olu§turur 
(2). Ebeveynlerin aldtrmazllk, hostilite ve a§m 
ele§tirme cevaplarJ a§a~t de~er olarak yanstr ve 
sonu~ olarak ~ocugun assertivitesini inhibe eder 
(1, 2). 

TUm ebeveynler ~ocuklarm tUm ihtiya~lannm 
kar§Ilanmayaca~t ve kar§llanmamasi gerekti~ini 
bilir. 2 ya§mda ~ocugun nereye giderse gitsin to
pu bir yerlere atabilmesi b~ar1du. 8 ya§mda ~o
cuga ise ayn1 konuda hayranhk uyanduan bakl§ 
yanh§tJr ve dolaytsJ ile yiktcJdu. Tamamen empa
tik olabilmek i~in aynalama cevaplan geli§imsel 
olarak uygun ve san.imi olmahdtr (2, 5). 

ldealle§tirme (idealizing): Bizim kendimizi ya-

200 

kmmda veya beraberinde emniyette rahat ve 
kin hissedecegimiz birisine ihtiyact~tz1 goste ~-
Q k d.. .. d' . . k rtr. ocu U§UP tzmt vurma ta ve opiicUk i~in • 
neve babasma ko§maktadtr. Bilinen tJbbi bir: 
re~ olmadt~I halde a~n kaybolmaktadtr. Ge 
dt§ bir obje J~ fonksiyon gormekte, sakinle§t~~ 
me ve rahatlatmaktadtr (2). 

Diger seff-obje ihtiya11Ian ile birlikte ideal(~. 
ti.ren .. ihtiya~lann olgunla§m~nda da geli§imset 
btr sure~ vardu. Ba§langi~ta tdealle§tirilen anne. 
baba imagosu ile birle§me i11in bir arzu vardn 
Sonra boyle bir gil~ kayna~mm yakmmda olm~ 
ihtiyac1 vardtr. Netice .olarak olgufi ki§i stres 
a~mda .a~ka~~§lan veya ailenin yardtma hazu ola
btlece~mt biltrse doyumludur. 1~ kapasite artttk· 
~a self-ob~ ih tiya11lannm y~~unlu~u azahr (1, 2). 

Benzerhk/Alter ego (twmship/alter ego): Ko
hun self-obje ihtiya~lannm bu ii~i.ilciisiinde ba~
ka insanlara bir dereceye kadar benzedi~ini his
setme ihtiyact ile ilgilendi. Babast tra§ olurken 
kii~iik babasmm yanmda durmakta ve bt~akstz ji
letle o da tra§ olmaktadu. Bu tip deneyimler bq. 
kalan gibi oldu~umuz ve cemiyetle ba~lantdt o(. 
du~umuz hissine yoneltir. 

Ba§langt~ta yakmhk nitelikle birle§mi§tir, fa. 
kat geli§me lie birlikte farkh olabilmek i~in tole
rans artml§tu. Adolesan akran grubunda ba§ta gi
yim olmak ilzere farkhllk olmast tehdit edicidir. 
Olgun eri§kinlikte mesleki derneklerde mesleki 
yakmhk hissinden memnuniyet, taktm olarak 
sporda kazanmaktan gurur duyanz. Fakat aynt 
zamanda farkhhklann olmasma saygt duyartz ve 
ve farklth~Imtzdan dolay1 saygt duyabiliriz (1, 2). 

UQ KUTUPLU SELF VE GELl!;lMEst 

Self psikolojiye gore do~ru aynalama netice
sinde ~ocukta hayat i~in yilkselme h1rs1 ve CO§· 

kunluk gell§ir. Anne-baba ile idealize olmak, 
bundan gil11 ve rahatltk sa~lamak neticesinde ~o
cukta kendi yoniinil ~izebilme ve mticadeleye 
yonelik fakat ger~ek~i hedefler olu§turma yete
ne~i geli§ir. 

Yiikselme istegi ve hedefler Kohut'un il~ ku· 
tuplu self tanllllmda iki kutbu temsil eder. Beceri 
ve ustallklar da ii11ilncil kutbu olu§turur. U~iilcti 
kutupta benzerlik veya alter ego self-obje ili§kile· 
ri ile geli§ir. Psikopatolojinin geli§mesi i'rin ~o
cuk kutuplannm en az iki tanesinde olduk~a tek· 
rarlayan gii~liik dilzeni ile kar§tla§mahdtr (1, 2). 

tlz gilveni silrdilren, selfi sakinle§tire~ yaptlar 
Kohut'un "transmuting internalization" dedi~i 
bir sUre~ boyunca geli§ir. Bu terim ozde§le§me 
(identification)den farkhdtr. tlzde§le§mede ba§· 
ka birinin neredeyse ttimden internalizasyonu 
vard1r. Transmuting intemalization'da ise self· 
objelerin par11alan internalize edilmi§tir. Qocu· 
~un bulu~ yetene~ine ba~h olarak de~i§ikli~e 
u~ratJhp sonra kendi psikolojik ihtiya~lannm 



I nmas1 i~in kendine ozgti bir §ekilde ~ocuk 
kar§I a · 'I bil' (2) tarafmdan birle§tiri e u . 

SONUQ 

Self psikoloji geleneksel psikoanalitik tekni'~e 
katkJiarda bulun~ak psikopat~loji~i~ a~Iklanma-
51 ve tedaviye yem boyutlar gettrmJ§tir. 
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