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ÖZET

Psikanaliz ve ergenlik bilimi ayný tarihte ortaya çýkmalarýna
karþýn aralarýndaki iliþki oldukça karmaþýktýr. Psikanalizin ilk yýl-
larýnda ergenlik sorunlarýnda pedagojik yaklaþýma önem verilir-
ken, son otuz yýlda psikiyatrik yaklaþým ön plana geçmiþtir. Bu
yazýda ergen psikanalizi tarihinin kýsa bir özeti yapýlmaya ve
önemli yazarlarýn görüþlerine yer verilmeye çalýþýlmýþtýr

Anahtar Kelimeler: Ergenlik, ergenlik psikanalizi, psikanaliz
tarihi.
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SUMMARY

Adolescence and Psychoanalysis

Although psychoanalysis is contemporary with science of adoles-
cence, their relation is very complex. At first, psychoanalysis has
prefered to handle adolescent problems pedagogically. In the
past 30 years psychiatric approach has become more valid, in
this domaine. The aim of this article is to make a brief summary
of the history of adolescent psychoanalysis and review the theo-
retical approches of some authors.

Key Words: Adolescence, adolescent psychoanalysis, history of
psychoanalysis.

GÝRÝÞ

A. Freud, 18 Eylül 1957’de Worcester Ergen Rehberlik
Merkezinin 35. kuruluþ yýldönümü dolayýsýyla yaptýðý
konuþmada, ergenliði psikanalizin üvey kardeþi
olarak tanýmlar. Kendisinin de ancak yirmi yýl aradan
sonra bu konuya eðildiðini ve bu alandaki psikanali-
tik bilginin yetersiz olduðunu kabul eder. Çocukluk
dönemi hakkýnda bilinenlerin yanýnda ergenlik döne-
minin ihmal edildiðini söyler. 

Oysa ergenlik bilimi ve psikanaliz, bilim dünyasýnýn
ikizleridir. Çünkü her ikisi de ayný tarihte, 1896’da
doðmuþlardýr. Ergenlikle ve gençlikle ilgilenen bir
bilim dalýnýn oluþumu, Burnham’ýn “Study of
Adolescence” adlý yapýtýndan yola çýkarak bu alanda
çalýþan Stanley Granville Hall’un 1896’da Gençlik
Bilimi (Hebelogy) kürsüsü kurmasý ile baþlar. Gerçi bu
kürsü kuruluþundan kýsa süre sonra kapanmýþtýr,
ancak ergenlik alanýndaki çalýþmalar sürmüþtür
(Huerre ve ark. 1996). S. G. Hall’un 1905 tarihinde
yayýnladýðý “Adolescence” adlý yapýtýnýn bugün bir
klasik olarak kabul edildiðini ve Hall’un 1909’da S.
Freud’u Clark Üniversitesi’nin yirminci kuruluþ
yýldönümünde konferanslar vermek üzere ABD’ye
davet eden kiþi olduðunu da eklemek gerek. 

Öte yandan, 1896, ayný zamanda psikanaliz
kelimesinin ilk kez bir bilimsel yayýnda kullanýl-
masýnýn da tarihidir. S. Freud Fransýz nöroloji dergisi
Revue Neurologique’de yayýnlanan “Nevrozlarýn
Etiyolojisi ve Kalýtým” baþlýklý yazýsýnda kendi ortaya
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attýðý bir neolojizm kelimesine ilk kez yer verir (Freud
S 1896). Yeni bilimin adý konmuþtur. 

Ýkizler arasýndaki iliþkinin yakýn ve zorunlu olduðu
kadar zor ve karmaþýk olduðu bilinir. Bilim
dünyasýnýn bu ikizleri arasýndaki iliþki de ayný özel-
likleri taþýmaktadýr. Bu yazýda ergenlik dönemi ve
psikanaliz arasýndaki karmaþýk iliþkinin tarihine
eðilmek hedeflendi. Bu zor ama zorunlu bir çaba ola-
caktýr. Zorunludur çünkü ergen psikanalizinin
bugününü deðerlendirmek, tarihsel süreç ele alýn-
madan yapýlamaz. Bu karmaþýk iliþkiyi ele almanýn
zorluðunu bir ölçüde aþabilmek ve görüþ açýlarý
arasýndaki farklýlýðý daha belirgin ve dolayýsýyla daha
anlaþýlabilir hale getirmek için, ergen psikanalizi tari-
hini bölümlere ayýrarak incelemeyi yeðledik. 

S. Freud’un Yapýtýnda ve Psikanalizin Ýlk Yýllarýnda
Ergenlik

Anna Freud haksýz deðildir. Konuþmasýný yaptýðý
1957’de psikanalizin doðuþunun üzerinden yarým
yüzyýl geçmiþ olmasýna karþýn ergen psikanalizi, hem
kuramsal hem de uygulama alanýnda doyurucu
düzeyde olmaktan uzaktýr. Oysa eriþkin psikanali-
zinde ve çocuklarla yapýlan psikanalitik çalýþmalarda
önemli ilerlemeler kaydedilmiþtir. 

Ergenlik-psikanaliz iliþkisinin baþlangýç dönemini
incelemek isteyen Olivier Oury, Viyana Psikanaliz
Derneði’nin ilk yýllarýnda yapýlan toplantýlar sýrasýnda
derneðin resmi sekreteri Otto Rank tarafýndan 1906-
1915 tarihleri arasýnda oldukça ayrýntýlý olarak tutu-
lan notlarý taramýþtýr. 

Stekel’in önerisi üzerine 1902’den itibaren çarþamba
akþamlarý S. Freud’un muayenehanesindeki bekleme
odasýnda yapýlan bu toplantýlardan söz konusu
döneme ait olanlar üzerinde çalýþan Oury, 250 otu-
rumdan 83’ünde, yani üçte birinde, ergenlik veya erin-
lik (puberté) üzerinde bir görüþ bildirildiðini, ancak
yalnýzca iki seansýn bütünüyle ergenlik dönemi sorun-
larýna ayrýldýðýný aktarýr. Bunlar, 17 Ocak 1912 tari-
hinde Sadger’in “Hebbel’in Ergenliði” adlý konferan-
sýnýn ve 16 Aralýk 1914 tarihinde Reik’ýn, erinlik
törenleri konusunda yaptýðý konuþmanýn yer aldýðý
seanslardýr. Doðrudan ergenliðin ele alýndýðý toplan-
týlarýn sayýsýnýn azlýðýna karþýn, mastürbasyon, inti-
har giriþimi, cinsel eðitim gibi konulara deðinildiðinde
ergenlik ve erinlikten mutlaka söz edilmiþtir. Ancak bu
toplantýlar sýrasýnda ergenlik dönemi konusunda bir
kuramlaþtýrma çabasýnda bulunulmamýþtýr (Oury
1996). 

Oysa, Sigmund Freud 1905 de yayýnladýðý “Cinsellik
Kuramý Üzerine Üç Deneme” adlý yapýtýnda erinliðin
kuramsal ve kültürel önemi üzerinde durmuþtur.
Freud bu dönemde ortaya çýkan önemli deðiþimin tüm
cinsel uyarýlarýn genital bölgelerin baþatlýðýnda yeni
bir hedefe, yani üremeye yönelmesi olduðunu belirtir.
Bu süreç boyunca cinsel arzularýn yöneleceði cinsel
nesne de saptanacaktýr. S. Freud’a göre cinsel nes-
nenin ilk taslaðý çocuklukta oluþur. Ergenlikte bu ilk
taslaktan yola çýkýlýr ve ensest yasaðý karþýsýnda
uygun yabancý nesnelere yönelir. Ancak cinsel nesne
somut bir kiþiye yönelmeden önce, bir nesne tasarýmý
(représentation) olarak ortaya çýkacaktýr. Yani düþlem-
lerin baþatlýðý söz konusudur. Ergenlik dönemi cinsel
yaþamý, düþlemlerden (fantasmes) oluþur. Ruhsal ve
bedensel geliþim süreçleri bir süre birbirleri ile doðru-
dan baðlantýlý olmadan ilerler. Bu, yoðun aþk duy-
gusunun cinsel bölgeleri de etkilemesi ve normal aþk
yaþantýsýnýn en önemli özelliði olan birlikteliðin
ortaya çýkmasýna dek sürer (Freud S 1905). 

S. Freud çarþamba toplantýlarýnda yapýlan tartýþ-
malarýn ýþýðýnda ergenlik konusundaki görüþlerini
geliþtirmiþtir. Mastürbasyon bunlardan biridir. 1909
tarihli “Fareli Adam” adlý yazýsýnda, hastalarýn sorun-
larýnýn kaynaðý olarak ergenlik döneminde yaptýklarý
mastürbasyonu gördüklerini ve çok da haksýz
olmadýklarýný belirtir. S. Freud’a göre bunun nedeni
ergenlik mastürbasyonunun çocukluk dönemindeki
mastürbasyonu hatýrlatmasý ve nevrozlarýn asýl kay-
naðýnýn da bu dönemde olmasýdýr (Freud S 1909). 

François Marty, ergenlik-psikanaliz iliþkisi açýsýndan
S. Freud’un yapýtýnýn üç ayrý okumasý olabileceðinden
söz eder. Birinci okuma, Freud’un çocuk cinselliðini
keþfetmesi ile ergenliði insan cinselliðinin oluþumun-
da sahip olduðu yerden indirmesidir. Bu keþfin
coþkusu, ilginin ve kuramsal çalýþmalarýn çocukluk
dönemi üzerinde yoðunlaþmasýna neden olmuþ ve
ergenlik bir anlamda deðerini yitirmiþtir. Yani o
döneme kadar eriþkin cinselliðinin baþlangýcý ergen-
likte görülürken, psikanaliz bu kanýyý temelinden
sarsmýþ olmaktadýr (Marty 1996). 

Bu okuma bir açýdan doðrudur; çocuk cinselliðinin
keþfi, psikanalizin hareket noktalarýndan biridir.
Ancak unutmamak gerekir ki, S. Freud’a göre
psikoseksüel geliþim iki aþamada olur. Ýlk aþama,
küçük çocukluk döneminin ödipyen çatýþmalarýnýn
uykuya dalmasý ve latans dönemine giriþtir. Ýkinci
aþama ise erinlikle baþlar ve çocuk cinselliðine normal
ve nihai hali verilmiþ olur. Öyleyse çocuklukta hazýr-
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lanan ergenlikte belirgin halini alýr (Freud S 1905).
Bazý yazarlar, S. Freud’un cinselliði erinlikten çocuk-
luða kaydýrmasýnýn, ergenliði sürekli savunma duru-
munda olmaktan kurtararak ergenlik kuramýnýn oluþ-
turulmasýný kolaylaþtýrdýðý görüþünü savunurlar
(Oury 1996). 

Marty’e göre, bir baþka açýdan bakýldýðýnda Freud’un
çalýþmalarýnýn çocuk cinselliði kadar ergen cinselliðini
de kapsadýðý öne sürülebilir. Psikanaliz ilk uygula-
malarýndan beri ergenliðe yer vermiþtir. Freud’un
birçok hastasý ergen ve genç eriþkin yaþ dönemine
girerler. Örneðin “Histeri Üzerine Ýncelemeler” adlý
kitabýnda sözünü ettiði Katerina ve ünlü hastasý Dora
18 yaþýndadýrlar. Psikanalizin ilk hastasý kabul
edilebilecek olan bir baþka ünlü hasta Anna O. ise,
henüz yirmili yaþlarýndadýr. Bu tedavi sýrasýnda S.
Freud’un ona bir genç kadýndan çok, bir ergen gibi
davrandýðý da açýktýr. 

Marty son olarak, S. Freud’un yapýtýnda ergenlikten
hemen hiç söz etmezken erinliðin sürekli ön planda
olmasýndan yola çýkarak üçüncü bir okuma önerir. Bu
noktada görüþler farklýdýr. Peret-Catipovic ve Ladame,
S. Freud’un yazýlarýnda ergenlik kelimesine erinliðe
göre çok daha az yer vermesini birkaç nedene baðlar-
lar. XX. yüzyýl baþýnda “Adoleszenz” ve “Adoleszent”
kelimeleri Alman dilinde çok sýk kullanýlan kelimeler
deðildir. Belki bu nedenle S. Freud’un Toplu
Yapýtlarýnda (Gesammelte Werke) ergenlik yerine erin-
lik (Pubertät) genç ve gençlik (Jugend, Jugendliche)
kelimeleri sýkça kullanýlmaktadýr. Öte yandan, S.
Freud’un mesleki eðitimi, onun nöroloji ve pediatri
çalýþmalarý týbbi yönü aðýr basan bir kelime olan
Pubertät’ý yeðlemesinin bir diðer nedeni olabilir (Peret-
Catipovic ve ark. 1997). 

Oysa Marty, S. Freud’un erinliði ön plana almakla
erinlikle ergenlik arasýnda bir ayýrým yaptýðýný ve
böylece, Oury’nin de belirttiði gibi, ergenliðin
psikanalitik kuramýnýn yolunu açtýðý görüþündedir.
Erinlik-ergenlik ayýrýmý üzerinde, daha sonra birçok
psikanalist, o arada aþaðýda deðineceðimiz gibi P.
Mâle ve P. Gutton da önemle duracaklardýr. 

Ýlk Psikanalistler; Pedagoji ve Psikanaliz

S. Freud’un, kiþiliðin oluþumunda çocukluk dönemi-
nin taþýdýðý önemi vurgulayan görüþleri gençlik
sorunlarýný ele alan pedagoglarý etkilemiþtir. O yýllar-
da gençlerin eðitimi ve genç suçluluðu pedagojinin
önemli konularýndandýr. Sorunlu ya da suçlu ergenin
çocukluðuna eðilmek, ergende çocuðu aramak, ergen
psikanalizinin ilk dönemi olarak tanýmladýðýmýz

“pedagojik dönem”in özelliðidir. S. Bernfeld, H. Von
Hug Hellmuth ve A. Aichhorn bu alanda çalýþan ilk
psikanalistlerdir. 

Ancak bu dönemin deðerlendirilebilmesi için önce,
tarihsel ve toplumsal hatýrlatmalar yapmak gerek-
mektedir. XIX. yüzyýl sonlarýnda dünyanýn yüzü
deðiþmiþ, Fransýz devrimi ve Napolyon savaþlarý sonu-
cu yeni devletler ortaya çýkmýþ, bilimsel ilerlemeler
endüstri ve ticaretin geliþmesi toplumsal ve ekonomik
güvenlik kavramlarýný önemli hale getirmiþtir. Bütün
bunlar “Babanýn egemenliði” kavramýný kuvvetlendir-
miþtir. Dönemin eðitim sistemi baskýcý ve toplumsal
kurumlar otoriterdir. Bu ortamda Alman dili konuþan
ülkelerde bir gençlik hareketi baþlar. 1896’da Berlin’de
Karl Fischer tarafýndan kurulan “Göçmen Kuþlar”
(Wandervogel) adlý gençlik örgütü kýsa sürede tüm
Alman ve Avusturya-Macaristan kentlerine yayýlýr.
Gençlerin okul, aile ve cinsellik alanýnda özgürlük
istedikleri bu harekete 1912’de Viyana’da kendi
örgütünü kuran Siegfried Bernfeld de katýlýr.
Bernfeld’in örgütü diðerlerinden feminist ve entellek-
tüel olmasý ve ergenlik sorunlarýna psikanalitik yak-
laþýmýn önemi üzerinde durmasý ile ayrýlacaktýr. 

1915’den beri Viyana Psikanaliz Kurumu’nun toplan-
týlarýný izleyen Bernfeld, 1919’da “Gençlik Kavramý
Üzerine” konulu tezinin oybirliði ile kabul edilmesi
sonucu kurumun üyesi olur. Ayný yýl kurumun yayýn
organý Ýmago Dergisinde, “Gençlik Hareketinde
Psikanaliz” baþlýklý bir yazý yayýnlar (Bernfeld 1919).
Yazýsýnda yer verdiði gençlik cinselliði konusundaki
önerileri çok tartýþýlýr olsa da, altýný çizdiði noktalar
özellikle o dönem için oldukça yenidir. Bernfeld önce-
likle ergenlerin cinsel gerçekliklerinin çocuklarýn ve
eriþkinlerinkinden ayrý ele alýnmasý gerektiði üzerinde
durur. Bu görüþ, bireyin psikoseksüel geliþim sorun-
salý açýsýndan çok önemli bir kuramsal ilerlemedir.
Bernfeld ayný þekilde o dönemin pedagojik görüþlerini
de eleþtirir. Gençlerin ilerde toplumun olmasýný iste-
diði kiþiler olarak deðil, kendilikleri olan bireyler
olarak görülmesi gerektiðini söylerken, bir yandan
çocuklarýn ayrý bir olgu olarak görülmesini öneren
Rousseaucu tezlere yaklaþýr, öte yandan eðitime yak-
laþýmýnda hakim sýnýflarýn, gençleri kendi istedikleri
biçimde yetiþtirmek için bir araç olarak kullandýklarýný
öneren Marksist görüþlerle yakýnlýk kurar (Givre
1996). 

Bernfeld, 15 Þubat 1922’de Viyana Psikanaliz
Kurumu’nda, S. Freud, H. Deutch, A. Aichorn, O.
Fennichel ve P. Federn’in de hazýr bulunduðu bir
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toplantýda yaptýðý konuþmada uzayan ergenlik
kavramýný ortaya atar (Marty ve ark. 1996). A.
Braconnier bu kavramýn daha sonra ergenlik üzerine
yapýlacak tartýþmalara ýþýk tutacak kadar önemli
olduðunu vurgular (Braconnier 1996). H. Sachs
tarafýndan analiz edilen bu genç psikanaliste göre,
ergenlik yaþa göre deðil süreye göre tanýmlanmalýdýr.
Bernfeld, ergenliði, birbirine paralel iki geliþim süreci
olarak görür. Bedenin fizyolojik geliþim sürecinde, cin-
sellik yetisi ile cinsel olgunlaþmayý birbirinden ayýrýr.
Cinsellik yetisi bir fizyolojik sürecin sonucunda
kazanýlýr. Cinsel olgunlaþma ise cinsel uyarýlarýn cin-
sel organlar düzeyinde algýlanmasý ve uygun yanýt-
larýn (ereksiyon, ejekülasyon gibi) verilmesini kap-
sayan ruhsal bir süreçtir. Burada cinsel olgunlaþ-
manýn karþýlýðý olan ve libidinal geliþimin sonucu
ortaya çýkan cinsel libidinal gereksinimlerle, uygun
cinsel uyarýlarýn yarattýðý gerginliðin bir nesne
dolayýmý boþaltýlmasý olarak tanýmlanan uygun cinsel
doyum söz konusudur. Erinliðin ortaya çýkmasý ile,
önce cinsellik yetisi ve cinsel libidinal gereksinimler
birbirinden ayrýlýr. Daha sonra cinsellik yetisi cinsel
olgunlaþma halini alýr. Son olarak da, cinsel libidinal
gereksinimler uygun cinsel doyuma dönüþür.
Bernfeld’e göre ergenliðin ruhsal geliþim sürecini
oluþturan bu son dönemdir. Onun uzayan ergenlik
olarak tanýmladýðý da bu süreçtir. Bernfeld, burada bir
normaliteden söz etmekte ve ergenlikte bedensel ve
ruhsal olgunlaþma arasýndaki süre farkýna dikkati
çekmek istemektedir. 

Braconnier’e göre Bernfeld’in narsisizm konusundaki
görüþleri güncel deðer taþýmaktadýr. Bernfeld’e göre
ergenliðin en önemli yönlerinden biri narsisizmin
dönüþümüdür ve ergenlikteki temel gerginlik “Gerçek
Kendilik” ile “Ýdeal Kendilik” arasýnda olur. Bu
dönüþüm kendini dile getirmede, kendi tutkularýný
gerçekleþtirme arzusunda, kendine güvende ortaya
çýkar. Bernfeld, Freud’un Cinsellik Kuramý Üzerine Üç
Deneme’sinde ele aldýðý insan yavrusunun olgunlaþ-
mamýþlýðý tezini geliþtirmiþtir. Öte yandan sonradan
üzerinde çok durulacak olan ve ergenliðin temel çatýþ-
masýnýn nerede aranmasý gerektiði tartýþmasýný da
baþlatmýþ olmaktadýr. Ergenliðin temel çatýþmasý S.
Freud’un önerdiði gibi libidonun erojen bölgelere
doðru yer deðiþtirmesi baðlamýnda nesne libidosu
yönünde mi, yoksa P. Blos’un ve daha sonra Fransýz
psikanalistlerinin öne sürdükleri gibi Ben’in nesne
libidosu ile narsistik libido arasýndaki zýtlýk yönünde
mi aranmalýdýr? Ya da çatýþma Bernfeld’in belirttiði
gibi narsistik libido etrafýnda mýdýr? Bugün de süren

bu tartýþma bir baþka yazýnýn konusu olacak kadar
önemli ve kapsamlýdýr. 

Bernfeld, psikanalitik görüþlerin pedagojide kullanýl-
masý ile gençlerin cinsel özgürlüðe kavuþabilecekleri-
ni de düþünmüþtür. W. Reich tarafýndan da öne
sürülen bu görüþler daha sonra doðrulanmasalar da,
psikanalitik kuramýn pedagojide kullanýmý S.
Freud’un ilgisini çekmiþ ve onun Hug-Hellmuth,
Aichorn gibi psikanalistlerin bu alanda çalýþmalarýný
cesaretlendirmesine yol açmýþtýr. 

Felsefe eðitimi gören ve analisti Isidore Sadger
aracýlýðý ile Viyanalý psikanalistlerle tanýþan Hermine
Von Hug-Hellmuth, kýsa süre içinde Imago dergisinin
yazarlarý arasýna girmiþtir. Birinci Dünya Savaþý’ndan
önce Viyana’daki hekim olmayan ilk ve tek psikana-
list olan Hug-Hellmuth ayný zamanda çocuk ve ergen
psikanalizi ile çok erken dönemde ilgilenmiþtir.
1912’den baþlayarak çocuk psikanalizi konusunda
yazýlar yayýnlayan ve Freud’un Küçük Hans olgusunu
izlerken önerdiði çocuk analizi sýrasýnda oyunun kul-
lanýmýný ilk kez uygulayan Hug-Hellmuth’un ergen
psikanalizi alanýndaki katkýlarý çok önemlidir ama
ayný zamanda skandallarla doludur. 1914-1915 yýl-
larýnda yazýlan ve savaþ nedeni ile ancak 1919’da S.
Freud’un önsözü ile yayýnlanan “Bir Genç Kýzýn
Güncesi” adlý kitabýn, onun öne sürdüðü gibi bir has-
tasý tarafýndan deðil kendisi tarafýndan yazýldýðýnýn
ortaya çýkmasý, neden olduðu ilk skandaldýr. Burada
bir genç kýzýn 11-14 yaþlarý arasýnda yaþadýðý cinsel,
toplumsal ve duygusal uyanmayý tüm açýklýðý ile kaðý-
da dökmesi söz konusudur. Hug-Hellmuth yýllardýr
savunduðu görüþleri bir hastasýnýn aðzýndan dile
getirmek istemiþtir. Marty’e göre bu kitap, ergenlik
döneminde erotik düþlemlerin önemi üzerinde dur-
masý ve cinselliði düþünce oluþumunun merkezine
koymasý nedeniyle önemlidir (Marty 1996). Hug-
Hellmuth, ergenlerle yapýlan psikanaliz uygula-
malarýnda psikanalitik çerçevede bazý deðiþiklikler
yapýlmasý gerektiðini de vurgular. Çocuk ve ergen
psikanalizi tarihinde ona çok özel bir yer veren
Geissmann, Hug-Hellmuth’un bazý ergenlerle divan
kullandýðýný, ancak yatar pozisyonun birçok ergende
analitik çalýþmayý engelleyen kaygýlara neden
olduðunu ve onlarla yüz yüze çalýþmanýn analizin
baþarýsýný azaltmadýðýný belirttiðini aktarýr
(Geissmann 1992). 

Hermine Von Hug-Hellmuth’un tarihsel süreç açýsýn-
dan bir diðer önemi, psikanaliz ve pedagoji arasýnda-
ki iliþkiye deðinmesidir. 1914’te yayýnladýðý “Çocuk



Psikanalizi ve Pedagoji” adlý yazýsýnda analistin
tedavi ve eðitimi birlikte yürütmesi gerektiðini belirtir
(Hug-Hellmuth 1914), 1921 tarihli bir baþka yazýsýn-
da da, psikanalistin terapöt ve pedagog olduðunu,
çocuk psikanalizinin hedefinin hem karakter analizi
yapmak hem de eðitim olduðunun unutulmamasý
gerektiðini söyler (Hug-Hellmuth 1921). Geissmann’a
göre burada tedavi edici pedagojiden ya da psikanali-
zin pedagojiye uygulanmasýndan çok, psikanalistin
eðitimsel gereklilikleri göz önüne almak zorunda
olduðunun altý çizilmektedir (Geissmann 1992). 

Bir yandan Alman kültürünün hakim olduðu ülkeler-
de uygulanan eðitim sisteminin katýlýðý sonucu
oluþan gençlik hareketlerinin yeni bir pedagojik yak-
laþýmý zorunlu kýlmasý, bir yandan da psikanalizin
nevroz ve perversiyonlarýn etiyolojisini ortaya çýkar-
masýnýn gençlerde görülen davranýþ bozukluklarýnýn
önlenmesinde psikanalitik yöntemlerin kullanýlabile-
ceði görüþü psikanaliz ve pedagojiyi birbirine yak-
laþtýrmýþtýr (Cifali ve ark. 1985). S. Freud’un 1907’de
çocuklarýn cinsel eðitimi konusunda Dr. M. Früst’e
hitaben yazdýðý yazýyý ve en yakýn takipçilerinden S.
Ferenczi’nin psikanaliz ve pedagoji üzerine 1908’de
Salzburg’da verdiði konferansý bu yakýnlaþmanýn ilk
örnekleri olarak sayabiliriz (Freud S 1907, Ferenczi
1908). Ancak bu yakýnlýk kýsa sürecektir. Barbey-
Thurnauer, Freud’un Zürihli papaz ve psikanalist O.
Pfister’in 1913’de yayýnladýðý “Psikanalitik Yöntem”
adlý kitabýna yazdýðý önsözde eðitimci psikanalistler-
den söz ederken ve onlara hastalýklarý önleme görevi-
ni verirken, ayný kitabýn 1924’teki ikinci basýmýnda
önsözünü geri çektiðini ve 1925’de A. Aichhorn’un
“Baþýboþ Gençlik” adlý yapýtýna yazdýðý önsözde bu
konudaki bakýþ açýsýný bütünüyle deðiþtirerek
“Pedagojik uðraþ ile psikanalitik çalýþma birbirine
karýþtýrýlmamalýdýr ve birbirlerinin yerine geçmeme-
lidirler.” dediðine iþaret eder (Barbey-Thurnauer
1989). 

Hermine Hug-Hellmuth’un neden olduðu ikinci skan-
dal, ablasýnýn oðlu olan ve onun ölümünden kýsa süre
sonra bakýmýný ve terapisini üstlendiði Rudolf Otto
tarafýndan öldürülmesidir. 7 Eylül 1924 gecesi mey-
dana gelen bu olay gerek psikanalizin çocuk ve
gençlere uygulanmasý, gerek ergenlik döneminde
ebeveyni öldürme düþlemlerinin önemi, gerekse ana-
listlerin yakýnlarýný analize almalarýnýn tehlikeleri
konularýnda çok önemli tartýþmalara ve tepkilere yol
açmýþtýr. Bu öldürme olayý o dönemin psikanaliz
karþýtlarý tarafýndan psikanalizin hastalara zararlý bir

yöntem olduðu savlarýna bir kanýt olarak kul-
lanýlmýþtýr. Olay sýrasýnda 16 yaþýnda bir ergen olan
Rudolf Otto da mahkemedeki savunmasýnda teyzesi
tarafýndan bir kobay olarak kullanýldýðýndan yakýn-
mýþtýr. Hug-Hellmuth’un trajik ölümünün analistlerin
kendi çocuklarýný veya yakýnlarýný analize almamalarý
gerektiðini göstermesi ve dolayýsýyla çocuk psikanali-
zinde aktarýmý gündeme getirmesi açýsýndan önemli
olduðu vurgulanýr (Barbey-Thurnauer 1989),
(Kayaalp 1994). Bu olay ergenliðin temel düþlem-
lerinden olan ensest ve ebeveyni öldürme düþlem-
lerinin ergen ruhsal yaþamýndaki aðýrlýðýný gösterme-
si açýsýndan da önemlidir. Ergen ensestsel arzularýnýn
yarattýðý tehlikeden uzaklaþmak için, anne baba
imgelerinden kopmak, yani anne babasýný simgesel
olarak öldürmek zorundadýr. Elbette burada trajik
olan, Rudolf Otto’nun bu düþlemi gerçeðe dönüþtür-
müþ olmasýdýr (Marty 1996). 

Ergen psikanalizinin ilk döneminin bir diðer önemli
ismi meslek yaþamýna öðretmenlikle baþlayan
Auguste Aichhorn’dur. Aichorn, Oberhollabrunn’da
toplumdýþý gençlerin barýndýðý bir eðitim yurdunu
yönettiði yýllarda psikanalizle ilgilenir ve Paul Federn
tarafýndan analiz edilerek 1922’de Viyana Psikanaliz
Kurumu’nun üyesi olur. 1925’de S. Freud’un
önsözünü yazdýðý “Baþýboþ Gençlik” adlý kitabýný
yayýnlar (Aichhorn 1925). Aichhorn psikanalizle kýrk-
lý yaþlarýnda tanýþana kadar, kimsesiz ve suçlu genç-
lik konularýyla ilgilenen XIX. yüzyýl ve sosyal pedago-
jisinden etkilenen, alanýnda ünlü bir kiþidir. 

Lossenard suçluluðun o yýllarda sosyal pedagojinin
ergenliðe bakýþ açýsýný bu kadar etkilemesinin neden-
lerini birkaç olguya baðlar. Bunlardan birincisi yukarý-
da da belirtildiði gibi Alman dili konuþan ülkelerde
yaygýnlaþmaya baþlayan gençlik hareketleridir. Ýkin-
cisi 1911’de Bleuler’in þizofreniyi klinik olarak taným-
lamasý, bu patolojinin ergenlik dönemi civarýnda
baþladýðýný göstermesi ve diðer patolojilerin o arada
psikopatinin de tanýmlanmasý zorunluluðunu ortaya
çýkarmýþtýr. Gençlik döneminde sýk görülen psikopati
ve toplumdýþý davranýþlarýn nedenleri ve elbette
tedavileri üzerinde çeþitli görüþler öne sürülmüþtür.
Lossenard, üçüncü neden olarak, Avrupa Hukuk
Sistemi’nin gençlik suçluluðu ve bu gençlerin
düzeltilmesi (ýslahý) konusunda yeni düzenlemeler
yapmasýný gösterir. Ýlk kez, 1912’de Fransa’da çocuk
mahkemeleri kurulur ve giderek diðer ülkelere yayýlýr.
Psikiyatrik patolojilerin etiyolojisinde kalýtsal etmen-
lerin yaný sýra sosyal ve psikolojik etmenlerin de var-
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lýðýnýn kabul edilmeye baþlanmasý düzeltici eðitim
(rééducation) yaklaþýmýný gündeme getirecektir.
Lossenard, son olarak, I. Dünya Savaþý’nýn yýkýcý etki-
siyle ailelerin daðýlmasý sonucu kentlerin anne
babasýz, bir anlamda baþýboþ gençlerle dolmasýnýn ve
toplum düzenini bozan kiþiler olarak algýlanmalarýnýn
ergenlik sorunlarýna bakýþ açýsýný etkileyen bir diðer
neden olarak sayar (Lossenard 1996). 

Aichhorn’un yapýtý, ergen psikanalizi için hem kuram-
sal katkýsý hem uygulama önerileri açýsýndan oldukça
önemlidir. Aichhorn’a göre toplumdýþý veya suç içeren
davranýþ gizli bir uyumsuzluða (inadaptation latente)
baðlýdýr. Bu durumda, klasik pedagojide yapýldýðý gibi
baskýcý yöntemlerle söz konusu eylemin ortadan
kaldýrýlmasýna çalýþmak yerine bu uyumsuzluðu oluþ-
turan etmenlere ulaþmak gerekir. Psikanaliz burada
bir anlamda etiyolojik soruþturma yapmakta kullanýl-
maktadýr. Ergenin ruhsal durumu ancak uyumsuz-
luða neden olan çatýþma ortaya çýkarýldýðýnda saðlýk-
lý olarak deðerlendirilebilir. Ona göre baþýboþ gençliðin
içinde bulunduðu durumun nedeni iþte bu gizli uyum-
suzluktur. Burada Aichhorn’un baþýboþluk
(Verwarhloste) olarak tanýmladýðý hem çevrenin, hem
de ergenin ruhsal yapýsýnýn yetersiz olmasýdýr. Ergenin
ailesi ve çevresi tarafýndan yeterince desteklenmeme-
si ve terk edilmesi dýþ baþýboþluðu oluþtururken,
toplumsallaþmanýn koþulu olan yoksunluðu (frustra-
tion) kaldýrabilecek güçte bir dürtü kontrolüne sahip
olmamasý da iç baþýboþluðu oluþturur. S. Freud zevk
ilkesi ile gerçeklik ilkesinin bir karþýtlýk oluþtur-
duðunu ve uyarýlmanýn hemen doyuma yönelmek
yerine geciktirilmesinin önemini vurgulamýþtýr (Freud
S 1915, 1920). Aichorn’a göre eðitim burada zevk ilke-
siyle baþ edebilmeye yardýmcý olacaktýr. Toplumdýþý
gençler zevk ilkesinin egemenliðinde hareket etmekte,
dürtülerine hemen doyum aramakta ve dürtüleri
dýþýnda baþka bir gerçeklik yokmuþ gibi davranmak-
tadýrlar. Bu gençlerde nevrozluda görülebileceði gibi,
bastýrýlanýn geri dönüþünün yarattýðý bir suçluluk
duygusu ortaya çýkmamaktadýr. Aichhorn’un ergen
psikanalizi için önemi, toplumdýþý davranýþýn etiyolo-
jisini açýklayan bu kuramsal katkýsýnýn yaný sýra,
ergen psikanalizinde aktarýmdan, olumlu aktarýmýn
kurulmasýndaki zorluktan ve karþý aktarýmdan ayrýn-
týlý olarak söz eden ilk kiþi olmasýndan da gelmektedir
(Cifali 1996). Aichorn eriþkinlerin psikanaliste kendi
istekleri ile geldiklerini, oysa ergenin baþkalarý
tarafýndan hele bir suç söz konusu ise zorla getirildi-
ðini ve ilk yapýlmasý gerekenin ergenin iþbirliðinin
saðlanmasý olduðu görüþündedir. Aichhorn’a göre tüm

eðitim ve tedavi çalýþmalarý bir anlama çabasý ile
baþlamalý, ergenin davranýþlarýnýn arkasýndaki gizli
anlamýnýn çözülmesine çalýþýlmalýdýr. Tedavinin
sürmesi için gerekli olan olumlu aktarým ancak bu
þekilde saðlanacaktýr. Ergen psikanalizinde terapötik
iþbirliði ile olumlu aktarýmýn tanýmlarý konusundaki
tartýþma bugün de sürmektedir. Tomkiewicz bu nokta-
da Aichhorn’un yaklaþýmýný eleþtirir ve ergenlerle
çalýþýrken terapötik iþbirliði (alliance thérapeutique)
ile olumlu aktarýmýn birbiriyle karýþtýrýlmamasý gerek-
tiðini vurgular (Tomkiewicz 1996). 

Burada kýsaca özetlemeye çalýþtýðýmýz ve ergen
psikanalizinde pedagojik kaygýlarýn ve yaklaþýmlarýn
aðýrlýkta olduðu bu dönemin en önemli özelliði,
ergene çocuktan yola çýkarak yaklaþýlmasýdýr.
Ergendeki çocuk aranmakta, onun eðitilmesi ve
eðitilerek düzeltilmesi hedeflenmektedir. Ergen
psikanalizinde pedagojik kaygýlar ve yaklaþýmlar aðýr-
lýðýný 40’lý yýllara kadar koruyacaktýr. 

Kuramdan Uygulamaya, Ergen Psikanalizinin Ýkin-
ci Dönemi

Ergen psikanalizi tarihinde ergenliðe bakýþ açýsýnýn
belirgin bir biçimde deðiþmesi 1960 yýllarýnda baþlar
ve 1970’ten sonra giderek hýzlanýr. Bu ikinci dönemi
taný ve tedavi kaygýlarýnýn ön planda olmasý nedeniyle
“Psikiyatrik dönem” olarak adlandýrabiliriz. Ýngiltere’
de A. Freud, ABD’de P. Blos ve Fransa’da P. Mâle bu iki
dönem arasýnda köprü iþlevi görmüþlerdir. 

Anna Freud, psikanalitik yaþamýnýn ilk yýllarýnda
Viyana’da Bernfeld ve Aichorn ile çalýþarak gençlik
sorunlarý ile belli bir yakýnlýk kurmuþtur. Çocuklarla
ilk ilgilenen psikanalistlerden olan A. Freud, çocuk
psikanalizinin eriþkin psikanaliziyle ayný olamaya-
caðýný ve bu alanýn özgünlüðünü savunmuþtur. Ayný
þekilde ergen psikanalizinin de hem eriþkin hem de
çocuk psikanalizinden farklý olmasý gerektiðini öne
sürmüþtür. A. Freud babasýnýn görüþlerine katýlýr ve
erinlikte ortaya çýkan dürtüsel ivmenin Ben ve Ýd
arasýndaki dengeyi bozduðunu ve Ben’i zayýflattýðýný
belirtir. Oysa ayný dönemin diðer ünlü psikanalisti M.
Klein, çocukluðun ilk dönemlerinin ruhsal yaþamýn
oluþumunda oynadýðý çok önemli rolün üzerinde dur-
makta ve ergenliðin çocuksu ödipal çatýþmanýn yal-
nýzca basit bir yinelemesi olduðunu savunmaktadýr
(Klein 1925, 1932). A. Freud 1936 tarihli “Ben ve
Savunma Düzenekleri” adlý yapýtýnýn dördüncü
bölümünü “Güçlü Dürtülerin Yarattýðý Korkuyla
Ortaya Çýkan Savunma Düzenekleri” baþlýðý altýnda
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erinlik olgularýna ayýrýr. A. Freud’a göre dürtülerin
güçlenmesi ile Ben’in zayýflamasý savunma düzenek-
lerinin katýlaþmasýna neden olacaktýr. Ergenlik döne-
mine özgü savunma düzenekleri olarak anlýksallaþtýr-
ma (intellectualisation) ve çileciliði (ascétisme) taným-
lar (Freud A 1936). A. Freud’un 1958 tarihinde yayýn-
ladýðý Worcester Konuþmasý ergenlik üzerine o
döneme kadar yapýlan psikanalitik araþtýrmalarýn bir
özeti niteliðindedir ve ayný zamanda tarihi bir döne-
mecin de habercisidir (Freud A 1958). Söz konusu
dönemeç ergen psikanalizinde kuramsal çalýþmalar-
dan uygulamaya geçilmesidir. O yýllara kadar
psikanaliz tedavisinin ergenlere uygulanmasý
konusunda oldukça çekimser kalýnmýþtýr. Anna Freud,
en iyi öðrencilerinden olan Moses Laufer’i bir çocuk
psikanalizi merkezi olan ve kendi yönettiði Hamstead
Kliniði’ne baðlý bir ergen tedavi birimi kurmasý
konusunda cesaretlendirir. Böylece 1960’larýn baþýn-
da, sonradan bugünkü adýyla Center for Research into
Adolescent Breakdown’a dönüþecek olan Young Poeple
Consultation Center kurulmuþ olur. 

Meslek yaþamýna Kanada’da sosyal çalýþmacý olarak
baþlayan Moses Laufer, daha sonra II. Dünya Savaþý
sonrasýnda Ýsrail’de göçmen çocuklarýn kabul edildiði
bir klinikte çalýþmýþ ve þefinin önerisi üzerine
Londra’ya psikanaliz eðitimi görmeye gelmiþtir. Bir
yandan Londra Psikanaliz Enstitüsü’ne devam
ederken, bir yandan da sorunlu gençlerin eðitimleri ile
uðraþan bir merkezde çalýþýr. Burada gençlerin içinde
bulunduklarý durumun zorluðunu fark eden Laufer, A.
Freud tarafýndan bu alana yönelmeye teþvik edilir. 

M. Laufer, eriþkin hastalarýnýn analizlerinden yola
çýkarak öncelikle þu saptamada bulunur: Eriþkin
dönemin tüm psikopatolojisi, ergenlik döneminde
oluþan bir kýrýlmaya (breakdown) baðlýdýr. Laufer’in
kýrýlma olarak tanýmladýðý, ergenin cinselleþen yeni
bedenini ve bedenindeki geliþmelerin yarattýðý yeni
olanaklarý reddetmesidir. Kýrýlma, ergenlikte kabul
edilmekte güçlük çekilen gerçekliðe karþý bir savunma
düzeneði olarak ortaya çýkmakta ve bunun içselleþti-
rilmesi de eriþkin dönemde görülen aðýr patolojilere
neden olmaktadýr. Laufer için psikanalitik tedavi,
aktarýmýn kullanýlarak ergenlikte yaþanan bu kýrýl-
manýn canlandýrýlmasý, yeniden yaþanmasý ve neden
böyle bir kýrýlmaya gereksinim duyulduðunun anlaþýl-
masýný hedefler. Özetlemek gerekirse, Laufer ergenliði
bir geliþim süreci olarak görür ve bu sürecin dur-
masýný kýrýlma olarak adlandýrýr. Patolojiyi ortaya
çýkaran da budur. Ergenlikte geliþme sürecinin hedefi

bu sürecin sonunda cinsel kimliðin deðiþmez ve geri
dönüþsüz biçimde oluþmasýdýr. 

Laufer’in yaklaþýmýndaki bir diðer önemli nokta,
bedene verdiði önemdir. Ergenlik döneminde ortaya
çýkan patoloji özellikle bedene karþý yýkýcý davranýþlar
biçimindedir. Tedavi sýrasýnda bu davranýþlarýn
arkasýnda yatan bedene karþý duyulan nefret ele alýn-
maya çalýþýlýr (Laufer 1983). 

Laufer, ergenleri çoðu kez haftada beþ kez divan kul-
lanarak izleyecek kadar eriþkin psikanalizine yakýn ve
klasik bir tutum içindedir. Buna karþýn, ergenlik geliþi-
mi sürecinde ortaya çýkabilecek olan riskler konusun-
da analistin tarafsýz kalmamasý gerektiðini söyleyerek
de ergenlik psikanalizinin kendine özgü koþullarý
olduðunu kabul ettiðini göstermektedir. 

Ergen psikanalizinde uygulamaya geçilmeden önce
saðlam bir kuramýn oluþmasý gerektiðini öne süren ve
tarihsel olarak yukarýda deðindiðimiz dönemeçte yer
alan bir baþka yazar Peter Blos’tur. 1962 yýlýnda
ABD’nde yayýnladýðý “On Adolescence” adlý kitabýna
yazdýðý önsözde, Freud’un erinlikte ortaya çýkan
dönüþümlerin baþlangýcýnýn ve sonunun oldukça açýk
olduðu ancak arada olup bitenlerin belirgin
olmadýðýnýn altýný çizdiðini ve kendisinin de iþte tam
bu noktada tüm dikkatini ergenlik sürecinin ara
evrelerini saptamaya yönelttiðini belirtir. Böylece
ergenlik sürecini beþ evreye ayýran P. Blos, kimlik
geliþimini yalnýzca libidinal kuramla açýklamanýn
yetersiz olduðu görüþünden hareket ederek Amerikan
psikanalizinin çok önem verdiði nesne iliþkileri
kuramýný benimser (Blos 1962). Mahler’in yak-
laþýmýndan yola çýkarak ergenliði ikinci bireyselleþme
süreci olarak tanýmlar ve ergenin yeni nesne iliþkileri
kurabilmesi için içselleþtirdiði birincil nesneden ken-
dini uzaklaþtýrmasý gerektiðinin altýný çizer. Blos’a
göre “Ödip karmaþasý” ancak ergenlikte gerçek
anlamýyla sonuçlanýr (Blos 1967). 

Laufer’in Ýngiltere’de, Blos’un Amerika’da ergen
psikanalizine getirdikleri kuramsal katký ve uygulama
alanýndaki öncülüklerine benzer bir geliþme Fransa’da
da olur. Fransýz Ergen Psikanaliz Okulu’nun kurucusu
olarak kabul edilen Pierre Mâle, kuþaðýnýn tüm psiki-
yatr ve psikanalistleri gibi ergenlerle önce suçluluk ve
toplumdýþýlýk sorunsalý çerçevesinde ilgilenir.
Mesleðine, suçlu çocuk ve gençlerin izlendiði bir
kurumda baþlayan Mâle, ilk çalýþmalarýný bu alanda
yapar. Daha sonra 1948’de Paris’teki Sainte-Anne
Hastanesi’nde kurduðu Çocuk ve Ergen Rehberlik

KLÝNÝK PSÝKÝYATRÝ 1998;2:73-82

ERGENLÝK VE PSÝKANALÝZ

79



Servisi (Service de Guidance Infanto-juvénile), kýsa
sürede ergen psikiyatrisi ve psikanalizinin önemli bir
eðitim merkezi haline gelir. 

Fransýz psikanaliz kuþaðýnýn ilk analistlerinden
Lowenstein tarafýndan analiz edilen Mâle, 1932’de
Paris Psikanaliz Kurumu’na üye olur ve 1953-1954
yýllarýnda ayný kurumun baþkanlýðýný yapar. Mâle,
ergenlik krizini 10-15 yaþlarý arasýnda yer alan erinlik
krizi (crise pubertaire) ve 15 yaþýndan yirmili yaþlara
kadar uzanan gençlik krizi (crise juvénile) olarak ikiye
ayýrýr (Mâle 1956). Erinlik krizi bedenin deðiþmesi
sonucunda kendilik ve beden hakkýnda kaygýlarýn
ortaya çýktýðý ve ilk cinsel deneyimlerin gerçekleþtiði
dönemdir. Bu krizin normal sýnýrlarý aþmasýný erinlik
uyumsuzluklarý (dysharmonies pubertaires) olarak
adlandýrýr. Burada söz konusu olan ruhsal savunma
düzeneklerinin dürtüsel uyanýþ karþýsýnda yetersiz
kalmasýdýr. Gençlik krizi ise, bireyselleþmenin duy-
gusal ve zihinsel süreçlerini içeren, gencin özgün
(original) olma çabasý içinde olduðu bir dönem olarak
tanýmlanabilir (Mâle 1964). Mâle’ýn yaklaþýmý
Debesse’in “Gencin özgünlük krizi” (crise d’originalité
juvénile) olarak adlandýrdýðý bakýþ açýsýna oldukça
yakýndýr (Debesse 1943). Ancak, Debesse’in kriz
karþýsýndaki yaklaþýmý bir kriz pedagojisi iken, Mâle
psikanalitik psikoterapiyi önerir (Mâle 1955, 1971). 

Pierre Mâle’ýn öðrencilerinden Philippe Gutton, erin-
likte ortaya çýkan ruhsal deðiþimi erinsel (pubertaire)
olarak tanýmlar. Erinsele damgasýný vuran ensestüel
ve anne babayý öldürme düþlemlerinin yarattýðý
sarsýntýdýr. Günümüz ergen psikanalizinin önemli
isimlerinden olan Gutton, erinselin açtýðý yaralarýn
kapandýðý bir diðer dönemi, ergensel (adolescens)
olarak adlandýrýr. Ergensele damgasýný vuran ise Üst-
Ben ve Ben Ýdealinin oluþumudur. Bu iki dönem bir-
birini izlemekten çok, iç içe iki süreç oluþtururlar
(Gutton 1991, 1996). Gutton böylece erinlik krizi-
gençlik krizi ayýrýmýnýn üzerinde durarak, hem P.
Mâle’ýn hem de erinlik ve ergenlik ayrýmýný ortaya
koyan S. Freud’un tezlerini geliþtirmiþ olmaktadýr. 

Ergen psikanalizinin pedagojik dönemden psikiyatrik
döneme geçiþini hazýrlayan elbette yalnýzca yukarýda
sözü edilen yazarlarýn çalýþmalarý deðildir. Baþka
nedenler de söz konusudur. Bunlar arasýnda psikiyat-
rinin 1950’li yýllardan itibaren psikiyatrik hastalýklar
karþýsýnda önleyici (préventif) yaklaþýmý ön plana
almasý sayýlabilir. Özellikle þizofreninin ergenlik veya
genç eriþkinlik döneminde baþlýyor olmasý psikiyatri-
nin yaþamýn bu dönemi ile yakýndan ilgilenmesi sonu-

cunu doðurmuþtur. Bir diðer neden psikanalizle ilgi-
lidir. Birçok psikanalist eriþkin psikanalizlerinden yola
çýkarak ergenliðin eriþkin öznenin oluþumundaki
belirleyiciliðini fark etmiþlerdir. Laufer bu analistlerin
ilk örneklerindendir. Bugün de bir eriþkinin analizine
ergenlik krizinde kaldýðý noktadan baþladýðý görüþü
oldukça kabul gören bir tezdir (Penot 1997). Artýk,
ergendeki çocuða yönelmek yerine eriþkindeki ergeni
aramak söz konusudur. Düzeltmek ve eðitmek yerine
tedavi etmek kaygýsý ön plana geçmiþtir. 

Ergen psikanalizinde yeni dönemi hazýrlayan bir diðer
unsur toplumsal etmenlerdir. Gençlerin öncülüðünde
ortaya çýkan 68 olaylarýnýn elbette ekonomik, politik
ve toplumsal nedenleri vardýr. Öte yandan bu toplum-
sal çalkantý psikanalistlerin ergenlik dönemi ile
ilgilenmelerinin bir diðer nedenini oluþturmuþtur.
Baba otoritesine baþkaldýrý, cinsiyet ve kuþak fark-
larýnýn yadsýnmasý ergenliðin damgasýný vurduðu bu
çalkantýnýn bilinçdýþý nedenleri olarak düþünülmüþ-
tür. Annie Birraux’a göre 68 olgusu bize, olgunluða
eriþebilmenin yani özne olmanýn koþulunun ergenlik-
ten geçmek olduðunu göstermiþtir (Birraux 1996). 

Ergen psikanalizinin bu yeni döneminde psikiyatri ve
psikanalizi birbirine yaklaþtýran ve üzerinde önemle
durulmasý gereken bir diðer etmen borderline
kavramýdýr. Psikanalitik tedaviler sýrasýnda analist-
analizan iliþkisinde ortaya çýkan bazý beklenmedik
durumlar, (özellikle aktarým psikozu olarak tanýmla-
nabilecek olanlar) psikanalistleri bu kiþilerin kiþilik
yapýlarýnýn daha ayrýntýlý deðerlendirilmesi gerektiði
noktasýna götürmüþtür (Marcelli ve Braconnier 1988).
ABD’nde Otto Kernberg’in çalýþmalarý ile ön plana
çýkan borderline patolojilerin konumuz açýsýndan
önemi, borderline yapýlarýn tanýmý ile ergenliðin
tanýmý arasýndaki yakýnlýktýr. Klinik olarak birçok bor-
derline eriþkin “Büyümemiþ ergen” görünümü verirler
ve ergenlere özgü tutum ve davranýþlarda bulunurlar.
Psikodinamik açýdan ele alýndýðýnda da, ergenler ve
borderline eriþkinler arasýnda birçok benzerlik vardýr.
Ben, her ikisinde de zayýflamýþtýr ve kaygý ön plan-
dadýr. Ben, ergenlikte, artan dürtüsel baskýlar
karþýsýnda zayýflar. Borderline, eriþkinde ise, dürtüsel
doyumsuzluðun yarattýðý yoksunluk ve ölüm
dürtüsünün ortaya çýkmasý Ben’i zayýflatýr. Buna
karþýlýk Üst-Ben gereðinden fazla güçlüdür. Ayný þekil-
de her ikisinde de benzer savunma düzenekleri ortaya
çýkar: Ayýrma (splitting) gibi arkaik savunma
düzeneklerinin yaný sýra yansýtma, idealleþtirme, yan-
sýtmalý özdeþim, tümgüçlülük ve yadsýmaya baþvuru-
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lur (Marcelli ve Braconnier 1988). Bir baþka ortak
nokta her ikisinde de narsistik zayýflýk olmasýdýr.
Ergenlikte bunun nedeni beden imgesinin zorunlu
olarak deðiþmesi ve çocuksu nesnelerden vazgeç-
menin yasýdýr. Borderline kiþilikte ise, ayýrma ve yan-
sýtma düzeneklerinin aþýrý kullanýmý narsistik
zayýflýða yol açar (Kernberg 1975). 

Ergen Psikanalizi, Psikanalizin Özgül Bir Alaný
Olabilir mi ? 

Yukarýda kýsaca özetlemeye çalýþtýðýmýz gibi ergen
psikanalizi bir dönem pedagojiye yaklaþmýþ ve ergen-
lik dönemini çocuktan yola çýkarak deðerlendirmiþ,
daha sonra taný ve tedavi kaygýlarýnýn ön plana
geçmesi ile psikiyatriye dayanmýþ ve eriþkinden yola
çýkarak ergenliði anlamaya çalýþmýþtýr. Bu açýdan
bakýldýðýnda tarihsel süreç boyunca baðýmsýz bir
ergen psikanalizinin varlýðýndan söz etmek oldukça
zordur. Belki de sorulmasý gereken, kuramsal bütün-
lüðü ve kendine özgü tekniði olan bir ergen psikanali-
zinin var olup olamayacaðý sorusudur. 

Psikanalitik bir çalýþma yapýlabilmesi için psikanalitik
çerçevenin saðlam bir biçimde oluþturulmasý ön
koþuldur (Parman 1996). Oysa ergen psikanalizinde
çerçeveyle ilgili çok önemli zorluklar ortaya çýkar.
Ergenin kendi arzusuyla deðil de çoðunlukla anne
babasý tarafýndan getirilmesi, ergen yasal olgunluk
yaþýnda olmadýðýndan psikanalistin anne babaya
karþý sorumlu olmasý, çoðu kez maddi baðýmsýzlýðý
olmayan ergenlerin seans ücretlerinin kendileri

tarafýndan ödenmemesi bunlar arasýnda sayýlabilir.
Ayrýca haftalýk seans sayýsý, divan kullanýlmasý gibi
eriþkin psikanalizinin kabul edilmiþ kurallarýnýn
ergenlere göre yeniden deðerlendirilmesi gereklidir.
Hatta psikanalistin temel tutumlarýndan biri olmasý
gereken tarafsýzlýðýnýn (neutralité) bile farklý taným-
lanmasý zorunluluðu ortaya çýkar. Ergenlerle çalýþan
psikanalistlerin kendilerini kimi zaman pedagog, kimi
zaman da psikiyatr konumunda bulmalarýnýn nedeni
budur. Öyleyse, “Ergenlerle çalýþýrken psikanalist
kalmak çok zordur” diyebiliriz. 

Ergen sýklýkla söylendiði gibi hem eriþkin hem de
çocuk deðildir; ergen ne çocuk, ne de eriþkindir. Ergen
psikanalizi de, ne eriþkin ne de çocuk psikanalizi
olmalýdýr. Eriþkin ve çocuk psikanalizinde kullanýlan
çerçeve ve teknikler ergenlere aynen uygulanamaz,
ergenlerle çalýþmak ergenliðe özgü bir analitik
çerçeveyi ve tekniði zorunlu kýlar. 

Son yýllarda psikanalizin özgül bir alaný olarak
baðýmsýz bir ergen psikanalizinin oluþturulmasýna
yönelik çalýþmalar hýzlanmýþtýr. Bu amaçla, 1993’te
Avrupa Ergen Psikanalizi Derneði (European
Association for Adolescent Psychoanalysis) kurulmuþ-
tur. Bu dernek 1997’de Cenevre’de yapýlan Avrupa
Psikanaliz Federasyonu Kongresi’nde, Federasyona
baðlý psikanaliz enstitüleri bünyesinde eriþkin ve
çocuk psikanalizinden baðýmsýz bir ergen psikanalizi
eðitim programý oluþturulmasý konusunda karar alýn-
masýný saðlamýþtýr.

KLÝNÝK PSÝKÝYATRÝ 1998;2:73-82

ERGENLÝK VE PSÝKANALÝZ

81

Aichhorn A (1925) Jeunesse à l’abandon. 1973 Toulouse, Privat
Edit. 

Barbey-Thurnauer L (1989) Propos sur le destin traumatique
d’Hermine Hug-Hellmuth, première psychanalyste d’enfants.
Journal de la Psychanalyse de l’Enfant, 7:286-306. 

Bernfeld S (1919) La psychanalyse dans le mouvemet de la
jeunesse. Fransýzcaya çeviren: D Soubrenie. Adolescence 1996, 14,
1:205-211. 

Birraux A (1996) De la crise au processus. Les cahiers du Collège
International de l’Adolescent, 1:189-205. 

Blos P (1962) Les adolescents. Fransýzcaya çeviren: P Truffert, F
Gantheret. 1967 1. basým. Paris, Stock Edit. 

Blos P (1967) Adolescence et second processus d’individuation.
Adolescence et psychanalyse: une histoire, 1997 1. basým,
Fransýzcaya çeviren: F Ladame, M Perret-Catipovic, Lausanne,
Delachaux et Niestlé Edit. 

Braconnier A (1996) La puberté prolongée. Les cahiers du Collège
International de l’Adolescence, 1: 107-110. 

Cifali M, Moll J (1985) Pédagogie et Psychanalyse. 1. basým, Paris,
Dunod Edit. 

Cifali M (1996) Auguste Aichhorn au risque du social. Les cahiers
du Collège International de l’Adolescence, 1:165-174. 

Debesse M (1943) L’Adolescence. 1984 17. basým Paris, PUF Edit. 

Ferenczi S (1908) Psychanalyse et pédagogie. in Oeuvres
Complètes, Cilt 1, Fransýzcaya çeviren: Coq Héron Dergisi ekibi.
1968, 1. basým, Paris, Payot Edit. 

Freud A (1936) Le moi et les mécanismes de défense. Fransýzcaya
çeviren: A Berman 1982, 2. basým Paris, PUF Edit. 

Freud A (1958) L’adolescence dans la théorie psychanalytique. in
L’enfant dans la psychanalyse. Fransýzcaya çeviren: D Widlöcher
ve ark. 1976 1. basým Paris, Gallimard Edit. 

Freud S (1896) L’hérédité et l’étiologie des névroses. Revue
Neurologique, 4, 6. Çeviren: A Beþiryan, Cogito 9, Güz 1996, Ýstan-
bul, YK Yayýnlarý. 

Freud S (1905) Trois essais sur la théorie sexuelle. Fransýzcaya
çeviren: P Koeppel. 1987, Paris, Gallimard Edit. 

KAYNAKLAR



Freud S (1907) Les explications sexuelles données aux enfants. in
La vie sexuelle. Fransýzcaya çeviren: D Berger, J Laplanche ve ark.
1995, 10. basým, Paris, PUF Edit. 

Freud S (1909) L’Homme aux rats. Remarque sur un cas de
névrose obsessionnelle. in Cinq Psychanalyses Fransýzcaya
çeviren: M Bonaparte, R Loewenstein 1985 13. basým. Paris, PUF
Edit. 

Freud S (1915) Pulsions et destins des pulsions. in
Métapsychologie Fransýzcaya çeviren: J Laplanche, J B Pontalis.
1968, Paris, Gallimard Edit. 

Freud S (1920) Au dela du principe du plaisir. in Essais de psych-
analyse. Fransýzcaya çeviren: S Jankélévitch 1979 Paris, Payot
Edit. 

Geissmann C, Geissmann P (1992) Histoire de la psychanalyse de
l’enfant. 1. basým, Paris, Bayard Edit. 

Givre P (1996) Des explications sexuelles données aux adoles-
cents. Les cahiers du Collège International de l’Adolescence, 1:
111-124. 

Gutton P (1991) Le pubertaire. 1. basým. Paris, PUF Edit. 

Gutton P (1996) Adolescens. 1. basým. Paris, PUF Edit. 

Huerre P, Le Fourn J-Y (1996) L’Adolescence ou la légende du siècle.
Les Cahiers du Collège International d’Adolescence, 1:13-28. 

Hug-Hellmuth H (1914) La psychanalyse de l’enfant et la péda-
gogie. in Essais Psychanalytiques, Fransýzcaya çeviren: D
Soubrenie, 1991, 1. basým, Paris, Payot Edit. 

Hug-Hellmuth H (1921) De la technique de l’analyse de l’enfant.
in Essais Psychanalytiques. Fransýzcaya çeviren: D Soubrenie,
1991 1. basým, Paris, Payot Edit. 

Kayaalp L (1994) Ýlk çocuk psikanalisti Von Hug-Hellmuth ve
çocuk psikanalizinde Pedagoji-Analiz iliþkisi sorunsalýna katkýlarý.
Türk Psikiyatri Dergisi, 5:163-169. 

Kernberg O (1975) Les troubles limites de la personnalité.
Fransýzcaya çeviren: D Marcelli, 1979, 1. basým, Toulouse, Privat
Edit. 

Klein M (1925) Contribution à l’étude de la psychogénèse des tics.
in Essais de Psychanalyse. Fransýzcaya çeviren: M Derrida, 1984
1. basým, Paris, Payot Edit. 

Klein M (1932) La technique de l’analyse des enfants à l’époque de
la puberté. in La psychanalyse des enfants. Fransýzcaya çeviren: J
B Boulanger, 1978, 5. basým, Paris, PUF Edit. 

Laufer M (1983) The breakdown. Fransýzcaya çeviren: V Jolly
Adolescence, 1:63-70. 

Laufer M, Laufer M E (1984) Adolescence et rupture du développe-
ment. Fransýzcaya çeviren: M Gibeault, 1989, 1. basým, Paris, PUF
Edit. 

Lossenard J (1996) Auguste Aichhorn et la délinquance juvénile en
Europe. Les Cahiers du Collège International de l’Adolescence, 1:
133-163. 

Mâle P (1955) Psychothérapie chez l’adolescent. La crise juvénile.
1982, 1. basým, Paris, Payot Edit. 

Mâle P (1956) Etude psychanalytique de l’adolescence. in La crise
juvénile. 1982, 1. basým, Paris, Payot Edit. 

Mâle P (1964) La crise juvénile. in Psychothérapie de l’adolescent.
1980 2. basým Paris, Payot Edit. 

Mâle P (1971) Quelques aspects de la psychopathologie et psy-
chothérapie à l’adolescent. in La crise juvénile. 1982, 1. basým,
Paris, Payot Edit. 

Marcelli D, Braconnier A (1988) Psychopathologie de l’Adolescent.
2. basým, Paris, Masson Edit. 

Marty F, Ouvry O, Soubrenie D (1996) Bernfeld, la psychanalyse et
les mouvements de jeunesse. Adolescence, 14:199-203. 

Marty F (1996) Emergence des notions d’adolescence et de puberté
dans l’oeuvre de S. Freud. Les cahiers du Collège International de
l’Adolescence, 1:83-97. 

Oury O (1996) L’adolescence dans les minutes de la Société
Psychanalytique de Vienne. Les cahiers du Collège International de
l’Adolescence, 1: 61-82. 

Parman T (1996) Psikanalitik çerçeve Türk Psikiyatri Dergisi 7, 1:
29-32. 

Penot B (1997) Ergenlik üzerine bir söyleþi. Çeviren: T Parman, 3P
Dergisi, 5 (Ek sayý 4): 21-23. 

Peret-Catipovic M, Ladame F (1997) Adolescence et psychanalyse:
une histoire. 1. basým. Lausanne, Delachaux et Niestlé Edit. 

Tomkiewicz S (1996) Aichhorn, Reich et l’Adolescence. Les Cahiers
du Collège International de l’Adolescence, 1: 175-186. 

KLÝNÝK PSÝKÝYATRÝ 1998;2:73-8282

PARMAN T. 


