
SİGMUND 

FREUD

#oşeykimdir



O Şey Dergi ekibi olarak  hep merak

duygumuzun arkasından gittik. Bir noktadan

sonra öğrendiğimiz bilgileri paylaşma gereği

duyduk ve şu an bu satırları okuduğunuz

platformu oluşturduk. 

 

#oşeykimdir etiketi ile paylaştığımız bültenin

bir sonucu olarak bu dergiyi tasarladık. Her

hafta yayınlanan bültenlerin ay sonunda bu

şekilde bir dergisi olacak. Daha doğrusu bir

fasikülü olacak. 

 

Biz tüm içeriklerimizi hazırlarken olduğu gibi

bu içeriğimizi hazırlarken de çok keyif aldık.

Sigmund Freud'un hayatını anlatırken, onun

sırlarına ortak olduğumuzu hissettik. 

 

Keyifli okumalar dileriz.. 



Kend�n� öldürme arzusu, daha
der�nde; başkalarını öldürme
arzusunun projeks�yonudur.

S İ G M U N D  F R E U D



6 Mayıs 1856 yılında günümüzdeki adıyla Avusturya -

Macaristan devletinin başkenti Viyana’nın 110 km kadar

kuzeyindeki Pribor köyünde, eski kaynaklara göre Moravya'ya

bağlı Freiberg kasabasında Aşkenazi Yahudi bir ailede ‘Altın

Çocuk’ diye anılacak bir erkek bebek dünyaya geldi. Bu Altın

Çocuk, psikanalizin kurucusu olup, günümüzde bile adından

sıkça söz ettiren Sigmund Freud’dan başkası değildi. Freud’un

doğumu hakkında doğrulanmış, net kaynaklar

bulunmamaktadır. Ama Freud hakkında araştırma yapanlar,

yaptıkları araştırmalar sonucu ortak paydalarda buluşmuştur.

Psikanalizin
kurucusu ve

annesinin Altın
Sihri, Sigmund
Freud kimdir?
O’nu Sigmund
Freud yapan
çocukluğunda
yaşadıkları

mıdır?
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Annesi ile babasının

nasıl evlendiği Freud

ailesinin karanlık

noktasıdır.

Araştırmaların en çok

öngördüğü durum ise

annesi Analin’in

evlenmeden önce

hamile kalması ve

Analin’in ailesinin

zoruyla

evlendirildiğidir. Hatta

Jacob Freud’a, Analin’in

babası tarafında para

verildiği dahi

söylenmektedir. Bu

durumun Freud’un

düşünce yapısını

etkilediği ise aşikardır.

Yahudi kökenli olması kimine göre O’nu

Freud yapan bir etken iken, kimine göre

hayatının bedbahtlığıdır.

Babası bir yün tüccarı olmasına rağmen

maddi durumları çok iyi olmayan Freud’un

annesi Analin ile babası Jacob arasında

yaklaşık 20 yaş vardır. Annesi Analin, zengin

bir aileden gelen oldukça çekici,

süslenmeyi seven bir kadın iken, babası

Jacob daha yaşlı ve daha önceki

evliliklerinden yetişkin iki oğlu

bulunmaktadır. 
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Sigmund’un üvey kardeşleri

Philipp ve Emanuel annesi

Analin ile neredeyse yaşıt

olması Freud’un hayatında

oldukça karışıklığa yol

açmıştır. Babası Jacob’ın 

 yaptığı yolculukların

çoğunda annesi Analin ile

kardeşi Philipp ‘i aynı

yatakta gördüğü bilinen

Sigmund’un bu durumu ve

sonuçlarını eserlerinde çok

sık dile getirir. Annesinin

gözünde veliaht prens

olarak görünen ve sonsuz

bir şekilde desteklenen,

‘Benim Altın Sihrim’ diye

anılan Freud, ‘Annesi

tarafından sevilen bir oğlan,

şansı da arkasında taşır’ diye

vurgular.
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1860’lı yıllarda Viyana’ya göç

ettikleri bilinen Freud ailesinin

neden göç ettiği bilinmez ama

aile içindeki ensest ilişkilerin

ortaya çıktığı düşünülür.

Freud’un üvey ağabeyleri ise

Londra’ya okumaya gönderilir.

Bu duruma rağmen Freud, 10

yaşına geldiğinde 5 kız kardeşi

ve bir de erkek kardeşi

olmuştur. Ailenin

kalabalıklığına rağmen tek

odası olan çocuk Sigmund’dur.

12 yaşına geldiğinde çok

sevdiği Sheakespeare’in 

eserlerini orijinal dilinde

okuyabiliyordu.  Daha lisedeyken

Latince, Fransızca ve İngilizce

öğrenirken kendi çabalarıyla

İbranice, İspanyolca ve İtalyanca

öğrendi. Başarılı bir öğrenciydi.

Goethe'nın yapıtlarından

etkilenerek, başlangıçta istemediği

halde, tıp okumaya karar verdi. En

büyük hobisi ise gördüğü her rüyayı

kayıt altına almaktı. Geleceğin rüya

yorumcusu olarak anılan Sigmund,

Viyana’daki Yahudi düşmanlığından

da oldukça etkilenmiş ve savaşçı bir

karaktere de sahip olmuştur.
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1873 yılında Viyana

Üniversitesi’nde Tıp

okuluna giren Sigmund,

öğrenciliğinde 400’ün

üzerinde incelediği su

yılanları ile onların

cinselliğine dair önemli

bir araştırma yaptı.

Ayrıca balıkların sinir

sistemini de resmederek

arkadaşına

mektuplarında gönderdi.

Freud’un araştırmacı

ruhu, bilimadamı

olmasını istiyordu fakat

Yahudi ayrımcılığı bu

noktada da karşısına

çıkıp, onu tıp fakültesini

bitirmeye ve doktor

olmaya zorladı. Hayatını

kazanabilmesi için

doktor olması

gerekiyordu çünkü kız

kardeşinin arkadaşı

Martha’ya aşıktı.

Martha ile tanıştığı sırada 25

yaşında olmasına rağmen tutkulu,

utangaç ama bir o kadar da

deneyimsiz olmasına rağmen

Martha’ya evlenme teklif etmiş,

Martha, kabul ettiğini belirtmek

için masanın altından elini

sıkmıştır. Çünkü o dönem aşk,

mektuplar aracılığıyla yaşanır.
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Aşkı tadan
Sigmund Freud
ile tıp öğrenimi
tamamlayan
Sigmund Freud...

Tıp öğrenimine devam eden

Freud, okulda arkadaşları

tarafından Yahudi olması

sebebiyle dışlanır. Ama bu

dışlanmalar onu yıkmaz ve

1876 yılında fizyolojist

Brücke’nin laboratuvarına

girip, burada

anatomopatoloji ve insan

sinir sistemi üzerine

araştırmalar, çalışmalar

yapar.
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1881’de tıp öğrenimini bitirince ünlü

beyin anatomisi ve nöropatoloji uzmanı

Dr. Theodor Meynert’in yönetimindeki

bir psikiyatri kliniğinde asistan olarak

çalışmaya başlar. Burada kokain üzerine

incelemeler yapar ve 1884 yılında

kokainin analjezik özelliklerini keşfeder.

Kokaini kendi üzerinde denemesiyle

kokainin tedavi edici özelliklerini de

bulur ancak bağımlılık yapan özelliği

fark edemez. Arkadaşlarına, nişanlısı

Martha göndermesi ile incelemesi çok

başarılı olmaz.

Bu çalışmalarını uzun

yıllar sonra Yaşamım

ve Psikanaliz adlı

kitabında kokainin

anestezik özelliklerini

bulduğunu ama tıpla

ilgilenmeyi bıraktığı

için açıklamadığını

başkalarının

açıkladığını söyler.
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Evlenmek için acelesi olması

sebebiyle 1885 senesinde Viyana

Hastanesi’nde tanınmayan bir

stajyer doktor olarak göreve

başlar ama uzmanlığı sinir

hastalıklarıdır. Çünkü ruhsal

hastalıklar ile o dönem kimse

ilgilenmez ve doktor açığı vardır.

O dönemler ruhsal hastalar, tedavi

için başları dönene kadar

sandalyelerde döndürülür, soğuk

suya sokulur. Freud, bir dönem

hastanede çalıştıktan sonra, 1885

yılında aldığı bir bursla Paris’e

gider. Salpetrie Hastanesi’nde

dönemin sinir hastalıkları

alanında dünyanın sayılı

otoritelerinden biri sayılan Fransız

doktor Jean-Martin Charcot ile

çalışmaya başlar. Charcot histeri

ve hipnotizma üzerine çalışmalar

yapıyordu ve hastaları hipnoz

ederek buna ikinci beyin diyordu.

Bu birlikte çalışma durumu daha

sonrasında Freud’a bilinçaltı

çalışmalarının temelini atmasını

sağlar. 

Charcot’un konferans notlarını

ve Almanca’ya çevirir ve

yayımlar. 

1886 yılında Berlin’e geri döner

ve döndükten 1 hafta sonra 5

Nisan 1886’da kendi

muayenehanesini açar.

Viyana’nın mahallelerinden

birinde tek odalı bir

muayenehanesi ile kendisini

geçindirecek kadar para

kazanmaya başlar. Martha ile 4

yıl gibi uzun bir süre nişanlılık

dönemi yaşarlar. Bu süre

içerisinde annesi ile

Almanya’da yaşayan sevgili

Martha’yı ancak 6 kez görebilir.

Yazdığı 900’ü aşkın mektupta

Martha’ya hep ‘En değerli

hazinem’ diye hitap eder. Paris

dönüşünden sonra işlerini az

biraz oturtabilmesiyle 14 Eylül

1886 tarihinde Martha Bernays

ile evlenir. Ancak kazancının az

olmasıyla çoğu zaman evine

dönebilecek parayı bulamaz.
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Kendisine sinir hastalıkları ve histeri şikayetleri ile başvuranları,

dönemin ünlü tedavi yöntemlerinden olan hipnotizma ve

elektroterapiyi dener. Dönemin ünlü hipnozcusu sayılır. Meşhur

koltuğuyla bu seanslar sonucu doğar çünkü gelen hastaları

uzanırken transa geçirmekte kolaylık yaşar. Hastalarından Elizabet

von R. isimli bir kadının kendisini serbest çağrışım yöntemine

zorlamasıyla hipnoz tedavisini bırakır. Bırakana kadar da mıknatıs,

su, kaplıca tedavisi gibi birçok yol dener.
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1892 - 1895 yılları arasında

Charcot’un Salı Günü

Dersleri adlı kitabının

çevirisini yaptığı sıralarda,

Josef Breuer ile tanışır ve

bu tanışma psikanaliz

konusunda muhteşem bir

adım atmasını sağlar.

Kendisi gibi Histeri ve

Hipnoz üzerine çalışmalar

yapan Dr. Josef Breuer ile

hastaları hakkında

konuşurlarken Anna O.

isimli bir hastanın

hikayesini öğrenir.

Freud’un

hayatındaki

önemli kilometre

taşlarından biri

olan Anna O.

kimdi? Neden

kilometre taşıydı?
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Anna O. kasılmalar yaşayan

şiddetli histeri geçiren biridir.

Felç geçirmiş, görme ve

konuşma bozuklukları vardır.

Breuer ile her gün görüşen Anna

O. rahatsızlığından, belirtilerinin

kaynağından söz ettikçe rahatlar

ve belirtilerinin ortadan

kalktığını görür. Anna O. vakası

ile tanıştığı sırada hala hipnoz

ile uğraşan Freud, hastayı

konuşarak tedavi etme

sürecinden oldukça etkilenir ve

hastalarında uygulamaya başlar. 

Freud genel olarak hastalarını

cinselliği içeren travmatik

çocukluk deneyimlerine

götürür ve nevrotik

rahatsızlıklarının sebebi olarak

cinselliği görür. Bu noktadan

sonra Freud’un

muayenehanesinde sadece

cinsellik konuşulur. Tüm

hastalarında cinselliği konuşan

Freud’un kendi cinsel yaşamı

kötüye gider ve çok sevdiği

Martha’sı ile arasına buz

dağları girmeye başlar. 8 yıl

içinde 6 çocukları olur ve

Freud artık daha fazla çocuk

istemez ama o dönemin

popüler olan korunma

yöntemlerine de inanmaz.

Hatta bu yöntemleri kullanan

erkeklerin mutlaka hasta

olacağına inanır. Çünkü

Freud’a göre cinsellikte

yaşanan her türlü sorun

mutlaka nevrotik bir

rahatsızlığa sebep olur. 

11



23 Ekim 1896 yılında babası

Jacob Freud’u kaybeder.

Jacob’un ölümü Freud’u

oldukça etkiler ve derin bir

bunalıma girer. Bu bunalım

sonucunda sistematik olarak

kendisini analiz etmeye başlar.

Freud kendine yaptığı analizler

ile kendi bilinçaltına bir

yolculuk yapar. Bu dönemde

yakın arkadaşı olan, hatta bir

baba gibi gördüğü Breuer ile

arası açılır. Kimine göre

aralarının açılmasının sebebi

kendisini Breuer’a karşı borçlu

hissetmesi ve bir yük olarak

görmesidir. 

Kızı Anna’nın doğumuyla

cinselliğe birkaç yıl ara veren

Freud, sadece işiyle ilgilenir ve

konuşarak tedaviye

yönteminde ilerlemeler

kaydeder.
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Kimilerine göre de Freud’un nevrozları çok fazla cinselliğe

bağlaması ve histerinin cinsel etiyolojisi üzerine verdiği bir

konferansta skandala yol açmasıdır. Bu skandal Freud’un

işlerini de olumsuz etkiler. Çünkü konferansta kadınların

mutlaka çocukluklarında aile bireyleri tarafından tacize ya

da tecavüze uğradığını, bu durumunda nevrotik sorunlara

sebep olduğunu açıklar. Bunu kimse kabul etmez, etmek

istemez. Bir diğer yandan Freud, kendine yaptığı bu

analizlerin sonucunda, bilinçaltına giden görkemli yol

dediği rüyaları keşfeder. Rüyaları araştırmak için Serbest

çağrışım tekniğini geliştirir. Bu yol ile aklına gelen her şeyi

dikkate alır. Her akşam hastaları gittikten sonra kanepeye

uzanır ve rüyalarının serbest çağrışımını yapmaya başlar.

Çocukluğundan beri rüyalarını not etmeyi seven Freud, bu

incelemeler ile yolculuk fobisi olduğunu bulur. Yolculuk

fobisi ise kendisinin ilk hatırladığı anı olan annesi ile bir

trende yaptığı yolculuğa dayanır. Çünkü o yolculuktan

annesi ile ilk kez üvey abisi Philipp olmadan ilk kez seyahat

ederler ve annesi yarı çıplaktır. Kendisini analiz etmeye 1 yıl

kadar devam eden Freud, iyileşmenin yanı sıra daha da

kötüler. Puro bağımlılığı oluşur. Yakın arkadaşlarının onu

durdurmaya çalışmasına izin vermez ve inatla puro içmeye

devam eder. Bilinçaltının bir pislik yığını olduğunu düşünür

ve bu düşünceler arasında boğulduğuna inanır. Özellikle de

çocukluğunda annesine karşı duyduğu arzular, kabul

etmediği rekabetler ve fanteziler sonucu yeni bir tanı

koymasına sebep olur.
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OİDİPUS
KOMPLEKSİ . .

Yunan Mitolojisindeki

Oidipus’tan gelen bu isim,

çocuklukta aileden birine

karşı duyulan arzuyu ifade

eder. Aynı babasını öldürüp

annesi ile birlikte olan

Oidipus gibi. 

Son açıklamaları ile Freud

ünlenmeye başlar fakat pek

iyi anlamda değil. Cinselliğe

ve ahlaksızlığa düşkünlüğü

olduğu ile ünlenmesinin

yanında ortaya attığı teoriler

de kıskanılmaya başlanır.

Freud’un bu analiz durumu 4

yıl sürer.

Kendisini tamamen tedavi edemez

ama yolculuk fobisini yener. 1901

yılında çocukluğundan beri

fethetmek istediği, görmeyi çok

istediği Roma’ya ilk yolculuğunu

yapar. Bu sürede de en önemli eseri

‘Düş Yorumu’nu yazar.
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İki cilt olarak yazdığı kitap,

kendi kendine yaptığı

analizin bir kaydı olarak

görür ve 20. yüzyıla bir

armağan olarak sunmak

ister. Fakat bu eser, o

dönemin şartlarında

dikkate alınmaz ve  6 yıl

içinde sadece 300 kopya

satar. 

Yavaş yavaş psikanaliz biliminin temellerini atan Freud,

psikanalizi uluslararası bir hareket haline getirmeyi ve dünyaya

yerleştirmeyi amaçlar. Ama o dönem oldukça yoğun bir şekilde

yaşanan Yahudi ırkçılığından ötürü en büyük korkusu,

psikanalizin büyüklüğünün anlaşılamaması ve sadece Yahudilere

özgü bir alan olarak kalmasıdır. 

1902 yılında Freud’un çevresinde psikanalize inan küçük bir

Yahudi grubu oluşur. Her çarşamba Freud’un muayenehanesinin

bekleme salonunda toplanan bu gruba daha sonraları Çarşamba

Topluluğu denilir.

23

15



" T H E  S K Y ,  A S  D U S K  F A L L S  İ S
A L S O  P R E T T Y  S P E C T A C U L A R .
B U T  İ T ’ S  T H E  D A R K ,  C R İ S P
C O N D İ T İ O N S  T H A T  B R İ N G  O U T
T H E  L İ G H T S "

bekleme salonunda toplanan

bu gruba daha sonraları

Çarşamba Topluluğu denilir.

Grupta; Paul Federn, Otto Rank,

Wilhelm Stekel ve Alfred Adler

olmak üzere birçok psikanalizci

yer alır. İlk toplantının konusu

ise Freud’un en sevdiği

şeylerden biri olan puronun

önemini konuşurlar. Zira Freud

günde 20-25 adet puro içer.

1904 yılında Eugen Bleuer ile mektuplaşmaya başlar ki Freud

mektup yazmayı çok sever. Hayatı boyunca 10 binlerce mektup

yazmış olup, bir çoğunu kayıt altına alınmaması adına

yakılmasını talep eder. Özellikle bir dönem yakın

arkadaşlarından biri olan Doktor Wilhelm Fliess’le yaptıkları

yazışmalar, tamamen kendi analizine ve hayatının önemli

etkilerine dayanır. Bu yüzden de Doktor Fliess’e bu mektupları

mutlaka yakmasını ve kimsenin eline geçmemesini söyler, çünkü

kendisi de öyle yapacaktır. Fakat Freud mektupları yakarken

arkadaşı Dr. Fliess sözünde durmamıştır -ki iyi ki de durmamıştır

yoksa birçok soru yanıtsız kalacaktır- ve ölümünden sonra eşi o

mektupları satışa çıkarmıştır.
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Eugen Bleuer’in asistanı Carl

Gustav Jung tarafından ziyaret

edilene kadar yani 1907 yılına

kadar mektuplaşmaları devam

eder. Aynı yıl Jung, Zürih’te

Freud Derneği kurar. Bu

sayede Freud büyük bir başarı

elde eder ve psikanalizin ülke

sınırlarını aştığına emin olur.

Jung, Freud için oldukça

değerlidir. Jung için Freud bir

baba figürüdür adeta.

Freud’un ‘Sevgili Oğlum’ diye

hitap ettiği Jung ile arası

karşıt fikirler yüzünden açılır

zira Freud, Jung’un karşıt

düşünce geliştirmesine

tahammül edemez. 1914

yılında kötü bir şekilde

ayrılırlar ve bir daha hiç

konuşmazlar. Bu olaydan

sonra Freud kendisini takip

eden, kendi fikirlerini

destekleyen ve sadık bir kölesi

haline gelen gizli bir komite

oluşturur.

1910 - 1920 yıllarında

Psikanaliz Üzerine, Bir

Paranoya Vakası Özyaşam

Öyküsü Üzerine Psikoanalitik

Gözlemler: Başkan Screber,

Totem ve Tabu, Narsizmin

İncelenmesine Giriş ile Yas ve

Melankoli isimli eserlerini

yazar ve bu şekilde

Hollywood’un ilgisini çeker.

Ancak Freud eserlerinin

yayınlanmasını ve

psikanalizin bu tür

ortamlarını bulaşmasının de.

I. Dünya Savaşı Freud ve Freud

ailesi için bir dönüm noktası

olur. Freud’un üç oğlu da

Avusturya ordusuna katılır.

Savaş, Freud’u felsefik açıdan

olduğu kadar kişisel olarak da

etkilemiştir. Savaş sonrasında

yaşanan yokluk dönemi ise en

sevdiği kızı Sophie’nin kötü

beslenme sonucu zatürreden

kaybetmesiyle iyice çıkmaza

girer ve bu dönem sonucunda

en karamsar kitaplarından

birini yazar: Zevk Prensibinin

Ötesi.
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Üzücü olaylar Freud’un peşini bırakmaz. 1923 yılında kendisine

üstçene ve damak kanseri teşhisi konulur. Çenesinin büyük bir

kısmının alınması ve geçirdiği 33 ameliyat sonucu 16 yıl

boyunca bu hastalık ile savaşır. Ama yine de puro içmeyi

bırakmaz. Yeme içme ve konuşma sıkıntısı çekmesine rağmen

Freud ünlenir, ve artık dünyanın en ünlü psikoloğu olur. Ancak

2.Dünya Savaşı kapıdadır ve Hitler, Yahudilerin peşine düşer.

Freud’un tüm eserleri yasaklanır, hatta yakılır. 1938 yılında ise

en küçük kızı Anna’yı yanına alarak çok sevdiği, evim dediği

Viyana’dan ayrılarak Londra’ya sürgüne gider. 1918’de Freud,

Anna’ya psikanaliz yapmaya başlar ve bu sayede ilişkileri

baba-kız ilişkisinden çok hemşire, sekreter ilişkisi vardır.

Anna, Freud’un bir bakıma hizmetçisidir. Londra’da hastalığı

tekrar nüksedince iki ameliyat daha olur fakat yine de

hastalıktan kurtulamaz. Yenik düşmemek için hala direnen

Freud, bir yandan da hasta bakmaya devam eder. Bu

hastalardan biri de ünlü ressam Salvador Dali’dir. 23 Eylül 1939

yılında artık kanserden kaçışı yoktur ve acıları dinmek bilmez.

Kızı Anna’ya yıllar önce verdirdiği söz üzerine doktorlardan

ötenazi yapılmasını isterler. Verilen yüksek dozda morfinle

hayata gözlerini yumar. Freud’un Viyana’daki ve Londra’daki

evleri müze olarak korunmaktadır ve gezilebilir durumdadır. 

 

Eğer bir gün yolunuz düşerse, Freud’un mektuplarını, kişisel

eşyalarını ve Yunan vazosuna konulmuş küllerini

görebilirsiniz.
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Freud, Sheakspeare hayranıydı ve 8 yaşındayken
ana dilinden okuyabilmek için kendi kendine
İngilizce öğrenmiştir. 

Freud'un başucu kitabı Fyodor Dostoyevski'nin
Karamazov Kardeşlerdir.

Tıp fakültesine girmesindeki en büyük etken
Goethe'dir. 

Freud, s harfini söylemekte zorlanır.

Freud'un yazdığı binlerce mektup ABD Kongre
Kütüphanesi'nde saklanmaktadır. 

FREUD HAKKINDA 
BİLİNMEYENLER
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