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Psikanaliz, Freud’un özellikle histeriye yönelik 
çalışmalarıyla ortaya çıkmış ve çeşitli ruh sağlığı 
çalışanları için merak konusu olmuş günümüze 
kadar odaklanılan konular arasında yer almıştır.1 

“Histerik “ rahatsızlığı olan kişilere karşı kullanılan 
ifadeler özellikle 19. yüzyılda bu rahatsızlığa sahip 
bireylerin anlaşılmamasına, ciddiye alınmamasına 
sebebiyet vermiştir.1

Histerik kişilik gösteren kişilere bakıldığında genel 
manada ilişkilerinde ; yoğun kaygı ve aşırıya kaçan 
tepkiler yaşayabilirler. 2 Öyle ki; duygularını 
yaşama şekilleri dışarıdaki kişilere abartı ya da 
sahte gelebilir, çünkü duyguları hızlı biçimde 
değişir.2 Bu yapıdaki kişiler özellikle başkalarının 
önünde olduğu ve görüldüğü meslekleri seçerler.2 
Aynı zamanda bu kişiler yeteneklerini doğru yer ve 
zamanda kullanabildiklerinde oldukça 
yaratıcıdırlar. 2

Freud ile beraber birçok analist; histeride oral ve 
ödipal dönemlere olmak üzere iki ayrı fiksasyondan 
bahseder.3 Bu durumu histerinin özellikle kadınlar-
da görülme sıklığıyla ele alacak olursak şöyle 
özetleyebiliriz; her insan yavrusu sevgi ve güven 
ihtiyacı ile beraber dünyaya gelir bunun beraberin-
de küçük ve savunmasız bir halde olan bebekliğinde 
değer verilen bir varlık olarak hissetmeyen bir 
bebek ilk hayal kırıklığını yaşar.2 Bunun üzerine 
ilerleyen dönemlerde özellikle ödipal dönemin 
eşiğinde olan kız çocuğu annesini değersizleştirerek 
ondan uzaklaşır, anneden ayrılır. 2 Bununla birlikte 
karşılanmamış oral dönem ihtiyaçları çığ gibi büyür 
ve ödipal dönemin kapısını çalar.4  Değersizleştir-
diği anneyle beraber neredeyse tüm sevgi kaynakla-
rını babaya (karşı cinse) yöneltir.2 Oysa sağlıklı bir 
ödipal dönem anneyle özdeşleşmeyi gerektirir , 
anneyle çatışma içinde olan çocuk kendisini ödipal 
bir çatışmanın içinde bulur.2 Bir yandan özdeşim 
kurma çabasında olduğu bir anne ile aynı anneyle 
rekabet içinde olmak kendisini çözemediği bir 
çatışmanın içinde bulmasına sebebiyet verir. 2

Bu çatışma kız çocuğunu ödipal çatışmanın içine 
hapsetmesiyle, yaşadığı fiksasyonla, başta annesini 
değersizleştirmesiyle beraber tüm kadınları kendisi 
de dahil olmak üzere değersiz,zayıf olarak görür.2 
Erkekler ise onun dünyasında güçlü,değerlidir, 
onlara beğeni duyar ancak madalyonun diğer 
tarafında bu beğeninin arkasında erkeklere karşı 
nefret ve haset vardır.2
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Erkeklerin bu tarz üstünlüklerine sahip olabilme 
arzusunu taşır ve onlarla yakınlık kurarak kendi 
değersizliğini, zayıflığını örtmeye çalışır.2 Aynı 
zamanda erkeklerin elindeki bu güce erişebilmek 
için idealizasyon savunmasını kullanmasının 
yanısıra kendi kadınlığını kullanarak erkeklerin 
belki de en zayıf olduğu noktalardan vurmaya 
çalışır.2  Bu kişi; cinselliği bir savunma mekanizma-
sı olarak kullanıyordur,  bu durum beraberinde 
erkeklerle cinsel ilişkiden zevk alamama, cinsel 
yakınlıktan kaçınma, vajinusmus gibi birtakım 
cinsel sorunlar yaşamalarını da beraberinde getirir. 2

Freud’un literatüre kazandırdığı diğer önemli 
tanımlardan birisi de ‘penis hasedi’dir.2 Freud, penis 
hasedini özellikle histerik yapılanma gösteren 
kadınlarla olan çalışmalarından elde etmiştir. 2  Bu 
kadınların bilinçdışı olarak kendisi ve annelerindeki 
güçsüzlüğün temelinin bir penis sahibi olmamala-
rıyla ilişkili olduğu görüşünü ileri sürmüştür. 2 Hatta 
bazı histerik kadınlar bedenlerinde sertleşen bir 
penis olmaması sebebiyle bunu herhangi bir uzvunu 
sertleştirerek yapmışlardır. Kas kasılmaları, kaskatı 
kesilme vb. 2

Hatta penis hasedi kızlarda karşı cinsin cinsel 
organını ve farkı fark etmeleriyle, bu organın 
arkasındaki gücü,önemi fark etmeleriyle başlar.2 
Cinsel organlarındaki bu farklılık -hatta onlara göre 
bu bir haksızlıktır- onların kimlik gelişimi, karakter 
oluşumları üzerin de oldukça etkilidir. 2 Bu durum-
lara ışık tutabilicek başka bir çalışma ise histerik 
yapılanma gösteren kız çocuklarının ebeveynlerinin 
birinin ya da her iki ebeveyninin de erkek kardeş/-
kardeşlerini daha fazla tercih ettiğini, erkek kardeşi-
ni daha fazla sevilebilir bulduğunu kendi içinde fark 
etmeleriyle oluşmaktadır. 2 Bir diğer durum ise 
genelde böyle bireylerin erkek beklenirken kız 
çocuğu olması durumlarıdır.2

Aslına bakılırsa histerideki en temel sorun cinsiye-
tin cinsel kimliğinin sorunlu olduğu ile ilgilidir.2

Yukarıda histerik kişilerin sosyal ya da duygusal 
ilişkilerinde diğer kişilere abartı gelebilecek tepki-
lerinden bahsetmiştik. Bu tepkilerin temelinde  
kabul edilmeyi hak eden kişiler olduklarının güven-
cesini sağlamaya çalışmaları yatmaktadır.2 Çünkü 
onlar bilinçdışı olarak eksik olduklarını düşünürler.2 
Bu eksiklik onları depresyona götürebilir.2 Bu 
depresyonun önüne geçebilmek adına teşhircilikle-
rini kullanırlar ve teşhircilikleri depresyonlarını 
ortadan kaldırmaya yönelik olur.2
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Yoğun düzeyde kaygı, suçluluk ve utanç duyguları 
hissederler.4  Bu olumsuz duygular ise onların üretti-
ği savunma mekanizmasının karşı-fobik bir yapıda 
olmasına sebebiyet verebilir.5 Bu savunma meka-
nizmasının yanısıra eyleme-koyma savunma meka-
nizmasını da kullanırlar yalnızca bu savunma 
karşı-fobik bir nitelik taşır.4 Cinsellikten korkmala-
rına rağmen kışkırtıcı hareketler sergilemeleri, 
bedenlerinde eksikliğin olduğunu düşünüyor olma-
larına rağmen bedenlerini teşhir etme , kendisini 
eksik ve değersiz hissederken kendilerini ilgi odağı 
yapma gibi davranışlar sergileyebilirler.4

Değinilmesi gereken bir diğer nokta da şu olabilir;  
engellendiğinde yoğun tepkiler veren tekmeler,çığ-
lıklar atan ancak eğlenirken de neşeyle tepkiler 
veren bebeklerin belki de histeriye olan yatkınlıkla-
rından bahsedebiliriz.4 Aynı zamanda fazlaca bir 
iştaha sahip olan kişilerin sevgi ve ilgiyle ilgili oral 
doyumlarını sağlayamadıklarından bunu aşırı 
yemek tüketerek yapabildiklerini bu da histerik 
yapılanma gösteren kişilerin diğer bir özelliği 
olabildiğ ileri sürülmüştür.4
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