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Sizi bağrına basan kitlelerin beni sevmesini bekleyemem. Ben 
onları ne mutlu ettim, ne avuttum, ne de yücelttim. Amacım da 
bu değildi zaten; ben sadece araştırmak, cevap aramak, gerçeği, bir 
nebze de olsa, keşfetmek istedim. Bu, bazılarının canını yakmış, 
bazılarını da mutlu etmiş olabilir, ancak her iki durum da benim 
suçum olmadığı gibi bana bir yarar da sağlamaz.

Sigmund Freud’un Romain Rolland’a yazdığı mektuptan 
13 Mayıs 1926
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Önsöz

Sigmund Freud kılık kıyafetine çok önem verirdi. Bir defa-
sında dağlık bir bölgeye yaptığı gezide yorulduğu sırada, nor-
malde sıkı sıkıya bağlı olduğu ve utana sıkıla çiğnediği kılık kı-
yafet yasalarının bir bölümünü delmek zorunda kalmış, bunu 
kayda değer bir olay olarak gören oğlu da durumu şu şekilde ak-
tarmıştı: “Kravatını gevşetti, yaka düğmesini açtı. Ceketini çı-
karacak kadar ileri gitmedi.” Freud’un, kendi cinselliği söz ko-
nusu olduğunda geleneksel bir tutum sergilediği de söylenebi-
lir. Meslektaşlarından birine yazdığı mektupta şu satırlar gözü-
müze çarpar: “Cinsel özgürlüğü sonuna kadar yaşayamasam da 
son derece özgür bir cinsel yaşamı savunuyorum.”

Düşünce dünyasında ise ne geleneklere ne de gelenekçili-
ğe yer vardı. Okurlarına ve kendisiyle konuşanlara adeta mey-
dan okurdu: Karşısında oturan bir Amerikalıya New York Li-
manı’ndaki özgürlük heykelinin yerine bir maymun heykeli di-
kilmesini, heykelin eline de bir Kutsal Kitap tutuşturulmasını 
önermişti. Katıldığı konferanslardan birinde tanıştığı bir psi-
kolog, kendisinden, geçirdiği ağır nevroz nedeniyle çalışamaz 
hale gelen hastasını tedavi etmesini istemişti. Hastalığın ne-
deninin babasına karşı duyduğu aşırı bağımlılık olduğunu gö-
ren Freud, şaşkınlık içindeki meslektaşına “babayı öldürmesi-
ni” tavsiye etmişti.

Freud, 1896 yılında ilk büyük bilimsel provokatif çalışmasını 
yaptı. Histeri Üzerine Çalışmalar başlıklı bu eserinde, ağır nev-
rotik semptomlar gösteren hastaların çocuk yaşta cinsel istisma-
ra maruz kaldıklarını öne sürdüğü “baştan çıkarma kuramı”nı 
ortaya attı. Bunun ardından yazdığı yüzlerce kitap ve makale de 
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çok tartışıldı, hâlâ da tartışılıyor. Ancak Freud’un sorduğu soru-
lara değinen olmadı. 

Elinizdeki kitap, Freud’un en önemli eserlerini geniş bir okur 
kitlesine tanıtmayı amaçlıyor. Takdir edersiniz ki, böyle bir giri-
şim beraberinde birçok tehlikeyi de getiriyor. Haz İlkesinin Öte-
si’nde yayımlandıktan sonra büyük yankı uyandırınca Freud du-
rumu şüpheyle karşılamış ve bir arkadaşına yazdığı mektupta, 
“Haz İlkesi yüzünden yeterince cezalandırıldım, çok popüler ol-
du, çok sayıda mektup ve övgü alıyorum, demek ki çok aptalca 
bir şey yapmışım” demişti.



Başarıyı ararken

Freud’un üniversite eğitimi almaya başladığı günden itibaren 
çağının önde gelen bilim adamlarından biri olmak gibi bir haya-
li vardı. Daha sonraları, maddi durumunu iyileştirerek kısaltma-
ya çalışmasına rağmen oldukça uzun süren nişanlılık dönemin-
de de bu hayalini korumayı başarmıştı. Nişanlısına yazdığı bir 
mektupta “[...] Ayaklarım sapasağlam yere basıyor ve bilimin çı-
karına hizmet etmeyi değil, ondan faydalanmayı amaçlıyorum” 
diyordu.

Freud, bilimin hangi dalına hükmedeceğine uzun süre karar 
veremedi. Yaklaşık yirmi yıl boyunca birbirinden farklı çalışma-
lar yaptı: Önce yılanbalığının üreme organları üzerinde yoğun-
laştı, sonra sinir lifleri ve sinir hücrelerinin yapısını inceledi. Da-
ha sonra kokaini kendi üzerinde denedi ve bu uyuşturucu mad-
deyle yaptığı çalışmalar histeri ve hipnoza olan ilgisinin önüne 
geçti. Nihayet 1890’lı yılların sonunda bilinçdışı psikolojisi ko-
nusuna yoğunlaşmaya karar verdi. 

Yılanbalığı, beyin, kokain (1877-1885)

Freud, 1876 yılında, henüz bir üniversite öğrencisiyken Kar-
şılaştırmalı Anatomi Enstitüsü’nde çalışmaya başladı. O dö-
nemde enstitünün müdürü olan Karl Claus tarafından ayarla-
nan bursla Trieste Zooloji Enstitüsü’nde araştırma yapmaya baş-
ladı. Buradaki araştırmalarında yılanbalığının üreme organları 
üzerinde yoğunlaştı. Arkadaşına yazdığı esprili mektupta bu ça-
lışmaları hakkında şunları söylüyordu: 
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Yılanbalığını bilirsin. Yıllar boyu bu canavarın sadece dişisini 
tanıyorduk, Aristoteles bile spermlerin nereden geldiğini bilme-
diği için topraktan türediklerini öne sürmüştü. Ortaçağ ve Yeni-
çağ boyunca yılanbalığının erkeğine karşı bir sürek avı yürütüldü. 
Doğum belgesinin bile olmadığı zooloji alanında [...] insan han-
gisinin erkek, hangisinin dişi olduğunu anlayamıyor, çünkü cinsi-
yetlerini dışarıdan bakarak tahlil etmek mümkün değil. Bu hay-
vanlarda cinsiyet farkı yaratan özellikleri incelemek, ispat etmek 
gerekiyor. (Yılanbalıkları günlük tutmadıklarına, bunları okuyup 
hayvanın cinsiyeti konusunda çıkarımlar yapamayacağımıza gö-
re) bir anatomi uzmanının bu konuda çalışması, diseksiyon uygu-
layarak yumurtalık ya da testis araması gerekiyor. İkisi arasındaki 
fark şu: Testislerde spermalar, yumurtalıklarda ise yumurta hücre-
leri bulunur.

Freud, yaklaşık dört yüz yılanbalığını inceledikten sonra bu 
çalışmasının sonuçlarına “Yılanbalığının Testis Olarak Tanım-
lanan Cinsiyet Bezelerinin Görünüş ve İnce Yapısı Üzerine Bir 
İnceleme” başlıklı ilk bilimsel makalesinde yer verdi, ancak ke-
sin bir sonuca ulaşamamıştı. Bazı bilim adamlarının savundu-
ğu, yılanbalıklarında görülen bezlerin testis görevi gördüğü tezi-
ni onaylayamadığı gibi çürütememişti de. Öğrencisinin yılanba-
lıklarının üremesi konusunda kesin bir sonuca varamaması Karl 
Claus’u hayal kırıklığına uğrattı. Freud ise canını dişine takarak 
elde ettiği titiz çalışmaları sonucunda beklediği oranda saygı gö-
remeyince yılanbalıklarına sırt çevirdi. 

Bundan sonraki dönemde Freud ağırlıklı olarak sinir siste-
minin yapısı konusunda çalışmalar yürüttü. Bu çalışmaların ya-
nı sıra kimyasal gaz analizleri ve köpeklerdeki salya salgısıyla da 
ilgilendi. 1883 Ağustosu’nda yeniden ünlü olabilme şansı doğ-
du. Freud, belirli parçalarını yumuşatıp altın klorür çözeltisiyle 
renklendirerek beynin mikroskopla incelenmesini sağlayan bir 
yöntem geliştirdi. Profesör Ernst Brücke, öğrencisinin bu çalış-
masıyla gurur duydu, arkadaşı Josef Breuer de Freud’u bu alan-
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daki çalışmalarını sürdürmesi için yüreklendirdi. Freud bundan 
bir yıl sonra “Merkezi Sinir Sisteminin İncelenmesini Sağlayan 
Yeni Bir Yöntem” başlıklı makaleyi yayımladı. Bu makale, İngi-
liz Brain dergisinde de yer aldı. Benzer yöntemler üzerinde çalı-
şan rakiplerinin sayısı bir hayli fazla olunca Freud bu alanda isim 
yapmanın zor olacağına karar verdi. 

Hayatının bu döneminde karşısına kokainin etkisi üzerine 
bir makale çıktı. Doktor Theodor Aschenbrandt, kokaini son-
bahar manevrasına katılan Bavyeralı askerler üzerinde denemiş 
ve yorgunluğa karşı uyarıcı etkisi olduğunu saptamıştı. Ancak 
Freud umutlarını kokainin analjezik etkisine bağladı. Kokai-
nin bu özelliğini kullanarak morfin bağımlısı bir arkadaşını ba-
ğımlılığın pençesinden kurtarabileceğine inandı. Darmstadt’ta-
ki Merck şirketinden krediyle kokain aldı ve kendi üzerinde de-
nemeye başladı. Kokainin etkilerini etraflıca anlattığı yayınları-
nın birinde “kokainin psikolojik etkisi, [...] neşelendirmekten ve 
sağlıklı insanınkinden hiç de farklı olmayan coşkulu bir ruh ha-
li yaratmaktan öte gitmez. [...] İnsanın kendine olan güvenini 
artırıyor, yaşama ve işine de daha sıkı sarılmasını sağlıyor” di-
yordu. Freud, kokaini sadece kendi üzerinde denemekle kalma-
yıp Hamburg’daki sevgilisi Martha Bernays’a da küçük dozlar-
da gönderdi.

Freud her ne kadar kokainin uyarıcı etkisi üzerinde durduysa 
da, bu maddenin farklı kullanım alanları olabileceğini de gözden 
kaçırmadı. Çok sayıda meslektaşının dikkatini kokainin aneste-
zik etkisi üzerine çekti, anestezide kokain kullanım olanakları-
nı gündeme getirdi. Arkadaşı Karl Koller, korneaya fırça yardı-
mıyla kokain sürdü ve bu yöntemi uygulayarak göz ameliyatla-
rında lokal anestezi yöntemini keşfetti. Çalışmalarının sonuçla-
rını da yayımladı. Ne var ki bu kez de ismini tarihe altın harflerle 
yazdıran Freud değil Koller oldu. Freud, bu olayın şokunu atla-
tamadan morfin bağımlısı arkadaşının kokaine karşı da bağım-
lılık geliştirdiğini görünce, kokain konusunda bilime iki cephe-
de de yenildiğini anladı. 
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Histerik Olguların Psişik Mekanizmaları Üzerine (1893)

Bilim alanında arayışlarının sürdüğü bu dönemde Viyana 
Üniversitesi’nin seyahat bursu onun için iyi bir fırsattı. Bu fır-
satı değerlendirdi ve aldığı bursla 1885 yılı sonbaharında Pa-
ris’teki ünlü Jean-Martin Charcot’nun yanında staja başladı. Beş 
ay süren staj boyunca Charcot’dan histeri konusunda çok faz-
la şey öğrendi. Viyana’ya döndükten sonra düşünüp taşındı ve 
“bir doktor olarak histeri çalışmaları” yapmak zorunda olduğu-
na karar verdi. 

Elbette ki tek amacı hastalarının histerik semptomlarını mer-
cek altına almak değildi, Freud, bu semptomları tedavi etme-
yi de amaçlıyordu. O dönemde kullanılan elektroterapi, hidro-
terapi ya da banyo tedavileri gibi geleneksel yöntemler çoğu va-
kada kalıcı bir çözüm getirmekten uzak olduğundan Freud bu 
yöntemleri kullanmak istemedi. 

Bir süre hipnoz yöntemini uyguladı. 1890 yılında, katartik 
yöntemi geliştiren Josef Breuer ile birlikte çalışmaya başladı. Bu 
çalışmanın ilk ürünü “Histerik Olguların Psişik Mekanizmala-
rı Üzerine” (Ön Yazışma) başlıklı ortak yayınlarıydı. Bu yayın-
da Freud ve Breuer; kasılmalar, krizler, uyuşukluk, tikler, sürek-
li kusma, yeme bozuklukları ya da görme bozuklukları gibi his-
terik semptomların ilk kez ortaya çıkmasında hangi olayın etki-
li olduğunu tartışıyordu. 

Vakaların çoğunda hastalarla yaptıkları detaylı konuşmalar 
sonucunda “travma”nın asıl nedeni hakkında bilgi edinemedik-
lerini gördüler. Bazı hastalar bu konu hakkında konuşmaktan 
rahatsız oluyordu, hastaların çoğu ise hangi olayın ilk kez his-
terik semptomlara neden olduğunu hatırlamıyordu. İşte tam da 
bu nedenle hastayı hipnozla uyutarak o ilk anıyı hatırlamasına 
yardımcı olmak gerekiyordu. 

Freud ve Breuer bu tekniği kullanarak bir dizi kuramsal ve 
uygulamalı sonuca ulaştılar: 

1. Çoğunlukla çocukluk çağında yaşanan olaylar hastalık be-
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lirtilerinin baş göstermesine neden oluyor. 2. Yaşanan travma 
ile görülen semptom arasında doğrudan bir bağlantı yok, bu 
bağlantı çoğu zaman sembolik oluyor. 3. Yaşanan travma bir 
defaya mahsus bir yıkım değil, semptomların tekrar tekrar or-
taya çıkmasına neden olan şey bu travmatik anıların hatırlan-
ması. 4. Travmatik anılar ve beraberinde getirdiği duygulanım 
anımsandığında ve hasta bunları detaylarıyla dile getirdiğinde 
semptomlar da kayboluyor. Duygulanım olmadan anımsama 
işlevsizdir. 

Breuer ve Freud, travmatik olarak algılanma potansiyeli yük-
sek olaylar karşısında gösterilen tepkilerin, semptomların oluş-
masında etkili olduğu sonucuna vardılar. Bu sonucu da, “Gün-
lük hayatında karşılaştığı bir aşağılanmaya sadece sözlü olarak 
karşılık veren kişi, yaşanan olaydan, aşağılanmayı sessizce kabul-
lenmek zorunda kalan kişiden farklı biçimde etkilenecektir” sa-
tırlarıyla ifade ettiler. Katartik etki, ancak ve ancak verilen reak-
siyon makul ve mantıklıysa (örneğin intikam gibi durumlarda) 
ortaya çıkacaktır. 

Travmatik anı hastanın hafızasında mevcuttur, çoğunluk-
la “inanılmaz tazedir” ve hasta, “duygu vurgusu”nun tamamını 
zihninde muhafaza eder, ancak tedavinin zorluğu şurada yatar; 
hasta normal koşullar altında bu anıyı hatırlayamaz. İşte bu ne-
denle Breuer ve Freud bu gibi durumlarda hipnoz uygulanması-
nı öneriyorlardı. Peki, bu yöntemin iyileştirici özelliği nereden 
kaynaklanıyordu? Breuer ve Freud bu sorunun yanıtını makale-
lerinin sonuna saklamışlardı: 

... bu yöntem sayesinde, ortaya çıkış anında baş edilemeyen ta-
savvurun tesiri şu şekilde ortadan kaldırılıyor: Aynı tasavvurun 
yarattığı sıkıştırılmış duyguların konuşma yoluyla gün yüzüne çık-
masına izin veriliyor ve duygular üzerinde çağrışımsal bir düzelt-
me sağlanıyor, (hafif hipnoz yardımıyla) normal bilinç düzeyine 
çıkartılıyor ya da doktorun telkinleriyle hasta bu duyguların etki-
sinden kurtuluyor [...] 
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Histeri Üzerine Çalışmalar (1895) 

Önsöz
  I. Histerik Olguların Psişik Mekanizması Üzerine 
  (Breuer ve Freud)
 II. Olgu Öyküleri

    I. Vaka Frl.1 Anna O. (Breuer) 
  II. Vaka Bayan Emmy von N. (Freud)
III. Vaka Miss Lucy R. (Freud)
IV. Vaka Katharina (Freud)
VI. Vaka Frl. Elisabeth von R (Freud)

III.  Teorik (Breuer)
IV. Histerinin Psikoterapisi Üzerine 

1893 yılı Eylülü’nde Freud ve Breuer, histeri hakkında bir ki-
tap yazmaya karar verdiler. 1895 yılının Mayıs ayında kitap ya-
yımlandı. Daha önce kaleme aldıkları makale yeniden basıldı ve 
kitabın giriş bölümünü oluşturdu. Kitabın devamında da beş ol-
gu öyküsüne yer verildi. Kitabın sonundaysa Breuer’in kaleme 
aldığı “Teorik” başlıklı kısım ve Freud’un kaleme aldığı “Histeri-
nin Psikoterapisi Üzerine” başlıklı bölüm vardı. 

Olgu öykülerinden en bilineni, Josef Breuer’in 1880-1882 yı-
lında baktığı Anna O. Vakası’dır. Kitapta Anna O. takma ismiyle 
andıkları Bertha Pappenheim, bir kadın hakları savunucusuydu. 
Hasta babasına bakarken “ağır ve karmaşık bir histeri”nin pen-
çesine düşmüştü. “Kasılma, kontraktür ve konuşma, görme bo-
zuklukları” gibi semptomlar gösteriyordu. Breuer hastaya “ko-
nuşma terapisi” uyguladı. Bu terapi daha sonra “katartik yön-
tem” olarak tanındı. Metodun çıkış noktası, sağladığı terapötik 
etkinin “arınmaya, temizlenme”ye (katharsis) dayanmasıydı. Pa-
tojen2 duygulanımlardan uygun bir biçimde arınmak anlamı-
na geliyordu. Breuer, hastasına, bu tür duygulanımlara bağlantı-

1. Fräulein: Genç kız, evlenmemiş bayan. (ç.n.)

2. Hastalıklı. (ç.n.)
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lı olan travmatik olayları hatırlattı, hastanın bu olayları yeniden 
yaşamasına ve dilediğince bir reaksiyon vermesine yardım etti. 
Freud daha sonraları bu vakanın önemini vurgularken, bir dok-
torun ilk kez histerik durumlarda verilen semptomları aydınlat-
tığını, ortaya çıkan her semptomun kaynağına indiğini ve aynı 
zamanda semptomların ortadan kalkmasını sağladığını söyle-
miştir. Bu vaka her yönüyle aydınlatılan ilk histeri vakası oldu. 

Freud’un gözetimindeki dört hasta 1888-1893 yılları arasın-
da tedavi gördü. 

BAYAN EMMY VON N.: Freud tarafından verilen bu ru-
muz aslında Fanny Louise Sulzer-Wart isminde (1848-1925) bir 
kadına aitti. Annesi tam on iki doğum yapmış olan Fanny doğ-
madan önce aile çocuklarından dördünü kaybetmişti. Fanny 
22 yaşına geldiğinde çok zengin bir saat imalatçısı olan İsviçre-
li Heinrich Moser ile evlendi. Moser, Rhein üzerinde Schaffhau-
sen yakınlarındaki ilk barajı yapan kişiydi ve servetinin büyük bir 
kısmını Rusya’da değerlendirmişti. Fanny’den 44 yaş büyük olan 
Moser, evlendikten dört yıl sonra hayata veda etti. Çiftin Fanny 
ve Mentona isminde iki çocuğu vardı. Moser 1874 yılında öldük-
ten sonra, adamın bir akrabası Fanny’nin onu zehirlediğini id-
dia ederek bu dedikodunun yayılmasını sağladı. Bunun üzerine 
Heinrich Moser’in ilk evliliğinden olan oğlu Henri, mal varlığı-
nın neredeyse tamamını Fanny’ye bırakan babasının mirası için 
savaş vermeye başladı. 

Bu süre zarfında Emmy von N.’de ilk hastalık belirtileri baş 
gösterdi. On yılı aşkın bir süre Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde-
ki kaplıca ve ılıcalarda tedavi gördü. 1887 yılında İsviçre’ye dön-
dü. Wädenswil, Zürich Gölü kıyısında bir malikâne satın aldı. 
1880’lerin sonuna gelindiğinde artık Josef Breuer’in hastasıydı. 
Breuer vakaya Freud’u da dahil etti. Tedavi iki kısımdan oluşu-
yordu: İlki 1888 yazında, ikincisi ise 1889 yazında gerçekleşti. 

Hastanın tedavinin başlangıcında gösterdiği semptomları 
Freud şöyle anlatıyordu: 






