
BRIEF INFORMATION ABOUT THE THESES/PROJECTS 

 

Student’s Name Cengiz Sav 

University İstanbul Bilgi University 

Graduate Program MA in (Clinical) Psychology 

Entry Year to the Program 2010 

Graduation Year 2018 

Master’s Thesis or Project Master's of Project 

Title of the Thesis/Project Psychoanalytic bases of curiosity as a clinical and theoretical concept 

Advisors’ Names Assist.Prof. Zeynep Çatay Çalışkan 
Assist.Prof. Alev Çavdar Sideris 

Total Number of Pages 77 

Total Number of 
References 

13 

Abstract The present paper aims to provide a comprehensive framing of the term 
of curiosity in the psychoanalytical theory and technique. For that 
propose, psychoanalytical literature, in special, drive theory, object 
relations and ego psychology theory are reviewed. The term of curiosity 
seems to be neglected by the psychoanalytical literature. However, it has 
been explicitly or implicitly referred to in many important and 
fundamental ongoing discussions on theory and technique of 
psychoanalysis and therefore occupies a central place in the formation of 
theoretical discourse and practice of psychoanalysis. Furthermore, ego 
psychology and drive theory discuss curiosity in terms of structural model 
whereas, through curiosity,  object relations theory  is tended to develop 
a thought or symbolization theory. Besides that, in the context of the 
structural model, ego psychology considers curiosity as a capacity of ego, 
referring to the autonomy of ego when the drive theory defends the 
domination of unconscious conflict over psychic structures and curiosity.   
Keywords: curiosity, attitudes of psychoanalysis, neutrality, boredom 

Tezin/Projenin Başlığı Klinik ve teorik bir görüngü olarak merakın psikanalitik kökenleri 

Türkçe Özet Bu çalışmanın amacı merak kavramının, karşılaştırmalı psikanalitik bir 
çerçeve içinde, teorik ve klinik yanlarını ele almaktır. Bu amaca ulaşmak 
için önemli psikanalitik ekollerden klasik Freudyen yaklaşıma, nesne 
ilişkileri  ve ego psikolojisi kuramcılarına başvurulmuştur. Her ne kadar 
merak kavramı psikanalitik çalışmalarda ihmal ediliyor gibi görünse de, 
ister teknik olsun ister teorik, devam eden pek çok önemli ve temel 
psikanalitik tartışmada açık veya örtük referans gösterilen bir kavramdır. 
Bu durumda psikanalizin teorik söyleminin oluşumunda ve psikanalitik 
uygulamada merakın önemini çok iyi yansıtır. Ego psikoloji ve klasik 
Freudyen yaklaşım konuyu daha çok yapısal teori açısından ele alsa da, 
nesne ilişkileri kuramı merakı daha çok bir düşünce veya sembolizasyon 
sorunsalı olarak ele almaya eğilimlidir. Bununla birlikte, ego psikolojisi, 
egonun özerkliğine vurgu yaparak, merakı bir ego yetisi olarak 
düşünürken, klasik dürtü kuramı bilinçdışı çatışmaların hem ruhsal yapılar 
hem de merak üzerine olan etkisini vurgular.  
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