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Abstract Bu çalışmanın temel amacı, psikanalitik psikoterapi sırasında görülen ev 
rüyalarıyla ilgili gözlem ve varsayımları tartışmak, ev rüyalarının 
içeriğinde oluşan değişikliklerle psikoterapi sürecinde oluşan değişiklikler 
arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Mevcut çalışmanın amaç ve içeriğine dair 
bir giriş yapıldıktan sonra, bilimsel yöntemin temel unsurları verilmiştir. 
Ardından, mevcut çalışma bağlamında, bilimsel araştırmalarda merak ve 
gözlemin önemi tartışılmıştır. Psikanalitik psikoterapi ve psikanaliz 
açısından rüyaların anlamına dair kısa bir özet de ilave edilmiştir. Bahsi 
geçen son iki kısmın içeriği, bu iki konuda en iyi bilinen ve en çok kabul 
edilen tanım ve kavramlarla sınırlandırılmıştır. Sonrasında ise, bu 
araştırmanın klinik veri kısmı ile öne sürülen varsayımlar arasındaki 
bağlantıyı açıklamak için ev teorileriyle ilgili bir literatür taraması 
sunulmuştur. Mevcut çalışmanın en geniş kısmı ise klinik malzemelere, 
diğer bir deyişle, psikanalitik psikoterapi sırasında anlatılan ev rüyaları ile 
bu rüyalardan önce ve sonraki süreç içerisinde olanlara dair kısa notlara 
ayrılmıştır. 
Anahtar kavramlar: Bilimsel yöntem, psikanaliz, psikanalitik psikoterapi, 
rüya, ev teorileri. 

Tezin/Projenin Başlığı Psikanalitik psikoterapi sırasında görülen ev rüyaları ve bu ev rüyalarının 
terapi süreci bağlamında anlamlandırılması. 

Türkçe Özet Bu çalışmanın temel amacı, psikanalitik psikoterapi sırasında görülen ev 
rüyalarıyla ilgili gözlem ve varsayımları tartışmak, ev rüyalarının 
içeriğinde oluşan değişikliklerle psikoterapi sürecinde oluşan değişiklikler 
arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Mevcut çalışmanın amaç ve içeriğine dair 
bir giriş yapıldıktan sonra, bilimsel yöntem konusunun temel unsurları 
verilmiştir. Ardından, mevcut çalışma bağlamında, bilimsel araştırmalarda 
merak ve gözlemin önemi tartışılmıştır. Psikanalitik psikoterapi ve 
psikanaliz açısından rüyaların anlamına dair kısa bir özet de ilave 
edilmiştir. Bahsi geçen son iki kısmın içeriği, bu iki konuda en iyi bilinen 
ve en çok kabul edilen tanım ve kavramlarla sınırlandırılmıştır. 
Sonrasında ise, bu araştırmanın klinik veri kısmı ile öne sürülen 
varsayımlar arasındaki bağlantıyı açıklamak için ev teorileriyle ilgili bir 
literatür taraması sunulmuştur. Mevcut çalışmanın en geniş kısmı ise 
klinik malzeme kısmına ayrılmıştır, yani, psikanalitik psikoterapi sırasında 
anlatılan ev rüyaları ile bu rüyalardan önce ve sonra süreç içinde olanlara 
dair kısa notlar. 
          Anahtar kavramlar: Bilimsel yöntem, psikanaliz, psikanalitik 
psikoterapi, rüya, ev teorileri. 
 

 

 


