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Abstract

The subject of paranoia has taken a significant place in psychoanalytic
literature. A review of the studies on paranoia shows that psychoanalytic
theory has made a great contribution to paranoia. Paranoia has
originated from various dynamics. Viewing from the psychoanalytic
approach, works of Sigmund Freud and Melanie Klein seem to be
essential resources in literature regarding paranoia. Their works
encourage other authors to develop new theories based on dynamics of
paranoia. Theorists with different perspectives make important
contributions to the grasp of underlying dynamics of paranoia. This paper
aims to examine origins of paranoia by including different viewpoints. For
this reason, in present paper, the studies of Freud and Klein will be
reviewed in detail. Furthermore, other author’s developmental
contributions in psychoanalytic literature will be also examined in
comparison to the views of Freud and Klein.
Keywords: paranoia, paranoid, paranoid-schizoid position,
psychodynamic theories, paranoid dynamics

Tezin/Projenin Başlığı

Psikodinamik Bağlamda Paranoid Kişilik

Türkçe Özet

Paranoya konusu psikanalitik yaklaşımda önemli bir yere sahiptir.
Paranoya ile ilgili gözden geçirilen çalışmalar, psikanalitik teorinin
paranoya konusuna önemli bir katkı sunduğunu göstermektedir.
Paranoya bir çok farklı dinamiğe sahiptir. Psikanalitik yaklaşıma
bakıldığında Sigmund Freud ve Melanie Klein’in çalışmaları paranoya
literatüründe önemli kaynaklardır. Bu çalışmalar paranoya dinamiklerini
esas alan farklı teorilerin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Farklı
görüşlere sahip teoriyenler, paranoya konusunun kapsamlı şekilde ele
alınmasına önemli katkılar sunmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı
paranoyanın dinamiklerini, farklı yazarların görüşlerine yer vererek
araştırmaktır. Bu amaçla, bu makalede Freud ve Klein’in çalışmaları
ayrıntılı şekilde ele alınacaktır. Psikodinamik literatürde yer alan diğer
gelişimsel yazarların katkılarına da yer verilecektir.
Anahtar sözcükler: paranoya, paranoid, paranoid-şizoid konum,
psikodinamik teori, paranoid dinamikler

