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Abstract This study explores the role of excluded material, i.e. unspoken, unprocessed 

phenomena in the construction of familial psyche and how the later generations 
who grow up with such phenomena are influenced. Defense mechanisms are the 

main theoretical constructs utilized to approach the issue. Theoretical 
conceptualizations of defense mechanisms of repression, denial, disavowal and 

dissociation in the psychoanalytic literature are reviewed, as they result in 
exclusion of conflictual and anxiety-provoking materials. Appearances of how 

certain materials get excluded from the familial discourse and parent-infant 
relationship are reviewed, such as intergenerational transmission of family 

secrets, certain affects being left unmirrored in the parent-child relationship and 
expulsion of certain elements from the parents’ selves. Possible impacts of these 

appearances on the child’s psyche are touched upon. How these impacts appear 
in the analytic or therapeutic situation are summarized and some implications for 

clinical practice are emphasized.  

Tezin/Projenin Başlığı İnkar, red, bastırma ve kopuşma savunma mekanizmaları ile bu 

mekanizmaların ruhsallık ve sembolizasyon üzerindeki etkisi 

Türkçe Özet Bu çalışma, dışarıda bırakılan malzemenin, yani konuşulmayan ve işlenmeyen 
olguların ailenin ruhsallığının inşasındaki rolünü ve bu tür olgularla büyüyen 

sonraki kuşakların bundan nasıl etkilendiğini araştırmaktadır. Çalışmada konu, 
temel teorik araç olarak savunma mekanizmaları aracılığıyla ele alınmıştır. 

Çatışmalı ve kaygı yaratan malzemenin bilinçdışında tutulmasıyla sonuçlanan 
bastırma, inkar, red ve kopuşma savunma mekanizmalarının psikanalitik 

literatürde tarihsel olarak nasıl kavramsallaştırıldığı incelenmiştir. Aile sırlarının 
kuşaklararası iletimi, ebeveyn-çocuk ilişkisinde belirli duygulanımların 

aynalanmaması ve ebeveynlerin belirli yönlerini kendiliklerine dahil etmemeleri 
gibi belirli olguların aile söyleminin ve ebeveyn-çocuk ilişkisinin dışında bırakılma 

biçimleri incelenmiştir. Bu tür durumların çocuğun ruhsallığına olası etkilerine 
değinilmiştir. Bu etkilerin analiz ya da terapi sürecine nasıl yansıdıkları özetlenmiş 

ve klinik pratiğe yönelik birtakım çıkarımlar vurgulanmıştır.  

 


