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Abstract The aim of this project is to provide an in-depth analysis of a case of a 23-year-
old female patient focusing on specific issues which have been important in the 

treatment of this particular client. Mourning and depression are found to be 
crucial issues that needed to be worked through due to the traumatic loss that 

took place in the early childhood of the patient. 

The therapy process continued for 7 months with 13 sessions. Even though the 
patient has stated that she was close to achieving her goals, termination of the 

therapy may be considered premature within the framework of a long term 
psychodynamic psychotherapy process. The reasons for this premature 

termination are analyzed by explicating the relationship between mourning and 
depression as well as examining the dynamics of patients in therapy processes 

who have experienced a loss in their early childhood.  

Besides the transference and counter-transference relationships, the inner 

experiences of the therapist and the fact that this particular patient was her first 
client were analyzed taking into consideration the psychopathological level and 

defense mechanisms of the patient in order to understand their effects on the 
process.  

Tezin/Projenin Başlığı Erken Çocuklukta Yaşanan Kaybın 23 Yaşındaki Bir Kadın Hasta 
Üzerindeki Etkisi 

Türkçe Özet Bu projenin amacı, 23 yaşındaki bir vakayı, tedavisinde önemli olan konulara 

odaklanarak derinlemesine analiz etmektir. Hastanın erken çocukluk döneminde 
gerçekleşmiş olan travmatik kayıp nedeniyle, yas ve depresyonun derinlemesine 

çalışma gerektiren önemli meseleler olduğu ortaya çıkmıştır. 

Terapi süreci 7 ay sürmüş ve 13 seans yapılmıştır. Hasta, kendisi için belirlediği 

hedeflere yaklaştığını söylemiş olmasına rağmen, uzun süreli psikanalitik 
psikoterapi çerçevesi düşünüldüğünde, bu sürecin erken sonlandığı 

görülmektedir.  Bunun nedenleri, depresyon ve yas arasındaki ilişki irdelenerek 
ve erken kayıp yaşayan hastaların terapi süreci içerisindeki dinamikleri 

incelenerek analiz edilmiştir.  

Aktarım ve karşı aktarım ilişkisinin yanı sıra, terapistin iç yaşantılarının ve bu 
hastanın ilk hastası olmasının süreci ne şekilde etkilediği, hastanın psikopatolojik 

seviyesi ve savunma düzenekleri göz önünde bulundurularak analiz edilmiştir.  

 


