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Abstract Origin and aim of aggression in human behavior has been a controversial topic in 

psychoanalytic literature, where two main streams of thinking is present. 

Adherents of the classical drive theory suggest the instinctual and innate nature 
of aggression, whereas adherents of nondrive theories suggest the reactive 

nature and its formation in the relational context. Same divergence is also 
present for self-directed aggression, masochism, where the views regarding its 

function and mechanism. This project aims to explore the divergent views on 
masochism, with regards to the psychoanalytic debate on the source and aim of 

aggression. Aim of this project is to provide the reader a comprehensive 
presentation of the views in literature with regards to aggression and masochism, 

and an exploration of manifestation of masochism in clinical setting and 
management interventions. 

Tezin/Projenin Başlığı Psikanalitik Teori ve Uygulamada Agresyon ve Mazoşizm 

Türkçe Özet İnsan davranışında agresyonun kaynağı ve hedefi psikanalitik literatürde 
çatışmalı bir konu olmuştur, ve bu konu ile ilgili iki ana düşünce akımı mevcuttur. 

Klasik dürtü kuramının savunucuları agresyonun doğasının dürtüsel ve doğuştan 
olduğunu, dürtüsel olmayan kuramların savunucuları ise agresyonun ortaya 

çıkışını ilişkisel bağlamda tepkisel olduğunu belirtmektedirler. Psikanalitik 
görüşlerdeki bu ayrım, kişinin kendine dönük agresyonu, mazoşizmin, işlev ve 

mekanizması hakkında da mevcuttur. Bu proje mazoşizm hakkındaki farklı 
psikanalitik görüşleri agresyonun kaynağı ve hedefi bağlamında ele almaktadır. 

Bu projenin amacı okuyucuya psikanalitik literatürde agresyon ve mazoşizm 
hakkında bulunan farklı görüşleri kapsayıcı bir şekilde sunmak, ve mazoşizmin 

klinik ortamdaki tezahürlerini ve müdahale yöntemlerini araştırmaktır. 

 


