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Η μητέρα είναι το πρώτο αντικείμενο αγάπης στη ζωή ενός ανθρώπου. Στην περίπτωση των 

γυναικών αυτή η πρώτη σχέση αγάπης είναι «ομοφυλοφιλική». Οι γυναίκες, για να επενδύσουν 

τα συναισθήματά τους σε ένα άτομο του αντίθετου φύλου, στον πατέρα, πρέπει να περάσουν 

μέσα από μία δύσκολη διαδικασία ταύτισης με το άτομο του ίδιου φύλου, την μητέρα, και μέσα 

από αυτό να γίνουν αυτόνομες. 

Η Sevim Burak, κόρη της Anne-Marie, θα μεγαλώσει μέσα σε μία πλούσια οθωμανική 

οικογένεια με μία Εβραία μητέρα. Η Anne-Marie δεν θα μπορέσει ποτέ να κρύψει την ταυτότητά 

της, ακόμα κι όταν θα γίνει μουσουλμάνα και θα ονομαστεί Aysel Kudret˙ πάντα η εμφάνιση της 

και η αστεία προφορά της θα την προδίδουν. Η Sevim Burak δεν θα θελήσει ποτέ να μάθει 

εβραϊκά και σε όλη την παιδική και εφηβική της ηλικία θα νιώθει αποστροφή για τους Εβραίους. 

Ωστόσο, η παρουσία της μητέρας θα είναι έκδηλη στα έργα της Sevim Burak, έργα που 

γράφτηκαν μετά τον θάνατο της Anne-Marie. Μέσα από κάποια αποσπάσματα από την 

εργογραφία της θα παρακολουθήσουμε την προσπάθεια της Sevim να ταυτιστεί με την μητέρα 

της, μία ταύτιση που ολοκληρώθηκε σε μεγάλη ηλικία, μετά τον θάνατο της μητέρας και  μέσα 

από το συγγραφικό της έργο.  

Χρησιμοποιώντας ψυχαναλυτική προσεγγίσεις θα παρατηρήσουμε πώς η συγγραφική 

διαδικασία διευκολύνει την ταύτιση, στην περίπτωση που αυτή δεν έχει επιτευχθεί την 

κατάλληλη ηλικία. 
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Anne, bir insanın hayatında ilk sevgi nesnesidir. Kadınlarda bu ilk sevgi “eşcinseldir”. Kadınlar, 

zıt cinsiyetten bir insan olan babaya duygusal yatırım yapabilmeleri için, önce aynı cinsiyetten 

olan anneyle zor bir özdeşleşme sürecini yaşamalı ve bu özdeşleşmenin sonucunda bağımsız bir 

birey olmalıdırlar.  

Anne-Marie’nin kızı olan Sevim Burak, varlıklı bir Osmanlı ailesinde Yahudi bir anne tarafından 

büyütülecektir. Anne-Marie, Müslüman olup Aysel Kudret ismini aldığında bile asla kimliğini 

saklayamayacak, dış görüntüsü ve bozuk Türkçesi her zaman onu ele verecektir. Sevim Burak 

hiçbir zaman İbranice öğrenmek istemeyecek ve çocukluk ile ergenlik yılları boyunca 

Yahudilere karşı nefret duyacaktır.  
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Ne var ki, Sevim Burak’ın eserlerinde annesinin varlığı, ancak Anne-Marie’nin ölümünden sonra 

kaleme alınanlarda açıkça görülecektir. Eserlerinin bazı parçaları vasıtasıyla, Sevim’in annesiyle 

özdeşleşmeye çalışmalarını izleyeceğiz ki bu, büyük yaşta ve ancak annesinin ölümünden sonra 

ve yazarlığı sayesinde tamamlanmış bir özdeşleşme olacaktır. 

Psikanalitik yaklaşımlarla, bu özdeşleşmenin doğru yaşta gerçekleşmediği takdirde, yazma 

sürecinin geç yaşta yaşanan özdeşleşme üzerindeki kolaylaştırıcı etkisi incelenecektir.  
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