
Baturalp ASLAN, 27 Aralık 2017, Lacan’ı Anlamak okuma semineri 

Kitabın ilk bölümlerinde, Castanet, birinci Lacan dediğimiz yapısalcı Lacan’ın “söz ve dilin 

işlevi ve alanı” dediği şeyle ilgileniyor. Yani öznenin Öteki, büyük Öteki diye okuduğumuz, dilin Öteki’si ile 

olan diyalektiği. Bu klasik Lacan en ünlü Lacan: Baba-nın-adı, Fallus, simgesel düzen gibi dile pelesenk  

olmuş terimlerin hüküm sürdüğü yılların Lacan’ı. Bu Lacan, Freud’a dönüş yapan, Freud’u yapısalcılığın 

ortaya attığı yeni fikirler ve araçlarla okuyor. Yani bilhassa antropoloji ve dilbilimi ile, ki burada da iki isim 

geliyor akla, Claude Levi-Strauss ve Jacobson…

“Lacan’ı  anlamak”ta  bir  yön,  bir  istikamet  var,  ve  bu  sadece  kronolojik  bir  ilerleme değil.  

Kavramlar gerçekten de Lacan’ın öğretiminin zamanda ilerleyişini takip ediyor. Fakat bu ilerlemenin bir de 

mantıksal bir boyutu var. Dönüşen kavramlar, bir önce gelen doktrini iptal etmeden, yadsımadan, yeniden 

düzenleniyor. Ve Castanet kitabın sonunda, 21. Yüzyılın gereksinimlerine yanıt verecek bir psikanalizi işaret  

eder biçimde gerçek kavramını merkeze koyan bir doktrine getiriyor okuyucuyu.

İşte size benim bu ilerleyişi nasıl anladığım ve kendi pratiğimde nasıl ortaya koyduğuma dair 

bir şeyler aktarmaya çalışacağım.

Bütün  bunları  belirtmek  önemli  zira  Lacan’ın  öğretiminin  tümü  boyunca  kullandığı  bazı 

terimlerin  anlamı  bir  seminerden  diğerine  değişebiliyor.  Farklı  kavramları  aynı  sözcükle  ifadesine  en 

görkemli örnek “Öteki” olabilir. Zaten Lacan’ın bir dersten bir derse, bir sayfadan bir sayfasına birbiriyle 

çelişen ifadeler telaffuz edebildiğini sanıyorum biliyorsunuzdur. Bunda şaşılacak bir şey yok: değil mi ki 

Freud’un demesine göre bilinçdışı  karşıtlık denen şeyi tanımaz? Ve Lacan seminerinde bir analizan gibi 

konuştuğunu söylerdi. Yani bilinçdışının hakikatine mümkün olduğunca yakın durmaya çalışarak.

Psikanalizin alanı :

Çok temel bir soruyla devam edelim: psikanaliz nedir?

Psikanaliz bir deneyimdir.  Psikanaliz bir konuşma deneyimidir.  Psikanaliz aynı  zamanda bir 

beden deneyimidir de: zira bir analistin bedeninin varlığı gereklidir ve fiziken oraya gitmek. Yani bedenin ve 

dilin karşılaşması ile ilgilidir.

Psikanalize bir şikayetle gelinir. Üniversitede verdiğim derslerde ya da sınav kağıtlarında bazen 

öğrencilerden psikanalizin terapötik değil de entelektüel ya da epistemik, yani anlamaya, bilmeye yönelik bir 

eylem, bir deneyim olduğu gibi yorumlar duyuyorum. Oysa psikanalize gidiyorsak daha iyi gitmeyi umarız.

Elbette özellikle kendiniz de psikolog ya da psikanalistseniz ya da olmak gibi bir niyetiniz varsa 

bu,  deneyime bir  bilgi  boyutu ekleniyor.  Fakat  bu  analizin  ilerlemesine  destek  değil  köstek  de olabilir. 

Fantazmım nerede, hani benim a nesnem, Oidipus’um şöyle, jouissance’im böyle derken uyulması gereken 

tek  kural  olan  serbest  çağrışımdan  kaçabiliyor  insan.   Ki buna Freud eserinde çok net  bir  isim de 

vermiştir: rasyonalize etme. Bir başka deyişle  “ben analist  olacağım” ya da “kendimi daha iyi, daha  

derinlemesine tanımak istiyorum” diyerek analiz başlamaz.  Ha,  buradan itibaren analist  analizan adayını 



bölünmüşlüğü,  çelişkileri  ile  yüzleştirip  hayatındaki  aksaklıklarda  bilinçdışı  bir  özne olduğu  fikrini 

doğurabilirse o zaman analiz olabilir. Hatta şunu demeye kadar dahi gidebiliriz:  herkesin bilinçdışı yoktur. 

Eğer diliniz sürçtüğünde ya da birinin adını unuttuğunuzda bunun safi yorgunluk, nörotransmitterlerinizde 

bir dengesizlik olduğunu ya da gördüğünüz rüyanın tanrılardan ya da ölmüş atalarınızın ruhundan bir mesaj 

olduğunu  düşünüyorsanız,  burada  bilinçdışı  yoktur.  Bilinçdışından  bahsedebilmemiz  için  öznenin  orada 

kendine dair  bir bilgiyi konumlandırması,  kendisini ilgilendiren,  kendinden olan ama onu aşan bir şeyin 

varlığını tanıması gerek. Başka bir deyişle acı çekiyor olduğundan şikayetle gelen bir kişi, şikayet ettiği şeyin 

ardında bir bilinçdışı bilgiyi doğurma/keşfetme talebine varırsa,  bir analiz başlar.  Peki öyleyse bilinçdışı  

nedir? Kendini nasıl gösterir?

Bilinçdışı bir tür hafıza değildir. Halihazırda orada olan, elinizi içine daldırabileceğiniz bir “anı 

çıkını” değildir yani. Henüz doğmamış, potansiyel bir şeydir bilinçdışı. Orada bir bilgi varsaydığınızda ve 

çağrışımların  satır  aralarında,  sürçmelerinde,  tökezlemelerde  ortaya  çıkan  bir  şeydir.  Bu son  söylediğim 

Lacan’ın, Nilüfer Erdem’in dilimize çevirdiği 11. Seminerinde ileri sürdüğü bilinçdışı tanımıdır.

Bence bilinçdışının varlığının Freud’dan başladığını söylemek mümkün. Yani Freud psikanalizi 

icat  ettiğinde  bilinçdışı,  Unbewusste  sözcüğü  lügatlerde  vardı  fakat  tamamen  betimleyici  bir  anlamda, 

bilincinde olunmayan her şeyi ifade ediyordu. Alman romantizminde ya da felsefesinde bulunan bir kavram. 

Bir tür hafızaya denk gelen, Freud-öncesi bilinçdışı günümüzün bilişsel bilinçdışında yeniden canlanıyor: 

bilgisayarla kıyaslanabilen, bir tür hard-disk gibi, aktif olmayan ama orada bulunan ve zamanı gelince aktive 

edilebilen verileri içeren bir yer. 

Oysa Freud’un keşfettiği ve psikanalizin nesnesi olan bilinçdışı ise bundan farklıdır. Freudyen 

bilinçdışının spesifik özelliğiyse aktif bir unsur olmasıdır. Birtakım temsilleri işleyen, kaydeden, şifreleyen 

bir  mekanizmadır  bilinçdışı.  Ve  bunu  birtakım  yasalara  göre  yapar,  Freud’un  birincil  süreçler  diye 

adlandırdığı yer-değiştirme ve yoğunlaşmadan bahsediyorum. Lacan bunları dilbilimle metafor ve metonimi 

(ad aktarması gibi) diye adlandırır. Bunları biraz açıklamak ve örneklemek gerek.

Yoğunlaşma Freud’da rüyada bir temsilin birçok şeyi ifade etmesidir. Bir analizanım rüyasında 

beni ve benimle konuşan bir kadın görüyor. Analizan, ''bu kadın da belki psikologdur'' diye düşünüyor. Fakat 

kadına  konuşma  fırsatı  vermeden  bana  yani  psikologuna  seansın  saatinin  geldiğini  hatırlatıp  kadınla 

konuşmayı bölüyor. Sonra da kendi kendine “Eğer kadına kendini tanıtma fırsatı verseydim psikolog olup  

olmadığını  öğrenirdim”  diyor.  Freud’a  göre,  rüyayı  gören  rüyadaki  her  roldedir.  Dolayısıyla  şunu  ileri 

sürebiliriz: rüyadaki belki de, bir ihtimal psikolog olan bu kadın analizanımı temsil ediyor olabilir. Bu pekâlâ 

mantıklı,  zira  analizan  master’ının  son  senesinde,  psikolog  olmasına  ramak  kalmış.  Ve  bana 

başvurduğundaki  temel  sorularından  biri  psikolog  olup  olamayacağı,  kendisini  hazır  hissetmemesi, 

ketlenmesi idi. Semptomu olarak ise utangaçlık, topluluk içinde söz alamamayı öne sürüyordu.

Rüyada kendi konumu ile  belki-psikolog-kadın arasında bölünmüş bir pozisyonda olduğu ve 

kendi  sözünü  kestiğini  ileri  sürebiliriz.  Bu  söz  almak,  konuşmak konusunda  tek  meselesi  değil.  Zira 

tedavisinin başında bana bir  çocukluk travmasını  anlattı.  Bir  ensest  söz konusu idi,  ve  bunu aile içinde  

duyurup duyurmamak, aynı şeyin kendinden yaşça küçük kuzenlerinin başına gelmesini önleyebilmek ile 



ilgili  soruları  vardı.  Bu  rüyada  analizanın  psikolog  olmaya  hazır  hissetmemesi  ve  toplum  içinde  söz 

alamamaya  dair  iki  temel  şikâyeti  birbirine  bağlanıyor.  Ve  çağrışımlarında  söz  alma,  konuşma  durumu 

travmatik anısıyla ilişkileniyor. Ve bunların tümü bu belki-psikolog-olan-kadın etrafında şekilleniyor.

Bir de bu sırada bir staj için yanıt bekliyordu. Kurumun yöneticisi ''evet'' demişti ama psikolog 

henüz  onay vermemişti.  Freud’un  günün artıkları dediği,  ilk  seviye  somut  anlam,  rüyanın  malzemesini 

sağlayan bahane de bu olsa gerek.

Daha derin düşünüp ve başka seanslarla bağlantı da kurabiliriz. Bu analizanın hayat hikayesinde 

aldatılmak,  başka  bir  kadın  için  terk  edilmek  unsuru  da  bulunuyor.  Öyleyse  histerik  yapının  temel 

sorularından biri olan ''Öteki kadın'' teması, yani kadın olmaya dair bilginin hep bir diğer kadında aranması  

meselesi de rüyadaki bu karakterde görülüyor olablir.

Burada bir tek temsilin nasıl birden fazla unsuru ifade ettiğini açıkça görmek mümkün. 

Lacan yoğunlaşmayı metafor’la eş tutuyor demiştim, yani bir söz sanatı olarak bir sözcüğün bir  

başkasının  yerine geçerek  yeni  bir  anlam oluşturması.  Örneğin,  gül  ile  bülbülün  maşuk ile  aşığı  temsil 

etmesi.  Ama pek âlâ gerçekten bir bülbülün bir gülün etrafında ötmesi,  yani ilk anlam da mümkün. Öte 

yandan gülün dikenleri maşukun aşığa zulmünü ifade ediyor. Bu da başka, daha ince, metaforik bir anlam.

Az  önceki  rüyada  da  gördünüz  “belki-psikolog-kadın”,  bunu  böyle  birleşik  bir  sözcük,  bir 

imleyen olarak alabiliriz; hem staja kabul edilmesinin, hem ensenstinden bahsederse kendini ve başkalarını  

kurtarabileceğinin, en temelde “bir kadın nedir?” sorusunun metaforu olarak yorumlanabilir.

Metonimiden de kısaca bashedelim. Ad aktarması olarak tanımlamıştım. Bir bardak içmek, 

mesela, parça bütün, ya da yakınlık ilişkisi.  Bunu manik depresif  hastaların manik fazlarında en iyi 

görürüz. Daldan dala atlayan bir konuşma biçimidir. Mesela ben şu anda  biçimden  biçmeye, oradan  çim 

biçmeye,  çimden  yöresel  dilde  yüzmek,  yıkanmak  anlamına  gelmesinden  ötürü  denizde  çimmek fiiline, 

oradan denizde çimen Atatürk fotoğrafı aklıma geldiği için kalkıp Gençliğe Hitabe’yi okumaya geçersem,  

metonimik bir yol izlemişo olurum. Görüyorsunuz burada anlam kayıp gidiyor, kelimelerse birbirinin içine  

geçiyor.

 İşte bilinçdışında bu dilsel  süreçlerin bir  amacı  vardır,  bu şifreleme afektif  ve daha belirli  

biçimde söylersek cinsel, yani libidinal bir enerjiyi işler.  Bir tatmin söz konusudur. Rüyaların bastırılmış 

arzuların gerçekleştirilmesinin bir yolu oluşunu düşünün, ya da semptomların gerçekleşmesi imkânsız bir 

tatminin yerine geçen bir tatmin alma biçimi olduğunu… Semptom kavramından biraz sonra bahsedeceğim. 

Zira bana psikanalize dair bir şey aktarmak için en temel eleman gibi geliyor.

Şu anda öncelikle Lacan’ın Freud’a getirdiği yapısalcı okumadan bahsedeceğiz. Nitekim Lacan 

bu yıllarda temel bir tanıma dönüşen “Bilinçdışı bir dil gibi yapılanmıştır” cümlesini sarf eder. Lacan'ın dil 

üzerine yaptığı bu vurgu o yıllarda Uluslararası Psikanaliz Derneği'nde hakim olan eğilimi eleştirmek içindir.  

Zira bu eğilim psikanalizin bir dil deneyimi olduğunu unutup benliğin güçlendirilmesi ve topluma uyum 

sağlaması gibi amaçlar güden ego psychology'dir. Lacan için bu imgeselin alanıdır. Oysa konuşmak özneyi 

simgeselde  konumlandırır.  Lacan'ın  bu  döneminde  simgeselin  imgesele  üstünlüğü  fikri  hakimdir.  Öne 

sürdüğü, Ben ve öteki, küçük öteki, yani benzer olan arasındaki narsisik ve agresif ilişkiye Yasa’nın gelip  

düzen vermesidir… Bunu biraz açmak gerek tabii…



Bu  durumda  Lacan'ın  öğretisinin  ilk  yıllarında  ortaya  koyduğu  şekliyle  psikanaliz  bir 

psikanalistile konuşurken beliren bilinçdışı bir öğenin duyulması deneyimidir. Kazara ya da satır arasında 

ortaya  çıkan  bir  unsurun  yorumlanması  sayesinde  iki  anlam  arasında  bağlantı  kurulabilir:  mesela 

analizanımın ruyasındaki  kadının  bir  metafor  olarak  “psikolog olmak”la  “yaşadığı  ensestten bahsetmek” 

anlamları  gibi...  Ya  da  yeni  çağrışımlara  yol  açılarak  ilk  akla  gelen  ve  özneyi  ketlenmiş  tutan  anlamın 

dağıtılması mümkün olabilir. Mesela bir kelimeyi bölerek. Anlamın hafifletilmesinden daha sonra da 

bahsedeceğim.

Eğer Lacan bu dilsel, dilbilimsel mekanizmaları vurguluyorsa bunun bilimsel ve hatta 

tarihsel  bir  sebebi  var.  Castanet’nin  kitabında  bugüne  kadar  okuduğunuz  bölümler,  bu  yıllarda 

geliştirilen  fikir  ve  kavramlara  tekabül  ediyor.  Lacan  bu  yıllarda  Freud’un  özünden  uzaklaşan 

Uluslararası Psikanaliz Derneği’nde hâkim olan psikanalizi bir eğilimi eleştiriyor. Freud’a dönüş 

çalışmasını yaptığı bu yıllarda Beş psikanaliz, Espri sanatı gibi temel kitapları yeniden çalışıyor ve 

Freud’da psikanalizin nasıl bir dil deneyimi olduğunu, Freud’un kelimeleri nasıl ince analiz ettiğini 

gösteriyor. Bunu yaparken de egopsychology adını verdiğimiz, Anna Freud’un benlik ve savunma 

mekanizmaları üzerine olan doktrini takip eden Amerikancı akımı yeriyor. Bu yazarlardan (Kris, 

Hartman gibi) vakalar alıntılayarak bu vakarların neden başarısız olduğunu gösteriyor. Lacan’a göre 

karşı-aktarıma ve benlik’in güçlendirilmesine ağırlık veren bu psikanaliz, özneyi normalleştirmeye 

yönelik çalışıyor. Genital sevgi, bütün nesne, sağlıklı ego gibi kavramları düşünün…

Lacan ise öznenin özünün simgeselde olduğunu, simgeselin imgesele üstünlüğü fikrini 

savunuyor.  Tarihsel  birtakım bilgiler Castanet’nin ilk sayfalarında mevcut.  Burada Lacan’ın öne 

sürdüğü, Ben ve öteki, küçük öteki, yani benzer olan arasındaki narsisik ve agresif ilişkiye Yasa’nın 

gelip düzen vermesi, yani simgeselin imgesel ilişkileri sakinleştirmesi. Bunu biraz açmak gerek 

tabii…

Analitik  deneyimin başka  boyutlarını  ele  almadan önce  Lacan'ın  Lacan'ın  imgesel  ve 

simgesel  alanın  düğümlenmesini  1953Lerden  başlayan  1963lere  kadar  giden  kabaca  bir  on  yıl  olarak 

belirleyebileceğimiz  Freud'a  dönüş  hareketinde  ele  alışını  iki  klinik  örüntü  etrafında  özetleyebiliriz:  

transivitizm ve paranoya.

Kitabın ayna adlı bölümünde buna verilebilecek en güzel örneği bulursunuz: Fransızca 

transitivisme denen olgu, geçişlilik diye çevirebiliriz. Çocuklarda belli bir yaşa kadar öteki ile olan 

ilişkinin bir biçimidir bu. Bir bebeğin düştüğünde öteki bebeğin ağlaması, ya da bir küçük çocuğun 

ilgisini ancak bir tek oyuncağın: öteki çocuğun elindekinin çekmesi, benlik denen şeyin doğasını 

ortaya koyar:  ben,  ötekidir.  Benlik,  öteki insanoğluna özdeşleşme ile kurulur.  Bu ilişkiyi  Lacan 

imgesel ilişki olarak tanımlıyor (a-a’, tahtamız varsa yazalım.)



Bunun  en  açık  ifadesi,  meşhur  ayna  evresinin  aslında  sadece  bir  imgesel  deneyim 

olmamasında bulunur: zira bebek, aynanın karşısında kendi imgesine sevinçle bakarken arkasına 

döner, ve o sırada arzusu ve sözcükleri ile büyük Öteki’ni bedenleştiren kimse ona bakar, kendisini 

kucağında tutan yetişkin ile kendi imgesi arasında gider gelir bakışları. Yani daha bir illüzyon olarak 

kendi  görüntümüz  ile  özdeşleştiğimiz  bu  pek  erken  aşamada  dahi  Öteki’nin  “Bak  yavrum  bu 

sensin”  demesi,  aynadaki  görüntüyü  dille  mühürlemesi  ve  bütünlüğünün  fiziksel  olarak 

hissedilmediği prematüre bu bedeni söz ile “bir” kılması gerekmektedir. Bu bağlamda Lacan 1950'li 

yıllarda  Büyük  Ötekinin  bu  adlandırma  işlevinin  bir  beden  imgesi  ile  özdeşim  kurulmasını 

sağlayarak simgeselin imgeseli düzenlediğini söyler. Bu yıllarda diye vurguluyorum, çünkü 70'li 

yıllarda  imgesel,  simgesel  ve  gerçek  boyutlarını  eşit  önemde  olarak  düşünecek  ve  simgeselin 

imgeseli düzenlemesinden ziyade bu üç boyutun nasıl düğümlendiğinden bahsedecek. Castanet’nin 

kitabının sonuna geldiğinizde bundan tekrar bahsederiz.

Peki bu işlev çöktüğünde başka bir deyişle Lacan'ın bu yıllarda dediği şekliyle Babanın 

adı işlevsel olmadığında ne olur? Ünlü Schreber vakası üzerinden dile getirmesi için sözü Pınar'a 

bırakıyorum.

Dil ve dilin işlevi :

Bu imgesel ilişkinin agresivitenin, ve hatta paranoyak sanrının alanı olarak belirlenmesi, 

normal ile patolojik arasında net bir sınır çizen, ve hatta bunları hiyerarşize eden bir anlayışa yol 

açıyor.  Bu bağlamda Pınar'ın da ele aldığı gibi bu imgesel ve simgesel ilişkisini açıklayan en temel 

örnek psikoza dairdi: eğer deklanşé olmuş bir psikotik yapıda değilseniz genelde sokakta yürürken 

kimsenin  size  saldırıp  sizi  yiyeceğini  falan  düşünmez,  buna  dair  sesler  duymaz,  görüntüler 

görmezsiniz. Yani buna dair fantazmlarınız ya da kabuslarınız olabilir, fakat genelde nesneler ait 

oldukları  yerlerde  dururlar,  kişiler  de  öyle.  Bir  şeylerin  bir  yerinin  olması  demek,  simgesel 

tarafından ıslah edilmişler demektir. Yerler ve işlevler, bir yapıya işaret eder, yapı da her zaman 

simgeseldir.  Lacan  için,  ilk  Lacan  için  Öteki’nin  ne  olduğu  ve  nasıl  olup  da  a-a’ ilişkisini 

düzenlediğine kısaca geri dönelim.

Bu noktada hatırlatmak istediğim bir şey var. Sıklıkla duyduğumuz baba işlevinin bebek 

ile anneyi ayırmak olduğunun ne kadar yanlış olduğu. Füzyonel ilişki diye, günlük yaşamda sıklıkla 

duyduğumuz bir şey bu. En azından Fransa’da füzyonel yani birleşik günlük hayatta kullanılan bir 

sözcük olduğundan.  Sevgilimle füzyonel bir ilişki yaşıyoruz. Yapma ya? Bir de sevgiline soralım 

bakalım… Belki kızcağız birleşik olduğunuzu değil senin onun kanını emdiğini hissediyor. Füzyon 

bir fantazmdır. Kimse - ne otist, ne nevrozlu, ne en büyük aşık, ne psikotik herhangi bir “öteki” ile 



“bir” olmamıştır. Karşıda kendinin yansımasını görmek; ya da yansıman ile kendini karıştırmak ile 

öteki ile bir olmak aynı şey değildir.

Baba işlevi yani genel olarak dilin ayırıcı ve düzenleyici işlevi bir olanı ikiye ayırmak 

değil birbiri ile karışık olanlara birer yer vermektir. Böyle olmasa idi deliler evrenle mistik bir birlik  

yaşarlardı.  Oysa olan kendilerini  Öteki’nin nesnesi konumunda bulmalarıdır.  Ya da bedenlerinin 

sınırlarının  sabit  olmamasıdır.  Otist  bir  çocuğun  saçlarını  kestirememesi  bundandır:  bedeninin 

sınırları, nesnelerin ayrılabilirliği simgesel tarafından düzenlenmemiştir. Bu otist çocuk Öteki’nden 

ayrılamamaktan değil Öteki’nin, onun bedeninin bütünlüğüne tecavüzünden mustariptir.  

Psikozda sıklıkla dünyanın sonunun gelmekte olduğu, her şeyin dağıldığı gibi hislerin 

söz  konusu  olduğunu  görüyoruz.  Burada  gerçeklik  dediğimiz  şeyin,  yani  dünyamızı  meydana 

getiren fenomenler bütününün nasıl da benlik dediğimiz şeyle bir ayna ilişkisi içinde kurulduğunu, 

işler yolunda gitmediğinde, yani tersinden anlıyoruz. Her şey yolunda giderken benlik ve dünyanın 

geri kalanı arasındaki sınırlar bellidir, ama bazen, bu nevrozda da olabilir, sınırlar yerinden oynar, 

gece ile gündüz, rüya ile gerçek birbirine girer. Bundan ötürü ''psikozda her şey gerçektir'' demiştir 

Lacan bu yıllarda. Yani imgesel, simgesel ve gerçek bir devamlılık içerisindedir. Hallusinasyonlar 

hissedilir, duyulur, bir anlamları vardır, vücudu işgal eder… 

İşte  simgesel  boyutu  bir  şekilde  sağlam  duran  biri  (ki  bu  şeklin  ne  olduğuna  dair 

Lacan’ın fikri zaman içinde değişmiştir) bu kaotik deneyimden korunur.

Lacan dünyayı  yaşanır kılanın dil  tarafından organize edilmiş olması  olduğunu 

söylüyor. Burada dil derken İngilizce, Fransızca gibi dilleri değil, simgeseli, yani varı yok, yoku var 

edebilen bir insanî kapasiteyi ve medeniyete dair işaretlerin tümünü kastediyoruz.

Pek revaçta olan iletişim (communication) ile aynı şey değildir bu. Zira hayvanlar da 

iletişir.  Hatta  bir  dilleri  bile  olduğu  söylenebilir,  arılar,  yunusların  vesaire… Belki  grup olarak 

gözlendiklerinde  davranışlarında  bir  tür  simgesel  düzen,  semboller  olduğu  bile  iddia  edilebilir. 

Fakat  dilin yaratıcı  yanı,  yani  çift  anlamlılık,  yalan söyleme, soyutlama ve bilhassa şiir,  insana 

özgüdür.  Bu  soyutlama,  dilin  varlık-yokluk,  namevcudiyet-mevcudiyet  ikilisini  ifade 

edebilmesinden ileri gelmektedir.

Freud Haz ilkesinin ötesinde kitabında torununun oynadığı bir oyundan bahsediyor. Bir 

makarayı fırlatıp geri çeken bebek, eylemine O ve A sesleri ile eşlik ediyor. Freud bu fonemlerde 

Fort yani “gitti” ve Da yani “burada” sözcüklerinin anlamını buluyor. Annenin yanında olduğu ve 

olmadığı anların temsili anlamında, annenin gidiş-gelişlerinin yarattığı rahatsızlığı sembolize ederek  

bir oyuna çevirip üzerinde gücü olmayan bir şey üzerine hakimiyet kurma çabası. Burada önemli 

olan şu: bebek makarayı atıp çekerken yalnızca annenin var ve yok olduğu anlara birer ad vermiyor. 

O ve A fonemleri birbirlerine karşıt olarak konumlanarak bir imleyen zinciri yaratıyorlar. Nitekim 

makarayı atıp çekme oyununda anne ortada yok (yani anne varken A gidince O demiyor), bebek 



burada  iki  farklı  sesi,  birbirine  zıt  olarak  konumlayarak  söze  giriş  yapıyor.  Yani  insan  dilinin 

spesifik yanı sadece namevcut olanı temsil edebilmek değil; bu belki hayvanlarda da var, örneğin 

“Gelin şurada bilmem ne çiçeği var, gidelim” diyen arılarda. Zira Lacan’cı simgesel sadece telaffuz 

edilen sözcükler değil, birbirine eklemlenen simgelerden oluşur, örneğin bir jest, bir mimik vs... O 

yüzden pek âlâ arılarınki de simgesel olabilirdi. Fakat dediğim gibi, insan dili sadece var olmayanı 

temsil etmekle kalmıyor. Yokluğu da temsil ediyor. Ve nesnesinden bağımsız bu temsiller birbirleri 

ile eklemleniyorlar. Bu sayede örneğin yalan söylemek ya da espri yapmak mümkün oluyor. Eğer 

dil sadece namevcut olanı temsil etmek olsaydı nasıl yalan söyleyebilirdik? Bu yüzden de insan dili 

iletişime  yaramaz,  dilde  iletilen  yalnızca  bilgi  değildir,  arılarda  olduğu  gibi!  Ya  da  hatta 

bakterilerde.  Bakterilerin  birbirlerini  yanlış  anladığını  düşünebiliyor  musunuz?  Dünyanın  sonu 

olurdu! Ya da arıların: ya bu dans ederken bizi kandırmak için biraz kıvırıyor, belki komşu kovanla 

anlaşmıştır da bize ihanet ediyordur, diye yorum yaptığını? Bu insana mahsustur! 

Freud’un  Espri sanatı kitabında anlattığı şakaları düşünün. Bir örneği şu: iki Yahudi 

trende  karşılaşırlar.  Biri  sorar  “Nereye?”,  öteki  yanıtlar  “Krakovi’ye.”  “Yalancı!”  der  ilki. 

“Krakovi’ye  gittiğini  söylüyorsun  ki  ben  senin  Lemberg’e  gittiğini  düşüneyim.  Oysa  aslında 

Krakovi’ye  gidiyorsun.”  Burada  gördüğünüz  gibi  çok  katmanlı  bir  hakikat  var.  İlki  ikincisini 

doğruyu  söyleyerek  kendini  yanlışa  yöneltmekle  suçluyor. Karşındakinin  yalan  söylediğini  var 

sayabilmek için birbiriyle söyleşen iki kişiden ayrı, hakikatinin söylenmesinin mümkün olduğunun 

garantisi olan bir büyük Öteki’ye başvurmaya ihtiyaç var. Ayrıca eğer mesele sadece doğru olmayan 

bir şey söylemek olsaydı, bu çok basit olurdu. O zaman doğruluk kriterimiz gerçekliğe uygun olmak 

ya da olmamak olurdu. Ama burada gördüğünüz gibi bir özneler-arasılık, intersubjectivité, hakikatin 

boyutunu değiştiriyor. Yani karşındakinin duyma biçiminden bağımsız, mutlak bir hakikat yok. Ve 

iki kişi, iki küçük öteki, diyebiliriz, bir büyük Öteki’nin içinde konuşuyorlar, örneğin bu hikayedeki 

iki Yahudi birbirlerine güvenmeyerek çünkü yalancı oldukları önyargısına başvurarak dinliyorlar 

birbirlerini. Bu büyük Öteki’nde var sayılan bir bilgidir ve konuşmanın arka planını oluşturuyor. 

Büyük Öteki bizim dil atmosferimizdir.

Peki nedir bu dille olan ilişki? Kimdir zaten dile bu ilişki içerisinde olan?



Bildiğiniz üzere Lacan bu yıllarda psikanalizin bir dil deneyimi oluşunun unutulmasını 

eleştiriyor,  dil-öncesi  bir  gerçekliğin  varsayılmasına,  dil-ötesi  bir  gerçekliğin  aranmasına  karşı 

çıkıyor. Öyleyse analizde konuşmak neye yarar? Analizde ne amaçlanır?

Lacan bu dönemde “Hiçbir zaman benliksiz özne olmaz, ama psikanalizde özneden elde 

edilmesi her daim hedeflenmesi gereken tam da budur.” diyor.

Bu çok radikal bir tez.

Burada tabii sonuna kadar götürülen bir analizden bahsediyoruz. Benliğin bir yanılsama 

olduğunu ileri süren Lacan, dediğimiz gibi psikanalizi ilgilendirenin dilde temsil edilen, ama hiçbir 

zaman yüzde yüz temsil  edilemeyen,  imleyenler  üzerinde kayıp giden ve varlığını  arayan özne 

olduğunu söylüyor. Öznenin tutunduğu her özdeşleşme, özneyi hapseder, bir varlık yanılsamasına 

sokar:  ben  psikoloğum,  ben  türküm,  ben  hristayanım,  ben  feministim,  ben  obsesyonelim,  ben 

Aleyna Tilki  hayranıyım… Bu imleyenler  sizin varlığınızı  tam olarak ifade edemez.  Psikanaliz 

imleyenlerle var olmanın – ki öznenin tek varlığı buradan, dilden gelir- yarım, eksik bir var olmak 

olduğunu fark etmek ve bununla yaşamak içindir.  Eksik,  yani  kastre  olmak,  kastrasyon bundan 

başka bir şey değildir - arzu eden bir varlık olduğunu kabul etmek ve bunun sorumluluğunu almayı 

gerektirir.

Bu  yüzden  de  psikanaliz  özdeşleşmelerde  durmaz.  “Ben  bir  kadınım” sizi  kadınlar 

kategorisine koyar, ama  sizin kadın olma biçiminize dair hiçbir şey söylemez. Oysa psikanalizin 

amacı  sizin  en  radikal,  en  uç  tekilliğinizi  aramaktır.  Lacan  yine  bu  dönemde  psikanalistin 

“varlıksız”  olduğunu  ileri  sürmüştür,  “benliksiz  özneden”  kastettiği  budur.  Tabii  bu  yalnızca 

psikanalist olarak çalışırken geçerlidir. Psikanalist orada kişi olarak yoktur, sözsel bir işlevi vardır 

hepsi bu. Her şeyden önce bir kulaktır ve analizan onu nereye koymak istiyorsa oradadır. Anne, 

ağabey, sevgili… Ama tabii günlük hayatında, markete giderken vesaire özdeşleşmelerden bağımsız 

değildir.  Benliği  çözümlemek  psikanalizde  özneyi  bir  dil  yaratımı  olarak,  dili  de  eksik  kılan 

kastrasyonun  gerçekleştiği  yer  olarak  tanımlamakla  ilgilidir.  Zira  dediğim  gibi  “ben  kimim?” 

sorusuna yanıt  vermek için istediğiniz kadar sözcük sıralayarak yanıt  verin bir  sona ulaşıp tüm 

varlığınızın hakkından gelemezsiniz.  İşte dilin özneyi varlıkta eksik kılması budur.  En uçta bile 

“ben şuyum” diyen söyleyişin öznesi ile söylenen “şu” arasında bir bölünme vardır. Dilin öznesi  

bölünmüştür.

(Burada  hızlıca  şema  L’i  commenté  et:  imaginaire  axe  bilinçdışının  ifadesine  mani 

oluyor.)



Şema L'de de gördüğümüz üzere emin olduğumuz bir şey varsa, o da dille ilişki içinde 

olanın, ben ya da benlik yahut ego dediğimiz şey olmadığıdır. Zira bu kavramların dille alakasız 

olmayan,  fakat  imgesel’in  alanında  bir  özdeşleşmenin  aldatıcı  bir  ürünü  olduğundan  bahsettik. 

Birey kavramı da bu aldatmaca ile aynı platformda ele alınabilir.

Fransızcada  da  İngilizcede  olduğu  gibi  individu  deriz,  individual.  Dividare bölmek, 

individu, yani birey kavramı, bölünmezlik fikrini içeriyor. Oysa analizde bilinçdışının oluşumları 

adını verdiğimiz şeyler yani unutma, dil sürçmesi,  acte manqué,  ve ille de semptom, bireyin bir 

olmadığına, tam olmadığına, onda onu aşan bir şey olduğuna, Freud'un deyimiyle ''egonun kendi 

evinde  efendi  olmadığına''  işaret  eder.  Ama  daha  önce  de  söylediğim  gibi,  bu  bilgiyi  var 

saymazsanız,  bilinçdışı  bilgi  kendini  göstermez.  Bildiği-varsayılan-özne dediğimiz  aslında 

analistin  şahsı  değildir,  analizde  olan  bilinçdışında  bir  bilgi  var  saymaktır.  Bu  yüzden  de 

bilinçdışının konumu varlıksal (ontique) değil etiktir. Yani özne “Bende beni aşan bir şey var, ama 

bunun sorumluluğunu alıyorum ve üzerine gitmeye kararlıyım” dediği etik konumu aldığında analiz 

mümkün olur. O da ancak satır aralarında, ıskalamalarda, sürçmelerde kendini gösterince bilinçdışı.  

Peki öyleyse Nedir özne?

Zannedilenin  aksine,  yok  efendim  “hayatının  aktörü  ol”  gibi  bir  öznellik  değil 

psikanalizde söz konusu olan. Nesneye karşıt konumlanan, pasiflikten ziyade aktifliği, gramatikal 

anlamda da yani,  cümlenin etken unsuru olmayı  vesaire düşündürten bir  yanı  var  bu terimin… 

Fakat bu yalnızca bir yanı. Hatta diyebilirim ki en basit ve en az ilginç yanı. Asıl anlamı ise başka.  

Gelin etimolojisine bakalım.

Sujet latince  sub-  yani  altta  olan  anlamına  gelen  ön  ekin  ject  atmak  fiiliyle 

birleşmesinden oluşuyor. Fransızcada bu sözcük özne anlamının dışında bir de “teba” demek. Kralın 

süjeleri, denir örneğin. İşte psikanalizin öznesi de dile tabi oluşu itibarı ile öznedir. Dilin  altına-

konumlanır, sub-ject: burada sizi Castanet’nin kitabının özne bölümündeki şemaya gönderiyorum.

 Analizde ilerledikçe semptomu belirleyen imleyen zincirlerine nasıl tabi olunduğunu 

keşfedersiniz. Psikologa ya da psikanaliste ilk baş vurduğunuzda bir şikayetle gidersiniz değil mi? 

Bu  şikayet  bir  ya  da  birkaç  kelimeyle  belirlenir  bazen,  bazen  bir  teşhistir  hatta:  iktidarsızlık. 

Karanlık korkusu. Ben bipolarım. Alkolik diyolar.  Deli diyorlar bana, desinler değişemem… Az 



önce psikanalizin bu özdeşleşmelerde durmadığını özneyi bu hazır verilen ve arkasına saklanılan 

kimliklere karşı sorumluluk kazanmaya götürdüğünü söylemiştim. Dolayısıyla analistin ilk hamlesi: 

“Öyle mi? Bipolardan ne kast ediyorsunuz?” “Hangi durumlarda karanlıktan korkuyorsunuz? Ne 

zamandan beri?” vesaire gibi sorularla bir çağrışım zincirini başlatmak. Ve serbest çağrışımda bazı 

ögeler, yani imleyenler yan yana gelir, birbirini çağrıştırır. Sürrealist şair André Breton’un dediği 

gibi “kelimeler sevişiyor”. Bu ne demek? Semptom, öznenin imleyenleri ile yazılıyor ve bir haz 

sağlıyor.

Bir analizanım önce çok stresli olduğu şikayetiyle geldi. Buradan çok mükemmeliyetçi 

oluşuna geçti. Mükemmeliyetçiliğinin ardında nasıl hep en kötü ihtimali düşündüğünü fark etti. Ve 

aslında bir kusuru, yeterince iyi olmadığını vesaire düşünmekten semptomatik bir tatmin aldığına 

ulaşıyor şimdilerde. Öznenin imleyen tarafından belirlenişine başka örnekler de vereceğim. Ama 

şimdi  gelin  öznenin  dile  nasıl  girdiğine  bir  bakalım.  Zira  bu  imleyenler  Öteki’nden  gelir.  Söz 

konusu  danışan,  Öteki’nde  “mükemmeliyetçi”  sözcüğünü  buluyor  ve  varlığını  orada 

konumlandırıyor. Öyleyse kökeninde öznenin Öteki’nin imleyenleri ile karşılaştığı ana bakmamız 

gerek.

Öznenin  dile,  dolayısıyla  Öteki’ne  bağlanışının  en  açık  ifadesi  yeni  doğan  bebeğin 

gözlemlenmesinden elde edilebilir. İnsan iki kez doğar, bir kez organizma olarak, bedenen; bir kez 

de özne olarak, dilde. Bu böyle bir kronoloji içinde de değildir, zira dünyaya gelen bir bebek daha 

doğmadan, hatta belki rahme düşmeden bir söz varlığı olarak var olur. Hakkında kurulan hayaller, 

korkular,  kendisi  için  düşünülen  isim,  belki  ta  çocukluğundan  itibaren  anne  olacak  kadının 

hayatında  bir  çocuk  sahibi  olmakla  ilgili  duyduğu  şeyler… İnsanlar  kuşaktan  kuşağa  aktarılan 

travmalar, nevrozlar vesaire üzerine kafa yorup duruyor. Dilin kendisinden başka bir açıklamaya 

gerek var mı? Bedenen doğduğumuzda dil zaten oradadır. Ve dil öznellikleri taşır, aktarır. Dil bir 

yapıdır. 

Nasıl organize eder? diyecek olursanız, buyurunuz Claude Levi-Strauss. Meşhur ensest 

yasağı  sözsel  bir  olgudur:  geleneksel  toplumlarda  bu  yasağın  kabileyi  ilgilendirdiğini,  yani  bir 

toteme ait olanların kendi aralarında evlenemediğini, ve bunun kabileler-arası, çeyiz yolu ile mal-

mülk  alış-verişinin  de  temeli  olduğunu  biliyorsunuz.  Yani  burada  insan  guruplarının 

organizasyonuna hükmeden, fakat  yazılı  olmayan bir  kurallar  bütünü söz konusu. İşte  simgesel 

düzen dediğimiz şey bu, yani imleyenlerin öznellikleri belirlemesi. 

Burada söz konusu olan şey kuralların içerikleri değildir. Örneğin bazı kültürlerde, çoğu 

kültürde  diyelim  pedofili  kanunla  cezalandırılırken,  bazı  kültürlerde  10-12  yaşında  bir  çocukla 

evlenmek mümkün. Bazı kültürlerde yasalar eşcinsel ilişkiyi cezalandırırken bazı kültürler eşcinsel 

çiftleri karşı-cinsel çiftlerle eşit haklarla tanıyor. Yani mesele yasağın sınırının nereden geçtiği değil,  

insan  olmayı  tanımlayanın  dile  ve  medeniyete  girmek  ile  tatmine  bir  sınır  gelmesi ve  ancak 



semptomatik bir yolla,  jouissance  olarak  elde edilmesi demektir.  Jouissance Fransızca orgazm 

demek aslında, ama lacancı psikanalizde insana ait, hiçbir zaman tam olmayan ; ya eksik, ya fazla, 

ya yanlış zamanda, ya yanlış yerde vesaire… olan tatmini ifade eder. 

Freud’un ensest yasağından bahsettiği kitabın adı bile insanın tatmininin nasıl doğadan 

uzaklaştığını anlamamız için yeterli: totem ve tabu. Babalarını öldürüp kabilenin kadınlarından vaz 

geçen kardeşler ölü babanın simgesini  Totem olarak, yani kendilerini bir kabilenin üyeleri olarak 

temsil  eden  imleyen  olarak  belirliyorlar,  ama  bir  kabile  olarak  işleyebilmek  için  hazdan  bir 

vazgeçme gerek: kabilenin kadınlarıyla değil dışarıdan evlenmek. Yani bu kadınlar  Tabu oluyor. 

Burada tabii gerçekten tarihi, kronolojik, antropolojik bir hikâye değil, yapısal bir anlam çıkarmalı. 

İnsanoğlunun insanoğlu oluşu dile girişi, yani kendini bir totem ile simgeleyişi ve aynı anda bir 

yitime uğrayışı, tabular ve kurallar yaratışı iledir.

Öznenin tanımını ezbere biliyorsunuz. Bir imleyen için bir  başka imleyen tarafından 

temsil edilendir. İmleyen diyorum. Kitapta gösteren demiştik. Karar değiştirdik.  Yalnızca aptallar  

fikir değiştirmez, diye bir Fransız atasözü var… Bu kararın açıklaması çok basit. Önce, yerleşmiş 

dilbilim terimi olduğu için gösteren ve gösterileni seçtim signifiant ve signifié terimlerini çevirmek 

için, zira bunlar Ferdinand de Saussure’ün terimleri. Fakat imleyen ve imlenen de zaten dilbilim 

alanında mevcut imiş hatta İstanbul-Ankara ekolleri  arası  bir  anlaşmazlığın nesnesi imişler diye 

duydum. Önemli olan bu değil, önemli olan, göstermek fiilinin görmek, gözle olan alakası… Görsel 

olan simgeselden ziyade imgeselin alanıdır. Ve signifiant bir şeyi göstermez, ifade eder, en olmadı 

işaret eder diyebiliriz, zira kökeninde işaret anlamına gelen signe var. Bilin bakalım Türkçede başka 

ne işaret anlamına geliyor? İm! Her ne kadar pek kullanılmayan bir sözcük olsa da imden türeyen 

imleyen ve imlenen, kökeninde göz ve görmek anlamları bulunandan gösteren ve gösterilenden çok 

daha uygun düşüyor bence simgeselin temel unsurlarını adlandırmaya. Bu açıklamadan istifade edip 

çok önemli bir şeyi hatırlatmak isterim: imleyenin imlenene üstünlüğü. Ne demek bu? Sesin anlama 

üstünlüğü demek. Ve bu Lacan’ın icadı değil.

Freud’un Fare adam vakasında, fare anlamına gelen Rat sözcüğü ile evlenmek anlamına 

gelen  erraten  ve  borç  anlamına  gelen  ratte  sözcükleri,  anlam  olarak  birbirleri  ile  hiç  ilintili 

olmamalarına rağmen, öznenin çağrışımlarında beliriyor ve semptomunu belirleyen (yani determine 

eden) imleyenler olarak ortaya çıkıyorlar. Bitmek bilmeyen obsesif şüpheleri ve suçluluk duygusu, 

bildiğiniz gibi bu vakada Fare-adam’ın hangi kadını seçeceği ve bilinçdışında babasından devraldığı  

bitmez  bir  borcu  nasıl  ödeyeceği  etrafında  dönüyor.  Yani  Fare-adam’ın  serbest  çağrışımlarında 

ortaya çıkan, onu dilde var eden, ona bir varlık veren imleyenler aynı zamanda da semptomunda 

jouissance’ı  konumluyor.  Bunu  görmek  için  bazen  analizin  sonuna  bile  gitmeye  gerek  yok. 

Kendimden bir  örnek vermem gerekirse:  yıllar  önce  seçtiğim analistimin  ön adı  Anne.  Ve ben 

bunun Türkçedeki “anne” diye yazıldığını bir süre sonra fark ettim. Çok daha uzun süre sonra da 



“An!” yani “hatırla, kaybolan bir şeyi hatırına getir ve kutla, an!” anlamına geldiğini fark ettim. 

Analize nasıl bir giriş yaptığıma dair bir sürü bilgi veren yalnızca A ve N seslerinden oluşan bir 

hece.  

Bu, bize analizanları dinlerken nasıl anlamdan çok sese konsantre olmamız gerektiğini 

gösteriyor. Zira eğer analizanın bir ödevi var, o da serbest çağrışımda bulunmak ise, analistin ödevi 

de süzülen bir dikkatle dinlemektir. Bu demek değil ki mütemadiyen susup yarı uyur vaziyette “hı 

hı”  diyeceğiz.  Ya  da  hasta  cinselliğinden  bahsederken  canlanıp,  ev  işlerinden  bahsederken 

uyuyabiliriz. Hayır, analistin dikkati eşit dağıtılmalıdır. Ve bu sayede anlam, sonradan kurulsa da, 

analistin kulağına ve hatta yorumlamasına yön veren şey olmamalıdır.

Her  yerde  anlam görmek  yapısal  olarak  paranoyaya  ait  bir  davranıştır.  Persécution 

dediğimiz zulüm görme biçiminde de olabilir. (Hatta bu toplumlara da hâkim olabilir.) Buyurun 

klinik bir örnek, daha ziyade  érotomani  yani aşk sanrısı biçiminde: Genç bir hastam, 18 yaşında, 

üniversiteye başladıkları yıl lisedeki kız arkadaşı tarafından terk ediliyor. Fakat o kızın, hayatının 

kadını olduğu gerçeğine dair duyduğu eminlik öylesine kuvvetli ki, kız ne derse desin, bu sanrısal 

kesinlik  duygusunu  ortadan  kaldıramıyor.  Paranoyaklarla  çalışırken  bu  sanrısal  kesinliğe 

dokunmamak çok önemli,  zira bunu sarsarsanız ardından şaşkınlık, tam anlamıyla bir  delik,  bir 

uçurum  belirebilir.  Anlamdaki  bu  kesinlik  noktası,  sanrının  çekirdeğini  oluşturur,  bütün  diğer 

anlamlar  da  bu  çekirdeğin  etrafında  yörüngeye  girer,  mıknatıs  gibi  bu  noktaya  çekilir.  Bütün 

dünyanın işaret yapması, el etmesi bundandır. Benim genç hastam, kızın her davranışında halen 

onun  hayatının  kadını  olduğuna  dair  işaretler  bulmaya  devam  ediyor.  Paranoyada  nevrozluda 

bulunan bölünme, bölünmüşlük, kendiyle çelişme durumu yok. Dolayısıyla psikanalistin tek silahı 

olan yorumlama hiçbir işe yaramıyor, tamamen etkisiz. Bu demek değil ki psikanaliz paranoyaklar 

için kontrendikedir. Anlamın bu sarsılamazlığını yaşamlarında onları daha az rahatsız eden bir yere 

oturtmak  belki  küçük  müdahalelerle  mümkün  kılınabilir.  Dikkat  edilmesi  gereken,  söylediğini 

yalanlayarak ona zulmeden bir tür büyük Öteki’ne dönüşmemektir. Psikanalizde her zaman bilen 

kişi  öznedir,  psikanalist  değil.  Bilgi  konuşan  öznenin  bilinçdışındadır.  Fakat  nevrozlu  gelip 

konuştuğunda bu bilgiyi sizde var sayar, siz de bunu bilerek hareket edersiniz. Aktarım diye buna 

diyoruz. Fakat paranoyakla bilginin onda olduğuna dair hiç şüphe yoktur. Ve işin en ilginç yanı, ve 

bana  bunu  bu  hasta  öğretti,  paranoyak  anlam zamana  karşı  direnir.  Hatta  doğrundan  zamanın 

geçmediğini söylemek mümkündür onun için.  Bu mükemmel aşk ve çift  onun için bitmemiştir, 

ezelden  ebede  süregider.  O  yüzden  de  kızın  ondan  uzaklaşması,  onu  görmek  istememesi 

anlaşılmazdır.  Ve  benim  diyebileceğim  hiçbir  şey  bunu  değiştiremez.  “İnsanlar  değişir”  gibi 

telkinlerde  bulunduğum  zaman  karşılaştığım  tek  şey  şaşkınlık  hatta  öfke.  Dolayısıyla  çalışma 

bundan böyle sıfır telkin ile olacak. Paranoyak yapıdaki özneler için değişim fikri çok zordur. Belki 

şikayetleri  yıllarca  sürebilir,  ama  en  azından  gelip  bana  anlatmasının  gidip  kızın  kapısına 



dayanmasına engel olabileceğini umuyorum. Ve bir eyleme geçmenin önlenebileceğini. Kim bilir, 

belki bu hikâyeden bir şair çıkar!

Bu  fırsattan  istifade,  Öteki’nin  genel  anlamda  dilde  anlamın  garantisi  değil,  dilin 

yapısının yeri olduğunu hatırlatmak isterim. Ancak paranoyak için bu anlam mutlaktır. Nevrozlu 

için çift anlamlılık söz konusudur. Determinasyon, hatta sür-determinasyon, üst-belirleme dediğimiz  

şey budur.  Fare-adam’ın  rat,  erraten  ve  ratte  imleyenlerini  düşünün. Bir  sesten bir  sürü anlam 

çıkabilir.  Ve  ancak  sonradan  yani  yorumlama  zamanı  geldiğinde  çocukluğun  ya  da  geçmişin 

imleyenleri bir anlam oluştururlar. Genelde böyle çoklu bir anlamdır bu ve semptomu belirler.

Bildiğiniz  gibi  semptom psikanalizde,  tıpta  olduğu gibi,  yolunda gitmeyen bir  şeyin 

işareti değildir. Ateşin bir enfeksiyonun işareti olduğu gibi. Psikanalizde semptom imleyenlerden 

yapılmıştır. Analizin keşfettiği bilinmeyen bir bilginin var olduğu, bu bilginin de imleyende gizli 

olduğudur.  Freud  rüyaların  Öteki  sahnede,  an  die  andere  Shauplatz  geçtiğini  söylüyordu.  İşte 

Lacan’ın “Bilinçdışn Öteki’nin söylemidir” derken kastettiği de budur. Bizde bizi aşan bir söylem 

konuşur  ve  ona  kulak  verirsek  eylemlerimizde,  rüyalarımızda,  alışkanlıklarımızda  bu  söylemi 

duymak,  deşifre  etmek mümkündür.  Burada  tekrar  hatırlatmak istediğim özne ile  bireyin  farkı. 

Birey adı üzerinde birer birer sayılabilen, sınırları belli bir şey iken, özne imleyenler üzerinde yüzer. 

İmleyenler ise hep Öteki’nden gelir.  Yani özne Öteki’nin içindedir,  Öteki  de öznenin içinde.  O 

yüzden  az  önce  kullandığım  benzetmeyi  tekrar  hatırlatayım:  Öteki  öznenin  atmosferidir.  Hem 

böylelikle doğduğunda içine doğulduğu fikri de bir imajla ifade edilmiş oluyor.

Özne ve Ötekisi  arasındaki  bu diyalektik hala  devam ediyor olduğuna göre değişen 

toplumsal söylem içerisinde yorumlamamız hep aynı mı kalır? Güncel patolojileri aynı şekilde mi 

okuruz? Ötekinin konumunun değiştiğini bize söyleten nedir? Ve semptomu nasıl etkiler?

Analitik yorum bugün neyi hedefler ve neyi araç olarak kullanır?

Semptomu  deşifre  etmek  yeterli  midir?  Bir  kere  öncelikle  şunu  hatırlatalım  ki 

günümüzde  Freud’un  çalıştığı  gibi  çalışmıyoruz  –  yani  lacancılar  olarak  biz.  Ne  anlamda? 

Bilinçdışında sesin anlama üstünlüğü, çok-anlamlılık gibi karakteristikleri keşfeden Freud idiyse de, 

bilinçdışındaki nihai anlamın hep cinselliğe dair olduğunu ve bu cinselliğin hep Oidipus kompleksi 

ile  düzenlendiğini  de  o  ileri  sürmüştür.  Oysa  açık  ki  bugün  cinsellik  açısından  bambaşka  bir 

dönemde yaşıyoruz. Bunu Lacan daha 70’lerden itibaren görmüştü ve teorisini de pratiğini de bu 

doğrultuda  büktü,  yeniledi.  Bundan  uzun  uzadıya  bahsetmeye  vaktimiz  yok.  Kitabın  son 

bölümlerini okuduğunuzda göreceksiniz. Belki o sıralar gelir biraz da bu döneminden bahsederim 

Lacan’ın.



Yine de semptoma dair iki kelâm ederek, başta dediğim gibi, size bir okuma istikameti 

vererek tamamlayayım konuşmamı.

Bu dil ve deşifre etme meselesi üzerinde ne kadar ısrar edersek edelim erişemediğimiz 

bir boyut var. Dediğim gibi, psikanalizde iyileştirmek, tedavi etmek ilk amaç değildir, ikincil olarak 

gerçekleşir  dense  de  insanlar  analize  bir  semptomla  girer.  Ya  da  en  azından  daha  sonradan, 

kendilerini onun öznesi olarak tanıdıklarında bir semptom olarak kurgulanan bir şikayetle. Fakat 

psikanaliz  iyileştirmenin  imkânsız  olduğunu  biliyor,  iyileştirmek,  eğitmek  ve  yönetmek,  üç 

imkânsız  meslek,  diyor  Freud.  İşte  tam  da  burada  diğer  psikolojilerden,  psikoterapilerden, 

psikiyatriden ayrılıyoruz.

Eğer  psikanaliz  yalnızca  bilinçdışı  bir  bilginin  deşifre  edilmesi  olsaydı  diğer 

disiplinlerden farkımız bu kadar radikal olmazdı.  Zira bu bilgiyi  imleyenlerde değil  nöronlarda, 

genlerde ya da davranış şemalarında varsaymamızdan neden farklı olsun ki bu? Farkımız teorik bir 

fark değil  etik bir fark. Çünkü biliyoruz ki semptom bir tatmindir. Özne, semptomundan ikincil 

faydalar da sağlayabilir. Çevresinin dikkatini çeker, bazı sorumluluklardan kaçar vs… Ama mesele 

bundan çok daha öte: semptom bazen değil, kısmen değil HER ZAMAN bir tatmindir. İkame bir 

tatmindir. Ama yerine ikame ettiği, gerçekleşmesi imkânsız olan bir tatmindir. Yani konuşan varlık 

olarak kaybettiğimiz tatminin yerine geçer. Ve burada kastettiğim 19. Yüzyılı basit Oidipus’u değil, 

annesiyle  yatağa  giremeyen  Hans’ın  bütün  bu  meseleye  bir  anlam  verebilmek  için  atlardan 

korkmaya başlamasından öte. 

Dil ve imleyen, organizmaya çarpınca, insan söze ve dile girince doğadan bir sapma 

olur. Ve insan, dilde ve sosyal bağda ikamet edebilmek için bir çözüm bulmak zorundadır. İşte bu 

icat semptomdur. İkame ya da paradoksal olması (paradoskaldir çünkü bu durumdan şikayet ederiz.) 

semptomun bir  tatmin alma biçimi olduğunu değiştirmez. Yani semptomun her  zaman iki  yüzü 

vardır: bir yandan Öteki’nin imleyenleri ile yazılan, şifreli ve Öteki’ne yöneltilen, deşifre edilebilen 

bir mesaj; fakat öte yandan da anlam dışı, opak,  gerçek  bir tatmin, yani jouissance. Mesaj kısmı 

yoruma açıktır. Freud bunu keşfetmişti.

Ama daha sonra,  20’li  yıllarda,  bence en önemli  keşfini  yaptı  Freud:  ölüm dürtüsü. 

Bunu  rüyalarda tekrar eden travmalarda ya da  tam iyileşecek gibi olduğunda yeniden kötüleşen 

hastalarında keşfetti.  Buna  negatif  terapötik  reaksiyon diyordu,  sağaltmaya  ters  tepki diye 

çevirebiliriz.

Simgesele  direnen  bu  gerçek  noktasını  Freud  “rüyanın  göbek  deliği”  dediği 

yorumlanamayan nokta olarak da keşfetmişti. Gerçi zaten onun yorumlama biçimi ile bizimki aynı 

değil. Zira dediğim gibi o, Oidipal bir arzuya dair bir yorumda bulunduğunda, bir hakikatin keşfi 

semptoma dair  dertleri  azaltabiliyordu.  Fakat  bunun limitleri  ile  kolayca  karşılaşıyoruz.  Bugün 

“işte bu şikayet ettiğin tekrar eden cinsel partner profili babanı hatırlatıyor” deyince bir netice 



alabileceğimiz insanların sayısı daha az, çünkü artık bu fikirler kamusal alanda özgürce dolaşıyor. 

Bu yüzden de cinsel de olsa gizli bir anlamı ortaya çıkarmaktan ziyade, anlamı azaltarak ilerliyoruz. 

Bu yüzden de lacancılar değişen sürelerde ve kısa seanslar yapıyor. Yani analizanın eline pişmiş 

hazır yorumlanmış bir anlam teslim etmek yerine, ona ağzından çıkanın çift anlamlılığını ya da 

sürpriz bir çağrışımdaki özne konumunu duyurmak…

Buna bir örnek vereyim: Bir analizanım, yirmi bir yaşında saçlarının dökülmesinden 

şikayetçi, bir yandan bu durum ona babasını hatırlatıyor, ve  “ben onun gibi yaşlı değilim, baba  

değilim  henüz,  yetişkin  de  hissetmiyorum” diyor.  Bir  yandan  da  yaşıtlarının  saçlarını  güzel 

bulduğundan bahsediyor,  genç bir  erkeğin nasıl  olması gerektiğine dair  idealini.  Ve şöyle diyor 

“Ben demek böyle güzel saçları olmayan, kusurlu, eksik bir oğul olacağım.” 

Freud’u  taklit  eden  bir  analist  belki  burada  Oidipus  kompleksinden,  yani  babasını 

geçme korkusundan, ya da narsistik nesne seçiminden, eşcinsel libidosundan bahsedebilirdi. Fakat 

ben “Kusurlu bir oğul!” diyerek seansı bitirdim. Burada duyurmaya çalışılan şey – ki etkili oldu- 

eksikliğin  yapısal  olduğu ve  öznelleştirilmesi  gerektiğiydi.  Burada  konuşan analizanın  konumu, 

eksiklikten şikâyet etmeyi semptom haline getirmek, yani bundan bir tatmin sağlamak. İsabetli de 

olsa bir anlam eklemek ancak bu semptomu besler. O yüzden basit bir “Burada duralım”, ya da 

“Evet” hatta yalnızca bir baş sallayış bazen dakikalarca süren bir yorumlamadan daha etkili olur. 

Unutmayın ki  semptom anlama açtır, siz yorumladıkça o anlamı yer, içer. Bir  kesme, 

seansı durdurma ise analizanın sözüne anlam eklemez, ama onu bir noktalama işareti gibi bölerek, 

vurgulayarak, yani ona bir yazılı metin muamalesi yaparak anlamı dönüştürür. Tıpkı Kur’an’da ya 

da  İncil’de  noktalama  işaretlerinin  olmayışının  nasıl  birden  fazla  yoruma  yok  açtığı  gibi,  bir 

noktalama işaretiyle anlam değişebilir, basitleşebilir, daha yaratıcı ve şairane ya da daha az trajik, 

daha yaşanılır hale gelebilir. Bir noktalama değişikliği ile o güne kadar bir biçimde okuduğunuzu 

bir başka biçimde okuyuverirsiniz.

Tabii ki tedavinin başında, öznenin hayatını oluşturan temel sahneler, anılar, sözcüklerin 

ortaya çıkabilmesi için bütün bunların bir anlamı olduğunun düşünülmesi belki de gereklidir. Ama 

analizde  ilerledikçe  tekrar  eden,  ve  birden  çok  çağrışım  zincirinin  kesişiminde  bulunan  birkaç 

cümle  hatta  birkaç  kelime  hatta  belki  bir  harf  ya  da  işaret  öznenin  gerçeğine  işaret  eder.  İşte 

Lacan’ın simgesele yapısalcı olmayan bakışı budur.

Baba-nın-adına ne oldu peki? Değil mi ki bu klasik Lacan’da, simgeselin hakim olduğu 

yaklaşımda; simgeselin işleyişini garantileyenin Baba-nın-adı olduğunu söylemiştik.

Baba-nın-Adı  Lacan’ın  kastrasyonun  ve  Oidipus  kompleksinin  hâkim unsuru  olarak 

belirlediği şeydir. Fakat nasıl Oidipus kompleksini  ana-baba-çocuk üçgeninin basitleştirmesinden 

çıkarıp mantıksal  ve sembolik bir  işlem olarak tanımladıysa,  kastrasyonu da  pipi-var-ya-da-yok 

ikileminden çıkarıp gerçek boyutunu (RSI anlamında) kuramsallaştırmıştır. Bir başka deyişle, ensest  



yasağının ardında, bir imkânsızlık vardır. Bu imkânsızlık, insanoğlu için mükemmel bir tatminin 

olmadığı gerçeğidir. İki insan, birbirlerini ne kadar sevse ve arzu etse de bir olamaz. İşte Lacan’ın 

cinsel ilişki yoktur ya da cinsel bağıntı yoktur diye şaşırtıcı bir cümleyle ifade ettiği budur.

Pınar’ın dediği gibi, bu Öteki de hep aynı kalmaz. Freud’un zamanının Öteki’si yasakçı 

bir Öteki idi. Sağlam duran bir Öteki. Lacan’ın 50’li yıllarda kuramsallaştırdığı Öteki budur. Bu 

Öteki’ni ayakta tutan, Baba-nın-adı idi. 58’de yazdığı Baba-nın-Adı kuramının zirve noktası olan 

metinden  bir  tanım  alıntılayacağım  size;  ki  psikoza  dair  en  ünlü  doktrininin  de  tam  şekline 

bulunduğu metindir bu “Psikozun mümkün olan her tedavisine giriş niteliğinde bir soru” gibi bir 

başlığı var bu metnin çevirirsek. Burada diyor ki  “Baba-nın-Adı, imleyenin yeri olan Öteki’nde;  

Yasa’nın yeri olan Öteki’nin imleyenidir.” Yani gördüğünüz gibi iki tane büyük Öteki var, bir tanesi 

akla ilk gelen, dil ile özdeş olan Öteki, içinde konuştuğumuz, dilsel ve kültürel atmosferimiz olan 

Öteki. Diğer Öteki ise, Baba-nın-Adı tarafından gösterilen, imlenen, temsil edilen, Yasa anlamında 

bir  Öteki.  Yani  Baba-nın-Adı,  Öteki’nin  Öteki’sidir. Dilsel  Öteki’nin  sağlamlığının  garantisidir. 

Nitekim bu tanım eğer  psikoz  üzerine  bir  metinde  ortaya  çıkıyorsa  bu  bir  tesadüf  değil.  Zira, 

Öteki’nin Öteki’si olan Baba-nın-Adı’nın oraya yerleşmiş, işleyen bir imleyen olmaması halinde 

dilsel Öteki her yerden fışkırmaya başlar kontrolsüzce. İşitsel halüsinasyonları düşünün: dünya size 

konuşuyor. Ya da her şeyin bir anlamı var: kırmızı bir araba geçti, demek ki masonlar beni takip 

ediyor  falan  gibi… yorumlama temelli  bir  sanrı  mesela… Dilin  bastırılmadığı,  düzenlenmediği 

zamanlarda böyle olgular meydana gelir.

Bu arada  bu  Baba-nın-Adı’nın  men edilmesinin  bunun babanın  şahsı  ile  bir  alakası 

yoktur pek, Lacan açıkça simgesel olarak, bir imleyen olarak var olmanın gerçeklikte eksik olmakla 

pek  güzel  örtüştüğünü  vurguluyor.  Değil  mi  ki  sözsel  yani  temsili  varlık  zaten  gerçeklikteki 

varlıktan bağımsızdır? Demek istediğim bir çocuk babası sık sık iş seyahatine gidiyor diye psikotik 

olmaz.  Baba  işlevinin  annenin  sözünde  belirmesi,  annenin  arzusunu  endekslemesidir  nevrozu 

belirleyen.

Lacan’ın 70’li yıllarda ileri sürdüğü, semptoma ve Baba’ya dair son doktrininde ikisi 

arasında bir eşdeğerlik söz konusudur. Yanı Baba-nın-Adı adını verdiği imleyen, istisnai ve kurucu 

pozisyonundan  düşürülmüş;  simgesel,  imgesel  ve  gerçek  boyutlarını  birbirine  bağlama  işlevini 

görebilecek seçeneklerden biri haline gelmiştir. Bu yeni klinik nevroz-psikoz arasındaki sınırı da 

bulanıklaştırır.  İlla  nevroz = norm, psikoz  = delilik  anlamına  gelmemektedir  artık.  Zira,  açıkça 

sanrılı olmayan ya da psikiyatrik başka belirtiler göstermeyen, fakat bir nevrozlu gibi hayatını anne-

baba  ile,  çocukluk  anıları  ile  falan  hikayelendirmeyen  öznelerle  gittikçe  daha  fazla 

karşılaşılaşıyoruz bugün.

Klasik  anlamda,  nevrozlunun seçimi  açıkça  Baba’dan geçen yoldur.  Histerik  babayı 

sever, fakat aynı zamanda onu kastre eder, yani yetersizliğinden şikâyet eder. Obsesyonel ise babaya  



karşı  sevgiyle karışık bir  nefret  besler,  çünkü onu tatminine bir  engel olarak görür.   Ancak bir 

psikanaliz nevrozlu özneyi Baba’dan vaz geçmeye götürür. Önce Baba’dan geçmiş olmak kaydıyla. 

Yani Baba fonksiyonundan yararlanmış olmak. Zira özne kendi gerçeği yani jouissance’ının, bir 

başka deyisle dürtüsünün mutlak ve devamlı tatminsizliği gibi, bebekkenki çaresiz ve bağımlılığının 

katlanılmazlıgı gibi deneyimleri ancak simgesele kaydolarak öznelleştirebilir. Simgesele kaydolmak 

ise baba işlevi ile olur. 

Ben  neyim?  Sorusunun  cevabı  nevroze  için  bir  aileden  gelmek,  yani  Oidipus 

kompleksidir. Freud buna  nevrozlunun ailevi romanı diyordu. Burada da bir babanın baba olarak 

tanınması,  yani  simgesel  bir  eylem vardır.  İşte  Freud’un nevrotik yapı  ile ilgili  olarak Oidipus 

kompleksi  ve  oradaki  arzu,  sefkat  ve  düşmanlık  hisleri  ile  kuramsallaştırdığı  olgu,  temelde 

Özne’nin Öteki’ne bağlanmasıdır. Oysa günümüzün Öteki’si Freud’un zamanının Öteki’si değildir. 

Bizim  Öteki’miz  gelenek,  kural,  yasa,  yasak,  norm gibi  sütunları,  bireysel  özgürlük  ve  tatmin 

arzusu ile bilimin getirdiği imkanlar gibi olgularla zedelendiği için, daha geçirgen bir Öteki’dir. Bir 

başka deyişle Baba’nın kanunun artık ayakta tutmadığı bir Öteki.

İşte  bu  yüzden  de  kliniğimiz  Oidipal  bir  anlam  vermekten  ziyade  nevrozlu  ya  da 

psikotik her öznenin Öteki’nin vermediği yanıtın yerine icat ettiği çözümü, yani semptomu özneyi 

tanımlayan unsur olarak ele almak, şikâyet ve anlam boyutunu azaltıp yaratıcı ve tatmin boyutunu 

ön plana çıkarmaktır. Zira her bir özne semptomundan yola çıkarak yaşar ve Öteki ile bağ kurar. Bu 

bir sanatçı için  eseri, bir otist için bir  nesne ya da bisiklet sürmek ya da satranç gibi bir  aktivite, 

analizini sonuna kadar götürmüş bir nevrozlu için ise bir o kadar öznel ve tekil bir karakter özelliği 

olabilir. Semptom öznenin kartvizitidir, imzasıdır, tarzıdır, varoluş biçimidir.


