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Bilimdeki gelişmeler insanlığın geleceği açısından umut vaat eder ve top-
lumda derin izler bırakır. Psikanalizin kurucusu Freud’un vurguladığı 

gibi insanın narsisizmi bilimdeki üç gelişmeyle sarsılmıştır: 
İlk sarsıntı kozmolojik niteliktedir; Kopernik’in (Nicolaus Coperni-

cus) çalışmasıyla Dünya merkezli anlayış, yerini Güneş merkezli olana bı-
rakır. İkinci sarsıntı Charles Darwin’in evrim kuramıyla biyoloji biliminden 
gelir. Üçüncü sarsıntı ise psikolojik niteliktedir. Psikanaliz aracılığıyla bilinç-
dışının keşfi, insanın kendi zihninin mutlak hükümdarı olmadığını ortaya 
koyar: “Benlik kendi evindeki efendi değildir” artık! 

İnsanı merkezi konumundan uzaklaştıran bu sarsıntılar, aynı zaman-
da insanın insanlaşması, bireyin özgürleşip kendini bir özne olarak kurması 
ve toplumun uygarlaşması açısından da önemlidir. Yeni insanın yaratılma-
sında ve yeni bir hümanizmin oluşturulmasında psikanaliz üstüne düşen so-
rumluluğun bilincindedir. 

Freud’un tanımladığı gibi, bilinçdışı süreçleri aydınlatmayı hedefleyen 
bir araştırma yöntemi; bu temel üzerinde gelişen, insanın ruhsal yaşamını 
derinlemesine işleyerek dönüştüren bir psikoterapötik tedavi çalışması ve 
klinik uygulamadan elde edilen verilerden yola çıkarak ruhsal görüngüleri 
açıklamaya çalışan bir kuram olarak psikanaliz insanlık için bir umut olma-
ya devam ediyor. 

Bilinçdışı ve bilinç-bilinçöncesi sistemlerini birbirini tamamlayan di-
yalektik bir ilişki içinde ele alan Psikanaliz, geliştirdiği yorumsamacı (herme-
neutik) bakış açısıyla yepyeni bir dilin doğmasını sağlamıştır. 

Sunuş



xii sunuş

Bu derleme kitapta psikanalizin ortaya koyduğu bazı kavramlar yeni 
bakış açılarının katkısıyla açımlanmaya çalışılıyor. Örneğin, zihnin işlevle-
ri arasında yer alan düşlemleme, simgeleştirme ve düşünmeyi nasıl anlam-
landırabiliriz? Bilme ve bilmemeye dair süreçleri nasıl kavramlaştırabiliriz? 
Dış dünyada oldukça yıkıcı ve tahripkâr olabilen insanın içsel gerçekliği için 
ne söylenebilir? İnsanın diğer insana ve kendine yönelik yıkıcılığının ruhsal 
kaynakları nelerdir? İnsanın yaşamdan, canlılıktan yana olan tarafına karşın 
ölümden, inorganik olandan, yıkımdan yana olan güçlerinden söz edebilir 
miyiz? Freud’un narsisizm üzerine olan ilk çalışmalarının ardından yüz yılı 
aşkın bir sürenin geçtiği bu aşamada narsisizme dair kavrayışımızda hangi 
noktadayız? Narsisist bireyin dinamiklerini ve grup içindeki narsisistik sü-
reçleri nasıl yorumlayabiliriz? Ortaya konan tüm bu sorunsalı tartışmaya 
çalışan bu derleme, psikanaliz pratiğinde karşılaşılan ruhsal sağkalım, an-
lam arayışı, yorumlama gibi meseleler üzerinde de düşünmeye davet ediyor 
okuyucuyu.

Bu derlemede yer alan yazıların bazıları Psikanalizin Dili e-dergisinde 
yer almıştır; derginin yayımlanması aşamasında emeği geçen meslektaşla-
rıma ve Psikanalitik Açılımlar’ın oluşmasında yazılarıyla katkıda bulunan 
René Roussillon’a, Chris Joannidis’e, Yavuz Erten’e, Nilüfer Erdem’e, Jan 
Abram’a, Jacques Press’e ve Bilgin Saydam’a teşekkür ederim. Derlemede 
yer alan kuramcıların metinlerini dilimize kazandıran Sanem Tayman’a, 
Derya Gökalp’e, Aylin Ülkümen’e, Burçak Erdal’a, Elif Okan Gezmiş’e ve 
Işıl Ertüzün’e müteşekkirim. Psikanalitik Açılımlar’ın yayımlanması aşama-
sındaki desteği için İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’na ve Cem Tüzün’e 
çok teşekkür ederim. 

Gerek Psikanalitik Açılımlar’ın hazırlanması aşamasında, gerekse ka-
zandırdığımız diğer yayınlarımızda fedakârca çalışan ve emek veren Psike İs-
tanbul Yayın Kurulu’ndaki arkadaşlarım Işıl Ertüzün’e, Esra Mutlu Dedik’e, 
Nesli Keskinöz Bilen’e ve Deniz Arduman Kırcalı’ya teşekkür ediyorum.

Kitabın insan ruhsallığını kavramamız açısından zenginleştirici bir 
katkı sunması dileğiyle... 

Özden Terbaş 



BİRİNCİ KISIM

Düşlemleme, Simgeleştirme, 
Düşünme ve Bilme(me)





Düşlem oluşumu, simgeleştirme ve düşünme zihnin çok önemli işlevleri-
dir. Her üçü de birbirini etkileyen, var eden ve olumsuzlayan diyalektik 

süreçler olarak düşünülebilir ve ancak diyalektik bir tarzda kavranabilirler. 
Düşlem oluşumundan simgeleştirmeye ve düşünme biçimlerine geçiş sürecini 
daha iyi kavrayabilmek için bu işlevleri ayrı ayrı ele almak uygun olabilir. 

I. DÜŞLEMLEME
Psikanalitik kuramda düşlem (fantezi) öznenin duygusal olarak etkilendiği 
ve majör bir rolde olduğu, özne tarafından imgelenen bir senaryo ya da hikâ-
ye benzeri anlatı olarak tanımlanabilir. Ancak, gelişimsel açıdan daha erken 
dönemdeki ruhsal süreçler söz konusu olduğunda bu tanımın yeterli olma-
dığını göreceğiz. Fantezi, hem dürtü hem de savunucu işlemler tarafından 
biçimlenen, kendilik ve nesne arasındaki etkileşimlerin temsiline gönderme 
yapar: Bilinçli olabilirler (gündüz düşleri) ya da tümüyle/kısmen bilinçdışı 
olabilirler. Bilinçdışı fantezilerin bir türevi olan bilinçli fanteziler gerçekli-
ğin etkisiyle farklılaşmış kararlı ve sürekli yapılardır; içeriğinde tatmin edici, 
korkutucu ya da cezalandırıcı senaryolar vardır. 

Freud nevrotik semptomların, sanrıların, sapkınlıkların, karakter 
eğilimlerinin oluşumunda, rüyalarda, gündüz düşlerinde, oyunda, dil sürç-
melerinde, çocukların cinsel kuramlarında, yaratıcı süreçlerde ve mitolojide 
fantezilerin oynadığı rolü ortaya koymuştur. 

1
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Fantezinin oluşumunda benliğin yaratıcı ve birleştirici (sentetik) işlev-
leri devrededir; dürtüsel arzular, üstbenlik talepleri ve savunmalar bir uzla-
şımsal oluşum şeklinde bütünleştirilirler. Gelişim sürecine dair mücadeleler, 
çocukluk sırları, duygusal açıdan önemli olaylar ve travmalar fantezi oluşu-
mu açısından uyarıcıdırlar. Laplanche ve Pontalis (1988) fanteziyi, arzunun 
mizanseni olarak tanımlarlar. 

Çocukluğa özgü tipik fanteziler arasında ebeveynin cinsel yaşamı (kö-
kensel sahne), hamilelik ve doğumun gizemine dair fanteziler, ensest, aile 
romansı ve kastrasyon fantezileri, penis ve uterus hasedine dair fanteziler, 
dövülme fantezileri, arzu ve kısıtlamanın birlikte bulunduğu fanteziler sa-
yılabilir. 

DÜRTÜLERIN RUHSAL TEMSILCISI OLARAK 
FANTEZILER VE DÖNÜŞÜMLERI
Bilindiği gibi psikanalitik kuramda dürtü kavramı merkezi bir role sahiptir. 
Freud (1915a) dürtüyü; kaynağı, nesnesi, amacı ve itkisi olan bir süreç ola-
rak tanımlamıştı. Dürtü bilinçdışında duygulanımsal ve fikirsel bir temsilci 
aracılığıyla temsil ediliyordu (Freud, 1915b). Freud’dan sonra dürtülerin 
ruhsal temsilcisinin bilinçdışı fanteziler olabileceği görüşü ağırlık kazanmış-
tır. Örneğin Melanie Klein’a göre Freud’un dürtü kuramında öne sürdüğü 
“fikir” (idea), dürtünün ruhsal temsilcisidir ve dürtü tatmini sağlayan nesne 
fantezisini içerir” (aktaran Segal, [2007 (1991)], s. 20). Dürtünün bedenle 
zihin arasında bir köprü olmasından hareketle, ruhsal temsilci konumunda-
ki bilinçdışı fantezinin de bedenle bağlantı içinde olduğu gerçeği öne çıkar. 
Thomas Ogden (1984) Susan Isaacs’in çalışmasına göndermede bulunarak 
şöyle bir çıkarımda bulunur: “İçgüdü zihinsel sonuçlar üretebilmek için bir 
dönüşüme uğramak zorundadır; bunlar fantezilerdir. Bu dönüşümün işlevsel 
birimi altbenliktir... Yenidoğanın dünyası başlangıçta bedensel tabiattadır; 
fantezi, bebeğin somatik olayları zihinsel bir biçime dönüştürmesini temsil 
eder. Erişkinlikte dahi fantezi bedenle olan bağlantısını kaybetmez” (s. 500). 

Freud’a göre fantezi bilinçdışı bir arzunun kılık değiştirmiş şekilde 
ifadesi ve imgesel tatminidir. Fanteziler haz ilkesine tabidirler fakat ikincil 
süreç düşüncesi tarafından oluşturulurlar (yani bilinç-bilinçöncesi siteminin 
karakteristiği olan normal mantıksal düşünce tarafından). Arzu doyurucu 
bir fantezi bilinçlilik açısından kabul edilemez olduğunda bastırılır ve bilinç-
dışı fantezi olur; bu durumda simgesel olarak ifade edilirler, birincil sürece 
tabi olurlar: haz ilkesi baskındır, zaman algısı ya da zamansal nedensellik 
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bulunmaz, hakiki olmayan olarak tanınmazlar ve anılardan ayırt edilemez-
ler (Segal, [2007 (1991), s. 16-7). Başka bir deyişle, gerçeklik ilkesinin sürece 
dahil olmasıyla birlikte bir düşünce etkinliği bölünür, gerçekliğin sınamasın-
dan uzaklaştırılır ve sadece haz ilkesinin egemenliğine tabi olur. Bu etkinlik 
“düşlemleme” (phantasying) adını alır. Bu etkinlikte gerçek nesnelere olan 
bağımlılık terk edilecek, düşlemleme etkinliği önce çocukların oyunlarında 
daha sonra gündüz düşlerinde görülecektir (Segal, 1994, s. 395). Freud’un 
kuramında fanteziler, benliğin düşlemleme işlevinin bir işlevidir; örgütlen-
miş, yapılandırılmış ve oldukça simgeseldirler (Laplanche ve Pontalis, 1968). 

Segal [2007 (1991)] Freud’un fantezi kavramının zihinsel yaşamda 
göreli olarak geç bir dönemde başladığını vurgular (Freud’a göre çocukların 
oyun oynamasıyla başlamaktadır). Ayrıca üst düzeyde örgütlenmiştir ve bü-
tünsel nesnelerle ilişkilidir. Segal’e göre daha ilkel düzeyde işlev gösteren, söz 
öncesi (pre-verbal) hatta görme öncesi (pre-visual) psikosomatik nitelikte bir 
fantezi kavramı Freud’un kavramında bulunmaz (s. 18). 

M. Klein’ın görüşüne göre erken benlik kaygıyı deneyimleyebilir, ger-
çeklikte ve fantezide nesne ilişkisi oluşturabilir ve ilkel savunmaları kulla-
nabilir. Memenin varsanılı bir şekilde deneyimlenmesi görsel bir deneyimle 
başlamaz; bedensel bir duyumdur. Açlık bir zulmedilme olarak, bir nesne ta-
rafından ihtiyacın giderilmesi ise tatmin deneyimi olarak yaşanır (Türkçede 
“Kurt gibi açım!” deyimi örnek olarak düşünülebilir). Erken dönemlere özgü 
psikosomatik fanteziler gerçekliğin sınanmasıyla birlikte gelişip dönüşürler fa-
kat kişiliğimizde bir çekirdek olarak varlıklarını sürdürürler. Fiziksel deneyim-
ler düşlemlenen nesne ilişkisi bağlamında yorumlanabilir; örneğin acı çeken 
bir bebek, nefret edildiğini düşlemliyor olabilir. Fanteziler somatik olana çok 
yakın olduklarından, bir duygulanım (affect) fiziksel bir işlev şeklinde kendini 
gösterebilir. Örneğin, duygusal olarak yıkılmış, alt üst olmuş bir bebek kusa-
bilir (Segal [2007 (1991)], s. 20-21). Olgunlaşmayla birlikte fantezilerin somut 
bedensel duyumlarla olan bağlantısı hafifler, daha simgesel bir hale gelir; ço-
cuk, gerçek ve düşlemlenen nesneleri ayırt edebilmeye başlar. 

Bilinçdışı fantezilerin oluşumu çocuğun ruhsal-cinsel gelişim düzeyi, 
santral sinir sisteminin ve bilişsel kapasitesinin gelişimiyle yakından bağlan-
tılıdır. Çocuğun deneyime yönelik algısının ruhsal gelişim düzeyi ve bilişsel 
kapasitesine göre örgütlenmesi, Freud’un (1908a) vurguladığı gibi, çocuğun 
kendine özgü bir kuram geliştirmesine yol açar. Örneğin oral dönemdeki bir 
çocuk anne babanın ilişkisini yeme, yutma (inkorpore etme) temelinde yo-
rumlayacaktır. M. Klein’ın tanımladığı birleşik anne-baba imagosunun böyle 
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bir imge olduğu düşünülebilir. Ruhsal-cinsel gelişimin anal sadistik evresinde 
olan bir çocuk ise anne babanın cinsel birleşmesini, babanın anneye yönelik 
sadistik saldırısı olarak düşlemleyecektir. Freud’un tanımladığı kökensel fan-
tezilerin (kökensel sahne, baştan çıkarma ve kastrasyon fantezileri) ruhsallık-
ta derinlemesine işlenmesi ise Oidipus’un örgütlenmesinin yolunu açacaktır 
(Terbaş, 2016). 

Fantezilerin somut, bedensel bir nesneden bir imgeye dönüşümü kar-
maşık ve uzun bir süreci gerektirir: Isaacs’e (1948) göre erken dönemdeki fan-
teziler esas olarak oral dürtüler temelinde inşa edilirler; emme ve yutma gibi 
nesneleri içe alma deneyimiyle bağlantı içindedirler; tat, koklama, dokunma 
(dudaklar ve ağız) duyularıyla, kinestetik ve visseral duyularla bağlantı içinde-
dirler. Görsel unsurlar göreli olarak daha az orandadır. 

Bu duyular (ve imgeler) bedensel bir deneyimdir ve dışsal, uzamsal bir 
nesneyle ilişkilidir. Ben olma durumu (meness) bedende deneyimlenir. Geli-
şimin bu düzeyinde imgeler gerçek duyulardan ya da dış algılardan nadiren 
farklılaşmış durumdadır. Deri; henüz, iç ve dış gerçeklik arasında bir sınır 
olarak hissedilmez. Zamanla algıdaki görsel öge yavaşça artmaya ve uzamsal 
olarak farklılaşmaya başlar. Erken dönemdeki görsel imgeler canlıdır, somut-
tur, sıklıkla algılarla karışmış durumdadır. 

Gelişimin seyri esnasında algıdaki görsel ögeler somatik olanlara daha 
baskın konuma geçer, farklılaşır, bütünleşir ve iç-dış dünya arasındaki ayrım 
daha açık hale gelir. Algının deneyimlenmesindeki (ve fantezi oluşumunda-
ki) tüm somut bedensel ögeler büyük oranda bastırmaya maruz kalır. Görsel 
ögeler zihindeki imgeler1 halini alırlar. Böylece nesnelerin zihnin dışında ol-
dukları, imgelerin ise zihnin içinde oldukları fark edilir. Zihnin içinde bulunan 
bu imgeler zihni etkilerler; duygular, davranışlar ve karakter üzerinde etkide 
bulunurlar (Isaacs, 1948). 

İlişkisel deneyim ve olgunlaşmayla birlikte erken dönemdeki fanteziler 
örgütlenmeye başlarlar ve özgül işlevler edinerek zihinsel süreçlerin simgesel 
etkinliklerinin temelini oluştururlar (de Barros, 2012). 

1 Psikanalitik literatürde imge ve imago terimlerine sık rastlanmaktadır. İkisi arasındaki ayrıma 
değinmek uygun olabilir: İmago bilinçdışı imgeye gönderme yapar; erken dönemdeki nesnelerle 
ilişkilidir (bir kişi ya da kişinin bir parçası olabilir). İmge ise bir insan, başka bir nesne ya da 
durumla ilişkili olabilir. İmago öznenin imgelenen kişiyle ilişkisindeki somatik ve emosyonel 
unsurları içerir; imgede ise somatik ve emosyonel unsurlar bastırılmıştır [bkz. Isaacs, S. (1948). 
The Nature and Function of Phantasy. International Journal of Psychoanalysis, 29: 73-97].


