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S

eçmek sözcüŠü eski Türkçe kökeninde “ayırmak,
düŠüm çözmek” demektir. Öyleyse seçim yapmak
aslında bir düŠüm çözme işidir. Ancak psikanaliz söz
konusu olduŠunda seçim konusu hayli karışık bir sorun
haline gelir.
Serbest çaŠrışım yani bilinçli seçim yapmadan konuşmak psikanalizin
temel kuralıdır. Bu bir kuraldır elbette ama dirençlerin araya girmesiyle
serbest çaŠrışım kuralı ne denli seçilmemiş bir söylem yaratır bu her
zaman sorgulanmıştır. O nedenle analizanın analiste aktardıklarını belli
bir seçime tabi tuttuŠu her zaman öne sürülebilir. Analistin de analizanın
söylediklerini bilinçli dikkatle deŠil dalgalı dikkatle dinlemesi, yani
seçmeden dinlemesi gerekmektedir. Oysa onun da ne denli yansız bir
dinleme yaptıŠı tartışılabilir. Yani konuşmanın ve dinlemenin bir ölçüde
seçimli olması analitik sürecin unsurlarından biri olacaktır. Öte yandan
bilinçli seçimlerin bile ne kadar bilinçli oldukları tartışmaya açıktır.
Çünkü hem analizanın hem de analistin bilinçdışları bu seçimleri etkileyen unsur olarak devreye girecektir.
Öte yandan analizanın analistini seçtiŠini ve analistin de bu seçime
onay verdiŠini, yani analizanın analitik çalışma isteŠini kabul ettiŠini
söyleyebiliriz. Burada da seçimlerin bilinçli unsurlara dayandıŠı düşünülse de bilinçdışı unsurların olası etkisi yadsınamaz. Öyleyse her
seçimde yani düŠüm çözmek çabasında bilinçli öŠelerin yanı sıra
bilinçdışı öŠeler de yer alacak ve bu da, eŠer bir analiz söz konusu ise
analitik sürecin temel sorunsallarından biri olarak ortaya çıkacaktır.
Politik seçimler söz konusu olduŠunda ise politikacılar söylevleriyle
oy isterler seçmenlerden. Oy sözcüŠünün eski Türkçe “ses” demek
olduŠunu bildiŠimize göre seçmen seçimiyle politikacının söylevine/söylemine sesle yanıt verir diyebiliriz. Söylev/söylem karşısında
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ses/söz olması konunun bir söyleşi olduŠunu düşündürecektir. Ancak
çok da eşit bir söyleşi deŠildir söz konusu olan. Bir taraf belli ki çok
daha etkindir bu söyleşide; politikacı toplantılar düzenler, konuşmalar
yapar yani söylemi sürekli etkin bir biçimde ön plandadır. Seçmen ise
kimi kez bu toplantılara katılsa ve konuşmaları dinlese bile çok daha
edilgen bir biçimde konumlar kendini. Onun en etkin olduŠu an ise oy
verdiŠi yani politikacıya seslendiŠi andır.
Bu oyu yani sesi nasıl verir seçmen? Politikacının söylevinde onun
beklentilerini karşılayan bilinçli yani sosyal ve ekonomik, kültürel,
ideolojik öŠelerin olması etkileyici olacaktır şüphesiz. Ancak bu oy/ses
vermede bilinçdışı unsurların rol oynadıŠı da açıktır. Sigmund Freud’un
“Kitlelerin Ruhu ve Benlik Analizi”1 metninde belirttiŠi gibi birçok
politikacının kurtarıcı şef, lider, reis olarak görülmesi baba aktarımının
sonucudur. Çünkü ona göre bireysel ruhsallık her zaman toplumsaldır
ve zaten bu yüzden analist-analizan ilişkisini “iki kişilik bir kalabalık”
olarak tanımlamıştır.
Freud için aşk beklentisi kitle ruhunun en temel ilkelerinden biridir;
çünkü kitleler böylece önderin işlevini ve önemini ayrıcalıklı kılarlar.
Ancak “kendiliŠinden” kitlelerde bir lider yokken, kilise, ordu ve politik
partiler gibi “yapay” kitlelerde bir lider vardır. Bunlarda her şey, önce bir
dikey eksende liderin herkesi aynı aşkla sevmesinde ve sonra yatay
eksende üyelerin birbirleriyle ilişkisinde birbirlerini sevmek adına kendi
narsisizmlerinden lider adına vazgeçmeleriyle gerçekleşir. Oysa kimi
durumda bunun aŠır bir yanılsamaya yol açtıŠı görülmektedir.
Ama öte yandan lider de bilinçdışının öznesidir. Yetkeye sahip olmak olan bilinçli arzusunu gerçekleştirirken, tıpkı düşlerin oluşumunda
olduŠu gibi maskelenmiş bilinçdışı arzuları da gerçekleşecektir. Lacancı kuramın izleyicisi Fransız psikanalist Philippe Grimbert liderin
Phallus’la özdeşleştirilmesi eŠilimine dikkati çeker. Ona göre bazı
kitleler bazı lideri bazen Lacan’ın terimiyle çizilmemiş insanla (homme
non barré) yani kastrasyona uŠramamış, diŠer bir deyişle bölünmemiş
Ötekiyle özdeşleştirirler. Dahası onu bilinçdışının deŠil istencinin
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öznesi olarak tanımlarlar.2 DiŠer bir deyişle bu kitleler lideri kastrasyon
kaygısından uzak, bölünmemiş-eksiksiz bir birey olarak görürler ki bu
nedenle bu bir yanılsamadır. Ayrıca bazı liderler de kendilerini böyle
görürler ki bu bir sanrıdır. Tarihin kara sayfaları lider yanılsamasına
kapılan kimi kitlelerin ve kendini sanrılarına kaptıran kimi liderlerin
hazin sonlarıyla doludur.
Yeniden psikanalize dönersek, analist-analizan ilişkisinde seçim konusunu politikaya yaptıŠımız bu göndermeyi de kullanarak nasıl yeniden
ele alabiliriz? Yukarıda ne serbest çaŠrışımın ne de dalgalı dikkatin
tümüyle seçimsiz olmadıŠını belirttik. Dahası ilk seçimi yapanın analizan
olduŠunu ve analistini şu ya da bu bilinçli veya bilinçdışı düŠümlerinden
yola çıkarak seçtiŠini belirttik. Analistin de bu isteŠe, kendi çözdüŠü ya
da çözemediŠi düŠümlerinden yola çıkarak yanıt verdiŠini söyledik.
Ancak şu soruyu yanıtlamadık; Freud’un tanımıyla analitik ilişki bir “iki
kişilik kalabalık” ve aynı zamanda bir yapay ilişki olduŠuna göre bu
ilişkide bir lider var mıdır? Ve varsa lider kimdir?
Psikanalitik süreçte analizanın analistine baba aktarımı yapmasına
şüphesiz sıklıkla rastlanır ve bu nedenle ivedi bir yanıtla analistin lider
konumunda olduŠu söylenebilir. Ancak bu durumda liderin yani analistin etkin olması gerekir. Oysa “analizan” sözcüŠü bile analizi asıl
yapanın divana uzanan kişi olduŠuna gönderme yapmaktadır. Analist
bu durumda analizana yani analizi yapana eşlik edendir. Öte yandan
analiste bir güç atfedildiŠi de doŠrudur, ama analist yine Lacan’ın ünlü
deyimiyle, olsa olsa bildiŠi varsayılan öznedir (sujet supposé savoir).
Yani bilen deŠil, bildiŠi varsayılandır. Kısaca analitik süreçte söylemin
sahibi yani etkin olan analizandır. Analizanın söylemine yanıt olan ise
analistin yorumu yani sesidir. Tıpkı politikacının/liderin söylevine
seçmenin ses/oy vermesi gibi.
Analitik ilişkide istekte bulunan ve söylemiyle etkin olan analizandır
ve isteŠi kabul eden, söyleme yanıt/ses veren yani seçen ve böylece
kendini edilgen olarak konumlayan ise analisttir. Ama öte yandan
analist kendini analist olarak konumlayarak ve çerçeveyi kurarak etkin
bir konuma geçer. Bu baŠlamda karşı aktarımın aktarımdan önce başla2

Ph. Grimbert, Avec Freud au Quotidien, Grasset, Paris, 2012.

7

Seansta Dil Öncesi

dıŠı yani karşı aktarımın aktarıma edilgen bir yanıt olmadıŠı görüşü,
üzerinde düşünülmeye deŠer bir yaklaşımdır.
Bu saptamalar bizi psikanaliz ve seçim ilişkisi tartışmasında seçilen/seçen, etkin/edilgen zıtlıŠına götürecektir. Ancak bu konumların
sürekli deŠişen bir biçimde ilişkinin iki muhatabı tarafından dönüşümlü
olarak doldurulması, psikanalizin doŠasına ve elbette insan ruhsallıŠına
hayli uygun olarak, aslında bu zıtlıkların birbirleriyle bir tamamlayıcılık ilişkisi kurduklarını ortaya koyacaktır.
Şüphesiz bireyler arası ilişkilerin hemen tüm alanlarında olduŠu gibi, ama bu biçimiyle psikanalitik ilişkide hayli irdelendiŠi için özellikle
önemli olan, bu devinimin anlaşılması ve çözülmesi/çözümlenmesi
gerekliliŠidir. Analist ve analizanın kendi düŠümlerini bu süreçte
çözmeleri yani seçimler yapmaları analist/analizan, etkin/edilgen,
seçen/seçilen konumsal zıtlıŠının devinimselliŠini deŠerlendirebilmelerine baŠlıdır. Her analistin bireysel analizini tamamlamış olsa da sürekli analiz ilkesi gereŠi bir süreŠen analizan olması, eytişimsel bir yaklaşımla bu zıtlıŠın bir tamamlayıcılıŠa yol açtıŠını görmesini kolaylaştıran
bir olgu olacaktır.
Ancak kendini kastrasyon kaygısından uzak, bölünmemiş-eksiksiz
bir birey olarak gören ve analizanlarına karşı tümgüçlülük sanrısına
kapılan kimi analistlerin veya kendini o şekilde tanımlayanların hazin
öykülerinin de psikanaliz tarihinin kara sayfalarını doldurduŠunu
unutmamalıyız.
******
Psikanaliz Yazıları’nın 39. sayısı 2019 sonbaharında yayınlanacaktır
ve sayının dosyası Bağımlılık üzerine olacaktır. Yazı ve çeviri önerilerinizi lütfen psikanalizyazilari@yahoo.com.tr adresine gönderiniz.
TALAT PARMAN
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