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 Lacancı dürtü teorisi otizm üzerine yapılan araştırmaların gelişimini sağlar. 

Giriş 

 Çocuk psikiyatrisi alanında çalışan Avrupa hastane araştırmaları bugün benzer 
temel bir hareket içerisindedir; bu da hastalık tablosu yerleşmeden, otizm gibi ağır seğir 
eden hastalıkları tespit etme yollarını bulma yönündedir. Otizmin kaçınılmaz olarak bir 
“psikosomatiğinin”  olduğunu bildiğimizde, bu hareket elbette manidar bir hale gelir; başka 2

bir deyişle, nöronal mekanizmanın kullanılmaması onu zedeleyecektir. Bu erken tespite 
yönelik hücumun altında yatan hipotez, inşa aşamasında olan yapıları harekete 
geçirmenin yolu olabileceği yönündedir . Bu patoloji karşısında ne denli zamanla 3

yarıştığımızı gösterir. 

Ancak, bilişsel modellerin sistematik olarak yararına olacak şekilde, bebeğin ruhsal 
işleyişini anlamaya yönelen tüm psikanalitik modellerin terk edilmesi dikkate değerdir. 
Döneme uyumlandığını düşüneceğimiz Büyük Profesörlerin yanı sıra, günün diğer 
saatlerinde psikanalizi uygulayan araştırmacı klinisyenler tarafından da aynı eğilim 
görülmektedir.  

Otizm gibi erken dönem bozukluklar kliniği, Anglo-Sakson Ekol’ün ve özellikle de F. 
Tustin ve D. Meltzer’in tekelinde olmuştur. Otistik çocuklarla çalışan öğrencilerine, kürün 
içerisinde onlara dayanak olabilecek çarpıcı imgeler içeren modeller sunarlar. Güncel 
araştırmaların bir kısmı, bu çocuklar henüz bebekken çekilen “aile filmlerinin”  4

çözümlenmesine dayanır.  

 Bu me&n, yazarı Marie Chris&ne Laznik’in onayıyla 12 Aralık 2021 tarihinde Psikanalizde dürtü temalı Lacancı 1

Psikanaliz Çalışmalarının gerçekleş&rdiği etkinlikte yazarın kendisiyle olan çalışmaya hazırlanmak amacıyla Fiona Faraci 
taraFndan çevrilmiş&r. Metnin paylaşımı, her hangi bir plaKormda yayınlanması kesinlikle yasakLr. 

 Jean Berges taraFndan önerilen bir deyim.2

 Bu durum, ilk ıskalamanın belirli bir yapı inşasından önce gerçekleş&ğini varsayar.3

 Bu filmler bebeklerinin ilk aylarına dair anılar saklamak isteyen ve o dönem çocuklarının böyle bir patoloji 4

sergileyeceğinden habersiz olan ebeveynler taraFndan çekildi. 



Burada asıl soru, aileleriyle olan iletişim modellerine ve söylemlere bakarak 
patolojinin erken tespit edilmesine yönelik ip uçları olup olmadığını tespit etmektir. Ama o 
dönem, bu aynı Anglo-Sakson öğrenciler filmleri okumaya olanak tanıyacak araçlar 
bulamazlar. Bu nedenle, filmleri çözümlemek için analitik olmayan modellere başvurmak 
durumunda kalırlar . Ancak, asıl problem, bilişsel model dahil, 18 ay civarında olan 5

çocuklarda oldukça işlevsel klinik verilere ulaşsa da, söz konusu bebekler olduğunda  
kullanılabilir olan araçların sayısı oldukça azalmaktadır. Görünür-öncesi kliniğinde, bilişsel  6

süreçler çok daha yeni ve titrektir.  

Halbuki, ilk zamanlarda olanları okumak için Lacan’ın metapsikolojisindeki araçları 
kullanmak mümkündür. Bu araçlar, güncel olarak mevcut olanlardan net olarak daha açık 
bir şekilde ilk yapısal ıskalamaların okunmasına olanak tanır gözükmektedir. 

Lacancı kavramlara dayalı bir araştırma projesi  7

Oldukça uzun klinik ve teorik bir çalışmanın sonucunda ulaşılan hipotez şu 
şekildedir : bir çocukta görülen birincil otistik patoloji, dürtü döngüsünün üçüncü zamanının 
eksikliğinden doğar. Başka bir deyişle, « tamamlanmış dürtüsel bir döngünün»
oluşmamasının sonucudur.  

Gelecekteki öznenin – bu durumda bebeğin – kendini bir diğer öznenin nesnesi 
yaptığı zamandır, andır . Buradaki her bir terimi açıklamadan dahil, ötekine (ve Öteki’ne) 8

olan bağın burada temel olduğunu ilk bakışta görüyoruz. Bugün, hangi etiyolojik modele 
dayanırsak dayanalım – psikanalitik, bilişsel veya biyolojik - otizmin ötekiyle kurulan bağa 
dayalı bir patoloji olduğu yönünde bir fikir birliği mevcut. 

Bu üçüncü zamanı vurgulayan bir tek Lacan olmuştur. Öne sürülen hipotez bu 
nedenle ancak Lacan’ın XIinci Semineri: Psikanalizin Dört Temel Kavramı’nda bulunan 
dürtü teorisinin sonrasında (après-coup) tasarlanabilir. 

Tüm bu inşanın üzerine dayanan ve hakkıyla Lacancı dürtü teorisi diye 
adlandırmamız gerekeni açmadan önce, bu cüretkar hipotezin ne açıdan yenilikçi 
olduğunu görelim – eğer araştırma verileriyle kanıtlanabilirse, Halk Sağlığı için önemli 
sonuçlar doğuracaktır.  

 Nedenini yalnızca Kleincı modellerin imgesel düzlemine yormak mümkün değil, ayrıca bebeklerde bile intra-psişik 5

düşlemlere yapılan vurgu da burada etkisini taşır. 

 Bilişsel alanın patolojilerle ilgilenen oldukça özel bir birimidir.6

 Bu araşLrma Préaut Derneği taraFndan yürütülmektedir.7

 Onun için birincil Öteki yerini tutacak küçük öteki.8



Her şeyden önce, metapsikolojik olmakla birlikte, belirli bir etiyolojinin tarafında 
durmamaktadır. Saf ruhsal kaynaklı ve saf organ kaynaklı tartışmasının kısır olduğu 
görülmüştür. Nedenleri ne olursa olsun, otizm – öznenin oluşumunun kaynağı olan 
Ötekiyle kurulan dürtüsel bağın eksikliğine dairdir. O halde, analistin rolü bu bağı tekrardan 
harekete geçirmek olacaktır .  9

Ayrıca, dürtüsel döngünün üçüncü zamanı klinik olarak gözlemlenebilir belirtilerle 
kendini gösterir, bunlar da dolayısıyla küçük çocuklarla çalışan doktorlara öğretilebilir . Bu 10

öğreti, pratisyen hekime tanıtılabilir basit işaretlerin ötesinde tüm insani öznelerin 
oluşumlarının esas izlerine dayanan tutarlı metapsikolojik bir bütüne gönderme yapan 
klinik verilerden oluşur.  

Küçük çocuklarla çalışan hekimlere tanıtılıyor olsa da öznenin kurulumuna dayanan 
Lacancı metapsikolojinin tamamına burada değinmeyeceğiz . Otistik patolojinin çıkışına 11

dayanan özellikle bu hipotezi destekleyen kısımla yetinelim: üç zamanlı dürtüsel döngünün 
başarısızlığı/arızası/tıkanması. 

Yenidoğan ve Büyük Öteki arasındaki ilişki üç düzlem üzerinde kurulacaktır: ses , 12

görme ve oral dürtüler. Ama her şeyden önce, dürtü dediğimizde ne duymamız, ne 
anlamamız gerekir? 

Dürtünün Lacancı Teorisi 

 Psikanalizin dört temel kavramı (1964) adlı XIinci Seminerinde Lacan, Freud’un 
Dürtü ve Dürtülerin Akıbeti (1915) metnini detaylıca ele alır. Burada, ikinci dürtü teorisinin 
ışığında birinci dürtü teorisinin bir tekrardan okuması söz konusudur.  

 Lacan bir yandan, Freud’un metninde örtük olan birçok öneriyi aydınlatıcı bir şekilde 
ele alırken aynı zamanda bazı noktalar üzerine belli aşmalar gerçekleştirir ve dürtüyle ilgili 
yeni ilerlemeler gerçekleştirir .  13

 Öncesinde, Lacanın kendini Freud’un okuru yaptığı ve metni titizlikle aydınlattığı 
noktaları hatırlatacağız. Bu aydınlatma sayesinde Lacan’ın okuması, öğretilerine bağlı 
olmayanlar dahil, Fransa’da bir çok psikanalist tarafından kabul görür.  

 Yarın gene&k duyarlılık etkenleri bulunsa dahil, psikanalis&n bu bağı tekrardan oluşturulmasına dair çalışmasında 9

hiçbir şeyi değiş&rmez.

 Bu araşLrmada, hekimlerin formasyonu esasen iatrojenik etkilerden kaçınmayı amaçlamaktadır.10

 Bu çalışma için üç tam güne sahibiz.11

 Lacan taraFndan eklenmiş&r.12

 Freudcu metne ve Lacan’ın bu konuyu, öncesinde, E&k Seminerinde bırakLğı yere göre bir ilerlemedir.13



 Lacan, Freud’un metnindeki dürtü düzlemi ve hayati ihtiyaç arasındaki muhtemel 
karmaşa olan ana çelişkiye değinerek başlar. 

İhtiyaç ve dürtüyü ayırmak 

 1915 yılında Freud, dürtü kavramını yeni ortaya koymuştur; kendisi bile bu 
aşamada değişikliklere uğrayacağını öngörür. Dürtü bedenin içinden gelen uyarıların 
ruhsal temsilleri midir? O zaman açlık ve susuzluğu örnek olarak vermesini 
anlayabiliyoruz. Lacan bunların Freud’ün tereddütleri/kararsızlıkları olduğunu gösterecek 
cüreti bulur kendinde ve bu kavramı icat etmekteki amacının farklı olduğunu gösterir. 
Lacan sorar: « Dürtüde söz konusu olan organik düzleme mi aittir?  (S. 148) « Farklı 14

düzeylerde organizmanın içerisinden gelen uyarımları adlandırmak için ihtiyaç kavramına 
sahibiz — öncelikle de açlık ve susuzluk düzeyinde olanları. Peki o halde! Olabilecek en 
formel şekilde Freud’un Trieb’de bahsettiğinin kesinlikle böyle bir Hungar, açlık veya böyle 
bir Durst, susuzluk söz konusu olmadığı açıkça ortaya konmuş olsun. » (S. 149) « Trieb için 
söz konusu olan organizmanın bütünü değildir. Burada yaşamsal bir durum var mıdır? 
Hayır. ».  

 Lacan’ın burada oluşturduğu bu farklılığa değinmemizin nedeni, saf kavramsal bir 
getirinin ötesinde oluşudur. Lacan’ın bu alana yönelik getirileri klinik alanda önemli 
sonuçlar doğurur. Lacan’ın bu getirileri sayesinde; yaşam varsa ve yaşamın devamlılığı 
sürdürülebiliyorsa o halde dürtü işlevseldirin ötesine geçerek, otizm ve benzeri durumlarda 
“dürtüsel döngünün tamamlanmasındaki ıskalamadan” kavramsal olarak bahsedebiliriz .  15

 Lacan, aynı titizlikle dürtünün dört bileşenini inceler: itilim, amaç, nesne ve kaynak. 

 İtilimin özelliği daimi bir güç oluşudur: “İtilimin devamlılığı, daima bir ritmi olan 
biyolojik işlevle dürtüyü birbirine benzetmeyi imkansız hale getirir. Dürtünün ne yükselişi ne 
de düşüşü vardır, daimi bir güçtür” (150). Bu düzlemde yapılan tespitler çocuklarla çalışan 
hekimlere, bir çocuğun biyolojik işlevlerinin ritmi uygun şekilde belirlense de her şeyin 
yolunda gitmediğini gösterir.  
  
 Amaç dürtüsel tatmine ulaşmaktır, bu da ancak üç zamanlı bir kıvrımın 
kapanmasıyla mümkündür. Dürtü için söz konusu olan, belirli bir güzergahı tamamlamaktır. 
Tatmin alanında Lacan’ı ilgilendiren nokta dürtünün yapacağı yolculuktur ; onu da kesinkes 
organik ihtiyaç tatmininden ayırmaktadır.  

 Nesneden bahsederken Lacan – bir kez daha – ihtiyacı dürtüsel tatminden ayırır : 
“Hiçbir ihtiyaç nesnesi dürtüyü tatmin edemez. Dürtü düzleminde açılan ağızı tatmin eden 

 Sayfa numarası Seminerin du Seuil Yayınına ai]r.14

 Bu belirleme sadece fransız psikanalizde gerçekleş&rilmiş&r; Anglo-Sakson ülkelerin yazarları taraFndan bilinmemesi 15

erken patolojiler kliniğinde dürtünün esaslı yararına yönelik körlüklerini açıklayabilir.



besin değildir”  der. Lacan, arzu nesnesi olarak küçük a nesnesini tanıtmaya başlar. 16

Freud’un bilindik listesine : meme ve dışkıya, sesi ve bakışı ekler. Bu son iki nesne yeni 
doğan kliniğinde esastır, anal dürtü henüz dahil değildir. Meme, besin ihtiyacına bağlı 
tatmin nesnesi değerini korur. Oral dürtü tatmininin ne denli farklı bir düzleme ait olduğunu 
göreceğiz; o da üç zamanlı bir yolculuğun tamamlanmasından oluşur. 

 Kaynak konusunda « erojen bölgelerin bedenin herhangi bir yeri olmadığını, kenar 
özellikleriyle farklılaşan noktalar olduklarını » hatırlatır Lacan ve ekler : “Ağız, mide 
değil” (s.154). Bu açıklama, otistik çocuklarda bu alanların kenar görevi yapmadıklarını 
hatırladığımızda tüm önemini ortaya koyar – örneğin, salya akıtan dudaklar, işlevlerini 
üstlenemeyen büzgen kaslar. Bu şekilde olmaları, erojen bölge olarak yatırım yapılmamış 
olmalarından kaynaklıdır; başka bir deyişle, dürtüsel bir döngünün içine girememiş 
olmalarından kaynaklıdır.  

 Lacan’ın dürtüsel kurgunun dört temel bileşenle ilgili altını çizdiği noktalar Freud’un 
metninde az çok örtük şekilde bulunur. Fakat Freud bir araştırma, keşif dönemindeydi ve 
bu da metnindeki çelişki ve geriye dönüşleri açıklıyor.  

 Lacan, okumasıyla ve dürtü kavramını yeni doğan kliniği kullanımında titiz bir araç 
haline getirerek tartışmasız büyük açıklık getirdi.  

 Lacan dürtü terimini bir tek kısmi cinsel dürtüler için koruyacak ve bireyin 
korunmasına dair olan her şeyi – Freud’un “Ich Triebe” (benlik dürtüleri) diye adlandırdığını 
– farklı bir adlandırılmayla anılır hale getirecek, farklı bir düzleme taşıyacak. İhtiyaca dair 
olan tüm düzlem bu şekilde dürtüsel alanın dışına düşecek .  17

 Dürtüsel tatminin başlangıç yerinde noktalanan devre şeklindeki yolunu 
tamamlamasından kaynak aldığını gördük. Freud tarafından betimlenen üç zamanlı bu 
dürtüsel yolu detaylıca çalışarak Lacan, dürtü kavramının kanımca en ilginç ve 
duyulmamış öğesi olan; dürtü öznesinin ortaya çıkışını tanıtacak. Burada Lacan, klinik 
deneyimi ve özellikle çalışmalarının iç mantığına dayanarak freudcu metni birazcık zorlar. 
Bu zorlama aslında lacancı bir zorlamadır ve otizm kliniği için son derece değerli çalışma 
araçları sunar.  

 Lacan’ın kendisi bile bu iddianın sonuçlarını değerlendirecek vak& olmamışLr. Bunun için “étayage” teorisini baştan 16

ele almak gerekirdi. 

 Dürtü arLk biyolojik ve ruhsallık arasında bağlaç bir kavram değil, organizmadan bağımsız olarak gösteren ve bedeni 17

birbirlerine eklemleyen bir kavramdır.



Yeni bir öznenin ortaya çıkışı / doğuşu 

 Freud dürtüye dair üç zamanın olduğunu söyler ve üçüncü zamanda yeni bir 
öznenin ortaya çıktığını ifade eder . Lacan ekler: « Doğrudan öteki olan bu özne, 18

dürtünün kısa devresini kapatabilmesiyle ortaya çıkar. Ancak ötekinin düzeyinde ortaya 
çıkışı dürtü işlevinin gerçekleşmesini sağlar ». (s. 162) 

 Dürtüsel döngü kıvrımının tamamlanmasıyla ortaya çıkan bu öznenin  ve bununla 19

birlikte lacancı teorinin büyük bir kısmının, lacancı ortamda duyulmamış kaldığını 
düşünüyorum. 

 Bu üç zamana dair Freud, ilkinin aktif olduğunu söylüyor. Yeni doğan (bizi 
ilgilendiren durumda) dış bir nesneye doğru gider – meme veya biberon. İkinci zamanın - 
bebeğin kendi bedeninden bir kısmı nesne olarak almasıyla birlikte -  yansıtmacı olduğunu 
söyler Freud; emzik veya parmak. Freud’un “edilgen” olarak nitelendirdiği üçüncü zaman 
bebeğin kendini bir ötekinin nesnesi olarak sunduğu – örneğin anneye - meşhur yeni özne 
zamanıdır. 

 Otistik bir kız çocuğu, oral dürtüsel döngünün bu üçüncü zamanının klinik 
tercümesini kavramamıza yardımcı oldu. Mutluluktan aydınlanmış bir yüzle bir annenin 
bebeğinin ayağını “yediği” bir bebek bezi reklam sayfasını sistematik olarak büyülenmiş 
şekilde kalemle çevreliyordu. Bu reklam sayfası oral dürtünün üçüncü zamanını 
simgeliyordu : kendini yedirmek . Burada, bir çok nokta açıklamaya değer. Her şeyden 20

önce, reklam alanlarının öngörüleri : bu bebek yaşanan duruma dair edilgen değildi, bu 
şımartılmayı belli ki kendisi annede uyandırmaya yönelmişti. Dürtüsel döngünün şüphesiz 
aktif olan bu yönünü Lacan, Freud gibi “edilgen zaman” değil, “kendini yaptırma” zamanı 
olarak adlandırmıştı. Bu, klinik anlamda birincil değer taşıyan bir nüanstır. Reklamdaki 
bebek, etrafımızdaki bir çok başka bebek gibi ayağını yedirmek için uzatıyorsa, aile filmleri 
aracılığıyla tanıdığımız otistik olmuş bebeklerde bu söz konusu değildir. Onlar kendilerini 
ne yediriyor, ne baktırıyor, ne de duyulmaya çalışıyor. Bu annelerin zaman zaman onlarla 
iletişime geçebilmek üzere, örneğin karınlarını öptükleri olur. Uyarılma hemen gözlemlenir 
ve, bir an için, bebek temastan, hatta annenin bakışından kaçınmaz. Ama kendi yol 
açmadığı bu annesel eylem katlanılamaz bir içe girim olarak yaşantılanır ve kısa bir süre 
sonra yapacağı tek şey daha yoğun bir içe kapanma olur. Diğer taraftan, çıplak olarak 
değişme masasına bırakılan sağlıklı bir bebek annesinin oral zevkini öngörmesiyle karnını 
şişirir, cilveler yapar, nesneler sunar. O zaman anne, dikkatli bir şekilde – ısırılacak kadar 
güzel olduğu ve onu “benim küçük şeker parem” veya şekerli başka bir metaforla 

 Lacan’ın işlediği “bilinçdışının öznesi” değildir.18

 Dürtüsel döngü yolunu tamamlamadan önce dürtü kendini başsız bir özne olarak göstereceği için, Lacan’ın bahse]ği 19

bu yeni özne ilk ortaya çıkacak, meydana gelecek öznesidir.

 Bu durum ye&şkin ero&k hayaga “kendini emdirmek” olarak görülür. 20



ödüllendirir - annesinin yüzünde ve bakışında mutluluğun çizilmesini gözetlemeye başlar. 
Tam da bu zevklenmedir Onda yakalamaya geldiği.  

 Kastrasyona uygun şekilde tâbi olan annenin – bu şekilde kendisine sunan bebeğini 
yeme zevkini deneyimlemesine rağmen – ona örneğin fazla heyecanlanmamasını 
söyleyerek bir üçüncünün ilkesi adına son verdiği sıkça görülür. Anne tarafından hissedilen 
bu zevk (jouissance) ancak fallik olabilir ve olduğu şekliyle anne öznesine yasaklıdır. 
Burada bilerek yasa tarafından işaretlenmemiş öteki zevk  ile beslenen anneleri dahil 21

etmiyorum. Çocuklarını belki psikoza sürükleyebilirler ama onları otistik yapamazlar. 
Dürtüsel döngünün üçüncü zamanı, kendini yeni bir öznenin nesnesi olarak sunacağı bu 
anı, gelecekteki otistik tanımaz. Onu harekete mi geçirmiyor? Anne ona cevap vermekte 
yetersiz mi? Ne olursa olsun sonuç aynı. Dürtüsel döngü kapanmıyor.  

 Dürtü ve ötekinin zevki arasında nasıl bir bağlantı var? « Ben’in bir küçük ötekine 
tabi olması, zevkini bağlama amaçlıdır » der Lacan ve küçük ötekini “dürtünün öznesi” 
yapan da budur. Eski bebeğimiz daha sonra yetişkin özne olduğunda « ötekinin zevkine 
kancayı takmanın, arzusu için boş bir balıkçı dolanbacı olduğunu kavrar » (s. 167). Ama 
öznelleşmesinin yapıcı bu anında bu ötekinin zevkini kavrayarak, Öteki boyutuna ulaşmış 
olur. Bu herhangi bir Öteki değildir, tabi olmaya geldiği gerçek Öteki’nin alanıdır (s. 172). 
Lacan tüm bu işi şunları söyleyerek bitirir : « Bu kısa kavrayış bize neyi açıklar? Erojen 
bölge yoluyla köklenen dürtü, her seferinde Ötekinde cevap bulan bir şeyi aramakla 
yükümlüdür » (s. 178).  

 Dürtü teorisiyle birlikte Lacan, Ötekinin alanında gösterenle olan bağında öznenin 
(bilinçdışı öznesinin, öznelleşme öznesinin) gerçek Ötekine tâbi oluşunu çifte 
sorgulamamızı önerdiğini söyleyebiliriz – burada hem öteki hem de Öteki düzleminde 
orataya çıkar. Bu bölünme arzudan veya zevkten bahsedebilmek için kaçınılmazdır .  22

 Bu bölünme o kadar da şaşırtıcı değildir; nükteyi dinleyen ve onaylayan üçüncü 
kişiyle ilgili Lacan, Bilinçdışının Oluşumları Seminerinde, öznenin çevresinden bir öteki 
figürünün vücut almış gerçek bir Öteki kavramını tanıtmıştır . 23

 Zevklenme ve varyantlarının belirlenmesini de yine kavramsal açıdan Lacan’a borçluyuz.21

 Arzu grafiğinin iki katlı olmasının açıklamasıdır : aşağıda sağda Öteki, gösteren hazinesinin yeri ve üsge solda 22

Ötekinin zevklenmesinin göstereni S(Ⱥ).

 Bu kavramdan Lacan kaygı seminerinde bahseder. 23


