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Öz
Bu çalışmada Lacan’ın ayna evresi kuramı ile bir mitolojik anlatı olarak Narkissos
öyküsü arasında kurulan yeni ve post yapısalcı bir söylem ele alınacaktır. Bu söyleme göre
özne ‘benlikten’ sonra gelen bölünmüş bir yapıdır. Lacan’a göre 6-18 aylık bir bebek, ayna
evresinde ilk kez kendi benliğinin ayrımına kendisinden farklı ve kendisinin dışında bir yerde,
bir yansıtıcı yüzeyde varmaktadır. Bebek, bu yansıtıcı yüzeyde karşılaştığı imajını ilk defa
annesinden özerk bir varlık ve kendine ait bir bütünlük olarak algılamakta ve bir ideal-ben
olarak tasarlanan bu özerk varlığa büyük hayranlık duymaktadır. Yani bebek, kendi varlığını
bir imaj üzerinden ayırt ederek kendisine bu imaj yoluyla birlik duygusu kazandırmış ve kendi
benliğini hayran olunası bir bütünlük olarak kavramıştır. Fakat bu benlik ve bütünlük duygusu,
Lacanyen gerçekliğin (reality) öğeleri olan dil ve toplum yasaları ile özne olmak pahasına
parçalanmaya mahkûmdur. Narkissos da -tıpkı Lacan’ın aynasındaki gibi- kendi yansıması
üzerinden hayran olduğu imajını gerçekliğin içinde kavrama çatışmasında kaybetmiş ve bu
dünyaya bir imaj olarak tutunduğu benliği de özne olmak pahasına sudaki aynanın ötesine
geçerken boğularak yok olmuştur. Diğer bir deyişle Narkissos’un sudaki yansımasında hayran
olduğu benliği; özneleşirken aşılmaz bir deformasyona uğramış ve Narkissos bunu hayatıyla
ödemiştir. İşte bu çalışmada, Narkissos mitinde Narkissos’un ölümüyle sembolize edilmiş olan
imgesel ile simgesellik arasındaki trajik bölünmenin yalnızca psikopatolojik bir olgu değil aynı
zamanda felsefe tarihinde öznenin inşasına dair temel bir anlatı olduğu savı Lacanyen özne
kuramı ile birlikte temellendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Lacan, Ayna evresi, Narkissos, İmgesel, Simgesel, Gerçek.
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kasındaki nihai eyleyeni bulma çabasının sistematik atılımları biçimine dönüşmüş
ve özne, tümüyle tecrübenin imkân-koşulu olarak görülmüştür. Fakat bu maceraya
sonradan dahil olan post-yapısalcı ve post-hümanist söylemin temel özelliği de
söz konusu bu ‘benin’ evrensel yanına itidalli biçimde yaklaşarak, onun genel geçer karakterini bozguna uğratmaktır ve bu düşünceye göre ‘öznenin’ ve ‘hakikatin’
birbirleriyle bir temsil ilişkisi içerisine giremeyeceği açıktır. Böyle bir ontolojide
temsil denilen şey -Badiou terminolojisiyle- tutarsız çokluk olarak boşluğun ‘yeniden sunumundan’ (representation) başka bir şey değildir. Yani temsil, öznelliğinin
kalbinde daima varlığını sürdüren boşluğun sunumunun imagosudur. Bu ifadeler
bize Lacan’ın ekseriyetle Batı metafiziğindeki özdeşlik algısına karşı çıkan ve Bir
(the One) yerine çokluğu (multiplicity) öne süren çağdaş Fransız felsefesinin izleğini
takip ettiğini gösterir. Zira bu felsefenin başat refleksi, Bir kavramına dayanmak
suretiyle töz-temsil ilişkisi içerisinde, varlığı metafizik bir tahakküm altına alan
geleneksel Batı metafiziğini bir tür yapı söküme uğratarak olanaklı bir ontolojinin
temel olanaklılık koşullarını ya da onun olanaksızlık koşullarını ortaya koymaktır. Lacan, temsilin dışında özne diye bir şeyin olmadığını ama hiçbir temsilin de
bizi büsbütün ele geçirmeyi başaramadığını özellikle vurgular (Sarup, 2017, s. 20).
Onun anti-felsefe dediği de tam olarak budur; nasıl ki Kant, ontolojiyi salt aklın
analitiğine dönüştürmekle (Kant, 2010, s. 298) “felsefenin olanaksızlık koşularına
dair bir sorgulama yapmış olmaktadır” (Zizék, 2019, s. 19), Lacan da benzer şekilde
kendi psikanaliz kuramında özneyi eylemlerimizin arkasındaki etken-fail olarak
değil, aksine ona işlev ve evrensellik kazandıran paradoksal yapısı ile birlikte boşluğun üzerinde inşa olmuş bir varlığa-geliş (coming-into-being) olarak tanımlayarak,
ontolojinin imkânsızlık koşullarını olumlamıştır. Bu bakımdan Lacan’a göre böyle
bir düşünme biçimi, bizleri Cogito’yu doğrudan doğruya başlangıç noktası alan her
türlü felsefenin karşısında olmaya zorlayacaktır (Lacan, 2005, s. 1). Bu düşüncenin
kalbinde yer alan ve Lacan’ın ‘ben’ ya da ‘bilinçli ben’in oluşum fazlarını analiz ettiği Ayna evresi de aslında basitçe bireyin tarihinde bir evre ya da çağ değil, içinde
öznenin yapılanma serüveninin sürekli devam ettiği – fakat teleolojik olmayan- bir
istikamet olarak anlaşılmalıdır (Bowie, 2007, s. 29).
Sudaki yansımasına aşık olan Narkissos’un kendi imagosu içine düşerek boğulduğu mitten ilham alan bu istikamet, “insan yaşamı içinde problematik olan
ilk uğrağı yakalayarak, ben kavramına, ona özgü bir ortaya çıkış ve düşüş söylemi
kazandırır” (Bowie, 2007, s. 29). Nedir bu düşüş söylemi? Çağdaş Fransız felsefesinin düşünsel mirasını göz önüne aldığımızda ‘düşüş’ terimini ‘olumsuz’ biçimde okumamak gerektiğini görürüz. Çünkü bu felsefe, idealizmin tersine herhangi
bir olanağın kökenine boşluğu, merkezsizliği, başarısızlığı, sentezsizliği, Bir-sizliği
(onelessness), yarılmayı koymaktadır. Düşüş söylemi de çağdaş Fransız felsefesindeki
bu kavramlar ailesinin bir üyesi olarak görülebilir. Bu bakımdan Narkissos’un düşüşü de Lacanyen öznenin trajik hikâyesinin ilham kaynağı olarak ele alınmalıdır
çünkü öznedeki bu trajiklik yapısal ve radikaldir.
Dört Öge-Yıl: 8 Sayı: 15 Haziran 2019
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ması da farkın ilk sezinlendiği noktadan itibaren müjdelenir. Bu bakımdan farkın
yapısallaştığı olarak değil, fakat onun ilk defa sezinlendiği nokta olarak ayna evresi verilir. İşte bu çerçevede Lacan’a göre özne, söz konusu bu fark ya da eksiklik
ile ilişkisinde tanımlanabilen ve farkın kurucu (constituent) olduğu fakat öznenin
kurulan (constituted) bir şey olduğu bir yapı olarak ele alınmaktadır. Söz konusu
bu kurulum, belirlenim kazanan eksikliğin yardımıyla mümkün olur. Çünkü ayna
dönemi ile simgesel bir matrise yerleştirilecek olan eksiklik, bilinçdışının temelini
oluşturacaktır. Bu bakımdan Lacan, eksiklik kavramını bilinçdışı öznenin yapısına
yerleştirmiştir; zira özneyi hep üzeri çizili S ($) biçimde gösterir. Çizik, öznenin
varlığındaki radikal eksikliği ifade eder. Yani bir bakıma özne, eksikliğin ayrımı ya
da belirlenimidir. Dolayısıyla o, daima bir olmamışlık, tamamlanmamışlıktır. Tanımı gereği imleyenin öznesi olarak ele alınan özne, Gerçek’in* simgeselleştirilmesi
ile doğacaktır (Zizék, 2019, s. 37) fakat bu durum aslen simgeselleştirmenin başarısızlığının bir hikâyesi olarak karşımıza çıkar. Simgeselleştirmenin başarısızlığı,
yapıdaki radikal eksikliğin bir sonucudur. Fakat bu başarısızlık yine olumsuz olarak
okunmamalıdır hatta o, öznenin kurucu unsuru konumundadır. Ayna evresinde
bir varlık yanılsaması ile karşımıza çıkan ve henüz belirlenim kazanmamış olan
eksiklik, yansıma ile elde edilen yanılsamalı bütünlük duygusuyla geri çekilmeye/
bastırılmaya ve bu yolla yansımanın kendisi idealize edilmeye çalışılır. Bir anlamda
insan yavrusu, henüz bir özne olarak yapılanmamışken bile imagosu vasıtasıyla
kendisini bütünlüklü bir form olarak kavrayabilmektedir. Fakat ayna evresindeki
bu yekpare form, tümüyle bir varlık yanılsaması, bir gerçekleşmemişliktir. Lacan
bunu ‘tüm insanlar vaktinden erken doğarlar’ sözüyle anlatır. Çünkü Lacanyen
anlamda varlığa-geliş, bir tür erken doğum, eksik oluş ya da Lacan’ın terminolojisiyle var-gibi (as-being) olmaktır. Bu prematüre canlının yapısındaki olmamışlık/
eksiklik ise ileri aşamalarda ontolojik biçimde radikalleşecektir. Bir başka deyişle
bu yanılsamalı varlık hali, öznede hiçbir zaman geçmeyecek bir yara izi olarak varlığını sürdürecektir.** Çocuğun yansıtıcı yüzeyde gördüğü imgesi yoluyla kavuştuğu
yanılsamalı tamlık duygusu, öznenin hayatı boyunca peşini bırakmayacak olan varlık yanılsamalarının ilk tatbikidir.
Görülür ki Lacan’a göre özne denilen şey, bilinçli ben ya da cogito’nun sezgisel çıkarımından farklı bir algoritmaya göre düzenlenmelidir. Bu yeni algoritmaya
göre, bilinç gibi bir şeyin varlığı bir karşılıklılığı gerektirir. Yani özne, ontolojik olarak ilkin onu ayırt edecek, ondaki eksikliğin ayrımına imkân verecek bir yansıtıcı
yüzeyle birlikte konumlanır, bu bakımdan “imge ile özdeşim vasıtasıyla kurulmaya
başlayacak bu yapının olanağına doğru ilk adımlar, bu yara izinin ya da ontolo*

Çalışma boyunca karşılaşacağımız Gerçek, İmgesel ve Simgesel, Küçük öteki, Nesne a gibi
kavramları 2018 yılında yayınlanan “Lacan ve Topoloji” isimli makalede (http://www.flsfdergisi.com/sayi25/535-554.pdf ) kuramsal detaylarıyla ele almıştık, tekrara düşmemek adına bu
kavramları burada yeniden açıklamıyoruz.

** Badiou da bu yara izini ‘boşluğun hayaleti’ (phantom of void) olarak adlandırır.
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sunulmasıyla mümkündür. Yani boşluktan önce ‘farksızlığın alanında’ sunulamayan bir şey vardır. Lacan’a göre bu sunulamayan, Gerçek (Real) olandır. Gerçek
üzerinde hiçbir belirlenim ve dolayısıyla hiçbir fark yoktur. Gerçek eksik ya da
tam değildir. Bizi Gerçek’in eksik değil de tam oluşunu söylemeye sevk eden şey,
bizim Gerçek’in dışından yani dışarıdaki simgesel ve mantıksal algoritma içerisinden konuşuyor olmamızdır. Özne, Gerçek’in dışındadır; ondan çıkmıştır ama onun
içindeyken aslında onun içinde değildir. Lacan’a göre bu bir kelime oyunu olarak
değil, yeni bir ontoloji kavrayışı olarak görülmelidir. Töz metafiziğinin bize söylediği, oluşun ve değişimlerin kaynağı, kendisi değişmeyen ama değişimin ve oluşun
varlık-nedeni olan kendisiyle özdeş bir töz (arkhe) algısı burada çalışmamaktadır.
Burada söz konusu olan yalnızca ontolojinin dışında kalan Gerçek’in, ontolojinin
içine doğru yapılanmasıdır. Bu bakımdan Lacanyen Gerçek hakkında konuşmanın
zorluğu bizatihi bu kavramın tanımlanış şeklinden gelmektedir. Çünkü ontolojinin
olmadığı bir konum hakkında konuşmak neredeyse olanaksızdır. Lacan’ın bu noktadaki önerisi, geriye bakıştır. Gerçek’in kendiliği* hakkında konuşmak mümkün
değildir fakat Gerçek’e doğru retrospektif bir argüman kurabilmek pekâlâ mümkündür. Bir diğer deyişle simgesel türetim zincirinden geriye doğru gittiğimizde;
yani varlığın bütün sunuluş yüklemlerini kendisinden azar azar soyutladığımızda
boşluğun ayrımı ile karşılaşırız (Badiou, 2013, s. 124). Lacan’a göre özneyi niteleyen boşluğun ilk kez ‘sunulduğu’ süreci keşfedebilirsek; onu, bu sunumu gerçekleştiren fark marifetiyle Gerçek’le ilişkilendirebiliriz. Gerçek bize şu soruyu sorduran
alandır; “neden hiçbir değil de bir şey var? Çünkü ‘bir şeyin’ ham Gerçek’e, ‘hiçbir
şeyin’ de öznenin nüvesini oluşturan olumsuzluğa karşılık geldiğini kabul edersek
Lacanyen bir paradoksla karşılaşırız (Zizék, 2019, s. 37) çünkü Gerçek’ten kopuş
yoluyla ortaya çıkan ilk varlık bir biçimde boşluktur ya da boşluğun sunumudur.
Bu bakımdan boşluk, “yapının tümüne enerjisini veren, çelişkileri bir anaforla savurup simgesel bir sirkülasyon altında varlığın bir türeyim halinde ileriye atılmasını
sağlayan enerji dolu bir ontolojik öğedir hatta eksikliği ya da deliği ifade ediyor
olmasına rağmen o, bütün ontolojik yapıya enerjisini veren devindirici bir deliktir”
(Kaçar, 2018, s.543). Öyle ki, özne tam da bu boşluğun üzerinde temellenecektir.
Zizek’e göre bu, öznenin doğal ve kendi tanımına içkin verimli bir başarısızlıktır;
zira öznenin yapısı “kendi başarısızlığından oluşan bir yapıdır” (Zizék, 2019, s. 37).
Bu başarısızlık Lacan’ın “psikanalizde gayemiz iyileştirmek değildir” sözünü akla
getirmelidir. Hakikaten de “Lacan, Freud’un iyileştirmeye yönelik tıbbi mantığının
aksine […] böyle bir iyileştirme arayışında değildir” (Badiou, 2016, s. 31) ve bu
bakımdan simgeselleştirmenin bir hatası olan boşluk, Lacan’ın kendi ontolojisinde
göstermek istediği travmatik öznenin kurucu unsurudur. Yani özne yapısal olarak
travmatiktir ve onun ne yapısal olarak ne de metafiziksel olarak hiçbir merkezi ko*

Lacanyen Gerçek, bize fazlasıyla Kant’ın ‘kendinde şey’ini hatırlatmalıdır. Dikkatli bir okuyucu
Lacan’ın Gerçek’i tanımlayabilmek için Kant’ın ‘kendinde şey’ kavramı hakkında konuşurken uyguladığı metoda başvurduğunu pekâlâ görebilir.
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(Lacan, 2013, s. 78) ilk etkisidir. Mobiüs şeridi yoluyla intimite (içsel) ve exterieur
(dışsal) kavramlarının birliği olarak ifade edilen (hem iç hem dış anlamında) extimite durumu, yalnızca bilinçdışı söylemin Öteki’nden özneye ulaşırken izlediği
yolu göstermez; aynı zamanda Lacan’ın birincil etki olarak dikkat çektiği imagonun simgesel matrislere dönüşümünün olanağını da bize verir. Mitte küçük ötekinden simgesel matrislerin olduğu uzaya doğru sürüklenen Narkissos’un benliği,
trajik kahramanımızın ölümüyle simgelendiği şekilde (suda boğularak) yok olacak
ve aynanın ötesine geçiş yapacaktır. Bir başka deyişle ayna evresindeki çocuk ya da
Narkissos mitindeki trajik kahramanımız aynaya her yaklaştığı anda onun dışına
çıkma deneyimine de bir o kadar yaklaşmış olacaktır. Çünkü özne olarak yapılanmaya başlayacak olan imajiner ben, son kertede uğruna kendini feda etme noktasına kadar tutkusunun peşinden gidecek ve Lacanyen gerçekliğin (reality) içine
atlayarak ideal-ben yanılsamasına mecburen son verecektir. Bunun sonucunda da
imago, nesne a olarak kaybettiğimiz bir nesneye dönüşecek ve bundan sonra “onu
bulabilme ve arzumuzu tatmin etme olanağı, simgesel matrisler yoluyla hep bir
şeylerin eksik ya da kayıp olduğuna ilişkin olan sürekli duygu biçimi olarak karşımıza çıkacaktır” (Homer, 2005, s. 122). Bu kayıp, daima etrafından dolaşılan bir
arzu nesnesi ortaya çıkarmak suretiyle yeni bir düzlemin oluşmasını sağlamaktadır.
Lacan’ın bu mite dair ortaya koyduğu kuramsal açıklamaya göre “İnsan bireyinin
kendi ‘ben’i diyeceği bu tutku örgütlenmesinin kaynağındaki enerji ve biçim, onun
kendisini kendinden yabancılaştıran bir imgede sabitlediği bu erotik ilişkide yatar”
(Bowie, 2007, s. 40) fakat bu benlik ve bütünlük duygusu ya da bu imgede sabitleniş, Lacanyen gerçekliğin (reality) öğeleri olan dil ve toplum yasaları ile özne olmak
pahasına ‘yok olmaya’ mahkûmdur. Böylece ikinci bir yabancılaşma ile yitirilen bu
ilişki, yeni bir yapı etrafında örgütlenmekte ve başlangıçta imgede sabitlenen ilişki
yok olarak yerini simgesel düzleme bırakmaktadır. Bunun sonucunda da imajiner
benlik ya da ideal-ben, simgeselliğin üzerinde yapılanan öznelliğin içinde eriyerek
kaybolmaktadır; tıpkı Narkissos’un kendi yansıması üzerinde yok olması gibi. Bu
açıklama, Lacan’ın imgesel ile simgesel arasında yaptığı ayrıma tümüyle uygundur.
Bu bakımdan Lacan için Narkissos’un trajik öyküsü yalnızca aldatıcı (delusional)
bir kendine hayranlığı anlatmaz, zira kahraman aynanın tuhaf gücü ve çekim kuvvetinin esiri olmakta ve kendini helak edecek derecede yansıyan imgesinin cazibesine kapılmaktadır (Bowie, 2007, s. 40). Bir başka deyişle Narkissos, -tıpkı Lacan’ın
aynasındaki gibi- kendi yansıması üzerinden hayran olduğu imajını, gerçekliğin
içinde kavrama çatışmasında kaybetmiş ve bu dünyaya bir imaj olarak tutunduğu
benliği de özne olmak pahasına sudaki aynanın ötesine geçerken boğularak yok olmuştur. Narkissos’un sudaki aksine doğru yapacağı her hamle, imajiner benliğinden
kendi gerçekliğine doğru yapılanmakta olan eksikliği daha da görünür kılmıştır, ta
ki o benliği yok edene kadar. Böylece Narkissos’un sudaki yansımasında hayran
olduğu benliği; özneleşirken aşılmaz bir deformasyona uğramış ve mitte sembolize
edildiği şekliyle Narkissos bunu hayatıyla ödemiştir. Görüldüğü gibi Narkissos’un
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