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SUNU 

 
  

Dergimizin 2019 yılı iki sayısını da 5-7 Eylül 2018 tarihinde düzenlediğimiz IV.       

Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi metinlerine ayırdık. İlk sayıda bildiğiniz 

gibi kongremizin ana başlığı Travma olup konuk konuşmacımız psikanalist René      

Roussillon'un metnini yayınlamıştık. Bu sayımızda da yine kendisinin bir metnini konu 

ile ilgili bulduğumuz için yayınlıyoruz.  

Yine hatırlarsak travma, Freud'un eserlerinin başından sonuna kadar çeşitli değişim-

ler ve ilerlemeler sağlayarak incelenebilir. Öncelikle cinsel olana gönderme yapan 

travma baştan çıkarılma modeli ile açıklanıyordu. 1920'lere kadar bu model nevrozun 

oluşmasına neden olarak görülmektedir. Baştan çıkarılmanın düşlemsel düzeyde 

olduğunu anlaması yani düşlemin travmatik bir faktör olduğunu ve nevroza giden yolu 

açtığını söylemesi ile travma kavramı ruhsal gerçeklik içerisindeki yerine oturur. 1905 

ile 1920 arası yıllarda çocuk cinselliği kavramı ile metapsikolojisini geliştiren S.Freud 

libido kuramı ile travmatik durumların kökensel düşlemlere bağlı olduğunu, çeşitli 

endişe şekillerinin bu duruma yol açtığını açıklar. Travmatik durumun cinsel dürtülerin 

etkisi ve buna karşı gelen benliğin güçleri arasında olduğunu açıklayarak tüm çatışma 

ve travmaların bilinçdışı düşlemler ve ruhsal gerçeklik içerisinde yaşandığını ekler. 

1920'den itibaren ruhsal aygıtın işleyişinde travma kavramı farklı bir içeriğe ulaşır; 

bundan böyle travma artık uyarı kalkanlarının delinmesidir, “Haz İlkesinin Ötesinde” 

(1920) makalesinde bebeğin çaresizliğini fazlasıyla taşkın şekilde endişe duygusunun 

yaşanması sonucunda hissettiğini ve benliğin kendisini niceliksel olarak dışarıdan 

gelen uyaranlardan koruyamamasının söz konusu olduğunu açıklar. Burada sinyal 

olarak endişenin iç ve dıştan gelen fazla uyarılmışlıklara karşı benliğin kendisini 

koruyamaması öne çıkar. Sonraki yıllarda “Ketlenme, Semptom ve Endişe” metninde 

Freud yeni bir endişe kuramı geliştirerek travma ile nesne kaybı sorunsalını beraber 

irdeler. Bundan böyle artık travma nesne kaybına bağlanmıştır. Hayatının son yılların-

da Musa ve Tek Tanrıcılık (1939) isimli eserinde S. Freud travmatik deneyimlerin 

ruhsal işleyişin erken dönemlerinde benliğin hassaslaşmasının narsisistik düzlemde 

yaralanmalar oluşturabileceğinin altını çizer. Erken dönem travmaları güncel travma-

lardan farklılaştırılarak tasarımlanamayan ruhsal izler bırakır veya davranımsal ya da 

somatik yollarla çareler aranır. Burada travmatik olan bir olayın hatırlanması değil 

yaşanıp tasarımlandırılamayan ruhsallaştırılamayan olmasıdır. Olumlu ve olumsuz 

olarak ikiye ayrılan travma kavramında olumlu travma olarak acı verici olsa da hatırla-

nabilen, sembolize edilebilen, tehlikeden koruyan hayatı ve düşüncelerimizi besleyen 
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bir durum söz konusudur; buna örnek olarak “ensest yasağı”nı verebiliriz. Olumsuz 

travma ise daha çok erken dönemde çocuğun ruhsal dünyası olgunlaşamadığından 

dışarıdan gelen (ebeveynlerden, dış dünyadan) şiddeti işleyemeyip, ihtiyaçları sağlan-

madığında, şefkatten yoksun bırakıldığında, yani ilk nesne ile olan ağır eksikliklerde 

ruhsal dünyanın içinde gömü oluşturandır. 

Bu bilgiler ışığında S. Freud sonrasında çok fazla psikanalist ve araştırmacı travma 

olgusu üzerine kuramlar geliştirmiştir. Projektif testler de psikopatolojinin her alanında 

kişideki travmanın ruhsal izlerini aramayı hedefler. Bu sayımızın da daha derinlemesi-

ne çeşitli araştırmalar ışığında bu alana kapsamlı katkı sağlaması dileğiyle. 

 

TEVFİKA İKİZ    

 

 

 



 

BİRİNCİL TRAVMA, ISTIRAP VE YARILMA 

René Roussillon*  

Çeviren: Gülce Fıkırkoca Atik 

 

Günümüzde sosyal olarak oldukça “sıcak” bir konu olan cinsel istismarlar ve cinsel 

travmalar sorusu üzerinden bir paradoksu ele alacağım. Bu paradoksun, birçok uzma-

nın karşılaştığı klinik bir durum olduğunu düşünüyorum: bazı çocukluk cinsel travma-

ları paradoksal olarak gelmektedir -bu iyileştirmek veya tedavi etmek anlamına mı 

gelmektedir-, belki de diğer eski, birincil ve temel travmaların tanımlanması veya 

lokalize edilmesi çok daha zor olmaktadır. Bazı cinsel travmalar, kişinin eski bir ruhsal 

travma deneyimini düzeltebilecek bir ekran-sahnesi diyebileceğimiz bir alan inşa 

etmesine yardımcı olmaktadır çünkü aksi halde bu eski travmalar istilacı, dağıtıcı olup 

varoluşta çatlaklar yaratabilmektedir. Sonradan olan cinsel travmalar, önceki narsisistik 

travmaları iyileştirebilmektedir, işte paradoks tam da buradadır.  

Size söylemek istediğim temel konu tam da budur. Şimdi bu fikri geliştirmeye ve 

size bu durumları nasıl gözünüzde canlandırabileceğinizi biraz daha açık bir şekilde 

göstermeye çalışacağım. Ama aynı zamanda içinde bulunduğumuz karmaşık durumun 

altını çizmeye çalışacağım. Bu tabii ki sosyal medyanın ele almadığı bir söylem olacak. 

Cinsel istismar durumlarının oluşturduğu karmaşa, kurbanı da içine alan durumlarda 

bunun nasıl kullanıldığını da kapsamaktadır. Paradoksal olarak söylediğim gibi bazı 

baştan çıkarmalar, başka bir şeyi iyileştirmek için olabilir.  

Sözlerime öncelikle, son zamanlarda kişisel uygulamalarımda olduğu kadar psikote-

rapi süpervizyonu çalışmalarında da özellikle duyarlılaştığım yetişkin klinik durumlar 

üzerinden başlayacağım. Terapötik süreçte ortaya çıkan yetişkin kliniğinde, ilk olarak       

-tedavinin başlarında- hasta bir belirti, çeşitli şekillerde bir acı ifade eder. Bu durumda 

cinsel belirtiler ya ketlenmiş ya da tam tersi aşırı uçta, hatta bağımlılık yönündedir. Her 

koşulda cinsellik ve cinsel olan, öznel bir acıya vesiledir ve bu, onların isteğinin bir 

özelliği ve bileşenidir. Tedavi hemen ardından klasik biçimde iki veya üç yıl kadar, 

bazen daha az bazense daha çok olmak üzere tüm cinsel travma sahnelerinin özellikle-

rini temsil eden çocuksu sahnelerin belirmesiyle sonlanır.   

Gücün ifadesinin önemli bir ilişkisel unsur olduğu büyüklerle olan cinsel oyunlarda 

bu durum ortaya çıkar. Ayrıca, bu cinsel sahneler kişinin akrabası olan büyük baba, amca 

gibi yetişkinleri ortaya koyar. Bu sahneler tedavi sırasında kişiler tarafından bulunur, 

                                                      
* René Roussillon (Profesör), Lyon II Üniversitesi, Klinik Psikoloji ve Psikoterapi Araştırma Merkezi, 

Paris Psikanaliz Kurumu Üyesi, Psikanalist.   
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tartışmasız şekilde travmatik bir özellik taşır ve bu sahnelerin kendisi git gide açıklayıcı 

olur. Kişinin bu sahnelerin kaynağını bulması, birçok karmaşanın kökenini bulması 

gibidir. Ve kelimenin tam anlamıyla acılarının büyük bir bölümünü ifade eden bir travma 

kuramını oluşturmaktadır.   

Bu olağanüstü bir durum değildir, Freud’un bunu kendi yoluyla daha önce zaten 

yaptığını fark edebiliriz. Freud, ruhsallık cinsel travmalardan acı çekebilir derken zaten 

bir kuram oluşturmuştu. Hastalar dolayısıyla acılarından bir kuram oluşturmaktadırlar 

ve bunu iyileşmek için yapmaktadırlar. Bu kuram ya da açıklama onlara zorluklarının 

kökeniyle ilgili karşılaştıkları birçok soru için bir çare olarak görünmektedir. 

Klinik ilerleme açısından “bastırılanın geri dönüşü” olan bu cinsel travma sahnesi-

nin ortaya çıkması, tartışmasız olarak klinik durumlarda belli bir iyileşmeyi tetiklemek-

tedir. Bununla birlikte, aynı zamanda, bu iyileşme o kadar açık değildir ve bu hastala-

rın cinsel belirtileri için bile olsa, umulabilecek veya düşünebilecek kadar belirleyici 

değildir. Sonra sık sık tedavi sürecinde, hasta ile terapist veya analist arasında daha zor 

bir an gelir; terapist hastanın tüm bozukluklarının etiyolojik kuramının ötesine geçerek 

onun ruhsal yaşamıyla ve kişisel hikayesinin farklı yönleriyle ilgilenmesinin yollarını 

ararken, hasta bu travmatik etiyoloji üzerindeki bozukluklara odaklamaya devam eder.  

Bu terapi döneminin ilginç olsa da cinsel istismarın etkileri için son derece önemli 

dönem olduğunu düşünüyorum, cinsel istismarı ele veren birçok çağrışım bana göre 

yeterince hissedilebilir değildir. Terapistin zamanla kendisinin yeni bir baştan çıkarıcı-

ya dönüştüğünü ya da hastanın terapisti yeni bir baştan çıkarıcı olarak yaşantıladığını 

fark ederiz. Cinsel travmada olanların o kadar da önemli olmadığını kabul etmesini 

sağlayacak bir baştan çıkarıcı gibi, tıpkı bu travmatik öyküdeki yetişkinlerin de ona 

yaşattıkları bu cinsel sahnelerin önemini reddetmeye zorladıkları gibi. 

Bu öyküde psikoterapistin, psikanalistin veya sosyal çalışmacının dahil olduğu bu 

geçiş döneminde, ötekinin istismarcı veya baştan çıkaran olarak belirmesini kabul 

etmek zorunda olmak, tüm bunları aktarım içinde ele alabilmek açısından belirleyici-

dir. Bu travmatik alanda çalışmanın, bir çeşit ruhsal işkence olduğu doğrudur. Acı 

verir. Bu çalışma, ruhsal bir acıya neden olur ve bizler düşlemsel olarak bazı açılardan 

ötekinin istismarcısı olarak algılanıp acıyla boşaltılmak istenenin deneyimini yaşatırız.   

Eğer psikolog aktarımı iyi karşılayabilirse, o zaman bu travmayı anlamada üçüncü 

bir zamanın ve üçüncü bir boyutun oluştuğunu görmeye başlar. Bu hastaların bilinçli 

olarak acılarını dışsal olana, baştan çıkarıcı olana bağlamaları; belli bir suçluluk 

duygusunu zorlukla maskelediklerini göstermektedir. Hastaların bu bozuklukları tamir 

etmeye çalışırken bu nedenlere başvurmaları ve burada ısrarcı olmaları; başka bir 

düşünceye karşıt bir yatırım yapmak ve o düşünceyi geri püskürtmek içindir. Bu başka 

düşünce ise, baştan çıkaran kişiyi baştan çıkarmış olma düşüncesi ve kendilerini olan 

biten her şeyin merkezinde görme düşüncesidir. Bilinçdışı suçluluk duygusu ya da 

bazen daha az bilinçdışı olan bu duygu, acı verir ve geri püskürtülür. Bunun inkâr 

edilmesi, terapötik bir çalışmada terapiste bozuklukların kökeninin sadece burada 

olduğunu söyletir.  
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Tüm bunlara ulaşıldığında ve tüm bunlar işlenmeye başlanıldığında zaman alır          

-aynı zamanda tedbir almayı gerektirir- terapistler küçük dokunuşlarla müdahale eder, 

böylece tüm sahneyi kaplayan bir tür suçluluk duygusu ortalığı sarsmaz. Bu anın 

üstesinden gelebildiğimizde, bunun ardında cinsel baştan çıkarma olduğunu anlarız, 

buna ikincil diyeceğim, öne sürülen ve konu olan ve travma kuramının nesnesi olan bu 

baştan çıkarmanın ardında saklanan başka bir travma, başka bir travma konjonktürü 

vardır. Bu da sıklıkla ilk nesne, anne, arkaik anne ve kökensel anne ile olan ilişkiyle 

ilgilidir. İkincil cinsel travmatik kurama tutunma, kişiyi son derece umut kırıcı olan 

daha önceki travma ile yüzleşmekten korumaya çalışmanın bir yoludur.  

Bu çalışma yeterince mesafeli şekilde yapıldığında, cinsel travmanın bir şekilde önceki 

birincil travma ile ilgili bir şeyi “tedavi etme” denemesi fikri bile ortaya çıkmaktadır. 

Cinsiyet ve cinsel olanla tedavi kuramı, bazı baştan çıkarıcılarda da, içlerinde neler 

olup bittiğini anlamaya çalışıldığında ortaya çıkarılan bir kuramdır. Hepsi için söyle-

miyorum. Bu şiddet içermeyen baştan çıkarıcılarda olan durumdur. Bu şiddet içerme-

yen baştan çıkarıcılar, aynı zamanda bu baştan çıkarıcılığı küçük çocuklar üzerinde 

kullanırlar ve onlar için neyin travmatik olduğunu algılayabilirler. Çocuklara iyilik 

yaptıklarını düşünürken kuramı geliştirirler. Hatta daha ileri gidecek olursak, şöyle bir 

fikre bile kapılabiliriz, onların düşlemlerinde, kuramsallaştırmalarında onları bazı 

açılardan doğrulayan ve meşru kılan, onların çocukları okşayarak ve baştan çıkarıcı 

tavırlarıyla tedavi etmeye girişmiş olmalarıdır.  

Bu çocuk cinselliği tedavi kuramından çıkmaktadır. Çocuk cinselliği kuramları, J. 

P. Veuriot’nun da daha önce ifade ettiği, köklü kuramlardır ama burada çocuklar 

özellikle haz, acı ve tedavi kuramının psikolojideki kuramcılarıdır. Bu anlamda, pek 

çok çocuğun katıldığı ve genellikle cinsel oyunları barındıran doktorculuk oyununu 

düşünebiliriz: doktorculuk oyunu sıklıkla cinsel olanı barındırır, oyunda soyunulur, 

dokunulur vs. Bazı açılardan Freud’un kendisi başlangıçta ilk kavramlarının bazıların-

da, cinsel olandan acı çekildiği ama yine cinsel olanla tedavi olunduğu kuramını 

ilerletir. Bahsettiğim bazı hastalarda bu şekilde işleyen bir şeyler vardır, cinsellik 

kuramı gibi işleyen, cinsellikle tedavi kuramı gibi.  

Daha önce de bahsettiğim gibi bu kuram, psikanalitik kuramın bazı yönlerinde yer 

alır. Psikanalitik kuramın bazı yönleri, insan öznelliğine iyi bir şekilde bütünleştirilme-

si için bir şeyin yeterince cinselleştirilmesi, libidinalize edilmesi gerektiğini veya zaten 

cinselleştirilmiş ve libidinalize edilmiş şeyin de yeniden cinselleştirilme dışı bırakıla-

bilmesi başka bir deyişle ikincilleştirilmesini ileri sürer.  

“Birincil bir travmanız olduğunda, bunu tedavi etmek için cinsel bir travma üretir-

siniz.” demek istemiyorum ama bazı kişilerde geçmişteki bir travmayı işlerken onu 

cinselleştirme girişimi vardır. Sorun, bu “çözümün” bazı güçlükler yaratıyor olmasıdır. 

Bu çözüm, cinsellik üzerinden kişinin kendisine ait olmayan bir amaç gibidir. Ayrıca, 

cinsel olan odaklı bu travma kuramı, toplum için yaşamayı mümkün kılan ve aynı 

zamanda çocuk cinselliği çalışması için de önemli olan, cinselleştirme dışı bırakma 

çalışmasını zorlaştırır.   
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Bu nedenle, başlamak için öne sürdüğüm bu ilk klinik durum, tedavinin üç aşama-

sını temsil etmeye izin verir ve bu sorunun ne kadar karmaşık olduğunu gösterir. Bir 

travma aynı zamanda bir diğerini veya birçoklarını saklayabilir. Cinsellikte tanımlana-

bilen bir cinsel travma, daha sonra ele alacağım farklı bir türden önceki travmatik 

deneyimlerini birbirine bağlamaya çalışabilir. 

Çocukların cinsiyet farkını keşfetme meselesi ile ilgili ikinci bir tanımdan veya kli-

nik bir açıklamadan ve korkunç bir deneyim yaşamış çocuklardaki cinsiyet farkının 

keşfinin kliniğinden bahsetmek isterim. 

Bu, Freud tarafından epeyce üzerinde durulan bir soru olmuştur. Onun fetişizmin 

kliniği üzerine ele aldıklarıyla başlamak ilginç olabilir.  Buradan da başlığımın ikinci 

noktası olan yarılma meselesine geleceğim.  

Erkek cinselliğinin fetişizm konusundan tamamen muaf olduğuna dair geniş bir so-

ru vardır. Sosyal modeller, erkek hayal gücünün uyarıldığı reklamlarla veya moda 

şovlarıyla kültürel olarak paylaşılan bir fetişizmin varlığının altını çizer. Bu fetişizm, 

gizli bir fetişizm güven veren bir sistem yardımıyla kastrasyon endişesini işlemeye 

yardım etmek veya onu gizlemek içindir. Bu sistem, kadınların çok iyi bildiği iç 

çamaşırlarındaki süsler ve danteller gibi, cinsel partneri tehdit edebilecek kastrasyon 

endişesine karşı algısal bir sigorta gibidir. Bu, tüm yarışın ve insan cinselliğinin erotik 

oyununun bir parçasıdır.  

Freud'un düşüncelerindeki fetişizm biraz daha trajik, daha ketumdur; bunlar cinsel 

eğlencenin bir fetiş kullanımına ve bu fetişin algısal varlığına gerçekten bağlı olduğu 

hastaları kapsar.  

Bu konuların tarihinin özelliklerini düşünecek olursak Freud, 1927'de  -on yıl sonra 

1937’de bu soruya geri dönecektir- bu klinik öykülerde travmatik bir deneyim olduğu 

fikrini ileri sürer. Freud’un söylemiyle “felaket” olanın keşfi, yani cinsiyet farkının 

varlığıdır. Çocuksu narsisizminin içindeki cinsellikte, cinsiyet farkıyla karşılaşılır. 

Freud; cinsel olandaki, cinsiyetteki farklılığın cinsiyet düzeyinde tehdit edici ve gerçek 

olduğunu ileri sürer. Freud’un deyimiyle, kastrasyon tehdidi, mastürbasyon deneyimini 

tehdit edici hale getirebilir. J.P. Veuriot sonrasında tüm bunları ele aldı, burada bunlara 

bir hatırlatma yapacağım.  

Freud, fetişizmle ilgili çözümlerle sonuçlanan vakalarda, cinsiyet farkının keşfedil-

diği anda çifte bir davranışın oluştuğunu ileri sürer, bu da benlik üzerinde çatlağa yol 

açar. Bu yarılmadır. Benlik, bu iki taraflı algının keşfini yerine getirir. Bir yandan, 

konu edilen bu kişiler deli değillerdir, kadın cinsiyetinin erkek cinsiyeti gibi olmadığı 

gerçeğini tanımış kişilerdir. İşte bu açıdan bu, benliğin gerçekçi olan yanıdır. Öte 

yandan, diğer taraf ilkinden ayrılarak, ilkinden koparak, ilkinden kesilerek, kadınların 

da erkekler gibi bir penisi olduğu fikrini korumaya devam eder.  

Hepinizin bildiği gibi Freud’un bir hipotezi vardır, ben sadece hatırlatmış olacağım, 

bunu yapmamın nedeni bu pozisyonun ötesine geçmektir. Bu hipoteze göre fetiş, 

cinsiyet farkı algısını bir kenara bırakabilecek ve kişiyi devre dışı bırakmayan annesel, 

kadınsı penisi temsil eder. Dolayısıyla bu bir anlamda “kurnazca” bir durumdur. Diğer 




