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PSİKİYATRİST GÖZÜYLE 
BİN DOKUZ YÜZ SEKSEN DÖRT 

 

18.12.2013 tarihinde gerçekleştirilmiş olan “Psikiyatrist Gözüyle Bin Dokuz Yüz 

Seksen Dört” konferansının metnidir.  

Konuşmacı:  

Dr. Mutluhan İzmir; Psikiyatrist ve Psikoterapist 

Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyat Bölümü 

Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Evrim Doğan Adanur: Hoşgeldiniz. Bugün Bir 

Kitap Bir Konu kapsamında bölümümüzün etkinliği olan “Psikiyatrist Gözüyle Bin 

Dokuz Yüz Seksen Dört” konferansı için birlikteyiz. Üniversitemizde 2011-2012 Bahar 

Döneminde başlayan kısaca 1K1K üniversitemizde ortak kurum geleneği oluşturmak, 

farklı konularda tartışma olanak ve ortamları yaratmak ve eleştirel düşünce 

yeteneğini geliştirmeyi amaçlamaktadır.  

 

Bölümümüzü yakından ilgilendiren George Orwell’in 1984 Romanı’nın bu 

kapsamdaki ana tartışma konusu kitapta bahsedilen kontrol mekanizmalarının 

günümüzde nasıl ve ne boyutta gerçekleştiğidir. 1984 Romanındaki historik, despot, 

2+2’nin 5 olduğunun sorgulanamayacağı toplumdaki gözetleme ve kontrollü 

güncellemenin dünyamızı anlamakta ve değerlendirmekte iyi bir araç olacağını 

düşündük. Romana ilk bakış açısını ortaya koymak için davetimizi kabul eden Sayın 

Mutluhan İzmir’e teşekkür ederiz.  

 

Ankara’yı otoyolların paramparça etmediği Cumhuriyet Dönemi mimarisi yapıların 

yıkılıp yerine biçimsiz ve çirkin binaların henüz dikilmediği, Bülten Sokak’tan Tunalı 

Hilmi’ye patenle kayılabildiği, sokaklara çocukların egemen olduğu bir Ankara’da 

yetişen İzmir; İlköğretimi Teğmen Kalmaz İlkokulu’nda, ortaokulu Tevfik Fikret’te ve 

liseyi Ankara Fen Lisesi’nde bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi’nde Tıp 

eğitimine başladı. Copenhagen Glostrup Hastanesi’nde değişim öğrencisi olarak 

bulundu. Tıp Doktoru olarak 2 yıllık zorunlu hizmetini Doğu Anadolu’da yaptıktan 

sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde 

Biomedikal Mühendisliği doktora öğrencisi ve Ankara Tıp Fakültesi Fizyoloji 

Bölümü’nde asistan olarak çalıştı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 

Psikiyatri Uzmanı oldu. Amerika Birleşik Devletleri Maryland’da Crownsville Hospital 

Center Psikiyatri Hastanesi’nde hizmet verdi. Halen özel hekim olarak psikiyatri 

pratiğini sürdürmekte ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro 

Bölümü’nde dersler vermektedir. Sibel ve Mutluhan İzmir’in kızları Ece, isminin Hititçe 

karşılığının Tavanna yani Kraliçe, Tişmuna Hitit döneminde İzmir’e verilen ismi 

olduğunu bilerek büyümekte ve bir kraliçe gibi davranmakta ve giyinmektedir. Sırf 

politika, beşeri bilimler üzerine pek çok yayını bulunan ve televizyon programlarının 

vazgeçilmez isimlerinden olan Sayın Mutluhan İzmir’in kitapları; “Tıp Bu Değil”, “Tıp 

bu Değil 2”, “Antidepresan Tuzağı”, “İşte Psikiyatrinin Karanlık Yüzü” ve “Özne’nin 
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Diyalektiği Hegel, Sartre ve Lacan” olarak sıralanabilir. Sayın Mutluhan İzmir’i 

kürsüye davet ediyorum.  

 

Dr. Mutluhan İzmir: Öncelikle bu güzel tanıtım için çok teşekkür ederim. Bana bu 

fırsatı verdikleri için üniversite yönetimine, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na ve 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı’na çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün 

George Orwell’in yazdığı 1984 adlı romandan kısaca söz edeceğim. Tanıtımda da 

belirtildiği gibi roman aslında daha önceki bir dönemde yazılmasına karşın bugün 

içinde yaşadığımız dünyada da deneyimlediğimiz birtakım şeylerin önceden 

yazılmasıyla, kurgulanmasıyla meşhur olmuş ve oldukça değerli, derinlikli bir roman 

olması açısından ilgiye şayan bir roman. George Orwell’ın kitabı İkinci Dünya 

Savaşı’nın hemen sonrasında 1946’da yazmaya başlamış ve 1948 yılında 

tamamlamış. Romanın adının da 1984 olmasının 1948’de 8 ile 4’ün yer 

değiştirmesiyle ilgili olduğu söylenir. Romanda George Orwell, bir dünya kurguluyor. 

Bu kurgulanmış dünyada gerek devletler arasındaki ilişkiler gerekse devletlerin 

vatandaşlarıyla kurduğu ilişkiler aslında içinde yaşadığımız dünyanın belki bir modeli 

olmaya aday ve bizim de birtakım şeyleri daha iyi anlamamıza yardımcı olabilecek 

özellikler taşıyor. Günümüzde de romandaki gibi aşırı bir bilgi akışını maruz kalıyoruz 

ve bu aşırı bilgi akışının getirdiği cehalet ile yüz yüzeyiz. Doğru ile yanlış arasındaki 

sınırlar silikleşmiş durumda, artık doğruyla yanlışı da çok fazla kestiremiyoruz. 

Romanın yazıldığı dönemi birazdan inceleyeceğiz tarihsel perspektiften. Gerek o 

dönemi ele alırsak gerekse romanda kurgulanan dünyayı ele aldığımızda dünyaya 

hâkim olmaya çalışan emperyal bir elitin iktidarını sürdürebilmek amacıyla kendi 

vatandaşlarına özellikle uyguladığı zihin karartması sonucunda ortaya çıktığını 

söyleyebiliriz. Orwell, bu elitin tek kaygısının kendi çıkarlarını korumak çabasının 

getirdiği iki yüzlü politikaların insanların zihninde nasıl bir karmaşaya neden olduğunu 

oldukça çarpıcı biçimde romanda anlatmış. 1948 yılı o tarihe baktığımızda 1984 yılı 

adlı romanda kurgulandığı gibi dünyada yeni ittifakların ve yeni düşmanlıkların 

kurulduğu bir yıl. Romanı okurken bu kadarı olmaz dediğimiz ittifak düşmanlık 

arasındaki gidiş gelişler vatandaşların belleklerine yönelik müdahaleler aslında 

dikkatli baktığımızda günümüz dünyasında ya da tarihte geçmişte gerçekleşmiş olan 

şeyler olduğunu görebiliyoruz. Romanda kurgulanan dünya üç devlet arasında 

paylaşılmış. Burada gördüğünüz gibi pembeyle işaretlenen bölgeler Okyanusya 

adındaki bir devlete ait alanlar, lacivert bölgeler Avrasya denilen devlete ait bölgeler 

ve açık maviyle çizilen bölge de Doğu Asya devleti. Bu üç devlet sürekli olarak 

birbirleriyle mücadele, barışma, ittifak, müttefiklik, dostluk, düşmanlık ilişkisi arasında 

gidip geliyorlar. Arada kalan renksiz bölgelerde belki bugün zamanında Brzezinski’nin 

çizdiği istikrarsız bölgeye tekabül eden, karşılık gelen sık sık iktidarının yani o 

bölgeye hâkim olan gücün el değiştirdiği, büyük devletler arasında sömürülmek 

amacıyla sık sık el değiştiren bölgeler. Artık buralarda bir devlet yapısı kalmamış, 

halk devlet öncesi dönemlere dönmüş ve o şekilde ilkel bir yaşam sürdürüyor 

romanın kurgusunda. Bu üç devletin birbirleriyle ilişkileri sürekli değişkenlik gösteren 

ittifak ve düşmanlık ilişkisidir. 1984’teki dünyada savaş artık süreklilik kazanmıştır. 

Süreklilik kazanmıştır çünkü devletlerin bir açıdan savaş işine gelmektedir. Sürekli 
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savaş ortamı hâkim güçlerin iktidarlarını koruyabilmeleri için gerekli olan zihin 

biçimlendirme faaliyetlerini de meşrulaştırmaktadır. Yani bu savaş ortamını bahane 

eden devletler kendi tebaalarına uyguladıkları zihin biçimlendirme yöntemlerini 

düşmana karşı önlem kılıfı altında daha rahatlıkla gerçekleştirebilmekteler. Romanda 

230. sayfada -bendeki baskısında- savaş artık bir iç sorundur diyor. Yani savaş 

normalde bir dış sorundur. Ama bu dünyada savaş da artık iç sorun haline gelmiş. 

Belki bu günümüz dünyasında da böyledir. Savaş her egemen kesim tarafından 

kendi uyruklarına karşı verilmektedir. Asıl savaşın bu olduğunu romanın ilerleyen 

sayfalarında daha derinlemesine görmekteyiz ve romanda şöyle çarpıcı bir saptama 

var ki romanda iki karakter aralarında konuşurken geleceğin resmini görmek 

istiyorsam diyor biri diğerine bir insanın yüzüne basmış bir postal getir gözlerinin 

önüne sonsuza kadar. Artık bu dünyada bundan öte bir şey beklemek mümkün değil, 

seni yatırıp yere yüzüne postalla basacaklar. Yani artık savaş barıştır, romanda 

vurgulanan çelişkili mesajlardan biri bu. Evet çok çelişkili gibi görünüyor, ama dikkatle 

baktığınızda evet, barış getiriyor savaş. Çünkü savaş, toplumun hiyerarşik yapısına 

karşı olan tüm tehditleri bertaraf ederek ülke içi düzeni sağlamaya yaramaktadır. 

Çünkü rejimler muhaliflerini düşmanla işbirliği yapma suçlamasıyla kolaylıkla 

özgürlükleri elinden alarak tavsiye etmekteler. Hatta romanda sıkça vurgulandığı gibi 

devrimi yapan liderler bile bu şekilde suçlamalarla bir süre sonra tavsiye ediyorlar. 

Burada Fransız Devrimi’nin Jakobenlere bir gönderme var, tabii romanda 

aydınlanmaya ve sosyalizme yönelik bir alttan alta yürüttüğü bir propaganda var. 

Onun sebebine de birazdan geleceğiz. Yine romanda 227. sayfada piramit biçimini 

almış bir toplumsal yapı var. Yarı kutsal bir öndere tapınmak ki önderler artık 

kutsallaştırılmış. Sürekli savaşa dayanan ve sürekli savaşı hizmet eden bir ekonomi 

söz konusudur, bunlar hep devletlerin yönetimlerinin işine gelen yapılardır. Romanda 

yazıldığı ülkeye geri dönersek George Orwell’ın yetiştiği ve vatandaşı olduğu aslında 

George Orwell’ın içinde yetiştiği ortamı da vatandaşı olduğu devletin yapısını da 

temsil eden onlara çok yabancı olmayan bir yapıyla karşı karşıya bulunuyoruz 

aslında. Bu piramit şeklindeki yapı kraliyet ailesinin, monarşinin, aristokrasinin hâkim 

olduğu ülkelerdeki hâkim toplumsal yapıdır. Burada romanda tepesinde Büyük 

Birader’in bulunduğu altında İç Parti diye adlandırılan ufak bir azınlık ve 

popülasyonun %2’sinden daha azının olduğu daha aşağıda Dış Parti kitlesinin ve en 

aşağıda Proleterlerin, yaklaşık toplumun %85’ni oluşturan Proleterlerin oluşturduğu 

bir piramit şeklinde bir toplumsal yapı görüyoruz. Bu yapı aristokratik monarşiyle 

yönetilen ülkelerdeki toplumsal yapıya çok benzer bir yapıdır. Emperyal devletin 

iktidarını pekiştirmesi ve Sanayi Devrimi bireyi doğanın efendisi olmak konumundan, 

iktidarın kölesi olmak konumuna taşımıştır. Burada tabii romanı daha iyi anlayabilmek 

için Hegel’in efendi-köle diyalektiği gözüyle de buradan bakmak lazım. Hegel’in 

vurguladığı şey hep şudur; efendi-köle diyalektiğini düşünerek Sanayi Devrimi’nden 

sonra çok keskin bir dönüşüm oluyor. Daha önceki efendi-köle diyalektiği 

biliyorsunuz, işte soylu sınıf, aristokratik sınıfta daha çok köylülerden oluşan bir 

tabaka arasında gerçekleşirken, Sanayi Devrimi’nin sonrasında köy nüfusunun 

giderek azalmasıyla birlikte daha bağımlı insanlarla üst sınıf arasındaki bir diyalektik 

ortaya çıkmış. Bunun önemi nedir? Köy ahalisi kendi ekonomisini çeviren, kendi 
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üretebilen, kendine yeterli bir ekonomi içinde yaşayan bir ahali olduğu için aslında 

Hegel de bunu söyler. Efendisine hizmet etmek için uğraşırken doğanın efendisi 

durumuna gelir. Aslında efendisi de ona bağımlıdır. Diyalektikte aslında insanları 

güçlü kılan bir şey var. Köleler sonuçta duruma hâkim gibi görünüyor ama Sanayi 

Devrimi’nin sonrasında özellikle büyük şehirlerde toplanan edilgen nüfusta bu denge 

tamamen tersine dönmüş durumda. İktidar artık tebaasını tamamen köle olarak 

denetim altına alabilecek duruma geliyor. Bu süreç aynı zamanda şehirlerde 

yaşayan, üretimden kopmuş, tam tüketici konumuna geçmiş, bağımlı ve edilgen bir 

insan türünün ortaya çıkışı sürecidir. Bu insan türünün ortaya çıkışı yani insanların 

toplumun yapısındaki üretici konumdan tam tüketici konumuna geçmek, bağımlı hale 

gelmek biraz sonra işleyeceğimiz gibi yönetimlerin zihni, halkın zihnini kontrol 

edebilmesi açısından en kilit noktayı oluşturuyor. Yani üretken, kendi ekonomisine 

sahip bir toplumda yönetimler zihin kontrolü ya da zihin biçimlendirme yapma 

açısından bu kadar avantajlı durumda değiller. Hatta oldukça zor bunu yapmak ama 

bağımlı konumuna geçmek bir yerde bizim ilk 6 ayda annemizle kurduğumuz ilişkiye 

bizi götürüyor. Nasıl ki çocuk, bebek ilk 6 ayda annesine bağımlıdır bizde oraya 

doğru geriliyoruz. Aslında kentlerde tüketici konumda yaşamak avantajlı gibi 

görünüyor olsa da psikolojik yapımızda geri dönülmez bir değişiklik ortaya çıkartıyor. 

Sadece bağımlılık değil, tabii travma etmekte, travmatize etmekte çok önemli. 

Bağımlı bireyleri travmatize ettiğimizde bağımlı ve travmatize edilmiş bireyin zihninin 

kontrol edilebilmesi, üretici konumdaki bireye göre çok daha kolaydır. Tabii bağımlı 

bireyi travmatize etmekte o kadar kolay. Sonuçta bağımsız ekonomisi olan bir bireyin 

travmatize etmekte o kadar kolay olmuyor. Savaş ortamı gereken travmayı 

uygulamaya çok uygun bir ortam yaratır. Yani bunu romanda kurgulanmış dünyada 

devletler aslında düşman edinme yapılıyor diyerek bir takım travmaları kendi 

tebaalarına kolaylıkla uygulayabiliyorlar. Burada işte cehalet güçtür, özgürlük 

köleliktir, savaş barıştır şeklinde kitaptaki sloganları görüyoruz. İktidar tarafından 

uygulanan zihin biçimlendirme faaliyetlerinin analizi için onu iyi anlayabilmek için 

nasıl oluyor, bu Lacan’ın zihinsel modeline başvurmak gerekir. Böyle bir ilk dönemde 

kurguladığı id, ego, süper ego biçimindeki üçlü yapı bu duruma analiz etmek için 

yetersiz kalıyor. Lacan’ın Kuramı, öznenin 3 ana gücün etkisi altında kaldığı vurgular. 

Pembeyle gösterilen imgesel yani ilk dönem gerçek dönemi bizim doğumdan 6 aya 

kadar hatta 9 aya kadar geçirdiğimiz dönem, pembeyle gösterilen imgesel dönem ve 

yeşille gösterilen simgesel dönem. Gerçek dönemi 6-9 aya kadar ve bu dönemi 

birazdan inceleceğimiz gibi bu zihni biçimlendirme etkisi açısından en önemli dönem 

Gerçek Dönemi’dir. Şimdi bu 3 güç aslında birbirleriyle sürekli etkileşim halindeler. 

İmgesel Dönem, 6-9 aydan sonra İmgesel Dönem’e giriyoruz. 3-4 yaşlarına kadar 

süren bir dönemdir. İmgesel Dönem’de özün amacı ego dediğimiz kişilik yerine çok 

sık kullanılan imgesel bir yapının oluştuğu insanın kendisini çok güçlü, çok bütünüklü 

hissettiği imgesel bir yapının hâkim olduğu bir dönemdir. Simgesel dönemde daha 

çok toplumsal yapının öne çıktığı ve bireyin toplumsallık ve simgesellik içinde bir 

simge olarak var olduğu bir dönemdir. Ancak bu üç dönem hiçbir zaman birbirini 

dışlayan dönemler değil. Özellikle dilin kazanımından sonra bu üç dönem öznede 

üçü birden etkili olan bir güç olarak çevriliyor. Yani sadece birinin etkisi altında 
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kalmıyoruz. Üçü de bizi etkisi altında tutuyor ve bu üç güç sürekli olarak birbirleriyle 

etkileşim halinde bulunuyorlar. Zihin biçimlendirme açısından bizi ilgilendiren güç 

gerçek olarak adlandırılan dönemdir. Şimdi bunu Lacan bu üç dönemi birbirlerinden 

ayrılamayan ve bizi sürekli etkisi altında tutan bu üç dönemi, Bohemian Düğümü 

dediği bir şekille tarif ediyor. Bu üç dönem birbirine bu şekilde ayrılamayacak bir 

şekilde bağlılar. Biz yaşamımızın herhangi bir döneminde bu üç dönemden birinin 

daha ağırlıklı olarak etkisi altında bulunuyoruz. R ile gösterilen Gerçek Dönem, I ile 

gösterilen İmgesel Dönem ve S ile gösterilen Simgesel Dönem. Bunların ortasında 

bizi birazdan ilgilendirecek olan bağımlı ve travmatize edilmiş bireylerin hayatında 

giderek genişleyen bir anafor oluşturan post-simgesel gerçek dediğimiz bir dönem 

var. Zihin biçimlendirme açısından bu post-simgesel gerçeğin oluşturduğu girdap her 

şeyi içine alabilecek güçteki girdap yani çocuğun anne memesine emerken memeden 

aldığı sütü pasif bir şekilde aldığı gibi çok önemli. Gerçek Dönemi, iktidar karşısında 

aciz kalan öznenin kişiliğinde boşluk yaratarak zihninin savunmasız kalmasına neden 

olur. İktidarların amaçları bu. Toplumu bir şekilde gerçek dönemine geriletmek, ama 

tabii biz imgesel ve simgesel dönemleri geçtikten sonra tam olarak gerçek 

dönemimize dönemiyoruz. Gerçek Dönemi hiçbir imgesel ve simgesel tasvire izin 

vermeyen bir dönem ama post bireysel gerçek gerçekle ilgili birtakım özellikleri 

barındıran ve zihni savunmasız bırakan bir dönem olarak karşımıza çıkıyor,  gerçeğe 

tekabül edebiliyor. Şimdi Van Gogh’un tablolarına baktığımızda gerçek nasıldır bunu 

anlayabilmek için aslında Van Gogh’u gerçeğin belki ve de post imgesel gerçeğin 

resmini çizebilmiş ressamlardan biri olarak görebiliriz. Burada gördüğünüz gibi 

anaforun ağzı biçimindeki figürleri çok sık görüyorsunuz. Ayın içerisindeki figürler, 

yıldızlar, kahvedeki ışıkların şeyi, güneşin çevresindeki şeyler işte bu anaforik yapı 

belki Van Gogh’un da biliyorsunuz psikolojik birtakım sorunları vardı. Kendi kafasında 

zaten bir anaforun ağzının ortasına yerleştirmiş, kendi resmini de. Van Gogh’un da 

belki çok psikolojik sorunları arttığında hissettiğini deneyimlediği bir dönem onun 

resmini yapmış olabilir, bu tablolarda.  

 

Lacan’ın kuramını açmadan önce, emperyal devletin zihin kontrolü yapma yönünde 

evrilmesine neden olan tarihsel süreci, 1984 romanının paralelinde irdeleyelim. 

Emperyal devlet, iktidarını sürdürebilmek için ileri derecede bir ilkesizlik ve ikiyüzlülük 

batağına saplanmıştır, romanda da bunu çok sıkça vurguluyor. Gerçekte tarihte de 

böyle bir dönem olmuş mu insanı okuduğunda hakikaten şaşkınlık içinde bırakacak 

birtakım tarihsel gerçeklerle yüzleşebiliyoruz. Bunun için İngiltere’ye, Birinci Dünya 

Savaşı öncesinde dünyanın en hâkim gücü olarak ele alabileceğimiz İngiltere’nin 

tarihine dönmekte fayda var ki zaten romanın yazıldığı yer yazarın yetiştiği ülke 

açısından da böyle yapmakta fayda var. Birinci Dünya Savaşı öncesinde kendisi ile 

emperyal rekabete girişen Almanya’yı, İngiltere Rusya’yı yanına alarak yeniyor. Şimdi 

bu harita Birinci Dünya Savaşı öncesinde siyasi durumu gösteriyor. Görüldüğü gibi 

pembeyle gösterilen bölgelerde İngiltere ve onun müttefikleri var, dünyanın çoğu 

kontrolleri altında. Rus hanedanlığıyla akrabalık ilişkileri var, Çin Hindistan Suriye’de 

de Avustralya, Amerika’nın çoğu ve kendi hâkimiyetleri altında. Karşı cephede 

bulunan Avusturya, Almanya ve Türkiye’nin bulunduğu maviyle gösterilen çok küçük 



 

6 
 

bir bölgeyi oluşturuyor ve Birinci Dünya Savaşı’nda bu cephe yenilince aslında 

İngiltere’nin bütün dünyaya hâkim olmasını bekliyorsunuz, İngiltere’nin beklentisi de 

o. Bunun hemen kıyısından dönüyor, birtakım hesaplar tutmuyor. Ancak Birinci 

Dünya Savaşı zaferi, öngörülemeyen bir Sovyet Devrimi ve Almanya’nın da Sovyet 

Bloğuna katılma riskinin ortaya çıkışıyla birlikte, İngiltere için bir Pirus Zaferine 

dönüşmüştür. Birinci Dünya Savaşı’nı ülkesinde en az yıkımla ve dünyanın 

neredeyse %70’ini kontrol eder bir biçimde tamamlayan Birleşik Krallık, şimdi 

Avrupa’nın tam ortasında ve burnunun dibinde büyüyen bir tehditle yüz yüzedir. 

Birleşik Krallık için en tatsız senaryo, sosyalist bir Almanya ile Sovyetler Birliği 

arasında kurulabilecek bir ittifaktır. Bu ittifak kurulduğunda sunumun başında 

gösterdiğim haritaya benzer bir durum ortaya çıkıyor. İngiltere her zaman kendisini 

merkez ülke olarak görmekten hoşlanır. Ama böyle bir durumda Serhat Ülkesi yani 

sınır ülkesi durumuna ve kendiyle yüz yüze kalmış bir ülke durumuna düşüyor ki 

zaten İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında da böyle olmuştur. Bu durum da 

İngiltere’nin kendisini yürütmek için Avrupa’nın ortasında güçlenen bir devletle yüz 

yüze kalması olasıdır. Bu durum İngiltere Birleşik Krallık Devleti için acilen önlem 

alınması gerektiren bir siyasi tablo oluşturuyor. Birinci Dünya Savaşı’nı kaybedecek 

olan Almanya artık emperyal iddiası olmayan bir devlet haline geliyor. Ancak 

Avrupa’nın anahtarı olan Almanya sosyalizme teslim edilmemelidir, İngiltere artık bu 

öncelikle yüz yüze kalıyor. Kaygıları da boşa değil, 1918-1919’da Bavyera’da bir 

Sosyalist Cumhuriyet kuruluyor, kısa ömürlü oluyor. Partinin Bavyera Sosyalist 

Sovyet Cumhuriyeti’nin bütün yöneticileri suikastlarla bertaraf ediyorlar. Burada 

İngilizlerin parmağı ne kadar o bilinmiyor, birtakım söylentiler var. Rosa Luxemburg 

ve Spartaküs Birliği’ni duymuşsunuzdur o dönemde Almanya’da oldukça ciddi bir 

şekilde faaliyet gösteriyorlar. İngiltere kendisi için ürkütücü olan bu olasılığa karşı eski 

düşmanı ile müttefik, eski dostu ile yeniden düşman olmak zorunda kalır. Aslında 

Sosyalizm İngiltere’ye yabancı bir durum değil. İlk komünler İngiltere’de kurulmuş 

Amerika’ya taşınmış. İlk komünlerin kurucularından biri Robert Owen’dır. Kendisi 

reformcu, sosyalist olarak geçiyor. İngiltere o dönemde mesela Owen gibi 

girişimcilerin aslında kapitalist girişimciler ama daha sonra kurdukları işletmeleri 

orada çalışan işçilere satarak ilk komünal şeyleri yapmışlar. Daha sonra Amerika’da 

iş kurmuş ama iflas ediyor. Ama bir ara 30-40 bin kişilik bir komün kuruyor, 5-6 sene 

kadar da yaşatıyor. Owen’ın insanın kişiliğiyle ilgili bizi ilgilendiren çok ilginç görüşleri 

var, çevre faktörlerini öne çıkartıyor. Ona göre insan karakteri kendi kendisinin yapıtı 

olmaktan çok öte çevre faktörlerinin sonucu olarak ortaya çıkar diyor. Bu çevre 

faktörlerini kişi belirleyemez veya kontrol edemez. Bu bizim Lacan’ın kuramında da 

işleyeceğimiz. Özne öteki ilişkisi açısından çok önemli bir tespit. Aynı dönemde yine 

Hegel’in felsefesinde benzer izlerini görüyoruz. İlk komünlerin beşiği olan İngiltere’nin 

artık sosyalizmi yeni düşman olarak karşısına almak zorunluluğunun içinde olması 

romanın havasına da İngsos=Faşizm denklemiyle yansımıştır. İngsos olarak kısaltlışı 

İngiliz Sosyalist Partisi, burada kurgulanmış olan devlete hâkim olan parti 

Okyanusya’nın hâkim partisi. Ama burada bu parti tabii Stalin’in birtakım 

icraatlarından yararlanarak oldukça faşizan bir yönetim olarak sunuluyor bizlere. Tabii 

İngiliz devletinin de halkın sosyalizme yönelik böyle bir olumsuz algı içine 
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düşmesinde çok büyük bir çıkarı var. Bunu istiyor İngiliz hükümeti o dönemde. Çünkü 

Sovyetler çok büyük tehdit haline gelmiş durumda. 1948 yılı için Birleşik Krallık’ta 

yeni düşman Sovyetler ve sosyalizmdir. Halk yeni düşmana karşı 

konumlandırılmalıdır. Bu hedef doğrultusunda halkın zihinsel yapılandırılmasının 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İngilizler kısa bir süre içinde önce Almanlara, sonra 

Ruslara sonra yeniden Almanlara sonra yeniden Ruslara düşmanlık beslemek 

durumunda kalırlar. Romanda bunu anlatan çok çarpıcı bir paragraf var, bu kadarı da 

olmaz diyeceksiniz. 40-50 sayılık periyotta böyle giriş geliş halkın da gönülden 

katılımıyla İngiltere gibi bir yerde gerçekleşmiştir. Romanda 210. sayfada bu durum 

bu üç devlet arasındaki değişen düşmanlık, müttefiklik ile ilgili şöyle bir şey var; 

Avrasya’yla duyulan nefret, o sırada Avrasya’yla savaşıyor Okyanusya ve 2.000 tane 

esir getirmişler, asacaklar halkın önünde, onları idam ediyorlar. Halk çok hoşlanıyor 

bu gösterilerden ve bir kışkırtma eşliğinde bu asma ritüelini gerçekleştiriyor. Böylece 

halkı da düşmana karşı psikolojik olarak hazırlamış oluyorsunuz ve orada 2.000 

Avrasyalı savaş suçlusunu ele geçirseler param parça edecek duruma geliyor halk. O 

anda bir haber geliyor ki Okyanusya Avrasya’yla barışmış, eski müttefiki Doğu 

Asya’yla savaşmaktaymış ve birden bire o psikolojik ortam zıddına dönmek zorunda. 

Parçalayacakları esirlere dost gibi bakmak zorundalar. Evet, bu dönüşüm bunu 

gerçekleştirecek bir psikolojik müdahale, halkın zihnine bir müdahale başarıyla 

yapılıyor romanda. Günümüz dünyasında yapılıyor mu, onu da düşünmek lazım. 

1948’de İngiltere’de halkı hem sürekli bir savaş durumundan hem de sürekli olarak 

değişen düşmanlık dostluk ilişkisine uygun bir psikolojik kıvamda tutmak 

gerekmektedir. Bu uğurda izlenmesi gereken yola ters düşenler gerekirse en 

tepedekiler bile itibarsızlaştırılacak ve arkasından tasfiye edilecektir. Bununla çok 

doğrudan ilgili mi bilmiyorum ama İngiltere’nin Dışişleri Bakanı vardı,  Robin Cook 

adında. Sapa sağlamken İskoçya’da yürüyüşte istifası sonrasında düştü, öldü. 

Ölümünden kısa bir süre önce parlamentoda yaptığı bir konuşmada o dönemin 

Başbakanı Blair’ı 20 yıldır orada öylece duran ve bizim yardımımızla oluşturulan bir 

askeri tehdide karşı bu kadar acele müdahale etmemiz mi gerekiyor diye sıkıştıran 

Dışişleri Bakanı’ydı. Kastettiği Saddam Yönetimi ve Irak idi. Kendisi pek ikna olmuş 

görünmüyordu Irak Harekâtına. İstifa etmek zorunda kaldı, sonrada eceliyle herhalde 

rahmetli oldu. Yine savaşa karşı liderlerden biri Kennedy onun da son fotoğrafları 

aşağıdaki iki fotoğraf yukarıdaki kadar yakışıklı görünmüyor, itibarsızlaştırma örneği 

ve İngiltere tarihinden 8. Edward ilginç bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Yine o 

dönemde yani Birinci Dünya Savaşı İkinci Dünya Savaşı arasında İngiltere tahtında 

oturan 8. Edward 1936’da hanedan dışından bir soylu olmayan bir bayanla ilişki 

içinde olduğu gerekçesiyle tahtan el çektiriliyor. Ama deniyor ki son zamanlarda 8. 

Edward’ın yakın dostu ve bir dönem avukatlığını yapan Sir Walter Monckton bende 

diyor 8. Edward’ın Nazilerle yakınlaştığıyla ilgili onlara sempati duyduğunu dile 

getiren belgeler var diyor. Murat Bardakçı da diyor ki onun aşkından dolayı tahtından 

feragat etiği bir yalandır. O aslında Nazilerle yakın olduğu için tahtan el çektirilmek 

zorunda bırakılmıştır diyor. Ama Murat Bardakçı’nın bu tespitinden sonra bakıyoruz ki 

1936’dan sonra İngiltere’nin Nazilerle ilişkisi çok yakın bir biçimde sürüyor. Eğer 

neden bu olsaydı, 8. Edward’ın el çektirilmesi sonrasında ilişkilerin azalması 
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gerekirdi. Demek ki Edward’da Nazilerle işbirliğine belki bir yerde karşıydı. Nazi 

yandaşlığıyla sıkıştırılarak tahttan feragat ettirilen Edward sonrasında İngiltere’nin 

Nazilerle yakın bir ilişki sürdürdüğüne bakılırsa 8. Edward’ın başına da tıpkı 1984 

romanındaki yöneticilerin başına geldiği gibi -itibarsızlaştırılarak tasfiye ediyorlar, 

onlarda-bir çorap örülmemiş olduğunu kim söyleyebilir? Bu fotoğrafta geçen yıl 

arşivlerden çıktı. 75 yıl karanlıkta kalmış fotoğraflar. İngiltere’yi utandıran fotoğrafla 

olarak yayınlandı. Burada Hitler ve Nazi önde gelen subaylarının karşısında 

gördüğünüz insanlar İngiliz Kraliyet Lejyonuna ait insanlar, 1937 yılında çekilmiş bu 

şey Edward’ın feragat ettirilmesinden sonra. İngiliz medyası bu ziyareti kraliyet 

lejyonundan Hitlere utanç verici ziyaret olarak verdi. Okyanusya’da da böyle şeyler 

oluyor; daha bir hafta önce olan olaylar bile hiç yaşanmamış gibi insanların 

belleğinden siliniyor. Almanya’nın sosyalizme kaymaması Birleşik Krallığın en önemli 

önceliklerinden biri haline gelmiştir. Bu nedenle İngiltere Nazi yönetimiyle yakın ilişkiyi 

sürdürür ve burada Hitlerin Çekoslovakya’dan çaldığı altınları İngiltere’nin sattığının 

ortaya çıkmasıyla ilgili bir haber ortaya çıkıyor. Bu Nazi yönetimine ciddi ekonomik bir 

destek oluşturdu II. Dünya Savaşı öncesinde. Nazizm ile kurulan yakın ilişki 

İngiltere’nin aydınlanmacı ve sosyalist geçmişinin de belleklerden silinmesini 

gerektirmektedir. Yine Nazilerle yakın ilişki kuran İngiliz Merkez Bankası Başkanı 

oldukça sempati ve yakın ilişki içinde ve yine diğer İngiliz Lejyonu Nazilerle kurduğu 

yakın bir ilişkiyle ilgili diğer fotoğraflar. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise bu anıların 

belleklerden silinmesi gerekecektir. İngiltere Başkanı Neville Chamberlian 1938 

tarihinde Adolf Hitlerle birlikte Nazilerin Onur Yolu üzerinde yürüyor. Nasıl olsa yarın 

bunlar unutulur, bizi de tüm dünya demokrasinin beşiği gibi görülmeye devam eder 

rahatlığıyla bu ilişkiler devam ediyordu Kraliyet Lejyonu ilişkileri. Almanya bu 

ilişkilerden sonra İkinci Dünya Savaşı öncesinde oldukça güçlenerek İngiltere’nin 

beklemediği bir biçimde emperyal iddialarla İngiltere’nin tekrar karşısına dikiliyor. 

Tekrar savaşma noktasına geliyorlar ve eski düşmanı Sovyetlerle yeniden dostluk 

Almanya’yla düşmanlık kurmak durumunda kalıyor İngiltere. İkinci Dünya Savaşı 

bittiğinde emperyal iddiası olan Almanya yine yenilgiye uğratılmıştır. Ancak Sovyet 

bloğunun Avrupa’nın göbeğine ilerlemesi kaçınılmaz olmuştur. Bu başlangıçta 

gösterdiğimiz haritaya oldukça yakın bir harita. Sovyet eliti Avrupa’nın ortalarına 

kadar ilerlemiş durumda. 1946 yılına gelindiğinde yeni düşman eski müttefik 

Sovyetlere karşı eski düşman Almanya ile Okyanusya’nın oynak bir siyasetindeki gibi 

bir ittifak kuruluyor ve bu baş döndürücü dış siyasete halkın uyum sağlaması için 

onların düşünmesini engellemek, bilgilenmesini önlemek ve zihinsel karartma 

manipülasyonları yapılması gerekli oluyor. Yönetmek ve yönetimi sürekli kılmak 

istiyorsan gerçeklik duygusunu ortadan kaldıracaksın diyor romanın 247. sayfasında. 

Bireyler taşın sert olduğu suyun ıslat olduğu somut dünyadan koparsa, üretimden 

koparsa devlet ve bireylerin soyut gerçekliğini istediği gibi manipüle edebilir. 

Gerçeklik duygusu, partinin Çiftdüşün olarak adlandırdığı bir düşünce biçimiyle 

yolundan çıkartılır. Çiftdüşün, iki çelişik inancı zihinde aynı anda bulundurabilmek, 

ikisini de kabullenmek anlamındaki Okyanusya yeni söylemidir. Böylece zihin bir 

kavram çorbasına dönüştürülür. Burada bütün zıt kavramları uysun uymasın ilgili 

ilgisiz birbiriyle eşitlendiği bir süreç, bugün de yaşadığımız şeyleri görüyoruz. 



 

9 
 

İllüminati, Komplo Teorisi ve romanda da Emmanuel Goldstein karakteriyle 

vurgulanan şey aslında Troçki çok benziyor. İllüminati oradan Hegel falan bütün 

tehdit oluşturabilecek her şeyi aynı kefeye koyuyoruz ve bu komplo öyle bir 

karmaşıklık yaratıyor ki dünyayı kimler yönetiyor dediğimizde işte sonuçta en alttaki 

noktaya geliyoruz. Hiçbir yere ulaşamıyoruz, bu karmaşa arasında. Kavramların 

manipüle edilmesi, zıtlarına dönüştürülmesi süreciyle ilgili olarak romanda ilginç 

bilgiler verilmektedir. Okyanusya İktidar Partisi’nin sloganı şöyledir, “Özgürlük 

Köleliktir” ya da  “Kölelik Özgürlüktür”. Barış Bakanlığı savaşın, Gerçek Bakanlığı 

yalanların, Sevgi Bakanlığı işkencenin, Varlık Bakanlığı yokluğun bakanlıklarıdır. 

Bunlar Çiftdüşün’ün bilinçli uygulamalarıdır. Tüm yurttaşların aynı düşüncede 

olmasını sağlayacak biçimde  düşünce yok edilmiştir. Düşünce kodlarını iktidar 

belirler. Zihinlerin nasıl ele geçirildiğini açıklayıp anlayabilmek için Lacan’ın kuramına 

tekrar geri dönelim. Lacan’ın kuramında gerçek olarak adlandırdığımız dönemin 

zihinsel temsilini kurmak istersek bunun karşılığı bir girdaptır. Simgesel Evren’in 

içinde, ortasında boşluk bulunan bir girdap oluşur. Simgesel dönemi geçirdikten 

sonra eğer birey tramvatize edilmiş ise gerçek döneminin girdabı Simgesel Evren’in 

ortasında giderek büyüyen bir boşluğun oluşmasına neden olur. Lacan’ın üç gücünü 

burada dördüncü güce çıkartabiliriz, tam ortada oluşan post simgesel gerçek bize bu 

girdabı ve bu boşluğu oluşturuyor. İşte iktidarlar bu boşluktan yararlanarak zihinlere 

istedikleri kodları aktarabiliyorlar.  

 

Gerçek Dönem eksikliğin eksikliğinin olduğu bir dönemdir. Özne hiçbir eksiklik 

hissetmez bu dönemde. Bu nedenle Gerçek Dönemi’ne gerileyen birey zihninde her 

zaman kavramları zıddı ile bir arada tutmalıdır. Dışlayıcı bir ilişki yoktur gerçekle zıtlar 

bir aradadır gerçek dönemde. Post Simgesel Gerçeklik o özelliğe sahiptir. Bir 

çelişkiler diyarıdır bu Gerçek Dönem. İç ile dış, bütün ile parça, sınırlı olanla sınırsız 

olan, benle öteki aynı şeylerdir. İnsanın Gerçek Dönemi’ne gerileyebilmesi için, 

üretmeden tüketen konumunda olması için travmatize edilmiş olması gerekir, bu iki 

koşul önemli. Yaşamını sürdürebilmek için gerekli olan metayı üretemeyen ve 

ihtiyaçları doğrultusunda ötekinin yani iktidara bağımlı olan bireyler, bir de tramvaya 

maruz bırakılırlarsa ilk aydaki 6 aydaki Gerçek Dönemine geri dönerler. Romanda 

183. sayfada her gün Londra’nın tepesine inen tepkili bombalar olasılıkla sırf halka 

korku vermek için Okyanusya Hükümeti tarafından atılıyordu deniyor. Partinin yaptığı 

en korkunç şeylerden biri de romanda yazılan cümlelerden sizi içgüdülerin, 

duyguların hiçbir işe yaramayacağına inandırmak ve aynı zamanda sizi maddi 

dünyanın karşısında tümden güçsüz kılmaktı. Travma kimlikleri yok ederek 

kişiliğimizin ortasındaki boşluğu büyütür. Bunlar da Newyorklu vatandaşlar 

korkmuşlar, travmatize olmuşlar. Bağımlı birey, tramvatize edilince kişiliğinin 

ortasındaki boşluk büyür ve bu boşluk tüm kişiliğini kaplar, birey Gerçek Dönemine 

geri döner. Zihinsel yapı bu hale gelir, artık bir şeyi dışlayamayacak her şeyi baskın 

olan, hâkim olan ötekinden pasif bir şekilde içeriye alacak bir yapıya dönüşür. 

Travmatize edilmiş bireyler simgesel evrenin ortasında oluşan girdabın yarattığı 

boşluğu, ötekinin kodlarını sorgulamadan içlerine alarak doldurmaya çalışacak. 1984 

romanında bireyler ihtiyaçlarını temin etmek açısından anaerkil postuna bürünmüş 
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ataerkil bir devlet yapısına alabildiğine bağımlıdırlar. Bu anaerkil görünümünde 

insanları aldatmakla telkin, iktidar güçlerinin oldukça sık kullandığı kendilerine yönelik 

öfkeyi saptırmak için işlerine yarayan bir manevra. Devlet edilgen, düşünmeyen ve 

sinmiş geniş halk kitlelerinin temel gereksinimlerini karşılar, romandaki devlet böyle. 

Hem kodları belirleyen hem de besleyen bu devlet anaerkil tadında bir ataerkil 

devlettir. Gerçek Dönemde cinsiyet ayrımı yoktur. Anaerkil ve ataerkil yapılar bu 

nedenle belirsizleşirler. Yani insanlar kendilerine baskı uygulayan yönetimleri ana 

kucağı olarak algılama eğilimlerine gidiyorlar. Bu da onların o yönetime karşı tepki 

göstermelerini engelliyor. Yine romanda devlet vatandaşlarının hoş vakit ve tüketim 

malı bolluğuna boğacak bir şekilde evrilmiştir. Yani bu kuzu postundaki kurt anaerkil 

yönetimi sağlamak için böyle bir evrim geçiriyor. Bu yapı vatandaşa sahte bir ana 

kucağı sunan demokratik bir görünümünde monarşik bir yapıdır. Buna ek olarak 

Okyanusya’nın bireyleri var olduğu iddia edilen bir savaş nedeniyle sürekli 

bombardıman altına tutulmakta, çocuklar anne babasız büyütülmekte, her an herkes 

ortadan kaybolma olasılığı içinde yaşamaktadır. Ciddi şekilde travmatize edici bir 

ortam var. Bağımlı bireyler üzerinde uygulanan bu travmatik etkenler, bireylerin 

Gerçek Dönemine geri dönmesine neden olur. Gerçek Dönemine dönüşün belki 

çığlığı onun resmi. Orwell, Gerçek’i 1984 adlı romanında şöyle anlatır; hem bilmek 

hem de bilmemek. Bir yandan ustaca yalan söylerken öte yandan tüm gerçeğin 

ayırdın da olmak demektir. Çeliştiklerini bilerek ve her ikisine de inanarak birbirini 

çürüten iki görüşü aynı anda savunmak, mantığa karşı mantığı kullanmak, ahlaka 

sahip çıktığı söylerken ahlakı yadsımak, hem demokrasinin olanaksızlığına hem de 

partinin demokrasinin koruyucusu olduğuna inanmak. Unutulması gerekeni unutmak 

gerekli olduğu olmaz yeniden anımsamak, sonra yine birden unutuvermek. Zihin 

kontrolü yapabilmek için “beni” yani egoyu yeniden bir boşluk haline getirmek gerekir. 

Sonrasında vereceğiniz her şey “Ben”’in içine, öznenin içine pasif olarak koşulsuzca 

akacaktır. Medyanın burada tabii rolü büyük, zihinlere kodların aktarılması açısından. 

Yine Otomatik Portakal filminde beyin yıkamayla ilgili sahneler buradan o hale 

getirilen romanın kahramanı. Yine romanda şöyle diyor; yani bu bireylere uygulanan 

bu psikoloji manipülasyonu gerçekleştirmek için yapılması gereken şey yüreğindeki 

her şey ölmüş olacak. Yani o raddeye getireceksin diyor. Bomboş bir adam 

olacaksın. Sıkıp içini boşalttıktan sonra içini kendimizi dolduracağız. Bu aslında 

Hegel’in “Ben”’i anlatırken kullandığı tanıma çok benziyor. Bu projenin tanımıyla 

isteğin beni, içeriğe susamız bir boşluktan, dolu olanla kendini doldurmak, bu dolu 

olanı boşaltarak kendini doldurmak, dolunca da bu dolu olanın yerine kendisini 

koymak. Kendisinin dolduğu ile kendisinin olmayan dolu olanın ortadan kalkmasıyla 

oluşan boşluğu işgal etmek isteyen bir boşluktan başka nedir ki. Aslında biz bir 

boşluğuz bu boşluğu ortaya çıkartıyorlar. Travmalar, bu raddede babayla çocuk 

arasındaki ilişkisi bu seviyeye inmiş, durumda. Anneyle kurulan köprü ilk 6 ayda 

çocuğun ağzını koşulsuzca açarak midesine hiç sorgulamadan anne sütünü 

akmasını sağlayacak derecede bir güven ve pasif bir ilişkidir.  Çocuk öteki karşısında 

tam bir teslimiyet halindedir. İşte burada tramvatize edilmiş bireyler bu teslimiyete 

sürükleniyorlar, boşaltılıyorlar içleri. Anne ile kurulan ve arada hiçbir engelin 

bulunmadığı bu dönemde çocuk konuşma ile ilgili ilk kodları anneden ezbere alır. 
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Partinin dünya görüşü, onu hiç anlamayan insanlara daha kolay dayatılıyordu diyor, 

romanda. Gerçekliğin en açık biçimde çarpıtılması böylelerine daha kolayca 

benimsetilebiliyordu. Hiçbir şeyi kavrayamadıkları için her şeyi yutuyorlar ve hiçbir 

zarar görmüyorlardı, çünkü bomboştur içleri. Post Simgesel Gerçek, insanların 

verilen her şeyi yutabilmelerini ve ezberlemelerini sağlayan boşluğu oluşturur. Ne 

verirseniz ezberliyor insanlar ve bakış çok önemli. Biz bakışla hayata başladığımız 

için çocuk anne bakışını her zaman var oluşun kaynağı olarak görür, o zeminde kendi 

varoluşunu yaratır. Özellikle bağımlı ilişkilerde yine bu bakış arama özellikle çoğu 

şeyde biz, bağımlı kaldığımızda bu bakışı tekrar ararız. Sürekli gözetim altında 

tutulma aslında rahatsız edici gibi görünse de gerçek dönemine gerilemiş birey için 

belki de annesiyle kurduğu ilişkiyi anımsatacak derece de sıcaklık oluşturan belki de 

aradığı, arzuladığı bir durumu oluşturuyor. Parti propagandasını yapan adam ile ilgili 

olarak bu kodların ezberlenmesinin anlamını bilmeden kullanılmasıyla ilgili gerçek bir 

insan değil de bir çeşit kuklaydı sanki diyor romanda. Blair’in Irak Savaşında kitle 

imha silahı yalanını daha sonra kendisi de itiraf etti, inanarak defalarca var olduğunu 

söylemişti. İstihbarat servisinin verdiği bilgiyi bu şekilde kullandı. Arzusunu gizlemek 

zorunluluğu ile yaşayan, bilinçli konuşan varlık yani Lacan’ın Le Parlêtre dediği varlık 

dili bir araç gibi kullandığı ölçüde dil tarafından da kullanılan dilin oyuncağı olmuş ve 

dil tarafından aldatılan bir varlıktır. Özne konuşmaktadır ancak ne dediğini 

bilememektedir. Bu nedenle dil, konuşurken ne söylediğimize inandığımızdan 

bütünüyle farklı bir şey söylediğimiz öznel bir etkinliğe dönüşür ve konuşan özneden 

kaçan bu farklı anlam, bilinçdışını oluşturur. Çünkü özne yapısal olarak ondan 

kopuktur. Bilinçdışı ötekinin ortaya çıkmasıyla birlikte ötekiyle ilişkili öznenin kendini 

sakladığı, saklamasıyla ortaya çıkan bir yapı oluşturuyor ve bilinçdışı gerçek arzuyu 

barındıran ve öznenin artık haberdar olmadığı bir yapı olarak bağlantısının koptuğu 

bir yapıya dönüşüyor ve özne bağlantısını bilinçdışıyla kopardıktan sonra ötekinin 

baskın etkisi altında ötekinden ezberlediği kodları ezbere anlamını bilmeden 

tekrarlamaya başlıyor papağan gibi. Post Simgesel Gerçek olarak da adlandırılan bu 

gerçek biçimi, ötekinin kodlarının zıt anlamlarıyla birlikte bir bütünlük içinde varoluşu 

ile karakterizedir. Bu duruma düşürülen bir kişiye bir kavramı verdiğinizde 

otomatikman onun zıddını da vermiş olursunuz. Çünkü gerçek hiçbir eksiğin olmadığı 

bir düzen olduğu için zihin bu dönemde her şeyi kendiliğinden bütünleyecektir. Post 

Simgesel Gerçek döneminde Babanın Adı metaforu kilit altına alır. Gösteren 

gösterilen zincirleri birbirlerinden bağımsız hale gelir. Herhangi bir gösteren, herhangi 

bir gösterilene karşılık gelmektedir. Bunu zaten sunumumun başında zıt kavramlar 

gibi kavram değişikliklerinin zihin biçimlendirmelerinin yapıldığı sayfalarda 

örnekleriyle anlatmıştık. Saussure’nin anlattığı şey gösteren ve içerikten oluşan ikili 

bir zincirdir. Bu zincirin Babanın Adı metaforuyla birbirine sabitlenmesi gerekir. 

Sağlıklı bir birey her gösterenin belli bir göstergeye işaret ettiği sabitlenmiş bir dili 

kullanır. Böyle bir dil herkes tarafından anlaşılır. Burada iki zincir -biri kavram biri 

işitim imgesi- yine ağaç imgesi gösterilen gösteren içerik düzlemi anlatım düzlemi 

olarak yer alıyor. Bu iki zincirin Babanın Adı metaforunun kilit altına alınmasıyla 

birlikte birbirlerinden kopuk olarak hareket etmesi söz konusu oluyor tramvatize 

edilmiş bireylerde. Lacan, çocuğun simgesel evreni biçimlendirecek olan Babanın Adı 
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metaforunun ilk temel gösteren olarak çocuk tarafından benimsenememesi 

durumunda, çocuğun dilin içinde bağı kopmuş biçimde rastgele sürüklenen bir 

konuşma biçimi edindiğini belirtir. Lacan bu noktada Freudyen düşünceye en açık 

katkısını yapmıştır; eğer Babanın Adı, öteki konumunda kilit altına alınırsa bu metafor 

etkisiz olur ve çocuk arkaik organizasyonda saplanmış olarak anneyle imgesel ikili 

ilişkisinde tutsak kalır, aynen Okyanusya halkında olduğu gibi. Gerçek Dönemi’nin 

anne ile bir bütün halinde yaşayan ve eksikliğin eksikliği içinde yaşayan öznesi, bir 

noktada anlar ki, bir şeyler kendisinde kalıcı olarak eksiktir. Bunun sonucunda da 

anneye yönelik aşkın geliştiği, imgesel bir bütünlüklü varlık biçimindeki anne-çocuk 

ilişkisi başlar. Ancak hikâye burada bitmez ve can sıkıcı baba sahneye çıkar. Baba o 

yüzden her zaman öfke duyulan bir nesnedir, başlangıçta tabii. Bu öfke bilinçdışında 

bastırılıyor ötekinin de etkisiyle. Kız ya da oğlan çocuk için bu durum değişmez, 

cinsiyet farkı gözetmez. Bu nedenle babaya yönelik öfkeyi cinsellik temeli de ele 

almak eksik bir yaklaşımdır. Toplum, hedefini arayan yoğun bir öfkeyi içinde 

barındıran bireylerden oluşmuştur. Okyanusya İktidarı bu öfkeyi ustaca istediği yönde 

yönlendirebilmektedir. Günümüzde de bu öfkenin serbestçe hareket edişini, önüne 

çıkan engelleri, belki birilerinin çıkarına istediği yönde çevirmesine şahit oluyoruz.  

 

Ataerkil yapının anaerkil bir kılıfla gizlenmesi, öfkenin yönteme değil ebeveyn 

figürlerine karşı yönlendirilmesini kolaylaştırır. Otomatik Portakal bu manipülasyonun 

güzel bir örneğini verir. Filmi ve romanı var. Okyanusya’da çocuklar özellikle 

babalarına karşı sistemli biçimde kışkırtılıyor, onları ispiyonlamaları ve sapmalarını 

ihbar etmeleri öğretiliyordu 162. sayfada. Çocuk ile ana baba, insan ile insan, kadın 

ile erkek arasındaki bağları kopardık. Artık hiç kimse karısına, çocuğuna ya da 

arkadaşına güvenmeyi göze alamaz, kimsenin kimseye güvenmediği ve travmatize 

edildiği bir şey. Anne çocuk ilişkisinin araya üçüncü unsur girmeden sürmesi, ciddi 

sıkıntılar yaratacak ve çocuğun toplumsal yaşama ve Simgesel Evren’e girmesini 

engelleyecektir. Bu nedenle Lacan anneyi çocuk için olası bir tehdit olarak 

değerlendirir ve anneyi büyük bir timsah ağzına benzetir. İkili imgesel ilişkiden 

çıkamayan çocuk burada tutsak kalacaktır. Okyanusya halkı da 84 yılında, anaerkil 

kılıklı ataerkil bir devletin ağzında hapsolmuş durumdadır. Bilinçleninceye kadar asla 

başkaldırmayacaklar ama başkaldırmadıkça da bilinçlenemezler diyor 95. sayfada. 

Burada Kızıl Devrimi olarak başlayan askerlere kafa tutarak sonra yeşil olan Daniel 

Cohn-Bendit’in eserine baktığımızda bu Orta Doğu’ya yapılan bütün askeri 

müdahaleleri destekler duruma geldiğini düşünüyoruz ve görüyoruz. Antimilitarist bir 

eylemden militaristlerin destekçisi konumuna düşen bir süreç izlemişler.  

 

Okyanusya halkı, Oidipus Elektra olamamış simgesel babayı kilit altına almış, 

anaerkil kılıktaki bir devletin söyleminde tutsak kalmıştır. Artık tek kurtuluş yolu 

ölümdür, şeklinde roman bitiyor. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum.  

 

Yrd. Doç. Dr. Evrim Doğan Adanur: Çok teşekkür ediyoruz Sayın İzmir. Sorusu 

olan var mı, mutlaka olacaktır.  
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Soru(Prof. Dr. Oya Batum Menteşe): Bir şey ekleyebilir miyim? 1945’te İkinci 

Dünya Savaşı bitti, 1948’den itibaren dünyanın iki kutba ayrıldığı Soğuk Savaş 

Dönemi’nin başlangıcından bahsediyoruz. Dünyanın bir kısmı komünist bir kısmı 

faşist, sonra İspanya İç Savaşı’nı da düşünürsek orada sözde liberal olarak ikiye 

ayrıldığı dönemdi. Sizin söylediğiniz üzere referansların hepsi çok doğru fakat 

Orwell’in başlangıçta bir Marksist olduğunu sorgulamak lazım. Yani Fransız 

Devrimi’ne gönderme olduğu kadar Marksist devrime de gönderme var ve özellikle 

Stalin yönetime geldikten sonra Marksist devrimi gerçekleştiren Lenin çevresi 

özellikle Troçki’yle ilişkileri Troçki etkisi Orwell’in hoşuna gitmeyen bir durumdu. 

Kendisi inançlı bir Marksist olduğu halde müthiş bir hayal kırıklığına uğruyor 

Marksizmin yarattıklarından. Mesela hiçbir zaman sınıfsız bir toplum yaratamıyor. 

Şimdi orada anlatılan, o içler içerisinde anlatılan bana sorarsanız İngiltere’ye verilen 

bir kararsa  sınıfsız bir toplum yaratmaya çalışan komünist rejimin nasıl yöneticilerinin 

gizli gizli, halkın bilmediği şekilde zenginleştiğini, güçlendiğini ve halkın bunu 

görmemesi için yaptığı birtakım şeyleri anlatıyor. Tabii dolayısıyla faşist yönetime 

Almanya’nın Nazi yönetimine, İngiltere’nin Entelektüelitesine karşıdır Orwell. 

Entelektüelitelere, kolonist yönetimlere karşıdır, o da vardır. Ama daha çok 

Marksizme karşı gelmesinin senelerce inandığı ve sonunda birtakım güzel şeyler 

beklediği bir yönetime karşı hayal kırıklığının yansıtmasıdır bu romanda. İngiltere’yle 

Avrupa devletleriyle bugünkü tarihle özellikle ilgili. Tabi ki referanslarınız çok doğru 

ama genelde bu var. Bir de Lacan’la ilgili sizin söylediklerinize tamamen katılıyorum, 

siz bu işi çok çok daha iyi biliyorsunuz. Fakat Lacan’ın bilinçaltı tanımında şöyle bir 

şey var; Freud’un bilinçaltı tanımında Freud bize anlatıyor, bilinçaltı nelerden 

yapılmış. Kademelerini anlatıyor. Lacan diyor ki; bilinçaltı ve insanın kişiliği sadece 

dille oluşturulur. Dışarıdan gelen dille oluşturulur. Sizin zihninizde bilinçaltınızda 

kavramlar yoktur. Siz bu kavramları kendi söyleminizden, ait olduğunuz söylemden 

eğer ince bir söylem içindeyseniz, o söylemin kavramlarını alıyorsunuz. Marksist  

söylenmiş ise o söylemin kavramlarını alıyorsunuz veya diğer söylemin. Onun için 

burada dilin kısıtlanmasının o anlamda da bir önemi var diye düşünüyorum.  Çok 

teşekkür ederim, çok güzel bilgi verdiniz.  

 

Soru 1 : Benim bir sorum olacak, ama sorudan önce bir ekleme yapmak istiyorum, 

bir katkıda bulunmak istiyorum. Richard Rorty’nin Olumsallık İroni ve Dayanışma diye 

yaptığı bir çalışmada yani kitapta 1984’ün çözümlemesi vardı. Yani Richard Rorty’nin 

bakış açısıyla çözümlemesi var. Orada hiç düşünmediğimiz bir yere ya da benim 

düşünmediğim bir yere Richard Rorty biraz odaklanmıştı. Çok ilgimi çektiği için 

paylaşmak istiyorum. Sorum da zaten Mutluhan Hocamın anlattıklarıyla pekişme 

noktasında olacak biraz. Rorty, romandaki olguların bağını Winston’un Büyük 

Birader’e tekrar döndürülmesi ya da öğretilip içine çekilmesi olarak algılanmıyor. O 

diyor ki zaten Orwell bu eseri yazmadan önce bilinen bir şey yani Orwell öğretimin 

içine, öğretimin dışına çıkmış olan birisi. Öğretimin içine bir şekilde işkenceyle ya da 

tehditle çekilir derdinde değil diyor. George Orwell derdi; Totaliter bir sistemde 

entelektüel ne yapar? O’Brien’ı entelektüel olarak alıyordu ve entelektüeli kendisini 

gerçekleştirmek için haz aldığı neresidir demeye çalışıyordu. Tam da bu noktada işte 
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romana tekrar döndüğümüzde yani O’Brien’la Winston arasındaki ilişki üzerinden 

romana döndüğümüzde O’Brien Winston’un benliği parçaladığı anda entelektüel 

olarak bir akım gerçekleştirmiş oluyor. Aslında O’Brien’ın derdi özelde yani 

Winston’un söylediğinin içine çekilmesi ve Büyük Birader’e karşı her hangi bir yanlış 

ya da öğretiye karşı yanlış yapıp yapmaması değildir. Yani totaliter bir sistemde 

entelektüeller neyi nasıl gerçekleştirirler. Aslında buradan ben bir şey daha eklemek 

istiyorum. Devamlı toplumun benliğini nasıl parçalarlar. İşte O’Brein bu parçalanma 

sesini duyduğu anda haz alarak yani kendisini gerçekleştiriyor. Tabii biz kendi 

toplumumuz üzerinden yani biraz geriye doğru düşünerek benliğimiz ne zaman 

parçalandı, yani hangi zamanlarda parçalandı. Onu aslında bu romanla bağlantılı 

olarak görebiliriz. İşte tam da bu noktada size sormak istediğim yani herhangi bir 

sonuçta belleği parçalanan bir birey o Çiftdüşünün’ü içine düşecektir. Hani artık 

rasyonelleştirilemeyecektir. İşte bu, Lacan üzerinden belleğin parçalanması ya da 

Freud üzerinden (sonuçta psikiyatrist değilim bu alanı bilmiyorum) ilişkisiyle bağlantılı 

Çiftdüşün’ü çözümler misiniz ya da bununla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Çünkü orada 

artık o benliği parçalanan birey çok basit rasyonelleştirmeleri yapamıyor romana 

göre. 

 

Dr. Mutluhan İzmir: Onları zaten sunumda travma ve boşluk oluşması gerçeğe 

dönme şeklini anlattım. Yani Lacancı terminolojiyle o şekilde açıklamamız lazım. Yani 

sizin verdiğiniz örnekteki terminoloji Lacancı terminoloji değil, gerçek ve travmatize. 

Sonuçta boşluğuz biz. Onun üstüne hayali bir ego yapısı kuruyoruz. Biz ego olarak 

var olduğumuzu düşünüyoruz. O hayali bir birey aslında yok.  Boşluk tam olarak 

simgesel bir varoluşla olur. Üretken bağımsız bir toplum simgeselliği içinde var 

olabiliyorsanız o boşluğu kapatabilirsiniz. Onu yok ettiğinizde travmalarla, 

yalnızlaştırabilir. Çocukları kendisine düşman edinmiş, korkan, üretmeyen insanın 

tekrar benliği boşluğa dönüşüyor. Yani ben bunları vurguladım, bu boşlukta pasif bir 

şekilde anaforik bir şeyle ötekinin söylemini bilinçdışında ve ondan öncesini 

bilinçdışında tutacak bir şekilde emiyor. Şimdi burada tabi Freud hiçbir zaman 

psikiyatrinin işte psikanalizin basit bir dil manipülasyonu şeklinde görülmesini 

istememiştir diyor Lacan. Yani bu kadar basitleştirmek hep böyle bilinçaltında şeyler 

var, şu simgesel olarak buna karşılık gelir gibi. Biraz daha ilginç hale getirmek, biraz 

daha karmaşık göstermek gibi bir yola koyulmuş Freud ama tabi Lacan’ın teorisi çok 

daha kullanılabilir, uygulanabilir durumda. Evet, yani biz bilinçdışını ötekinin bizim 

üzerimizde uyguladığı hegemonya doğrultusunda dildeki bir operasyon olarak 

alabiliriz bilinci ve bilinçdışını.  

 

Soru 2: Mutluhan Hocama çok teşekkür ediyorum, bilgi için ve sunumunuz için. İki 

tane sorum olacak. Öncelikle birincisi uzman olarak görüşünüzü merak ediyorum. 

Saussure’nin Gösterge Kuramı’nı dikkate alarak bir açıklama yapmıştınız. Gösterge 

Kuramı’nda gösterenle gösterilen arasındaki bağlantıyla oynandığı zaman bir gerçek 

durumuna düşüyor, boşluğa doğru götürüyor bizi. Peki mikro ve makro düzeyde 

baktığımızda, birey ve toplum düzeyine baktığımızda bir uzman olarak bu tarz bir 

nevroz mu diyelim, psikoz mu diyelim sapan bir durumdan kurtulabilmek için neler 
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yapmamız gerekir? İkincisi de George Orwell’dan alıntı yaparak çevre faktörlerini kişi 

belirleyemez demiştiniz. Bu düşüncesini biraz açabilir misiniz?  

 

Dr. Mutluhan İzmir: Burada birey tek başına etkisiz çevre faktörlerinde karşısında 

ama bir arada bir şeyler yapabilir. Şimdi burada ilk sorduğunuz sorudan başlayalım 

isterseniz. Şimdi bireyin üstyapı altyapı ilişkisi Lacancı kuramda çok önemli. Yani 

Orwell’ın belirttiği gibi başka şeylerde var tabi. Ben onları bir öze inananlar, öze 

inanmayanlar yani kişiliğimiz öz zemininde mi oluşuyor yoksa sonradan mı oluşuyor. 

Şimdi üst yapı her zaman bizim o anki icra ettiğimiz kişilik yapımızı belirleyici bir güç 

olarak ortaya çıkarıyor. Yani büyük öteki olarak adlandırdığı şey Lacan’ın. Burada 

ekonomik gücü elinde tutan, sosyolojik gücü elinde tutan, üretim araçlarını elinde 

tutan üstyapı ve hâkim söylem olarak bulunmaktadır. Şimdi özne her zaman çocuğun 

annesiyle ilişkisini ve ne yapacağını anneye babaya bakışıyla belirliyor. Travmatize 

edilmiş bağımlı bireyler de o duruma geliyorlar. Yani öyle bir birey ne yapıyor? 

Ötekine bakıyor, üst yapıya bakıyor. Benden ne istiyor, onu anlıyor. O doğrultuda 

hareket ediyor, onun dışındaki şeyleri bilinçdışında tutuyor. Zihin kontrolü burada çok 

ayrı tabi. Söylediğim gibi yani köy hayatında kendi üretimini sağlayan, kendi ayakları 

üstünde duran bir toplum böyle travmatize edilmesi kolay değil. Onda bir boşluk 

yaratıp içine kodlar aktarılması kolay değil, mümkün değil hatta. Ama şehirlerde 

yaşayan bizler için bu çok kolay bir durum ve gerçekten çok kolay travmatize 

edilebiliyorsunuz. Çünkü biz bağımlıyız, ötekinin bize sağladığı yani ataerkil devleti 

anaerkil bir kılıkta algılıyoruz. Bizi besliyor devlet, bir yerlerden bir şeyler giriyor. Gidip 

alıyoruz, yiyoruz, giyiniyoruz falan böyle temin edici bir şey var. Üretimden kopmuşuz 

biz tek başımıza bıraksalardı, 13-15 kişi doğayla mücadele edecek durumda değiliz. 

Birtakım televizyon filmleriyle mesela Oliver filmleriyle gerçek terör saldırılarıyla 

insanlar travmatize ediliyor yani. O zaman bir boşluk oluşuyor, yani 

anlamlandıramadığımız bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz, o durum gerçek. 

Gerçek zaten hiçbir imgesel ya da simgesel temsilin olmadığı bir dönemdir. Temsil 

sıfıra iniyor, boşluk gelişiyor, bir anafora dönüşüyorsunuz. Hortum gibi ötekinden 

gelen şeyleri onun gözüne bakarak yani Büyük Birader de olsun bunu söylemini pasif 

olarak şey yapıyorsunuz. Zaten roman bunu çok güzel anlatmış. Mesela bir karakter 

uykusunda ötekinin söylemleri nedeniyle bilinçdışında tuttuğu şeyleri rüyasında 

sayıkladığı için gözaltına alınıyor ve yok ediliyor. Burada bu dildeki operasyon, dildeki 

bilinç, bilinçdışı operasyonu çok güzel bir örnek. O kadar büyük baskı altındayız ki 

öteki karşısında artık rüyalarda sayıklayacak hale gelmişiz. Kendimizle ilgili büyük bir 

kısmı bilinçdışında tutuyoruz. Bilinçli sürelerimiz tamamen ötekinin sürelerine 

indirgenmiş durumda. Babanın Adı metaforu üçüncü unsurdur. Şimdi imgesel ikilidir, 

anne çocuk ikilisi. Burada da anaerkil görünümündeki devletle öznenin ilişkisi ikili 

imgesel bir ilişki yani ben ona bakıyor, o beni besliyor kodları veriyor, ben de ona 

göre ezbere konuşuyorum. Üçüncü unsur araya girecek ki ben o imgesel fikirden 

kurtulayım. Kendi kodlarıma sahip olayım, yani Oidipus olmam lazım, mücadele 

elektra olman lazım, ötekine karşı mücadele etmem lazım. Şimdi üçüncü unsurun 

devreye girmemesi durumunda mesela Hamlet de üçüncü unsur hayalet olarak 

ortaya çıkıyor, başka şeylerde de bu var, yani kilit altına alınmış. Ortada var ama 
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etkisiz. Bu durumda imgesel ikili içinde tutsak kalıyorsunuz, halk da o şekilde. 

İmgesel bir kimliği travmatize etmek çok kolay, yani öteki verdiği ölçüde kendinizi 

değerli hissediyorsunuz, kıstığı anda birden bire sıfıra iniyorsunuz. Zaten ortada 

birden bire işte çikolata 30 gramdan 20 gramı indiriliyor, travma imgesel kilit. Ben 

değerliydim 30 grama layıktım, şimdi değilim. Kişiliklerin arkasından propaganda 

bombardımanı başlatılıyor, şu kötüdür bu iyidir bunlar filan tıkır tıkır bocalıyorsunuz.  

           Ö          


