
 
PSİKANALİZ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ  
         2020-2021 ETKİNLİKLERİ 

 
  
 
 

 
 

LACANCI PSİKANALİZ TEORİK DERSLERİ 
 

 
Psikanaliz Araştırmaları Derneği (PAD) tarafından düzenlenen teorik dersler dört sömestrden 

oluşmakta ve iki yılı kapsamaktadır. Bu derslere katılan kişiler derslerin sonunda Freudcu ve Lacancı 
psikanaliz konusunda belirli bir temel fikre sahip olacaklardır. Bu dersler teorik bir içeriğe sahiptir. 
Dersler IF-EPFCL (Internationale des Forums - École de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien) 
üyesi Özgür Öğütcen, Ceren Korulsan, Oğuzhan Nacak ve Tuba Alkan tarafından verilecektir. Her 
sömestrda birbirini takip eden farklı konular ele alınacaktır ve her sömestr için ayrı ayrı kayıt 
yaptırılması gerekmektedir. 

 
1.Sömestr: Psikanalize Giriş Dersleri 
 
Psikanalize Giriş Dersleri, Psikanaliz Araştırmaları Derneği’nin iki yıl süren ders programının ilk 
basamağını oluşturmaktadır. Bu derslerin amacı psikanalizin temel kavramları olan bilinçdışı, dürtü, 
Oidipus, histeri, obsesyon gibi konuları tanımlamak ve Freud’un psikanaliz teorisini kurmasını sağlayan 
beş vakasını ayrıntılı bir şekilde aktarmaktır. Bu ders programının sonunda katılımcılar temel Freudcu 
kavramlar üzerine ve Lacan’ın bunlara katkıları üzerine bir kavrayışa sahip olacaklardır. Dönem 
detayları için tıklayınız. Başvuru koşulları için tıklayınız. 
 
2.Sömestr: Lacancı Psikanalizin Temel Kavramları 
 
Lacancı Psikanalizin Temel Kavramları, Psikanaliz Araştırmaları Derneği’nin iki yıl süren ders 
programının ikinci basamağını oluşturmaktadır. Bu derslerin temel amacı katılımcıları Lacan’ın Freud’a 
dönüşüyle birlikte ortaya koyduğu Lacancı psikanalitik kavramlarla tanıştırmaktır: özne, öteki/Öteki, 
arzu, jouissance, fantazm, ayna evresi, imgesel/simgesel/gerçek, objet petit a, vb. Bu derslerin sonunda 
katılımcılar temel Lacancı psikanalitik kavramlar üzerine belirli bir kavrayışa sahip olacaklardır. Bu 
sömestr Şubat 2021 - Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Kesin tarihler, program ve 
diğer detaylar ileride duyurulacaktır. İlgilenenler geçmiş yıllara ait programa aşağıdaki linkten 
ulaşabilir. 
http://psikanalizarastirmalari.com/2-somestr-lacanci-psikanalizin-temel-kavramlari-2020/ 
 
3.Sömestr: Lacan’ın Katkıları 
 
Bu ders serisinin amacı katılımcıları Lacan’ın psikanalitik teoriye yaptığı temel katkılarla tanıştırmak ve 
onları Lacancı teorinin içinde ilerletmektir. Lacan’ın Freud’a Dönüş’le birlikte gerçekleştirdiği dilbilimsel 
katkılardan başlayıp ilerleyen yıllarda Gerçek kavramı üzerine yaptığı yeni açılımlar katılımcılara 
aktarılacaktır. Bu derslere katılanlar dönemin sonunda Lacan’ın belli başlı temel kavramlarıyla tanışmış 
ve bunları kavrama konusunda ilerlemiş olacaklardır. Dönem detayları için tıklayınız. Başvuru koşulları 
için tıklayınız. 
 
 

http://psikanalizarastirmalari.com/2-somestr-lacanci-psikanalizin-temel-kavramlari-2020/


 
 
4.Sömestr: Psikanalitik Tanı 
 
Bu ders serisi Lacancı kliniğe odaklanmıştır. İlk üç sömestrde teorik kavramlarla tanışan katılımcılar bu 
sömestrde Lacancı teorinin klinikle ilişkisiyle tanışacaklardır. Temel Lacancı-Freudcu klinik yapılar olan 
psikoz, nevroz ve sapkınlıklarla ilgili kavramlar ve analitik uygulamalar katılımcılara aktarılacaktır. Bu 
sömestr Şubat 2021 - Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Kesin tarihler, program ve 
diğer detaylar ileride duyurulacaktır. İlgilenenler geçmiş yıllara ait programa aşağıdaki linkten 
ulaşabilir. 
http://psikanalizarastirmalari.com/4-somestr-psikanalitik-tani/ 
 
 
 

GÜNDELİK HAYATIN PSİKANALİZİ 
 
Bu toplantı serisi psikanaliz ile ilgilenen herkes için psikanalize giriş niteliğindedir. Seminerler tüm yılı 
kapsayan bir program çerçevesinde, Ekim ayından itibaren her ayın programda belirtilen Pazar günleri 
10.00-11.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Psikanalitik kuram ve psikanaliz pratiğine dair temel 
bilgilere dair ayrıntılı bir okuma yapmak isteyen herkes bu toplantılara katılabilir. 
Program detayları için tıklayınız. Başvuru koşulları için tıklayınız. 
 
 
 

------- 
 
 
 
Derneğimizin yıl içerisinde gerçekleştirilecek diğer etkinliklerine internet sitemizden ve sosyal medya 
hesaplarımızdan sitemizden ulaşabilirsiniz. 
 
http://psikanalizarastirmalari.com/ 
 
https://www.facebook.com/psikanalizarastirmalari/ 
 
https://twitter.com/psikanalizad 
 
https://www.instagram.com/psikanalizad/ 
 
https://www.youtube.com/channel/UC742C8aR4Ue8kqBMI8uCMxw 
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1. SÖMESTR: Psikanalize Giriş Dersleri 
 
Psikanalize Giriş Dersleri, Psikanaliz Araştırmaları Derneği’nin iki yıl süren ders programının ilk 

basamağını oluşturmaktadır. Bu derslerin amacı psikanalizin temel kavramları olan bilinçdışı, dürtü, 
Oidipus, histeri, obsesyon gibi konuları tanımlamak ve Freud’un psikanaliz teorisini kurmasını sağlayan 
beş vakasını ayrıntılı bir şekilde aktarmaktır. Bu ders programının sonunda katılımcılar temel Freudcu 
kavramlar üzerine ve Lacan’ın bunlara katkıları üzerine bir kavrayışa sahip olacaklardır.  
 

  
12:00 - 13:15 13:30 - 14:45 

27 Eylül 2020   
Özgür ÖĞÜTCEN 

Freud'un ilk dönem metinleri: Savunma psikonevrozları, 
nevrozların etiyolojisinde cinsellik 

Ceren KORULSAN 
Bilinçdışı Oluşumlar:  

Semptom, rüyalar, sürçmeler, eksik 
edimler 

11 Ekim 2020  Özgür ÖĞÜTCEN 
Çocukluk çağı nevrozu 

Oğuzhan NACAK 
Küçük Hans Vakası 

25 Ekim 2020  
Ceren KORULSAN 

Rüya: Bilinçdışına giden kral yolu ve arzunun 
gerçekleşmesi 

Tuba ALKAN 
Dora Vakası 

8 Kasım 2020  

Özgür ÖĞÜTCEN 
Freud'un teknik yazıları 1: Psikanalizde rüya yorumu 

nasıl yapılır; aktarım dinamikleri; psikanaliz yapanlara 
öneriler 

Metni sunan: Ece Gündüz Aşıroğlu, Klinik Psikolog 

Ceren KORULSAN 
Oidipus Kompleksi 

22 Kasım 2020  

Özgür ÖĞÜTCEN 
Freud'un teknik yazıları 2:  

Tedavinin başlangıcı üzerine 
Metni sunan: Sinem Acar, Psikiyatri Asistanı 

Oğuzhan NACAK 
Fare Adam vakası 

06 Aralık 2020  Katılımcı Sunumları 

20 Aralık 2020  
Ceren KORULSAN 

Histerik, Freud'un başkahramanı: 
Histeri üzerine çalışmalar 

Oğuzhan NACAK 
Schreber vakası 

10 Ocak 2021  

Özgür ÖĞÜTCEN 
Freud'un teknik yazıları 3: Hatırlama, tekrarlama, 

derinlemesine çalışma, aktarım aşkı üzerine gözlemler 
Metni sunan: Göker Aközgürer, Psikiyatri Asistanı 

Ceren KORULSAN 
Fobi nedir? Fobik kimdir? 

24 Ocak 2021  Oğuzhan NACAK 
Kurt Adam vakası 

Dönem değerlendirmesi  
ve Kapanış 

 
 

 

 27 Eylül günü başlayacak olan toplantılar ayda iki kez Pazar günleri 12.00-14.45 saatleri 
arasında Psikanaliz Araştırmaları Derneği toplantı salonunda gerçekleştirilecektir. Ayrıca bu 
toplantılar pandemi nedeniyle toplantı salonuna gelmek istemeyenler ve İstanbul dışında 
yaşayanlar için online olarak gerçekleştirilecektir. Online katılmak isteyen katılımcıların 
görüşme sırasında bunu belirtmeleri gerekmektedir. Pandemiye dair yeni gelişmeler olması 
durumunda toplantılar tamamen online şekilde gerçekleştirilebilir. 
 

 6 Aralık Pazar günkü oturumda katılımcılarla “Freud Metinleri Okumaları” düzenlenecektir. Bu 
okuma çalışmasında katılımcılar sunum yapacaktır. Bu okuma çalışmasının amacı katılımcıların 
Freud’un metinlerini derinlemesine ele almalarını sağlamaktır. 
 

 Psikanaliz Araştırmaları Derneği adres: Asmalı Mescit Mah. Asmalı Mescit Cad. Asmalı Mescit 
Apt. No:23 D:21 Beyoğlu/İstanbul). 

 



 
3. SÖMESTR: Lacan’ın Katkıları 

 
Bu ders serisinin amacı katılımcıları Lacan’ın psikanalitik teoriye yaptığı temel katkılarla 

tanıştırmak ve onları Lacancı teorinin içinde ilerletmektir. Lacan’ın Freud’a Dönüş’le birlikte 
gerçekleştirdiği dilbilimsel katkılardan başlayıp ilerleyen yıllarda Gerçek kavramı üzerine yaptığı yeni 
açılımlar katılımcılara aktarılacaktır. Bu derslere katılanlar dönemin sonunda Lacan’ın belli başlı temel 
kavramlarıyla tanışmış ve bunları kavrama konusunda ilerlemiş olacaklardır. 
 

  
15:30 - 16:45 17:00 - 18:15 

27 Eylül 2020  

 

Özgür ÖĞÜTCEN 
Lacancı psikanalizde  

ilk görüşmeler niye önemli? 

Ceren KORULSAN 
Tedavinin yönü ve yönetimi:  

Analist kimdir? 

11 Ekim 2020 

 

Özgür ÖĞÜTCEN 
Lacancı psikanalizde  

aktarım nasıl ele alınır? 

Oğuzhan NACAK 
Lacancı psikanalizde 

rüyalar nasıl ele alınır? 

25 Ekim 2020 

 

Ceren KORULSAN 
Tedavinin yönü ve yönetimi:  
Histeriğin rüyasındaki arzu 

Oğuzhan NACAK 
Psikanalitik eylem: Passage a-l'acte  

ve acting out üzerine  

8 Kasım 2020 

 

Özgür ÖĞÜTCEN 
Lacancı psikanalizde yorum ve yorumlama 

Ceren KORULSAN 
Lacancı afektler:  

Utanç, suçluluk, ayıp, kaygı, öfke 

22 Kasım 2020 
 

Katılımcı Sunumları 

06 Aralık 2020 

 

Özgür ÖĞÜTCEN 
Lacan'ın bir kavramı olan "analistin arzusu" ne 

demek? 

Ceren KORULSAN 
Psikanalizde dil ve gösterenin mantığı 

20 Aralık 2020 

 

Özgür ÖĞÜTCEN 
Borroméen klinik ne demek?   

Oğuzhan NACAK 
Cinsel ilişki yoktur 

10 Ocak 2021 
 

Oğuzhan NACAK 
Lacancı dört söylem 

Dönem değerlendirmesi  
ve Kapanış 

 
 

 27 Eylül günü başlayacak olan toplantılar ayda iki kez Pazar günleri 15:30-18:15 saatleri 
arasında Psikanaliz Araştırmaları Derneği toplantı salonunda gerçekleştirilecektir. Ayrıca bu 
toplantılar pandemi nedeniyle toplantı salonuna gelmek istemeyenler ve İstanbul dışında 
yaşayanlar için online olarak gerçekleştirilecektir. Online katılmak isteyen katılımcıların 
görüşme sırasında bunu belirtmeleri yeterlidir. Pandemiye dair yeni gelişmeler olması 
durumunda toplantılar tamamen online şekilde gerçekleştirilebilir. 
 

 22 Kasım Pazar günkü oturumda katılımcılarla “Lacan Metinleri Okumaları” düzenlenecektir. 
Bu okuma çalışmasında katılımcılar sunum yapacaktır. Bu okuma çalışmasının amacı 
katılımcıların Lacan’ın metinlerini derinlemesine ele almalarını sağlamaktır. 
 

 Psikanaliz Araştırmaları Derneği adres: Asmalı Mescit Mah. Asmalı Mescit Cad. Asmalı Mescit 
Apt. No:23 D:21 Beyoğlu/İstanbul) 

 
 

 
 
 



 
LACANCI PSİKANALİZ TEORİK DERSLERİ BAŞVURU KOŞULLARI 

 
Psikanaliz Araştırmaları Derneği tarafından düzenlenen psikanaliz dersleri dört sömestrden 

oluşmakta ve iki yılı kapsamaktadır. Bu ders programına katılan kişiler ders programının sonunda 
Freudcu ve Lacancı psikanaliz konusunda belirli bir temel fikre sahip olacaklardır. Bu program teorik bir 
içeriğe sahiptir. 
 

 Programa kabul için kişilerin psikanalizarastirmalari@gmail.com adresine kendilerini, mesleki 
durumlarını (eğitim, mezun olunan okullar, katıldıkları eğitimler, vb.) ve motivasyonlarını 
anlatan bir e-mail göndermeleri gerekmektedir. Bu e-mail en geç bir hafta içinde yanıtlanarak 
katılımcı adayına bir yüz yüze görüşme randevusu verilecektir. Görüşmeden sonra katılımcı 
adayına programa kabul edilip edilmediği bir hafta içinde e-mail yoluyla bildirilecektir. Her 
sömestr için ayrı ayrı kayıt yapılacaktır.   
 

 Toplantılar pandemi nedeniyle toplantı salonuna gelmek istemeyenler ve İstanbul dışında 
yaşayanlar için online olarak gerçekleştirilecektir. Online katılmak isteyen katılımcıların 
görüşme sırasında bunu belirtmeleri yeterlidir. Pandemiye dair yeni gelişmeler olması 
durumunda toplantılar tamamen online şekilde gerçekleştirilebilir. 

 

 Her bir sömestr ücretinin tamamının program başlamadan önce aşağıda bilgileri bulunan 
hesaba yatırılması gerekmektedir.  
 
Hesap Adı: Psikanaliz Araştırmaları Derneği - İş Bankası 
Iban no: TR55 0006 4000 0011 0351 4239 08  
 

 Program ücreti her bir sömestr için ayrı ayrı yatırılır ve her bir sömestrin ücreti 1500 TL’dir 
(Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için ücret 1250 TL’dir).  
 

 Toplantıların yapılacağı dernek adres bilgisi şu şekildedir: Asmalı Mescit Mah. Asmalı Mescit 
Cad. Asmalı Mescit Apt. No:23 D:21 Beyoğlu/İstanbul 

  

mailto:psikanalizarastirmalari@gmail.com


 
GÜNDELİK HAYATIN PSİKANALİZİ 

 
Freud, 1900 yılında Fliess’e yazdığı mektupta “Bir gün, bu evin üzerinde, ‘Bu evde, 24 Temmuz 

1895’te, Dr. Sigmund Freud rüyalardaki sırrı ortaya çıkardı’ yazan bir mermer tabela olabileceğine 
gerçekten inanır mıydın?” diye sorar. Freud rüyaların bilinçdışına giden kral yolu olduğunu ve rüyanın 
arzularla ilişkisini keşfeder. Şimdi Berggasse 19 numarada böyle bir tabela bulunmaktadır. Bu 
mektuptaki temennisi 121. doğum gününde gerçekleşir. Freud’un mektubunda bahsettiği tarih, 
Irma’ya yapılan enjeksiyon rüyasını gördüğü tarihtir. Bu toplantı işte bu noktadan yola çıkarak 
psikanalize bir giriş kapısı niteliği taşımaktadır. 
 

Freud rüyalardan başlayarak düşüncelerin, isteklerin ve kararların bilinçten ziyade bilinçdışının 
etkisi altında olduğunu göstermiştir. Sonra ise bunların semptomlarla nasıl bir ilişki içinde olduğunu 
tanımlamıştır. Bu başlı başına devrim niteliğinde bir gelişmedir. Bu yüzden de bilinçdışı, psikanalizin en 
merkezi kavramıdır.    
 

Freud semptomlarından dolayı acı çeken hastalarını, rüyalarından, dil sürçmelerinden, eksik 
edimlerinden ve semptomlarından bahsetmeye davet ederek hem onları tedavi etmeyi hem de 
psikanalizin tekniğini ve teorisini geliştirmeyi amaçlamıştır.  
 

Semptomlar bilinçdışı uygunsuz fikirlerle ilgilidir ve bu fikirler de cinsellikle ilişkilidir. Bastırma, 
bu fikirlerin tamamen ortadan yok olmasını sağlamaz; bastırılan fikir bir semptom olarak ikame bir 
tatmin sağlar. Böylece Freud’un teorisindeki temel kavramlar olan çatışma, bastırma ve semptom 
ortaya çıkmıştır. Ardından dürtü, Oidipus kompleksi ve kastrasyon gelir. Freud’un psikanalitik tekniği 
serbest çağrışıma dayanır. Analist, serbest çağrışım yapan hastanın sözlerini “aktarım içinde” 
“yorumlama” ile ele alan kişidir. 

 
Lacan ilk dönemlerinde Freud’un metinlerini temel alarak temel Freducu kavramları ortaya 

koymuş ve geliştirmiştir. Lacan’ın, 1960’lı yıllarda sonra, sıkı sıkıya Freud’un metinlerini takip etmekten 
belirli bir ölçüde uzaklaşarak kimilerine göre yapısalcı bir “dönüş” yaptığı söylenebilir. Lacan’ın bu 
dönüşe verdiği ad, bilindiği üzere, Freud’a dönüştür. İşte bu seminerlerde katılımcılar Lacan’ın yaptığı 
bu hamlenin ilk dönemiyle karşılaşacaklardır.  
 

Bu seminerlerde, en başta Freud’un psikanalitik teoriyi inşasının temel basamakları ve merkezi 
nitelikteki eserleri ele alınacaktır. Bu kavramların kökeni, onun en önemli eseri olarak tanımladığı 
Rüyaların Yorumu’na dayanır. Freud teorik çalışması boyunca bu kavramları tekrar tekrar ele alır ve 
ilerletir. Lacan Freud’dan sonra onun üzerinde çalıştığı sorulardan başlayarak kendi teorisini geliştirir.  

 
Dersler Ekim ayından itibaren her ayın programda belirtilen Pazar günleri 10.00-11.30 saatleri 

arasında gerçekleştirilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Gündelik Hayatın Psikanalizi Seminer Programı 

11 Ekim 2020  Özgür ÖĞÜTCEN – Psikanaliz Nedir? 

8 Kasım 2020  Ceren KORULSAN – Lacancı Psikanalizin Temel Kavramları: Öteki, 
özne, jouissance 

6 Aralık 2020  Oğuzhan Nacak – Ayna Evresi 

10 Ocak 2021  Özgür ÖĞÜTCEN – Uygarlığın Huzursuzluğu 

14 Şubat 2021  Ceren KORULSAN – Aşk ve Arzu: Halit Ziya Uşaklıgil 

11 Nisan 2021  Tuba ALKAN – Lacanda Arzu: Antigone ve Hamlet 

2 Mayıs 2021  Oğuzhan NACAK – Cinsellik ve Cinsel Kimlik 

6 Haziran 2021  Özgür ÖĞÜTCEN – Nuri Bilge Ceylan üzerine 

 
 

 
BAŞVURU KOŞULLARI 

 

 11 Ekim günü başlayacak olan toplantılar ayda bir kez Pazar günleri 10.00-11.30 saatleri 
arasında Psikanaliz Araştırmaları Derneği toplantı salonunda gerçekleştirilecektir. Ayrıca bu 
toplantılar pandemi nedeniyle toplantı salonuna gelmek istemeyenler ve İstanbul dışında 
yaşayanlar için online olarak gerçekleştirilecektir. Online katılmak isteyen katılımcıların 
görüşme sırasında bunu belirtmeleri gerekmektedir. Pandemiye dair yeni gelişmeler olması 
durumunda toplantılar tamamen online şekilde gerçekleştirilebilir. 
 

 Seminerlere kabul için kişilerin psikanalizarastirmalari@gmail.com adresine kendilerini, 
mesleki durumlarını (eğitim, mezun olunan okullar, katıldıkları eğitimler, vb.) ve 
motivasyonlarını anlatan bir e-mail göndermeleri gerekmektedir. Bu e-mail en geç bir hafta 
içinde yanıtlanarak katılımcı adayına bir yüz yüze görüşme randevusu verilecektir. 
Görüşmeden sonra katılımcı adayına seminerlere kabul edilip edilmediği bir hafta içinde e-mail 
yoluyla bildirilecektir. 
 

 Seminer ücreti toplam 1000 TL’dir ve ücretin seminerler başlamadan önce yatırılması 
gerekmektedir (Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için ücret 800 TL’dir). 
 

 Her bir sömestr ücretinin tamamının program başlamadan önce aşağıda bilgileri bulunan 
hesaba yatırılması gerekmektedir.  
Hesap Adı: Psikanaliz Araştırmaları Derneği - İş Bankası 
Iban no: TR55 0006 4000 0011 0351 4239 08  

 

 Toplantıların yapılacağı dernek adres bilgisi şu şekildedir: Asmalı Mescit Mah. Asmalı Mescit 
Cad. Asmalı Mescit Apt. No:23 D:21 Beyoğlu/İstanbul 

mailto:psikanalizarastirmalari@gmail.com

