
Serge Lesourd, 3 Mayıs 2022 tarihinde Fransa’nın Nice şehrinde bir süredir yaşadığı önemli bir 

takım sağlık sorunları sebebiyle 68 yaşında hayata gözlerini yumdu.  

Kendisine olan saygımı, sevgimi ve selamımı bilenler bilirler; psikanalize olan katkılarını, 

kuramcı ve analist kimliğini, yaşamla kurduğu dinamik ilişkiyi ve dayanışmayı benden çokça kez 

dinlemişlerdir. Ben bu yazıyı sadece Lesourd’un Türkçe de olmak üzere diğer dillere çevrilen 

kitaplarının, ergenlik kuramcıları soyağacına yazılışının öneminden bahsetmek ya da ona dair 

biyografik birtakım bilgiler vermek için değil, hayatımı değiştiren ve her zaman büyük bir şans 

olarak addettiğim bir karşılaşmanın öznel izlerini sürebilmek ve olabildiği kadar tarif edebilmek 

için yazıyorum. Onu uğurlarken, yeniden bir yolculuğa çıkmışız gibi birlikte…  

… 

Strasbourg Üniversitesi psikoloji fakültesi 2004-2005 senesindeki DEA programı, kabul edilmek 

için öncesindeki iki sene yoğun bir şekilde çalışıp, hazırlık yaptığım, sert bir rekabetin söz 

konusu olduğu ve nihayetinde içinde yer alma fırsatını kazandığım doktoraya hazırlık 

niteliğindeki uluslararası bir derinleştirilmiş çalışmalar programıydı ve Pr. Serge Lesourd 

yönetimindeki “öznellik, bilgiler ve toplumsal bağ” doktora araştırma ünitesine bağlıydı. 

Lübnan’dan, Rusya’dan, Almanya’dan ve de Fransa’nın farklı şehirlerinden gelen 

arkadaşlarımın tarzları ve aksanları yıllar sonra aklımda kalan resimlerdeki ve seslerdeki 

kültürel çeşitliliklerden bazıları.  

Her seferinde kendisinden çok emin, dinamik ve tutkulu tarzıyla “haydi, şimdi çalışmaya” 

diyerek seneyi açan S. Lesourd, devamını da bir o kadar sıkı ve disiplinli bir çalışma isteğiyle 

getirirdi. Kuralları olan, net ve kararlı biriydi. Sıkı bir çalışma ve yazma çabası gerektirirdi onun 

programına tutunmak. Öznelliğin kuruluşu, ergenlik psikopatolojisi, günümüz öznellikleri ve 

söylem çeşitleri Lesourd’un kendi stilinden Lacan’ın kuramının katmanlarını bize aktardığı 

başlıca seminer konularıydı. Her bir ders başlı başına bir seminer, her bir seminer yeni bir 

kurama, filozofa, dilbilimciye, romana, şaire yeni bir açılımdı.  

Bu etkinin sadece fakülteyle sınırlı olduğunu söylersem eksik bırakmış olurum. Şehrin buluşma 

noktalarından biri olan kitabevi Libraire Kléber başta olmak üzere hemen her hafta sonu 

düzenlenen kitap tanıtımları ve psikanalistlerle buluşmalar, felsefe bölümüyle birlikte 

düzenlenen uluslararası kongreler ve postmodernite üzerine çalışmalar bu şehrin tarihi 

amfilerinde ve salonlarında J. Derrida başta olmak üzere, J. Kristeva, T. Todorov gibi yaşayan 

nice önemli ismi dinleme şansını sunmuştu bize. Antik Yunan şehirlerinden, modern kent 

yaşamına ve post modern yapılanmalara kentin dönüşümleri ve kolektif, Lesourd’un başlıca 

araştırma konularındandı ve yer aldığı birçok iş birliğiyle uzun yıllar yaşadığı Strasbourg’un 

kültürel yaşamını devindiren önemli aktörlerden biri oldu.  

Bunların her birini takip etmenin insanı her koldan beslediği ve olgunlaştırdığı bir gerçekti. Her 

birimizin bir parçası olduğu, sahiplenildiğimiz için sorumluluk duyduğumuz bir çalışma geleneği 

oluşturuyordu Lesourd. Öyle ki daha o yıllardan üretime katkıda bulunma arzusunu güçlü bir 

şekilde duyumsamaya başlamıştım. Araştırma tutkunu diğer birçok arkadaşımda olduğu gibi 

yazdığım ilk makaleler, kendi adıma söz söyleme arzum ve aktarma isteğim bu yılların 

atmosferinde filizlendi. Üstelik, Serge Lesourd’un, berisinde öznel bir etik barındırmayan 

sözcüklerin karşısında öznenin sözcüklerle ve ötekiyle olan ilişkisinde öznel sorumluluktan 



taviz vermeyen tutumu, beni her geçen gün şu gerçeğe daha da fazla ikna etmişti: Dünya 

sayfasında pergelimin bir ayağını yerleştirebilecek sağlam, iddialı ve devinen bir yer 

bulmuştum ve pergelimin diğer kanadını da açabildiğim kadar açmaya devam edebilirdim. 

İstanbul’a gelişim, doktora tezimi yazma sürecim, öğrencilerimle kurduğum bağ, birçok koldan 

aktarma hevesim ve çabam, pergelimin destek aldığı bu noktadan, bu delikten çıkan eşsiz 

kaynaktan atılım aldılar.  

İlk dinlediğim dersinden itibaren Lesourd’un bir yandan hayranlık, diğer yandan şaşkınlık 

uyandıran hatta dinleyenlerin rahatını kaçıran, sözünü esirgemeyen, keskin bir zekaya ve espri 

anlayışına sahip söyleminde bana hitap eden ve konuşan öznel bir zemin bulmuştum. İkircikli, 

dolambaçlı ve sakıngan kaçak tavırları sevmiyordum, dahası konformizmin sürekli haz isteyen 

suları bana göre değildi. Popülizm, uzak durmayı isteyeceğim bir dalgaydı ve tüm bunlar 

yetmezmiş gibi sinsi bir nefreti besleyen idealizme karşı da amansız bir alerji geliştirmiştim.  

Tüm bunlar bu güçlü bağdan bana miras kalanlardı. Lesourd, kendisiyle iletişim içinde olduğum 

yıllar boyunca birlikte yapmak istediğim her türlü çalışmaya arkadaşlığıyla ve cömertçe cevap 

verdi. Zorlu ve yıpratıcı koşulları olan bir ülkede mesleğimi icra edebilmem için parkurumun 

her önemli adımında, kritik dönemecinde değişmez güvenini duyurdu ve beni yüreklendirdi. 

Arzunun yıkılmaz oluşunu ve her mektubun bir gün muhakkak adresine ulaşacağını 

hatırlatarak… Yeter ki öznel bir dertten doğan dürüst ve hakiki bir çabayı barındırsın.  

Huzur içinde dinlenmen dileğiyle… 

Özge Soysal, 8 Mayıs 2022, İzmir.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


