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ŞUBAT 2011 
 

Oktay Şılar 
Klinik Psikolog 

İ.Ü Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği’nde, 1957-1992 yılları arasında hastalar tarafından yapılmış 

olan resimler, 2004 yılında bir galeride sergilenmişti. Sol üst köşede bulunan resim, galeride yer 

alan ve psikoz kategorisinde etiketlenmiş bir insana aitti. Çığlık Işıkla Buluşuyor, başlığı da bu 

serginin ismiydi. İlk  sayıyı, ismini ve cismini bilmediğimiz,  kendi mistik denizinden bakiye bir 

eseri dünyaya bırakan bu zata adıyorum. 

 

Bültenin ismi olan PSİKO-Z, aslında kolay deşifre edilebilecek bir kelime oyunudur. Meraklısı 

olanlar için, açıklamadan bırakacağım.  

 

PSİKO-Z’un içinde, gündelik yaşamın ayrıntıları içinde gizli duran, ancak köşe taşı olabilecek basit  

ayrıntılar, çeşitli sanat faaliyetlerinin haber ve yorumları, mesleki olarak iman ettiğimiz kavram-

ları tersyüz eden muzip oyunlar ve kimi zaman da ciddiyet dozu yükselmiş yazılar neşredilecek-

tir. 

 

Yazıların ufku, sadece psikolojiyle sınırlı kalmayacak, ancak psikolojiyle ilintili olacaktır. Parçası 

olduğumuz büyük motifin salt psikoloji ve psikiyatri bilgisiyle kavranamayacağını,  böylesi bir  

bakışın bizi körelten, tökezleten yönleri olabileceğini gözden kaçırmamaya özen göstereceğiz. 

 

PSİKO-Z bazen hiç ummadığınız kişilerle muhabbet etmeyi ve bu hasbıhalın içeriğini sizlerle pay-

laşmayı da planlıyor. Röportaj demiyoruz, çünkü bahsettiğimiz içerik tam olarak röportaja denk 

düşmeyecek.  

 

En büyük temennimiz, bir sonraki sayıyı çıkarabilmektir. 

 

Haylaz Kabile’den esinlenirsek eğer; O, ki tersyüz edilen inançlar yoluyla, zihnin katılığına çarpan 

bir ışık huzmesidir. Bir lahza saman alevi, gibi parlayan ama nedensiz biçimde içimizdeki koridor-

larda süpernova efekti yaratan bağımsız bir girişimdir.  

 

Aperiyodik olarak çıkar ya da çıkmaz. Son kullanma tarihi metnin satır aralarına gizlenmiştir. Azı 

karar, çoğu zarardır. Yazılanları değil de satır aralarındaki boşlukların taşıdığı manayı takip edin. 

Yazılı şeylere inanmayın, kendi tarihinizi yazın. 
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BU SAYIDA 

ÇIĞLIK IŞIKLA BULUŞUYOR!  

PSİKO-Z 

HAFTALIK PSİKOLOJİ BÜLTENİ: 1 

Şizofrenler ve 

mistikler aynı 

denizde yüzerler, 

ama bir farkla! 

R.D. LAING 



2 

SİNEMA 

İf İstanbul Bağımsız Film Festivali başladı. Festivalde oynayan Black Swan (Siyah Kuğu) filmi 25 Şubat 2011 tarihin-

de vizyona da girecek. Pi, Requiem for a Dream, The Fountain filmlerinden tanıdığımız yönetmen Darren Aro-

nofsky’nin bu filminde baş rolü oynayan Natalie Portman, Harvard Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur. Filmin 

erkek oyuncusu Vincent Cassel ise karşımıza festivalde de çıkıyor. 

Romain Gavras’ın yönettiği Notre Jour Viendra (Bizim de Günümüz Gelecek) filminin başrol oyuncuların birisi yine 

Vincent Cassel. Filmde zıvanadan çıkmış bir psikanalistle, toplumsal ilişki kurmakta ciddi sorunları olan  Remy’nin 

hikayesi anlatılıyor. Filmi izlemenizi tavsiye ederim. Psikanalisti, adeta Fransa’nın bilinçdışı gibi resmederek, burju-

va toplumlarının iki yüzlü ahlakı ve bunun varacağı cinnet karnavalı nakış nakış işleniyor. Filmi izledikten sonra  dili 

ve kodları açısından tam bir hayal kırıklığı olan Çoğunluk gibi, filmlerle niye baş başa kalıyoruz diye düşünüyoruz. 

Bu filmin 26 ve 27 Şubat 2011 tarihlerinde iki gösterimi daha söz konusu. 

 

KİTAP 

Raflarda sessiz sedasız tozlanan bir eserden kısaca bahsetmek istiyorum. Arjantin’li yazar Ernesto Sabato’nun Tü-

nel, Kahramanlar ve Mezarlar, Karanlıkların Efendisi isimli eserleri  yoğun detayları ve her şeyden önce çok güçlü 

diliyle müthiş bir okuma serüveni sunuyor. 100 yaşındaki Sabato’nun  eserleri, bildiğimiz anlamda edebi kalıplara 

oturmazken, gerek duygusal gerekse zihinsel açıdan alt üst edici metaforlarla akıyor. Tehlikeli de olsa şu cümleyi 

kurmak durumundayım. Oğuz Atay ve Tezer Özlü 50 yıl önce, Arjantin’de oturup birlikte kitap yazsalar herhalde bu 

kitaplara benzer bir şey çıkardı. 

 

MÜZİK 

Tunus Kökenli Udi Anouar Brahem’in  (Enver İbrahim) 1992 tarihli Conte De L'Incroyable Amour isimli albümünden 

söz etmek istiyorum. Bu albümde yakından tanıdığımız, belki tanımamız gereken iki üstad Enver İbrahim’e eşlik 

ediyor. Dünyaca bilinen neyzen Kudsi Ergüner ve klarnet üstadı Barbaros Erköse.  

Yine Tunus’lu perküsyon üstadı Lassad Hüsni’nin de katılımıyla Oslo’da bir stüdyoda meşklerini kaydetmişler. Albü-

me ismini veren parça olan  Conte De L'Incroyable Amour 11 dakika uzunluğa sahip ancak bu parçada her bir üsta-

dın enstrümanına ne kadar hakim olduğunu ve nasıl bir aşkla çaldığını işitebilirsiniz. 

 

         MESLEKTEN ESER 

Dehşetler Ve Uzmanlar, Hep Vaat Hep Vaat, Tekeşlilik isimli eserleriyle tanıdığımız İngiliz psikanalist Adam Phil-

lips’in ülkemizde yayınlanan son kitabı, 2008 tarihli Akıl Sağlığı Üzerine,  bizi, normal, akıl ve delilik tanımları üzeri-

ne bir kez daha düşünmeye davet ediyor. Mesleki körleşmenin ve mikro-profesyonelleşmenin getirdiği handikap-

larla bu kavramların doğası üzerine düşünmeyi bırakan camiamız için önemli işaret levhaları barındırıyor bu eser. 

Philips’in en büyük özelliği, genelde zoraki bir kavramsallaştırma nedeniyle hayli ağır üsluba sahip olan ve sıklıkla 

anlaşılmayan psikanalitik dille gündelik dil arasında çok akıcı bir bağ kurabiliyor olmasıdır. Bu nedenle her eseri ke-

yifle okunabiliyor. 

DERGİ 

AKIL DEFTERİ dergisinin 4. sayısı Ütopya ve Melankoli temasıyla çıktı. Derginin eski sayılarını da edinip okumanızda 

fayda var. Hala derdi olup, kafa yoran ve psikoloji  ve psikiyatri üzerine soldan tefekkür eden, ama kendisini mesle-

ki kimlik ve meslekten yazılarla sınırlamayan leziz bir  dergi. 

ENVAİ ÇEŞİT  
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Bize Haylaz Kabile 
tarafından gönderilen 
bir notu sizlerle 
paylaşmak istiyorum.  
Kendisini Entipüften 
Müfreze olarak 
adlandıran ve Deli 
Devrimi’ni savunan bir 
grubun 
manifestosundan sızan 
bu bölümü okuyunca ne 
diyeceğimizi bilemeyip, 
sizlerle paylaşmayı 
uygun gördük. 

 

yaşlılık sizi ablukaya aldığında, hep 

yapacağım dediklerinizi yapamaya-

caksınız. 

eğer kendiniz tanımak istiyorsanız şahsi ölümünüzün bilincinde olun. ölüm devredilemez olarak, ciddi anlamda sahip 

olduğunuz tek şeydir. geri kalan her şey başarısızlığa uğrayabilir ama ölüm asla. yamuk hayatlarınıza çeki düzen ver-

mek için ölümü kullanın. 

peri masallarına inanmayı artık bırakın. hiç kimse öte dünyada artık size ihtiyaç duymuyor. aramızda kimse ölümsüz-

lük fantezisini aklayabilecek durumda değil. 

ölümle ilişki düzenlenince, müteakip adımı atmaya muktedir olacaksınız: yani bagajınızı en aza indirmeye. 

bu dünya bir mahpushane, dolayısıyla onu firariler gibi terk etmeliyiz, beraberimizde hiçbir şey götüremeyiz. insa-

noğlu yaradılıştan seyyahtır. yazgımız hep bilinmeyene doğru ilerlemektir. yolculuklarda yanımıza yatak ve yemek 

masası almadığımız gibi, işe yaramaz hayat kayıtlarını da almamalıyız. 

insanlar tuhaftır. yolculuk yaptığı yerlerden işe yaramaz her tür ıvır zıvırı satın alır. eve dönünce onları bir köşeye 

istifler ve sonra unuturuz. ta ki bir gün temizlik yapana kadar, sonra da onları çöpe atarız. 

yeryüzü yolculuğunuzda gerçekten işe yarar şeyleri toplayın, zaaflı, takıntılı, düşkünce ve toplum tarafından pompa-

lanmış değersiz şeyleri değil. 

tek seçeneğiniz var ya yaşam sorumluluğunu almak ya da onun etrafında fink atıp, boş yere turlayıp, ondan bundan 

sızlanmak. 

ölüm yaşamın sonunda değil, tam da yanı başınızdadır.  

 

ŞAMANIN VAAZLARI 

DELİ DEVRİMİ 
tuvalet kağıtlarına çiziktirilmiş bildirgeden sızan bö-lük pörçük ilk cümleler: 
...normal insanlar, sizlere 'yoldaşlar' diyememenin üzüntüsü içerisindeyiz. devrimci hareketimiz bir zaman-dır sizleri savaş ve ruhani devrim cephesinin birer nü-vesi olarak değerlendirmemektedir... 

...devrimci hareketimiz, ciğnemeye kalkanın dişlerini kıracak denli dirayetli, adeta demirden bir leblebi, sürekli akış ve hareket halinde olan göbek bağlamamış, normalliğin kuytularına sinmemiş bir ruhsal gerilla ter-
kibidir... 

...dün kendini tekmeleyen efendilerinin çizmelerini bu-gün dili ile parlatır hale gelen dönek ve kaçkınlara karşı sistemli mücadeleden vazgeçilemez... 
...kusursuzluk neyle uğraşırsan uğraş en iyisini yapmak-tır. madem delirdin tam delir... 
...bugün gelinen noktada konformist toplum tarafından sizlere önerilen şey uykucu olmaktır. masallara kanmanı-zı istemektir. ışte kapitalizmin sizlere soylediği , zihninizi sislere bürüyen , yolunuzu şaşırtan ninni bu-dur: yat yat uyu!!yat yat uyu!!... 

 

...şan olsun ruhani devrimin öncüsü müfrezemize, ruh proleteryasının yitirilmiş cenneti ütopyamıza… 

entipüften müfreze 

HAYAL MUHAFAZASI 

Copyleft! 
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"Sağ, devrimcileri her zaman bir psikanalist koltuğuna yatırma arzusundadır; sanki militanlık ya da ideolojik bağlılık, 

zamanında verilmemiş bir biberonun ya da anneye duyulan imkansız aşkın bir sonucuymuş gibi, isyancılığı çocuk-

luktan gelen herhangi bir başarısızlığın klinik tablosuna indirgeyerek tanı koymak hevesindedir. Ama Che devrimcili-

ğin kardeşliğin ve insan onurunun canlı örneğidir. Yıkılmış iyi bir aileden bir küçük beyin patolojik bunaltısı değil 

onunkisi, süregiden bir yiğitlik eylemi; günümüz tarihinde çok az insan kendisi için hiçbir şey istemeden bir ya da iki 

umut karşılığında bu kadar şeyden böyle tekrar tekrar vazgeçti. Kendisi için fedakarlık ve tehlike saatinde ilk sırada, 

ödül ve güvenlik saatinde son sırada olmaktan başka bir şey istemeden” … 

 

Biz Hayır Diyoruz / Eduardo Galeano  

 

Antipsikiyatri: Psikiyatrist David Cooper tarafından icat edilmiş olan tanım.  Güney Afrikalı olan ancak mesleğini 

İngiltere'de icra eden Cooper, 1970'li yılların yaygın eleştirel ikliminde, psikiyatrik uygulamaları ciddi biçimde eleş-

tirmiş ve insanın selahiyeti iddiası ile yola çıkmış olan psikiyatrinin , halihazırdaki uygulamalarıyla aslında kendisinin 

karşıtına yani antisine dönüştüğünü iddia etmiştir. Aslında psikiyatri kurumunun reel deformasyonunu tanımlayan 

bu kavram, zamanla isim babasının tanımlamasını aşmış, psikiyatrinin antisi olan söylem ve eylemlere zemin olmuş-

tur. Antipsikiyatri aslında psikiyatri karşıtı değil, psikiyatrinin ta kendisidir Cooper’a göre. 

SÖYLENMEYENLER 

ELISABETH ROUDINESCO  

Psikanalist 
 

Freud : la révolution 
de l’intime 

Freud : Mahrem’in dönü-
şümü  

Tarih: 1 Mart Salı 

Yer: Notre Dame de Sion 
Lisesi 

AGAPE FİLM ÇALIŞMALARI 

BLACK SWAN 

Film Gösterimi ve  Söy-
leşi 

Klinik Psikolog Oktay 
ŞILAR 

Yer: Agape Danışmanlık 
Merkezi 

Tarih ve saat: 17 Mart 
2011 Perşembe / 20:00 

Prof. Dr.HANNA LEVENSON 

Psikanalist 
 

ZAMAN SINIRLI DİNAMİK 
PSİKOTERAPİ  

Tarih: 9 – 10 NİSAN 
2011 

Yer: Psikoterapi Ensti-
tüsü  

İLAN TAHTASI 
 


