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MART 2011 
 

Oktay Şılar /Klinik Psikolog 

Sevgili okuyucu, PSİKO-Z’un  2. sayısı beni de şaşırtan bir sürprizle çıkmayı başardı. İlk sayı için 

görüş belirten, yazı öneren herkese teşekkür ediyorum ve imece tekliflerinizi hassasiyetle not 

ettiğimi söylemek istiyorum. 

 

2009 yılında Liberya’da düzenlenen Dünya Emekçi Kadınlar gününde neşe ve öfkeyle arz ı endam 

eden kadınların resmini kullanmayı tercih ettim bu sayıyı hazırlarken. Zira, Afrika hepimizin 

unuttuğu bir kara coğrafya artık. Sadece belgeseller nedeniyle anımsadığımız bu kıtada siyasi 

iktidar kavgaları ve buna paralel gelişen savaşların kaçınılmaz mağdurları kadınlar oluyor. Nere-

de erkeklerin yürüttüğü haklı bir savaş varsa, orada tecavüze uğrayan kadınları kesinlikle bulabi-

lirsiniz. 

Liberya’dan resim seçmemin özel bir nedeni daha var. Bu ülkenin tarihi çok ilginçtir. Liberya, 

vakti zamanında Amerika'ya köle olarak getirilen siyahilerin, tekrar Afrika’ya yani köklerine doğ-

ru kaçarak kurdukları ve modern devlet anlayışına uygun olan  ilk siyahi devlettir.  

Bu anlamda  bakıldığında o tarihte Liberya, köleliğe karşı güçlü bir sembol, özgür vatandaşların 

ülkesidir. Ancak daha sonra Avrupa merkezli sömürgecilik sırasında, ülkenin yeraltı ve yerüstü 

zenginliklerinin ölçüsüzce talan edilmesi ve  aşiret kavgalarıyla özgürlük düşü  yitip gitmiştir. 

1989-93 yılları arasında yüzbinlerce insanın öldürüldüğü bir iç savaş yaşanmıştır. Sömürecek bir 

şey kalmayınca, sömürgeciler ve yerli işbirlikçileri son parsayı silah ve uyuşturucu ticaretinde 

toplamış ve Afrika’ya yeni bir ceset-ülke daha armağan etmişlerdir. Bir de bu ülkede kadın oldu-

ğumuzu düşünürsek, dramın tablosu daha net ortaya çıkar. 

Psikoloji açısından bakarsak, tabii ki ülkeden ülkeye koşan travma eğitimi satıcıları ve duyarlı 

klinisyenler Liberya’ya uğramamışlardır. Doğal olan da bu değil mi zaten? Ülkenin yerini bilme-

yince, hatta kıtanın varlığını unutunca Liberya’ya gitmek  de teknik olarak imkansızlaşıyor. 

Yandaki resmin özeti için şunu söyleyebiliriz: Yüzümüzün değil ne söylediğimizin önemi var. Yani 

kelimeler silahımızdır.  

Mütevazi Maya yerlisi Comandante Ramona’da yüzü değil, sözü olan kadınlardan bir tanesiydi. 

 

Bunları yazmamıza vesile olan 8 Mart’ın kısa tarihine gelince: 

Almanya Sosyal Demokrat Partisi üyesi Clara Zetkin , 1910 yılında , Sosyalist Kadın Enternasyo-

nal’inde 8 Mart tarihinin Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kabul edilmesini teklif eder ve bu 

teklif onaylanır. 

 

1977 yılında Birleşmiş Milletler örgütü Clara Zetkin’in önerisinden bu yana zaten aktif olarak 

kutlanan 8 Mart’ı Dünya Kadınlar Günü olarak kabul etmiştir. 
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BU SAYIDA 
DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ MÜBAREK OLSUN! 

PSİKO-Z 

HAFTALIK PSİKOLOJİ BÜLTENİ: 2 

"biz buraya dünyayı 

değiştirmek için 

toplanmadık. 

mütevazi bir 

önerimiz var; yeni 

bir dünya 

yaratmak.." 

COMANDANTE RAMONA 

EZLN / ÖLÜMÜ: 2006 
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FİLM -SİNEMA 

 

İlk tavsiyem, Roman Polanski’nin  1994 tarihli  filmi  Death and the Maiden  (Ölüm ve Bakire) olacak. Bu film viz-

yonda değil ama beklentisizce seyredilebilir bulduğunuz takdirde. Şili’de işkence gören bir kadının yıllar sonra ilginç 

bir tesadüfle kendisine işkence yapan adamı tanıması ve geçmişe gömüldüğü varsayılan bu olayın  hesabını sorma-

sını anlatan filmin başrolünü Sigourney Weaver oynuyor. Film uzun süre sürgünde yaşamış olan Şili’li yazar Ariel 

Dorfman’ın Direniş Üçlemesi’nden uyarlanmış. 

Debra Granik’in yönettiği Winter's Bone (nedense Gerçeğin Parçaları ismiyle) filmi de vizyona girmiş bulunuyor. 

Amerika’daki önemli bağımsız  festivallerden bir tanesi olan Sundance Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü kazanan 

film, 17 yaşındayken tüm ailenin yükünü sırtlanmak zorunda kalan genç kız Ree Dolly’in  hikayesi anlatılıyor. Her ne 

kadar Amerikan bağımsız sinemasının daha çok kendi coğrafyalarıyla sınırlı lezzetine sahip olsa da en azından İfis-

tanbul Film Festivali’nde izleyemeyenler için vizyonda seyretme şansı doğmuş oluyor. 

 

KİTAP 

Latife Tekin'in belki de en tekinsiz, en ayrıksı kitabı olan Ormanda Ölüm Yokmuş’tan çok kısa bahsetmek istiyorum. 

Giriş, gelişme ve sonuç gibi hayat düzenleri arayanlar, olmazsa olmaz diyenler bu eserden uzak durmalı, satır arası 

boşluklara sinen bilgeliklerle ilgilenenler ise mutlaka okumalıdır. ‘Orman’daki iki karakterin konuşmalarıyla ilerle-

yen kitapta gören gözler için çok fazla şey var. 

‘’ Kadın olduğum için evet, olabilir…" diye fısıldadı dalgınlıkla; masallarda istenmeyen kızlar boşuna ormana atılmı-

yordu. Yalnızca cadılarda ağaçların karanlığında gezinecek yürek vardı. 

 

MÜZİK 

Zihninizi dinlenme esnasındaki teta dalgalarının frekansına düşürecek bir albüm önereceğim. Deva Pramal’ın 2007 

tarihli The Moola Mantra albümü Sanskritçe mantraların pürüzsüz yorumlandığı güzel bir eser. Mantralar, medi-

tasyon esnasında kullanılan yinelenen söz ya da cümlelerdir. Merak edenler Hari Om Tat Sat mantrasını araştırabi-

lir örneğin.  

 

         MESLEKTEN ESER 

Bütün erkeklerin kadınlar üzerine konuşmayı marifet saydığı, psikanalistlerin kadın üzerine konuşurken gayet erkek 

bir kurgudan hareket ettiği,  Nevzat Tarhan’ın kadın psikolojisi üzerine yazdığı bir dönemde kıyıda kalmış ve daha 

çok Nesne İlişkileri ve Feminist Psikoterapi ekseninde kaleme alınmış bir eseri önereceğim. Luise Bichenbaum ve 

Susie Orbach’ın Kadınları Anlamak isimli eserleri Yayınevi Yayıncılık tarafından basılmıştır. 

 

 

DERGİ 

AMARGİ FEMİNİST DERGİ’nin 19. sayısı Geriye Kalan Zaman başlığıyla çıktı. Derginin eski sayılarını da edinip oku-

manızda fayda var. Amargi  Kadın Akademisi’nin yayını olan dergi ziyadesiyle ufuk açıcı bir atmosfere sahip kanım-

ca. 

ENVAİ ÇEŞİT  
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Antimilitarist ve 
Feminist yazar Marge 
Piercy’nin basit ama 
etkili hayalinden bir 
parça... 

Şamanlar efsanevi bir dünyayı tanımlamak için metaforlar kullanırlar, bir şeyi başka birinin terimleriyle düşünürler, 

böylelikle hastanın duyusal, duygusal ve bilişsel enformasyonunu etkileyerek onun hastalığı algılayış biçimini değişti-

rirler. Hastanın durumunu yorumlarken kendi yerel mit ve simge sistemlerini kullanır ve hastanın durumunu bu sis-

tem içinde değerlendirirler. Şamanik şifanın ana etkinlikleri olan açılma ve anlatma bastırılmış anıları ortaya çıkara-

rak karşıtlıkların çözülmesine yardımcı olur. Şamanlar bir ‘Yaşam Örgüsü’nün varlığına inanırlar, bunun içindeki her-

şey birbirine bağımlı ve etkileşim içindedir. Buryat dilinde şaman, kapalı gözleriyle gören anlamına gelir. 

Şamanlık özünde kadınlara ait bir beceridir. Sosyal ve tarihsel olarak böyle kodlanmasa ve anlatılmasa da, kadınlar-

da kendiliğinden olan bu kudretin tezahür etmesiyle çok güçlü kadın şamanlar olmuştur. Kadın şamanlar birçok yer-

de, deli, büyücü, cinli, cadı olarak tanımlanmış ve kimi zaman vahşice katledilmişlerdir. Bu uygulamaları yapanlar 

ilginç değil ama erkeklerdir. Tarih henüz tersi bir vakanın kaydını göstermemiştir. Merak edenler Malleus Malefica-

rum’u araştırabilirler. 

Macar psikanalist Geza Roheim  ise şaman kadınların görülerindeki uçma nosyonunu neredeyse  penis hasedinin (?)

tezahürü olarak yorumlayarak, tipik erkek bakışını ortaya koymuş ve kendisi metafizik bir öğreti olan psikanaliz ma-

rifetiyle, metafizik olarak addettiği şamanik bir olguyu yorumlamayı denemiştir. 

Oysa bence , sadece ebe ve kocakarı ilacı terimlerinin tarihsel izleği üzerine biraz düşünürsek, şifa geleneği içinde 

kadınların yerini kolaylıkla tesbit edebiliriz. 

Şu anda senin sorunlarının kökeni işte bu. Sen saklandığın zaman, herkes senin saklandığını biliyor, saklanmadığın 

zaman da herkesin seni yıpratmasına açık kılıyorsun kendini. Herkes senin saklandığını biliyorsa fark etmez ki saklan-

mış olman! 

ŞAMANIN VAAZLARI 

Ne yapabilirler sana? Ne  isterlerse onu. Baş aşağı tavana asabilirler, canına okuyabilirler, parmakla-rını kırarlar, elektrikle beynini dağlarlar, yürü-yemez, hatırlayamaz olana kadar ilaçla mahvedebi-lirler, çocuklarını elinden alır, sevdiğini duvara dayayıp kurşuna dizebilirler. Her şeyi yapabilirler sana, engel olamazsan onlara. Nasıl durdurabilirsin onları? Tek başına da dövüşebilirsin tabii, karşı koyabilirsin, elinden geldiğince alırsın öcünü. Ama sonunda ezerler seni.  
Ama sırt sırta verip dövüşen iki insan azgın bir sürüye kafa tutabilir, birkaç kişi bastırırsa yarar çemberi, bir ordunun karşısına bir orduyla çıkıla-

bilir. 

İki insan birbirini avutabilir, umudu, inancı, gü-veni paylaşır, biri sırtında ağrıyan yeri ovabilir arkadaşının, iki insan sevişebilir. Üç kişi bir he-yet, bir komite, bir toplantı oluşturabilir. Dört kişiyle kağıt oynayabilir ve bir örgütlenme başla-tabilirsin. Altı kişi olunca bütün bir evi kirala-yabilir ve canınız çektiğinde pasta-börek yiyebilir ve iyi davalara destek için para toplayabilirsiniz. On kişiyi bulunca gösteri yapar, yüz kişiyle koca bir salonu doldurabilirsiniz. Bin kişi bir dayanış-ma hareketi demektir ve de bir bülten, on bin kişi siyasi güç demektir ve kendi gazeteniz, yüz bin ki-şi kendi medyanızı yaratmak ve on milyon kişi bütün bir ülke demektir, size ait koca bir vatan.  

Marge Piercy 

HAYAL MUHAFAZASI 

Copyleft! 
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MOR PENİS ÖDÜLLERİ  

Kadınlar ve kadınlık hususunda saçtıkları zihinsel ifrazat nedeniyle mutlaka dağıtılması gerektiğini inandığım ödül-

dür. Ödülün görselini istediğiniz gibi canlandırabilirsiniz, ancak pek yaman erkeklere verileceğine göre doğal olarak 

ereksiyon halindeki bir penis formatında olmalıdır. 

İlk 3 için bazı adayları hemen önermek de mümkün. Mesela ilahiyatçı bir erkek profesör vardı, ‘dekolte giyen kadın-

ların tacizi göze alması gerektiğini ‘ söyleyen. Allah çektirmesin ama bu kafayla çok çeker  öbür dünyada. Bir de bu-

nun avukatı gibi yazan  bir gazeteci var Bulamaç bey. O da davranışçı psikolojiden örnekler vererek bu tezi kanıtla-

maya çalışıyor. Etki ve tepki hadisesi malum. Tabii arada işlemci niyetine bir beyin olmayınca bu açıklama normal 

oluyor.  

Ayrıca demokrat kadınları Bacı klişesiyle aşağılamaya çalışan gazeteciler var. Ardıçkuşu’na hakaret etmekten kork-

tuğum için aklını kuşuna takmış bu beyin krampı geçiren gazetecinin ismini zikretmeyeceğim. Bu destursuz liberal-

ler, 12 eylül 1980 öncesinde faşist teröre maruz kalan bir halkın ‘niye cinsel devrimle uğraşmadığını, bu bacı mu-

habbetinin nasıl da ataerkil kodlar taşıdığını ‘ tartışıp gayet yersiz alıntılarla, ‘devrim yapamazsınız, devrim olabilirsi-

niz’ geyikleri çeviriyorlardı. Oysa küçümsedikleri o erkeklerin, omuz omuza yürüdükleri o kadınlara bakmaktan 

utandığını bilmiyorlardı. Kadınlarınsa, erkeklere bakarak onlar gibi mücadele etmeye çalıştığını, çünkü geride başka 

örgütlenme deneyimleri olmadığını da konuşmuyorlardı. En büyüğünün yaşı neredeyse 25 olan ve bu süreçte ölen , 

işkence gören, sakat kalan, copla tecavüze uğrayan, çocukları düşürülen kadınlar geliyor insanın aklına. ‘Vicdanı 

kemirip öldüren bir virüs mü var acaba plaza dünyasında?’ diye düşünüyorum. 

Sürekli penisiyle oynayan, muhtemelen penisinin ucunu mürekkebe batırarak çöplerini  yazan ve ses zanaatçısı Ro-

jin’i dağa kaldırmakla ilgili fantezilerini, ayrıca Kürt kadınlarını aşağılayarak dile getiren mahlukat da bu ödülün kuv-

vetli adaylarındandır, hakkını vermek gerekiyor. 

 

SÖYLENMEYENLER 

Yolanda GAMPEL 

Psikanalist 
 

Winnicott ve Çocukla Terapö-

tik Görüşme 

Tarih: 19 Mart 2011 

Yer: Psikanalitik Psi-
koterapi Derneği 

Saat: 10:00 

AGAPE FİLM ÇALIŞMALARI 
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Black Swan: Siyah Kuğu 

Klinik Psikolog Oktay 
ŞILAR 

 

Tarih : 17 Mart 2011  

Yer: Agape Danışmanlık 
Merkezi 

Saat: 20:00 

Kathlyne Maki-BANMEN 

Aile Terapisti  

 

Virginia Satir Dönüşümsel Sis-

temik Terapi Bireyler ve Aile-

lerle Çalışma 

Tarih: 25-26 Mart 2011 

Yer: İlgi Psikoterapi   

İLAN TAHTASI 
 


