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Oktay ŞILAR / Klinik Psikolog 

 

Sevgili PSİKO-Z okurları, 

Nükleer santrallerin inşa edilmesine karşı çıkan insanların neredeyse vatana ihanetle suçlandığı 

bir döneme girmek üzereyiz. Bu durumda, milli beraberlik ve ortadan yarılamaz bütünlük kav-

ramlarına sıkı sıkıya yapışarak, kolektif bilinçdışımıza sinmiş ayrılık anksiyetemizi bir kez daha 

yatıştırmakta fayda var. Ne de olsa psikoloji biliminin müthiş dehası, nükleer meselelerde bile 

gerekli çözümü kurasız, kuponsuz üretip halkın hizmetine sunabilir. 

Basından takip edebildiğimiz kadarıyla, nükleer enerji ve nükleer santrallerin inşası konusunda 

herkes derin bir ekolojik ve teknik bilgiye sahip görünüyor. 

Geçenlerde basına ‘ayağını denk almasını’ söyleyen ve kesinlikle yüzyılın en zeki insanı seçilmesi 

gereken başbakanımız, bu konuda dersini herkesten iyi çalışan, parlak ve başarılı bir siyasetçi. 

Parlaklığı, adeta nükleer füzyon gibi ve aydınlıktan gözümüz yumurta sarısı gibi eriyor. 

Kendisinin alemlere şifa niyetine zikrettiği iki ifadesini yorumsuz aktarmak istiyorum. Yorumla-

mayı başarabilenler , beni de bilgilendirirse sevinirim: 

1. ‘Riski var diye tüpgaz kullanmayacak mıyız, arabaya binmeyecek miyiz?’ 

2. ‘Radyasyon nedeniyle nükleere karşı olanlar acaba bilgisayar kullanmıyor mu?’ 

Bu ifadeleri yorumlayabilenlere Cin Ali Okula Başlıyor kitabını hediye etmek boynumuzun borcu 

olsun.  

Bazı radyoaktif ürünleri tanıtarak, sizleri nükleer enerjiye ısındırmak için tabii ki elimizden geleni 

yapacağız biz de. Bakalım neler çıkacak şapkamızdan: 

 

Nükleer Çocuk: Vatanını seven her yurttaşın en az 3 adet Plütonyum yutmuş çocuk  imal etmeli-

dir. 

Radyoaktif İnsan: Zihinsel ya da duygusal kirlenmişliklerini girdikleri her yere, temas ettikleri her 

insana bulaştıran varlıklardır. Eğer kurşunla kaplanmış bir odanın içinde yaşamıyorsanız bu in-

sanları gördüğünüzde  ya tabana kuvvet kaçın, ya haç çıkarın, ya Felak veya Nas surelerini oku-

yun ya da gümüş kurşunu namluya sürün. 

Doğala Özdeş Nükleer Aromalı Psikolog: Yuttuğu papağanların, bellediği kuramların ve aşılamaz 

kuramcı babalarının nükleer atık soğutma suyunda vaftiz edilen, hafif kekremsi lezzetiyle 

‘efenim şimdi biz psikologlar’ diye cümleye başlamayı seven,  empatik zorlamalı ilgili gözler ve 

sırıtkan bir suratla ortalıkta dolanan yeni nesil insan mühendisidir. Kendisinin ne olduğu dışında, 

her şeyi bilme programıyla yüklü gelir.  

Radyoaktif Mermi: Seyreltilmiş Uranyum içeren bu mermiler, Bosna’da ve Irak’ta bol miktarda 

kullanılmıştır. Ama endişeye mahal yok, seyreltilmiş olduğu için rahatlıkla kurşunun önüne atla-

yabilirsiniz. Ölseniz bile radyoaktif kirlenmeye maruz kalmazsınız. 

Nükleer Başlıklı Füze: Cahil, yoksul ve doğal olarak gereksiz insanların, push to kill (bas ve öldür) 

yöntemiyle uzak mesafeden itlafı için kullanılan teknoloji harikası silah. Bulursanız derhal alın, 

çatıya yerleştirin. Hiç olmazsa anten niyetine iş görür. 
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FİLM -SİNEMA 

Pu-239: Scott Burns’un 2006 tarihli bu filmini izlemenizi öneririm. Çalıştığı nükleer reaktörde radyoaktif kirlenmeye 

maruz kalan işçi Timofey Berezin sınırlı ömründe ailesinin geleceğini dert edinerek, ilginç bir çözüm denemek ister. 

Ancak içine daldığı toplumsal-siyasal sistemin öğütücü çarkları ve her gün biraz daha artan radyoaktif bozunma 

Berezin’i yavaş yavaş kemirmeye başlar. Nükleer şifalıdır, azı karar çoğu zarardır diyenlerin bu filme göz atmasında 

fayda olduğunu düşünüyorum. 

 

 

MÜZİK 

2005 yılında kanserden vefat eden arkadaşımız Kazım Koyuncu’nun Viya! isimli albümünden dem vuralım bu hafta.  

Dönemin sanayi ve Ticaret bakanı Cahit Aral’ı hala turp gibi yapan ama Kazım’ı ölüme götüren radyoaktif kirlenme-

ye karşı arındırıcı etkisi olan bu albüm 11 parçadan oluşuyor. Bir kısmı otantik Laz türkülerinden derlenen albüm 

müzikal anlamda işitsel bir şölene dönüşürken, Kazım’ın seslere sinen muhabbeti de ayrı bir keyif sunuyor. Dinler-

ken kendinizden geçip deli horon tepecekseniz, etrafınıza dikkat edin lütfen.  Halaydan kopup tek başınıza coşkulu 

figürler yapmayın, kurallara itaat edin, uyumlu olun, normal kalın. Ölümünden 1 ay sonra bana çelenk göndermiş 

olan Kazım’a (ki bunu nasıl becerdiği büyük muammadır!) ayrıca buradan ve ilk defa kamuoyu önünde teşekkür 

ediyorum. 

 

 

         MESLEKTEN ESER 

Psikiyatri ve psikolojinin pozitivist karaktere sahip ve meşruluğu sadece batı etnosentrizminden menkuli, çarpık ve 

genellikle de pek iş görmeyen kavramsallaştırmaları ve tanı kategorileri, insanı ve onun sıkışmışlığını anlamlandır-

mada hayli kısır kalmaktadır. Zira bu insan tanımı, adeta zaman ve tarih üstü bir insanı anlatır. Oysa içinde yaşadığı-

mız zamanın ve kültürün gerek anlamlandırmada gerekse açıklama gayretlerinde önemli bir etkisi vardır. Yani her 

kültür DSM-4’ün kutsal buyruklarına uygun sıkışmışlık üretmez. Tabii başı sıkışan DSM bu durumları atipik diye tu-

haf bir kavramla geçiştirmeyi tercih eder. Uzman ise durumu ısrarla DSM’ye uyarlamalıdır, zira kılavuzu olmaksızın 

ne bilimselliği ne de açıklayabilme gücü kalır zanneder. Bu durumda yaşantıya odaklanmak yerine, yaşantı kitaba 

uydurularak tanımlanır. Bir nebze farklı bir perspektife göz atmak amacıyla Psikiyatrist Kemal SAYAR tarafından 

derlenmiş olan Kültür ve Ruh Sağlığı : Küreselleşme Koşullarında Kültürel Psikiyatri isimli eseri tavsiye ederim. Ki-

tapta yaptığı iş üzerine kafa yorma zahmetine katlanmış uzmanların ilginç makaleleri yer alıyor. 

 

 

DERGİ 

Tema eksenli çıkan bir dergi hakkında bilgi vermek istiyorum. Keder, Şüphe, Öfke, Tutku gibi yaşantılar üzerine, 

çeşitli perspektiflerden yazıların yer aldığı dergiyi her yayınevinde bulmak mümkün olmasa da, internet üzerinden 

edinmek mümkün. Derginin ismi BAŞKA. Psikiyatri ve Düşünce Dergisi alt başlığına sahip olan dergiye göz atmak 

keyifli olabilir. 

ENVAİ ÇEŞİT  
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Oğuz Atay, Tutunamayanlar isimli 
eserini 1972 yılında yazdı.  
Atay’ın her biri bir diğerinden 
kıymetli eserleri yaşarken pek ilgi 
görmedi. Günlüğüne, ‘Ben hâlâ 
buradayım ey okur, sen 
neredesin?’ diye yazan Atay yıllar 
sonra popüler oldu. Hayatında 
hiçbir şey için bedel ödememiş ve 
savrulmamış birçok insan kendisini 
Tutunamayan zannetti.  
Tutunamayanlar furyası geçti, 
içimizde hoş bir sada kaldı, baki 
kalan bu yazardan. Varoluşumuza 
tercüman olan Atay’ı sevgiyle 
anıyoruz. 

 

Ruh Hastalığı: Delinin varsayılan hastalığı sadece toplum için sorundur. Hastalık denilen hal  kendisi için çözümdür. 

 

Psikiyatrik Tedavi: Toplum, din, aile , devlet önce her tür suçluluğu yaratır sonra da, psikiyatrla, din adamıyla rahat-

latmaya çalışır. belki de suçluluğun kaynağı onlar ve ipe sapa gelmez doğrularıdır. Şimdi düşünelim: Kurda kuzu 

emanet edilir mi hiç?  

 

İnsan Türü: Aklı başında (bu çok mühim) bir şey tarafından şöyle sıkıca sarsılması gereken tür. Bu sefil hayatı bırakın, 

gereksiz yere taşıdığınız mutsuzluğunuza bu kadar tutkuyla bağlanmayın. Şimdiden çözüm sunuyoruz: Delirin! 

 

Akıl Hastanesi: Modern toplama ve düzeltme kampı. 

 

Bilinçli Deli: Deli Devrimi’ni örgütleyecek entelektüel donanıma ve yeterli sayıda huniye sahip delidir. Hikmet Kıvıl-

cımlı ne demişti: ‘İşçiyi bilinçlendirmek, dolmayı pirinçlendirmeye benzemez.’ Bu nosyondan hareketle, deliyi bilinç-

lendirmek, aklı kireçlendirmeye benzemez. 

 

Sosyal İntihar: Doğası gereği yaşamın ta kendisidir. Uzun, ilginç ve seyirlik. Asosyal bir insan için yapmacık rollerin 

sahneye konduğu, basmakalıp toplumsal ritüellerle bezenmiş her tür ortamda itinayla gerçekleştirilir. 

 

Ruhun Ölümü: Ezelden ebede, sonsuz bir şimdinin içinde sıkışmaktır. Şizofren derler bu insanlara. Ama ondan beteri 

çıkar ve akıl adına ruhun köle edilmesi ya da satılığa çıkmasıdır. 

ŞAMANIN VAAZLARI 

Sonra, kendi kendime konuşuyorum: Kışlık sarayım-da, Olric’le konuşuyorum. İkimiz de üşümeye başla-dık. Sıcak ülkelerden kaçtık; soğuk ülkelerde üş-yoruz. Durmadan dudaklarımı oynattığım için, beni garip bakışlarla süzüyorlar. Beni neşelendir 
Olric, diyorum.  

Olric’se, deliler gemisinden söz ediyor bana. Onun da kararlılığı kalmadı. Garip hikâyeler anlatıyor. Dediğine göre, geçen gün kaldırımda yattığını gör-düğümüz adam saralı değilmiş: Hazreti İsa’ymış. Bizi denemek için, öyle boylu boyunca yatıyormuş. Yumruklarını yalandan sıkmış; gözlerini, bizi al-datmak için yummuş. Ben bütün bunlarla başa çıka-
mam Olric, diyorum.  

Sonra, Olric’le birlikte istediğimizi yapacağız. Romanlar yazacağız: bitip tükenmeyen romanlar.  
“Tutunamayanların Sonu”, “Tutunamayanların Dönüşü” gibi. Tutunamayanların romanı biter mi? 
Kabulümü rica ediyorum sayın yargıçlar. Hüsnü Be-yin oğlu ve mühendislikten emekli Turgut Özben’in kabulünü rica ediyorum. Yetersizliğimin kabulünü rica ediyorum. Beni anlamanızı, bana aranızda yer vermenizi rica ediyorum. Geriye dönemeyeceğim bir yola çıkmış bulunuyorum.  

HAYAL MUHAFAZASI 

Copyleft! 
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Faşizm, 

atılan ilk bombalarla başlamaz, 

her gazetede üzerine bir şeyler yazılabilecek olan terörle de başlamaz. 

faşizm, 

insanlar arasındaki ilişkilerde başlar, 

iki insan arasındaki ilişkide başlar. 

İngeborg BACHMANN 

 

Ben bir kaçağım 

doğduğumda,  

beni kendime hapsettiler,  

fakat kaçtım. 

şimdi ruhum beni arıyor,  

tepeler ve vadiler boyunca. 

umarım ruhum, 

beni asla bulamaz. 

Fernando  PESSOA 

SÖYLENMEYENLER 

ÇOCUK PSİKANALİZİ  

GÜNLERİ 

 

Bebeklikten Erişkinliğe: Do-

nald W. Winnicott’un Kuramı 

 

Tarih: 1-2 Nisan 2011 

Yer: İstanbul Psikana-
liz Derneği 

Yrd. Doç. Nevin Eracar  

 

Sanat Terapisi ve Yara-
tıcılık Eğitimi 

 

Tarih : 16-17 Nisan 
2011 

Yer: Olgu Psikolojik 
Danışmanlık / Ankara 

Prof. Öget ÖKTEM TANOR 

 

Genel Nöropsikolojik 
Değerlendirme 

 

Tarih: 3 Nisan 2011 

Yer: TPD İstanbul Şube-
si 

İLAN TAHTASI 
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Sevgili PSİKO-Z okurları 

Seyyar Tezgahı adını verdiğim bu bölümde sizden gelen yorum, yazı ya da ilginç notları paylaşmak istiyorum. 

İlki Sinem BİÇER isimli bir meslektaşımızdan geliyor. Malum olduğu üzere Haylaz Kabile’nin Feyzbok üzerine bir 

yazısı vardı. Sinem BİÇER bu nedenle bu yazıyı benimle paylaşmak istemiş. Yazıyı kendisinin izniyle yayınlıyorum. 

Geçen gün arkadaşımın feeyzbok ( en sevdiğim sapkınlık sitesi ) profiline bir mesaj geliyor. Zat-ı muhterem ( S.Y, İst. 

Üni. PDR mezunu, Başkent Üni.'de bir dönem çalışmış ), kendini psikolog olarak tanıtıp arkadaşımın resmine, miza-

cına yönelik envai çeşit yavşaklıkla atıfta bulunuyor.  Alın size atılan mesaj. Ben çok eğlendim fakat bir o kadar da 

sinirlendim :  

''  MERHABA .... (X )HANIM İZNİNİZ OLMADAN PROFİLİNİZİ İNCELEDİM. TESADÜF SONUCU ARKADAŞIMI ARARKEN 

SİZİN SAYFANIZ AÇILDI OKUDUM DUVAR YAZILARINIZI. KENDİNE GÜVENİ OLAN BİR RESİM SENDROMU YAKALA-

DIM SAYFANIZDA RESMİNİZDEN. ÖZ GÜVENİ TAMAMLAMIŞ BİR BAYANSINIZ HİSSEDİYORUM Kİ İŞ HAYATINIZDA 

AYNI İSTİKRAR DEVAM EDİYORDUR .RESMİNİZDE ŞU DİKKATİMİ ÇEKTİ, MİMİKLERİ ÖNEM VEREN VEDE GÖZLERLE 

KONUŞMAYI BAŞARAN BİR HANFENDİ EDASI VAR OLDUĞUNU GÖZLEMLEDİM. USTA BİR RESSAMIN ÇİZMİŞ OLDU-

ĞU HOŞ BİR TABLOYU CANLANDIRIYOSUNUZ SAYGI DUYDUĞUMU BİLMENİZİ İSTEDİM . BİR PSİKOLOGDAN BUNLA-

RI DUYMAK UMARIM CANINIZI SIKMAMIŞTIR (X) HANIM .SAYGILARIMLA .UMARIM TANIŞMA FIRSATI YAKALANIR 

AYNI KAREDEN BAKIŞ AÇISI YAKALIYCAMIZ DETAY OLDUĞUNDAN EMİNİM SAYGILARIMLA    '' 

Kısa Yorumumuz: Ruh Sağlığı Uzmanlarının pişkini de ayrı bir lezzet oluyor hakikaten. 

 

 

Haylaz Kabile’nin: HAYLAZ KABİLE FEYZ BOK’A NEDEN AŞIK OLDU? yazısı için bakınız: 

http://haylazkabile.blogcu.com/haylaz-kabile-feyz-bok-a-neden-asik-oldu/2689399 

 

İkinci yazıyı ise ‘PSİKO-Z a Mektup’ başlığıyla Barış Özgen ŞENSOY göndermiş. Barış’ın yazısını iznini almadan yayın-

lıyorum, zira PSİKO-Z a göndermiş zaten. 

 

BABANIN YASASI VE LİBİDİNAL BİR AKIŞ ALANI OLARAK PSİKOZ 

Eğer babanın yasası olmadığında psikotik oluveriyorsak, yani dünyayla aklıselim bir ilişki kurmanın tek yolu babanın 

yasasını kabul etmekse, neyleyim ben öyle gerçekliği? Tamam, eyvallah, diyelim ki babanın yasasını kabul etmek 

asla bir boyun eğiş değildir; hatta ki bir boyun eğiş olsa bile mükemmel bir boyun eğiş olamaz; ve hatta diyelim ki, 

onun mükemmel bir boyun eğiş olamayışı ona içkindir ve diyalektiğin zorunluluğudur, değişimin apriori oluşunun 

koşuludur, belki de tinin ta kendisidir: Ama o zaman, babanın yasasının sınırlarını aramak, babanın dilinin imkânları 

zorlamak nedir? Yani psikoz, bir yandan gerçeklikle pazarlık masasına oturamamaktır diyelim; peki bir yandan, ger-

çekliğin pazarlık masasına oturmamak niye olmasın? Yani babanın yasasının hiçliğine yenilmek yerine, babanın ya-

sasının sınırlarını zorlamanın hazzı niye olmasın? Yani psikoz neden bir yenilgi olsun da, bir zafer olmasın? 

Psikozun sınırlarına koşma cesareti olmayanlar (babanın dilinin sınırlarını düşünmeyenler) dönüp psikozu tanımla-

maya kalkınca, psikozun bir eksiklikten başka bir şey olma şansı kalmıyordur belki. Psikoz, bir önyargının sistematik 

meşrulaştırılması için bir pisliğe dönüştürülmüştür belki. 

Artık sadece Goregrind dinlemeyi bir ihtimal olarak önüne koyanları ciddiye almalıyım belki. 

SEYYAR TEZGAHI 

http://haylazkabile.blogcu.com/haylaz-kabile-feyz-bok-a-neden-asik-oldu/2689399C:/Users/OKTAY/Documents/Alınan%20Program%20Dosyaları

