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Oktay Şılar /Klinik Psikolog 

 

Sevgili PSİKO-Z Okurları  

Dergimiz,  ilk sayısındaki ‘gayri periyodik çıkar ‘ mottosuna sadık kalarak, yayın düzenliliği konu-

sunda ne kadar tutarlı olduğunu hepimize bir kez daha göstermiştir. Her ne kadar ifade paradok-

sal mesaj içerse de, bu durumu kısa psikoterapiyle iştigal eden meslektaşlarımıza bırakıp uzun 

ayrılığımızda neler olduğundan bahsedelim. 

PSİKO-Z en son, Nisan 2011’de 5. sayıyla ortalıkta arz-ı endam etmişti. O dönemde gündemimiz-

de Meslek Yasası süreci ve buna paralele Türk Psikologlar Derneği’nin girişimleri ve Meslek Hak-

kı Platformu’nun bazı çalışmaları vardı. Sonuç itibarıyla biraz şekilsiz olsa da TPD mesleki tanım 

noktasında bir noktaya getirdi çalışmasını. Meslek Hakkı Platformu ise yaptığı basın açıklamala-

rından sonra dağıldı. 

Bu süreç eleştirel psikoloji kulvarındaki gelişmelerin ve örgütlenmelerin, niyetlerin ve motivas-

yonların hayli zayıf, indirgemeci ve parçalı olduğunu öğretti bize. 

PSİKO-Z’ u bu dönemde nadasa bırakma, fidan ekimi ve aşılama dönemine aldık biz de. Nelerin 

öncelikli olduğunu bir kez daha değerlendirdikten sonra kendi kulvarımızda, kendi rengimizle 

sesimizi duyurmanın daha hayırlı olduğuna kanaat getirdik. 

TPD Van Depremi sonrasında da hızla organize olarak, psiko-sosyal destek çalışmalarını başlattı 

ve sürekliliğini sağladı. Bölgede çalışma yürüten tüm arkadaşlarımızı saygıyla selamlıyoruz. 

Van Depremi psikologların fikir  yürütmekten imtina ettiği ilginç bir süreci daha tetikledi. İnsanla-

rın sadece Kürt oldukları için böylesi bir ızdıraba müstehak olduğunu söyleyen ırkçı-faşist söy-

lemler ve onların karnından konuşan şakşakçıları, ruhlarındaki bütün karanlığı ortaya serdiler. Bu 

olguyu basit bir şey gibi geçiştirmemek gerekiyor. Bu insanlar arkadaşımız, mahalle komşumuz, 

işyeri arkadaşlarımız. Ve biz bu insanlarla yan yana yaşıyoruz. Maraş, Çorum, Sivas katliamlarının 

çok da uzak olmadığını, tam da yanımızdaki insanların bu vahşeti kotardığını hiç unutmamak ve 

bunun üzerinde çalışmak gerekiyor. Nefret suçunun ne olduğunun bilinmediği devlet böyyühleri-

mizin durmaksızın nefret suçu işlediği bir ülkede bunu yapmanın çok da kolay olmadığını da id-

rak etmek lazım. 

N.Ç vakası olarak bilinen ve adalet kurumlarının toplumsal vicdanı boydan boya kana bulayan 

dehşet kararı arkasından Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türk Psikolog-

lar Derneği  ortak bir açıklamaya imza koyarak bu konuda mesleki-vicdani görevlerini ifa etmiş-

ler, daha önceki süreçlere göre daha tutarlı bir duruş sergilemişlerdir. Bu açıklamayı aşağıdaki 

linkten okuyabilirsiniz: 

http://www.psikiyatri.org.tr/presses.aspx?press=333  

Bu zaman zarfında, önemli bir boşluğu doldurmaya aday olan, kendi çevresinin diliyle ‘bilgiyle 

muhabbetli’ olan bir dergide şimdilik yayınına ara verdi. AKIL DEFTERİ dergisi İDEOLOJİ ve RÜYA 

temalı 5. sayısıyla yayınını durdurdu. Derginin hali hazırdaki tüm sayılarına ulaşmak mümkün.  
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BU SAYIDA 
GECİKMİŞ BİR HASBIHAL... 
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HAFTALIK PSİKOLOJİ BÜLTENİ: 6 

"Ben Ernesto'ydum 

sadece Ernesto, 

sizde sadece bir şey 

olarak var 

olursunuz. Che 

olmayı kendim 

istedim" 

ERNESTO CHE  GUEVARA  

ÖLÜMÜ: —— 

http://www.psikiyatri.org.tr/presses.aspx?press=333
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FİLM -SİNEMA 

 

Film önerimiz biraz da kaçınılmaz olarak mesleki eksenden olacak. Dead Ringers, M. Butterfly, Naked Lunch, Crash, 

eXistenZ gibi hayli cüretkar filmlere imza atmış olan David Cronenberg, 2011 tarihli Dangerous Method isimli fil-

miyle, psikoterapi tarihinin iki önemli figürü olan Carl Gustav Jung ve Sigmund Freud’un ilişkilerinin bir kesitine, 

Sabina Spielrein vakası üzerinden eğiliyor. Başrollerini Keira Knightley, Viggo Mortensen  ve Michael Fassbender ‘in 

paylaştığı filmde Vincent Cassel’de Otto Gross rolünü oynuyor.  Otto Gross ilk dönem Freud’un çevresindeki parlak 

isimlerden birisi, kolay geçiştirilen ama çok ilginç bir analist aslında. Freud karşısındaki tezleri de hiç zayıf değil. 

Filmde Otto Gross’u sadece bir baştan çıkaran rolünde görüyoruz ama hiç olmazsa yönetmenin bir kez daha herke-

sin pas geçtiği ayrıntıyı yakalamasındaki başarısını takdir ediyoruz. 

KİTAP 

Kışa melankolik bir adım atmak istiyorsanız yanınıza alabileceğiniz en iyi yol arkadaşlarından bir tanesi de şüphesiz 

Fernando Pessoa olacaktır. Portekiz edebiyatı deyince akla ilk gelen isim olan Pessoa’nın Huzursuzluğun Kitabı 

isimli eseri mutlaka  okunması gereken bir kitap. Edebiyatçıların, ruh hallerini bizlere oranla ne denli derinlikli algı-

layıp, dillendirebildiklerini görmek ne kadar güzel. 

..Kimilerinin hayatta büyük düşleri vardır ve ona ihanet ederler. Kimilerinin hayatında en ufacık bir düşe yer yoktur 

gene de ihanet eder ona... 

MÜZİK 

Madem melankoliden yola çıktık, Marianne Faithfull’un 1995 tarihli A Secret Life albümüne değinelim. hayli sıradışı 

bir yaşam öyküsü ve kendi olma cesaretine sahip olan yaşlı diva, bu albümde hayli karamsar tınılarla karşımıza çıkı-

yor ancak, bir sonraki Faithfull albümünde tamamen başka bir yüzünü görmeniz de mümkün. Bir anekdot aktara-

yım: hayli femme-fatal bir algı yaratan Faithfull Paris’tedir. Bir Franszı asilzade kendisince ince bir kur dansı başlatır 

ve şöyle bir diyalog gelişir: 

- Madam siz ve Paris, birbirinize çok benziyorsunuz. İkinizin üzerinden de ordular geçti ama hala ihtişamlı bir güzel-

liğe sahipsiniz. 

- Beyefendi teşekkür ederim ama benim için sadece bir tabur diyebiliriz.  

(Faithfull’un müthiş varoluş muhabbeti ve kendi oluşunu takdir etmemek elde değil) 

 

         MESLEKTEN ESER 

Biraz kıyıda kalmış, sesini pek duyuramamış bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Psikanalist, Psikiyatr Erdoğan ÇA-

LAK’ın, ‘Öfkeden Sevgiye Üç hakim Duygu’ isimli eseri Barış İlhan Yayınevi tarafından basıldı. Çalak ebeveyn-çocuk 

ilişkisi içinde çocuğun ruhsal dinamiklerinin nasıl bir seyir izlediğini ve buradan ilişkisel alana ya da ruhsal gerçekli-

ğimize hakim duyguların nasıl yuvalandığını hayli derli toplu anlatıyor. Bakmak da fayda var diye düşünüyorum. 

 

DERGİ 

PSİKEART  dergisi Aralık 2011 sayısında KORKU temasını içeren bir formatta yayınlanacak.  

ENVAİ ÇEŞİT  
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HATIRLANMAYAN FİKRİ 

 

Tam uyanmaya yakın, hakikati bizi tümüyle tatmin edecek açıklıkta rüyamızda gördüğümüz bildiğimiz anlar vardır. 

Kimi zaman varoluşumuzun sırrını ifşa eden bir yazı görünür aniden; kimi zaman buyurgan bir jestin eşlik ettiği ya 

da çocuksu bir şarkıda tekrarlanan tek bir sözcük, gölgelerle kaplı koca bir alanı aydınlatır bir anlığına, yeniden bu-

lunmuş ve kesin her detayı yerli yerine koyar. 

 

Uyandığımızdaysa, rüyamızdaki imgeleri tüm keskinliğiyle anımsasak da yazı ve sözcük hakikatin gücünden yoksun 

kalmıştır. Büyü gitmiştir artık, anlamlarını kavramaktan yoksun, üzüntüyle okşarız onları. Rüya bizim rüyamızdır 

ama özü açıklanamaz biçimde noksandır; gözümüz iyice açıldığında, artık giremediğimiz topraklara gömülmüştür. 

 

Nadiren de olsa tümüyle bize açık olması gerekenleri görebilecek kadar hızlıyızdır; bu da rüyanın sırrının başka bir 

yerde başka bir zamanda yattığı şeklindeki boş inancımızdan başka bir şey değildir: tam uyanırken zihnimizde çaktı-

ğı anda rüya bütünlüğü içinde vardır. Bize rüyayı veren hafıza, onu körelten yokluğu da verir: Tek bir hareket ikisini 

de ihtiva eder. 

 

Aynı şey gayri iradi hafıza için de geçerlidir. Bu durumda, unutulan şeyi bize geri getiren hafızanın kendisi unutkan-

dır ve bu unutkanlık onun ışığıdır. Ne var ki, sırtına binen özlem yükü de buradan gelir: Bir mersiye notu her insanın 

hafızasının derinliklerinde öylesine ısrarla titreşir ki, en uç noktasında, hiçbir şey anımsamayan hafıza en güçlü hafı-

za olur.  

 

Rüyanın ve hafızanın çıkmazlarını bir sınır ya da zayıflık olarak görmektense, bunun ne olduğunu hakkıyla teslim 

etmeliyiz: Bilincin yapısına dair bir kehanet. Söz konusu olan, deneyimlediğimiz ve sonra unuttuğumuz şeylerin ku-

surlu bir biçimde bilince geri dönmesi değil, bizim bu noktada daha önce var olmamış bir şeyin, bilincin yuvası olan 

unutkanlığın içine girmemizdir. İşte bu yüzden mutluluğumuz hasrete saplanmıştır. Bilinç kendi içinde bilinçdışının 

imasını barındırır ve bu ima tam da onu mükemmel yapan şeydir. Bu, son kertede, tüm dikkatin düşüncesizliğe me-

yil ettiği anlamına gelir; bu düşünce ise en üst noktasında bir titremeden ibarettir. Düşler ve hatıralar, yaşamı ve 

sözcükleri ejderha kanına daldırır,  bu şekilde onu korunaklı kılarlar. Zihinde belirmeden bir hatıradan diğerine atla-

yan hatırlanmayan, aslında, unutulmayandır. Bu unutulmayan nisyan, dildir, insanın sözüdür. 

 

Rüyanın kendi noksanlığından türettiği bu vaat, bizi düşüncesizliğe döndürebilecek kadar güçlü bir berraklık vaadi, 

bizi çocukluğa döndürebilecek kadar başarılmış bir dil vaadi, kendisini ‘idrak edilemez’ olarak görecek kadar ege-

men bir aklın vaadidir. 

 

GİORGİO AGAMBEN 

ENVAİ ÇEŞİT  
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Üstad TURGUT 
UYAR’dan birkaç 
mısra. 
 
Hüsran ve delilik 
dillenseydi, o ani 
çöküş kendine avaz 
bulsaydı, psikiyatik 
hastanelere 
depoladığımız 
insanlar da böyle der 
miydi? 
 

Eğer insanlık durumu enerjilere dair bir düzenleme, alışveriş ve bağımlılık hali ise, bir savaşçı erk için gereken tek 

şeyi hesaplar: Kazanmayı. 

 

 Kazanmak egonun bitmek bilmeyen düşkün açlığını beslemek için değil, içsel sözleşmeleri feshedip billurlaşmak 

içindir. Zira kazanırken amaç diğerinin kaybetmesi değildir. Her türlü alışkanlık bağımlılıktır, ister güç, ister uyuşturu-

cu, isterse din olarak belirsin. bizi evcilleştiren, ruhumuzu 'kolektif' denilen şeytana peşkeş çeken, duyularımızı ka-

rartan, bizi sevgisizlik, yalnızlık, ceza ve ölümle tehdit eden de bu bağımlılıklardır. 

 

 Ustalar ve gurular ve şeyhler ve liderler de diğer aldatıcı, sahtekar bağımlılıkların çığırtkanlarıdır. Ağzı açık akvaryum 

balıkları gibi onları dinlemektense, dürüstçe kendi varoluşunun sorumluluklarına sahip çık.  

Bizden tüm yaşamımızı talep eden, sapkınlıkları, yasaları, inançları ve sorgulamadan giydiğin elbiseleri çıkart.  

 

Ustayı aramaktansa içindeki maymunu izle. Zen zihni bir muz gibi parlayacaktır, korkma, ısır ve tadına teslim ol, suç-

luluk ya da bağımlılık hissetmeksizin.  

sadece ol.  

ol ve öl. 

ŞAMANIN VAAZLARI 

..niyetim bin yıl direnmektir bu halde bile 
romaymış, bizansmış,cumhuriyetmiş,bilmem ney-

miş,bahane.. 

.hangi budala söylüyor artık bu sözleri.. 
el ettim birisine, bir başkasına giymediğim şapkamı 

çıkarttım.. 
..ne dağları tanıdım, ne denizleri ne öte beriyi.. 

geceniz bereketli olsun, gününüz sağlam 
ben geldim gittim işe yaramayan şeyler topladım 
kancalı iğne, balık oltası, tabanca, bomba filan 

dağ gölgesi, köşebaşı , odun ve duman... 
bu arada başağı tanrı bildim, mührümle onayladım 

ağaçlara ve otlara çocuklar gibi baktım 
kurda kozaya öyle, kalem kağıda öyle 

derken bir ihanet gibi vurdu gözüme her şey 

anlatamam. 

 

ilaç milaç bok püsür 

şuramda bir şeyler var 

sahiden bir şeyler var 

haykırmadan anlatamam. 

HAYAL MUHAFAZASI 

Copyleft! 
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YENİ YETME NEO-LİBERAL GAZETECİLER VE CHE DÜŞMANLIĞI 

 

Yeni  palazlanıp medyatikleşen, bilmediği her konuda ahkam kesen, anlamsız biçimde günde beş vakit sola küfür 

eden, bu proje gazetecilerden birisi Ernesto Che Guevara’nın barbar ve yamyam olduğunu söylemiş. Bir simge ola-

rak öldürmeye ve anlamaya asla gücünün yetmeyeceği birisine duyduğu bu vahşice öfkeyi ayrıca değerlendirmek 

lazım tabii. AKP hariç herkesin kan emici ve dökücü vampir olduğunu zannettiği Fantastic Role Playing bir dünyada 

yaşayan bu kadına bizim de bir sözümüz olur elbette: 

 

1) Demek ki, Marx'ın bahsettiği 'komünizm hayaleti' hepsini inceden gıdıklıyor. 

2) Che Bolivya'da yakalandığında, kontrgerilla ve CIA timleri tarafından işkenceye maruz bırakılıp, infaz edilmiş-

tir. Hatta yıllardır tartışmalı olan konu Che'nin ellerinin kesilmiş olduğudur. Şimdi, bu uygulamalar senin uy-

gar kapitalist efendilerin, dost ve müttefiklerin, Amerikan rüyasındaki dostların tarafından gencecik bir insa-

na yapıldı. Yani kim barbar iyi öğren. 

 3) O barbar ki, gazetede köşe tutmak  gibi makam sevdası yerine, Küba devriminden sonra Sağlık Bakanlığı'nı bıra-

kıp, Bolivya’da kurtuluş mücadelesine katıldı, hem de hiç tanımadığı insanlar için. 

 

Son söz Che’nin kendisinden: ‘Arkamdan konuşmaya devam et. Çünkü karşıma çıkacak kadar büyük değilsin’ 

 

Şimdi, söyle ne inandırıcılığın kalır, her günün insanı olmak dışında. 

SÖYLENMEYENLER 

Maurice Apprey 

 

Tıpkı Babası Gibi Bir Çocuk 

Öldürmüş Olan Bir Analizan 

Baba İşlevini Kendine Mal 

Etmek Üzere Babasıyla Nasıl 

Özdeşleşir? 

Tarih: 3 Aralık 2011  

Yer: Psike İstanbul 

AGAPE FİLM ÇALIŞMALARI 19 

Kayıp Otoban 

Klinik Psikolog Oktay ŞILAR 

 

Tarih : 15 Aralık 2011  

Yer: Agape Danışmanlık Mer-

kezi 

Saat: 20:00 

PSİKE İSTANBUL 

 

Psikanalitik Bakışlar: 5 

BABA İŞLEVİ 

 

Tarih: 10-11 Aralık 2011 

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Kül-

tür Merkezi 

İLAN TAHTASI 
 


