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ÖNSÖZ

Bu kitap güler yüzlü, empatik ve sıcakkanlı bir psikanalistten söz ediyor. Benim de hastalarından biri olduŠum
bu psikanalistin adı Didier Anzieu. Size bu kitapta, onunla analiz sürecimin çarpıcı anlarını, sorgulamalarımı, çekincelerimi ve mutlu anlarımızı anlatacaŠım. Okuyucu,
birbirini tamamlayıcı nitelikteki bölümlerden, birinden
ötekine geçiş yaparak da faydalanabilecektir.
Bu kitabı yazmamın asıl nedeni, psikanalizin üzerine
yerleşmiş olan ve beni dehşete düşüren bir görüntü:
Freud’a ait, Yunan tragedyalarındaki aŠızları aşaŠı doŠru sarkmış maskeler gibi, ciddi ve üzgün bir resim. Pek
çokları bilmez ancak Freud o dönemde çene bölgesini
kemirmekte olan bir kanserle mücadele etmekteydi. Ve
bu görüntünün, analistin üzerine bir hastalık gibi yerleşen bir kimliŠin oluşmasında önemli bir payı olmuştur:
soŠuk ve mesafeli, kendisine sorulan sorulara sıklıkla
hatta asla yanıt vermeyen ve genellikle hastalarına küçümseyici bir ebeveyn gibi yaklaşan bir analist kimliŠi.
Peki, bu görüntü gerçeklikle uyuşur mu? Elbette her
zaman deŠil, ama kabul edelim ki çoŠunlukla evet. Acaba bir cerrahın bedendeki yaraları iyileştirmek için ihti-
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yaç duyduŠu steril eldiven ve maskeler gibi, psikanalistin soŠukluŠu da ruhun yaralarını iyileştirmek için bir
gereklilik midir? Benim analistim böyle düşünmüyordu.
Üstelik seksenli yıllardan başlayarak, Manş’ın öte yanından bizlere ulaşmakta olan yayınlar da Anglosakson
analistlerin başka türlü çalıştıŠını göstermekteydi. Ancak bu özellik sorgulanmak yerine, çoŠunlukla onların
hatalı kuramlarının bir parçası olarak açıklanıyordu…
Buna karşılık, bir hastanın sorduŠu soruyu yanıtlamayı
reddetme, hatta yöneltilen soru karşısında tamamen sessiz bir tavır takınma, bazı Fransız psikanalitik topluluklarda etkili bir çalışmanın koşulu, hatta kanıtı olarak
kabul görmekteydi.
Psikanaliz o dönemde, psikiyatrinin göz ardı ettiŠi ya
da yetersiz kaldıŠı ruhsal rahatsızlıklar için tek iyileşme
yolu olarak görüldüŠünden olsa gerek, yardım arayan
kişiler psikanalistin bu soŠuk ve mesafeli haline uyum
saŠlamaktaydılar. Onlar için mutluluŠun bedeli buydu.
Ancak son birkaç yılda her şey deŠişti: Bilişsel ve davranışçı yöntemlerin yaygınlaşmasıyla ruh saŠlıŠı alanında sunulan tedavi hizmetleri hayli çeşitlilik kazandı.
Aynı zamanda, tüketiciler farklı alanlardaki ücretleri
karşılaştırmaya, saŠlık yardımları ile ilgili bilgi edinmeye ve sunulan farklı ürünlerin verimliliŠini ölçen testleri
araştırmaya teşvik edildiler. Kuşkusuz psikanalistler de
bu yeni kurallar düzeninden nasibini alacaktı. Pek çoŠu
bunun hızla farkına vardı. Freud’dan esinlenen pek çok
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yöntem, bugün çeşitli deŠerlendirmelerden geçiriliyor.
Buna paralel olarak, psikanalizin temelleri ile ilgili kuşkuya kapılan klinisyen sayısı da gün geçtikçe artıyor.
İçinde yaşadıŠımız kültür, bir dönüşüm sürecinden geçti. Bugün çaŠdaşlarımızın ruhsal işleyişleri Freud’un
döneminde hâkim olanlardan çok farklı; sıkıntıları ve
beklentileri de öyle. Üstadın ortaya attıŠı birtakım kavramların, yalnızca ele almak istemediŠi -veya o dönemde
ele alamadıŠı?- soruların üstünü örtmek için oluşturulmuş olduŠu izleniminden söz etmeye gerek bile yok.
Didier Anzieu, üçüncü kuşak Fransız psikanalistleri
arasında yer almış ve özellikle savaş sonrası, bu disiplinin açıklık ve yenilik anlayışıyla gelişmesine çokça katkıda bulunmuştur1. Buna raŠmen, eseri kuramsal olarak
biliniyor olduŠu halde, benim de burada bahsetmek istediŠim klinik uygulaması pek de tanınmamaktadır.
Onun klinik uygulaması, kendi çalışma şeklimi besleyerek beni hafifletmesinin ötesinde, bana göre psikanalizin
içinde yer aldıŠı bu kaçınılmaz yenilenme sürecinde
güncel tartışmaların tam kalbinde önemli bir yere sahiptir. Bedenin, bakışın ve duyguların terapi ilişkisindeki
yerinin yanı sıra, geçmişten yola çıkarak bugünü açıklamaya çalışan yorumlamanın deŠerini de sorgulamaktadır. Zira nörobilim çalışmalarının göstermekte olduŠu

1

Psikodrama çalışmalarına ve grup terapilerine göstermiş olduŠu ilgiden
de anlaşıldıŠı üzere.
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gibi hatıralarımız, bugünün etkisinde durmaksızın dönüşüme uŠramaktadır.
Anzieu’nün söylemlerini buraya aktarırken kendi notlarımdan faydalandım: o dönemde Doris Lessing’in
“Carnet d’Or” eserinin sıkı bir hayranıydım2. Ancak Didier Anzieu ve ben, kuram üzerine oldukça az konuşurduk: o nedenle burada okuyacaŠınız yorumlar tamamen
benim sorumluluŠum altındadır. Bu kitapta size, pek
çoklarının kuramsal temelleri ve uygulamasının gözden
geçirilmesinin kaçınılmazlıŠı konusunda hemfikir olduŠu psikanalizi, bugün nasıl ele aldıŠımı anlatacaŠım.

2
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D. Lessing [1980], Le Carnet d’or, Le livre de poche, Paris, 2007. Altın
Defter, Türkçeye çev. A. Çelik, Can Yayınları, İstanbul, 2016.

