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                                                              Stefano Bolognini   

 

“2015: DEĞİŞEN DÜNYADA PSİKANALİZ” 

 

İnsanlar olarak yaşamımızdaki değişikliklerin karmaşıklığı; politik ve sosyal değişimler, teknoloji 

aracılığıyla olanaklı hale gelen yeni iletişim biçimleri ve kültürel eğilimler nedeniyle devam 

etmektedir, geleceğin iyi-bilinen öngörülemezliğini tekrar onaylamakla kalmamakta, şimdiyi yeterli  

gerçeklikle tanımlamayı bile zorlaştırmaktadır: ‘‘toptan tasavvur’’, bizim alanımızla sınırlı olsa da, 

kuşkusuz çok iddialı bir amaçtır.   

Bütün bunlara rağmen, IPA Başkanı olarak benim konumum; seyahatlerim ve meslektaşlar ve tüm 

dünyadaki kurumlarla süreğen alışverişim sayesinde; ‘‘bölgeler-arası’’ bir bakış açısıyla kapsamlı 

bir tabloyu size sunmaya ve bu alandaki belirli bilimsel ilgim olan bir ‘‘kuşaklar-arası’’ görüşü 

eklemeye dair bana özel bir fırsat (ve belki de görev) verir. 

Zaman kısıtlaması nedeniyle, bugün ileri süreceğim kanaatler şematik ve öz olacak, ve 

meslektaşlarla sonraki diyologlarınız aracılığıyla onların doğruluğu ve olası etkilerini derinlemesine 

düşünerek, hepinizi onları daha derinlikli bir şekilde araştırmaya davet ediyorum;  bu kanaatlerden 

bazıları herkesin arzularıyla uyuşmayabilir, ancak herşeye karşın düşünmeye ve daha fazla 

tartışmaya değerdir. 

 

NEREDEYİZ 

Ortalama bir psikanalistin genel bilimsel seviyesi (teorik bilgi, klinik beceriler ve zihinsel devinim), 

benim fikrime göre, yeni teknolojilerin bir sonucu olarak bizim alışverişlerimizin artan 

yoğunluğundan beslenmektedir. 

Psikanalitik makalelerin Internet aracılığıyla hemen yayılmasının kolaylığına ve burada, orada ve 

her yerde organize edilen sayısız konferansa rağmen, aşırı bir doygunluk yaratmış ve cesaretimizi 

kırmış olabilir (mükemmellik seviyesinde üretilen şeyin onda birini bile büyük ihtimalle kimsenin 

okuyamayacağını bilmek bizim narsisistik ideallerimizi hüsrana uğratmaktadır). Bunlarla birlikte, 

düşüncelerin ve deneyimlerin yayılmasının; her geçen yıl analistlerin çoğunun teorik bagajını ve 

zihinselliğini dönüştürdüğü ve zenginleştirdiği yadsınamaz. 

CAPSA [Analytic Practice and Scientific Activities Committee] tarafından temsil edilen ‘‘çapraz 

döllenme’’ modelinin, yeni kuşak analistlerde meydana gelen değişimi iyi sembolize ettiği 

konusunda ikna oldum ki bu analistler, yenilenmeye ve kendi ülkelerinde ve bölgelerindeki 

meslektaşlarının çalışmalarına dair bilgilerini ilerletmeye açıktırlar, ve – aklı karışmış teorik 

yozlaştırma ve yüzeysel bir seçmecilik etkilerinden korkanların mantıklı endişelerine saygı 

duyarak- Wallerstein tarafından tanımlanan çoklu gerçekliğin, kanıtlanmış tarihsel bir gerçeklik 

olmanın yanı sıra, analistin alet setine doyurucu bir zenginlik kattığını sanırım söyleyebilirim. 

Bunu; orijinal teorilerimize aktarımsal sadakatimizin (yalnızca teorik tartışmalar sırasında yoğun bir 

gerilimle yerleştirilen ve bazen kısıtlayıcı şekilde onları şartlayan) ‘‘teolojik’’ bileşeninin gevşediği, 

çözüldüğü ve çağrışımlara, fantazilere, duygusal gelişmelere ve meslektaşlar arasında öznellikler-

arası alışverişe olanak veren, yeni birşey doğuran uluslararası klinik tartışma gruplarında özellikle 
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fark ediyoruz: bunu, böyle bir deneyimin ardından gelen şu gözlemle basitçe özetleyeyim ‘‘eve, 

önceki halinizle birebir aynı şekilde dönmüyorsunuz’’. 

Bilimsel makalelere, İnternet ve çevirilerin ve yayınların çoğalması aracılığıyla daha kolay ulaşım; 

(tekrarlayıcı ekonomik krizlerin iniş çıkışlarına rağmen) artan coğrafi devinim ve kendi dillerine ek 

olarak en az bir diğer dili konuşan çoğu meslektaş arasındaki büyüen dilbilimsel bilgi ile el ele 

gitmektedir: tüm bunlar, daha geniş katılım ve diyalog için daha fazla fırsat anlamına gelmektedir. 

Bu açıdan IPA eşsiz bir rol oynamaktadır, ve IPA çalışmalarının, çoğu yönetimsel ve düzenleyici 

işlevlerinin çok ötesine geçmesi, kesinlikle her düzeydeki bu bölgeler-arası temas ettirici rolü 

sayesindedir: pekçok Komite ve Çalışma Grupları aracılığıyla, IPA dünya çapındaki psikanalitik 

topluluğumuzdaki bağları yaratır ve korur, ve analistlerin diğer kültürel, bilimsel ve, bana kalırsa, 

‘‘ruhsal’’ gerçekliklere dair gerçek bilgiyi edinmelerini sağlamaya etkin bir şekilde katkıda bulunur. 

Sonuç, psikanalizin bütünüyle homojen olması değildir, her birimizin orijinal aile DNA’sını 

koruduğu, yine de her birimizin daha fazla ‘‘seyahat ettiği’’ (hem somut hem sembolik olarak), 

böylece kendi içsel dünyamızla birlikte – o alışverişleri takip ederek ve geçişlilik (osmosis) 

aracılığıyla – kendi ulusal ve lokal ‘‘psikanalitik yuvalarımızı’’ zenginleştirdiği, daha ziyade 

bilgilendirilmiş bir dile dökmedir. 

Daha ileriye gidip diyeceğim ki; belirli öznenin otantik, teorik ve deneyimsel bilgisi bağlamında, 

psikanaliz bugün olduğundan daha iyi olmamıştır; ve eğer şu soruda özetlenen ünlü final sınavını 

yapmak durumunda olsaydım: ‘‘analiz için ailenizi kime gönderirdiniz?’’ güncellenmiş haliyle 

‘‘ailenizi geçmişten bir analiste mi yoksa çağdaşlarınızdan birine mi (her şey – seviye ve deneyim – 

eşit olsaydı) gönderirdiniz?’’, kesinlikle önceki analitik kuşakların çalışmasından 

faydalanabileceğinden ötürü, ben onları günümüzden bir meslektaşa gönderirdim, çünkü o daha 

fazla ‘‘seyahat etmiştir’’ (daima mecazi bir anlamda) ve çünkü o farklı sorunları ve farklı insanları 

tedavi etmeye dair farklı yollar olabileceğini bilir. 

 

ODA-İÇERİSİNDE-OLMAYAN SEANSLAR 

Bu karmaşık bir meseledir ve ben burada kendimi oda-içerisinde-olmayan seanslarla (örneğin, 

telefonla veya çevrimiçi/online olarak) ilgili kurumsal bir sorun olduğu için bazı kısa notlarla 

kısıtlayacağım. 

Hepimizin farkında olduğu üzere bu teknolojik araçlar çoğu psikanalistin klinik çalışmasında yeni 

ve yadsınamaz bir gerçeklik haline gelmiştir, ve ben bu notları yazarken, bu pratiğin büyüyen 

yaygınlığından haberdar oldukları kadar, psikanaliz seanslarında telefon veya çevrimiçi kullanımına 

taraf veya karşı olan tartışmaların sadık destekçileri olan çoğu güvenilir meslektaş akla geliyor.  

Bu yeni gelişme potansiyel olarak olumlu etmenler (analist olmadığından ötürü ‘‘bizzat gidilen’’ (in 

person) analizin fiziksel olarak imkansız olduğu uzak coğrafi bölgelerdeki tedavi gibi) tarafından 

tetiklense de; diğer, açıkça dirençsel etmenler (ara sıra evinden çıkıp seyahat etmek istemeyen ve 

analistini arayan bir hasta), ve çok temel ekonomik etmenler (hayatta kalması gereken birkaç hastası 

olan analistler veya işten atılma riski nedeniyle haftada dört seansa katılmak için işten ayrılamayan 

hastalar) tarafından da tetiklenmiştir; kesin olan şudur ki bu görünüm hızlı bir şekilde 

yayılmaktadır. 

Bildiğiniz gibi, IPA, bu konuda bir duruş sergilemeye resmi olarak davet edilmiştir, yasama yoluyla  

kararlara çevrilmeyen birkaç kilit noktayı şimdiye değin ortaya koymuştur. 
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Genel olarak, ‘‘bizzat-gidilen’’ tedavi ile telefon veya çevrimiçi yoluyla tedavi arasındaki farkın 

değerlendirilmesi konusunda bir fikir birliğine varılmış gibidir. Kesinlikle aynı şey değildir: bizim 

işimizi yürüten hiçkimsenin sağduyusundan ve detaycı bakışından (fine eye for detail) paçasını 

kurtaramayacak olan belirgin farklar vardır. 

Bu teknolojik araçların; örneğin, bizzat-gidilen-seansta deneyimlenen kokusal duyumlar ve aradaki 

fiziksel mesafenin yokluğunu kapatmak için, bazı işitsel-görsel işlevler geliştireceği (telafi edici 

veya Lamarckian anlamda) ihtimali üzerine hipotezler de bulunmaktadır.  

Yönetim Kurulu’nun temsili altındaki IPA, şimdilik, meselenin derinlemesine çalışılmasına ihtiyaç 

duyulduğuna inanmaktadır: yazılı deneyim ve takip eden epikritik tartışma anlamında daha fazla 

bilmemiz gereklidir. 

Mezuniyet-sonrası yürütülen şahsi pratikte, her analistin kendini ‘‘bilime ve mantığa göre’’ uygun 

bularak kendisini disiplin altına aldığı yaygın olarak görülmektedir, ancak analitik formasyon söz 

konusu olduğunda, bu mesafeli-seans bölgesinin dışarısında sürdürülmektedir; bu konuya dokunan 

tek belge (ve bu, resmileşmiş olmasa da yürürlükte olan bir kuraldır), ulaşılabilir mesafelerde 

analistlerin olmadığı ülkelerde bizzat-gidilen-seanslar yerine mesafeli seansların seçenek olarak 

sunulduğu çok özel durumlarla ilişkilidir. 

Tartışmaya, bu nedenle, açıktır. 

 

SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞİMLER 

Bu bölümü, pek çok ülkeden meslektaşlarla keyif alarak yaptığım samimi ve yoğun alışveriş 

sayesinde, kendi dönemimdeki çok daha geniş kapsamlı yankılara adıyorum, öz olması adına, bu 

alışverişlerin sonucunu sadece birkaç görüşle yoğunlaştıracağım. 

Dikkate alınması gereken yadsınamaz durum şudur ki; öncelikle, zengin ülkeler ve yoksul ülkeler 

vardır; ancak, herşeyden önce, Ulusal Sağlık Hizmeti ve/veya sigorta şirketlerinin tedavi ücretini 

karşıladığı ülkeler (özellikle Alman veya İskandinav bölgelerinde), ve bunun olmadığı diğer ülkeler 

bulunmaktadır; bir yandan, bu imkan sözleşmeye dayalı zorluklar haricinde sunulmamaktadır, öte 

yandan bunun, ilişkili finansal yatırımı hastanın nasıl karşılayacağını önemli ölçüde değiştireceği 

yadsınamaz. 

Ancak, psikanalitik tedavilerin performansını etkileyen (hiç kuşkusuz) önemli somut ekonomik 

etmenlerin (ve hiçbir şekilde yok sayılmamalıdır ki; nevrotik kutuptan açıkçası psikotik kutuba 

kaymamak için, dış gerçekliğin tanınması ile içsel gerçekliğe karşı ilgi duyarlı bir şekilde 

bütünleştirilmek zorundadır) yanı sıra yeni, tekrarlayıcı zihinsel yapı tipleri şekillenmektedir ki biz 

onları geleneksel olarak kavramaya alışkın olsak da, bunlar psikanaliz pratiği için yeni sorunlar 

yaratıyormuş gibi görünmektedirler.  

Ortak ve hepimiz için acı verici olan bir gözlem şudur ki; dört seansın tam zamanlı sıklığı, en 

azından tedavinin başında, giderek pratik edilemez hale gelmektedir ve başlangıç müdahalesi olarak 

bu sıklık tek başına, çoğunlukla, hasta tarafından katı bir reddetme ve geri çekilme ile 

sonuçlanmaktadır. 

Bu olgunun hakiki analitik bakış açısı, şu durumda görülebilir ki; bu sadece yeterince parası 

olmayanları veya haftada 4 seans için işyerinde olamayacak olanları değil (beğenin ya da 

beğenmeyin, bu giderek artan ortak bir durumdur; bugünki hastalarımız yalnızca varlıklı veya çok 
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varlıklı sınıflardan gelmediğinden ve her çalışan, işvereninin kapısında kendi yerini almak için hazır 

bekleyen uzun bir insan kuyruğu olduğunu bildiği için ...), aynı zamanda tedaviyi karşılayabilecek 

ekonomik kaynakları olan insanları da etkilemektedir. 

Elbette, bu gibi durumlar kitaba karşı dirençlidir; ve bu sebeple, bu olguyu çalışmaya adanmış olan 

bazı çalışma grupları tarafından onaylandığı üzere, işimizin çok önemli bir parçası artık kesinlikle 

‘‘analitik hastayı yaratmak’’ gibi görünmektedir. Ancak böyle geniş çaplı,  etkileyici bir değişimin 

kökleri neye dayanmaktadır? 

İçinde yaşadığımız değişen dünyanın, yadsınamaz şekilde işimizi etkilediğine, ve –insan ilişkileri 

katmanıyla ilişkili olduğu kadarıyla- kategorik olarak ‘‘insanlar daima aynıdır’’ noktasında ısrar 

etmenin imkansız olduğuna inanıyorum; bu genelde doğru olabilir, evet, ancak bazı belirli açılardan 

bu artık söz konusu değildir. 

Aslına bakılırsa, günümüzdeki hastaların çoğu, bir kişiye açıkça ve yoğun bir şekilde bağımlı olma 

fikrini reddetmektedirler.  

Bazı karmaşık fakat pek de gizemli olmayan nedenlerden dolayı, nesnenin varlığı ve sabitliği, 

önemli ölçüdeki güvenilirliği ve bunun sonucunda gelişecek bağımlılığa ilişkin önemli bir 

güvensizlik ve/veya uyumsuzluğa dair belirtiler taşımaktadırlar.   

Özne ve nesneyi birbirine bağlayan ideal çizgide, günümüzde yatırımın yerçekimsel merkezi birçok 

vakada öncelikle ve açıkça öznenin kendisine kaymıştır. Ki burada özne kendi libidinal ve 

narsisistik sermayesini ötekinin ellerine teslim etmemeye dikkat eder, en azından öteki, çok zaman 

öncesinde oluşturulmuş olan,  güvensizlik ve kendini koruma engellerini (zaman içerisinde) 

aşıncaya kadar.  

Eğer anne ve bebek arasında olması gereken birincil füzyon durumu ve bunun sonrasında gelen 

ailesel birliğin devamına ilişkin ihtiyacı düşünürsek, kendimize şunu sorabiliriz-bunun “politik 

olarak yanlış” bir soru olabileceğinin tamamıyla farkında olarak- acaba analistler çağımızın 

getirdiği şartların sonuçlarının en azından bir kısmını seans odasına aktarmıyorlar mıdır? Annelerin 

kanuni düzenlemeler ve beklentisi aşırı yüksek kurumsal çevreler tarafından çarçabuk işe geri 

çağırılması sonucu profesyonel sebeplerle annesel bakımın erken dönemde kesintiye uğraması; çok 

küçük çocukların büyütülmesinde kafa karıştırıcı bir çare olarak özel veya kurumsal bakıcıların 

devreye sokulması, böylelikle çocukların çoğunlukla çok uzakta yaşayan büyükanne ve 

büyükbabaların olmadığı “çekirdek” ailelerde yetiştirilmesi;  bazen bir reddetme veya en azında 

içerdiği zorlukları inkar etme atmosferi içerisinde, özellikle kabul edilmesi “şart” olan yeni bir aile 

bireyi sahneye girdiğinde,  ayrılıklar ve boşanmalardan kaynaklanan çok sık gördüğümüz ailesel 

parçalanmalar; çağdaş ve büyük ölçüde bireyci kültürel modeller tarafından tercih edilen narsisistik 

benmerkezci ebeveynlik örgütlenmeleri; “genişletilmiş ailelerin” kapsayıcılığının kaybedilmesi ve 

genel olarak çocuğun yetiştirilmesindeki psişik çevreyi etkileyen tüm şartlar ki bunlar besleme 

açısından bakıldığında eskiye göre daha iyi olmasına rağmen, gerçek, hakiki ilişkiler açısından 

bakıldığında muhtemelen daha kötüdür.  

Artık -en azından şimdilik- büyük ve tahrip edici dünya savaşları yaşamıyoruz, fakat onun yerine 

bugün ilksel anne-bebek ikilisinde ve aile içerisinde nesneyi “ilişkiye teslim olmaktan” alıkoyan 

mikro-kırılmalarımız var; ve burada İtalyan meslektaşlarımdan biri tarafından tedavi edilen 

sembolik öneme sahip aşırı uçta bir vaka olarak, oynamakta olduğu arkadaşlarından televizyona 

sarılıp öpmek için ayrılan çocuktan bahsetmeden edemeyeceğim.   
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Kendimi açıkça ifade etmeme izin verin: annelerin işe dönmemeleri gerektiğini, veya ailelerin 

büyükanne-büyükbabalarla yaşaması gerektiğini, veya mutsuz çiftlerin boşanmamaları gerektiğini  

söylemiyorum. Söylemek istediğim şey, psikanalistler bu büyük değişikliklerin önemli sonuçlarını 

inkar etmemeli ve bir hasta “haftada 4 seans” cümlesini duyar duymaz hiçbir uzlaşmaya yer 

bırakmadan yok olduğunda, bunların ilişki biçimleri üzerindeki etkileri ve bu yeni insanlığın 

olasılıkları nedeniyle şaşırmamalıdır.  

 

KLİNİK, TEORİK VE EĞİTSEL GELİŞMELER  

Analistler aynı zamanda, yeterli düşünce özgürlüğü ile, bugünkü çalışmalarımızdan neyin mümkün 

ve faydalı olacağını anlamak üzerinden, değişmekte olan gerçeklikleri kabullenerek, teorik 

mirasımızın bilincinde fakat yeni olanı serbestçe keşfetmeye açık bir şekilde, hareketli ve 

sorumluluğu olan bir yaratıcılık içeren içsel bir tutum oluşturarak uygun klinik ve teorik düşünceler 

geliştirmelidirler.  

Topluluğumuzda bu anlamda,  “koridorlarda” veya kişisel sohbetlerde konuşulmasına rağmen,  

analistin gerçek kendiliğindense, İdeal’in hükmünün geçtiği resmi toplantılarda ortaya çıkmakta 

zorlanan rahatsızlıklar olduğuna dair işaretler vardır.  

Fakat ben inanıyorum ki IPA bu sorunları küçümseyip göz ardı etmemelidir, aynen bir doktorun 

belirtileri görmesine rağmen klinik değerlendirmesini kısa keserek onları yok saymaması gerektiği 

gibi: inatçı bir ateş bazen yaygın görülen bir gribe işaret edebilir, fakat bazen de sebebi o değildir.  

Sadece bu değil: herhangi bir çözüm potansiyeli, kategorik standartlara uyum ihtiyacını tatmin eden 

stereotipik metodlara hevesli fakat öncelikli olarak bağlanarak değil, değerlendirme sonucu 

gerçekleşir. 

Şu meşhur özlü sözü: “Ameliyat çok başarılıydı ancak hasta öldü”, günlük uygulamalarımız 

sırasında mutlaka aklımızın bir köşesinde tutmalıyız, bu “özel bir durum olan sanat/bilim”e yönelik 

esasında idealleştirilmiş içsel nesneye yönelik, çözümlenmemiş aktarımı gösteren katı öğretisel 

inançlardansa, ona karşı olan gerçek sevgi, kendi kişisel hayatımızda esas değişiklikleri yaratmıştır 

(ki buna tamamen katılıyorum).   

Ve ekleyebilirim ki, analist, teori ve hastanın oluşturduğu ideal üçgende ( içsel ailesel üçgenin 

yerleştirilmesinin eşdeğeri) çağdaş psikanalist, paylaşılan bir Ödipal düzenleme için mümkün 

olduğunca yaşanılabilir, dengeli ve uyumlu bir ruhsallıklar arası alan sunabilmelidir. Bu üç 

tamamlayıcı etmen, uygun ve yaratıcı bir yolla birleştirilmelidir.    

Elbette karşıt bir risk de gözden kaçmamalıdır: bu karmaşık gelişimsel gerçekliklerden bağımsız 

olarak olumsuz aktarımsal kalıntılardan kaynağını alan bizim bilimsel ve eğitsel geleneğimize 

yönelik karşı çıkma arzusu. 

Bu bakış açısının sonuçları nelerdir? 

Şüphesiz ki bugün bir çok vakada, geçmiştekinden çok daha fazla, “analitik hastanın inşaa 

edilmesi” ihtiyacının olduğuna ilişkin farkındalık analitik eğitimin tutumunu ve  çizelgesini 

etkilemektedir: eğer gelecekte hastayı inşa etmeyi bilen analistler istiyorsak, şimdiye kadar 

tartışmasız olarak kabul edilen kriterleri tekrar gözden geçirmek suretiyle genç insanların bu 

özelliği halihazırda zor olan eğitim planına eklemelerine izin vermeliyiz.  
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Üyeliklerimizin endişe verici bir şekilde “yaşlılığı” ve birçok derneğimizde büyümenin durmasının 

bu yaygın psiko-sosyo-kültürel değişikliklerle ilişkili olduğu inkar edilemez, dolayısıyla tüm 

bunlarla ilgili düşünebilmeliyiz.  

İkinci olarak,  hali hazırda başlamış olan, tedavinin daha ileri ve özgül formlarını, çalışma, bilme ve 

tanıma sürecini de, onları alanımıza resmi uzmanlıklar olarak dahil ederek,  devam ettirmeliyiz; IPA 

tarafından ciddi rahatsızlıkların bütünleşmiş tedavisi için kurulan, “Aileler ve Çiftlere” ve Grup 

Analizinin geniş sahasına adanmış bilimsel bir aktivite olarak Ruh Sağlığı Alanı Komitesi gibi, 

bütünleştirilmiş Çocuk/Ergen Eğitimi de bu yönde bir harekettir.  

Bu uzanımlar, temel psikanalitik eğitimin yerini hiçbir şekilde dolduramaz, fakat aynı zamanda 

bunlar artık küçümseyici bir şekilde “sapmalar” veya düşük kaliteli ürünler olarak da 

görülmeyeceklerdir: değerlendirme artık eğitim ve deneyimsel süreç gibi diğer kriterleri ve elde 

edilen sonucun niteliğini dikkate alacaktır.  

Yöntemin daha ileriye uzanmasını sağlayacak kaçınılmaz bir başlangıç noktası ve uzmanlığımızın 

temel kriteri olarak analiz deneyiminin “merkezi” değerini gözden kaçırmamak, bize ve bilimsel ve 

mesleki topluluğumuza düşmektedir.  

 

SONUÇLAR 

Özgül değerlerimizi kaybetmeden analitik uygulamanın ifadelerine karşı kapsayıcı olmayı 

başarabilecek miyiz?  

Genel değişikliklerin mesleki pratiğimiz ve eğitim üzerindeki sonuçlarını hakiki bir düşünce 

özgürlüğü ile nasıl değerlendirebileceğimizi bilecek miyiz?   

Ve teorik ve klinik değişimler anlamında, şeceresel ve bilimsel ağacımızın esas gövdesi olan 

Freudcu mirasımızın öngörülemeyecek zenginliğini, dallanıp budaklanmaktan korkmadan ve 

sapmalardan korkup dalları “erkenden budamadan” nasıl koruyabileceğimizi bilecek miyiz? 

Freud’dan sonra da farklı düşünürlerin farklı görünmekle beraber aslında zenginleştirici olan 

yaratıcı fikirler ürettiklerini görebilecek miyiz?  

Benim görüşüme göre, çözümlenmemiş idealleştiren aktarımsal bir içerik bazı olgularda, 

fantazmatik bir figür olan Sigmund Freud’u, “bir büyükbabaya dönüştürmekten” alıkoymaktadır, ve 

öyle görünmektedir ki, bazılarına göre, geçmiş, bugün ve gelecek üzerinde, genital değil fallik olma 

riskini ortaya çıkaracak şekilde, teorik bir biriciklik hakkını, ondan başka kimsenin yeni fikirler ve 

orijinal bir yaratıcılıkla psikanalizin gelişimine katkıda bulunamayacağını iddia ederek Freud’a 

vermeye sebep olmaktadır; aynen, diğer yandan, şimdi bile onun birçok katkısının geçerliliğini 

kabul edememenin, en azından bazı olgularda, altta yatan bir vefasızlığı ortaya koyması gibi. 

Nihai olarak, umuyorum ki IPA, psikanalistlerin hem değişen dünya, hem de analizin 

değiştirebildiği ve aslında değiştirdiği şeylere ilişkin zorluklarını, farklılıklarını ve yeni ilhamlarını 

çalışabilecekleri bir “yuva” olarak kalacaktır: hem bireylere hem de derneklerimizde derin 

düşünceler ve değiş-tokuşa ve aynı zamanda karmaşık münazara ve (gerekli ve otantik) 

dönüşümlere açık yaşanılabilir bir yuva. 

Mirasımıza saygılı fakat yeniliklere açık, dünyadaki değişimlerle onları, korku ve/veya kendini ikna 

edici idealleştirme aracılığıyla yok saymadan baş etme becerisine sahip erişkinlerden oluşan bir 

yuva.  
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Bizi, bizimle aynı eğitimi almamış ve her gün yaptığımız işi yapmayan insanlığın geri kalanından 

farklı kılan şey en azından, bazen acı dolu olan farkındalıkların bir kombinasyonu olmalıdır: 

sonuçta bizim gücümüzün bir parçası, bizi analiz sırasında idealleştiren diğerleri tarafından inkar 

edilen, insani zafiyetimize ilişkin hafif depresif farkındalıktır. 

Uluslararası topluluğumuzun ruhuna uygun olarak meslektaşlarımızla beraber düşünmekten istifade 

edebilmeliyiz, bu IPA’nin hedeflerinden de biridir: “beraber düşünebilme” yeteneğimiz, klasik 

sacayağına (analiz-supervizyon-seminerler) klinik ve teorik deneyim grubu oluşturan dördüncü 

eleman olarak eklenerek analitik eğitimin başından itibaren pekiştirilmelidir, bazı Latin Amerika 

derneklerinin eğitim programlarına şimdiden eklemeyi düşündükleri gibi. 

En son olarak, kaçınılmaz olan grup içi ve dernek içi gerilimlerle başetme süreçlerinde birbirimizi 

desteklememiz gerekecek ( ve tam da bu yüzden, bu çatışmalı boyut üzerinde çalışarak bununla 

ilgili bilgimizi arttıracak “Derneksel Konular Görev Grubunu” kurduk.) 

Görebileceğiniz gibi, mesajım beraber düşünebilmeye açık olmak, değişimi sadece “değişimin 

iyiliği için değişim” olan narsisistik ve estetik doyum değil, temel kavramsal sebepler yani 

dünyadaki ve psikanalizin içerindeki değişimler için isteme önermesini içermektedir.  

Bu düşünceleri size iletmemin sebebi, ne bireyler ne de dernekler (IPA de dahil) olarak hiçbirimizin 

muaf olmadığı içsel savunma mekanizmalarımızın gücünün ve katılığının acı verici farkındalığında 

yatmaktadır.  

Hepinize verimli, doyurucu ve “geleneksel olmayan” bir kongre diliyorum.  
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