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Sinemada Psikolojik Bozukluklar

PS‹nema

Sinema filmlerinde seyirciye
anlat›lmak istenen konular, sanatç›lar›n duygular›m›za hitap eden ustal›¤›yla haz›rlanm›ﬂ etkileyici bir senaryo, iki
boyutlu perdede her türlü derinli¤i yaratan imajlar, 3. boyut hissini art›ran ve
iç organlar› bile sarsan kuvvette bir ses
düzene¤i içinde seyirciye sunuluyor.
Böylelikle seyirci, günlük yaﬂam›nda
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defalarca karﬂ›laﬂt›¤› s›radan konular›
bile, özellikle seçilmiﬂ konu ak›ﬂ›, imaj
ve ses efektleri alt›nda sinemada bambaﬂka duygularla yaﬂ›yor ve anlat›lmak
istenen konuyu belki de yaﬂam› boyunca unutamayacak hale geliyor. Etkilendi¤imiz filmleri sadece unutmamakla
kalmaz, ço¤u zaman günlük hayat›m›zda olaylar› anlamak, aç›klamak ve baﬂ-

kalar›yla paylaﬂmak isterken bir
referans noktas› olarak kullan›r›z.
Bu ﬂekilde filmlerin bizde oluﬂturduklar› etkileri, baﬂkalar›na da yayar›z. Böylelikle, etkili filmlerin toplum içinde yeni normlar, inançlar ve
davran›ﬂ kal›plar› oluﬂturmalar›
mümkün olabilmekte. Psikolojik ve
sosyal etkileri nedeniyle sinema filmlerinde iﬂlenen konular›n önemi daha
da art›yor.
Hemen güzel bir örnekle konumuzu renklendirelim. Kuzular›n Sessizli¤i filminde ajan Starling’in FBI’›n en
tehlikeli mahkumlar› tuttu¤u hapishane ko¤uﬂunun karanl›k koridorunda
yürürken Hannibal Lecter’›n hücresinin önüne gelerek onunla ilk karﬂ›laﬂt›¤› sahneyi hat›rlayal›m. Psikiyatrist
Hannibal Lecter’›n yüzünü ilk defa gördü¤ümüz ve içimizi ne görece¤imizle
ilgili kuvvetli bir merak ve korkunun
kaplad›¤› bu sahnede, karﬂ›m›zda bizim gibi bir insan görür ve ﬂaﬂ›r›r›z. Ancak ilk görüntüden sonra Lecter’›n
davran›ﬂlar›ndan ve kurdu¤u diyalogdan farkl› bir insan oldu¤u hemen an-
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laﬂ›l›r. Diyalog içerisinde Lecter, bir kaç ipucundan ajan
Starling’in geçmiﬂi, neden orada oldu¤u ve ne yapabilece¤i
hakk›nda ﬂaﬂ›rt›c› ç›kar›mlar
yapmaya baﬂlar. Lecter, üç beﬂ
dakika içerisinde sergiledi¤i gözlem ve analiz becerisiyle tüm seyiricileri ele geçirmiﬂ, iyi bir psikiyatrist kavram› için ak›llar›m›zda
kuvvetli bir referans noktas› yaratmay› baﬂarm›ﬂt›r bile.
‹ﬂte, iﬂini etkileyici bir düzeyde
yapmak isteyen bir psikiyatristin,
normal insanlar gibi görünse de,
gözüne bakt›¤›nda karﬂ›s›ndakinin
geçmiﬂini, o anda akl›ndan geçenleri ve gelece¤ini okuyabilmesi gerekti¤i mesaj› bu sahnelerden al›n›r.
Filmde kuvvetli duygular eﬂli¤inde
edindi¤imiz bu tecrübeye ba¤l› beklentiler, büyük olas›l›kla yaﬂam›m›z
boyunca art›k bizimle olacakt›r. Psikiyatri e¤itimi alan genç bir uzman aday›n›n ya da bir psikiyatristle terapi görüﬂmelerine devam eden bir kiﬂinin hayallerindeki psikiyatrist imaj›, bu filmi
seyretttikten sonra oldukça de¤iﬂebilir.
Herhangi bir de¤iﬂiklik kaç›n›lmaz olarak psikoterapideki beklentileri de etkileyecektir.
Kuzular›n Sessizli¤i filmi kendi çerçevesinde oldukça baﬂar›l› oldu. Örne¤in, tüm zamanlar›n en iyi 100 filmi
aras›nda de¤erlendiriliyor. Bununla
birlikte bu baﬂar›l› film, bilimsel metodlarla çal›ﬂan psikiyatristler hakk›nda
gerçekçi bir tablo çizmez. Evet, “Bu,
yaln›zca bir sinema filmidir” diyebiliriz.
Sinema filmlerinin gerçekçi olmas›n›
beklemeyebilir; hatta belki de popüler
olmak isteyen filmlerin gerçekleri çarp›tmalar› gerekti¤ini bile söyleyebiliriz.
Biz söylemesek bile durum ço¤u zaman zaten bu ﬂekilde olmakta. Fakat
hemen ekleyelim ki sinemaya haks›zl›k
da etmemek gerek. Sinema tarihinde
klinik psikolog, psikiyatrist, psikoterapi, psikiyatri klinikleri ve psikolojik rahats›zl›klar› oldukça gerçekçi bir tablo
içinde resmeden baﬂar›l› filmler de bulunmakta.
Örne¤in Robert Redford’un S›radan
‹nsanlar (Ordinary People) filmi 1981
y›l›nda Akademi Ödüllerine 6 dalda
aday gösteridi ve bunlardan 4’ünde, en
iyi film, en iyi yönetmen, en iyi yard›m-

c› aktör
ve en iyi senaryo
dallar›nda Oscar’a lay›k görüldü. Bu filmin önce konusundan
k›saca bahsedelim sonra da
gerçekçi taraflar›n› vurgulayal›m.
‹ki çocuklu
Jarrot ailesinin
büyük
o¤lu
Bucky, kardeﬂi
Conrad ile bir tekne gezintisi yaparken
ç›kan bir f›rt›nada kaza sonucu hayat›n› kaybeder. Anne, bu önemli kayb›n
arkas›ndan normal bir yas süreci yaﬂamak yerine duygular›n› aç›¤a vurmaktan kaç›nm›ﬂ ve her ﬂey sorunsuz ve
normalmiﬂ gibi davranmaya baﬂlam›ﬂt›r. Küçük o¤ul Conrad ise f›rt›nada
a¤abeyine yard›m edemedi¤ini düﬂündü¤ünden yo¤un suçluluk duygular›
nedeniyle kaza sonras›nda depresyona
girmiﬂ ve intihar giriﬂiminde bulunmuﬂtur. Babas›n›n zaman›nda müdahalesiyle son anda hastaneye kald›r›lm›ﬂ ve
hastanede bir süre tedavi görmüﬂtür.
Büyük o¤ullar›n›n kayb›ndan sonra aile, yeni bir denge oluﬂturmak ister. Baba, geride kalan o¤luna yak›n, paylaﬂ›mc› ve yard›mc› olmay› tercih ederken, anne mesafeli ve duygusal paylaﬂ›ma kapal› olmay› tercih etmektedir. Ka-

zadan sonra Conrad normal yaﬂama
uyum sa¤lamakta zorlanmaktad›r, s›k
s›k a¤abeyini kaybetti¤i olaya iliﬂkin
rüyalar görmektedir. Yaﬂad›¤› zorlanma karﬂ›s›nda bir terapistten yard›m
almaya baﬂlar.
Filmin senaryosunda konu edilen
olaylar›n birbirleriyle olan ba¤lant›lar›n›n ve yans›t›lan yo¤unluklar›n›n
gerçekçi bir temele oturdu¤u söylenebilir. Her iki ebeveynin çocuklar›n› kaybetmelerinin ard›ndan yaﬂad›klar› yas tepkisi ve duygular›yla
baﬂa ç›kma biçimi, a¤abeyinin gösterdi¤i baﬂar›lar›n
gölgesinde kalan
bir gencin yaﬂad›¤›
travma sonucu ortaya ç›kan duygular›yla baﬂa ç›kma
tarz› ve bunlar›n arkas›ndan yaﬂanan
psikoterapi süreci
oldukça gerçekçi
görünmekte.
Filmde, psikoterapist Dr. Berger’le
çok da al›ﬂ›lmad›k
bir ortamda karﬂ›laﬂ›r›z. Odas›na genel
bir da¤›n›kl›k hakimdir. Bir çok dergi,
masan›n üzerinde geliﬂi güzel dururken
kül tablas›n›n içinin
sigara izmaritleriyle
dolu oldu¤unu farkederiz. Odada bulunan lavabonun kap›s›
ard›na kadar aç›kt›r. Dr. Berger, ilk tan›ﬂma esnas›nda çok rahat tav›rlar sergilemekte, göz temas› kurmaya özen
göstermeksizin, önündeki notlara bakarak sorular sormaktad›r. Conrad
hakk›ndaki bilgilere yeni göz att›¤› her
halinden belli olmaktad›r. Terapi ortam› ve Dr. Berger’in tav›rlar›, di¤er filmlerde gördü¤ümüz al›ﬂ›ld›k görüntülerden de¤ildir. Terapistin beklenmedik
tutumlar› Conrad’› ﬂaﬂ›rtt›¤› kadar seyiriciyi de ﬂaﬂ›rt›r. Bütün bunlar›n yan›nda, terapistin dürüst ve tutarl› yaklaﬂ›m› Conrad için de¤iﬂimin baﬂlang›c›n›
oluﬂturur. ‹lerleyen görüﬂmelerde terapistin üzerinde durdu¤u konu, Conrad’›n duygular›n› ifade etmeyiﬂi olur.
Terapistimiz bu problemle u¤raﬂ›rken,
ilk önce Conrad’a duygular›n› fark et-
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tirmeye ve fark etti¤i duygular› ifade etmeye izin vermesi için u¤raﬂ›r. Bu anlamda zaman zaman kendini ortaya
atarak Conrad’›n görüﬂmede kendisine
karﬂ› hissetti¤i duygular üzerinde durur ve Conrad’›n öfkesini kendisi üzerinden ifade etmesine çabalar. Conrad’›n duygular›n› ifade etmeye baﬂlamas›ndan sonra terapi süreci de¤iﬂim
aç›s›ndan daha da h›zlan›r. Art›k Conrad tekne kazas›, intihar giriﬂimi ve annesiyle olan sorunlar›n› terapistiyle daha rahat paylaﬂ›r hale gelir. Annesinden kendisini affetmesi beklentisini ifade edebilmesinin yan› s›ra kendi kendini affetmesi gerekti¤inin de fark›na varmaya baﬂlar.
Kolayca farkedilebilece¤i gibi Kuzular›n Sessizli¤i’ndeki Hannibal Lecter
ve S›radan ‹nsanlar’daki Dr. Berger,
birbirlerinden oldukça farkl› yap›da karakterler. Bir psikoterapistle görüﬂmek
gereksinimi duydu¤unuzda siz hangi
karakteri tercih ederdiniz? Terapistinizin sizinle ilgili bilgiyi dosyan›zdan
okumas›n› m›, yoksa ilk karﬂ›laﬂt›¤›n›zda sizi ﬂöyle bir süzüp geçmiﬂinizi sizden daha iyi yorumlar hale gelebilmesini mi isterdiniz? Yan›tlar kiﬂiden kiﬂiye
de¤iﬂecek elbet; ama Hannibal Lecter
tarz›n› içten içe isteyeceklerin say›s›n›n
hiç az›msanamayacak bir düzeyde olaca¤›n› söyleyebilirim. Üniversite ö¤rencileri aras›nda yapt›¤›m›z bir çal›ﬂmada
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Good Will Hunting, Mr. Jones, Analyze
This, What About Bob, The Silence of
he Lambs ve Instinct filmlerini seyreden ö¤rencilerin gerçek hayatlar›nda,
seyrettikleri filmlerdeki terapistleri seçip seçmeyeceklerini sordu¤umuzda
Hannibal Lecter, di¤er filmlerdeki terapistler aras›nda en çok tercih edilenlerdendi.
Bu gibi renkli örneklerle sinema
filmlerinin zihnimizde gerçe¤e çok da
dayal› olmayan ancak tercihlerimizi
do¤rudan etkileyebilecek beklentiler
yaratmakla ilgili etkilerini anlayabilmek mümkün olabiliyor. Ancak, bu
noktada sinemaya gene haks›zl›k etmeyelim; çünkü bir ﬂey çok aç›k de¤il: Sinema filmleri, bizi etkilerken beklentilerimizi s›f›rdan m› yarat›yorlar? Yoksa
zaten bizde var olan zay›f inançlar› ak›c› bir konu ve yan›nda çarp›c› imaj ve
seslerle iﬂleyerek daha kuvvetli bir hale gelmelerini mi sa¤l›yorlar? Bu sorulara cevap verebilmek için etki mekanizmas›n› analiz etmek gerekiyor. ‹nsanlar nas›l etkilenirler? Bu sorunun
cevab›n› analiz etmek bu yaz›n›n amac›
de¤il; ama k›saca bahsetmek gerekirse,
insanlar daima kuvvetli duygular
uyand›ran durumlardan etkilenmekteler. Sinemaya genellikle olumsuz duygular›m›zdan uzaklaﬂmak ve olumlu
duygular›m›z› art›rmak üzere gitti¤imize göre, final k›sm›nda bize olumlu duygular hissettirebilen filmlerin be¤enilmesi, bizi etkilemesi
ve dolay›s›yla bu filmlerin popü-

ler hale gelmesi daha olas›d›r. Peki, o
halde insanlar nas›l be¤enirler? Gene
k›sa bir yan›t vermek gerekirse, insanlar genellikle kendi beklentilerini do¤rulayan mesajlara ilgi gösterirler ve be¤enirler. Kendi beklentilerinin do¤rulanmad›¤› mesajlardaysa, ilk önce
olumsuzluklar hissedilse de süreç içinde ikna edilebilirlerse, sonuç hakk›nda
gene be¤endikleri yolunda yorum yaparlar. Önce basit kuraldan gidelim:
Seyircinin akl›ndaki bir konu tam da
seyircilerin bekledi¤i gibi iﬂlenirse, film
büyük bir kitle taraf›ndan be¤enilir. Bu
gibi filmler fazla düﬂünmeden, yormadan duygularda boﬂalma sa¤layan filmlerdir. ﬁimdi daha karmaﬂ›k olan kuraldan bahsedelim: Duygusal boﬂalman›n
d›ﬂ›nda düﬂünceyle kar›ﬂ›k daha “ince
iﬂli” etkiler bekleyen bir kitle için filmde beklenmedik olaylar yarat›p daha
sonra filmi tekrar basit ve beklendik
bir noktaya getirmek, seyirciye bir zihin egzersizi yapt›r›r. Bu tür filmler de,
hareketli bir egzersiz program›n›n son
buldu¤u anda hissedilen rahatlama gibi seyredene bir rahatl›k verebilir. Ancak, bu rahatlama birinci türdeki filmlerdeki gibi de¤il, zihin ve beden yorulduktan sonra ulaﬂ›lm›ﬂ bir rahatlamad›r. O halde, insanlara sonunda olumlu
hisler veren filmlerin, yani popüler sineman›n baﬂar› noktas›nda yatan›n, seyircinin bilincinin derinliklerinde biriktirilmiﬂ olan toplu beklentilerin sinemada tekrar yaﬂat›lmas› oldu¤u söylenebilir. Sinemada bir kitle içinde
topluca hissedilenler daha sonra sinema d›ﬂ›nda da ortak bir
konu, imaj ve seslerle paylaﬂ›l›nca, konu gerçe¤e dayanmasa bile popüler bir gerçek haline gelmeye baﬂlayabilir. Bu
yüzden hatal› beklentilerin sinema taraf›ndan s›f›rdan yarat›ld›¤›n› düﬂünmektense,
bizim zaten sahip oldu¤umuz beklentilerin sinemada
ak›ll›ca iﬂlenerek kuvvetlendirildi¤ini söylemek daha
do¤ru olabilir.
ﬁimdi bu analizlerden
kendimiz kurtar›p sinema
tarihinden klasikleﬂmiﬂ
eserlerdeki birkaç unutulmaz sahneyi hat›rlayarak
örneklerimize devam ede-

Psinema

12/20/05

10:33 AM

Page 85

lim: Billy Wilder’›n 1950 yap›m› Sunset
Bulvar› filminde, sessiz sinema devrinde seyircilerin gözünde taht kurman›n
zevkini yaﬂam›ﬂ, ancak sesli filmlere geçiﬂ zaman›nda piyasay› yeni oyunculara
b›rakan bir aktristin yaﬂad›¤› trajedi ele
al›n›r. Filmde, eski yönetmeni taraf›ndan art›k tercih edilmeyen Norma Desmond kendini yeni yapaca¤› filmle bir
ç›k›ﬂ için haz›rlarken, tesadüflerin getirdi¤i bir gönül maceras› da yaﬂar. Filmin sonlar›na do¤ru bel ba¤lad›¤› kiﬂiden de bekledi¤ini bulamayan Norma,
bu kiﬂiyi vurarak öldürür ve eve gelen
polis ve gazetecilerin, kamera ve flaﬂlar›ndan oluﬂan kalabal›¤› içinde kendini
sinema setinde zannederek haz›rl›klar›n› yapt›¤› oyunu oynamaya baﬂlar. Bu
sahnede oyuncunun kendini sinema setinde sanarak merdivenlerden aﬂa¤›ya
iniﬂi, yüzünde beliren, kendini çok be¤enen ve yapt›klar›yla da amac›na ulaﬂm›ﬂ birinin tak›nabilece¤i ifadeyle gerçeklerden tamamen kopuﬂu, a¤›r bir
psikolojik bozukluk geçiren birinin
Hollywood filmlerinde bir klasik hale
gelen görüntüsüdür. Gerçeklerden kopan insanlar›, örne¤in, sessiz film oyunu oynarken tarif etmek gerekti¤inde
ya da bu insanlar› karikatürize etti¤imizde, Hollywood filmlerinde kullan›lan bu bildik ifadeleri refereans almak
çok yayg›nd›r.
Alfred Hitchcock’un 1958 yap›m›
Vertigo’sunun hemen baﬂ›nda, bir polis
müfettiﬂi, binalar›n çat›lar›nda geçen
bir h›rs›z yakalama maceras›nda, geçir-

di¤i bir kaza ve sonras›nda yaﬂad›klar›
nedeniyle yükseklik korkusu geliﬂtirir.
Hitchcock, ustaca kulland›¤› efektler
ve senaryo sayesinde yüksekten korkman›n patolojik düzeyde nas›l yaﬂanabilece¤ini seyircinin anlamas›na yard›mc› olur. Yüksekten hemen herkes
korkar ancak yükseklik korkusu nedeniyle y›llarca yapt›¤›m›z ve al›ﬂ›k oldu¤umuz iﬂten ayr›lmaya daha ender rastlan›r. Filmdeki kahraman›m›z iﬂte böyle bir his sonucu iﬂinden ayr›lmak zorunda kalm›ﬂt›r. ‹ﬂten ayr›lmay› gerektirecek yükseklik korkusuyla herkeste
görülebilecek yüksekten korkma aras›ndaki fark› anlatabilmek, Hitchcock’un çekim tekni¤i kullanmadaki
baﬂar›s›n› bize kan›tlar.Yüksekçe bir binan›n dam›nda, kenarda aﬂa¤›ya do¤ru
as›l› kalarak tutunabilmiﬂ ve her an düﬂecek olan kiﬂi, kameran›n gözüyle aﬂa¤›ya bakar ve gördü¤ü manzara o anda
derinli¤i art›ran görsel efektlerle doludur. Biz de o anda yüksekten bak›ld›¤›
hissine kap›l›r ve kahraman›n heyecan›n› paylaﬂ›r›z. Bu s›rada yüksek sesli,
ani iniﬂ-ç›k›ﬂlar› olan bir müzik ve yard›m etmek isteyen baﬂka bir polisin
aﬂa¤›ya düﬂüﬂü, yaﬂad›¤›m›z s›radan
heyecan› di¤er görüntü ve seslerin yard›m›yla korkuya ve dehﬂete çevirir. Bu
art›k öyle bir korkudur ki, insan bu an›
hat›rlatacak benzer durumlarla bile
karﬂ›laﬂmak istemez. Ancak, filmin senaryosunda oldu¤u gibi, bizi korkutan
ﬂeylerle yüzleﬂmeden de bu korkunun
üstesinden gelmek mümkün de¤ildir.

Vertigo’da yüzleﬂme ve korkuyu
yenme, oldukça gerçekçi bir biçimde ele al›n›r. Kahraman›m›z kendisine en ﬂiddetli korku veren durumla hemen yüzleﬂmek yerine
basamaklarla nihayi yüzleﬂmeye
ulaﬂ›r. Filmin baﬂ›nda basamaklarla yüzleﬂme konusunda güzel
diyaloglar bulunmaktad›r. Bu ve
buna benzer filmlerdeki ayn›
tarzda ses, görüntü ve hikayeler
bize patolojik korkunun nas›l
bir ﬂey oldu¤unu ve nas›l üstesinden gelinmesi gerekti¤ini
Hollywood diliyle gösteriyor.
Korkular›m›z›n genel nedenlerini oluﬂturan travmatik deneyimler ve bu deneyimlerin, korkunun yaﬂand›¤› alanda insanlar›n nas›l elini kolunu nas›l
ba¤lay›p çaresiz b›rakt›¤›, gerilim filmlerinde yayg›n ve gerçekçi bir biçimde
kullan›l›r.
Gene Alfred Hitchcock’un 1960 yap›m› Psycho filminde küvette duﬂ alan
kad›n kahraman, küvet perdesine yans›yan gölgeden anlayabildi¤imiz kadar›yla anne Bates taraf›ndan bir korku
klasi¤i haline gelmiﬂ ses ve müzik eﬂli¤inde b›çaklanarak öldürülür. Ancak,
daha sonra anlar›z ki anne çoktan ölmüﬂtür ve katil asl›nda Norman Bates’tir. Norman Bates çoklu kiﬂili¤i nedeniyle kendisinin yetiﬂkin halini, annesi taraf›ndan devaml› bast›r›lmaya maruz kalm›ﬂ bir çocu¤u ve annesinin
bask›c›, aﬂ›r› koruyucu rolünü oynamaktad›r. Psycho ve benzerleri, 1930
yap›m› olan Dr. Jekyl ve Mr. Hyde gibi
filmler, çift karakterli olman›n getirdi¤i
ölümcül tehlikeler hakk›nda akl›m›zda
silinmez imgeler ve referenslar b›rakm›ﬂt›r. Bu imgeler insan› dehﬂete düﬂüren sahneler eﬂli¤inde cinayet görüntüleriyle doludur. Bu filmlerden sonra
gerçek hayat›n›zda çift ya da çok karakterli oldu¤undan ﬂüphe etti¤iniz birine bak›ﬂ›n›z de¤iﬂir miydi?
Ve gelelim Milos Forman’›n 1975
yap›m› efsanevi Guguk Kuﬂu (One
Flew Over the Cuckoo’s Nest) filmine.
Jack Nicholson bu filmde, kald›¤› hapishaneden deli rolü yap›p yapmad›¤›n›n
anlaﬂ›lmas› için bir psikiyatri klini¤ine
de¤erlendirilmesi için gönderilen bir kiﬂiyi oynar. Nicholson, suç geçmiﬂi bir
hayli kabar›k biri olsa da olsa da bize
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neﬂeli, becerikli, sempatik ve
en önemlisi hastanedeki hastalara yap›lan eziyetle karﬂ›
karﬂ›ya gelince boyun e¤meyen bir insan olarak gösterilir.
Seyirci, di¤er hastalar›n hastane ortam›nda gösterdi¤i zay›fl›klar› seyrederken üzülür ve
ac›r; ama Nicholson ac›nacak
haldeki hastalara yard›m eder,
onlara enerji ve umut aﬂ›lamaya
çal›ﬂ›r. Di¤er taraftan hastalara
eziyet ederek egosunu kalk›nd›ran so¤uk bir baﬂ hemﬂire, ilgisiz
ve yanl› düﬂünen doktorlar, elektroﬂok tedavisinin ve lobotominin
korkutan tablosu ve zavall› psikiyatri ko¤uﬂu hastalar› bir araya getirildi¤inde, seyircinin psikiyatri kliniklerinden ve orada çal›ﬂanlardan
nefret etmemesi için hiç bir engel kalmaz. Bu filmin sergiledi¤i, gerçeklere
çok da uymayan tablo ve filmin bir anda popülerleﬂmesinin verdi¤i rahats›zl›k, Amerikan Psikiyatristler Birli¤i’ni
filmde konu edilen hastanedeki gerçek
iﬂleyiﬂ hakk›nda çekilen görüntülerden
bir belgesel haz›rlamaya itti. Bu belgesel, toplumda psikiyatri hakk›nda oluﬂan olumsuz tutumlar› silmek üzere televizyon kanallar›nda gösterildi. Ancak
hem Guguk Kuﬂu’nu hem de belgeseli
seyredenler aras›nda yap›lan bir araﬂt›rma, Guguk Kuﬂu filmiyle bir kere
oluﬂturulan olumsuz tutumlar›n belgeseli seyrettikten sonra de¤iﬂtirilemedi¤ini gösterdi. Bu bilimsel sonuç, sinema filmlerinin toplum üzerinde bilimsel çabalardan daha etkili olabildi¤inin
oldukça düﬂündürücü ve objektif bir
göstergesi.
Bu örneklerden sonra, ilk bak›ﬂta sinema filmlerinin seyirci üzerindeki ve
hatta tüm toplum hayat›na olan etkilerinin küçümsenmeyecek bir düzeyde
gerçekleﬂti¤ini söyleyebiliriz. Bu ifadenin içinde sinema ve toplum aras›nda,
sinemadan topluma do¤ru uzanan bir
ba¤ oldu¤u varsay›m› bulunuyor. Ancak, bu ba¤›n ters yönde bir ak›ﬂa da
izin verece¤ini unutmayal›m. Sinema
ve toplum aras›ndaki ba¤›n sineman›n
toplum üzerindeki etkisi yönünde de¤il
de, toplumun sinema üzerindeki etkisi
yönünde iﬂlemesi de olas›. Örne¤in, Guguk Kuﬂu filminin toplumun, psikiyatri
kliniklerine ve orada çal›ﬂan uzmanlara
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olan tutum ve
inançlar›n› olumsuz bir yönde de¤iﬂtirdi¤ini söyleyebiliriz. Bu anlat›mda aradaki ba¤›n sinemadan topluma do¤u
uzand›¤›n› belirtmiﬂ oluruz. Ancak,
1960 ve 70’li y›llarda ABD’nin yaﬂad›¤›
bir geçiﬂ dönemi bulunmakta. Bu dönemde genelde tüm kurumlar›n k›s›tlay›c›l›¤›na karﬂ›, toplum ortak reaksiyonlar göstermekteydi. Kurumlara
olan güvenin tekrar tazelenmesi için
devlet reform çal›ﬂmalar› içine girmiﬂti.
‹ﬂte bu dönemde iﬂin ucunun Guguk
Kuﬂu filmiyle psikiyatriye de dokundurulmas›, alelade geliﬂen bir olay de¤il.
Guguk Kuﬂu filminin toplumun ortak
bilinçalt›n› hissedebilen yap›mc› ve yönetmenin çal›ﬂmalar›yla ortaya ç›kt›¤›
düﬂünülebilir. Dolay›s›yla filmin toplum üzerinde görülen etkisinin asl›nda
toplumda zaten var olan e¤ilimi, bilinç
seviyesine ç›karmada gösterdi¤i baﬂar›yla aç›klayabiliriz. ‹ﬂte bu ifadede,
aradaki ba¤›n toplumdan sinemaya
do¤ru uzand›¤› belirtilmekte.
ﬁu bir gerçek ki, psikoterapi ve psikopatoloji konular›nda bilim dünyas›yla toplum aras›nda kopukluklar olabiliyor. Bilginin topluma ak›ﬂ›n›n sa¤lanamad›¤› durumlarda meydana gelen boﬂlukta, do¤al olarak her kesimden insan
boﬂlu¤u doldurabilecek çabalarla ortaya ç›kabilir. Sineman›n, ak›lda kalabilecek imgeleri ve hikayeleri sayesinde
boﬂlu¤u dolduran araçlar›n baﬂ›nda
geldi¤ini söyleyebiliriz. Boﬂlu¤u doldurmaya çal›ﬂanlar›n bilimsel temelli
olmayan çabalar›n› incelemek ve bu çabalar›n uzun dönemde taraflar› nerele-

re do¤ru taﬂ›d›¤›n› anlayabilmek ve incelemek, baﬂl› baﬂ›na güzel
bir konu olmakta. Sineman›n, bu güne
kadar psikolojik bozukluklar› konu
alan yüzlerce ürün verdi¤ini biliyoruz.
Bu gidiﬂle psikolojik bozukluklar, sineman›n önemli konular›ndan biri olmaya devam da edecek. Sinema filmlerinde yap›lan hatalar›n ve do¤rular›n iﬂlenmesi, klinik psikoloji ve psikiyatri gibi disiplinler için bulunmaz bir e¤itim
f›rsat› olarak de¤erlendirilebilir. Popüler sinemada konu edilen ve gerçe¤e
çok uymayan durumlar, yukar›da de¤inildi¤i gibi asl›nda toplumun bilincinde
derinlerde oluﬂmuﬂ beklentilerden ibaret olabilir. Popülerli¤in perde arkas›n›
görebilen bir uzman için bu gerçek d›ﬂ›l›k asl›nda toplum hakk›nda dolayl›
bir bilgi kayna¤› olarak kullan›labilir.
Di¤er taraftan sinema filmlerindeki gerçeklere uygun anlat›mlar psikolojik bozukluklar hakk›nda yaz›lan vaka örneklerinin en canl›lar›ndan say›labilir.
Sineman›n hayat›m›za katt›¤› renklerin varl›¤› tart›ﬂ›lamaz. Gerçe¤e yak›n
ya da tamamen hatal› da konu edilmiﬂ
olsalar bile, sinema filmlerinin bize ö¤retti¤i çok ﬂey bulunmakta. ‹nsan hatalardan da yola ç›karak kendini h›zla geliﬂtirebilen bir esnekli¤e sahip. Bundan
dolay›, sinemadan ille de do¤rular›n anlat›lmas›n› istemek yerine neyin nas›l
anlat›ld›¤›n› inceleyerek kavramak, seyirci için oldukça zengin bir e¤itim kayna¤› olacakt›r.
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