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MART 2011 
 

Oktay Şılar /Klinik Psikolog  

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından organize edilen 30. İstanbul Film Festivali başlamak üze-

re sevgili PSİKO-Z okurları. 2-17 Nisan 2011 tarihleri arasında vakit bulursanız, sinema sanatının 

iyi örneklerini izleme şansınız var. Herkesin farklı tercihleri olsa da Arthur Penn’in 1967 tarihli 

Bonnie and Clyde filmini ilk defa sinema ekranında izlemek isteyenler için güzel bir sürpriz hazır-

lanmış. Festivalin tam programına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

http://film.iksv.org/tr/program 

İstanbul’da yaşamayan meslektaşlarımız için de başka bir önerim olacak. FilmMor Kadın Filmleri 

Festivali, Trabzon, Van ve Antalya’da bazı filmleriyle bu kentlerimizi ziyaret edecek. Aşağıdaki 

adresten tarihleri ve filmleri takip edebilirisiniz. 

http://www.filmmor.org/default.asp?sayfa=406 

Konu sinemadan açıldığına göre, iki yönetmenin sinemayı ve insanı kavrayışıyla ilgili ifadelerini 

paylaşmak isterim sizlerle. İnsan, psikoterapi, şifa, anlam, ümitsizlik ve hiçlik kulvarında kenara 

düşülmüş küçük notlar da diyebiliriz bu değinmelere. 

 

‘Bizim şu prensiplerimiz amma da gurur ve gözü bağlanmışlıkla dolu! Görüşlerimiz, hiçbir fikrimiz 

olamayan şeyler, bilgi konusunda en ufak sezgimiz bile yok, inanç konusunda, aşk konusun-

da...Bu konulardan çok söz ediyoruz, ne var ki boş konuşuyoruz. Yeterince sağlam bir dayanağı-

mız yok, ne bağlamı biliyoruz ne de her şeyin temeli olan sistemi. Bir kavram ya da bağlamından 

ayrılmış bir sözcük kapıyoruz ya da bir düşünce biçimi, sonra onun üzerine ardı arkası kesilmeyen 

bir şekilde konuşup duruyoruz. Sözde düşünme sürecimiz psikoterapiden başka bir şey değil, de-

lirmemek için, ruhsal denge hakkında sahip olduğumuz illüzyonu ayakta tutmak için uyguladığı-

mız bir psikoterapi. Ne kadar da değersiziz!’ 

Andrei TARKOVSKY / Günlükler / 4 Mayıs 1981 Moskova 

(SSCB Komünist Partisi’nin sinema alanındaki  örgütsel uzantısı MOSFİLM’in güya toplumcu sine-

ma adına uyguladığı saçma sapan baskılarından bunalan Tarkovsky, İvan’ın Çocukluğu, Solaris, 

Stalker, Andrey Rublev, Ayna gibi önemli eserlerin yönetmenidir.) 

 

 

‘Şamanın dört türlü görevi bulunur. Bunların ilkinde, şaman belirli soruları yanıtlar. Mesela ev-

rende bir öğretmen, kural, yapı, işaret sistemi arar. Şaman ikinci olarak gözle görülmeyen, ileride 

olabilecek şeyleri görme yeteneği ile donatılabilir. Üçüncüsü, şaman kaybolmuş her türlü madde 

ve kişileri bulabilir. Son olarak da şu söylenebilir: şaman, vücudu terk etmiş ruhlarla iletişime 

geçerek o iyi ruhları döndürerek şifa sağlamaya çalışabilir. Eğer sinemaya dair gördüklerim ve 

hissettiklerim beni yanıltmıyorsa, şamanın görevleri ile sinemacının yapmaya çalıştığı şey arasın-

da bağlar kurma ihtimalinin bulunabileceğine dair inancım gitgide güçleniyor.' 

Derviş ZAİM / Altyazı Dergisi, 100. özel sayısı. 

Derviş Zaim, Tabutta Rövaşata, Filler ve Çimenler, Nokta filmlerinin yönetmenidir. 
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BU SAYIDA 

BİR BİLET ALALIM, FESTİVALE GİDELİM.. 

PSİKO-Z 

HAFTALIK PSİKOLOJİ BÜLTENİ: 3 

STATE UNIVERSITY OF NEW YORK 

Beyin cerrahisi, EKT, 

zehirli kimyasallar ve 

tıbben bahanesi bulunmuş 

sayısız diğer 

müdahalelerle akıl 

hastalığını tedavi 

etmeye çalışmak, aşağı 

yukarı bahçedeki aile 

ağacını kökünden kesip 

şöminede yakmak yoluyla 

ısınmaya çalışmak kadar 

makul ve etkilidir. 

THOMAS SZASZ 

PSİKİYATRİ PROFESÖRÜ 
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FİLM -SİNEMA 

Bu hafta vizyona sessiz sedasız ve ilginç bir film girdi. Filmin ismi PRESS (Basın). 1994 yılında İstanbul’un ortasında 

havaya uçurulan Özgür Gündem (gazete kapatıldığından dolayı ardılı olan gazete bombalandığı sırada ismi Özgür 

Ülke’ydi) gazetesinin, Diyarbakır bürosunda yaşanan bir kesiti anlatıyor film. Özgür Gündem gazetesi çok yoğun bir 

devlet terörüne maruz kalmıştı. Gazeteyi basan matbaalar tehdit ediliyor, gazete binası insan hakları gününde polis 

tarafından basılıyor, dağıtımı fiilen engelleniyor, yayıncılarına akıldışı para  ve hapis cezaları veriliyor, satanlar uya-

rılıyor, yazar ve muhabirleri kaçırılıp, işkence ediliyor, gözaltında kaybediliyor ya da öldürülüyorlardı. Musa Anter 

bu yazarlar içinde belki de en çok tanınan demokrat bir aydındı. Pek güzide basınımız, Özgür Gündem’in başına 

gelenlere gözlerini kapatmış, köşelerinde eşini baştan çıkartmak için hangi iç çamaşırlarını kullandığını anlatan,  

kıymetli yazarlara alan açıyordu, hazır ola geçmiş vaziyette her tür demokratik muhalefete karşı devlet ideolojisinin 

sözcülüğünü eksiksiz hatta gayretle savunuyorlardı. Özgür basına karşı yürütülen bu kirli savaşı kati surette görmez-

den geliyorlardı. Kendi yalanlarına inanan gayretkeş basınımızın korkudan ne taklalar attığını görmek için, araştır-

mak isteyenlere bir isim vereceğim. 1993 yılında Nusaybin’deki Newroz kutlamalarında öldürülen Sabah Gazetesi 

muhabiri İzzet Kezer’i kim öldürdü mesela? Sabah Gazetesi bu olayın üzerine niye gidemedi? Kendi muhabiri öldü-

rüldüğünde korkudan gıkı çıkmayan büyük medya, Özgür Gündem için demokratik bir tavır takınabilir miydi acaba? 

Özgür Gündem iki yıl içinde, yazarından dağıtımcısına 27 çalışanını kaybetti. Ne bombalamanın ne de ölümlerin 

hiçbir faili bulunamadı. MİT Müsteşarı Sönmez Köksal, hazırladıkları Susurluk Raporu’nda şu iddiaya yer verdi: 

Alıntı: Tansu Çiller'in eski danışmanı ve Başbakanlık Müşaviri T. Şakir Atik'in, Özer Çiller tarafından bilgi sızdırmak 

gayesi ile MİT içerisinde görevlendirildiği iddia edilmektedir. Anılan şahsın MİT Müsteşarlığı ile ilişkisine dair bilgi 

notu Ek 13'de sunulmaktadır. Özgür Gündem Gazetesi'nin (Özgür Ülke) 1994 yılında bombalanması olayının döne-

min Başbakanı Tansu Çiller'in emri ile Mehmet Ağar'ın emrindeki Özel Büro tarafından gerçekleştirildiği iddia 

edilmektedir. 

PRESS  filmi o sürece içeriden ve Diyarbakır bürosundan bir bakış getiriyor 

 

MÜZİK 

Carbon Based Lifeforms,  ambient ve hypnotic trance kulvarında müzik yapan bir grup. Johannes Hedberg ve Da-

niel Ringstrom’dan oluşan grubun World of Sleepers, Irdial ve Interloper isimli 3 albümü var.  Photosynthesis, Mos 

6581 (çok ilginç bir anlamı var bu kodun, ama her zaman ki gibi meraklısı araştırsın diyeceğim, bulamayıp merak 

edene ben söyleyebilirim) , Interloper ve M  isimli parçaları ayrı bir lezzet. 

 

         MESLEKTEN ESER 

Bulması zor bir eser önereceğim, zira baskısı yok bildiğim kadarıyla. Ruh Hastalığı, Deli, Şizofreni gibi gayet yargı 

yüklü, taraflı ve damgalayıcı tanımlara prim vermeden, bu ahvalin içindeki insanları nesneleştirmeden anlamaya 

çalışan belki de tek derli toplu eser. Varoluşçu  açıdan şizofrenik yaşantıyı anlamaya çalışan 1960 tarihli kitabın ya-

zarı İngiliz psikiyatr Ronald Laing. Kitabın ismiyse Bölünmüş Benlik (The Divided Self - An Existential Study in Sanity 

and Madness) 

DERGİ 

Kendi kulvarında sessiz sedasız ama sağlam yürüyen bir dergiden bahsetmek istiyorum. Ne sol ve sosyalist yayınla-

rın slogancı, içi boş yazılarına benzeyen ne de popüler haber dergilerinin sığ ve apolitik yorum perspektiflerine düş-

meyen bir dergi. Express Dergisi 117. sayısıyla yayın hayatına devam ediyor. Bu işi bu tarz bir anlayışla yapıp yürü-

tebilen tek derginin de Express olduğunu düşünüyorum. 

ENVAİ ÇEŞİT  
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Malta'nın Valetta şehrinde 
doğduğu için bu isimle anılan çizgi 
roman karakteri Corto Maltese,  
Hugo Pratt'ın biraz da kendi 
yaşamından esinlediği bir anti 
kahramandır O daha çocukken, 
annesine fal bakan bir büyücü 
Corto’nun  elinde hayat çizgisinin 
olmadığını söyler. Corto bunun 
üzerine bir usturayla 
derinlemesine ve uzun bir çizgi 
çeker avucuna. Artık hayat çizgisi 
olan ve kaderine hakim birisidir. 
 

Deliler, kendi gerçekliklerini imgelerler, çünkü önceden tasarlanmış hiçbir amaçları yoktur. Deliler kaosa kaos katar-

lar. Büyücüler (Şamanlar) ise tam aksine kaosa düzen getirir. Onların tasarlanmış üstün hedefi, algılarını değiştir-

mektir. Büyücüler algıladıkları dünyayı uydurmazlar ve enerjiyi doğrudan algılarlar. Ve o zaman algıladıklarının onları 

bütün olarak yutabilecek yeni bir dünya olduğunu keşfederler. 

Dünya doğrudan bize teslim olamıyor, çünkü araya ‘dünyanın tanımı’  giriyor. Yani, doğru dürüst konuşmak gerekir-

se, biz hep bir adım gerideyiz, dünya deneyimimizde.  

Bu, deneyim dediğimiz şeyin anımsanmasından başka bir şey değil aslında, durmadan anımsıyoruz, durmadan, dur-

madan... 

Eğer ölmeye hazır olarak gelebilseydin, ne şaşkınlık yaşardın ne de bir şeylere takılıp kalırdın. Hiçbir şey beklemedi-

ğin için de her şey yerli yerine oturmuş olurdu. Kişinin kendi varlığıyla savaşması düşünebileceğin en anlamsız didiş-

medir bence. İşin başında, ağlamamayı, hayıflanmamayı öğretmiştim sana. Şimdi senin içinde bir savaş yok artık, 

olmaması gerekir, çünkü savaşçının yolu uyumdur. 

Özgürlük arayışı , bildiğim tek dürtü. Oradaki sonsuzluğun içine uçup gitme özgürlüğü. Çözülüp dağılma özgürlüğü; 

havalanma, bir mum alevi gibi olma özgürlüğü.  

O mum ki, milyarlarca yıldızın ışığının önünde durmasına karşın sapasağlam kalır, çünkü asla üstünlük taslamamıştır, 

ne ise odur, sadece bir mum. 

 

 

ŞAMANIN VAAZLARI 

Corto Maltese'nin Bir Tuz Denizi Şarkısı isimli öy-küsünde, Wain'li yerli şaman der ki:  
‘adam mutluydu. Güzel Hayaller Gölü'ne bakıp, her şeyi görmek istediği gibi görüyordu. Niye onu o rü-yadan çekip almalı, alıp da güneşin ve neşenin ol-madığı bir dünyaya atmalı? orada sadece gece, keder ve hastalık yok mu?’ 

 

bu maceranın bir kısmında Corto, 1. Dünya Savaşı sırasında Polinezya'da kaybolan bir İngiliz subayı-nın peşindedir. Subay derin bir melankoli içindedir ve fiziksel kaybolmuşluktan öte ruhsal labirentler-de yitip gitmiştir. Savaş ve onun etrafına örülen sahte vatanseverlik ve onur edebiyatından uzaklara 
savrulmuştur. 

 

Corto onu bulduğunda subay, yerlilerin verdiği nar-kotik bir bitkiyi içip hem hüzün hem mutlulukla, bir şezlonga oturmuş vaziyette saatlerce önünde uzanan sükûnet içindeki gölü seyrediyordu hem de 
uzun zamandır.  

 

Corto onu götürmek istediğinde, Wain'li yerli yuka-rıdaki cevabı verir.. 

 

HAYAL MUHAFAZASI 

Copyleft! 
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Bu genel yoksullaşma bağlamında, egemen değer ve erdemlerin başına gelenler, “kitle psikolojimizi” ve onun çarpı-

cı sonuçlarını yerli yerine oturtma bakımından son derece ilgi çekicidir.  

Ne yazık ki, en büyük “kaçış” esas olarak yine çarpık güncel duruma hizmet etmektedir; Sennet, bu kaçışı 

“psikolojinin burjuva yaşamda giderek artan önemi” olarak adlandırmıştır. Buna, 60′lı yıllardan beri yeni terapi tür-

lerindeki olağanüstü artış da dahildir ve bu olgu psikolojinin hakim bir din olarak yükselmesine dayanmaktadır. Psi-

kolojik bir toplumda birey kendisini bir sorun olarak görür. Toplumsal olanı yadsıdığı için, bu ideoloji eşi görülmemiş 

bir toplumsal hapsoluş teşkil etmektedir; psikoloji, insanların maruz kaldığı koşullardan bir bütün olarak toplumun 

da sorumlu olduğunu reddetmektedir. 

Bu ideolojinin yarattığı sonuçlara her yerde rastlanabilir. Örneğin, iş stresi içinde boğulan insanlara “derin bir nefes 

almaları, gülmeleri ve yürüyüşe çıkmaları” türünden tavsiyelerde bulunulması gibi. Veya, çeşitli kullanım malzeme-

lerinin geri dönüşümü sağlama doğrultusunda ahlâki dayatmalarda bulunulması; sanki, kişisel bir tüketim ahlâkı, 

endüstriyel üretimin yarattığı global eko-krize gerçek bir çözüm oluşturulmuş gibi. Çağdaş yaşamın merkezine otu-

ran bu bakış açısı, yabancılaşmayı, yalnızlığı, umutsuzluğu ve endişeyi meşrulaştırmaktadır, çünkü, sıkıntımızın ger-

çek boyutlarını görememektedir. Bu yaklaşım ıstırabı özelleştirmekte ve ancak toplumsal olmayan çözümlerin uygu-

lanabilir olduğunu ileri sürmektedir. Adorno’nun deyişiyle, “içedönüklükten ibaret olan bu sınırsız sahtekârlık” tec-

rübeyi gizemlileştirip tahakkümü süreklileştirerek, Amerikan yaşamının tüm alanlarına yayılmaktadır. 

Tedaviyi eksen alan bir dünya görüşüne gösterilen yaygın bağlılık, ruhsal sağlık adına, ruhsal hastalıklar edindiğimiz 

ve tedavinin zulmü altına giren bir kültür yaratmaktadır. Davranış uzmanlarının giderek yaygınlaşan etkisiyle birlik-

te, güçsüzlük ve yabancılaşma da yaygınlaşmaktadır; modern yaşam, artık çeşitli uzmanlıklar ve onların propagan-

dacıları aracılığıyla yorumlanır hale gelmiştir. 

Oysa asıl sorulması gereken soru şu olmalı; acaba, değişim-gücümüzü-bizden-zorla-gasp-eden-dünya eşi benzeri 

görülmemiş bir değişime zorlanabilir mi? 

Alıntı: John ZERZAN / Kitleselleşen Sıkıntı Psikolojisi  

SÖYLENMEYENLER 

ÇOCUK PSİKANALİZİ  

GÜNLERİ 

 

Bebeklikten Erişkinliğe: Do-

nald W. Winnicott’un Kuramı 

 

Tarih: 1-2 Nisan 2011 

Yer: İstanbul Psikana-
liz Derneği 

Inge Martine PRETORIOS 

Çocuk ve Ergen Psikanalisti 

 

Ebeveyn-Çocuk Grupları 

Metod ve Uygulama 

 

Tarih : 27 Mart 2011 

Yer: PSI — Anna Freud 
Center 

Kathlyne Maki-BANMEN 

Aile Terapisti  

 

Virginia Satir: Dönüşümsel 

Sistemik Terapi Bireyler ve 

Ailelerle Çalışma 

Tarih: 25-26 Mart 2011 

Yer: İlgi Psikoterapi   

İLAN TAHTASI 
 


