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pencere

Şizofreni yazıları, güz 2000, yıl 1, sayı 4 '

birbirimizi 
anlamanın 
biricik yolu: 
empati (eşduyum)
Haldun SOYGÜR

Psikiyatri ve psikoloji yıllar boyunca bu soru
nun yanıtını arayagelmiştir. Empati (eşduyum) 
kavramı da bu arayış sürecinin bir ürünüdür.

Empati, kısaca, kendimizi karşımızdaki kişi
nin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini 
doğru bir biçimde anlama olarak tanımlanabilir. 
Bu, bir bakıma karşımızdaki insanın rolünü yaşa
yarak almaktır. Böylelikle bir başka insanın ger
çeğini ve onun içinde bulunduğu durumu bir bü
tünlük içinde kavrama olanağı buluruz. Olaylara 
onun bakış açısıyla bakarak, onun duygu ve dü
şüncelerini doğru olarak anlamaya çalışırız (2-4).

Prof.Dr.Ü.Dökmen, "İletişim Çatışmaları ve 
Empati" adlı kitabında, insanların birbirleriyle hat
ta bütün canlılarla eşduyum kurmaları gerektiğini 
bir halk masalından yaptığı alıntıyla öyle güzel an
latır ki:

"Göğsü kınalı bir serçe varmış. Gök gürlediği 
zamanlar tir tir titreyerek yere yatar, gök yıkılma
sın diye de ayaklarını havaya kaldırırmış. Bir yan
dan da 'korkumdan kırk kantar yağım eriyor' der
miş. Bir gün birisi demiş ki 'sen kendin beş dir

Edebiyatımızın ustalarından Attila Ilhan, bir 
şiirinde "olmayacak şey bir insanın bir insanı an
laması" diye yazarken, bir dizede birbirimizi anla
ma ya da anlayamama üstüne ne çok şey anlatır.

Uğruna nice emekler harcadığımız "birbirimi
zi anlama çabamız"ın, “birbirimizi anlamak ola
naksızdır" çıkarımında erimesi...

"Keşke birbirimizi anlayabilsekdik" yakınışı...

"Niçin anlıyamıyoruz birbirimizi" sorusu...

Öir başka usta Melih Cevdet Anday'ın ro
manlarından birinin adı da "Birbirimizi Anlayama- 
yız"dır.

Çağımızın büyük yazarlarından Franz Kafka 
ise, "Köy Hekimi" adlı öyküsünde, öykünün kah
ramanı köy hekimine "Reçete yazmak kolay, in
sanlarla anlaşmak güç" sözlerini söyletir.

Şairler, yazarlar bu konuda oldukça karam
sar görünüyorlar. Dünyanın ve memleketin haline 
bakılırsa, çok da haksız sayılmazlar.

Herşeye karşın kendimize sormamız gereken 
soru şu: Birbirimizi nasıl daha iyi anlayabiliriz?
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tiydi. Yani aynı duyguları taşıyor olmaktı. Bu ko
caman dünyada yalnız olmadığımızı hissetmek. 
Bizim gibi düşünen başkalarının varlığını duyum
samak Aynı telden çalmak. Aynı yolda yürümek. 
Yandaşlığı, çoğalmayı ve aidiyeti yaşamak...

Hamburg'daki genç adam ve köpek yavru
suna karşı hissettiklerimizse, kah sempati kah 
empati izleri taşıyordu. Tıpkı Willy'ye ve Kemik 
bey’e karşı hissettiklerimiz ya da VVilIy'nin Kemik 
bey'e, Kemik bey'in VVilIy'ye karşı hissettikleri gi
bi.

Onlar birbirlerini anlıyorlardı. İletişim aracı 
olarak birisi sözcükleri diğeri kokuları kullansa da, 
biri diğerine hak verse, onaylasa ya da tam tersi 
hak vermese hatta kızsa bile birbirlerini her za
man anlıyorlardı. Empati buydu işte: ötekinin duy
gu ve düşüncelerinin farkına varmak.

Empatik yaklaşımı nasıl sağlarız?

önce karşımızdakine değer vererek ya da 
dikkat ederek, sonra dinliyerek/gözleyerek ve ni
hayet anlatarak...

Karşımızdakine değer vermeden, ilgi ve dik
katimizi ona yoğunlaştırmadan empatik yaklaşımı 
başlatamayız. Bu ise ancak ben-merkezci tutum
lardan kurtulmakla olasıdır. Kendisinden başka 
hiç bir şey düşünmeyen bir insan başkalarını na
sıl anlayabilir ki?

Ben-merkezcilikten sıyrılabildiğimizde karşı
mızdaki insanı yoğun ve etkin bir biçimde dinliye- 
bilir, böylelikle o kişinin aktardığı bilgileri tam ve 
doğru olarak anlayabiliriz.

Yoğun ve etkin bir dinleme, bize aktarılan ile
tinin anlamını anlayıp anlamadığımızı sınamayı, 
dinlediğimiz kişiyi kabul etmemizi ve iletişimde 
yol almamızı, derinleşmemizi sağlar (2-4).

VVilIy'nin söylediklerini dinlemeyi ve an

hem gelmezsin; nasıl oluyor da kırk kantar yağın 
eriyor?' Bunun üzerine serçe şöyle cevap vermiş: 
'Herkesin kendine göre dirhemi, kantarı var; siz 
ne anlarsınız' " (3).

Almanya'nın en kuzeyinde, Hamburg'da, so
ğuğun iliklerimize işlediği bir kış günü, kentin 
merkezindeki kalabalık caddelerden birindeydik. 
Kalabalık, herkesi kendi yalnızlığına savuruyordu. 
Ağacın dibinde oturan genç adamı ve kucağında
ki köpek yavrusunu farkettiğimizde, eşimle göz- 
göze geldik. Genç adamın saçı sakalı birbirine 
karışmıştı. Bakımsız ve kirli görünüyordu. Köpek 
yavrusu da. Eksi kimbilir kaç derecede, bedenle
ri birbirine karışıyor, o köpeği, köpek onu ısıtıyor
du. Can sıcağı... Bir fotoğraf karesinde dört kişiy
dik. Genç adam, köpek yavrusu, ben ve eşim. 
Her birimiz neler hissediyorduk?

Biz belleğimize bu zaman dilimini kazıdığı
mızda, henüz Amerikalı yazar Paul Auster'ı ve öy
külerini tanımıyorduk. "Timbuktu"yu da okuma
mıştık. Günler sonra, Ankara'da bir kitapçıda 
"Timbuktu" ile karşılaşıp, ilk tanışmada, arka ka
pağında yazan bir kaç satırı okuduğumda, fotoğ
raf karesinde beş kişi olduk:

"Paul Auster'ın romanının iki kahramanı var; 
biri evsiz barksız, sarhoş, yarı-deli Willy, öbürü de 
kendi insanlığımız konusunda ondan pek çok şey 
öğreneceğimiz bir köpek: Kemik bey. Bir köpeğin 
gözünden, onun düşüncelerine girerek, dünyayı, 
yaşamı, insan ilişkilerini işleyen Paul Aus
ter.......... “ (1).

Bu kitap, empati kavramının anlaşılması için 
yazılmış bir ders kitabı gibiydi.

"Timbuktu"dan ve onu okuma süreci
mizden ilk öğrendiğimiz, sempati ve empati kav
ramlarının farklılığı oldu.

Bizim Auster'a karşı hissettiklerimiz sempa

_________14
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lamayı başarabilirsek, kendimizi de, birbirimizi de 
hayatı da daha iyi anlayacağımıza inanıyorum:

,'işte ben bunun hayalini kurdum Kemik bey. 
Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmenin hayali
ni. Ruhun kasvetli, karanlık kuytularına biraz ol
sun güzellik katmak istedim. Bunu bir ekmek 
kızartıcısıyla yapabilirsin, bir şiirle yapabilirsin, eli
ni bir yabancıya uzatarak yapabilirsin. Nasıl yap
tığın hiç önemli değil. Dünyayı bulduğundan daha 
iyi bir durumda bırakmak. İnsanın elinden gelecek 
en iyi şey budur." (1).
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Fikret ÜRGÜP”

Biz burada “deli” diye ayrılmış olanların re
simlerinden bahsetmek istiyoruz. İnsanlığın hile
siz tezahürüne, bir “deli” lerde rastlıyoruz bir de 
çocuklarda. "Insan"ın en temiz, en bozulmamış 
örnekleri onlar. Ötesinin ne mal olduğunu cümle 
alem öğrenmiş artık. Aptalcasına kabul etmiyor 
muyuz çocuk resimlerini, onları hiç anlamadan, 
nasıl kurtulmuş, nasıl bağlı değil hiçbir şeye, nasıl 
hakiki, diye:

Kaybettiklerimizin azabı içinde bizler, farkına 
varır gibi oluşun aptal sesleri içinde bocalarken, 
bacak kadar, bir çocuk çıkıp hilesiz, tertemiz 
dünyasını açıklıyor önümüze... Ya ötekiler, “deli” - 
ler, insan tecrübesini geçirmiş olduktan sonra bir 
kere konuştukları zaman bizler ne söyleyebiliriz 
ki?

Saint-Anne hastanesinde milletler arası akıl 
hastalarının resim sergisi açılmıştı. “deli” lerin dü
şünceleri, hatıraları, duyguları karma karışık ol
ması beklenir değil mi? Daha ilkten biz şuurlula
rın, her şeyi hesaplayan ve bilenlerin karma karı
şıklığımız yüzümüze vuruluyor. “deli”de hepsi 
ayıklanmış, ne için yaşıyorsa, neden ıstırap çek
miş, neden mesut olmuş ise onun üzerinde yaşı

Insan nedir ki? Avucumun içi gibi bilirim, di
yenler vardır. Hiç olmazsa kendi içlerinden böyle 
söylerler. Dünyanın köşesini bucağını bir kere fark 
ettim, ondan sonra hükümlerim değişmiyor diye 
bir lakırdı da söylemişti bizim hikayecilerden biri. 
Öte yandan Edgar Poe konuşuyor: "Demir ciltli 
kitaplar vardır, kendini okutturmayan kitaplar. İn
san ruhu da öyle bir kitap.

Sözle anlatılması güç insan muammasını an
cak sanat aydınlatabiliyor. Psikanalize de inan
mak lazım ama o da kelimelerin esiri olmaktan 
kurtulamıyor. Kelimelerin anlayışı da insanı haki
katten uzaklaştırır. İnsanı insan yapan sanat ise, 
samimi oldukça alabildiğine hürdür, bağımsızdır, 
insan malıdır, insan mahsulüdür. Miskin hesaplar
dan kurtuldukça, bozulmamış halinde insanı an
latabilir. Gerçekten bağımsız yaşayabilen şuurlu 
dehalar hariç, aklın kontrolundan, başkalarının te
sirinden ve değer ölçülerinden kurtulup kendini 
açıklayabilen, ancak “deli” lerle çocuklar oluyor. 
“deli” liğin sınırları çok geniş. Kapatılmış olanlar 
var, aramızda yaşayanlar var. Bir de, hiç “deli” 
denmeyecek, şeytan gibi zekalar var ki onları da 
iyice kurcalarsak “deli” liğin tohumlarına rastla
mak mümkündür. Mesala Picasso.

■ Bu yazı 1954 yılında yayımlanan Yeditepe Dergisi'nin 52. sayısından alınmıştır. 
"  Psikiyatrı Uzmanı, yazar, ressam, İstanbul, 1919-1977.
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gök yüzünde yer yer bulut artıkları. Uzaklar yeşi
limsi, ama ne olduğu belli değil bu yeşillerin. Uza
yan ,ilerleyen, çamurlu gündelik yol. Böyle bir göç 
de yaşanmaya değer mi?

Derken, bir yerden, bütün renklere bulanmış 
bir insan başı sırıtıyor. Hiçbir şey ciddi değilmiş 
meğerse. Öte yanda, bir perde açılmış boşluğa: 
Gökyüzünde açık yeşil, pembe ve beyaz bitkiler; 
tek tük yıldız parıltıları ve uzaklık...

Ayağınız kayıyor, zamanı ve mekanı kaybedi
yorsunuz. Başka bir şekilde görmeye başlıyorsu
nuz her şeyleri. Artık kapıdan girerken ki siz değil
siniz, şimdi dolaşan. Bazı başarılı resim sergilerin
de böyle bir hal olur insana. Düşünemezsiniz, sü
rüklenirsiniz, ölçüleriniz alt üst olmuş, büyülen- 
mişsinizdir.

Non-figüratifin iddiası da buna benzer bir te
sir yaratmak değil mi? Ama, kaç sergide, kaç re
sim, insanı böylesine sarsar? Çoğu sergileri so
ğuk kanlılıkla gezer, bazı resimleri beğenir, bazıla
rını tenkid edersiniz. Takdir ederek ayrılsanız bile, 
kapıdan çıktıktan sonra sizde bir şey kalmamıştır. 
“deli” lerin sergisini soğuk kanlılıkla gezip geldiği
niz gibi ayrılmak olmuyor işte. Böylesine hür bir 
sanatla karşılaşmak o kadar kolay değil. Burada, 
ihtirasların berrak ve kesintisiz bir nehir gibi akıp 
gittiklerini görüyorsunuz. Burada herkes kendi iç 
zamanını yaşıyor. Her şeyler aydınlanmış, karga
şalıktan kurtulmuş. Zamanı kimisi bıraktığı yerden 
yaşıyor, kimisi durdurmuş, kimisi ilerisine kaçmış, 
ölçüsüzlük, kayıtsızlık var. Çirkin de yok burada. 
Çünkü hürriyet var. Hürriyet de güzelliktir. Bize 
saçma görünse bile çirkin diyemiyoruz hiçbir res
me. Saçma, “deli"lik, kolay, basit gibi hükümler 
verirken biz aldanıyoruz gibi. Halbuki onlar “deli” .

Genç bir Amerikalı’nın resimlerinde hayatın
daki bütün bağlar ve engeller görünüyor. Roman 
değil, masal değil yüzde yüz gerçek. Bir kadın 
var, her şey onun üzerinde toplanıyor. Sivri yüzlü, 
kocaman siyah gözlü, acı ağızlı, kukla gibi incecik 
bir kadın "Nihayet Bana Geliyor" adlı tabloda kol
ları yanına sarkık, başı öne eğik, kendini bırakmış

yor. Akıllı veya aptal, aydın veya cahil, herhangi 
bir kimseye dünyada ne istediğini, neyin üzerinde 
durduğunu sorarsanız cevap alamazsınız. Halbu
ki "deli” , o, tek bir şeyin üzerinde duruyor, ısrar 
ediyor. Kapıdan girince, soldaki pano’da bir Yu
goslav ressamın “deli” olmadan evvelki resimleri 
var. Alelade, bocalayan resimler. Ama, resmi öğ
renmiş o zamanlar. Bir de “deli” olduktan sonraki 
resimleri var; bilhassa bir kurt resmi ki unutulmaz. 
Başkalarında da kurt resmine rastlanıyor. Bütün 
insanlar mı onun için birer kurt, hepimizi öyle mi 
görüyor? Belki kendisi öyle olmak istiyor. Çırçıp- 
lak ve karlı bir ovada, tüyleri diken diken karnı sıs
kalaşmış, kulakları dikilmiş, hayat mücadelesinde 
yapayalnız,ölüm dirim kavgasında her şeye hazır 
vahşi kurt. Çıplak bir ümitsizlik, vahşilik ve kavga. 
Siyah tüyleri diken diken, başını kaldırmış havala
rı koklayan kurdun canından başka bir tek serve
ti daha var, hürriyeti var.

Hastahaneden dönen bir kadın resmi. Ser
best bırakılmış yahut izinli çıkmış eski hastalardan 
biri. Gri bir gökyüzü, ağır, ümitleri baltalayan bir 
gökyüzü. Tenha bir sokak. Sol tarafta tımarhane
nin kireç badanalı duvarları, yerler ıslak. Büyük 
gözlü zayıf kadın, çıkmış ve karışmış öteki hayat
lara, sonra karar vermiş, tımarhaneye geri dönü
yor, sallanan adımlarla... Renk yok, ustalık yok re
simde, ruh var, ifade var.

Karşı panoda bir Napoleon ki, kendisi bile 
hissetmiştir büyüklük hırsını, büyüklük “deli'Miğini 
bu derecede. Çünkü ihtirasını yaşarken bir taraf
tan da düşünce adamı idi. “deli”lerin çoğunda 
büyüklük hezeyanı, yenmek hırsı frensiz bir şekil
de yaşar. Tımarhaneler hakiki Napoleon’lar, Hit- 
ler’lerle dolu.

Bir peyzaj, kızıl bir ovaya dağılmış ağaçların 
gölgeleri cinayetlere gebe. Gazetelerin yazmış ol
dukları cinayetleri ve yazmamış olduklarını o göl
gelerin içinde bütün kanlılığı ile seziyorsunuz.

Başka bir resimde göçmenler kafilesi: simsi
yah şekiller, ölü hareketler, Yolun ortasında sağa 
sola doğru ilerliyorlar. Ufuk kirli kahve rengi, sarı
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demek ne gibi ön sezişlerin, ne cinsten bir idrakin 
mahsulüdür.

Sergide, insanların çoğunun hayatında en 
büyük rolü oynayan şehvet duyguları ve cinsiyet 
kompleksleri, Freud’un cesaret edemediği bir 
açıklıkla aydınlatılmış. Bir deyişle Freud’un felse
fesini yaptığı konunun burada sanat oluşunu gö
rüyoruz. Sergide, tenasül uzuvlarını olduğu gibi 
veya sembolik şekilde gösteren tablolar yanında 
şehvet heyecanlarını canlandıran her türlü resim
ler de var. Kadın ve erkek “deli"ler en büyük ser
bestlik içinde, onları en fazla ilgilendiren konuyu 
işlemişler. Bu çirkin ve müstehcen olması bekle
nen resimler bile çirkin ve müstehcen değil. Çün
kü hepsinde hayatın istikametini çizen ihtiras ale
vi var.

Ruh doktorları muayyen hastaların tedavileri 
sırasında onların yaptıkları resimlerdeki değişme
leri tahlil etmişler. Resimlerin altında bazı notlar 
var. Fakat bu notlar muayyen formüllerden ibaret. 
Tıp formülleri içinden çıkamıyorlar. Hiçbir zaman 
tam anlayış denemiyor bu yazılanlara. Resimlerin 
gerçeğine ancak şöyle böyle yaklaşıyorlar.

Çünkü üstlerindeki resimlerde muazzam bir 
gerçek var. Geniş manalarla yüklü gerçek sanat 
eseri var.

Şimdiki halde modern sanat manayı tama- 
miyle ortadan kaldırmış gibi. “deli” lerin resimle
rinde ise mana var ve onun arkasında gizli, alabil
diğine tefsir edilebilecek bir muamma da var. Me
sela şu ki; onları gören sarsılıyor bir kere. Bu 
eserler insanı şaşırtıyor, düşündürüyor, bozuyor, 
rahatsız ediyor. Sanat eserinden bütün bu tesirle
rin de beklenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

öyle bir geliyor ki. Fakat gelse ne olacak? Gelme
mesi, engeller olması önemli. Başka bir resimde 
aynı kadın bir oda kapısında duruyor. İçerde çi
çek bozuğu, tomurcuklu suratlar, kocakarılar, hır
laşan insanlar; aile kavgası... Bir başka resimde 
gene o incecik kadının bulunduğu bir Amerikan 
partisi. Cücelerle devlerin çılgın bir eğlence ale
mi... Adam o alemin dışında kalmış, ayrılmış. O 
insan için önemli olan hayat hadiseleri çırılçıplak 
ortada.l Karışıklık yok, Kompleks yok. Ne ise 
önemli olan sade o var ortada. Bu kadar yalansız- 
lığa sanatta kolay rastlanmaz. Van Gogh belki 
müstesna. Rouault, Picasso, Matisse gibi ustalar 
ifade şekillerini uzun araştırmalar sonunda bul
muşlar .Bunlar ise, kendilerini bıraktıkları için, ta- 
mamiyle hür oldukları için gerçek insan ifadesini 
bulmuşlar. Ustalık yok, kurnazlık yok, kafanın işe 
karışıp sanat eserini bozması yok.

Çocuk resimleri de öyle değil mi? Beğenirsi
niz veya beğenmezseniz; mesela konuları siz¡ 
saymayabilir, ama hepsi hakikidir, bağımsızdır ve 
onun için hiçbirine çirkin diyemezsiniz. Çocukla
rın eserleri basit, kolay görünüyor. “deli” lerinki de 
bazan öyle ama her zamşn değil.

“Deli’’nin eskiden yaşadığı muhite, eski ol
gunluğuna ve entelektüel seviyesine göre eseri 
de çok derin manalar taşıyabiliyor. Mesela, altın
da mistik hezeyanı olduğu yazılı bir “deli”nin tab
losu var: Yer yer nur ışıkları alan bir diyarda Ro
malılar zamanına ait olacak bir kayığın iplerine 
kesik başlar asılmış. Kireç renginde, kızıl gözlü, 
yumru yumru başlar... Kayık bir akıntıya kapılmış 
gidiyor. Resmin sol üst köşesinde bir yazı: "Alla
hım lütfunu esirge bizden". Bunu resimle anlat
mak o kadar basit değil. En aydınlık zekaların 
metafizik isyanları, dinsizlerin inkarları, bu 
”deli"nin idrak şekli yanında pasif ve basit kalıyor: 
Çünkü inkar anlaşılır nihayet isyan ediyorum diye 
ilan etmek de o şahsın kendisini ilgilendiren pasif 
bir hareket sayılır. “Allahım lütfunu esirge bizden”

__________18
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Bir sergiden izlenimler-1
Ruhun 
Labirentini 
Keşif
V iy a  r ı a - A  v u s tu  r y a

ladıktan sonra gözlerim Anton Blitzstein’ı aradı. 
Sergi davetiyesinin kapağına onun güzelim bir 
resmini koymuşlardı: bir gökkuşağı labirenti.

Viyana’da sık sık görkemli sergiler ve bu ser
gilerin gösterişli açılışları olur. "Ruhun Labirentin
de" de özellik arzeden; önemli bir sergiydi: bura
da şimdiye dek hiçbir sergide yer almamış, hiç 
kimsenin tanımadığı şizofren sanatçıların resimle
ri sergileniyordu. Serginin açılışını o dönemin Ça
lışma, Sağlık ve Sosyal hizmetler bakanı yaptı. 
Ardından da Dr. Strobl ve Bayan Legat kısa birer 
selamlama konuşması yaptılar. Dr. Strobl o dö
nem Avusturya Şizofreni Cemiyeti’nin başkanı ve 
her yıl düzenlenen "Şizofreni Workshop"larının da 
yaratıcısıydı. “Ruhun Labirentinde" Dr. Strobl ve 
sanat menajerliği yapan Bayan Legat’ın ortak ça
bası sonucu ortaya çıkmıştı.

Strobl ve Legat ruhsal hastalıkları ile baş et
meyi başaran şizofren ressamların eserlerini ser
gileyerek sanat terapisinin bu kişilere ve sanata 
kazandırdıklarını göstermek istemişlerdi. Serginin 
bir başka amacı şizofren kişilerin hastalanmadan 
önce alışık oldukları saygınlığı ellerinden alarak 
onları toplumun kıyısına iten sosyal "stigma"yı sil

Bahar SUBAŞI'

Geç kalmıştık. Elimde davetiye telaşla ko
şuşturuyordum; arkadaşlarım; telaşsız, rahat; ar
kamdan geliyorlardı: Uzun siyah saçları lüleli bir 
ressam, sert görünüşlü, yufka yürekli bir şair, 
uzaktaki memleketimizden konuk gelmiş, saçı 
sakalı birbirine karışmış, esprili, durgun, derin dü
şünceli bir başka ressam -misafir sanatçı-, "Ace
le edin'1 diyordum. Pek oralı olmuyorlardı. Sergi
nin olduğunu düşündüğümüz yerde neşeli bir bar 
vardı, yaz akşamının göğü Prusya mavisine dö
nüşüyordu; canlı müzik için ses düzeni kontrol 
ediliyordu ve sergi orada değildi. Biz bunları tes
pit ederken siyah elbisesinin eteği rüzgarda uçu
şan Avusturya’lı bir kız yanaştı kapıya bisikletiyle; 
o da sergiyi arıyordu. Sonunda bardakiler bize 
serginin yerini tarif etti, hep birlikte yola koyulduk. 
Lüle saçlı ressam kızla sohbeti koyulaştırdı, şair 
onun haline bıyık altından güldü, ben -hala telaş
lı* erkek davranışı ile ilgili bir iki düşünce geçirdim 
kafamdan; uygun adım ilerledik. Sonunda sergi 
salonunu bulduk; çok güzel ışıklandırılmış sade 
bir yerdi ve açılışa ucu ucuna yetişmiştik. Sakin
leştim. Çalıştığım üniversite kliniğinin başkanı 
Prof. Katschnig ve Braungasse Rehabilitasyon 
Merkezinde yanında çalıştığım Dr. Strobl’ı selam

' Psikiyatri Uzman؛, Bayındır Tıp Merkezi. Ankara
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muşatılmış, "uygun" bir dil; hani şu gündelik ha
yatta dikkatle kullanmaya çalıştığımız dili, konuş
muyorlardı. Çok açık ve yalın bir dildi kullandıkla
rı; alışılmadık açıklıkta ve şaşırtıcı yalınlıkta. Ve 
çok yürekli bir dil; korkuyu anlatırken bile çok yü
rekli bir dil. Anlamlarının güçlülüğü belki teknik, 
estetik kuralları gözetmeden yaratılmış olmaların
dan geliyordu. Bu anlamda ödün vermiyorlardı; 
bir ödünler dünyasında sıkıştıklarını anlatırken bi
le üstelik; ödün vermiyorlardı, özgürlükleri insa
nın yüzüne sert bir rüzgar gibi çarpıyordu; tutsak
lıklarını anlattıkları zaman bile üstelik; dışarı vurur
ken özgürdüler. Alışık olmadığımız kadar, şaşırdı
ğımız kadar, korktuğumuz kadar özgür...O yüz
den bu resimlere "güzel" diyemiyordu insan. Ha
ni bazı sergilerde bir tablonun karşısında durulur 
ve "çok güzel bir resim" denilir. Bunlar güzel de
ğil; "güçlü", "etkileyici", "çarpıcı" resimlerdi; gü
zel olma kaygısı taşımayan resimler. Ama aynı za
manda "çarpıcı" veya "şaşırtıcı" olma kaygısı da 
taşımayan resimler. "Gerçek" resimler, "gerçeğin 
resimleri"; -"Gerçeğin ne kadarına dayanabilirsi
niz?"- Bazen son derece sığ, arsız; hatta saldır
gan bir kırmızının ortasında sıkışmış adama ba
karken çiğ kırmızılardan kurtulma çabası kaplı
yordu dört yanı. Çok rahatsız edici şeyler hissedi
yordum. Bazen kahverengi bir dünyada herşeyin 
içi çoktan boşalmış ve son canlılar da donuklaş
mış oluyordu. Yine çok rahatsız edici şeyler his
sediyordum. Resim piyasasında satılma kaygısı 
taşımayan resimler; kaygının kapılarını açıyordu 
insana; ya da bana öyle geliyordu. Başkalarının 
resimler karşısında ne hissetiklerini pek öğren
mek istemiyordum. Az konuşan ressam arkada
şım zor duyulan sesi, şiirsel anlatımıyla boğuk 
mavi ve gri bir akşamüstü denizi karşısında hu
zurdan söz ediyordu. Bir başkası donup kalmış 
çaresizliği görüyordu orada. Ben izlenimlerim ve 
resimlerin bana hissettirdikleriyle yalnız olmak; iz
lenimlerime sadık kalmak istiyordum. Bu resimle
rin farklılığını sıkı sıkı tutmak; kafamdan ucuca ek
lenerek geçen düşüncelerin trenini bir yere vardır
mak; başka neyin resimleri böyle sarsıcı yaptığını

mekti. Bayan Legat Avusturya Şizofreni Cemiye- 
ti’nin desteğiyle sergi için ülke çapında şizofren 
sanatçıları ve onların eserlerini aramaya girişmiş; 
bunun için kurumlarla, kliniklerle, şizofrenisi olup 
tek başına yaşayan kişilerle temas kurmuştu. Gö
rüştüğü 40 şizofren sanatçının eserleri arasından 
seçmeler yapmış, içlerinde her sanatçının en az 
bir eserinin olduğu 130 resmi "Ruhun Labirentin
de" de sergilenmek üzere biraraya getirmişti. Ser
gi sonunda bir açık artırma düzenlenerek eserle
rin satılması planlanmıştı. Organizatörler satılan 
eserlerin getirdiği kazancın sanatçıların benlik 
saygısını arttıracağını düşünmekteydiler. Resim
lerinin satılması çoğu sosyal destekle yaşamlarını 
sürdüren sanatçıların topluma tekrar kabulleri, 
entegrasyonları açısından; yalnızca onlar adına 
değil; toplum adına da bir adım teşkil edecekti.

Açılış etkileyiciydi. Yüzlerce konuk arasında 
sanat ve psikiyatri camiasından kişiler ve bizzat 
sanatçılar ve yakınları vardı. Ciddi sanat eleştir
menleri, koleksiyoncular, psikiyatri profesyonelle
ri, terapistler, ruhsal hastalıklara, ruhsal hastalık 
ve sanat ilişkisine özel ilgisi olanlar, ruhsal hasta
lığı olan sanatçılar, sanatçıların yakınları birbirle- 
riyle tanışma, konuşma fırsatı bulmuşlardı. Soğuk 
beyaz şarap servisi sohbetleri daha da canlandır
dı. Bir süre sonra selamlaşmalar ve kısa konuş
malardan sıyrıldım. Serginin en heyecan verici 
kısmı beni bekliyordu: önümde uzanan; kıvrılıp 
bükülerek birbirinin içinde kaybolan beyaz pano- 
duvarlara asılmış resimler... Resimlerin arasında, 
"Ruhun Labirentinde" sergisinin labirentinde do
laşmaya başladım.

Çarpıcı resimlerdi bunlar. Kimi zaman ürkü
tücü bir yapayalnızlığı, kimi zaman boğucu bir ka
labalığı gördüm; soğukta çırılçıplaklığı, köşeler, 
haçlar ve soru işaretleri dünyasında hapsolmuş- 
luğu ve hava kararırken büyüyen sabit gözle
ri...yorucu resimlerdi. Onları böylesine etkileyici 
yapan içtenlikleriydi olasılıkla; en önemli, en can 
alıcı, en acı veren şeylerin resimleri olmaları. Sa
hip oldukları derin ifade gücü çok doğrudan re
simler olmalarından kaynaklanıyordu; dolaylı, yu
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ti. Birkaç yıldır psikiyatri ile ilişkileri gördüğü ilaç 
tedavisinin güvendiği bir psikiyatrisi tarafından 
düzenli aralıklarla izlenmesi biçimine dönüşmüş
tü. Şizofreni workshop’unda fena halde sıkıldığım 
bir ara kendimi dışarı atmış, Mars insanlarının ke
yif verici resimlerine bakarken onu tanımıştım. 
Beni öğrenci sanmıştı önce, ben de aynı şeyi 
onun için düşünmüştüm. "Doktor" ve "hasta" ola
rak kendimizi takdimimize gülmüş ve göl kenarın
da bir bankta oturup sohbet etmiştik. O en çok 
çocuk sahibi olmak istediğini anlatmıştı; ben psi
kiyatride değişmesi gerektiğine inandığım şeyler
den bahsetmiştim.

Bir kızının olduğunu anlattı. Çok sevinmişti. 
Onu düzenli görüyor, ondaki değişiklikleri izliyor
du. Sevinci resimlerine de yansımıştı. "Ruhun La
birenti" rengarenk bir gökkuşağı spirali olmuştu; 
ümit dolu, çekici, göz okşayan.

Arkadaşlarımı resim tekniği tartışırken bul
dum. Resimlere bakmak; labirentte dolaşmak yo
rucuydu; biraz oturup dinlenmek üzere salonun 
arka tarafındaki masalardan birine yöneldik. Ma
sanın sigara dumanının en yoğun olduğu ucunda 
Braungasse’den bazı hastalarımla karşılaştım; bir 
kısmı bir kurumda bir kısmı evlerinde yaşamlarını 
sürdürüyorlardı; eski günleri yad ettik biraz. Ser
giden ayrıldığımızda geç olmuştu. Yumuşak, gü
zel yaz gecesini uzun bir yürüyüşle kapattık.

Yıllar sonra bu yazıyı yazarken o sergi gece
sine ait anıyla birlikte bir de Mustafa Seyit Sutü- 
ven'in bir şiirinden dizeler geçti aklımdan. Şiirin 
ismi Sanat. Benim anımsadığım dizelerse şunlar:

Sonra yorulur onda bir şey arayan gözler
Yorulur karşısında duranlar sıra sıra.
Boncuklar gibi ipe dizip de asmak ister
Kendi beynimi kendi gözümü insanlara.

bulmak istiyordum. Sanatın öznelliği, yaratıcı sü
reç, dışavurum; görülen, algılanandaki öznellik... 
Derken sarılar, yeşiller, turuncular düşüncelerimi 
kesiyor ve bana en nesnel haliyle gündelik yaşam 
gerçeğinde tutunmanın gerekliliğini hatırlatıyordu. 
Tam bu aklıma yatmış, ortalık sakinleşmişken; 
ton ton morlar ve testere dişleri devreye giriyor ve 
her şey rayından çıkıyordu. Bunlar ruhun derinlik
lerinden gelen resimlerdi; ruhun derinliklerine gi
diyorlardı; oralara ulaşıyorlardı. Grup halinde re
simden resime yer değiştiriyorduk, arkamdakiler 
"çok etkileyici", "korkutucu", "duygulandırıcı" di
yorlardı; kimisine katılıyordum bu izlenimlerin ki
misine şaşırıyordum. Başka bir şey vardı; yabanıl
dı bu resimler. Yabancıydı. İçimizdeki derin, ka
ranlık mağaraların varlığını anımsatıyordu; yarala
rımızın en çok sızladığı anı, yalnızlığımızın en be
ter ve korkumuzun en soğuk, öfkemizin en keskin 
ve arzumuzun en özgür, ve ruhumuzun en tutsak 
olduğu anları...Yani şaşılacak kadar bizim içimizi 
anlatıyordu bize ve şaşılacak kadar bize yabancı 
gelen bir dille...ve hem kendine çekiyor hem de 
sarsıyordu bizi bu resimler; bizde olan ve olma
yan şeyleri yapyalın anlatımıyla yüzümüze vura
rak.

Labirentin iç salyangozunda Mars insanlarını 
görünce sevindim birden; hem aşina hem yaban
cı olmak üzerine derin düşüncelerimden sıyrılıver- 
dim. Tanıdık sevimli varlıkların dünyasındaydım 
artık!

"Beğendiniz mi doktor hanım?"

Anton Blitzstein’la hararetle selamladık birbi
rimizi. Blitzstein’la (kendisine bu ismi vermişti; 
çakmaktaşı anlamına geliyor) bir şizofreni works
hop’unda tanışmıştık; orada çoğunluğunu Mars 
insanlarının resimlerinin oluşturduğu bir sergisi 
duvarları süslemişti. Mars insanları kimseye gö
rünmeden dünyadaki sevgi meselelerini düzene 
sokuyorlardı. Anton Blitzstein uzun yıllar peşpeşe 
yatışlarla psikiyatri servislerinde tedavi görmüş; 
klinikte sanat terapisine başlamıştı. Zamanla re
sim yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş
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şizofreni: hastalığı 
anlamak ve 
onunla yaşamayı 
öğrenmek*/ 
mustafa yıldız**
Şizofreni Yazıları

nu anlamak için dertli insanları ya da kendisini ko
layca ifade edebilen insanları dinlemek yeterli 
olur.

İnsanı anlamanın sayısız yolu vardır, binler- 
cesi denenmiş, milyonlarcası da denenecektir. 
Bizler, kocaman evrenin içerisinde küçücük kalan 
ama kendi küçüklüğümüz ölçüsünde baktığımız
da bize kocaman gelen yaşlı dünyamızda bu de
nemelerin kaçıncısını yaşayan varlıklar olduğu
muz bilemeyiz. Ama yaşamaya ve yaşatmaya de
vam ettiğimiz gerçeğini biliyoruz. Bunun için de 
gerekli bilgilerle donanmak için elimizden geleni 
yapıyoruz.

İnsanoğlu yaşamda bir amaç uğruna ya da 
bir amaç bulma uğruna ömrünü tüketirken anla
yamadığı, içinden çıkamadığı sayısız sorun yet
miyormuş gibi bir de hastalıklarla uğraşmak zo
runda kalmaktadır. Neyse ki bilim ve teknoloji in
san beyninin o bilinmezleri bilinir kılan derin yan
larının bir uzantısı olmaya devam ederek daha 
sağlıklı ve daha mutlu yaşamamıza yardımcı ol
maktadır. Sorun yaşamak ve sorun yaratmak na-

Ülkemizde hastalıkları ve tedavilerini herke
sin anlayabileceği bir dille anlatan; hastaları, ya
kınlarını ve toplumu bilgilendirmeyi amaçlayan 
yayınların sayısı oldukça az. Kocaeli Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mustafa Yıl- 
dız’ın kitabı bu alandaki boşluğu dolduran önem
li ve hayli emek sarfedilmiş bir ürün. Kitap on iki 
bölümden oluşuyor. Bu bölümlerde; hastalığın ta
nımı, sınırları, belirtileri, nedenleri, gidişi, ayırıcı ta
nısı, tedavisi ve rehabilitasyonu sade ve anlaşılır 
bir dille ele alınıyor. Kitabı tanıtırken ve paylaşır
ken en doğru olanın yine yazarına başvurmak ol
duğunu düşündük. Dr. Yıldız’ın önsözünü olduğu 
gibi aktarıyoruz. “Hekimlik mesleğinin ne kadar 
duyarlı ve ince ağlarla örülmüş ilişkiler çerçevesi
ne oturduğunu anlamak için hasta ya da hekim 
olarak bu ilişki ağının bir yerine dokunuvermek 
yeterlidir sanırım. Doğrudan bir ilişki olmasa bile 
yakınlarınıza, çevrenize bu açıdan bir kulak verse
niz de konunun inceliğini anlamanıza yetecek ka
dar bilgiyle donanırsınız. Günlük bireysel, toplum
sal, siyasal, ekonomik ilişkilerin insanı aslında ne 
kadar da derinden etkilediğini, insanın varoluşun
da yaşadığı ilişkilerin ciddi bir eksen oluşturduğu

• HYB Yayıncılık, Ankara 1999, 155 sayfa.
"  Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim Üyesi.
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Şizofreninin sıklığı için araştırmaların sonu
cunu kabaca şöyle özetleyebiliriz. Toplum içeri
sinde yaygınlığının 1000’de 5, her yıl bu hastalığın 
ortaya çıkma oranının ise 100 000'de 20, yani her 
yıl her yüz bin kişide yeni yirmi kişinin bu hastalı
ğa yakalandığını, herhangi bir kişinin yaşamı bo
yunca bu hastalığa yakalanma oranının ise 
100’de 1 olduğunu öğrenmekteyiz. Bu rakamları 
nüfus açısından ele alırsak 3 000 nüfuslu bir ka
sabada yaklaşık 15 şizofren hastanın olduğunu, 
300 000 nüfuslu küçük bir kentte 1500 olan bu 
rakamın 3 000 000 nüfuslu bir şehirde 15 000 ola
rak karşımıza çıktığını görmekteyiz. Şizofreniye 
benzer diğer bir hastalığın, manik-depresif bo
zukluk ya da iki uçlu (bipolar) bozukluğun da yak
laşık aynı oranlarda görüldüğünü düşünürsek, bu 
rakamları ikiye katlayarak insanlığın ciddi bir ruh
sal hastalık sorunuyla iç-içe yaşadığı kolayca an
layabiliriz.

Psikiyatri denince yalnızca bizim toplumu- 
muzda değil, hemen hemen dünyanın her yerinde 
‘delilik’ ve ‘deli doktorluğu’ akla gelmektedir. Ge
nel olarak ruhsal bozukluklar içerisinde ‘deliliği’ 
imleyecek psikotik bozuklukların oranı çok düşük 
de olsa psikiyatristlerin neredeyse hep bu hasta
larla ilgilendikleri yargısı vardır halk arasında. Hat
ta ‘deliler’ le uğraşmanın onlarda da birtakım 
‘noksanlıklar’a neden olduğu düşünülür! ‘Deli- 
lik’le ilgili bu ön yargının nedenini anlamak kolay 
olsa da bunu ortadan kaldırmak zor görünüyor. 
Nedeni açık, psikiyatrik hastalıklar da insanoğlu
nun doğal yapısından kaynaklanan diğer hastalık
lara benzer bozukluklardır. Nasıl ki diğer hastalık
ların tedavisinin keşfi uzun zaman almış, örneğin 
aşılar ve antibiyotiklerden önce milyonlarca insan 
bulaşıcı hastalıklardan zamansız ve gereksiz yere 
yaşamlarını yitirmişlerdir, ruhsal hastalıkların tari
hi de insanoğlunun tarihi kadar eski olmasına 
rağmen ne yazık ki anlaşılmaları ve tedavileri çok 
yenidir. Başkalarının görmediği şeyleri gören, işit
mediği sesleri işitip onlarla konuşan ve topluma

sil ki insanın doğasından gelen özelliklerse, so
runları çözmeye çalışmak, yeni sorunların doğ
masını önleyici tedbirler almak da insanoğlu için 
yine doğasından gelen kutsal bir zevktir.

Ruhsal bozukluklar ya da psikiyatrik hastalık
lar diğer bazı bedensel hastalıklar gibi artık gün
lük yaşamımızın bir parçası olmuş durumda va da 
biz onları daha fazla farkeder olduk. Ülkemizde 
bu açıdan bize sağlıklı bir oran verecek çalışma 
yok, fakat Amerika Birleşik Devletleri’nae bu 
alanda yapılmış bir çalışmanın sonucunu vermek 
ruhsal rahatsızlıklarla ne kadar iç-içe olduöumuzu 
göstermesi bakımından yeterli olur sanınm. Son 
bir yılda toplumun %20’sinin, yani her 5 kişide 1 
kişinin psikiyatrik yardımı gerektirecek bir ruhsal 
rahatsızlığı olduğu, %32’sinin, yani 3 kişide 1 ki
şinin de yaşam boyunca herhangi bir ruhsal has
talığı geçirdiği saptanmıştır. Bu bilgilere travma 
sonrası stres bozukluğu, ağrı bozukluğu, hipo- 
kondriyazis gibi bazı ruhsal hastalıkların dahil 
edilmediğini hesaba katarak, bu oranların daha 
da yükseleceğini düşünebiliriz. Çevrenize bu açı
dan bir göz attığınızda fobisi olan ya da depres
yon geçiren insanları kolayca görebilirsiniz. Ya ni
kotin (sigara) ve alkol bağımlılarının sayısına ne 
dersiniz?

Akrabaları arasında şizofrenili biri bulunan in
sanlar da kolayca karşınıza çıkabilir. Kişiyi alışıla
gelmiş algılama ve yorumlama biçiminden uzak
laştıran, düşünce, duygu ve davranış değişiklikle
riyle içinde yaşadığı toplumun ortak diline yaban
cılaştıran, kendi iç dünyasına kapatan, süreğen 
(kronik) özelliğiyle de üretimden, yaşamdan dü
şüren bir hastalık olan şizofreni ciddi bir toplum 
sağlığı sorunudur. Şizofreni sınır tanımayan bir 
hastalıktır. Her yerde, her sınıftan, her cinsten ve 
her dinden insanı etkileyebilir. Hiç kimsenin de bu 
hastalığa karşı bir bağışıklığı ya da koruması en 
azından şimdiki bilgilerimiz ışığında yoktur. Böy- 
lesi bir hastalığa duyarsız kalmamız mümkün de
ğildir.
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nın vicdani bir tutarı olmamakla beraber bireye, 
aileye ve topluma olan ekonomik dayatmalar da 
yaşamın gerçekleridir. Birey ve toplumun birbir
lerine olan bağlılığı ne pahasına olursa olsun her 
hesabın üstünde tutulmalıdır. Ama tedavi olanak
larındaki bazı iyileştirmeler bu maliyeti düşüre
cekse dikkate almaya değemez mi?

Şizofreninin toplumsal boyutlarını anlamak 
için şu gerçeklere de bir göz atmakta yarar var. 
Sokakta yaşayan evsiz insanların üçte birinin şi
zofren olduğu tahmin edilmektedir. Bu evsiz ya
şam yalnız az gelişmiş ülkelerin sorunu değil çok 
gelişmiş ülkelerin de paylaştığı ciddi bir sorundur. 
Sokakta yaşayan şizofrenlerin sayısı neredeyse 
aynı zamanda hastanelerde tedavi görenlerin sa
yısına eşittir. Büyük olasılıkla aynı sayıda hasta da 
hapishanelerde ya da akıl hastanelerin mahkum 
servislerinde bulunmaktadır. Hastaların hemen 
hemen yarısının da tedavi görmediği tahmin edil
mektedir. Tedavi edilmeyen ya da tedaviye 
uyumsuz şizofrenlerin şiddete başvurma oranı ar
tarken, tedavide olanların bu açıdan toplumun di
ğer kesimlerinden bir fark göstermediği bilinmek
tedir. Yani hastane, hapishane ve sokak arasında 
dolaşan önemli oranda bir hasta grubu vardır. 
Gelecekte günümüz toplumunun büyük bir ayıbı -  
sosyal felaket- olarak karşılanacak bu duruma 
kayıtsız kalınabilir mi?

Bu kitap bir teşhis ve tedavi aracı değildir, ol
mamalıdır da. Burada açıkça şizofreniyi anlamak 
ve onunla yaşamayı öğrenmek, öğretmek amaç
lanmıştır. Tanı ve tedavi uzmanlık isteyen ayrı bir 
işlemdir. Hastalığı ya da bozukluğu öğrenmek 
hastaları anlamak için yalnızca bir araçtır. Unutul
mamalıdır ki her birey ayrı bir dünya olduğu için 
onların hastalıklarının da çok özel bireysel yanları 
vardır. Bu kitapta teşhis açısından bir kafa karı
şıklığına yol açmamak için psikiyatristlerin kullan
dıkları tanı sistemlerinin ölçütlerine ayrıntılı olarak 
girmek yerine temel ölçütleri anlatmayı yeğledim.

göre farklı/garip davranışlarda bulunan insanlar 
yüzyıllarca şeytanın etkisinde kalmış olarak de
ğerlendirilmişler, kafanın içerisindeki kötü ruhu ya 
da şeytanı oradan çıkarmak için kafatasının delin
mesinden, çeşitli işkencelere ve yakılmaya kadar 
değişik uygulamalara tabi tutulmuşlardır. Ruhsal 
bozuklukların oluş nedenleri ve tedavileri nere
deyse yaşadığımız son yüzyılda anlaşılmıştır. Te
davi edilmeksizin, ihmal edilmiş olarak kalan psi
kiyatrik hastaların toplumsal etkileri tarihin belle
ğine öylesine derin kazınmış olmalı ki, ruhsal has
talıklarla ilgili önyargıları ortadan kaldırmak günü
müzde eğitimli kişiler arasında bile güç olmakta
dır.

Bilinmeyen ya da bilinemeyen her zaman 
korku doğurur ve yanlış değerlendirmeye açıktır. 
Şizofreninin de halk arasında ‘delilik’ olarak anıl
ması gerçek bir hastalık olarak bilinmemesine, 
anlaşılamamasına bağlıdır. Bu hastalığı toplum 
bazındaki bilinmezlikten kurtarmanın, hastaların 
daha iyi anlaşılmasını sağlayacağına ve önyargı
ların giderilmesine önemli bir katkısının olacağına 
inanıyorum.

Şizofreni, toplumun bir kesimini doğrudan, 
önemli bir kesimini de dolaylı olarak etkileyen, 
ama insan duyarlılığına şahip herkesi ilgilendiren, 
toplum bazında ele alınması gereken ciddi bir 
ruhsal hastalıktır. Neden ciddi? Tedavisi olmadı
ğından değil elbette, yeterince tedavi edilmedik
leri ve hastaların büyük çoğunluğunun gerek eko
nomik, gerekse sosyal nedenlerle yeterli desteği 
görmediklerinden, topluma, insanlığa maliyeti 
çok ‘pahalı'ya geldiği için.

Şizofreni ekonomik açıdan çok pahalıya ma- 
lolan bir hastalıktır. Kişinin hastalanması ve iyileş
mesi bireysel olduğu kadar toplumsal sorumlulu
ğu da gerektiren bir süreç olmalıdır. Bireyin hasta 
olma psikolojisi, damgalanma kaygısı, ailenin te
laşı ve üzüntüsünün üzerine bir maliyet hesabı 
yapılabilir mi? Bu noktada maliyet hesaplamaları
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kesin bilgilenmesi, dahası hastaları, hastalığı, 
hastayla uğraşanları anlaması için hazırlanmıştır. 
Anlamak yalnızca hastalığı kuramsal olarak öğ
renmiş olmak değil, hastalığı yaşayan kişi ve çev
resinin nasıl bir 'zor’la karşı karşıya olduklarını 
hissetmek, onların ruh halini de anlayabilmektir. 
Bu açıdan hastalığı hemen hemen tüm boyutla
rıyla anlatmaya çalıştım.”

Dr. Yıldız’ı ayırdığı emek ve zaman için kutlu
yoruz. Kitabın alandaçalışan diğer profesyonel
lere motivasyon kaynağı olmasını diliyoruz.

Tedavi kısmında da aynı yöntem geçerli oldu, ay
rıntılar bu kitabın hacmini ve amacını aşar. Daha 
ileri bilgi isteyenler için kaynak kitaplar listesi ya
rarlı olacaktır.

Hastalar ve yakınlarının hastalık hakkında ye
terince bilgilendirilmemeleri böylesi zor bir hasta
lığın gidişinin kötüleşmesinde önemli rol oyna
maktadır. Bu hastalık süreğenleşme eğiliminde 
olduğu ve iyi tedavi edilmediği takdirde zamanla 
toplum içerisinde birikime neden olduğu için has
ta ve yakınlarının olduğu kadar merak eden her
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kitaptan bir bölüm

Dengenin bozulması 
ya da gerçeklikten kopuş
psikotik 
dünyaya geçiş
Dr. Mustafa YILDIZ’

Sanki modern bir kent büyük bir 
depremle yıkılmakta, yıkıntıların 
altından eski bir uygarlığın kalıntıları 
ortaya çıkmaktadır.

‘bütün’ değil, içine düştüğü ‘durum’ önem kazan
mış, tamamen kendine özgü bir varoluş biçimini 
yaşamaya geçmiştir. Bakış, algılama ve yorumla
ma, değerlendirme değişmiş, hayalle gerçek ka
rışmış, uyumsuz yaşam şekillerine geçilmiş, akıl 
normal olmayan bir boyutta varolmaya başlamış
tır. Hasta, kendisini hasta eden beyinsel bir deği
şikliğin etkisinde dış dünyanın değiştiğine inan
makta ve önceki ‘kendisi’ne yabancılaşmaktadır. 
Kişinin kendini ve dış dünyayı değerlendirmede 
farklı bir gözlük taktığı fakat bunun farkında olma
dığı söylenebilir. Psikotik dünyaya geçiş evresin
de bazı hastaların bu yıkıcı değişikliği farkederek 
yoğun bir bunaltı yaşadıkları görülür.

İnsanoğlunun türsel ve bireysel gelişim aşa
malarında gerçeğin algılanması ve değerlendiril
mesi de değişmiştir ve değişmektedir. Gerçekler 
kendi iç dünyalarında kendi dinamikleriyle hep 
aynı kaldıkları halde insan beyninin gelişmesi öl
çüsünde akıl gelişmiş ve onun kendisini değer
lendirmesi de değişmiştir. İlk insanların deprem, 
yıldırım, sel felaketi, ölüm gibi doğal olaylar karşı
sında doğa-üstü güçler ya da tanrılara çeşitli tö
rensel davranışlarla yakararak kötü olayların önü

Psikotik dünyanın normal dünyadan, gerçek 
yaşamdan farkı nedir? Neden psikotik denmek
tedir? Psikoz, gerçeği değerlendirmenin bozul
ması, kişinin dış dünya ile sürdüregeldiği olağan 
ilişkinin kopması, gerçek dışı düşünce, inanç ve 
algıların etkisinde bir çeşit şaşırma, çıldırmadır. 
Türkçede psikoz karşılığında çıldırt sözcüğü kul
lanılmaktadır. Çıldırı, kişiliğin bütünlük ve uyum 
gücünün geniş ölçüde yıkılmasıdır. Kişi eski ken
disi ya da çevresindeki diğer insanlar gibi düşün
memekte ve davranmamaktadır. Farklı bir dünya
ya geçmiş, sanki farklı bir boyutta yaşıyor gibidir. 
Eski gerçekler onun için artık değişmiştir. Farklı 
bir dünyanın sanal gerçekliğinde yaşamaya baş
lamıştır. Bu dünyada düşündükleri, hissettikleri, 
yaşadıkları kendi gerçeğinin kendisi olmuştur. Dış 
gerçeklik onun için anlamını yitirmiştir. Gerçeği 
değerlendirmesi bozulmuştur.

Psikotik yaşantıdaki bir kişi için içinde yaşa
dığı toplumun genel geçer kuralları, içinde yaşa
dığı zamanın anlayışı, içinde yaşadığı mekanın 
doğası önemini yitirmiş, tamamen kendi iç dün
yasındaki gerçekliğe göre yeni değerlendirme ve 
anlamlar yüklenmiştir. Kişi için içinden geldiği

‘ Yazarın izniyle “Şizofreni: Hastalığı Anlamak ve Onunla Yaşamayı Öğrenmek" kitabından alınmıştır. 
"  Doç. Dr.. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim Üyesi.
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doğurduğunu ileri sürmüştür. Psikotik yaşantı şi
zofreninin önemli bir bileşenidir. Şizofreni psikotik 
bir bozukluk olmakla birlikte çıldırı dışı boyutları 
da olan bir bozukluktur.

Beynin işlevselliğindeki denge normal ruhsal 
yapıyı ortaya çıkarırken, bu dengenin zorlandığı 
durumlar da bozuk işlevlerin doğmasına neden 
olur. Her bireyin beyninin bireysel şekillenmesi 
kendine özgü bir yapı oluşturmaktadır. Dolayısıy
la dışarıdan ve içeriden gelen zorlayıcı etkenlere 
(streslere) karşı dayanma eşiği de farklıdır. Bu 
eşik düzeyi aşan her etken homeostatik dengeyi 
bozabilir. Bozulan homeostatik denge düşünce, 
duygu, davranış, algı, dikkat işlevlerinde farklılık
lara neden olur, yani çeşitli belirtilerle kendisini 
gösterir, örneğin, uykusuzluk, birkaç gün hücre
de kapalı kalmak gibi duyu yoksunluğu, alkol, 
ilaç, kokain, LSD gibi madde kullanımları dengeyi 
bozarak kişilerde dikkatini yoğunlaştırma zorun- 
luğu, yanılsama, varsam, duygusal değişmeler ve 
hatta sanrılara bile neden olmaktadır. Geçici du
rumlarda denge tekrar kurulur ve normal işlevsel
liğe geçilir. Her kişi için stres düzeyinin ne olduğu 
o kişiye özel duyarlılık ve yatkınlığa bağlıdır. Aşırı 
sıkıntılı ve yorgun dönemlerde uykuya dalarken 
varsanıların ortaya çıkması, uykuda korku ve ka
busların görülmesi, kızgın birinin ani beklenmedik 
şiddet tepkileri vermesi olağan insan yaşantıları
dır. Bunlar süreklilik arzettiğinde ve kişiye sıkıntı 
verdiğinde, günlük yaşamını, diğer insanlarla iliş
kilerini bozduğunda hastalık boyutuna geçilmiş 
demektir.

Şizofrenide zedelenebilirlik ya da yatkınlık di
ğer ruhsal hastalıklara göre daha belirgindir. Du
yarlılık, genetik yüklülük, yani kalıtımın rolü, ileti- 
taşıyıcı (nörotransmitter) işlevlerinde bozulma, 
beynin yapısal ya da hasarlanmalar sonucu orta
ya çıkan çeşitli anormallikleri ile ilgilidir. Bazı bi
reylerde şizofreni görülme oranının diğerlerine 
göre niçin daha fazla olduğunu bu şekilde açıkla

ne geçmek gibi çabaları benzeri, çocukların da 
birtakım kötü olayları savuşturmak için başvur
dukları bazı yöntemler vardır. Böylesi büyüsel ve 
somut düşünce özellikleri ilkel topluluklar ve ço
cuklar tarafından doğal olarak kullanılmaktadır. 
Fakat bu tutum günümüzün yetişkin insanında 
ortaya çıktığında ruhsal bir bozulma ve gerileme
nin belirtisi olarak değerlendirilmektedir. Gerçe
ğin kendisi aynı kalmakla birlikte onun değerlen
dirmesi görecelik arzetmektedir. Bu açıdan çıldırı 
belirtilerini değerlendirirken bunların ne kadar 
içinde yaşanan kültüre özgü, ne kadar yabancı ol
duğu dikkate alınmalıdır.

Kişioğlu geliştikçe, düşüncesi ve mantığı ol
gunlaştıkça çocukluğundan gelen her türlü anı, 
bilgi, duygu, dürtü, hayal ve yaşantı belleğin de
ğişik katmanlarında yerlerini alarak bilinçdışı alan
da kalır. Rüyalarda karşımıza çıkabilen bu karışık 
çökelek uyanıkken, bilinçli durumdayken uykuda 
gibidir, bazı davranışların dinamiklerinde yer al
makla birlikte genellikle etkisiz görünür. İlkel dü
şünce, ham dürtüler ya da sınırsız hayal dünyası 
diyebileceğimiz bu alanın bazı beyin bozuklukla
rında barajın yıkılan bentlerinden suyun taşması 
gibi bilinçli, yani yaşanır hale gelmesi söz konu
sudur psikotik yaşantıda. Kişi iç dünyasındaki sı
nır tanımaz geçişli düşünce, hayal ve dürtüleri bu 
durumda gerçek olarak yaşayabilir. Bu noktada 
hakiki gerçeklikten kopulmuş, gerçek dışı kendi
ne özgü psikotik bir dünyaya geçilmiştir. Genel
likle çok kısa süren düşlerin (olaylar, kişiler, şekil
ler, mekan ve zaman karışmış ya da kaymıştır) 
uyanıkken ve uzun süre yaşandığını varsayarsak 
şizofren bir bireyin sanrı, varsam ve garip davra
nışlarını daha iyi anlayabiliriz. Freud, rüyalardaki 
ve şizofrenideki -kişi, yer, zaman sınırları kaybol
muş ilkel -  düşünce süreçlerinde yığılım (conden- 
sation) ve yer değiştirme (displacement) meka
nizmalarının benzerliğine dikkat çekmiş ve bu 
mekanizmaların şizofrenik konuşmadaki kayma, 
değişim ve yeni sözcük uydurmayı (neologism)
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Stres doğuran etkenlerle duyarlılığın uygun
suz kesişmeleri hastalığın doğmasına yol açabil
diği gibi, birbirlerinin şiddet ve eşiğini değiştirme 
gibi olumsuz etkileşimleri de söz konusudur. 
Psikotik tablonun ortaya çıkmasında stresin, ama 
şizofreninin ortaya çıkmasında duyarlılığın birinci 
derecede rolü olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 
şizofreninin nedenlerini incelemede son tahlilde 
neyin stres, neyin duyarlılık olduğunun 
karışabileceği durumlar da söz konusudur. 
Duyarlılık her ne kadar genetik ve sinirsel or
ganizasyon bozukluğunu yansıtmaktaysa da di
namik bir yapısının olduğu anlaşılmaktadır. Ör
neğin psikotik epizodun kendisi de bir stres et
keni gibi beyni bir sonraki psikotik epizod için da
ha duyarlı hale getirebilir.

Normal bir beynin gelişiminde sinirsel işlev
lerin evrimi, bu işlevlerin hiyerarşisi, yani yönetim
sel işbirliği önemlidir. Bu işlevlerin bölgesel ya da 
genel olarak çözülmesi, dağılması sonuçta 
düşünce, duygu ve davranış alanlarında bazı 
belirtilerin oluşmasına yol açacaktır. Daha aşağı 
sinirsel örgütlenmelerin etkinliğindeki aşırılıklar 
farklı, garip, dağınık, fazlalık belirtileri doğururken, 
normal insan davranışlarının oluşumundan 
sorumlu bölgelerin ,üst beyinsel örgütlenmelerin 
hasarları ya da yetersiz işlev görmeleri de bek
lenen bazı davranışların olmaması şeklinde eksik
lik, yoksunluk, düzensizlik belirtilerini doğurmak
tadır. özellikle beynin üst örgütlenmesinin alt 
yapılarını denetlemesindeki işlevin bozulması 
karışık belirtilerin ortaya çıkmasına yol açmak
tadır. Beynin karşılıklı etkileşim içerisinde olan 
çeşitli alan ve bölgelerin işlevlerinin bozulması 
kişinin gerçeklikten kopmasına ve normal insan 
işlevlerinde bozulmaya neden olmaktadır.

yabiliyoruz. Duyarlı bir zeminde psikolojik, fizyo
lojik, sosyal, çevresel ve çeşitli kaynaklardan do
ğan baskının (stresin) etkisiyle kişinin ruhsal den
gesi bozulur ve kendine özgü işaret ve belirtileriy
le şizofreni tablosu ortaya çıkar. Stresin şizofreni- 
dekine benzer psikotik belirtiler doğurmasına gü
zel bir örnek, uzun süre uykusuz kalmanın ya da 
duyu yoksunluğunda bırakılmanın kişinin algı sis
temini bozarak yanılsama ve varsanılara, davranış 
değişikliklerine neden olması gösterilebilir. Bu 
deneysel durumlar geri dönüşlüdür. Stres tek ba
şına psikotik belirtilerin doğmasına neden olabil
mekte, fakat onların devam etmesi başka bir et
kene daha bağlı olmaktadır, o da duyarlılık.

Duyarlılık ve stres, kişiyi hastalığa yatkınlaştı
ran iki önemli anahtar kavramdır. Duyarlılık, biyo
lojik zeminde bir zedelenebilirliği, bozulmaya yat
kınlığı tanımlamakta ve daha çok genetik olarak 
belirlenmektedir. Genetik kökenli duyarlılığa göre 
gelişimsel olarak ortaya çıkan duyarlılığın daha bir 
değişebilme potansiyeli vardır. Çünkü özellikle si
nir sisteminde yeni oluşum ve değişimler sürekli 
olmakta ve zemindeki zedelenebilirliği gidermeye 
yönelik çalışmalar sonuç verebilmektedir. Bura
daki 'stres' ile anlatılmak istenen, yalnızca günlük 
yaşamda karşılaştığımız zorlanmalar değil, kişinin 
ruhsal dengesini zorlayan iç ve dış her türlü bas
kıdır. Genellikle sinsi başlayan ve başlangıcı aktif 
belirtilerin görülmesinden çok öncesine giden bir 
hastalığı etkileyecek stresleri saptamak da doğal 
olarak oldukça güçtür. Duyarlılığın olduğu bir kişi
de streslere karşı ruhsal denge korunarak sağla- 
nagelmekte iken, gelişimin bir döneminde denge
nin sağlanma gücünün azalmasıyla, eşlik eden 
ani bir stresle ya da herhangi gözlenebilir bir stres 
etkeni olmaksızın da ruhsal denge bozulabilmek- 
te ve psikotik yaşantıya geçilebilmektedir.
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Dünya Ruh Sağlığı
Federasyonu

ruh hastalığı 
damgası ve 
çalışma yaşamı
Otto F. WAHL'
Çeviri: Burcu YAVUZ

Çalışmak çoğumuzun yaşamında ve mutlulu
ğunda merkezi bir öneme sahiptir. İstihdam, do
ğal olarak, gelire ve böylece de yaşamımızdan 
tatmin duymak için ihtiyacımız olan mal ve hiz
metlere giden bir yoldur. Bunlardan daha da 
önemlisi, ücretli olsun ya da olmasın, çalışmak ki
şiye üretken ve toplumun önem verilen bir üyesi 
olduğunu göstererek, kişinin kendine güvenine 
de büyük ölçüde katkıda bulunur. Ruh hastalığın
dan yeni iyileşen insanlar için ise, toplumla bağ 
kurması ve olağan yaşamındaki düzeni sağlama
sı açısından da önemlidir.

Ne yazık ki çalışmanın bu avantajlarından, 
ruh hastalığı teşhisiyle beraber gelen damgalan
ma sonucunda yarar sağlanamamaktadır. Ruh 
hastalığı damgasıyla kastedilen; toplumun psiki
yatrik bozukluğu olan insanlara karşı gösterdiği 
tutumlarıdır. Sosyal bilim araştırmaları göster
mektedir ki, kişiye psikiyatrik bir teşhis konulma
sı -ve hatta kişinin herhangi bir ruh sağlığı tedavi
si görmüş olduğu gerçeği- onun yetenekleri, ka
rakteri ve potansiyeli hakkında olumsuz varsa
yımlara yol açabilmektedir. Bu doğru olmayan 
varsayımlar, ruh hastalığıyla ve özellikle de ağır

• Ph.D. George Mason Üniversites

191_________

ruh hastalığıyla bağdaştırılan kalıplaşmış düşün
celeri kapsamaktadır.

Toplum ruhsal rahatsızlığı olan kişilerin;
• üyeleri bulundukları topluma katkıda bulu

nacak ölçüde asla iyileşemeyeceklerini,
٠ dengelerinin tümüyle bozulduğunu ve ne 

zaman ne yapacaklarının belli olmadığını
• ve çevrelerindekilere zarar verebilecekleri

ni...
düşünebilir.
Bu tip olumsuz beklentiler, ruhsal yardım 

görmüş kişilerin topluma katılma, çalışarak işlev
sel olma ve gelişme fırsatlarını engelleyecek dav
ranış ve politikaların oluşmasına yol açabilir.

Damganın Çalışma Çabalarına Etkisi

İşverenler, akıl hastalığı olan insanların iyi iş
çiler olamayacakları konusundaki yanlış inançla
rından dolayı, psikiyatrik teşhis konmuş veya te
davi görmüş kişilere iş vermekte isteksizdirler. 
Bunun sonucu olarak bu tip bir geçmişi olan kişi
ler iş bulma konusunda zorluk çekebilirler. Kısa 
bir süre önce yapılan bir çalışmayla, George Ma
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ğunu ve buna göre de hiçbir hastanın (halen aktif 
ya da 5 yıl öncesine kadar) gönüllü olamayacağı
nı söylediler." Başka biri bu konudaki deneyimi
ni şöyle anlatıyor: "Sosyal Çalışma alanında Mas- 
ter derecemi tamamladıktan sonra, bir danışma 
kliniğinde gönüllü olarak çalışmak istedim... ba
na, bütün terapötik becerilerime, referanslarıma 
ve eğitimime ...rağmen, geçmişimden dolayı gö
nüllü olmama izin vermeyeceklerini söylediler. 
Bana sadece ‘Hayır. Sen depresyon geçirmişsin. 
Dengesiz bir dönem geçirmişsin. Burada gönüllü 
olmana izin veremeyiz’ dediler.”

İş Yerinde Damga

İş sahibi olabilenler veya hali hazırda bir işi 
olanlar bile damgalanmadan etkilenebilirler. 
Amirleri, onların ruh sağlığı tedavisi görmekte ol
duklarını öğrendiğinde kendilerini rütbeleri düşü
rülmüş veya daha az sorumluluk gerektiren po
zisyonlarda bulabilirler. Araştırmamıza katılan bir 
kişi şunları söyledi: "Bana ilk teşhis konduğunda, 
müdürüme neler olduğunu söyleme hatasında 
bulundum. Bana, 10 yıldır yapmakta olduğum bir 
işle baş edemeyeceğime karar verdiğini söyledi 
ve kendimi daha düşük bir pozisyonda buldum". 
Başka biri: "Okullarda, okul psikologu olarak ça
lıştım. Kimseye önceden ruhsal rahatsızlığımla il
gili bir şey söylemedim, ama eğer hastaneye ya
tırılırsanız, genellikle kötü sonuçlar doğururdu, iş
ten atılmak veya deneme süresine alınmak gibi"

Yardım almış başka bir kişi ise şu olayı anlat
tı: "Bir süre depresyon tedavisi gördükten sonra, 
1995 yılının Ağustos ayında, işe dönmemin birin
ci haftasında, amirim bana 9 yıldır çalıştığım hem
şirelik mesleğimden gönüllü olarak istifa etmemi 
önerdi. Bana dedi ki: ‘Ruh hastalığı insanları alın
gan yapar!’ Ne doktorumun ne de benim görevle
rimi sürdürebilme becerimle ilgili şüphelerimiz ol
madığı halde, amirim bana ‘sargı bezini keseme- 
yeceğimi garanti ettiğini’ söyledi".

son Üniversitesindeki araştırma ekibimiz, damga
lanma ve ayrımcılığa maruz kalma deneyimleri 
olan ruhsal yardım alan kişilerden bilgi topladı. 
50si Birleşik Devletler’den ve toplam 3 yabancı 
ülkeden olmak üzere 1400 kişiyi dinledik, 100 ki
şiyle de daha ayrıntılı olarak görüştük. Hemen he
men yarısı şu anda işsiz olduğunu ve yaklaşık 
1/3’i de, ruhsal yardım aldıkları ortaya çıkınca, ka
lifiye oldukları işlerden bile geri çevrildiklerini söy
lediler. Bir kişi şunları anlattı: "İyi bilinen bir ulusal 
mühendislik şirketine iş için başvurdum ve dokto
rumdan çalışabileceğime dair bir yazı getirmem 
koşuluyla iş teklifi aldım. (Şirket benim [belirtilme
miş] bir hastalık yüzünden çalışmadığımı biliyor
du). Onlara eskiden ruhsal bir rahatsızlık geçirdi
ğimi ama şimdi çalışabileceğimi belirten yazıyı 
getirdiğimde, beni işe almalarına mali imkanları
nın el vermeyeceğini ileri sürdüler."

Ücretsiz iş karşılığı bulundukları topluma kat
kıda bulunmak isteyen kişiler bile, ruhsal yardım 
alanlara karşı sınırlayıcı politikalar ile karşılaşabi
lirler. Kişinin zamanını ve gücünü gönüllü olarak 
kullanma çabaları engellenebilir, çünkü bir çok 
kuruluşun önceden ruhsal tedavi görmüş kişileri 
işe almasını engelleyici net kuralları vardır. Çalış
mamızın katılımcılarından, daha evvel küçük bir 
okul çevresi için Aile ve Toplumun birlikteliği adlı 
bir projede koordinatör olarak çalışmış ve genç
likle ilgili çalışmalarından ötürü de ödüller almış 
bir bayan, bize bir grup öğrenciyi YMCA Genç Li
derler Programına hazırlarken karşılaştığı duyuru
nun onu nasıl öfkelendirdiğini anlattı: “Gönüllü 
görevli başvuru formundaki şu yazıyı gördüğüm
deki kızgınlığımı ve şaşkınlığımı tahmin edemezsi
niz: ‘Lütfen dikkat, herhangi bir duygusal ya da 
ruhsal rahatsızlıktan ötürü tedavi görmüş olan gö
nüllüler kabul edilmeyecektir!’. Ruh sağlığı alanın
da bile geçmişinde psikiyatrik rahatsızlık olanlara 
karşı genel yasaklar yaygındır. Bir kadın hasta 
şunları anlatıyor: "Korunaklı bir atölyede, gönüllü 
çalışmayı istedim bana belirli bir politikaları oldu
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mücadele edenleri, tam olarak iyileşmeleri için ih
tiyaçları olan birçok destekten de mahrum bırak
maktadır. Daha evvel de belirtildiği gibi, saklama
nın sonucunda yardım alan kişiler işverenin sağ
ladığı sigortadan tedavileri için yararlanamazlar, 
bunun sonucunda da tedavi, gerekli olandan zi
yade kişinin kendi imkanlarının yettiği ölçüyle sı
nırlı kalır.

Daha da önemlisi, rahatsızlığını saklayanlar 
işverenlerinden, randevuları için izin veya iş arka
daşlarından da hastalıklarının zor zamanları için 
gerekli olan duygusal destek gibi muhtemel yar
dımları talep edemezler.

Kendi Toplumunuzda Siz Neler 
Yapabilirsiniz?

• Ruhsal rahatsızlığı olan insanların yetenek
leri ve potansiyelleri hakkındaki beklentilerinizi 
değiştirin. Ruh sağlığı alanında çalışanlar bile, ba
zen ciddi ruhsal rahatsızlığı olanların, rekabete 
dayalı bir işle baş edebilecek kadar iyileşemeye
cekleri gibi modası geçmiş düşüncelere tutun
maktadırlar. Oysa örnek araştırmalar göstermek
tedir ki, artık, ilaç tedavisindeki gelişmeler ve fi- 
nansal açıdan yeterli ölçüde desteklenen bireyi 
merkez alan toplum programları sayesinde, ciddi 
ve sürekli ruhsal hastalığı olanlar için bile, başarı
lı ve uzun süreli istihdam akılcı bir hedef olmuştur.

• İşverenleri ruhsal hastalıklar konusunda 
eğitin. İşverenlerle bir araya gelin ve konuşun; on
ların şunu anlamalarını sağlayın ki: psikiyatrik eti
ketler bize bir insanın kapasitesi, arkadaşlığı, ya
ratıcılığı veya iş başarısı hakkında çok az şey söy
ler. Onlara, ruhsal rahatsızlığı olan insanların bü
yük çoğunluğunun -buna şizofreni hastaları da 
dahildir- tehlikeli ve saldırgan olmadıklarını anla
tın. Yine işverenleri, ruhsal rahatsızlığı olanların 
da güvenilir ve üretken işçiler olabileceklerini 
gösteren araştırmalardan haberdar edin.

• Şunu açık olarak ortaya koyun ki -tıpkı ırka

Psikiyatrik bozukluğu olanlar için, iş ortamı 
yabancılaşma ve soyutlanma deneyimine dönü
şebilir, bu da hem işi hem de iyileşmeyi zor hale 
getirir. Genellikle, çalışmamıza katılanlar, psiki
yatrik bozukluklarına iş arkadaşlarının yaklaşımı
nın, huzursuzluk, kaçınma ve hatta korku olduğu
nu söylediler. Yardım almakta olan bir kişinin an
lattığına göre: "İnsanların benim iş yaptığım alan
dan kaçındıklarını gözlemliyorum. Kendi masala
rına gitmek için hemen önümden geçmek yerine 
daha dolambaçlı bir yol izliyorlar; vücut dilleriyle, 
ofisin bir ucundaki delilerden korktuklarını söylü
yorlar". Başka biri şunları anlatıyor: "İş yerinde 
bana ,günaydın’, ‘merhaba’ diyorlar. Ama hiçbir 
zaman iş dışındaki toplantılara davet edilmiyo
rum. İnsanlar benim kusurlu olduğumu ya da sal
dırgan olabileceğimi... vs. düşünüyorlar. İnsan 
değilmişsin gibi davranılması, gerçekten can ya
kıyor.”

Ruhsal yardım alan birçok kişiden duyduğu
muza göre; iş yerinde damgalanmamak için seçi
len yol, psikiyatrik bozukluklarını iş verenlerinden 
ve iş arkadaşlarından saklamak olmaktadır. Ne 
yazık ki bu çözüm beraberinde birçok artı stres 
getirmektedir. Birçok hasta, hastalığı ve tedaviyi 
saklamak için özenle yollar hazırlamaktadır; işve
ren tarafından sağlanan sigortadan yararlanmak 
yerine tedavi masraflarını ceplerinden karşılamak, 
tedavi görmek için yaşadıkları toplumdan kilo
metrelerce uzağa yolculuk yapmak ve terapistle
rini görmek için işte bulunmadıkları zamanlara ka
bul edilebilir mazeretler repertuarı hazırlamak... 
gibi. Bunların da ötesinde bu kişiler biri onların 
sırlarını anlayacak ve bunun sonucunda da rütbe
lerinin düşürülmesi ve ayrımcılıkla yüz yüze gele
cekleri kuşkusuyla sürekli bir endişe içindedirler. 
Böylece ruhsal hastalığın yükünün yanına bir de 
sürekli olarak açığa çıkmanın endişesi eklenmek
tedir.

Ayrıca, işyeri damgalanması ve ayrımcılıktan 
kendilerini koruma ihtiyacı, ruhsal bozukluklarla

21 L
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ve cinsiyete dayalı işe almama gibi- sadece ruh
sal rahatsızlığı olduğu için veya psikiyatrik tedavi 
gördüğü için birini işe almamak ayrımcılıktır! Böy
le bir ayrımcılık hakkında açıkça konuşmaktan 
çekinmeyin. Amerika Birleşik Devletleri’nde oldu
ğu gibi, böyle bir ayrımcılığı açıkça yasadışı ya
pan, politik ve yasal düzenlemeler getirilmesi için 
çaba harcayın.

٠ İş yerinde ruhsal rahatsızlığı olan insanlara 
olanaklar sağlayın. Bunlar; esnek çalışma saatle
ri, çalışma ortamının uygun hale getirilmesi, teda
vi randevüleri için izin verilmesi gibi -yani fiziki ra
hatsızlığı ya da sakatlanmaları olan işçilere sağla
nan kolaylıklar gibi- şeyler olabilir. İşverenler aynı 
zamanda, işçilerine ruh sağlığı eğitimi sağlayabi
lirler. Böyle olumlu yaklaşım ve desteğin olduğu 
bir ortamda da rahatsızlıkların gizlenmesi gerek
siz hale gelir.

şizofreniden 
etkilenen herkese çağrı!

/  Dergimizin okuru ve yazarı ile bir bütün olduğunu düşünüyoruz. 
/  Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey olduğuna inanıyoruz.

/  Şizofreni ile İlgili tüm  soruları/sorunları 
bize yazabilirsiniz.

/  Dergimiz sizlerin ürünleri İçin var.
Yazılarınızı, resimlerinizi, anılarınızı, yaşantılarınızı, 

deneyimlerinizi bekliyoruz.
/  Bilgiyle, sevgiyle, emekle, birlikte üretelim.

Yazışma adresi -» Kuveyt Cad. (Güven Sk) 7/18 
Aşağıayrancı/ANKARA

• Ruhsal rahatsızlıktan iyileşmekte olan iş 
arkadaşlarınıza, herhangi başka bir hastalıktan 
iyileşmekte olan meslektaşlarınıza nasıl davranı
yorsanız öyle davranın. Onlardan kaçınmayın ve 
onları dışlamayın. Nasıl olduklarını, hastalıklarını, 
tedavilerini sormakta tereddüt etmeyin. Eğer bir 
süreliğine işe gelemediyseler, onları tekrar aranız
da görmekten mutluluk duyduğunuzu belirtin. 
Yardım edebileceğiniz bir şey olup olmadığını 
sorun. Hepsinden önemlisi, çalışmamıza katılan 
bir hastamızın şu öğüdüne uyun: "Birinin ruhsal 
hastalığı olduğunu öğrendiğinizde o kişiye, ar
tık iyi biri değilmiş ya da değersiz olmuş, leke
lenmiş gibi davranmayın. Onlara değerli in
sanlar olarak saygı gösterin."
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ağır ruhsal
bozukluğu olan
kişilerin sosyal ve 
ekonomik hakları 
açısından yasal 
düzenlemeler
Zeynep ŞİMŞEK*

beden ve ruh sağlığı içerisinde sürdürmesini sağ
lamak Devletin görevidir", 61. Maddesinde "Dev
let, sakatların korunmasını ve toplum hayatına in
tibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır" ifadeleri yer al
maktadır.

Yapılan yasal düzenlemeler kapsamında ağır 
ruhsal bozukluklar "özürlü" tanımı içinde yer al
mıştır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku
rumu Kanununun (2828-24.5.1983) 3. Maddesi
nin "c" bendinde (Değişik:30.5.1997- KHK- 
572/5md) "özürlü" doğuştan veya sonradan her
hangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zi
hinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini 
çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle normal 
yaşamın gereklerine uyamama durumunda olup; 
korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve 
destek hizmetlerine ihtiyacı olan kişiyi" şeklinde 
tanımlanmıştır.

Özürlü kişilere yönelik hizmetler ise, aynı ka
nunun 5. Maddesinde " Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezleri: Bedensel, zihinsel ve ruhsal özürleri 
nedeniyle normal yaşamın gereklerine uymama 
durumunda olan kişilerin fonksiyon kayıplarını gi

Ağır ruhsal bozukluğu olan kişilerin ve yakın
larının tıbbı hizmetlerin yanı sıra, sosyal yardım 
hizmetleri, konut, istihdam, mesleki rehabilitas
yon ve sosyal destek sistemlerinin güçlendirilme
si gibi sosyal, ekonomik ve psikolojik hizmetlere 
ihtiyaçları vardır. Ruhsal bozukluğu olan kişilerin 
diğer insanların sahip olduğu haklara sahip olma
larını sağlamak, kaliteli bir yaşam ve tedavi görme 
haklarını korumak, hastalık nedeniyle kendi ken
dini idare etme kapasitesi azalan kişinin tedavi sı
rasında yaşamını yeniden kurabilmesi için psiko- 
sosyal rehabilitasyon hizmetleri ile sosyal ve eko
nomik açıdan gerekli destekleri oluşturmak açı
sından yasal düzenlemeler önem taşımaktadır.

Türkiye'de farklı kanunlarda son yıllarda ya
pılan bazı değişikliklerle, sosyal yardım, tedavi 
hizmetlerinden yararlanım, sosyal hayata uyum, 
bakım ve rehabilitasyona yönelik düzenlemeler 
yapılmıştır.

Türkiye’de Anayasa’nın 50. Maddesinde 
"Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizli
ği olanlar, çalışma şartları bakımından özel olarak 
korunurlar", 56. Maddesinde "herkesin hayatını

Sosyal hizmet uzmanı, Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı, Ankara.

231________
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ailelerinin korunması, bunların eğitim, istihdam, 
tedavi ve rehabilitasyon gibi konulardaki hak ve 
sorunlarına ilişkin yürürlükteki kanun ve kanun 
hükmündeki kararnamelerde değişiklikler veya 
yeni düzenlemeler yapılması amacıyla Bakanlar 
Kuruluna Kanun Hükmünde Kararnameler çıkar
ma yetkisi vermektir."

"özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" 
ile de Başkanlığın görevleri 3. Maddenin "a" ben
dinde "Özürlülüğün önlenmesi, eğitim, istihdam, 
rehabilitasyon, topluma uyum ve diğer konularda 
ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve ko
ordinasyonu sağlamak" şeklinde tanımlanmıştır. 
Madde 8’de "Gönüllü kuruluşlar ve yerel yönetim
lerle işbirliği yapmak, ortak projeler hazırlamak ve 
sunulan projeleri desteklemek" şeklinde görevler 
tanımlanmıştır. Tıbbi hizmetler, eğitim hizmetleri, 
mesleki rehabilitasyon ve istihdamı, sosyal haya
ta uyum dairesi başkanlıkları ve görevleri de ayrı
ca belirlenmiştir. Kurumun halen yürüttüğü gö
revler, genel anlamda "yasal düzenlemelere" iliş
kin komisyonlar oluşturma ve ihtiyaçlara göre dü
zenlemeler yapmaktadır.

özürlülerin sosyal güvencelerine yönelik dü
zenlemeler ise; T.C. Emekli Sandığı (5434- 
8.6.1949 -madde 72), Esnaf ve Sanatkarlar ve Di
ğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu, (madde 45); Sosyal Sigortalar Kanu
nu (506;17.7.1964)’nda sigortalının kendisi ya da 
bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hiz
metlerinden yararlanmalarına ve iyileşmesi ola
naksız, iş yapamayacak durumda malul oldukları, 
geçimini sağlayacak başka bir geliri olmamak 
kaydıyla aylık bağlanmaktadır.

Hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilere yö
nelik ise; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz 
ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanma
sı Hakkında Kanun" (2022-1.7.1976) la özür dere
cesi belirlenmek üzere ağır ruhsal bozukluğu olan

dermek ve toplum içinde kendi kendilerine yeter
li olmasını sağlayan beceriler kazandırmak ve ya 
bu becerileri kazanamayanlara devamlı bakmak 
üzere kurulan sosyal hizmet kuruluşları" şeklinde 
tanımlanmıştır. Ayrıca özürlülere yönelik kurumun 
hizmetleri “Kurumun görevleri" bölümü altında 
aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

b) öncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilme
si ve desteklenmesi için aileyi, eğitim, danışman
lık ve sosyal yardımlarla güçlendirmek, korunma
ya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, özürlü ve 
yaşlıların tesbiti, bunların korunması, bakımı, ye
tiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere 
gerekli hizmetleri yürütmek,

J) (Değişik) Toplumun değişen ihtiyaçlarına 
göre özürlüler ve diğer sosyal hizmet alanlarında 
Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek, 
bunun için uygun gördüğü sosyal hizmet kuruluş
larını genel esaslar çerçevesinde kurmak ve işlet
mektir.

Toplum içinde bakım ve rehabilitasyona yö
nelik olarak "Genel Esaslar" bölümü 4. Maddede; 
"Muhtaç, özürlü ve yaşlıların hayatlarını sağlık, 
huzur ve güven içinde sürdürmesi, muhtaç özür
lülerin toplum içinde kendi kendilerini idare ede
bilecek ve üretken hale gelebilecek şekilde bakım 
ve rehabilitasyonlarının yapılması, bunlardan te
davisi mümkün olmayanların sürekli bakım altına 
alınması amacıyla gerekli her türlü tertip ve tedbir 
alınır" şeklinde bir düzenleme getirilmiştir.

Yukarıda belirtilen tanım esas alınarak özür
lülere verilen hizmetleri koordine etmek ve yasal 
düzenlemeleri yapmak üzere "Özürlüler İdaresi 
Başkanlığı Kurulmasına ve Özürlülerin Durumları 
ile İlgili Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Ka
nunu çıkarılmıştır. Bu kanun çerçevesinde 1. 
Maddede amaç şu şekilde ifade edilmiştir. " Bu 
Kanunun amacı, Başbakanlığa bağlı özürlüler 
İdaresi Başkanlığının kurulması ile özürlülerin ve
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kanun kapsamındadır." şeklinde açıklama ile Ka
nunun kapsamı ifade edilmiştir.

Ağır ruhsal bozukluğu olan kişilerin toplum 
hayatına, özellikle sosyal ve kültürel amaçlı etkin
liklere katılabilmeleri ve çalışmalarına olanak tanı
mak amacıyla yerel yönetimler çerçevesinde de 
bazı yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Belediye 
Kanunu’nda son yıllarda yapılan değişiklikle, 
Madde 81 'de, "özürlüler için ulaşım ile sosyal ve 
kültürel amaçlı hizmetlerden ücret almamak veya 
indirimli tarife uygulamak, belediyelere ait ve be
lediyeler tarafından işletilen veya kiraya verilen 
büfeler, otoparklar gibi işyerlerinin özürlüler tara
fından işletilmesi konusunda kolaylık sağlamak" 
ifadeleri yer almaktadır.

Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin (181- 
13.12.1983) 1. Maddesinde "herkesin hayatının 
beden ve ruh sağlığı içinde devamını sağlamak, 
ülkenin sağlık şartlarını düzeltmek, fertlerin ve ce
miyetin sağlığına zarar veren amillerle mücadele 
etmek ve halka sağlık hizmetlerini ulaştırmak, 
sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet 
vermelerini temin etmek için Sağlık Bakanlığı’nın 
kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasla
rı düzenlemektir" ifadesi yer almaktadır. Ayrıca 
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu (3359-7.5.1987) 
3. Maddede Herkesin sağlık durumunu takip ede
bilmek için gerekli kayıt ve bildirim sisteminin ku
rulması ve özürlülüğün önlenmesi için gerekli ça
lışmaların yapılması görevleri yer almaktadır. Bu
nunla birlikte, Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştiril
mesi Hakkında Kanun (224-5.1.1961) Sağlık hiz
metlerini: "İnsan sağlığına zarar veren çeşitli fak
törlerin yok edilmesi ve bu faktörlerin tesirinden 
korunması, hastalığın tedavi edilmesi, bedeni ve 
ruhi kabiliyet ve melekeleri azalmış olanların işe 
alıştırılması için yapılan tıbbi faaliyetler" şeklinde 
tanımlamıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ku

kişiler de kapsam içinde yer almaktadır. Bu çer
çevede Madde 1 ‘de "65 yaşını doldurmadığı hal
de başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam 
ettiremeyecek şekilde malul olduklarını tam te
şekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu 
raporu ile kanıtlayanlarla, durumlarına uygun bir 
işe yerleştirilemeyen sakatlar bu kanun hükümle
rine göre aynı ölçüde aylık bağlanır" şeklinde 
açıklanmıştır. Bu kişiler sağlık hizmetlerinden de 
ücretsiz olarak yararlanmaktadırlar..

Ayrıca, sağlık hizmetlerinden yararlanama
yan kişiler için Ödeme Gücü Olmayan Vatandaş
ların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Dev
let Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun 
(3816-18.6.1992) çıkarılmış ve 1. Maddede kanu
nun amacı, hiçbir sosyal güvenlik kurumunun gü
vencesi altında olmayan ve sağlık hizmetleri gi
derlerini karşılayacak durumda bulunmayan Türk 
vatandaşlarının bu giderlerinin, Genel Sağlık Si
gortası uygulamasına geçilinceye kadar Devlet 
tarafından karşılanması ve bu hususta uyulacak 
usul ve esasların belirlenmesidir" şeklinde tanım
lanmıştır. Ağır ruhsal bozukluğu olan kişilerin top
lum içinde yeterli bakım ve tedavi sistemleri ol
madığı için sık sık hastaneye yattıkları düşünüle
cek olursa bu kanun oldukça önemlidir. Ağır ruh
sal bozuklukğu olan kişilerin sürekli ilaç kullan
mak durumunda olmaları nedeniyle, ayaktan te
davide ilaç tedavisini karşılamayan bu kanun 
sonrasında reçete giderleri bir protokol çerçeve
sinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teş
vik Fonu'ndan karşılanmaktadır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Kanunu (3294-29.5.1986) kapsamında 2. Madde
de " Fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bu
lunan, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşları
na tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve ge
lir almayan (2022 hariç) vatandaşlar ile geçici ola
rak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim im
kanı sağlanması halinde topluma faydalı hale ge
tirilecek üretken duruma geçirilebilecek kişiler bu
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cak şekilde düzenlenmiştir. Burada önemli olan 
sistemin amaca uygun olarak işleyişini sağlaya
bilmektir.

Yapılan çalışmalar, ağır ruhsal bozukluğu 
olan kişilerden “gelir getiren bir işi olanların" tüm 
yaşam alanlarından sağladıkları doyumun çalış
mayanlara göre anlamlı olarak daha yüksek oldu
ğunu göstermektedir. Çalışma yaşamının amaç 
duygusunu, sosyal ilişkileri, beceri, aktivite ve ya
ratıcılığı geliştirme gibi olumlu yönleri araştırma
larla belirlenmiştir, özellikle şizofren hastalar 
üzerinde yapılan çalışmalar, çalışan hastaların ça
lışmayanlara göre yaşam kalitelerinin daha yük
sek olduğunu göstermiştir. Ülkemizde "özürlü" 
kapsamında ruhsal bozukluğu olan kişilerin istih
damında karşılaşılan en önemli sorun, işverenle
rin kişileri işe almak istememeleri, kişilerin iş ve 
meslek deneyimlerinin yeterli düzeyde olmaması 
ya da yeteneklerinin belirlenip bu yönde destek
lenmeleri için gerekli çalışmaların yapılmamasıdır. 
Ruhsal bozukluğu olan kişilerin toplum içinde ve 
çalışma hayatında en büyük güçlüklerden birisi 
"damgalanma"dır. Oysa bilinmektedir ki, ruhsal 
bozukluğu olan kişilerin, uygun tedavilerinin sür
dürülmesi, düzenli olarak kontrollerinin yapılması 
ve hasta ile yakınlarına yeterli destek verilmesi 
durumunda, hastalar işyerlerinde başarılı olmakta 
ve iş yaşamını sürdürebilmektedirler. Böylece 
üretken durumda olan kişinin güven duygusu ge
lişmekte ve yaşam kalitesi de buna paralel olarak 
yükselmektedir. Bu nedenle, ruh sağlığı alanında 
işverenlerin eğitimi (ruhsal bozuklukları anlama ve 
nasıl yardımcı olacağını öğretme), işyerinde diğer 
çalışanların eğitimi (hasta için destekleyici bir 
sosyal çevre oluşturma) ve toplum eğitimi son 
derece önemlidir.

Ülkemizde fiziksel özürlülerin tıbbi, mesleki, 
eğitsel ve sosyal rehabilitasyonlarına yönelik ge
rekli yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesine 
çalışılmakla birlikte, henüz ruhsal bozukluklar 
alanında somut uygulamalara başlanılamamıştır.

rulması ile ilgili 184 sayılı Kanun Hükmünde Ka- 
rarname'nin 29. Maddesinin (b) bendi ile "sakat
ların sosyal, tıbbi ve mesleki rehabilitasyonu, eği
timi ve ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel kay
naklarından yeterli ölçüde faydalanmalarını ve is
tihdam imkanlarına kavuşmalarını sağlamak" ve 
(c) bendi ile de "sakatlara hizmet götüren bütün 
resmi ve özel milli ve milletlerarası kurum ve ku
ruluşlar arasında koordinasyon sağlamak ve iş
birliği yapmak" görevleri bu kuruma verilmiştir. 
Ruhsal bozukluğu olan kişilerin toplumla bütün
leştirilmesinin ön koşulu üretim süreciyle bütün- 
leştirilmeleridir. 931 Sayılı İş Kanunu’nda belirli 
koşulların gerçekleşmesi durumunda işverenlere 
özürlü işçi çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir. Ay
nı düzenleme 1475 Sayılı İş Kanunu’nda da yer 
almıştır. 16.3.1987 yılında çıkarılan, 18.8.1989, 
26.11.1996, 1.1.2000 yılında değişiklikler yapılan 
"Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzük"de kap
sam ve koşullar ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Tü
zük çerçevesinde; Tanımlar bölümü Madde 2'de 
"bedensel, zihinsel ve ruhsal özürleri nedeniyle 
çalışma gücünün en az %40’ndan yoksun olduğu 
sağlık kurulu raporu ile belgelenenler, bu Tüzük 
hükümleri bakımından sakat sayılırlar" denilmek
te, ancak özürleri nedeniyle sağlık kurulu rapo
runda çalışamayacakları bildirilmiş olanlar bu Tü
zük hükümlerinden yararlanamazlar ifadeleri yer 
almaktadır. Tüzükte, elli ya da daha çok sürekli 
işçi çalıştıran işyerlerinde işverenlere, işçi sayısı
nın %3’ü oranında özürlüyü mesleklerine, beden
sel, zihinsel ve ruhsal durumlarına uygun işlerde 
çalıştırmak zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca, saka
tın çalıştırılabileceği işler ek bir liste halinde dü
zenlenmiş, özürün içeriğine uygun bir liste olma
dığında buna yönelik olarak, sağlık kurulu rapo
runda doktor tarafından ne tür işlerde çalıştırılabi
leceğinin belirtilmesi ifadesi yer almıştır. Dolayı
sıyla sakatların mesleğe kazandırılmaları, mesleki 
rehabilitasyon istihdam danışmanlığı hizmetleri İş 
ve İşçi Bulma Kurumu’nun sorumluluğunda ola
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Yasal düzenlemeler

Belediye Kanunu (1580/03.04.1930).

T.C. Emekli Sandığı Kanunu (5434/08.06.1949)

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun 
(224/05.01.1961).

Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (506/17.07.1964)

Çalışma Bakanlığı’nın Kurulması İle İlgili 184 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname

İş Kanunu (1475/25.08.1971).

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk 
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 
(2022/01.07.1976)

T.C. 1982 Anayasası

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 
(2828/24.05.1983)

Sağlık Bakanlığfnın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname (181/13.12.1983).

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 
(3294/29.05.1986).

Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzük 
(19402/16.03.1987).

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu (3359/07.05/1987).

ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderleri
nin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hak
kında Kanun (3816/18.06.1992).

özürlüler İdaresi Başkanlığı Kurulmasına ve Özürlülerin 
Durumları ile ilgili Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu (4216/03.12.1996)

özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname (571/25.03.1997)

Bu nedenle, ruhsal bozukluğu olan kişilerin sos
yal ve kültürel haklarından yararlanmalarını sağla
yıcı nitelikte, kişilerin potansiyellerini ön plana çı
kararak, uygun mesleki eğitim programlarının 
başlatılmasının ve korumalı işyerleri oluşturularak 
hastaların işlevselliklerinin ve üretkenliklerinin art
tırılması yönünde çaba harcanması gerekmekte
dir. Ayrıca ruhsal bozukluğu olan kişi ve yakınları 
ile bu alanda çalışan profesyonellerin yasal dü
zenlemelerin uygulanmasını sağlamak için savu
nuculuk yapmaları, kurumlan harekete geçirmele
ri hastaların hakları olan hizmetlerden yararlan
ması açısından son derece önemlidir.
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hastalığım

yorum bu 100 veya 500 kişiden biri bunu kabul 
etmeyince işte hayat dolu bir kişiyi, bu kişiler de
li manyak diye tanıyorlar. Ben çevreme göz attı
ğım zaman onların fiziği, yürüyüşü, kıyafeti, yıka
dığı bulaşık ve çamaşır, yaptıkları yemek gözüm
le gördüğüm bazı pisliklerini meydana koymadan 
en kötüleri ben oluyordum, e bu da düşündüğüm 
zaman ne oluyordu bir akıllıyı deli etmekle son 
buluyordu. Daha sonraları hastalığım arttı, iştah
sızlık, uykusuzluk, şiddetli devamlı baş ağrıları, 
ses titremeleri denge ve yürüme aksamaları, ha
yal görme, karanlıkta korkmak, halı kilim, kumaş 
desenlerinden daha çok siyah renkten korkularım 
başladı. Kapı zili, telefon zili, korkusu, çok sayfalı 
kitap okumaktan, sıkılan uzun süren televizyon 
filmlerinden sıkılan, biraz tipi büyük bıçaktan po
lislerden kendi ayak sesimden kokan insanlardan 
kaçan perdeler çekili odadan bir ay boyu kimsey
le ilgisiz kalan daha erkeklerden korkan şimdi be
ni döver diye sebepsiz korku ve durumlar başla
yalı başkasının ufak bir şeyini hırsız olduğumdan 
değil de unuttuğum için alıp elimde eve kadar ge
tirmeler, çantama başkalarının bir şeyi atmak 
kendimin de daha pahalı şeylerimi aldığım dük

N. E.

Hastalığımın başlangıcından ve hala devam 
eden bölümlerinden yorumlar edip duyuru örnek
lerinde bulunuyorum. Ben şu anda 37 yaşındayım 
19 yaşımda başlayan rahatsızlığım ailemden, 
çevremden kaynaklanmaktaydı. Ben ince ruhlu 
iyilik sever, hassas, duygusal bir kişiyim bu rahat
sızlığım iyiy,i kötüyü seçmekle karşımdan gelen 
tepkileri yorumlayıp kendimle karşılaştırdığım za
man anladım. Benim ailem ve çevrem benim on
lara uygulamadığım yanlış bir hareket, kelime ya 
da hakaret tipi bir takım hazmedemediğim çirkin 
hal ve durumlar bana uygulanmaktaydı. Bunları 
mukayese ettiğim zaman işte ben gözlerde, gö
nüllerde deli diye tanınan biri oldum, ama ben o 
durumları kendimle karşılaştırdığım zaman kar
şımdaki kişiler benden deli. Nihayet bu 100 veya 
500 kişiden biri bunu kabul etmediğine göre ne 
oluyor. O zaman yine deli olan ben oluyordum, 
bütün herkes kendine bakmadan bana bu kötü 
hastalığı iliğime kemiğime kadar yapıştırdılar, ha
la devam ediyor. Evet hasta olabilirim, deli olabi
lirim ama bana bu fırsatı verenler, kim beni o de
rece tanıyanlar ben kendime bakıyorum o kişilere 
bakıyorum cahil kültürsüz pis zır deli kişiler görü
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hatsız eder diye düşünüyorum. Lüzumsuz yere 
işime yarayanı da yaramayanı da alıp çok para 
harcama hastalıklarım var. Ellerimi her dakika sa
bunlama, çeşme musluğunu sabunlama, yıkama 
gibi kendimi çok yorucu işlerle meşgul etme pis
liği ve düzensizliği sevmeyen biriyim, aklıma ne 
gelirse onu yapıyorum. Kendime meşkale yönleri 
arıyorum her ne saatte olursa olsun kalkıp çay iç
mek, yemek yapmak, çamaşır-yıkamak, çok siga
ra içmek, bir şeyleri makasla kesip kesip atmak, 
el işi yapmak, gece olsun gündüz olsun aklıma ne 
gelirse onu yapıyorum. Geceleri uyumaktan kor
kuyor uyumasam da eğer gündüzleri uyuyorum. 
Aslında bunların da bir düzeni ve saati olur ama 
benim elimde değil kendimde huzursuz oluyoruz.

kan ve marketlerde dolmuşta nerede oturup din- 
lendiysem oralarda unutup bıraktığım yerleri ha
tırlamayan bazen de lüzumsuz yerlerde dolaşmak 
tanımadığım insanlarlar konuşmak gibi ayrıca hal 
ve durumlarda başladı. Tanıdığım ya da tanımadı
ğım kişilere bir şeyleri mi vermek dağıtmak gibi 
şeyler oldu. Sonradan da aradığım zaman ken
dim bulamıyordum bu durumlarım hala devam 
ediyor. Bazen çok lüzumsuz oluyorum çabuk bo
zuluyor hemen bağıran çok terbiyesiz küfürler 
eden kişi oldum. Baktım çok kötü bir şey az bir 
şey kendimi toparladım. Küfür etmiyorum, başka
larından duyduğum zaman benim kulağıma kötü 
kelimeler tipinde geliyor demek ki diyorum benim 
ettiğim küfürlerde bir başkasına acayip gelip ra

291________
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Bin yıllardır orda öylece bekliyorlar 

Büyük bir hüzün içinde 

Kumsaldaki atlar

Hoyratça estiğinde rüzgarlar 

Kanıyor olmalı derinden gelen yaralar 

Gidiyor olmalı mevsimlerden geçtikçe saatler 

Dört nala kumsaldaki atlar

Kim bilir kime göredir hangi bulutlar 

Hangi kayboluş kendine göredir kendi içinde 

Hayat ağır düğümleniyor hayat 

Hiçbir anın çözemeyeceği kadar 

Ağlıyor ağlayıp ölüyor kumsaldaki atlar

‘ Hamzallı Köyü, Nazilli.
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ŞİZOFREN،
HASTALARI * ٦٠
VE YAKINLARI ٠ !٠٠
DAYANIŞMA DERNEĞİ

şizofreni
"İşte ben bunun hayalini 
kurdum Kemik bey.

Dünyayı daha iyi bir yer 
haline getirmenin 
hayalini.

Ruhun kasvetli, karanlık 
kuytularına biraz olsun 
güzellik katmak istedim.

Bunu bir ekmek 
kızartıcısıyla yapabilirsin, 
bir şiirle yapabilirsin, 
elini bir yabancıya 
uzatarak yapabilirsin.

Nasıl yaptığın hiç önemli 
değil.

Dünyayı bulduğundan 
daha iyi bir durumda 
bırakmak.

İnsanın elinden gelecek 
en iyi şey budur."

Paul Auster,
Timbuktu

çev. İ. Özdemir

,^^AstraZeneca’nın Katkılarıyla

Ş İ Z O F R E N İ  H A S T A L A R I  VE 
YAKINLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ


