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pencere

uzun, çok uzun 
bir yürüyüş:
ruh hastalığı/şizofreni
damgasını
yok edebilir miyiz?

Haldun SOYGÜR

riler arasında geçirdiğim iki saat, bana anlaşıl
maz bir sükun ve kuvvet verdi. Acaba ben, sa
hiden bu alemin adamı mı oldum. Bilmiyorum. 
Fakat muhakkak olan şu ki: insan kimin yanın
da yüz karası yoksa, kimin yüzüne çekinme
den bakarsa, kendini ona yakın buluyor"2. 
Damga'nın bir adım sonrası ayırımcılık daha da 
sonrası yok etme eylemi'dir. İnsanlık tarihi, yazık 
ki bu türden sayısız örnekle doludur. Nazi Alman
ya'sında Yahudilere uygulanan insanlık dışı kı
yımda ya da Sivas katliamında damgalama, ay
rımcılık ve yok etme süreçleri işlemiştir.

Konuya hastalık/sağlık bağlamında baktığı
mızda da, hasta olanın ürküttüğünü, tedirgin etti
ğini ve dışlandığını görüyoruz. Cüzzam, Frengi, 
Sara, AIDS gibi hastalıklar, hastalık üzerindeki 
damganın örnekleridir. Oysa bilmemiz gerekir ki, 
hastalık da sağlık da hepimiz içindir. Bizim dili
mizde çok kullanılan bu deyimi, Susan Sontag, 
“Bir Metafor Olarak Hastalık" adlı kitabında 
aşağıdaki sözlerle anlatır: "Hastalık yaşamın ka
ranlık yüzü, gecesidir; daha çok tedirgin edici 
bir vatandaşlıktır. Her kişi doğduğunda iki ül

Yüzyıllar boyunca insanoğlu, neredeyse ev
rensel bir olgu olarak, "farklı" olanı, "yabancı" 
olanı ürkütücü, rahatsız edici ya da "potansiyel 
düşman" olarak görme eğilimi göstermiş, "o"na 
olumsuz değerler atfederek, şüphe ve temkinlilik- 
le dolu bir dışlama tutumu içinde "o"nu damgala- 
mıştır. Ortaçağ Avrupasında, bilmedikleri, tanı
madıkları Hindistan؛ zihinlerinde canlandırırlarken 
orada köpek kafalı, havlayan, gözleri karnında 
olan insanların yaşadığına inanan AvrupalIlar kor
ku ve dehşet içinde bu anlatıları kuşaktan kuşağa 
aktarmışlardır. Aynı bilinmezlik ve korku ruh has
talığı olanlara karşı da üretilmiştir1. Hieronymus 
Bosch'un ruh hastalarını konu alan kimi resimleri 
benzer ürpertilerle doludur. Damga, kişinin adını 
imleyen bir utanç ve aşağılanma işareti, bir leke 
ya da ayıp olarak tanımlanmaktadır. Reşat Nuri 
Güntekin, "Damga" adlı romanında haksız yere 
suçlanarak tutuklanan roman kahramanının ağ
zından "damgalanan" insanın yalnızlığını ve acısı
nı anlatır: "Kanun bana damga vurdu. Namuslu 
insanların arasından sürüp çıkardı. Bütün sev
diklerimin yabancısı oldum. Bu gece bu serse
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yakları kim işitmemişti ki? 'Modern Bilim1 bun
ların pek çoğunun üzerine resmi bir yalan per
desi çekmişti, ama olguların yüzeylerinin ge
risinde, hasta insanlar kadar sağlıklı insanların 
beyinlerinde de eski korkular hala yaşıyordu. 
İnsanlar yeni kuramlara, yeni deneylere inan
mış gibi görünüyorlardı ama inançları çoğun
lukla, biraz kazıyınca altından onbinlerce ku
şağın korkularının ve düşlemlerinin bir uzantı
sı olan, katıksız ve içten bir dehşetin ortaya 
çıktığı bir yaldızdan başka bir şey değildi"4.

Şizofreni üzerindeki damgayı ve bunun 
olumsuz etkilerini azaltabilmek için, öncelikle 
damganın kaynaklarını saptamamız gereklidir. 
Damganın en önemli toplumsal kaynağı, halkın 
ruh sağlığı ve hastalıkları konusunda yeterli bilgi
ye sahip olmaması, daha da kötüsü yanlış inanç
lar ve önyargılarla tutum geliştirmesidir. Bugüne 
kadar yapılmış bir çok araştırmanın sonuçlarını 
gözden geçirdiğimizde, toplumun tüm ruhsal 
hastalıkları olumsuz olarak algıladığını ve şizofre
ninin de bundan nasibini fazlasıyla aldığını görü
yoruz1■6. Toplumda şizofreniye ilişkin çok sayıda 
yanlış inanç ve olumsuz önyargı vardır. Şizofreni
nin tedavisi olmayan bir hastalık olduğu; şizofreni 
hastalarının cinayet işleyen, saldırgan, zarar veri
ci insanlar oldukları; iş yapamayacakları, çalışa
mayacakları; dengesiz, ne zaman ne yapacakları 
belli olmayan kişiler oldukları; hastalığın her za-■ 
man çok ağır seyrettiği, ana babanın kötü/uygun
suz davranışlarının şizofreniye yol açtığı bu yanlış 
bilgilerin sadece bir kısmıdır.

Yazılı ve görsel basın, toplumun ruh hastalık
ları konusunda bilgilendirilmesi için çok değerli 
bir araç olarak kullanılabileceği halde, günümüz
de, tam tersine damganın oluşması ve pekişme
sine hizmet eden hatalı bilgi ve yorumlarla dolu 
durumda olduğunu bir başka yazımızda konu et

kenin vatandaşı olur: Sağlık ülkesinin ve has
talık ülkesinin. Ve her ne kadar hepimiz iyi 
nam salmış ülkenin pasaportunu kullanmayı 
tercih etsek de, eninde sonunda yine de hepi
miz -en azından bir süre için- diğer ülkenin pa
saportunu taşımak zorunda kalırız"3. Ruhsal 
bozukluklar ise bir bütün olarak damga'ya ilişkin 
tüm olumsuzlukların en üst düzeyde yaşandığı ra
hatsızlıklardır. "Deli", "akıl hastası", “anormal", 
"kaçık", "manyak", "meczup", "sapık", "tımarha
nelik" gibi sözcüklerle özdeşleştirilen şizofreni ve 
psikotik bozukluklar hatta tüm ruhsal bozukluk
lar, yüzyıllardır hakaret ve küçümseme aracı ola
rak kullanılagelmişlerdir. Ruhsal bozukluklar özel
likle de şizofreni hakkında toplumun iliklerine işle
miş olan bu acımasız önyargılar, hastaları ve aile
leri çok zor durumda bırakmakta ve hırpalamak
tadır. Damganın hastalar ve aileleri üzerinde çok 
sayıda olumsuz etkisi vardır. Hastanın ve yakınla
rının benlik saygıları zedelenir, aile ilişkileri zarar 
görür. Hasta, arkadaş edinme ve sürdürme güç
lüğü içine girer. İş bulmak zorlaşır. Bütün bunlar 
hastalığın kabul edilmesinde isteksizliğe dolayı
sıyla tedavinin engellenmesine yol açar1. Joanne 
Greenberg "Sana Gül Bahçesi Vadetmedim" 
adıyla ülkemizde de yayımlanan kitabında, ço
cuklarını Ruh Hastalıkları Hastanesine yatırmak 
zorunda kalan hasta yakınlarının iç konuşmaları 
yoluyla bu önyargıları kaynağından anlatmakta
dır: "Esther haftalardır Suzy'ye kızkardeşinin 
hastalığını anlatmak zorunda olduğunu düşü
nerek kendi kendini yiyip bitiriyordu. Bütün o 
görkemli, eski-biçem delilik melodramlarını; 
Jane Eyre'deki akıl hastası kadını, tımarhane
yi, yüksek duvarların ve çok az umudun yer al
dığı yüzlerce kasvetli evi, belleklerde bunlar
dan daha az yer eden ikincil düzeydeki dram
ları, cinayetler işleyen ve kanlarını soylarına 
geçirip gelecek için bir tehtid oluşturan man

______14
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çarpıcı ve trajik anlatmak mümkün mü?

Damgayı azaltmak ve olumsuz önyargıları 
değiştirebilmek için neler yapılabilir? öncelikle, 
ruh hastalığı ya da şizofreni sözcüklerinden kork
mamız gerekiyor. Kuşkusuz ki, kimin hastalığının, 
kime, hangi ortamda nasıl ve ne zaman açıklan
ması ya da açıklanmaması kararı sürecinde "has
talık yok hasta var" ilkesinden hareket etmek ge
reklidir. Yine de ruh hastalığı damgasını azaltmak 
için bu sözcükleri ne kadar çok kullanırsak o ka
dar iyi yapmış oluruz. Damgayı önleme/silmede 
izlenecek en temel yol, toplumun bu konuda eği
tilmesidir. Eğitimin gerçekleştirilmesinde devlet 
ve ruh sağlığı alanındaki derneklerin işbirliği ge
reklidir. Özellikle yeni yetişen kuşakları doğru bil
gilendirmek açısından bir an önce okullarda bu 
tür bir eğitim programı başlatılmalıdır. Birinci ba
samak sağlık hizmetlerinde görev yapan sağlık 
çalışanlarının eğitimi sağlanmalıdır. Kamu idareci
leri, hukukçular ve emniyet görevlilerinin konuyla 
ilgili eğitimi için somut uygulamalar yaşama geçi
rilmelidir. Yazılı/görsel basın çalışanları ve ruh 
sağlığı çalışanlarının işbirliği gerçekleştirilmeli ve 
kitle iletişim araçlarının damga üzerindeki olum
suz etkileri olumluya dönüştürülmelidir1’6. Toplu
ma verilen mesajlar mitlerden arınmış bir biçimde 
gerçekleri içermelidir. "Shine" filmi ruh hastalığı 
damgasını azaltma girişimleri için başarılı bir ör
nektir. Filmde, şizofreninin tedavi edilemez bir 
hastalık olmadığı; şizofreni hastasının belirtileri 
sürse dahi işini yapabileceği; çalışmanın iyileş
meye katkısı olduğu; şizofreni hastasına karşı bi
reyin/toplumun olumlu tavırlarının haslığın gidişini 
olumlu yönde etkilediği ve şizofreni hastasının 
toplum içinde yaşamını sürdürebileceği mesajları 
başarılı bir şekilde verilmiştir. Toplumda ruh has
talığı olanlara karşı takınılan olumsuz tutumları 
değiştirmede, tarihte ruhsal hastalığı olmasına

miştık5. Araştırmalar, televizyon dizilerinde sal
dırgan davranış sergiliyen kişilerin ruh hastası 
olarak gösterildiğini ortaya koymaktadır. Televiz
yon. radyo ve gazete haberlerinin sunumunda 
saldırganlık ruh hastalığıyla özdeşleştirilmekte- 
dir6. Gazete arşivlerini şöyle bir karıştırdığınızda 
karşınımıza çıkan manşetler bu tutum hakkında 
bir fikir edinmemizi kolaylaştırabilir. 3 Ocak 1960 
tarihli Milliyet gazetesinden bir haber: "Manyak 
katil dün yakalandı“. 26 şubat 1960 tarihli bir 
başkası: "Bir deliye karşı tank kullanıldı". 
70'lerde söylem biraz daha uygarlaşıyor ama içe
rik aynı; 4 Şubat 1970 tarihli Milliyet gazetesinde 
yer alan haberin başlığı: "Bir akıl hastası dün 
karısını bıçakla kesti". 80‘lere gelince; 11 Mayıs 
1980 tarihli Milliyetten bir haber: "Akıl hastane
sinden kaçan bir genç kız havaalanını karıştır
dı". 90'lı yıllarda, 24 Haziran 1998 tarihli Hürri
yet gazetesinden bir bir manşet: "Şizofren Cina
yeti: Üstün zekalı bir hukuk öğrencisiyken şi
zofreniye yakalandığı halde bunu denetliyebi- 
len tek kişi olan bir ABD'li, geçen hafta yeni bir 
bunalım anında nişanlısını vahşice öldürdü".

Çağımıza egemen olan kapitalist üretim iliş
kileri ve yaşam biçimi de, başarıya odaklanması 
ve "tutunamayanlar"ı dışlaması ile damgayı kö
rüklemektedir. Einar Mar Gudmundsson, bir şi
zofreni hastası olan kardeşinin yaşamını anlattığı 
kitabında, kardeşinin hastanede birlikte tedavi 
gördüğü arkadaşlarından biri olan Viktor'un ağ
zından şunları söyler: "Ölüm! Ölümden bahsedi
yorsun ha! Cenazeler ve dostluk öyle mi? Bi
zim ölümlerimizin anlamı sağlık sisteminde ar
tık harcanmayacak bir lira daha demektir. 
Eğer vergi mükellefleri için bir iyilik yapmak is
tiyorsan git ve kendini as"7. İçinde yaşadığımız 
toplum biçimindeki benmerkezciliği, çıkarcılığı, 
hoşgörüsüzlüğü ve yabancılaşmayı bundan daha

51_______
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karşın somut ve benzersiz ürünler ortaya koyan 
sanat ve bilim adamlarının tanınmalarının sağlan
ması için çaba sarfetmek de önemli bir girişimdir. 
Edebiyat alanında gerçeküstücülüğün öncüsü 
sayılan Gerard de Nerval, Alman dilinin en lirik 
şairi Friedrich Hölderlin ve 1994 Nobel Ekono
mi ödülünü alan matematikçi John Forbes Nash, 
rahatsızlıklarıyla birlikte büyük yapıtların da sahi
bi olmuşlardır6.

Ruhsal rahatsızlığı olan insanların toplumdan 
dışlanmadığı, bakım ve tedavi için yüreklendiril
dikleri günlerin özlem ve inancıyla...

KAYNAKLAR

1 - Cancro R.. Meyerson A.T, Prevention of disability and 
stigma related to schizophrenia: A review. Schizophrenia, 
WPA Series Evidence and Experience in Psychiatry. Maj 
M., Sartorius N. (editörler), 1999, New York, John Wiley&Sons 
Ltd, s,241278.

2-Güntekin R.N., Damga. 20.baski: Istanbul. İnkılap Ki- 
tabevi.

3- Sontag S., Bir Metafor Olarak Hastalık, Murat I (çe
viri) 1988: Istanbul. BFS yayınları.

4-Greenberg J., Sana Gül Bahçesi Vadetmedim, Ka
sap N (çeviri), 1989: Istanbul Metis yayıncılık.

5-Soygür H., Yazılı ve görsel basında şizofreni: sunum 
ve yansımalar. Şizofreni Yazıları. 2000; 1 (2):3-5.

6-Crips A.H., Gelder M.G., Rix S., ve ark. Stigmatisation 
Of people with mental illness. Br J Psychiatry. 2000; 
177:4-7.

7-Gudmudsson E.M., Evrenin Melekleri, Fraim L 
(çeviri), 2000: Istanbul Açık Deniz yayınları.

8- Warner R., Reducing stigma associated with 
schizophrenia. Schizophrenia, WPA Series Evidence and 
Experience in Psychiatry. Maj M., Sarorius N., (editörler) 
1999, New York, John Wiley&Sons Ltd., s.284-286.

________ I



Şizofreni yazılan, «aş 2001, >٦١ 2. sayı 1 |

inceleme

şizofreni ve 
öznel yaşam
Süheyla ÜNAL*

Herşeye karşın, yitirmedik mekanları, 
O verici, o bize ait mekanları (Ne kadar büyük olmalılar ki, 
Dolduramıyor duygularımızın bin yıllan bile onları)

Rainer Maria Rilke

kat, algı, çalışma belliği bozukluğu ve düşük stres 
eşiği, bireyin sosyal bilgi işleme süreçlerinde ve 
sorun çözme yetisinde yetersizliğe yol açarak, bi
reyin yetişkinler dünyasının gereksinimlerine uy
gun davranamaması, sosyal yeterliliğe ulaşama
ması ile sonuçlanmaktadır2. Duygulanmada, duy
guların ifadesinde ve diğer insanların duygularının 
anlaşılmasındaki bozukluk da şizofrenili bireyin 
sosyalleşmesine önemli derecede ket vurmakta
dır. İletişimin duygusal tonunu düzenleyen, sos
yal iletişimin kurulmasını sağlayan sözel olmayan 
davranışlarda, özellikle yüz ifadesinde, bakışta, 
jestve mimiklerde, duruşta uygunsuzluk, duygu 
dışavurumunda azalma da iletişimi güçleştirmek
tedir3. Gülümseme, göz iletişimi, baş sallama gi
bi sosyal iletişime davet etme ya da ilişkiyi arttır
ma isteğini belirtme gibi sosyalleşme gereği dav
ranışların azlığı ve diğer sosyal ipuçlarının ifade
sindeki sınırlılık şizofrenili bireyle etkileşimde bu-

Rilke bu dizelerinde bireyin kendisiyle ve öte
kilerle ilişkilerini belirleyen sosyokültürel ve psiko
lojik alanları “yaşantıların mekanı" olarak betimli
yor. Kendimiz, diğer insanlar, sosyal ortamlar ve 
etkileşimlerle ilgili algılarımızı ve davranışlarımızı 
etkileyen bilişsel süreçler sosyal bilişimizi ve sos
yal mekanımızı oluşturur. Her birimizin mekanı bi
ze özgü, biricik olma özelliği taşır. Bu mekanlar 
ruh sağlığımızın da bir göstergesidir. Kendimizi 
güven içinde hissettiğimiz mekanın büyüklüğü, 
özgürlüğümüzün de ölçüsüdür.

Şizofreni hastalığı bu bireysel alanı oldukça 
daraltır. “Öteki” ile etkileşim sırasında izlenim 
edinme, bilgi işleme ve anlatım süreçlerini boza
rak, “ortak sosyal biliş"in oluşturulmamasına ne
den olur1. Bu da bireyin sosyal çevresinin yapı
lanmasında ve o çevre içinde konumlanışında be
lirgin sorunlar yaratır.

Şizofrenide çocukluktan itibaren varolan dik

* Prof. Dr., İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatrı Anabllım Dalı Başkanı, Malatya
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Kendisini korumak ve yaşamın güçlükleriyle başa 
çıkmak için geliştirdiği savunmalar başkalarıyla 
uzaklığını, yabancılığını arttırmaktadır. Tehdit edi
ci, düşmanca algıladığı bir dünyada benlik saygı
sını koruyabilmek için kötülük görme sanrılarını 
geliştirebilmektedir. Diğer insanların niyetlerini 
anlama, iletişim sırasında “ötekinin perspektifini 
düşünme"de yetersizlik hastanın sanrılarını güç- 
lendirmekte ve bağlantısız konuşmasına yol aç
maktadır8.

Sosyal ortamlarda etkili davranışta yetersiz
lik, sosyal anksiyete ve damgalanmadan kaçınma 
isteği sosyal geri çekilmeye neden olabilmekte
dir. Aynca negatif şizofrenide, dış uyaran yoklu
ğunda “ istemli eylem” geliştirilebilme ve uygun 
olmayan davranışı baskılayabilme yetisindeki bo
zukluk nedeniyle sosyal işlevler ileri derecede 
azalmaktadır2.

Hastalığın başlangıcındaki sanrılı, varsanılı 
renkli seyir bireyi giderek tüketmekte ve geride 
bireyin sığ ve künt maskesini bırakmaktadır. Şi- 
zofrenik süreç bireyin duygularını, düşüncelerini, 
isteklerini, acı çekme ve ümit etme kapasitesini 
azaltmakta, bir anlamda içini boşaltmaktadır. Bi
reyi arandığında artık “o evde oturmayan” , farklı 
ve yabancı biri görüntüsüne büründürmekte, dış 
ortamın rüzgarları ve gelgitleri önünde pasifçe sü
rüklenen boş bir istiridye kabuğuna dönüştür
mektedir9.

Böyle bir imajın sosyal yansımaları oldukça 
açıktır. “ Boş bir istiridye kabuğundan" çok fazla 
bir sosyal yaşam beklenemez. Sosyalizasyon ka
pasitesinde azalma şizofreninin DSM-IV tanı kri
terleri arasında bulunmaktadır10.

Gerçekten dışarıdan algılandığı gibi boş bir 
kabuk, “hiçbir yerde olmayan hiç kimse”midir şi
zofrenili birey?

lunanlann empati kapasitesini azaltmakta, ileti- 
şimde karşılıklılığın süröürülmesine engel olmak- 
tadır4'5.

Şizofrenide duygu dışavurumundaki bu sınır- 
Wığa ek olarak, karşıdaki bireyin duygularını anla- 
ma ve değerlendirme de bozulmuştur, □iğer in- 
sanların duyguları, özellikle olumsuz olanları 
"sanki bir büyüteç” aracılığı ile algılanır. Kızgınlık, 
eleştiri, düşmanlık, onaylanmama, reddedilme gi- 
bi duygular ve yaşantılar aşırı duyarlılık nedeniyle 
tolere edilemez ve ilişki kesilir؟ , □ikkat ve bellek- 
teki bozukluk bireyin dünü, bugünü, yarını arasın- 
daki sürekliliğni ve kendilik duygusunun kaybol- 
masına yol açar. Bütün bunların etkisiyle birey 
duyumlarını, düşüncelerini, heyecanlarını yitirerek 
öznelliğini yitirir. Kendisiyle diğerleri arasındaki sı- 
nır kaybolduğu için giderek incinebilirliliği artar ve 
başkalarının etkisinde kalmaya eğilim gösterir. 
“Yutulma korkusu" sosyal ilişkilerden kaçınmaya 
neden olur. Şizofrenili birey giderek kendisini di- 
ğerlerinden “camdan bir duvar"la ayırır6.

ŞİZOFRENİDE İLETİŞİM

Sosyal bir varlık olarak insanoğlu başka in- 
sanlarla iletişimde bulunmak zorundadır. İletişi- 
min en önemli özelliği bir kişinin herhangi bir “şe- 
yi” başka bir kişinin anlayabileceği bir duruma 
getirmesidir. Etkin ve başarılı bir iletişim için ön 
koşullar iletişimde bulunanların aynı gerçekliği, 
aynı iletişim durumunu yani aynı “şimdi ve bura- 
da"yı paylaşmaları, ortak bir dil kullanmaları, ken- 
dilerini diğerinin yerine koyabilme yetisine sahip 
olmalarıdır^. Oysa şizofrenide bu önkoşulların he- 
men hiçbiri yerine getirilememektedir.

Şizofrenili birey iç ve dış uyaranları farklı algı- 
layıp, farklı anlamlandırdıkları için toplumun diğer 
bireyleriyle aynı gerçeklikte buluşamamaktadır.

18
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olunca küllerini toplayıp, ‘O çok sevdi, fakat 
yüreğinin yanışını ve küllerini nasıl gösterece
ğini bilemedi’ diyecekler... Arzularım acıyla 
yandı ve buzlar içinde dondu. Yüreğimde göz- 
yaşlarım.”12.

Bu sessiz çaba ve umutsuzluk içinde şizofre
nili bireyin mekanı giderek sınırlanmakta, diğer in
sanlarla sosyal ilişkileri giderek azalmakta ve sos
yal atomu giderek daralmaktadır. Hem iç dünya
sını, hem de dış dünyasını küçülterek, ayakta dur
maya çalışmaktadır.

ŞİZOFRENİ VE AİLE

Dünyası küçülen yalnız şizofrenili birey değil
dir. Birlikte yaşadığı insanların, ailesinin de dün
yası küçülür. Hasta bireyle uğraşmak onların da 
yaşamlarına bazı sınırlılıklar getirir. Şizofreni aile
nin bugününe ve yarınlarına büyük darbe indirir. 
Gelecekte sağlıklı ve başarılı biri olmasını bekle
dikleri çocuklarının sosyal açıdan başarısız birine 
dönüşmesinin yarattığı hayal kırıklığı ile başetmek 
hayli güç olur ebeveynler için, önce bu değişimi 
görmezden gelirler. Günün birinde bu kabusun 
biteceğine, çocuklarının eski haline döneceğine 
inanmak isterler. Bu arada evlerine gelen bu ya
bancıyla nasıl iletişime gireceklerini bilemezler. 
Bir taraftan şizofrenili çocuklarının yarattığı yıkım 
ve kaosu onarmaya çalışırken, diğer taraftan da 
hastalık bulutlarının gerisinde kaybolan çocukları
nın dönmesi umudunu taşırlar. Her yeni ilaç, her 
yeni uygulama umutlarını yeşertir. Ancak sıklıkla 
sonuç yine başarısızlık, yine hayal kırıklığı olur. 
Çocukları yine hastalığın içinde kaybolur.

Hastalığın gerçekliğini kabul etme ve olum
suz etkilerinden korunma çabası ile kaybettikleri 
insanı geri kazanma çabası arasındaki gelgitler 
sonuçsuz ve çözümsüz olduğu için ailenin tansi
yonunu oldukça yükseltir. Kaybı izleyen yasa 
benzemeyen bu kısmi yas ve kısmi umut, giderek

PANTER

Bakışi, öyle yorgun ki gözlemekten parmaklıktan, 
artık hiçbir şey yakalamaz olmuş, 
parmaklıklar olmuş dünyası, 
yok ötesinde hiçbirşey, 
yalnızca binlerce parmaklık.

Çevik salınımıyla sakin ritmik adımlarının 
dolanmakta en küçük merkezini dünyanın, 
bir noktanın çevresinde güç dansında sanki 
öyle ki büyük bir arzu sersemlemiş, 
uyuşup kalmış hepten.

Yalnız, aralanır zaman zaman gözlerinin perdesi 
sessizce- Derken bir görüntü girer 
kayarak gergin sessizliği arasından omuzlannın, 
erişir yüreğine ve ölür.

Rainer Maria Rilke

¥oksa şiirdeki gibi kafesteki bir panter midir?

Şiirdeki panter gibi şizofreni sürecinde bire- 
yin istemi “öteki” lerle iletişim kurma çabalarında- 
ki yinelenen başarısızlıklar yüzünden sersemleyip 
uyuşmakta, umutsuzlukla ilgi ve istekleri yüreğin- 
de çabucak ölmektedir. Sığ ve donuk “boş istirid- 
ye kabuğu” görüntüsünün ardında gizlenen pan- 
terin isteklerinin uyanışlarına ve ölümlerine kimse 
tanık olamamaktadır. Bu da şizofrenili bireyi çev- 
resinden yalıtıp, yalnızlığa mahkum etmektedir.

Bir hastanın söyleyişiyle “Vazgeçmek aslın- 
 -bizim için yaşamı sürdürmenin bir yolu. Bı وه
rakmak, umut etmeyi reddetmek, çaba gös- 
termemek, kendine bakmamak; bunların hep- 
si ruhumuzunkalan $٠٨ kırılgan izlerini koru- 
ma yolları ve benliğimizi ،»■٢ diğer ezilmeden 
kurtarma çabasıdır” 11. Negatif şizofreni tanısı ile 
izlenen başka bir hasta ise günlüğünde sosyal iş- 
 :evlerdeki yetersizliğini şöyle tanımlamaktadır؛
“Sevmek istiyorum. Bir başkasıyla ilişkiye ٠/- 
rebilenleri kıskanıyorum... Yüreğim yanıp kül
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hastalığı tanıması, semptomların yarattığı güçlük
lerle başa çıkabilmesi, duygu dışavurumunu 
olumlu duyguların ifadesinde artış tarzında ya- 
şantılamasını, ortak ve bağımsız hobiler geliştir
mesini sağlamak üzere de uygulamalar başlatıl
mıştır.

Bireyin düşünce, duygulanım ve davranımın- 
da belirgin bozukluk yaratarak, onu sosyal ya
şamdan uzaklaştıran, topluma yabancılaştıran bir 
süreç olan şizofreni psikiyatrinin en önemli çalış
ma alanlarından biri olma özelliğini korumaktadır. 
Bireysel mekanın oluşumu ve “öteki” ile ilişkilerde 
duygulanımın ve duygu dışavurumunun taşıdığı 
önem gözününde bulundurarak psikososyal re
habilitasyon proramlarına ağırlık verilirse, belki de 
"boş istiridye kabuklan” içindeki panterler istem
lerini gerçekleştirme olanağı bulacaktır.
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aileye "çıkış yok” duygusu yaşatır9.

Aileler hastaları, hastalar da aileleri etkile
mektedir. Şizofrenili bireyin ev halkında yarattığı 
sorunlar, güçlükler, olumsuz olaylar "yük" olarak 
tanımlanmaktadır. Hastalık tarafından aile ilişkile
rinin ve aile içi dinamiklerin bozulması, hastalığın 
mali sorunlara yol açması, hasta bireyin sosyal 
performansının azalması, günlük yaşamını sürdü
rebilmesi için desteğe gereksinim duyması, so
runlu davranışlar sergilemesi gibi nesnel yükler 
yanısıra, kapana kısılmak, eve hapsolmak, çevre
den izole olmak, hasta bireye karşı sorumluluk ta
şımak, onun davranışlarına karşı duygusal tepki
ler göstermek gibi öznel yükler sözkonusudur13. 
Sosyal desteğin ailenin yükünü azaltıcı etki gös
terdiği ileri sürülmektedir14.

Aile üyelerinin hastalığın yarattığı stresle ba
şa çıkma çabası içinde gösterdikleri kişilerarası 
davranışlar duygu dışavurumu olarak tanımlan
maktadır. Aile ortamındaki yüksek duygu dışavu
rumu hastalığın yinelemesi ile ilişkili görülür
ken15•16, duygusal sıcaklığın fazlalığı ve duygu 
dışavurumunun düşüklüğü hastalık sürecinde da
ha olumlu bir seyirle ilişkili görülmektedir17.

DUYGU DIŞAVURUMUNUN TEDAVİ SÜRECİ
NE YANSIMALARI

Şizofrenik bir süreç içinde sosyal İletişimi ol
dukça sınırlanmış bireye olduğu kadar, onunla 
birlikte yaşayan aile üyelerine de iletişim kurma 
ve sorun çözme açısından terapötik destek sağ
lamak gereklidir, özellikle son yıllarda atipik nöro- 
leptiklerin negatif belirtiler üzerinde olumlu etkiler 
göstermesi, psikososyal tedavi programlarının 
önemini gündeme getirmiştir. Şizofrenili bireyin 
duygusal süreçlerini daha uyumlu bir şekilde ya
şamasını sağlamak ve bilgi işleme sürecindeki iş
lev bozukluğunu azaltmak üzere çeşitli rehabili
tasyon programları geliştirilmiştir. Aile bireylerinin
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evrenin 
melekleri*

"GUDMUNDSSON ؛£٨^٢

için raflar ve barakalar vardı.

Güneşli günlerde, genç anneler bebek ara
balarını çayırlara doğru iterlerdi ve mayısotu ile 
düğün çiçekleri arasında otururlardı.

Bebek arabalarının içinde de minik gün ışık
ları yatardı: Uyuyarak, konuşarak, ağlayarak...

II. 2
Bu yüzyılın ortalarında bir günde, annem bu 

muhteşem, tam da resimlik manzaranın içinde- 
oturuyor, güneş ışınlarının oyunlar oynamasına 
izin veriyordu.

Annemin önünde yayılan masmavi bir koy, 
yemyeşil adalar ve tüm sükuneti ile Esja Yanarda
ğı, tepesinde açıkmavi bir gökyüzü ile şapka gibi 
duran birkaç bulut vardı.

Annemin arkasında, şehir uyanıyordu, ben 
bebek arabamın içinde tatlı rüyalar görüyordum.

Bir adam anneme doğru yürüdü. Denizden 
gelen esinti yeşil çimlerle oynarcasına adamın sa
çını dalgalandırırken annem gözlerini kısarak gün 
ışığına bakmaya çalıştı.

Biranda adamın Ingiliz Kralı Baldwin olduğu-

Parlak kuğu, sen hiç meleklerin dans ettiği 
gerçekliğin boş sahillerinde bulundun mu?

Bir düşte, eski gemiler sana doğru yol alırlar 
ve sanki sis kumda yanına oturarak çöker.

Ama saraydan görünen ışıklar aynıdır, sarım- 
sı-grimsi bir parıltı, okyanusun eşliğinde.

Psikiyatri hastanesinin etrafındaki ağaçlar 
epeyce büyüdüler, ama sahil halen çorak ve kum 
tanecikleri ile taşların arasında öylece uzanıp din
lenmekte.

Sahilde kırılan dalgaların köpüğü kulaklarım
da ve dalgalar sürü halinde sahile vuruyor; ve 
sonra karanlıkta geride bırakılan hatıralar gibi ge
ri çekiliyorlar.

Sahil boyu baraka ve depolarla dolu. Deniz
de kayıp hazine ya da şişelerde mesaj aramaya 
gelen tek bir çocuk görmüyorum, ama eskiden, 
bir zamanlar burada sadece tarla ve araziler, te
peler,'bayırlar, çukurlar, kulübeler, balık kurutmak

* Yayınevinin izniyle alıntı yapılmıştır. Evrenin Melekleri, Einar Mar Gudmundsson, çeviri: Linda Fraim, AÇIKDENİZ Yayınları, 2000, İstanbul.
** Evrenin Melekleri, İzlanda'nın en sevilen çağda? yazarlarından olan Elnar Mar Gudmundsson’un dördüncü romanıdır. Yazarın, ağabeyine itha؛ 
ettlğ i اله roman, 1995 yılında Kuzey Avrupa ülkelerinde verilen Nordic Coun^l's Literary Award ödülünü almıştır. Kitap şu ana kadar İzlanda, 
Danimarka, Almanya, Norveç ve İsveç gibi ülkelerin de arasında bulunduğu birçok ülkede yayımlanmıştır. Evrenin Melekleri aynı zamanda ؛ilme 
de alınmış ve 00هة yılı İçerisinde Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde gösterime girmiştir. İstanbul Film Festivali 2001 yılı programında yer almaktadır.
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bestçe gün ışığında dalgalanması için önemi çı
karttı.

"Bıcı bıcı bıcı..."

Ingilizlerin Kral’ı Baldwin bebekçe konuştu 
ve onun suratına baktım, kara sakalına ve gözle
rine, ayağa kalkmadan bana bir kez daha baktı, 
ayağa kalktı ve anneme doğru döndü.

Havada dans eden gün ışığı kadar parlak bir 
gülümseme ile. “Melekler bu çocuğu gözetliyor
lar” dedi Baldwin, gözleri annemin gözleriyle kar
şılaştığında.

Çok daha sonra, bu garip kentin caddelerin
de dolaşırken, Ingilizlerin Kral’ı Baldwin’le yine 
karşılaştım. Artık yaşlı ve çökmüş bir adamdı. 
Onu gördüğümde High Sreet’te bir evin önünde
ki sundurmada ayakta duruyordu.

"Meleklerine iyi bakmamışsın” dedi ve ciddi 
bir hava ile uzaklaştı yanımdan.

11.3

İlk olarak yerleri, duvarları, annemin bacakla
rını, masanın bacaklarını ve sandalyenin bıcaklar- 
nı inceledim. Dünya’nın aklımdaki resmi tama
men ayakları yere basan bir görüntüydü.

Sonra bir kapı açıp bahçeye çıktım. Kazıklı 
çit bir duvar mesafesi kadar uzaktaydı. Çitin yanı
na gittim, parmaklıklarını tutarak kendimi yukarıya 
çektim ve yandaki bahçeye baktım.

Ellerinde kırmızı plastik bir kova ile ufak bir 
bahçıvan beli olan üç kız beni fark etti. Parmakla
rımı çitin parmaklıkları arasına sokarak elimi zorla 
öteki tarafa geirmeyi başardım.

Kızlardan bir tanesi ayağa kalkıp yanıma 
doğru yürüdü, elimi tuttu ve parmağımı ağzının 
içine sokup var gücüyle ısırdı.

Elimi geriye çekmeye çalıştım ama elim par
maklığın arasına sıkışmıştı.

Diğer kızlar da yanıma gelip beni ısırdılar.

Nasıl olduğunu bilmiyorum ama bir şekilde 
oradan kurtulmayı başardım ve sonra koridordaki

nu gördü; bu adam aynı zamanda albay olarak da 
biliniyordu; çünkü arada sırada kendisinin Ingiliz 
ordusunda albay olduğunu da sanan bir çılgındı. 
Evet albaylık ile Ingiliz İmparatorluğu arasında gi
dip gelirdi.

Ingiliz Kralı Baldwin, aslında eskiden yerel bir 
yetkiliydi ve günün birinde arka bahçesinde ya
şam suyunu keşfettiğini zannetti. Aynı zamanda 
kutsal ruhlar gelip onu devamlı olarak korkutma
ya başlamıştı ve kendisinin Ingiliz İmparatorlu
ğunun hakimi olduğuna dair bilgiler veriyorlardı.

Belediyede insanlar Baldvin’in adını "w” ile 
yazmaya başladığını fark ettiler ve en sonunda bir 
gün işe tacını takarak gitti.

“Çanları duyabiliyor musun?" Baldwin anne
me sordu. Siyah bir palto giyiyor ve elinde bir 
baston taşıyordu. Şekilli kesilen sakalı paltosu 
kadar siyahtı.

"Hangi çanları?” dedi annem.

“Güneşte çalan çanları."

Annem oturup dinledi. Uzak bir mesafeden 
gelen ding dong seslerini duyabiliyordu ama bun
lar Kral Baldwin’in bahsettiği sesler değildi.

Kral'ın yüzünde zafer ifadesi vardı. Hafif bir 
deniz esintisi sakalıyla oynuyçrdu, ve gözleri de 
yörüngelerini kaybetmiş yıldızlar gibi parıldıyorlar
dı. Bu arada mayısotu ile gelin çiçekleri geniş ala
na yayılmış kafalarını mutluluğa doğru uzatıyorlar
dı, tıpkı dedemin şiirindeki çiçekler gibi.

Sonra Kral Baldwin, anneme bebek arabası
nı işaret ederek”Alabilirmiyim?” diye sordu.

Annem kafasını salladı ve Kral'ın yüzü mut
luluktan daha da aydınlandı.

Ingilizlerin Kralı Baldwin bastonunu bebek 
arabasının kolunun üzerine astı ve öne doğru eği
lerek uyuduğum gölgeye bakındı. Ben uyanarak 
sesler çıkartmaya başlamıştım.

Annem ayaklandı ve bebek arabasının örtü
sünü kaldırarak beni oturttu ve buklelerimin ser
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şeydi. Alnından terler süzülüyordu ve ben midem
de hissettiğim gıdıklayıcı histen dolayı gülmekten 
yerlerde kıvranıyordum.

“Hey, bak" dedi Gulli nefsini toplar toplamaz.

Tepeciğe doğru işaret etti.

Babası Bergsteinn oradaydı. Çerçeveye 
monte edilmiş büyük bir tuvalin üzerinde resim 
yapıyordu, üzerinde beyaz bir iş gömleği vardı ve 
kafasında da beresi vardı.

Yaz mevsimiydi.

Kelebekler uçuşuyordu.

Bergsteinn yaz tatilindeydi.

Bergsteinn beresini takıp Bryggjusund'dan 
aşağıya yürürken, orada yaşayanlardan kimse 
onun bir ressam olduğunu bilmiyordu.

Bergsteinn yaz tatilinde olmadığı zamanlarda 
bir tekstil fabrikasında çalışıyordu; burada uyku 
tulumu ve anoraklar dikiyordu.

Bergsteinn de oğlu gibi uzun ve inceydi; ama 
karısı Gudbjorg ölmüştü. Baba ve oğulun yüzleri
ne bir hüzün yerleşmişti; bu hüzün hakkında asla 
konuşulmazdı ama sokakta beraber yürürken bi
le insanlar tarafından fark ediliyordu.

Bergsteinn, Gulli için kutudan arabalar ya
pardı. O kadar yetenekliydi ki, fabrikada vazgeçil
mez olarak kabul ediliyordu çünkü, dikişin yanı sı
ra makinaları tamir etmek gibi bir hüneri vardı.

Begrsteinn bazen işe gitmezdi. Bu durum, 
özellikle resim atölyesindeki arkadaşları tarafın
dan çağırıldığında ya da ilham perisini dinleyerek 
resim yaptığı zamanlarda geçerli olurdu.

Bu Bergsteinn’in en önemli işi idi ve insanlar, 
onun yapmış olduğu resimleri satın alsaydı, ken
dini beden ve ruh olarak bu işe adayacaktı; kom
şuların çocukları için çizdiği resimlerinden aldığı 
ufak tefek paralar hariç yaptığı resimlerin hiçbirini 
satamadı.

Gulli, beni arabanın içinde otururken sahilin 
kenarında uzun süre itekledi taa ki dolambaçlı dik

aynanın karşısında kendime bakarken buldum 
kendimi.

Aynada birisi vardı ama o ben değildim.

Annem dışarıya çıktı ve beni adımla çağırdı.

“Paul" dedi Annem. Ama sanki adım Paul 
değil de tamamen farklı bir şeydi.

II. 4
Yaz mevsimini düşündüğüm zaman evlerin- 

çevresinde sayısız kelebeğin uçuştuğunu, cadde
lerden geçen sihirli bisikletleri ve kuşların kanatla
rının üzerinde parlayan güneşin ışınlarını görüyo
rum.

Yurt dışına okumaya giden kardeşim Rob- 
bi’ye “ Kendimi iyi hissediyorum. Altı yaşımdan bu 
yana kendimi iyi hissettiğimi hatırlamıyorum..." 
diye yazacaktım bir mektupta.

Psikiyatri hastanesinden daha yeni taburcu 
olmuştum; ilaç tedavim yeni bitmişti ve boyacı 
Bergsteinn’in oğlu Gulli’nin beni karton kutudan 
yapılmış arabasında denize inen dik yoldan aşa
ğıya indirirken hissettiğim iç gıdıklayıcı his yine 
içimdeydi.

Orada eski bir hangar ve yüksek kum tepele
ri vardı; Bu kum tepelerinin arasında ise dalgala
rın oluşturduğu küçük havuzcuklar bulunurdu. Ve 
bu havuzcukların içinde çocukların yüzdürdüğü 
bir filo dolusu ahşap gemi ve tekne olurdu.

Gulli on yaşındaydı, koyu saçlı, kocaman an
lamlı gözleri, uzun kol ve becakları vardı ve ara
bayı önündeki rampadan aşağıya itmek için hızlı 
koştuğunda sanki havalanıp ufka doğru süzülür
dü.

Ben arabanın ipini tutarak kullanmaya çalış-

“Paul! Eğlenceli değil mi! Komik ha...!” Gulli 
seslenirdi bana.

Düz saçları kulaklarına varıyordu. Gulli dur
duğunda saçını bir yana doğru attı, nefes nefe-
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Garip adamların yıldızdan yıldıza atladığını ve 
Küçük çocukların uzayda iplerin üzerinde gezin
diklerini gördüm.

işte gökyüzü!

İhtişamlı mavi bir halı gibi dalganıyordu. Biri
si yeşil duman çıkarıyor. Kollarımı havaya uzattı
ğımda, yıldızlar düşüp caddelerde parıldıyor.

VI. 1
Çok şişmanladım, yüz kilodan fazla. İlaç te

davisinden dolayı oluşan yağlar hamile bir kadının 
ödemi gibi sarkıyor.

Saçlarım denizin dalgaları gibi dalgalı.

Sakalım uzadıkça uzuyor.

Kari Marx komünizmin çökeceğini bilseydi, 
sanırım şu anki halimden farklı olmazdı.

Bol kadife pantolon ve parçalanmış geniş bir 
ceket giyiyorum. Ceketin altına üzerinde çok süs
lü bir deseni olan siyah bir kaftan giyiyorum. Onu 
otobüs durağının yanındaki Hint işi şeyler satan- 
dükkandan aldım, orada ayrıca el oyması filler, 
nargileler, tütsüler ve küçük Buda heykelcikleri 
vardı.

Kaftanım boyayla iyice lekelenmişti, çünkü o 
sıralar sevdiğim kızın resmini yapıyordum. Adı 
Dagny’di ve inanılmaz derecede güzeldi, kayın 
ağacı gibi göğüsleri ve süpürge otunun renginde 
gözleri vardı, ama yuvarlak kalçalarını okşadığım 
ve göğüslerine dokunduğum zaman birden kay
boluyordu. O zaman ondan geriye önünde durdu
ğu pencereden başka bir şey kalmıyordu, dünya 
üzerindeki çerçevem, hayatım ve ölümüm demek 
olan pencere...

İtiraf ediyorum ki geçen zaman içerisinde ha
yal gücümün uydurduğu Dagny giderek hayal gü
cümün en önemli ve büyüyen parçasını oluşturu
yordu.

Onu sadece çizgi roman kızlarıyla ya da 
Gaugin'in tablolarındaki Tahitili kızlarla karıştır

yamacın yukarısına çıkıncaya kadar. Yolun yarı
sında hangara doğru olan yola doğru çevirdik 
arabayı.

Gulli arabayı durdurdu ve freni çekti.Sonra 
arabadan çıkmam için bana yardım etti ve beni 
Bergsteinn’in durduğu tepeciğe götürdü. Begrs- 
teinn önündeki resmin neredeyse tamamını bitir
mişti.

Bergsteinn psikiyatri hastanesinin çatısını 
kırmızıya boyarken resmi de tamamlamıştı; dö
nüp bana baktı.

“Bak Paul” dedi "karayı, denizi, gökyüzünü, 
kuşları ve oradaki hastaneyi adım ve bu küçük- 
resme sığdırdım.”

“Eee Paul" dedi “Sence yaptığım akıllıca de
ğil mi?”

“Evet” dedim, şaşkınlıkla bu iki dünya içine 
dalarak; gerçeğin içindeki gerçek ve resmin için
deki gerçek.

Sonra Bergsteinn’a baktım, beresini takmış, 
iş gömleğinin üzerine sıçramış boya lekeleriyle 
güneşte duruyordu ve yıllar sonra, ailemin evin
deki mıcır zeminin üzerinde dururken, bunu hatır
ladım.

Ama o zamana kadar Bryggjusund'dan çok
tan taşınmıştık ve ben, Van Gogh’un reenkarnas- 
yonu olduğuma inanarak mavi ve yeşil boyalı par
maklarımla kendimi alacalı bulacalı hale getiriyor
dum.

Kulağım ağrıyor.

II. 5
Ben küçük bir çocukken, sanki bilim sezgile

re daha fazla dayanıyordu; Bir dalganın karanın 
üzerinden geçtiği gece, köksüz kalmış ağaçların 
okyanuslarda yol olması ve yalnız okyanusların 
zihinlerden geçerek karanlığa doğru akması.

Camdan dışarıya baktığımda evren bana ba
kıyordu,bütün bu ihtişam sokak lambasındaki bir 
ampul tarafından gölgeleniyordu.
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yı açtım ve merdivenlerden aşağıya indim.

Pencerede onun adı duruyordu, kalbime ka
zınmış bir çiçeğin şeklinde.

Kapıyı çaldım, koridor kapısının açılmasını 
bekledim. Yere bir ışık çizgisi düştü.

Dagny’nin yaklaştığını gördüm. Beni içeriye 
davet etti. Yatağın üzerinde oturduk.

Ne söyleyeceğimi bilmiyordum çünkü kas* 
vetli bir bulutun altındaydım.

Onun koyu hatları soluktu, siyah saçları bir 
kuzgunun tüyleri gibi kabarıktı. Dirseklerini dizle
rinin üzerine koydu ve yüzünü ellerinin arasına 
gizledi; iç çekti.

“Her defasında bu kadar karamsar olmak zo
runda değilsin” dedim “sadece geçiyordum...”

“Sadece geçiyordun!” dedi “Sen her zaman 
sadece geçiyorsun".

Yerde birkaç karton ciltli kitap vardı. Bir pa
ket tütsü, içinde yün topları olan bir örgü sepetin 
içinde duruyordu.

Bir mum yanıyordu.

Çalışma masasının üzerinde bir ışık vardı. Al
tında açık bir kitap, sarı uçlu bir kalemle çizilmiş.

“Seni düşünmeden yapamıyorum” dedim 
“Kendimi iyi hissetmiyorum” .

“ Biliyorsun ki bitti” dedi Dagny "Ama sen yi
ne her gece buraya geliyorsun” .

Dagny sinirlenmişti, yüzü gergindi.

“Gitmemi mi istiyorsun?” diye sordum

Cevap vermedi.

V. 3
Buna haber versinler diye yıldızlara sordum 

mu? Rüzgar bana havadis getirdi mi? Bir kere ol
sun beni gülümseyerek karşılasaydı, bir keresin
de bari beni geçirirken kapıda gülümseseydi.

Sonbahar akşamları oldukça sakin geçerdi. 
Asfaltlar ayak izlerini geri yansıtıyordu. Yaprakla
rın üzerindeki yağmur damlalarını hatırlıyorum,

madım.

Cnu aynı zamanda çok az bir süre için Holly- 
wood filmlerinde gördüğümü zannetmiştim. Bir 
keresinde ise onun bir hemşire olarak Amerikan 
ordusuna katıldığını ve Vietnam’da unutulduğunu 
düşünmüştüm.

Ama gerçek hayata -hani insanların sağlıklı 
ve mutlu bir hayat sürdükleri gerçek hayatta- 
Dagny bir kız iken, onu öyle büyük bir tutkuyla se- 
viyordum ki kalbimde bir silgi gibiydi, diğer kızla- 
rı kalbimden siliyordu.

Cnun çalkantılı kanımla, ruhumdaki davul se- 
sine ne kadar uyduğunu hissettim, hatta şimdi ve 
daha sonra, onu sadece aklımın gözünde görü- 
yorum.

Ckyanus kenarında oturuyor, dalgalarda 
penceremin yansımasını görmek için bekliyor. 
Camı açtığımda, içeriye emekleyerek giriyor ve 
önümde ayağa kalkıyor.

Göğüslerinden yayılan Betula ağacının ve Çİ- 

çeklerin kokusunu duyabiliyorum ve yazlan funda 
çiçeğinin gözlerinde tomurcuk açtığını hissedebi- 
liyorum.

Bir an için, topuklarımın altındaki eski şarap- 
ların ateş gibi parlamasıyla birlikte onun kanı be- 
nim damarlarımın içinde yarış edercesine dolaşı- 
yor.

Sonra çıplak ve yalnız ayakta duruyorum.

V. 2
Sonra üzerimden dökülüp gider her şey, ge- 

çeleri karanlık caddelerde gezindiğim zamanlar 
kalbimde tarihi bir şehrin meydanlarındaki yalnız- 
lığı hissettim.

Soğuktu. Buz salkımları mağaralardan şarkı- 
yordu ve ağaçların dallan da çiğ motifleri gibi ha- 
vaya uzanıyordu

Karanlık cennettir, karanlık benim kalbimdir.

Demir kapıyı açmaya gittiğimde caddenin 
kalbinin vuruşunu hissedebiliyordum. Demir kapı
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kileyici bir meslek olmadığını anlamamıştım, ama 
sonra, özel durumumla ilgili dünyamda dolanır
ken, kendimi eğitimli insanlara tanıtamadığım için 
babama küfür ederdim; ona kızardım böyle aşa
ğılık bir iş yaptığı için.

VI,'.،

Kendimi Klepp’te bulduğumda, psikiyatrisi 
Brynjolf, yanımda oturuyordu.

Bir enjeksiyon verilmişti ve uyuşturucunun 
ağır ağır ilerlediğini damarlarımın içinde, hastane
nin sakin atmosferini ise gözlerimde hissediyor
dum.

Brynjolf benimle konuşmaya çalışıyordu.

“Ben neredeyim?"

1‘Klepp Psikiyatri Hastanesinde”

"Pek¡ ya sen? Sen de mi oradasın?"

“Evet, benim adım Brynjolf. Bu meseleyi çöz
memiz gerekiyor."

Daha sonraları, o an yanımda oturan Ludvik 
ya da Ragnheidur değil de Brynjolf olduğu iiçn 
şans yıldızlarıma dua ettim. Brynjolf birkaç yıldır 
pratisyen psikiyatristilk yapıyordu ve benim gibi 
insanlar üzerinde Amerika’dan aldığı önemli bir 
üniversite derecesi vardı.

Artık üniversitenin adını hatırlamıyorum. Ünlü 
bir üniversiteydi; ama Yale değildi. Öyle olsaydı 
onu kapı anahtarlarından hatırlardım.

Sadece hatırladığım California da olduğu, 
çünkü karanlığın ve karamsarlığın içinde geçen ilk 
kışta, bazen Brynjolf1 un palmiye ağaçlarının altın
da oturduktan sonra buraya nasıl katlandığını 
merak ederdim.

Bir keresinde ailem beni hasteneye getiriyor
du.

Gri bir sis ve hafif bir yağmur vardı.

Klepp yolunun batısından gidiyorduk ve has
tanenin yoluna saptık.

üstü işlemeli, kollu şamdan gibi aydınlanıyorlardı. 
Onun gözleri ruhumda mücevher gibi parıldıyor
du.

Sonra beraber uzanırdık ve dağların içi gibi 
parlardık. Ruhlarımız patlayıp çıktığında, yumu
şak titremeler şehirin içinden dalgalanıyordu.

Ailesinin evinin bodrum katında Dagny'nin 
kendine ait bir odası vardı. Babası üst düzey bir- 
memurdu; heybetli yapısıyla selam verenlerin ar
kasından bakmak gibi bir huyu vardı ve bir hanı
mefendi olan annesi de, geniş ağızlı bir şapka ile 
deri eldivenler giyerek dolaşırdı ve sanat ile kültü
re tutkulu bir ilgisi vardı.

Dagny, ailesine karşı asilik yapıyordu. Aile 
toplantılarına katılmayı reddediyor ve ailesinin is
tediği gibi giyinmiyordu. Evi terk etme tehditini 
savurunca, ailesi bodrumdaki oda teklifini kabul 
etmişti. Odasının ayrı bir girişi ve mutfağı vardı.

Dagny ile çıkmaya başladıktan hemen sonra, 
evin dışında annesiyle karşılaşmıştık. Annesi ba
na uzunca baktıktan ve ben adımı söyledikten 
sonra “Peki ya aileniz?” diye sordu.

Annesine annemle babamın adlarını söyle
dim. "Babanız ne işle meşgul?”

"Motorcab’te taksi şoförü"

Annesi hayretle yutkundu. İlk önce taksilerini 
başka bir firmadan çağırdığı için rahatsız olduğu
nu sanmıştım, ama sonra “Ve sen üniversiteye 
gitmeye hazırlanıyorsun öyle mi! Bir taksi şoförü
nün oğlu!!’’ dedi.

Sonki ona Ay'da bir berber dükkanı açıldığı
nı söylemiştim. Eğitim Reform Hareketi, yeni ba
kanın yeni politikası ve diğerleri hakkında herhan
gi bir şey düşünmemiştim, ama daha sonra 
Dagny "Keşke ona babanın bir taksi şoförü oldu
ğunu söylemeseydin" dedi “Korkunç derecede 
ukaladır.”

O zaman, taksi şoförlüğünün yeteri kadar et
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Yolun kenarında aynı yönde yürüyen yalnız 
bir adam vardı.

Açık renkli bir palto giyiyordu ve sanki bütün 
dünyanın yükünü omuzlarında taşıyordu.

Kafası öne doğru eğikti.

Yerdeki kara çakıla bakıyordu.

“Kötü bir ruh halinde olmal' şuradaki” dedi 
annem.

"Kesinlikle çökmüş” dedi babam.

Yanından geçerken, adam arabadan içeriye 
doğru baktı.

Babamlar yola devam etti.

Bu psikiyatristim Brynjolf’tu.

Bizleri omuzlarında taşıyor. Bizim problemle
rimiz onun problemleri oluyor. Sanırım vaktinin 
büyük bir kısmını normal olarak kabul edilenler
den çok bizimle geçiriyordu. Hatta bazen bize 
karşı olan fikirlerinin onlara karşı olandan daha 
olumlu olduğunu düşünüyoum. Ve terapinin de 
karşılıklı olduğunu: O bizi tedavi etmeye çalışıyor
du, biz de onu.

Brynjolf, şizofrenin İzlanda kimliğinde derin 
kökleri olduğunu, herkesin cüce ve cinlere inandı
ğını, hayalet ve devlerin ise bölünmüş kişilikler 
olduğunu söylüyor.

Hastaların aileleri akşamları Brynjolf'un evine 
telefon açtıklarında, karısı cevap verirdi.

"Hayır, benim adamı günlerdir görmüyorum" 
derdi karısı ses tonundaki merakla.

Ama bunun üzerinden çok zaman geçti.

Kırışıklıkları derinleşti.

Saçları ağardı.

Bütün hatları daha da belirginleşti.
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inceleme

Hölderlin, 
Şizofreni 
ve Şiir*

Bahar SUBAŞI“ , 
Haldun SOYGÜFT'

I. Yaşamı:

"Pek işsiz, pek korkulu çevrem, her şey 
Parçalanıp dağılmakta, nereye baksam. "1

Friedrich Hölderlin, Johann Georg Schreiner, 
1828, Karakalem

Johann Christian Friedrich Hölderlin 
20.03.1770 de Laufen, Almanya'da soylu bir pro- 
testan ailenin çocuğu olarak doğdu. Ailesinde bü
yük toprak sahipleri, üst düzey bürokratlar ve din 
adamları vardı. Babasını 2 yaşında, üvey babası
nı 9 yaşında yitirdi. Her ¡kişide üst düzey bürokra
side çalışıyorlardı. Hölderlin anne ve anneannesi
nin yanında büyüdü ve annesiyle; yaşamında be
lirleyici rol oynayan; oldukça simbiyotik ve zorluk
larla dolu bir ilişkisi oldu. Annesi din adamı olma
sını istiyordu. Hölderlin altı yaşından itibaren bir 
Latince okuluna devam etti ve ek olarak özel ders 
aldı. Piyano ve flüt çalmayı öğrendi. Ondört ya
şında, annesinin isteği doğrultusunda, bir manas
tır okuluna başladı ve ilk şiirlerini yazdı. Onsekiz 
yaşında Tübingen Manastırına kabul edildi ve bu
rada dönemin en önemli filozofları olarak yetişe
cek Hegel ve Schelling ile birlikte teoloji okudu. 
Okuldaki en yakın arkadaşı Hegel’di. Tübin- 
gen’de insanı, doğayı ve Tanrı’yı yeniden bir ara-

■ Yazarların "Şizofreni ve Sanat Dergisi"nin 1. sayısında yer alan “Hölderlin: Alman Dilinin (en) Ürik ve (en) Şizofren Şairi" adlı yazılarından 
kısaltılarak alınmıştır.
"  Psikiyatri uzmanı, Bayındır Tıp Merkezi, Ankara
— Psikiyatri uzmanı, Doç. Dr., SSK Ankara Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği. Ankara 
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yaret etmişti. Goethe; Schiller’e yazdığı bir mek
tupta bu ziyaretten söz edip Hölderlin’in müteva
zı, ürkek ve açık yürekli; aynı zamanda da hüzün
lü ve kırılgan bir izlenim bıraktığını yazmıştı. Çağ
daşı romantik şairlerin şiirini "hastane şiiri" olarak 
isimlendiren; bu şairlerin "bütün dünya bir hasta
neymiş ve kendileri de hastaymışlar gibi" yazdık
larını söyleyen Goethe olasılıkla daha o zaman 
Hölderlin’de "hasta11 bir şair görmüştü.2

1795 de Hölderlin Frankfurt'ta Gontard aile
sinin yanında öğretmen olarak çalışmaya başladı. 
Tübingen ve Jena’daki entellektüel ortamlardan 
sonra modern ticaret ve bankacılığın büyük mer
kezlerinden olan Frankfurt’taki yaşam ve atmos
fer Hölderlin’i oldukça sarstı. Burada kapitalist il
keler, liberal ekonomi günlük yaşamın koşullarını 
acımasızca belirliyordu; kültür sığlaşmış, insanlar 
arası ilişkiler sahte ve ikiyüzlü olmuştu. Fransız 
devrimi ideallerinin günlük yaşama yansıyan yüzü 
çirkindi. Hölderlin modern burjuva toplumunun 
yeni seçkinleri arasında şaşırmış, artık bu dünya
da yerinin olmadığını düşünmeye başlamıştı. Du
yarlı bir insanın; bir ozanın bu dünyada sığınabile
ceği tek yer kendi iç dünyası idi. Güzellik ve har
moni günlük yaşamda değil ancak ozanın bilin
cinde gerçekleşebilirdi. Artık sığınabileceği tek li
man şiiriydi. Bu dünyanın bir mitolojiye ve saflığı, 
inancı yaşatan şiire gereksinimi vardı; ancak şiir 
insanların yeni yol göstericisi olabilirdi. Bu buna
lımlı günlerde Hölderlin hayatını aydınlatan, ona 
tekrar inanç, güç ve sevgi veren bir insana; çalış
tığı evin hanımı, 26 yaşındaki dört çocuk annesi, 
güzel ve duyarlı Susette Gontard’a aşık oldu.

"Dünyada bir varlık var, ruhumun bin yıllar 
boyu bağlanabileceği bir varlık"

(Hölderlin’in arkadaşı Neuffer’e mektubunda 
aşık olduğu Susette Gontard'a ilişkin yazdıkların
dan2.)

Her ikisi de başından itibaren bu aşkın trajik

ya getirecek, bütünleşmeyi sağlayacak bir felsefe 
ve sanatın yollarını tartışmaya, aramaya başlayan 
gençler Alman idealist felsefesini filizlendirdiler. 
Hölderlin etkileyici havası arkadaşları tarafından 
hayranlıkla karşılanan, uzun boylu, yakışıklı, sağ- 
lam vücut yapılı, sportmen bir genç adamdı. 
Genç yaşta olağanüstü şiir yeteneğinin farkına 
varmış ve şair olmak için yaratıldığını düşünmeye 
başlamıştı. Din adamı olması konusunda şiddetli 
baskı yapan annesiyle bu yüzden yıllar süren ça- 
tışmalar yaşadı.2•3

1793 de eğitimini tamamladığında arkadaşı 
Hegel gibi Hölderlin de manastır yüksek okulun- 
dan mezun ve rahiplik yapmak istemeyen biri için 
tercih edilen bir iş olan özel öğretmenliği seçti. 
Schiller’in aracılığıyla zengin bir ailenin yanında 
işe girdi. Çok küçük bir maaş ve barınma karşılı- 
ğı çalışıyordu ancak vaktinin geri kalan kısmını Ş İ-  

ir yazmaya ayırabileceğini düşünüyordu. Bir süre 
sonra ilk şiirleri yayımlandı. 1794 de Schiller’e; 
okuyup fikrini bildirmesi ricası ile tek romanı; "Al- 
man idealizminin romanı" da denilen; Hyperi- 
on’un bir bölümünü yolladı; Schiller de bunu ya- 
yımladı. Hölderlin Hyperion üzerinde çalışmaları 
esnasında doğa-insan bütünleşmesinde sevginin 
bir ütopya üretecek durumda olup olmadığını iş- 
lerken giderek bunun olanaksızlığını daha çok se- 
zinliyordu.

Hölderlin 1794 de Jena’ya gitti, burada pek 
çok aydınla tanıştı ve Alman idealizmi/ romantiz- 
minin bir başka önemli filozofu olan Fichte’nin 
çok ilgi duyduğu felsefe seminerlerini izledi. Bun- 
lardan çok etkilendi. Ancak 1794 de başlamış 
olan "kafa karışıklığı" Jena’da şiddetlendi; Schii- 
ler’e yazdığı bir mektupta çok kötü durumda ol- 
duğunu, içinin titrediğini, kafasının durduğunu 
belirtti ve sonra ،lena'dan kaçarcasına ayrıldı.4

Hölderlin’¡ Goethe ile tanıştırmak isteyen 
Schiller onun bazı şiirlerini Goethe’ye yollayarak 
fikrini istemiş; Hölderlin daha sonra Goethe’yi Z İ
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yeterince sağlam olmayışından ileri geldiğini, 
üzerinde yıkıcı etkisi olabilecek şeylerle baş ede
bilmek için çok fazla çaba sarfetmesi gerektiğini 
anlatıyordu. İnsanların kendisine yönelik sertliği, 
peşin hükümleri ve yanlış değerlendirmelerine 
dayanamıyordu, bir gün bu yüzden Almanya’yı 
terk edeceğini düşünüyordu. 1798 de olasılıkla 
Bayan Gontard'la aralarındaki aşkın Banker Gon- 
tard tarafından fark edilmesi ve hakarete maruz 
kalması sonucu Hölderlin çalıştığı evi terketti. Bu 
hem ona hem de Susette Gontard’a çok ağır bir 
darbe oldu.

1798 den 1800 e dek aralarındaki bağlantı 
tüm güçlüklere, yasaklara rağmen sürdü. Hölder
lin acı içinde olduğu bu yıllarda tek tragedyası 
"Empedokles’in Ölümü" üzerinde çalışmaya baş
ladı ve bu tragedyayı yaşamının farklı dönemlerin
de üç farklı şekilde ele aldı ve işledi.

1799 da Hyperion’un ikinci cildi yayınlandı. 
Bu dönemde geçimini sağlamak için önce bir 
edebiyat dergisi çıkarmak; sonra Jena üniversite
sinde özel doçent olarak çalışmak, Yunan şiiri 
dersleri vermek isteyen Hölderlin arkadaşları ta
rafından hayal kırıklığına uğratıldı. Tanıdığı şairler; 
bunlar arasında oldukça ünlenmiş olanlar da var
dı; ona bu çabasında destek olmadılar. Schiller 
doçentliğe kabulünde kendisine yardımcı olması
nı rica eden Hölderlin'e yanıt dahi vermedi. Höl- 
derlin’in tiyatro oyunu yazma denemesi de başa
rısızlıkla sonuçlandı; başladığı tek tiyatro eseri ya
rım kaldı. 1800 de Susette Gontard’la olan gizli 
ilişkisi Diotima’nın kararıyla kesin bir şekilde bitti.

Hölderlin yalnız ve işsizdi. Kilise hizmetine 
girmeyi kesinlikle istemediğinden yine özel öğret
men olarak çalışmayı denedi ve 1801 başında İs
viçre’de bir ailenin yanında göreve başladı. Üç ay 
sonra aile kendisine kibarca yol verdi. 1802 ba
şında başladığı yeni bir işte de aynı şey oldu. Höl
derlin bu dönemde ruhsal huzursuzluk içinde pek 
çok kez yer değiştirdi. Haziran’da memleketi

bir sona ulaşacağını bilmekteydiler. Hölderlin şiir
lerinde Susette’i Diotima diye isimlendirmiştir. Di
otima; Susette’le karşılaşmadan önce başladığı 
Hyperion romanındaki ideal sevgili; ideal kadın fi
gürü; Hyperion’un aşık olduğu kadındır. Diotima 
güzellik, bilgelik ve sevgiyi simgeler ve Hyperi- 
on’u hayalperest olmaktan kurtarmak; akıl ve cid
diyetle ülküsünü gerçekleştirebileceğine onu 
inandırmak ister.5 Hyperion’la Diotima’nin aşkı 
Hölderlin’le Susette Gontard’ın aşkına paralellik 
gösterir.

1797 de iki ciltlik bir roman olan Hyperion’un 
birinci cildi çıktı. 1798 den itibaren Hölderlin kar-

oder

der eremit in Griecheniaud 

von

Friedrich Hölderlin

Er ster Ba/ıd 

Tübingen 1797

in iler i. G. Cott»، ¿eben Oucbhandinng

Hyperion 'uin ilk basımının kapağı

deşine ve arkadaşlarına yazdığı mektuplarda sık 
sık zorlandığını, ortamın şairlere uygun olmadığı
nı, kendisi için gündelik yaşam gereklilikleri ile şi
ir yazmayı bir arada yürütmenin zor olduğunu be
lirtmeye başladı. Arkadaşı Neuffer’e yazdığı mek
tuplarda yıkıcı şeylere karşı başkalarından daha 
fazla duyarlılık gösterdiğini, bunun da yapısının
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olduğu yazılıydı. Homburg'da ruhsal durumu gi
derek bozulup artık arkadaşının yanında barına
maz olan Hölderlin’i Sinclair annesine götürmeye 
kalkıştı. Ancak annesi Hölderlin’i ne görmek ne 
de evine almak istedi. Hölderlin babasından kalan 
mirastan parasal sıkıntılarının en yoğun olduğu 
dönemlerde bile mahrum edilmiş; yoksulluk sını
rında yaşamış; ancak annesi ve üvey kardeşi 
onun bu paradan yararlanmasına izin vermemiş
lerdi. Ailesi Hölderlin’e sahip çıkmadığı gibi muh
temelen söz konusu paranın kullanımının Hölder- 
lin’in psikiyatri kliniğine yatırılıp vesayet altına 
alınmasından sonra daha da kolay olacağı dü
şüncesi ile onu derhal hastaneye yatırdı. 1806 da 
36 yaşındaki Hölderlin taşkınlık, öfke ve saldır
ganlık nöbetleri yüzünden Tübingen'deki klinikte 
yedi ay tedavi gördü.

Hölderlin hastaneden çıktıktan sonra para 
karşılığı ona bakmayı üstlenen bir bakıcı ailenin 
yanına; evi ve atölyesi Tübingen surlarındaki eski

Tübingen'deki Hölderlin Kulesi, 
M. Jetin, Suluboya, 1850.

olan Stuttgart'a döndüğünde akrabaları ve tanı
dıkları onda belirgin bir değişme, tuhaflık farketti- 
ler. Çok gergin, ürkek ve bitkindi. Yakınlarınca 
"şiddetli heyecan, garip davranışlar" olarak ta
nımlanan belirtiler gösteriyordu. Bir kaç hafta 
sonra uzun süredir akciğerlerinden hasta olan, 
vücut direnci azalmış Susette çocuklarının atlattı
ğı bir suçiçeği salgınından öldü. Birlikte oldukları 
günlerde Hyperion’da Diotima’nın ölmesi üzerine 
uzun uzun tartışmışlardı; daha sonra Hölderlin 
Susette’e sürdürdüğü evliliği ve yaşadıkları aşka 
ilişkin "İçindeki bu sonsuz çelişki ve mücadele 
seni yavaş yavaş öldürüyor" diye yazmıştı.2 Höl- 
derlin’in ruhsal durumu dünyadaki varlığının tek 
nedeni olarak gördüğü Susette'in ölümünden 
sonra daha da kötüleşti. Bu kayıp yaşamında bel
ki de dönüm noktası oldu. Susette’le yaşadığı 
aşktan haberdar olan annesi buna çok sert tepki 
gösterdi. Annesiyle ilişkileri koptu; Hölderlin Su- 
sette'den sonra annesini de bir anlamda kaybet
ti. Toplumsal ilişkilerden çekildi, insanlardan 
uzaklaştı, giderek kendi içine kapandı.

Sonbahara doğru durumu biraz düzelen Höl
derlin bir dostunun daveti üzerine Homburg’a git
ti ve orada üç ay içinde dinsel bir şiir üçlemesi 
olan Patmos’u yazdı. 1804 de Sophokles1 den 
çevirdiği “Sophokles’in Trajedileri"; Kral Oidipus 
ve Antigone yayınlandı. Çeviriler bazı eleştirmen
lerce çok çarpıcı ve hatta "çılgınca" bulundu; bir 
eleştirmen "yalnızca edebi anlamda çılgınca; bu 
alanda deli olmadan ve deli yerine konmadan ol
dukça ileri gidilebilir" diye yazdı.6

1805 de Sinclair devrim tasarlamak suçuyla 
tutuklanınca aralarında Hölderlin’in de bulunduğu 
yakın çevresi sorgulandı. Ancak sorgulamalar es
nasında sık sık "Ben artık Jakoben değilim!" diye 
bağıran Hölderlin hakkında; kendisini muayene 
eden hükümet tabibinin raporu sayesinde; cezai 
işlem yapılmadı. Raporda Hölderlin’in eyleminin 
hezeyanından ötürü taşkınlık göstermekten ibaret

ım m
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şünce bozuklukları ile başlamıştır. Bu görüşü 
destekleyen başka psikiyatrlstler de vardır. Höl- 
derlin’in 1802 de geçirdiği; tuhaf davranışlar, ger- 
ginlik, korku, kendine özen göstermeme, kendini 
toplumdan çekme gibi belirtilerle karakterize dö- 
nemde büyük olasılıkla akut psikotik belirtiler ma- 
nifest hal almışlardır.

Sonraki yıllarda Hölderlin'in ruhsal bozuklu- 
ğuna ilişkin görüşlerin؛ yazan psikiyatrinin pek 
çok önemli isminden Kari Jaspers 1921 de şizof- 
reni tanısını tekrarlamış; onu 1948 de Adolf Beck 
ve 1958 de Ernst Kretschmer izlemişlerdir. Venz- 
mer 1964 de Hölderlı'n'den "dahi bir şizofren” di- 
ye söz etmiş; Hans Schadevvaldt 1971 de Höl- 
derlin’de katatonik şizofreni olduğunu yazmıştır. 
Kari Leonhardt 1964 ve 1988 de "şizofreni, ka- 
taphasie" tanısını tekrarlamıştır.

Fransız kökenli bir Alman □il¡ ve Edebiyatı 
araştırmacısı olan ve elli yıldır Hölderlin’i incele- 
yen Pierre Bertaux ilk olarak 1978 de Hölderlin’in 
şizofren olmadığını; onun çevresindeki entrikalara 
karşı susarak tepki gösterdiğini ve psikozu kendi- 
sini korumak için bir maske olarak kullandığını 
öne sürmüştür. Bertaux Hölderlin’in yaşamının üç 
döneme ayrılarak incelenmesi gerektiği görüşün- 
dedir; ilk dönem 1 8 2 ه  yılına dek süren çocukluk 
ve gençlik yıllarıdır. Bu dönemde ona göre Höl- 
derlin'in ne davranışlarında ne de yazı ve konuş- 
malarında ruhsal bozukluğu gösterecek bir şey 
vardır. İkinci dönem 1802 ile zorla psikiyatri klini- 
ğine yatırıldığı Eylül 1806 arası dönemdir. Bu ev- 
rede Susette’in ölümünden çok etkilenen Hölder- 
lin Ber؛aux'ya göre ağır bir depresyon geçirmiştir. 
Buna rağmen durumu biraz düzelince hızlı bir 
tempoyla çalışmaya devam etmiştir, üçüncü dö- 
nem psikiyatri kliniğine yatırılmasından ölümüne 
dek olan evredir. Bu son 36 yıllık dönemde ruh 
hali hiç değişmeyen Hölderlin Bertaux'ya göre 
kendisini korumak için "akıl hastası"nı oynamıştır.

Bertaux’nun iddialarını dayandırdığı kapsam

bir kule içinde yer alan marangoz Zimmer’in evin
de manzaralı bir odaya yerleştirildi. Hölderlin 36 
yıl boyunca orada yaşadı ve marangoz ve kızları 
tarafından kendisine bakıldı. Aralarında otuz kilo
metrelik mesafe olmasına rağmen annesi Hölder- 
lin'i ne klinikte yattığı dönemde ne de daha sonra 
marangoz Zimmer'in yanında yaşarken ziyaret et
ti. Hölderlin kulede yaşadığı yıllar içinde; çoğu 
kez kendisini ziyarete gelenlerin isteği üzerine; el
liye yakın şiir yazdı. Bu şiirler üzerinde pek çok 
yorum, araştırma yapıldı.7 Gramer olarak kusur
suz olan bu şiirlerde eskinin coşku ve heyecanı 
artık yoktu; bunlar daha ziyade yaşanan trajediyi 
somutlaştıran şiirlerdi. Friedrich Hölderlin 1843 
de öldü.

II. Hastalığı:

Hölderlin’in hastalık öyküsü pek çok kez psi- 
kiyatristler ve edebiyat tarihçileri tarafından ince
lenmiş; ruhsal hastalığının olup olmadığı ve bu 
hastalığın ne olduğu konuları tekrar tekrar tartışıl
mıştır. Hölderlin’i muayene etmiş olan hekimler
den bugüne ulaşan belgelere göre Hamburg’da 
hükümet tabipliği yapan Dr. Kari Müller 1805 de 
Hölderlin de "hezeyanlı melankoli, hipokondri" 
tespit etmiştir. Hölderlin onun düzenlediği rapor 
nedeniyle yönetim aleyhtarı, devrim yanlısı etkin
likte bulunmak suçundan yargılanmamıştır. Höl
derlin yedi ay tedavi gördüğü Tübingen’deki Au- 
tenriethe kliniğine zorla yatırılmıştır. Klinikte tek 
kişilik bir hücreye kapatılan Hölderlin’e "deli göm
leği" giydirilmiş; yüzüne kliniğin buluşu olan "deri 
maske" takılmıştır. Reçete defterlerinden Hölder
lin’e klinikte Belladona, Digital gibi ilaçlar verilmiş 
olduğu izlenebilmektedir. Yatırıldığı günden beş 
hafta sonra ilk kez bahçeye çıkarılan Hölderlin 
daha sonraki günlerde öfke nöbetleri gösterme
miştir. Autenriethe kliniğinin şefi Dr.VVilhelm Lan- 
ge Hölderlin’e "Dementia praecox, katatoni" tanı
sını koymuştur.2 Lange’ye göre Hölderlin'in has
talığı 1801 den itibaren ortaya çıkan formal dü
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zı eserler yazdı, bunlardan bir؛ de “Friedrich Höl- 
derlin'in Yaşamı, §¡ ؛٢؛  ye □eliliği" İsimi¡ kitabıdır. 
18 yaşındaki Waiblinger ve 52 yaşındaki, yıllardır 
tüm dünyadan uzakta yaşamakta olan Hdlderlin 
arasındaki görüşmelerin ayrıntılı anlatıldığı kitap 
özenle tutulmuş bir hasta dosyası gibidir: Hölder- 
lin sabah erken kalkmakta ve hemen yürüyüşe 
çıkmaktaydı. Bti yürüyüş dört-beş saat sürmekte; 
Hölderlin yürüyüş esnasında bir mendille çitlere, 
parmaklıklara, duvarlara vurmakta, çimleri yol- 
makta ve bulduğu her şeyi ceplerine doldurmak- 
taydı. Bu esnada sürekli kendi kendine konuş- 
makta kendi sorularını bazen "evet" bazen "ha- 
yır" bazen her ikisi ile yanıtlamaktaydı. Marangoz 
Zimmer ve ailesi onu bahçelere ve üzüm bağlan- 
na götürdüklerinde bir taşın üzerine oturarak eve 
gidene kadar yerinden kalkmamakta; kızdırma- 
mak için kendisine bir çocuğa davranır gibi dav- 
ranmak gerekmekteydi. Hölderlin odasında yalnız 
başına yemek yemekte, öğleden sonrayı odasın- 
da yukarı aşağı dolaşarak ve kendi kendine konu- 
şarak geçirmekteydi. ه  sokaklarda dolaşırken in- 
sanlar "Bu bey ne kadar akıllı ve okumuş biriydi, 
şimdi böyle deli oldu!" diyorlardı. Hölderlin misa- 
firi pek sevmiyor, ama odasına girenleri yerlere 
kadar eğilerek selamlıyor, onlara durmadan öv- 
güler yağdırıyor, büyük bir kısmı anlaşılmayan 
çok kibar ve abartılı sözcükleri peşpeşe sıralıyor- 
du. Misafir bir şeyler söylemeye çalıştığında ger- 
ginleşiyor, konuşması daha da karışık ve anlaşıl- 
maz hal alıyordu. Misafirlere “majesteleri, sayın 
bay rahip" gibi hitaplar kullanıyordu. Giderek da- 
ha da huzursuzlaşıp ziyaret için defalarca ardarda 
teşekkür edip eğilmeye başladığında misafir artık 
gitmesi gerektiğini anlıyordu. Arkadaşları bu tarz 
bir iletişimi moral bozucu ve anlamsız buldukları 
için onu ziyaret etmiyorlardı. Onlara defalarca 
uyarıldığı halde "kral hazretleri, sayın baron" diye 
hitap ediyordu.

Waiblinger Hölderlin'in zaman zaman kendi- 
sine odada kalmasının emredildiğini söylediğini

lı çalışması Hölderlin'in tanısı konusunu psikiyatri 
camiasında yeniden gündeme getirmiştir. Uwe 
Henrik Peters 1982 de; şizofreni tanısını kullan
madan; Hölderlin’in yaşamının son yıllarında orta
ya çıkan bazı konuşma bozukluklarına dikkat çe
kerek "şizofazi"den söz etmiştir. Aynı yazar şiir 
ve yazılarının analizinden hareketle Hölderlin’in 
ruhsal hastalığını üç bölümde incelemiştir: 1801-
1806 yılları arasında Hölderlin ağır bir depresyon, 
melankoli geçirmiştir; 1804 den sonra bu depres
yon giderek şizo-depresyona dönüşmüş; 1805 
den sonra şizofazi, şizofreniye bağlı düşünme, 
yazma, konuşma bozuklukları ortaya çıkmıştır.8

Jean Laplanche analitik yönelimli araştırma
sında Hölderlin’in yaşamının en kritik dönemi olan 
1794-1800 yılları arasında sıradan yaşamın düz
gün çizgisinden ayrılıp "ayrıksı yörünge" üzerin
de; hem sanatının hem de psikozunun dorukları
na doğru ilerlemeye başladığını yazmıştır. Hölder
lin ona göre 1794 den önce melankolik bir du
rumdaydı; yorgunluk, mutizm, otizm, ambivalans 
içindeydi. "Jena depresyonu" döneminde Höl
derlin'in ruhsal durumu giderek daha da bozul
muştu. Beck'e göre de Hölderlin Jena’da bir dep
resyon geçirmiş ancak daha sonra Susette’in aş
kıyla kendini toplamış; hayatının en mutlu ve üret
ken dönemini yaşamıştır.

Hölderlin yaşarken yapılmış gözlemleri ayrın
tılı olarak aktarması açısından ilginç bir çalışma 
VVilhelm Waibl؛nger'in çalışmasıdır. Tübingen’de 
teoloji okumak isteyen edebiyat meraklısı 18 ya
şında bir genç olan VVaiblinger 1822 de bu şehre 
geldiğinde ilk iş olarak Hölderlin’¡ ziyaret etmişti. 
Bir süre sonra hasta şairle genç öğrenci arasında 
bir ilişki oluştu. VVaiblinger Tübingen’de kaldığı 
sürece Hölderlin’e ziyaretlerini sürdürdü, yürü
yüşlerinde ona eşlik etti, Hölderlin’in piyano çalı
şını ve kendisine Hyperion’dan yüksek sesle oku
duklarını dinledi. VVaiblinger 26 yaşında romantik 
dönemin hastalığı tüberkülozdan ölene kadar ba
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yoruyordu. Ancak tekrarlayan anlamsız şeyler 
söylediğinde ruhu dinleniyor gibi görünüyordu. 
İstemediği konularda konuşmaya zorlandığında 
huzursuzluğu giderek artıyor sonunda bağırma
ya, geceler boyu gelip gitmeye, daha da anlamsız 
davranmaya başlıyordu. Waiblinger Hölderlin’in 
tuhaflıklarının yalnız yaşamasının bir sonucu; dü
şünce bozukluklarının ise yorgunluk sonucu oldu
ğunu düşünmüş; onun başkalarını gerçekten kral, 
majeste, vs. sandığına ihtimal vermemişti. Höl
derlin’in sürekli kendisi ile ilgili olduğunu ve baş
ka insanlara ve şeylere ilgi duymadığını, öteki in
sanlardan uzak durmaya çalıştığını gözlemlemiş
ti.

Gerek Waiblinger gerekse onu ziyaret eden 
başka arkadaşları Hölderlin’in yeni sözcükler uy
durduğunu belirtmişlerdir. Waiblinger Hölderlin’in 
kendisine Scardanelli, Scarivari gibi farklı bir ta
kım isimler verdiğini de yazmaktadır. Theodor 
Schwab kendisine şiirlerinin yeni baskısını getir
diğinde Hölderlin "Evet şiirler gerçek ve bana ait
ler; ancak isim yanlış; takma bir isim; benim is
mim hiç bir zaman Hölderlin olmadı; ismim Scar
danelli, Scarivari, Salvator Rosa ya da onun gibi 
bir şey" demişti. Kendisine Diotima sorulduğunda 
"Bana ondan bahsetmeyiniz, o müthiş bir varlıktı 
ve bana onüç oğul doğurmuştu; biri Rusya’nın 
imparatoru, öbürü Ispanya’nın kralı, diğeri Sultan, 
öteki Papa vs.; ve sonra ne oldu biliyor musu
nuz?" Cümlenin bundan sonrasını büyük bir he
yecan içinde memleketi olan Stuttgart çevresinin 
kendine has lehçesinde tamamlamıştı: "deli oldu, 
delirdi, çıldırdı!".2

Gerek onu muayene etmiş olan doktorlar ge
rekse Waiblinger Hölderlin’de yüz ve ağız bölge
sinde belirgin çarpılmalar, kasılmalar ve seyirme- 
ler olduğundan sık sık söz etmişlerdir. Bunlar ka- 
tatonik bozukluklara uymaktadır.

Hölderlin’in yaşamını ve hastalığını onun ölü
münden sonra belgelere dayanarak incelemiş

ve yeni sözcükler uydurduğunu yazmakta ve 
bunlara örnekler vermektedir. Hölderlin’in genel
likle Hyperion’dan yüksek sesle bir pasaj okudu
ğunu; ancak okuduklarındaki düşünce akışını iz
leyemediği izlenimini verdiğini yazmaktadır. Höl
derlin bazen "Bakınız majesteleri bir virgül" gibi 
ifadelerle okuduğunu kesmekteydi. Waiblinger 
onu bahçeli yazlık evine götürdüğünde çok sevi
nen şair kendisini açık havada daha iyi hissettiği
ni söylemekte, saatlerce pencereden bakmakta, 
çok zevkle tütün içmekte ve bu anlarda daha sa
kin; daha anlaşılır konuşmaktaydı. Hölderlin’in 
hafızası ile ilgili sorunu yoktu, herşeyi anımsıyor
du. Ancak kırgın olduğu Goethe’yi anımsamadığı
nı söylüyor ve şairliği ile ilgili sorular sorulduğun
da "Benim adım başka; adım Killalusimeno; öyle 
diyorlar; bana bir şey olmayacak" şeklinde yanıt
lar vermekteydi. Çok ürkekti ve en küçük bir ses
ten bile irkiliyordu. Waiblinger sık tekrarladığı "ba
na bir şey olmayacak" sözünü kendini sakinleştir
mek için söylediği izlenimine kapılmıştı.2

Hölderlin geceleri huzursuz olarak bir aşağı 
bir yukarı dolaşıyordu. Waiblinger Hölderlin’in da
ha önce kendisine çok şey ifade etmiş olan konu
larla ilgili konuşmadığını ve konuşmak istemediği
ni fark etmişti. Waiblinger Hölderlin’in düşüncele
rinin berrak ve düzenli olmadığını, onun için so
mut bir takım şeyleri anlamanın mümkün olmadı
ğını; çünkü kendisini belli bir düşünceye konsant
re edemediğini yazmıştır. Olumlu bir cevap ver
mek; olumlu bir cümle söylemek isteyen Hölder
lin bir dakika sonra hemen bunu olumsuzlaştırı
yor, reddediyor, tersini söylüyordu. Dünyanın 
onun için karışıklık içinde olduğu, içinde sürekli, 
hiç bitmeyen bir çelişkinin olduğu, düşüncelerinin 
daha oluşurken bu çelişki içinde ufalandığı izle
nimini veriyordu. Bir düşünceyi toparlamaya çalı
şırken büyük bir çaba harcıyor ve hiç bir anlamı 
olmayan bir sözcük yığını söylemeye başlıyordu. 
Başladığı düşünceleri bitiremiyor, başladığı yer
den bambaşka şeylere geliyor ve bunlar onu çok
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daki ayrımı değil; ortak paydayı saptamak önem
lidir. Şizofren kişiler ve 1'şizofren olmayanlar" ara
sında olumlu bir ilişki ancak böyle sağlanabilir. Şi
zofreni hastası olan bir insanı daha iyi anlamak 
kendimizi daha iyi anlamamızı sağlar. Eğer söz 
konusu bu insan kendisini ifade etmek için çeşit
li yolları; bunlar arasında sanatı; şiiri kullanıyorsa 
ve bunu Hölderlin gibi kusursuz ve etkisi yüzyıllar 
ötesine ulaşacak şekilde yapıyorsa çok şanslıyız 
demektir, o bize kendisini anlatır; biz onun yaz
dıklarında kendimizi buluruz. Zaman, mekan, ko
şullar ve dil farklılıkları engelleyemeden; hatta çok 
vurgulanan "normal" ve "hasta" farkı araya gire
meden insandan insana; insanlığın ortak, evren
sel duygularını, konularını, sorunlarını işleyen ve 
insanlığın ortak dilinde verilen bu mesaj hepimi
ze ulaşır. Başka bir çağdan, başka bir ülkeden 
gelir ve yüreğimize dokunur. Bu evrensel mesajı 
bize yollayanın şizofreni hastalığı olan bir insan 
olması hepimize ümit veren bir güzellik olur: in
sanların çağlar boyu en çok dışladıkları; kendile
rinden saymadıkları kardeşleri; "akıl hastalığı 
olan"lar; evrensel ve insani olanda "akıl hastalığı 
olmayan"larla benzer, onlarla ortak, onlarla aynı
dırlar. Hölderlin kuşkusuz Alman dilinin en büyük 
ve değerli şairlerinden biri; ve belki de en lirik ola
nıdır. Onun şizofreni hastası olması bize insa
nın/duygularının evrenselliğini farkına varmamızı 
sağlıyor.Bunları hissettirdiği ve düşündürdüğü 
için belki de Hölderlin’؛ daha sık okumalıyız.

III- Şiiri

Stefan Zweig, "Kendileri ile Savaşanlar" 
adıyla dilimize de çevrilen "Baumeister der Welt" 
isimli yapıtında Hölderlin'؛, "Avrupa'nın kutsal kü
mesi" diye adlandırdığı ondokuzuncu yüzyıl ay
dınları içinde anar ve onu Andre Chénér, Lord 
Byron, Novalis, Kleist, Wilhelm Hauff, Schubert, 
Leopardi, Puşkin ve Gribojedof ile bitiştirir. Zwe
ig, yapıtında, çoğu kırkına varmadan yaşamını yi

olan patograflar Hölderlin’in organik olarak hasta 
olduğunu yazmışlardır; Waiblinger ise bunun 
"ruh"sal bir olay olduğunu düşünmekteydi. Bu 
konuda "Hölderlin’in durumunun nedenleri ve 
sonuçlarını incelemek ve tanımlamak istiyorsak 
ona bilgelikle yaklaşmak, bilgece hareket zorun
dayız" yazmıştır.

Psikiyatrisi Leo Navratil'e (1994) göre Wil
helm Waiblinger’in biyografisinden belirgin bir şe
kilde Hölderlin’ in kronik bir şizofrenisinin olduğu 
anlaşılmaktadır. Hölderlin biyografisi yazanlar 
arasında en tanınmışı olan Bertaux Waiblinger’in 
"deli" bir Hölderlin istemiş olduğunu; onun çılgın
lığını anlatarak eserine ilgi çekmek peşinde oldu
ğunu yazmıştır. Navratil’e göre Waiblinger çok iyi 
bir dokümentasyon olan çalışmasında Hölder
lin’in davranışında; bir bütün olarak ele alındıkla
rında şizofreni tablosu için karakteristik olan özel
likleri gözlemlemiş, farketmiş ve yazmıştır. Waib
linger’in bu özelliklerin şizofreni için karakteristik 
olduklarını bilme olanağı yoktur. Bertaux’nun 
kapsamlı biyografisinde aktardıkları da Hölder
lin’in şizofren olduğunu destekleyen örneklerle 
doludur. Aslında yazılanlar Hölderlin’ in normal bir 
ruhsal dengeye sahip büyük bir şairin yaşadığı 
hayalkırıklıkları ve acı yaşam olaylarından etkilen
mesi şeklinde açıklanamayacak boyutta değişmiş 
olduğunu belgelemektedir. Bertaux’nun kitabı bu 
anlamda olağanüstü bir hasta dosyası teşkil et
mektedir.

Eldeki belgeler Hölderlin’in en azından 1802 
den beri bir şizofrenik psikotik bir süreç içinde ol
duğu ve 1807 civarında hastalığının artık kronik 
hal almış olduğu yolundadır. Burada tanıya ilişkin 
daha derin ve kapsamlı bir tartışmaya girilmeye
cektir, amaçladığımız şey şey daha farklıdır. Gü
nümüz psikiyatrisi insanlar arasında; ister hasta 
olsunlar ister sağlıklı; farklılıklardan çok benzerlik
ler olduğu düşüncesinden yola çıkmaktadır. Bu
gün şizofreni hastası olanla "normal" olan arasın
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Oyun oynayan çocukları. "Şiir yazma, gösterişsiz 
oyun kılığında çıkar ortaya, kendi görüntüler dün
yasını bağımsız kurar ve imgelenmişin ülkesinde 
kök salarak kalır" diyor Heidegger. Gerçekten de 
sanatsal etkinliğin ilk dışavurumlarını çocuklarda 
aramamız gerekmez mi? Freud'un yazdığı gibi, 
oyun oynayan tüm çocuklar kendilerine özgü bir 
dünya yaratır. Sanatçı da tıpkı oyun oynayan bir 
çocuk gibi davranır; o da kendine bir hayal dün
yası yaratarak, bu dünyayı ciddiye alır, yani zen
gin bir duygu hâzinesiyle donatarak, gerçeklikten 
kesin sınırlarla ayırır onu.11 Hölderlin'in tüm ömrü 
yitik cenneti saydığı çocukluğunu özlemekle geç
miştir. Çocukluk, sağlık ve mutluluk; şiiri ise ço
cukluğun yumuşaklıklarla dolu çocukluk yurduna 
duyduğu hüzünlü özlemdir,

"Mülklerin en tehlikelisi dil bunun için verildi 
insana...

Kendisinin ne olduğuna tanıklık edebilsin d i
ye ...'1

Biyolojik, psikolojik ve sosyal bir olgu olan 
dil; insanların hissettiklerini ve düşündüklerini an
latmak için kullandıkları sözcükler sistemidir. Dil, 
konuşma, iletişim düşünme/düşünce ve bilişim 
kavramları ile içiçedir. Bilişim (cognition) yukarı
daki sözcüklerin en kapsamlısıdır ve algılama, ta
nıma, dikkat, bellek, kavram oluşturma, problem 
çözme, yaratıcılık, inanç sistemi, imgeleme ve dil 
gibi bir çok süreci içerir. Bilişim; bilgi işleme, 
sembollerin zihinde kullanımı, problem çözme ye
tisi ve bunların entegrasyonundan oluşur.12 Jas- 
pers'in (1986) yazdığı gibi, dil, ilkin, her zaman 
konuşmaktır13. Dil'in aracı "anlam''dır. Dil, insan
lara karmaşık ve çok güçlü bir sembolik iletişim 
aracı sağlamıştır. Düşünce ve dil arasında ayrıl
maz bir bağ vardır, bununla birlikte bu ilişki bazı 
ön kabullenimleri içermektedir. Maher dil-düşün- 
ce ilişkisini, verilen hazır bir metni daktilo eden 
sekreter örneği üzerinden açıklar. Birinci konum
da, verilen metin bozuk olduğu için, sekreterin 
daktilo ettiklerinin de bozuk olduğu, ancak sekre

tiren bu aydınlar arasında yalnızca Hölderlin'in 
kırk yaşını görebildiğini, ^٨١̂  onun yaşamının da 
sözlerini ve ruhunu karartan bir örtüyle kaplandı- 
ğını ve sonsuz rüyanın sisleri içinde "kayboldu- 
ğunu" vurgular. Şunları yazmıştır Zweig, Hölder- 
lin'in yıllar sonra yeniden "bulunmasına" dair:

"Ve günün birinde sessiz sedasız nasıl yata- 
ğa düşüp öldüğüne gelince, bu ıssız düşüş, Al- 
man dünyasında bir hazan yaprağının sallanarak 
yere düşmesinden daha çok ses çıkarmaz. Eski 
püskü elbiseleriyle zanaatkarlar onu mezarına ta- 
şırlar, yazılı yapraklarının binlercesi kaybolur ya 
da öylece saklanır ve onlarca yıl kütüphanelerde 
tozlanır. Okunmadan, algılanmadan kalır bütün 
bir insanlık için, bu son, kutsal kümenin bu en sai 
adamının destansı haberi. Toprağın bağrındaki 
bir Grek heykeli gibi gizli kalır Hölderlin’in düşün- 
sel imajı, unutmanın molozu içinde, yıllarca, on- 
larca yıl. Ama sevgi dolu çabanın nihayet Tor- 
so'yu karanlıklardan kazıp çıkarmasıyla, yeni bir 
kuşak bu mermerden oğlan figürünün bozulmaz 
saflığını şaşkınlık içinde algılar".®

Yaşadığı dönemde değeri bilinmeyen hatta 
küçümsenen Hölderlin, yirminci yüzyıl başında 
yeniden keşfedilmiş ve Stefan George, Rilke, 
Herman Hesse, ،Josef Weinheber, Martin He- 
idegger tarafından yüceltilmiştir. Heidegger, 
"Hölderlin ve Şiirin özü" yazısında, Hölderlin'den 
alıntıladığı beş kılavuz cümlenin ışığında Hölder- 
lin'in şiirini incelemiş ve ona "şiirin özünü yazmak 
görevinin ozanlık yazgısınca verilen ozanın ozanı" 
atıfında bulunmuştur.™ Biz de He'ıdegger'in ve 
seçtiği kılavuz sözlerin izleğini sürerek, biraz ruh 
hekimi, biraz sanat dostu ama en çok insan ola- 
rak, Hölderlin'in yaşamı, yaratıcılığı ve "hastalığı" 
ile harmanlanmış şiirine bakmak istiyoruz:

"Şiir yazmak bütün uğraşların en masumu-
dur “

Masumiyet sözcüğü, çocukları çağrıştırıyor.
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lıplarının oluşturduğu engelleri aşarak özerklik ve 
özgürlük kazanabildiği özgül bir süreçtir. Yaratıcı
lık, ikincil süreç dışı özelliklere başvurmakla bir
likte ondan tamamen bağımsız değildir. Bir amaç 
taşımalıdır. Arieti, Freud'un birincil (primer) ve 
ikincil düşünce süreçlerine bir yenisini üçüncül 
(tersiyer) düşünce sürecini ekliyerek yaratıcılık ve 
ruhsal bozukluk ilişkisini tartışmıştır. Birincil dü
şünce süreci, düşlerde, çocukların ve ilkel toplu
lukların düşünsel etkinliklerinde ve psikotik bo
zukluklarda egemen olan düşünce sürecidir. Ari- 
tei bu süreci aynı zamanda "paleolojik düşünce" 
olarak da adlandırmıştır. Birincil düşünce sürecin
de dış gerçeklikte olanla zihinde olan birbirinden 
ayırdedilemez. Sağlıklı bir gelişimde çocukluğun 
ilk dönemlerindeki ilkel ve gerçeği değerlendire
meyen düşünce süreci, olgunlaşma ve öğrenme 
ile ayrışarak gelişen bilinçli mantıksal düşünceye 
yani ikincil düşünce sürecine yerini bırakır. Ger
çeği değerlendirme yetisinin bozulduğu şizofreni 
ve diğer psikotik bozukluklarda düşünce sistemi
ne birincil süreç egemen olur. Psikotik hasta tam 
anlamıyla karmaşa içinde olup, iç dünyasında dış 
gerçeklikten kopmanın telaşıyla, yıkılan bir dün
yayı yeniden oluşturabilmenin sıkıntısı içindedir. 
Yeni bir organizasyon ve yeni bir düzen oluştura
bilmek için özdeşliklere/benzerliklere ihtiyacı var
dır. İkincil düşünce sürecinin egemen olduğu bir 
insan için iki nesnenin özdeş olabilmesi, ancak 
bunların tam olarak aynılığıyla mümkündür. Oysa 
psikotik hastanın düşünce sisteminde, ortak 
özelliklerin varlığı, özdeşlik için yeterlidir.16•17■18 
Öteden beri, karşılaştıkları dünyadan doyum sağ
layamayan ve bu dünyayı daha güzel, daha ra
hat, daha güvenli ve daha doyum verici hale geti
rebilmek için bunu yapıtlarında yansıtan yaratıcı 
kişiler ile şizofreni hastalarının pek çok ortak biliş
sel özelliği paylaştıkları öne sürülmüştür. Her iki 
gruptaki kişilerin de dili ve sözcükleri olağandışı 
yollarla kullandıkları ve gerçeği alışılagelenin dı
şında algıladıkları belirtilmiştir. Ancak belirli bir

terin hatasız bir biçimde verilen metni aynıyla 
yansıttığı varsayılır. İkinci konumda, özgün metin 
hatasız olmasına karşın, sekreter hatalı bir biçim
de daktilo ettiği için sonuç olarak ortaya bozuk 
bir metin çıkmaktadır. Üçüncü konumda, özgün 
metin de, sekreterin yazımı da hatalarla doludur. 
Biz ancak daktilo edilmiş kopya metine ulaşabil
diğimiz için, özgün metni yani düşünceyi gözleme 
olanağından yoksunuz.14 Heraklit'in yüzyıllar Ön
ce söylediği gibi, "Hangi yoldan gidersen git, zih
nin sınırlarını keşfedemezsin, öylesine derin anla
mı vardır onun".15

Şiir dilin alanında varolur. Uğraşların en ma
sumunun alanı dil, nasıl mülklerin en tehlikelisi 
olabiliyor, bu ikisi nasıl bağdaşıyor diye soruyor 
Heidegger. Ve yanıtlıyor: ,,İnsan, ne olduğuna ta
nıklık etmesi gerekendir. Kendisinin yeryüzüne ait 
olduğuna tanıklık etmesi gereken. Bu aitliği oluş
turan, insanın mirasçı ve bütün nesnelerin öğren
cisi olmasıdır. Bütün bu nesnelerse çatışma duru
mundadır. Hölderlin, nesneleri ayırıp birbirine kar
şı getiren ve böylece onları aynı zamanda bir ara
da tutanı içtenlik olarak adlandırıyor. Bu aitliğe ta
nıklık etme, bir dünyanın yaratılması ve yüksel
mesiyle ve yine bir dünyanın yıkılması ve batma
sıyla olur. Dil tehlikelidir, çünkü, herşeyden önce 
tehlike olanağını yaratır. Tehlike varolanın, varolu
şu tehtididir. Ama insan ancak dil yoluyladır ki, 
açık olana açılır ve ve bu açık olan, varolan ola
rak, insanı varoluşunda sıkıntıya sokar. Varoluşa 
yönelik tehdit ile kargaşanın (kargaşa ile kastedi
len kaos ise doğru iz üzerindeyiz demektir) açık 
koşullarını yaratan ve böylece varoluşun yitmesi 
olanağına, yani tehlikeye yol açan dildir“ .10

Dilin masumiyeti de tehlikesi de yukarıdaki 
alıntıda saklı. Bu noktada, yaratıcılık sürecini ay
dınlatabilirle çabalarına önemli katkılarda bulu
nan Arieti'ye başvurmamız gerekiyor. Arieti'ye 
göre yaratıcılık insanın aşkınlaştığı bir süreçtir ve 
bu, insanın ikincil (sekonder) düşünme süreci ka
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çüde başarabiliyoruz? Hölderlin bunu sorgula
m ıştı işte, birbirimizi ne kadar anlıyabildiğimizi ya 
da anlıyamadığımızı:

"Esir‘in ’  sözlerini anlardım da
insanlann sözlerini anlamazdım hiç"

( ' esir: Almanca'da aethers.Yunancadan arapçaya geç

miş bir sözcüktür. 1 -Atomlar arasındaki boşluğu ve bütün ev

reni doldurduğu varsayılan, ağırlığı olmayan ısı ve ışığı ileten 

töz. 2-Hava. Türkçe sözlük, Türk Dil Kurumu, 1983, Ankara.)

Şiir varlığın sözle kurulmasıdır. İçinde kendi
mizi evimizde sandığımız o elle tutulur ve şama
tacı gerçeğe karşı, gerçek olmayanın ve düş'ün 
görünüşünü çıkarır şiir. Bir tür sığınak olur. Böyle- 
ce uzaklaşır Hölderlin gerçek olandan. O "ara ül
kece doğru yolculuğa çıkar. Bu "yolculuk" için 
şunları yazmıştır S.Zvveig:

"Hölderlin'in patolojisinde açıkça belirli bir 
çöküş, ruh sağlığı iyi, ruh sağlığı kötü arasında 
keskin bir sınır yoktur. Hölderlin çok yavaş yavaş 
içten içe yanıp biter, daymonik güç onun uyanık 
aklını bir orman yangını gibi aniden sarmaz, bo
ğucu, kömür edici bir ateş gibi eritir. Yalnızca bir 
bölüm, işte varlığının şairliğe en bağlı yanı asbest 
gibi karşı koyar: şairlik sezgisi deliliğe üstün gelir, 
melodi mantığa, ritm söze: böylece Hölderlin bel
ki de, şiirin akıldan daha uzun ömürlü olduğu ve 
yıkım halinde mutlak kusursuzun ortaya çıktığı 
tek klinik vakadır- adeta çok ender olarak şimşek 
düşmüş ve köklerine kadar kömürleşmiş bir ağa
cın en yüksekte zarar görmemiş bir dalından uzun 
süre çiçek vermesi gibi."9

Birincil, ikincil, üçüncül düşünce süreçlerinin 
akışında Hölderlin, giderek birincil sürece teslim 
olur. Yine Zweig'ın (1991) yazdığı gibi, "güçsüz 
adam gün geçtikçe şiirinin dümenini kaybetmek
tedir.''9 Artık içindeki o acımasız çatlak, dünya ile 
kendisi arasındaki o acımasız bölünme" egemen 
olmuştur ruh haline:

noktada yaratıcı insanla şizofreni hastası kesin bir 
sınırla ayrılmaktadır. Yaratıcı insan, ',İlker' ve 
"sapkın" zihinsel süreçlerini normal olanlarla 
uyumlandırmayı başarabilir, sonuç bir yaratıcılık 
ürünü olarak ortaya çıkar. Şizofreni hastasının 
sanrılarında görülen metamorfoz, şiirsel yaratıcı
lıkta metafor haline gelir. Nesne geçici olarak or
tak bir hüküm veya ayırdedici niteliği yüzünden 
başka bir nesneyle özdeşleştirilir. Şair metaforla- 
rını üretirken tahmin edilemez görüntüleri kullanır. 
Bunlar şizofreni hastasının özdeşimler cümbüşü
nü hatırlatıyorsa da aslında çok farklıdır. Yaratıcı 
kişi, olağandışı düşünce süreçlerini kontrol altın
da tutar ve bunları bir ürün oluşturmada işe yarar 
hale getirir.18 Arieti'ye göre, yaratıcı süreç, ikincil 
düşüncenin mantıklı kalıplarının oluşturduğu en
gelleri aşarak özerk ve özgür bir süreç haline ge
lirken, bu özgürlük/özerkliği hiç bir zaman savruk 
bir yayılma, kaotik bir varoluş boyutuna taşımaz. 
Yaratıcı eylem, bir özlemi gidermek, yeni bir nes
neyi, ilişkiyi araştırmak ve yaşamı, yaşantıyı, varo
luşu keşfetmek iddiası ile elde edilemiyeni ger
çekleştirmek peşindedir. Arieti'nin yaratıcılığı 
açıklamak üzere önerdiği üçüncül düşünce süre
ci, birincil düşünce süreci düzenekleri ile ikincil 
düşünce süreci düzeneklerinin uyuşması ve bü
tünleşmesinden oluşur.16•18 S.Zweig'ın "her haki
ki şiir aslında eşit olarak; bilinçdışı ve bilinçli sa
nat anlayışından bir doku sunar, kah bir atkı, kah 
öbür atkı daha yoğun dokunmuştur" sözleriyle 
tam bir uyum içindedir bu saptama.9 Aslında bu 
saptama, şiirin "tarihsel bir halkın ilkel dili" mi 
yoksa dilin en işlenmiş hali mi olduğu sorularının 
ikisine de evet dememize olanak tanıyacak açık
lamayı da sağlamıyor mu?

"Biz b ir söyleşi olalı
Ve birbirimizi işitebileli'1

Söyleşi, bir şey üstüne başkalarıyla konuşma 
eylemidir. Bunun için konuşabilmek ve işitebil
mek gereklidir. Peki biz "bir söyleşi olmayı" ne öl
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"O ama uzaktadır, burada yok artık 
Delice gitti, çünkü pek fazla iyidir 
Dehalar: tanrısal sohbet şimdi onundur"1

Eğer Porzig'in (1985) söylediği gibi “dil mül
kiyetinin tümü belleğin bir başarısı"19 ise, yaşlı 
"Scardanelli''nin çocuk/genç Hölderlin gibi yaz
masına şaşmamak gerek.

v" C;

Hölderlin 72 yaşında, 
Lousie Keller, karakalem

•> ٠. v .
.٠. ■٠ •••

• * .

Gene Hölderlin, 1876, karakalem
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piyano 
sesi

Hüseyin KURNAZ'

Derinlik her zaman mavi olmalı ve saltanatını 
yerle bir etmeli kuş kanlarıyla beslenen timsahla
rın. Şimdi boydan boya sarıya boyanmış bir oda
nın içindeyim. Zavallı psikiyatrisi buna “Yabancı
laşmanın Son Sınırı” diyor. Yabancı masallarla al
datıyorum kendimi. Kendi içimde büyütüyorum 
kendimi. Sizi kendi içime gömüyorum. Sonra pla
tin mezarlar dekorları oluyor düşlerimin.

Nedir bu piyano sesi; hep kalbimi delip ge
çen. Belki tüm zamansız doğanlar gece yarıların
da çekip gider uzaklara, benim gibi. Ama bu piya
no sesi “hemen" diyor “hemen” soyunuyorum. 
Giysilerimi sahipsiz bir kente bırakıyorum. Bir kuş 
doğuyor kalbimdeki küllerden. Ve o kuş kanat 
çırpmasını öğreniyor o piyano sesinden. 
Uçuyorum.

Bu piyano sesi ne tuhaf. Beni son gemiye bi
nen son yolcu gibi sonsuzluğa götürüyor durma
dan. Her taraf suların istilasında; üşüyorum. Ne 
mi bekliyorum sonsuzluktan? Belki ağır ağır içi
mize işleyen zamanın durmasını.

Bir su yılanı kıvraklığıyla geceyi deliyor bu pi
yano sesi. Nefes alışım sanki büyük gürültülerle 
çöken dünyaları andırıyor; çöküyorum. Her tara
fım alacakaranlık ülkesinden gelen kanlarla dolu; 
batıyorum tanımsız bir kızıllığın içine.

Sahnede çok komik bir oyun var. Herkes çı
rılçıplak; oynuyor son oyununu. Sade bir düş ol
malıyız diyor betonlara sığınan kalabalık. Tam o 
anda anlamsız bir afiş yükseliyor gökyüzüne. Ve 
kulakları sağırlaştıran bir göktaşı patlaması. Gidi
yorum günahkâr bir gemiyle, soysuz kalabalıklar 
cennetine. Küçülüyor boyutlarım. Anlayamıyorum 
niçin ağladığımı, her tan kızıllığı öncesi ülkemin 
dağlarında. O dağlar ki; vahşi çan ve çocuk ses
lerinin öldürüldüğü bir Asurlu’nun düşleridir. Girer 
geceme beni kuşatan o gri piyano sesiyle.

’  Hamzallı Köyü, Nazilli.
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Murat Başbuğ DOĞAN

diyen dizelerde hiçbir yerde görülmeyen bir si
tem, mana ve ince bir latife var.

Diğer kasetleri dinlediğinizde daha hareketli- 
türküler var. Bu türkülerde hem düşündürüyor 
hem hüzünlendiriyor hem de bir ders veriyor. Bu 
bana Türk’ün insanı çok sevdiğini, onu topluma 
kendi aralarına çekmek, onu kabullenmek, gari
bin de azıcık gönlünü almak, yoldan çıkanı dön
dürmek, azıcık iğnelemek ancak onu kazanmak 
için emek verdiğini gösteriyor. Bir de bu türküler
de kişi kim olursa olsun gönül kırmadan sitem et
mek başka adap.

Kubat'ın bir özelliği de oturuşundan konuş
masından giyinişinden, diğerlerinden çok farklı ol
duğunu gösteriyor. Bu da ailesinin onu çok seve
rek büyüttüğü, çok sağlam karakterli ruhen bede
nen çok olumlu sinyaller veren, elbisenin içinde 
oturanın insan olduğunu gösteren bir genç (Allah 
bozmasın). Ve de asla şımarık değil ama samimi. 
Çok sağlıklı aileden geldiğini sevecenliği ile belli 
ediyor, sine delen gamzeleri her türlü düşmanlığı 
alt edecek kadar kuvvetli. Her şeyden önce in
sanlığını ve mesleğini taşıyor.

Yeni yetişen popçularda kelimelerdeki, ma
nalardaki zenginliği göremiyor insan, özü, müziği 
kulağı anormal tırmalıyor. Fakat istisnalar hep var 
aynen Kubat gibi. Mesela, Sertap Erener, Çelik, 
Yaşar, Kargo (güncel tarzıyla), bunlar da kültür
den kopmadıklarının sinyalini veriyor. Sonuçta 
ben Kubat'ı dinlediğime çok memnun kaldım. Bu 
yolu çok güzel devam etmesi gerekiyor, bu yolda 
kendini geliştireceğini zannediyorum.

Benden bu kadar, teşekkürler, selamlar.

Geçenlerde canım türkü dinlemek istedi. İlk 
aklıma gelen hem ses olarak hem de o güzel vü- 
cud yorumuyla ve el hareketleriyle, türküyü söy
lerken kendinden geçen ayrıca değişik ve durgun 
gülümseyen mizacı ile şekil olarak bana bir efeyi 
anımsatan Kubat oldu. Hemen bir kasedini alma
ya karar verdim. Kubat’ın ses tonundaki yorum 
biraz Zeki Müren’i hatırlatmakla birlikte, her yö
nüyle ondan farklı tarzıyla genç bir efenin havası
nı veriyor ve bana gençliği çağrıştırıyor. Kasetleri
ni alıp eve geldim, bir kaseti dinlemek üzere koy
dum. Canlı ve hareketli türküler beklerken biraz 
karamsar, hüzünlü ve içinde ölüm, ayrılık, dert, 
tasa temalarının ağırlıkta olduğunu gördüm. Bir 
süre sıkılarak dinledim fakat bir süre sonra sözle
rinin ne kadar manalı ve çarpıcı olduğunu fark et
tim.

Mesela;

Ah bir ataş ver sigaramı yakayım,
Sen salın gel ben boyuna bakayım,
Uzun olur gemilerin direği,
Ah çatal olur efelerin yüreği.

Türkülerde yar’a gönderilen mesajlar bazen 
sitem dolu bazen üzüntülü bazen de latifeli olu
yor, Bu da Türk'ün ne kadar ince, Türk insanının 
nasıl yanık bağırlı olduğunu anlatıyor. Böyle ince 
ve manalı sözleri ancak Türk’ün ruhunda görebi
liyorsun.

Mesela birkaç tanesi şöyle:

“Bülbülüm altın kafeste, öter aheste aheste 
Ötme bülbül ötme ötme 
yarım haste yarim haste”

“A benim aslan yarim, duvara yaslan yarim, 
Duvar cefa çekemez bağrıma yaslan yarim"
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şizofren i
Bireyin düşünce, 
duygulanım ve 
davranımında belirgin 
bozukluk yaratarak, onu 
sosyal yaşamdan 
uzaklaştıran, topluma 
yabancılaştıran bir süreç 
olan şizofreni 
psikiyatrinin en önemli 
çalışma alanlarından biri 
olma özelliğini 
korumaktadır. Bireysel 
mekanın oluşumu ve 
“öteki” ile ilişkilerde 
duygulanımın ve duygu 
dışavurumunun taşıdığı 
önem gözününde 
bulundurarak psikososyal 
rehabilitasyon 
programlarına ağırlık 
verilirse, belki de “boş 
istiridye kabukları” 
içindeki panterler 
istemlerini gerçekleştirme 
olanağı bulacaktır.
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öznel yaşam

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

O R G A N IY A Y I N
KIŞ 2001 • YIL 2 • SAYI 1 • ANKARA


