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pencere

1963 yılının Ocak ayında 

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları 

Hastanesi’nde yatan

33-B 
servisinden 
N.C.’ye övgü
Haldun SOYGÜR

tesadüfen haberdar oldum. Bir yolculuk sohbe
tinde, şizofreni bağlamında geçmişten ve gele
cekten sözederken Prof.Dr.Engin Tuncer'öeu 
öğrendim. Engin abla da benin gibi edindiği her 
türlü yazılı materyali saklayanlardan. İki gün son
ra dergi elimdeydi. Saman kağıda basılmış, onse- 
kız sayfa. Tarih 1 Ocak 1963. Dızgi-baskı Gün 
Matbaaas Cağaloğ'u, İstanbul. Fiyatı 100 kuruş 
Içkapakta "Bu mecmua ruh hekimleri, psikolog 
ye yardımcıları nezaretinde meşguliyetle teda
vi ve sosyal rehabilitasyona tabi tutulan bir 
hasta grubu tarafından hazırlanıp yayımlan
maktadır" yazıyor, içinde hastaların yazıları, şiir
leri, resimleri, dilekleri, görüşleri var. 60'lı yılların o 
güzelim ',sosyal1 rüzgarları ülkemizi de etkilemiş 
işte. Şimdi yeniden o havayı solumaya ihtiyacımız 
var. Öyleyse tanıtalım ve paylaşalım bu dergiyi is
tedik, Erneği geçenleri kutlayalım...

Sonra dergiyi okurken karşılaştığım şu şiir 
beni yıllar öncesine götürdü:

"Şairler! El değm em iş sa f ve tem iz kalm ış ben- 
İlk parçanızı büyütün, bü tün  benliğ in ize yayın! 
Çocuk yanınızı koruyun ve yeniden yeşe rtin ! Temiz 
olun, tem iz kalın ki, hızla k irlenm ekte  olan dünya 
tem izlensin! Tem izlik bizden başlasın ve yayılsın 
tüm  yeryüzüne! Unutm ayın k i bü tün  acılarınıza ve 
dünyayı kaldırm akta çek tiğ in iz  zorluklara  karşın 
kim se le rde  o lm ayan b ir  şey var s izde; söz 
büyücü lüğü اله...  da yoksa  ve bunları وه  yapm ıyor- 
sanız, boşverin. Yazmasanız وه  olur. Bunları yapan 
b in le ri m utlaka vardır ve o lacak tır..."

Yusuf A lper. Çocuk kalmak ا'ة ا.ؤ  / 

Ş iir ve Psikiyatrı Kavşağında, 

Okuyanus yayın, İstanbul, 200T, S.97.

Önce sadece "Bizim Sesimiz" adlı dergiyi 
yazmayı tasarlamıştım. 1963 yılında Bakırköy 
Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi 
gören hastaların çıkardığı bir dergi bu. Dönemin 
başhekimi Dr. Faruk Bayülkem'le birlikte Dr.Re- 
şit Avcılar'ın öncülüğünde yayımlanmış. Yeterin- 
ce heyecan verici değil mi? Derginin varlığından
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34. Servisd.
G ... . . .K ....

TANRIM

Tannm  bana sabır ver 
Tahammülüm yok artık 
Görüme bir perde ger 
Tahammülüm yok artık• 
Bu deliler âlenü 
Büktü benim belimi 
Bu bitmeyen elemi 
T annm  doldur çilemi

Aşkımı Düşürmüşüm

Şarkı söyledim hece hece.
Fazla içtimde dün  gece.
Caka yaparken sokaklara 
Açkımı Düşürmüşüm.
Sabahleyin adım adını.
Yolları hep aradım 
Kahrolası çöpçüler 
Aşkımı .süpürmüşler 
Fakat ne zararı var 
Bir kopyası oTuzda var.
Hakkımı da arannı yine 
Gider Belediye reisine -

• Derim; senin işgüzar çöpçüler 
Aşkımı süpürmüşler

33-B Servisinden
N....... C ....... .

fırtına onda ه ؛ ، جا ة سل  Hava ث
Gemiyi B ir limana demir atamaz Olduk 
Dalgalı dağlan  aşamaz olduk 
Bu yılda parlak yazamaz olduk 
Kâba Dalgalarla denize kaldık 

ا  Büyük denizleri aşamaz 0ا،شا
Eşsiz .bir varlığa hayale daaldık 
İşimiz yoktur aydınlığa kaldık 

ş'£،i kaldık.؟n ر علئ؛إ Bu د
40. Servisdeıı

....K ......A

İstanbul Ruh H astalan Readaptasyon Cemi
yetine Üye Olunuz-
Merkezi : Bakırköy Akıl ve Sinir Hastalık- 
lan Hastahanesi.

̂ Ünya yüzünae bey.،مح1-
ilel üzücü hâdise nedir>

 Dünya büyük şehirlerinin pek azında İst-؛.'؛
a it projeleri teşhir eden sergiler vardır. On- • 

,uğraşan cemiyetler ise adetleri 10 u geçmez 
al bu iken maziye ait eşyaları Tarihi kıymeti؛ 

□üyüktür diye saklayan, teşhir eden Müzelerin 
adedi yüzbinlere v an r.

Bu iki mevzudan hangisi daha mühimdir de- 
. nıez- Fakat farkh olarak gelecekteki eşyaları- 
■İ Z İ  tercih etm ekte serbest olmalıyız. Mazideki eş 

■■'i r i  kopye ederek kullanm akta gariplik bula-
rjiz aşikârdır,

•jö n ü l isterdiki istikbale ait eşyalar, proje 
b ir hey'etin ثط1ء Tiler hattâ yazılı tasan lar 

ceği en düşük nctla bile kurulacak (geleceğin 
,ilerinde) teşhir edilebilsin 

Jattâ bu teşkilâtlar beynelmilel hey'etler؛- 
-ufından selâhiyetle teftiş edilsin, müdafaa e- 

.in. '
Kıymetli ümitli görülen projelerin 'kopyalan 

~ükûn içindeki büyük şehir geleceğin müzelerine 
•ürülsün  ve orada teşhir edilsin müdafaları

'،ika duyurulsun• 
ka- ال د ؛  Benim şahsi görüşüm; Tarihi ه

müzelerine ehemmiyet verilmesi؛ r  geleceğin 
•vletler arası b ir ,kanunla dondurulmabdır. 

Meselâ, gelecekten sonrasının müzelerine ko- 
cak bir proje anlatayım size :

ن ya, yer çek-؛ ز س  Yerlere ağaç tohumu ع1؛ء
u olduğuna göre neden yerin  dibine doğru dal-• 

ilip yapraklanmıyor? Bak işte bunun؛ 'sebebin
j n ’keşfettim.

Güneş ışıklarında cazibe var onu kendine 
ru  çekiyor. Bununda sebebini bululmam her

yayı çektireceğim.
14-B Servisinden

ZERRESİNİN ZERRESİ 
Hazreti Mevlâna Celâleddin derki : ■Ben bir 

■catreyim, fakat ummanlara bedelim....»
Bende ondan ilham alarak diyorum ki: Keş- 

 -e, ben ■Mevlâna»nın katresinin ikatresi, zerre؛>
'ün zerresi olabilseydim, kendimi dünyanın en 

.،ıes'ut ve bahtiyar kimsesi addederdim.
35. Servisdeıı 
A ....... D ........

Bizim Sesimiz, Bakırköy Akıl ve S in ir Hastalıkları Hastanesinde Tedavi Görenler Tarafından Hazırlanan Aylık Dergi. 1 Ocak 1963. Yıl i , 
Sayı 1
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kırkbeşliği çıkmıştı, bende olacak" eliyor ve onca 
plağın arasından bir çırpıda çıkarıveriyor plağı ve 
pikapta bir "çocuk” sesi cızırtıyla söylüyor: "dün 
gece çok aradım/ aradım bulamadım/kahrola- 
sı çöpçüler/aşkımı süpürmüşler

Kafamızı toparlıyalım. Erkin Koray'ın 85'de 
uzunçalarına aldığı şarkı, 73'de Sokak Çocuğu Ali 
adındaki şarkıcının kırkbeşliğinden alınmış, 33-B 
servisinden N. C. ise şiiri 63'de yazmış. Yanıtı ol
mayan bir sürü soru var. N.C. ile Sokak Çocuğu 
Ali aynı kişi olabilir mi? Yoksa Ali, sözleri 
N.C.'den aldı ya da aşırdı mı? N.C. yaşıyor mu? 
Yaşıyorsa nerede? Sokak Çocuğu Ali nerelerde? 
Onu bulup N.C.'ye ulaşmanın bir yolu bulunabilir 
mi?

İşe Erkin Koray'a ulaşma çabası ile başlıyo
rum. Meğer memleketin en zor işi Erkin Koray'ın 
telefonunu bulmakmış. Telefonu buluyorum ve 
arıyorum. Karşımda telesekreter. Buraya kadar 
olanları sekretere özetliyorum. Telefonlarımı da 
bırakıyorum. Şimdilik ses yok. Aramaya devam.

Aşkımı Düşürmüşüm 

"şarkı söyledim hece hece 

fazla içtim  de dün gece 

caka yaparken sokaklara 

aşkımı düşürmüşüm  

sabahleyin adım adım 

yolları hep aradım 

kahrolası çöpçüler 

aşkımı süpürmüşler 

fakat ne zararı var 

b ir kopyası o kızda var 

hakkımı da ararım yine 

gider belediye reisine 

derim senin işgüzar çöpçüler 

aşkımı süpürmüşler"

33-B Servisinden N.C.

Bu dizeler Erkin Koray'm söylediği “Çöpçü
le r" şarkısının sözleri değil mi? Öyle. Hani şu bir 
dönem bütün Türkiyenin dilinden düşmeyen, liste 
başı olan, gençleri kendinden geçiren... içimdeki 
dedektif ayaklandı. Tunalı Hilmi caddesinde eski 
kitap/plak alıp satan Erdal beyin dükkanında eski 
plakların arasındayım. Erkin Koray’ın "Ceylan" 
adlı uzunçaları. Plağı pikaba koyduk, bir yandan 
dinliyor bir yandan konuşuyoruz. Aklım plağın üs
tündeki söz yazarı kısmında. Söz Erkin Koray 
yazsa yüzüm kızaracak sanki. ',Erkin Baba yap
maz öyle şey" diyorum içimden. Şarkının adı, 
,,Çöpçüler"; söz ve müzik "Sokak Çocuğu Ali". 
Ferahlıyorum ve yeniden şaşırıyorum. "Kim bu 
Sokak Çocuğu Ali? “ Bu da bir rumuz mu yoksa?” 
diye düşünürken, Erdal bey “73'de onun da bir

5ı________
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ağır ve süreğen rahatsızlığı olan 
hastaların tedavi güdüğü bir ه آ - 
tamdan kök vermesi... ؛sterse- 
niz en tanımlayıcı (deskriptif) ba- 
kı§ açısıyla “bu bir somut dü- 
şünce örneği" deyin; isterseniz 
sözcüklerdeki edebi yaratıcılığa 
hakkını verip "helal olsun" de- 
yin; byle ya da bbyle, "düşürdü- 
ğü aşkını çbpçülerin süpürdüğü 
kişi" N.c.'dir ve N.C. adını kim- 
seler bilmezken, şiiri şarkı olup 
memleketin dilinden düşmez 
olan kişidir. Türk pop müziğinin 
tarihini yazmaya kalkan herhan- 
gi bir müzik araştırmacısının yo- 
lu "çbpçüler" den geçecektir. 
Şizofreni, şiir ve yaratıcılık üstü- 
ne bir tez hazırlamaya girişen 
genç bir meslektaşın uğrak yeri 
N.c olacaktır...

Cervanies'in ünlü yapıtı "٥٥٨  Kişot"ta şiir 
üstüne söylenebilecek €٨ aklı başında sözler 
olarak nitelenebilecek şu sözleri sdyler "akil 
başında olmayan" □on Kişot: "Şiir kârlı olmak- 
tan çok hoşa giden b ir şeydir, ama kendini ،١٧ 
sanata adayan insanların ٨٠٢ görülm esini 
gerektirecek bir ٣ ٨ / da yoktur. Şiiirin öyle 
değerli b ir özü vardır ki, kullanmasını ه //e ٨ر  bir 
simyacı gibi altın çıkarabilir ondan. Oğlunuz 
da اله sanata dört e//e sarılmalı, ٠٨٧٨ aşağılık 
el kitaplarına, rezilce taşlamalara dek ه ز و - 
meşine engel olmalıdır. Şiir sanatını, اله de- 
diğim şeyleri gözeterek ele alan insan, bütün 
uygar uluslar katında sayılan b ir üne erişecek- 
tir". N.C'nin yaşamını ve öyküsünü biraz olsun 
aydınlatabilir ve varsa başka şiirlerine ulaşabilir- 
sek; onu anlayabilir ve anlatabilirsek, ruh has- 
talığı/ şizofreni üzerindeki damgaya karşı uzun 
yürüyüşümüzde bir adım daha atmış olacağız...

İstanbul'da yayımlanan bir müzik dergisi var 
"Roll". Bu kez karşımda Roll Dergisi'nden Der
ya Bengi. Heyecanlı, meraklı genç bir adam sesi. 
llgileniyor:"Arayalım, bulalım, yazalım, biz elimiz
den geleni yaparız", Kısa sürede Derya dan ses 
geliyor. Sokak Çocuğu Ali'nin başka kırkbeşlikle- 
ri de varmış. Sonradan Urfa'ya yerleşmiş, şimdi 
dini/mistik müzik yapıyormuş. Bu şaşırtıcı geliş
meleri Derya'ya bırakıp, ben N.C.'nin izini sürme
ye çalışıyorum. Bakırköy: Türkiye psikiyatrisinin 
tarihi. Bakırköy'den emekli ve şimdi çalışmalarını 
vakıfta sürdüren Dr. Adil Üçok. Adil abinin yaşlı 
ve dinç sesi "ararız şekerim" diyor, ben sanki 
yolda beni durdurup bu şiiri okuyan bir hastayı 
hatırlıyor gibiyim, dur hele". Adil abi araştırıyor ve 
bizi arayacak.

Öykü sürüyor. Daha da epey işimiz var gibi 
görünüyor.Yine de yazmadan duramadım. Bizi he
yecanlandıran ve yazmaya teşvik eden, ünü ülke 
sınırlarını aşmış bir şarkının sözlerinin Bakırköyde
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zorlamaya başlamıştır. Aileler kendilerini ister is
temez hasta bakımının içerisinde bulmaktadırlar. 
Kendilerine göre işlevsel olan ya da olmayan ba- 
şetme yöntemleri geliştirmişlerdir. Hastalığa ya
kalandığını düşündükleri üyelerini anlamaya çalış
makta, farklı ve yanlış giden bir şeylerin olduğunu 
görmektedirler. Eğer çevrelerine açılabildilerse 
onlardan doğru ya da yanlış birtakım yönlendir
meler de almış olabilirler. Çoğu zaman kişiyi has
ta olduğuna ikna etmek zorunda kalmaktalar ve 
bu süreç bazen yıpratıcı olabilmektedir. Hastalık 
öncesi, hastalığın şiddetlendiği dönem ve hasta
lık sonrası olmak üzere çeşitli evrelerde aile süre
cin içerisinde yer almaktadır (Tablo 1).

Ailelerin hastalığın tedavisinde gelinen nok
tanın en son nokta olmadığını, tedavinin uzun 
erimli bir süreç olduğunu bilmesi gerekmektedir. 
Şifa anlamındaki bir iyileşmenin bazı hastalarda 
beklenmeyeceğini, bazılarının iyileşirken, bazıları
nın orta derecede iyileşmeyle, bazılarının hafif de
recede iyileşmeyle, bazılarının da iyileşme olmak
sızın devam edeceğini, kendi hastalarının hani 
gruba girdiğinin ise anlaşılmayacağını, dolayısıy
la iyileşme derecesi konusunda beklentilerini ona

Şizofreni tanısı ve tedavisinde ayrıcalıklar 
gösteren bir hastalıktır. Gerç, -؛er hastalığın Ken
dine özgü yanları vardır. Özellikle kronik hastalık
ların bireyi, aileyi ve toplumu ilgilendiren yönlen 
dikkat çekici boyutlara ulaşmaktadır. Şizofreninin 
fiziksel ya da ruhsal herhangi bir kronik hastalık
tan farklı olarak daha fazla yankı uyandıran, daha 
fazla dikkat çeken ve toplumda daha derinden iz
ler bırakan yanları da vardır. Çünkü hastalık sade
ce beynin işlevsel bir bozukluğu olarak kafatası
nın içiyle ve bedenle sınırlı kalmayıp insan olma
nın getirdiği tüm boyutlarda kişiyi düşünceleri, 
duyguları, algıları ve davranışlarıyla evrensel yapı
nın içinde ‘farklı’ bir olgu haline getirmektedir. Bu 
farklılık ‘bilinen’ evrensel gerçeklerden 'kopuk' bir 
yaşantıyı doğurmaktadır. Bireylerin, ailelerin ve 
toplumun da farkında olduğu bu ,farklılık’ hastalı
ğa ve aslında hastaya farklı ve incelikli bir yakla
şımı zorunlu kılmaktadır.

Daha psikiyatri servisleri hastayla ilgilenmeye 
başlamadan önce aile epeyce bir zamandır has
tasıyla ve hastalığın etkileriyle uğraşmaya başla
mış durumdadır. Hastalığın tanısı konmamış olsa 
bile bazı öncü belirtiler kişiyi ve aileyi çoktandır

* Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi Psikiyatrı Anabılım Dalı Öğretim  Üyesi. Kocae؛.
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Tablo 1. Hastalık ve tedavi sürecindeki evreler (ailenin etkilenişi)

Biyolojik yatkınlık — >

II
Öncül belirtiler —»

u
Psikotik epizot

٧
İvedi tedavi —►

4
Dengeleme tedavisi —>

JJ. -
Devam tedavisi —٠ m  m m mm

4 I I  mm
İnatçı belirtiler —» t a  t a

u
Eşlik eden sorunlar
(depresyon, bunaltı, şiddet, intihar, sigara)

J!
Alevlenme ve yinelemeler (uyarıcı işaretler) —»

Psikososyal tedaviler (bireysel, grup, aile)
4

Rehabilitasyon olanakları —>
(uğraş, meslek edindirme, kulüpler, sosyal etkinlikler vs.)

Şizofreni tedavisinde yalnızca kliniklerdeki 
uygulamalar yeterli olmamaktadır. Şizofrenide 
uygun bir tedavi yaklaşımı daha başından itibaren 
rehabilitasyon olanaklarını da sunan bir sistemin 
uygulanmasıdır. Rehabilitasyon yaklaşımında 
amaç sadece hastaların içinde yaşadıkları toplu
ma uyumlarını ve yaşamsal doyumlarını artırmak 
değil, aynı zamanda kendi çevrelerinin de eğitim, 
rehberlik ve işbirliği yoluyla klinik ve uyumlandır- 
ma çabalarının içerisinde yer almalarını sağlamak 
olmalıdır. Böylece alevlenme ve yineleme oranla
rının azaltılması, sosyal işlevselliğin ve yaşam ka
litesinin artırılması sağlanabilir.

Aileyi (eğitim, rehberlik ve işbirliği yoluyla ) 
rehabilitasyon hizmetlerinin içine dahil eden 
programların etkinliği gösterilmiştir1. Aile eğitimi 
uzun dönemde alevlenme (nüks) oranlarını azalta

göre ayarlamaları gerektiğini bilmelidirler. Hastalı
ğın tedavi edilebilen belirtileri dışında kalıntı belir
tileri ve bunların yansımaları da aileleri ilgilendir
mektedir. Tedavi ekibi ile işbirliği içerisinde has
talığın tedavi edilebilir yanları yanı sıra telafi edile
bilir yanlarıyla da uğraşmaları gerekmektedir.

Hastaların çoğunun aileleriyle yaşadığı bizim 
toplumumuzda şizofreni tedavisine ailenin dahil 
edilmesi kaçınılmaz bir girişim olmak durumun
dadır. Kişinin yargılama ve değerlendirme yetene
ğini bozan bir hastalıkta kişiyle birlikte yaşayan 
bireylerin tedavideki katkıları elbette çok önemli 
olacaktır. Hastayı yakından izleyecek olan ve te
davi altında kalmasını sağlayacak olan biricik 
kaynak ailedir. Bu kaynağı tedavi sürecine kat
mayan yaklaşımların başarılı olması beklenemez.
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Hastaların hastane, klinikler ya da muayene
hanelerde ivedi (akut) tedavileri sağlandıktan 
sonra şizofrenide önemli bir tedavi aşaması olan 
dengeleme (stabilization) tedavisine geçilir. Den
geleme tedavisinde aile ya da yakınların önemli 
bir katkısı olacaktır. Çünkü ilk tedaviden sonraki 
evre hastaların hastalıklarına içgörü geliştirdikleri 
evredir. Bu evrenin başarıyla geçilmesinde he
kimlerin ya da tedavi ekibinin sabırlı ve insancıl 
yaklaşımının önemli bir rolü vardır. Hastayı teda
vide tutabilmek ilaç tedavisiyle eşdeğerdedir. 
Yaklaşık 6 ay süren bir dengeleme evresini de
vam/idame (maintanance) tedavisi evresi izleye
cektir. Bu evre de hastanın ve geçirilmiş olan epi
zotların durumuna göre yıllarca sürebilir. Dönem 
dönem hastalık alevlenecek ve yineleyecektir 
Hastaların tedaviden kopma olasılıkları ve yeni 
alevlenmeler yaşama olasılıkları yüksektir. Teda
vinin Kalitesinin artırılmasında ailenin tedavi ekibi
nin önemli bir üyesi olması zorunlu gibi görün
mektedir. Öyle zaman olacak ki hastalar klinikle
re gelmeden ailelerinin yardımlarıyla yeni alevlen
meleri atlatabilecekler, yine öyle zamanlar olacak 
ki hastaların zor durumlarıyla aileler ancak kendi 
başlarına başetmek zorunda kalacaklardır. Unu
tulmamalıdır ki hastalarla yaşayan ve hastalığın 
sorunlarıyla başetmek zoruda kalanlar profesyo
nellerden çok ailelerdir.

Şizofreni hastasının bakımında klinikler, re
habilitasyon merkezleri ve evler tedavi üçgeninin 
ayaklarını oluşturmaktadır, Hastaların ve hastalı
ğın durumuna göre bazen kliniklerde yapılan te
davi yeterli olabilmekte, bazen de rehabilitasyon 
servislerine gereksinim duyulmaktadır. Bazı has
talar içinse durum daha farklı olabilmektedir. Ne 
kliniğe götürülebilmekte ne de ayaktan tedavi 
merkezlerinden yararlanabilmektedirler. Şizofreni 
tedavisinde ev bakımı ya da ailenin yapabilecek
leri ya da tedavi ekibinin zaman zaman evde ba
kımda yer alması birey, aile ve üç evrenin özellik
lerine göre uyarlanabilir bir yöntem yaklaşımıdır.

rak şizofreninin gidişini olumlu etkilemektedir2. 
Yalnızca aile değil hastanın ilişkide olduğu yakın 
çevrenin de eğitilmesi yararlıdır. Özellikle çalışan 
hastalar için iş çevresinin eğitilmesi ve damgala
ma eğiliminden kurtarılması hayati öneme sahip
tir. Çünkü hastaları tedaviden koparan ve kendi 
dünyalarına kapanmalarına neden olan önemli bir 
etken başka insanlar tarafından ‘akıl hastası’ 
damgasını almaktır. Gerek yaşanan psikotik alev
lenmeler, gerekse kullanılan ilaçların yan etkileri 
tedavide olan bireylerin toplum içerisinde hasta 
olarak tanınmalarına neden olmaktadır. Kişi biraz 
da kalıntı belirtiler taşıyorsa damgalanmadan ka
çınması zorlaşmaktadır. Bunu önlemenin en etkin 
yolu etkili bir tedaviyi sürdürmek ve eğitimdir.

Aileler ya da hastaya oakımı üstlenen kişiler 
hastalığın doğası hakkında ve hastanın bireysel 
özellikleriyle yaşadığı hasta lık la  başetme beceri
leri ve kapasitesi üzerine t.،gi enrneıerini sağla
mak için eğitim programına alınmalıdır. Eğitimde 
ailelerin şu konuları öğrenmeleri önemsenmelldir.

٠ Şizofren؛ hakkında doğru bilgiler

٠ Hastalığın aile sistemi hem anne-baba, 
hem de eş ve çocuklar) üzerindeki etkisi.

٠ Hastalığın hasta üzerindeki uzun vadeli ola
sı etkileri.

٠ Hastayla ilgili beklentilerin düzeyi ve bunla
rın olası gerçekçi sınırlarda tutulması.

٠ Aile ya da bakıcıların hastalığın değişik ev
releriyle ilgili tutumlarının belirlenmesi.

٠ Ortaya çıkabilecek sorunlara karşı çeşitli 
çözüm önerileri.

Aile bireyleri hastalığın başlangıcından beri 
hâla bazı olumsuz tepkilerini düzeltememış olabi
lirler. Bunlar yadsıma, suçluluk ve utanç, başarı
sızlık, öfke, üzüntü, yansıtma, damgalanma korku
su ve yalıtılma dır. Ailelerin tedavide etkin rol ala
bilmeleri için bu olumsuzlukların da giderilmesi 
gerekmektedir
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Oğlum 3 aydır hiç yıkanmıyor'‘

'Aylar oldu çocuğum bir kez bile dışarı çıkma
dı.'

‘Her an gelip bizi bıçaklayacak diye korku
muzdan geceleri uyuyamıyoruz'

‘Fuhuş yaptığımı söyleyerek bana saldırıyor, 
üç kez komşularım sayesinde elmas-1 kurtuldum.

Her an ölüm tehdidiyle karşı karşıyay -

‘Sinir krizleri geçirerek evdek eşyaları kırıp 
döküyor. Eşyaları yenileyecek ekoseni- gücümüz
kalmadı

‘Evde kaç kez yangın :e1" -.es• arattık’.

Rehabilitasyonda aileyi etkinleştiren bir
model denemesi

t es، Psikiyatri -؛.،Kocaeli Ünıversıtes T -  Fa 
Kliniği Psikiyatrik Pe’"ab :33..C" ün îesi'nde şi- 

armın re~az : a s . z - ^ r a  yönelik ola؛zoirenı hasta 
-ta>c". nodeiı Duraca sunu ؛ enac,؛ rak yürütülen

acaKt-r؛

Klinikte yatarak tedavi görmüş ya da polikli
nikte ayaktan tedavi gören ve ivedi tedavileri ta
mamlanmış, dengeleme ya da devam tedavisin
de olan şizofreni hatalarına grup tedavisi öneril
mektedir. Haftalık grup tedavisine katılmayı kabul 
eden hastalar 5-8 kişilik gruplar halinde Psiko- 
sosyal Beceri Eğitimi (PSBE) grubuna alınmakta
dır Eğitim grupları haftada bir gün her biri 45 da
kika süren iki seans halinde yürütülmektedir. Eği
timi uzman denetiminde bir asistan ve bir psiki
yatri hemşiresi yürütmekedir. Her grup için eğiti
cilerin birer yardımcıları vardır. Hastaların rutin 
poliklinik tedavileri de aynı zamanda başka bir 
asistan tarafından paralel olarak sürdürülmekte

dir. Birimin temel amacı her hastayı PSBE’nden 
geçirmek ve hastaların tedavilerinde etkin rol al
malarını ve sosyal çevre içerisinde kalmalarını 
salğamaktır. Eğitime katılmayan hastalar ise sa

,dece rutin tedavilerini sürdürmektedirler

Evinden çıkmayan hastalar için ise zorunlu bir 
yaklaşım olmak durumundadır.

Genel olarak hastaların evde bakımları daha 
fazla normalleştirici bir deneyimdir. Çünkü günlük 
yaşamları daha az etkilenir ve damgalanmaya da
ha az maruz kalırlar. Bir tedavi kurumuna götürül
mek zorunda kalınmaması daha az örseleyici 
olur. Böylece hastanın tedaviden kopma olasılığı 
da azalır. Ailenin destek sistemindeki yeri güçle
nir, Bununla beraber aile için yük biraz artacaktır, 
duygusal olarak daha fazla etkilenecek, günlük 
yaşamlarında kesintiler olacaktır, Maddi yük arta
cak, ilişkilerin gerginleşme olasılığı artacak, çev- 
resel-sosyal bağların zayıflama olasılığı artacaktır. 
Bunlar kaçınılmazın doğurgularıdır. Olumlu ve 
olumsuz yanlarıyla aileler ve evler şizofreni teda
visinin içerisinde yer almak durumundadırlar. Te
davi ekipleri de yöntemlerini ona göre düzenle
melidirler.

Ailelerin rehabilitasyon girişimlerindeki etkin 
rollerini sürdürebilmesi için:

٠ Asla suçlanmamalıdırlar.

٠ Bireysel gereksinimlere öncelik tanınmaz
dır,

٠ Beklentileri gerçekçi sınırlarda tutulmalıdır,

٠ Kendileri için zaman ayırmalarına, teneffüs
lerine olanak sağlanmalıdır,

٠ Yalnızlık duygusu yaşamaları önlenmelidir,

• Kültürel alt yapılarına uygun çözümler üre
tilmelidir,

• Sürekli sabır ve umut aşılanmalıdır,

٠ Yanlış bilgi ve inanışların etkisinden korun
malıdır,

• Ailesel ve sosyal sermayelerinin desteklen
mesi gerekir.

Ailelerin yakınmalarından bazı örnekler ince
lendiğinde şizofreni tedavisinde aile eğitiminin ve 
evde bakımın önemi daha iyi anlaşılabilir.
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evienmeseydim’ diyordu. İyileşmiş olan ya da 
iyilik halini sürdürebilen kişilerin evlenmelerinin 
daha uygun olacağı bunu da hastaların tedavi 
ekibiyle enine boyuna görüşerek karar vermenin 
doğru olacağını belirttikten sonra babanın yeni 
fikri sorulduğunda 'en azından şimdilik evlendi
rme fikrinden vazgeçtim’ dedi.

Alilerin ev ortamlarında da desteklenmesi 
gerekir. Özellikle hastaları ev ortamında sorun çı
karan aileler için iki haftalık ya da aylık ziyaretle
rin yapılması onların karşılaştıkları sorunların ye
rinde çözümlenmesi ya da destekleyici eğitime 
devam edilmesi açısından yararlı olmaktadır.

Hastaların evleri ve hastaneler dışında girip 
çıkabilecekleri, kendilerini ait hissedebilecekleri 
ve kendi aralarında dayanışabilecekleri ortamların 
oluşturulması rehabilitasyonun önemli bir ayağı
dır Böylesi bir ortam kulüp-ev, dernek, kafe ya 
da çiftlik şeklinde olabilir. KOÜ Psikiyatrik Reha
bilitasyon Ünitesi şimdilik hastalara bünyesindeki 
kafe’de sinema saati, bulmaca saati, müzik saati, 
okuma saati, tartışma saati, seminer saati, şiir 
dinletisi imkanlarını sunmakta ve geziler düzenle
mektedir. Ülkemizde Şizofreni Dernekleri dışında 
bu amacı gerçekleştirecek kurumlar henüz yeter
li sayıda değildir.
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Hasta grupları sürdürülürken bir yandan da 
aileler eğitim gruplarına alınmaktadır. Gruba katıl
mayan hastaların aileleri de aile gruplarına dahil 
edilimektedir. Genelde aileler için ayda bir kez iki 
saatlik eğitim grupları daha kabul edilebilir ve 
pratik olmaktadır.

Aile gruplarının hasta gruplarıyla paralel yü
rütülmesinin önemli bir yararı aynı sürede hasta
lar ve ailelerini birlikte tanıma fırsatı sunması ve 
ortaya çıkan sorunların çözümünde kolayca işbir
liği kurulması ve aynı zamanda hastaların gruba 
devam etmelerinde ailelerin katkısının artması 
şeklinde görebiliyoruz.

Hasta aileleri ya da yakınları için yapılan 
gruplarda gruba öncelikle şizofreni hastalığıyla il
gili bilgilerin yapılandırılmış bir şekilde sunulacağı 
ve kendilerinin karşılaştıkları sorunlar için çözüm
ler üretileceği açıklanıyor. Sonra da her oturum 
bilgilendirme ve ortaya çıkan sorunların çözümle
ri çerçevesinde yürütülüyor.

Grup ortamları hem aileler hem de profesyo
neller için iyi bir eğitim olanağı sağlıyor. Kitaplar
da yazmayan bilgiler hasta ailelerinin deneyimle
rinde var olabiliyor. Örneğin, evinde sık sık masa 
örtüsü yanan bir aile artık tutuşmayan örtüler ve 
geniş kül tablaları alarak bu aurumdan kurtulabil
miştir. Bu deneyimi başkalarıyla paylaşması ka
dar değerli bir şey olamaz.

Bir grubun oaşlangıcında bir hasta babası 
oğlunu evlendirmek istediğini söylemişti. Evlilik 
hakkında sorular sordu. Grup üyelerinden babası 
şizofreni tedavisi gören bir hanım anne babasının 
ayrılık öyküsünü anlattı. Başka bir üye oğluyla be
raber hastalanan komşusunun oğlunun evlendiril
diğini fakat bir çocuğu doğduktan sonra ayrılmak 
durumunda kaldığını, “iyi ki keadi oğlunu evlen
dirmediğini" söyledi. Diğer bir üye de hasta gru
buna katılan bir erkek üyenin eşiydi, evlendikle
rinde eşinin hasta olduğunu bilmiyormuş, iki ço
cukları var, evliliklerini bozmamışlar, fakat ‘keşke
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hastalarının yaşam mücadeleleri hakkında konuş
mak istiyorum.

Biliyorum, aptalca hareket ettiğimizi 
söylüyorsunuz, aptal olmadığımızı fakat aptalca 
hareket ettiğimizi Geçen hafta Toronto’da bir ka- 
d  n sığınma evinde bir bayan ile konuşurken, çok؛
çekmiş şızofrenik bir bayan, o da aynı şeyi söy
ledi. Aptal değilsiniz fakat aptalca hareket ediyor
sunuz. Bunu gerçekten iyi anlamamız lazım. Şi- 
zofrenik insanlar, zekaları bazen hastalıkları tara
fından örtülmüş olduğu için onların zekasını göre
miyor ve onlara hakettiklerı saygıyı bizler göstere
miyoruz. Şimdi konuşmama geri döneyim.

Sadece kendi gücü ile ayakta duran aile der
neklerinin sayısı 20 tane, dünyada ayrıca 25 tane 
de ulusal kuruluş var. En eskisi Japonya'da. 1973 
senesinden beri aile kuruluşuna sahipler. En bü
yüğü Amerika'da ismi NAMI, Ulusal Ruhsal Has
talar Birliği (National Allience for Mentally III). İlk 
defa göreve başladığında ismi "Şizofreni Dostla
rı" idi. 1978 senesinde 20 aile ile işe başladılar.

Tekrar Türkiye'ye gelmekten gerçekten mut
luluk duydum. Geçen gelişimde tanımış olduğum 
simaları görüyorum. Özellikle İzmir’de tanımış ol
duğum arkadaşları tekrar görmek beni mutlu etti. 
Aynı zamanda İstanbul'dan tanıdıklarım, da gorü- 
yorum. Onları gayet iyi görmekten mutluyum.

Bu sabah konuşmamı nasıl yapacağım diye 
gerçekten endişe duyuyordum. Bir saatim var ve 
psikiyatristlere, hastalar ve onların ailelerine ko
nuşacağım. Burada herkese hitap edebileceğim 
konu var mı? Daha önceleri yapmış olduğum bir 
kaç konuşmamı birleştirerek sizlere hitab eder
sem daha yararlı olur. Aile Derneklerinin oluştu
rulması üzerine konuşacağım. Bunun çok önemli 
olduğuna inanıyorum. Yirmi dakika bu konu üze
rine konuşayım. Çünkü aile dernekleri oluştura
mazsa istediklerinizi elde etmek son derece zor 
olur.

Konuşmamın ikinci bölümünde de, genelde 
1998 senesinde yapmış olduğum konulara deği
neceğim. Yaşam stratejileri ve aile bireyleri ile

• Yazann 17 Mart 2001 tarihinde İstanbul'da düzenlenen 2. Şızotreni günleri sempozyumunda yastığı konuşmanın tam m eln ıdT 
“  Dünya Şizofreni Birliği Başkanı
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durumu kamu oyuna yansıtmak.

Bugün iki hikaye anlatmak istiyorum. Biri be
nim kendi hikayem. Altıncı Dünya sağlık gününe 
davet edilmiştim. Kendi hikayemizi anlatmamı is
tediler. Ailelerin çok iyi şeyler yapabileceklerine 
dair onları ikna etmem için bana sedece sekiz da
kikalık bir konuşma süresi tanıdılar.

Söylemek istediğim şu: Biz büyük organizas
yonlardan ve profesyonel kurumlardan farklıyız. 
Çünkü bizim gücümüz sevgimizden geliyor Ya
kınlarımıza duyduğumuz sevgi bizi güçlü kılıyor. 
Psikolojik rahatsızlığı olanların daha iyi bir yaşa
ma ulaşmaları gerekiyor.

Aile dernekleri neler yapıyorlar? Gelişme için 
uğraş veriyorlar. Bu büyük bir söz. Fakat gerçek
te ne yapıyorlar? Onlar toplumu eğitiyorlar, onlar 
aneleri eğitiyorlar ve inanamazsınız fakat onlar, 
profesyonelleri eğitiyorlar. Yani bilgi akışı iki 
yönde oluyor. Sadece doktorlardan öğrenmiyor
sunuz, doktorlar da ailelerden öğreniyorlar. Ruh
sal hastalığı hıssedebılme yeteneklerini geliştiri
yorlar ve başka insanların neler düşündüğünü öğ
reniyorlar. Aileler tekrar tekrar mesajlarını veriyor
lar. Ben de mesaj olarak davulların devamlı çalın
ması gerekli diyorum.

Politikacılara mesajınızı bir defa, iki defa, üç 
yüz defa verin ve davulun sesi yerine ulaşsın. Co- 
ca Cola iyi satıyorsa reklamları çok yaptığı içindir. 
Davanızı duyurun. Reformların, sosyal reformların 
yapılması için hükümete çağrıda bulunmak 
gerekli. Sizin için çizilmiş çerçevenin ötesine geç
tiğinizde reformlar gelir. Aile demekleri bina, ku
lüp, sığınma yeri sağlıyorlar. İş buluyorlar. Üyeleri 
için güç kazanıyorlar, Bu sene İsrail'de Dostluk 
dernekleri bir konferans düzenlediler ismi “ Birikim 
ile Güç Kazanma” toplantısı idi. Buradaki biriki
min anlamı yetenek ve bilgi birikimi ile güçlü ol
maktır.

şimdi üye sayısı 200.000’e ulaştı. En küçükleri 
Kenya ve Uganda’da. Her biri iki veya üç şube- 
den oluşan ve yaklaşık 100 üyeleri olan kuruluş- 
lar.

Şimdi bu kuruluşlarda bazı değişiklikler var. 
İlk başladıkları zaman Amerika'da olduğu gibi aı- 
leler arasında kurulmuştu, لap ه٨ ya’da ise kar- 
deşler arasında kuruldu önce. Sadece 10-20 aile 
başlattı bu organizasyonu. Uganda'daki kuruluşu 
bir psikiyatri hemşiresi kurmuştu. Kenya'da ise 
bir anne iki şizofrenı'k çocuğu ile kurdu aile derne- 
ğini. Gördüğünüz gibi aileler tarafından kurulan 
bu teşkilatlar zaman zaman bazı psikiyatrlar tara- 
fından desteklenmiştir. Aileler bu tür çalışmaları 
kendileri için baş’atırken kendi evleri veya benze- 
 mekanları kullanıyorlar. Dana sonrs pır kulüp ٢؛

haline geliyorlar ve sonunda da bu dava,arına sa- 
hip çıkması için nükumetlerıne DSSKI yapara* ku- 
ruluşu resmi bir kurum haline getiriyorlar. Böylece 
devlet vatandaşlarına sahip çıkmaya zorlanmış 
oluyor.

Böyle başlayan aile demekleri, bütün çaba 
ve yetenekleriyle, devletin kurumlarını vatandaş- 
larına sahip Çıkmaya zorlarken epey zorlanabil؛- 
yorlar ve gerçekten de başarılı olabiliyorlar. Bu 
başarılarına iyi bir örnek olarak Ingiltere'deki Ulu- 
sal Şizofreni Dostları Demeğini gösterebiliriz. Bu 
dernek şimdi bir devlet kurumu haline gelmiştir, 
Örnek olarak görebileceğimiz ve hastalara da tüm 
gerekli hizmetleri veren bir kuruluş olmuş vaziyet- 
tedir.

Amerika’da ise benzeri demek, dev bir kuru- 
luş haline gelmiş ise de. kimseye davalarını sa- 
vunmak dışında herhangi bir ek fayda sağlama- 
maktadır. Ancak aileler bu dernekten şikayetçi 
değiller ve yeni bir demek kurma çabası içine de 
girmiş değiller. Aile derneklerinin yapması gere- 
kenlerden biri de bu zaten. İçinde bulunduğumuz
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Bu durumda mücadele edeceğimiz öncelik
ler:

-  Planlanan hedeflere zamanında ulaşmak ve 
uygun çabaları ortaya koymak.

-  İyi hastane, iyi doktor ve iyi toplumsal dav
ranışlar hedeflenmeli.

-  İnsan hakları. Ben ülkenizde bir yabancıyım 
ve ne yapacağınızı ben anlatamam. Fakat bazı ül
keler biliyorum, hasta te le fon  edemez, mektup 
yazamaz, günlük giysiferini giymesine izin yoktur, 
böyle hastanelerde hastanın durumu daha kötü
ye giaer.

Bu konular ülkenızoe yaşanıyorsa buna kar
şı savaşmalısınız,

Neyle karşılaşacağınızı biliyorum. Bu hasta
lar ayrıma tabi tutuluyor. Ayrıma tabı tutamazlar. 
Bütün hastalar gibi eşit davranmaları gerekiyor. 
Normal hasta gibi. Bütün dünya bunu bilmeli.

Bizler hatalıyız. Damgalıyoruz. Kendinizi dü
şünün, belki sız de damgalıyordunuz.

Şimdi Türkiye’de 4 aile derneği var. Profes
yonellerin bızlere destek olmasına ihtiyacımız var. 
Aile dernekleri bazen psikiyatrlar tarafından tanın
mak için mücadele etmek zorundalar. Burada 
böyle bir sorun yok değil mi? Bu iyi.

Daha iyi seviyede tedavi. Daha iyi araştırma. 
Kenya’da hastalar gereken ilaçları alamamakta
dırlar. İlaç üretenler dışardalar. Peki ilaçları kul
lanmak için sigorta lazım. Bu yok. Bunun içinde 
mücadele etmek gerekiyor. Gelecek için müca
dele edin. Ben pek çok konuya giriyorum. Bunlar 
gerekli ve öncelikli.

Pek çok dernek araştırma çalışmalarına girdi. 
Bunlardan biri Ulusal Şizofreni ve Depresyon 
Üzerine Araştırma Birliği (NASDA). Bu kuruluşa 
önderlik eden Amerika Birleşik Devletleri’ndekı ai

Sizler, çevrenizde ruhsal hastalıklar hakkında 
bilgi sahibi olmayan insanlar olmayınca ne kadar 
problem yaşadığınızı biliyorsunuz. En azından ba
zı insanlarla konuşabiliyorsunuz, onlardan bilgi 
aktarabiliyorsunuz. Aksi halde sizlerın neler yaşa
dığınızı hiç kimse anlamıyor. Bir derneğe üye ol
mak bilgilerinizi paylaşarak bile güçlü olmanızı 
sağlıyabiliyor. Bunun yeterli olmadığını biliyoruz. 
Derneğinizin çevrenizi etkileme kabiliyeti oe ol
malı. Bunun için bir sene yetmez, iki sene de yet
mez. Kanada Şizofreni Derneği olarak bugün elde 
ettiklerimiz için yirmi sene çalıştık. Bugün Kanada 
hükümeti görüşlerimize başvurma gereği duyu
yor. Sizler için bu daha kısa süreli olabilir, zira 
şimdiki tedavi şekilleri çok iyi. İnsanlar iyileşebili
yorlar. İyileşme ve umut varsa insanların yaklaşı
mı daha olumlu oluyor. 30 sene önce bize bir do
lar verebilecek bir tek şirket yoktu. Fakat şimdi 
büyük yardımlar alıyoruz, Pek çok ilaç şirketi var 
ve çabaları ile nefes alabiliyoruz. Yani şimdi sizler 
için harekete geçmek için çok iyi bir zaman.

Şimdi İstanbul'daki derneğiniz. Ankara 
ve İzmir ile bırleşerek bir federasyon haline dönü
şürse, sözünüz daha çok dinlenir. Daha büyük bir 
grup olmanın avantaıı bu. Daha iyi tanınmak ve 
saygı duyulmak, bizim fikirlerimizi yayabllmemı- 
zin en önemli unsurları.

Hepimizin de bildiği gibi yapılacak çok iş var. 
Zor olan, nasıl başlanacağını bilmektir, çok dik
katli başlamak lazım. Ne yapabileceğimizi çok iyi 
tartabilmeliyiz, Diyelim şimdi bir seçim var ve siz 
belediye ve hükümet seçimleri için politikacıların 
arkasından koştunuz. İstediğiniz oldu ancak bir 
sene sonra erken seçime gidiliyor. Ne olacak tek
rar mı başlıyacaksınız politikacıların arkasından 
koşuşturmaya. Çok iyi planlayın yapacağınız işle
ri. Çok yorulup nefes nefese kalabilirsiniz.
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Toplantılara katılın, başka insanlardan öğren
meye çalışın. Doktorlardan öğrenmeye çalışın. Si
zi eğitme şansına sırt çevirmeyin. Hassas olun ve 
başkalarını da hassas olmaya yöneltin. Akrabala
rınıza hislerini, ne düşündüklerini sorun. Kendini
zi başkalarının yerine koymaya çalışın. Sevdiğiniz 
ve kendiniz arasında bir güven köprüsü oluştur
maya çalışın. Daha önce o kişi ile kötü ve saldır
gan bir tavır yaşamışsanız, bu güven ilişkisi zor 
olabilir. Fakat size o tavrı sergileyen o kişi değil. 
O hastalık idi. Şimdi edinmiş olduğunuz pozitif ta
vır ile, ailenizin diğer fertlerine yaklaşın. Bütün ai
le bireylerinizle iletişim kurun. Pek çok aile ferdi 
ne olup bittiğini anlamamış olabilir. Derneğinizin 
bir broşürünü teyzenize, amcanıza verin ve şizof- 
renik insanlarla nasıl daha iyi iletişim kurabilecek
lerini anlatın onlara.

Arkadaşlarınızla iletişim kurun, insanlar tanı
yorum, bu konuyu yıllarca saklayıp kimseyle ko
nuşmamışlar. Peki bu problemi içinizde saklayıp 
nasıl ışığa kavuşabilirsiniz. Tabiiki her konu her
kes ile konuşulmaz. Size bu konuları sütçü veya 
bakkal ile konuşun demiyorum. Fakat yakınları
nızla, onların doktoru ile konuşun ve yaşadığınız 
probleme en iyi çözümü aradığınızı gösterin. Ta- 
biki ki rahatsız olan yakınınızla da iletişim kurun. 
Seçtiğiniz zaman en fazla endişe yaşadığı za
manlar olmalı elbette.

Dinlemeye hazır olun. Akrabanızın açıklama
larını sabır ile bekleyin, çünkü bazı insanlar kendi
lerini ifade etmekte oldukça zorlanırlar. Onlar sizi 
dinlemek istemeyebilirler, zira ilk dinledikleri za
manlar tavrınız çok doğru olmayabilir. Akrabanı
zın sorularına cevap bulma yarışı içine girmeyin. 
Öylemi gerçekten, sen böylemı hissediyorsun gi
bi cevaplarla hüküm vermeden dinleyin, daha 
fazla anlatmasını sağlayın. Böylece onu daha iyi 
anlayabilirsiniz.

le dernekleridir. Şimdi milyonlarca dolarları var. 
Her sene milyonlarca dolarları da araştırma yap
mak için genç araştırmacılara ayırıyorlar.

Değişik derneklerle işbirliği kurmak sizi güç
lendirir. Başka insanlarla bir araya gelmek son 
derece önemli، Politikacılardan, ünlülerden.. Ün
lüler biraz zor, yardımseverlerden destek almak 
lazım.

Bu bölüm konuşmamım son kısmı olacak. 
Bana İstanbul’un nüfusunu yanlış bildirdiler ve 16 
milyon dediler. Bu durumda 73.000 kişiden fazla 
şizofreni hastası var İstanbul’da. Bu rakama bipo
lar rahatsızlıklar dahil değil. Dünyada her 4000 ki
şiden birine şizofreni tanısı konuluyor. Bu sene İs
tanbul’da 3200 kişiye daha şizofreni tanısı konu
lacak. Belki nüfus 12 milyondur. Bu ailelerin bizim 
yardımlarımıza ihtiyaçları var.

Ben konuşmamı yaparken aiieıere genellikle 
şu soruyu soruyorum. Bu rahatsızlıkla tanışma
dan önceki davranış şekliniz ile şimdiki arasında 
fark var mı? Geriye bakmak bazen çok zor olabi
lir. Yem deneyimlerinizin ışığı ile eskiden bu has
talık için nasıl düşüyordum, nasıl davranıyordum, 
diyebilirsiniz. Ne ise durumunuzu tekrar değer
lendirip kendinizi eğitmelisiniz. Bu hastalıkla yaşı- 
yanlar da tekrar değerlendirme yapmalılar. Bura
da eski davranışlarınızla oturmayın. Kendinizi eği
tin. Eğitimin size ne kadar yardımcı olacağını an
latamam. O kadar çok web sayfası var ki, mutla
ka okuyun. Hastanın gözünden yazılmış çok eği
tici web sayfaları var. Ailelerin, doktorların da aç
tığı web sayfaları var okuyun. Sohbet odaları bile 
var Sorunlarınız üzerinde sohbet yapabilirsiniz. 
Ben de bir anne ile sohbet ettim. Nereli olduğunu 
bile bilmiyorum. Birbirimizle yaşadığımız deneyler 
üzerinde sohbet ettik. Televizyonlarınızda bu ko
nuyla ilgili dokumanter filmler varsa bunları izleyin 
size çok faydası olacaktır.
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yın hayat tarzları görecedir. Burada ebeveynlere 
önemli görev düşüyor. Ebeveynler tüm zamanla
rını rahatsız olan kardeş ile geçiriyorlar. Bir genç 
kız ile konuştum geçenlerde. Beni unuttular diyor. 
Hep onunla ilgileniyorlar. Benimle birlikte yemek 
bile yemiyorlar. Benim yaşadığımın farkında de
ğiller. Bu örnekte olduğu gibi aile bağlarınızı ko
parmayın. Bir kişi veya herhangi bir kişi için aile
nizin diğer fertleri ile ilişkilerinizi zayıflatmayın. Ne 
yazık ki bu tür şeyler çok oluyor.

Yakınınızın hasta olmasının nedenini bulma
ya çalışmayın. Bunu hiçbir zaman bulamayacak
sınız. Nasıl birinin akciğer kanseri veya karaciğer 
kanseri olmasının nedenim bulamayacaksanız, şi
zofreninin de nedenini bulamayacaksınız. Bu tür 
çabalar boşuna. Şizofreninin biyolojik bir beyin 
rahatsızlığı olduğu biliniyor. Sızı bulması sadece 
kötü bir şans, o kadar.

Başa çıkmanız gereken bir başka şey öfke
niz. Şimdi herkes burada, soruyorum, yakınıza öf
kelendiniz değil mi? Hislerinize hükmetmeniz 
mümkün değil. Biliyorum öfkelendiniz. Bu öfke
nizde hısıeriniz vardı, sevginiz vardı, herşey vardı, 
fakat şunu kabul edin, öfke yıkıcıdır. Öfkeyi bir 
başka şekilde yönetmeye çalışın. Ben evimden 
bir buçuk kilometre kadar uzakta, büyük bir park
ta, beni kimsenin duyamayacağı bir yerde bağırı
yorum. Bu eski bir çözüm yolu, elbette siz de bi
liyorsunuzdur. Bunu beş veya on dakika yapınca 
rahatlıyorum. Öfkenizi her hangi bir kişinin üzerin
den çıkarmaya çalışmayın. Vücudunuzdaki bu 
enerjiyi pozitif bir alana yöneltin. Tenis oynayın, 
spor yapın. Bir adam tanıyorum kum garajında 
çuvalını yumrukluyor.

Bu hastalık başladığında hasta olduklarını in
kar edenleri tanıyorum. İnkar ettiğini sürece bu 
hastalık ile baş etmek mümkün olamıyor. Buraya 
gelmek, bu toplantıyı izlemek hastalığı kabul et-

Ben oğlumla eski günleri ve mutlu günleri ko
nuşurum. Bugünleri konuşmak o kadar kolay de
ğil. Bu hastalık bugünleri konuşmamızı engelliyor. 
Geçmişte gittiğimiz gezilerin güzel anlarını konuş
mak daha kolay.

Hayalindeki konuları açmaya çalışmayın. Ve
ya bankada bir milyon dolarım var derse cevap 
olarak ona “saçmalama” demeyin. Neden böyle 
düşündüğünü kibarca sorarak anlamaya çalışın. 
Nasıl hissettiğini ve nasıl düşündüğünü böyle an
lamanız daha kolay olur. Konuları basit tutun ve 
yakınınızın güvenini kazanın.

Bu konuları açma bazen kolay olmayabilir. 
Fakat her türlü hastalıkla yaşanan zor zamanlar 
vardır. Birin suçlamak için hep bir neden olabilir 
Kötü bir röntgen filmi çeken teknisyene kızabilir
siniz. Kız kardeşiniz onun yanlıları yüzünden kan
ser ile teşhis edilmiş olabilir. Teknisyeni, doktoru 
hatta hastayı bile suçlamaya başlayabilirsiniz. Şu
nu yapmadı, şöyle davrandı vs. gibi konuşmaları
nız daha kırıcı bir tav؛r almaya başlayabilir.

Bu rahatsızlık için büyükleri de suçlayabilirsi
niz. Şunu yapmamaları lazımdı, böyle karar yanlış 
o okula gitmeyecekti falan filan. KİMSE SUÇLU 
DEĞİL. Bu hastalık kimsenin suçlanamayacağı 
bir hastalık. Kesinlikle kimse suçlanamaz. Gaze
telerde okuduğunuz bilgilerle değil, kendinizi eğit
tiğiniz bilimsel açıklamalarla göreceksiniz ki bu 
rahatsızlık kimsenin suçlanacağı bir rahatsızlık 
değil.

Suçlama meselesini unutun. Bu rahatsızlığın 
suçlusu yokl

Kardeşlerin durumları kötü. Kendi kendilerine 
soruyorlar. Neden ben iyiyim, o değil. Ben okulu 
bitirdim. Ben evleniyorum. Ben üniversiteye gidi
yorum o niye yapamıyor? Benim yaşadığım gibi 
hayatın bazı yönlerini yaşıyamıyor. Şunu unutma

16
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Kendinizi iyi hissedeceksiniz diye her davra
nışınızda yakınınızı öne sürmeyin. Biri sizi davet 
edip çay veya kahve içmeye çağırırsa gidin. Yakı
nınız evde kalsın, göreceksiniz bu olabiliyor ve 
son derece normal. Ayrıca da son derece önem
li.

Gülmek yasaklanmadı. Hep birlikte gülebil
mek son derece iyi. Oğlum rahatsızlığı çok arttı
ğında hiç bir espri yapmıyor. Fakat iyi olduğu sü
rece esprileri de iyi oluyor. Keyifli olduğu dönem
ler şaşırtıcı çalışmalar ve fikirler öne sürüyor. Ra
hatsız olmasanız bile hayatın iyi ve kötü tarafları 
var. İyi her fırsatta değerlendirilmeli ve doya doya 
yaşanmalı. Eşimle bir bardak şarap içtiğimde 
keyfim çok iyi oluyor. İşte o zamanı doyasıya ke
yif ile girersem olumlu etkisi ertesi gün bile devam 
ediyor.

Sosyal yaşantınızı geliştirin. Her şeyi şizofre
niye yükleyerek içinize kapanmayın. Son olarak 
da sadece ızdırap bizim tekelimizde değil. Başka 
ailelerin de acıları var.

Bir başka şey de duanın verdiği huzur. Jill'i 
biraz sonra tanıyacaksınız. Ben onda daha çok 
şahit oldum duanın huzuruna.

Tanrım bize değiştiremeyeceğimiz gerçekleri 
kabullenme duygusunu ver. Değiştirebileceğimiz 
şeyler için mücadele gücü ve akıl ver.

mış olmanın bir göstergesi. Kanada’da bazı ebe
veynler biliyorum kabul etmiyorlar. Biliyorum 
tembellik yapıyor diyorlar. Sabahtan akşama ka
dar bir şey yapmadan oturmak kolayına geliyor 
diyorlar ve ortada bir hastalık olduğunu fark etmi
yorlar. Bu hastalığın bizde olduğunu veya yakını
mızda olduğunu kabul etmek şart. Kabul etmek 
umutsuzluk anlamına gelmiyor. Gerçeklerle umu
du bir araya getirmek gerekir. Bunun bir dengesi
ni oluşturmak gerekir. Benim oğlum bana hep şu
nu söyler. Bu benim anneciğim. Beni bu şekilde 
kabul etmelisin. Gerçekte böyle. Uzun bir süre 
stres yaşanacak.

Her aile kendi bildiği bir yol ile yakınına ihti
mam gösteriyor, Kimse bunun yanlış veya doğru 
olduğunu tartışmasın. Önemli olan yakınınız ve 
diğer aile bireyler; arasında bir kişinin tampon gö
revini üstlenmemesi. Aile bıreyıeri ile yakınınızın 
diyaloguna karışmayın. Herkesin kendi çizdiği ve
ya çizeceği bir yol var. Bir kişi her şeyi idare ede
mez. Herkese şans tanımak lazım. Doğru tek de
ğildir.

Acınızı hafifletmek için, yakınınızın her şeyine 
karışmayın. Toronto'da bir grup çalışması sırasın
da bir bayan oğlu ile birlikte geldi. Oğlu 35 yaşla
rında ve son derece bilgili, kişiliği oturmuş biri ol
masına rağmen anne her şeye karışıyordu ve bir 
ara oğluna berbere gitmelisin dedi. Oğlu da "an
ne bugün Pazar ve berberler kapalı" dedi. Top
lantımız sona erdiğinde ve herkes gitmek üzere 
iken, anne oğluna tuvalete gitsen iyi olur demez 
mi? İşte böyle aile bireyleri de var ve yanlış yapı
yorlar. Bu son derece kötü bir davranış şekli. 
Kendinizi fazlaca beğenmişlik ve üstün görme 
şekli.
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* Doğru organize edilen faaliyetlerin zamanını 
hassasiyet ile belirlemek ve uygulamak
' İnsan hakları
'  Toplumsal damgalama ve ayrımcılığı en az dü
zeye indirmek
* Aile değerleri ve haklarının tanınmasını sağla
mak
٠ Profesyonellerin desteğini ve kuruluş içine al
mak
* Yeni tedavi olanaklarını ve araştırma sonuçlarını 
hayata geçirmek.
* Verilecek hizmetleri geliştirecek kurumlan oluş
turmak

YAPILACAK ÇOK ŞEY VAR
Kuruluşunuz İçin Bazı Öncelikler:
* Finans kaynağınızı oluşturun
* Üyelik sisteminizi oturtun.
* Harcamalarınızı düşük seviyede tutun.
٠ Bulunduğunuz toplumun gönüllü yardımlarım 
alın
* Yapacağınız faaliyetleri belirleyin ve daha iyi ta
nınmanızı sağlayın

GELECEK İÇİN ÇALIŞIN
' Araştırmaları aestekleyın.
* Kuruluşlar arası bağlantılar sağlayın
* Destek verecekleri bulun

-  Politikacılar
-  Ünlü kişiler
-  Bağış yapacak kişi ve kurumlar 

BAZI İSTATİSTİKLER
* 16 Milyon nüfuslu bir şehirde 73.000 şizofreni 
hastası vardır.
" Dünyada bu sene her 4000 kişiden bir kişiye şi
zofreni teşhisi konulacak 
■ Bu sene İstanbul’da 3200 kişiye şizofreni teşhi
si konulacak
‘ Bu aileler bizden yardım bekliyorlar.

AİLELER VE AİLE KURULUŞLARI 
NE TÜR KATKILAR SAĞLARLAR?

Diana Froggatt

AİLE YARDIM VE DAYANIŞMA DERNEKLERİ
٠ Dünyadaki yirmiden fazla Ulusal kuruluş arasın* 
da en eskisi Japonya’dadır (Zenkaren)
’ En büyüğü Amerika Birleşik Devletleri’nde 
(NAMI)
‘ En küçüğü Kenya ve Uganda da 
' Bir kaçı hastalara direk servis sunmaktadır 
' Yüzlerce bölgesel ve yerel kuruluş vardır.

AİLE KURULUŞLARININ ÖZELLİKLERİ
* Aileler tarafından kurulmuşlardır.
* Yaşadıkları olayları anlatmak ihtiyacından doğ
muştur.
٠ Aynı deneyimleri yaşıyan insanların sevgi ve ar
kadaşlık bağlan ile beslenirler.
’ Psikolojik rahatsızlık yaşıyanlara daha iyi bir ha
yat tarzı sağlamayı amaçlar.

AİLE KURULUŞLARININ FAALİYETLERİ
* Aileleri, kamuoyunu ve profesyonelleri eğitmek 
٠ Verilen mesajlarla ruh hastalıklarındaki olumlu 
gelişmeleri tekrar tekrar duyurmak
‘ Reformların öncüsü ve destekleyicisi olmak 
٠ Dernekler, kulüpler ve eğlence ve spor alanları 
açmak
' Üyelerin güç ve dayanışmalarını arttırmak

AİDİYET SİZİ GÜÇLÜ KILAR
' Kuruluşunuzun sizi desteklemesi halinde sözü
nüz daha çok dinlenir.
* Kuruluşunuz bir konfederasyona bağlı ise etkisi 
artar.
'  Daha iyi tanınmak ve saygı duyulmak, ruh has
talıkları alanındaki görüşlerimizin hayata geçiril
mesini kolaylaştırır.

YAPILACAK ÇOK ŞEY VAR
Mücadele ederken öncelik verilmesi gerekenler•
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-  Her şeyi basit düzeyde ele alın
-  Yakınlarınızın güvenini kazanın

Başkasını Suçlamaktan Kaçının
-  Güneh keçisi aramayın

'  Doktor
* Hasta 
'  Geçmiş

-  Hiç kimse suçlu değil
-  Rahatsızlık konusunda kendinizi eğitmeye 
devam edin

Kendinizi Suçlamaktan Kaçının
-  Yakınınızın rahatsızlığından siz sorumlu değilsi
niz
-  Ben niye iyiyim de o hasta
-  Yakınınızın rahatsızlık çekmesi ile ilgili sebepler 
bulmayı bırakın
-  Bulgular Şizofreninin biyolojk bir beyin hastalığı 
olduğunu göstermektedir.

Öfkenizi Kontrol Edin
-  Kuvvetli duygular doğaldır
-  Öfkelerin yıkıcı olduğunun farkına varın
-  Öfkenizi tabii yollarla gidermeye çalışın
-  Hastayı suçlamayın
-  Öfkenizi başkasından çıkarmayın
-  Enerjinizi pozitif amaçlar için kanalize edin

İnkar
-  Başlangıçta hastalığı inkar etmek normaldir
-  İnkar bir yaşam tarzı olabilir
-  Hastanız inkar ile iyileşmiyecektir

Kabullenmek
-  Kabullenmek demek, umutlan sone erdirmek 
demek değildir
-  Kabullenmek umutların gerçek ile dengelenme
sidir
-  Kabullenmek akrabanızın değerini olduğu gibi 
anlamaktır

SEVDİKLER؛ BİR YAKINLARI ŞİZOFRENİ 
OLAN AİLELERİN YAŞAM STRATEJİLERİ

Diane Froggatt

Davranışlarınıza Bakın
* Sizin başınıza gelmeden evvel ruh hastalıklarına 
nasıl bakıyordunuz
* Yeni bilgileriniz ışığında davranışlarınızı gözden 
geçirin
* Ruhsal hastalıklarkonusunda görüşlerinizi geliş
tirin.

Davranışlarınızı Geliştirin
* Kendinizi eğitin
-  Okuyun
-  İnternette araştırma yapın
-  Televizyonda dokumanter filmleri izleyin.
-  Konferanslara katılın

-  Hassas olun ve başkalarının hassas olmasını 
sağlayın
-  Akrabalarınıza düşüncelerinin ne olduğunu so
run
-  Kendinizi başkalarının yerine koymaya çalışın
-  Sizi sevenlere güven vermeye çalışın

-  Yeni Pozitif Davranışlarınızla Bilgilerinizi Payla
şın
-  Bütün aile fertleriyle diyalog halinde olun
-  Arkadaşlarınızla diyalog kurun
-  Akrabalarınızın doktorlarıyla diyalog kurun

Hasta Olan Yakınınızla İletişim Kurun
-  Sohbet için uygun zaman ayırın
-  Dinlemeye hazır olun
-  Yakınınızın cevap vermesi için sabırlı olun
-  Hüküm vermeden cevaplayın
-  Güzel anıları canlandıracak konuları açın ve bu
na zaman ayırın
-  Yanlış kanılarla hareket etmek yerine bu fikirle
rinizle ilgili soruları kibarca yakınınıza açarak his
lerini öğrenin
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Stres
-  Stres, fiziki veya ruhsal enerjinizin sizi duygusal 
veya fiziksel olarak çökertirken karşı duramadığı
nız olgudur.
-  Stres hiçbir zaman sizi terketmeyen fakat yüz- 
leşemeyeceğiniz bir baskıdır.
-  Stres duygusal ızdırabınız ile ilgilidir.
-  Stresten kurtulabilir miyiz?
-  Bazı aktivitelerle stresi kontrol edebilir miyiz?
-  Stres ile baş etmek için bazı değişiklikler müm
kün mü?

Üstlenmek
-  Yakınınız ve diğer akrabalarınız arasında aracı 
konumuna girmeyin
-  Yakınınızla diğer akrabalarınız kendi iletişimleri
ni kursunlar
-  Üstlenmek hiçbir anlamda doğru değildir 
-S iz in  kendi isteğinizi değil, yakınınızın söylemek 
istediğini dinleyin
-  Kendi ızdırabınız، hafifletmek için yakınınız tüm 
yönetimini sahiplenmeyin
-  Kendinizi iyi hissetmek için planlarınızı yaparken 
devamlı yakınınızı ön planda tutmayın
-  Aileniin diğer fertleri ile beraber olmaya çalışın

Mutluluk
-  Böyle durumlarda gülmek yasaklanmadı
-  Beraber gülebildiğiniz müddetçe gülmek fayda
lıdır
-  Hayat iyiden kötüye ve kötüden iyiye anıların sil
silesidir
-  Tam anlamıyla mutlu olabileceğiniz zamanları 
dolu dolu yaşayın
-  Sosyal bir hayat geliştirin
-  Bütün tersliklerin sorumlusu Şizofreni değildir
-  Izdırap üzerine bir tekel yoktur

Duanın Huzuru
Tanrım değiştiremediğim şeyleri kabullenme ve 
değiştirebileceğim şeylerin de üzerine gidebile
ceğim aklı bağışla.
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Fridrik Thor Fridriksson

12 Mayıs 1954'te Reykjavik, İzlanda'da 
doğDU. İzlanda sinema kültürünün ya
ratılmasında önemli bir rol oynadı, 
1974’te ülkenin ilk sinema kulübünü 
kurdu, ve İzlanda'nın ilk sinema dergisi
ni çıkardı. 1978'de ise Reykjavik Film 
Festivalı'ni başlattı (hâlâ bu festivalin 
yöneticisidir). 1981‘de belgesel film yö
netmeni o؛arak yem bir mesleğe atıldı. 
Birkaç televizyon filmi ve çocuk progra
mı yönettikten sonra, 1987'de ilk uzun 
metrajlı filmi "Skytturna/Beyaz Balina
lar"؛ gerçekleştir،)؛. İkinci kurmaca filmi, 
1991 ,de İzlanda'da yapılan tek film olan 
“Börn Nâtturunnar/Doğanın Çocukları". 
En İyi Yabancı Film Oscar’ma aday gös
terildi. O günden beri dünyaya açtığı İz
landa sinemasına yapımcı olarak da 
katkıda bulunmaktadır.

Filmleri

1975 Nomina sunt odiosa (kısa film) 
• 1980 Brennunjalssaga Yanık Njal □es- 

tanı (kısa film) • 1981 Eldsidurinn Nalbant 
(belgesel) • 1982 Reykjavik'te Rock (bel- 

gesel) • 1984 İzlanda Kovboyları (belge- 
sel) • 1985 Daire • 1987 Beyaz Balinalar 

1994 Sine- ٠ • 1991 Doğanın Çocukları 
1996 • ma Günleri • 1995 Soğuk Ateş 

eytan Adası • 1999 Evrenin Melekleri؟ •

U Z !S İ N

EVRENİN  
MELEKLERİ

EINAR MAR GUDMUNDSSON

"Evrenin Melekleri" film in i birlikte izlemek ,/;/'(/ 

2 5 Mayıs 2001. Cuma akşamı saat 21.00'cle 
Ban Sineması biiyük salonda buluşalım.

٧٤ ŞİZOFRENİ HASTALARI 
DAYANIŞMA ؛AKINLAR* 

DERNEĞİ

"Evrenin Melekleri" İzlandalI yazar Einar Mar 
G'udmundssonun romanından sinemaya uyarlanmış. 
Gudmundsson, genç yasta yitirdiği kardeşinin ağzından 
yazmış romanını ve hepimizi hayati bir şizofreni hastasının 

"gözeden algılamaya davet ediyor

9 5 5 Kuzey U'،,eıen Edebiyat Odulu ■ م 
/ 2 0 0 0 G c teca rg  “En İyi Senaryo ödü lü"

/ 2 0 0 0 K a r l o v y  Vary "Film E leştirm en le ri Ödülü ve Jü ri Özel M ansiyonu"
/ 2C03 Ssısnık Fıim Festivali 

2 /؛ 0 0 1 İstanbul Film Festival

^JANSSEN-CILAG
ŞİZOFRENİ \ م/ ه |اممامأءما ا ء ما  اماااها؛م،ا

»AVANIŞMA ء،م£،»اه

Yönetmen: Fridrik Thör Fridriksson 
Senaryo: Emar Mâr Gudmundsson
Görüntü Yön.: Harold Paulgaard • Kurgu: Sigualdi Kârason & Skule Eriksen • Müzik: Hilmar Örn Hilmarsson • Oyuncular: Ingvar 
E. Sigurdsson, Baltasar Kormâkur, Björn Jorunder Fridbjörnsson, Hilmir Snaer Gudnason • Yapımcı: Fridrik Thör Fridriksson • 
Yapım: Icelandic Film Cooperation, Tûngata 14. 101 Reykjavik. ICELAND; Phone: 354 562 35 80; Fax. 354 562 71 71: e-mall; er- 
r.a@iff.is; Filmbuset Oslo, NORWAY; Peter Rommel Film Productions, GERMANY; SWT, SWEDEN; Zentropa Productions, DEN
MARK • Dünya Hakları: Trust Film Sales, Avedore Tvarvej 10, 2650 Hvidovre. DENMARK; Phone; 45 36 868 788; Fax: 45 36 774 
448 • Kaynak; Tungata 14, 101 Rejkjavik, ICELAND; Tel: 354 562 35 80; Fa: 354 562 71 71

1999/35 mm. / Renkli/Color / 96'

mailto:r.a@iff.is
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kitaptan bir bölüm

“deli damgası” 

şizofreni*

Mehmet Kemal ARIKAN'

Damgalama Eğilimi nereden kaynaklanır?

Tehlikeden korkma

Ortak endişe, şizofrenlerin tehlikeli, saldırgan 
kişiler olduğu ve ne yapacaklarının belli olmadığı 
noktasında birleşmektedir. Doğrudur, ama sade
ce birkaç vaka için,,. Gerçekte emosyonel ve 
mental olarak deprese olmuş insanlar endişeli, 
korkulu ve pasiftirler. Dolayısıyla, onlardan kork
mak genellikle yersizdir; ama bu yersiz kaygı, 
medya ve toplumun bilgi eksikliğine bağlanmak
tadır, Televizyonlar ve sinema filmleri mental has
talığı olan kişileri şiddetin sembolü olarak göster
mektedirler. Gazeteler ve magazin dergileri, ola
yın içinde mental bozukluk olduğu zaman fırsatı 
kaçırmayıp tiraj için gereken abartmayı yapmak
tadırlar.

Cinayet girişiminden korkma

Mental hastalığı olan kişiler normal insanlar
dan daha fazla suç işlemezler. Buna rağmen, bu 
konuda yanlış inançlar ortaya çıkmıştır.

Bir hasta şöyle diyordu; “ Hastalığım konu
sunda karşılaştığım en büyük zorluk, deli damga
sı yemiş olmaktır."

Şizofreni ve diğer herhangi bir psikiyatrik 
hastalık nedeniyle tedavisi süren insanların, nor
mal yaşama döndükleri zaman karşılaştıkları en 
büyük zorluk nedir? Çoğu, basitçe, "diğerleri ta
rafından kabul edilmemek" olduğunu söylerler. 
Bu insanlar arkadaş, ev ve iş bulmakta zorluk çe
kerler, Giriştikleri her işte ayırımcılık yapıldığını 
duyumsarlar. Çoğu zaman eski arkadaşlarının ve 
ailelerinin kendilerinden rahatsız olduklarını du
yumsarlar.

Onlar toplumun psikiyatrik hastalıklara yöne
lik damgalama eğiliminin kurbanlarıdır. Birçok bi
limsel çalışma, herhangi bir psikiyatrik hastalığı 
olanların toplumun büyük çoğunluğu tarafından 
değersiz, farklı ve tuhaf düşüncelere sahip insan
lar olarak algılandığını göstermiştir.

■ Yazarın İzniyle ,'Ş izofreni Anlam ak" adlı kitabından alınmıştır. İmge Kitabevı, Ankara, 1998. 
"  Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim  Dalı, Istanbul.
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üretken ilişki içerisinde bulundukları sırada sağlık 
hizmeti verilmesiyle, damgalanmanın üstesinden 
gelmek bizzat hastaların kendileri için olasıdır 
Böyle bir iş ortamında sağlık hizmetini verebile
cek bir organizasyon olasıdır. Ülkemizde belirli 
sayıda işçi çalıştıran kurumlarda işyeri hekimliği 
hizmeti veren doktorlar çalışmaktadır. Bu hekim
lere belirli bir süre şizofreni hakkında kurslar veri
lerek, o işyerinde çalışan şizofrenlere sağlık hiz
meti sunulabilir. Konuyla ilgili yaptığımız araştır
malara göre, şizofreni ve diğer psikiyatrik bozuk
lukların damgalanması için eskiden var olan "ge
rekçeler” bugün artık yoktur. Günümüzde, top
lum şizofrenlerle arasına ördüğü duvarları yıkma
ya hazırdır. Bekledikleri tek şey, şizofrenlerin artık 
tedavi edilebildiklerini ve buna bağlı olarak sosyal 
ve ekonomik sürece rahatlıkla katkıda bulunabil
diklerim D'zzat yaşamın içinde izlemek, görmek, 
buna tanık olmaktır. Toplum ikna olmaya hazırdır.

Çalışmalarımızın ortaya koyduğu bir diğer 
gerçek, kadınlarda akıl hastalıklarını damgalama 
eğiliminin erkeklerden daha az olduğudur. Bu ve
riye dayanarak, işyerlerinde, hastanelerde ve şi
zofrenlerin yaşama girme sürecinde önem taşı
yan kurumlarda, onların yönetiminde ve bakımla
rında kadınlara öncelik vermenin yerinde olacağı
nı düşünmekteyiz.

Damgalamanın hastalığın ilerlemesinde 
etkisi vardır

Damgalanma korkusu hasta ailelerinde, in
sanlardan zarar görme kaygısına ve toplumdan 
utanç duygular içinde uzaklaşmaya yol açmakta
dır. Hastalık konusundaki bu sessizliğin sonucun
dan devlet de rahatsızlık duymamaktadır. Şizof
reni konusunda kimsenin açıklama yapmaktan 
hoşlanmadığı bir vakıadır. Bu durum, devlet poli
tikasına dahi yansıyabilmektedir. Araştırma büt
çelerinde, diğer hastalıklara ayrılan oranla şizofre

Bu korkunun izlerine pek çok yerde, hatta 
psikiyatrik kurumlarda bile rastlamak olasıdır. 
Mental bozukluğu olan insanlar bazen büyük ku
ruluşlarda kapalı kapılar, demir parmaklıklı pen
cereler ve yerleşim alanlarının dışında kurulmuş, 
depo hastanelerinde tedavi edilmektedirler. Tes- 
bit yeleği denilen deli gömlekleri ve uygun dona
nımlı odalar kullanılmaktadır. Bu korkudan dolayı, 
mahkemeler gerektiği zaman şizofrenlen bir akıl 
hastanesinde zorunlu tedavi altına almaktadır. 
Medya ise eski inanışları sürdürmekte ısrarlıdır.

Hastalıktan korkma

Psikiyatri, tıbbın en son gelişen dalıdır. Bu bi
lim sayesinde yüz yıllar sonra, mental hastalık da, 
su çiçeği, kanser veya soğuk algınlığı gibi bir has
talık olarak tanımlanmıştır. Ama. büyücü ve cinci
lerden tıp doktorlarına geçiş surecinde, damga
lanma sadece kısmen azaltıiabilmıŞtir. Toplun- 
hâlâ hasta؛.ktan, hastaneden, doktoraan. tedavi
den korkmaktad'r.

Bilinmeyenlerden korku

İnsanlar anlamadıkları şeylerden korkarlar ve 
anlamadıkları zaman terörize tahminlerde bu
lunurlar. Bazı kültürler mental hastalıkların “şey
tan işi” olduğuna inanırken, bazıları da ahlaki de
ğerlerin eksikliğinden kaynaklandığını düşünürler. 
Mental hastalığın nedenlerini öğrendikçe, bu gibi 
yanlış inançların birçoğu yitip gitmektedir.

Nitelikli sağlık eğitimi programları, bu yanlış 
anlaşılmaları ve bu batıl inançları düzeltmeye yar
dım edebilir. Psikiyatrik tedavi programını akıl- 
hastanelerınden ziyade normal hastanelerde uy
gulayarak, hastanın hastalığı konusudaki önyargı
sını yenmesine yardımcı olunabilir. Yine şizofreni 
vb. psikiyatrik hastalığı olanlara iş bulma olanak
larının artırılması ve çalıştıkları yerde, toplumla ile
tişimlerini kesmeye izin vermeksizin, insanlarla
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Filmlerde ve medyada şizofreni hastalarının 
gözlerinde şiddeti çağrıştıran bakışlar resmedilir. 
Bu nedenle, toplumdaki milyonlarca kişi şizofren
lerin kötü olduğuna inanmaktadı. Örneğin, pek 
çok yayın normal bir insanın cinayet işlediğim bil
dirmez. Oysa, gerçekte cinayetlerin çoğu normal 
(!) kişilerce işlenmektedir. Buna rağmen bir şizof
ren cinayet işlediği zaman, biz şöyle konuşuruz, 
“Bir şizofren eşim doğradı...” Ama “normal kişi 
eşim doğradı” demeyiz. Medyanın şizofreni hak- 
kındaki önyargıda gerçekten önemli bir payı var
dır. Halbuki, psikiyatrisi T. Lunde'un kitabında

belirttiği gibi, şizofrenlerin cinayet işleme oranı, 
topluma kıyasla daha azdır. Görünen o ki, şiddet 
sıradan insanlarda daha fazladır. Hikâyelerdeki 
katiller çoğunlukla “ruh sağlığı" açısından normal 
insanlardır.

Belki de bu düşünüş biçimi toplumun psiko
lojik bir refleksidir. Şöyle ki: Cinayet işleyen in
sanların özel durumlarını bilmeden bunlara “deli" 
denmektedir. Çünkü, cinayet çılgın bir durumu 
tanımlamakta, bu da ruh sağlığı normal olan in

ni için sağlanan olanaklar yok denecek kadar az
dır. Amerikan hükümetinin, benim orada bulun
duğum yıllarda, sadece bir kurumda AIDS için 
ayırdığı yıllık bütçe 2 milyon dolar iken, aynı kuru
mun nöroleptikler üzerinde çalışma yaptığımızı la- 
boratuvara ayrılan miktar yalnızca yılda 100 bin 
dolar idi. Bu veriler, Kanada’dakıler ile de uyum 
göstermektedir. O nedenle, devletin ruh sağlığı 
politikasının belirlenmesinde şizofrenler, aileleri 
ve konuya duyarlı herkesin etkin rol oynaması ge
rektiği açıktır.

şizofreni ve 
şiddet 
hakkındaki 
öyküler ve 
yanlışlar

Şizofreni hakkında uydurulan ve şiddet un
suruyla zenginleştirilen pek çok öykü, yanlış dü
şünce ve inanış vardır.

Şizofreni, dünyada en çok yanlış anlaşılan 
hastalıklardan birisidir. Birçok insan bunun kişilik 
ayrışması anlamına geldiğine inanır. Bu doğru de
ğildir.

Şizofreni kavramını ilk kez, 1911 yılında psi
kiyatrisi Eugen Bleuler kullanmıştır. Yunanca'da 
schizophrenia, schizo (ayrışma) ve phrenia (düşü
ne) kavramlarının bir araya gelmesinden oluş
maktadır. Bleuler bununla, algı ve gerçek arasın
daki bölünmeye değinmekteydi. Günümüzde bir
çok psikiyatritst bu terime yanlış anlaşıldığı için 
itiraz etmektedir.

Hiçbir yayın normal b ir insanın cinayet işlediğini 
bildirmez, ©ysa planlanan cinayetlerin %95’inin 
normal insanlarca yapıldığı hatırdan çıkarılmamalıdır.
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Ç^nenmesine neden olan öyle bir faktör vardı ki, 
bir türlü denetlenemiyordu. Bu, akıl hastalığı idi 
Dolayısıyla, akıl hastalarının ilkel topluluklarda 
damgalanmak suretiyle soyutlanmaları doğal bir 
zorunluluk oluşturmaktaydı. Bu kısa antropoljik 
varsayım, o dönemlerde birbirinden farklı ortam- 
larda yaşayan toplumların, birlikte yaşama zorun- 
luğu ve oluşturulan kuralların katılığı konusunda, 
sahip oldukları doğal zenginlikler oranında farklı- 
lıklar göstermelerini ve bunun akıl hastalıklarına 
yansımasının değişik topluluklarda değişik tarih- 
sel dönemlerde değişik faktörler içermesini belirli 
ölçülerde izah edebilmektedir. “Deli damgası’’, 
tarihsel temellerin yanı sıra bir dizi ekonomik, 
sosyal, politik ve başka bir çok belirleyenlerden 
etkilenmektedir. Dolayısıyla, bu nedenden toplu- 
ma ve diğer insanlara kırgınlık duymak yersizdir. 
Zaten, aslında tüm toplum bundan dolayı vicda- 
nen rahatsızdır. İnsanları akıl hastası diye damga- 
lamanın anlamsız olduğunu pek çok kişi duyum- 
samaktadır. Ancak, toplumun bundan tümüyle 
vazgeçebilmesi için bilimsel ve sosyo-ekonomik 
bir sürecin yaşanması gerekmektedir. Doğrusu, 
böyle bir sürece girildiği de bir gerçekir.

Öncelikle bilimsel gelişmeler artık şunlacı 
açıkça ortaya koymuştur:

7. Akıl ve beyin aynı şeylerdir.

2. Beynin temel işlevi bilgi-işlem yapmaktır.

و . Beyin ,bireyin geçmiş yaşantısında elde et- 
tiği deneyimler sonucunda meydana getirdiği “in- 
ternal-representasyonlar"dan yararlanmaktadır. 
Bir başka ifade ile kişi, yaşamı boyunca öğrendiği 
şeyleri beyninde depolomakta سه ٧٠ امو/  sürekli 
kullanmaktadır.

4. Davranış ve beyin işlevleri arasındaki ilişki; 
moleküler ve nöronal düzeyden başlayarak, nöral, 
network ve entegre nöral sistemler aşamalarında,

sanları bu olaylardan sıyırıp atmaktadır. Oysa, 
planlı cinayetlerin %95’inin normal insanlarca ya
pıldığı akıldan çıkarılmamalıdır.

Harvardlı psikiyatrisi Patrick O’Brien şizof
reni hastalığı olan insanların birçoğunun şiddetin 
karşısında olduğuna, bunların kötülüklerden ka
çan ve korkan kişilikte insanlar olduklarına dikkat 
çekmektedir. Brien, konuya şöyle yaklaşmıştır: 
“Eğer kişi şiddete yatkın ise, şizofreni, özellikle de 
paranoid şizofreni, bu durumu kötüleştirebilir; 
ama siz, sakin bir kişi iseniz, bu hastalık şiddet 
eğilimi açısından hiçbir etki yapmaz. Burada akıl
dan çıkarılmaması gereken önemli şey; şizofreni 
ile şiddetin birbirinden oldukça farklı durumlar ol
duğudur,”

Ancak, eğer bir kişinin zaten şiddet hikâyesi 
var ise durum çok farklıdır. O zaman önlemler al
mak için sağlam bir gerekçe Oluşmaktadır. Böyle 
bir durumaa bile, akıl sağlığı bozuk kişiden kesin
likle korkulmamalıdır. Çünkü, o durumda korkan 
ve korkutan zarar görebilir. Yanı, hastayı korkutan 
veya ondan korkan risk altındadır.

Burada şizofrenlerin ve onların ailelerinin asıl 
bilmeleri ve anlamaları gereken, "deli damga
sının kendi kişiliklerine yönelik bir şey olmadığı
dır. Bu olgu, bütünüyle sosyolojik bir sorundur. 
Kökenini tarihin derinliklerinden, hatta ilk çağlar
dan almaktadır. Tahminen, hastalıkların dramatik 
biçimde ortaya çıkması nedeniyle hakkında hiçbir 
bilimsel bilgiye sahip olmadıkları bu durum karşı
sında, o dönemin insanları önce korkuya kapıldı
lar. Doğa karşısında yaşam alanını kurmak ve ko
rumak konusundaki donanımın yetersizliği, doğal 
yasalara uygun olarak, insanları birlikte yaşamaya 
zorladı. Yaşam koşullarının zorlaştığı dönemler
de, birtakım katı disiplinlerin uygulanması zorun
luluğu ortaya çıktı. Kuralları çiğneyenlere karşı 
denetleme yöntemleri geliştirildi. Ancak kuralların
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sılden nesile genetik düzeyde aktarılır. Biyolojik 
bilimler için eksen niteliği taşıyabilecek denli bü
yük bir felsefe olmakla birlikte, Darwin, akıl-be- 
den ikilemi konusunda çok kesin ifadelere sahip 
değildir? Aslında, nörobiyolojının temelinde hüc
relerin yattığının, 1839'a dek, henüz daha teori 
düzeyinde bile dile getirilmemiş olması göz önü
ne alınırsa, Darwinizm ve yukarda sözü edilen di
ğer düşünüş biçimlerinin içerdiği eksiklikleri anla
yışla karşılamamak elde değildir. Beyinde özel iş
levi olabilecek bir hücrenin var olabileceği, ilk kez 
Theodor Schwann tarafından 1839'da kuramsal 
olarak dile getirilmiştir. Bunun ardından nöron’un 
varlığını görrebilmek için insanlar daha bir 30 yıl 
beklemek zorunda kalmıştır. Nihayet 1870’de ilk 
kez Camillo Golgi ve Santiago Ramonn Cajal, 
beyin içerisinde bireysel nöronların olduğunu or
taya çıkarabilecek bir boya hazırlamayı başarmış 
ve böylece insan beyninin nöronlardan oluştuğu 
ortaya konmuştur. Söz konusu ilkel denebilecek 
tekmk. daha uzun yıllar tek seçenek olarak kulla
nılmış ve nihayet, 1886 yılında insanın sinir siste
minin anatomik bir bütünlük içerisinde olduğu or
taya konabılmiştir.

Beynin anatomik ayrıntıları henüz tam anla
mıyla bilinmemekle beraber, günümüze dek elde 
edilen verilerin hiçbirisi, yukakırda sözü edilen 
bütünselliğe ters düşebilecek nitelikte olmamıştır.

Sinirbilımdeki bu gelişmeler, günümüzün 
“holistik", çağdaş psikoloji anlayışını ortaya koy
muş ve her yeni bilimsel gelişme bunu güçlendi- 
regelmiştir. Bu dönemin önemli bazı görüşlerini 
de kısaca özetlemek gerekirse, hemen ilk akla 
gelen adlar; Watson, Thorndike, Hebb, Lashley 
vb. olmaktadır. Örneğin; Watson, 1913 yılında 
yazdığı bir yazıda (Psychological Review) şunları 
söylemektedir: “Behaviorist açıdan bakıldığında, 
psikoloji, tümüyle objektif ve deneysel temellere

çağdaş bilimsel yöntemlerle araştırılabilir ve anla
şılabilir.

Burada dört maddeyle özetlenen çağdaş 
psikoloji anlayışına kolay ulaşılmamıştır. Konuyu 
tarihsel süreç içerisinde şöyle kısaca bir gözden 
geçirecek olursak, örneğin Descartes’ın "Cartesi- 
an Dualism"inin etkili olduğu bir dönem görürüz. 
Nativizm de denilen bu düşünüşe göre, insanoğ
lu yaratılıştan birtakım bilgilerle donatılmıştır Ör
neğin; “Tanrı" kavram, “ben” kavramı, hatta bazı 
temel geometrik aksiyomlar İnsanlarda yaratılış
tan vardır; sonradan öğrenilmez. Yine akıl, önce
den kestirilebilecek, düzenli kural ve kanunlarla 
açıklanabilecek bir işleyişe sahip değildir. Akıl ve 
beyin, akıl ve beden ayrı şeylerdi. Buna karşın 
Empiricism olarak bilinen düşünüş, insanların 
dünyaya bütünüyle masum ve hiçbir kavrama sa
hip olmaksızın geldiğini ileri sürmektedir. İnsanlar 
sahip oldukları bütün düşünceleri doğrudan ya da 
dolaylı birtakım kişisel deneyimlerle elde ederler. 
Doğumda beyaz bir sayfaya benzeyen 11akıl", sü
reç içerisinde, deneyimlerle sağlanan fikir ve bil
gilerle dolar. Fikirler, çağrışımlar (associatıons) 
sayesinde ortaya çıkar. Akıl, önceden kestirilebilir 
refleks vb. birtakım yasalara dayalı olarak çalışır. 
Her ne kadar günümüzün çağdaş anlayışına ya
kınlık gösterse de, Empirisistler de, akıl-beden 
ikileminden kurtulabilmiş gibi gözükmemekte, yu
karda sıralanan anlayışları “aklın" işleyişi olarak 
tanımlamaktadılar.

Ardından Darwinist düşünüşün ortaya çıkışı
na tanık oluyoruz. Söz konusu düşünüşe göre, 
içerisinde yaşadıkları doğa koşullarına en iyi ayak 
uyduran bireyler hayatta kalmakta ve bunlar ken
dilerinden sonra gelen nesillere genlerini aktar
maktadırlar, Davranış özellikleri, duygusal dışavu
rum karakteristikleri ve zekâ da, tıpkı diğer fizik
sel özellikler gibi, evrimsel süreçten geçer ve ne-
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kuşku ile bakılmasını gerektirir. En azından, psi- 
kodinamikler gözardı edildiğinde, bilinmezlerle 
dolu insan beynine dair bir çok fenomen gözden 
kaçacak, psikobiyoloji gözardı edildiğinde ise gü
nümüzün büyük biyoteknolojk gelişmelerinden 
yararlanma olanağı ortadan kalkacaktır. Bu risk
ler, hem uygulamacı ve hem de bilim emekçisi 
için katlanılabilecek türden değildir.

Özetle, psikoloji ve psikiyatride, eskiden ruh 
ya da akıl olarak tanımlanan şeyin, söz konusu 
belirleyenlerin bir ortak paydası olarak aslında 
,'beyin'' olduğu bilinmekte ve beynin de holistik 
anlamda analiz edilmesi gerekmektedir. Çünkü, 
beyni anlamak, onun işlevlerini, anatomisini ve bi
yokimyasını parçalar halinde ele almakla müm
kün değildir.

Günümüzde bilim emekçilerinin elinde, yuka
rıda da değindiğim gibi, son derece değerli birçok 
metodoloji vardır. Bunlardan özellikle elektrofiz- 
yolojik metodolojinin avantajlarına değinmiştim. 
Söz konusu bilimsel yöntem, beynin işleyişini bir 
bütün olarak yansıtmaktadır. Dolayısıyla, psiko- 
elektrofizyolojik metodolojilerin, insanın kendisi 
ve içinde yaşadığı sosyal, ekonomi, politik ve di
ğer tüm koşullar arasındaki diyalektik dengeleri 
ortaya koymakta, spekülasyonlardan ve metodo
lojik hatalardan uzak kalmak kaydı ile, önemli bir 
avantaja sahip olduğu açıktır.

“Deli damgası"nı anlamsızlaştıran, toplumda 
vicdani rahatsızlığa yol açan bir diğer önemli ge
lişme, psikofarmokoloji ve psikoterapi gibi tedavi
ye yönelik önemli gelişmelerdir. İnsanlar bu has
talıkların da diğerleri gibi tedavi edilebildiklerini, 
en azından kontrol altında tutulabildiklerini gör
mektedirler. Tedavi sürecindeki bir şizofrenin top
lumsal işlevlerini yerine getirebildiğine sıklıkla ta
nık olunmaktadır.

dayalı olan doğal bilimlerin bir üyesidir.” Ancak- 
VVatson, insanı, salt etki-tepki sürecinde ele al
makta ve dolayısıyla çağdaş bir çıkış yapmakla 
birlikte, pek çok insani fenomeni açıklamakta 
güçlük çekmektedir. Buna karşın psikolojiyi doğal 
bilimler kategorisine alma çabası ve bu yöndeki 
çok değerli bazı deneysel çalışmaları ile günümü
zün anlayışına adeta bir açılış yapmıştır. Ardından 
Thorndike “connectionistic” düşünüşü destekle
yen, örneğin, öğrenme sürecinde “deneme-yanıl- 
ma" (operant şartlanmajnın yeri, davranışlar üze
rinde başarı ve başarısızlığın yeri gibi süreçleri or
taya koyan önemli çalışmalara imza atmıştır. Böy- 
lece bireysel anıların ya da bir başka ifade ile “ in- 
ternal representasyon"؛arın, behavioristik analiz
lerde kullanılan etKi-tepkı ؛şk'S'nûekı farklılıkların 
nedeni olab؛؛eceğır ؛ göstermiş ve ps؛ko؛ojı bilimi
ni daha gerçekçi D.r düzeyae e؛e almaya olanaK- 
sağlamıştır Hebo. nörolojide iki nöronun birbirle
ri üzerinde fizyolojik etkiye sahip olabileceğini or
taya koymuş ve böylece nöroanatomideki geliş
meler nörofizyolojide ilerlemeler yol açmıştır. Ar
dından reductıonistıc görüşlere, yani her beyin 
bölgesinin oır mental işlev için özelleştiği gibi 
spekülasyonlara karşı, Lashley ,‘engram” kavra
mını ileri sûrmuş ve görüşünü destekleyen önem
li bazı deneysel çaışmalar yapmıştır. Buna göre, 
hafızayı sinir sisteminin izole bir yerine özgü bir 
işlev olaraK kabullenmek olası değildir. Belki de 
beynin belli bölgeleri öğrenme ve öğrenilen şeyle
rin saklanması için temel işlev görüyor olabilir, 
ama işleve katılan diğer pek çok bölge olduğu da 
bilinmektedir. Son aşamada, söz konusu tüm 
bölgeler işlevsel düzeyde ele alındığında, birbiriy- 
le denklik taşımaktadır. Engram. işlevsel bir ünite 
olup ilgili tüm beyin alanlarını kapsamaktadır.

Sonuç olarak insan holistik bir perspektifle 
ele alınmak zorundadır. Başka türlü bir yaklaşım, 
insan hakkında ileri sürülen bilgilerin bilimselliğine
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Her şey bir yana, "deli damgası” en çok şi
zofrenlere ve yakınlarına zarar vermektedir. Dola
yısıyla, sürecin hız kazanabilmesi için en başta 
onların çaba göstermeleri gerekmektedir. Tabii k> 
böyle bir girişimde, yanlarında birçok dostun ol
duğunu hemen göreceklerdi. Hiç kuşkusuz, bun
ların başında, ruh sağlığı alanında çalışanlar ve 
sonra aydınlar, eğitimciler, bilim emekçileri ola
caktır. Böylece, işaret ettiğim sosyal, bilimsel ve 
ekonomik dinamiklere dayalı gerçekçi stratejiler 
belirlenebileceKtir. Her halde ilk çözümlenmesi 
gereken şey, sosyal devlet anlayışı içerisinde tüm 
insanlara eşit ruh sağlığı hizmetinin götürülmesini 
sağlamak olmalıdır. Ayrıca, zorunlu eğitim yılların
da çocuklara ve gençlere ruh sağlığı ve hastalık
ları konusunda gerçekleri anlatmak gerekmekte
dir. Yine, şizofrenler ve diğer psikiyatrik hastalar 
için iş olanaklarınının geliştirilmesi ve sağlıklarının 
çalıştıkları işyerlerinde güvence altına alınması 
için organizasyonla yapılmalıdır. Bu vb. daha bir
çok olumlu gelişmelere yol açmak, şizofrenler ve 
yakınları için gerçekten olasıdır. Sahip oldukları 
potansiyel, kamuoyu ve ekonomik gücün politi
kacılar üzerinde etkili olabileceği söylenebilir.

Önemli olduğuna inandığım için, bir kez da
ha anımsatmak isterim ki, "deli damgası’؛ şizof
renler ve yakınlarının kişliklerıne yönelik bir şey 
değildir. Tamamen sosyolojik bir sorundur. Sorun 
tarihsel, ekonomik, sosyal, politik ve başka birçok 
belirleyenden etkilenmektedir. Dolayısıyla, bu 
nedenle topluma ve diğer insanlara kırgınlık duy
mak yersizdir. Aksine; toplum da, bu nedenle, 
vicdanen rahatsızdır ve sorunun bütünüyle or
tadan kalkması için şizofrenlere ve yakınlarına, 
öncülük edecekleri her türlü girişimde destek ver
meye hazırdır.

Konuyla ilgisi olan bir başka önemli nokta da, 
psikiyatride sözü edilen bilimsel gelişmelere bağ
lı olarak, psikiyatrik hastalıkların sanılandan çok 
daha fazla ve çeşitli olduğunun ortaya konmuş ol
masıdır Bu konudaki gelişmelerin, artan iletişim 
olanakları nedeniyle toplum tarafından izlenilebilir 
olması, toplumun azımsanmayacak bir çoğunlu
ğunda, kendilerinde de şu ya da bu ad altında bir 
ruh sağlığı sorunu olduğu veya her an olabileceği 
bilincinin doğmasına yol açmaktadır. Böylece 
toplumda, şizofrenlerle ve ruh sağlığı bozuk olan 
diğer birçok insanla arasına ördüğü “deli damga
sı" adındaki duvarın içine bizzat kendisini hapset
mekte olduğu şeklinde ironik bir durum ortaya 
çıkmaktadır.

Tüm bunlar “deli damgası" adı verilen sosyo
lojik olgunun, varlığı için gerekçe oluşturan eko
nomik ve sosyal alt yapısını artık yitirmekte oldu
ğunu göstermektedir. Bu, ayrıca, damgalanma
nın sona ermesi için bizzat toplumun hazır oldu
ğuna işaret emektedir.

Yukarıda, şizofreni vb. diğer psikiyatrik beyin 
hastalıklarının araştırılması için ekonomik destek 
yetersizliğinden söz etmiştim. Ancak, öyle anlaşıl
maktadır ki, bu sorun da çözüm yolundadır. Şöy- 
leki: Akıl hastalıklarına yönelik kamuoyunun işaret 
ettiğim doğrultuda gelişiyor olması, toplumu, ruh 
sağlığı konusundaki talebini açıkça dile getirme 
yolunda cesaretlendirmektedir. Söz konusu tale
bin açıkça ifade edilmesinden en çok ilaç sanayii 
yararlanmaktadır. Dolayısıyla ilaç sektörü talebin 
armasıyla birlikte ciddi bir ekonomik güç haline 
gelmektedir. Tabii ki. söz konusu gücün, “deli 
damgası”nın kaldırılması için elinden geleni yap
ması sürpriz olmayacaktır. Sonuçta elde edecek
leri kârları şöyle bir hayal etmek bile, bunun ne 
denli büyük bir olasılık olduğunu anlamak için ye
terli olacaktır kanısındayım.



yaşantı/anlatı
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İSİMSİZ

arı içtikten sonra elimde, yüzümde, çenemde ka؛
sılmalar oldu.

Belli bir süre yerimde duramıyordum ben de 
yürümeye başladım. Fakat kendi kendime içim
den “bu hastalığı yenmelisin, yen bu hastalığı 
yen” diye içimdeki bene seslendim. Uğraşı salo
nuna girdim kendime kaşkol örmeye başladım. 
Arkadaşlarımı aradım, arkadaşlarım bana biraz 
değişmişler gibi geldi ve istenmeye başladım. Yü
züme alık alık bakanlarla değil de havadan sudan 
konuşanlarla konuşmaya başladım. Fakat konuş
malarımda onlarla ilgili şüphelerimden bahsetmi
yordum. Kendi kendime entrikalar çevirmeye 
başladım ve sonunda yine kendi kendimi kandır
dığımın farkına vardım. Takip edildiğimi hissetti
ğim o an o kişiye doğru dönüp “beni birine ben
zettiniz galiba" diye sordum fakat o kişi beni tanı
mıyordu ben de kardeşimin sözünü tutup “bu da 
geçer" demeye kendi kendime telkinler vermeye 
başladım. Fakat ilaçlarımı içmiyordum, içtiğim za
manlarda yüzümdeki mimikler kaybolmaya başlı
yordu. Ağlamak istiyor ağlıyamıyordum, gülmek 
istiyor gülemiyordum. derken ikinci kez atak ge
çirdim. Ailem apar topar okuduğum şehre geldi.

Aldığı nefesin kıymetim bilen herkese merha
ba. Şimdilik rumuz kullanıyorum ilende bu sıkıntı
mı aşacak cesaret bulursam ismimi seve seve 
açıklayacağım.

Benim hastalığım insanca pek insanca bir 
sebepten yakınlık duyduğum birini seni seviyo
rum demekle başladı. Hastalığım sırasında davra
nışlarımda, düşüncelerimden kendimin değil de 
başkalarının sorumlu olduğu kanısına vardım ve 
bunu da davranışlarıma yansıttım. İnsanlara kin, 
nefret, öfke duydum. Kendimi değilde çevremde
kiler¡ değiştirmek için çabaladım hatta bana yar
dım eden doktoru bile suçladım. Ona yaşadıkla
rımdan değil de başka insanların davranışlarından 
söz ettim. İlaçlarımı içmedim, hastaneye yattım, 
gerçi bu süreci de iyi kullanamadım, ilaçlarımı di
limin altınaa sakladım. Fakat elimi, yüzümü yıka
dığımda aynaya bakma fırsatı buldum, ne kadar 
bakımsız olduğumun farkına vardım. Sonra bu 
doktorlar ve hemşireler de böyle kapalı bir me
kanda kalmak istemezler bunun bir amacı olmalı 
fikri aklıma geldi. Daha sonraları kendi hemşirele
rimin zoruyla banyoya girdim. Hastaneye yattık
tan 10 gün sonra ilaçlarmı içmeye başladım. İlaç-



Şizofreni yazıları, bahar 2001, yıl 2, sayı 2

Yalnız başına dışarı çıkamadığım için arkadaşımın 
evine sığınmıştım, sokağa çıktığım vakit geldiğim 
yönü unutuyor kayboluyordum, ben de taksiye 
atlayıp elimdeki adresi şoföre verip sığındığım ar
kadaşa geldim. Ailem oradaydı. Apar topar has
taneye geldik. Doktor yarısı içilmiş ilaçlara baktı 
ve gözlerini gözlenme dikti içimdeki öfkeyi onun 
gözlerinde gördüm ve atın ölümü arpadan olsun 
deyip ilaçlarımı içmeye başladım. İlaçlarımı içme
den evvel kendi densizliğim bana boşuna geçen 
iki yıla mal oldu. Kaydımı dondurdum. Eve gel
dim, ilaçlarımı düzenli alıyordum. Genel düşün
mekten özel düşünmeye başladım. Her insanın 
tepkisinin farklı olduğunu eve gelen misafirlerden 
anladım. İlk iş kolonya ikram etmekle başladım, 
daha sonra çaylar, kekler yapmaya başladım. İs
tediğim zamanlarda ev temizliği yaptım. Televiz
yondan sinyal geldiği hissine kapıldığım an kanal 
değiştirdiğimde bana rahatsızlık veren durumları 
değiştirmenin kendi elimde olduğunu hissettim. 
Bana güven veren arkadaşlarımla beraber oluyor
dum. Daha sonraları kin, nefret duyduğum kişile
re gülümsemeye başladım. Kardeşimin benim 
için döktüğü gözyaşından ben de duygulandım 
ve ağladım ama bu dökülen gözyaşları sevinç 
gözyaşlarıydı artık iyileşmiştim.

Beni eski halimden daha iyi hale getiren dok
torum Sayın Başaran Demir Bey'e ve aileme son
suz teşekkürler.
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ama sakın üzülme
Deniz AYBAŞ•
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Herkes seni sever 
Üstelik de över 
Ama herkesin önünde 
Herkesin önünde olunca 
Durum değişir tabii 
Heyecanlanırsın hemencecik 
Okuyamazsın, kekelersin 
Herkes sana güler 
Küçük düşersin 
Ama bilirsin ki 
Onlar kendini küçük düşürür 
"Hah, hah, hah"
Diye sesler, seni üzer 
Tabii ki bilirsin 
O gülüşlerin 
Seni kandırmalarına 
İzin vermeyeceğini 
Ama bazen verirsin 
Ağlarsın çabucak 
Gözlerinden düşen yaşlar 
Sahici mi bilemezsin 
Arkadaşların
Seni teselli etmeye çalışır 
Bazen teselli edilirsin 
Bazen edilemezsin 
Ama ne olursa olsun sen 
Hiçbir şeye aldırma 
"O senin görüşün” de 
Ama sakın üzülme

'  TED Ankara Koleji, İlköğretim 3-D
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korkulu düşler

Dilek EROĞLU

Onlarla oynamaya başladı. Şurda uzakta du
ran adamı aldı, en öne oturttu. Şurda yakında du
ranı aldı en arkaya. Sağdakini aldı sola, soldakinl 
aldı sağa. Aşağıdakini yukarı, yukarıdakini aşağı. 
Kendi sınıfının içinde duran adamları gönlünce 
değiştirdi, Kendi yerini bulamadı. Hep oturduğu 
sırasını değiştirdi, olmadı. Gene kendi yerine geç
ti. Bu kez oldu. Düşündü, bu defa ağlamaya baş
ladı. Ağladı ve sonunda ağlayarak uyuyakaldı.

Uyanıkkenki düşünceleri korkulu düşünüşler 
olarak uyuyakaldı. Uykusunda düşündü, ağladı. 
Ve ağlayarak uyudu.

Not:

‘‘Uyudum ve rüyamda hayatın mutluluk ol
duğunu gördüm.

Uyandım ve gördüm ki hayat görevdir.

Çalıştım ve anladım ki görev mutluluktur. "

H. Sel ve

Çocuk geceyarısı korkuyla uyandı. Müthiş bir 
korkuydu bu. Büyüme korkusu... Sanki eli uzu
yordu, sanki ayağı uzuyordu. Büyüyordu. Birden 
durdu. Takıldı birşeye... Düşündü... Büyüyen ney
di? Düşünceleriydi. Öyle miydi? Düşündü. Hayır, 
düşünceleri değildi. Çevresindeki insanlar büyü
yordu.

İnsanlar... İnsanlar mıydı büyüyen? ... Belki, 
evet , insanlar...

Kocamandılar. Yüzleri korkunçtu. Ağız
ları vardı. Burunları vardı. Hepsi üstüne hücum 
ediyorlardı. Bazen gülerek, bazen ağlayarak, ba
zen sorular sorarak, bazen yaşamını sorgulaya
rak. Takıldığı birşey vardı.

Müthiş bir ağlama isteği vardı içinde. Ağlaya- 
madı. Kızdığı birşey vardı. Düşündü. Bu kez kolu 
bacağı küçülmeye başladı. Küçüldü, küçüldü. 
Küçülen neydi? Birşeye takıldı. Kafası küçücüktü 
artık, elleri, ayakları...

Sonra insanlar çıktı yeniden ortaya ama bu 
kez hepsi küçüktü.





ŞİZOFRENİ 
HASTALARI J r f r  
VE YAKINLARI ٠١١ 
DAYANIŞMA DERNEĞİ

şizofreni
Aile dernekleri neler ya- 

pıyorlar? Gelişme için uğraş 
veriyorlar. Bu büyük bir söz.
Fakat gerçekte ne yapıya- 
lar? ٥٨١^٢  toplumu eğitiyor- 
lar, onlar aileleri eğitiyorlar 
ve inanamazsınız fakat on- 
lar, profesyonelleri eğitiyor- 
lar. ¥ani bilgi akışı iki yönde 
٠١٧٧٠٢. Sadece doktorlar- 
dan öğrenmiyorsunuz, dok- 
torlar da ailelerden öğreni- 
yorlar. Ruhsal hastalığı his- 
sedebilme yeteneklerini ge- 
liştiriyorlar ve başka insan- 
ların neler düşündüğünü öğ- 
reniyorlar. Aileler tekrar tek- 
rar mesajlarını veriyorlar.
Ben de mesaj olarak davul- 
ların devamlı çalınması ge- 
rekli diyorum.

Politikacılara mesajınızı 
bir defa, iki defa, üç yüz de- 
fa verin ve davulun sesi yeri- 
ne ulaşsın. Coca Coia iyi sa- 
tıyorsa reklamları ^ok yaptı- 
ğı içindir. Davanızı duyurun.
Reformların, sosyal reform- 
ların yapılması için hüküme- 
te çağrıda bulunmak gerek- 
li. Sizin için çizilmiş ^erçe- 
venin ötesine geçtiğinizde 
reformlar gelir. Aile dernek- 
leri bina, kulüp, sığınma yeri 
؟ ağlıyorlar, iş buluyorlar.
□yeleri için güç kazanıyor-

Diana O G G A T T
Dünya Şizofreni B irliğ i Başkanı

Ş İ Z O F R E N İ  H A S T A L A R I  V E  >  إ
YAKI NLARI  D A YA N I ŞMA  DERNEĞİ  ^
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