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Şizofreni yazıları, kış 2000, yıl 1, sayı

başlarken
Kişilerarası ilişkilerine 
görünmeyen duvarlar ören, 
anlaşılması çok güç 
kırılgan benliklerin hastalığı.

şizofreni
Haldun SOYGÜR*

ülkemizdeki tüm şizofreni derneklerinin bir çatı al
tında toplanacağını umudediyoruz.

Şizofreni, toplum tarafından bilinsin, doğru 
anlaşılsın istiyoruz. Oysa toplumun büyük kesimi, 
şizofreni sözcüğünü, korku verici, tehtid edici, 
“delilik’Me eş anlamlı, dehşet uyandıran bir sözcük 
olarak algılıyor. Kuşaktan kuşağa aktarılan “deli” 
öykülerinin yargılayıcı, damgalayıcı hatta suçlayı
cı atmosferi de bu inancı pekiştiriyor. Bırakın sıra
dan vatandaşı, sağlık çalışanları bile bu önyargı
lara teslim olmuş durumda. “Deli” sözcüğü, genel 
sözlüklerin dar ya da sınırlı kapsamları içinde, ak
lını yitirmiş olan, akılsal dengesi bozulmuş olan, 
davranışları aşım ve taşkın olan, çılgınlık yapan 
gibi tanımlamalarla anılıyor. Günlük yaşamda ise, 
toplumu oluşturan “normal” bireyler, bu sözcüğe 
aşağılayıcı ya da küçük düşürücü nitelemeler 
yükleyerek bir bakıma hakaret aracı olarak kulla
nılıyor ve sözcüğü bir damgaya dönüştürüyorlar. 
“Damga” bir kez vuruldu mu, kolay kolay silinemi
yor ve “damgalananların” toplumsal hak ve çıkar
ları zedeleniyor. Bizler, ruh sağlığı çalışanları ola
rak, her türlü ayırımcılığa, o arada şizofreni hasta
larına uygulanan ayırımcılığa da karşı çıkıyoruz.

Niçin böyle bir yayın organına gereksinim du
yuyoruz? Bu dergi kimlere ulaşsın, kimler sesimi
zi duysun istiyoruz? Kimler sahip çıksın, paylaş
sın, geliştirsin? Nerelerde rastlansın bu dergiye? 
Kimler okusun? Kimler yazsın? Biz bir sivil top
lum örgütüyüz. Şizofreni hastaları ve yakınları ile 
ruh sağlığı çalışanlarının birlikte kurduğu bir der
neğiz. Bu noktada kısa bir tarihsel anımsatma 
yapmakta yarar var. 1996 yılında İstanbul’da “Şi
zofreni Dostları Derneği” kurulduğunda Türki
ye’de bir “ ilk” gerçekleştirilmişti. Aradan geçen- 
dört yıl içinde, 1997 yılında İzmir’de “Şizofreni 
Dayanışma Derneği” , 1998 yılında Ankara’da “Şi
zofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği” 
kuruldu. Aynı yıl, İstanbul Şizofreni Dostları Der
neği, büyük bir emek ve özveri ile uluslararası ka
tılımlı “Şizofreni Günleri” sempozyumunu yaşama 
geçirdi. 1999 yılında, İstanbul ve İzmir dernekleri, 
“Şizofreni Bülteni” adı altında birer yayın organı 
çıkarmaya başladılar. Toplantılar, hasta grupları, 
aile gruplan, yayınlar, broşürler, kısıtlı olanaklarla 
akıntıya karşı kürek çeker gibi gerçekleştirildi. Kü
çük adımlarla olsa da, ilerliyoruz. Samsun’da, 
Malatya’da kurumlaşma çabaları mevcut. Birgün

* Doç. Dr., SSK Ankara Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Ankara
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duyum, ه  kişinin yerine kendimizi keyabümemiz, 
o durumda onun duygu ve düşüncelerini anlama- 
ya çalışmamız demektir. Kendimizi bir şizofreni 
hastasının yerine koyabilmek çok güç bir eylem- 
dir. Çünkü hastalık süreci, diğer insanlara müp- 
hem, yabancı ve korkutucu gelir. Şizofreninin 
toplum tarafından doğru anlaşılması için büyük 
çabalar harcayan psikiyatrislerin önde gelenlerin- 
den olan Fuller Torrey bu konuda şunları söyle- 
miştlr: “Hastalığa yakalanmış olmak başlı başına 
kötü bir şeydir. الو  hastalığa hiç yakalanmamış 
olanlarımız, kendimize sormalıyız, e^e^ beynimiz 
bize oyun oynamaya başlasaydı, eğer başkalarının 
işitmediği sesler bize bağırsaydı, duygularımızı 
hissedebilme ve mantıklı düşünme yetimizi yitir- 
şeydik, neler yaşardık? Böyle bir durum herkes 
için kesinlikle tanınması ağır bir yük olurdu, üste- 
lik en yakınımızda bulunanlar, bizden uzaklaşıp, 
bizi gözardı etmeye başlasalardı, söylediklerimizi 
duymasalar, yaptıklarımıza önem vermeseler, bizi 
adam yerine koymasalar ٨e/e٢ hissederdik? En 

؟٥ ^ sevdiğimiz insanlar, günlük davranışlarımız- 
غ  utansalar, neler hissederdik?"

Kendimizi şizofreni hastasının yerine koyabil- 
mek, hastalığı anlamamıza izin verir. Hastalık an- 
!aşıldıkça, korku ve dehşet yaşantılarından uzak- 
laşıp, çözüm üretme şansı doğar. Bütün o ürper- 
tici sanrıların, varsanıların nihayet birer hastalık 
belirtisi olduklarını kavramak, acı ve üzüntü verse 
de, tedavi yolunda önemli bir değişimi başlatır. 
Bu, hastanın kişiliği ve iç dünyasını yok saymak 
anlamına gelmez. Tam tersi, onun gerçekten ya- 
ratıcı ve üretken süreçlerinin kımıldanmasına ola- 
nak tanır, □emeğimizin ve dergimizin en temel 
amaçlarından birisi, bu olanakları arttırmaya ça- 
lışmaktır. Derneğin bir odası ya da derginin bir 
sayfasının, bir şizofreni hastasının yaratıcılığına 
küçücük bir katkı sağlaması, hepimizin çabaları 
için en büyük ödül olacaktır.

Bu yayın organının şizofreniden etkilenen 
herkese ulaşmasını temenni ediyoruz. Şizofreni

Şizofreniyi, insanın kişilerarası ilişkiler ve gerçek
lerden koparak, kendine özgü bir içe kapanım 
dünyasında yaşadığı bir ruhsal bozukluk olarak 
tanımlıyoruz. Bu yalın ve bilimsel ifade hiç bir 
olumsuz atıf içermemekte, sadece bir tanımlama 
yapmaktadır. Adı ne koyulursa koyulsun, şizofre
ni, akıl hastalığı ya da başka bir sözcük, aslolan 
bu sürecin içindeki insanı anlamaya ve kendimizi 
onun yerine koymaya çalışmak olmalıdır. Şizofre
ninin tanımlanması ve tedavisinde büyük katkıla
rı olan bir bilim adamının, Silvano Arieti’nin şu 
sözlerine yürekten katılıyoruz: “Anlaşılması çok- 
güç bir insanı daha iyi anlamayı ve diğer insanlar
la tüm ilişkilerini koparmak istemesine karşın, 
onunla ilişki kurmayı öğrenebileceğimizi umuyo
ruz. Modern psikiyatri bilimi ve gönüllülerimizin 
buluştuğu yer, şizofreni hastası için yardımın va
rolduğu, daha ileri amaçlar için umutların beslen
diği ve harekete geçirildiği yerdir” .

Şizofreni, sanıldığından çok daha fazla görü
len, yaygın bir hastalıktır. Örneğin, Amerika Birle
şik Devletleri’nde her yıl 100.000 yeni şizofreni ol
gusu ortaya çıkmaktadır. Bu sayı, bütün dünya 
için, 1.5-3 milyon civarındadır.Yaşam boyu has
talığa yakalanma riski yaklaşık % 1 ’dir. Ülkemizde 
henüz nicel bir saptama yapılmamışsa da, bu 
hastalık için toplumlararası çok büyük bir yaygın
lık farkı olmadığı gözönünde tutularak, benzer bir 
yaygınlıktan sözedilebilir. Şizofreninin yaygınlığını 
vurgulamak üzere verdiğimiz bu sayılar, hastalı
ğın neden olduğu kişisel ızdırabı ifade etmede ye
tersiz kalmakta, özellikle, görece daha az iyileşen 
ya da tedaviye yanıt alınamayan hastalar için, sı
kıntı yıllar boyunca sürüp gitmektedir. Şizofreni 
hastasıyla aramızda sanki görünmeyen bir duvar 
vardır. Kişi, sanrıları ve varsanıları ile, bir anlamda 
kendisine yeni ve farklı bir dünya kurmuştur. O 
duvarı aşabilmenin ve onu anlayabilmenin biricik 
yolu, onu dinlemek ya da onunla olmaktır. Gerçek 
anlamda bir dinleme ise, ancak ilgi, sevgi göster
mekle ve eşduyum yapabilmekle olanaklıdır. Eş-
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arkadaşımıza kadar... Onlar elbette şizofreniyle 
içiçe yaşıyorlar, ama biz bir kez daha hatırlatmak 
istiyoruz. Her birimde sunulan hizmetin en ağır 
yükünü kaldıran psikiyatri asistanı genç hekimler, 
derneğimizin kuruluş sürecinde de önemli işlevler 
üstlendiler. Bu işlevin artarak sürmesini diliyoruz. 
Gerçek ve kalıcı bir ruh sağlığı hizmeti ancak ekip 
çalışması ile sağlanabilir. Eğer bu dergi, herhangi 
bir tıbbi ortamda görev yapan bir pratisyen hekim 
ya da aile hekimi arkadaşımızın aramıza katılma
sını sağlayabilirse; herhangi bir tıbbi ortamda gö
rev yapan bir hemşire arkadaşımızı psikiyatri 
hemşireliğine heveslendirebilirse ya da bir psiki
yatri hemşiresini dernekle bağ kurmaya motive 
edebilirse; ruh sağlığı alanındaki örnek kuruluşlar
dan biri olan Türk Psikologlar Derneği’ne üret
kenliğinin bir kısmını da şizofreniye yönlendirse 
ne güzel olacağını anımsatabilirse “sosyal bir 
devlet” olduğu her vesileyle vurgulanan ülkemiz
de seçilebilecek en zor mesleklerden olan sosyal 
hizmet uzmanları topluluğunun şizofreniye olan il
gisini arttırabilirse, epeyce “ iş yapmış olacaktır” 
diye düşünüyoruz.

Gelecek sayıda buluşmak üzere, sevgi ve 
saygıyla...

hakkındaki bilgi birikimimizi paylaşmayı arzu edi
yoruz. Bütün bunları merakımızı gidereci entellek- 
tüel bir egzersiz olsun diye değil, yaşamın tam 
içinde hastalıkla başa çıkma yollarını birlikte üret
mek için istiyoruz. Hastaların ve yakınlarının “ate
şin düştüğü yerde” olduklarını biliyoruz ve bu acı
yı paylaşarak azaltmak istiyoruz. Biz onunla uğ
raşmayı yadsıdığımız sürece, şizofreninin bireysel 
ve toplumsal bir sorun olarak boyutunun artaca
ğının farkındayız. Dayanışarak gücümüzü çoğalt
mak ve sağlık hizmetlerinin her aşamasında ruh 
sağlığına hak ettiği önemin verilmesini istiyoruz. 
Şizofreninin, yaygınlığı ve şiddetine karşın, top
lum tarafından çok az dikkat çekmekte olduğunu 
görüyoruz. Biliyoruz ki, tüm süreğen hastalıklar 
içinde en pahalıya mal olan hastalık şizofrenidir. 
Büyüme ve eğitim yıllarını olağan bir biçimde ge
çiren ve tam üretken olacağı sırada hastalanan 
bir insan, hem bireysel hem toplumsal anlamda 
ciddi bir sarsıntıya neden olur. Sorunun önemi 
yeterine¡ ortada olmasına karşın, şizofreninin, ruh 
sağlığı çalışanları için bile yeterince önceliğe sa
hip olmadığını görüyoruz ve bu aşamada, hepi
miz için içten ve üretken bir işbirliği zamanının 
geldiğine inanıyoruz.

Bu dergiye sadece profesyonel ortamlarda 
değil, her yerde rastlanmasını temenni ediyoruz. 
Bir diş hekimi muayehanesinin bekleme salonun
da, bir berber koltuğunda, metroda ya da halk ki
taplığında... “Damga”nın ancak böyle aşılabilece
ğini düşünüyoruz. Hayatın olduğu her yerde şi
zofreniyi telaffuz ederek, bu hastalıkla ilgili korku
ları yeneceğimizi umuyoruz. Peki, profesyoneller 
şizofreniye yeterli ilgi gösteriyor mu? Yeterli ol
madığı inancındayız. Bu dergi, öncelikle tüm psi- 
kiyatristlere ulaşsın istiyoruz. Fakültede öğrenci 
eğitimi ve bilimsel araştırmaların yoğunluğu için
de zaman sıkıntısı yaşayan bir öğretim üyesi ho
camızdan, anadoludaki “Akıl Hastalıkları Hasta
nelerimden birinde olanaksızlıklardan bunalarak, 
özveriyle ruh sağlığı hizmeti veren bir psikiyatrisi

51_____________
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araştırma

Şizofren Hasta 
Yakınlarının 

Dünyası:
nedensel 
atıflar, 
yükler ve 
umutlar
Nuray KARANCI*

yarıdan biraz azı ise umutsuzdurlar. Hasta yakın
ları sağlık personelinin hastalarına ilgi gösterme
lerini (% 28), hastaneye yatırmalarını (% 26), has
talarını iyileştirmelerini (% 17) ve kendilerine ilgi 
göstermelerini (% 15) beklemektedirler. Çalışma
nın bulguları hasta yakınlarının dünyaları, beklen
tileri ve onlara yaklaşımın nasıl olması gerektiği 
konuları ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Şizofren Hastaların Ya
kınları, Atıflar, yükler ve beklentiler.

ŞİZOFREN HASTA YAKINLARI’NIN
DÜNYASI: NEDENSEL ATIFLAR, YÜKLER
VE UMUTLAR

Şizofreni nedir? Onunla yaşamak nasıl bir 
şey? Çocuğunuzun “şizofren” tanısı alması, tanı
yı alana kadar geçen süre, farklı yorumlar, düzeli
yor gibi olması... umutların defalarca yeşermesi 
ve kuruması... yine de çocuğum iyileşir... tedavi 
edilebilir... tıp her şeye çare buldu... peki ama ya 
çocuğum eskisi gibi olmazsa? ... ya onun için ha-

OZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı şizofreni tanısı 
almış hastaların yakınlarının hastalık ile ilgili ne
densel atıfları, hasta ile birlikte yaşamanın getirdi
ği yükleri, sağlık personelinden beklentilerini ve 
hastanın geleceği ile ilgili beklentilerini inceleye
rek hasta yakınlarının dünyasını anlamak ve on
larla işbirliği sağlamada temel ihtiyaçlarını belirle
mektir.

Yöntem: Şizofreni tanısı almış 60 hastanın 
yakını ile görüşmeler yapılmış, görüşmeler teybe 
kaydedilmiş ve daha sonra verilen yanıtlar uygun 
katagorilerde gruplanmıştır.

Bulgular: Hasta yakınlarının verdikleri ne
densel atıflar stres verici yaşam olayları (%50), ai
le çatışmaları (% 40) ve hastanın kişilik özellikleri 
(%28) üzerinde yoğunlaşmıştır. Hasta yakınları en 
önemli zorluklar olarak aile çatışmaları (% 57), 
duygusal yükler (% 48), ve hastanın getirdiği 
maddi yüklerden (% 27) bahsetmişlerdir. Hasta 
yakınlarının yarısı geleceğe yönelik olarak umutlu,

* Prof. Dr. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ankara
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vurgulanmaktadır2■3. Ancak bu uzun, inişli çıkışlı 
bir süreçtir. Hastanın değişik yakınları bu süreci 
farklı şekillerde ve sürelerde yaşamaktadırlar ve 
bu süreç yas sürecine de benzetilmektedir. Dola
yısıyla hasta ile birlikte olmak dinamik bir olgudur 
ve her birey için ayrı incelenmesi gerekebilir.

Bu çalışmanın amacı şizofreni tanısı almış 
hastaların yakınlarının hastalığa bakışlarını, yaşa
dıkları güçlükleri, ileriye yönelik umutlarını ve sağ
lık personelinden beklentilerini incelemektir. Bu 
makalade şizofren hasta yakınlarının hastalığın 
ortaya çıkışını ne gibi nedenlere bağladıkları (has
talık için yapılan nedensel atıflar), yaşadıkları zor
luklar, ileriye yönelik umutları ve sağlık persone
linden beklentileri üzerinde durulacaktır. Çalışma 
ile ilgili detaylı bilgi Karanci (1995)’te verilmiştir4.

YÖNTEM

Çalışmaya SSK Ankara Eğitim Hastanesi, 
Psikiyatri Kliniği’nde tedavi gören şizofreni tamlı 
60 hastanın yakınları katılmıştır. Çalışmada hasta 
ile en çok birlikte olan ve onun bakımı ile en fazla 
ilgilenen hasta yakını ile görüşülmüştür. İlgili psi
kiyatri uzmanınca şizofreni tanısı aldığı belirtilen 
hastalardan yakınları ile görüşmek için izin istenil
miştir. Hastaların hepsi bunu kabul etmişlerdir. 
Daha sonra hasta yakınlarından yukarıda belirti
len kriterlere göre bir aile üyesini belirtmeleri is
tenmiş, çalışmanın amaçları anlatılmış ve görüş
me için randevü verilmiştir. Görüşmeler hasta ya
kınının onayı alınarak teybe kaydedilmiş ve daha 
sonra verilen yanıtlar kodlanmak üzere yazılı ha
le getirilmiştir.

Çalışmada görüşülen hasta yakınları anneler 
(32), babalar (11), kardeşler (8), eşler (3), çocuk- 
lar(2) ve diğer akrabalar’dan (4) oluşmuştur. Has
ta yakınlarının ortalama yaşı 51.14, ortalama eği
tim süreleri ise 4.44 yılır. Onsekiz kadın ve 42 er
kek hastadan oluşan hasta grubunun ise ortala
ma yaşları 31.73, ortalama eğitim süreleri ise 8.22

yal ettiklerimi yapamazsa? ... okulunu bitiremez
se? ya bir iş sahibi olamazsa... torunlarım?? ama 
belki de evlenemez... öyle dedi bazı doktorlar... 
mutlaka yanılıyorlar... hem Allah’tan umut kesil
mez... kuru ağacı yeşerten Tanrı...Ben yaşlanınca 
ne olacak? ona kim bakacak?? Şeker hastalığı 
gibidir diyorlar... ilacını alırsa sorun olmaz diyor
lar... ama almak istemiyor... eve kimseler gelsin 
istemiyor... bazen saldırgan oluyor... niye o za
man herşeyi kırıyor... aslında çok akıllıdır ama...

“Oyun Kağıdından Evler
Kaygı bir düşman gibidir 
Pusuda bekleyen.
İrade ve eylem gerekirken 
Felç eder suçluluk”.

“Volkan üzerinde kurulmuş 
Oyun kağıdı evlerde yaşamak gibiydi 
Kaygı, güvensizlik ve 
Sakatlayıcı güçsüzlük”.

“Rüyalar ve umutlar yerlerini 
Gerçeğin kabusuna bırakır 
Üstesinden gelinemeyen 
Karmaşa ile savaşmak” 1.

Long (1995), hasta yakınlarının destek ihti
yaçlarını konu aldığı makalesinde Alice Soren- 
son’un şiirine yer vermiştir. Yukarıda bir kısmı ve
rilen bu şiirde, Sorenson şizofreni tanısı almış 
olan ve sonunda yaşamına son veren oğlu Peter 
ile ilgili yaşadığı üzüntü, umut, hayal kırıklığı, 
güçsüzlük, kaygı ve güvensizliği çok açık ifade 
etmektedir. Bu şiirde belirtilen duygu karmaşası 
hasta yakınlarının çok sıklıkla yaşadıkları ve ifade 
ettikleri duygulardır. Duyguların hastalığın belirte- 
lirinin ortaya çıkması, psikiyatrik bir tanı alması 
hastalığın seyri, kronikleşmesi ile değiştiği ancak 
hasta yakınlarının durumu kabul edip yakınlarının 
yeni durumu ile yaşamayı öğrenmelerinin hem 
hasta hem de onlar için en olumlu durum olduğu
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kodlanmış, kodlamanın, güvenirliğini test etmek 
için tesadüfi yöntemle seçilen 20 yanıt için ikinci 
bir kodlayıcı bağımsız olarak kodlama yapmıştır. 
İki kodlayıcı arasındaki Kappa güvenirlik katsayı
sı 0.77 olarak bulunmuştur. Hasta yakınlarının ce
vaplarının 6 katagorideki yüzdeleri Tablo 1’de ve
rilmiştir.

Tablo 1. HASTA YAKINLARININ HASTALIK İLE 
İLGİLİ NEDENSEL ATIFLARI

Nedensel Atıf < %a

Stres veren yaşam olayları
(Orn: Fiziksel şiddet; karşılıksız sevgi;
küçük düşme, gibi)

50

Aile çatışmaları ve hasta üzerinde bask'ılar 40

Hastanın kişilik özellikleri
(Orn: çok hassas, sinirli, inatçı olması;
çok düşünmesi; alkol-sigara kullanımı gibi)

28

Biyolojik/genetik nedenler
(Orn: ailede olması; çocuklukta geçirilen
ateşli hastalık veya kazalar, gibi)

23

Başka 13

Bilmiyorum
8

a Yakınları birden fazla neden verdikleri için yüzdelerin toplamı 100’ü 
aşmaktadır.

Hasta yakınlarının verdikleri ortalama neden- 
sayısı 1.55’dir (s.k = 0.65; R = 1-4). Hasta yakın
ları rahatsızlığın ortaya çıkışında birden fazla ka- 
tagoride belirtilen faktörün etkili olmuş olabilece
ğini düşünmektedirler. Tablo 1’de görüldüğü gibi 
stres veren yaşam olayları ve aile çatışmaları en 
sıklıkla belirtilen nedenlerdir. Hastanın kişilik özel
likleri ve biyolojik/genetik nedenler bunları takip 
etmektedirler. Nedenini bilmiyorum diyen hasta 
yakını sadece %8’dir.

Zorluklar

“(Hasta’nın ismi)’in bakımı ve onunla birlikte 
yaşamak size ne gibi zorluklar getirdi?” sorusuna

yıldır. Hastaların ortalama 8.62 yıldır rahatsız ol
dukları yakınları tarafındanbelirtilmiştir.

BULGULAR 

Nedensel Atıflar

Çalışmaya katılan yakınlara “Sizce (Hastanın 
ismi söylenerek)’nin hastalığının nedenleri neler
dir?” diye açık uçlu bir soru sorulmuştur. Hasta 
yakınlarının kendi sözleri ile verdikleri yanıtlardan 
bazı örnekler şunlardır:

“Sebebini bilmiyorum... benim oğlan dışarı
da hastalandı buraya geldi. Antalya’da çalışıyor
du, orda hastalandı buraya geldi. Çocuğumun 
öyle bir şeysi yoktu. Çalışıyordu orada otelde. Bi
lemiyorum neden olduysa ordan hastalandı gel
di” ; “Yalnız büyüdü, tek çocuktu. Bir de hamiley
ken ilaç kullandım, gerçi hastalığı doğuştan değil 
ama”; “Sebepleri, çocuğun hiçbir günahı yok... 
doğuştan olan birşey herhalde. Yani ben kendimi 
suçluyorum, acaba benden mi oldu?., yani bu ço
cuk doğuştan böyle, ne çocuklar var doğuştan 
zehir gibi. Demek ki bizim ailede buna meyil ve
ren birşey varmış da oldu” ; “Kendini aşırı derece
de düşünmesinden. Bir takım insanları ölçü alı
yordu, onların yaptığını yapamamak ve yani so
nunun ne olacağı gibi düşüncelerden kaynaklanı
yor bildiğim kadarıyla” ; “Mahalledeki arkadaşları 
alay etmişler on beş yaşındayken. Sen çirkinsin, 
karasın demişler. Ondan sonra ıssız yerlere girip 
ağlardı çirkinim diye. Bir de bir kıza tutuldu, illa o 
kızı alacaksın diye tutturdu. O kızdan mı oldu, mil
letin çoluk çocuğunun o şeyinden mi oldu... Al
lah’tan mı geldi orayı da bilemiyorum” .

Yukarıda verilen örneklerden anlaşılacağı gi
bi hasta yakınları birden fazla neden üzerinde du
rabilmekte ve bu nedenler genetik, çevresel ve ai
le içi etkileşim gibi çeşitli alanları kapsayabilmek- 
tedir. Hasta yakınlarının verdikleri nedenlerin içe
rikleri incelendiğinde ortaya altı genel katagori 
çıkmıştır. Verilen yanıtlar bu katagorilere göre

.____ ____J8
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yanıtların İçerikleri incelendiğinde bunların beş 
grupta toplandığı görülmüştür. Kodlamaların gü
venirliğini araştırmak amacı ile tesadüfi olarakse- 
çilen 20 yanıt ikinci bir kodlayıcı tarafındanda in
celenmiş ve Kappa Güvenirlik katsayısı 0.86 ola- 
rakbulunmuştur. Hasta yakınları ortalama ola- 
rak1.15 (s.k = .63; R = 1-4) zorluk belirtmişlerdir. 
Tablo 2 hasta yakınları tarafından verilen güçlük
leri göstermektedir.

Hasta yakınlarının en sıklıkla bahsettikleri ai
le yaşamındaki çatışmalar ve aile yaşantısında 
zorluklardır. İkinci olarak hastanın getirdiği üzün
tü, kaygı, stres ve gerginlik gibi duygusal yükler
dir. Hastanın tedavisi için gerekli olan?harcamalar 
(ilaç ve hastaneye ulaşım), ve hastanın kişisel 
masrafları (yemek, sigara ve eğlence harcamaları 
gibi) üçüncü sırada verilmiştir. Hiç bir zorluğu yok 
diyen hasta yakını % 17’dir. Hasta yakınının ver
diği zorluk sayısı ile bazı sosyo demografik özel
likler arasındaki ilişki incelendiğinde, hastanın 
hastalık süresi arttıkça verilen zorluk sayısının art
tığı bulunmuştur (r(1,58) = 0.33, p < 0.01).

Gelecekten Umut

“(Hastanın ismi)’in ileride iyileşip, eski sağlı
ğına kavuşacağından umutlu musunuz?” sorusu
na verilen yanıtlardan bazı örnekler şunlardır: 
“umutlu değilim, değilim. Emekli parasıyla bir ev 
alacağım üstüne, babasından da maaşı var. Baş
ka da bir şeyi yok.. Tek düşündüğüm nasıl yaşa
yacağı. Biz öldükten sonra tek başına yaşamını 
sürdürebilir mi? Kendine bakabilecek mi? İlaçları
nı alabilecek mi?” , “Ben umut ettim... Öyle vurdu- 
lu kırdılı hasta değildi... hastaneye götürdüm, 
hapları çok iyi geldi... o çok iyi... hasta değil; 
“Umutluyum, inşallah, doktorlar zaten umut veri
yorlar, iyi olur diyorlar. Ben de onun için ümitliyim. 
Okuluna başlar diye ümitliyim... askere gider diye 
ümitliyim... evlenir diye ümitliyim... inşallah” ; “Val- 
la, işte Allah’tan umut kesilmez. Kuru ağaçlara 
can veren Allah, kışın üzüm kurur, baharına yeşe

hasta yakınlarının verdikleri yanıtlardan bazı ör
nekler şunlardır: .

“Maddi olarak sıkıntı yarattı, manevi olarak- 
yıktı, evladındır atamazsın, satamazsın” , “Evde 
eşyaya zarar veriyor, camları kırıyor, bana, baba
sına vuruyor, iştahı iyi, boğazına zor para yetişti
riyoruz”; “ İşte sonunu düşünüyoruz, nasıl olacak 
diye. Evlendirmek istiyoruz ama bir işi yok, şeyi 
yok, evlendirsek diyoruz daha perişan olur” ; “Her 
şeyi tekrar soruyor, söylüyor, sıkılıyorum bundan, 
bıktırıyor. Rahatça onu bırakıp gezmeye gidemi
yorum. Durumunu kabullenemiyorum, onun duru
munu kafama takıyorum, sıkılıyorum” , “Bir baba 
olarak bu halde çocuğu siz ne yaparsınız? Etrafı
ma bakıyorum, herkeste ne çocuklar var, benim
kisi ise tam üniversiteyi okuttuk, ne zorluklarla 
okuttum ben onu. Ne oldu... bütün emeklerim bo
şa gitti. Istemezmiydim bu çocuğun evlenmesini. 
Şimdi evlenseydi,çoluk, çocuk sahibi olsaydı, ifti
har etmez miydim?” ; “ Hiç zorluğu olmuyor. Ben 
normal karşılıyorum. Üzülmesin diyerek ben de
vamlı güzel davranıyorum. Kendini üzüntüye ver
me, düşünceye verme düzelirsin diyorum, yani 
ben onu teselli ediyorum”.

Yukarıda verilen örneklerden de anlaşılacağı 
gibi, hasta yakınları duygusal ve maddi yükler
den bahsetmişlerdir. Hasta yakınlarının verdikleri

Tablo 2. HASTA YAKIN IR IN IN
KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR

Zorluklar %a

Aile içi çatışmalar ve aile yaşamında sorunlar 57

Duygusal Yükler 48
(Orn: kaygı, gerginlik.üzüntü gibi)

Maddi külfet 27

Hiç zorluk yok 17

Başka 12

3 Yakınları birden fazla neden verdikleri için yüzdelerin toplamı 100’ü 
aşmaktadır.
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5.50 yıl) karamsar olanlara (X = 12.34 yıl) kıyasla 
hastalarının daha kısa süredir rahatsız oldukları 
(F(1,54) = 23.56; p < 0.001) bulunmuştur.

Sağlık Personelinden Beklentiler

Hasta yakınlarına “Sağlık personeli size nasıl 
yardımcı olabilir?” diye sorulmuştur. En sıklıkla 
bahsedilen yardım hastaya ilgi göstermek, hasta
yı hastaneye yatırmak ve iyileştirmektir. Hasta ya
kınlarının %20’si sağlık personelinin ellerinden 
geleni zaten yapmış olduklarını ifade4etmişlerdir.

Tablo 4. HASTA YAKINLARININ SAĞLIK
PERS©NEtlN^EN BEKLERLERİ

Yardımcı bulunan faaliyetler %a

Hastamıza ilgi göstersinler 28

Hastamızı hastaneye yatırsınlar 26

Yapabilecekleri her şeyi yaptılar 20

Hastamı iyileştirsinler 17

Bize ilgi/anlayış göstersinler 15

Maddi destek sağlasınlar 7

Bilmiyorum 3

Diğer 5

؛١  Yakınlan birden fazla neden verdikleri için yüzdelerin toplamı 100'ü 
aşmaktadır.

TARTIŞMA

Hasta yakınlarının dünyasına baktığımızda 
hasta yakınları için ortaya çıkan rahatsızlığı, ya
kınlarının davranış, duygu ve düşüncelerinde 
gözledikleri değişimi anlayabilmenin ve tüm bu 
değişimlerin yarattığı panik, hayal kırıklığı ve kar
maşa ile başa çıkmanın güçlüğü, ilk ele alınması 
gereken konudur. Sorenson’un da şiirinde ifade 
ettiği gibi hasta yakınının sürekli bir şeyler yap
ması gerekmektedir. Bu, yakını için en uygun te
daviyi bulmak, günlük yaşantıda hasta ile ilgili ge

rir. Şifasını Allah versin” ; “Umutluyum, gerçekten 
çok umutluyum. Her hastalığa bir çane bulundu, 
bilim adamlarımız bu hastalığa da çare bulacak
lar.. hastalarımız kurtulacak bundan” ; “Umutedi- 
yorum, Allah’tan umut kesilmez. Zaten umut et
mesem çatlar ölürüm”; “Ben umutluyum, Al
lah’tan umut kesilmez, ilk önce Allah, sonra he
kim. Öldüydü ilk geldiğinde, Allah şey etti, hekim
lerde bir olup dirilttiler” ; “Umutlu değilim, daha da 
kötü olmasın da... Bunun tedavisi yok diyorlar, 
ancak uyuşup çıkıyor” ; “Maalesef, ben umudumu 
yıllar önce yitirdim. Hastalığını kabul etmedi, azı
cık kabul etmiş olsa ilacını alsaydı” ; “Allah’ın gü
cü, bir mucize olsa. Bir ümit gelse, kafasındaki 
düşünceleri atsa”.

Hasta yakınlarının verdikleri tepkilerin üç ka- 
tagoride toplandıkları görülmüştür. Verilen ce
vapların katagorilere göre dağılımı Tablo 3’te ve
rilmiştir.

Tablo 3. YAKIN IR IN  HASTANIN GELECEĞİ 
İLE İLGİLİ UMUTLARI

Gelecek Beklentisi %

Umut^yum 54.5

ljmntsıi7iım 40.0

Bilmiyorum 5.5

Görüldüğü gibi hasta yakınlarının yarısından 
biraz çoğu gelecekle ilgili olumludurlar. Olumlu 
olanlar daha çok Allah’tan, hekimlerden, bilim 
adamlarından, ilaçlardan iyileşmeyi sağlamayı 
beklemektedirler. Gelecekle ilgili karamsar olan
lar ise şimdiye kadar bir değişim olmadığını, veri
len tedavinin yeterli olmadığını veya hastanın ye
terli gayreti göstermediği görüşündedirler. Umut
lu olan hasta yakınlarının (X = 3.83 yıl) karamsar 
olanlara (6.09 yıl) kıyasla daha az eğitimleri oldu
ğu (F(1,54) = 4.45, p < 0.05), umutlu olanların (X =

ل10
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ları dernekler de çok yaygındır. Bunlardan 1979 
yılında kurulmuş olan ve yaklaşık 130 000 üyesi 
olan, “National Alliance for Mental lliness” (NAMI) 
(Akıl Hastalığı için Ulusal Birlik) adlı kuruluş Ame
rika’da çok önemli bir sivil toplum örgütü olarak 
akıl hastalığı konusunda tanıtım ve eğitim, hasta 
ve yakınlarının haklarını arama, bu alanda gelişti
rilecek yönetmelik ve politikalara katkı ve destek 
işlevini görmektedir10. NAMI gibi kuruluşların 
varlığı gelişmiş olan ülkelerde hasta yakınlarının 
bir mucize beklemekten vazgeçtiklerini;• ancak bu 
vazgeçişin onlara kenid aralarında kurdukları da
yanışma ve güç birliği ile kuvvet kazandırdığını 
göstermektedir. Türkiye’de ise bu tür bir dernek 
ancak 1996’da “Şizofren؛ Dostlan Derneği” olarak 
kurulmuş, bunu Ankara ve İzmir’deki derneklerin 
kuruluşu izlemiştir. Bu çok umut verici bir geliş
medir ve hasta yakınlarının Batı ülkelerinde oldu
ğu gibi örgütlendiklerini gösteren sevindirici bir 
sinyal olarak yorumlanabilir.

Çalışmaya katılan hasta yakınlarının önemli 
zorluklar yaşadıkları görülmektedir. Hem hasta ile 
günlük yaşantıda karşılaşılan güçlükler ile baş et
meye çalışmakta hem de kendi duyguları ile sa
vaşmaktadırlar. Bu açıdan desteğe ihtiyaçları ol
duğu kesindir. Hem maddi açıdan desteklenmeli 
hem de duygusal açıdan duygularını paylaşabile
cekleri ortamlar yaratılmalıdır. Bu ortamların yara
tılmasında kendi katılımlarının sağlanması çok 
önemlidir. Sağlık personeli tarafından organize 
edilen programlar hasta yakınları için değerli ola
bilir. Ancak paylaşımın sürdürülebilir olması için 
katılımcı bir yaklaşımla hasta yakınlarının bir ara
ya gelerek derneklerle ihtiyaçlarına çözüm yolları 
aramaları önemlidir.

Umutlar açısından baktığımızda hasta yakın
larının yarısından biraz fazlasının umutlu oldukları 
görülmüştür. Ancak umutlu olmak nedir? Al
lah’tan, ilaçlardan, bilim adamlarından ve muci
zelerden iyileşmeyi beklemek. Hasta yakınının

rekenleri yapmak, hastayı teselli edebilmek, aile 
içi çatışmaları çözebilmek ve kendi duyguları ile 
başa çıkabilmeyi öğrenmektir. İnsanların başları
na gelen olayları açıklayabilmek ve böylece yaşa
mın tahmin edilebilir olduğu ile ilgili güven duy
maya ihtiyaçları vardır. Ancak şizofreninin tek bir 
nedeni yoktur. Biyolojik, psikolojik ve sosyal fak
törlerin etkileşimi sonucunda ortaya çıktığı, belirli 
bir biyolojik yatkınlık ile birlikte yaşam streslerinin 
etkileşiminin rahatsızlığın ortaya çıkmasında 
önemli olduğu vurgulanmaktadır5. Bu nedenle 
hasta yakınları, çeşitli kaynaklardan elde ettikleri 
bilgiler ve kendi değerlendirmeleri sonunda has
talığın ortaya çıkışında bazı nedenleri sorumlu 
tutmaktadırlar. Nedeni kendileri ile ilgili bir konu
ya (genetik, aşırı disiplin, ihmal gibi) bağlayanlar 
suçluluk duyguları yaşamaktadırlar. Bunu Soren- 
son şiirinde “felç edici suçluluk” olarak İfade et
miştir. Suçluluk duyguları hastayı aşırı korumaya 
ve aşırı duygusal tepkilere yol açabilmektedir ki 
bunlar da yüksek duygu dışavurumu olarak ta
nımlanmakta ve hastalığın gidişini olumsuz olarak 
etkilemektedir6’7■8. Hastalığın nedenlerini başka
larında görmek (hastanın maruz kaldığı fiziksel 
şiddet, aşık olması ve ya aile dışı yaşantılar) ai
lede başkalarına yönelik öfke duygularının yaşan
masına neden olabilir. Batı ülkelerinde aileye yö
nelik “psikolojik eğitim” programları yaygın olarak 
yürütülmektedir. Bu programların amacı hasta 
yakınlarını şizofreni konusunda bilgilendirmek, 
karşılaşılan sorunlarla ilgili başa çıkma becerileri 
kazandırmak ve hasta yakınlarına duygusal des
tek vermektir. Programlarda şizofreninin nedenle
ri, belirtileri, ilaç kullanımının önemi ve başa çı
kma yolları üzerinde durulmaktadır. Hasta yakın
larına nedenler üzerinde bilgi verirken bunun or
taya çıkışı size bağlı değildir mesajı açıkça veril
mektedir. Dolayısıyla hasta yakınlarını gereksiz 
suçluluk duygularından kurtarmak önemli bir 
amaçtır9. Batı ülkelerinde, birer sivil toplum örgü
tü olarak işlev gören, hasta yakınlarının kurduk

11i_________
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hastayı belirtileri ile birlikte kabul etmesi ve onun
la birlikte yaşamı devam ettirmesi gertekmektedir. 
Bu açıdan hasta yakınlarını umutlu/umutsuz diye 
ayırmak da doğru değildir. Belki araştırmada ka
ramsar olarak gruplananlar daha gerçekçi bir ko
numdadırlar. Umutlu olmayanlar, yakınları daha 
uzun süredir rahatsız olduğu için hastanın tam 
olarak eskisi gibi olmayacağına karar vermişlerdir 
ve bu kabul etme ile birlikte hem hasta hem de 
kendileri için bir şeyler yapabilme kararını ve gü
cünü bulabilecek konumdadılar. Burada önemli 
olan bir mucize beklememek veya tamamen vaz
geçip çaresiz ve güçsüz hissetmemek ve durumu 
kabul edip ona göre devam etmektir.

Hasta yakınları sağlık personelinden hem 
hastaları ve hem de kendileri için ilgi ve insancıl 
bir yaklaşım beklemektedirler. Sağlık personelinin 
bu konuda bilinçlerini arttırmak ve hasta yakınla
rının duygularına empati gösterebilmelerini sağla
mak önemlidir. Hastanede kontrol.altında tedavi
de hasta yakınlarının bekledikleri bir yardım dav
ranışıdır. Yurdumuzdaki sınırlı yatak kapasitesi ve 
hastalara hastane dışındaki bakım sağlayan ku- 
rumiarın olmaması böyle bir ihtiyacı gündeme ge
tirmektedir.

Sonuç olarak batı ülkelerinde şizofren hasta 
yakınları güçlü sivil toplum örgütleri kurarak ken
dileri ile ilgili kararlar konusunda güçlü bir daya
nışma içerisindedirler. Türkiye’de de böyle bir 
yaklaşımın çok yeni olmakla birlikte varlığını bil
mek umutlandırıcıdır. Hasta yakınları değişik aşa
malarda ve destek kurumlarının varlığına bağlı 
olarak bazen çaresizleşmekte, bazen ise bir mu
cize beklemekten vazgeçip, kendileri güç birliği 
yaparak sevdikleri yakınları ve kendileri için ya
şamları ile ilgili kararlarda yön verici olmaktadırlar. 
Bizlerin, araştırmacılar ve toplum bireyleri olarak 
onlara son seçeneği seçebilmeleri ve bu zorlu 
yolda ilerleyebilmeleri için destek vermemiz ve 
saygı göstermemiz önemlidir.
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tecrübeli
ailelerden
öneriler
Aylin ULUŞAHİN*

ya hazır olduğunuzu hissettiriniz.Psikiyatr, siz ve 
yakınınız arasında bir işbirliği ilişkisi kurulmasına 
çalışınız.

3. Hastanede yakınınızdan sorumlu dokto
run, hemşirenin isimlerini öğrenin. Gerektiği za
man onlardan telefonla bilgi alabilirsiniz. Ancak 
unutmayın ki doktor ve hemşireler yakınınızın size 
iletilmesini istemediği konuları mesleklerinin sır 
tutma zorunluluğu nedeniyle söyleyemezler.

4. Psikiyatr ile konuşurken nazik olun, ancak 
çekingen olmayın. Cümlelerinizi “Lütfen bana ya
dım edebilir misiniz” ; “Lütfen bu konuda nereden 
bilgi edinebileceğimi söyleyebilir misiniz” şeklin
de kurun.

5. Görevli psikiyatrdan görüşme için randevu 
isteyin. Gelirken sorularınızı bir yere not ederseniz 
unutmazsınız.Sizin yakınınızla ilgili bilgi vermeye 
istekli olduğunuzu bilmelerini sağlayın.

6. Konuyu dağıtmayın. Bilgi edinmek istedi
ğiniz konuyu belirleyin ve sorularınızı açık bir dille 
sorun. Örneğin: Sizce şu dönemde en önemli be
lirtileri hangileri?; Bu belirtiler ne anlama geliyor?;

HASTANE PERSONELİYLE İLİŞKİLER

Şizofrenisi olan bir üyeye sahip aileler hasta
lıkla birlikte yaşarken tecrübe kazandıkça hasta
neye yatış gerektiği zaman, esas amacın hastane 
personeliyle etkili bir iletişim kurmak olduğunu 
farkettiklerini söylüyorlar. Hastaneye yatış sıra
sında yakınlar çoğunlukla şaşkınlık ve telaş içinde 
olurlar, ne olup bittiğini, daha sonra ne olacağını 
bilmek isterler. Karmaşık hastane işlemleri anla
şılmaz, gereksiz gelebilir. “Tecrübeli” aileler yakı
nınıza yardımcı olabilmek için amacınızı unut
mamanızı söylüyorlar. Böyle durumlar için size 
yardımcı olabilecek bazı önerileri var:

1. Daha unutmadan herşeyin kaydını tutu
nuz. Sorduğunuz soruları, aldığınız cevapları, ya
kınınız ile ilgilenen personelin adlarını telefon nu
maralarını kaydediniz. Uygulanan tedaviyi tarihi 
ve dozu ile yazınız. Hastaneyle ilgili her türlü bilgi
yi ve varsa yazışmayı dosyalayınız.

2. Unutmayınız hastane personeli orada ya
kınınıza yardım etmek için bulunuyor. Bunun on
ların esas görevi olduğunu bildiğinizi ve sizin de 
onlara yardımcı olmak için gerekli şeyleri yapma

* Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim  Dalı
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KRİZ SIRASINDA NE YAPMALI /
NE YAPMAMALI

Alışık olunmayan davranışlar başladıktan 
sonra zaman zaman süregiden gerçekten kopma 
halleri kriz olarak tanımlanabilir. Kriz döneminde 
hastada hayaller görme, var olmayan sesler işit
me, düşüncelerinde dağınıklık, tuhaf davranışlar 
olabilir. Bu durumda doktora ya da hastaneye 
başvurulmalıdır. Doktora başvurana kadarki dav
ranışlarınız için öneriler:

Ne Yapmalı

• SOĞUKKANLI OLUN.

٠ UYARANLARI AZALTIN: Radyo ve televiz
yonu kapatın. Odada başka insanlar varsa dışarı 
çıkmalarını isteyin.

• Sakin ve normal bir tonda, AÇIK VE YAVAŞ 
KONUŞUN; “Gel oturup konuşalım” diyebilirsiniz. 
Gözlediğiniz davranışları hakkında konuşabilirsi
niz. Örneğin: korkmuş/öfkeli/kafan karışık görü- 
nüvor/sun. Gel, ne olduğunu bana anlat” diyebi
lirsiniz.

• Sorularınızı ya da cümlelerinizi gerektikçe 
TEKRARLAYIN. Aynı şeyi daha iyi anlayacağı 
umuduyla değişik bir şekilde söylemeyin, müm
kün olduğu kadar AYNI İFADEYİ KULLANMAYA 
ÇALIŞIN.

Ne Yapmamalı

• BAĞIRMAYIN. Sizi dinlemiyor gibi görünü
yorsa bu sizin duvmadıaınız “sesler” nedeniyle 
olabilir.

• ELEŞTİREL OLMAYIN. Yakınınız bu sırada 
mantıklı düşünemeyebilir. Sözlerinin ya da davra
nışlarının mantıksız olduğu şeklindeki ifadeler onu 
kızdırıp, duygularını eyleme döndürmeye yönlen
direbilir.

Bunları nasıl izliyorsunuz?; Hangi ilacı alıyor?; Ne 
sıklıkta?; Ne yolla?; Ne kadar?; Yan ,etkileri var 
mı?; Bunlar için bir şey yapılıyor mu?

7. Yanıtları anlaşılır ve açık olarak almaya ça
lışın. Muğlak, tıbbi terminoloji kullanılarak verilen 
yanıtlar sizi tatmin etmesin, netleştirilmesini, sizin 
anlayacağınız şekilde ifade edilmesini isteyin.

8. Psikiyatr sizinle konuşamayacak kadar 
meşgulse sorularınızı kısa ve açık olarak yazıp, 
odasına bırakın.

9. Telefon ettiğiniz sırada meşgul ise ya tek
rar tekrar deneyin ya da telefon numaranızı verip 
onun sizi aramasını bekleyin.

10. Hastaneye giderken konunun sizin kadar 
içinde olmayan bir yakınınız ya da arkadaşınızla 
birlikte gidin. Onun sakinliğini koruması heyecan
landığınız ya da sinirlendiğiniz zamanlarda size 
yardımcı olabilir.

YAKINI HASTANEDE YATAN AİLELERİN
(YAKINLARINA FAYDASI OLMAYACAĞI
İÇİN) KAÇINMASI GEREKEN
DAVRANIŞLAR:

1. Kaba olmayın. Endişe ve üzüntünüzün öf
keye dönmesine izin vermeyin. Düşmanınızın 
hastane personeli değil hastalık olduğunu unut
mayın.

2. Personelden gereksiz özel istekler ya da 
aşırı taleplerde bulunmayın.

3. Hastane personelini telefonda uzun tut
mayın. Mümkün olduğu kadar açık ve ayrıntısız 
konuşun.

4. Randevularınıza geç kalmayın. Randevula
rınız tekrar tekrar iptal edilirse mektup yazarak 
ulaşmaya çalışın.

5. Size kaba davranılmasına izin vermeyin. 
Siz de rahatsız edici olmamaya özen gösterini.
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5. Eğer varsa böyle bir durumda çocuklara 
kimin bakacağını önceden belirleyiniz.

6. Yakınınızdaki polis karakoluna durumunu
zu önceden bildiriniz. Hem onların bilgisi olmuş 
olur, hem de siz yardım gerektiğinde ne yapma
nız gerektiğini öğrenmiş olursunuz.

7. Acil durumlarda yapılacakları önceden bil
mesi yakınınızın böyle bir durumla karşılaşınca 
yaşayacağı korkuyu azaltacaktır.

• Sürekli GÖZLERİNİN İÇİNE BAKMAYIN. 
Bu onu huzursuz edebilir.

• KAPININ ÖNÜNDE DURMAYIN. Çıkışını 
engelleyeceğiniz izlenimi onu ürkütüp, öfkelendi- 
rebilir.

٠ ÇOK YAKININDA DURMAYIN. Kendine 
ait bir alan bırakmaya özen gösterin. Bedensel te
mas ya da fazla fiziksel yakınlık onu korkutabilir.

٠ DUYGU İFADESİNDEN KAÇININ. Duygu
sallık onu daha da rahatsız edebilir.

• OTORİTER, KÜÇÜK GÖREN, 
AZARLAYICI İFADELER KULLANMA
YIN: “Çocuk gibi davrandığının farkın
da mısın?” ya da “Küçük Hanım, o 
man sen bildiğin gibi yap” şeklinde 
cümleler ilişki kurmanızı güçleştirir.

ACİL DURUM PLANLAMASI

Kriz dönemleri için önceden bir 
acil durum planınızın bulunması çok 
yararlı olacaktır.

1. Polis, doktor, ambulans, psiki
yatr, psikiyatrik hastaları kabul eden 
acil servis telefonlarını önceden çıkar
tınız ve elinizin altında kolay ulaşılabilir 
bir yerde bulundurunuz.

2. Yakınınızın psikiyatrından acil 
bir kriz durumunda hangi hastaneye 
başvurmanızın uygun olacağını öğreni
niz.

3. Acil durumlarda yakınınızın 
hangi arkadaş ve akrabalara daha faz
la güveneceğine önceden karar veri
niz.

4. Destek için kime ulaşabileceği
nizi ve çağırabileceğiniz؛ önceden ta
sarlamış olunuz.

SERİ N O ^ O O IŞİZOFRENİ v  /  
HASTALARI )٨٠  
VE YAKINLARI ٠١١ 
DAYANIŞMA DERNEĞİ

SİNEMAYA
GİDİYORUZ!

“Sevgi Cesaret İster”
yönetmen:
A. Mastroianni

B i r  ş iz o f r e n i  hastası  ve a i l e s i n i  anlatan  
bu f i l m i  b i r l ik t e  i z l e y e l i m  i s t iy o ru z .

Y E R :  Çankaya B e led iyes i  K ü l tü r  M r k .  Dernek Yönetimi
Kenedi Caddesi ,  No :  4 ,
Kavak l ıdere  /  A N K A R A
T A R İ H :  3  M A R T  2 0 0 0  C U M A  ٠ S A A T :  1 9 . 0 0  
E D E R İ :  1 . 0 0 0 . 0 0 0
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anlatı/yaşantı

pansiyon
bettina:
viyana da bir
yaşam  okulu”

Bahar SUBAŞI*

ni ve gücünü gözleme fırsatı bulmuş ve özellikle 
şizofren hastalar ve yakınlarının kendine yardım 
etkinliklerinin yararını ve önemini farketmiştir. Bu 
dönemde Ingiltere’de Dr. VVİng’in katkılarıyla Ulu
sal Şizofreni Birliği kurulmuştur. Dr. Katschnig 
Avusturya’ya döndükten sonra benzer bir birliğin 
1977’de Viyana’da oluşturulmasına ön ayak ol
muştur.

“Pansiyon Bettina” , hastalan ailelerinden, ai
leleri de profesyonel, tıbbi sistemden bağımsız 
hale getirme hedefine yönelik bir projedir. Pansi
yon Bettina’ya kabul edilenler, Prof. Katschnig’in 
deyimiyle; “dönerkapı” şizofreni hastaları, yani 
yıllardır hastanelerde yatarak tedavi edilen, tabur
cu olan, kısa bir süre sonra yeni bir nüksle tekrar 
hastaneye yatırılan hastalardır. Bu hastaların ne
redeyse tamamı aileleriyle birlikte yaşamaktadır. 
Bireyselleşmenı'n gelişimin hedefi sayıldığı, birey 
olmanın aileden bağımsız olarak kendi ayakları 
üzerinde durmak anlamına geldiği Avusturya’da 
erişkin kişilerin aileleriyle birlikte yaşamaları 
normların dışında kalır. Çocukların en geç lise ve
ya meslek eğitimi bitiminde aileden ayrılmaları, 
kendi evlerini, düzenlerini kurmaları, kendi gelirle

Hardtgasse; Viyana’nın birbirine benzeyen 
sayısız sokaklarından biridir: dar bir kaldırım bo
yunca uzayıp giden çoğu 20. yüzyıl başında; da
ha yenileri 50 li yıllarda inşa edilmiş, 4-5 katlı, bi
tişik nizam apartmanlar... Orta Avrupa’nın soğuk 
kışlarına göre yapılmış bu kalın duvarlı, küçük 
pencereli yapılar suskun ön cephelerinin ardında 
genellikb bahçeli, huzurlu arka avlular gizlerler. 
Sokaktan geçenler için sade bir yüzyılbaşı binası 
olan Hardgasse 32 numara; huzurlu bir arka avlu
dan fazlasını; giriş katındaki geniş bir daireye yer
leşmiş olan Pansiyon Betina’yı gizlemektedir.

Pansiyon Bettina sıradan bir pansiyon değil, 
bir “yaşam okulu” , bir “yaşamayı öğrenme ye- 
ri”dir. Burada çoğu ailelerine bağımlı olan ve aile
leriyle birlikte yaşayan on şizofreni hastası; toplu
mun görece bağımsız, özerk bireyleri haline gel
meyi öğrenmektedirler. Bu “şizofreniyle yaşam 
okulu” on yıl önce Viyana Üniversitesi Psikiyatri 
Kliniği başkanı Prof. Dr. Heinz Katschnig tarafın
dan kurulmuştur. Prof. Katschnig 1974’de Lond
ra’da Dr. John Wing ile çalışırken psikiyatrik has
talar ve yakınlarının oluşturdukları “kendine yar
dım (self-help)” gruplarının İngiltere’deki etkinliği

٠ Tıp Doktoru, Araştırma Görevlisi, Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Kliniği, Viyana
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Beş yıldan fazla bir süre Pansiyon Bettina’nın 
sorumlu psikiyatristliğini üstlenmiş olan Prof. Dr. 
Michaela Amering, burada çalışan ekibin bir psi
kiyatrisi, bir psikolog ve psikoterapist, bir sosyal 
hizmet uzmanı ve bir psikiyatri hemşiresinden 
oluştuğunu ve 1.5 yıllık program boyunca sabit 
kaldığını ifade etmektedir. Ekip bir görev ve nöbet 
planı çerçevesinde Bettina’da bulunmakta, aile 
ve grup tedavileri psikolog ve psikoterapist tara
fından yürütülmekte, tüm profesyoneller haftanın 
bir günü ekip toplantılarında biraraya gelmekte
dir. Psikoterapi ve ilaç tedavileri bir hastane ya da 
muayenehanede yürütülen hastalar bu etkinlikle
rine devam etmekte; ayrıca sorumlu psikiyatristin 
başkanlığında pansiyon sakinlerinin tecfavlieri ve 
sağlık sorunlarının görüşüldüğü düzenli ekip top
lantıları yapılmakta; hastalan İzleyen hekimlerle 
eşgüdüm içinde çalışmaktadır.

Pansiyondaki 1.5 yıllık programa katılacak 
hastalar genellikle klinikteki yatışları esnasında 
belirlenmekte ve çoğunlukla genç, pek çok kez 
yatarak tedavi görmüş, ailesiyle yaşayan hastalar 
olmaktadırlar. Klinikte hastalar ve yakınlarıyla gö
rüşülerek hastayla birlikte hangi yakınının ya da 
yakınlarının (anne, baba, ya da kardeş) programa 
katılacağı belirlenmekte ve ailenin belirlenen fer
di, programın sonuna dek ön görülen çerçeve 
içinde Pansiyon Bettina’daki yaşama katılmakta
dır. Prof. Katschnig düzenli aile ve grup terapile
rinin çok yararlı olduğuna değinmekte; “Ancak 
Pansiyon Bettina esas olarak bir öğrenme yeridir. 
Öğrenmeyle tedavi arasındaki fark çok belirgin 
değildir ve en iyi psikoterapi hastaya kendi kendi
ne öğrenme olanağının verilmesidir. Burada hem 
hastalar hem de aileleri yaşayarak öğrenme şan
sına sahip oluyorlar” demektedir.

Pansiyon sakinleri hafta içinde günlük prog
ramlar dahilinde kendileri alışverişe gitmekte, ye
meklerini hazırlamakta, odalarını temizlemekte ve 
pansiyonda yapılacak diğer işlerin sorumluluğunu 
birlikte üstlenmektedirler. Hafta içinde her hasta

riyle geçinmeleri yüreklendirilir, öğretilir ve bekle
nir. Ancak bakıma muhtaç bir aile bireyinin varlığı 
gibi özel bir durum söz konusu olduğunda genç 
erişkinler anne-babalarıyla birlikte oturmaya de
vam ederler. Erişkin evladın şizofren olması da 
böyle bir özel durumdur.

Prof. Katschnig bu konuda şuniarı söylemek
tedir: "Şizofreni genellikle genç insanların erişkin 
oldukları, aileden yavaş yavaş kopup bağımsızlaş
ma doğal sürecini yaşadıkları bir dönemde ortaya 
çıkar. Hastalık; şizofren gençlerin bağımsızlaşma 
sürecini başarıyla geçirip kendi kendilerine yete
rek, kendi mekanlarında yaşayacak hale gelmele
rine engel olur. Hastalar genellikle ailelerinden ay
rı yaşamaya geçemezler, bunu başaramazlar. 
Hastane yatışlarından, tedavilerden sonra taburcu 
olup ailelerine dönerler. Aile çoğu kez hasta kişiy
le ve hastalığı ile baş edemez; her iki taraf için de 
zorluklarla dolu bir süreç başlar, gerilim yükselir, 
sorunlar, çatışmalar, krizler ortaya çıkar. Sonuçta 
nüks olur, tekrar hastaneye yatırılıp antipsikotik 
ilaçlarla etkin bir akut dönem tedavisi gören hasta 
kısa sürede taburcu olup yine durumla baş ede
meyen ailesinin yanına döner ve böylece kısır 
döngü, bir başka deyişle “döner kapı” dönmeye 
devam eder”.

Pansiyon Bettina ailenin şizofren hastanın en 
büyük avantajı, en değerli varlığı olduğu inancı 
doğrultusunda; aileye odaklanan, “tüm ailenin şi
zofreni ile yaşamayı öğrenmesi” kavramı üzerine 
kurulmuştur. Hastalar, aileleri ve profesyoneller 
1.5 yıllık bir program içinde birlikte çalışmaktadır
lar. Yıllardır defalarca yatarak tedavi olmuş ve ai
lelerinin yanında yaşamakta olan on şizofren has
ta Pansiyon Bettina’ya aynı zamanda taşınmakta 
ve 17 ay boyunca Pazartesi’den Cuma'ya kadar 
burada yaşamaktadırlar. Hastalar hafta sonlarını 
ailelerinin yanında geçirmektedirler. Sistem, hafta 
içinde aileden uzak olmanın hem çocuğa hem de 
aileye yararlı olduğu bazı yatılı okul sistemlerin
den çok farklı değildir.
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fa yormaya başlamaktadırlar. Kimi kez aileler ara
sında ortaya çıkabilen sorunlar da gündelik ya
şam sorunlarına, çatışmalarına model teşkil et
mekte, Pansiyon Bettina gündelik yaşam sorun
larıyla başetmenin öğretildiği normal bir ortam 
sunmaktadır.

Her anne ya da baba ayda bir kez Pansiyon 
Bettina’da nöbete kalmakta; geceyi pansiyon sa
kinleriyle geçirmektedir. Ciddi bir sorun olduğun
da doğrudan sorumlu psikiyatriste ulaşılabilmek
te, sorunların çoğu profesyonel yardım olmadan 
çözülebildiği için bu nadiren gerekmektedir. Pan
siyon Bettina’nın bir hastane değil, yaşanan ve 
yaşamanın öğrenildiği bir yer olduğu anlayışı 
doğrultusunda pansiyon sakinlerinden yalnızca 
dışarı çıkarken nöbetçi anne veya babaya haber 
vermeleri istenmektedir.

Programın son birkaç ayı pansiyon sakinleri
nin pansiyondan ayrıldıktan sonra nasıl yaşaya
caklarını planlamaya ayrılmaktadır. Hastaların ne
rede yaşayacağı açıklığa kavuşturulması gereken 
ilk konudur. Bazı aile grupları programın bitimin
den sonra da iletişimlerini sürdürmekte, kaynak
larını birleştirerek bir daire kiralamakta ve şizofre
nisi olan oğullar ve kızlar üçlü veya dörtlü bir grup 
olarak burada birarada yaşamaktadırlar. Anne- 
babalar onları ziyarete gitmekte ancak orada kal
mamakta; bir anlamda “mesafeli bir yakınlık” sür
dürmektedirler. Profesyoneller devreye girme
den, salt anne-babalar tarafından organize edilen 
bu oluşum tamamen kendine yardım ilkesine da
yanmaktadır. Pansiyon Bettina; Viyana’da bugü
ne kadar bu şekilde 6 grup evine öncülük etmiş
tir. Bu, planlanmamış bir gelişim ve programın 
beklenmeyen bir olumlu sonucudur. Programın 
son aylarında ayrıca hastaların gün boyu ne ya
pacakları, gündüz kliniği, atölye ve bir işyerinde 
çalışma olasılıkları açıklığa kavuşturulmaktadır. 
Pansiyon Bettina’dan ayrıldıktan sonra tek yıldız
lı bir otelde göreve başlayan ve bugün dört yıldız
lı bir otelin resepsiyon müdürü olan bir genç bu

ailesinin bir bireyi pansiyona gelerek kendi oğlu 
ya da kızı dışındaki hastalarla bir kaç saat geçir
mektedir. Örneğin Salı günü öğleden sonra Anne 
B Pansiyon Bettina’ya gelerek söz gelimi Anne 
A'nın oğlu ve Baba C’nin kızıyla alışverişe gitmek
tedir. Böylece anne-babalar bu ailelerde genellik
le varolan biyografik çatışmaların söz konusu ol
madığı hastalık deneyimleri edinmektedirler. Prof. 
Katschnig anne-babalar için “ inadına mı yapıyor 
yoksa hasta mı?” ayrımını yapmanın genellikle 
zor olduğuna değinmekte; “Anne-babalar “ inadı
na yapıyor diye düşünüp onu yataktan zorla çıka
rayım mı yoksa hasta olduğunu düşünüp yatma
sına izin mi vereyim?” çelişkisini yaşarlar. Yakla
şık % 40’ında duyguların şiddetli ifade edildiği, 
eleştiricilik ve aşırı karışmanın söz konusu olduğu 
bu ailelerde genellikle bir çatışma atmosferi görü
rüz. Programa giren anne-babalar başka anne- 
babaların hasta çocuklarıyla, onlarla kişisel çatış
maya girmeden, kişisel çatışmalar yaşamadan te
masta bulunabilirler. Karşılarında hastalık vardır; 
yalnızca hastalık. Böylece yalnızca teorik olarak 
değil; halüsinasyonları ya da hezeyanı olan, veya 
kendi kabuğuna çekilmiş olan, negatif semptom
ları olan ve kendi aile bireyleri olmayan bir kişiyle 
iletişim kurarak, yaşayarak öğrenebilirler. Aynı 
şey hasta için de geçerlidir. Hasta kendi annesi 
veya babası olmayan ebeveynle iletişim kurarak, 
“anne/baba rolü”yle, kendi anne-babasıyla sıklık
la ortayla çıkan çatışmalar olmadan etkileşimi öğ
renir” demektedir.

Hafta sonları yaşanan sorunlar haftada bir 
gün düzenli olarak yapılan hasta yakınları toplan
tılarında tartışılmaktadır. Bir anne oğlunun bütün 
hafta sonunu yatakta geçirmesinden, ona hiç yar
dım etmemesinden yakınırken, bir başka anne 
aynı çocuğun pansiyona geldiği günlerde kendi
siyle birlikte pek çok iş yaptığını söyleyebilmekte
dir. Böylece anne-babalar çevrenin ve tutumların 
etkili rol oynadığını görebilmekte, kendi davranış
larını incelemeye, kendi davranışları üzerinde ka
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HABERLER
/  Demeğimiz tarafından 
geçen yıl düzenlenen 

“uzmanla buluşma” toplantıları, 
Nisan ayından itibaren yeniden 

düzenlenecektir.

/  “Şizofrenide Sosyal Beceri 
Eğitimi” Kursu, 04.07.2000 
tarihinde dernek merkezinde 

gerçekleştirilecektir. Ankara’nın 
çeşitli ruh sağlığı kuramlarında 

görev yapan hemşire, sosyal hizmet 
uzmanı, psikolog arkadaşlarımızın 

eğitim alacakları kursun 
yöneticiliğini, Kocaeli Üniversitesi 

Tıp Fakültesi öğretim üyesi Dr. 
Mustafa Yıldız üstlenecektir. Beş 

tam gün sürecek eğitimin 
sonunda “eğitici” olanlar, hasta 
gruplarına sosyal beceri eğitimi 

vermeye başlayacaklardır.

/  “Sevgi Cesaret İster” isimli 
film gösterimi, 3 Mart 2000 , saat: 

18.00’de Çankaya Belediyesi 
Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.

konudaki ümit verici örneklerden biridir.

Pansiyon Bett'ına profesyoneller tarafından 
□ygulanan ilaç tedavisi ve aile terapisi ile hastanın 
ve yakınlarının güçlenerek gündelik yaşamla ve 
hastalıkla başetmesini kapsayan kendine yardım 
kavramını birleştiren bir anlayışla çalışmaktadır. 
Bu “şizofreniyle yaşam okulu”nun “mezun”larının 
hastaneye yatırılma oranları % 80 azalmış, prog- 
ramdan önce yalnızca % 14’ü ailelerinden ayrı 
yaşarken program sonunda % 80’i ailelerinden 
ayrı yaşamaya başlamışlardır.

Vazıyı yine Prof. Katschnig’in sözleriyle biti- 
relim: “Şizofreni, şizofreniyle karşılaşan insanlarda 
çok sık tükenme durumuna neden olmaktadır. 
Hastalan ve yakınlarını katkıda bulunabilecek, 
kendi fikirleriyle اله süreci zenginleştirebilecek in- 
sanlar olarak görmenin son derece olumlu, tüken- 
me karşıtı bir etkisi vardır. Hastaları ve ailelerini 
yalnızca profesyoneller tarafından yönlendirilecek 
bağımlı kişiler olarak değil, şizofreniyle başetme 
ortak çabasında yoldaşlarınız olarak görürseniz; 
büyük bir deneyim hâzinesinden; büyük bir enerji 
ve yaratıcılık kaynağından yararlanabilirsiniz. Has- 
talar ve yakınları ciddiye alınmalı, kendi görüşleri 
ve hakları olan kişiler olarak görülmeyi ve kabul 
edilmeyi istiyorlar. Onlar yaşam sorunlarnın neler 
olduğunu biz profesyonellerden daha iyi biliyorlar 
ve hastalıkla başetmede aktif bir ٢٠/ oynamak isti- 
yorlar. Bu hastanın ve ailesinin güçlendirilmesidir 
ve hepimizin yararınadır.”
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ABD’de
şizofreni tedavisi 
kapsamında 
ruhsal-eğitsel 
aile programları
Michael J. GOLDSTEIN* 

Çeviri: Nurcan ŞEN

özelliklerinden kaynaklanan birbirinden farklı ve 
çok sayıda yaklaşım ve ailelere yönelik program
lar için fon bulma kolaylıkları mevcuttur.

ABD’de genel olarak psikiyatrik hasta (özel
likle şizofreni ve bipolar bozukluk) aileleri için ge
liştirilen ruhsal-eğitsel programları, bu alanda ça
lışan tıp kesiminden ve “National Alliance for the. 
Mentally III” (NAMI) “Akıl Hastalığı için Ulusal Bir
lik” psikiyatrik hastaların tedavisine ailelerin de 
dahil edilmesinde çok önemli derecede rol oyna
yan bir grup) gibi sosyal dernek ve kuruluşlardan 
geniş ölçüde destek bulmaktadır. Bu tür aileler 
için ruhsal -eğitsel programların uygulanmasında 
karşılaşan temel sorunlar geniş kapsamlı olarak 
ele alındığında şu şekilde sınıflandırmak müm
kündür: i) Bu tür programların sürdürülmesinde 
görev alacak insanların eğitilmesi olanaklarındaki 
yetersizlik, ve bu yüzden bu programları yürütü- 
cek eğitimli insan yetersizliği; ii) ruh hastalıkları 
tedavisi alanında fon sağlayan devlet ve özel ku
ruyuşların, bu programların sunacağı tedavi işle
vinin psikiyatrik hastalığın tekrarlanmasını azalta
bileceği veya geciktirebileceği ve sonuç olarak bu 
hastalıkların maliyetinde tasarruf sağlayacağı ko

GİRİŞ

Şizofreni için geliştirilen herhangi bir ruhsal- 
toplumsal tedavi programı, ülke genelindeki sağ
lık sistemi ve ülke kültürü içerisinde ele alındığın
da daha iyi anlaşılabilir. Batı Avrupa ülkelerinin 
aksine Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’de tüm 
eyaletlerde ruh hastaliğının tedavi kapsamında 
olduğu bir ulusal sağlık sistemi yoktur. Bunun ye
rine, farklı eyaletlerde bazıları özel sağlık sigorta
sı mekanizması ile, bazıları ise devlet fonu ile des
teklenen farklı bir çok sağlık sistemi mevcuttur. 
Hastanede yatan psikiyatrik hastaların tedavisini 
sağlamak için bu farklı sistemler arasında bağlan
tı tasarlanmıştır, ancak tasarlanan bu bağlantılar, 
hastane tedavisi sonrası topluma uyum sağlama 
ve rehabilitasyon konusunda yetersiz kalmakta
dır. Bu nedenle, ABD’deki aileler için ruhsal-eğit
sel programların durumunu tartışırken, ruh sağlığı 
konusunda hizmet veren sistemler ile yeni gelişti
rilen programların altyapısında görülen çok büyük 
farklılıkların anlaşılması için, bu programlar üze
rinde yeterince durmak gerekmektedir. ABD’de 
tek bir standart program ve çalışma yöntemi yok
tur, daha çok, belirli sağlık hizmeti sunan sistem

' Editörlüklerini M. M oscarelli, A. Rupp ve N. Sartorius'un yaptığı “Ruh Sağlığı Ekonomisi ve Sağlık Politikası” kitabının Şizofreni b aş lık lı' 
cild inden alınmıştır (Handbook o f Mental Health and Health Policy, Volume 1, Schizophrenia. 1996, John W iley & Sons Ltd.)

1 Prof. Dr., Kaliforniya Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Los Angeles, ABD.
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uzman hasta ve hasta yakınlarının hastane teda
visi sonrasındaki bir aile eğitimi ve farmokolojik 
eğitim programına katılacaklarından emin olmala
rını sağlayan bir gereklilik olduğunu tespit etmiş
lerdir.

Çoğu kişi artık ruhsal-eğitsel bir aile tedavisi 
programının hasta hastaneden taburcu olduktan 
sonra 9 ay 1 yıl boyunca sürmesi gerektiğini ve 
tedavinin stabilizasyon safhası için önemli bir rol 
oynadığını kabul etmektedir. Bu makalede, has
talığın kalıcı belirtileri ve sosyal zararları, hastane
deki son günlerinde ve taburcu olduktan sonraki 
ilk günlerde hasta için gerçekçi beklentiler İçeri
sinde olmalarını sağlamak ve hasta ve?hasta ya
kınları için bir destek sistemi sağlamak için bu 
programların hasta ve hasta yakınlarına yardımcı 
olmadaki önemine değineceğiz.

Ayrıca bu programlar, hastanın sosyal ve 
mesleki işlevleri açısından hasta ve hasta yakınla
rına gerçekçi hedefler edinmelerinde yardımcı ol
mada ve genel anlamda hastanın aile ilişkilerini 
geliştirmesinde, ilerleme sağlamasında tedavinin 
sürdürüm (idame) safhasında çok önemli bir rol 
oynayabilir.

BÖLGESEL BAKIM MERKEZLERİNİN
HASTA YAKINLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Yukarıda değinilen şizofreni tedavi modelinin 
önemli bir sonucu da, hastaneden taburcu edile
rek topluma karışan hastaların kısmi olarak iyileş
miş olmaları ve klinik olarak stabil (dengeli) olma
malarıdır. Hastaneden yeni taburcu olan hastala
rın tedavi yoluyla, yaşam çevresine uyum sağla
maları ve bu geçiş döneminde gelişme gösterme
leri için yoğun kaynaklar olmadığında, şizofreni 
hastaları genellikle aile ile birlikte yaşamaktan 
uzaklaşmakta veya onlarla sık sık görüşmeye de
vam ederek ailelerinden uzak yaşamlarını sürdür
mektedirler. Bu durum sıklıkla aile üyelerinin has
ta için bakım sorumluluğunu almasını gerektirir ve 
genellikle de stabil dönemlerde yaşanan kriz an

nusunda ikna edilmesinde yaşanan zorluklar. Bu 
iki konunun üzerinde durmadan ABD’de ruhsal- 
eğitsel programlar akıl hastalıkları tedavi sistem
lerinde çok küçük bir öneme sahip olarak kalacak 
ve belki de akıntıya karşı yüzmeye çalışmak gibi 
bir çaba olarak kalacaktır.

RUHSAL-EĞİTSEL AİLE
PROGRAMLARININ KÖKENİ

AKIL HASTANESİ SAYISININ AZALTILMASI
VE SONUÇLARI

ABD’de kronik şizofreni hastalarının hastane 
dışında tedavilerinin sürdürülmesi doğrultusunda 
artan eğilim ve hastane tedavisi sürelerindeki bü
yük azalma, bu hastaların tedavisinde kamu veya 
devlet gözetimindeki merkezlere güvenin ve tale
bin artmasına yol açmıştır. Bir önceki makalede 
de belirtildiği gibi (Goldstein, 1992) bakış açısın
daki bu değişiklikler şizofreni için üç aşamalı bir 
programın geliştirilmesine yol açmıştır: hastalığın 
akut döneminin kısa süreli hastane yatışları ile te
davisi; hastaneden taburcu edildikten sonra ge
nellikle aylarla ifade edilebilecek süreler için dö
nemsel olarak hastalığın stabilizasyonu; ve daha 
sonra mümkün olduağu kadar uzun bir süre sta
bilize durumun korunması için gerekli bakım. Bu 
tedavi modelinin ABD’deki ruhsal-eğitsel aile 
programlarının formüle edilmesinde önemli uygu
lamaları vardır. Örneğin, ABD’de tedavi normu 
olan 1-3 haftalık kısa süreli hastane bakımı hasta 
veya hasta yakınları ile tedavi edici bir ekip çalış
ması yapılmasına izin vermez. Anderson ve arka
daşlarının (1980) makalesinde yer aldığı gibi, bu 
sürenin aile terapisti açısından asıl amacı belirli 
aile yakınları ile hasta arasında bağlantı sağla
maktır. Bu bağlantıyı sağlamanın amacı, bu kriz 
dönemi süresince hastanedeyken hastaya uygu
lanan tedavi hakkında bilgi vermeyi sağlamak ve 
hasta taburcu edildikten sonra da iletişimi ve 
bağlantıyı sürdürmek için zemin hazırlamaktır. Bu 
amaçlar minumum düzeyde gözükse de, çoğu

21 L________
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ilişkili olduğu gözlenmiştir (Goldstein ve arkadaş
ları, 1994). Bu bulgular, hasta ve hasta yakınları 
arasında olası eleştirel tutumları azaltmak, hasta 
yakınlarının hastanın günlük aktiviteleri konusun
daki aşırı müdahaleciliklerini sınırlandırmak ve 
bütün aile üyeleri arasında açık ve olumlu bir ile
tişimi arttırmak için aile psikolojik eğitim prog
ramlarının nihai amaçlarına ulaşmada ipuçları 
sağlamaktadır. Duygu dışavurumu konusunda 
yazılanlar bu tür tedaviler ve eğitimler için belirli 
nihai hedefleri tanımlarken bu hedefler، ulaşma
daki taktik veya stratejileri tanımlanmamıştır.

RUHSAL-EĞİTSEL AİLE TEDAVİSİ
MODELLERİ t

Hemen hemen hepsi kontrol gruplu klinik or
tamda gerçekleştirilen deneysel çalışmalarla test 
edilen (Goldstein ve arkadaşları, 1978; Leff ve ar
kadaşları, 1982; Falloon ve arkadaşları, 1982; Ho- 
garty ve arkadaşları, 1986; Tarrier ve arkadaşları, 
1988) aile tedavi programlarının belli başlı ortak 
özellikleri bulunmaktadır. Bu programların tüm 
özellikleri özellikle ailelerin yüksek duygu dışavu
rumu tutumları şeklinde ifade edilen süreçlerini 
değiştirmek üzere tasarlanmamış olsa da bu he
deflere ulaşmada işe yaradıkları kanıtlanmıştır. 
Bu tür etkili aile tedavi programlarının ortak kap
samı Tablo 1’de özetlenmiştir. Bu ortak konulara 
ilaveten Leff ve arkadaşlarının, (1982) uygulaması 
hariç olmak üzere, tüm yaklaşımlar yapılan terapi 
toplantılarına aile üyelerinin katılımının ve özellik
le de hastanın aktif katılımının olması gerekliliğin
de birleşmektedir.

Bu tür özelliklere sahip programların uygu
lanmasında hasta ve hasta yakınlarının program
lardan maksimum faydayı elde edebilmeleri için 
belirli önemli konulara mutlaka değinilmesi gerek
liliği sonucuna varılmıştır. Bu konular Tablo 2’de 
özetlenmiştir. Şimdi bu konu başlıklarını kısaca 
gözden geçireceğiz.

larında yardımcı bir destek sisteminden yoksun 
bir şekilde, karşılaşılan kaçınılmaz sorunlşrla nasıl 
başa çıkacağı konusunda rehberlikten yoksun ai
le üyelerinin başına yıkılır. Bu yüzden, son 20 yıl 
içerisinde ABD’deki ruh sağlığı hizmetinin yeni
den organizasyonu aileler üzerindeki yükü iste
meden de olsa arttıran bir etkiye neden olmuştur. 
Ailelerin karşı karşıya kaldığı bu ağır yük nedeniy
le duydukları bu hüsran duygusu ve hastane dı
şındaki günlük aktivite ve başka rehabilitasyon 
merkezlerine ve programlara ihtiyaç duydukların
da hastalarını yerleştirmede yaşadıkları zorluklar, 
hasta yakınlarının bu tür ihtiyaç ve taleplerini dile 
getirmede kendilerini temsil edecek NAMI gibi 
resmi organizasyonlara yöneltti. ABD’deki aile 
psikolojik eğitim programlarının artması aile ya
kınlarının bu ihtiyaçları konusunda yardım etme
de ve bu konuda çalışan doktor, uzman ve kuru
luşlara bu tür programlar hazırlanırken ihtiyaçların 
belirlenmesi konusunda yardımcı olmada rol oy
namaktadır.

HASTA YAKINLARININ DUYGU
DIŞAVURUMU

Şizofreni hastaları ve yakınlarına yönelik top
lumsal tabanlı programlar için ihtiyaçların belir
lenmesi önemli bir unsur olmakla birlikte bir diğer 
önemli nokta da potansiyel olarak rasyonel bir 
şekilde etkili bir program oluşturmaktır. Bu bö
lümde duygu dışavurumu (expressed emotion) 
konusundaki kavramlar konusunda yapılan 
önemli çalışmalar yer almaktadır; (Vaughn & Leff, 
1976). İngiltere’de gerçekleştirilen ve ABD’de da
hil olmak üzere başka ülkelerde de tekrarlanan bu 
çalışmada (bu çalışmaların bir özeti için Kava- 
nagh’ın 1992’de yaptığı çalışmaya bkz.), özellikle 
eleştirel olma, aşırı duygusallık ve aşırı müdahale
cilik gibi bazı tutumların yeni hastaneden çıkmış 
şizofren hastaların durumlarında kötüleşmeye ve 
hastalığın nüksetmesine yolaçtığı saptanmıştır. 
Bu tutumların, hasta ve hasta yakınları arasındaki 
doğrudan ilişkilerde muğlak davranış kalıpları ile
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meşini kapsayabilir. Psikoz deneyiminin kavran
ması ile, hasta ve hasta yakınlarının, belirtilerin bi
linen bir psikiyatrik hastalığın karakteristik özellik
leri olduğunu anlamalarını ve biyolojik ve psikolo
jik nedenlerinin anlaşılmasını kastediyoruz.

YENİ PSİKOTİK ATAKLARIN 
GELİŞİMİNE KARŞI BİR YATKINLIĞIN 
OLDUĞUNUN KABUL EDİLMESİ

Şizofreni hastalarının yaşamlarında tek bir 
psikotik atak yaşamaları az rastlanır bir durum ol
duğu için, çoğu ruhsal-eğitsel programlar “yat- 
kınlık-stres” hipotezi ile ifade edilen kavram çer
çevesinde tasarlanır (Zubin & Spring, 1r977). Mo
delin anahtar öğesi, şizofreniye yatkınlığın de
vamlı olmasıdır ve kişinin yaşamla etkili bir şekil
de başa çıkabilmesi hastalığın nüksetme olasılığı
nı azaltabilir. Yaşamla etkili bir şekilde başaçıka- 
bilmeden söz edildiğinde, üzücü ve stresli ya
şamsal olayların etkisini azaltan başa çıkma tek
niklerini kullanmak ve ilaç tedavisine bağlı kalmak 
kastedilmektedir. Bu yüzden, bu hedeflere ulaş
mak için hastalar ve hasta yakınlarının sıklıkla bu 
sıkıntılı mutsuzluk ve acı veren durumu kabullen
meleri gerekmektedir ki. Böylece psikotik bir atak 
başarılı bir şekilde atlatılırken, hastalığa taham
mül edebilmenin devamlılığı sağlanmış olur.

TABLO 2. PSİKOTİK HASTALAR VE YAKINLARININ 
RUHSAL-EĞİTSEL TEDAVİSİNDE YER 
ALAN ÖNEMLİ NOKTALAR

٠ Psikoz deneyiminin kavranması 
٠ Yeni psikotik atakların gelişimine karşı bir yat
kınlığın olduğunun kabul edilmesi

٠ Belirtilerin kontrol altına alınması için sürekli 
psikotrop ilaç kullanımının gerekliliği

٠ Hastalığın nüksetmesinde tetikleyici faktör ola
rak rol oynayan stresli yaşam olaylarının önemi

• Hastanın kişisel özelliklerinin hastalık belirtile
rinden ayırt edilmesi

TABLO 1. ETKİLİ RUHSAL-EĞİTSEL AİLE TEDAVİSİ
ROGRAMLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ

٠ En kısa sürede ailelerin suçluluk duygusundan 
uzaklaştırıldıkları bir atmosferde bir eğitim süreci
nin düzenlenmesi

٠ Şizofreni Hakkında Eğitim:
1. Yatkınlık-stres modeli
2. Hastalığın nedenleri ile ilgili bilgiler
3. Hastalığın gidişi ve seyrindeki farkılılıklar
4. Tedavi programları
5. Hastalıkla başa çıkma yöntemleri

٠ İletişim Eğitimi:
1. Genel olarak iletişimde açıklığı geliştirme
2. Aile içi iletişimde olumlu ve olumsuz geri 

bildirim (feedbeck) sağlayarak iletişim yöntemle
rini geliştirme

٠ Problem Çözme Eğitimi:
1. Günlük problemlerle başa çıkma
2. Stresli, üzücü yaşam olayları ile başa 

çıkma
3. Problem çözme becerisi kazandırma

٠ Krize Müdahale
1. Aile üyelerinden bir ya da daha fazlasını 

ilgilendiren aşırı stresli, üzücü olaylar yaşandığı 
zamanlarda

2. Hastalığın tekrarlamasına yönelik işaret-
ler ortaya çıktığında_________________________

PSİKOZ DENEYİMİNİN KAVRANMASI

Bir psikotik atağın hasta ve hasta yakınları 
için ayrımına varılması ve kabul edilmesi oldukça 
zordur. Bu deneyim doğal bir afete benzer bir şe
kilde yıkıcıdır ve geride bıraktığı etki çok fazladır. 
Bu yüzden, yaşanılan psikoz deneyiminin ayrıntılı 
bir şekilde gözden geçirilmesi ve hasta ile hasta 
yakınlarının deneyimlerinin paylaşılması gerekli
dir. Bu durum, akut dönem sonrası görülebilecek 
kalıntı (rezidüel) belirtiler kadar, yaygın görülen 
belirtiler ve hastalığın tümünün de gözden geçiril-
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rici olaylarla başa çıkma planlarını geliştirmek çok 
daha kolay olacaktır. Bu tip stres faktörlerinin 
gözden geçirilmesi hasta ve aile içerisindeki tüm 
hasta yakınlarının streslerini arttıran olaylar konu
sunda daha dikkatli olmalarını sağlayacaktır.

HASTANIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN
HASTALIK BELİRTİLERİNDEN
AYIRT EDİLMESİ

Ruhsal-eğitsel aile tedavi programlarının en 
önemli hedefi, aile üyelerinin hasta ola« yakınları
nın psikiyatrik bir hastalık olan şizofreniye yaka
landığını kabul etmelerini sağlamaktır. Bununla 
birlikte, bu durumun yarattığı bir tehlike de hasta 
ve hasta yakınlarının hastanın tüm kişisel özellik
lerinin hastalıktan kaynaklandığı sonucuna var
maları olasılığıdır. Bu yüzden, ruhsal-eğitsel aile 
tedavi programlarının en önemli amaçlarından bi
ri hastanın bir çok kişilik özelliklerinin hastalıkla il
gisi olmadığını, bunların hastanın kişisel özellikle
ri olduğunu anlamalarında yardımcı olmak ve 
hastanın kişisel niteliklerini doğru bir şekilde de
ğerlendirebilmektir. Bir başka amaç ise, tedaviye 
katılanlara hastanın önce insan sonra hasta oldu
ğunu göstermektir.

ABD’DEKİ RUHSAL-EĞİTSEL AİLE
TEDAVİ PROGRAMLARININ MALİYETİ

Ailelere yönelik ruhsal-eğitsel tedavi prog
ramları genel olarak Falloon ve arkadaşlarının 
(1982) geliştirdiği model çerçevesinde düzenlen
mektedir. Bu programlar genellikle hastanın has
taneden çıkmasının hemen ardından başlar ve en 
az dokuz ay sürer ve bazen de aile ve hastanın ih
tiyacı ve durumuna göre daha da uzayabilir. Ge
nellikle, 21 toplantıdan oluşur ve başlangıçta da
ha sık (bir ay boyunca haftada bir kez; sonraki üç 
ay 15 günde bir) ve programın sonuna doğru bir 
kaç ayda bir kez bu eğitim toplantıları düzenlenir. 
Zorunlu olmasa da çoğu programda birden çok 
terapistle birlikte çalışılmasının psikiyatrik hastası 
olan ailelere yaşanan kriz dönemlerinde yardımcı

BELİRTİLERİN KONTROL ALTINA 
ALINMASI İÇİN SÜREKLİ PSİKOTRpP 
İLAÇ KULLANIMININ GEREKLİLİĞİ

Yukarıda belirtildiği gibi, kişinin etkili bir bi
çimde hayatla başedebilmesi, psikotik ilaç teda
visi yürütülmesine ilişkin bir programa sürekli bir 
şekilde ihtiyaç duyulmasını gerektirebilir, ilaç te
davisine sürekli olarak gerek duyma, hasta ve 
hasta yakınları için, antipsikotik ilaçların bazı za
rarlı yan etkilerini tolere etmek, kişinin davranışla
rını kontrol etmek için bir ilaca bağımlı olma dü
şüncesi, psikiyatrik tedavi gördüğü konusunda 
başkaları tarafından damgalanma duygusuna ka
pılma gibi pek çok karmaşık konuyu da berabe
rinde getirmektedir. Bu sorunlar ve çözümleri, ai
le tedavilerinde çok dikkatli ve duyarlı bir şekilde 
ele alınmalıdır.

HASTALIĞIN NÜKSETMESİNDE 
TETİKLEYİCİ FAKTÖR OLARAK ROL 
OYNAYAN STRESLİ YAŞAM 
OLAYLARININ ÖNEMİ

Şizofreninin nüksetmesinde stresin önemli 
bir rol oynamasının anlaşılır olmasına karşın, has
ta ve hasta yakınlarına hastanın hastalığında rol 
oynayan daha önce karşı karşıya kaldığı belirli 
stres verici olayları anlamak genellikle zor gel
mektedir. “Yatkınlık-stres” modeli de psikolojik 
ve biyolojik faktörlerin şizofreni ile ilişkili olduğu
nu vurgulayan bir modeldir, ruhsal-eğitsel aile te
davisi programına katılanlar özellikle kendi du
rumları veya kendi yakınları açısından hastalıkla 
ilişkili her bir faktörle başa çıkmayı öğrenirler. Bu 
yüzden hasta ve hasta yakınlarının hasta için en 
duyarlı olduğu ve en fazla etkilendiği bu tür olay
ları belirlemelerinde yardımcı olmak için genellik
le daha önceki olaylar yanı sıra en son vakada et
kili olan yaşam olaylarının tiplerinin ayrıntıları üze
rinde odaklanmak gereklidir. Bir kez bu bağlantı 
yakalandığı zaman bundan sonra hastanın yaşa
mındaki önlenebilen veya önlenemeyen stres ve
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eğitsel tedavi programı uygulanan gruptakilerin 
nüks oranında belirgin bir azalma görülmüştür. 
Hogarty ve arkadaşlarının yaptığı çalışmaya göre 
hastalığın nüks oranı tek başına ilaç tedavisine kı
yasla 1/3 oranında azalma göstermiştir. Tek başı
na ilaç tedavisi Amerika’da kullanılan hastane 
sonrası en yaygın tedavi yöntemidir.

Tüm bu nükslerin sonucunda, tekrar hasta
neye yatma ve hastane tedavisi ile sonuçlanaca
ğını varsayarsak 14 günlük bir hastane tedavisi 
günde 800 ABD doları üzerinden toplarfı olarak 
ortalama 11.200 ABD doları kadar bir maliyet ge
tirecektir. Bu iki terapisti¡ eğitim programının ma
liyetinden iki kat, tek terapisti؛ eğitim ؛programı 
maliyetinden dört kat fazladır.

Bu yüzden, hastalığın alevlenmesinin önlen
mesi yaklaşık 6200 dolarlık bir tasarruf getirmek
tedir. Ruhsal-eğitsel Aile Terapisi ile hastalığın 
alevlenmesinin 1/3 oranında azaltılması hem 
Amerika’da hem de İngiltere’deki kontrollü klinik 
çalışmalarda kanıtlanmıştır (Bkz Şekil 1). Bu çalış
malar, düzenli ruhsal-eğitsel aile tedavi program
larının maliyet-yarar oranının oldukça yüksek ol
duğunu göstermektedir. Bu ekonomik sonuçların 
yanısıra programların semptomatik veya sosyal 
fonksiyonlar üzerindeki etkisi de değerlendirilme
si gereken bir başka faktördür.

ALTERNATİF RUHSAL-EĞİTSEL PROG
RAM MODELLERİ

Yukarıda üzerinde durulan ve ekonomik ma
liyeti değerlendirilen model, her bir aileye ayrı ay
rı uygulanan bir ruhsal-eğitsel tedavi modelidir. 
Maliyet-yarar oranını çok daha fazla yükselteceği 
savlanan başka modeller de vardır. Bunlardan bi
ri “hasta yakınları” grupları olarak adlandırılan 
hasta yakınlarının, bir eğitim programı uygulayan 
ve grup desteğini amaçlayan eğitimli bir grup 
başkanı (lideri) ile toplantılar yapmaları şeklinde
dir. Hastalar genellikle bu toplantılara katılmazlar 
ve bu model, kronik şizofren hasta yakınları için,

olma ve bir destek sistemi sağlama konusunda 
yararlı olduğu görülmüştür. Böylelikle, 21 görüş
meden oluşan dokuz aylık bir eğitim progrâmı ai
leye, her görüşmede iki terapistin bulunması te
melinde 42 doğrudan görüşme saati sağlamakta
dır. Yapılamayan veya kaçırılan ve tekrar düzen
lenen görüşmelerle kriz dönemlerindeki acil çağ
rılar dikkate alındığında dokuz aylık programlar 
için kişi başına 50 saatlik görüşme uygun olmak
tadır.

Bu saatlik maliyeti parasal karşılığını bulmak, 
bu tür mesleki hizmetleri için terapistlerin mesleki 
uzmanlıkları ve eğitim deneyimlerine bağlı olarak 
bu oranların değiştiği göz önüne alındığında ol
dukça zordur. Ruhsal-eğitsel aile terapistlerinin 
bu alanda uzmanlar (psikiyatristler, psikologlar, 
sosyal hizmet uzmanları gibi) olduklarını varsa
yarsak ve saat başına 100 ABD doları şeklinde bir 
uzman tarifesini ortalama baz alırsak, aile başına 
iki terapist için bu işin maliyeti 5000 ABD doları 
bir terapistle çalışılırsa 2500 ABD doları olacaktır.

ŞİZOFRENİ HASTALARI İÇİN RUHSAL
EĞİTSEL PROGRAMLARIN EKONOMİK
YARARLARI

Ekonomik yararlar açısından en iyi tahmini 
değerler, Falloon ve arkadaşları (1982); ile Ho
garty ve arkadaşlarının 1986’da, yaptıkları iki ça
lışmadan elde edilmiştir. Bu çalışmalardan birin
cisi 9 aylık İkincisi ise 12 aylık çalışmalardı. İki 
modelde de farklılıklar olsa da her iki program da 
Tablo 1’de de görüldüğü gibi pek çok ortak özel
likler taşımaktaydı. Her iki çalışmada da, hastalı
ğın alevlenmesi döneminde hastane tedavisi son
rası hastalığın nüksetmesinde tek başına ilaç te
davisinin etkisi ile ilaç tedavisine ek olarak uygu
lanan ruhsal-eğitsel aile tedavi programının etki
leri kıyaslanmıştır. Her iki çalışmadaki hastane te
davisi sonrası 9 ay içerisindeki hastalık nüksetme 
oranları kıyaslandığında; tek başına ilaç tedavisi
ne kıyasla, aile ilaç tedavisine ek olarak ruhsal-
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duruma adapte olmalarında yardımcı olmak için 
böyle bir model uygulanabilir. Hastanın sürece 
katılmasında, hasta açısından hastanın kendisi 
için ve aile içerisinde yaşama katılmada gelişme 
göstermesinde kendi kendisinin sağlığını kazan
masında önemli bir rolü olduğu mesajı verilmek
tedir. Bu iki bakış açısı, şizofreninin doğasıyla il
gili olarak ve bu hastalığa yakalanan kişi için ken
di sağlığını kazanmasında ve rehabilitasyonunda 
sorumlulukları olduğu konusunda odaklaşan iki 
farklı görüşü yansıtmaktadır. Hastalığı iyice kro
nikleşmiş, normal günlük yaşamsal fonksiyonları 
yerine getiremeyen hastalar için bu yeti yitimi mo
deli oldukça uygunken, çok daha genç, hastalığa 
yeni yakalanmış hastalar için davranışlarını değiş
tirmede hasta yakınlarının bunu yapabileceğine 
güvenmek ters etkili olabilir.

Bu konu üzerine yapılmış bir başka çalışma 
McFarlane tarafından gerçekleştirilmiştir (1990). 
Bu çalışmada hasta ve hasta yakınlarından olu
şan çoklu aile gruplarında ruhsal-eğltsel model 
uygulamaları savunulmaktadır. Bu yöntem çok 
daha ekonomik bir seçenek olmasına karşın, her 
bir aileyle ayrı ayrı çalışmayı hedefleyen program
larla karşılaştırıldığında, daha etkili olduğunu gös
teren bir bulgu saptanmamıştır.

hastalığa yeni yakalanmış hasta yakınlarından 
daha uygun gözükmektedir. Bu yaklaşım, 
ABD’de oldukça popüler olmasına karşın henüz 
kontrollü klinikse! çalışmalarda tam olarak değer
lendirilmemiştir.

Leff ve arkadaşlarının 1989’da yaptığı çalış
mada, her bir aileye ayrı ayrı uygulanan ruhsal- 
eğitsel tedavi modeli ile hasta yakını grupları kar
şılaştırılmış ve kafamızı karıştıran bazı sonuçlar 
alınmıştır. Hasta yakınları grubundaki gruptan ay
rılma oranı % 50 gibi oldukça yüksek bir oranda 
saptandığı için, iki modelin tam olarak dikkatli ve 
kontrollü bir şekilde kıyaslanmasının zorluğu orta
ya çıktı. Bu çalışmanın belki de en önemli sonu
cu, tek tek ailelerle çalışırken aileye daha çok 
odaklanılması ve diğerinde olduğu gibi aileleri da
vet etmek ve onların gelmesini beklemek zorunda 
kalmamaktır.

Bu alanda yapılan çalışmalarla ilgili makale
lerde, şizofren hastaların bu ruhsal-eğitsel tedavi 
programlarının dışında tutulmalarının lehinde ve
ya aleyhinde bir görüş bildirilmemiştir. Bir bakı
ma, hastanın yokluğunda gerçekleştirilen hasta 
yakınları grubu programlarında kronik olarak ken
di kendine yetemeyen hastaları için hasta yakın
larına yapabileceklerinin en iyisini yapmaya ve
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Ayşe’nin
Öyküsü*

Levent METE*”

Korkunç bir çığlıkla uyandım. Orada, yatağın 
ortasında başını ellerinin arasına almış, dizlerini 
karnına çekmiş kıpırdamadan duruyordu. Korku
lu bir düşten uyanmış olduğunu düşündüm. Pen
cereden giren donuk ışığın altında göğsünün hız
lı inip kalkışları görünüyordu. Hemen yataktan fır
layıp yanına koştum. Korkuyla açılmış gözlerini ve 
gerilmiş yüzünü gördüğümde düşün hala sürdü
ğünü, bu kabusun, her ne ise, tüm odaya yayılmış 
olduğunu hissettim. Uyanmıştı, ancak burada de
ğildi. Geldiler diye bağırdı, evin içindeler. Üzerin
deki örtüyü atıp bana şiddetle sarıldı. Ne olur bı
rakma beni diye ağlamaya başladı. Çenesi titri
yordu.

Tavandaki floresanın parlak ışığı odayı aydın
lattığında, bu karabasanın dağılıp gideceğini, ta
nıdık ve güvenli dünyanın geri döneceğini san
dım. Ancak yanılsama uzun sürmedi. Keskin, yü
rek parçalayıcı, bitmeyecekmiş gibi uzun gelen 
bir çığlık daha attı. Annem, şaşkın, elleri iki yana 
açılmış, kapıda duruyordu. “Ne oldu?” diye mırıl
dandı. Gelip yatağın kenarına oturdu. “Korkma kı
zım biz buradayız” , dedi, “ kötü bir düş gördün, 
hepsi geçti” . Sarılmak için kollarını açıp ona

Şizofreniyi farklı yönleriyle gözden geçirdik
ten sonra, anlatılanlara bir bütünlük kazandırmak 
amacıyla, yıllar boyunca birçok kez şizofreniye gi
rip çıkan ve şizofreninin yol açabileceği ruhsal ve 
toplumsal kayıpların büyük bölümünü ağır biçim
de yaşayan bir kişinin öyküsünü aktarmak istiyo
rum.

Onun yaşadıklarını size erkek kardeşi Ali’nin 
ağzından aktaracağım. Belki Ali’nin içtenliğinden, 
kız kardeşine duyduğu yoğun sevgiden ve geliş
miş gözlem yeteneğinden etkilendiğim için bu yo
lu seçtim. Ya da, şizofreniyi onu yaşayanın en ya
kınında durarak gözleyen birisinin ağzından anlat
manın daha doğru olduğunu düşünmem seçimi
mi etkiledi. Her iki durumda da Ali öyküyü anlat
mayı en fazla hak eden kişiydi.

Olayı yaşayanların kimliklerini ele verecek bil
giler dışında olabildiğince onun anlatımına sadık 
kalmaya çalıştım. Ancak amacım şizofreni konu
sunda bir roman yazmak değildi. Bu yüzden 
Ali’nin uzun ve ayrıntılı bir şekilde anlattıklarını 
böyle bir kitabın kapsamına uyacak şekilde özet
leyip kısa bir öyküye dönüştürdüm.

Yazarın izniyle “Şizofreni: En Uzak Ü lke" kitabından alınmıştır. (Şizofreni: En Uzak Ülke, İletişim Yayınlan, İstanbul, 1998. 
" ٠ Doç. Dr., İzmir A tatürk Eğitim  Hastanesi Psikiyatri Kliniği
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olmalıydı. Anlamsızca çırpınıp duran bu boş ba
kışlı yaratığın içinde, onunla birlikte akıl hastane
sine kapatılmış olamazdı. Onun, yüzünde muzip 
bir gülümsemeyle yatağında sırtüstü uzanmış ol
duğu düşüncesiyle uykuya daldım.

Günler, başka, alışılmadık bir zamanın ritmiy
le akmaya başlamıştı. Annem sürekli ağlıyordu. 
Ağlamak onun için nefes almak kadar doğal, ken
diliğinden bir eylem haline gelmişti. Kapı aralığın
da, mutfakta, salondaki pencereden sokağa ba
karken gözlerinden yaşlar süzülüyordu, babamsa 
giderek sessizleşmiş, kendi iç dünyasına çekil
mişti. Birbirleriyle pek az konuşuyorlardı. Sanki 
evde uyanmasından korkulan birisi v^rdı ve bu 
nedenle ses çıkarmamaya çalışıyorduk. Sonra, 
karşı konulması olanaksız bir güç gibi üzerimize 
yüklenen bu sessizlik yavaşça yıpranmaya başla
dı. Giderek daha yüksek sesle, daha sık konuş
maya başladık. Bir hafta geçmişti, bir sabah kah
valtıda ilk kez hep birlikte güldük.

Annemle babam iki üç günde bir hastaneye 
Ayşe’yi görmeye gidiyorlardı. Gitmeden önceki 
gün annem onun temiz çamaşırlarını bir çantaya 
özenle yerleştiriyor, sevdiği yemekleri pişiriyordu. 
Akşamları evde biraraya geldiğimizde çoğu za
man bu hastane ziyaretlerinde olanlar konuşulu
yordu. Doktorların söyledikleri, bir hastabakıcının 
ilgisizliği, başka bir hastanın ya da hasta yakınının 
anlattıkları en sık konuştuğumuz konulardı.

Neredeyse onun bir akıl hastanesine değil 
de, bir kampa ya da yatılı okula gittiği duygusuna 
kapılmaya başlamıştım ki bir gün hastaneye ziya
retine beni de götürdüler. Oldukça yatışmış, dur- 
gunlaşmıştı. Bir robot gibi ağır hareket ediyor, 
boynunu çevirmeden tüm vücuduyla dönüyor, 
duraklayarak konuşuyordu. Konuşurken birara 
ağzının suyu aktı. Oradan ayrılırken annemle ba
bam nedenini anlayamadığım bir iyimserlik için
deydiler. Yolda, onun okula ne zaman başlayacı- 
ğını konuşup, derslerinden geri kaldığı için kaygı

doğru uzandı. Ancak Ayşe beklenmedik bir çevik
likle fırlayıp onu şiddetle itti, odadan çıkıp salona 
doğru koşmaya başladı.

Ortalık yatıştığında salonun ortasında sırtüs
tü yatıyordu. Babam onun üzerine ata biner gibi 
oturmuş, bileklerini sıkıca kavramıştı. Arada bir 
yeniden bir güç bulup çırpınıyor, babama vurma
ya çalışıyor, ellerini ısırıyordu. Bağırmaktan sesi 
kısılmıştı. Ortalık savaş alanı gibiydi. Bir koltuk 
devrilmiş, ortadaki büyük sehpanın üzerindeki 
öte beri etrafa saçılmıştı. Annem yanına çömel- 
miş ağlıyor, saçlarını okşayarak onu yatıştırmaya 
çalışıyordu. Doktora telefon edildi. Doktor geldi- 
inde gün ağarmak üzereydi.

O gece hepimiz uzun süredir kendini bize 
göstermeye çalışan, bir türlü görmek istemediği
miz ve bundan sonra yaşamımıza damgasını vu
racak olan gerçekle ilk kez açıkça yüzleşmek zo
runda kalmıştık; kız kardeşim bir akıl hastasıydı. 
Yeni ve daha önce aklımızdan bile geçmeyecek 
olaylarla dolu bir dönem başlıyordu.

Ayşe’yi hastaneye yatırıp döndüğümüzde 
sanki bir parçamız kopmuş, içimizdeki ışık kısıl
mış, üzerimize ağır bir karanlık çökmüştü. Annem 
uzun süre yüksek sesle ağladı. Sonunda yorgun 
düşüp koltuğun üzerinde uyuyakaldı. Babam evin 
içinde amaçsızca dolaşıp duruyor, boyuna sigara 
içiyordu. Sonra birden orada olduğumu ilk kez 
farkına varmış gibi bana döndü, sen niye hala yat
madın, yarın okula gideceksin dedi.

Sabaha kadar yatağımda dönüp durdum. 
Ayşe’nin böyle hoyratça bizden koparılıp alınma
sını kabullenemiyordum. Bu dünyaya ait olma
yan, gizemli ve tekinsiz bir güç kapı altlarından, 
pencere aralıklarından evimize sızmış, onu bir sis 
gibi sarıp sarmalayarak kendi bulanık yapısına 
dönüştürmüştü. Gerçek Ayşe’nin şimdi nerede 
olabileceğini düşündüm. Onun sevgi ve enerji do
lu varlığını besleyen ruhu bir yerlerde gizleniyor
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çok eskilere dayanıyordu. Ortaokulda çoğrafya 
dersi için bir Asya haritası çizmişti. O haritanın üst 
tarafında Sovyetler Birliği’nin kutba yakın bölü
münde böyle bir yazı vardı. Değişik bir çağrışım 
uyandırıyordu insanda. Eskimolar bilinmedik uzak 
bir ülkenin insanlarıydı. Özerk sözcüğünün ne an
lama geldiğini bilmesek de, ses olarak yabancı ve 
ilginçti. Bir şeye canı sıkıldığında Eskimo Özer 
Bölgesi’ne gitmekten söz ederdi. Ama şakaydı el
bette. Buna bir gün gerçekten inanabileceği kimin 
aklına gelirdi?

Doktorlar Ayşe’ye önce “psikotik reaksiyon” 
sonra “şizofreni” tanısı koydular. Norodol, Akine- 
ton, Largactil en sık kullandığı ilaçlardıTBu isimler 
giderek pencere, koltuk, televizyon kadar evin 
parçası haline geldi, onları hepimiz ezberledik. 
Hastaneye gittiğimizde ne kullanıyor diyorlardı ve 
biz hiç duraksamadan Norodol, Akineton, Lar
gactil diyorduk.

Ayşe ilaçlardan yarar gördü. Kulağına gelen 
sesler kesildi, bizimkilerle arası düzeldi. Artık on
ların gerçek anne babası olduklarını kabul ediyor
du. Annem bu konuları hiç açmamaya özen gös
teriyor, sanki konuşulursa hastalık yeniden başla
yacakmış gibi bir korku duyuyordu. Babam arada 
bir büyük bir ciddiyetle, bak kızım bir sıkıntın var
sa bize söyle, bizden gizleme derdi. Sıkıntı dediği 
şeyin ne anlama geldiğini hepimiz anlardık. Ayşe, 
yok bir şey diye yanıtlardı.

İlaçlar ona dokunuyordu. Şişmanlamış, yü
zündeki o çocuksu incelik kaybolmuş, durgunlaş
mış, yavaşlamıştı. Birdenbire büyüyüvermiş gi
biydi. Şakalaşmıyor, saçma sapan fıkralar anlatıp 
gülmekten yerlere yuvarlanmıyorduk. Bir de ara
da gözleri tavana doğru kayıyordu. İlkinde telaşa 
kapılmış, gecenin bir vakti soluğu acil serviste al
mıştık. Sonra bunun Norodol’un yan etkisi oldu
ğunu, Akineton iğnesiyle düzeldiğin öğrendik. Bir 
komşu kadın vardı, gerektiğinde o gelip iğne ya
pıyordu.

landılar. Belki dersleri bir dönem dondurmak ge
rekecekti.

Ayşe ancak iki ay sonra eve dönebildi. Sü
rekli ilaç kullanıyor, bütün gün odasından çıkmı
yor, hiçbir şey yapmadan bir köşede oturuyordu. 
Bu arada tuhaf bir şapka merakı başlamıştı. Ba
bamın eski fötr şapkasını başına geçiriyor, çıkar
ması istendiğinde sinirleniyor, bağırıp çağırıyor
du. Anneme ya da babama yönelik suçlamaları 
artık gündelik bir olay haline gelmişti. Onların ger
çek annesi ve babası olmadıklarını, onların yerine 
geçmiş kopyaları olduklarını söylüyordu. Yalnızca 
bana iyi davranıyor, aramızda bir kader birliği ol
duğunu düşünüyordu. Bir gün bana, aslında bi
zim ikiz olduğumuzu ve aramızda bir göbek kor
donu olduğunu söyledi. Böyle şeyler söylediği za
man önceleri korkuya kapılıyor, söylediklerinin 
saçmalığını ona kabul ettirmek için uun tartışma
lara girişiyordum. Sonra giderek durumu kabul
lendim. Bizlerden farklı, akıl almaz bir mantıkla 
düşünüyor, bizim duymadığımız sesler duyuyor, 
hayaller görüyordu. Ancak kesin olan birşey var
sa o da bu konuda tümüyle içten olduğuydu. Rol 
yapmıyordu, o böyleydi, onun dünyası başkaydı.

Yalnız kaldığımızda anlattıklarını karşı çıkma
dan dinliyordum. Öyle inanılmaz fikirler ileri sürü
yordu ki, bunları nereden bulduğuna şaşırıyor
dum. Örneğin, Sovyetler Birliği’nde “ Eskimo 
Özerk Bölgesi” diye bir yer var, ona göre kurtulu
şumuz oraya ulaşmamıza bağlıydı. O zaman tam 
anlamıyla özerk olacaktık, annemin ve babamın 
üzerimizde hiçbir denetimleri kalmayacaktı. Bir 
de Maksim Gorki’nin toplumcu gerçekliği yüzün
den Sovyetler Birliği’nin bu Eskimo Özerk Bölge- 
si’ni ele geirmeye çalıştığını ve bu yolla düşsel 
boyutlu yaşama olanaklarını ortadan kaldıracağı
nı söylüyordu. Çabuk olmalıyız, gerçekçilik kafa
tasından aşağı inmeden oraya ulaşmalıyız diyor
du.

Bu eskimo Özerk Bölgesi hikayesi aslında
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•Bu arada bir çok başka ilaç da kullandı, ilaç alma
ya direndiği dönemlerde uzun etkili iğneler yapıl
dı. Aradan dört yıl geçtiğinde hastanenin psikiyat
ri kiliniğinde kalın bir dosyası olmuştu.

Yeniden başlama denemeleri sürekli başarı
sız olunca okulu tümüyle bırakmıştı. Oldukça iyi
leştiği dönemlerden birinde bir doktorun yanında 
üç dört ay süreyle sekreter olarak çalıştı. Orada 
bir adamla tanıştığını ve aralarında bir gönül ilişki
sinin başladığını sonradan öğrendik. B؛r gün gelip 
onunla evlenmek istediğini söyledi. Adam ilkokul 
mezunuydu, belirli bir işi yoktu. Annem çok üzül
dü, kızının böyle bir ilişkiye girmesini bir türlü içi
ne sindiremiyordu. Babamsa daha slumlu bakı
yor, karşı çıkmıyordu. Bir gün Ayşe yokken an
nemle tartıştıklarını duydum. Adam cahilse bizim 
kızımız da şizofren, diye bağırıyordu.

O adamla evlendiler. Adamın ismi Metin’di. 
Metin Abi bir devlet dairesinde şoför olarak işe 
girdi. Ayşe’ye çok iyi davranıyordu. Bizimkilere 
karşı da çok saygılıydı. Öyle ki sonunda annem 
bile onu sevmeye başlamıştı. Konuşkan, sıcak 
kanlı bir adamdı. Ancak, evliliklerinin altıncı ayı 
dolmadan Ayşe yine hastalandı. Bu defa kocası
nın onu öldüreceğini söylüyordu. Bir süre hasta
nede yattı.

Çıktığında Metin Abi’nin ailesi onu hocaya 
götürmek istedi. Annemle babam böyle şeylere 
karşıydılar .Daha önce teyzem Ayşe’nin hocalık 
olduğunu söylemiş, ancak babam ona, bu tür 
adamların sahtekar, onlara gidenlerin de aptal ol
duklarını söyleyerek öfkeli bir nutuk çekimişti. Bu 
kez hiç ses çıkarmadı. Hocaya gidip geldiler. Ay
şe boynunda bir muska taşıyor, her gün okunmuş 
bir su içiyordu. Belki o da inanmıştı yeniden eski 
günlere dönerim umuduyla tutunacak bir dal arı
yordu.

Günler böyle bir alt üst oluş içinde geçerken, 
Metin Abi bir gün ağzı kulaklarında gelip Ayşe’nin

Altı ay kadar geçtiğinde doktor ilaçları iyice 
azalttı. Ayşe biraz daha canlandı, gözlerinin ışıltı
sı geri geldi, yüzündeki donukluk çözüldü, gülme
ye, eskiden olduğu gibi hızlı konuşmaya başladı. 
O sıralar hastalık tam olarak geçmişti. Komşu kız
larına gidip geliyor, sokağa çıkıyor, televizyon di
zilerini izliyor, jiklet çiğniyordu. Bir kere birlikte si
nemaya gittik. Okula başlamayı düşünüyor, ama 
artık bu yıl geçti diyordu.

Bu arada ilaçları iyice bıraktı. Annem bir iki 
ısrar ettiyse de söz geçiremedi. Ben artık iyileş
tim, ilaçlar beni kötü yapıyor diyordu. Haksız da 
sayılmazdı, hastalığı ilaçlarla düzelmiş ama bu 
arada canlılığı ve enerjisi de azalmıştı. Kendi de
yişiyle ilaçlar onu ruhsuzlaştırıyordu. Babam ilaç 
meselesini hiç açmadı. Yaşananların ilaçlar, ha
stane ve doktorlarla birlikte yaşamamızdan hiç 
var olmamış gibi çıkıp gitmelerini istiyor olmalıydı. 
Hepimiz unutmak istiyorduk.

Olmadı. İçindeki şeytan iyice derinlere çekil
miş gizleniyor olmalıydı, bir süre orada bekledi ve 
hiç umulmayacak bir anda yeniden ortaya çıkı
verdi. Yine o eski şapkayı giymişti. Annemi dik
katle izliyor, kendi kendine bir şeyler mırıldanıyor
du. Ona belli etmeden komşuya gidip babama te
lefon ettim. Bu kez hazırlıklıydık. Bir saat kadar 
sonra babam doktorla birlikte geldi. Doktoru gö
rünce bağırmaya başladı, her şeyin farkında oldu
ğunu, annemle babamın onu öldürmek istedikle
rini söyledi. Kaçmaya niyetlendi, ama babam ka
pıyı kilitlemiş önüne geçmişti bile. Bu arada boyu
na bana işaretler yapıyor, tehlikede olduğumu ve 
kaçmam gerektiğini anlatmaya çalışıyordu. Sonra 
bildik şeyler oldu. Zorla tutulup divana yatırıldı, 
doktor bir iğne yaptı, bir taksi çağrıldı ve onu ye
niden hastaneye yatırmak üzere yola çıktık.

Daha sonraki yıllar boyunca benzeri olaylar 
birçok kez yaşandı.Arada kafasını topluyor, tuhaf 
düşünceler ve seslerden kurtulup aramıza dönü
yor, birkaç ay sonra her şey yeniden başlıyordu.
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ama kimse inmedi. Pencere eriyip ortadan kay
bolurken içimde penguenin adı Ayşe diye bir dü
şünce belirdi. Kulağımı duvara dayadım. Gerçek
ten oydu, bir çocuk şarkısı söylüyordu. Ama delik 
bir daha açılmadı. Tren onu ezebilirdi, belli ki du
rumun farkında değildi. Bağırmak istedim ama 
sesim çıkmadı. Duvarı yumrukladım, duvar ka
uçuk gibi esnek bir maddeden yapılmıştı. Ter 
içinde uyandığımda yüreğim ağzımdan fırlayacak 
gibi atıyordu.

Neyse ki gerçek yaşamda olay bu kadar 
umutsuz değil. Ayşe o uzak ülkeye defalarca git
ti, her seferinde geri dönüp geldi. Bu arada evlen
di, bir çocuk doğurdu. Belki yine aramfzdan ayrıl
dığı, tuhaflıklar ülkesini dolaşmaya gittiği günler 
olacak, ancak orada uun süre kalmayacağını bili
yorum. Çünük, burada onu seven ve dönüşünü 
özlemle bekleyen insanlar var.

SONSÖZ

Tüm şizofreni öyküleri aynı değil. Ayşe gibi, 
düşle gerçek arasında gidip gelen, bu arada so
runları olsa da düzenli bir yaşamı sürdürebilenler 
çoğunlukta. Çok daha kısa sürede ve tam bir dü
zelme gösterenler de var. Ancak, bu arada hiç bir 
sağaltıma yanıt vermeyen, ailenin ve hekimin tüm 
çabalarını boşa çıkaran durumların varlığı da unu
tulmamalı. Bir başka deyişle şizofreniyi yaşama 
tarzı kişiden kişiye önemli farklılıklar gösteriyor.

Buna karşılık hangi tarzdan yaşanırsa yaşan
sın, ölçülü bir yakınlığın ve anlayışın katkısı her 
durumda büyük önem taşıyor. Gelişen sağaltım 
olanaklarının ve güçleri birleştiren bir örgütlenme
nin de katkısıyla şizofreniye karşı yapılan müca
dele her geen gün daha etkin hale geliyor ve gi
derek daha yüz güldürücü sonuçlar alınıyor.

İleride bir gün belki insanları şizofreniye yat
kın hale getiren nedenler büyük oranda önlenebi
lecek. Ya da söz konusu yatkınlık daha öz örsele
yici bir toplumsal yapıda şizofreniye yol açmaya

hamile olduğunu söyledi. Dokuz ay sonra sağlıklı 
bir oğlan çocukları oldu. Ancak, doğumdan bir
kaç gün sonra Ayşe çocuğumu değiştirdiler de
meye başladı. Oğluyla ilgilenmiyor, ona süt ver
mek istemiyordu. Ayşe hastanede yatarken ço
cuğa annem baktı.

O yıl fakülteyi kazanıp İstanbul’a gittim. Eski
si gibi sık sık görüşemiyorduk. Sonra askerlik gir
di araya. Ardından evlendim, İstanbul’a yerleştim. 
Şimdi uzun süredir ancak izinlerde ya da bayram 
tatillerinde görüyorum ablamı. Ama neredeyse 
her gün telefonla konuşuyoruz, iyi olup olmadığı
nı sesinden anlıyorum, yine başladı mı seninkiler 
diyorum, artık eskisi kadar şiddetle inanmıyor bu 
düşüncelere, kulağına gelen seslerin de gerçek 
olmadığını biliyor. Sürekli ilaç kullanmaktan olsa 
gerek çok şişmanladı. Yüzünde tikler ortaya çıktı, 
bunlar da ilaçlardan oluyormuş. Bu arada oğlu 
büyüdü, ilkokula başladı. Metin Abi yine eskisi gi
bi neşeli, konuşkan. Sanki ablamın hastalığını hiç 
dert etmiyor gibi. Ayşe’nin bu dünyadaki şansı da 
bu adam herhalde diyorum. Ona hala prenses di
ye sesleniyor. Akıl almaz suçlamalarda bulunup 
üzerine saldırdığı zamanlarda bile ona aynı sev
giyle bakıyor.

Geçen gün bir kitabın arasında Ayşe’nin çiz
diği o haritayı buldum. İyice solmuş, bir fotokopi 
sayfasına benzemişti. O gece düşümde lise yılla
rındaki odamızdaydım. Ayşe’nin yatağı boştu. 
Onun nereye gitmiş olabileceğini düşünürken du
varda bir delik olduğunu farkettim. Bu delikten 
içeri donuk beyaz bir ışık giriyordu. Sonra delik 
kendiliğinden genişleyip bir pencereye dönüştü. 
Eskimo Özerk Bölgesi karşımda duruyordu. Buz
lar içinde bir tren istasyonuydu burası ve binanın 
çatısında Eskimo Özer Bölgesi yazılı büyük bir ta
bela vardı. İstasyon bomboştu. Kağıt bir pengu
en rayların üzerinde dolaşıyordu. Derken gürültü
ler ve ışıklar içinde bir tren geldi. Trenden büyük 
bir kalabalık boşalıyormuş gibi sesler duyuldu,
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şizofreni içinde geçiren insanlara sırt çevirmek ve 
onları aramıza dönünceye kadar yok saymak an
lamına geliyor. Gerçeğin dışına düşmüş olan bu 
kişilerin bir insan ve birey olarak varlıklarını sürdü
rebilmeleri için onları önemseyen ve anlamaya 
çalışan birilerine gereksinimleri var. Ancak, bu 
özel dünyaya olan ilginin korunması yalnızca şi
zofreniye giren kişiler için değil, bizler için de 
önem taşıyor. Çünkü eğer şizofreninin dünyasına 
duyulan ilgi yitirilirse, insana özgü yaşantı biçim
lerinden birisi onu yaşayanlarla birlrkte gözardı 
edilmiş olacak ve insanlık adı verilen toplam biraz 
eksilecek.

cak. Bir diğer olasılık, uygarlığın şizofreninin bir 
ruhsal bozukluk değil kişisel tarz olarak؛algılandı- 
ğı bir noktaya ulaşması. Öngöremeyeceğimiz 
bambaşka bir geleceğe ulaşmak da olası.

Bu olasılıklardan hangisinin gerçekleşeceğini 
zaman gösterecek. Bugünse karşı karşıya oldu
ğumuz sorun bizi şizofreniye yol açan nedenleri 
daha fazla anlamaya, koruyucu önlemler, erken 
uyarı sistemleri, yeni sağaltım teknikleri ve araçla
rı geliştirmeye ve eldeki olanakları olabildiğince 
verimli kullanmaya zorluyor. Bunda ne kadar ba
şarılı olabilirsek yaşamlarını şizofreniyle değil bi
zimle birlikte geçiren insan sayısı o kadar artacak 
ve yaralı aile sayısı o kadar azalacak. Bir başka 
deyişle atılacak her önemli adım, şizofreniden ka
zanılacak her yeni toprak parçası yeryüzünde 
daha fazla mutluluk ve daha az acı anlamına ge
liyor.

Bu arada, şizofreniye karşı verilen savaşımın 
yalnızca ruh sağlığı konusunda uzmanlaşmış kişi
lerin sorunu olmadığını ve geri dönülmeye değer 
bir dünya için harcanacak çabanın iyileştirme et
kinliğindeki yerini de unutmamalıyız. Onları en iyi 
anlayanlardan birisinin, Silvano Arieti’nin dediği 
gibi şizofrenide rol oynayan “çevresel faktörleri 
engellemek çoğu zaman toplumu geliştirmek ve 
medeniyeti ilerletmek anlamına gelir. Bu, pek çok 
insanın iyi ebeveynler olmasına engel olan eşit
sizliklerle ve ayrımlarla savaşmak demektir. Bu, 
mutsuz evlilikleri önlemek anlamına gelir. Bu, iyi 
komşuluk ilişkileri geliştirmek, sağlıklı insan ilişki
lerini ilerletmek, okullarda iyi bir psikolojik göze
tim sağlamak, rehberlik ve psikoterapi sunmak 
anlamına gelir. Bu, insanların acı çekmeleriyle sa
vaşmak için bir tane daha hem de çok önemli ne
denimiz olduğunu öğrendiğimiz anlamına gelir” .

Öte yandan şizofreniyi yalnızca sağaltılması 
gereken bir ruhsal bozukluk olarak görmek, onun 
kendine özgü mantığı ve olağandışı dünyasıyla il
gilenmemek, yaşamlarının önemli bir bölümünü
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şizofreni
K endim izi şizofreni hastası

nın yerine koyabilmek, hastalığı 
anlamamıza izin verir. Hastalık an
laşıldıkça, korku ve dehşet yaşan
tılarından uzaklaşıp, çözüm üret
me şansı doğar. Bütün o ürpertici 
sanrıların, varsanıların nihayet bi
rer hastalık belirtisi olduklarını 
kavramak, acı ve üzüntü verse de, 
tedavi yolunda önemli bir değişimi 
başlatır. Bu, hastanın kişiliği ve iç 
dünyasını yok saymak anlamına 
gelmez. Tam tersi, onun gerçek
ten yaratıcı ve üretken süreçlerinin 
kımıldanmasına olanak tanır. Der
neğimizin ve dergimizin en temel 
amaçlarından birisi, bu olanakları 
arttırmaya çalışmaktır. Derneğin 
bir odası ya da derginin bir sayfa
sının, bir şizofreni hastasının yara
tıcılığına küçücük bir katkı sağla
ması, hepimizin çabaları için en 
büyük ödül olacaktır.

8 u  dergiye sadece profes
yonel ortamlarda değil, her yerde 
rastlanmasını temenni ediyoruz. 
Bir diş hekimi muayehanesinin 
bekleme salonunda, bir berber 
koltuğunda, metroda ya da halk 
kitaplığında... “Damga”nın ancak 
böyle aşılabileceğini düşünüyo
ruz. Hayatın olduğu her yerde şi
zofreniyi telaffuz ederek, bu has
talıkla ilgili korkuları yeneceğimizi 
umuyoruz.
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