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gönüş

Yazılı ve Görsel Basında

şizofreni:
sunum ve yansımalar

Haldun SOYGÜR

ğımsız temsilcisi olarak, yasama, yürütme ve yar
gının yanında dördüncü bir kuvvet olarak kabul 
görür. Bu anlamda bir kamu denetimi görevi ya
pan gazetecilerin mesleklerini uygularken, izle
meleri gereken temel ilkelerin sadelik, açıklık, ke
sinlik ve doğruluk olduğu vurgulanmaktadır1.

Üzerinde odaklandığımız alan ruhsal bozuk
luklar, hele de psikotik bozukluklar ve şizofreni ol
duğunda, sade, açık, kesin ve doğru haber ilkesi 
daha da hassasiyet kazanmaktadır. Bu konudaki 
her karışıklık ve yanlışlık, toplumun iliklerine işle
miş olan ,,deli" korkusunu daha da arttıracaktır. 
Kuşkusuz ki, basın etiğini sorgulamak bizim işi
miz değildir. Ancak, daha güzel ve daha adil bir 
dünya adına, kendimizden ve hekim arkadaşları
mızdan beklediklerimizi, gazetecilerden de bekle
mek hakkına sahip olduğumuza inanıyoruz. Etiğin 
amacı, iyiyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı sorgu
lamaktır. Tüm çabası, bunların nasıl gerçekleştiği
ni görmeye ve anlamaya çalışmaktır. Hekimlik eti
ğinde dört temel ilke vardır: yarar sağlamak, zarar 
vermemek, özerkliğe saygı göstermek ve adil ol
mak. Hekim bu ilkeler ışığında mesleğini uygular
ken, hastanın ve toplumun yararını gözetmek,

Günümüzde, yazılı ve görsel basının bireysel 
ve toplumsal yaşamımız üzerinde oldukça önem
li bir rol oynadığına tanık oluyoruz. Kitle iletişim 
araçlarının bireylerin tutum ve kanaatlerini etkile
me güçleri yadsınacak gibi değil. Yazılı ve görsel 
basın, hemen her konuda, toplum üzerinde ikna 
edici, yönlendirici ve gündemi belirleyici bir etkiye 
sahip. Sağlıklı denetim olanaklarının kısıtlı olduğu 
veya hiç olmadığı toplumlarda, izleyiciler, kitle ile
tişim araçları kendilerine kimi /  neyi /  nasıl sun
muşsa, bununla yetinmek durumunda kalıyorlar. 
İzleyiciler, olayları zihinlerinde basından aldıkları 
şekilde canlandırıyorlar. Basının gücü bununla 
bitmiyor, bu özellikler, onun gücünü ve taşıdığı 
sorumluluk alanını daha da genişletiyor. Basın, 
yer verdiği ya da sunduğu haberler /  konular ka
dar, yer vermediği ya da sunmadığı konularla da 
önemli bir noktada bulunuyor. Böylece basın, 
önceliklerine dönük olarak kullandığı tercihlerle 
de bir tavır almış oluyor. Yazılı ve görsel basının 
en temel işlevi haber vermek /  ulaştırmaktır. Bu
nunla birlikte, bu işlevden yola çıkarak, basın bir
çok ruhsal-toplumsal işlev de üstlenmektedir. 
Çağdaş toplumlarda, gazeteci kamuoyunun ba
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sını yapar. Evde birlikte yaşanılan teyze, hastane
ye yatmak üzere evden ayrıldığında, aile teyzenin 
tatile gittiğini söyler. Evin kızı intihar girişiminde 
bulunduysa, bu durum çevreye aşk intiharı olarak 
izah edilir. Aileler, üstlerindeki ağır yükle, hastalı
ğı evlerinin bir odasında saklar ve hiç kimsenin bu 
hastalık hakkında konuşmayacağını ya da hiç bir 
şey sezinlemeyeceğini ümideder durur. Bu duy
gular, bir bakıma, şizofreniyi çağımızın "cüzzaırT'ı 
haline getirmiştir. Evde gizlenilen hala veya teyze, 
oğul veya kız, her an keşfedilebllir. "Giz"in açığa 
çıkışıyla birlikte, yoğun bir utanç duygusu yaşa
nır. Aileyi hırpalıyan ve güçsüz bırakan, belki de 
hastalığın kendisinden de çok, bu damgayı taşı
yor olmaktır^. Ruh hastalığı damgasının oluşumu
na neden olan etkenler, ,,ruh hastası katiller"؛ ko
nu alan filmler, ruh hastalarının şiddete yatkın ol
duğu düşüncesi, ,,deli" "sapık" gibi sözcüklerin 
gelişigüzel kullanılması, ruh hastaları hakkında 
alaylar, fıkralar ve basında yer alan ruh hastaları
nın neden olduğu trajedilerle ilgili haberlerdir5.

Görüldüğü gibi, ruh hastalığı damgasının 
oluşmasında yazılı ve görsel basının önemli bir 
rolü vardır. Aslında bu rol, dönüştürülebilir ve 
olumlu bir işlev yüklenerek damganın ortadan 
kaldırılmasına hizmet eden bir araç haline getirile
bilir. Oysa ülkemizde sadece son bir kaç yılın ga
zete ve televizyon haberleri gözden geçirildiğinde 
bile, bu alanda nasıl sorumsuzca davranıldığı ve 
damganın nasıl pekiştirildiği ve beslendiği açıkça 
görülmektedir. Hizbullah vahşetinden sözedilir- 
ken "bunlar psikopat, bunlar ruh hastası" deyiver
mek, çöpevlerin trajik sunumları, annelerini öldür
düğü iddia edilen (sonradan suçsuz oldukları an
laşıldı) iki ruh hastası kardeşin özel yaşamlarına 
kayıtsızca müdahil olunması, muhtemelen bir 
duygudurum bozukluğu atağı geçiren HollandalI 
bir genç kızın bir cinsel obje olarak göz önüne se
rilmesi... Örnekler çoğaltılabilir, ancak yukarıda 
sıralananlar yeterince çarpıcı ve uyarıcıdır. Bu ha
berleri izleyen insanların zihninde oluşacak olum

hastasının mahremiyetine saygı göstermek, sırrını 
saklamak ve doğru bilgi vermekle yükümlüdür2. 
Bu yaklaşımın, gazetecilerin meslek anlayışlarına 
da egemen olması gerektiğini düşünüyoruz.

Konuyla ilgili dünya pratiğini gözden geçirdi
ğimizde, medya mensupları ve ruh sağlığı çalı
şanlarının karşılıklı sorumluluk içinde, birlikte 
oluşturdukları görüşbirliği raporlarını içeren olum
lu örnekler olduğunu görüyoruz. Özellikle intihar 
davranışı üzerinde basın yayın organlarının etkisi 
uzun yıllar sorgulanmış ve çok sayıda araştırma
nın konusu olmuştur. Basında yer alan intihar ha
berlerinin, intihar girişimlerini özendirici bir etkisi 
olabileceği görüşünden hareketle, ruh sağlığı ve 
medya çalışanları işbirliği yaparak, ortak ilkeler 
geliştirmişlerdir. Avusturya'da, bu ortak ilkelerin 
gözetilmesini içeren bir uygulama sonrasında, in
tihar oranlarında bir düşüş saptandığı bildirilmiş
tir3. Bugüne kadar yapılmış pek çok araştırma, 
toplumun ruhsal hastalıklara, o arada şizofreniye 
olumsuz olarak baktığını göstermektedir 4. Klinik 
gözlemlerimiz ve hasta yakınlarının duygu ve dü
şünceleri de, "delilik" "akıl hastalığı" sözcüklerinin 
bir "damga"ya dönüşerek, hastalar ve aileleri için 
çok önemli bir sorun haline geldiği yönündedir. 
Damga, kişinin adı üzerinde bulunan bir utanç ve 
aşağılanma işareti, bir leke ya da ayıp olarak ta
nımlanmaktadır. Damganın, hastalar üzerinde 
çok sayıda olumsuz etkisi vardır5. Benlik saygınız 
zedelenir. Kendinizi kötü hissedersiniz. Arkadaş
lık kurmakta ve sürdürmekte güçlük çekersiniz. 
Kimse size iş vermez. Bu durumda hastalığı ka
bullenmede isteksizlik, dolayısıyla tedavi güçlüğü 
ortaya çıkar. Şizofreni hastası ve ailesi, bir yan
dan hastalıkla mücadele ederken, bir yandan da 
toplumun acımasız önyargılarıyla mücadele eder. 
Bu ağır yük, bir çok aileyi hastalığı perde arkasın
da gizlemeye iter. Ruhsal rahatsızlığı nedeniyle 
işini ya da okulunu sürdüremiyen çocukları için, 
ana baba, komşuların soru dolu bakışlarına karşı, 
bir süre dinlenmeye ihtiyaç duyulduğu açıklama
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ve yaptırımı olan ilkeleri doğuracaktır.

Gelecek sayıda buluşmak üzere sevgi ve 
saygıyla...
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suz yansımaları tasavvur edebilirsiniz. Özellikle 
saldırgan davranış, neredeyse ruh hastalığı ile eş 
anlamlı sayılmaktadır. Foça'daki son fok'u kafa
sından kurşunlayıp öldüren katil için, basının ya
kıştırması "ruh hastası" olmuştur. Böyle insanlık 
dışı bir davranışı toplum adına kınamak elbette 
olumlu bir eylemdir, ancak bunu yaparken "ruh 
hastası" sözcüğünü bir aşağılama aracı olarak 
kullanmak ve bir neden-sonuç bağlantısı kurmak, 
yanlış öğrenilmiş bir bilgiyi pekiştirmeye hizmet 
etmektedir. Gerçekte ruh hastalarının toplumu 
oluşturan diğer bireylere göre daha fazla suç işle
diklerine yönelik hiç bir kanıt yoktur7. Planlanan 
cinayetlerin % 95'i "normal insanlar" tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Ruh hastaları belirli bir dü
zeyleri ve saygınlıkları olan ve hepimiz gibi kendi
lerine özgü özellikler taşıyan, zaman zaman ruh
sal rahatsızlıkları nedeniyle topluma uyum sorun
ları yaşasalar da, genel olarak duyarlı, kırılgan ve 
acı içinde olan insanlardır. Toplumumuzdaki ge
nel yozlaşmayı, değer yitimini ve yalanın, sömürü
nün, namussuzluğun egemenliğini düşündüğü
müzde ise, onların çok daha temiz, saf ve çıkar
sız ilişkiler içinde olduklarını söyleyebiliriz8.

Şimdilik, izlediğimiz kadarıyla, yazılı ve görsel 
basın şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar hak
kında yeterli bilgi donanımına sahip değildir. Bu 
konuda, başta Türkiye Psikiyatri Derneği olmak 
üzere, ruh sağlığı ile İlgili tüm sivil toplum örgüt
lerine büyük görevler düşmektedir. Basını iz
lemek, denetlemek ve doğru bilgilendirilmesini 
sağlamak, ruh sağlığı çalışanlarının öncelikleri 
arasında olmalıdır. Kitle iletişim araçlarının ruh 
sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini olumluya 
çevirmek, toplumun ilgisini ruh sağlığına yönelt
mek ve öğretici olmayı başarmak, gazeticiler 
kadar ruh sağlığı çalışanlarının da sorumluluk 
alanındadır. Medya ve ruh sağlığı çalışanlarının 
birlikte çalışmalarıyla oluşturacakları görüşbirliği 
raporları, yazılı ve görsel basının gücünün ruh 
sağlığı hizmetine sunulmasını sağlayacak ortak

5I
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aeneyim/kılavuz

ağır ve süreğen 
ruhsal bozukluğu
olan kişiler için
rahatsızlıkla
başetmenin
oniki yönü
Frederick j .  FRESE**
Çeviri: Mera! KAYAR, Haldun SOYGÜR

ğilim ama böylesi gelgitlere aşina olacak sıklıkta 
psikotik dönemlerim olmuştur.

Şizofreni ile ilgili deneyimlerimi yıllarca bir sır 
gibi sakladıktan sonra, bir kaç yıl önce bu duru
mum hakkında açık olmaya karar verdim. Önce
likle yerel çapta yaptığım konuşmalar sırasında 
geçmişimden söz ettim. Daha sonra, çeşitli uz
man grupların, hastaların, hastalıktan kurtulanla
rın ve aile üyelerinin daveti üzerine ülke çapında 
konuşmalar yapmaya başladım. Önce hastala
rın/hastalıktan iyileşenlerin, uzmanların ve aile 
üyelerinin arasında işbirliği olması çağrısında bu
lunduğum konuşmalar yaptım. Bu konuşmalar ol
dukça iyi karşılandı. Güney Dakota Ruh Hastalı
ğı İçin Birlik Demeğinin yıllık kongresinde, aynı iz
leyici grubuna iki ayrı konuşma yapmam istendi. 
İkinci konuşmamı rahatsızlıkla başetme becerileri 
üzerine yapmaya karar verdim. Bunu yaparken 
hasta ve yakınlarının, şizofreniyle ilgilenmenin te
orik ve politik yönlerinden daha çok, şizofreniyle 
nasıl yaşanacağı konusunda bir şeyler duymak 
istediklerini öğrendim.

Güney Dakota'da sunduğum konuşma yak-

Beceri kazanılmasına bağlı bir ç©^ başka اله- 
rumda da olduğu gibi, bir ruhsal rahatsızlıkla 
başetmeyi öğrenmek de, tecrübe ve diğer insan- 
ların yol göstermesine bağlı bir işlevdir. 25 yaşın- 
da kendisine şizofreni tanısı konulan yazar, halen 
ruhsal rahatsızlığı olan kişilerin tedavi edildiği bir 
hastanede görev yapan birpsikologtur. Düşünce- 
teri, kendi kişisel yaşantısına, hastalardan edindiği 
tecrübelere ve اله ağır ruhsal rahatsızlıkla yaşama- 
yı öğrenmenin oniki ayrı yönüne ilişkin fikirlerine 
dayanmaktadır.

"Harvard'dan doktoramı aldığımda 2 yaşın- 
daydım. Karşılaştırmalı edebiyat üzerine doktora 
derecesi ve aynı zamanda da hukuk alanında da 
lisans diploması aldım, ve de Sunny Acres'den 
bakıcılık işinde phi beta kappa olarak...".

¥ukarıdaki paragraf, aktif olarak psikotik be- 
lirtiler gösteren şizofren arkadaşlarımdan birinin 
konuşmasından alınmış bir örnektir. Kendisi ger- 
çekten çok hoş bir kişi ve bir çok iyi fikirleri var, 
ancak açıkça görülüyor ki düşünme biçimiyle il- 
gili doğru gitmeyen bir şeyler var.

Ben de bir şizofrenim. Şu anda psikotik de

* Yazarın “ Innovations and Research” dergisinde 1993 yılında yayınlanan yazısından alınmıştır. 1993, 2(3), 399-46.
.Has،alığı İçin Ulusal Birlik Kuruluşu 2. Başkanı, ABD س **
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ğunuzu anlıyorsanız, zaten uygun şekilde düşü
nüyorsunuz, yani "deli" değilsiniz demektir. Aslın
da eğer psikotik olmadığınıza inanıyorsanız, işte 
ancak o zaman psikotik olabilirsiniz. Bundan do
layı bu hastalığa yakalanan hemen herkes önce
leri hastalıklarını reddeder, hatta bazıları yaşamla
rı boyunca reddeder. Hastanede yatan hastaların 
çoğu size ruhsal olarak hasta olmadığını söyleye
cektir. Hastalığın reddi, bu hastalığa yakalanmış 
olan bizlerin çoğunda görülen bir özelliktir. Bazı
ları da hastalıklarını kabul etmemekle kalmaz, 
böyle bir hastalığın varlığını bile kabul etmezler.

Beyninizin işini doğru bir şekilde yapmadığı
nı kendinize itiraf etmeniz fazlasıyla zordur. Bu 
hastalıkla birlikte, daha geniş insan topluluklarının 
büyük çoğunluğuyla uyuşmayan bir bilgi işleme 
sistemi geliştirirsiniz.

Eğer bir kişi hasta olduğunu kabul etmiyorsa 
ona nasıl yardım edilir? Kişi kendinde varolduğu
na inanmadığı bir hastalığın tedavisini neden iste
sin ki?

Hastalığını inkar eden kişilere şunu belirtme
nin olumlu bir yaklaşım olduğunu gördüm: böyle 
bir hastalığa sahip olmayabilirler, ancak şu bir 
gerçek ki başkaları tarafından öyleymiş gibi de
ğerlendirilmektedirler. Hastalar genellikle bu tezi 
onaylayacaklardır. Özellikle de hastanede tedavi 
görmüşlerse onaylamaları daha kolay olacaktır. 
Çoğunlukla, bu insanlar "iyileşmiş hasta" gibi bir 
terimle nitelendirilmeyi kabul edeceklerdir. Baş
kalarının kendilerini ruhsal bozukluğu olan bir kişi 
gibi görebileceklerini bir kez kabul ettiler mi, da
ha sonra bu hastalık hakkında bilgi edinmek için 
biraz motivasyonları olacaktır.

Hastalığın inkar edilmesine karşı "cephe hü
cumu" yapmamak genellikle en iyi yoldur. Güven 
verici bir ilişki kurmaya çalışın ve yavaş yavaş in
karı oluşturan katı bilişsel yapıyı aşındırın ya da 
eritin.

laşık 3 yıl önceydi. O zamandan beri, neredeyse 
ülke eyaletlerinin yarısında bu konuşmamın aynı
sını defalarca sundum. Konuşma metni ilk'sundu
ğumdan itibaren bir hayli değişikliğe uğradı, çün
kü dinleyiciler oldukça değerli bulduğum yorum
larıyla bana katkıda bulundular.

Konuşmam şizofreniyle başa çıkmanın oniki 
ayrı yönünü anlatıyordu. Bu makale için metni bi
raz farklı şekilde organize ettim, ama yine de oni
ki yönü, sunumumun organizasyon çatısı olarak 
muhafaza ettim.

1-İnkar, Kabul ve Kişinin Düşünme/İnan
ma Sistemi

Bir insanın şizofren olduğunu kabul etmesi
nin ne kadar zor olduğunu ifade edemem. Küçük
lüğünüzden bu yana, eğer bir şey "çılgın" ya da 
"deli" olarak niteleniyorsa onu otomatik olarak 
reddetmemizin yararımıza olacağına koşullandı
rıldık. Akla ve mantığa uygunluk bağlantılarıyla 
sarılı bir dünyada yaşıyoruz. Mantıklı ya da makul 
olan şey kabul görüyor. Mantıklı ya da makul ol
mayan şey kabul görmüyor.

Bu hastalığın özelliği, bilişsel (kognitif) süreç
lerinizi kontrol eden beyin biyokimyasını etkile
mesidir. Bu hastalık düşünme/inanma sisteminizi 
etkiler. Başkaları genellikle size bilişsel süreçleri
nizin iyi işlemediğini hatırlatırken, siz, düşündük
lerinizin gerçek ve doğru olduğuna inanırsınız.

Bende bir "gariplik" olabileceği ihtimalini dü
şünmeye yanaşmadan önce beş kez hastane te
davisi gördüm. Hepimiz doğduğumuzdan itibaren 
“çılgın" ya da "deli" olan şeyleri kabul etmemeye 
koşullandırıldık. "Deli" olarak nitelenen şey, toplu- 
mumuzun rıza göstereceği şeylerin dışında kalır. 
Mantıklı olanı, rasyonel ve makul olanı kabul ede
riz. "Çılgın" olan şey reddedilir. Bu nedenle, aslın
da "çılgınca" düşünmekte olduğumuzu kabul et
mek bizim için oldukça güçtür. Eğer "deli" oldu
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3- İlaç tedavisi, kimyasal maddeler

Ağır ruhsal rahatsızlığı olan insanlar, tıpkı kör 
sağır ya da sakat insanlar gibi “özürlü”dür. “Özür
lü olan diğer insanlar gibi, bize de yapay destek 
yoluyla yardım edilebilir. Nasıl ki körlerin bastonu 
ya da köpeği olabiliyor, sağırlara işitme cihazıyla 
yardım edilebiliyor ve sakatlara da tekerlekli san
dalye ya da bastonla yardım edilebiliyorsa, bize 
de yapay yollarla tardım edilebilir. Bize göre, 
"bastonumuz" aldığımız nöroleptik ilaçlardır. 
Beynimizin kimyasal süreçlerini doğru bir şekilde 
dengede tutabilmek için yardımcı kimyasal mad
delerin, reçeteli ilaçların desteğine ihtiyacımız var. 
Bu tür ilaçları kullanmasaydım, kesinlikle bugün
kü gibi iyi bir şekilde işlevimi yerine getiremez
dim. Doğru, bu ilaçların yan etkileri var: akatizi, 
akinezi, diskinezi, distoni vs. ve bunlar da olduk
ça sorun yaratıcı hatta hasar verici olabiliyorlar. 
Fakat ilaçlar gittikçe gelişiyor, ülke çapında klo- 
zapin alıp fayda görmüş düzinelerce insanla kar
şılaştım.Bu ilacın kullanımı, oldukça kısa bir süre
de ülke çapında yaygınlaştı. Kullanıma görece ye
ni sunulan risperidon, olanzapin gibi yeni antip- 
sikotik ilaçlar, bizim gibi ruhsal rahatsızlık nede
niyle özürlü konumunda olanlar için yeni umutlar
dır. Bu ilaçları sürekli kullanmak zorunda olan biz- 
ler, bu ilaçların kısa ve uzun süreli etkileriyle ilgili 
öğrenebileceğimiz tüm bilgileri edinmeye çalış
malıyız. İlaçlar bize büyük ümit aşılamaktadır. Fa
kat bazı kimyasal maddelerin bize destek sağla
ması gibi bazılarının da zarar vereceğini bilmemiz 
gerekir. Fensiklidin ve amftetaminler gibi "sokak 
hapları"nın normal bir bireye yaptığı etkiyle karşı
laştırıldığında, iyileşmiş bir şizofrenin psikozunun 
nüksetmesine neden olma ihtimali daha fazladır. 
Aynı şekilde marihuana ve alkol de, bu tür zayıf
lıkları olan kişilerin zihinsel yönden çökme olasılı
ğını arttırır. Biyokimyasal sistemlerimizdeki bozul
maya karşı hassasiyeti olan bizler, hapların etkile

2-Hastalık hakkında bilgi edinme

“Beyin dekadı" ismi verilen yirminci,yüzyılın 
son 10 yılında, objektif ya da bilimsel perspektif
le yaklaşıldığında, şizofreninin bir beyin hastalığı 
olduğuna dair kanıtlar artarak devam etmektedir. 
En iyi tanımlama şu olabilir: Beynin sinirsel iletim 
sistemlerinin biyokimyasal dengesinin bozulması. 
Bu alanda yapılan çok sayıda araştırma, şizofre
ninin nörofizyoiojik nedenlerine dikkat çekmekte
dir1•2. Cancro'nun vurguladığı gibi, "hastalara 
hasta olduklarını, bunu mistik bir yaşantı değil bir 
hastalık -tedavi gerektiren bir hastalık- olduğunu 
kabul etmeleri öğretilmelidir3. Ancak hastalığa 
yakalanmış kişinin perspektifinden bakıldığında, 
bu olgu daha çok mistik bir yaşantı gibi görül
mektedir. Ben de psikotik ataklarımdan birini 
"evrende gezinti" olarak nitelemişimdir4. David 
Zelt (1981) kendisinin “feza ve sonsuzlukla sürek
li bağlantıda" olduğunu anlatır. Bu hastalığın 
özelliği beynin düşünme ve inanma sistemini et
kilemesidir. Kişinin, neyin gerçek olduğu konu
sundaki güveni de etkilenir. Bu nedenle, hastalığı 
yaşayan kişiye göre bu yaşantı, şiirsel ilişkilerin ve 
metafizik çağnşımların gerçeği dikte ettirdiği bir 
mistik yaşantı gibi görülebilir. Bu hastalığı yaşa
yan kişiye göre, bu öznel yaşantılar aslında çok 
gerçekçidir.

Bundan dolayı, hastalığın biyokimyasal dü
zensizlikleri ne şekilde beraberinde taşıdığını an
lamaya çalışırken, şizofreni hastalarına göre bu
nun aslında mistik ya da hatta dinsel bir yaşantı 
olabileceğini de anlamamız gerekmektedir.

Genelikle bu mistik yaşantılar, çok çekici 
olabilirler. Kişi özel bir içgörüye ve hatta özel 
güçlere sahip olduğu hissine kapılır. Ona göre, 
artık akılcılığın katı kontrolü tarafından sınırlandı- 
rılmamaktadır. Kişi, uzmanların paleolojik ya da 
parataksik düşünme dedikleri düşünce sistemine 
g ire r^.B ir çok hasta/hastalıktan iyileşen kişi, "şi
irsel" mantık terimini tercih eder.
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maya geçecek şekilde reaksiyon gösterir. Daha 
uyanık, ihtiyatlı ve daha şüpheci bir hale gelebili
riz. Düşünme hızımız artabilir, fikirlerimiz birbiriyle 
yarış etmeye başlıyabilir. Yeni ve daha özgün dü
şünme yolları geliştirmeye başlayabiliriz. Başa 
çıkma mekanizmalarımız zayıflar. Bir noktada zih
nimiz "kırılmaya" başlar. İlk önce küçük bir çatlak 
oluşur. İyice birbirlerinden ayrılır, sonra da "çıldır
maya" başlarız. Rasyonel olma becerimizi kaybe
deriz. Onun yerine, fikirlerimiz evrimsel açıdan 
daha eski işleyiş şekline dönüşür.

Beyinde, mantıksal süreç merkezlerimizden 
sorumlu olan korteksin altında paleokorteks, lim- 
bik korteks, reptilian beyin bulunur. Burada da 
duyguların, öfkenin, korkunun, neşenin ve sevgi
nin merkezleri vardır. Bir hikayenin ağlatması ya 
da bir şakanın güldürmesinde olduğu gibi, duy
gusal aktivite bize genel olarak işte bu paleokor
teks aracılığıyla tesir eder. Ama çabucak kontro
lü ele geçirir ve akla uygunluğun peşinden gide
riz. Neyin makul ya da mantıklı olduğunun doğru
luğu konusundaki güvenimizi muhafaza ederiz. 
Bize mantıklı gelen şeye inanırız.

Mantıklı düşünme süreçlerimiz bozulduğun
da ise, bilişsel yetilerimize paleokorteksin aktivi- 
teleri egemen olur. Ruhsal süreçlerimize paleolo- 
jik aktivite tarafından hükmedilmeye başlanır. 
Mantıklı düşünme konusundaki güvenimizi kay
betmeye başlarız ve gerçeği doğrusal olmayan 
ilişkiler içinde görmeye başlarız.

5-Sosyal yönden yetersizlikler

Miller ve Flack kısa bir süre önce ilginç bir 
çalışma sundular8. Şizofrenleri, sosyal ilişkilerin
de gözlemlediklerinde ve bizi normal insanlarla 
karşılaştırdıklarında, konuştuğumuz kişiye bak
mama eğiliminde olduğumuzu saptadılar. Bizim 
bakış açımıza göre, elbette bunun iyi bir gerekçe
si var. Dikkatimiz daha kolay dağılır ve eğer ko

ri hakkında mümkün olduğunca çok şey öğren
meliyiz ki, onlardan makul bir şekilde faydalanıp 
gerektiğinde de kaçınalım.

4-"Paleolojik" ya da sanrısal düşünme

Sağlıklı bir birey ortalama ölçüde stres ve 
baskıyla karşılaştığında, normal bir şekilde işlev
lerini yerine getirdiği zaman, o kişinin fizyolojik 
sistemi de sağlıklı bir şekilde çalışıyor demektir. 
Fakat artan bir strese sürekli maruz kalmıyorsa, 
fizyoljik sistemler aşınıp zayıflamaya başlar. So
nunda da işlevlerini göremez olurlar ve bozulurlar.

Stres karşısında, farklı bireyler, farklı şekiller
de reaksiyon gösterirler. Bazı insanlar, kan basın
cındaki artışla reaksiyon gösterirken, bazıları da
ha ziyade avuçlarında terlemeyle reaksiyon gös
terirler. Bazıları da mide-barsak sistemlerinde ha
reket artışıyla reaksiyon gösterir, “mideleri bozu
lur". Psikofizyologlar bunu "tepki özgüllüğü" ola
rak adlandırırlar ve şuna işaret ederler: insanlar 
genellikle en çok reaktif oldukları fizyolojik sis
temlerde semptom gösterirler7. Kan basıncı re
aktörleri, yüksek tansiyon; deri reaktörleri kurde
şen; mide raktörleri de ülser oluşumuna katkıda 
bulunur.

Bu bakış açısıyla, bazılarımızı "nörotransmit- 
ter reaktörler" olarak görmek hiç de akıl dışı de
ğildir. Normal bir şekilde işlevlerimizi yerine geti
rirken akla ve mantığa uygun davranırız, ama 
stres karşısında, duygularımız ve bilişsel yetileri
mizle aşırı bir reaksiyon gösterme eğilimi gösteri
riz. Stresli olamayan bir ortamda, genellikle baş
ka insanlar gibi mantık yürütürüz. Bilgiyi mantıklı 
ve akla uygun bir süzgeçten geçirme mekanizma
larımız zarar görmemiştir. Düz mantık ve Aristo 
mantığı kullandığımız söylenir. Sistemlerimiz 
stresle karşılaştığında fizyolojik/ruhsal süreçleri
miz savunma amacıyla reaksiyon gösterir. Ruhsal 
süreçlerimiz, stres yapıcı etkenlere karşı savun
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kolay gelebiliriz.

Başka bilim adamları da9 şizofrenlerin sosyal 
iletim becerilerindeki sorunlarının, mesleki ortam
larda işlevlerini yerine getirmelerine engel olduğu
nu belirtmektedirler. Araştırmacılar, şizofrenlerin 
bir şakayı tehtid gibi algılayabileceklerini ya da 
çalışma arkadaşları ve işverenleriyle kurdukları 
iletişimi yanlış yorumlayabileceklerini de vurgular
lar. Genellikle şizofrenler işlerini normal insanlar 
kadar iyi yerine getirirler fakat sosyal ve iletişim 
becerisindeki sorunlarından dolayı -çoğunlukla 
da işlerini kaybetme noktasına varıncaya kadar- 
iş ortamında normal insanlardan daha çok zorluk 
çekerler.

Açıkça görülüyor ki, bizim gibi şizofren olan
ların ve bizimle sıkça iletişimde bulunanların, 
sosyal iletişim konusundaki sorunlarımız hakkın
da daha çok şey öğrenmesi gerekmektedir. Bir
likte çalışıp bu sorunların üstesinden gelebiliriz.

6-Canlandırmak/prova etmek

Bir psikiyatri hastanesine gittiğinizde, çoğun
lukla, orada mevcut olmayan insanlarla konuştu
ğunu düşündüğünüz hastalar görürsünüz. Bu tek 
taraflı konuşmalarında hastalar genellikle gerekil 
vücut hareketlerini de oldukça başarılı bir şekilde 
sergilerler. Orada olmayan insanlarla konuştukla
rı için de zannedilir ki bir takım sesler duyup bu 
seslere karşılık verirler. Durum bazan böyle bile 
olsa, genelde bu oyunda oldukça farklı şeyler ol
maktadır.

Bizim gibi şizofren olanlar, duygularının inci
tilmesine karşı çok hassastırlar. Aşağılama, düş
manca bir tutumla eleştirme ve diğer psikolojik 
saldırı biçimleri bizi derinden incitir ve bu saldırı
lardan normal insanlara göre çok daha fazla yara 
alırız. Bu aşırı hassasiyetimizden dolayı, doğal 
olarak daha sonra ortaya çıkması muhtemel sal

nuşurken insanlara bakarsak onların yüzlerinde 
beliren tepkileri görürüz, bu da söylediklerimize 
odaklanmamızı zorlaştırır. Doğal olarak görüştü
ğümüz kişinin en çok kafasını karıştırabilecek şey 
de budur. Normal insanlar başkalarıyla konuşur
ken iletişim işaretleri görmek isterler. Beklenen 
şekilde karşılık vermekte çoğunlukla başarısız ol
duğumuz için insanlardan kaçarız.

Müller ve Flack şu gerçeğe de işaret ederler: 
Normal insanlarla karşılaştırıldığında, biz şizof
renlerin onaylama anlamında başımızı sallamamız 
ya da karşımızdakinin konuşmasına uygun ritmle 
ellerimizi hareket ettirmemizin ihtimali normallere 
göre daha azdır. Konuşma sırasında onaylama 
anlamında başımızı sallama işini, çoğunlukla 
beklenenden daha geç yaparız. Bu gecikmenin 
sebebi, bilgiyi işlemek için normal insanlardan 
daha fazla zaman harcamamızdır. Kuşkusuz bu 
tür gecikmeler karşılıklı konuşmanın ritmini boza
bilir. Normal insanlar bunu kafa karıştırıcı bulurlar. 
Karşılıklı konuşma sırasında beklenen işaretleri 
gönderme ve alma konusundaki başarısızlığımı
zın, rahatsızlığımızın bir parçası olduğunu çoğun
lukla anlamazlar.

Normal insanlar görüşmelerinde başka işa
retler de kullanırlar. Başta ve sonda "nasılsın", 
"çarşambaya görüşürüz" gibi kısa cümleler, ko
nuşmanın ortasında daha uzun cümleler kullanır
lar. Sözlerini bitirdiklerini belli etmek için ses per
delerinin ayarını düşürürler. Genelde şizofrenler 
bunu yapmazlar. Bu tür işaret gönderme meka
nizmalarımızda bir sorunun olduğu görülmekte
dir. Sonuç olarak, görüşmeyi ne zaman ve nasıl 
bitirmemiz gerektiğini bilme konusunda çoğun
lukla zorlanırız. Müller ve Flack'a göre, ortaklaşa 
yapılan ( örneğin, sohbet etme) faaliyetlere iştirak 
edebilme becerimizde sorun vardır. Eğer bu so
runların yapısını bilirsek ve sıkça iletişimde bulun
duğumuz kişiler de bu sorunlar hakkında fikir sa
hibi olurlarsa, birlikte bunların üstesinden daha
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me konuşuyorken gördüklerinde pek de öyle şa
şırmış görünmezler.

7-Duygu dışavurumu

Duygu dışavrumu kavramı George Brown ve 
ark. tarafından 1950'lerde Londra Psikiyatri Ens
titüsünde geliştirildi10. Brown'un çalışmaları, aile 
değişkenleri ile hastaneden yeni taburcu olmuş 
hastaların nüksetme ihtimali arasındaki ilişki üze
rine odaklanmıştı. Bu araştırmacılar, duygularını 
fazlaca açığa vuran aile bireyleriyle yaşayan has
taların, rahatsızlıklarının tekrarlama ihtimalilerinin, 
daha az "düşmanca bir tutumla" davranan ya da 
daha az duygu dışavurumu ifade eden aile üye
leriyle yaşayan hastalarınkinden çok daha fazla 
olduğunu ortaya çıkardılar. Dahası, yüksek duy- 
gudışa vurumu ve hastalığın nüksetmesi arasın
daki ilişki, hastanın semptomlarının taburcu oldu
ğu zamanki şiddetiyle de ilgili bulunmamıştı.

Yüksek duygu dışa durumunun şu üç faktör
le ilgili olduğu tanımlandı. Bunlar Camberwell Ai
le Görüşmelerinden alınmıştır11.

1-Gücenme, onaylamama ya da hoşlanma
ma ifadeleri, ve eleştirel bir tonlamayla konuşma 
(seslerinde eleştirel bir ton, sertlik , ritm ya da şid
detle ifade ettikleri her türlü yorum).

2-Kişisel eleştiriyi ifade eden düşmanca söz 
ve işaretler

3-Duygusal olarak aşırı müdahele etmek, 
önemsiz meselelerle ilgili sürekli şikayette bulun
mak, aşırı koruyucu/kollayıcı tavırlar, mütecaviz 
davranışlar

Buna ilaveten, pozitif yorum ve ses tonu ba
kımından da dışa vurulan yakın/sıcak davranışlar, 
düşük duygu dışavurumu ortamlarına taburcu 
edilmiş kişiler için genellikle artı bir güvence ola
bilir. Hoşnutsuzluk ifadeleri ise, eleştirel ya da

dırılara karşı kendimizi korumaya ve hareketli ol
maya çalışırız. Bu amaçla yaptığımız şeylerden 
biri, yine benzer durumlarla karşılaşmamız duru
munda tekrar böyle zarar görmeyelim diye, karşı
lık verme stratejileri geliştirmeye çalışarak, bizi 
daha önce incitmiş olan durumları kafamızda 
canlandırmaktır. Kafamızda yaptığımız şey, ken
di kendimize "şunu demeliydin" ya da "o adama 
onun kadar iyi olduğumu söylemeliydim" gibi 
şeyler söylemektir. Bu tür durumları kafamızda 
tekrar tekrar prova eder ya da canlandırırız ve bu
nu yaparken genellikle kendimizi başkalarınca 
duyulabilir bir şekilde konuşuyorken buluruz. Bu 
tür bir davranış içine girmek, bizim için bir tür zor- 
lantı gibidir.

Bu davranış eğilimimizden dolayı yıllar önce 
karım öylesine rahatsız oldu ki, sonunda şöyle bir 
anlaşma yaptık: bu davranışı yalnızca sabahları 
duş alırken ya da çimenleri biçerken yapmaya ça
lışacaktım. Çim biçme motoru, mırıltılarımın sesi
ni genellikle bastırıyordu. Şizofrenler bilmelidirler 
ki, bizim kendi kendimize konuşma eğilimimiz var 
ve bu eğilim de genelde normal insanları tedirgin 
eder. Ben şunu tavsiye ediyorum: bunu yapma 
ihitiyacı duyduğumuzda, nezaket gereken sosyal 
ortamlarda hoş karşılanmayan, ama bir şekilde 
işlevselliğimizi devam ettirmek için gereken diğer 
psikolojik kökenli ihtiyaçlarımız olduğunda ne ya
pıyorsak aynısını yapmalıyız. Özür dileyip sistemi
mizden kaynaklanan dürtüye kulak verene kadar 
yalnız kalıp prova edebileceğimiz/canlandırabile- 
ceğimiz bir tuvalete ya da başka sakin bir yere 
kendimizi atmalıyız.

Bu öneriye rağmen, kendimi sıklıkla sosyal 
ortamlarda kendi kendine genellikle de yumuşak 
bir ses tonuyla konuşurken bulurum. Bu da baş
kalarının şizofren olduğumu bilmelerinden en çok 
memnun olduğum zamanlarda meydana gelir. 
Bundan dolayı, sanırım başkaları da benden biraz 
farklı olmamı beklerler. Böylece beni kendi kendi-
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Bu kartı sık sık kullanmasam bile, onu yanım
da taşımanın bana emniyet sağladığının farkına 
varıyorum.

8-Stres ve heyecanlanma

Kısa bir süre önce, hastanemizde tedavi gör
müş üç eski hasta, yerel bir televizyonun ruh has
talıkları üzerine hazırladığı haber programına ka
tıldılar. Program esnasında üçü de çok iyiydi. 
Ama ne yazık ki üç hafta içinde üçünün de hasta
lığı nüksetti ve hastaneye tekrar yatırıldılar. Benim 
rahatsızlığımın nüksleri de genellikle ya konfe
ranslara katıldığım sırada ya da hemen ardından 
meydana gelir. Canlılığın ve uyaranların fazlaca 
olduğu bir alışveriş merkezine gitmenin ben de 
aşırı strese yol açtığını anladım.

Şizofrenler, stresli ortamlar kadar heyecanlı 
ortamların da kendilerinin aşırı uyarılmasına ne
den olduğunun bilincinde olmalıdırlar. Aşırı uyarıl
manın sistemlerimize yaptığı etkileri sınırlamak 
için teknikler geliştirmeliyiz. Aşırı uyarılamaya 
başladığımda özür dileyip o ortamdan ayrılmanın 
genellikle faydalı olduğunu anladım. Eğer bir kon
feranstaysam odama, alışveriş merkezindeysem 
daha az uyarıcı bir yere çekilirim.

Katılımcılar arasında keskin tartışmaların ya
şandığı toplantılarda, katılımcıların arasından ay
rılıp konuşmaların yapıldığı yerden uzağa oturma
nın faydalı olduğunu gördüm. Genellikle önemli 
konuların tartışıldığı toplantılarda meydana gelen 
sözel ateş hattının dışında olmak daha az zorlayı
cıdır.

9-Müzik ve Hobiler

Hastalığımızın doğası gereği, mantıklı düşün
me süreçlerimizi devam ettirme becerimiz zarar 
gördüğünden, ruhsal becerilerimizi zorlamayan

düşmanca bir tavırla dışa vurulmamış dahi olsa, 
yüksek duygudışavurumu ortamında hastalığın 
nüksetme riskini arttırmıştır.

Kendi tecrübelerimden yola çıkarak şunu 
söyleyebilirim ki, bizim gibi şizofren olanlar, aslın
da düşmanca bir tutumla eleştirilmeye ve duygu 
dışavurumunun diğer biçimlerine karşı çok has
sastırlar ve bu sadece aile ortamı ile sınırlı değil
dir.

Şizofrenler ne zaman eleştiri, hakaret ya da 
diğer psikolojik baskı biçimleriyle karşılaşsalar, 
öylesine zarar görürler ki, psikozlarının tekrar 
nüksetme ihtimalleri artar. Bu hassasiyet hastalı
ğın bir parçasıdır. Bu hastalığa yakalanmış olan
lar bu açıdan hassas olduklarını bilmelidirler. Bu 
hastalarla sıkça iletişim halinde olanlar diğer kişi
ler de bu alanda hassas olduğumuzu bilmelidirler.

"Adsız Alkolikler" organizasyonlarında oldu
ğu gibi, biz şizofrenler de yüksek duygu dışavuru
mu ile karşılaşmamızın muhtemel olduğu kişi, yer 
ve nesnelerden kaçınmalıyız. Bu tür ortamlardan 
elbette ki her zaman kaçınamayabiliriz. Düşman
ca bir tutumla yapılan eleştiriyle vs. karşı karşıya 
kalacağımız zamanlar için, hastalığımızın doğa
sıyla ilgili başkalarıyla iletişim kurabileceğimiz bir 
mekanizma geliştirerek kendimizi korumaya ha
zırlıklı olmamızı tavsiye ederim. Bir kaç yıl önce 
cüzdanımda taşıdığım bir kart geliştirdim. Kendi
mi hiç de adil olmayan bir eleştiriyle karşılaşmış 
bulduğumda, eleştiriyi yapan kişiye kartımı sunu
yordum. Kartta şunlar yazılıydı:

"Afedersiniz, size bir ruhsal rahatsızlığım ol
duğumu söylemeliyim. Azarlandığımda, küçük 
düşürüldüğümde, hakarete uğradığımda ya da 
baskıcı bir tavırla davranıldığında duygusal olarak 
rahatsızlanma eğilimi gösteriyorum. Sorunun ne 
olduğunu beni incitmeyecek şekilde tekrar ifade 
etmenizi rica edebilir miyim? İlginiz için teşekkür 
ederim".
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10-Damgalama/Ayrımcılık

Eskiden bizim gibi ruhsal bir hastalığa yaka
lananlar toplumdan itilir, başkalarından izole edi
lerek tımarhanelere yerleştirilirdi. "Çılgın" "deli" 
"ahmak" gibi kelimeler, normal insanların oluştur
duğu populasyon tarafından önemsiz bulunduk
ları için, derhal kurtulunması gereken şeyleri ta
nımlar olmuştur. 30 yıl öncesine kadar, "deli" ol
duğuna karar verilenlerimiz toplumdan alınıyorlar, 
bir daha geri dönmeyecekleri zannediliyordu. 
Topluma geri dönmeye başladığımızda da genel
likle pek hoş karşılanmadık. Yeni yayınladığım bir 
makalede de belirttiğim gibi filmlerin ruh hastala
rını bir canavar gibi sergileme gelenekleri vardır12. 
Medya haberleri de daha ziyade içimizden biri 
adam öldürdüğünde ya da akıldışı bir cinayet iş
lediğinde bizden bahseder.

Normal insanlar kanser ya da kalp hastalığıy
la ilgili olarak açıkça ve sıradan bir şekilde konu- 
şabiliyorken, şizofreni konusu öncelikle korku ya 
da alaycı bir espri gibi duygusal tepkiler alır. Nor
mal insanlar, ciddi ruh hastalarının semtlerinde 
yaşamalarından, onlarla aynı okula gitmekten ya 
da işyerinde olmaktan rahatsızlık duyarlar. Hala 
onlardan korkuyoruz. Bizden ne beklediklerini bil
miyorlar.

Kısa bir süre önce, Ulusal Ruh Sağlığı Hasta
ları Birliği altı bölümden oluşan bir program be
nimsemiştir. Bu organizasyonun belirlediği altı 
konudan biri ayrımcılıktır. Ve bu nedenle şu ifade
ye yer verilmiştir: "Ayrımcılık, istismar, toplumdan 
dışlama, damgalama ve sosyal önyargının diğer 
biçimleri ortaya konulmalı ve her fırsatta bunlara 
şiddetle karşı çıkılmalıdır". Aynı şekilde New 
York’da medyanın ruh hastalığı prototiplerini ta
kip edip bunlarla mücadele eden “Ulusal Damga 
Silme Evi” kurulmuştur.

Topluma geri dönüp bizi olduğumuz gibi ka
bul etmediklerini anlayanlarımızı zor bir mücadele

faaliyetlerle meşgul olmak çoğu kez faydalı olur. 
Müzik, sanat ve şiir türü faaliyetler bizim için ço
ğunlukla uğraşılması daha kolay faaliyetlerdir. Bu 
nedenle, şizofreni rahatsızlığı olan kişileri, bir çe
şit iletişim yolu olarak bu tür ifade biçimleriyle 
meşgul olmalarını teşvik ederim. Tim Wood- 
man'ın rahatsızlığını tanımlarken belirttiği gibi: 
"gerçekten faydası olan şey sanat terapisiydi. Re
sim yapmaktan büyük memnuniyet duydum ve 
bu sanki kişisel ahengime duyduğum dile getiril
memiş isteğimi karşılamamın da ötesine geçti".

Benim durumumda ise uzunca bir süre dans 
etmiş olmamın "iyileştirici" etkisi vardı. Karşı kar
şıya kalınan streslerin bize yüklediği baskılardan 
kurtulamaya yarayan mantığa dayalı olmayan bir 
yolla kendinizi ifade edebiliyor olmanız bir şekilde 
yararlıdır. Çoğunlukla bu tür müzikal ya da sanat
sal ifadeler, başkalarınca mevcut haliyle beğenil
meyen bir şekilde ortaya çıkar. Buna rağmen, 
kendimizi ifade ediyor olmamız iyileştiricidir. 
Caz'dan alınmış bir terim olan "Odunculuk" böy
le bir faaliyeti tanımlamak için uyarlanmış bir te
rimdir (J.J.Strauss, kişisel görüşme 17 Aralık 
1990). "Odunculuk" faaliyetinde, müzisyen başka 
insanlardan uzaklaşıp bir odunluğa gider ve ses
ler başkalarının beğenebileceği ezgileri oluştur
maya başlayana kadar onlarla çalışır/denemeler 
yapar. Bizim gibi şizofren olanlar için sanat, mü
zik ya da şiir gibi türlerde "odunculuk" faaliyetle
riyle meşgul olmak, normal dünya ile iletişimimizi 
sağlamada bir köprü işlevi gören bir yöntemdir.

Sık sık şiir yazan bir hastamız, kısa bir süre 
önce ruh sağlığı uzmanlarına ışık tutacağına inan
dığım mesajlar içeren bir şir yazdı:

"Öğretmenim ol

Vaizim değil

Ve öğrendikçe ben

Şans tanı bana"
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süre önce bu konuyla ilgili başkalarına mesela iş- 
verenlere nasıl yaklaşılacağı konusunda bir stra- 
teji geliştirdim.

Hasta/çalışan, benim ya da iyileşmiş başka 
bir kişi hakkında yayınlanmış bir makaleyi patro- 
nuna gösterir. Eğer patron olumlu bir tepki göste- 
riyorsa, yani "bu insan cesur biri olmalı ve muhte- 
melen diğer insanlara gerçekten katkıda bulunu- 
yor" gibi bir şey söylüyorsa o zaman geçmişinizi 
onunla paylaşmanın tehlikesiz olabileceğini anlar- 
siniz.

Ama eğer patronun tepkisi “burada böyle bir 
ahmak tipin çalışmıyor olması beni kesinlikle 
memnun ediyor" türünden bir tepki ise, biraz da- 
ha dikkatli olmak isteyebilirsiniz, ilginçtir ki, bu 
stratejiyi ruh sağlığı ortamlarında deneyenler, her 
İki tepki biçimiyle de karşılaşmışlardır. Olumlu 
tepki alanlar genellikle konuyu devam ettirip ken- 
dilerinin de iyileşmiş kişiler olduğunu açığa vurur- 
lar. Çoğunlukla bu onlar için "iyileştirici" bir rahat- 
lama anlamı taşır. "Utanç verici" birsim beraberi- 
nizde taşımak çok zordur. Toplantılarda ya da 
başka ortamlarda, biz hastalar bir araya geldiği- 
miz zaman, kendi durumları konusunda başkala- 
rina açılamayanlardan "gizlenmekten bıktım artık" 
gibi cümleleri sıkça duyarım.

Buna rağmen, uygulamada görülen sorunlar- 
dan dolayı, b irçok kişi belki de geçmişleriyle ilgi- 
II çok da fazla açık olmamalı, özürlü Amerikalılar 
yasası, bir ölçüde koruma ve hatta özürlü olduğu- 
nuzu resmi olarak belirttiğinizde avantaj sağlasa 
da toplumdan dışlanma sorunu hala varlığını sür- 
rii'ırmftktftriir

Başkalarına kendinizi açmamaya karar verir- 
şeniz, o zaman hastanede olduğunuz zaman di- 
limini nasıl izah edersiniz? Eğer işsizseniz, haya- 
tinizi nasıl kazandığınız sorulduğunda ne yanıt ve- 
rirsiniz? Bir çok hasta bu soruların üstesinden 
gelmenin zor olduğunu düşünürler.

bekliyor. "Hayat boyu normal olan insanlar toplu
luğu" diye adlandırdığım kişilerde hakkımızda 
oluşan imajı değiştirmek için hep birlikte çalışmak 
zorundayız. Hastalığımızın niteliği konusunda 
açık olmaya başlayanlarımızın sayısı arttıkça, 
hastalığımızı başkalarıyla elimizden geldiğince 
paylaşma zorunluluğumuz da artar, böylece daha 
az korku ve daha fazla anlayış ve kabul görürüz. 
Olumsuz imajların silinmesine yardımcı olmak 
için, elbetteki ruh hastalarının öne sürecekleri 
olumlu imajların olması lazım. Mike Jaffe ve ailesi 
(1993) "hayatımızı zenginleştiren ruh hastaları" 
yazılı posteri yapıp geniş kitlelere yayarak bize 
eşsiz bir hizmet sağlamışlardır. Bu posterde, bes
teci Robert Schumann, dansçı Voslov Nijinski, 
oyun yazarı Eugene O'Neill ve başka bir çok ba
şarılı insanın ağır ruhsal hastalığı olduğunu belirt
mişlerdir.

Elbette ki ayrımcılık konusunu Özürlü Ameri
kalılar yasasından bahsetmeden kapatamam. Bu 
yeni yasa, son yirmi yıl süresince değişikliğe uğ
rayan yaşam biçimine de dayandırılarak iş bulma 
fırsatları konusunda bizim için ileriye dönük 
önemli bir adım gibi görülmektedir.

Bir çok dernek çalışanının belirttiği gibi, ağır 
ruh hastalıklarının beraberinde çeşitli şekillerde 
getirdiği damgalanma olgusu, hastalığın kendi
sinden de kötüdür.

11-Kendini açığa vurmak/gizlemek

Durumumla ilgili açık olmamdan ve hatta 
toplum önüne çıkmamdan dolayı medyada ol
dukça yer aldım. Bunun bir sonucu olarak, şimdi
ye kadar durumları konusunda açık davranmamış 
ve bir ruhsal rahatsızlığı olup da şimdi durumları 
daha iyi olan çeşitli mesleklere mensup bir çok ki
şi, benimle iletişim kurup böyle bir bilgiyi başka
larıyla özellikle de işverenleriyle paylaşmanın akıl
lıca olup olmadığını soruyorlar. Bundan kısa bir
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Hastalığı için Ulusal Birlik (NAMI) organizasyonu 
kuruldu ve ülkenin neredeyse bütün eyaletlerin
de, büyük şehirlerde ve daha küçük şehirlerde ai
le bireylerinin düzenli toplantıları gerçekleşmekte. 
Bu grupların çoğu, hem iyileşmekte olan kişilerin 
kendilerinin hem de ailelerinin katılımlarını teşvik 
ederler. Aslında birliğin “hasta meclisi" adını ver
diği, iyileşmiş kişilerin oluşturduğu ülke geneline 
yayılmış bir ağı vardır. Son zamanlarda bu ağın 
üyeleri birlik içinde daha fazla bir etkiye sahip ol
muştur. Bu yazının tarihi itibarıyla birliğin yönetim 
kurulunda üç üye bulunduruyorlar.

Birliğimizin organizasyonuyla aktif olarak ilgi
lenen hastalara ileve olarak iyileşmiş kişilere yar
dım etme ve bilgi ağı oluşturma konusunda aktif 
olarak bağımsız çalışan iki ulusal hasta organi
zasyonu daha vardır: "Ulusal Psikiyatrik Rahat
sızlıklardan lyileşenler Birliği" (The National Asso- 
ciation of Psychiatric Survivors) (NAPS), hastala
rın hakları için aktif olarak çalışır, fakat zor kulla
nılarak yapılan bazı tedavi biçimlerine karşı yönde 
tavır alır ki bu durum bazı iyileşmiş kişileri rahat
sız eder.

İyileşmiş kişiler için ülke çapında aktif olarak 
çalışan ve ruhsal rahatsızlığı olan kişiler konusun
da halkın tutumundaki değişikliklere göre düzenli 
olarak reorganize olan üçüncü organizasyon da 
"Ulusal Ruh Sağlığı Hastaları Birliği" (National 
Mental Health Consumers' Association) (NMH- 
CA) dır. Bu organizasyon da bağımsız olarak ça
lışır ve eskiden beridir zor kullanılarak yapılan te
davi meseleleriyle ilgili resmi bir tavrı yoktur.

Bu organizasyonların üçü de ağır ve süreğen 
bir ruhsal bozukluk sebebiyle tedavi görmüş kişi
lerden haber iletmek için aktif olarak çalışmışlar
dır. Kişinin aile hareketiyle ilgili rahatlık derecesi
ne ve zor kullanılarak yapılan tedavi meseleleriyle 
ilgili düşüncelerine göre bu grupların bir ya da da
ha fazlasının aktiviteleri, ruh hastası kişilerin du
rumlarını iyileştirmek için aktif olarak çalışmak is

Benim önerim yazar, sanatçı, ruh sağlığı da
nışmanı ya da belki zamanınızı nasıl geçirdiğinize 
bağlı olarak "serbest çalıştığınızı" söyleyerek kar
şılık vermeniz. Bu yanıtların hiçbiri aslında yalan 
değildir ama yoruma oldukça açıktırlar ve belli bir 
işvereniniz ya da işyeriniz olmasını gerektirmez
ler.

Kendinizi ifşa etmeniz ciddi ve kişisel bir ka
rardır. Eğer yaşınız ilerlemişse, kariyer edindiyse- 
niz (özellikle de ruh sağlığı alanında), durumunuz 
hakkında açık olmak belki daha güvenilirdir. Öyle 
anlaşılıyor ki, emeklilik çağına ne kadar yakınsa
nız sizin için o kadar iyi. Ama eğer daha genç ise
niz, işe yeni başlıyorsanız, ciddi bir ruh hastalığı
nızın olduğunu söyleme konusunda fazla açık ol
mak istemeyebilirsiniz. Hatırlanması gereken 
önemli bir şey de şudur: kendinizle ilgili bir kere 
söylediğiniz şeyleri bir daha yalanlıyamazsınız. 
Açık davrandığınızda hakaretler, kurnazlık ve 
başka şeyler olacaktır. Açık olmaya karar verirse
niz, "hayat boyu normal'1 arkadaşlarınızı sıkı bir 
eğitimden geçirmeye hazır olun.

12-Bağ kurmak /  hasta grupları /  kendine 
yardım

Ne zaman hastane tedavisi alıp rahata eriş- 
tiysem, hep benim gibi olanları yani hastanede 
psikiyatri tedavisi görüp şu anda topluma geri 
dönmüş olanları düşünmüşümdür. Fakat bu in
sanların kim olduklarını bilmemin imkanı yoktu. 
Her şey gizlilik içinde idi. Herhangi bir kişinin ay
nı tecrübeleri yaşamış kişilerle tanışmasının pratik 
bir yolu yoktu. Sonuç olarak ruhsal hastalığı iyile
şen bir kişi olmak yalnızlık çekmek demekti. Be
nim de yaptığım gibi hastaneden taburcu olmuş 
pek çok kişi, tek başına bir odada televizyon sey
rederek ya da sadece duvarlarına bakarak za
manlarını geçirdiler.

Bu durum giderek değişiyor. 14 yıl önce Ruh
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lection. In A. B. Hatfield & H.P. Lefley (EDS), Survivign men
tal illness., 1993: New York: Guilford Press.

5- Arieti S., & Broady, E., American handbookof psy
chiatry, 1974: 3. cilt, 2. baski, New York: Harper and Row.

6- Sullivan, H. S, The interpersonal theory of psychi
atry. 1953: New York, Norton.

7- Sternbach, R. A., Principles of Pscyhophysiology.,
1966: New York: Academic Press.

8- Miler, D. R. & Flack, W. F., A sociopsychological ap- 
proachto understanding schizophrenia. Paper presented at 
The annual convention of the American Psychological 
Association, 1990: Boston, MA.

9- Lysaker, P. L., Bell, M. D., Milstein, R. M., Goulet, J. 
G. & Bryson, G.J., Work capacity in schizohrenia. Hospital 
and Community Psychiatry, 1993; 48: 278-280.

10- Brown, G. W., Carstairs.G. M. ve Topping, G. G., 
Post-hospital adjustment of chronic mental patients. Lancet,

11- Brown, G. W. & Rutter, M., The measurement of 
family activities and relationships: A methodological study. 
Human Relations, 1966; 19: 241-163.

12- Frese, F. J., The movies and the mentally ill. The 
Journal of the California Alliance for he Mentally III, 1993؛ 
4: 8-10.

teyen iyileşmiş kişilerin ilgisini çekebilir.

Bu ülke çapındaki gruplara ilaveten, bir çok 
şehir ve eyalette ilişki kurabileceğiniz hasta orga
nizasyonları vardır. Kendi tecrübelerime dayana
rak söylüyorum ki iyileşmekte olan kişiler, kendi
leriyle aynı rahatsızlıklara sahip kişilerle işbirliği 
yapmaktan büyük fayda görürler.

Bazı yerlerde de, bizzat iyileşmekte olan ki
şilerin kendileri tarafından yürütülen faaliyetler 
başlatılmıştır. Ruh sağlığı uzmanlarıyla işbirliği 
yapsalar da yapmasalar da, bu faaliyetlerin yürü
tülmesinin kontrolü iyileşmiş kişilerin ellerindedir. 
Bunlar genellikle kendine yardım çabaları olarak 
görülürler ve çoğu kez de etkili oldukları ve bu 
faaliyetlere katılan hastalarca büyük mem
nuniyetle karşılandıkları bilinir. Kısa bir süre önce, 
Ulusal Ruh Sağlığı Hastaları Birliği organizas
yonunun yönetim kurulundan ülkede ruh sağlığı 
hizmetinin sağlanmasının tekrar yapılandırıl
masında önceliklerini belirlemeleri istenildiğinde, 
kendine yardım konusunun kendilerinin başlıca 
meseleleri olduğunu içtenlikle açıklamışlardır. 
Büyük bir olasılıkla böylesi coşkulu bir destekle 
hastalar tarafından yönetilen, herkesin katıla
bileceği kendine yardım merkezleri, sosyal kulüp
ler ve kriz önleme faaliyetleri gittikçe yaygın
laşacaktır.
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öldüğünde şehit. Bu insan bir gün ruhsal bir ra
hatsızlık geçirdiğinde ise adı bellidir, hasta. Eğer 
geçirdiği rahatsızlık şizofreni ise adı bu kez şizof
rendir.

Çalıştığı klinikte karşısına gelen insanlara şi
zofreni tanısı koyan bir doktorun mesai bitiminde 
bindiği otobüsdeki adı da bellidir, yolcu. O otobü
se az önce şizofreni tanısıyla taburcu ettiği insan 
bindiğinde, o da aynı doktor gibi bir yolcudur, şo
för açısından.

Bir tezgahtar için, ceketi alan insanın kim ol
duğu önemli değildir, o müşteridir, önemli olan 
cekettir. Tezgahtar ceketi bilir, içindeki insanı de
ğil. Çünkü bunu istese de zamanı yoktur. Müşte
riden insana terfi etmek, olsa olsa ceketin satış 
işlemi tamamlanana kadar geçerlidir, tezgahtar 
açısından.

İşbölümünün dildeki yansımalarının en açık 
ifadesi de az önceki paragrafta bulunmaktadır. 
Biz de ceket satışı yapan bir insandan değil, tez
gahtardan bahsediyoruz. Dolayısıyla "şizofreniyi 
bilirim" diyen bir doktor doğru söylemektedir. As
lında şizofreni rahatsızlığını yaşayan bir insanı "bi-

Doktor der ki: Ben şizofreniyi iyi bilirim kar
deşim.

- Nereden bilirsiniz?

- İşte yirmi yılda şu kadar şizofren gördüm. 
Oradan.

- Nerede gördünüz?

- Hastanede, klinikte

- Başka?

- Yetmez mi?

Şizofreni ve diğer psikotik rahatsızlıklar has
tanede, klinikte ve benzeri sağlık kurumlarında 
görülürler günümüzde. Günlük hayatımıza ku
rumsallaşarak dağılmış binlerce hayat alanının 
içinde sürüklenip giderken, elimizde kalan zaman 
parçacıklarının izin verdiği ölçüde herkes birbirini 
üniformasından, kürkünden, etiketinden tanır.

Sabah evinde uyanan bir insan, evli bir er
kekse aile reisidir, otobüse binerken yolcu, ceket 
alırken müşteri, buzdolabı alırken tüketici, bir 
gösteri izlerken seyirci, oy verirken birey, savaşta

* Psikiyatri Uzmanı, Şizofreni Dostlan Derneği Eski Başkanı, İstanbul.
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kestirip atamayız. Şizofreniye yönelik tavır alışla
rın tarih boyunca seyri de bu kavramın aslında 
toplumsal uzlaşmalara bağlı olarak tanımlandığını 
belgeler. Tıbbi tanı, insanların hem kendilerine 
karşı hem de diğer insanların onlara karşı tutum
larını etkiler. Hastalık tanısı konulduğu andan iti
baren tıbbın sınırlarını aşarak toplumsala katılır. 
Hastalık, "hasta olma hali" anlamında, doğaya 
toplumun müdahelesidir. Hasta olma halinin gö
receliliğine örnek vermek gerekirse, Güney Ame- 
rikadaki papago kızılderililerinde şişmanlık yüzde 
yüzdür ve onlar durumlarından şikayetçi değildir
ler. Zayıflama merkezlerinin önünde kuyruk oluş
turma gibi bir batı geleneğinden habersizdirler. 
Batı ölçütlerine göre, son derece normal olan be
beklerini "hasta olduklarını", ',bir deri bir kemik 
kaldıklarını" ileri sürerek doktora götürürler. Pa- 
pagolara göre şişmanlık hastalık değildir. Batı tıb
bına göre ise bütün Papagolar hastadır. Hangisi 
doğru? Laing, "kimin daha çılgın olduğunu" so
rar, "içinde bomba olduğunu iddia edenin mi, 
yoksa gerçekten bomba atma gücüne sahip ola
nın mı? Türkiyede normalin ne olduğu sorusuna, 
lise mezunu işsiz bir genç şu yanıtı verir: "valla biz 
işte hepimiz kendimizi normal görüyoruz.Çoğun- 
lukta olduğumuz için biz normal oluyoruz. Belki 
deliler normal, biz anormal".

Bugün şizofreni ile anlatılmak istenenin, tek 
bir rahatsızlık değil, bir rahatsızlıklar grubu oldu
ğunu ve zaman içinde belki de şimdi şizofreni de
diğimiz insanlık durumunun başka adlarla anıla
cağını, yakın geçmişte yaşadığımız gelişmelerden 
dolayı biliyoruz. Tanımlanmasındaki, tedavi edil
mesindeki bütün bu değişimlere karşın, şizofreni
nin yıllar boyunca değişmeyen tek yanı olumsuz 
çağrışımıdır.

Evet, şizofreninin genetik etkenlerle, beyinde 
ortaya çıkan bazı normal dışı süreçlerle yaşam 
olaylarının bir araya gelmesi sonucu bir beyin 
hastalığı olarak meydana geldiğini söylüyoruz.

lebilmek" öyle kolay bir iş değildir, onları bazen 
klinikte görürsünüz, ama orada hiç bir zaman bi
lemezsiniz.

Roller dünyasında insanın bütünsel varlığının 
herhangi bir anlamı yoktur. Her kurum ayrı birer 
sahnedir. Her anın, hemen her insanlık durumu
nun ancak bazı tanımlamalar içinde bir anlamı 
vardır. Tutumlar, bu tanımlara bağlı olarak değişir. 
Yapılan tanımlamaların toplumsal ya da evrensel 
düzeyde kabul görmesi, onların sadece birer ta
nımlama oldukları gerçeğini değiştirmez.

Nedir şizofreni ile anlatılmak istenen? Bir 
hastalık mı, kanser gibi? Kaderin bir oyunu mu? 
Bir suçun cezası mı? Yaratıcının öfkesi mi? Yok
sa bu dünyaya gelen bir insanın yaşayabileceği 
yüzlerce rahatsızlıktan biri mi? Şu anda yürürlük
te bulunan tıp anlayışındaki sınıflandırma sistem
lerine göre, şizofreni; hezeyan, varsam, dağınık 
konuşma, dağınık davranış ya da toplumsal ileti
şimden uzaklaşmaya yönelik belirtilerin en az iki
sinin bulunduğu bir aylık bir dönem, toplumsal iş
levsellikte gerileme sürecinin en az altı ay sürme
si gibi özelliklerle tanımlanmaktadır. Böyle bir 
yaklaşımla şizofreni tanısı konulabilir, ama şizof
reni anlaşılamaz. Şizofreni ancak şizofreni tanısı 
konulan insanların yaşadıklarından yola çıkılarak 
anlaşılabilir, bu anlamda özgül bir deneyimdir.

Hastalık ya da rahatsızlık insanidir. Onları ta
nıyan ya da tanımlayan birileri olmadığı sürece 
yokturlar. Var olamazlar. Şizofrenisi olan birisi, ıs
sız bir adada sadece bir insandır. İstediği kadar 
kendi kendine gülsün; kertenkeleler ya da martı
lardan şüphe etsin; kaplumbağaları uzaylı kabul 
edip, onlarla haberleşsin, sohbet etsin, topluluk
ların olmadığı yerde hastalık hali bulunamaz. Ay
rıca toplulukların olmadığı bir yerde altı aylık yeti 
yitiminden de söz edemeyiz. Toplumun olduğu 
yerde ise, şizofreni gibi işlev yitiminin en önemli 
rahatsızlık belirteçlerinden biri olduğu bir rahat
sızlığı sadece bir beyin hastalığı olarak niteleyip
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da çevresindekileri de sıkıntıya sokan bir rahat
sızlık olarak görüyoruz.

Bizi şizofreni atağı sırasında ilgilendiren A 
hastasının aldığı ilaç değil, dostumuz, tanıdığımız 
birinin ve onların yakınlarının çektiği ızdırap artık. 
Her gün gördüğümüz, konuştuğumuz insanların 
düşüncelerine A hezeyanı ve B halüsinasyonu di
ye bakamıyoruz. Çünkü onlar bize "şu sıralar A 
türü hezeyanım var" demiyorlar, sıkıntıları olduğu
nu söylüyorlar ve siz onlar sıkıntılarını söylemese
ler bile yüzlerinden anlıyorsunuz, çare aramaya 
başlıyorsunuz.

Bu andan itibaren şizofreni ya da başka hiç 
bir etiketin anlamı kalmıyor. Tanıdığınız, sevdiği
niz bir insan size eskisi gibi gülümsiyemiyor ve 
asıl mesele bu işte. Ve burada daha da önemli 
olan, sizin onun eski gülümsemesine duyduğu
nuz gereksinme değil, onun yeniden eskisi gibi 
gülümsemek istemesi.

Şizofrenide postpsikotik depresyonun ne ol
duğuna dair belki yüzlerce makale okuduk, ama 
bunu yaşayan bir dostumuz öğretti bize, okudu
ğumuzun aslında ne anlama geldiğini.

Rahatsızlığın belirtilerinin, öyküsünün her
keste benzerlik taşısa bile, yaşayanlar açısından 
ne gibi farklılıklar içerdiğini burada öğrendik.

Adıyaman'lı bir çobanın yaşadığı psikozla, İs
tanbul Levent'tekinin yaşadığının sadece hasta
ne ortamında benzer olduğunu, hastane ortamı
nın dışında ise her birinin kendine özgülüğünü 
burada öğrendik biz.

Depo hastaneler olmadan da, bu dünyada 
şizofreni meselesine yaklaşılabileceğini, İtal
ya'daki Bosoglia deneyiminden beri biliyoruz. 
Hastane birincil değildir. Olmamalıdır. Sonrasıdır 
önemli olan. Şizofreni tanısı almış bir insanın ya
kınlarıyla birlikte döndüğü evindeki yalnızlığıdır 
asıl dert edilmesi gereken.

Bu bakış açısıyla diabetes mellitus yani şeker 
hastalığı da bir pankreas hastalığıdır ve onun da 
genetik temelleri vardır. Ancak medeni kanunda 
diabetlilerin evlenemiyeceği yazmaz, ama şizof
renisi olanlar için böyle engellemeler bulunduğu
nu aynı kanunun maddeleri arasında okursunuz. 
Bu bakış açısıyla şöyle devam edebiliriz: Hukuk 
bir organ olarak pankreasla ilişki kurmaz, ama 
beyinle kurar. Beyne dair sorunlara bir takım yap
tırımlar getirir. Neden? Topluluklar halindeki in
sanların belirli bir takım kurallara uyarak yaşama
larını düzenleyen nizamlar getiren hukuk, neden 
insan bedeninde organ seçer? Şizofreninin ne
denlerini beyinde aramak konusunda insanoğlu 
son derece haklıdır. Peki nedeni aramak ya da 
bulmak, bir insanı varlığının bütünü içinde anla
maya ve ona yaklaşmaya yeter mi?

Tıpta, psikozlar dışındaki hiç bir rahatsızlıkta 
uzun süreli "toplumsal işlev yitimi" tanıyı belirle
yen önemli bir ölçüt olarak yer almaz. Ateşli has
talıklar, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, mide 
hastalıkları ve benzerlerinde tanıya giden yolda 
toplumsal yaşama atıf yapmak adetten değildir. 
Şizofrenide ise başından beri durum böyledir. 
Dolayısıyla şizofreni için tanı koydurucu "labara- 
tuvar" bulgularından en önemlisi toplumsal ya
şamdır. Şizofreninin laboratuvarı toplumdur. Bu 
nedenle psikotik rahatsızlığı onu yaşayan kişinin 
içinde bulunduğu topluluk "seçmekte", rahatsızlı
ğın tıbbi sınırlarını da gittiği psikiyatrların bir araya 
gelmesiyle oluşan bir başka topluluk belirlemek
tedir. Toplumsal yaşamı, tanı konulma sürecine 
bu denli önemli bir ölçüt olarak konulan bir rahat
sızlığı ise tek başına bir beyin hastalığı olarak ni
telendirenleyiz. Onun toplumsal yanını göz ardı 
eden bir tavır, bilinçli ya da bilinçsiz olarak ne şe
kilde alınırsa alınsın, ahlaki bir sorun yaratır.

Şizofreniyi, zaman zaman ortaya çıkan belir
tileri nedeniyle, gerçeği değerlendirme yetisini 
olumsuz yönde etkileyen, bu nedenle yaşayanı
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yıllardır böyle oluşumlar faaliyetteyken, biz daha 
işe yeni başlıyoruz.

El yordamıyla ilerliyoruz, herkes pek bir des
tek verme telaşında, ama bu desteğin çoğu lafta 
kalıyor. Yüksünmüyoruz.

Halen tedavileri devam etmekte olan ve top
lumsal ilişkilerinde sorun yaşayanları ya da rahat
sızlığın neden olduğu yetiyitimi nedeniyle hayata 
dair olumsuz duygular içinde bir köşede günlerini 
geçirenleri yeni uğraşı alanlarına kavuşturabilmek 
ya da varolan yetenekleri doğrultusunda ilerliye- 
bilmelerini hedefleyen gündüz hastanesi uygula
malarını amaçlıyoruz. Buradaki hedefimiz işgücü 
istatistiklerine katkıyı temsil eden rakamlar değil, 
gülümsemeler...

Onun ya da onların "nedir bu şizofreni?" so
rusuna yanıt arama yolundaki çabalarına karşılık 
vermek amacıyla kitapçıklar oluşturduk, mümkün 
olduğunca akademik dilden uzak bir şekilde.

"Ölüsü olan bir gün ağlar, delisi olan hergün 
ağlar" gibi bir söze hala atasözü muamelesi ya
pan, ölüsüne birgün ağlayacak kadar acımasız bir 
toplumun psikotik rahatsızlıklara ilişkin önyargıla
rına karşı mücadeleyi gerekli gördüğümüz için, 
böyle bir örgütlenmeye gittik.

Şizofreni tedavisinin ilaçsız gerçekleştirilme- 
yeceğini biliyoruz. Bu kadar önemli bir konunun 
kötüye kullanılmasına karşı çıkıyoruz. Medyada 
"mucize" olarak sunulan ilaçların etki ve yan etki
lerini nesnel bir biçimde tanıtmayı, bu alandaki 
sorulara yanıt vermeyi amaçlayan danışmanlık 
hizmetleri verdik, veriyoruz.

O kadar fazla öğrenme isteği var ki insanların 
içinde şizofreniye ilişkin, bunu yaşadık "Şizofreni 
Dostları Derneği"nde. Dünyada Etopya'dan 
Uganda'ya, Hindistan'dan Özbekistan'a kadar
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anlatı/söyleşi

anokss
emir” ve 
ilke”

ve derneği 1993 de "şizofreni" tanısını aldıktan bir 
yıi sonra kurmuş. Anoiksis Yunanca bir sözcük ve 
"açıklık" anlamına geliyor. Bay Vermeulen "açık- 
lık"ı şöyle açıklıyor:

"Bizler, Anoiksis üyeleri, şizofren kişilerin 
ruhlarının hastalığa verilen ismin çağrıştırdığı 
gibi "yarılmış, bölünmüş" değil; açıklık olduğu- 
na inanıyoruz. ("Şizofreni" sözcüğü "ruh/ akıl 
yarılması" anlamına gelmekte.) Normalde in- 
sanların kafalarında aşılması zor duvarlar var- 
dır. Bizim ruhumuz ise açıktır ve biz kafaları- 
miza dolan bilgilerden kolay etkileniriz. Anoak 
tüm bu bilgileri kavrayamaz, muhafaza ede- 
mez, psikotik oluruz. Bu yüzden kafamızda 
farmakolojik duvarlar oluşturacak ilaçlara ge- 
reksinimimiz vardır. Anoiksis kısaca bu anla- 
ma gelir."

Anoiksis’e kuruluşundan beri her yıl yaklaşık 
200 yeni üye katılmakta. Giderek büyüyen deme- 
ğin bugün Hollanda’da 15 bölgede üyeleri var. 
Anoiksis’in amaçları bu üyeleri birbirleriyle ve ba- 
zen de psikiyatri profesyonelleri ile bir araya ge- 
tirmek, şizofren kişilerin haklarını korumak ve ya- 
şam kalitelerini yükseltmek için çalışmalarda bu-

٥ ٨“

ه □

Bahar SUBAŞI*

Anoiksis’le 1994 baharında, Viyana’da Bra- 
ungasse Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışırken 
tanıştım. Grup atölyelerinden birinin duvarında 
gördüğüm "Şizofreninin On Emri" beni Anoiksis’i 
tanımaya heveslendirdi. Yıllar sonra "Şizofreni 
Yazıları"nda Anoiksis’ten söz etmek istediğimde 
onlara ulaşmam kolay olmadı. Defalarca aradım, 
numaraları değişmiş, telefona çıkan sekreter ha
nım artık bu numarada bir firmanın olduğunu; 
kendilerinin durmadan aranmaktan rahatsız ol
duklarını söyledi sert sert ve yeni numarayı verdi 
bana. Orada da değillerdi. Sonunda Den Ha
ag’da yaşayan bir arkadaşım aracılığıyla Anoik- 
sis'e ulaşabildim. Anoiksis’in sekreteri Bay Bra- 
bander 1998 sonundan beri bir bürolarının oldu
ğunu anlattı. Artık evinin bir köşesindeki telefon 
ve bilgisayardan ibaret değildi Anoiksis’in meka
nı. Onlar adına sevindim.

Anoiksis Hollanda’da şizofren kişiler için şi
zofren kişiler tarafından kurulmuş bir dernek. 
Anoiksis’e üye olabilmenin ön koşulu şizofren ol
mak. Derneğin şu anda ülke çapında 1200 üyesi 
var. Derneğin kuruluşundan beri başkanı olan 
Maarten Vermeulen kronik psikotik bir gazeteci

* Psikiyatri Uzmanı, Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Kliniği, Viyana
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rumda yaşayan şizofren hastalar ağır hastadırlar; 
bazıları bütün gün korku içinde yaşamaktadır. 
Onlara kendilerine ait bir odanın bile verilememe
si acıdır."

"Anoiksis’in tüm hukuksal, yönetimsel, para
sal işleri şizofren kişiler tarafından yapılıyor. Bu 
bizim için yapılacak bir sürü iş anlamına geliyor. 
Ayrıca zaman zaman örneğin şizofren sanatçıların 
eserlerinden oluşan resim sergileri veya dernek 
yararına çeşitli etkinlikler düzenlemek gibi çalış
malarımız da oluyor."

Derneğin sekreteri olan Bay Brabander der
nek bürosunda hepsi dernek üyesi olan 15 kişinin 
haftada en az bir gün çalıştıklarını anlatıyor. Bu ki
şiler yaptıkları iş için para almıyorlar. Kendilerine 
ayda bir 25 Gulden’lik bir hediye çeki veriliyor ve 
bununla alışveriş yapabiliyorlar. Derneğin bir sü
redir yılda dört kez olmak üzere çıkarttığı dergi de 
büro çalışanları tarafından hazırlanıyor. Dergi şu 
anda bir kaç yapraktan oluşuyor ve ağırlıklı olarak 
gelecek aylarda gerçekleşecek şizofreniyle ilgili 
çeşitli etkinlikleri, organizasyonları haberleri bil
dirmek işlevini görüyor. Bay Brabander parasal 
koşullar izin verir vermez derginin daha güzel ve 
kapsamlı hale getirileceğini söylüyor.

Hollanda’da çalışmakta olan bir kişi hastala
nıp şizofreni yüzünden artık çalışamaz hale geldi
ğinde, kendisine ömür boyu son çalıştığı işte aldı
ğının % 70 i kadar bir maaş bağlanıyor. Hastalı
ğın çok genç yaşta yakalayıp hiç çalışmalarına fır
sat vermediği kişilere ise minimum bir emeklilik 
maaşı bağlanıyor. Bay Brabander’in dediği kada
rıyla bu maaş ancak "hayatta kalmaya", yani 
yemeye içmeye, sigara parasına yetiyor. Dolayı
sıyla yaşam kalitesi yeterince yüksek olamıyor. 
Bay Vermeulen Hollanda’daki sosyal sigorta sis
teminin de zor günlerden geçtiğini; bu yüzden ön
ceden çalışmış olduğu için biraz daha fazla para 
alan psikotik kişilerin; hala hasta mı yoksa çalışa
bilecek durumda mı olduklarının anlaşılması için

lunmak. Anoiksis tamamen özerk bir oluşum, 
devlet tarafından finanse edilmiyor; dernek üyele
ri ve derneğe kişisel ilgileri nedeniyle katkıda bu
lunan; ancak şizofren olmadıkları için dernek üye
si olamayan 350 kadar kişi tarafından ayakta tu
tuluyor ve bağışlardan yararlanıyor. Bu kişiler der
neğin bir süredir çıkartmakta olduğu dergiyi de 
satın alıyorlar.

Dernek başkanı Bay Vermeulen Anoiksis ko
nusunda şunları anlatıyor:

"Anoiksis her şeyden önce neşeli, keyifli bir 
dernektir. Ana amacı belli bölgelerde yerel top
lantılar düzenleyip bir araya gelmektir. Şu anda 
Hollanda’da üyelerimizin yaşadığı 15 bölgemiz 
var. En az iki ayda bir her bölgede bir toplantı ya
parız. Bu toplantılarda insanlar örneğin psikotik 
dönemleri, hastane personeliyle yaşadıkları de
neyimler veya negatif semptomlar yüzünden ya
şadıkları sorunlar gibi konulardan bahsederler. 
Toplantılarımıza kimi zaman psikiyatristler ya da 
psikiyatride çalışan diğer profesyoneller; yeni te
davi yöntemlerini tanıtmak üzere konunun uz
manları konuşmacı olarak çağırılmaktadır. Ancak 
esas amaç şizofren kişilerin bir araya gelmesi, 
birbirleriyle tanışması, görüşmesidir."

"Bir başka etkinlik topluma şizofren olmanın 
ne anlama geldiğini açıklamaktır. Bazen televiz
yon veya radyo programlarında yer alıp bu bilgi
lendirmeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu programlarda 
şizofren kişiler, onların yakınları, pratisyen hekim
ler, hastane personeli gibi çeşitli gruplara sesleni
yoruz."

"Ayrıca üyelerimizin, uzun süredir hastanede 
yaşayan veya evsiz olan şizofren kişilerin hakları
nı ve çıkarlarını korumak için de mücadele ediyo
ruz. Örneğin yıllardır psikiyatrik hastanelerde ya
şamakta olan, "hospitalize edilmiş" şizofrenlerin 
kendilerine ait odaları yok. Hollanda’ da insanla
rın hapishanede bile kendilerine ait odaları var. 
Biz bu durumu anlayamıyoruz. Uzun yıllar bir ku
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ra da Hristiyan’lığın ana yaşam ve ahlak ilkelerini 
oluşturmuştur. Anoiksis’in tanımladığı "Şizofreni
nin On Emri"ni, bu önemli, temel prensipleri biz 
"On İlke" diye isimlendirmeyi uygun bulduk. Ma- 
arten Vermeulen’in ilkelere ilişkin içten açıklama
larını ise onun ağzından iletmek istedik:

1 .İlke:

İlaçlarını aksatmamalısın.

"Bu söz şüphesiz biyolojik psikiyatristlerin 
kulaklarını ve ruhlarını okşuyor. Ancak Anoiksis’in 
üyeleri olarak bizler ilaçların tek başına zayıf ve 
yetersiz kaldığına inanıyoruz, ilaçları almamız için 
destekleyici, yüreklendirici sözlere ve karşılıklı ko
nuşmaya da ihtiyacımız var."

2. ilke:

Düzenli bir "gündüz- gece ritmi"n olmalı ve 
yeterince uyumaya özen göstermelisin.

"Uyku Anoiksis’te tartışmasız bir konu; yete
rince uyumayan yeni bir psikotik dönemin başla
masına neden olabilir. Ancak bazı şizofren kişiler 
çok fazla uyurlar. Benim tanıdığım birisi öğleden 
sonra saat ikide onu aradığımda hala pijamayla 
geziyor oluyordu. Şu anda atipik bir nöroleptik 
deniyor, çok daha az uyuyor ve önceden uykuda 
geçirdiği zamanı şimdi nasıl değerlendireceğini 
bilemiyor."

3. İlke:

Stresten kaçınmalısın.

"Bunu açıklamaya gerek yok, herkes stresin 
zararını biliyor."

4. İlke:

Herkes her gün neler yapıyorsa sen de her 
gün onları yapmalısın.

"Bunu açıklayalım: Şizofren kişiler de günde 
üç öğün yemek yemeli, bu öğünlerden en azın
dan biri sıcak yemek olmalıdır. Şizofren kişiler de 
yıkanmalı, saçlarına, dişlerine bakmalı, gerekirse 
traş olmalıdır. Evlerinin temizliğine de olabildiğin

bir muayeneden geçmek zorunda kaldıklarını an
latıyor. "Çalışabilecek durumda olduklarına karar 
verilirse sosyal yardımları kesilebilir ve iş aramak 
zorunda kalabilirler. Bu "test" şizofren kişiler için 
son derece huzursuz edici, korkutucu. Benim ye
ni bir psikotik dönem yaşamama neden oldu. "Siz 
çalışabilecek durumdasınız" demelerinden çok 
korktum. Korkumun bir nedeni de o zamanlar ek 
gelir olsun diye Amsterdam’da pazarda kullanıl
mış kitaplar satıyor olmamdı."

Şizofren hastalar için bir rehabilitasyon mer
kezi olan Braungasse’de çalıştığım günlerde uğ
raş tedavisi atölyesinin duvarında gördüğüm "Şi
zofreninin On Emri" Maarten Vermeulen’in bir bu
luşu. Bay Vermeulen bu konuda şunları söylüyor:

"Ne yazık ki sorunları şizofren İnsanlardan 
uzak tutacak güçte bir duvar oluşturabilen bir ilaç 
henüz yok. Kötüleşme dönemlerini en aza indir
mek için bizlerin çok planlı, düzenli bir yaşama 
gereksinimimiz var. Anoiksis; psikotik kişilere 
yardım etmek amacıyla, bizler için önem taşıyan, 
daha düzenli ve daha sağlıklı yaşamamızı sağla
yabilecek bir takım ilkeleri belirledi ve bunları "Şi
zofreninin On Emri" adı altında yayınladı. "On 
emir" yaygın ilgi ve kabul gördü."

Burada "on emir"le ilgili küçük bir açıklama 
yapmanın yararı olabilir: Yahudi’lerin Mısır’daki 
şiddetli baskıdan yıldıkları dönemde Tanrı Mu
sa’ya halkını alıp Sina Yarımadası üzerinden kut
sal topraklara gitmesini emreder. Yolda, Sina Ya- 
rımadası’ndaki Musa Dağı’nda, Musa’ya daha 
önce Tanrı tarafından iletilen "on emir" iki kil tab
lete yazılmış olarak bulunur. Tabletlerin üzerinde
ki; başka dinlerde de karşımıza çıkan temel kural
ları teşkil eden emirler vardır: Bir tek Tanrı’ya 
inanmak, Tanrı’nın adına saygısızlık etmemek, 
anneye ve babaya saygılı olmak, insan öldürme
mek, zina etmemek, çalmamak, yalan söyleme
mek, komşunun malına mülküne ve karısına göz 
koymamak. Bu emirler Musevi’liğin ve daha son
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9. İlke:

Psikiyatristin ile bağlantını koparmamalısın.

"Bu; hastanelerdeki bürokratik düzenlemeler 
yüzünden zor olabilir. İyi tanıdığımız, bizi iyi 
tanıyan psikiyatristimizle bağımızın sürmesi, onun 
bizi izlemesi önemlidir."

10. İlke:

Hergün hareket yapmalısın.

"Bu; insana basit bir şey gibi gelir, ama pek 
çok insan için o kadar kolay değildir. Ben bir ara 
tenis oynamayı denedim. Ancak spor yapanlar bi
ra içip iş hayatındaki başarılarından söz ediyorlar
dı. Bense ne söyleyeceğimi bilmiyor ve kendimi 
kötü hissediyordum. Bu yüzden tenis oymamayı 
bıraktım. Şu anda öteki psikotik kişilerle spor 
yapıyorum ve bu daha az stresli."

Bay Vermeulen’in yalın, içten açıklamalarıyla 
desteklenen "On llke"ye bence bir profesyonelin 
ekleyebileceği hiç bir şey yok.

Bay Brabander Hollanda’da ruhsal hastalık
ları olanlara karşı tutumun korku ve çekinmenin 
etkisi altında olduğunu söylüyor. "Televizyonun 
ruhsal hastalıklar konusunda bilgilendirici, onlara 
karşı anlayışı, yardımcı olma arzusunu uyandır
maya yönelik programları İlgi görüyor. Ancak in
sanlar ancak bir yakınlarının başına bu hastalık 
geldiği zaman konuya içten bir ilgi gösteriyorlar. 
Onun dışında; özellikle işlevselliklerini yitirdik
lerinde; şizofrenler toplum için ilginç olmaktan 
çıkıyor ve yalnızlaşıyor.1' Bu anlamda bu Batı’lı 
toplumun ruhsal hasta bireylerine olan tutumu
nun; aynı kuzeyin güneşi gibi; pek de sıcak ol
madığını konuşuyoruz. Bu ortamda; bir dernek 
olarak organize olmuş olan Anoiksis’in ciddi bir 
"kendi kendine yardım grubu" işlevi üstlenmiş ol
duğu ve bunu başarıyla yerine getirdiği bir açık 
bir gerçek. Üyelerine sosyal ilişkiler, dostluklar 
kurma, bunları güçlendirme ve sürdürme olanağı 
sunan dernek; şizofren kişilerin yaşam kalitesini

ce özen göstermelidirler. Eğer temizliğin altından 
tek başına kalkılamıyorsa bir yardımcı organize 
edilmelidir."

5.ilke:

Bağımlılık yapıcı maddelerden kaçınmalısın.

"Burada uyuşturuculardan ve diğer bağımlılık 
yapan maddeler olan sigara ve alkolden söz edil
mektedir. Uyuşturucular bizlere kesin olarak ya
saktır. Esrar gibi hafif uyuşturucular da zararlıdır 
ancak bazıları onlara bu maddelerin iyi geldiğini 
söylemektedirler. Ben şahsen buna inanmıyorum; 
bence yalnızca bir sonraki psikotik dönemi orta
ya çıkmasını hızlandırırlar. Alkol bence ne iyi ne 
kötü. Yine de çok içilmemeli. Nikotinsiz yaşamak
sa, eğer şizofrenseniz, neredeyse olanaksız. Ben 
bir psikotik dönemimde beş gün sigara içmedim. 
Sonunda psikiyatristimin önerisiyle tekrar başla
dım.“

6. İlke:

Yaşamının belli bir düzeni olmalı.

"Bu, gece yatmak ve sabah kalkmak için bel
li saatlerin olması, belli saatlerde yemek yenmesi 
ve belli saatlerde çalışılması; bu planlamaya dü
zenli olarak sadık kalınması demektir."

7. İlke:

Her gün bir günlük programın olmalı.

“Tüm günü yatakta geçirmemek gerekir. Her 
gün yararlı bir şey yapmaya çalışmalısın. Negatif 
semptomlarını yenmeye ve herhangi bir aktiviteye 
katılmaya gayret etmelisin."

8. İlke:

İnsanlarla ilişki kurmalısın ve bu ilişkileri sür
dürmelisin.

"Diğer psikotik kişiler, arkadaşlar veya aile ile 
ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesi önemlidir. 
Bizler bazen kendimizi toplumdan çeker, herkes
le ilişkimizi keser, yapayalnız kalırız. Bu iyiye işa
ret değildir."

________ 124



Şizofreni yazılan, bahar 2000, yıl 1, sayı 2 ٢

"Eski bir Hollanda atasözüdür" diyor; "Baş
kalarına kendine davranılmasını istediğin şekilde 
davran. Ben Türk profesyonellerine ve tüm diğer 
profesyonellere; hastalarına salt kendilerine dav
ranılmasın! istedikleri şekilde davranmaları değil; 
hastaları için kendileri için isteyecekleri bir ortam 
yaratmaları, gerçekleştirmeleri çağrısında bu
lunuyorum."

yükseltmek, bu konuda kamu oyu oluşturmak 
için verdiği mücadelede de aynı şekilde başarılı. 
Gönlüm ülkemizde de bu tür oluşumların en yakın 
gelecekte varlıklarını ve başarılarını hissettir- 
melerini istiyor.

Bay Brabander’e yazacağım yazıdan söz 
edip bir mesajı olup olmadığını soruyorum. Türk 
profesyonellerine bir mesajı olduğunu söylüyor:

haydi dostluğa
ve

Şizofreni Dostları Derneği
Kutlu Sok 57/5 

Ayazpaşa, İSTANBUL 
Telefon: 0212 252 23 30 

Faks: 0212 252 06 Ö1

Şizofreni Dayanışma Derneği
57O. Sokak 44A 

Bahçelievler, Hatay, İZMİR 
Telefon: 0232 261 bO 03

Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği
Kuveyt Cad. (Güven Sokak) 7/18» 

Aşağıayrancı, ANKARA 
Telefon: 0312 4 6 6  43 66
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haber/yorum

şizofrenide 
sosyal beceri 
eğitimi kursu
Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Demeği tarafından 
düzenlenen kurs 4-6 Mart 2000 tarihlerinde Ankara’daki dernek 
merkezinde gerçekleştirildi. Kursun Yöneticiliğini Koceli Univ. Tıp Fak. 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa YILDIZ yaptı.

Beşti ÜSTÜN*
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ve ona yardım eden bir sağlık ekibi vardır. Oysa 
hasta bir süre sonra taburcu edilecek ve gerçek 
yaşantısına dönecektir. Hastane dışındaki bu or
tamda hastaya çeşitli yaklaşımlar gösterilmekte
dir. Toplumumuzda hasta bireye acıma , koruma, 
hiç sorumluluk vermeme ve kısıtlama en çok gö
rülen tutumlardır. Çalışmalar ailenin hastaya kar
şı nasıl davranması gerektiği ve hastadan bek
lenti düzeyini bilmediğini göstermektedir3■4.

Hasta bireyin yaşadığı ortamdan izole edile
rek tedavi edilmesi, taburcu olduktan sonra yaşa
dığı ortama geri döndüğünde hasta ve ailesi için 
bir takım güçlükler ortaya çıkarmaktadır. Hasta 
birey nedeniyle dengesi bozulmuş olan ailenin 
çoğu zaman hastasıyla ilgili pek çok sorun yaşa
dığı, problemlerle baş etmekte güçlük çektiği ve 
yardım gereksinimi içinde olduğu bilinmektedir. 
Ailenin ve hastanın bu gereksinimlerinin karşılan
ması planlı hasta bakımında hastaneye yatışla 
başlar ve taburculuk planı içinde yer alır. Hasta
neden toplum içinde yaşamaya hazırlanmadan 
dönen hastaların çoğu toplumda soyutlanmış 
olarak yaşamını sürdürmektedir. Hasta ve ailenin 
çevresiyle ilişkilerinin bozulması , aktivitelerinin

Ruhsal bozuklukların tedavisinin bireyin için
de bulunduğu ortamdan uzaklaştırılmadan sürdü
rülmesi ve hastaneye yatışların mümkün oldu
ğunca azaltılması görüşü giderek ağırlık kazan
maktadır. Sadece yatan hastaların tedavisi ile ilgi
lenen, aynı hastaları tekrar tekrar yatıran ve gide
rek depo hastanelere dönüşen psikiyatri klinikle
rinden vazgeçilmektedir. Bunun yerine sadece 
yatarak tedavi görmesi gerekli olan hastaları tam 
gün yatıran, hastaları mümkün olan en kısa süre
de taburcu eden , uygun görülen hastaları gün
düz hastanesi kliniklerinde, taburcu edilmiş has
taları ev ziyaretleri ile takip ederek tedavilerini 
sürdüren psikiyatri klinikleri oluşturulmaktadır. Bu 
programlarla hastanın çevresi ile ilişkisini kesme
den tedavisinin yapılması mümkün olmaktadır1.

1997 yılında Sağlık Bakanlığının hazırladığı 
Türkiye Sağlık İstatistik Yıllığında, Ruh ve Sinir 
Hastalıkları Hastanelerine 1994 yılında toplam 
31.222 kişinin yattığı ve ortalama yatılan gün sa
yısının da 38.5 gün olduğu belirlenmiştir2. Ülke
mizde, ruhsal bozukluğu olan bireyleri bulunduğu 
ortamda izlemeye yönelik çalışmalar oldukça az 
sayıdadır. Psikiyatri kliniklerinde hastayı anlayan

* Doçent, Yüksek Hemşire, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, Ankara.
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mesi diğer bir anlatımla ailenin tekrar hastaları ile 
bir arada yaşamaya hazır olup olmamaları hasta
nın iyileşme ve uyum sürecini etkilemektedir.

Yukarıda belirtilen faktörlerin çoğu kontrol 
edilebilir durumlardır. Hastanın hastaneye yatışın
dan itibaren taburculuk eğitimine başlanmasının 
taburculuktan sonra ortaya çıkabilecek sorunlarla 
baş etmede dolayısıyla da yeniden yatışların ön
lenmesinde etkili olabileceği belirtilmektedir. 
Araştırmalar taburculuk eğitimi yapılan hastaların 
fonksiyon görme düzeylerinin ve ailelerin sorunla
rı tanıma ve baş etme potansiyelini artırdığını 
göstermektedir. Hastaların ve ailelerinin gereksi
nimlerinin bilinmesi onları taburculuğa hazırlama
da ilk adımdır. Bu gereksinimler;

■  Hastalık tedavisini,

■  Hastalık belirtilerini,

■  Psikotrop ilaçları,

■  Hastanın günlük yaşamda zamanı nasıl 
kullanacağını,

■  Taburcu olduktan sonra kontrollerin nasıl 
olacağını,

■  Toplumda kullanabileceği kaynakları,

■  Ailenin hastayı günlük yaşamda ve acil du
rumlarda nasıl yönlendirebileceğini ,

■  Sosyal becerileri,

■  Stresle baş etme yöntemlerini ve problem 
çözmeyi öğrenmedir1• 1°■ 11.

Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma 
Derneği’nin düzenlendiği Şizofrenide Sosyal Be
ceri Eğitimi Kursu, 4-6 Mart tarihleri arasında An
kara'da dernek merkezinde gerçekleştirilmiştir. 
Kursun yöneticiliğini Kocaeli üniversitesi Tıp Fa
kültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Mustafa Yıldız yap
mıştır. "Sosyal Beceri Eğitimi" yapılandırılmış ve 
sistematik bir eğitim programıdır. Program, Dr. 
Liberman ve arkadaşları tarafından hazırlanmış,

azalması, kendine bakamaması ,evlilik ve aile içi 
rollerini yerine getirememe ,işi kaybetme ve işi 
aksatma yaşanan başlıca sorunlardır5■6.

Taburculuk sonrası sorunları araştırdığımız 
bir çalışmada hastaneden taburcu olduktan son
ra hastanın ilacını almaması, hastane kontrolünü 
sürdürmemesi, normal dışı ve kontrolsüz davra
nışlar karşısında ailelerin yaklaşık olarak yarısının 
ilk çözüm olarak hastaneye başvurdukları belir
lenmiştir7. İlk çözüm olarak hastaneye başvuran 
ailelerin bu durumlarla baş edebilecek yeterli do
nanıma sahip olmadıkları düşünülmektedir. Has
talarına nasıl davranacakları konusunda güçlük
lerle ve diğer sosyal sorunlarla baş edememe 
hastanın hastaneye yatış oranının artmasına ne
den olmaktadır. Kum’un 1968-77 yılları arasında 
Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri kliniğinde yap
mış olduğu bir çalışmada tekrarlı yatış oranı 
%12.7 , Ançel’in 1983-92 yılları arasında aynı yer
de yapmış olduğu araştırmada ise %15 olarak 
saptanmıştır. Ançel, tekrar yatış oranını birinci ya
tıştan sonra %53.6, ikinci yatıştan sonra %61.7 
olarak belirlemiştir8■9. Psikiyatri hastalarının uzun 
süreli hastaneye yatınlmasının hastalığın kronik
leşmesinde etkili olduğu bilinmektedir. Ayrıca ya
tış süresinin uzaması ve yatış sayısının artması 
hastalığın prognozunu olumsuz etkilemekte ve 
kuruma maliyeti artırmaktadır. Bu nedenle psiki
yatride kısa süreli hastaneye yatırma ve bakımın 
hastanın yaşadığı ortam içinde sürdürüldüğü te
davi yaklaşımı benimsenmeye başlanmıştır.

Hastaneye yeniden yatış oranının artmasına, 
ailenin evde krizle baş etmede yetersiz kalışının 
neden olduğu belirtilmektedir. Çalışmalar ailenin 
hastanın eve dönüşte en fazla gereksinim duy
dukları yardımın hastaya nasıl davranmaları ge
rektiği, ilaç tedavisinin sürdürülmesi, hastanın iş 
ve sosyal yaşamını sürdürme ve stresle baş etme 
yöntemlerini öğrenme olduğunu göstermektedir. 
Aileye gereksindikleri bu yardımın verilip verilme
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ramı oluşturmaktadır. Günlük yaşamda karşılaşı
lan sorunlarla baş etmek ve çözmek bağımsız bir 
yaşam tarzı geliştirmede önemli bir öğedir. Bece
ri alanlarına geçmeden önce hastalara bir sorunu 
çözmek için yedi basamaklı sistematik bir yöntem 
öğretilir. Böylece hastalar günlük yaşamlarında 
becerileri kullanırken karşılaşabilecekleri beklen
medik engeller ya da tepkilere karşı hazırlanırlar.

Sorun basamakları şunlardır:

1. Durunuz ve düşününüz: Sorunu nasıl çö- 
zersiniz?

2. Sorun nedir?

3. Sorunun çözülebileceği başka yollar neler
dir?

4. Seçenekleri değerlendiriniz.

5. Bir ya da daha fazla seçeneği seç ve uy
gulamayı planlayınız.

6. Hangi kaynaklara ihtiyacınız olacak?

7. Seçtiğiniz çözümü uygulamak için bir za
man ve tarih belirleyiniz ve uygulayınız.

İlaç Tedavisi Modülü dört beceri alanından 
oluşmuştur.

1. Antipsikotik ilaçlar hakkında bilgi edinme

2. Kendi başına doğru ilaç kullanmayı öğren
me

3. Yan etkileri tanıma

4. Tedaviyle ilgili konuları sağlık ekibiyle gö
rüşmek.

Belirtilerle Baş Etme Modülünün amacı şizof
ren hastalara ve ona yardım eden kişilere nüksleri 
ve iyileşmeyi nasıl tanıyacaklarını öğretmektir. Bu 
modül dört beceri alanından oluşmuştur.

1. Hastalığın nüksü halindeki uyarıcı işaretle
rini tanıma

2. Uyarıcı işaretlerle baş etmek

Dr. Yıldız tarafından uyarlanmıştır.

Yapılan birçok klinik çalışmada sosyal ve ba
ğımsız yaşama becerileri konusunda eğitilen has
taların sosyal uyumlarının daha iyi olduğu ve da
ha az nüks yaşadıkları gösterilmiştir. Bu progra
ma katılan hastaların, hastalıklarını tanımaları, 
kendileriyle ilgili gözlemci olmaları ve tedaviye ka
tılımlarının sağlanması hedeflenmektedir. Anka
ra’da düzenlenen kursta temel olarak iki konu 
üzerinde eğitici eğitimi yapılmıştır. Bunlar:

1. İlaç Tedavisi Modülü

2. Belirtilerle Baş Etme Modülü’dür.

Her modül üç bölümden oluşmaktadır.

1. Eğitimcinin el kitabı; hastalara modülün 
içeriğini öğretmek için kullanılan işlem basamak
larını içerir.

2. Video kaset; becerileri öğrenen hastalar 
için uygun ve uyumlu davranışları gösterir.

3. Hastaların çalışma kitabı; hastalar için ha
zırlanmış testler, örnek sorular ,alıştırmalar ve ça
lışma sayfalarını içerir.

Her modülde hastaya belli temel beceriler 
kazandırılması hedeflenir. Her beceri alanını has
talara öğretmek için yapılandırılmış yedi öğrenme 
etkinliği kullanılmıştır.

1. Beceri Alanına giriş

2. Video izleme, sorular yanıtlar

3. Rol oynama

4. Beceri uygularken gerekecek kaynakların 
tartışılması

5. Ortaya çıkan sorunlar ve çözümü

6. Gerçek ortam araştırmaları

7. Ev ödevlerinin saptanması

Beceri alanlarının içeriğini sorun çözme kav
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3. İnatçı belirtilerle baş etmek

4. Alkol ve uyuşturuculardan sakınmak.

Sosyal beceri eğitimi kursuna Ankara’da de
ğişik psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşire , sos
yal hizmet uzmanı ve psikologlardan oluşan 16 
kişi katılmıştır. Kurs süresince yukarıda belirtilen 
modüller uygulanmıştır. Katılımcılar zaman za
man hasta, zaman zaman da eğitici rolünü oyna
mış ve geribildirim almışlardır. Kurs sonunda ka
tılımcılara katılım belgesi verilmiştir Katılımcılar
dan hasta grupları oluşturarak bu eğitimi verme
leri ve belli aralıklarla toplantılar düzenleyerek 
Dr.Yıldız'dan denetim almaları beklenmektedir.

Kursun giderlerini Janssen-Cilag firmasının 
katkılarıyla Şizofreni Hastaları ve Yakınları 
Dayanışma Derneği üstlenmiştir. Dernek yönetim 
kuruluna ve Dr. Yıldız’a özverili çalışmaları, 
konukseverlikleri ve mükemmel organizasyonları 
için teşekkürü gönül borcu sayıyoruz. Ankara’nın 
çeşitli kurumlarında çalışan hemşire, sosyal 
hizmet uzmanı ve psikologların ortak isteği bu 
kursun yeni katılımcılarla yinelenmesidir.
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İLAN EDİLECEKTİR.
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kısa öykü

kuşku
Dilek EROĞLU

boş caddeye bırakacaktı.

Beyaz kadın tüccarlarının adamı da olabilirdi.

Kasten onun bindiği otobüse biniyor, sırf 
onu inandırmak için kitap taşıyor, rolü gereği fa
kültenin önünde iniyor, içeri girer gibi yapıyordu.

Zaten onun ne mal olduğunu bir bakışta an
lamıştı.

Sahi, ne malumdu bugün gördüğü sigorta 
şirketi müdürü kılıklı adamın genelev patronu ol
madığı?

Odasındaki siyah ciddiyet, başkentin merke
zinde büro, gazete ilanı...

"Nasıl da düşünemedim. Tabii ya, gazete ila
nı" diye söylendi.

Otobüste bulmuştu.

Ama, oturacağı yeri hesaplayıp koymuş da 
olabilirdi.

Köşeye büzülmüştü.

Küçülmüş, küçülmüş, minicik kalmıştı.

Babasını dinlerken namusunu bekleyen tehli
kelerin farkına vardı.

Vay canına, şimdi anlıyordu, sabah evden çı
karken gülümseyen bakkalın neden anlamlı an
lamlı "günaydın" dediğini.

Dükkanın önünü yıkıyormuş gibi yaparak, 
tam kapının önünden geçerken içeri itecek, kapı
yı kapatıp ırzına geçecekti.

Gözünden kaçmamıştı.

Hain hain sırıtıp, dişlerini göstermesinden 
anlamıştı yapacaklarını.

Sonra, o duraktaki çocuk neden öyle bakı
yordu?

Uzun süredir aynı duraktan otobüse bindikle
rine göre, onu ayartıp pastaneye götürecek, kola
sına ilaç koyacak, kaçırıp işini gördükten sonra
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İki, üç, dört derken çevresini pekçoğu sardı.

Yaklaştılar.

Yakından bakınca, bunların erkek değil ağız
ları kanlı kurt sürüsü olduğunu gördü.

Kendi aralarında hırlıyor, işaretleşiyorlardı.

Tam üstüne atılacaklardı ki...

Kalçasında müthiş bir acı duydu.

Gülme, ağlama, bağırma arası sesler çıkar
maya başladı.

Sanki yüzüne şiddetli bir tokat yemişti.

Kendine geldi.

Gerçek, beyaz bir odada, iki hemşire ve bir 
doktorun arasında olduğuydu.

Kalçasındaki acı, yapılan sakinleştiricinin acı
sıydı...

Sonra da mutlaka "iş tamam, kuş kafese gir
di'1 demişlerdi herhalde.

Şüpheleri bu kadarla kalsa iyiydi.

Okuldaki hocadan hademeye, taksi şoförün
den komşularına kadar herkesten, hatta ona ters 
bakan polisten bile şüpheleniyordu.

Bugüne dek yaşadıklarını düşündü.

Gülümsedi.

Birden gülmeye başladı.

Gülümsemesi kahkahaya dönüşürken, ba
kışları anlamsızlaşıverdi.

Herşey çok komikti.

Şu karşısında beliren adam, gözlerini açmış, 
dişleri kirli, salyaları akan yaratık da neyin nesiy
di?

şizofreniden 
etkilenen herkese çağrı!

/  Dergimizin okuru ve yazarı He bir bütün olduğunu düşünüyoruz. 
/  b irb irim izden öğreneceğimiz çok şey olduğuna inanıyoruz.

/  Ş izofreni ile ilgili tü m  soru la rı/sorun ları 
bize yazabilirsiniz.

/  Pergimiz sîzlerin ürünleri için var.
Yazılarınızı, resim lerinizi, anılarınızı, yaşantılarınızı, 

deneyimlerinizi bekliyoruz.
/  bilgiyle, sevgiyle, emekle, b irlik te üretelim .

Yazışma adresi -> Kuveyt Cad. (Güven Sk) 7/18 
Aşağıayrancı/ANKARA
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şizofreni
Şizofreniyi, gerçeği değerlendir

me yetisini olumsuz yönde etkileyen, 
bu nedenle yaşayanı da çevresindeki
leri de sıkıntıya sokan bir rahatsızlık 
olarak görüyoruz. Bizi şizofreni atağı sı
rasında ilgilendiren; A hastasının aldığı 
ilaç değil, dostumuz, tanıdığımız birinin 
ve onların yakınlarının çektiği tzdırap 
artık. Her gün gördüğümüz, konuştu
ğumuz insanların düşüncelerine A he
zeyanı ve B halüsinasyonu diye baka
mıyoruz. Çünkü onlar bize "şu sıralar A 
türü hezeyanım var“ demiyorlar, sıkıntı
ları olduğunu söylüyorlar ve siz onlar sı
kıntılarını söylemeseler bile yüzlerinden 
anlıyorsunuz, çare aramaya başlıyorsu
nuz.

Bu andan itibaren şizofreni ya da 
başka hiç bir etiketin anıamı kalmıyor. 
Tanıdığınız, sevdiğiniz bir insan size 
eskisi gibi gülümsiyemiyor ve asıl me
sele bu işte. Ve burada daha da önem
li olan, sizin onun eski gülümsemesine 
duyduğunuz gereksinme değil, onun 
yeniden eskisi gibi gülümsemek iste
mesi.

Şizofrenide postpsikotik depres
yonun ne olduğuna dair belki yüzlerce 
makale okuduk, ama bunu yaşayan bir 
dostumuz öğretti bize, okuduğumuzun 
aslında ne anlama geldiğini.
* Rahatsızlığın belirtilerinin, öyküsü
nün herkeste benzerlik taşısa bile, ya
şayanlar ،açısından ne gibi farklılıklar 
içerdiâjjfourada öğrendik. Adıyaman'lı 
b it ¿■؛sanın yaşadığı psikozla, İstanbul 
Levent'tekinin yaşadığının sadece 

-hastane ortamında benzer olduğunu, 
hastane ortamının dışında ise her biri
nin kendine özgülüğünü burada öğren
dik biz.

Depo hastaneler olmadan da, bu 
dünyada ؛şizofreni meselesine yaklaşı
labileceğini, İtalya'daki Bosoglia dene
yiminden beri biliyoruz. Hastane birincil 
değildir. Olmamalıdır. Sonrasıdır önem
li olan, şizofreni tanısı almış bir insanın 
yakınlarıyla birlikte döndüğü evindeki 
yalnızlığıdır asıl dert edilmesi gereken.

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

AstraZeneca’nın Katkılarıyla

ŞİZOFRENİ v /  
HASTALARI * ٦٠ 
VE YAKINLARI ٠٠٠ 
DAYANIŞMA DERNEĞİ


