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pencere

Birinci Basamak 
Sağlık Hizmetlerinde
Psikoz Eğitimi
Niçin Önemli?

Haldun SOYGÜR

Şizofreni yazıları, yaz 2000, yıl 1, sayı 3 1

ma geçirilmesinde anahtar rolün pratisyen hekim- 
lerde olduğu saptaması, her koşulda hakkı veril- 
mesi gereken bir olgudur. Pratisyen hekim layık 
olduğu değere kavuşturulmalıdır. Kendisi de he- 
kim olan ااو^ا؛ة  yazar A.،J. Cronin, "Şahika" roma- 
nında mesleğini seven, idealist bir pratisyen heki- 
min, □r.Manson'un anlamlı yaşamını anlatır. Ki- 
taptan bir b^ümü aktarmak istiyorum:

"Sabah saat 6'da Manşon'un yatak odasının kapısı 
hızlı hızlı çalındı. Genç doktor hemen fırladı yatağından. 
Üzerine b ir şey alarak kapıyı açtı.Gelen Annie idi. Gözleri 
ağlamaktan ٧̂  uykusuzluktan kan çanağına dönmüştü. 
Elindeki kağıt parçasını uzatırken:

- Dr.Bramwell gönderdi.. - dedi - acele sizi bekliyor.
Hemen açtı Manşon.. Kısa b ir tezkere id i اله..
'Sevgili Manşon,
Seni rahatsız ettim. Fakat çok önemli b ir durum  ٢٧̂ . 

tehlikeli b ir akıl hastasını akıl hastanesine göndermek mec- 
buriyetindeyim. Yardımına ihtiyacım var. Hemen bana gel' 
diyordu. Annie gözyaşları içinde açıkladı:

- Bizim Emlyn, doktor bey., d e d i- çok kötü.. N'olur he- 
men gidelim

Dr.Bramwell, büyük b ir ciddiyet içinde masasının ba- 
şında idi. Manson'u karşısında görür görmez ayağa kalktı.

-Ben de seni bekliyordum azizim.. ة س أ ا / b ir durum  
var.. Sana anlatttığım ٠ hastayı akıl hastanesine sevketmek 
zorunluluğu doğdu. Bir imzanı rica edeceğim senin.. Biliyor- 

ء،ااا , akıl hastanesine gidiş ik i doktorun imzası ile oluyor.. 
Fazla bekletmeyeceğim seni...

-Durum ٨٠?
-İşte ٥ hasta. Annie'nin eniştesi Emlyn.. Fenalaştı. Ge- 

çen gün sana anlattıklarımda haklıymışım. Had mani, had ve 
cinayet eğilim i taşıyan ٨١^٨ /. Yapılacak tek şey ٥٨٧ b ir akıl 
hastanesinde tedavi ettirmek. İkinci imza için seni istedi

Ne zaman pratisyen hekimlikten ve birinci 
basamak sağlık hizmetlerinden sdz açılsa, belle- 
ğimde iki yapıtın adı yerinden kımıldanır. Birisi 
rahmetli Nusret hoca (Prof. □٢. Nusret Fişek) ve 
onun emeğiyle doğan "Sağlık Hizmetlerinin Sos- 
yalleştirilmesi Hakkındaki Yasa"dır, öteki A.J.Cro- 
nin'in "Şahika" isimli romanı. Nusret hoca ülke- 
mizde toplum hekimliği ve koruyucu hekimlik 
kavramlarının yerleşmesi için ömrünü vermiştir. 
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında- 
ki Yasanın sadece 1 .maddesi bile yeterince heye- 
canlandırıcı ve kapsayıcıdır: "İnsan Hakları Ev- 
rensel Beyannamesinde bir hak olarak tanı- 

٨^٨  sağlık hizmetlerinden faydalanmanın sos- 
yal adalete uygun bir şekilde ifa edilmesini 
sağlamak maksadıyla tababet ve tababetle / /-  
gili hizmetler bu kanun çerçevesinde hazırla- 
nacak bir program dahilinde sosyalleştirile- 
çektir". Sağlık Ocakları ve pratisyen hekimler, 
koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri bağla- 
mında bir anlamda toplumun sağlık sicilini tuta- 
rak bu yasanın dzünü oluştururlar. Yasanın ©cak 
1961'de kabul edilmesinden bu yana nerdeyse 
kırk yıl geçti. Sosyalizasyon başarılı oldu ya da ol- 
madı. Uygulandı ya da uygulanamadı. Eksikleri/ 
yanlışları vardı ya da yoktu. Geliştirilmesi ve yeni- 
den yapılandırılması için neler yapılabilirdi? Bu 
konulara ışık tutmak, bir ruh hekimi olarak bizim 
sınırlarımızı aşıyor, ama sağlık hizmetlerinin yaşa
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-Yalnız b ir nokta dikkatim i çekti siz de fark etmişsiniz
d ir herhalde. Emlyn'in aklındaki bozukluk bedenindeki bir 
bozukluktan ileri geliyor. Troid yetersizliği var Emyln'de.. b ir 
miksödem olayı ile karşı kaşıya olduğumuzu siz de görmüş 
olacaksınız. Bu durumda b ir şeyler yapmak mümküm.

Konuşma sırasında masanın üzerindeki raporu yırtan 
ve kağıt sepetine atan Manşon hemen telefona sarıldı, Car- 
diff'ten troid göndermeleini istedi. Emyln'in tedavisi konu
sunda ilk adım böylece atılmış oluyordu.

Emyln'in durumu ile ilg ili ilk günler endişe içinde geç
ti. Zira tedavi olumlu sonuç belirtilerinden yoksundu. Fakat 
kısa süre sonra durum değişti. Once ilk etkiler kendini gös
terdi, sonra da iyileşme başladı ve emin aşamalar halinde 
devam etti. Oyle k i Emyln'in ik i hafta sonra yatağından kalk
tığını görenler şaşkınlıktan küçük dillerini yutacaklardı. İki 
aylık b ir dönemden sonra ise genç adam tamamen norma
le ve işinin başına dönmüştü

Bu örnek her zaman çok etkileyici gelmiştir 
bana. Hastanın kendi toplumsal ortamında, kıt 
kanaat koşullarda, gencecik bir pratisyen hekim, 
emek ve zaman harcayarak, biyopsikososyal bü
tünlük içinde hastayı değerlendirir, ayırıcı tanıyı - 
üstelik de çok hassas bir ayırıcı tanıyı- yapar ve 
tedaviyi üstlenir. Günümüzde kullandığımız tanı 
ölçütleri ile hastaya tanı koymaya çalıştığımızda, 
sunulan belirtilen iki bozukluğu göstermektedir: 
“Hipotroidizme bağlı Deliryum” ya da ”Hipotro- 
idizme bağlı Psikotik bozukluk. Sunulan kadarıy
la deliryum için yeterli tanı ölçütü olmadığını 
görüyoruz. Bu durumda hastanın tanısı "Hipotro- 
idizm'e bağlı Psikotik Bozukluk"tur. Öykü, fizik 
muayene ve laboratuvar bulgularından elde edi
len veriler, psikotik bozukluğun genel tıbbi bir du
rumun, hipotroidizmin doğrudan fizyolojik bir so
nucu olduğuna işeret etmektedir ve bu bozukluk 
başka bir ruhsal bozukluk olarak daha iyi açıkla- 
namamaktadır. Nitekim tedavi süreci de tanıyı 
pekiştirmiştir. Bu öyküden öğreneceğimiz çok 
şey olduğuna inanıyorum. Sanırım en önemlisi, 
rahatsızlığın tanınması ya da psikotik hastadan 
korkmadan, ürkmeden onu bir hasta olarak göre
bilme sorumluluğunu göstererek, hastayı ve ya
kınlarını dinlemek, muayene etmek, olguyu bi
yopsikososyal bütünlük içinde değerlendirebil
mektir.

Yukarıda sunulan örnekten farklı olarak, ge
nel bir tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluğun 
dışlandığını düşünerek devam edelim. Şizofreni

hastanın yakınları..
Bramvvell önündeki kağıda b ir şeyler yazdıktan sonra:

-Hah..-dedi-tamam- Imzalayıver ?٧٨٧...
Manşon ؛¿؟y/e bir baktı kağıda..

-İmza kolay. Yalnız belirti ve teşhisler konusundaki ka- 
naatinizi öğrenebilir miyim?

-Tabii., tabii., -dedi- Bramvvell ve yazdıklarını okumaya 
başladı.

Emilyn'in hastalığındaki gelişmeler rapora kaydedil- 
mişti. Özellikle geçen haftadan bu yana gösterdiği belirtiler, 
Emlyn'in saldırgan hareketleri tek tek yazılmıştı. Bu durum- 
da akli melekesinin yarinde olmadığı, tam teşekkülü b ir akıl 
hastanesinde tedavisinin zorunlu وا،س،ا  açıklanıyordu.

Bramvvell:
-Nasıl?-dedi- deliller ve belirtiler yeterli değil mi?

-Elbette- dedi Manşon- اله belirtilere göre yeterli. Yal- 
nız izin verir misiniz, hastayı b ir de ben görmek istiyorum.

-Hay hay..-diye cevap verdi Bramvvell- Görün ya., öy- 
le feci haldeki zavallı.. Annie götürsün sizi yanına

Emilyn hüzün verici b ir görünümdeydi. Manşon ٥٨٧٨- 
la konuşmak istedi:

-Nasılsın Emlyn?

Hiç cevap vermedi. Bakışları aynı noktada idi. Yüzün- 
de en küçük b ir ifade değişikliği olmamıştı.

Manşon b ir daha sordu:
-Nasılsın Emlyn?

Hastanın dudakları kıpırdadı. Bir homurtu, geveleme 
tipinde b ir homurtu çıktı. Sonra aynı anlamsız sesler devam 
etti. Bağırıp çağırmaya başladı. Hırsından da yumruklarını 
sıkıyordu.

Durumunda şüphe götürür b ir taraf yoktu. Emlyn akli 
dengesini kaybetmişti. Tipik b ir akıl hastası olduğu belliydi. 
Bramvvell'in teşhisi tamamdı. Yalnız b ir nokta Manson'u زه- 
şündürüyordu.

Bu sakin, أ ا ، ا س  yaradılışlı ١٨̂^٨  neden böyle b ir اله- 
rumdaydı. Sıhhatli, ihtirasları olmayan, azla yetinen mutlu 
b ir ailedendi Emyln. ٥٨٧ böylesine ağır b ir hastalığa sürük- 
leyecek çevre şartları yoktu. Karısı da anlayışlı olgun b ir ١٨- 
sandı. ٥ halde اله adam neden birdenbire değişmiş, bu ha- 
le gelmişti. Bunun mutlaka organik b ir sebebi olmalıydı.

Hastanın yüzüne daha yakından daha dikkatlice baktı. 
Bir takım şişlikler vardı. Parmağıyla onlara dokunda, bastır- 
dı. Üzerinde iz kalmıyordu. "Allah Allah" dedi kendi kendine. 
B ir şeyler var g ib i geliyordu ona. ٠ şimşek birden kafasında 
çaktı. gerçek b الو ir şiş değildi. Tıp dilinde "ödem " dedikle- 
ri cinsten b ir şiş değildi. Odem olsaydı, bastırdığı parmağı 
şiş üzerinde hafif de olsa bir iz bırakırdı mutlaka. Demek 
miksödemdi. Acaba öyle miydi?

Bir de ateşin bakmalıydı hastanın.. Evet.. Düşüktü.. 
Normalin altındaydı.. Kolunu kaldırıp koltuk altına baktı. Cil- 
di kuru ve sertti. Parmaklarının ٧٥٧٨٧ dikkatle muayene et- 
ti. Kalınlaşmışlardı.

Tamamdı. Muayene bitmiş ve Manşon durumu anla- 
mıştı. Bütün belirtiler ٠٨̂  bulmacanın çözümünü getirmişti.
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denli önemlidir. Hacıların, hocaların cirit attığı ül
kemizde, hekimin ve sağlık çalışanlarının etkinliği 
ciddi anlamda yol gösterici olacak ve vakit kaybı
nı önleyecektir. Gerekiyorsa, psikiyatri uzmanına 
daha kolay ve daha hızlı ulaşılacaktır.

Birinci basamakta ruh sağlığı hizmetlerinin 
etkinleşmesi ile, erken tanı şansının arttırılmasının 
yanı sıra, acil durumlara ve krize müdahele ko
laylaşacaktır. Tedavi ve izlemede süreklilik sağla
nabilecektir. Hastaneden evine dönen hastanın 
en yakınında ailesi, onların da en yakınında pra
tisyen hekim vardır. Tedaviyi olabilen en iyi koşul
lara eriştirme sürecinde, bu "doğal ekip"in değeri 
iyi bilinmeli, işlevselliği arttırılmalıdır. Bu anlayış, 
hem psikiyatri uzmanlarının hem de pratisyen he
kimlerin, mesleki bağlarını ve işbirliğini güçlendi
recek, klinik yeterlilik/güven ve bilgi arttırma ola
nağı sunacak, yükü birlikte omuzlama fırsatı ve 
karşılıklı destek sağlayacaktır. Pratisyen hekimin 
sağlık ocağındaki kayıtları, ailelere daha hızla ula
şarak ayrıntılı bilgi edinilmesini kolaylaştıracaktır. 
Bu konudaki en büyük güçlükler, rol ve sorumlu
lukların karışması, tanı ve tedavi sürecinde "yöne
tim" sorunları, hastaya kimin bakacağı ve nasıl 
bakacağına ilişkin sorunlardır. Ancak bu sorunlar 
iyi bir organizasyon ve karşılıklı anlayışla çözüle
bilecek niteliktedir.2

Birinci basamak sağlık hizmetleri alanında 
görev yapan sağlık çalışanlarının eğitimi için Sağ
lık Bakanlığı Ruh Sağlığı Daire Başkanlığının ön
derliğinde yürütülmesi tasarlanan proje bir an ön
ce yaşama geçirilmelidir. Bu konuda atılacak her 
olumlu adımı yürekten desteklediğimizi bir kez 
daha vurguluyoruz.

Gelecek sayıda buluşmak üzere sevgi ve 
saygıyla...

Doç.Dr.Haldun Soygür

KAYNAKLAR
1. Cronin A.J., Şahika. Çev. M. Harunoğlu. 1983: Ankara. 
Başkent Yayınevi, S. 70.
2. Barber R., Williams A.S., Psychiatrists Working in 
Primary Care: a Survey of General Practitioners Attitudes. 
Aust NZJ Psychiatry. 1996- 30: 278-286.

ve diğer Psikotik bozukluklar için, bozukluğun er
ken tanınması ve tedaviye bir an önce başlanıl
ması çok büyük önem taşımaktadır. Tedavinin 
gecikmesi, hastalığın gidişinin daha kötü olması
na, depresyon ve intihar riskinde artışa, hastanın 
psikososyal gelişiminde duraklamaya, hastanın 
okul/mesleki işlevselliklerinde bozulmaya yol 
açar. Hastaneye yatış sayısı ve süresi artar ve te
davi giderleri yükselir. Psikotik bozukluk, kimi kez 
tanı koydurucu bütün belirti ve bulgularıyla açık
ça gözlenebilir, ancak kimi kez de bozukluğun er
ken ve uyarıcı belirtilerinin varlığı ile yavaş yavaş 
ilerler. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev 
yapan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının şizofreni 
ve psikotik bozukluklar konusundaki eğitimlerinin 
sağlanması, bu bozuklukların erken veya uyarıcı 
belirtilerinin tanınmasına hizmet eder ve dolayı
sıyla erken müdahele şansını arttırır. Prepsikotik 
belirtilerin en sık görülenleri aşağıda sunulmuştur:

• Uykusuzluk, uyku düzeninin tersine dön
mesi (gece uyanık, gündüz uykusuz)

• Toplumdan uzaklaşma eğilimi, evden dışa
rı çıkmama, korkular, şüpheler

• Okula/işe gitmeme, okul/iş başarısında 
düşme

• Alkol ya da madde kötüye kullanımı

٠ Kişisel bakım ve temizlikte bozulma, alışıl
mışın dışında giyim kuşam

٠ Sık sık yer değiştirme, seyahat veya amaç
sız uzun yürüyüşler

٠ Uyaranlara karşı olağandışı duyarlılık gös
terme, çabuk sinirlenme

• Manevi veya dini konularla aşırı ilgilenme

٠ Garip davranışlar, anlamı olmayan konuş
malar

• Çok soyut, görünüşte derin fakat mantık dı
şı ya da tutarsız düşüncelerle aşırı meşgul olma

Bu belirtilerin farkedilmesi durumunda ya da 
hasta/aile bunları bir sorun olarak görmeye baş
ladığında, genellikle ilk bağlantı kurulan kişiler 
pratisyen hekimlerdir. Pratisyen hekimin tutumu, 
bilgisi, donanımı, serüvenin gidişini etkiliyecek
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hakları, hastalık nedeniyle kendi kendini idare et
me kapasitesi azalan kişinin tedavi sırasında ya
şamını yeniden kurabilmesini amaçlayan psiko- 
sosyal rehabilitasyon programları, ulaşım, gelir 
sağlama ve sürekli toplum içinde bakım konusun
daki gereksinimlerinin karşılanması, bu kişilerin 
yasal tüm haklarını korumada sektörler arası iş
birliğinin sağlanması, bu amaçlarla toplum ruh 
sağlığı hizmetlerinin yapılandırılması ve ruh sağlı
ğı konusunda toplumun eğitilmesi önem taşımak
tadır. Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için, sağlık 
ve sosyal hizmetler başta olmak üzere diğer ku
rum ve kuruluşların işbirliği içinde çalışmaları ve 
ilgili tüm disiplinlerin ekip anlayışı içerisinde hiz
met sunmaları gerekmektedir.

Ruh sağlığı alanında önemli işlevlere sahip 
olan sosyal hizmet mesleğinin en genel anlamda 
odağı, bireylerin toplum içindeki işlevselliğini etki
leyen birey ve çevresi arasındaki etkileşimidir. 
Sosyal hizmetin en üst düzeydeki amacı ise, bi
reylerin ve tüm toplumun yaşam kalitesini iyileş
tirmek ve yükseltmektir. Dolayısıyla sosyal hiz
met, birey, toplum ve çevre ilişkilerini düzenleye
rek sosyal sorunların ortaya çıkmasını önleme ya

Ağır ve süreğen ruhsal bozukluklar genel 
sağlık hizmetleri çerçevesinde tüm dünyada ol
duğu gibi ülkemizde de önemli sağlık ve sosyal 
sorunlardan biridir. Ağır ruhsal bozukluklar has
tayı, aileyi, sağlık sistemini ve genel anlamda top
lumu ekonomik ve psikososyal açıdan önemli öl
çüde etkilemektedir1. Uzun süre hastalığıyla ya
şamaya çalışan kişi büyük güçlüklerle karşılaş
maktadır. Bunlar genel olarak; kişinin temel işlev
lerini, üretkenliğini yitirmesi, kendine güvenini, 
umudunu kaybetmesi ve hastalıkla yaşayabilme 
becerisiyle ilgili olumsuz etkilerdir2.

Günümüzde tıbbi bilimlerde ortaya çıkan ge
lişmeler hastayı uzun süre yaşatabilmekte ve has
tanın bakım kalitesi, hasta hakları ve yaşam kali
tesi üzerine odaklanılmaktadır. Bu kavramlar ge
nel anlamda hastanın ve ailesinin tıbbi ve psiko
sosyal ihtiyaçlarının birlikte ele alınmasını ifade 
etmektedir. Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tara
fından 26 Ağustos 1989 tarihinde yayımlanan "İn
san Hakları ve Ruh Sağlığı1' bildirgesinde de de
ğinildiği gibi, ruhsal bozukluğu olan kişilerin diğer 
insanların sahip olduğu haklara sahip olmaları, 
onurlu, insanca ve kaliteli yaşam ve tedavi görme

'  Sosyal hizmet uzmanı. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı, Ankara.
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yaz alan çalışmalarını Bakırköy Ruh ve Sinir Has
talıkları Hastanesinde yapmalarıyla gerçekleştiril
miştir. Yapılan çalışma psiko sosyal inceleme ra
porlarının hazırlanması, hasta ve ailesine ilişkin 
bilgiler ışığında hastanede, evde ve işyerinde gö
rüşmeler yapılması, hastanın ve ailenin taburculu- 
ğa hazırlanması uygulamalarını içermiştir. Bu ça
lışmanın ardından 1968 yılında Bakırköy Ruh ve 
Sinir Hastalıkları Hastanesi ile Hacettepe Üniver
sitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri kliniğinde meslek 
elemanları göreve başlamışlardır. 1970 yılında 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1972 yılında 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi psikiyatri klinikle
rinde çalışmalar yapılmıştır4. Günümüzde psiki
yatri alanında görev yapan sosyal hizmet uzmanı 
sayısı son derece yetersizdir.

Sosyal hizmet mesleğinin uygulama sürecin
de kullanılan yaklaşımlar arasında; psikososyal 
yaklaşım, davranışçı yaklaşım, fonksiyonel yakla
şım, problem çözme yaklaşımı, sistem teorisi ve 
aile tedavisi yaklaşımı, kriz tedavisi yaklaşımı, 
toplumsallaşma yaklaşımı, ekolojik yaklaşımı say
mak mümkündür5•6. Mesleğin müdahale yöntem
leri; sosyal kişisel çalışma, sosyal grup çalışması, 
toplumla çalışma, sosyal hizmet yönetimi ve 
araştırma yöntemleridir.

Sosyal kişisel çalışma; Sosyal Hizmet Eği
tim Konseyi’nin tanımına göre sosyal kişisel çalış
ma; "sosyal fonksiyonlarını yerine getirmede ye
tersiz kalan kişilerin psikososyal yönünü geliştir
mek, iyileştirmek, idame ettirmek ya da işlevselli
ğini arttırmak için uygulanan bir sosyal hizmet 
yöntemidir1'7. Sosyal kişisel çalışma yöntemi, bi
rey ve aileye sıkıntıya düştükleri ya da bir güçlük
le karşılaştıklarında bunların üstesinden gelebil
meleri için yardım etmek amacıyla geliştirilmiştir. 
Ancak bu işlevle sınırlı değildir. Bireyin sahip ol
duğu yetenekleri ve özellikleri ortaya çıkarıp ken
disine ve başkalarına yararlı olacak şekilde kul
lanmasını sağlamaktır. Kişisel çalışma uygulama

da varolan sorunları çözme /ortadan kaldırma 
fonksiyonuna sahip bir meslektir.

Ruh sağlığı uzmanları tarafından ruhsal bo
zukluğun toplumsal, ekonomik ve kültürel boyut
ları olduğu, bu nedenle hastanın ailesine ve çev
resine ulaşmanın öneminin kavranması üzerine 
sosyal hizmet mesleği bu alanda yerini almıştır. 
Sosyal hizmet uzmanları hastanın, ailenin ve ku- 
rumların ihtiyaçlarını, sorunlarını belirleme, bu ko
nuda duyarlılık ve bilinç yaratma, uygun sistemle
ri oluşturmada öncülük ve savunuculuk rolleriyle 
tanınmışlardır. Böylece aile refahı, çocuk refahı, 
suçluluk alanı, özürlülük alanı, tıbbi sosyal hizmet 
gibi psikiyatrik sosyal hizmet de sosyal hizmet 
mesleğinin bir çalışma alanı olmuştur. Ağır ruhsal 
bozukluğu olan kişiler için yeterli bakım kavramı
nın gündeme gelmesiyle özellikle taburculuk son
rası bakım ve toplum içinde bakım programlarıy
la sosyal hizmet mesleğinin işlevi bu alanda 
önem kazanmıştır. Ruhsal sorunların çok boyutlu 
olarak ele alınması, tedavi sonrası izleme-bakım 
programlarının gündeme gelmesi ve bunu izleyen 
aşamada ise toplum içinde bakım ve tedavi anla
yışının benimsenmesiyle mesleğin etkinliği art
mıştır. Ruh sağlığı alanında sosyal hizmet uzman
ları, psikiyatrist, psikolog, psikiyatrik hemşireler, 
uğraşı terapistleriyle birlikte disiplinlerarası bir 
ekip anlayışı içinde hizmet vermektedirler.

Türkiye’de psikiyatrik sosyal hizmet ruh sağ
lığı alanında gelişmelere paralel olarak henüz tam 
anlamıyla yerini alamamıştır. İlk uygulamalar 1957 
yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi 
Çocuk Psikiyatrisi tarafından başlatılmıştır. Psiki
yatrik sosyal hizmetin ülkemizde ruh hastası ve 
hastalığına ilişkin gerekli bilgilerin toplanması; ai
le ve hasta bütünlüğünün sağlanması, ailenin 
hastaya karşı tutum ve anlayışının geliştirilmesi 
biçiminde başladığı görülmektedir3. Mesleki anla
mıyla ilk olarak 1965 yılında beş kişiden oluşmuş 
bir grup sosyal hizmet akademisi öğrencisinin

7|________
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Toplumla çalışma: Ruhsal bozukluğu olan 
hasta ve ailelerle çalışırken toplumla çalışma yön
temi, özellikle toplumun eğitimi, hizmetlere katı
lımlarının sağlanması ve davranış değişimi konu
larında önem taşımaktadır. Toplumun tutumlarını 
belirlemeye yönelik çalışmalar, tutumların geliş
miş ve gelişmekte olan ülkelere göre farklılık gös
terdiğini, kültürden kültüre değişebileceğini, an
cak genelde toplumda bilgi yetersizliği, ruhsal 
bozukluğu olan kişilere karşı önyargı ve güvensiz
lik olduğunu belirtmektedirler.

Özellikle ülkemizde düşük eğitim düzeyine 
sahip kişilerin tedavisinde dinsel etkinliklerle iyi
leştirme yolu seçilmekte, aileler hastalarını sakla
ma eğilimi göstermektedirler. Düşük eğitim grup
larında hastalara yaklaşamama, dayak atma gibi 
eğilimlerin olduğu, üst eğitim grubunda ise korku, 
acıma, şaşkınlık, üzüntü, kendi sağlığına sevinme 
gibi duyguların ağır bastığı görülmektedir4. Ayrıca 
ülkemizin sosyal yapısındaki hızlı değişmeler (sa
nayileşme, kırsal alandan kentlere göç, gelenek
sel aile yapısının yerini çekirdek ailenin alması gi
bi) ile birlikte Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak 
üzere büyük şehirlerimizde kimsesiz, evsiz so
kakta yaşayan ruhsal bozukluğu olan kişileri gör
mek mümkündür. Bu nedenle ruh sağlığı bilinci
nin geliştirilebilmesi amacıyla topluma yönelik ça
lışmaların planlanması, yürütülmesi, toplumun 
desteğinin alınması, gönüllülerle çalışma, siste
min kurulmasında yapılacak olan toplum değer
lendirmeleri ve sürekli destek sağlama aşamala
rında yöntemin önemi büyüktür.

Sosyal hizmet yönetimi ve araştırma: Sos
yal refah programları giderek karmaşıklaştıkça et
kili bir planlama için kaynakların rasyonel kullanıl
masında yönetim kaçınılmaz olmuştur. Hizmet 
sistemini oluşturan kurum ve kuruluşların yöneti
mi, hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine etkili bir biçim
de ulaşmasında büyük önem taşımaktadır. Ayrıca 
hizmetin standart, amaç ve değerleri mesleğin

ları, toplumdaki hizmet ve kaynak yetersizlikleri
nin farkedilmesine, bunların giderilmesine, yeni 
hizmet ve kaynakların topluma kazandırılmasına 
olanak vermektedir6. Ruh sağlığı alanında sos
yal hizmet, yönelimi yerinde bir hastaya yararla
nabileceği kaynaklar hakkında bilgi vermek ve ta
nıya bağlı olarak gelişen destekleyici bir ilişkiyi 
içermektedir. Hastanın güçlü yönlerini belirleme 
ve sorumluluğunu üstlenme gibi çok yönü etkin
likleri vardır.

Sosyal grup çalışması: Sosyal grup çalış
ması, grup üyelerinin sosyal ve psikolojik gereksi
nimlerini karşılayarak, kendi kişisel, grup, aile ve 
toplum sorunlarıyla daha etkili bir biçimde baş 
edebilmelerini sağlayan; amaca yönelik faaliyetle
rin küçük gruplar aracılığıyla gerçekleştirildiği bir 
sosyal hizmet yöntemidir. Sosyal hizmetin temel 
ilkeleri olan koruma, geliştirme ve rehabilite etme 
sosyal grup çalışmasının da ilkeleridir. Görüldüğü 
gibi sosyal grup çalışması sadece sorun çözme 
işlevini değil, sorun olmadan da kişileri koruma, 
değiştirme, geliştirme işlevini yüklenmiştir. Sos
yal grup çalışması eğitici, geliştirici, sorun çözücü 
ve sosyalleştirici gruplar aracılığıyla gerçekleştiril- 
mektedir8. Genel olarak grupların amaçları sıra
landığında; hastalar ve aileler tarafından yaşanan 
stresin hafifletilmesinde arkadaş desteği sağla
ma, sosyal yaşamda ortaya çıkan değişmelere ve 
tıbbi konulara ilişkin bilgi ve beceri kazanma, has
ta ve ailelerine sorunlarını çözme konusunda yar
dımcı olma, hasta ve ailelerine sosyal ilişkilerini 
de kapsayacak şekilde onların psikososyal işlev
lerinde değişiklik yapma ve gelişmelerine yardım
cı olma, kişilerarası çatışmaları çözmedir9. Ağır 
ruhsal bozukluğu olan hasta ve yakınlarıyla çalı
şırken grup çalışmasının önemli bir yeri vardır. 
Özellikle hastalarla kendi kendine yardım grupla
rının oluşturulması, ailelerle destekleyici, eğitici, 
geliştirici ve sosyalleştirici grupların oluşturulması 
psikososyal rehabilitasyon açısından son yıllarda 
sıklıkla üzerinde durulan bir konudur.
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problemin ciddi boyutlara ulaşmasına engel ol
maktır. İkincil önlemede sosyal hizmet danışman
lığı, acil hizmetler, eğitimsel rehberlik ve krize mü
dahale önemli işlevlerdir.

Ruh sağlığı alanında üçüncül koruma, ruh
sal bozukluk süreğenlik kazandıktan sonra de
vam eden işlev bozukluklarını azaltma çalışmala
rıdır. Sosyal hizmet alanında üçüncül koruma, re
habilitasyon çalışmalarının sunumunu ifade et
mektedir10. Bu program hastane tedavisinin de
vamı şeklindedir. Eğer hastane sonrası bakım hiz
metleri yeterli olmazsa hastanın tedavi ile kazan
dıklarını devam ettirmesi mümkün olamamakta
dır. Üçüncül koruma programlarının temel amacı 
taburcu olan hastanın topluma uyumunu, buna 
bağlı olarak da kendine güvenini geliştirerek top
lum içinde yeniden işlevsellik kazanmasını sağla
maktır. Günümüzde kabul gören yaklaşım hasta
ları hastanede mümkün olan en kısa sürede teda
vi edip, toplum içinde tedavi ilkesine uygun ola
rak yarı-yol evleri, korumalı/destekli evler, sosyal 
kulüpler, ayaktan tedavi klinikleri, grup evleri, ko
rumalı işyerleri, gündüz hastaneleri, gece hasta
neleri, hafta sonu hastaneleri, ruh sağlığı dispan
serleri, krize müdahale merkezleri gibi kurumlar 
aracılığıyla hizmet sunmaktır. Bazı ülkelerde ise, 
"evde bakım programlan" geliştirilmiştir. Bu hiz
metler psikiyatrist, sosyal hizmet uzmanı, psiko
log ve halk sağlığı hemşireleri tarafından ekip ça
lışması halinde yürütülmektedir. Taburculuk son
rası verilen hizmetlerin niteliği yeniden yatış oran
larını önemli ölçüde azaltmaktadır. Üçüncül koru
ma uzun dönemli ve hatta yaşam boyu bakımı ifa
de eder ve önemli olan hastane sonrası sosyal 
bakım planının yapılarak etkili biçimde uygulana
bilmesidir.

Ağır ve süreğen ruhsal bozukluklar alanın
da sosyal hizmet uzmanının rol ve işlevleri

Ruhsal bozuklukların başlangıç ve süreci bi
yolojik, psikolojik, aile ve sosyal çevre faktörleriy

öngördüğü yönetimsel davranışın oluşmasını da 
gerekli kılmaktadır.

Sosyal hizmet araştırması, sosyal hizmet 
mesleğinin uygulama alanına giren olguların anla
şılması, açıklanması ve mesleki amaçlar doğrul
tusunda yönlendirilmesi için gerekli bilimsel bilgi
nin üretilmesini sağlamaktadır. Bu genel çerçeve 
içinde araştırma, mesleki müdahale açısından iki 
temel fonksiyona sahiptir. Bunlar sosyal hizmet 
mesleğinin dayandığı bilimsel bilginin oluşturul
ması ve geliştirilmesi ile uygulamaya ilişkin fonk
siyonudur.

Ruh sağlığı alanında sosyal hizmet mesleği
nin işlevleri birincil, ikincil ve üçüncül koruma ol
mak üzere üç düzeyde ele alınmaktadır. Ruh 
sağlığı alanında birincil koruma; toplumda ruh
sal bozuklukların ortaya çıkma oranını düşürme, 
hastalıkları önleme, ruhsal bozukluklara neden 
olan ya da ortaya çıkarıcı, zorlayıcı ve potansiyel 
olarak zararlı sosyal koşulları ve diğer nedenleri 
etkisiz hale getirme ve bu tür koşulların bulunup 
ortaya çıkarılmasıdır12. Sosyal hizmetinden önem
li işlevlerinden biri olan önleyici sosyal hizmet 
ise, bireylerin, ailelerin ve toplumların sosyal ve 
ruhsal sağlıklarının korunması ve geliştirilmesine 
yönelik organize edilmiş sistematik çabalar bütü
nü olarak tanımlanmakta ve araştırma, psikosos- 
yal tedavi, toplum eğitimi, kanun hazırlama ve yö
netimi içeren işlevlere sahip bulunmaktadır. Ayrı
ca birey, aile ve toplumu problemlerden korumak 
için uygun mekanizmaları oluşturmak ve sosyal 
sistemi geliştirmek rolünü yerine getirmektedir.

Ruh sağlığı alanında ikincil koruma, ruhsal 
bozuklukların erken tanı ve tedavisi ile ruhsal 
bozuklukların yaygınlığını düşürme çalışmalarıdır. 
Sosyal hizmet alanında ikincil önleme ise, vaka 
bulma, psikososyal teşhis ve tedaviyi içerir ve bu 
hizmetler evlerde, okullarda, sağlık kurumlarında, 
toplum merkezlerinde yürütülür. Burada proble
min erken tanısı ve müdahale gerçekleşir. Amaç,
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ni etkileyen psikososyal faktörleri, hastanın sos
yal çevresi ve ailesi içindeki ilişkileri ve fonksiyon
larına ilişkin bilgileri alır. Ailelere bilgi verme, ba- 
şetme ve etkileşim becerilerini geliştirme, sosyal 
destek sistemlerini harekete geçirme hastalığın 
sonuçlarını etkilemektedir. Danışma süreci bo
yunca hastanın işlevlerini en üst düzeyde gerçek
leştirmeye çalışmak ve olumsuz psikososyal etki
leri azaltmaya çalışma sosyal hizmet uzmanının 
temel görevleri arasındadır.

Hizmetler arasında aracılık rolü: Yardım 
sürecinde sosyal hizmet uzmanı hasta ve ailenin 
ihtiyaçları doğrultusunda toplum destek sistemle
rini harekete geçirmekte ve toplumun ruh sağlığı 
konusunda olumlu yönde davranış değişimini 
sağlayıcı faaliyetleri yürütmektedir. Ruhsal bo
zukluğu olan kişi toplumca zayıf, hasta, yetersiz 
ve toplumsal yaşamın güçlükleriyle başa çıkamaz 
şeklindeki düşünce ve davranışlarla karşı kar
şıyadır. Hastanın güçlü yönlerini ve yeteneklerini 
farketmesi ve ihtiyaçları doğrultusunda sistemi 
yeniden yapılandırma sürecinde önemli bir rol 
üstlenmektedir13. Uzman, hasta ve ailenin ih
tiyaçlarını belirler ve bu ihtiyaçları kar
şılayabilecek uygun toplum kaynaklarını harekete 
geçirir. Hastayı uygun kaynakları kullanması için 
bilgilendirir ve destekler. Hastayı ve ailesini 
havale ettikten sonra hasta savunucusu rolünde 
hasta ile çalışmayı sürdürür.

Savunuculuk rolü: Tıbbi kriz danışmanı 
olarak sosyal çalışmacı her düzeyde hastanın 
savunuculuğunu yapar. Hasta kısa süreli tedavi 
bile alsa onunla ilişkisini sürdürür. Hastanın ve 
ailenin günlük yaşamında karşılaştığı yeni prob
lemler konusunda sürekli uzmanla mesleki ilişki 
devam eder. Uzman hastayı havale ettiği kişi ve 
kurumlarla birlikte çalışır ve hasta savunuculuğu 
tıbbi bakımda son derece önemlidir. Özellikle 
kronik hastaların haklarından en üst düzeyde 
yararlanabilmeleri açısından sosyal hizmet uz-

le açıklanmaktadır. Ruhsal bozuklukların tedavi
sinde hastalığın teşhisi, hastanın davranışı, rol ve 
performans düzeyi, yaşanılan yer, tedavi şekli, ai
lenin ve yakınların tepkisi, hasta-aile ilişkisi, sos
yal destek sistemleri, başa çıkma becerileri, sos- 
yo-ekonomik durum ve yaşam olayları etkili olan 
önemli faktörlerdir11. Dolayısıyla ruhsal bozuklu
ğu olan kişiler ve aileler için, psikolojik ve biyolo
jik faktörler yanı sıra sosyal faktörlerin etkisi 
önemlidir. Hastanın toplumdan dışlanması, kabul 
görmemesi, hastanın ve ailenin damgalanması, 
eşduyum ve destek görmemeleri, aile üyelerinin 
duygularını rahatlıkla ifade edememesi, hastayı 
gizlemeye çalışmaları sıklıkla karşılaşılan durum
lardır. Ailenin hastalık konusundaki bilgisizliği, ai
lenin artan yükü ve sorumluluğu, başetme bece
rilerindeki yetersizlikler, ailenin duygularını ya aşı
rı derecede dışa vurması ya da tamamen gizle
meleri hastalığın seyrini önemli ölçüde etkilemek
tedir. Bu noktada sosyal hizmet müdahalesi des
tekleme yaklaşımını temel alarak, ruhsal bozuklu
ğu olan kişilerin gelişebileceği, değişebileceği ve 
onlara yardımcı olunduğunda topluma kazandırı- 
labileceği görüşünü benimsemektedir.

Ağır ruhsal bozukluğu olan kişilerin tedavi ve 
rehabilitasyonunda sosyal hizmet uzmanının eği
timci, danışman, diğer hizmetler arasında aracı ve 
hasta savunuculuğu rolü vardır12.

Eğitimci rolü: Sosyal hizmet uzmanının eği
timci rolü, yardım sürecinin en önemli bütünleşti
rici parçasıdır. Hasta ve ailesinin duygularına ve 
ihtiyaçlarına duyarlılık, hastanın yaşam kalitesinin 
arttırılmasında önemli bir yeri vardır. Hastayı, aile
sini ve sosyal çevresini hastalık hakkında bilgilen
dirme ve destekleme, başetme becerilerini öğret
me, azalan yetenek ve güçlü yanlarını farkettirme 
ve uyum sağlamasına yardımcı olma sosyal hiz
met mesleğinin temel ilgi alanıdır.

Danışman rolü: Sosyal hizmet uzmanı has
tanın ve ailenin tedavi ve hastalığa karşı tepkileri
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manı hasta ile birlikte çalışmaktadır.

Sonuç olarak, ağır ve süreğen ruhsal bozuk
luğu olan hastaların toplum içinde bakımına 
yönelinmesiyle birlikte sosyal hizmet uzmanının 
rolü de artmaktadır. Koruyucu, destekleyici, te
davi edici, geliştirici, rehabilite edici işlevleri bu
lunan sosyal hizmet kişi, grup ve toplumların fizik
sel, ruhsal ve sosyal yönlerden mümkün olan en 
yüksek refah düzeyine erişebilmeleri için değerler 
çerçevesinde yardım yolları aramaktadır. Bunların 
yanı sıra, sosyal refah politikalarının gelişme ve 
ilerlemesine katılımda bulunmayı amaçlayan sos
yal hizmet mesleği, toplumun ihtiyacından 
hareket ederek, onların katılımını sağlayarak 
sunulan hizmetin etkin ve yerinde kullanımını 
amaçlamaktadır.

KAYNAKLAR

1. Mechanic, D., The Challenge of Chronic Mental Illness: 
A Retrospective and Prospective View. Hospital and 
Community Psychiatry, 1986; 37,9:891-896.

2. Asvall, J. E., "Foreword." In A.KAPLUN (Ed.) Health 
Promotion and Chronic Illness. Copenhagen: WHO 
Regional Publications,x. 1992.

3. (SSYB-SHGM) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı- 
Sosyal H izm etler Genel M üdürlüğü, Tıbbi ve 
Psik iyatrik Sosyal H izm etler H izm etiçi Eğitim 
Semineri, 5-7 Nisan, Yayın no: 57, Ankara, 1972.

haydi dostluğa ve dayanışmaya!
Şizofreni Postları Derneği

Kı*-Iıı Sok 57/5 
Ayaz paşa, İSTANBUL

٢٠١٠۴٠٨: 0212 252 2 3  هء
Faks: 0212 252 06 ة1 

Şizofreni Dayanışma Derneği
57O. Sokak 44A 

Bahçelievler, Hatay, İZMİR 
Telefon: 0232 261 &0 &5

Şizofreni Hastalan ve Yakınları Dayanışma Derneği
Kuveyt Cad. (Güven Sokak) 7/1ة 

Aşağıayrancı, ANKARA 
Telefon: 0312 466  43 66

I



insan hakları/etik

Şizofreni yazıları, yaz 2000, yıl 1, sayı 3 |

hastayım, 
o halde 
hakkım...!
Yasemin OĞUZ"

insanın kendisiyle ilgili konularda, kendi değerle
rine dayanarak kararlar vermesi ve bu kararlar 
doğrultusunda uygulamalarda bulunması demek
tir. İnsan varlığın özerkliği sınırsız değildir; genetik 
yapısıyla, içinde yaşadığı çağın, toplumun ve kül
türün olanaklarıyla kalıcı biçimde sınırlanmıştır. 
Ayrıca özerkliği geçici olarak sınırlandıran etken
ler de vardır. Bunların en önemlilerinden biri olan 
hastalık, aynı zamanda tıbbın konusunu oluştur
maktadır. Tıp hastalığı ortadan kaldırarak ya da 
etkilerini azaltarak hastanın özerkliğini de onar
maya çalışmaktadır. Bu temel amaç aynı zaman
da tıbbın varlık nedenidir. Bu nedenle tıp, kendi 
uygulaması sırasında da hastanın özerkliğini ko
rumak zorundadır; bunun için çeşitli düzenekler 
oluşturulmuştur 2.

Hasta haklarını sıralayan metinler temelde 
hastanın yararını, zarar görmemesini, özerkliğini 
ve hakça bir sağlık hizmeti alabilmesini hedefler. 
Ancak zaman zaman bu değerler çatıştığından 
söz konusu metinlerin bazı öncelikler belirlemesi 
zorunludur. Hasta hakları metinlerinin tarihsel ev
rimi sırasında, yararı temel alan metinlerden, 
özerkliği en önemli değer sayan metinlere doğru

Çağdaş bilimsel tıbbın Batı'da başlayan ge
lişmesi, Aydınlanma Çağı'nın itici gücüyle ger
çekleşmiştir. Aydınlanma Çağı'nın sonradan tüm 
dünyayı etkisine alan kavramları arasında özgür
lük, özerklik, demokrasi ve insan hakları sayılabi
lir. Çağdaş bilimsel tıbbın bu kavramlardan etki
lenmemesi ve bir biçimde onları yansıtmaması 
düşünülemez. Bu bağlamda hasta hakları, insan 
haklarının tıp uygulamasındaki izdüşümü olarak 
ortaya çıkmaktadır. Kökenini insan haklarından 
alan sağlık hakkı, her insanın sağlık hizmetine 
ulaşma ve ondan yararlanma hakkını ifade eden 
ikinci dereceden bir haktır. Bu hak üzerine temel
lendirilen haklardan biri olan hasta hakları ise, in
san varlığın özel halleri olan çocukların, kadınla
rın, yaşlıların hakları gibi üçüncü dereceden hak
lardır. Toplumların Aydınlanma düşüncesine ya
kınlığı, onun kavramlarını benimseme ve bunları 
uygulamaya yansıtma düzeyleri, hangi dereceden 
olursa olsun hakların kullanılabilirliğini belirlemek
tedir 1.

Aydınlanma düşüncesi ile tıbba giren ve gi
derek uygulamada daha önemli yer tutmaya baş
layan bir başka kavram özerkliktir. Özerklik, bir

■ Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim  Dalı, Ankara.
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kiyatri Birliği'nin görüşüne göre, çağdaş toplum
da hekimlerin ve hastaların çatışan bağlılıkları ve 
beklentileri, ve terapist-hasta ilişkisinin hassas 
yapısı nedeniyle, yüksek etik ölçütler tıbbi bir uz
manlık alanı olarak psikiyatri uygulaması ve bili
miyle uğraşanlar için özellikle önemli hale gel
miştir. Bu ilkeler, söz konusu ölçütlere tam bir 
bağlılığı geliştirmek ve psikiyatrik kavram, bilgi ve 
teknolojilerin kötüye kullanılmasını önlemek için 
belirlenmiştir, etik uygulamalar kadar, her erkeğin 
ve kadının sahip olduğu toplumsal sorumlulukları 
ve tüm hekimlere yönelik etik beklentileri de göz 
önüne almalıdır.

Her ne kadar ahlaki davranış psikiyatristin bi
reysel vicdanında ve kişisel yargısında temellen
miş bir kavram ise de, uğraşın etik yönlerini açık
lığa kavuşturmak için yazılı ilkelere gereksinim 
vardır.

Bu nedenle Dünya Psikiyatri Birliği Genel Ku
rulu, dünyanın çeşitli ülkelerinin farklı kültürel 
geçmişlere sahip olduklarını ve farklı yasal, top
lumsal ve ekonomik koşullar altında bulundukları
nı göz önüne alarak, psikiyatristler için bu etik il
keleri kabul etmiştir. Dünya Psikiyatri Birliği'nin 
bu ilkeleri, psikiyatri uğraşının asgari etik ölçütleri 
olarak değerlendirdiği anlaşılmalıdır.

1. Psikiyatrinin amacı ruh hastalıklarını teda
vi etmek ve ruh sağlığını geliştirmektir. Psikiyat- 
rist, yeteneğini en iyi biçimde kullanarak ve kabul 
edilmiş bulunan bilimsel bilgiye ve etik ilkelere 
uyarak hastasının en iyi yararına hizmet ederken, 
toplumsal yararı ile sağlık kaynaklarının adil bi
çimde dağıtımı konularını da göz önüne alacaktır. 
Bu amaçların yerine getirilmesi, sağlık personeli
nin, hastaların ve kamuoyunun sürekli bir şekilde 
eğitilmesini ve sürekli araştırma yapılmasını ge
rektirir.

2. Her psikiyatrisi, kendi bilgisine dayanarak 
olası en iyi tedaviyi hastasına sunmalı ve önerisi
nin kabul edilmesi durumunda bunu hastasına in
san onuruna saygılı biçimde ve özenle uygulama

bir dönüşüm olmuştur. Son onyıllarda ortaya çı
kan metinlerin büyük bir bölümünde özerklik ve 
onun tıp uygulamasındaki karşılığı olan aydınlatıl
mış onam öğretisi vurgulanmaktadır.

Buraya dek anlatılanları ruh sağlığı hizmetleri 
ve uygulamaları açısından ele alacak olursak; 
hasta hakları yönünden bu alanın öteki tıp alanla
rına göre daha hızlı ve onları etkileyici/sorgulayıcı 
biçimde geliştiğini görürüz. Aydınlanma düşünce
sinin önemli isimlerinden ve Fransız Devrimi'nin 
önderlerinden Philippe Pinel'in hastaları zincirler
den kurtarmasıyla sembolize edilen ruh hekimi- 
hasta ilişkisindeki evrim, 20. yüzyılda antipsiki- 
yatri akımının etkisiyle bir kez daha ve köktenci 
bir biçimde yapılan sorgulamayla yeni bir düzeye 
ulaşmıştır. Bu sürecin etkisiyle ruh hastalıkları 
alanına özgü hasta hakları metinleri kaleme alın
mıştır. Bunlardan en bilinenleri Dünya Psikiyatri 
Birliği'nin 1977'de kabul ettiği ve 1983'de gözden 
geçirerek yenilediği Hawaii Bildirgesi ile Amerikan 
Psikiyatri Birliği'nin, Amerikan Tıp Birliği tarafın
dan oluşturulan Tıp Etiği İlkeleri metnini temel 
alarak oluşturduğu, Özellikle Psikiyatri Alanına 
Uygulanabilecek Tıp Etiği ilkeleri Metni'dir.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabulünün 
40. yıldönümünde Mısır'ın Luxor kentinde topla
nan kongrede de, ruh hastalarının hakları ele alın
mış ve "İnsan Hakları ve Ruh Sağlığı Bildirgesi" 
yayınlanmıştır. Bu bildirgede de ruhsal tedavinin 
hiçbir zaman insan hakları ihlallerinin gerekçesi 
olamayacağı vurgulanmıştır.

Hekim-hasta ilişkisinde hekimin etik yüküm
lülükleri, hasta hakları çerçevesinde dile gelir ve 
uygulama alanına yansır. Hasta hakları olarak ta
nımlanan hakların önemli bir bölümü hekimi belir
li davranışlarda bulunmakla ya da bunlardan ka
çınmakla yükümlü kılar.

HAWAII BİLDİRGESİ (Dünya Psikiyatri Bir
liği - 1977 ve 1983 {gözden geçirme})

Kültürün doğuşundan bu yana etik, tedavi 
sanatının temel bir parçası olmuştur. Dünya Psi

131_______



Şizofren¡ yazıları, yaz 2000, yıl 1, sayı 3 ٢

onurunu zedelemek için kullanmamalı ve uygun
suz kişisel duygularının, arzularının, yargı ve 
inançlarının tedaviyi etkilemesine izin vermemeli
dir. Ruh hastalığının ortadan kalkması sağlandığı 
andan başlamak üzere, psikiyatrisi hiçbir şekilde 
uğraşının araçlarını kullanmamalıdır. Hastanın ve
ya üçüncü bir tarafın bilimsel bilgiye veya etik il
kelere aykırı bir istekte bulunması durumunda, 
psikiyatrist işbirliği içine girmeyi reddetmelidir.

8. Hastanın psikiyatristi böylesi bir yükümlü
lükten bağışık kılması ya da hastanın kendisine 
ve/veya öteki kişilere zarar gelmesini önlemek 
için, bilginin açıklanmasının gerekli olması gibi 
durumların dışında, hastanın psikiyatriste verdiği 
bilgiler veya psikiyatristin muayene ve tedavi sıra
sında kendi tuttuğu kayıtlar gizli tutulmalıdır. Yu
karıda belirtilen ayrıcalıklı koşullarda da, gizlilik 
kuralının bozulduğuna ilişkin hastaya bilgi veril
melidir.

9. Psikiyatrik bilginin ve becerilerin arttırılma
sı ve genişletilmesi hastaların katılımını gerektirir. 
Yine de bir hasta öğrencilerin karşısına çıkarılma
dan önce, ve olanaklar çerçevesinde, bir hastanın 
öyküsü bilimsel yayın için kullanılmadan önce, 
hastanın aydınlatılmış onamı alınmalıdır. Böyle 
durumlarda, hastanın onurunu ve anonimliğini 
korumak ve deneğin kişisel ününe herhangi bir 
zarar gelmesini önlemek için gerekli her türlü ön
lem alınmış olmalıdır. Araştırma projesinin amacı, 
yöntemleri, riskleri ve neden olacağı güçlükler 
hakkında tam bir bilgi verildikten sonra, hastanın 
gönüllü katılımı sağlanmalıdır. Çalışmanın hesap
lanan riskleri ve güçlükleri ile sağlayacağı yarar 
arasında kabul edilebilir bir ilişki olmalıdır. Klinik 
araştırmada, her denek hasta olarak sahip oldu
ğu hakları sürdürmeli ve kullanabilmelidir. Çocuk
lar ve kendileri için aydınlatılmış onam verme du
rumunda olmayan öteki hastalar için, yasal olarak 
en yakın akrabadan onam alınmalıdır. Tüm hasta 
veya denekler, herhangi bir zamanda ve herhan
gi bir nedenden ötürü, gönüllü olarak katılmakta

lıdır. Eğer psikiyatrist başkaları tarafından verilen 
tedaviden sorumluysa, onlara yetkin bir danış
manlık ve eğitim sunmakla yükümlüdür. Gerekli 
olduğunda veya hastadan makul bir istek geldi
ğinde, psikiyatrist başka bir meslektaşından yar
dım istemelidir.

3. Psikiyatrist karşılıklı anlaşmaya dayalı bir 
tedavi ilişkisi amaçlar. En temel biçimiyle bu ilişki 
güven, gizlilik, işbirliği ve karşılıklı sorumluluk ge
rektirir. Bazı hastalarla bu türden bir ilişkinin ku
rulması olanaklı olmayabilir. Bu durumda, hasta
nın bir akrabası veya hastaya yakın olan birisiyle 
ilişkiye geçilmelidir. Adli psikiyatri örneğinde ol
duğu gibi, ilişki sağaltım dışında bir amaca yöne
likse, kurulan ilişkinin doğası ilgili kişiye tam ola
rak açıklanmalıdır.

4. Psikiyatrist hastaya, içinde bulunduğu du
rumun niteliği, olası seçenekler de içinde olmak 
üzere tedavi yöntemleri ve olası sonuçlar hakkın
da bilgi vermelidir. Bu bilgi saygılı bir biçimde su
nulmalı ve hastaya uygun ve elde bulunan yön
temler arasında seçim yapma olanağı verilmelidir.

5. Ruh hastalığı nedeniyle hastanın kendi en 
iyi yararının ne olduğu hakkında yargıda bulunma 
olanağı olmadığı ve tedavi olmadığı taktirde has
taya veya öteki kişilere ciddi bir zarar gelmesi ola
sılığının büyük olduğu durumlar dışında, hastanın 
isteğine aykırı veya ondan bağımsız olarak her
hangi bir uygulama yapılmamalı, tedavi verilme
melidir.

6. Zorla tedaviyi gerektiren koşullar ortadan 
kalkar kalkmaz, psikiyatrist zorla tedaviye son 
vermeli ve eğer ileri tedavi gerekiyorsa hastanın 
gönüllü onamını (rızasını) almalıdır. Psikiyatrist, 
hasta ve/veya akrabalarına veya hasta için önem 
taşıyan öteki kişilere, kapatma durumu ve hasta
nın gönencine ilişkin öteki yakınma konularıyla il
gili temyiz düzeneklerinin varlığı hakkında bilgi 
vermelidir.

7. Psikiyatrist, mesleki olanaklarını asla her
hangi bir bireyin ya da grubun insan haklarını ve
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nu vurgularlar.
Hastanın yeterliğinin olduğunun saptanması 

ve onam vermesi durumunda, bu onamın hangi 
durumlar için geçerli olduğu açıkça ortaya kon
malıdır. Verilen onam ancak hastaya uygulanma
sı düşünülen sınırları belirli uygulama için geçerli 
olabilir.

Yeterliğin zaman zaman ortadan kalktığı du
rumlarda hastanın özerkliğini daha üst düzeyde 
koruyabilmek için Ulysses Sözleşmesi adıyla 
anılan bir yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemin uy
gulandığı kliniklerden olumlu sonuçlar bildirilmek
tedir. Bilindiği gibi Ulysses, Homeros'un Odysse- 
us'unda anlatılan bir kahramandır. Öyküye göre 
Ulysses, gemisini bir kayalıktan geçirmek zorun
dadır; ancak bu kayalıkta yaşayan ve siren adı ve
rilen denizkızları büyüleyici güzellikteki sesleriyle 
şarkılar söylemekte ve bu şarkıların güzelliğine 
kapılarak gemilerini kayalıklara yönelten gemici
ler, kayalıklara çarparak parçalanan gemileriyle 
birlikte batıp boğulmaktadırlar. Bunu bilen Ulys
ses, adamlarının kulaklarını balmumundan yaptığı 
tıkaçlarla tıkar ve onlara eğer kendisi bu seslere 
kanıp gemiyi kayalıklara yönlendirmeye kalkarsa, 
onu geminin direğine bağlamalarını emreder. İşte 
yeterliğin zaman zaman kaybedildiği tekrarlayıcı 
hastalıklarda, hastadan yeterliği olduğu dönemde 
onu kaybettiği dönemlere ilişkin kararlar almasını 
istemek bu tür bir sözleşmedir. Hasta yeterliği ol
duğu dönemde geçerli aydınlatılmış onamını ver
diğinde, yeterliğini kaybettiğinde kendisini temsil 
edecek kişiye yol gösterici ilkeler bırakmakta, da
ha iyisi kendi değerleriyle tedavisini yönlendirme
yi sürdürmektedir8.

Sonuç olarak, ruh sağlığı hizmetinden yarar
lananların talep edebileceği hakları belirten me
tinler vardır ve bunlar geliştirilmeye açıktır. Bu 
metinlere dayanılarak oluşturulmuş kurumlar, dü
zenlemeler ve uygulamalar vardır; bunlara ilişkin 
verilere ulaşmak olanaklıdır. Ruh sağlığı alanında 
çalışanların büyük bir bölümü bu konuda duyarlı-

oldukları hertürlü tedavi ve öğretim veya araştır
ma programından çekilmekte özgürdürler. Bu tür 
bir çekilme veya programa katılmayı reddetme, 
psikiyatristin hastaya veya deneğe yardım etme 
çabalarını hiçbir zaman etkilememelidir.

10. Psikiyatrist, bu Deklarasyonun ilkelerine 
karşıt biçimde gelişen her türlü tedavi, öğretim 
veya araştırma programını durdurmalıdır3.

Görüldüğü gibi bu bildirge, hastanın yararını 
gözetmekle birlikte ve daha büyük oranda onun 
özerkliğini korumayı amaçlamaktadır. Yukarıda 
da belirtildiği gibi bu seçim, tıp sözlüklerine ay
dınlatılmış onam terimini getirmiştir. Aydınlatılmış 
onam, hastanın kendisine uygulanacak tanı ve te
davi yöntemlerinin kapsamını, yararlarını, olası is
tenmeyen sonuçlarını, söz konusu yönteme se
çenek oluşturabilecek öteki yöntemleri ve onların 
yapısal ve sonuçsal özelliklerini bilerek söz konu
su uygulamayı kabul ya da reddetmesidir4. Veri
lecek bilginin niteliği ve sınırları, hastadan alması 
beklenen kararlara bağlı olarak belirlenir5. Hasta 
verilen bu bilgiyi, özgür iradesine göre ve kendi 
yararına kullanarak kendisi hakkında karar vere
cektir. Eğer herhangi bir nedenle hastaya yeterli 
bilgi verilemiyorsa, onun kendi sorunuyla ilgili bir 
karar vermesi de beklenmemelidir. Ancak bu, 
böyle bir durumda tüm kararları hekimin alıp uy
gulayacağı anlamına da gelmez. Bu durumda, 
hastanın istekleri ve kendi en iyi yararı konusun
daki görüşleri hakkında bilgiye sahip olduğu dü
şünülen bir hasta temsilcisi, onun yerine karar 
alacaktır. Bu uygulamanın yerleşmiş olduğu ülke
lerde hasta temsilcisi mahkeme tarafından belir
lenir6’7. Hastanın yeterli bilgilendirilemediği ve 
onam veremediği, kısacası yeterliğinin olmadığı 
durumlar herzaman geri dönüşsüz değildir. Has
tanın yararı için onun yerine karar verilmesini ka
bul eden görüşler, yeterliğin sık aralıklarla değer
lendirilmesi gerektiğini, hastanın yeterliği onarılır 
onarılmaz karar verme yetkisinin vakit geçirmek
sizin geri verilmesinin etik bir zorunluluk olduğu
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dır ve sorumluluğu hasta ve hasta yakını ile pay
laşmayı istemektedir. Bunun için kimi girişimlerin 
yapıldığını ve bu girişimlere çoğu zaman ruh sağ
lığı çalışanlarının öncülük ettiğini ya da en azın
dan sürece etkin bir biçimde katıldıklarını söyle
yebiliriz. O halde ülkemizde henüz yeterince uy
gulama alanına yansımadığını gözlemlediğimiz 
hasta hakları ile ilgili sorun nedir? Kanımca asıl 
sorun, bu hakların öznesi durumundaki hastaların 
haklarını yeterince bilmemeleri, bu konuda duyar- 3. 

sız kalmalarıdır. Hastaların ve hasta yakınlarının 
konuyla ilgili bilgilendirilmesi ve duyarlılıklarının 
arttırılması konusunda en büyük görev, onların 
kendi oluşturdukları yardımlaşma ve dayanışma 
derneklerine düşmektedir. Şizofreni Hastaları ve 
Yakınları Dayanışma Derneği'ni ve onun yayın or
ganı olan Şizofreni Yazıları Dergisi'ni bu amaca 
destek verebilecek çok önemli bir adım olarak 
görmekteyim.
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anlatı/yaşantı

Braungasse 
Rehabilitasyon 
Merkezi

Bahar SUBAŞI*

de beni salyangozlar karşıladı.

Rehabilitasyon merkezinin öyküsü on beş yıl 
öncesine uzanıyordu. Şizofren hastalara bir ya
şam ve tedavi mekanı sunma fikri; kiliseye bağlı 
bir kurum olan Caritas’ın giderleri ve manastır ra
hiplerinin de; bir psikiyatrisi ve iki psikiyatrik hem
şireyle birlikte, burada çalışmayı üstlenmesiyle 
hayata geçirilmişti. 90 lı yılların başında rehabili
tasyon merkezi psikiyatri kliniğinin bir sosyal psi
kiyatrik birimi haline getirilmiş ve rahipler buradan 
çekilmişti. Psikiyatrist, psikolog, psikoterapist, 
ergoterapist, sosyal hizmet uzmanı, psikiyatrik 
hemşire ve hastabakıcılardan oluşan dinamik bir 
ekip; heyecan, angajman ve taze bir enerjiyle bu
rada çalışmaya başlamıştı. Merkez üç katlı eski 
bir villaya yerleşmiş ve yapının mimarisi değiştiril
memişti. Giriş katındaki; son derece büyük arka 
bahçeye açılan grup ve terapi salonu, ergoterapi 
(uğraş tedavisi) atölyesi, mutfak ve yemek salonu 
gibi birimler kurumlarda olduğu gibi birbirinden 
kesin sınırlarla ayrılmamış, evlerde olduğu gibi bi

Üniversite hastanesinin psikiyatri kliniğindeki 
ilk yılımın sonunda, asistan doktorların yeni sö- 
mestredeki çalışma planları ilan edildiğinde Bra- 
ungasse’ye gideceğim belli oldu. Braungasse kli
niğin şizofren hastalar için kurduğu bir sosyal 
psikiyatrik birim, bir "rehabilitasyon merkezi" idi. 
Psikopatoloji "maestro"su bir başhekimi ve bah
çesinde kiraz ağaçları vardı. Duyduklarım bunlar
dı.

Braungasse’de çalışmaya başladığımda Ni
san ayıydı ve Viyana’ya serin, gri yağmurlar yağı
yordu. “Braun", "kahverengi" - özellikle Alman
ya’da - ırkçıları simgeleyen renktir. Braungasse; 
"kahverengi sokak", isminin çağrıştırdıklarından 
farklı; güzellik sergileyen bir sokaktı. Şehrin en 
seçkin semtlerinden birinde geniş bahçeli villala
rın ağaçlıklı bir yol üzerine sere serpe sıralandığı 
herşeyiyle güzel bir sokak. Bahçe kapısının ya
nındaki küçücük bir levhada "Rehabilitasyon 
Merkezi" yazan, canlanmaya başlamış ön bahçe
sindeki tomurcuklardan, yapraklardan yağmur 
damlaları süzülen müstakil yapının merdivenlerin-

■ Psikiyatri Uzmanı, Viyana Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri Kliniği, Viyana.
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açılan grup odasında yürütüyordu. Sabah duş, 
temizlenme vs.den sonra hep birlikte kahvaltı ya
pılıyor, saat 9 da program başlıyordu. Birinci grup 
bir psikolog ve psikoterapist, bir sanat terapisti 
ve bir psikiyatrik hemşire ile günlük gazeteleri in
celeyip tartışıyor, ardından resimden heykele, ti
şörtler üzerine baskıdan dokumaya varan çeşitli
likteki yöntemlerle çalışmaya başlıyordu. İkinci 
grup "yaşamayı" öğreniyor; bağımsız yaşamayı 
öğrenmek hedefleniyorsa hasta bu gruba geçi
yordu. Bu grup üst kattaki grup odasında bir te
rapist, bir psikiyatrik hemşire, bir elişi ve bilgisa
yar eğitmeni ile gazete, dergi, tartışma turundan 
sonra alışveriş, yemek yapma, temizlik; banka, 
resmi kurum ve hastanedeki işlerin takibi; aileyle 
ve arkadaşlarla temas, hobi edinme, iş arama gi
bi etkinliklerde bulunuyor, öğreniyor ve deneyim 
kazanıyordu. Bu grup sıkça yürüyüş, sinema, 
yüzme, müze ve sergi ziyareti gibi etkinlikler or
ganize ediyordu.

Üçüncü grup konsantrasyonları ve çalışırken 
süreklilikleri büro eşyaları üretme atölyesinde ça
lışmaya yeterli olan hastalardan oluşuyordu. İlk 
planda çalışabilecek duruma gelmek hedefleni
yorsa bu gruba geçiliyordu. Ciltli defter, kalem 
kutusu, kutu v.b. büro malzemeleri üretme işi bir 
ergoterapist, bir hemşire ve bir "gönüllü sosyal yıl 
stajyeri1'* tarafından titizlikle yürütülüyordu. Biliş
sel yetileri yeterli olan hastalar isterlerse buradan 
bilgisayar eğitimine geçebiliyorlardı. Dördüncü 
grubun bir kısmı bodrum katındaki, iki taraftan 
bahçeye açılan ahşap atölyesinde; diğer bölümü 
ise bahçe işlerinde çalışıyordu. Bu grup çoğun
lukla kronik psikotik hastalardan oluşuyor; hasta
nın işlevselliğinin yanısıra, yetenekleri, ilgi alanları 
ve mesleği de gruba yönlenmesinde rol oynuyor
du. Hedef bilişsel işlevlerin, el becerilerinin geliş
tirilmesinin yanısıra bir işlemin değişik aşamaları
nın sistemli şekilde tasarlanma ve uygulanması
nın öğrenilmesiydi. Bu grubun diğer bir hedefi sü-

rinden diğerine geçilen, birbirine açılan mekanlar 
şeklinde bırakılmıştı. Braungasse’nin psikiyatri 
kliniğinin akut servisinden son derece farklı orta
mı, göreve başladığım gün gönlümü fethetti: Bu
rası büyük bir ortak yaşam alanı olarak düzenlen
miş, salonlar oturma odası gibi döşenmişti. Kli
nikteki tedirgin edici pırıl pırıl steriliteden, floresan 
lambalardan, "kurum mobilyaları"ndan, birörnek- 
likten, üniformalardan eser yoktu. Eşyalar müte- 
vazi, ortalık karışıktı; burada yaşayan insanlara ait 
şeyler, resimler, yazılar etrafa yayılmış, damgala
rını ortama hakim olan atmosfere vurmuştu ve 
öğle yemeği kokusu vizit odasına kadar geliyor
du. Kısacası burası büyük ve kalabalık bir ev gi
biydi, kendimi çok iyi hissettim.

Sayıları 40 ile 45 arasında değişen şizofren 
hastalar; üniversite kliniği ve diğer psikiyatrik has
tanelerdeki yatışlarından sonra burada bir süre 
yaşıyor, tedavi ve rehabilite oluyorlardı. Braun- 
gasse’deki rehabilitasyonun hedefi hastaların ya
şamlarını bağımsız olarak sürdürebilme yeterliliği
ni edinmeleri, psikoz sonrası hassas dönemde 
yaşam içindeki çizgilerini tekrar bulabilmeleri, bi
lişsel yetilerini geliştirip çalışabilecek duruma gel
meleri idi. Rehabilitasyon süresi; tamamen has
tanın gösterdiği gelişime bağlı olarak; haftalardan 
aylara kadar değişebiliyordu. Hastaların arasında 
akut psikozlarını önceden tanıyıp güvendikleri bu 
koruyucu ortamda atlatabilmek için başvuranlar 
da vardı.

Braungasse’ye yeni gelen hastalar birinci 
gruba alınıyor, bu grup genellikle akut bir psikoz
dan henüz çıkmış hastalardan oluşuyordu. Has
talar daha sonra; zamanla bilişsel yetilerinin gös
terdiği değişime, yaşam koşullarına (ailenin ya
nında ya da yalnız yaşamak gibi), varsa meslekle
rine, ilgi alanlarına göre diğer üç gruptan birine 
yönleniyorlardı. Birinci grup günlük programını gi
riş katındaki cam kapıları sonsuz arka bahçeye

Avusturya'da liseden sonra sosyal b ir mesleğin eğitim ini almayı, örneğin pedagoji, sosyal hizmet uzmanlığı vb. okumayı isteyen gençler b ir yıl 
gönüllü sosyal yıl stajyeri" olarak sosyal h izmetler veren kurum larda çalışmakta, böylece ileride yönelmek istedikleri alanı tanıma şansına sahip ol-
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biçimlerine kadar bireyselliklerini korumak ve ser
gilemek olanağı tanınmıştı. Personel, kendini salt 
hiyerarşinin belli görevleri yapmakla yükümlü par
çaları olarak algılayan, hastalara yaklaşımında 
kendi kişiliğini kendine saklayan, patoloji üzerine 
kurulmuş bir psikiyatrik anlayışı ve yaklaşımı olan 
bir ekip değildi. Hastalar da öyle değildi. Braun- 
gasse’de, her konuda, hastalar yerine veya has
talar adına değil, hastalarla birlikte karar vermeye 
çalışıyorduk. İşbirliği yapmak gerek profesyonel
ler gerekse hastalar için verimli ama zorlukları 
olan bir yoldu, gayret ediyorduk.

Öğleden sonra 16 civarı programlar bitiyor, 
serbest akşam saatleri başlıyordu. Braungasse 
kapalı bir birim değildi, tamamen açıktı ve hasta
lardan sadece bir yere giderken nöbetçi persone
le haber vermeleri isteniyordu. Dışarı çıkması uy
gun görülmeyen hastalarla bu konuda konuşulup 
anlaştıktan sonra tüm ekibe bu sınırlama bildirili
yor ve uygulanıyordu. Akşam yemeği sonrasında 
dumanaltı televizyon odaları rağbet görüyor; bazı 
akşamlar nöbetçi personelin de katılımıyla oyun
lar oynanıyor, kaybeden taraf ertesi gün kahvaltı 
masalarını hazırlıyordu. Saat 22 den itibaren has
talar yavaş yavaş üçer kişilik odalarına çekiliyor, 
ortalık sessizleşiyordu. Nöbetçi olduğum geceler
de dosyalarıma son görüşmelerdeki gelişmeleri 
işlemeye, ilaç tedavilerini gözden geçirmeye, çe
şitli kurumlara gidecek raporları, epikrizleri dikte 
etmeye başladığım saatlerdi bunlar. Geceleri ge
nellikle bir ilaçla ya da bir konuşmayla çözülebi
len sorunlar oluyordu. Bazen de gece yarısı göm
lekle bahçe kapısına dayanmış birisi duyduğu 
seslerin korkunçluğundan söz ediyor, eskiden 
yatmış olduğu ve güvendiği Braungasse’den ko
ruma ve yardım istiyordu. Geceleri attığım kontrol 
turlarında karanlık bahçeye yağmurun inişini din
liyordum. Saat beşe doğru sessizlik yırtılıyor, dev 
bir kuş orkestrası tüm görkemiyle senfonisine 
başlıyor ve hava aydınlanıyordu. Personel oda
sında sabah kahvesini hazırlayıp günün işlerini

regen psikotik semptomlarla yaşamanın ve onla
ra rağmen düzenli ve üretken bir yaşam sürdür
menin öğrenilmesiydi. Dördüncü grup iki atölye 
görevlisi, bir "gönüllü sosyal yıl stajyeri" ve psiki
yatrik hemşire ile birlikte çalışıyordu. Hastalar za
man içinde bir gruptan diğerine geçiyor, merkez 
dışındaki etkinlikler tüm gruplarca ya da ayrı ayrı 
yürütülebiliyordu. Her hastanın rehabilitasyonu 
bireysel gereksinimleri ve olanakları kapsamında 
gerçekleşiyor; bu çerçevede "gündüz kliniği" ve
ya "gece kliniği"ne devam etme olanağı da sunu
luyordu.

Her grubun mekanında ziyareti şeklinde ger
çekleşen vizitler, hekimler tarafından yürütülen bi
reysel görüşmeler ve grup terapileri, ekip toplan
tıları iş günlerinin rutinini oluşturuyordu. Düzenli 
ekip toplantılarında hastaların ilaç tedavisinden 
dans ve müzik terapilerine kadar her türlü sağal
tım alanında gösterdiği gelişim, bu yöntemlerden 
ne kadar yararlandığı bu alanların uzmanlarınca 
bildiriliyor ve hep birlikte tartışılıyordu. Haftada bir 
gün sosyal hizmet uzmanları ekibiyle hastaların 
çalışma olanaklarının (psikiyatrik atölyeler, yarı 
profesyonel atölyeler, iş bulmak üzere kurslar, 
tam profesyonel çalışma imkanları) ve hukuki ko
nularının (sosyal yardım, belediyeden ev sağlan
ması, maaş bağlanması, hukuki temsilci belirlen
mesi v.b.) görüşüldüğü toplantılar yapılıyordu. 
Hasta yakınlarıyla sürdürülen görüşmeler hekim
lerin sorumluluğundaydı. Bilgilerin tüm ekip ele
manlarına ulaşması ve ekibin her konuda tartışıp 
karar aldıktan sonra tutarlı bir tavır sergilemesine 
önem veriliyordu. Braungasse’de her gece iki 
ekip elemanı nöbet tutuyordu.

Bana on beş hasta, dördüncü grubun so
rumluluğu ve ayda on nöbet verdiler. Olabildiğin
ce çok nöbet tutmaya talip olmuştum; koşullar 
öyle gerektiriyordu. Braungasse’de çalışmayı ça
buk benimsedim ve çok sevdim. Burada yaşayan 
ve çalışan insanlara giyimlerinden işlerini yapma
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Braungasse; çalışanları, hastalan, güzelliği, 
kaosu, sanat terapisi, psikiyatrik anlayışı ve yak
laşımıyla; insanlarla, hezeyanlarla, halüsinasyon- 
larla birlikte yaşamanın öğrenildiği ortamıyla 
yüreğimin bir köşesine yerleşti. Nasıl çalışmayı 
sevdiğimi ve niye öyle çalışmayı sevdiğimi öğren
diğim bir yer oldu.

Braungasse’den eski bir hastamız fakültenin 
kütüphanelerinden birinde çalışıyor. Zaman za
man karşılaşıyoruz ve fotokopi makinasının 
başında o günlerden ve Braungasse’yi öz
lediğimizden konuşuyoruz.

planlamaya başlıyordum.

Sonunda yaz geldi. Genel gruplar terasta, 
öğleden sonra çay-kahve fasılları birinci grubun 
verandasında, jimnastik saatleri bahçede yapıl
maya başlandı. Kirazlar toplandı. Ihlamur ağaçla
rının kokusu geceleri pencerelerden içeri doldu. 
İnsanlar canlandı, aşık oldu. Bahçede yapılan yaz 
şenliğinde okullarını bitirmeyi ve işe başlamayı 
başaran hastalarımızın sevinçleri paylaşıldı, 
Yahudi, Yunan, Afrika dansları sergilendi, çimlere 
yayılarak konser dinlendi, hep birlikte üretilen 
yiyecekler yendi, "knocking on heaven’s door" 
hep birlikte defalarca söylendi. Yazın sonunda 
Braungasse’de çalışma sürem isteğimiz üzerine 
altı ay uzatıldı.

Ardından çabucak kış geldi. Braungasse 
içine kapandı. Sonu gelmez hafta sonu nöbetleri 
tutuyor, şizofreni ile ilgili hastalara yönelik eğitim 
yöntemleri üzerinde çalışıyordum. Noel öncesi 
sükunet dolu haftalarda özenli hazırlıklar yapıldı, 
noel, ailelerle kutlanmadan önce, Braungasse’de 
hep birlikte kutlandı. "Kutsal gece"de nöbetçiy
dim; aileleriyle ve evlerinde olamayanlar hüzün
lüydüler; erkenden yattılar. Kar aralıksız ve sessiz 
yağdı, ben kendi evimi düşündüm. Yılbaşı gece
si; nöbetçiydim; yarım saatlik havai fişek gös
terisini terastaki karların üstünde titreşerek sey
rettik ve kartopu oynadık. Mart sonunda has
talarımı devredip, herkese veda edip üniversite 
kliniğinin davranış tedavisi servisine geçtim.

Braungasse’nin haberlerini alıyordum; 
parasal sıkıntılar ayyuka çıkmış, Caritas’ın mer
kezin aslında pek çok sağlık kurumuna göre çok 
az olan giderlerini artık karşılayamayacağı kesin
leşmişti. Braungasse’nin kapanması gerekiyordu. 
Bana siyah bir davetiye yolladılar; üstünde 
Braungasse’nin kendine özgü kaosunu anım
satan desenler ve sözcük dizileri vardı, bir ka
panış veda törenine çağırıyorlardı. İçim burkuldu.

__________ I20



kitaptan bin bölüm

Şizofreni yazıları, yaz 2000, yıl 1, sayı 3 1

on dosya 
dolusu 
mektup

Aziz NESİN'

rum. Çünkü yanıtlarımın artık ne O’na, ne de ba
na yararı var.

"Benim Delilerim"in mektuplarını ve kendile
rine değgin en küçük belgeleri bile saklarım, dos
yalara koyarım O’nun yirmialtı yıldan beri bana 
gönderdiği mektuplar dolu dolu on dosya tut
muştur. Bu mektupların genel ayrımı yapılmışsa 
da, daha sıralanamamıştır. Sıralanması da yapılır
sa, belki yirmi dosya tutacaktır. Kağıt tüketimi 
yüksek, uygar bir ülke olabilseydik, bu mektupla
rı yayınlamayı bile düşünürdüm.

Yeni tanıdığım günlerde O’da hastalığın be
lirtileri pek ayrımsanmıyordu. Sonra sonra denge
si bozulmaya başladı. Hekimler hastalığının tanı
sını koymuşlardı: Şizofreni...

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastane
sinden mektuplar gönderiyordu, beni kurtar, di
ye... insanın yüreğini parçalayan mektuplar. Eski 
dostum Başhekim Dr. Faruk Bayülkem’e telefon 
ediyordum O. İçin. En çok şok tedavisinden yakı
nıyordu. Şok olmayı hiç istemiyordu. Ama sınırım 
ki, bu şoklar O’na oldukça iyi geliyordu.

Tedavileri arasında bir sıra mektuplarında 
tutturmuştu, "Aziz Ağabey, beni yalnız sen teda

Adı "O" harfiyle başlıyor. 1957 yılında tanıdım 
O’nu. Demek yirmialtı yıl olmuş tanışalı. Sevdiğim 
"Benim Delilerim"den biri... Çoktan ölmüş bulu
nan bir ressam arkadaşımın uzak akrabası oluyor. 
O ressamın aracılığıyla tanımıştım. Yetenekli bir 
gençti, yazı yazardı, öyküler yazardı... "Dı" dedi
ğime bakmayın, sonraları daha da iyi şeyler yaz
maya başladı. Hala da yazıyor. Ama şizofreni 
hastası olduğu için, kimileyin belirtiler biçiminde, 
kimileyin de çok aşırı olarak dengesizliği, ruh has
talığı, yazılarında yansıyor.

"Benim Delilerim"in hepsini, doğal insan say
gısıyla, dikkatle dinlediğim için, O’nu da dinler
dim. Çok saygılıdır. Tedirgin etmekten çekinir. 
İzin almadan evime de gelmez, işyerime de...

Gözleri çok bozuk, yazıları gözlerine çok yak
laştırarak okuyabilir. Lise öğrenimi görmediğin
den, bu eksikliğini gidermek için çok okur, ama 
aburcubur okuduğu yazılarından bellidir. Yazıları 
yazıları diyorum, yirmialtı yıldanberi bana mektup 
yazar. Kimileyin mektuplarının arası kesilir. Sonra 
yine mektup coşkusuna yakalanır, üstüste iki 
mektup birden postaladığı olur. Hem de çoğu 
mektubunu taahhütlü gönderir. Eskiden yanıt ve
rirdim mektuplarına. Son yıllarda yanıt vermiyo

• Ali Nesin’ in izniyle yazarın “ Benim  Delilerim" isim li kitabından alınmıştır.Aziz Nesin, Benim Delilerim, Adam  Yayınları,1984, İstanbul.
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cukluğunda nasıl sapık cinsel ilişkiler kurmak ^o- 
runda bırakıldığı esrar içirilerek... Bunlar tebelleş 
düşünüleridir o.'nun...

Yirmialtı yıldan beri gönderdiği mektupların- 
dan, benim bildiğime göre iki kadına alabildiğine 
tutulmuştur. Kadınların bu tutkunluktan haberi 
belki de yoktur. Hele evli olan tutkunu olduğu bir 
kadına yazdığı mektupları, o kadına vereyim diye 
bana göndermiştir. ه  mektuplar müstehcenin en 
bayağısı da sayılabilir, aynı zamanda şiirsel bir 
müstehcen yaratış da sayılabilir. Yazık ki, alabildi- 
ğine müstehcen oldukları için o . ’nun bu mektup- 
larından örnekler yayınlamayacağım.

O. kendisine çok büyük, milyonları aşan mi- 
ras kaldığına inanmaktadır. Ama hastalığı nede- 
niyle kısıtlı olduğundan yasal vasileriyle avukatla- 
٢١ miras konusunda o . ’yu kandırmaktadırlar. 
Mektuplarının çoğu bu konu üzerindedir. Büyük 
mirasını nasıl olsa günün birinde eline geçirecek- 
tir. Niyeti, bu parayla büyük bir Vakit kurmaktır.

0 . ’nun mektuplarından, yazılarından, öyküle- 
rinden gelişigüzel bikaç ömek vermek istiyorum.

Son mektuplarından, 25 0cak1980 tarihli 
mektubunda Türkiye için gerekli bulduğu kimi bi- 
limsel düşüncelerini dört madde olarak yazmış. 
Bu dört maddelik mektubun salt birinci madde- 
sini buraya aktarıyorum:

Sevgili abicim... Aklıma takılan birkaç nokta- 
yı daha sana yazıyorum.

1. Emek-ücret kuramının milli gelirde dağılım 
eşitliğine karşın sendikal fonksiyon gereksiz gibi 
görünüyor. Çünkü sendikalar yalnız emeğin ücret 
$٠٢٧٨٧٨٧ çözümleyen hukuki kuruluşlar olarak ٠٢- 
taya çıkmış, ثماه esasın ötesine yasal yetersizlikler 
nedeniyle varamamışlardır. Benim sana sundu- 
ğum "Demokratik Sol Emek Değeri“nde tüm eme- 
ğin altyapı olarak bölgesel, "kaza¡ karar" örgütü 
oluşturmalarında, işkolları temsilcilikleri yanında 
sendikaların da bulunması, salt çelişki değil, eme- 
ğin altyapı kesimindeki ağır işlerin münavebeye 
konulabilmesindedir. İş kolları temsilcileri, emeğin

vi edebilirsin..." diye. "Beni ayaklarımdan gıdıkla" 
diye yazıyordu.

O.’nun zaman zaman tutarakları vardı. Kafa
sına bir tebelleş düşünü balta oluyor, aylarca hep 
o konuyu yazıp konuşuyordu. Ayaklarını gıdıklar
sam, iyi olacağı da O.’nun böyle bir tebelleş dü
şünüşüydü.

Oldukça iyileştiği bigün telefon edip beni 
görmek istediğimi söyledi. Çağırdım. Geldi.

Akıl hastaları, hasta olduklarını bilmezler sa
nırdım. Oysa bilenleri de var. En çekilmez akıl 
hastası, hasta olduklarını bilmeyenler. O. Hasta 
olduğunu biliyordu. Hekimlerin kendisine şizof
reni tanısı koyduklarını söyledi. Ve o gün bana bu 
hastalığa nasıl yakalanmış olduğunu, tıpkı soğuk 
aldığı, ya da bir bulaşıcı hastalığın mikrobunu al
dığı günü anımsar gibi, büyük bir hayal gücüyle 
anlatmıştı. Beyoğlu’nda bigün Saray sinemasına 
film seyretmeye gidecekmiş. Bilet almak için si
nemanın dış girişinde bekliyor. Bilet gişesi önün
de sırada bekleyenlerden bir adam... O adamın 
birden kafası yarılıyor.. O yarıktan bir gözkamaş- 
tırıcı ışık fışkırıyor. O ışık, O.'nun kafasına doluyor.

İlk hastalanışını işte böyle anlatıyordu kendi
si.

O.’nun mektuplarında zengin, alabildiğine 
renkli (deli alacası denilecek renklilikte) bir dün
yayla karşılaşıyoruz. Dönem dönem O.’nun dün
yasını salt cinsel ilişki kaplar. Özellikle sapık cin
sel ilişkiler içinde boğulur gibidir. Çocukluğunu, 
ilk gençliğini, günah çıkarır gibi bütün çıplaklığıy
la mektuplarında anlatır bana. Bu anlatış, neresi 
gerçek neresi uydurma olduğu belli olmayan ala
bildiğine fantastik bir dünyanın içdökmeleri, gü
nah çıkarmalarıdır. Ailesinden kimilerinin, günü
müzün geçerli ahlak kurallarına uymayan davra
nışlarını bütün ayrıntılarıyla anlatır. Çok kuşkulu
dur. Herkesten kuşkulanır, en yakınlarından, aile
sindeki en yakınından bile... Yazdıklarının doğru 
mu, uydurma mı olduğu anlaşılamaz; ama bu ya
şadıklarının kendisini ruh ve sinir hastalığına sü
rükleyen etkenlerden kimisi olduğu bellidir. Ço
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Yolcular bir bir 
Yürüyen sabah yıldızı 
Denizde söğüt dalı 
Uykuda yolcular bir 
Dümende çıplak başlı denizci 
Günde kaybolan sarı 
Yolcular bir denizci b ir 
Bütün gece yürümüş gemi 
Uçsuz bucaksız şimdi gün 
Gök sarı 
Deniz mavi 
Yolcular bir bir 
Göçüyor gönülde sonsuz 
Kumsalda güzel çocuk

Gölge yatsı 
Gece serin
Kumsalda çocuk uyumakta 
Denizde söğüt dalı 
Dümende şimdi 
Rüyada 
Yolcular bir bir

O.’nun başka bir mektubu:

Dün gece, saat 9 suları, uykuya dalmadan 
düşümde ne gördüm, biliyormusun? Hani 1959 
sonlarında ben sana ilk defa Akşam gazetesine 
gelmiştim. Gelmeden de sana telefon edip yanına 
geleyim mi diye sormuştum da, sen niçin gele
ceksin, demiştin, yani isteksizdin, ben de seni çok 
görmek istiyordum. Senin yanına geldiğimde, sen 
küçük siyah bir masada oturuyordun da, bana 
Gelincik sigarası vermiştin, sigaradan bir tane de 
sen almıştın, ben de kibrit çıkarırken, sen, bende 
de var filan demiştin... Fakat ben sana karşı utan
gaç olduğumdan -yani öyle olduğumdan- konu
şamamıştım da, bilmediğim bir nedenle gözlerim 
sulanmıştı. Sen gidip içerden şapirografla yazılı, 
daha basılmamış bir yazını getirdindi de, ben oku
mak istediğimde okutmamıştın... Yanından ayrılır
ken de bana darılmamamı söylemiştin. İşte o gün 
üzerinde ütüsüz bir kahverengi giysi vardı. Ayak-

tümüne gereken araç-gereç gereksinimini ve bu 
gereksinimin üretimini planlamaya koyarken; sen
dikaların, madencilik, demircilik, dökmecilik, kay
nakçılık gibi ağır işleri, münavebeye koyabilme ye
teneğine hukuken sahip bulunmaları ve de sahip 
çıkmaları esasıyla birleşiyorum.

16 Aralık 79 tarihli mektubunda o. bana şöy- 
le yazıyor:

Aziz abiciğim... Şimdi 13. Hukuk’a iki 
nüshalı, daktiloda yazdırdığım bir dilekçe gönde- 
rerek, Vakfımın bir de psikiyatri kliniği kuracağını, 
bazı statik hacimli diyatermik tedavilere çaba gös- 
terilebileceğini, اله  yargıya peşin hükümle karşı 
çıkmanın topluma faydalı olmayacağını, bazı çev- 
relerin, gerek artık-değer ücretli maliyet Vakfınو  -ا
da ve konut gereksinimine emeğinin, gerek psiki- 
yatrik, sübjektif salt statik hacim diyatermik tıbbi 
çabaların karşısında olabileceklerini, ٤١٧٨٧٨ da 
topluma fayda getirmeyeceğini yazdırdım istida- 
da. Ayrıca dilekçeye, bu sorunların çözümü için, 
 Vakfınla birleşmek istediğimi, bu konuda ط/صئ
daha cevap almadığımı yazdırdım.

Ayrıca Baro Başkanlığına da yazarak, adliye 
işlerine bir avukat verilmesini istedim. (...Burda, 
sevdiği kadın için kimi şeyler yazmış.)

Selam ve saygılar

ه . şiirler de yazar. İşte şiirlerinden biri:

YOLCULAR BİR BİR

Kıyıda köpük 
Kumsalda güneş sarı 
Güzel yüzlü çocuk 
Gökte göçen gün 
Sabah yıldızında bir göz 
Ufuktan geçen gemi 
Söğüt dalında deniz 
Dümende çıplak başlı biri
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yine bütün kalbimle seviyor ve sana kızmıyonım 
(...) Yıllarca çürüdüğün hapisanelerde sen ve se
nin gibi niceleri eriyip gittiler.

Aziz ağabeyciğim. Sana mektup yazmaya
caktım. Fakat son olarak gene durumunu anlata
rak yazıyorum. Bana A. D. firmasından kromozom 
kalıtım kazığı attılar. Bu kalıtım fare olarak organ
laştırılmış. Bazı geceler fare benden kromozom 
kemiriyor. (...) Bana önceki gece yedi başlı bir vi
rüs indi, fareye kaynaştı. Fakat durumumu tam 
olarak anlayamıyorum. Sana çok yalvarırım ağa
beyim, bana yardım et. (...) Senin tavsiyenle ben- 
deki fare kalıtımının kromozom simgesini eğiğin 
ters düşünüyle rölativitede yaksınlar. Artık ne ge
rekiyorsa tedavi olarak yapılsın.

Ben. (...) ı çok seviyorum. Eğer sağlık duru
mum düzelirse benimle evlenmesi için ona yalva
racağım. Ben cahil bir insanım ama cahil bir koca
nın yüksek öğrenimli bir kadına sevgi bağlılığı da
ha büyüktür.

Aziz abicim. Sana arzetmeyi uygun buldu- 
ğum hususu yazıyorum. Benim sağ kulağımın içi 
ve kepçe alanı ile yüzümün sağı; önce mikron (üç) 
ölçüsünde filme alınarak büyütülmeli, daha sonra 
agrandisman odasında اله  film beyaz ışıkta boz- 
durularak, ^ ٧^٨  yanık, karesine göre prizma ile 
yansınım üzerinden, tekrar kendi objesine bütün- 
Ieştirilerek, bu eğiğin ikinci defa eğik projeksiyon 
rölavizyonu yapılmalı.

Yirmialtı yıldan beri tanıdığım, bende on do$- 
ya dolusu mektubu bulunan "Benim □elilerim"in 
çok acı çekenlerinden biri olan o . ’ya ben bir akıl 
ve sinir hastalıkları hekiminin gözüyle bakmıyo- 
rum; ayrıca öyle bakamam da...ه  hekimlerin her- 
gün onlarca, yüzlerce böyle hastaları vardır ve 
onlar artık bu türlü hastaları, sanırım ki, kanıksa- 
mışlardır. Bu hastalara, nasıl ben onların gözüyle 
bakamazsam, sanırım ki hekimler de bu insanlara

kabıların da kahverengiydi. Ayrıca üstünde ceket 
yoktu da, bebe yakalı kalın kışlık kazağın vardı. İş
te dün gece yatarken o pantolonunu gördüm. Bir 
dizi eskiyip erimiş... Hay rolsün, diye iç geçirdim.

Selamlar

1959 yılında benimle Akşam gazetesinde gö
rüşmüş, 1980 yılında yukardaki mektubu yazmış. 
Yirmi bir yıl önceki gözleminin ince ayrıntılarının 
bile belleğinde kalabilmiş olması çok şaşırtıcı de
ğil mi?

O.’nun bu mektupları beni çok duygulandır
makta, çok üzmektedir; mektuplarını okurken 
içimde anlatılmaz bir acı duygu tortulanır. Akıl ve 
ruh hastası denilen "Benim Delilerim"den birinin 
ruh dünyası önüme serilir. Ama O’na hiçbir biçim
de yardım etme olanağım yoktur. Tek yapabilece
ğim yardım, bütün gizleriyle içini dökebileği bir 
dostu oluşumdur; O’na sonsuz acıyan, O’nu an
lamaya çalışan bir dost... O gözlerinden hastadır. 
Orta ışıkta bile gözlerini kısarak bakar. Bundan 
başka sürekli olarak, kulağından, yüzünün ve ba
şının sol, kimileyin de sağ yanındaki acılarından 
hep yakınmaktadır. Mektuplarında kendikendinin 
hastalığını tanılamaya, hatta tedaviye bile kalkar. 
Zaman zaman, başının sol içinde simgesel bir fa
re olduğuna inanır.

Aziz abicim. Dün akşam “Kızıl Işık" iziyle fare
nin kemirdiği kromozomlarımı, rölativite ile statik 
elektriğe düşürmek suretiyle sol tarafımın dış ten- 
bihatıma dikmek istediler. Fakat tenbihe almadım, 
sol tarafımdaki dikili kalıtım da birdenbire çözüldü. 
Öyle sanıyorum ki beni Mao virüsü fareye girerek 
kurtardı. Sağ kulağım ise tamamen kemirilmiş. 
Rölativite sonsuza bir izden düşebilir. Statik dina
miğin unsuru ise bunda birleşmektedir. Ben artık 
fazla yaşamayacağımı hissetmeye başladım. Seni
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Gayetle muhterem,

الو  gece gene rüya gördüm. Kadın kılığındaki 
nurani ihtiyar, doksan dokuzluk yeşil-kırmızı tesbi- 
hiyle bana şöyle dedi: “1+961 yılı ocak-mayıs ay- 
larında, (...) apartımanının zemin katında oturdu- 
ğunuz sırada, esrar içmek için evine iki kişiyle ge- 
len, bunlardan öğrenci olduğunu söylediği gence, 
senin esrar içmemesi için verdiğin nasihata ve yi- 
ne esrarı içiren şahsa kızdığını ve esrarı sana da 
çocukluğunda alıştıran Kapalıçarşı’da işportacı 
(...) ٨٧٨ şimdi nerede bulunduğunun tesbitiyle, 
evine esrar içmeye getirdiği kişilerin kimin olduk- 
larının tesbiti. "

Bikaç aydanberi o . ’dan mektup almıyorum. 
B؛r zaman sonra yeniden mektuplar yazacağını 
sanıyorum. Bu kez yeni tutaraklarını tekrarlayarak 
yeni simgelerle bişeyler anlatmaya çalışacak.

Kimi uygar ve ileri ülkelerde hastalarının bu 
tür yazı ve mektupları, ek ve çıkarma yapılmadan, 
salt bir düzenlemeyle kitap olarak yayınlanıyor. 
Bizde, değil delilerin, akıllıların bile kitaplarını ba- 
saçak kağıt bulamıyoruz. Ruh hastalarının yazıla- 
٢١٢٦١ yayınlamanın ne gibi yararı olacağını merak 
edenler, hatta bu yayınları gereksiz bulan katı, kö- 
şeli kişiler çıkabilir. Ben onlara şunu derim: İşte 
"Benim □elilerim”den o . ’nun mektuplarından ki- 
misini ve bblümleri okudunuz; iyice düşününüz ve 
kendinizi yoklayınız. Edebiyat, başka insan dün- 
yalarını tanımak ve o başka insan dünyalarında ya 
tümüyle ya parça parça kendimizi bulmaktır. Siz 
bu mektuplarda hiç mi kendinizi bulmadınız? Siz 
de sevince bdyle sevmez misiniz? Böyle acı çek- 
mez misiniz? Sizler de, ben de bütün içtenliğimiz- 
le içimizi dökseydik, kendimizden bile utanmadan 
kendimizi yazsaydık, yapabilseydik bunu, bu yaz- 
dıklarımız kendimize değilse bile birbirimize çok 
mu akıllı işi gelecekti?

o.'nun bölümünü kapamadan önce, yazıp 
bana gönderdiği öykülerden, yine hiçbir seçme 
yapmadan, gelişigüzel birini sunmak istiyorum:

benim gözümle -b ir yazar gözüyle- bakamazlar. 
Bu benim bakışımda, sonsuz bir acıma ve yardım 
edememenin umarsızlığı vardır.

On dosya dolusu mektubundan birkaçı
nı, kimi mektuplarından da bölümlerini yayınladı
ğım O.’nun bu akıl ve sinir hastalığının kökeni ne
dir? Niçin hastalanmıştır? Bu hastalık bir kalıtım 
mıdır? Yoksa kimi mektuplarında uzun uzun bana 
anlattığı çocukluğunda başından geçmiş kimi 
sarsıcı olaylar yüzünden midir hastalanması? Es
rar alışkanlığı mı? Kötü bir çevrede istemediği ve 
bitürlü benimseyemediği kimi edimlere zorlanma
sı mı? Sapık cinsellikler mi? Aile içi ve hiç sindire
mediği kimi olaylar mı? Yoksa bir beyin ya da si
nir zedelenmesi mi? Bunların hepsinin karmaşık
lığı da olabilir. Mektuplarında bana bunların anım- 
sayabildiklerinin hepsini anlatmıştır, işte böyle bir 
mektubu:

1943... Okula ilk başladığım yıl. Çatalca’da 
Perşembe günleri kurulan pazardan bir manda 
boşalmış. Okuldan eve döndüğüm yol üzerinde 
kalabalığımıza girdi. Bazı çocuklar mandayı gö
rünce kaçmışlardı. Bana, b ir de otobüsçü Edip’in 
oğluna manda tos ataraktan, bir de üstümüzden 
geçiyor... Kan kan kan... Uç ay baldırlarımda be
zeler çoğalıyor. Doktor "zafiyet" diyor. Bir yandan 
da sıtma çekiyorum. Gün aşırı nöbet tutuyor. Ki
min filan vız... İstanbul’da alınan röntgenimde, za
fiyetten bezeler görülüyor. Babam, yemiyor, bana 
yediriyor. İştahsızım. Yalnız birazcık et yiyebiliyo- 
rum. Neyse, bir yıl içinde babam beni toparladı. 
Osmanbey garajının tam karşısında, Nişantaşı'na 
giren yolun başında, çok yaşlı bir doktora gidiyo
ruz. Kendi muayenehanesinde hazırladığı bir şu
rubu veriyor. Hastanede çalışmıyor. İlaç, binlik ra
kı şişesine yapılmış, aynı kimin suyu; sarı sulu pel- 
teli bir şey. İçmek mümkün değil ama içiyorum. İki 
ayda hem sıtmayı kesiyor, hem de beni bir daha 
sıtma tutmuyor. Babam bir yandan bana et yedi
riyor. Ben o zaman et yesem, tüm baba akrabala
rında gizli b ir nefret duygusu seziyorum.
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Bunu sorarken sararmış, dudakları titremişti. 
Hastalığının başladığı günden şimdiye dek pek 
çok şey satmışlardı; babadan kalma halı, kilim, pi- 

٨٨؟  mangal, eldeğirmeni, daha da neler...

Bir daha sordu karısına:

_ Saat duruyor, değil mi?

Kadın,

_ Tabii duruyor, ٠ saati hep sakladım... Zaten 
satmaya kalksam, ه  saate kim para verir... dedi.

Adam,

_ Şu saati getirsene, dedi, görmek istiyorum.

Kadın, kocasının üzüldüğünü anlamıştı. Kalk- 
tı. Öbür odaya geçip çeğiz sandığını karıştırmaya 
başladı. Bitürlü saati bulamıyordu. Sonunda usa- 
٨/^ içeri seslendi:

_ Yok...

Adam,

_ Nasıl yok olur... diye öksürerek konuştu, 
yoksa sattın mı?

Kadın alınmıştı. Sandığın içinden eline ne ge- 
çerse teker teker dışarı çıkarmaya başladı: Bohça- 
lar, hamam tası, şişeler, kavanozlar, hepsi dışarı 
çıkmıştı. Kadın, çıkardığı şeylerin içlerini birer birer 
açarak saati aramaya koyuldu. من؛/و/ن  bulamıyor- 
du. Gözü, sandığın dibindeki para çantasına ilişti. 
Hemen uzanıp aldı. Çantayı açınca saati gördü. 
Çok sevinmişti. Sandığı doldurmayı bırakarak ko- 
casının yanına koştu.

_ İşte, buldum...

Adam, sevinerek saati karısının elinden aldı. 
İnce bir ter sırtından belkemiğine doğru iniyordu. 
Birara gözgöze geldiler. Kadın yeniden sandığını 
toplamaya او؛؛'ا '. Adam, elindeki kolsaatine baka- 
rak düşündü. ^ ٧ saati aldıktan beş yıl sonra has- 
talanmıştı. Karısı, ٠٨٧٨ hastalığı yüzünden gün 
görmemişti. Geride kalan onyedi yıllık hastaneler

SAAT

Odanın içinde birkaç parça eskipüskü eşya- 
nın ortasında oturuyordu. Elinde kalın bir cam 
bardak vardı. Kesik kesik öksürüyordu. Kapı açıl- 
dı. İçeri karısı girdi. B iran bakıştılar. Sonra kadın,

_ İlacını getirdim, iç! Dedi.

Adam yüzünü buruşturdu. İlacı içmek istemi- 
yordu.

ء  İstemem... dedi.

Kadın, ©٨٧٨ sözünü duymamış gibi, ilaç şişe- 
sinden yemek kaşığına yeteri kadar koyup eliyle 
ağzına uzattı. Adam isteksiz isteksiz içti. Kadın 
elindeki işi bitirdikten sonra bir köşeye yığılır gibi 
oturdu. Yün örmeye başladı. Odada çıt yoktu. 
Adam bir sigara yaktı. Sonra dalgın dalgın gözleri 
tavanda düşünmeye başladı. Gençliğini, çocuklu- 
ğunu düşünüyordu. $ه س  evliliğini, belediyeye 
girdiği günü hatırladı. Tavandan indirdi gözlerini, 
konsolun üzerindeki ilaç şişelerine baktı. Birden 
sigara izmaritinin parmaklarını yaktığını duyarak 
doğruldu. İzmariti tablaya bastırıp bir sigara daha 
yaktı. Derin derin içine çekiyordu. Yine dalmıştı. 
Evliliğinin ilk günlerinde karısına aldığı kolsaati ak- 
lına geldi, o  saati bedestenden, ama artırmasızbir 
turistten almıştı. Kadın saatinden çok erkek saati- 
٨^ benziyordu. Bu saati o günlerde hep bu koca- 
man, göz dolduran yönüyle beğenerek almıştı. 
Karısı da saati çok beğenmişti. Ama koluna tak- 
mazdı. Sandığının bir kıyısında saklıyordu. Adam 
birden sordu:

ب  Saat nerde?

Kadın, yün örgüsünden başını kaldırmadan,

$ Hangi ب ة؛ و ? Dedi.

Canım şu senin kolsaatin, hani ilk evlilik 
günlerimizde bedestenden bir turistten aldığım 
saat...

Kadın başını örgüden kaldırdı.

ب  Neden sordun?
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Gün ışığı yavaş yavaş odadan çekiliyor, dışar
dan gelen çocuk sesleri çekilen günle birlikte aza
lıyordu. Kadın yemek tepsisiyle odaya girdi. Adam 
oturduğu yerde uyukluyordu. Karısı yavaşça ses
lendi:

_ Hadi, yemek yiyeceğiz...

Adam gözlerini açtı, doğruldu.

Kadın,

_ Ellerini bir yı kay iver... dedi.

Adam yanıt vermeden dışarı çıktı, ayakyoluna 
girdi. Pijamasının düğmesini çözerken, sımsıkı yu
mulmuş elinde saati gördü. Geriye dönüp karısı
na,

_ Al, dedi, al da yine sandığa koy... Ama ister
sen koluna tak, sana yakışır gene...

Karısı gülerek saati aldı, iki memesinin arası
na sokuşturdu. Adam yeniden ayakyoluna dön
düyse de bişey yapamadı. Ellerini yıkayıp odaya 
geldi. Yemek yemeye başladılar. Kadın,

_ Yarın camcıyı çağırır, camı taktırırım... dedi.

Adam yanıt vermedi. Geviş getirir gibi lokma
sını ağır ağır çiğniyordu.

Yemekten sonra adam sigara yaktı. Derin bir 
soluk çektikten sonra bir süre kırılan aynanın 
önünde yüzüne baktı, gülümsedi. Karısına seslen
di:

_ Bu yüzümü sanki bir yerde görmüş gibi
yim... Polis görse korkar yüzümden. Hele çocuk
lar sokulmaz bile... Yoksa sen de korkuyor mu
sun? Korkma, yüzüm çok değişti ama yine benim 
yüzüm...

İki saat kadar yine konuşmadan oturdular. 
Sonra ikisi de yattı. Adam, tahta kerevetin üzerine 
kıvrılmıştı. Kadın, bitişikteki odada, çeğizlik karyo
lasına geçmişti.

Gece biraz yağmur yağdı. Kadın, yağmur se
sini duyunca kalkıp kocasının üstünü örttü. Adam

de uzayıp giden yaşantısını düşündü; eriyip giden, 
çocuksuz onyedi yıl... Yine gözleri konsolun üze
rindeki ilaç şişelerine takıldı. Ne çok şişe birik
miş... Bir saate, bir şişelere bakıyordu. Saati elin
den bırakamıyordu.

Elini yüzünde dolaştırdı. Sakalı uzamıştı. Tıraş 
olmaya üşeniyordu.

_ Tıraş olacağım... diye seslendi karısına.

Kadın yanıt vermedi. Adam konsolun çekme
sinden tıraş kutusunu çıkardı. Bunları da evlenir
ken almıştı.

Yüzünü sabunlayıp sakallarını köpürttü. Tıraş 
makinesini daha sürer sürmez yüzünü kesmişti. 
Sinirlendi. Kendini toparlayıp tıraşını sürdürdü. Eli 
her iniş çıkışta yüzü yeniden kesiliyordu. Tıraş ol
maktan vazgeçti. Sabunlu yüzünü havluyla silip, 
havluyu fırlattı. Konsolun aynasına baktı; yüzünün 
bir yanı sakallı, bir yanı sakalsız görünüyordu. İki 
sigara yırtarak tütünlerini yüzünün kan akan yerle
rine bastırdı. Şimdi aynada daha da acaip görünü
yordu. Bir süre öylece aynaya baktı, sonra konso
lun üstünde eline geçen şişeleri pencereye fırlat
maya başladı. İlk şişeyi fırlatışında pencerenin ca
mı kırılmıştı. Şişeleri dışarı atıyordu. Kırılan camın 
şangırtısıyla karısı yanına koştu.

_ N ’oluyor?

Adam yanıt vermedi, şişeleri atmayı sürdür
dü. Şişe kalmayınca konsolun üstündeki aynaya 
saldırdı. Sağ yumruğunu aynaya balyoz gibi indir
di. Ayna ortasından kırılmış, boydan boya örümce 
ağı gibi çatlaklar yayılmıştı. Adamın elinden oluk 
gibi kan akıyordu. Karısı, kerevetin üzerindeki yas
tığın kılıfını çıkarıp adamın eline sardı. Kan bezin 
üzerine yayılıyor, kanın kızılı gitgide beyazı kapatı
yordu. Adamın eli karısının elinde, bir süre bakış
tılar. Sonra adam çözülür gibi oldu. Derin derin 
solunarak kalktığı yere oturdu.

Kadın,

_ Tıraşını ben tamamlayayım, ama şimdi ke
sikler var, sonra yaparız... dedi.

2 7 1_______
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yön verebileceğini ve ه/؛ا م أ ف ' yapılmasını yazmış- 
tim. Bana cevap olarak, oğlunun trafik kazası ge- 
girdiğini, kendisinin de köye çıktığını yazdı. Ben 
de tekrar, kazai sorunun iki kazayı bir araya getir- 
diğini, köye çıkışının nedeninin de, işsiz köylünün 
kentlere akın etmesi sonucu olabileceğini yazarak 
bana bir yazarlık iş! bulmasını istedim. Cevap ola- 
rak, buna karışmayacağını yazdı. الو  adamın gö- 
rüşlerini ،/e üslubunu çok beğeniyordum. Cumhu- 
riyet döneminde onun gibi bir tarihçi yetişmemiş- 
tir. Allah rahmet eylesin. (...)

Bu mektubundan ddrt gün sonraki 
10/6/1977 tarihli uzun mektubundan bir bölüm:

Abicim. Başka mektup yazmayacağım. Biz 
Şevket Süreyya Aydemir'le, Sümerbank’ın o tarih- 
 -e elliikibuçuk liraya sattığı yazlık fakat altı lastik ta؛
banlı ayakkabıların kenarlarını dikişli olduğundan 
içine الك girdi, ikibuçuk lira, fazla bir maliyetle bu- 
nun önlenebileceği, fakat yazın lastik tabanlı ayak- 
kabının nasıl giyileceği konusunda da yazıştık... 
Ben plüokrat olduğunu yazıyordum. Çoğulcu de- 
mokrasinin çokçusu olarak demokratik... (...).

27/6/1977 tarihli mektubu:

Muhterem abicim. Sizi bir daha hiçbir şahsi 
işim için rahatsız etmeyeceğim. Beni bu seferlik 
bağışlamanızı rica ediyorum. N ’olursunuz, beni I. 
İle evlendirin. Size namusum üzerine söz veriyo
rum ki, ömrünün sonuna kadar hergün çoğalan bir 
sevgiyle seveceğim. Her sözünü dinleyeceğim. 
Ne derse o olacak. Size yalvarıyorum, benimle ev
lensin. Allahaşkına abicim benimle evlenmesi için 
O’na söyle. İnan ki O ’nu çok seviyorum.

Raporu alır almaz sana getirip elini öpece
ğim. Sen ve M. Nikah şahidim olun.Saygılar

Not: Artık zehiri bıraktım, ağzıma koymuyo
rum.

30.6.1977 tarihli mektubu:

derin uykudaydı. Rüyasında, karısına bedestende 
artırmasız olarak bir turistten kolsaati alışını görü
yordu.

Kadın, ezan sesiyle uyandı sabahleyin. Mut
fağa gidip ocağa çay koydu. Kocasının yanına 
geldi. Adam arkası dönük yatıyordu. Kadın ona 
sevecenlikle baktı. Yeniden mutfağa dönüp kay
nayan çay suyunun önünde bir süre dalgın durdu. 
Sonra çay bardaklarını, şeker kutusunu ve iki kaşı
ğı tepsiye koyup çaydanlıkla adamın yanına dön
dü. Tepsiyi masaya bıraktıktan sonra yavaşça ke
revete yaklaşıp eliyle kocasına hafifçe dokundu.

_ Hadi kalk, çay hazır...

Adam yanıt vermemişti. Bir daha dokundu.

_ Hadi, çay hazır...

Adamdan yine ses çıkmadı.

Kadın, elini adamın sırtına dokundurunca ir
kildi. Şaşırdı. Sendeledi. Kocasını arka üstü çevir
meye çalıştı. Birden boşandı, bir süre öylece ağ
ladı. öbür odadan temiz bir yatak çarşafı getirdi, 
boydan boya adamın üstüne örttü. Bir yanağı tı
raşlı, bir yanağında kesik izleri olan kocasına bakıp 
kaldı.

Bu öyküde ben hiçbir değişiklik ya da düzelt
me yapmış değilim. Salt, konuşmalardan önce 
(—) çizgi işaretlerini yerlerine koydum. Bu öykü 
size ne anlattı bilemiyorum ama, sanıyorum ki, 
"Benim Delilerim''den O.’nun hastalığı sizi de 
üzünçlerle dolu bir duyguyla uzun uzun düşündü
recektir.

Okurlarımı O.’nun dünyasına sokabilmek 
için, bendeki yüzlerce mektubundan bikaç bölüm 
daha sunmak istiyorum:

6/6/1977 tarihli mektubundan:

"Abicim. Yazmayı unuttum. Ben Şevket Sü
reyya Aydemir'le tekrar mektuplaşarak, ona, ara 
seçimlerinin anketli olarak devlet planlamasına

ل28
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“  Vakıf çocuklarımın 
dünyaya, insanlara, olaylara 
eleştirel gözle bakmalarını 
istiyorum.

Benim söylediklerimi, büyük diye 
tanıdığınız başkalarının sözlerini de ille 
benimsemek zorunda değilsiniz.
Sözlerimin yanlış bulduğunuz, herhangi 
nedenle benimseyemediğiniz yerleri varsa 
ya da tümüne karşıysanız açıkça söyleyin, 
tartışalım, Salt benim değil, hiç kimsenin 
sözünü olduğu gibi benimsemek zorunda 
değilsiniz. Kim olursa olsun, ne kerte 
büyük sayılırsa sayılsın herkesin sözünü, 
davranışını, tutumunu, yazısını gerekli 
bulduğunuzda eleştirmelisiniz. Salt 
insanları değil, gelenekleri, tabuları, 
yasaları, görenekleri, verilmiş yargıları, her 
şeyi eleştirmelisiniz. Eleştirmek, her zaman 
haklı olduğunuz anlamına gelmez. Ama bir 
şeyi, eleştirdikten sonra benimserseniz, 
neyin, niçin kabul etmiş olduğunuzu 
bilirsiniz. Eleştirinin amacı eleştiri değil 
doğruyu bulmaktır. Eleştiri olsun diye 
eleştirmek,yani her zaman, her yerde ne 
olursa olsun ille de eleştirmek alışkanlığı, 
bilgiçlik taslama biçimine gelebilir. Bunu 
önlemek için de, özeleştiri ve özdenetim 
gereklidir. "

Aziz Nesin

Abicim. Oturduğumuz apartmanın giriş kapı
sının camına bu şiiri yapıştırmışlardı. Sonra bir tır
nak şiiri ordan kazımış. Çok beğendiğim için ez
berime almıştım. Size yazıyorum:

Gblge Dergisinden:

Çığlık içimde düğüm 
Çığlık gözümde yaş 
Bekle çocuğum 
Yeni bir dünya için 
Verdiğim Savaş

1983 yılı ortalarına dek mektupları geldi. Bir 
süredenberi ©’ndan mektup almıyorum. Aradabir 
bikaç ay mektup yazmadığı olur, sonra da mek- 
tup bombardımanına başlar, □ilerim ki yine byle 
olsun... Çoktanberi mektup alamadığım için me- 
rak ediyorum.

Bu yazıyı bitirdiğim gün gelen mektubunda 
şunlar yazılıydı:

Pavolس  
Pavol kanal faciasıyım 
Falik kanal 
Tövbe tövbe 
Hastanelerden tür 
Hem türemen 
Tarak dişlek kemahtar 
Ya sen kalk ehil 
Ya ehl-i vatan

BAĞIŞ VE KATKI İÇİN NESİN VAKFI 
PK 5, Çatalca-istanbul
Tel: (949 60 783 -  50 60 783 - ه-212) 783 63 59   
Fax: (90-212) 783 63 58 
http://ankara.ada.net.tr/nesin-vakfi/index.html 
e-posta: nesinvakfi@turk.net
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tutunamamak
Hüseyin KURNAZ

tutunamıyorum sevinçlerinize
kim gömecek sıcak akşam üstü bu serçe ölüsünü
köpek havlamalarıyla büyüyen yalnızlığınızın sonunda
hangi tanrı hatırlayacak sizi
bakın altın eskiyor engin deniz diplerinde
susuzluk büyümüş
dev bir makineye benziyor konuşmalarınız 

bilir misiniz sizden ayrılırken aldım yanıma 
en ağır nöroleptiklerl
gazete sayfalarını süsleyen resimlerinizden çaldım düşlerinizi 
attım meczup falcıların önüne 
şifreleri çözülmüş kimliklerinizi 

tutunamıyorum sevinçlerinize 
bakamıyorum gece ayazlarında tiner çekip 
kendine sığınan çocukların yüzlerine 
oysa o yüzler sayrılı geçmişinizde her daim 
napalm bombası kadar ağır 
asit yağmurları gibi kirli 

artık tutamazsınız beni
artık ben bundan böyle ölü zenci tenlerine sığınırken
çiçekler taşıyacağım durmadan
kimsesiz kadınlar mezarlığına
ve birgün çekip gideceğim
günlerden güne telaşla başlayacağım
bir gün

■ Hamzallı Köyü, Nazilli,
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çocukluğum
Hüseyin KURNAZ

derin bir labirentti çocukluğum 
en uzak uçurumlardan gelirdi 
sihirli değnekleriyle kahramanları masalların 
sanki orada oyunlar en gizli bulmacalarıydı hayatın 
ben ki körelmiş kuyulardan çekerdim 
belleğime kazınmış marşlarını çocukluğumun

umut yoktu
dağ başlarına serpilmiş bulutlardı umutlar 
umutlar bur kuğulu göldü 
her daim eksilen suları

ben sahipsiz tablolar biriktirirdim çocukluğumda 
insin diye avluma sonsuzdan gelen yağmurlar 
geçip gitsin diye terkedilmişliğim 
gölgelere sığınan terkedilmişliğim

hayal yoktu
derin bir labirentti çocukluğum

311________
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Kısa süre önce yitirdiğimiz
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 

Emekli Öğretim Üyesi, Türkiye Grup Psikoterapiler¡ Derneği Başkanı ve 
Psikodrama’nın ülkemizde kurumlaşmasını sağlayan sevgili hocamız

Prof. Dr. Abdülkadir ÖZBEK’İ sevgiyle 

hürmetle anıyoruz.، ،Keramet hırkadadır, 
taçta değildir.

Keramet nardadır, 
saçta değildir.

Her ne arar isen, kendinde ara.
Kudüs ’te Mekke ,de

HACI BEKTAŞ VELİ

şizofreniden 
etkilenen herkese çağrı!

/  Dergimizin okum ve yazarı ile bir bütün olduğunu düşünüy-
oruz.

/  b irb irim izden öğreneceğimiz çok şey olduğuna inanıyoruz. 
/  Ş izofreni ile ilgili tü m  soru la rı/sorun ları 

bize yazabilirsiniz.
/  Derg imiz 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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sizofr
YOLCULAR BİR BİR
Kıyıda köpük ٠

Kumsalda güneş sarı 
Güzel yüzlü çocuk 
Gökte göçen gün 
Sabah yıldızında bir göz 
Ufuktan geçen gemi 
Söğüt dalında deniz 
Dümende çıplak başlı biri 
Yolcular bir bir

Yürüyen sabah yıldızı 
Denizde söğüt dalı 
Uykuda yolcular bir 
Dümende çıplak başlı denizci 
Günde kaybolan sarı 
Yolcular bir denizci bir 
Bütün gece yürümüş gemi 
Uçsuz bucaksız şimdi gün 
Gök sarı 
Deniz mavi 
Yolcular bir bir 
Göçüyor gönülde sonsuz 
Kumsalda güzel çocuk

٠ Gölge yatsı
Gece serin 

ocuk uyumakta*؟Kumsald£i 
Denizde söğüt dalı 
Dümende şimdi 
Rüyada 
Yolcular bir bir

AstraZeneca’nın Katkılarıyla
O R G A N I

YAZ 2000 • YIL 1 •  SAYI 3 • ANKARA

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

YAKINLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ


