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“ev ödevi” :
şizofreni damgasını 
nasıl yok ederiz?

Haldun SOYGÜR

demeğe ücretsiz sunulan Okuyanus yayınlarının 
güzel kitapları ile ödüllendirdi.

Bu sayımızın kapağında yer alan çalışma da, 
projenin ürünlerinden biri:

Renk renk alımlı kalemler, b ir kutunun içinde.

Kutunun dışında kalmış ucu kırık bir kurşun 
kalem.

Dünya Sağlık Örgütü’nün "Dışlamayın, ba
kım ve tedavi için yüreklendirin" sloganının 
görsel söylenişi.

Bu duyarlı çalışma, Egemen B erköz’ün bir 
şiirinin son dizelerini anımsattı bana:

"Senin adın susm ak olsun kurşun kalem

İnsanları sen sus"

Dergimizin bu sayısında yayımlanan bir mek
tup  var.

Mektup, M ersin’den şizoaffektif psikoz tanısı 
ile tedavi gören genç bir okurum uzdan geliyor.

Şöyle d iyo r arkadaşım ız m ektubunda:

Bir süredir şizofreniye ilişkin damga ve ay
rımcılığı azaltm a/yok etme amacı doğrultusunda 
çaba sarfediyoruz.

Toplumun değişik kesim lerini bu konuda bil
gilendirmeye çalışıyoruz.

Bilkent Üniversitesi Grafik Bölümü 4.sınıf öğ
rencileri.

Pırıl pırıl, yaşamlarınının başında gencecik in
sanlar.

Geleceğin tasarım cıları, akadem isyenleri, 
reklamcıları...

Gençler, şizofreni ve dam galanma konulu sı
nav projesi bağlamında onbeşgün boyunca ho
caları sevgili dostum uz Cengiz Gürer’in öncü lü
ğünde şizofreniyi ve şizofreniyle ilgili dam galan
ma sorununu düşündüler, kafa yordular.

Sonuçta ortaya değerli ürünler çıktı.

Hepsini çok sevdik.

Derneğimiz, emekleri için onlara şükran duy
du ve bir başka dost Dr.Cem M um cu tarafından

3 !_______________
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Şizofreni, her an saidırabilecek tehlikeli bir 
akıl hastasının hastalığıdır.

Çalışmaya başlamadan önce bu tarzda yan
lış bilgilere sahip olan öğrencilere şizofreni konu
sunda üç saatlik bir sunum yapıldı, doğru bilgi 
edinebilecekleri bir okuma listesi verildi.

Projenin bitim inde, öğrencilerin bu konudaki 
bilgi donanımlarının arttığını ve bakış açılarının 
değiştiğini yansıtan en güzel kanıt, ortaya koy
dukları ürünlerdi.

Buna ek olarak şizofreni konusunda yeni
den tanım getirmeleri istendiğinde gelen yanıtlar 
doğru bilgiler içeriyordu.

Örneğin, bir öğrencinin yazdıkları şöyleydi:

"Beyindeki bazı biyolojik değişiklikler so
nucunda algıda seçiciliğin ortadan kalkması 
ve kişinin kendine özgü bir dünya yaratması".

Bir başkası:

"Eğer bir gün bir şizofreni hastası ile kar
şılaşırsam ya da bir akrabam ın başına böyle 
bir şey gelirse ne yapacağım ı biliyorum: ona 
herkes gibi, herhangi biri gibi davranacağım  
ve saygı göstereceğim ".

Damgalamayla mücadelede küçük ölçekli bir 
girişimdi bizim yaptığımız. Sözcükler ya da ku
ramsal farkındalık yetmiyor.

Eylem gerek.

Hayatı dönüştürmeye dair her şey emek ve 
çaba istiyor.

Bunun bilincindeyiz ve çalışıyoruz.

Daha yapacak çok iş var...

Hepimize ev ödevi: Ruh hastalığı/şizofreni 
damgasını yok etmek için başka neler yapabiliriz?

"Bizler farklı insanlarız. Normal insanların his
setmediği duyum sam alarım ız, düşüncelerimiz 
var. İnsanlık bir renkler cümbüşüyse, bizim  
renklerimizi neden görm ezden gelirler".

M ers in li genç okurla, Bilkentli genç tasarım 
cı bizim derginin kapağında buluştular.

Ne güzel. Biz de dergi böyle İşlere yarasın is
temiştik!

Projeden doğan diğer ürünleri de hem sergi
lemeyi düşünüyoruz, hem de şehrin dört bir yanı
nı afişlemeyi...

Proje öncesinde öğrencilerle ve sorumlu öğ
retim üyesiyle bir araya geldik.

Önce onların bu konuda ne ölçüde bilgi sahi
bi olduklarını anlamak amacıyla, şizofreni ile ilgili 
neler söyleyebileceklerini sorduk.

Yanıtlar çok ilginçti.

Gerçekten b irçok yanlış bilgiyi, önyargıyı içe
ren yanıtlar olduğu gibi az da olsa şizofreniyi doğ 
ru tanımlayan yanıtlar da vardı.

Özellikle şizofreniye dair yanlış bilgilenme ve 
önyargıları yansıtan yanıtlardan birkaç örnek ver
menin yararlı olacağına inanıyorum.

İşte yanlış yanıtlardan bazıları:

Şizofreni ç ift kişilikli olmak, kendini b ilm e
mektir.

Şizofreni saplantı ve kişilik çatışmasıdır.

Şizofreni zamanın lineer yapısının kırılması, 
algının bağımsızlaşmasıdır.

Şizofreni amnezidir.

Şizofreni b ir kişilik bozukluğudur.

Şizofreni tedavisi olmayan bir hastalıktır.



Şizofreni yazıları, güz 2001, yıl 2, sayı 4 ٢

inceleme

bir ‘tanı’şıklık aracı 
olarak duygu 
ifadesi kavramı ve 
Camberwell aile 
görüşmesi

Kemal KUŞÇU*

rüşme. Biz de o meraklı araştırıcıların kapı arala

rında, bir kent varoşunun misafir odalarında unu

tulmuş, bir kenara bırakılmış hikayeleri merakla 

dinlemelerine olan saygımızla onların mahallesi

nin adını kullanıyoruz. Ama isterseniz siz yeni bir 

isim verin, Cam berwell’ ¡ çıkarın ve mahallenizin, 

kentinizin, kurumunuzun ismini yerleştirin yerine. 

Önemli olan hangi isim altında değil nasıl bir niyet 

ve ne tü r bir merak zeminde yürüdüğünüz.

George Brown o günleri anlatırken Casta- 

irs’ in (Londra Psikiyatri Enstitüsünün o dönem de

ki sosyal psikiyatri birim inin direktörü) meraklı bir 

grup genç araştırmacıyı nasıl bir araya getirdiğini 

bana heyecanla anlatmıştı. Rutter (sonrasında 

gelişim psikiyatrisinin en temel isim lerinden biri 

o lacak ve enstitünün başına geçecek), W ing ( psi

kiyatrik değerlendirmeyi ob jektif kriterler zemini

ne taşıyacak), Brown (ileride yatkınlık kavramının 

sosyal zeminini aydınlatmaya yönelecek antrapo- 

lojiden yeni mezun olm uş bir sosyal bilimci) ve d i

ğerlerinin öznel bir yaşantıya karşı duyulan sam i

mi bir merakın izini sürmeye başladıkları o dö 

Duygu ifadesi kavramı ve Camberwell Aile 

Görüşmeleri konusunda bir metin o luşturm a tek

lifi birkaç güçlüğü beraberinde getiriyor: Bunlar

dan ilki bakım vericilerin, şizofreni tanısıyla izle

nen yakınlarıyla beraberliklerindeki duygu ifadesi 

düzeylerinin geçm işte bazen aşırı bir yoruma uğ

ramasının yarattığı ön yargı.Böylece bakım verici- 

liğin tümü olağan olan yaşantılarının bir tü r pato

lojik tepki aralığına sıkıştırılması. Eleştirel bir ifa

denin, aşırı duygusal meşguliyetin hastalığın sey

rine ilişkin etkilerini bakım vericilerin üzerine yıkıl

ması. İkincisi ise Camberwell Aile Görüşmesinin 

kültürel ve kişisel olandan ayrışarak şizofreni sü

recini dar bir çerçevede incelediği kanısı. Bu ne

denle duygu ifadesi kavramı çerçevesindeki uğ

raşımızı paylaşmadan önce bakım vericilik gün

demine yönelen bu merakın kısa tarihçesine göz 

atmakta yarar var

isterseniz bir an için Camberwell kelimesin

den başlayalım Güney Londra ’nın bu emekçi m a

hallesindeki hasta yakınlarının hikayelerinden 

başladığı için bu mahallenin adıyla anılıyor bu gö

" Uzman Dr., Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul.
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bervvell Aile Görüşmesinde göze çarpan ilk yan. 

Bu mesafe anlatıyı da gerçekliğe, olduğu gibiye, 

davet ediyor. Bu duygu ifadesi kavramındaki 

önemli bir m etodolojik arayışa denk geliyor; aile 

ile bir tü r söyleşiyi başlatmak. Dertleşme ile anla

ma arasındaki ince sınırda bir bilimsel soruyu ta 

kip edebilmek, bakımverici dünyasının anlaşılma

ya çalışıldığı bir uğraşı içinde öne çıkıyor.

Bizleri bu görüşm ede etkileyen noktalardan 

bir diğeri ise görüşmenin serbest bir anlatıya da

yanması; başvuran yakınlarının yönlendirilmeden, 

kesilmeden sadece kendilerine ait olan hikayeyi 

dillendirmeleri. Beraber çalıştığımız arkadaşlar 

Cambervvell Aile Görüşmelerini yapmadan şizof

reniye bağlı yaşantılar içinde olanı biteni anlama

nın çok güç olduğunu iletiyorlar. Bir çok aile için 

böylesine serbest bir anlatı içinde kendi deneyim

lerini dile getirmek kliniklerin yoğun işleyiş içinde 

çok da sık karşılaştıkları bir durum değil. Üstelik

te bu sefer sadece onların değil klinik çalışanları

nın da onlardan öğrenecekleri olduğu bir anın 

oluşmasına da denk geliyor bu görüşme. Tüm 

bunlar bir - bir buçuk saatlik uzun bir anlatı içinde 

gelişiyor.O lduğu gibi yaşantının dinlenmesi aslın

da psikiyatri genelinde bir süredir çok da yakınlık 

görmeyen bir tarz. İnsan hikayesi içinde psikiyat

riyi b ir tü r etnografik uğraş kulvarında ele almaya 

davet eden bir yöntem  Cambervvell Aile Görüş

mesi. Bizler ise bu görüşm e içinde dinlemeyi öğ

reniyoruz soluklanıp, kısa sessizlikleri bekleyip, 

yeniden dinlemeyi.

D inleyebilmek bizim için iki noktayı berabe

rinde getiriyor: İlki bakımvericiliğin duygu ifadesi 

dünyasının doğal zenginliğini anlayabilmeyi. Gö

rüşme içindeki serbest anlatı insan karşılaşması

nın doğasının görünen ve görülmeyen yönlerinin

nem, hastanelerden eve başlayan yoğun akımın 

ilk kez evden hastaneye dönüşle karşılaştığı za

mana denk geliyordu. İlaç tedavilerinin ilk heye

canı ardından yinelemelerin ve hastaneye yatışla

rın artması belki de sıradanmış gibi duran bir so

ruyu öne çıkardı. Yeniden kuruma dönüşün sıklı

ğı ve biçim i şizofreni sürecinin anlaşılması önem 

li b ir bilimsel ihtiyacı belirledi. Bu yazıyı o luşturur

ken böylesine geniş bir sorunun cevaplandırılma

sındaki eleştirel noktalara cevap olmaktansa, 

Camberwell Aile Görüşmesi eşliğinde şizofreninin 

aile ve bakımverici hikayesine yolculuğunun b i

zim çalışmamızı hangi noktalarda etkilediğini an

latmaya gayret edeceğim.

Bir çoğumuzu heyecanlandıran ilk noktanın 

yukarıdaki bu mütevazi merak olduğunu söyle

meliyim. Bir insan deneyim inin söyleşi zemininde 

dile getirilmesi ve üzerine düşünülebilir bir soru 

şekline girmesi bizlerin yaptığımız işin içindeki 

günlük meraklarımızı daha da görünür hale getir

di. Bir anlamda uğraşımız için bir biçim  o luştur

muş olduk. Görünen ve neredeyse sıradan bir so 

runun böylesine çok yönlü bir düşünce yolcu lu

ğunun başlangıcını oluşturması özelikle ailelerle 

çalışan arkadaşlarımız için uzun süredir aradıkları 

bir başlangıcı oluşturdu

Bu olağan soru tahm in edileceğinden çok 

daha derin bir duruşu kapsıyor; Görüşmenin için

deki ilk soru yalın ve bir o kadar ince bir aralıkta 

duruyor: ‘ İzninizle s iz e ................rahatsızlığı ile ilgi

li sorular sorm ak istiyorum ......Oğlunuzun/Kızını

zın rahatsızlığı nasıl başladı ? Burada sayın Nu

ray Karancı’nın çevirisinin de hakkını vermek ge- 

rekiyor.Görüşmenin her şeyden önce dertli bir 

hanenin mahrem dünyasına girişteki bu izin ta le

bi, bu görüşmenin üzerinde kurulduğu yaşantıla

ra gerçek mesafesini belirliyor. Bilimsel bir mera

kın mahremiyetle karşılaştığı yerdeki uzlaşı Cam-
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rin duygu ifadesi kavramı zeminindeki çalışmamız 

bizim ailelerin hikayelerine yakınlaşmamızı sağla
dı. Bizler için şizofreninin klinik takibini ‘tanı’ me
safesinden ‘tanı’şıklığın serbestleştiren aralığına 

taşıdı. Birçoğumuzun şizofreninin yanlızca açıkla
nabilecek bir olgu olmadığı aynı zamanda anlaşıl
mayı bekleyen bir insan deneyimi olduğunun 

farkına varmamıza neden oldu. Geçmişteki tüm 

merak birikimine rağmen fark edilmeyi bekleyen 

bir çok nokta hala ailelerin ve başvuranların anla
tılarında anlaşılmayı bekliyor. Ve tüm bunlar yal
nızca sade ama bir o kadar da güç iki eylemi bek
liyor: Sormak ve dinleyebilmek.

zenginliğini ve şizofreni sürecinin ailelerin günlük 

yaşantılarına ne şekilde süzüldüğünü anlamamızı 
kolaylaştırıyor. Böylece klinik tanının gerçekte bir 
insan halini barındırdığını her seferinde bize hatır
latıyor. Camberwell Aile Görüşmesi ile ilgili ikinci 
nokta ise kliniklerdeki karşılaşmalarımızı bir klinik 

karşılaşmanın ötesinde insani zemine taşımamıza 

vasıta olması. Bu bir tanının salt klinik kriterlere 

değil de hayatın içinde birçoğumuzun gözünden 

kaçan detaylara gizlendiğini görebilmeyi kolay
laştırıyor.

Kuşkusuz her paradigma kendi yöntemini 
de ve buna bağlı eleştiriyi de beraberinde getiri
yor. Ancak kendi içinde her paradigma aynı za
manda bir merak hikayesini de barındırıyor. Bizle-
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haber/yorum

“değişim yaratmak
ruhsal bozukluklarla ilgili 
ayrımcılığın ve 
damgalanmanın yıkılmasını 
amaçlayan bir toplantının

özeti
Dr. inci Özgür İLHAN*

nunda yapılan atelye çalışmalarıyla yürütüldü. 

Konferansların yapısı ve içeriği konuyla ilgililerin 

(gazeteciler, politikacılar, hasta dernekleriyle ilgi

liler gibi) bakış açılarından hareketle belirlenmişti 

ve strateji ve taktik  oluşturm aya yönelikti. Atelye 

çalışmalarını her ülke kendi grubuyla yürüttü ve 

bu çalışmaların sonunda oluşturulan eylem plan

ları toplantının son gününde ayrı ayrı sunuldu.

Toplantının içeriğinin bir özeti

Açılış konuşm asında top lantın ın  başkanı 

"Avrupa Ruh Hastaları Aileleri Birliği Federasyo

n u n d a n  Psk. Lennart Lundin, İsveç’in konuyla il

gili deneyim inden örnek verdi. "İsveç Şizofreni 

Dostları Derneği"nin 1978’de, ruhsal hastalıkların 

toplum sal yönlerinin görmezden gelindiği, hasta 

ve ailesinin tedaviyle ilgili görüşünün sorulmadığı, 

aile üyelerinin sesinin politika alanında duyulm a

dığı bir atm osfer içinde oluşturulduğunu belirtti. 

Bu dönem de tüm  ülkede kendine-yardım grupla

rı oluşturularak genelde ruh sağlığı, özelde şizof

reniyle ilgili b ilg ilendirm e etkinlikleri sürdürülm üş

22-24 Haziran 2001 tarihinde, İsviçre’nin Zü- 

rih kentinde, "Değişim Yaratm ak" olarak çevrile

b ilecek bir başlık altında ruhsal hastalıklarla ilgili 

destek toplulukları temsilcileri b ir araya geldi. 

Toplantının amacı, ruhsal bozuklukların toplum sal 

yönüyle ilgili o larak hasta destek topluluklarının 

basın ve politikacılar aracılığıyla ne gibi etkinlikler 

yürütebileceğini ve bu etkinlikleri nasıl gerçekleş

tirilebileceğini belirlemekti.

Top lan tıya  k a tıla n la r T ürk iye ’yle b irlik te  

Suudi Arabistan, Mısır, Cezayir, İsrail, Güney A f

rika Cumhuriyeti, Slovenya, Slovakya, Litvanya, 

Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Romanya 

ve İsrail’den gelen hasta destek toplu lukları/der

nekleri üyeleriydi. Dikkati çeken bir ayrıntı Türki

ye ’den gidenler dışındaki toplu luğun büyük bir 

kısmını hekim olmayanların oluşturmasıydı.

Benim dışımda Türkiye ’den katılanlar Prof. 

Dr. A lp Üçok, Dr. Aslıhan Polat, Doç. Dr. Koksal 

A lptekin, Yard. Doç. Dr. Ayşen Esen Danacı ve 

Doç. Dr. Mustafa Yıldız’dı.

Program her günkü konferans dizisinin so

* Uzman Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara.

__________)8
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ruhsal bozukluklarla ilgili o lumsuz yargılar ve 

damgalanma sorununun çözüm ünde basından 

hangi yollarla ve nasıl yararlanılabileceğiyle ilgili 

öneriler verdi. Başta basının dikkatini çekmek ge

rekiyordu. Bir şeyin haber olabilmesi için gerekli 

öğelerin, olayın/olgunun toplum un ne kadarını il

g ilendirdiği, gündemle ilgisinin olması, yakın ta 

rihli olması, net olması ve öykülendirilm esi o ldu

ğunu belirtti. Tek bir öyküden çok bir basın kam

panyasının daha etkili olduğunu vurguladı. Bu ko

nuşmayı tamam lar nitelikte sayılacak biçim de 

Güney Afrikalı gazeteci Scarlett McGwire basın 

toplantıları ve demeçlerinden önce bir anahtar 

mesajın oluşturulmasından başka ulaşılmak iste

nen kitlenin, dilin, verilecek örneklerin, yarariarın- 

zararların, istatistiksel verilerin, d iğer profesyo

nellerin görüşlerinin önceden belirlenerek hazırla

nılması gerektiğini söyledi. Basın toplantılarında 

negativistik tu tum lar takınılmamasını, sonu farklı 

gelebilse de yanıtlara "evet"le başlanmasının ya

rarlı olacağı görüşünü bildirdi.

Hasta dernekleri ve basın ilişkilerini konu 

alan konuşmasında "Güney Afrika Depresyon ve 

Anksiyete Destek Topluluğu"nun kurucusu ve 

başkanı Zane Wilson kendi deneyim lerinden söz 

etti. Topluluğun amacının ruhsal bozukluklarla il

gili bilgilendirmeyi sağlamak ve damgalanmayı 

kaldırmak olduğunu, bunun için yaygın basın 

kampanyaları düzenlendiğini, danışma ve eğitim  

hizmetlerinin sürdürüldüğünü, basınla sürekli İliş

ki halinde olunduğunu, basında geçecek konula

rın ülkenin gündemi ve değişen koşullar bağla

mında basında yer aldığını, haftalık basın top lan

tıları düzenlendiğini, uzman görüşleri ve kişisel 

öykülerden yararlanıldığını, aynı zamanda tele- 

konferanslar düzenlendiğini ve yıllık basın ödülle

ri verildiğini anlattı.

Ingiliz Avam Kamarası’ndan Dr. Evan Harris

tü. Toplumun ve politikacıların, aile üyelerinin 

hastayla birlikte yaşadığı acılar üzerine dikkati çe

kilm işti. Bireysel olarak bilg ilendirilm e ve danışma 

hakları için talep o luşturulm uştu. Sonuç olarak ai

le kuruluşları tüm  hastanelerde ve devlet yapısı 

içinde değişik kom isyonlarda temsil edilmeye 

başlanmıştı.

Birinci günde şizofreninin atipik antipsikotik- 

lerle tedavis iy le  ilgili b ir konuşm adan sonra 

"Londra Sağlık Danışmanlığı Servisi"nden Prof. 

Geoff Shepherd özellikle şizofreni için geçerli 

olan damgalanmanın hastaların iş bulmalarına 

engel olduğuna, dolayısıyla çalışmalarına ve üret

melerine engel o lduğuna dayanarak bununla ilgili 

önerisini getirdi. Çalışmanın hastaların toplum a 

entegrasyonunda ve kendilik değerlerinin artarak 

iyileşmesinde önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca 

şizofreni hastalarının çalışmasında gerçek bir ça

lışma ortam ında hazırlanmalarının, mesleki olarak 

yol gösterilmeleri gerekliliğinin, korumalı ortam 

larda çalışmalarının yararlarının, sürekli eğitim 

olanaklarının sağlanması gerektiğinin de altını çiz

di. Önce eğitip sonra işe yerleştirm e yerine "Yer- 

leştir-ve-Eğit" modelini önerdi. Bunun geleneksel 

modelden daha etkili bir yöntem  olduğunu ve ruh 

sağlığıyla ilgili derneklerde çalışanlarca bu m ode

lin işyerinde yürütülebileceğini, böylelikle işvere

ne de destek olunabileceğini söyledi. Ayrıca çe

şitli kuruluşlar arasında iletişim i sağlayan bir yerel 

ağ kurularak hastaların iş olanaklarının genişlete

b ileceğin؛ belirtti. Bu önerileri verirken bir yandan 

da olası sorunların sosyal güvenlik sistemiyle il

gili sorunlar, toplumsal hedeflerin kar ticari/kar 

kaygılarıyla nasıl b ir dengeye oturacağı, 

damgalanma sorununun işyerlerinde nasıl aşıla

cağı ve işverenlerin olumsuz tutum larıyla karşıla

şılabileceği gibi konular o lduğunu da ekledi.

Ingiltere’den bir gazeteci olan Vicki Madden
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dernekleri ve ilaç firmalarının karşılıklı yararlarının 

sağlandığı bir ortam da hasta derneklerinin ilaç fir

malarının da yardımını alabileceğini, ama bu işbir

liğinin kurulmasında ağırlıklı olarak hasta dernek

lerinin belirleyici ve yol gösterici olması gerektiğ i

ni söyledi. Bu ilişkinin içinde hasta derneklerinin 

bütünlüğünü ve bağımsızlığını koruması, ilişkinin 

de karşılıklı olarak belirlenen sınırlara uyularak yü

rütülmesi gerektiğini belirtti. Saydamlık ve niyet

lerin belirlenmesinde açıkiık önemli ilkelerdi. Lily 

ilaç firmasının tem silcisi olarak da Larry Cımıno 

bunu destekleyici benzer bir konuşma yaptı.

Son konuşmacı bir psikolog olan ve bir iş 

bulma programı kapsamında ruhsal bozukluğu 

olan kişilerin işe yerleştirilmesinde etkin olarak 

çalışan, aynı zamanda Ingiltere'de Ulusal Ş izofre

ni Dostlan Derneği’nde çalışan Psk. Emma Har- 

d ing ’di. Kendi rahatsızlığından hareketle ve has

talık sürecini nasıl yaşadığını anlatan bir konuş

manın sonrasında hasta dernekleriyle bağlantılı 

çalışmalarından söz etti.

Atelye Çalışmaları Sonunda Ülkeye Özgü 

Geliştirilen Eylem Planlarının Gözden Geçiril
mesi

Her ülke ruh sağlığı alanında değişim yarat

mak üzere, özellikle şizofreni üzerinde odaklana

rak, basın ve politikacıların ilgisini çekerek onları 

etkilem ek için kullanılacak taktik leri belirleyip 

kendi eylem planını hazırladı ve toplantının so

nunda sundu.

Ülkelerin belirlediği hedeflerin çoğu, şizofre

niyle ilgili damgalanmanın ortadan kaldırılması, 

şizofreni hastalarının ve ailelerinin desteklenerek 

yaşam kalitelerinin artırılması, devletin konuyla il

gili farkındalığının artırılması üzerineydi. Anahtar 

mesajlar şizofreninin yaygın ve tedavi edilebilir bir 

hastalık olduğu, şizofreninin hem aileyi hem de 

toplum u etkilediği, şizofreni hastalarının diğer in

hasta derneklerinin/topluluklarının politikacılarla 

etkin iletişim yollarının neler olabileceği üzerine 

bir konuşma yaptı. Hedefin ve hedefe yönelik me

saj net olarak belirlenmeli ve eğer hedef bir poli

tikacıysa onun özgeçmişi, ilgileri iyi bilinmeliydi. 

Politikacı kanun koyucu ve politika belirleyicisi o l

duğu için ve farkındalığın artmasında bir aracı 

olabileceği için önemliydi. Politikacılara ulaşma

da, onların yardımını almada, popülariteyi, yarışı, 

konuşmayı ve kutlamaları sevdiklerini, en önem li

si de yeniden seçilmeyi istediklerini bilmenin 

önemli olduğunu dile getirdi. Politikacılardan d in 

lem elerinin değil, konuşm alarının istenm esini 

önerdi. Politikacılarla inatlaşılmaması gerektiğini 

de vurguladı.

Hasta dernekleri ve politikacılar arasındaki 

ilişki dengelerinin nasıl kurulması gerektiği konu

sunda "Ingiliz Tabipleri Birliği Etik, Bilim ve Infor- 

masyon Kom itesi" başkanı Dr. Fleur Fisher bir 

konuşma yaptı. Lobi çalışmalarında örgütlenm e

nin, destek kaynaklarının belirlenmesinin, eldeki 

bilgiyi kullanmanın önemini vurguladı. Ö rgütlen

menin işlevselliği açısından stratejinin ve kaynak

ların belirlenmesi gerektiğini söyledi. Destek kay

nakları olarak diğer toplu luklar, meslek örgütleri, 

politik topluluklar, kanun koyucular arasındaki 

ilişkilerin bilinmesi gerektiğine d ikkat çekti. B ilgi

ye ulaştıktan sonra bütünün fotoğrafını o luştur

mak, süreci anlamak ve sürecin yürümesinde ro

lü olanları belirlemek, bilgiyi kullanma aşamasın

da da basından ve kampanyalardan yararlanmak 

önemliydi. Lobi çalışmaları sırasında ve sonrasın

da tüm  sürecin izlenerek sonunda hemen bir ba

sın toplantısı öneriyordu.

Hasta derneklerinin bakış açısından hareket

le GAMIAN (Global Alliance o f Mental Illness A d

vocacy Networks), yani hasta destek toplulukları 

işbirliği ağının başkanı bir konuşma yaptı. Hasta
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Türkiye’den Giden Katılımcıların Oluştur
duğu Eylem Planı 

Hedefler

1. T ürk iye ’deki hasta aileleri dernekleri 

hakında yerel ve ulusal düzeyde devletin farkın- 

dalığını artırmak.

2. Olumsuz olaylardan (ör. suç işlama vs.) 

sonra gösterilecek tepkileri planlamak.

3. Toplumu şizofreni hakkında bilg ilendirm ek 

ve damgayı azaltmak.

Anahtar M esajlar

1. Türkiye ’de 2 milyon insanın şizofreniyle il

gili sorunu vardır.

2. Şizofreni tedavi edilebilen bir hastalıktır.

3. Şizofreni hastaları toplum  için tehlikeli 

değildir.

Eylemler

1. Türkiye’deki dört aile derneği arasında iş

birliğini sağlamak.

2. Basın ve politikacıları da çağırarak Anıt

kabir’e bir ziyaret düzenlemek.

3. Yılda bir kere, Ruh Sağlığı gününde, 

değ iş ik  şehirlerde şizofreni yürüyüşü düzen

lemek.

4. 2003’te İzmir’de üç gün süren şizofreni 

günleri düzenleyerek politikacıları da çağırmak.

5. Politikacıları ve bağış yapanları derneğin 

onur üyeleri olarak kabul etmek.

sanların sahip olduğu haklara sahip olması ve te 

davi alabilmesi gerektiği b içim indeydi.

Eylem planında Cezayir’den gelen toplu luk 

daha çok basın toplantıları üzerinde durmuştu. 

Suudi Arabistan toplu luğu din adamlarını ve d in

sel kurumlan, Mısır’dan gelenler ise ülkede ün 

salmış bir ruh hekimini basında görünmesi ve de

meç vermesiyle aracı olarak kullanacağını bildirdi.

İsrail’den gelen toplu luğun son tedavi ve re

habilitasyon olanaklarına ulaşmada eşitlik ilkesine 

vurgu yapması, politikacıları yasalara uymaya ça

ğırmayı planlaması ve gazetecilik okullarında ruh 

sağlığıyla ilgili eğitim  planları yapması d ikkat çe

kiciydi.

Güney Afrika toplu luğunun eylem planında 

tanı almamış hastaları belirleyip, onlara ulaşılma

sı ve insan haklarının ön plana geçirilmesi gerek

tiği söyleniyordu.

M acaristan’dan gelen top lu luk eylem planın

da günlük bakım m erkezleri o luştu rup  bunu 

basına duyurm ak vardı. L itvanya’dan gelen to p 

luluk ruh sağlığıyla ilgili toplulukları birleştirmeyi 

planlamıştı. Polonya politikacıları ve basını işin 

içine katmaktan başka bir ruh sağlığı yürüyüşü ve 

bağış konserleri düzenlemeyi planlamıştı.

Romanya’dan gelen toplu luk bir ruh sağlığı 

yasası oluşturmayı planladığını duyurdu. Ayrıca 

özellikle genç gazetecileri ve gazetecilik öğren

cilerini hedef aldığını bild iriyordu. Bunun için ön

ce gazetecilik öğrencilerinin konuyla ilgili bil

gisinin araştırıldığı bir anket çalışması, ardından 

bir eğitim  programının oluşturulması ve bu prog

ramın sonuçlarının araştırılmasını planlıyordu.

S lovakya ’dan gelen top lu luk  gene basın 

aracılığıyla eylemlerini planlayacağını ve devlet 

kuruluşlarıyla sivil örgütler arasında işbirliği sağ

lamayı amaçladığını bild iriyordu.



Şizofreni yazıları, güz 2001, yıl 2, sayı 4 r

Görüldüğü gibi tüm  program genel olarak bir 

bütünlük ve kendi içinde bir tutarlılık taşıyordu. 

Atelye çalışmaları gerektiği b içim de ve amacına 

uygun yapılabildi ve sonuç olarak verim liydi. Bun

dan sonraki en önemli iki aşama alınan kararları 

uygulamaya koymak ve alandaki ulusal ve ulus

lararası iletişim ağını canlı tu tm ak olarak beliriyor

du.

İler¡ eylemler

1. Avrupa Toplu luğu ’yla iletişim i güçlendir- 

mek.

2. Hastalarla ilgili o igu çalışmalarını araştır- 

mak.

3. Televizyona kısa film ler hazırlamak.

4. Türk Tabipleri B irliğ i’yle işbirliği yapmak.

ideal sonuç

Türkiye aiie dem ekleri federasyonunu kur- 

mak.

112



Şizofreni yazıları, güz 2001, yıl 2, sayı 4 |

haber/yorum

şizofreni destek 
grupları toplantısı 
Zürih’te yapıldı

Lennart Lundin İsveç’teki deneyim lerini an

lattı. Şizofreni hastaları ve ailelerinin 70’ li yıllarda

ki olumsuz durumlarını, sağlık sistemlerinin onla

rın gereksinim lerini karşılayamadığını ve bu duru

mu değiştirm ek için kendi-kendine yardım grup

larının nasıl kurulduğunu, toplum u ve politika be

lirleyen önemli kişileri b ilg ilendirm e yoluyla nasıl 

etkilediklerini ve akıl hastalarının bazı hakları nasıl 

elde ettiklerini açıkladı. Aile organizasyonlarının 

etkinleşm esinin bilim  ve po litika  çevrelerinde 

olumlu değişiklikler doğurduğu üzerinde durdu. 

Aile örgütlerinin çabaları sonucunda hastanelerde 

artık aile organizasyonlarının görüşlerinin sorul

maya başlandığını belirtti. Lennart yeni bir görüş 

oluşturmak, insanları bilg ilendirm ek ve eğitmek, 

zihinlerdeki kalıpları değiştirm ek için yeni hizmet

ler sunmanın organizasyonlar adına bu toplantıya 

katılan üyelerin sahip oldukları güçler olduğunu 

vurguladı. Medyayla ve yöneticilerle birlikte çalış

manın hareketin gücünü artıracağını anlattı.

Profesör Allan Young şizofreni tedavisindeki 

seçenekleri anlattı. Klasik ve a tip ik antipsikotik

Dr. Mustafa YILDIZ'

22-24 Haziran 2001 tarihleri arasında Zü

rih’te Doğu Avrupa, Güney Afrika, Kuzey Afrika ve 

Ortadoğu ülkelerinden Şizofreni Aile Dernekleri

nin katıldığı ve ana temanın ‘değişim  yaratm ak’ 

(creating change) olduğu b ir toplantı gerçekleşti

rildi. Toplantının yönetim ini EUFAMI’den (Avrupa 

Ruh Hastalıkları Aile Birliği) klinik psikolog Len

nart Lundin yürüttü. 49 delegenin, 6 EUFAMİ üye

sinin ve 11 konuşmacının katıldığı ve Eli L illy’nin 

desteklediği toplantıya Türkiye ’den şizofreni der

neklerini temsil etm ek üzere Dr. A lp Üçok, Dr. 

Koksal Alptekin, Dr. M ustafa Yıldız, Dr. Ayşen 

Esen Danacı, Dr. Aslıhan Polat, Dr. İnci Özgür Il

han ve firma tem silcisi olarak da Çağrı Candan 

katıldılar.

Toplantının amacı destek gruplarının ruh 

hastalığı üzerindeki önyargıları /  damgalamayı kır

mak ve ruh sağlığı alanında olum lu değişiklikler 

yaratmak için medya ve önde gelen etkili politika

cılar aracılığıyla etkin bir kampanya yürütm ek 

üzere donanımlarını artırmak ve kendi ülkelerine 

özgü stratejiler belirlemekti.

* Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Kocaeli.
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gerekir.

Bir İngiliz tıp gazetecisi olan Vicki Madden 

basında hastalık ve hastalarla ilgili olarak yanlış 

haber çıkmaması ve halkın doğru bilgilendirilmesi 

için basının uygun bir şekilde kullanılması gerek

tiğ i üzerinde durdu. M adden’e göre medyanın 

halkın gözünde gücü büyüktür. Basın hedefe 

ulaşmada ucuz bir yoldur. Reklam yerine editör 

kuruluyla ilişkiye geçm ek tercih edilmelidir. Önce 

editör grubunun olaya dikkati çekilmelidir. Basına 

sunulacak malzemenin okuyucu tarafından dikkat 

çekiciliği, yeniliği, sorun çözüme yaklaşımı, gün

celliği, tıbbi gerçeklerle örtüşmesi, geniş bir açı

dan ele alınması, uzman görüşüne yer verilmesi 

önemlidir. Haberin kökeni de önemsenmeli. Ne

reden geldiği (medya, dergi, TV, radyo, laboratu

ar bulguları vs.) belirtilmelidir. Ünlü kaynakların 

(CNN, BBC, SKY) önemi büyüktür. Basın yöneti

cilerinin dikkatini çekmek için uygun zamanlama 

yapılmalı ve konuya yeterince ilgili olunmalıdır. 

Tek bir öyküyle etkili olunamaz. Kampanya sü

rekli olmalıdır. Kendi öykünüzü anlatmak için da

ima hazır olmalısınız.

Ingiliz basın danışmanı ve radyo-televizyon- 

cusu olan Scarlett M cGwire mesajların medyada 

yer bulması ve etkin bir şekilde yansıması için ba

zı ip uçları verdi. Görüşmeden önce iyi bir plan 

yapılmalı, mesaj özlü ve hatırlanabilir olmalı, ko

nuya varılmak istenilen sonuçla başlanmalıdır. 

Önce sonuç söylenmeli, mevcut durum anlatıl

malı, arka-planı açıklanmalı ve tarihçeye de yer 

verilmelidir. Şizofreni yıkıcı bir hastalıktır, nere

deyse toplum un 10 kişisinden biri bu hastalığın 

etkileriyle ilişkilidir, hasta ve ailelerine yardım 

edecek gruplar vardır. ABC (Acknowledge, Brid

ge, Com m unicate anahtar mesaj) tekniği kullanıl

malıdır. Medya üyeleri de kampanyaya dahil edil

melidir. Sıkça basın bildirileri yapılmalı, içerik do 

ilaçların kullanımlarını karşılaştırdı. A tipiklerin yan 

etki avantajlarından dolayı daha fazla kullanılması 

gerektiği üzerinde durdu. Psikiyatristlerin ve has

taların bakış açılarından tip ik  ve atipiklerin tercih 

nedenlerini sundu. Tedaviye uyum konusunda 

yan etkilerin belirleyici b ir faktö r olduğunu, daha 

az yan etkili ilaçların daha iyi kullanıldığını belirtti. 

Hastaların toplum  içerisindeki yerlerini almada 

atipiklerin üstünlüklerinden bahsetti. Yan etkilerin 

ve tedaviden kopmanın önüne geçm ek için atipik 

ilaçların üstünlüklerini anlattı. Young’un konuş

ması hastaların ve yakınlarının a lternatif tedavi 

araçlarını aramaları için cesaretlendirici idi.

Profesör Geoff Shepherd hastaların yaşam 

kalitelerinin artmasında ve damgalamanın azaltıl

masında iş ve uğraşın önemi üzerinde durdu. İşin 

bir terapi aracı olarak psikiyatride 200 yıldır kabul 

edildiğini, şizofreni hastalarının ücretli ya da üc

retsiz iş eylemi içerisinde olmaları gerektiğini an

lattı. işsizliğin çok ciddi bir sorun olduğunu, bu 

alanda yapılacak girişim lerin en etkili ve en az yan 

etkili b ir tedavi girişim i olacağını vurguladı. Ülke 

ekonomisi için de kayıplara neden olan işsizliği 

yenmek için şizofrenili hastalar için destekli ve 

korunaklı iş ortamlarının oluşturulması gerektiğini 

açıkladı. Shepherd’a göre kliniklerle iş çevreleri 

arasında bir köprü kurulmalı ve bu hastalar için 

önceliğin ‘ istihdam et ve eğ it’ şeklinde olması ge

reklidir. iş hem bir sağlık sorunu, hem ekonomi 

sorunu hem de sosyal bakım sorunudur, dolayı

sıyla bu konuda değişik çevrelerin ortak çalışma

sı gerekmektedir. Özellikle yerel kaynakların (be

lediyeler, vakıflar, iş adamları, yerel politikacılar) 

devreye sokulmalıdır. Doktorların, hemşirelerin, 

sosyal hizmet uzmanlarının ve işletmelerin bu 

alanda eğitilmesi gereklidir. Hastaların ‘hasta’ ro l

lerinden çıkarılıp ‘sosyal’ rollerine büründürülm e

si için zaman kaybetmeden iş ortamına alınması
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anlattı. Fisher’e göre gerekli enformasyon ve ma

teryal çok önemli. Bir kere takım halinde çalışıl

malı. Takımın lideri olmalı, takımın amacı ve hare

ket stratejisi iyi belirlenmeli. Yasal durum düzen

lenmeli, üyeler iyi seçilmeli, mali kaynaklar ayar

lanmalı. Birlikte hareket edilebilecek diğer organi

zasyonlarla işbirliği geliştirilmeli, bunlar profesyo

nel gruplar, politikacılar, diğer dernekler olabilir. 

Benzeri kuruluşlarla bilgi ve tecrübe alışverişinde 

bulunulmalı. Medyayla temaslar iyi olmalı. Medya 

kampanya materyali büyütülm e!؛. Medyada sunu

lacak mesajlar açık olmalı. Doğru bilgiler sunul

malı. Bilgi materyalinde hükümet istatistikleri kul

lanılmalı. Ulaşılabilecek amaçlar peşinde koşul- 

malı. Fisher çalışmayı bir takım oyununa benzetti 

ve ,Gözünüzü toptan ayırmayın. Sürekli güncelle

şin ’ dedi.

Kendisi depresyon geçird ikten sonra ruh 

hastalığı destek gruplarına katılan bir avukat olan 

Rodney Elgie ilaç endüstrisi ile destek grupları 

arasında verim li işbirliğ i konusunda konuştu. 

Hastaların eskisine göre daha bilinçli olduklarını 

ve tedavi ve ilaçlar konusunda eğitim  istedikleri

ni, seçim şansı istediklerini söyledi. Hasta grupla

rıyla ilaç sanayi gruplarının her iki tarafın da birbir- 

leriyle yakın temasta olm ak istediklerini halbuki 

bunun her zaman gerçekleşemediğini vurgulayan 

Elgie bazı önemli noktaların altını çizdi. Baştan il

keler belirlenirse her iki grubun da iyi bir işbirliği 

kurması mümkün olur. Hasta grupları ile ilaç sa

nayisi arasında her zaman ‘kazanan-kazanan’ 

ilişkisini kurmak mümkündür. İlaçların güvenliği, 

niteliği, etkinliği, ulaşılabilirliği ve benzeri konular 

bu işbirliği sayesinde daha bilinçli olarak irdelene

bilir. Tek bir ilaç firmasının parasal desteğini al

maktan kaçınmalı, bütün olası işbirlikleri değer

lendirilmelidir. H içbir zaman hasta grupları ilaç 

endüstrisinin sözcüsü durumuna düşmemeli, ba

lu olmalıdır. Basının ilgisi genelde kısa ve geçici 

olur, ısrarlı olunmalı ve takip  edilmelidir. Elde on

lara sunmak için sürekli hazır öyküler bulunsun. 

Zaman zaman yeni uzmanlar ya da kaynaklar ba

sınla buluşturulmalıdır.

Güney Afrika Depresyon ve Anksiyete Des

tek Grubu’nun kurucusu olan Zane Wilson da 

düzenli basın bildirisinin önemi üzerinde durdu. 

Kendi deneyim lerini örnekleyerek medya men

suplarıyla düzenli görüşm eler ve çalışma grupla

rının düzenlenmesinin önemini anlattı.

İngiliz Liberal Demokrat Parti m illetvekili olan 

Dr. Evan Harris bir politikacının bakış açısıyla 

destek gruplarının siyasetçilerle nasıl işbirliği ku

rabileceklerini anlattı. Harris’ in görüşleri kısaca 

şöyleydi. Yasaların değişmesi için politikacılar 

üzerinde baskı o luşturm ak gerekir. Politikacıların 

bazı özellikleri iyi bilinirse işe yarar şekilde kulla

nılabilir: Politikacılar genelde halk huzuruna çık

mayı severler (fotoğraflarını basarak haber yapın). 

Yarışmacıdırlar. Ödül almayı severler (bol ödül 

verin). Politik konuları konuşmaya takıntılıdırlar. 

Konuşmayı severler (dinleyici olmalarını değil ko

nuyu bilmeseler bile konuşmacı olmalarını iste

yin). Törenleri severler (düzenlemeyi ya da görün

meyi). Kendilerini ön plana çıkarırlar (kendileriyle 

ilgili şeyler anlatmalarını isteyin). Kendilerine çok 

güvenirler. Yeniden seçilm ek isterler (hem iktidar

daki hem de m uhalefettekilerle ilişki kurun). Har

ris bunları anlatırken kendisinin bu özelliklere sa

hip olmadığını her seferinde söyleyerek politik 

espriler de yapmayı ihmal etmedi.

Dr. Fleur Fisher lobicilik hakkında konuştu. 

Kendisi Ingiliz Tıp Birliği üyesi ve POPAN (Mesle

ği Kötüye Kullanımı Önleme Ağı) başkan yardım

cısıdır. Türk Tabipler Birliği davetlisi olarak da 

Türkiyede bulunmuş. Fisher kampanyanın orga

nizasyon aşamalarının neler olması gerektiğini
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yor ve okulunu bitiriyor. Şimdi gönüllü bir kuruluş

ta akıl hastalarının İstihdamında görevli olarak ça

lışıyor. Hastalığın kendi yaşamını nasıl etkilediğini 

anlattı. Harding’in hastalıkla mücadelede geçird i

ği evreler ve şimdiki durumu şizofreni destek 

gruplarının varoluş gerekçelerini ortaya koyması 

açısından can alıcıydı. Bir hastanın bizzat kendi

sinin böyle bir toplantıda konuşmacı olması da 

bizlere şizofreniyle ilgili önyargılarla mücadelede 

önemli ip uçları sundu.

Türkiye’de şizofreni derneklerinin önüm üz

deki dönemde neler yapabileceği ile ilgili oiarak 

oturum lar sonucunda şu kararlara varıldı.

Kampanya

Amaç

٠ Hastalık hakkındaki önyargıları değiştir

mek.

Ana mesajlar

٠ Şizofreni tedavi edilebilir bir hastalıktır,

•  Halkın önemli bir kısmı (4/100) bu hastalığın 

etki alanındadır,

٠ Şizofreni hastaları tehlikeli değildir.

Aktiviteler

• Medyayı kullanmak,

•  10 Kasım ’da Anıtkabire çelenk koymak,

•  Yerel ve ulusal politikacılarla iletişime geç

mek.

ğımsızlığını korumalıdır. Karşılıklı niyetlerde açık 

olunmalı, eşit güç bazında iş yapılmalıdır. Zaman 

zaman yüz yüze görüşüp değerlendirmeler yapıl

malı. İşbirliğinin uzun vadeli olması gerektiği bilin

meli ve buna göre adım lar atılmalıdır. Dikkatli 

olunmalıdır, zira ilişki geliştirm ek çok zaman alır 

fakat yıkmak kısa sürer. Karşılıklı bağımsızlık ve 

bütünlüğe saygı duyulmalı. Hastaların bilgilenme 

ve seçim gücü artmaktadır. Artık hasta grupları ve 

destek grupları karar verme mekanizmalarında 

giderek daha fazla yer almaktadırlar.

Larry C im ino ilaç firması üyesi olarak bu bir

liktelikteki ilişkilere genel bir bakış yaptı. İlişkinin 

ilkeleri, pratik yanları, faydaları, fırsatlarını değer

lendirdi. Destek grupları ile ilaç firmalarının ilişki

sinde hastaların ve bakıcıların yararlanacağı ko

nular üzerinde durdu. Her iki tarafın da birbirlerin

den öğrenecekleri çok şey var. Firmalar hastaları 

ve onların hastalık ve tedavi konusundaki algıları

nı öğrenme şansına sahip olurlar. Gruplara kam

panya desteği, hasta eğitim  programlan, medikal 

belgiler, mali destekler sunarlar. Toplumun ruhsal 

hastalıklara karşı b ilinçlendirilmesi her iki grubun 

da işine yarar. Bu sayede hastalıklara karşı politik 

ve siyasi duyarlılık da artar. Yeni ilaçların geliştiril

mesinde uyarıcı rolü de olur. Karşılıklı anlayış iyi 

b ir işbirliği için anahtar rolündedir. İlişkinin temel 

ilkeleri eşitlik, açıklık, karşılıklı yararlılıktır. Neler 

yapılacağı ve nelerin bekleneceği konusunda 

hemfikir olunmalı. İlişki düzenli o larak gözden ge

çirilmeli. Risk ve yararlar paylaşılmalı, ilişkinin geç 

başlaması, karşılıklı yanlış anlamalar, beklentilerin 

değişmesi, ilkelerin izlenmemesi, katılımcıların 

değişmesi bazı sorunlara yol açabilir, bunlar za

manında çözülmelidir.

İki günlük yoğun toplantının son konuşmacı

sı Ingiliz Emma Harding’di. Kendisi psikoloji öğ- 

rencisiyken şizofeni hastası oluyor, tedavi görü
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<itaptan bir bölüm

hoşgeldin 
sessizlik*

Carol S. NORTH

DELİ

Otobüsün kapısı arkamızdan gürültüyle ka
pandı. Steve karanlığın içinde parlayan eski psiki

yatri hastanesine doğru gitm ek üzere binanın 

önündeki çimenliğe yöneldi. Karların içinde yürü
mek için bayağı bir çaba sarf ediyordu. Steve’in 
sırtında yolunu kaybetm iş bir hayalet gibiydim . 

Binadan yansıyan ışık havada gökkuşakları ç izi
yor, Steve’in nefesine karışıyordu. Kaldırımın ke
narındaki ışığa yaklaştıkça eski kapının iki yönün
den de binayı sarmaya başlamış olan sarmaşıkla
rı fark ettim.

Burası bir hastane olamaz, diye düşündüm. 

Olsa olsa ortaçağdan kalma bir harabe olabilir.

Steve kapının zilini çaldı. Kısa kollu mavi ce
ket giym iş bir kadın bizi karşılayıp içeri aldı. Göz

leri kapının ışığında daha bir parlak görünüyordu.

İşte geldik. Umarım bize yardım edebilirler. 

Tanrım, dilerim  burası şeytanın bana ulaşamaya

cağı b ir yerdir.

Duvarlar kozmik açılarla üzerimize doğru ha
reket ediyorlardı sanki. Hastanenin içi kozmik ışık

Kitap Hakkında
Kitapta genç b ir kadın hastanın 

kendi ağzından şizofreni belirtileri ile 
nasıl baş ettiği anlatılıyor. Öykü, birçok 
bakımdan oldukça atipik nitelikler taşı- 
sa da, özellikle yazarın varsanılar ve on
larla baş etmeye çalışmasına dair mü
kemmel betimlemeler içeriyor. Carol 
North günümüzde psikoz tedavisinde 
standart bir yöntem sayılmayan ve de
neysel bir nitelik taşıyan dializ tedavisi
ne olumlu yanıt veren bir kaç hastadan 
biri. Şimdi ise ciddi ve süreğen ruhsal 
hastalıkları olan hastalarla çalışan bir 
psikiyatrist. Amerika Birleşik Devletle- 
r i’nin Şizofreni konusunda önde gelen 
psikiyatrislerinden Prof. Dr. E.F. Torrey, 
onun öyküsünü (Hoşgeldin Sessizlik) 
şizofreniyle ilgili en iyi kitaplar arasında 
kabul ediyor.

Şizofreni Yazıları

* Kuraldışı Yayınları’nın izniyle yayınlanmıştır.
North, C. S., Hoşgeldin Sessizlik, Çeviri: Ayşen KARPAT, Kuraldışı Yayınları, İstanbul, 1998.
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"H iç meraklanma" dedi seslerimden biri. "Biz 
yanındayız. Steve’in de icabına baktık." Ses bun

ları söyledikten sonra deli gibi gülmeye başladı.

"Öf, kessene sesini" diye cevap verdi ikinci 

ses ilkine. Sonra bana dönerek “Onu dinleme" 

dedi. "Bana kulak ver."

Başka bir ses ise "5 santilitrelik suda 300 

mg. Yeterli" diyordu. Bunu söyleyen beyaz giyin
miş adam da olabilirdi. Doğrusu emin değildim.

"Tamam, hadi damardan iğneyi yapalım" de

di.

Lütfen, iğne yapmayın. Kötü b ir şey yapm a

dım ben!

Son sözlerim küçük muayene odasında ses

lerin gürültüsü arasında yankılandı.

Ayy! Birisi sağ koluma, dirseğim in hemen al

tına bir şey batırmıştı. Yapacaklarını yapmışlar, 
beni uçurumdan aşağı itiverm işlerdi.

Gözlerimi kapatıp yolculuğun başlamasını 

beklemeye koyuldum. Oda etrafımda dönüyordu.

Birinin sağ kaşımı kuvvetlice çimdiklemesi 
beni kendime getirdi. Beni çimdikleyen parmakla
ra bağlı kalın bir ses "Bizi duyuyor musun?" diye 

sordu.

Başucumda kır saçlı, tıknazca, t ؛ ؛'؛  ، bir 
doktor duruyordu. Şimdi ses dem inkinden daha 

yakındı. "Şimdi senin doğrulmana yardım edece

ğiz."

Dik oturm ak da bir şeyi değiştirm em işti Qda 

dönmeye devam ediyordu.

"Kendini nasıl h issediyorsun?" diye sordu 
sabırsızlıkla.

Uzanıp elimi yüzüme değdirdim . Her şey nor

mal gözüküyordu. Güneşin doğuşu, Büyük Kan
yon, yankılar, hiçbiri ortalarda yoktu. ""y i""ded im . 

Hala hiç eko yoktu.

"Seni bu hale sokan şey nedir?" diye sordu.

parçacıkları ve her türlü Engelleyici Desenle do- 
luydu. s teve  beni b ir sandalyeye o turtup bacak- 
larımı ve kollarımı bedeninden uzaklaştırdı.

Nereye gidiyorsun, s teve?  Beni bırakma. 
Düşmek üzereyim. Yüksek ٨ ه'م ٧^٧٢٧٢٨٧٨^٨^٨ ا - 
dayım, görm üyor musun: En b ir hareketim  
bile beni bu dipsiz kuyunun içine çekebilir, steve, 

n ’o lur burada kal ve dünyamın parçalanmasına 

izin verme.

Burnum kaşınıyor sanki. Neyse boş l/er, sa- 
dece varoluşumla ilg ili b ir  kaşıntı. Gerçek kaşıntı 
gözyaşlarımla beraber o tobüs durağında kaldı.

Kaşıntı. Kim kaşıntı dedi? Ben değil. Burada 
çok yank¡ var, ءة/حةماله çok yankı var, burada çok 
yankı var.

"Carol, ismin bu mu: Carol?" Adamın biri gö- 
zümün önünde kauçuktan parmaklarını şaklatı- 
yor. Parmaklarından çıkan on İki ışın duvarlarda 
Büyük Kanyon’daki günbatımı gibi yansımalar ya- 

ratıyor.

Düşüncelerim çığlık çığlığaydılar.

Kahretsin, kesin ٣ ٨ ٧ . Beni öldürmekten vaz- 
geçin. Ben burada kozmik b ir karmaşanın içinde  
bin parçaya bölünürken siz gözlerim in  $٧ -

luboya desenleri çiziyorsunuz.

Şimdi uzayın derinliklerinde izafi b ir hızla iler- 
leyen bir et yığınıydım. Bir ç ift kapı beni başım- 

dan tu tup içine çekti.

Sonsuzluğun kapısı burası ٨٦/? Gidiyoruz...

Birilerinin "Kendinde değil" dediğini duydum. 

"Kıyafetlerini çıkaralım."

Hey, b ir dakika! Ben mütevazı biriyim. £?٧٨٧  
ben söylemedim, yoksa ben m iydim  ٥ ? Hey! ٥ ٧ - 

run b ir dakika!

Beyazlar içinde adam çığlıklarımı duymazlık- 
tan gelerek kotum un fermuarını açtı.

Lütfen, beni hareket ettirmeyin. Düşmek iste- 

miyorum. steve, yardım  et! Neredesin, Steve?
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lama yapmanın da pek anlamı kalmıyordu.

"Hayır de" diye uyardı bir ses. "Bu bilgiyi se
ni ö ldürm ek için kullanabilir."

En doğrusunu sesler biliyorlardı. Kafamı ha
yır anlamında salladım. "Evet g idebilirim  artık." 
Kelimeler yarım yamalak dudaklarımdan dökü l

müştü.

"Üzgünüm" dedi doktor. "Burada kalmak 

durumundasın. Burada kendi rızanla kaldığına 
dair bir form u imzala bakalım." Bana bir dosya ile 
bir tükenmez kalem uzattı.

Esas arzum kıyafetlerim i alıp burayı bir an 

önce terk etmekti.

Dosyayı açıp içindeki kağıt parçasına bak

tım. Kelimeler birbirine karışmıştı, h içbir şey oku- 
yamıyordum. "Nereyi imzalayayım?" dedim.

"Burayı." Doktor kağıdın üzerine büyük bir 
çarpı işareti çizdi. Ben de işaretli yeri imzaladım.

Bir hastabakıcı o sırada içeri girip bana dö
nerek, "Erkek arkadaşın uzun boylu, sarışın, Ste- 
ve adında biri mi?" diye sordu.

"Evet" dedim. "Nerede o?"

"Şey, duruma bakılırsa daha gitmemiş. Ön 
taraftaki bekleme salonunda oturuyor. Onu gör

mek ister m isin?"

"Evet."

Hastabakıcı muayene masasından kalkm a
ma yardım etti. "Kıyafetlerin burada."

Doktor bana dönerek "Sen giyinene kadar 

ben Steve’le biraz konuşmak istiyorum, tamam 

mı?" dedi. Ben kafamı kaldırana dek odadan çok
tan çıkmıştı bile.

Pantolonumu giym ek ve göm leğim i düzgün 
bir şekilde üzerime geçirm ek bana bir öm ür gibi 
geldi. İlacın etkisinden doğru dürüst hareket ede

mediğimden beni bekleme odasına götürmesi 
için hemşireye rica ettim . Odaya vardığımda Ste- 

ve her yanı sigara yanıklarıyla kaplanmış eski bir

"Steve nerede?" Onun başka bir evrende 
kaybolup gitm iş olmasından çekiniyordum.

"Onu eve gönderdik. Sen b ir süre bizim le ka
lacaksın."

Yüzüme tekrar dokundum , yerinde duruyor
du. Demek ki uçurumdan düşm em iştim . "Bana 

ne yaptınız? Daha iyiyim..."

"Hareket etmeni sağlayacak ufak bir ilaç ver

dik. Şimdi bize sorununun ne olduğunu anlatır 
mısın?"

Etrafımdaki insanlara bakındım: beyaz üni
formasıyla doktor, yine beyaz bir önlük giymiş 

hasta bakıcı ve üç hemşire tepem de dikilm iş be
ni izliyorlardı. İlacın etkisiyle gözlerim i bir noktaya 
odaklam akta  zorlanıyordum . Gözkapaklarım ın 

kapanmasına ve kafamın öne düşmesine engel 

olamadım. Dünya bir anda kayboldu.

"Carol, uyan." Birisi beni kollarımdan tutarak 
sarsmıyordu. "Konuş bizim le."

Gözlerimi açtım. Her şey içkiyi fazla kaçırdı
ğım zamanlarda olduğu gibi bulanık gözüküyor
du. Doktorun önlüğünde asılı kim lik kartından 

adını okum ak istedim  ama bir türlü dikkatim i top- 
layamıyordum. Duvarda her türlü korkunç alet 
mevcuttu: şırıngalar, tüpler, cam şişeler, neşterler 

ve Ortaçağ işkence odalarını çağrıştıran bir sürü

Şey.

"Mutlu Noeller" dedi seslerden biri.

Önce doktora, sonra da hemşireye baktım. 

İkisi de bir şey söylemişe benzem iyordu. Arkama 

bakındım, gördüğüm  tek şey boş duvardı. Eh, bu 
seslerden kurtulmak öyle kolay değildi elbet. Gü

lümsedim.

Doktor hemşirelere baktı, hemşireler de dok

torla bir an göz göze gelip başlarıyla onayladılar.

"Sesler duyuyor musun?" diye sordu doktor.

Tekrar gülüm sedim . Kozmik boyuttaki ger

çekliği anlaması olanaksızdı. Bu yüzden ona açık
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O geniş koltuğuna kuruldu, ben de d ik rahat

sız bir sandalyenin üzerine iliştim. Hemen yanım
da yeşil-mavi bir suyla doldurulm uş dev gibi bir 
akvaryum duruyordu. Suyun dib inde iri kabarcık
lar çıkarak yüzen birkaç büyük trop ik baiık vardı. 

Kabarcıkların sudaki hareketleri beni hipnotize et
mişti, saatlerce onları izleyebilirdim.

Dr. Falm outh’un sorusuyla kendime geldim. 
"Seni buraya getiren nedir?" İlk söylediği şey 

buydu.

Oh, hayır, yine mi başlıyoruz? Dr. Smith ne
redeydi? Niye Dr. Falmouth Dr. Sm ith ’ in notlarına 

bakmıyordu. Kafamı çevirip gözlerim i Dr. Falmo
u th ’un suratına diktim . Koltuğunda oturm uş bir 
doktordan çok erkek m oda dergisinden fırlamış 

bir mankeni andırıyordu. Yüzünün bir derginin ka

pağında olduğunu canlandırdım kafamda bir an. 

Derginin başlığı da ‘M oda D oktoru ’ olmalıydı. En
sesinden aşağı, yakasına kadar uzanan gür ve 
çok düz sarı saçları vardı. Bir eliyle özenle tıraş 
edilm iş sakalını sıvazlarken diğerinin parmaklarıy

la da saçlarını gözünün önünden arkaya atıyordu. 
Kıyafetleri sarı saçlarıyla çok tatlı b ir uyum oluştu
ran sarı, bej ve kahve tonlarındaydı. Son moda 
göm leğinin üzerine geniş bir kravat takmış, ayağı

na da spor ama çok şık deri ayakkabılar giymişti. 

Pipo içerken gereğinden fazla rahat görünüyordu. 
Böyle görünen biri benim sıkıntılarımı nasıl anla
yabilirdi ki? Pipodan çok esrar içtiğini hayal edi

yordum.

"İçiyor mu içm iyor mu?" diye sordu sesler.

"Neyi içiyor mu?" dedim  sinirle. Böyle aptal 
soruları neden sorarlardı ki.

"Esrar, tabii ki" d iye yanıtladı sesler.

Dr. Falmouth birkaç saniye bekledikten son
ra "Sorunu anlamadım" dedi. "Neyi soruyordun?"

Sıkıntıyla sandalyede doğruldum . "B ilm iyo
rum" dedim . Gözlerim yanı başımdaki akvaryuma 

ve ofisinde gezinen Engelleyici Desenlere takılı

siyah koltukta oturm uş beni bekliyordu. Steve’ in 

yanına oturdum . Kollarını belime dolayıp beni öp 
tü. "Burada iyi olacaksın" ded i- beni ikna etmek 
istercesine. "Sana ellerinden gelen her türlü yar

dımı yapacaklar."

"Doktor sana ne dedi ?" Bunu bilmek zorun

daydım.

"Fazla bir şey değil. Bir takım  ilaçlar almanı 

istiyor."

Steve bana doktorun anlattıklarının hiçbirini 
söylemiyordu.

"Kız arkadaşımın nesi var?" diye sormuştu 
Steve.

Doktor her ne kadar S teve’ in yüzüne bak
maktan çekinm işse de konuya oldukça doğrudan 

yaklaşmayı tercih etm işti. "Kronik bir şizofreni va

kası." Aslında hastalığımın gizli kalması yasal ko
şullar düşünüldüğünde doktorun dikkat etmesi 
gereken bir kuraldı ama dokto r Steve’den gerçe
ği saklamayı istememişti.

"Şizofreni mi?" diye tekrarlamıştı Steve şaş
kınlıkla. "Yani bölünm üş kişilik sorunu gibi bir şey 

mi bu? Öyle olduğunu sanmıyorum."

Doktor gözlerini yerden ayırmaksızın Steve’e 

elinden geldiğ ince hastalığı ta rif etmeye çalışmış

tı. "Şizofreni kişilik bölünmesi olayı değildir. Daha 
ziyade kişinin gerçek dünyadan kopmasıdır. İnan 
bana, evlat, kız arkadaşının durumu son derece 

c idd i.‘‘

Steve gözlerini uzun bir süre doktorun önlü

ğündeki düğmelerden ayıramamıştı. "Ne kadar 
ciddi? Tedavisi nedir?"

Ertesi sabah erkenden genç, yakışıklı bir 
doktor yanıma geldi. “ Merhaba, ben Dr. Falmo
uth ’' dedi. "Senin doktorun ben olacağım. Senin

le konuşmak istiyorum , dolayısıyla odama gelme
ni rica edeceğim .“

________!20
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kadın sesi.

Dönüp arkama baktım ama kimse yoktu. Ka
dın sesinin duyduğum  seslerden biri olduğunu 

sandım.

"Hayır, güvende değil" dedi Hal. "Ben gü
vendeyim, sen güvendesin, biz güvendeyiz ama 

o değil."

"Sen çık dışarı" diye emretti purocu ses. "Bir 
puro ister misin?"

Gülümsedim. Ne zamandır ortalarda görün

müyordu.

Bir an için uzaklarda bir yerlerde Steve’ in se
sini duyar gibi o lm uştum  ama Steve’ in burada o l
madığını bilecek kadar da kendimdeydim .

Birisi omzuma dokundu.

Boş ver, dedim  kendi kendime. Nasıl olsa 
seslerin işidir. Geri dönüp bakarsam herkes deli 

o lduğum a iyice inanacak ve beni d aha da fazla 
ilaca boğacaklardı. Hiç umursamadan öylece 
oturduğum  yerde kaldım.

"Carol" Steve’in sesi bu kez çok yakınımday
dı. “Beni duym uyor musun? Neyin var?"

Şüphe uyandırmamaya özellikle d ikkat ede

rek yavaşça kafamı sesin geldiği yöne doğru çe

virdim. Steve orada, tam yanımdaydı. Eğer bu da 
seslerin bir oyunuysa, bu kez gerçekten çizmeyi 

aştılar demekti. Ne olursa olsun Steve’i görmek 
istiyordum.

Steve koltukta yanıma oturdu. Onu gördüğü
me o kadar sevinm iştim  ki. Gülümsemeye çalış
tım fakat yüzüm hala ölüydü. O tobüs durağında 

bıraktığım duygularımı henüz geri kazanamamış
tım. Steve elimi ellerinin arasına alıp ovuşturdu.

"Dışarısı soğuk mu?" Yalnızca bunları d iye
bildim.

"Evet, eksi on civarında."

Eksi iki yüz olsa ne çıkardı ki. Steve yanımda

yordu. Bana b irçok sorular sordu ama hiçbirine 
konsantre olamıyordum, o yüzden pek çok kez 
"B ilm iyorum" deyip soruları geçiştird im . Bazen 
sesler cevapları veriyorlardı fakat Dr. Falmouth 

onları duymuşa pek benzemiyordu.

"ilaç tedavisine başlayacağım" dedi Dr. Fal
mouth. "Sana vereceğim Stelazin diye bir ilaç. 

Umarım seni daha aktif b ir hale sokar. Hareket et
mekte zorlandığını duydum , doğru mu?"

Doğruydu ama bunu söylemeye hiç uğraş

madım. Görüşme sonrasında odama dönüp bir 
saat kadar bekledim. Bir saatin bitim inde hemşi

re ilacımı vermek üzere beni hemşire odasına ça
ğırdı. Günün geri kalanını yatağım da ilacın etkisiy
le yarı uyanık yarı sarhoş bir vaziyette geçirdim. 
En sonunda bir hemşire gelip gün içinde yatakta 

yatmanın kurallara aykırı o lduğunu söyleyerek 
beni dışarı çıkardı.

Gündüz Odasına çıkıp oturdum . Havadaki 
rengarenk kozm ik granüller beni başka dünyalara 

çekiyordu. Her şeyden sıyrılıp saatlerce kıpırda
madan granülleri seyrettim . Sesler arka planda 

çene çalıp duruyorlar, ben de d ikkatle onlara ku
lak veriyordum.

"Buradayız, Carol" dedi Hal şeker gibi yum u

şak, tatlı sesiyle. "Bu savaşı kazanmana yardım 
edeceğiz."

"Ona inanm a11 dedi bir başka ses katı bir to n 
la. "O bir şey bilm iyor."

Diğer bir ses "Öteki T ara fı b ild iğini biliyoruz" 

diye lafa karıştı.

Öteki Taraf, evet. Evet, hatırlıyordum. Bunun 

şeytanın güçleriyle bir ilgisi vardı. Bir yerlerde, pa
ralel bir kainat, apayrı bir yaşam boyutu saklıydı. 

Ara sıra bu boyuttan bir takım  şeyler bizim dün
yamıza dökülüyordu. Seslerin ve Engelleyici De
senlerin kaynağı da bu öte alemdi zaten.

"Carol güvende" dedi arkamdan gelen bir

2 1 1______
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"Bir tane kuyruklu yıldız daha" dedi başka bir

ses.

Tamam, görmüştüm. Bunun yalnızca bir an

lamı olabilirdi: başka dünyalardan bu dünyaya bir 
akış başlamıştı, kuyruklu yıldız da bunu gösteren 
bir işaretti.

"Her şey yolunda" diye Hal beni rahatlattı 

tatlı sesiyle. "Biz yanındayız."

Havada Engelleyici Desenler o luşuyordu. 
Rengarenk danslarını, her ses sonrası yarattıkları 

şekilleri izliyordum. Sesler konuştuğunda dansla

rı yeniden değişiyordu. Vam pir testini hatırladım: 
vampirler aynada görünmezler. Eğer sesler de 

gerçek olmasalardı odadaki diğer gürültüler gibi 

şekilleri etkileyemezlerdi. Demek ki sesler ger
çekti, ispatı da ortadaydı!. Hatta b irçok şeyden 
daha gerçektiler.

Ürkütücü. Öte T a ra fta  varolmanın cennette 
olmaya mı yoksa cehennemden beter acı çekm e
ye mi benzediğini bilm iyordum. Bunu yapmak is
tediğ im den de emin değildim . İyiliğin ortaya çık

masını çok arzuluyordum ama kötülük gelirse de 
engellemeye m ecburdum.

Donup kaldım; şekillerin daha fazla biçim de

ğiştirmesinden çok hoşnut değildim . Dünyayı sar
sabilecek bir değişiklikten sorumlu olmak istem i

yordum. Hayatı bir dua gibi yaşa, diye tekrarla
dım.

Televizyondaki spiker de papağan gibi sözle
rimi tekrarladı: "Hayatı bir dua gibi yaşayın."

Evet, bu dünya için iyi bir öğüt sayılabilirdi. 
Televizyon benim düşüncem i dünyaya yayınla
mıştı. Diğer dünyalardan gelen iletişim sistemleri 

benim anlayamayacağım kadar karışıktı. Şimdi 
bütün dünya benimle dua ediyordu.

Bir hemşire yanıma oturup elini koluma koy
du. "Carol, neyin var? H içbir şey yapmadan öyle

ce oturuyorsun.؛ Sıkıldın m ı?"Hemşirenin sesi ha

olduğu m üddetçe dünya umurumda değildi. "Be
ni yurda götür Steve" d iye fısıldadım. "Beni koru."

Steve dokunsalar ağlayacakmış gibi bakıyor
du. Bana hala doktorun ona dün gece anlattıkla

rını söylemiyordu. Bütün gece kampusta bir aşa
ğı bir yukarı dolaşmış, doktorun söylediklerinin 

ışığında benimle kalıp kalmamayı kafasında ta rt
mıştı. Uzun bir gecenin sonunda bana olan sevgi
si galip gelm iş ve benim le kalmaya karar verm iş
ti. Beni bırakamazdı, hem de ona en çok ihtiya
cım olan bir dönem de. Bir gün iyileşecektim, bu
nu bütün doktorlar görecekti. Ben Öteki Tarafın  

sisleri içinde kaybolmadan önce kısa bir süre de 
olsa beni gerçek yüzüm le görüp sevmişti.

"İyileşeceksin" dedi bana. "Sadece sabırlı ol. 
Seni bekleyeceğim. Ne olursa olsun, asla terk et
meyeceğim seni."

Böyle bir bağlılığın karşısında çok duygulan
mıştım. Onun için iyileşecektim . Bir defa daha 

tahtadan yüzümle gülümsemeye gayret ettim.

Yaklaşık iki saat kadar birbirim izin gözlerine 

bakarak oturduk. Konuşmalarıyla beni canlandır
maya çalışıyordu ama sesler yüzünden ne ded iğ i
ne odaklanamıyordum. En sonunda İşe gitmek 
için yerinde kalktı; zaten aynı anda yemek zili de 

çalmaya başlamıştı.

Yemekten sonra gündüz odasında televizyon 
izlemeye koyuldum, ilaçlar beni inanılmaz dere
cede uykulu yapmıştı. En ufak hareketi bile bana 

yüzyıl gibi gelen bir sürede yapabiliyordum.

Sesler arkamda günün bütün olayları ile ilgili 
yorum lar yapıyorlardı.

Gündüz odasının içinden bir hemşire geçip 

koridorlardan birinde kayboldu, "işte, hemşire" 
dedi bir ses.

Parlak bir ışık, odadan geçip hızla uzaklaş
mıştı. Ben gerçekten bunu görm üş müydüm?
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O akşam annemle babam aradılar. Onlarla 

konuşmakta çok zorlandım. Beynim son sürat 
düşünceler üretiyor, bense onlara yetişem iyor- 

dum.

"Hastanede ne işin var?" Annem bana ne o l
duğunu bilmek istiyordu. "Sen hastanelik falan 
değilsin. Sen hasta da değilsin, h içb ir zaman da 

olmadın. Bunu biliyorsun."

Ne diyeceğim i bilm iyordum. Araya uzun, si
nir bozucu bir sessizlik girdi.

"Lütfen gelmeyin" dedim. "Henüz hazır deği

lim." Evet, kesinlikle hasta olmadığımı ben de b i
liyordum ama belli ki benim sıkıntılarımın ne bo

yutta o lduğuna dair en ufak bir fikirleri yoktu.

Saçmalama, Carol" dedi annem. "Bırak da 

oraya gelip seni oradan çıkaralım. Sana biz baka
biliriz."

"Bunu yapma anne. Niyetin ne, beni ö ldür
mek mi?"

Annemin sesinin tonu da konuşması gibi sin
silik ve kötülük doluydu. Annemin kendi iradesiy

le hareket eden bir varlık olmadığı artık açıktı. 
Şeytani güçlerin kontrolüne girm işti. Belki de bu

na neden olan bendim; düşüncelerim i okumasına 
izin vererek kötü düşüncelerin beynine akmasına 
neden olmuştum.

"Pekala, bizi ne zaman görebilirsin?" diye 
merak etti babam; "Ne zaman istersen o zaman 

gelebiliriz." Babam her zaman mantıklı konuşur
du. Mantık, şu anda ihtiyacım olan tek şey. Bu la
birentten çıkmanın tek yolu.

"Hafta sonuna kadar bekleyin" dedim. "İşin

den kalma baba. Hafta sonu gelirsiniz."

Kabul ettiler. Kendimi toparlam ak için üç gü

nüm vardı.

Telefonla konuşmam bittikten sonra gündüz 

odasına döndüğüm de Steve’ i beni beklerken bul
dum. Ödevlerim i getirm işti. Sadece birkaç günlük

vada yeni desenlerin oluşmasına neden olmuştu.

Sssh! Ne yaptığını görm üyor musun? Tanrı 

aşkına, öteki tarafın kapısını açma.

Nazikçe kolumu sarstı. "Carol, bence korku
yorsun, haksız mıyım?"

Oh, hayır, yaptığını beğendin m i? Bizi o d ip 

siz kuyuya sürükledin işte. Hareketin sayesinde 

tekrar düşüyoruz.

Hemşire ayağı kalkıp yardım getirmeye gitti. 
İki hastabakıcıyla geri gelip beni yatağıma taşıdı
lar. Karanlıkta yatağım da yatıyordum, bu arada 
desenler de gelgit dalgalarına benzer şekillerle 
üstüme geliyorlardı. Bu fırtınadan nasıl sağ çıka

caktık?

Yatakta hiç kıpırdamadan konsantrasyon gü

cümü kullanarak çalkantılı suların dinmesini bek
ledim. Engelleyici Desenler ağır ağır yuvalarına 

çekildiler.

Sabah uyandığımda şekillerden geriye çok 

az bir şey kalmıştı. Savaşı kazanmıştım, dünya 
öteki tarafın istilasından kurtulmuştu.

Sabahın ilerleyen saatlerinde bir sosyal gü
venlik görevlisi beni ziyarete geldi. "Ailenizi ara
mamız gerekiyor" dedi. "Bize bir telefon numara

sı verir misiniz?"

"Lütfen onları aramayın" dedim. Onların üzül

mesini istem iyordum. Annemlerle uzun süredir 
konuşmamıştım; bu onlara bir şok gibi gelecekti. 
Bizim ailemizde bu tü r şeyler olmazdı.

İyileşme ihtimalim  hiç de fazla değildi ama 

ilaçlar sayesinde semptom ların etkisini kontrol al
tında tutabilir, derslere devam edebilirdim . Dok
torlar okuldaki geleceğimden şüpheliydiler fakat 

bazı şizofreni hastalarının ilaç tedavisiyle günlük 
yaşamlarını sürdürebild ikleri b iliniyordu. Okula 

tam anlamıyla devam edip edemeyeceğim i za
man gösterecekti.
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başladım."

Azmi ve bağlılığı bana yaşama sevinci veri
yordu. Steve de bu tü r bir çaba alışkın değildi 

ama olağanüstü bir gayret gösteriyordu. Eğer bu 
beladan kurtulmanın bir yolu varsa onu beraber 
bulacaktık. Aramızdaki sessiz plan buydu.

Hastaneye geldiğ im de gündüz odasındaki 
sandalyelerden rahat olan bir tanesini seçerek 
kucağıma edebiyat kitabımı açtım. Hastanede 

çalışmak için bol bol zamanım oluyordu. Ne şey
tanın güçleri, ne sesler ne de şekiller umurumda 

değildi. Ne olursa olsun çalışıyordum. Kıyamet 

günü gelip de bedenim sonsuzluğa karışana dek 
çalışmaya devam edecektim .

Yazmakta olduğum  kompozisyonunun birin
ci sayfasını bitirm iştim  ki sağ başparmağımda bir 
kramp hissettim . Sanki parmağım benden ba

ğımsız kendi başına hareket ediyordu. Kalemi eli
me alamıyordum çünkü parmağım bir dikleşiyor 

bir büzülüyordu. Kalemi elime alıp parmaklarımın 

arasına yerleştirmeye çalıştıysam da faydası o l
madı. Başparmağım ani bir hareketle gerildi ve 
kalemi yere fırlattı. Başparmağıma masaj yapıp 
tekrar denedim  ama yine olmadı. Daha üç kelime 
yazmamla parmağımın kasılması bir oldu. Bir 

kompozisyonu yazmak bile bütün gecemi alacak
tı.

Ne oluyordu böyle? Parmağıma dışarıdan bir 
takım güçler mi el koymuştu? Yoksa parmağımı 

irade dışı oynatmam a yol açan billnçaltından ge

len bastırılmış bir cinsel dürtü müydü? Dr. Falmo- 
uth için bu olay bulunmaz bir fırsat olurdu. Niye 
başım, midem, boynum değil de başparmağım? 
Başparmağımdaki krampların Freudyen açıdan 

yorumlanmasını d inleyebileceğim i sanmıyordum. 
Ya tamamen delird iğim i ya da uydurduğum u söy

leyeceklerdi.

Kimsenin beni izlemediğinden iyice emin o l

duktan sonra yazmayı sürdürdüm. Kom pozlsyo-

ders kaçırmıştım ve telafi etme şansım vardı. Tek 
problem dans ve resim dersleriydi; bu derslerde 
katılım zorunluydu. Steve o konuyu da halletmiş, 

hocalarla konuşmuştu. Şansıma iki hoca da duru
mu son derece anlayışla karşılamışlar hatta elle

rinden gelen yardımı yapmayı önerm işlerdi. Kay
bettiğ im  zamanı telafi edebileceğim i duym ak be
ni çok rahatlatmıştı fakat yine de daha fazla ders 
kaçırmayı göze alamazdım.

Ertesi sabah hemşire dış kapının kilidini be
nim için açarak tekrar dış dünyaya çıkmama izin 

verdi. Sırt çantam ağzına kadar kitaplarımla, m i

dem de mavi Stelazine haplarıyla doluydu. Hasta
ne lobisinden geçip dışarı çıktım. Hayatta temiz 
havayı bu kadar özleyeceğim i hiç düşünmezdim. 
Steve, prensim, okula götürm ek üzere beni bekli
yordu. Onu dudaklarından öptüm  ve derse bera
ber g ittik. Fırtınalı buz gibi bir Ocak havasıydı ve 

ben Steve’le kol kola okula g idiyordum.

Vücudum da ilaçlar sayesinde bir kardan 
adamınkinden farksızdı. Başım dönüyor, bacak
larım ağır ağaç kütleleri g ibi yürümeyi reddediyor
lardı.

Steve elimi sıkı sıkı tu tuyordu. "Haydi, gül b i
raz. Her şey o kadar da kötü değil. Bak özgürsün 
artık ve ben yanındayım."

Gülümsemeyi denedim  ama yüzüm bir tahta 
parçasından farksızdı.

Derste konsantrasyon zorluğu çekiyordum. 

Bu defa problem sesler değildi, onlar uzakta ve 

olabildiğ ince sessizdiler. Bu haldeyken düşün
mek eksi yirm i derecede bir arabanın motorunu 
çalıştırmaya benziyordu. Eğer böyle devam eder
sem derslerle nasıl başa çıkabilirdim?

Derslerden sonra Steve b ir mil ötedeki has

taneye beni geri götürüyordu. Halinden memnun 
gibiydi, hep gülüyordu. "Böyle yürümeye devam 

edersem bacaklarım acayip kaslı ve güçlü olacak. 
Bak şunlara! Bu yürüyüşleri gerçekten sevmeye

_________!24
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leri olsa bile neyi nasıl değiştireceklerini konusun
da hiçbir fikirleri yoktu. Umutsuzca Dr. Falmo- 

u th ’u sürekli arayarak durum um u soruyor, kendi

lerine destek olacak birini bulmayı umuyorlardı. 
"O kadar soğuk bir adam ki" diye yakınıyordu an
nem. ,'Üstelik bizimle doğru dürüst konuşmuyor 

bile. Carol’un onunla yakından meşgul olacak bir 
doktora ihtiyacı var. Dr. Falm outh’un dünya um u
rumda değil. Ben psikiyatristlerin çok daha şef
katli ve ilgili olduklarını sanırdım. Onların hastala
rı çok hassas problemleri olan insanlar."

Annemler beni hastaneden çıkarıp başka bir 

yere nakletme önerilerini tekrarlamışlardı. Ben ise 
bunu kişisel bir eleştiri olarak algılıyordum. Bura
dan gitmek istem iyordum . Cedar C ity ’de kalıp 

okuluma devam etmek tek dileğimdi. Ailem haya
tımı mahvetmeye uğraşıyor, diye düşünm em ek 

elimde değildi.

Derslere girmeye ve ders çalışmaya gayret 
ediyordum. Artık dersleri tamamen kaçırıyordum, 

sınıfta olacağıma Engelleyici Desenler ve seslerin 
eşliğinde kılımı kıpırdatmadan yatıyordum. Nede

nini çözemesem do ders çalışmak günden güne 
zorlaşıyordu. Yerimde duramaz olmuştum, iç im 
de durmak bilmeyen bir m otor sürekli dönüyor, 

beni iki saniye rahat oturtm uyordu. Hayatımda ilk 
kez kendim i böyle hissediyordum. Daha önceleri 

hiç sıkılmazdım; şimdi ise can sıkıntısı ders çalış
mak da dahil her şeyi engelliyordu. Ders çalışa- 

mayınca motivasyonumu kaybettiğ im i düşünüp 

panikler olmuştum. Okula devam etmek için ge

rekli gücü yine kendimde bulmalıydım.

Gündüz odasında oturm uş edebiyat kitabımı 
okurken omzumdaki bir kasılma ile irkildim. Ne 

kadar uğraşırsam uğraşayım omzumun kendi ba
şına neredeyse kulağıma kadar kasılmasını en- 
gelleyemiyordum. Sinirlerim cidden bozuktu her

halde. Yine o bastırılmış cinsel duygular.

Omzumu gevşetmeye uğraşarak okumaya

num üç sayfa sürmüş ve kalemi yüz kere elimden 
düşürüşüme tanıklık etm işti. Sayfalar biraz karışık 

gözüküyordu ama yapabileceğim  bir şey olm adı

ğından onları öylece bıraktım.

Ders çalışmak büyük bir olay halini almıştı. 
Yazım bir yana düşüncelerim  de çok yavaştı. 

Süngere dönen beynim in yavaş yavaş düzelece
ğini umuyordum aksi takdirde başım akadem ik 

açıdan cidd i c idd i beladaydı. Panikliyordum . 
Elimden geldiğince olumlu düşünmeye gayret 
ediyordum çünkü endişelenirsem parmağımdaki 

sorunun daha da kötüleşeceği hissi çok güçlüy- 

dü.

Kitaplarımı bir kenara bırakıp iki hasta ve bir 
hastabakıcının kart oyununa katıldım. Elimi kimse 

görmesin diye masanın altında kucağımda tu tu 

yordum. Faaliyet Terapisi grubundan benimle ay
nı yaşlarda genç bir kadın gelip bana sinemaya 
gitmeyi isteyip istemediğim i sordu. Rahatsızlığı 

çok ciddi boyutlarda olmayan hastalara doktorlar 

maçlara, sinemaya ya da konserlere gitmek, 
bowling oynamak veya çevredeki havuzlardan b i
rinde yüzmek gibi ayrıcalıklar tanıyorlardı. Bu bir 
tür ceza-ödül mekanizmasıydı. Davranışları iste
nilen iyileşmeyi göstermeyen hastalar ayrıcalıklar
dan faydalanmak için çaba sarf ettiklerini kanıtla
mak zorundaydılar. Davranış iyileştirme de bu 

yolla uygulanan terapiye verilen addı.

Annemle babam her hafta sonu beni görm e

ye Cedar C ity ’e geliyorlardı. Onlarla dışarı çıkıyor, 

alışverişe gidiyor, restoranlarda hastanenin verd i
ği süprüntülerin aksine gerçek yemek yiyordum. 
Beni ziyaret etmek özellikle annem için tam  bir iş

kenceydi. ilaçların kızını yaşayan bir ölüye çevir
diğine tanık olm ak onu yiyip b itiriyordu. Dahası 
ben de hiçbir iyileşme olmadığına kanaat getir

mişti.

Ailem çaresizdi. Bir şeyleri değiştirecek güç
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bir şey.

Hemşire üzerimdekileri çıkarmadı. Tamamen 

g iyinik bir vaziyette duşa girdim. Sıcak su başım
dan ve gözlerimden aşağı boşalıyor, omuzlarım
dan yere dökülüyordu. Kısacık bir süre için rahat

ladım.

Duştan çıktığımda kıyafetlerim sırılsıklam ol
muştu. Üzerimden şakır şakır sular dökülm esin
den kimse rahatsız olmamıştı. İki hemşire beni 
havlularla kuruladılar. Çok geçm eden eskisinden 
daha da sert bir spazm omuzlarımı esir aldı. Ne 

kadar denesem de omuzlarımı serbest bırakamı- 

yordum ."Bunu yenmemin tek yolu hareket et
mek" dedim  hemşirelerin elinden kurtulurken. 

Daireler çizerek koşuyordum.

"Kes şunu, Carol" dediler ikisi de. "Eğer böy
le davranmaya devam edersen koğuştan dışarı 
çıkmazsın."

Yatağa yatmayı denedim  ama imkansızdı.

"Saçmalık bu" dedi hemşirelerden biri d iğeri

ne. "Eğer uslu durursan doktoru çağıracağım."

Karşı gelmeden yatağıma girdim . Doktorun 
hemen gelmesi için dua ediyordum . Yatağımda 
doktorun gelmesini beklerken omurgam a giren 
bir krampla sarsıldım. Vücudum kaskatı kesilmiş, 

yattığım yerde köprüye kalkmıştım. Gözlerim fırıl 
fırıl dönüyordu.

"Bunlar senin hatan" diyordu sesler. "Bu ce

zayı sen istedin. İyi bir kız ol- yoksa daha kötü 
olacak."

Buna sebep olacak ne yaptığımı çok merak 
ediyordum. Nasıl olup da tekrar kendim i bu denli 
zayıflatmıştım?

"Durun, lütfen. Çok canım yanıyor." Çığlık 
çığlığaydım. "Lütfen, yapmayın."

Omuzlarım yeni bir spazm la sarsıldı. Göğüs 
kafesim müthiş ağrıyor, nefes almamı engelliyor

du. Boğularak ölebileceğim  aklıma geldi.

devam ettim . Diğer elim le omzumu bastırmaya 
çalışıyor ama omzumun bana uymadığını korkuy

la izliyordum. Delirdim, diye düşündüm. Bütün bu 
manyakların arasında nihayet ben de delirdim.

Omzum gevşememeye kararlıydı.

istemeye istemeye kitabı kapadım. M otivas

yon diye bir şeyin zerresi bile kalmamıştı. Bu hiç 
de iyiye işaret değildi. Eğer böyle giderse okulu 
b itirm ek tatlı b ir hayalden öteye gidemezdi.

Kitabımı bırakmak üzere odama yürüdüm. 
Yürümek iyi gelm iş gib iydi fakat durur durmaz 

kramplar tekrar başlıyordu. Odada bir aşağı bir 
yukarı gezindim. Her seferinde krampı geçirmek 

için daha hızlı yürümek zorunda kalıyordum. En 
sonunda deli gibi koşmaya başladım.

"Kaslarını geriyoruz" diye seslendiğini duy

dum seslerden birinin. "Daha sıkı, daha sıkı, ta ki 
kasların kemiklerinden ayrılana kadar."

Koşuyordum.

Bir hemşire beni koridorda durdurdu. "Carol, 
burada koşulmayacağım biliyorsun? Neler o lu
yor?"

"Şey, sanırım biraz gerginim " dedim  ona. 
"Korkuyorum ." Keşke bedenime söz geçirebil- 
seydim.

"Niye odana g id ip  biraz uzanmıyorsun?" diye 
önerdi hemşire.

Yatm ak daha da kötüydü. Başım kendi ken
dine arkaya kadar çekiliyor, gözlerim yuvaların

dan çıkacakmışçasına kamaşıyordu. Böyle bir 
şeyi daha önce hiç deneyim lememiştim . Ruh 
hastalıklarında bıçak sırtı dedikleri şey bu olsa 
gerek, dedim  kendi kendime.

"Yardım edin" dedim  hemşireye. "Kendim i 
kontrol edemiyorum."

"Ilık bir duş yaptıralım sana" dedi. "Rahatlatır 
seni."

Fena fik ir değildi. Beni rahatlatacak herhangi
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içindeydi. "Carol, kalk lütfen; ilacını almak için 

hemşire odasına gitmelisin."

Gözlerimi açtım ama göz kapaklarım dem ir 

gibi ağırdı. Her şey eriyordu.

"Carol" dedi hemşire sesini sertleştirerek. 
"Kalkmalısın" dedi, "hastane kurallarını unuttun 

mu? Neyin var bugün?"

Doğurulup ayaklarımı yataktan sallandırdım. 

Beynim adeta iki tonluk bir tankın altında eziliyor
du. Oda durmadan dönüyor, kafamda gri ton la 

rında girdaplar o luşturuyordu. Ayağıma kotumu 
geçirmek için baş dönmesine karşı koymaya ça
lıştım. Tekrar yatağa düşmemi engellemek ama

cıyla hemşire yanımda bekliyordu. Yalnızca doğ 
rulmak bile fazla yüklenm iş bir kamyona bir tepe

yi tırmandıracak kuvveti gerektiriyordu.

"Tamam" dedim ; "hazırım." Fazlasıyla çabuk 

bir şekilde ayağa fırladım.

Hemşireyle beraber koridorda yürürken bir 

yandan da sersemliğim i üzerimden atmak için 
mücadele ediyordum. Yirmi adım kadar atmış ol

malıyım ki dünya birden kararıp ayaklarımın altın
dan kaydı. Bacaklarım kauçuktan yapılmış g ib iy

diler. Panik halinde koridorda duran sedyelerden 
birine tutundum . Kendime gelir gibi o lduğum da 
hatırladığım şey hemşirelerden birinin beni sed

yeye taşıyıp bir diğerinin ise tansiyon aletini kolu
ma taktığıydı. Tansiyon aletinin sargısı yavaş ya

vaş kolumu sıkıştırdıkça kulak kanallarımda gezi
nen sıvıyı duyumsuyordum . Beynimde binlerce 

kapak açıp kapanıyor, devasa tünellerden tonla r
ca su akıyordu. M idemin bulandığını fark ettim.

Bir süre sedyede yattım. Sis perdesi arala
nıp da hemşirenin suratı belirginleştiğinde "Başı

nın dönmesine şaşmamak gerek. Baksanıza tan
siyonu 6 ’ya 2 olmuş. Bu tansiyonla ayakta dur
ması bile mucize" dediğini işittim .

Günün geri kalanını gündüz odasında otura

rak geçirdim .

"Neren acıyor?" Bu ses bir anda yanımda 

beliren doktora aitti.

Neyse, bana yardım edebilecek birisi gelm iş

ti en azından.

Acıdan yüzünü tam  olarak görem iyordum. 

"Sırtım, kaslarım, omuzlarım."

Elini bacağımın üzerine koydu. "Haydi, baca

ğını kaldır."

Bacağımı kaldırmaya kalkışınca zıpkın gibi 
bir acı kasıklarımdan girip beynimde şimşek gibi 
çaktı. "Aaah, çok acıyor" diye bağırdım.

"Tamam, anlaşıldı. Vücudun Haldol’a karşı 
kuvvetli b ir reaksiyon gösteriyor. Sana yeni bir 
ilaç vereceğim." Her gün bu tip  vakalardan en az 

bir düzinesini teşhis ediyorm uş gibi tuhaf bir ra

hatlıkla konuşuyordu.

Doktor çizelgeme bir not yazıp odadan çıktı. 
Hemşire kalçamdan bir iğne yaptı. Yirmi dakika 
içerisinde spazm lar kesilm iş, ben de bayağı ra

hatlamıştım.

Eertesi gün Dr. Falmouth sakalını sıvazlaya
rak "Haldol almayı keseceksin. Vücudun ilaca 
tepki veriyor. Mellaril d iye yeni bir ilaca başlıyo

ruz” dedi.

Mellaril’in ilk dozuyla b irlikte boş dönmeleri 
başlamıştı. Özellikle ayağa kalktığımda başım fırıl 
fırıl dönüyor, geçene dek bir yerlere tutunm ak ih

tiyacı hissediyordum. Baş dönmelerim den kimse
ye bahsetmemiştim . Bu yeni bir sem ptom du ve 

ne anlama geldiğini b ilm iyordum . Kaldı ki durm a

dan şikayet eden biri gibi davranmak da hoşuma 
gitm iyordu. Dr. Falmouth baş dönmelerim  o labi
leceğinden söz etmemişti, dolayısıyla sem ptom 

lar yalnızca bilinçaltımdan gelen kaosun bir sonu
cu olabilirdi.

Ertesi sabah kalktığımda hiç olmadığı kadar 
sersem bir vaziyetteydim . Beynim bir sis perdesi

nin ardından hemşirenin sesini ayrımsama telaşı
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Hemen her gün Meşguliyet Terapisi veya Yaratı

cılık Terapisi gruplarına katılıyor, koğuşta o ldu
ğum zamanlar da televizyon izleyip kağıt oynu
yordum.

ilaç tedavisi bana kilo aldırıyordu. Hastaneye 
geldiğimden beri sekiz kilo almıştım. Hayatımda 

ilk kez karnımda bir yağ tabakası oluşmuştu. Kot
larımın neredeyse hiçbirine sığmıyordum. Bir da
ha dans edemeyeceğim i düşünm ek bile beni ür

kütüyordu. Hayatta en çok önem verdiğim  şeyle
ri birer birer kaybediyordum: dans, okul, beden 
sağlığı.

SESSİZLİK KULAKLARIMI SAĞIR EDİYOR

Telefonum ısrarla çaldı. Yataktan fırladığım 

gibi yerdeki şeylere takılmadan ahizeyi kaldırdım.

1A lo?" dedim uyku sersemi bir halde.

"Merhaba, Carol." Arayan Dr. Hem ingway’di. 
"Seni uyandırdım mı? Bugün işe biraz erken ge
lebilir misin diye soracaktım. Yetişmesi gereken 

bir yazı var da." Sesi hiç olmadığı kadar net geli
yordu.

Tatlı b ir sarhoşluk içinde sesini dinledim. 
Evim bir mezar kadar sessizdi.

"Carol, iyi m isin?"

Hiç tanımadığım bir sessizlik. Her şey net, 
berrak ve anlaşılır. Tuhaf doğrusu.

"Carol, neler oluyor? Orada mısın?"

"Bir şeyler farklı, çok farklı"

"Farklı olan ne Carol?"

"Sessizlik."

"Sessizlik?"

"Evet, şey... sanki kulaklarım sağır olmuş g i

bi. Sesler gitm iş. Hiç böyle sessiz olmamıştı. De
senler de yoklar."

"Şaka mı yapıyorsun, Carol?" Şaka mı yapı

"Hmm, o ldukça hassas bir bünyen var" dedi 

Dr. Falmouth, biraz ağırdan alıp dozu yavaş ya

vaş arttıracağız. Böylelikle yan etkilere alışabilir
sin."

Baş dönmeleri yüzünden iki gün daha okula 
gidememiştim . Bir sonraki gün dans dersi beni o 
denli bitkin düşürm üştü ki çalışmalar arasında sü
rekli yatmak zorunda kalmıştım, işe yaramıyordu. 

Bu dönemi nasıl atlatacağımı hiç ama hiç b ilm i
yordum.

Dans öğretmenim  o kadar anlayışlı ve şefkat 

doluydu ki davranışları karşısında ağlayacak gibi 
oluyordum. "Üzülme, sorun değil" diyordu. "İlaç
lara alışana kadar elinden ne geliyorsa onu yap. 
Seni asla zorlamayacağım ."

Steve büyük bir sabırla hiç aksatmadan her 

gün hastaneye geliyordu. Kampusla hastane ara
sındaki tek köprü benim için Steve’di.

"Seni sevmekten asla vazgeçmeyeceğim" 
diye her gün tekrarlıyordu.

Steve’ i çok seviyordum. Bağlılığı gözlerimi 
yaşartıyordu. Ağlam ak istiyordum  fakat içimde 
korkunç bir boşluk vardı. Ben de elimden geld i
ğince onu sevdiğim i söylüyor, sevgimden asla 

şüphe etmemesine gayret ediyordum. Steve’in 
nasıl olup da etrafımdaki şeytani güçlerden uzak 

kalabildiği benim için bir bilmeceydi. Beni sinir 
hastası eden sesleri her nasılsa o hiç duym uyor
du.

Takip eden birkaç hafta boyunca Dr. Falmo

uth baş dönmelerim  dayanılmaz boyutlara ulaşa
na kadar dozu artırdı. Okula devam etme savaşı
mı kaybetmek üzereydim. Nihayet dayanamaya

cağımı anladım. Yenilgiyi kabullenmekten başka 
çarem yoktu. Annemleri arayıp okulu bırakmak 

zorunda olduğum u haber verdim. Cedar C ity ’e 
gelip dönem kaydımı iptal ettird ikten sonra eşya
larımı eve taşıdılar. Artık okul diye bir şey de kal

madığına göre yapacak hiçbir şeyim kalmıyordu.
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çağırmalıyım. Asla inanmayacak." Dr. Heming

way odadan uçarcasına çıktı.

Haklıydı: Dr. W interman ona inanmıyordu. 

"Önemli değil" dedi Dr. Hemingway kulağıma, 
"Ben iyileştiğinden yüzde yüz eminim. Dr. W inter
man şüphecinin teki. Zamanla anlayacak."

Günlerce anlamların ardındaki anlamların na

sıl olup da birden yok olduklarına hayret edip dur
dum. Günler geçm iş ve hiçbir belirti geri dönm e

mişti. Hayat o kadar kolaylaşmıştı ki! Demek d i
ğer insanlar hayatlarını böyle yaşıyorlardı -b u  ha

rikaydı. Öylesine basit ve güzel.

iyi haberleri aileme vermeden evvel birkaç 
gün bekledim. Boş umutlar uyandırmadığımdan 
emin olmalıydım.

"Değiştiğini hemen anladım" diye haykırdı 
annem. "Sesin Carol, sesin o kadar farklı ki!"

"Harikasın tatlım " dedi babam.

Annem mutluluktan havalara uçuyordu. "Bu 
Tanrı’nın bize en güzel armağanı. Bunda onun da 
rolü büyük, eminim. Ona dualarını sunmayı sakın 
ihmal etme, Carol."

"Olur, anne."

"Şimdi iyileştiğine göre diyalize devam ede
cek misin?" diye sordu babam.

"Evet," dedim. "Araştırmaya göre en az sekiz 
seansa girmem gerek. Sonrasını bilm iyorum. İşte, 

tedavi o kadar yeni ki, doktorlar işlerini şansa bı
rakmak istemiyorlar. Sonucu biz de bilm iyoruz. 
Bekleyip göreceğiz."

Dr. Roberts iyileştiğimden zerre kadar kuşku 
duymuyordu. Onun ilgilendiği konu diğer bazı şi
zofrenlerde işe yaramayan bu yöntem in neden 
bende harikalar yarattığıydı.

"Tam olarak bilem iyorum" diye yorumladı. 

Dr. Hemingway, Benim fikrim i sorarsanız, şizofre
ni karma bir hastalık. Muhtemelen birçok çeşidi 

ve her çeşidinin kendine özgü nedenleri var. Tıp-

yorsun?"

"Hayır, şaka falan yapmıyorum. Çok garip. 
Bilm iyorum."

"Dur bakalım." Dedi. Sesi çok heyecanlıydı. 
"Hemen ofise gelebilir misin? Kendim bir bakmak 
istiyorum."

"Tamam, birazdan görüşürüz." Telefonu ka

pattım.

Dairem bom boştu. Yaşamım boyunca ilk 
kez tek başıma, yalnızdım. Dr. Hem ingway’in o fi
sine giderken etrafıma bakındım. Her şey ne ka

dar farklıydı! Her şey sıradan bir güzelliğin büyü
süne kapılmıştı. Ağaç ağaçtı, yapraklarının ara

sında yüzler saklanmıyordu. Gökyüzü pırıl pırıl. 
Engelleyici Desenlerin  istilasından uzak masma
viydi. Çözülecek mesaj falan yoktu. Zihnimdeki 
bulanıklık kaybolm uştu. Bugün işe yürümek hayli 
zevkli olacaktı.

İşte bu, büyük Değişim! İkna olmuştum. H iç
bir şey deneyim lediğim  bu berraklık kadar kozmik 

olamazdı, ilk kez her şey olabild iğ ince basit ve 
yalındı. Diyaliz helikopterleri ve sesleri kovmuştu. 
Bir daha geri gelirler m iydi acaba?

Düşündüklerim in  m ahrem iyetin i ta tm ak 

muhteşem bir duyguydu diyebilirim . Kafamda bir 
sürü soru dolaşıyordu. Bu gerçekliği sevecek 

m iydim? Şimdiye kadar her şey harika gidiyordu 
ama hiç bilmediğim  topraklarda ilerlemekteydim.

Dr. Hem ingway’in ofisine vardığımda onu 
heyecanla beni bekliyor buldum. Beni görür gör

mez farklılığı hissetm işti. Uyuduğum süre içinde 
büyük bir şeyler o lduğuna şüphe yoktu. "Bu bir 
mucize" dedi, "Seni hiç böyle gördüğümü hatırla
mıyorum. Tamamıyla normal görünüyorsun."

Gülmekten kendim i alamadım. Harika bir 
şeydi.

Dr. Hem ingway’in heyecandan eli ayağına 

dolaşmıştı. "Burada bekle" dedi, "Dr. VVİnterman’ı
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Dr. VVinterman odadan çıktığında Dr. He- 

m lngway bana sevgiyle sarıldı. "Başardık" d iyor
du. "Başardık!"

"Siz başardınız" diye onu düzelttim .

Beni bir kere daha kucaklayıp çocukm uşum  
gibi havada döndürdü. Gözleri dolmuştu. Onu hiç 
bu kadar duygulu bir anında yakalamamıştım.

"Teşekkür ederim" dedim  ona sıkıca sarıla
rak. "Bana yaptığınız iyiliği asla ödeyemem."

"Deneme bile" dedi, "çünkü sen çoktan öde

din, yirmi kere, otuz kere ödedin."

Ağlama sırası bendeydi.

Hayatıma geri kalan yerden başlamaya hazır

dım. Kaçan günlerim i yakalamaya.

ki virüslerin ve bakterilerin neden olduğu enfeksi- 

yon la rg ib i."

Başlangıçta Dr. Hem ingway semptomların 
tekrar ortaya çıkacağından endişeliydi ama artık 

en azından elinde bir silahı vardı. İşler ters gider- 
se tekrar onu kullanabilirdi.

Birkaç gün sonra Dr. W interm an’la olağan 

görüşmeme g ittiğ im de Dr. W interman artık Fran- 
kensteln gibi kaskatı oturmadığımı not etti. Hare- 

ketlerim normal, konuşmalarım mantıklıydı. Dış 
görünümüme d ikkat eder olmuştum.

"Sesler duyuyor musun?" diye sordu Dr. 
Winterman.

"Hayır, artık değil. İkinci diyalizden bu yana 

duymadım."

"İnsanlar beynini okuyorlar mı?"

"B ildiğim  kadarıyla hayır."

"Sen onlarınkini okuyor musun peki?"

"Hayır."

"İnsanlar senin düşüncelerini sesli dile getir؛- 

yorlar mı?"

"Hayır."

"Televizyon veya radyodan özel mesajlar al- 
dığını hissediyor musun?"

"Tanr.’ya şükür artık değil -b u  arada Tan- 
rı’dan da mesaj almıyorum. Ben de herkes gib i- 
yim, sıradanım."

Dr. W interm an’in ağzı bir karış açık kalmıştı. 

"Benimle dalga geçm iyorsun değil mİ?"

"Hayır."

¥üzü kocaman bir gülümsemeyle aydınlandı. 
Böyle gülebild iğ in؛ b ilm iyordum.

Ben gittikten sonra Dr. W interman D r. He- 
m ingway’in ofisine koşup nefes nefese bağırdı. 
"Artık inanıyorum. Haklısın, bu bir mucizeden 

farksız. Her şey düzelm iş. Hayatımda böyle bir 
şeye tanık olmadım."
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mektup

İnsanlık bir renkler cümbü
şüyse, bizlerin renklerini 
neden görmezden gelirler
c. ç.*

Şizofreni yazıları, güz 2001, yıl 2, sayı 4 j

ri, sarı tanburayla çalabilecek miyim?

Bu güne değin, düzenli kontrolle ve ilaçların 
düzenli alınmasıyla hastalığın seyrinin en aza ine
ceği düşüncesini özümlemem hastalıkla yaşama
yı öğretti bana. Bu da hastalığı yok edemeyece
ğime göre, daha yaşanılır, katlanılabilir bir duru
ma gelmesine yol açtı.

Dostlarım;

Derneğinizin var oluşu da, görebildiğim  ka
darıyla bizlerin hayatı daha anlamlı, üretken yaşa
mımıza yardımcı olmak. Ve dostlarım  yaşadıkları
mızı birbirim izle paylaşmaya ne çok ihtiyacımız 
var. Acılarımızı sarmalarımıza, yaralarımızı gülüş
lerimizle sarmamıza. Toplum da damgalı yaşama
nın da, bizlerin hastalıkla başetmesini engellediği
ni tüm samim iyetim le belirtm ek isterim. Bizler 
farklı insanlarız. Normal insanların hissetmediği 
duyumsamalarımız, düşüncelerim iz var. İnsanlık 
bir renkler cümbüşüyse, bizlerin renklerini neden 
görmezden gelirler. Yaşam tüm  insanların hakkı. 
Ama ölmemek değil. Dostlarım; onurlu, insana 
yaraşır bir hayatın bizlerin de hakkı olduğunu, tüm 
özverileriniz, çalışmalarınızla dosta düşm ana hay
kırıyorsunuz İstanbul’da Taksim ’de ki ‘Bize deli 
dem eyin’ sloganıyla yaptığınız m iting, sesimizi 
duymayanlara karşı bir çağrıydı. Kendim ve bu 
problemi yaşayanlar ve aileleri adına sizlere te 
şekkür ediyorum.

Çalışmalarınızda benim yapabileceğim  katkı
lar olursa çok sevinirim. Daha doğrusu, sizlerin 
yardımınıza ihtiyacım var. Sesinize, bilginize yü
rek dolusu selamlar!...

ŞİZOFRENİ DOSTLARI DERNEĞI’nin dost 
yürekli insanları,

Merhaba!

Sizlere öncelikle ruhsal sorunların en ağırını 
ve sosyal hayata en fazla yansıyanı olan şizofreni 
konusundaki bizleri umutlandıran çalışmalarınız
dan dolayı gönül dolusu teşekkür ederim.

Dostlarım; öncelikle sizlere kendimden bah
sedeyim. Adım C. 27 yaşındayım. 10 senedir ‘Şi- 
zoffektif Psikoz’ tanısıyla tedavi görmekteyim . Bu 
10 sene boyunca iki defa üniversite sınavını ka
zandığım halde, hastalığın olumsuz seyrinden do
layı gidemedim. Hayattan beklediklerim in fazla 
olduğu, onurlu ve kendinden barışık bir insanı 
düşlediğim  için, hastalığı kabullenmede ben ve 
ailem çok zorlandık.

Bu ruhsal problem in ilk ortaya çıktığı dö
nemlerde ben de, ailem de sıradan, gelip geçici 
bir rahatsızlık olarak gördük. Hastalığın 1 .inci yı
lında 100 gün Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Hastanesinde tedavi gördüm . Bünyemdeki kar
maşayı anlamak benim için bir muammaydı. O 
dönem çok olumsuz seyreden hastalığı bastır
mak İçin aldığım ilaçlarla, zaten bunu anlamam 
mümkün değildi. Hastaneye ilk yattığım, hastalı
ğın ciddiyetiyle çok yoğun olarak tanıştığımız, 
1991 yılının Aralık ayında, hastanenin puslu pen
ceresinden yağan kara bakıp çaresizce usul usul 
ağladığımı hatırlarım. Ve gözyaşları şunun içindi 
dostlarım: Ben bir daha konuşabilecek miyim? 
Sevdiğim insanlarla hoşça zaman geçirebilecek 
miyim? Ezgileriyle mutluluğu yakaladığım türküle

* Mersin
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yazın
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bu oyun oynanmalı

FİRUZE*

Başucumda iki sigara 
Nöbet tutarlar 
Gönlüm şarkıdan şarkıya 
Oyun değiştirir
Penceremde bir beton duvar manzarası 
Kaybolmuş doğayı anlatır 
Bırakmalı mı oyunu akışına 
Erken mi değil mi bilmem 
Yola çıkmalı
Kenardan yürümeli ortadan değil 
Arada bir de olsa yoldan sapmamalı 
Doğru mu yanlış mı düşünmemeli 
Çıktın mı bir kere yokuşu 
Başarmalı adamakıllı 
Sıvışmamalı bu hayattan 
Oyununu oynamalı

Adınızı söylemediniz ama 
Ben beni bild iğim  kadar 
Adınızı bilmesem de 
Tanıdığım hayatlarınızı biliyorum 
Dengelerinizi bozmayın 
Bu oyun oynanmalı

• Şizofreni Dostlan Derneği, İstanbul.
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DAVANIŞMA DERNEĞİ

şizofreni
Bizlerin duygu ifadesi 

kavramı zeminindeki ça
lışmamız bizim ailelerin 
hikayelerine yakınlaşma
mızı sağladı. Bizler için 
şizofreninin klinik taki
bini ‘tanı’ mesafesinden 
‘tanı’şıklığın serbestleşti
ren aralığına taşıdı. Birço
ğumuzun şizofreninin 
yanlızca açıklanabilecek 
bir olgu olmadığı aynı za
manda anlaşılmayı bekle
yen bir insan deneyimi ol
duğunun farkına varma
mıza neden oldu. Geçmiş
teki tüm merak birikimine 
rağmen fark edilmeyi 
bekleyen bir çok nokta 
hâlâ ailelerin ve başvu
ranların anlatılarında an
laşılmayı bekliyor. Ve tüm 
bunlar yalnızca sade ama 
bir o kadar da güç iki ey
lemi bekliyor: Sormak ve 
dinleyebilmek.

M. Kemal Kuşçu

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

YAKINLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ 
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