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“Cumhuriyetin ilk yıllan gibiydi yüzün”
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şizofreni tedavisine 
katkıları

Haldun SOYGÜR

Şizofren¡ yazıları, kış 2002, yıl 3, sayı 1 |

tedavi süreçlerine dahil edilmesi bütüncül yakla
şımı tamamlar1.

Bu çok yönlü/bütüncül yaklaşımın bir parça
sı olarak uygulanan grup psikoterapisinin şizofre
ni tedavisine önemli katkılar sağladığı bilinmekte
dir. Şizofreni tedavisinde grup psikoterapilerinin 
etkinliğini inceleyen bir dizi makale yayımlanmış
tır. Çeşitli yöntem güçlükleri içerseler ve bazı 
farklılılıklar taşısalar da, bu çalışmaların sonuçlan, 
grup psikoterapisinin süreğen şizofreni hastaları
nın tedavisinde bireysel psikoterapi kadar ya da 
daha etkili olduğunu göstermektedir2.

Grup psikoterapisinin tarihsel kökeni, yüzyı

lın başında Joseph Pratt adında bir dahiliye uz
manının çok sayıdaki verem tamlı hastasını teda
vi etmek için uyguladığı grup toplantılarıyla has
talarını eğitme ve tedavi etme girişimine kadar 
uzanır. Pratt 20-30 hastadan oluşan gruplar oluş
turarak haftada bir iki kez eğitim grupları yapmış 
ve grup terapisinin temellerini atmıştır. Grup psi- 
koterapisi son derece güçlü bir tedavi edici araç 
olan grup ortamını kullandığı için benzersiz b irte -

"Insanın insandan başka dayanağı yok. 
Yalnızlık bile başka İnsanların varlığı düşünül
dükçe anlam kazanıyor. "

Edip Cansever,1960

Günümüzde şizofreni tedavisi çok yönlü/bü
tüncül bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Bu yaklaşı
mın esaslarını ilaç tedavisi ve ruhsal-toplumsal 
tedavi yöntemleri oluşturmaktadır. Tedavinin te
mel bileşeni Uaçlardır. Antipsikotik ilaçlar olmak

sızın şizofreni tedavisi gerçekleştirilemez. 
ABD’nin önde gelen psik iya trile rinden  Donald 
Klein’in söylediği gibi, şizofreni hastalarına sade
ce psikoterapi uyguluyarak klinik fayda oluşaca
ğını iddia etmenin hiç bir bilimsel temeli yoktur. 
Bununla birlikte, ilaç tedavisinin optimal olarak 
uygulanabilmesi için, süreklilik taşıyan, tutarlı, 
destekleyici ve güven verici bir hekim hasta ilişki
sine ihtiyaç vardır. Bu ise bireysel ve grup psiko
terapilerinin varlığıyla sağlanır. Hasta ile beraber 
hastanın ailesi ve yaşadığı toplumsal ortamın da
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azalma olarak değerlendirilmektedir. Sosyal uyu
mu yüksek ve işlevsellik düzeyi daha iyi olan has
talara uygulanan grup psikoterapisinde grup içi 
etkileşimlerden de yararlanılabileceği halde, daha 
düşük sosyal uyum ve işlevsellik gösteren hasta
larda bilişsel ve davranışçı yöntemler ağırlık ka
zanmalıdır5.

Şizofreni hastaları için uygulanan grup psiko
terapisinde terapiste ve yardımcısına çok iş düş
mektedir. Terapistin aktif, yönlendirici, destekle
yici, bilgilendirici, sakin ve esnek olması gerekli
dir. Kimi kez grup ortamı, hasta için stresli bir or
tam olarak algılanabilir, çok fazla duygu ifadesi, 
yüzleştirme gibi durumlar hastalar için gerçekten 
zorlayıcı olabilir ve hastanın belirtilerinde kötüleş
me biçiminde istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir. 
Terapistin bu gibi durumları önceden sezmesi ve 
hastaları sakınmak üzere bazı sınırlamalara g it
mesi gerekebilir4.

Bireysel psikoterapide olduğu gibi grup psi
koterapisinde de destekleyici yönelimli tedaviler, 
yoğun ve derinliğine-araştırıcı terapilerden daha 
yararlı bulunmuştur. Günümüze kadar yapılan ça
lışmalar, derinliğine-araştırıcı ya da ya da psika- 
nalitik psikoterapilerin şizofreni tedavisinde bir 
değeri olmadığını hatta hastalığın akut dönemin
de olumsuz bir etkiye sahip olduğunu göstermiş
tir. Torrey, "şizofreni hastasına analitik içgörü yö
nelimli psikoterapi uygulamanın, fırtınadan hasar 
görmüş bir şehire bir de sel baskını yönlendir
mekle eş anlamlı olduğunu" vurgulamıştır. Tor- 
rey’in örneğini sürdürürsek, fırtınadan hasar gör
müş şehir için yapılması gereken, hasarı onarma
ya çalışmakve destekleyici bir tutum içinde ol
maktır5.

Bu noktada "destekleyicilik" kavramını biraz 
daha netleştirmek gerekiyor. Yalom’un psikotik 
hasta grupları bağlamında söyledikleri, gerçek bir

davi yöntemidir. Yalom, genel olarak grup psiko- 
terapisinin tedavi edici etkisini ortaya çıkaran et
kenleri araştırmış ve şu sonuçlara ulaşmıştır: Has
taya umut aşılanması ve korunması; hastanın so
runlarıyla yalnız olmadığını farketmesi (evrensel
lik); bilgilendirme, rehberlik; hastaların birbirlerine 
yardımcı olması; temel sosyal becerilerin gelişti
rilmesi; grup içinde iyi olanın örnek alınması; duy
guların boşalması ve ifade edilmesi; hastanın 
kendisini anlayan ve kabul eden kişilerden oluşan 
bir gruba ait olduğunu hissetmesi (kaynaşma); ki- 
şilerarası öğrenme; hastanın başkalarından alına
bilecek destek ve yardımın sınırlarını farkederek 
kendi yaşamının sorumluluğunu alması (varoluş
sa! etkenler)3.

Grup psikoterapisi, şizofreni hastalarına kişi- 
lerarası ilişkilerde yol almayı, hastalıkla başetme 
becerilerini kazandırmayı ve sosyal olarak izole 
olma eğilimi gösteren hastalara destekleyici sos
yal bir ağ sunmayı hedefler. Haftada bir kez ger
çekleştirilen grup uygulamaları ile, hastaların 
nüks ve erken uyarıcı belirtilerin varlığı açısından 
da yakından izlenmesi sağlanmış olur (4).

Grup psikoterapisi, şizofreninin gidişi sırasın
da ortaya çıkan sosyal veya kişilerarası ilişkiler
deki yetersizlikleri giderebilmek üzere; amaç 
oluşturma, plan yapma, sorun çözme becerisi ka
zandırma, hastalığına karşı içgörü geliştirme, ilaç 
tedavisine uyum sağlama ve ilaç yan etkileriyle 
başetmeye odaklanmalıdır5.

Şizofreni hastaları için grup tedavisinin 
amaçları, hastaların süreğenlik düzeyi ve grup 
içindeki kişilerarası ilişki kapasitelerine göre deği
şebilir. Ayaktan sürdürüm tedavisi altındaki şizof
reni hastaları için grup terapisinin uygun olmadı
ğını belirleme ölçütleri, sanrı ve varanıların aktif ve 
yoğun olarak varlığı, düşüncenin ağır düzeyde 
bozulmuş olması, ve dürtü kontrolündeki belirgin

5L _ __ ___
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kılavuz niteliğinde: "Destek vermek için sadece, 
terapistin destek yönelimli psikolojik bir bakış açı
sı edinmesi yetmez, hastayı aynı zamanda derin
lemesine ANLAMASI gerekir. Yapay, yüzeysel, 
zoraki bir destek hemen farkedilir ve terapi için 
zararlı bile olur. Terapistin mutlaka hastasının iç
sel durumuna duyarlı olması ve bütünleşmeye 
yönelik en ufak kıpırtıları bile pekiştirmesi gerek
mektedir. Terapistler psikotik yaşantının ne kadar 
iyi farkına varırlarsa, o kadar doğru destek vere
ceklerdir. Hasta, ancak böyle bir desteği, gerçek
ten empatik bir destek olarak değerlendirebilir; 
karşısındaki terapisti, verdiği destek aracılığıyla, 
kendine tahakküm ediyor gibi görmez".

Sonuç olarak, grup psikoterapisinin şizofreni 
tedavisine doğru zamanlama ve doğru yöntem 
bilgisi ile entegre edilmesi halinde, tedaviye ciddi 
yararlar getirdiği söylenebilir. Şizofrenide hekim- 
hasta ilişkisinin değerini anlamamıza büyük katkı
lar sağlayan Harry Stuck Sullivan’ın 1940’da yaz
dığı gibi “Birey, kişilerarası ilişkilerinin farkına 
vardığı ölçüde ruhsal sağlığa kavuşur."3.
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Öğretmenim 
Gülören Abla

Yıldırım B. DOĞAN*

tasavvur karnında taşıdığı ölümü aslında her fır
satta doğurur.

Taksit taksit yaşadığımız acılar, azımsayarak 
anımsadığımız acılı anılar ölümle tanışıklığımızın 
iddiasız ön oyunlarıdır.

Bu alışkanlıkla bazı ölümlerin ‘kayıp’ değerini 
algılamak başlangıçta pek olası görünmüyor.

Öyle ya; insanlar doğar, büyür, yaşar, çalışır, 
emekli olur ve ölür..

Sıralı bir gidişin -yerine göre-önem taşıyan 
bir ayrıntısı..

Kanıksadığımız ölümler ve birbirini tekrar 
eden ölüm törenleri, törensel ağıtlar bu sürecin 
tamamlayıcısı öğelerdendir.

Yeter ki sıkıntımızı azaltsın, vefa borcu do
ğurmasın ve son kürek topraktan sonra kente 
doğru bir an evvel dönebilelim.

Gülören ablayı mesleğimin hemen başında 
tanıdım.

Çok kısa bir süre sonra onun benim ‘öğret
menim’ olacağından kuşkum kalmamıştı.

Gülören ablayı, sonsuz doğuda başlayan 
yolculuğuna uğurladık.

Düğümlenen seslerin, gözyaşlarının olduğu 
törenler yaptık.

Onunla yaşadıklarımızı anlattık, kimi zaman 
kendimizi kimi zaman da aklımızda kalanı..

Ama ne kadar yaşadık; ölümün dayattığı ay
rılığı ve gerçek anlamda yitirmiş olmanın insanın 
içine çakılan acısını..

Bilmiyorum.

Ölümler vardır iyi bir tören için bulunmaz ola
naklar yaratır.

Ölümün yaşamla kavgasına uyan bir görkemi 
yansıtır.

Ölümler vardır, törenden öte yitirmenin anla
mını kendi varlık bilincimize ortak bir sızıyla yaşa
dığımız.

Ben Gülören ablanın ölümünü sadece benim 
değil ‘hayat’ dediğimiz tasavvurun ciddi bir kaybı 
olarak yaşadım.

Uzlaşır uzlaşmaz çelişkileriyle hayat denilen

* A.Ü. Tıp Fakültesi PsikiyatriAnabilim Dalı öğretim Üyesi, Ankara

71_________



Şizofreni yazıları, kış 2002, yıl 3, sayı

Özerk ve özgüldü.

Fikri namusu, yalansız ve duru dünya bakışı 
onu sahici kılan özellikleriydi.

Akademik kosmosun, terliksi hayvan güdü
sünü aşamayan kaotik çekişmelerine gülerek ba
kardı.

Aldırmadı; kapı arkası saray entrikalarına, ge
çici uzlaşmaların yapay sıcaklığına..

İnsan ol(a)mayanla bile ‘insan’ oldu ve öğret
meyi amaçlamadı ama insan olmayı doğal haliyle 
hep gösterdi.

iki ayrı dilin ve kültürün egemen olmanın 
zenginliğini ‘satmadı’ ya da ‘vitrine’ koymadı.

Eklektik böbürlenmeler yerine gerçekten 
sentetik bir ustalık sergileyen tümleştirici zekayı 
örnekledi.

Dili bir araç olarak kullanışındaki ustalık, tavır 
ve edasında buna uyan şaşmaz kesinliği her dü
zeyde kurabildiği ilişkisinin sırrıdır.

Buna başarı olarak bakmadı ama bunu öğre
nenler başarılı oldu.

Onun yanında hep çırak kalmanın kurnaz 
keyfini onunla birlikte olduğum anlarda hep sür
dürdüm.

Bana vasiyeti, ‘ustalar çıraklığı bilen ve çırak
lığını yapmadığı işin ustalığına kalkışmayan in
sanlardır’ sav sözüne göre davranmayı öğretmek 
olmuştur.

Gülören abla benim için öğretmen kılan özel
liği sadece benimle sınırlı değildir.

Onun sınıf öğretmenliğini yaşamış benim pek 
çok öğrencisi vardır.

Bunların hepsi de hekim değildir üstelik.

Aramızda diploması olmayanlar bile vardır.

Dolayısıyla ben öğretmenimden söz eder

Neden öğretmenim?

Meslek bilgisi yalın bir beceri uygulaması ve 
buna temel teşkil eden bilgi yükünden ibaret de
ğildi çünkü; o bana bu bilginin yaşamın içindeki 
izlerini gösterip öğretirken, kendi hatamı yapma 
özgürlüğümü bağışlıyor ve hatanın doğruya dö
nüşmesinde başlayan öğrenmemde sıkı bir reh
berlik sergiliyordu.

Tıpkı ilkokul hayat bilgisi derslerinde elektriği 
öğrenirken sigorta telinin nasıl sarılıp sigortanın 
nasıl değiştirileceğini öğreten öğretmenim gibi...

Mektup nasıl yazılır, zarfın üstü nasıl düzen
lenir, dilekçe nedir vs. vs.

Ben ondan ‘hasta’ nedir¡ öğrendim.

Hasta; hani şu insan özelliğini gözardı edip 
malumat açlığımıza kurban ettiğimiz canlı!

Dijital algoritmalarda sadece Evet-Hayır’dan 
ibaret, etiketlenmeye amade et yığını...

Bunları öğrenmedim.

Bunları öğrenmemiş olduğum için öğrendik
lerimin değerini anlayabiliyorum.

Çünkü öğretmenim; bildiklerimi yeniden öğ
renmenin, öğrenme(me)nin ve öğrenmenin serü
ven değerindeki coşkusunu aşılarken kendi reh
berliğini ustalığın tevazu ile hissettirmeden sergi
liyor ve aklın ana rehber olduğunu bana gösteri
yordu.

Akıl, Pandora’nın kutusu önünde yaşanan te- 
reddütü değil Pandora’nın varlık nedenini araştı
ran bir merakı simgelediği zaman akıl olabiliyor
du.

Benim öğretmenim, ilkelerden ödev çıkaran 
bir cumhuriyet kadınıydı.

Bağnaz değildi; ne kurumların, ne postların 
ne de sloganların korunmasına sığınmadı.

____ _____18
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Ben tören de istemiyorum. Ama bir kişi bile 
benim için ‘öğretmenim’ öldü diyecekse, ırak do
ğuda ondan sonra başlayacak yolculuğumda 
kendimi çok mutlu hissedeceğim.

Yanına vardığımda ‘öğretmenim, seferimi ta
mamladım!’ diyebileceğim...

Bizim sınıfın çocukları (sayısını Gülören abla 
bile bilmiyordur!) benim gibi düşünüyorlar.

Görüşmek üzere Gülören abla!

ken, bildiğim bilmediğim; tanıdığım ve tanımadı
ğım çoğu "sınıf arkadaşım" adını vermesem bile 
sözünü ettiğim öğretmenin o olduğunu hemen an
lamışlardır.

Anlayacağınız ben öğretmenimi yitirdim der
ken aslında ‘bizim sınıfın’ öğretmensiz kaldığını 
söylemek istiyorum.

Belki de bize "öğretmenliğin" vakti geldi, ba
kalım ne kadar öğretmensiniz diye sormak üzere 
doğuya göçüverdi diyorum...

Öğretmenime benzemeyi ve onun kadar ba
şarılı olmayı çok istiyorum.

I__ :_______
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konferans

hastanede yatan 
psikotik hastalarla 
yapılan grup terapisi 
sürecinin on yılına 
bir bakış*
Prof. Dr. Gülören ÜNLÜOĞLU**

başlayan grup psikoterapiler¡ uygulamaları, daha 
sonra 1975 yılında psikotik ve alkolik hastaların 
yattığı kapalı servislerde de başlatılmıştır. Bu yıl 
bu uygulamaların ilk on yılı tamamlanmıştır. Bizler 
için bu on yıl, Cumhuriyetimizin ilk on yılı gibidir.

On yıl önce nasıl başladık, neler yapmaya 
çalıştık, neler öğrendik, neler öğrettik hep bera
ber gözden geçirmeye çalışalım:

On yıl önce Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Kliniğinde her birisi otuzar yataklı olan 
üç psikoz servisi vardı. Bu servislerin ikisi erkek, 
birisi kadınlar içindi. Her servis birbirinden bağım
sız olan üç ayrı tedavi ekibi tarafından yönetil
mekte idi. Ekipler bir şef (öğretim üyesi), bir başa
sistan, iki asistan, bir psikolog, bir sosyal hizmet 
uzmanı ve 2-4 hemşireden oluşmaktaydı. Başlan
gıçta her katta aynı ön çalışmalarla grup psikote- 
rapisine hazırlanıldı. Örneğin erkek katlarının bi
rinde tüm hastalar gruba katılabilirken, diğer iki 
psikoz katında hasta seçilip grup hazırlandıktan 
sonra gruba girebilmekteydi. Yani her servis ken
di bünyesindeki mevcut potansiyelle işe başla
mak durumundaydı. Bu da değişik uygulamaları

Uluslararası birinci grup psikoterapiler¡ kong
resinin değerli konukları,

Herbirinizi saygı ile selamlıyor ve sizlere hoş- 
geldiniz diyorum. Bu kongre ilk uluslararası top
lantımız olduğundan hoşgörülmesini dilediğimiz 
bir çok hatamız oldu. Ancak bu toplantı aynı za
manda yıllardan beri gerçekleştirmekte olduğu
muz grup psikoterapiler¡ semyozyumunun onun- 
cusudur ve bizler ise onuncu yılda, hâlâ ilk günle
rin heyecanı ve coşkusunu yaşıyoruz.

İlk on yıl bireylerin yaşamlarında ne kadar 
önemli ise, toplumların yaşamlarında da o kadar 
önemli olabilir, örneğin Türkiye’de Cumhuriyetin 
ilk on yılı şarkılarda bile yankılanan bir etkinlikle 
geçmiştir.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri 
Kliniğinde 60’lı yılların sonuna doğru meydana 
gelen değişmeler, kadroya değişik meslek ele
manlarının katılmasıyla ekip çalışmalarının hızlan
ması ve 70’li yıllarda terapötik toplum denemesi
nin başarıya ulaşması tedavi yöntemlerinin arası
na uğraş tedavisi ve grup tedavilerinin de katıl
masıyla noktalanmıştır. Önce açık servislerde

' Grup Psikoterapiler؛ Kongre ve Simpozyum Bildirileri, Eskulap, 1984-1987, s. 80-87. 
■ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim Üyesi, Ankara
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de durmak.

— Hastanın sağlıklı yanlarını araştırarak orta
ya konmasını gerçekleştirerek hastaya destek 
sağlamak.

— Kişinin yeni davranış örüntüsü geliştirme
sine yardımcı olmak.

Grup tedavisi için hasta seçimi kriteri

— Kendisiyle sözel iletişim kurulabilen,

— Aynı yerde 30-45 dakika oturabilen, ve ye
terince dikkatli olan,

— Zekası normal ya da normale yakın olan 
eğitim, yaş, medeni durum’a bakılmadan gruba 
girilebilecekti.

Hastaların ve terapi seanslarının 
değerlendirilmesi

Grup tedavisine gidecek hastaların her biri 
için adı soyadı, protokol numarası, yatış tarihi, ya
şı, medeni hali ve çocuk sayısı, eğitimi, işi, kardeş 
sayısı, anne, baba (sağ-ölü), baba mesleği, ken
disiyle yaşayanlar, geçirdiği hastalıklar ve ameli
yatlar, önceki hospitalizasyonlar, kliniğimizdeki 
tedavileri, çatışma alanlarına ilişkin bilgileri, grup 
tedavisine ilişkin tepkisi (olumlu-olumsuz-nötr 
olarak) ve yakınması ve kısa hastalık öyküsünün 
yazılabileceği bir form bastırıldı ve hasta gruba 
girmeden önce doktoru tarafından doldurulması 
karar altına alındı.

— Hastanın gruptaki durumunu tanımlayabi
lecek bir sıfat bulmak için 75 sıfatı içeren bir sıfat 
listesi hazırlandı, “ ilgili” , “sakin” , “serinkanlı” , 
“gerçekçi” , “ dalgın” , “duygusal” , “ çekingen” , 
“ kararsız” vb.

— Her oturumdan önce, o gün gideceklerin 
listesinin yapılması ve seans sonunda her hasta
nın ismi karşısına ona o seans için en uygun sıfa
tın tartışma sonucu listeden seçilerek konmasına 
karar verildi.

— Ayrıca bir gözlemci seansları kaleme ala

gündeme getirmekteydi. Ancak erkek katlarının 
biriyle kadın servisi uygulamaları birbirine benzer
di. Burada örnek olarak katların birinde yapılan 
uygulama hazırlıklarını dile getireceğim. 1975 yı
lında kadın katında yapacağımız grup terapisinde 
yönteme ilişkin ayrıntıları saptamak üzere teorik 
çalışmalar ve tedaviyi yapacak ekip üyelerinin ka
tıldığı hazırlayıcı tartışma grupları tertip ettik ve 
grup terapisine başlamadan önce amaçlarımızı, 
terapistin rolünü, hastaların bu tedaviye seçilme 
kriterlerini ve tedavi seanslarını nasıl değerlendi
receğimizi planladık.

Grup terapisinin amaçları

— Hastalar hakkında daha çok bilgi sahibi 
olmak ( onların kendileri ve çevreleri hakkında dü
şüncelerini ve duygularını tanıyabilmek).

— Hastaların diğer bireylerle olan iletişim, et
kileşim ve ilişkilerini ve davranışlarını anlayabil
mek ve böylece hem eksik yönlerini, hem kuvvet
li yönlerini tespit ederek yapılabilecek yardımı da
ha gerçekçi olarak planlamak.

— Hastaların sıkıntılarını dile getirmelerini 
sağlayarak, duygusal boşalma yapabilmelerini te
min etmek.

—  Hastalara Geribildirim vererek farkında 
oluşluklarını kolaylaştırmak.

— Halde ve taburculukta kendisini çevresin
den çevrenin ise kendisinden beklediklerini tanı
masına yardımcı olmak ve sorun olan durumlar 
için seçenekler ortaya koyabilmeye yardımcı ol
mak.

Terapistin rolü

— İletişimi yoğunlaştırmaya çalışan ilgili bir 
kişi olmak ve konuşmayanları katılmaya davet et
mek, konuşmayı reddeden hasta üzerinde dura
rak neden konuşmadığı hakkında grup üyelerinin 
fikrini almak ve kendisinin anlaşılmasına çalışıldı
ğını hastaya belli etmek.

— Bireylerin duygu ve düşüncelerinin üzerin
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cak daha sonraki yıllarda en çok kullanılan sıfat
ların 30’u aşmadığını gözlemledik.

Bu yıllar içinde gözlemlenen bir başka husus, 
iletişim kurulabilen her hastanın düşünme süreci
nin düzgün olmayabildiği idi. Bu da bizlerin yeni 
bir değerlendirme konusunu gündeme getirme
mizi zorunlu kılıyordu, ikinci yıldan itibaren her bir 
hasta için düşünme sürecini de kaydederek de
ğerlendirmeye başladık. Bu kayıt yapılan her has
tanın düşünce sürecindeki değişmeyi tespit ede
bilmekteydi.

Değerlendirme gündemine alınan yeni bir hu
sus ise hastaların grup sürecine katılma olguları 
idi. Her oturum için katılmayı tanımlamak gereği 
ortaya çıktı. İletişim kuranlan” katıldı” , “ katılmadı” 
olarak değerlendirirken, konuşmaya katılmaması
na rağmen sözel olmayan (non-verbal) katılımları 
(jestler, mimikler, bakışlar, tebessümler, surat as
malar şeklindeki katılımları) izledik ve derecelen
dirmeye çalıştık ve sözel (verbal) katılmaya “ak
tif” , diğer şekle yani jest ve mimiklerle olana ise 
“pasif” adını vererek her hastanın aktif ve pasif 
katılımlarını (—), (+), (++) ve (+++) olarak derece
lendirdik ve araştırmalarımızı tebliğ ettik.

Grupların içeriğini tesbite çalıştık ve kadın 
gruplarıyla erkek gruplarını konuştukları konular
da bazı farklar saptamamıza rağmen, bazı konu
ların her iki cinsiyetle yapılan grup psikoterapile- 
rinde daha ön planda olduğunu bulduk. Ön plan
da olan konular arasında “Psikiyatri kliniğinde yat
mış olmanın sorunları, getirdikleri ve götürdükle
ri”, “kapalı kapılar ardında oluş”, “taburculuk so
runları”, “kişilerarası ilişkiler”, “aile bireyleri arasın
daki zorluklar”, “izinli çıkmak”, “ilaçlar ve EKT” sa
yılabilir.

Bir kaç yıl içinde grup psikoterapisi esnasın
da konuşulan konular belirginlik kazandı ve bun
ları da sınıflamak zorunlu oldu. Tartışılan konuları 
hasta oluşa ve hastaneye yatırılışa, kişilerarası iliş
kilere ve geleceğe ait beklentiler ve planlamalara

cak ve konuşulanları ayrıntılı olarak kaydedecek
ti.

—  Her seansın bitiminde hastalar çıktıktan 
sonra ekip üyeleri o seansta olanları çeşitli boyut
larla tartışacak ve yapılan hatalar gibi iyi yönler de 
tespit edilecekti.

— Tartışmalar da kaydedilecekti.

Grup terapisinin nerede ve ne süreyle 
yapılacağı

—  Grup terapisi, katların toplantı salonunda, 
bir büyük masa etrafına oturarak yapılacaktı.

— Bir seans için süre 45-50 dakikaydı.

— Haftada 4 kez uygulanacaktı. (Diğer kat
larda haftada bir ve haftada iki kez yapılacaktı.)

—  Bir terapist sabit olup, diğer ikisi rotas
yonla terapiye katılacaktı (Bu ilke tüm profesyo
nellerin iş başında eğitimini temin için kondu).

Psikoz servislerinde böyiece 1975 yılında 
grup psikoterapilerine başlandı.

Süreç içinde çeşitli zorluklarla karşılaşıldı ve 
durum seans arkası değerlendirmelere ilaveten 
haftada bir süpervizyon şeklinde sürdürüldü.

Bir yıl sonunda her üç ayrı katda grup terapi
si haftada iki olarak yürütülmeye başlandı. Böyle- 
ce haftalık seans sayısı eşitlendi.

Sıfat listesindeki sıfatlar “olumlu” , “olumsuz” 
ve “ nötr” olmak üzere sınıflandırıldı ve sayıları ar
tırıldı. Bu sınıflandırma bir ihtiyaç sonunda mey
dana gelmişti. Gruba giren hastalardan bazıları, 
başlangıçta olumsuz sıfatlar alırken, 4-5 seans 
sonra olumlu sıfatlar almaya başlıyorlar, bu da, 
grup içindeki bireysel değişmeyi vurgulayabiliyor
du. Bazan bunun tersi de olabiliyor ve o zaman 
hastanın durumunu gözden geçirme gereği orta
ya çıkabiliyordu. Ayrıca bazan bir tek sıfat bir ki
şinin seans boyuncaki durumunu anlatmaya yet
mediğinden, ikinci ve üçüncüleri de seçebiliyor
du. Bir kaç yıl sonra sıfat listemiz 100’ü aştı, an
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belirtilerle yatan hastaların tedavisine eğilirken, ya 
da katlarda çıkan karışıklıkları ve sorunları tanım
layıp, çözüm yolları araştırırken, her üyenin daha 
önceden dile getirmemiş olduğu bilgi ve deneyim 
birikimi o denli sergilendi ki, her üç katın tüm ekip 
üyelerinin her hafta düzenli olarak toplanması ve 
bilgi alışverişinde bulunulması karar altına alındı 
ve daha sonraki ortak tedavi ve eğilim konularının 
düzenlenmesi, eşgüdüm ve işbirliğinin tohumları
nın atılması gene o toplantıda gerçekleşti.

Her hafta toplanmak üzere alınan kararın ya- 
nısıra, toplantıda nelerin yapılacağı da kararlaştı
rıldı. Bunların arasında her hafta bir kattan bir ya 
da iki bilimsel makalenin sunulması, üzerinde ça
lışılacak konuların saptanması ve planlamasının 
yapılması, her katta uygulanan grup psikoterapi- 
lerine diğer katlardan gözlemcilerin haftada bir 
düzenli olarak katılması (denetim ve eğitim sağla
mak üzere), personel sorununun kat düzeylerinde 
daha eğitici biçimde ele alınması, yeni açılacak 
bölümlerin organizasyonu, katların birindeki 
önemli bir sorunun ortaklaşa ele alınması gözlem
cilerin katılmadığı grup ağırlıklı terapötik uğraşlar
dan ve yeni uygulamaya başlanan aile grupları gi
bi yöntemlerden bilgi aktarımını sağlayabiliyordu.

Bu toplantıların sonucu olarak, birçok yaban
cı kaynaklı bilimsel makale Türkçe’ye çevrilmiş ve 
listeler kitaplığa konmuş, üzerinde çalışılarak, 
başka bir makalede değinilecek çalışma konuları 
saptanmış, katlararası profesyonel gözlemci katı
lımı daha düzenli olarak sağlanmış, personelle 
daha sık toplantı yapılmış, psikoz katlarının uzan
tısı olacak biçimde gündüz hastanesi uygulama
sına geçilmiştir. Gene psikoz servislerinden birin
de hasta yakınlarıyla ya da ailelerle grup çalışma
sına başlanmış ve bu diğer katlara da yayılmış, 
grup ağırlıklı terapötik uğraşlar ve diğer kat so
runları paylaşılmış geribildirim alınmış ve 1981 
sempozyumunda kapalı katlar grup ağırlıklı tera
pötik faaliyetlerini bir panel olarak sunmuştur. Pa
nele konu olan başlıkları şöyle sıralayabiliriz, "ka

ilişkin olarak üç ana başlıkta topladık ve hastala
rın her birinin bu konularda bilgilenmesine özen 
gösterdik. Ortalama olarak 8-12 seans grup psi
koterapistine katılmış bir hasta taburcu olurken 
bu konulardaki tutumunu ve duygularını dile geti
rebiliyordu. Ayrıca grupta eksik kalanlar grup ar
kası tartışmalarda belirlendikten sonra hastanın 
doktoru onunla bireysel konuşmasında da bu ko
nuları daha derinliğine işlemeye çalışıyordu.

Grup psikoterapisi uygulamaları ilerledikçe 
grupların oluşmasında bir değişiklik meydana 
geldi. Bu da taburcu olduktan sonra da Anka
ra’da oturan hastalarımızın bir süre daha gruba 
devam etmeleriydi. Bu uygulamaya 1977 de baş
landı. Çıkanların geri gelişi yatan hastalar için ta
burcu olacaklarına dair umut düzeyini yükseltiyor 
hem de onlar için canlı bir model oluşturuyorlardı. 
Çıkanların rastlayabilecekleri olaylara ışık tutucu 
idi. Zaman içinde bu deneyimin yararı tespit edil
dikten sonra, hiç yatmayan bazı hastaların da bir 
ön hazırlıktan sonra gruba katılabilecekleri kanısı
na varıldı. Böylece uygun vak’alar hiç yatmadan 
da gruba kabul edilebildi.

Grup psikoterapiler؛ uygulamasının beşinci 
yılında psikoz katlarındaki 3 ayrı ekip mensupları 
olan bizler grup psikoterapiler¡ sempozyumu için 
ortak bir hazırlık yapma motivasyonu gösterdik 
ve 1980-1981 ders yılında bu ortak çalışmayı da
ha bilgili ve bilinçli olarak yapabilmek üzere bir or
tak toplantı düzenledik ve bu toplantıya 1,5 saat 
süre koyduk, "iki buçuk saat, (planlanmadan bir 
saat fazla) süren toplantıda zaman zaman bazıla
rının "ama sempozyum çalışması için toplanmış
tık" uyarıları dışında, sempozyum konusu günde
me gelmedi. Çünkü tartışılacak ve paylaşılacak 
konular ve deneyimler yoğundu. Adeta herkes bu 
toplantıyı beklemekteydi. Bu toplantı psikoz kat
larında çalışanlar için tarihi bir nitelik taşımaktay
dı, çünkü, o toplantı bizlere, işin daha geneline 
bakmak ve ortak sorunları dile getirmek olanağını 
sağlamıştı. Aynı toplantıda benzer yakınmalar ve
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Son on yıl içinde psikoz katlarına binlerce 
hasta yatmış, bunlardan 1500 civarında vak’aya 
grup tedavisi uygulanmış ve hem hastalara, hem 
sürece ilişkin çeşitli değerlendirmeler ve bulgular, 
bildiri ya da makaleler halinde sunulmuştur.

Bunların dışında Grup Psikoterapiler؛ Sem
pozyumlarındaki uygulamaların ve sunuların de
ğerlendirilmeleri sempozyum arkası toplantılarda 
yapılmıştır.

Kısaca bugüne dek gelmiş geçmiş sempoz
yumları gözden geçirecek olursak, psikotik 
hastalarla yapılan çalışmaları yansıtmak için iki 
nokta üzerinde durmak gerektiği kanısındayım.

Birinci sempozyumlardaki uygulamalar, İkin
cisi hastalarımızın sempozyumdaki tavırları:

1. Uygulamalar: Sempozyumlarda ilk yıllar
da her gün ayrı bir psikoz servisinde olmak üzere 
üç gün süreyle izleyiciler önünde psikoterapi uy
gulamaları yapardık. Aynasız odalarda yaptığımız 
çalışmalarda hastalarımızla terapistler iç dairede, 
izleyiciler dış dairede otururlar, seans bittiğinde 
ise hastalar dışarı çıkarlardı. Bizler izleyicilerle 
içeride kalıp büyük bir daire yaparak tartışmalara 
geçerdik. Yıllar geçtikçe uygulama gündemimize 
hastalarımızın aileleriyle yapılan gruplar alındı. 
Sonra birinci gün grup tedavisi uygulaması ikinci 
gün aile grubu uygulaması yaptık. Üçüncü gün 
sempozyuma katılanlarla yıllar boyunca hastalar
la verdiğimiz uğraşların sunulması ve paylaşması
nı programlayarak gerçekleştirdik. Toplantıya ka- 
tılanların büyük bir çoğunluğu çalışmalarımızı 
sempozyumun geneline sunmamızı önerdiler. Bu 
öneri 1981 yılında gerçekleştirdiğimiz "Psikoz 
servislerinde terapötik ağırlıklı grup çalışmaları” 
panelimizin hazırlanmasındaki itici güçlerden biri 
olmuştur. Sempozyum arkası yapılan değerlen
dirmelerden birinde sempozyumlardaki grup psi
koterapiler¡ uygulamalarının yıl içinde yaptıkları
mızdan daha sun’i ve daha az dinamik olduğunu 
belirledi. Hepimizin dikkatini çeken bu olgunun

dın-erkek psikoz gruplarında sözel içerik", "erkek 
psikoz gruplarında alkolik hastanın grup davranı
şına ait bazı izlenimler", "aile toplantıları", "erkek 
katlarında çeşitli spor faaliyetleri", "kat sorunları 
toplantısı", "gazete okuma toplantısı", "fıkra top
lantısı" gibi faaliyetler kapsamına alınmıştır. "Ka
dın katında yatan hastalarla uygulanan çeşitli 
grup çalışmaları", "Erkek katında yapılan toplu re
sim çalışmaları" anlatılmıştır.

Bu faaliyetlerden biri olan "aile gruplan" ka
dın servisinde ve erkek servislerinin birinde de
vam etmekte, yoğun katarsise izin verdiğinden 
hasta yakınları ve aileleri için, giderek daha önem 
kazanmış ve haftada bir gün olarak ziyaret saati 
arkasından yapılmış ve halen de yapılmaktadır. 
Ayrıca aile gruplarının hastanın tedavisini bütün
leştirici ve sürdürücü bir yanı olup aileleri hasta ve 
hastane ile daha işbirlikçi olmaya motive etmek
tedir.

Ancak son yıllarda çeşitli nedenlere bağlı ola
rak personel sayısı azaldığından psikoz katların
daki yatak sayısı da azaltılmış, intern’ler devreye 
girince mekanın müsait olduğu katlarda hasta ya
tak sayısı bir miktar artırılmıştır. Daha sonra alkol 
bağımlısı servisi açıldığından, psikotik erkeklerin 
yattığı servislerde yatan alkolik sayısı azalmış ve 
erkek katlarında psikiyatrik tabloya ilişkin tanılar 
daha homojen olmuştur. Ancak bu bulgu tedavi 
sürecini olumlu ya da olumsuz olarak etkilemiştir.

Uzman olan tedavicilerin askere ya da yeni 
görev yerlerine rotasyon icabı gidişleri yanısıra, 
psikologlar da ayrılmış, bazılarının yerine yenileri 
gelmiştir. Halen (1985’de) daha önce mevcut 5 
sosyal hizmet uzmanından yalnız birinin kalışı, bu 
görevin başka profesyoneller tarafından üstlen
mesini gerektirmiştir. Giden araştırma görevlileri
nin bir kısmının yerine yeni araştırma görevlileri 
bünyemize katılmakta ve kendilerinden öncekile
rin geçirdikleri zorlukları, anksiyetleri ve çeşitli 
mesleki doyumları yaşamaktadır.
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gözlem ileride araştırılabilecek bir hususu belirle
mektedir. Tekrar kliniğimizde Psikoterapi Sem
pozyumu yaparsak, bu gözlemimizi değerlendire
ceğiz.

Ayrıca sizlerin önünde bize çok şey öğreten 
hastalarımızı sevgi ve saygı ile anıyorum.

Bu yıl burada, Bergama’da ikinci yılımız ve 
bizlerin onuncu kez bir araya gelişi, hem de ulus
lar arası kongre üyeleri olarak. Çalışmalarımız kli
niğimizde devam etmekte. Son iki yıldır sempoz
yumlarda hastalarla görüşme yaptım ve grup psi- 
koterapisine katılan hastalar hakkında düşünce
lerini sordum. Kliniğimizde psikoz hastalarımızla 
grup psikoterapisi yapan terapist ve koterapistler, 
uzmanlar, asistanlar, psikologlar ve hemşireler 
grup psikoterapilerinin hastalara yararlı olduğu 
kanısında birleşmektedir. Buradaki "yarar" söz
cüğünün, "temel sorunların tam çözülmesi" ya da 
"bireylerin kişilik değişmesine ilişkin olmadığını" 
bir kez daha vurgulamak yerinde olacaktır. "Ya
rar" sözcüğü, grup tedavilerinin "destekleyici“ , 
"onarıcı" ve "öğretici" olduğuna işaret etmekte
dir. Hasta kendini ve hastalığının semptomlarını 
daha iyi tanımakta, ne zaman yardım istemesi ge
rektiğinin bilincine vararak, bir otokontrol kurabil
mektedir. Zaman içinde çevreye iyi uyum sağla
yan pek çok hastamız olmuştur. Hastalardan bir 
çoğu başkalarına ilgi gösterebilme ve onlara yar
dımcı olabilmenin ödüllendirici olduğunu anla
mışlar ve dozunda kalarak bunu gerçekleştirme
ye özen göstermektedirler.

Bu on yıl bana astlarımın ve hastalarımın da 
bir çok hocalarım ve amirlerim kadar öğretici ol
duğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Dileğim ise, 
öğrenebildiklerimizi kullanabilmemizdir.

Sözlerime son verirken, her birinize esenlikler 
dilerim.

nedenlerini aradık. Nedenler arasında terapistle
rin sempozyumlarda hastalarına daha koruyucu 
davranmalar olduğu gibi hastalarında terapistleri
ni mahçup etmemek için pot kırmamaya çalışma
ları oluşunun üzerinde duruldu. Bu durumu fark 
etmemiz bizim başka tür bir uygulama yapmamız 
gereğini ortaya koydu. Böylece 1983 yılında klini
ğimizde yapılan son grup psikoterapiler¡ sempoz
yumunun bir uygulama gününde "rol oynama" 
tekniğiyle grup yaptık ve izleyicilerden olumlu 
tepki aldık. Rol oynama grubunda üç servisin uy
gulayıcıları olarak terapist rolünü bizler üstlendik. 
Araştırma görevlileri (asistanlar) ise cinsiyetlerine 
bakmaksızın, kendi hastalarından birini oynadı. 
Hatta hamile bir asistan, 41 yaşında erkek hasta
sını oynadı.

Bu uygulamaya ilişkin grup sonu tartışmala
rında izleyicilerden olumlu geribildirim aldık. Bu 
çalışma yayına hazırlanmaktadır.

2. Sempozyumlarda hastaların tavrı: Bura
da sizlerin önünde konuşurken 8 yıl boyunca kli
niğimizde yaptığımız grup tedavisi uygulamaların
da psikoz katlarında yatmış ve sempozyumlara 
katılmış ya da katılmamış olan hastalarımıza de
ğinmeden ayrılmak gerçekten onlara yapılmış en 
büyük haksızlık olur. Çünkü her yıl bizler sempoz
yum hazırlığı yaparken hastalarımız çalışmaları
mıza fiilen katıldılar. Kendilerine yapılan yönelim 
toplantısı esnasında her zamanki toplantılardan 
daha dikkatle bizleri dinlediler. Yapabilecekleri fa
aliyetler için organize oldular; grup odalarının ha
zırlanmasında yardımcı oldular ve katlarının temiz 
tutulmalarında özen gösterdiler. Sempozyum es
nasında acil olmayan ufak şikayetleri kendilerine 
sakladılar ve burada dile getiremediğim pek çok 
küçük ve büyük fedakarlıklar yapmaya gayret et
tiler. Gruplara katılanlar tedavi ekiplerini yabancı
lar önünde mahçup etmemeye çalıştılar. Ancak 
bu gayretleri gruplarımızın akıcılığını engelledi. 
Fakat iyi görünme gayretleri bizlere hastalarımızın 
düzelme sürelerini kısalttı izlenimini verdi. Bu
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şizofreni hastalarının 
rehabilitasyonunda 
bir kulüp-ev modeli 
olarak derneğin 
modifikasyonu
Mustafa YILDIZ*

hastalar için hazırlanmış merkezlerde rehabilitas
yon olanaklarına kavuşmalarıdır.

Türkiye’de şizofreni hastalarının rehabilitas
yonuna yönelik olarak yapısallaşmış kurumlar ol
mamakla beraber bu alanda son yıllarda sivil giri
şimlerle ciddi adımlar atılmıştır. İstanbul, Ankara, 
İzmir, Manisa ve Kocaeli’nde şizofreni aileleri, 
hastaları ve gönüllülerin kurdukları şizofreni der
nekleri kısmen de olsa bu görevi üstlenmiş du
rumdadırlar.

Bu dernekler şizofreni hastalığı olan bireyle
rin sorunlarına çözüm arayışlarında bulunmak ve 
hasta ve yakınlarının dayanışmalarını sağlamak 
açısından çok önemli misyonları üstlenmişlerdir. 
Hastaların kendilerini ait hissettikleri, kendilerine 
sahip çıkan bir yerin varlığını bilmeleri ve orayla 
sosyal kaynaklar arasında bağ kurabildikleri me
kanlar olarak derneklerin şizofreninin iyileşmesin
de ciddi katkıları olacağı beklenmektedir.

Burada bir şizofreni derneğinin kulüp-ev mo
deline uygun bir şekilde nasıl uyarlanabileceği ör- 
neklenecektir.

Şizofreni tedavisi ilk tanı konduğu anda baş- 
layıp yıllarca sürecek bir eylem olarak hastaların 
hayatında önemli bir yer tutacaktır. Tedavinin ana 
maddesini ilaçlar oluşturmakla beraber psikosos- 
yal girişimlerin de tedavide çok önemli payları 
vardır. İlaçlar duvarları ören taşlar ve tuğlalarsa 
ruhsal ve toplumsal tedavi yaklaşımları da tipine 
ve özelliklerine göre değişik derecelerde etkisi 
olacak harçlardır, katkı maddeleridir. Günümüzde 
psikiyatrinin şizofreni tedavisindeki yaklaşımı ilaç 
tedavisinin çeşitli psikoterapi, eğitim ve rehabili- 
tasyon programlarıyla birlikte uygulanması şeklin- 
dedir. Hastaların bir kısmı kolayca iyileşebilirken 
önemli bir kısmında iyileşme için ciddi çabaların 
gösterilmesi gerekebilmektedir.

Hastanelerde tedavileri tamamlanmış olan 
hastaların İyilik hallerinin devam etmesi, yeniden 
hastalanmamaları ve daha sosyal bir birey olarak 
yaşamlarını sürdürebilmeleri için klinik dışı ortam- 
larda da tedavilerinin devam ettirilmesinde çok 
büyük yararlar vardır. Bunun bir yolu hastaların 
grup eğitimi ya da tedavisi etkinliklerini uzun SÜ- 

reler ayaktan sürdürmeleri iken diğer bir yolu da

* Doç. ٥٢„  Kocaeli üniversitesi Tıp Fakültesi Fsikiyatri Anabilim Dalı, Kocaeli.
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Hasta üyelerin mutlaka tedavi altında olmala
rı önemsenmelidir. Tedavisiz olan kişi ve ailelerin 
önce bir merkezle tedavi ilişkisi içerisinde olması 
sağlanmalıdır. Mümkünse derneğe yönlendirilme 
tedavi ekipleri aracılığıyla olmalıdır. Aksi takdirde 
tedavide olmayan bir bireyin sorun yaşama ve ya
şatma olasılığı vardır.

Hedefler

Dernek, hastalar için,

٠ Kendilerini ait olduklarını hissettikleri,

٠ Hastalık, tedaviler ve sosyal ilişkiler konu
sunda beceri kazanma eğitimi aldıkları,

٠ Yaptıkları katkılarla kendilerine gereksinim 
duyulan ve kabul gördükleri,

• Katılımın gönüllülük esasına dayandığı,

• istenirse ömür boyu gidilip gelinebilecek,

• Kendine yeten bir birey olarak topluma tek
rar katılmayı sağlayabilecek,

• Arkadaşlıkların geliştirilebilmesi, yalıtılmış- 
lıktan kurtulma, iş arama ve bulmada birbirleriyle 
dayanıştıkları bir yer olmalıdır.

Dernek, hasta yakınları için,

٠ Sorunlarını paylaşabildikleri,

• Grup toplantılarıyla eğitim  ve tedavi 
olanağına kavuştukları,

• Fedakarlık yapma olanağı buldukları,

• Sosyal bağ kurdukları,

• Sosyal güç oluşturabildikleri,

• Dayanışmayla güçlendikleri, moral bulduk
ları bir yer olmalıdır.

Üyeler

Dernek etkinliklerinden yararlanacak olan 
üyeler şizofreni hastaları ve hastaların yakınlarıdır. 
Dolayısıyla üyelerin aileler temelli olarak, hastalar, 
gönüllüler ve profesyonellerden oluşması uygun
dur. Profesyonellerin (psikolog, sosyal hizmet uz
manı, hemşire, uğraş terapisti, psikiyatrist) derne
ğin bir rehabilitasyon merkezi gibi iş görmesinde 
dinamik işlevleri olacaktır.

Üyeler için katkı ve yararlanım eşit düzeyde 
önemsenmelidir. Kaynaklardan yararlanan birey
ler başka üyeler için de önemli kaynaklar olacak
lardır. Ailelerin dernek faaliyetlerine sahip çıkması 
ve hastalarının iyilik halinin yükseltilmesinde ken
dilerini dernek dolayımında birinci dereceden so
rumlu hissetmeleri alacakları eğitimin ya da teda
vinin bir ürünü olacaktır. Yıllardır hastalarını klinik
lerle evleri arasında götürüp getiren ailelerin artık 
kendilerine de sorumluluk yükleyerek tedaviye 
sosyal açıdan katkıda bulunmalarının hayati öne
mini anlamaları gerekir. Kurumlar, doktorlar, sağ
lık personeli sadece hastalar kendilerine geldiğin
de ya da getirildiğinde hizmet vermektedirler. 
Onun dışında aile hastasıyla ve hastalığın doğur
duğu sorunlarla baş başadır, işte bu noktada der
nekteki faaliyet örgütlenmesi ailelere yol göstere
cek ve onların güçlerini hastalarının iyiliği üzerine 
daha dengeli ve kuvvetlenmiş bir şekilde kullan
malarını sağlayacaktır.

Hastalar ve aileler için düzenlenecek özelleş
miş programlar derneğin rehabilitasyon işinde et
kin olmasını sağlayacaktır. Hasta yakınlarına veri
lecek olan eğitim ya da ruhsal tedavilerin hastala
ra verilecek grup tedavileri ya da psikososyal be
ceri eğitim leriyle eşzamanlı uygulanmalarının 
olumlu etkileri görülmektedir. Hastaların pozitif ve 
de negatif belirtileriyle başetmeleri için ailelerin 
bilgilendirilmiş ve aydınlatılmış desteği hastaların 
yaşamında önemli değişikliklere yol açmaktadır.
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uğraşmalarını sağlayabilir.

Sosyal etkinliler. Gönüllü üyelerin organizas
yonunda sinema, tiyatro, konser, spor müsaba
kaları, geziler ve oyunlar düzenlenebilir.

Oyunlar. Dernek aynı zamanda hastalar için 
bir kahvehane ve olanaklı ise oyun salonu işlevi 
de görmelidir. Tavla, okey, kağıt, bilardo, tenis vs.

Bir günlük program

Programa daha önceden grup eğitimi almış 
olan üyeler dahil edilir. Her gün belli sayıda hasta 
(10-15 kişi arasında) katılabilir. Genelde aynı üye
lerin katılmasına dikkat edilmelidir. Zaman zaman 
gruplar arasında kaynaşmayı sağlamak için bü
yük toplantılar ve geziler organize edilir. Haftanın 
5 günü bu program farklı gruplar için uygulanabi
lir. Böylece bir haftada 50-60 hasta demekten ya
rarlanmış olur.

1. GÜNAYDIN. Günaydın-selamlaşma top
lantısı. Üyeler selamlaşma ve hal-hatır sorduktan 
sonra herkes sırayla geçen haftayı nasıl geçirdiği
ni, neler yaptığını anlatır. Yapılan yeni etkinlikler 
desteklenir. Gelecek haftaya yeni planlar olup ol
madığı sorulur. Bu toplantıyı deneyimli bir hasta- 
üye ya da aile-üye yürütebilir.

2. HABERLER. Günlük haberlerin değerlen
dirilmesi. Derneğe alınan gazetelerden haberler 
incelenir, bazıları okunur. Genel olarak ülke ve 
dünya sorunları konuşulur, tartışılır. O gün hasta
ların genel havasına göre bulmaca da çözülebilir. 
Bu toplantıyı bir gönüllü ya da aile-üye yürütebi
lir.

3. İŞ /  UĞRAŞ SAATİ. Bu saatte o gün için 
uygun olan bir iş faaliyeti gerçekleştirilir. Boncuk 
dizme, el-işi, resim yapma vs.

4. YEMEK. Öğle yemeği için yemek arası ve
rilir. Dernekte mutfak olanağı varsa o günkü grup

Dernekte kulüp-ev modeliyle çalışacak 
ekibin özellikleri

• Maaşlı ya da gönüllü çalışan görevliler (sek
reter, eğitici, uğraş terapisti vs),

• Gönüllü çalışan profesyoneller (eğitici, tera
pist, doktor) ve

٠ Hasta yakınları, hastalar ve diğer gönüllü
ler.

Derneğin sekreteri günlük çalışma düzenini, 
programları ve çalışma gruplarını organize eder. 
Derneğin en daimi üyesi olduğu için koordinatör 
gibi de işlev görür. Dernek yönetim kuruluyla 
doğrudan bağlantılı olarak çalışır.

10-15 kişilik hasta gruplarıyla ilgilenecek bi
rer danışmana gereksinim vardır. Danışmanlar 
psikolog, sosyal hizmet uzmanı, hemşire, öğret
men, öğrenci ya da bir aile üyesi olabilir. Danış
manlar hastaların derneğe ve dernekteki etkinlik
lere düzenli olarak katılmalarını sağlamada kendi
lerini sorumlu hissederler. Bazen işlevselliği yük
sek bir hasta üye de danışman olabilir.

Aile grubu yapacak olan profesyoneller. 
Bunlar aile grubu eğitimi almış olan deneyimli 
doktor, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve hemşi
reler olabilir.

Hasta grubu yapacak olan profesyoneller. 
Bunlar Şizofrenide Grup Tedavisi, Psikosoyal Be
ceri Eğitimi, Bilişsel Davranışçı Tedavi konuların
da eğitim almış sertifikalı ve deneyimli kişiler ol
malıdır.

Sanat etkinlikleri. Resim, fotoğrafçılık, şiir, ki
tap okuma, tiyatro konularında deneyimli ya da 
eğitimli kişiler hastalara bu alanlarda eğitim vere
bilirler.

İş /  uğraş etkinlikleri. Herhangi bir meslek er
babı kişi hastalara imkanlar dahilinde bazı işleri 
(bahçecilik, süs eşyaları vs) öğretebilir ve onlarla
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9. TEMİZLİK. Mekanın düzenlenmesi (temiz
lik, eşyaların düzeni). Kullanılan mekanın düzen
lenmesi ve temizlenmesine bütün üyeler işbirliği 
içerisinde katılır.

Gönüllülerin katkı süreleri göz önüne alınarak 
programın içeriğinde değişiklikler ve kaymalar 
yapılabilir.

Hafta sonu gruplar kendi aralarındaki ya da 
gönüllü kişilerin örgütlemesiyle sinema, tiyatro, 
kır gezisi gibi sosyal etkinliklerde bulunabilirler.

Derneğin çalışma programı bir panoda 
üyelerinin isimleriyle birlikte asılı olmalıdır. Çalış
ma programı dışında yapılacak her türlü etkinlik 
yönetim kurulunun iznine tabi olmalıdır.

Bir şizofreni derneğinin yukarıdaki taslağa 
benzer bir program yürütmesi üyelerinin yaşam 
niteliğinin artmasında ciddi katkılar sağlayacaktır. 
Derneğin küçük çapta başlattığı ve kendi yağıyla 
kavrularak sunduğu hizmet zamanla etkisini daha 
geniş çevrelere gösterecek ve belki de yılardır 
resmi kurumlarca sunulamayan bu hizmetin ül
kemizde yayılmasında ve yapısallaşmasında ön
cü rolü oynayacaktır.

üyeleri kısa bir alışverişle kendi gereksinimlerini 
karşılayarak mutfakta öğle yemeklerini hazırlayıp 
yiyebilirler. Bu noktada hastalara yemek yapma
nın, masa hazırlamanın ve bulaşık yıkamanın öğ
retilmesi amaçlanmalıdır. Başlangıçta aileler nö
betleşerek bu faaliyette hastalara yardımcı olur
lar.

5. OYUN saati. Hastaların kağıt, tavla, okey 
gibi birbirleriyle oynayacakları bir eğlence saa
tidir. Kendi kendilerine yürütürler. Müzik katkıda 
bulunur.

6. OKUMA saati. Kitap tanıtımı, dergiden ya 
da gazeteden önemli bir yazının okunması, tar
tışılması. Bu oturumu dernek yönetiminin yeterli 
bulduğu bir üye yürütebilir. Hastaların kültürel 
gereksinimlerini karşılamak amaçlanmaktadır.

7. SANAT saati. Müzik, şiir, resim etkinliği. 
Hasta-üyelerden bu konularda deneyimi olanlar 
ya da davet edilmiş kişiler müzik yapma, resim 
yapma, şiir okuma etkinliğinde bulunurlar. Gönül
lü bir üniversite öğrencisi aktif rol alabilir.

8. EĞİTİM. Hastalık ve tedaviyle ilgili bilgileri 
tazelemek. Bu etkinlik genellikle gruplara katılmış 
hastalar için destek seansları niteliğini taşımak
tadır. Bir eğiticinin ya da o gün için davetli bir 
profesyonel varsa onun yönetiminde gerçek
leşebilir. Bu imkan yoksa konuyla ilgili kitap 
okuyup tartışarak üyeler bilgilerini gözden geçirir
ler.
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yaşantı/anlatı

maskenin 
ardında

ANONİM
Çeviri: Banu SOYGÜR, Haldun SOYGÜR

Birbiriyie hiç ilgisi olmayan olan olaylar arasında 
bağlantı kurmaya başladım. Bir gün bir arkada
şım, komşumun büyük bir şirket aleyhinde dava 
açtığından bahsetti. Bir hafta sonra, üniversitede 
yaz okulunda ders veren komşunun kızı, komşu
nun dava açma hakkını savundu. Bunun sadece 
bir tesadüf olmadığını düşündüm. Hakkımda 
araştırma yapıldığı ve bu kişilerin, benim tepkile
rimi araştıran bir grubun birer parçası oldukları 
kanısına kapıldım. Dünyanın benim etrafımda 
dönmeye başladığını hissettim.

Sonbaharda, kendimi derslerime vererek 
mutsuzluğuma engel olmaya çalıştım. Toplam 16 
kredilik ders alıyor, çocuk bakma merkezinde 
tam gün çalışıyor ve babalarının yokluğunda ço
cuklarıma bakıyordum. Eşim şehir dışında çalışı
yordu ve eve hafta sonlarında geliyordu. Bü yük 
bende büyük bir çöküşe sebep oldu ve ben dahil, 
9 ay hastalığımı kimse fark etmedi.

O okul döneminde, hocalarımın söylediği bir 
takım sözler, onlara göre bozuk olan bir evlilikten 
beni kurtarmaya çalıştıkları sonucunu çıkartma-

Derler ki, az bilmek tehlikelidir. Problemlerim 
ilk olarak 27 yaşında üniversiteye geri dönmeye 
karar verdiğimde başladı. Eğitimim ve yaşamın 
farklı yönlerini keşfedişim, yaşamımdan ve özel
likle de evliliğimden hoşnutsuzluk duymama yol 
açtı. Psikoloji dersi almaya başladıktan sonra, ya
şamımda stres belirtileri ortaya çıkmaya başladı
ğını farkettim ve yardım için okul psikoloğuna 
başvurdum. Evden bir süreliğine ayrılmamı ve bo
şanma konusunda düşünmemi tavsiye etti. O sü
renin sonunda, kendi kendimi geçindiremeyece- 
ğimi düşündüm ve bana problemli görünen evlili
ğime teslim olarak ümitsizlikle eve döndüm. Ara
badaki radyoda, bana gönderilmiş oluğundan 
emin olduğum mesajları ilk duyuşum, eve döndü
ğüm bu yolculuk sırasında oldu. Eski erkek arka
daşımın bana mesaj gönderdiğini sandım.

O yaz, kocam hakkında çok olumsuz görüş
lerim vardı. Geriye bakınca, bu durumun gerçek
le ilgisi olmadığını fark ediyorum. Eşim ilişkimizi 
düzeltmek için sık sık olumlu çaba göstermiş fa
kat ben o zamanlar ben bunu kabul etmemiştim.

* Schizophrenia Bulletin, 1990; 16(3): 547-549

__________ I20



Şizofreni yazıları, kış 2002 yıl 3, sayı

zılmıştı. Bunun bir varsam olduğunu o zaman an
lamamıştım. Bütün bunlar bana büyük ızdırap ve
riyordu fakat olabildiğince normal davranmaya 
devam ediyordum çünkü herhangi garip bir dav
ranışımdan dolayı işimi kaybedeceğimden korku
yordum. Bu konularda konuşmuyordum, bu yüz
den de hastalığımın gözle görülebilir tek işareti, 
her zamanki gibi coşkulu ve güleryüzlü olmak ye
rine sessiz ve çekingen bir hale gelmiş olmamdı. 
Hasta olduğumu düşünmüyordum, fakat bütün 
bunlar bana yapılıyordu. Halen hayatımı sürdürü
yordum ama öğle yemeğini her hareketim çaba 
gerektirecek bir şekilde ağır ağır hazırladığımı da 
hatırlıyorum. Diğer yandan da ders çalışma ve 
yazma yeteneklerim etkilenmemişti çünkü o dö
nem yüksek notlar alıyordum.

Noel zamanında, televizyonda bir oyuncunun 
bana yalancı dediğini duydum ve medyanın da 
benim hakkımda birşeyler bildiğinden emin ol
dum. Duyduğum güvensizliği ve korkuyu belli et
meye başladım ve bunun üzerine kocam işini bı
raktı ve bana bakmak üzere eve geldi. Fakat işim 
benim için iyice önem kazandı ve üniversiteden 
bir süreliğine ayrılmama rağmen çalışmaya de
vam ettim. Tekrarlanan sanrı ve normallik dö
nemleri geçirmeye devam ediyordum. Yabancı dil 
hocasının bana radyodan mesajlar gönderdiğine 
inanıyordum ve saatlerce radyo dinliyordum. Eş
yaların gardropta veya raflarda dizili olması gibi 
eşimden mesajlar alıyordum. Alışverişe gittiğime, 
benim için sembolik anlamları olan şeyler alıyor
dum; her meyvenin tadı veya rengi benim için 
sanrılarımla bağdaşan bir anlam taşıyordu. Ör
neğin Trix markasının kahvaltılık hububatını almı
yordum çünkü o markayı fuhuşla bağdaştırıyor
dum, fakat günüme neşe katmak için bolca Che- 
erios alıyordum. Sanrı dünyası kısa zamanda ah
lak anlayışıma işkence eden hayali günahkarlık

ma sebep oldu. Bense, tam tersine, evli kalmaya 
kararlıydım. Kocamı sevdiğimi ve onun sevgisine 
ihtiyacım olduğunu anlamıştım.

Düşündüğüm şeylerin gerçekleştiği anlayışı, 
büyük ölçüde korku ve güvensizlik duymama se
bep oldu. Özellikle bir yabancı dil hocasından çok 
etkilendiğimi hissediyordum. Kocama karşı duy
duğum olumsuz hislerden ve onun uzakta olma
sıyla içinde bulunduğum yalnızlıktan dolayı duy
gularımı bu adama aktararak, daha sonraları 
içimde ahlaki bir savaşa dönüşen bir sevdaya tu
tuldum.

Bu hocayla aramda özel bir iletişim olduğuna 
inanıyordum ve bu yüzden de sınıfta söylediği ço
ğu şeyle kendim arasında bir bağ kuruyordum. 
Bazen, sınıfta dersle ilgisi olmayan tuhaf şeyler 
duyuyordum. Bir gün tüm sınıfa "Demek sizin ko
canız eskiden bakandı?" diye sordu. Bu bilgiyi 
ona ben açıklamamıştım, fakat birkaç gün önce 
çocuk bakıcımıza söylemiş olduğum için, bunun 
sadece bir tesadüf olmadığını hissettim. Bilinme
yen bir sebepten dolayı hakkımda bilgi toplayan 
ve beni sokaklarda izleyen bir insan şebekesi ol
duğu kanısındaydım. Kişisel dokunulmazlığımın 
yok olduğu duygusu zamanla evimizin cihazlarla 
dinlendiği düşüncesine dönüştü ve bu düşünce 
bende 8 sene boyunca aralıklı olarak sürdü. İn
sanların söylemiş olduğu tuhaf ve mantık dışı 
cümleler -k i bunlar aslında işitsel varsanılardı- bir 
süre sonra yok oldu. Fakat o zaman bana gerçek
miş gibi gelmişti.

Bir keresinde başımdan geçmiş bir olayın, 
yazı tahtasına İngilizce ve Fransızca olarak yazıl
mış olduğunu gördüm. Zorunlu bir derse girmek 
yerine bir partiye giderek, daha sonra telafi ede
mediğim bir sınavı kaçırdığım için tarih derslerin
den birisini bırakmıştım. Bütün bunlar tahtaya ya
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siteye gidiyorum ve başarı gösteriyorum.

Sanrılar ve sembollerden oluşan dünya, ba
na normal dünya kadar gerçek geliyor. Tesadüf
ler meydana geldiğinde veya insanlar tuhaf şekil
de konuştuklarında, genellikle sanrılarım çerçe
vesinde hareket etmiyor olmama rağmen, söyle
nenleri sanrısal dünyam gözüyle görmeye çok 
yatkınım. Çoğu zaman sanrısal dünyamı, gerçek 
dünyanın üzerinde görüyorum. Kimi zaman bana 
gözkulak olan insanlar gözüme yardımsever gö
rünüyorlar, kimi zamansa, sanrı tarafından kontrol 
ve idare edildiğimi hissederek öylesine korkuyor 
ve acı duyuyorum ki, kurtulmak için intihar etme
yi veya evden kaçmayı düşünüyorum.

Birkaç yıl önce, hiç beklemediğim anlarda 
gözümün önünden kaba, cinsel veya müstehcen 
görüntüler geçmeye başladı. Özellikle de başka
larının benim görüntülerimi gördüklerini düşün
dükçe, bu beni çok mahçup ediyordu. Terapistim 
bana Theodore Rubin’in "Şefkat ve Kendinden 
Nefret" (1975) adlı kitabını verinceye kadar ba
şımdan geçenler cesaretimi kırmıştı. Zihnimin oy
nadığı çirkin oyunlara rağmen kendimi sevmeyi 
ve kabul etmeyi öğrendim. Bu görüntüleri artk sa- 
hiplenmiyorum-onlara gülüyorum ve onlar da gi
diyorlar. O zamandan beri beni fazla rahatsız et
miyorlar.

Bu kış, üçüncü kez ağır bir şekilde hastalan
dım ve 7 gece uyuyamadım, işimin, beni "altıncı 
his öğretmeni" yapma projesinin bir parçası oldu
ğuna inanmama rağmen, çalışmaya devam ettim. 
Çocukların ve diğer öğretmenlerin söyledikleri, 
sanrılarımın bir parçası haline geliyor ve onları 
kuvvetlendiriyordu. Yine de, çok ılımlı ve akılcı 
davranarak, özellikle de beni farklı olarak damga
layacak davranışlarda bulunmaktan kaçınıyor
dum. Bu zamanlarda, duyusal uyaranların çoklu

larla dolu bir dünya haline dönüştü. Kendimi dün
ya üzerinde deliren tek aklı başında insan olarak 
görüyordum.

En sonunda, uykusuzluk ve sanrılar yüzün
den hiçbir işlevi yerine getiremez hale geldim. O 
bahar, bir yolculuğa çıkmayı planlamıştım. Git
mekten korkarak şehrin etrafında arabayla ama- 
çızca dolandım, kocamı aradım ve bana engel 
olan korkulardan ona bahsettim. Doktor kontro
lünden sonra 7 günlüğüne hastaneye yatırıldım 
sonra da bir psikiyatriste gönderildim.

Doktorun verdiği Navane adlı ilaç, tekrar iş
levlerimi yerine getirmeme ve insanlara olan gü
venime ve gülümsememe tekrar kavuşmama 
yardımcı olduysa da, sanrılar geri planda varlıkş- 
larını sürdürdüler. Eşim ve çocuklarım beni sevgi 
ve anlayışla kucakladılar ve strese girmeyeyim 
diye ev işlerini üstlendiler. Kısa süreli bir aradan 
sonra işimi yürütmeye devam ettim, fakat gene 
de iki ayrı dünyada yaşamayı sürdürdüm. Psiki- 
yatristim bana sanrılarımla ilgili hiçbirşey sorma
dı, ben de bu konudan hiç bahsetmedim. Aslında 
doktorum bana hastalığımın boyutları ile ilgili hiç 
birşey söylemedi, sadece bende kimyasal bir 
dengesizlik olduğunu ve bu sebeple de ilaçlara 
ihtiyaç duyduğumu belirtti. Bu durum bir yandan 
normal hayatımı ve işimi sürdürmek açısından 
bana güven verdiyse de, diğer yandan sanrısal 

dünyamın gerçek olduğuna inanmama yol açtı. 
Sonunda kendim ddopamin kimyası üzerine bir 
araştırma yaptığımda, doktorum bana şizofreni- 
form bozukluğum olduğunu söyledi. 2 sene son
raki ağır epizottan sonra ise, bu hastalığın ömür 
boyu süreceğini söyledi. O arada şehir tiyatro
sundaki drama grubuna katıldım. Bu, kendime 
güvenimi ve zihinsel yeteneklerimi arttırdı ve üni
versiteye geri dönüşüme hazırlık olmuş oldu. Son 
3 senedir, hem çalışıp hem de yarım gün üniver
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ğu sanrıların kontrolümden çıkmasına ve sanrıla
rın daha da artmasına neden oldu. Şu anda, bel
ki de çalışmayı bir süre bırakıp, uygulanan ilaç te
davisinin sonuçlarını bekleseydim daha mı iyi 
olurdu diye düşünüyorum. Belki de sanrılarımın 
oluşmasını arttıran duyusal uyaranları önleyebilir
dim.

Şimdi, üç ay sonra, uzun yıllardan beri ilk de
fa sanrılardan kurtulmuş durumdayım. İnsanlarla 
tartışarak sanrısal düşünceyle daha iyi mücadele 
edebileceğimin farkındayım. "Adsız Duygular" 
adındaki gönüllü grubumdaki diğer hastaları din
lemek de yardımcı oluyor çünkü o zaman, hasta 
olduğumu ve gizli bir planın kurbanı olmadığımı 
anlıyorum. Hastalığım, terapistimin yardımıyla 
kendi içime yoğunlaşarak gerçekten kim olduğu
mu keşfetmemi sağladı. Hikayemin perde arka
sında tanınmamış birçok kahraman var. Bu sa
vaşta tek başıma değildim. Hastalığım boyunca 
ailem ve akrabalarım maddi ve manevi destek 
sağladılar. Kilisede, "Adsız Duygular" grubunda, 
halk tiyatrosunda, işte ve üniversitede, kurabildi
ğim bir çok arkadaşlıklarım var. Aldığım onay, be
ni yüreklendiriyor ve fantazilerin yapamayacağı 
şekilde hayatımı dolduruyor. Sanrılarım bir para
noyaya dönüşme tehdidi oluşturduğunda, arka
daşlarımı hatırlıyorum, güvenmeye ve ellerimi 
uzatmaya cesaret ediyorum.
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hasta yakılarında□ 
hasta ٢١٨^١٨١^^٧ ^ 
öneriler

□erleyen: Bahar SUBAŞI *

¡٧ !; yani etkili; ©labilir ve bu uygulayanlar arasında 
hastalar ve yakınları da vardır.

Onlar yalnızca pasif tüketiciler değildirler; iyi- 
leşme ya da daha sağlıklı olma sürecinde kendi- 
lerine iş düşen aktif katılımcılardır.

□emekki yapacağın çok şey var.

Kollan sıva.

2. Geçmişte yapmış olabileceğin hataları 
aramaktan vazgeç.

Bazı alanlarda düşünme ve davranma biçim
lerini değiştirmen gerekiyorsa bunu ileriye yönelik 
olarak şimdi yap.

Senin de içinde yer aldığın tüm sosyal çevre
si hasta olan aile bireyinin hastalığının gidişini 
olumlu ya da olumsuz etkileyebilir.

Yanlış tutumlarını düzeltmede ve olumlu bir 
tavır geliştirmede sana hastaların, uzmanların ve 
öteki hasta yakınlarının yardım etmesine izin ver.

3. Onun hastalığının ortaya çıkmasında ve gi-

Aşağıda “Avusturya Ruh Hastası Yakınları 
Yardımlaşma Derneği” HPE’den; hasta yakınları 
olan üç hanımın; yine hasta yakınları olanlar için 
hazırladıkları çeşitli öneriler bir araya getirilmiştir. 
Önerileri hazırlayan hanımlardan birinin kızı; biri
nin kardeşi, diğerininse eşi hastadır.

Hasta yakınları için 
doğru ve uygun bir tutuma 

temel oluşturabilecek öneriler

1. Ruhsal hastalıkların karmaşık doğası ko
nusunda kendini en yeni, ciddi, bilimsel kitapları, 
dergileri okuyarak ve uzmanlarla konuşarak ay
rıntılı, nesnel ve doğru şekilde bilgilendir.

Çok büyük beklentilerden, ön yargılardan, 
aceleci yargılardan kendini sakın.

Bilimsel araştırmaların ortaya çıkaracağı pek 
çok şeyin olduğunu unutma.

Psikiyatri tek başına senin sorununu çöze
mez.

Psikiyatri ancak onu uygulayan kişiler kadar

* Uzman □٢., Dubalı, Birleşik Arap م^وا؛ س .
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Onlar da korkuları, güvensizlikleri ve müca
dele ettikleri kendi yaşam sorunları olan insanlar. 
Kendilerini bazen yorgun veya tükenmiş hissede
bilirler ve hepimiz gibi hata da yapabilirler.

Birbirimize olabildiğince anlayış göstermeli 
ve birbirimizden mucize beklememeliyiz.

7. Hasta yakınlarının da kendilerine ait bir ha
yata hakları vardır.

Akut durumlar dışında herşeyin hastalık etra
fında dönmesi gerekmiyor.

Rahat olmaya ve kendine hayatına anlam ve
ren mutluluklar bulmaya çalış.

Ailenin hasta bireyinin sorunlarıyla ilgilen an
cak bunu belli bir (duygusal) mesafeden yap ve 
gerektiğinde sınır koy.

Onun sınırlarına da saygı göster.

Bu kişi tüm hasta ve sağlıklı yanlarıyla bir gün 
kendi kendine yaşamak durumunda olacaktır ve 
bunu gerçekleştirebilmek için çevresinin toleran
sına ve yeterince serbest alana, serbestiye gerek
sinimi vardır.

Neyi değiştirmen gerektiğini ve değiştirebile
ceğini gör, algıla ve kabul et.

Ancak değiştirmeye olanaklarının ve gücü
nün yetmeyeceği şeyleri de gör. Kendini her şey 
için sorumlu hissetme.

Hastanın da kendi hayatıyla ilgili kendi so
rumluluğu var.

8. Başkalarının yargısından bağımlı olma.

Onların anlayışsızlığına veya az, kısmen anla
yışına tahammül etmeyi öğren.

Yapabiliyorsan başka hasta yakınları ve pro

dişinde bir suçlu arama; ne ailede, ne sosyal çev
rede; ne de psikiyatristlerde...

Sen kendin de suçlu değilsin. Seni suçlama
larına da izin verme.

Böyle bir suçlama yanlışlığı çoktan anlaşılmış 
önyargıların, yakıştırmaların, cehaletin ve tek bo
yutlu düşünmenin eseridir.

Gereksiz yere vicdan azabına neden olur; 
motivasyonunu kırar ve gücünü azaltır.

Oysa o güce gereksinimin olacak.

4. Ailendeki ruhsal hastalıktan herkese söz 
etme. Ancak saklanma da.

Bu gerçeğe sahip çık; çünkü ruhsal hastalık 
utanılacak bir şey değildir; bir yazgıdır.

Hem hastalar, hem yakınları, hem de sosyal 
çevre bu gerçekle birlikte yaşamayı öğrenmek 
zorundadır.

5. Ailede yaşam niteliğinin arttırılması ve de
vamı için sosyal psikiyatrinin son verilerinin öne
mini vurguladığı; devletin verebileceği; tüm yar
dımların sağlanmasını iste.

Burada etkin bir yataklı tedavinin ötesinde 
hastanın ve ailesinin gündüz kliniğinde izlenmesi
ne dek varan çeşitli ayaktan, psikososyal destek 
ve tedavi olanakları kastedilmektedir.

6. Olumlu ve olumsuz deneyimlerinden sö- 
zetmekten ve eleştiri yapmaktan çekinme.

Ama her düzeyde profesyonele; çaba sarfet- 
tiklerini gördüğünde; minnettar ol.

Hasta yakınları psikiyatride çalışanların zor 
bir mesleklerinin olduğunu bilir.

___________ I2 6
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Tedavi sürecinde  
hasta yakınları

Batı ülkelerinde hastaların üçte ikisi; Doğu ül
kelerinde ise tamama yakını ailelerinin yanında 
yaşamaktadır.

Hasta yakınları bu anlamda aslında sosyal 
sistemin bir açığını; çoğu kez hiç bir destek alma
dan ve hiç bir karşılık beklemeden doldurmakta
dır.

Hasta yakınlarının üzerinde oldukça büyük 
bir ruhsal, sosyal, parasal ve bedensel yük var
dır.

Onlar yalnızca aile bireyleri olan hastanın psi
kiyatrik sendromunun etkisi altında kalmazlar; ay
nı zamanda sosyal olarak değersizleştirilmekten, 
dışlanmaktan da etkilenirler.

Tutucu, eski ve yetersiz psikiyatri hala yakın
ların bilgilendirilmemesi, eğitilmemesi, onlara da
nışmanlık hizmetinin verilmemesi hatasını yap
maktadır.

Bu çok büyük bir eksiktir çünkü bilgili, eğitil
miş hasta yakınları tedavi süreçlerinde yetkin mü
cadele ortakları olabilirler.

Hasta yakınlarının tedavi sürecinde 
yetkin yardımcılar haline 

gelebilmesi için 
henüz eksik olanlar ve bu eksikleri 

giderme yolları

1. EKSİK:

BİLGİ
Psikiyatrik hastalığın ortaya çıkması ailedeki 

herkesin kendine, genel olarak hayata ve herşeye 
karşı güvenini sarsar.

O zamana dek ne yapacağını kestirebildikle-

fesyonellerle ve tüm diğer iyi niyetli insanlarla bir- 
likte toplumda her çeşit farklılığa karşı varolan ön- 
yargıların yıkılmasına çabala ve bu arada birlikte 
yaşamın zorluklarını da gözden kaçırma-

9. Aile bireyinin hastalanmasına kadar mut- 
lak ‘doğru’ ya da ‘yanlış’ bildiğin her şeyi bırak.

Esnek ol ve neyin gerçekten önemli olduğu- 
nu, neyin olmadığını yeniden öğren.

Hergün yeniden doğmaktasın. Her dakikayı 
yaşa.

‘Bugün bir şekilde idare ediliyor; yarın ne ola- 
cağını ise göreceğiz’ şekiinde düşünmeye çalış.

Kendine olabildiğince az acımaya çalış.

Ancak artık dayanamadığını, yapamadığını 
hissettiğinde de bunu açıkça söyle; bu koşulda 
sosyal çevrenden ve uzmanlardan destek almaya 
hakkın var.

10. Üzül, yas tut; ama üzüntünün ve yasın 
içinde boğulma.

Hastanın birgün kendi hayatını belli bir ya- 
şam niteliği içinde kendi kendine sürdürebileceği- 
ne inanmaktan, bunu umut etmekten vazgeçme.

©na sempatini, şefkatini ve ¡iğini hissettir. 
Onun görüşlerine saygı göster; seninkilerine uy- 
masa; benzemese de onun bu kendine özgü gö- 
rüşiere hakkı var.

Aile bireyini olduğu gibi kabul et ve onu ken- 
di isteklerin, beklentilerin doğrultusunda değiştir- 
meye çalışma.

Sen yalnızca kendi kendini değiştirebilirsin. 
Bu da zaten yeterince zor.

2 7 1
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Bunun sonucu olarak ilişkinin doğallığı bozu
lur ve iletişimdeki açıklık ortadan kalkar.

Ortaya tutuk ve yapay bir iletişim çıkar ve bu 
da ilişkide uzaklaşmaya, yabancılaşmaya neden 
olur.

Psikotik sürecin ortaya çıkması aile içinde 
başa çıkılması gereken bir dizi iletişim problemini 
de beraberinde getirir.

GEREKEN:

DANIŞMANLIK VE EĞİTİM
Çaresizlikten kurtulabilmek veya başarısız ol

muş, hasta tarafından pek çok kez reddedilmiş 
yardım denemelerinin kısır döngüsünü kırabilmek 
için psikotik süreci anlamak gerekir.

Bu yaşanan biyolojik, psikolojik ve sosyal 
olarak nasıl açıklanabilir?

Bunu öğrenmek çok gereklidir. Hiç bir zaman 
tüm yönleriyle bilemesek de; bu farklı gerçekliği 
ne kadar iyi anlarsak hastayla o kadar otantik, 
dürüst, yalın ve gerçek bir iletişim kurabiliriz.

Bu da hem hastaya hem yakınlarına hem de 
iyileşme sürecine iyi gelir.

3. EKSİK:

RAHATLATMA
Ruhsal hijyen akut ve kronik stres durumla

rında bulunan insanlar için önemlidir.

Birisi neredeyse kaos tarafından yutulacak 
gibi bir durumdaysa; ona kendini tekrar bulma
sında yardım edecek ve kendi istek, gereksinim 
ve sınırlarını tekrar farkettirecek zaman, ortam ve 
insanlara gereksinimi vardır.

Bu insanların ise; aynı hasta gibi; zaman, or
tam ve başka insanlara...

ri bir yakınları birden veya yavaş yavaş değişir, ki
şiler kendilerine endişeli bir şekilde bunun normal 
bir değişiklik mi yoksa bir hastalık belirtisi mi ol
duğunu sorarlar.

Yanıtı bilemezler, çünkü konunun uzmanı de
ğildirler.

Yardım da edemezler; çünkü güveni sarsıl
mış birisi güveni sarsılmış bir başkasına yardım 
edemez.

GEREKEN:

BİLGİLENDİRME
Hastalık, olası nedenleri, gidişi, tedavi ola

nakları (biyopsikososyal tedavi olanakları); hasta 
kişiyi parasal güvence altına almanın yolları, hu
kuki ve toplumsal açıdan durum; psikososyal 
alanda ne tür imkanların (kendi kendine yardım 
grupları, iş ve yaşama yeri olanakları, sosyal hiz
metler vs.) olduğu konularında hastanın yakınları
nın ayrıntılı bilgilendirilmesi gerekir.

Bilgilendirme, hasta ve ailenin ruh sağlığı eki
biyle işbirliği kurması ile daha sağlıklı bir yapıya 
kavuşur.

2. EKSİK:

AÇIKLIK
Hasta yakını tedavi sürecinde hangi rolü oy

nar, onun yardımı hastanın işine gerçekten yarar 
mı, nasıl ona iyi gelecek, yardımcı olacak şekilde 
olunur ve davranılır?

Stres-kırılganlık kavramı önemli bir açıklama 
modelidir ancak kendilerine ve genel olarak her- 
şeye güvenleri sarsılmış hasta yakınlarında sıklık
la hep doğru davranmak zorunda olmak kaygısı
na, belli davranış kalıplarından ve ifadelerden ka
çınmaya yolaçar ve güvensizliği azaltmaz.
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Kısaca tüm yardımcı kişi ve kuruluşların bir
likte çalışmasını kapsar.

5. EKSİK:

DEĞİŞİKLİK
Psikotik hastalığın kendisi ailede taş üstünde 

taş bırakmayan beklenmedik, yoğun bir değişik
liktir.

Değişen koşullar yüzünden hasta yakınları da 
herkes için sağlıklı olabilecek bir atmosfer hazır
layabilmek için pek çok şeyi değiştirmek zorun
dadır.

Ancak kendi herekete geçme ve değişme ye
tileri çoğu kez içinde bulundukları durum sonucu 
bloke olmuştur; sistem katılaşma, taşlaşma, öyle
ce kalma eğilimi gösterir.

GEREKEN:

BİREYSEL DENEYİM VE 
PSİKOTERAPİ
Değişikliği sağlayan bir etken, bir itici, des

tekleyici güç olmalıdır.

Bireysel deneyim yeterli olmadığında hasta 
yakınına psikoterapi imkanı sunulmalı, o da bun
dan yararlanmalıdır.

6. EKSİK:

KENDİNE GÜVEN
‘Benim yakınımın, aile bireyimin bir psikiyat

rik hastalığı var’; bu genelde utanç ve suçluluk 
duygularının eşlik ettiği bir ifadedir.

Sık sık da kişiler tarafından bireysel başarı
sızlıkları gibi algılanır.

Karşılaşılan anlayışsızlık, hissedilen çaresiz

GEREKEN:

KONUŞMA VE DENEYİM 
ALIŞVERİŞİ OLANAĞI
Burada hastanın sıkıntısı değil, hasta yakını

nın sıkıntıları kastedilmektedir: suçluluk ve yeter
sizlik duyguları, aşağılık duyguları, çaresizlik, öf
ke, ‘kurban’ tavrı, savunma tavrı vs.

Deneyim alışverişinin gerçekleştiği gruplarda 
sadece benzer şeyler yaşayan insanlarla konuşa
rak, sorunları paylaşarak rahatlama değil; öteki 
insanların sorunlarla başetme stratejilerini öğren
mek, böylece kendi sorun çözme stratejileri re
pertuarını genişletmek ve başarı ve başarısızlık
lardan hep birlikte öğrenmek de mümkün olur.

4. EKSİK:

YÜKÜN HAFİFLETİLMESİ
Hiç bir insan ruhsal, fiziksel, maddi ve sosyal 

sorunları; onların hepsi üstüste geldiğinde; tek 
başına, yalnızca kendi gücüyle çözemez.

Hasta yakınlarının ona olan; doğal olarak ga
yet yakın ve duygusal ilişkileriyle; hastaya hiç de 
yardımcı olamadıkları pek çok durum vardır.

GEREKEN:

TOPLUMDAN SOMUT 
DESTEK ALINMASI
Dışarıdan somut destek alma hastalık bilinci

nin olmadığı durumlarda dışarıdan nötral üçüncü 
şahıslarla motivasyon çalışmasından başlar; ol
duğu yerde krize müdahale, maddi durumun 
açıklığa kavuşturulması, dışarıdan eşlik eden nöt
ral bir kimse (sosyal anlamda eşlik etme), günde
lik hayatta pratik yardımlar (eve gelen temizlik ve 
ziyaret görevlisi gibi), ev, iş, olanaklarının aranma
sında yardım vs. ye kadar uzanır.
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ulaşabilmek için sosyo-politik bir mücadele ver
mesi gerekmektedir.

Bunlar hasta yakınını tedavi sürecinde yetkin 
bir yardımcı haline getirmekle kalmayacak onun 
ve indirekt olarak hastasının yaşam kalitesini de 
yükseltecektir.

KAYNAKLAR:
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ge. Publikation der HPE Österreich, 1993

2. Fragner, B., Schreyer, D., Was brauchen Ange
hörige um zu kompetenten Helfern zu werden? 
Publikation der HPE Österreich, 1993

lik, çevreden gelen değersizleştirme ruhsal hasta
lığı olanların ailelerinin kendilerini toplumdan çe
kerek sosyal izolasyona uğramalarına yol açmak
tadır.

GEREKEN:

KENDİ KENDİNE YARDIM VE 
SOSYOPOLİTİK AÇILIMLAR
Benzer durumlarda yaşayan insanlarla açık 

konuşmalar, deneyim alışverişi ve yeni dostlukla
rın kurulması gerçek anlaşılma, anlayışla karşılan
ma ve kabul edilme hissini beraberinde getirir.

Bu da kendine güveni arttırır. Hasta yakınları 
günlük yaşamdaki deneyimlerinden ‘içerde’ ve 
‘dışarda’ neyin reforma ihtiyaç gösterdiğini ve ge
reksinimlere uygun yardımın nasıl olması gerekti
ğini bilir.

Bir hasta yakınları grubuna katılarak kendi 
titrek sesimizi ötekilerinkiyle birleştirip bir koro 
haline getirebiliriz.

Bir koronun uzun süre duyulmaması olanak
sızdır.

Hasta yakınlarına yardım kuruluşları hasta 
yakınlarının kendilerine ve hastalarına hayatı ko
laylaştıran doğru ve uygun tutumları edinmesini 
ve sergilemesini, ayrıca da tedavi sürecinde yet
kin yardımlar alarak yetkin yardımcılar haline gel
mesini hedeflemektedir.

Yukarıda aktarılanlardan görüldüğü gibi has
ta yakınının tedavi sürecinde yetkin bir yardımcı 
haline gelebilmesi için bilgilenmesi, danışmanlık 
hizmeti ve eğitim alması, konuşabileceği ve de
neyim alışverişinde bulunabileceği aynı kaderi 
paylaşan insanlarla biraraya gelmesi, dışarıdan 
akla gelebilecek her türlü konuda her türlü somut 
desteği alabilmesi, gerekirse kendisi için psikote- 
rapiye gitmesi ve kendi kendine yardım grupların
da biraraya geldiği kişilerle birlikte daha fazlasına

________ I30



yazın
Şizofreni yazıları, kış 2002 yıl 3, sayı 1 |

sessizlikler ülkesi

Murat Başbuğ DOĞAN*

Burası sessizlikler ülkesidir 
Burada sadece sessiz çığlıklar duyulur 
Çünkü burada insanlar duymaz.
Kulakları vardır ama duymak istemezler
Kaldırımda sadece hayaletler yürür
Aslında onlar hayalet değil insanlardır
Onlar konuşurlar ama sesleri yoktur
Ama burası sessizlikler ülkesidir
Kulakları vardır ama sağır olmuşlardır
Aslında burada herkes konuşur
Ama kimse birbirini duymaz
Evet aslında burada çok ses vardır
Çok acılar ve çok mutluluklar da vardır
Ama kimse görmez kimse duymaz
Sadece yüreklerindeki sevgiyi paylaşamazlar
Evet burası sessizlikler ülkesidir
Çünkü yüreklerinde feryadın dili yoktur
Acı olan da onlara konuşmaları öğretilmemiştir
Burada sessiz çığlıklar ve feryatlar vardır
Ne zamanki o feryad yanardağ olur ve patlar
İşte o zaman insanlar hayalet olmadıklarını anlarlar
Ama burası yine de sessizlikler ülkesidir
İnsanlar sevmeyi öğreninceye kadar

* Ankara

3 1 1________



yazın
Şizofreni yazıları, kış 2002, yıl 3, sayı 1 |

sitem

FİRUZE*

Nereye atsam elimi
Bir dert simgelerdi ruhumu
Hep yalnızım diyebildiklerim
Yoklardı
Şimdi hiç yoklar
Bir hiçlik kalır ellerimde
Dokunamam kendim bildiklerime

Türkü tutturamıyorum ya 
Orhan Veli misali 
Şarkılara meyil vermişim ben de 
Yüreğim affet beni 
Bu sefer de

* Şizofreni Dostlan Demeği, İstanbul.
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