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teşekkürler 
Nash

Haldun SOYGÜR

Şizofreni hastasının en yakınındakilerin (film
de Nash’in eşi) onu anlamaya çalışması, ilgi, sev
gi ve dayanışması çok güzel sonuçların yaratıl
masına hizmet edebilir.

İşverenlerin (filmde üniversite) hoşgörü, say
gı ve destek ekseninde gelişen sahip çıkışı, fark
lılığın güzelliğini ve üretkenliğini gözler önüne se
rebilir.

Ankara’da film çıkışında önümde yürüyen 
baba-oğul’un sohbetine istemeden kulak misafiri 
olmuştum.

En fazla 10 yaşlarında görünen çocuk baba
sına şöyle soruyordu:

"Baba, Nash gerçekten yaşamış mı?"

Babasının ne yanıt verdiğini duyamadım 
ama, küçük çocuğun hayranlık duyduğu adamın 
gerçekte varolup olmadığına ilişkin endişesi, içi
mize işlemiş olan deliliğe dair olumsuz bakış açı
mızı bir çırpıda özetleyiveriyordu.

"Akıl Oyunları" fimi, toplumun şizofreni üze
rindeki duygu ve düşüncelerini ciddi olarak etkile
miş gibi görünmektedir.

"Salon haftalardır gösterilen filmi görme
ye gelenlerle, bir pazar akşamı en ön sırasına 
kadar doluydu. Türkiye günlerdir bu filmi ve 
paranoid şizofreniyi konuşuyor. Benim en sev
diğim Türkiye işte bu. Ben onları tanıyorum. 
Onların da beni tanıdığı hayalini kurmaktan 
hazzediyorum".

Bu satırları Radikal gazetesi yazarı Hakkı 
Devrim’in 26 Mart 2002 tarihli köşe yazısından 
aldım.

Mutlu oldum. Evet birbirimizi görmesek de, 
tanıyoruz.

Hatırı sayılır bir süredir şizofreni hastaları 
üzerindeki damga ve onlara yönelik ayrımcılığı or
tadan kaldırmak için uğraşıyoruz.

"Akıl Oyunları" filmi bizim nice zamandır uğ
raş verdiğimiz damgalamayla mücadele yelkeni
ni öyle bir rüzgarla doldurdu ki, buna ancak şük
ran duyulabilir ve teşekkür edilebilir.

“Bir güzel akıl", “Bir güzel örnek” oldu:

Şizofreni hastası olmak çalışmaya, üretmeye 
engel değildir. Olanak tanınır, fırsat sunulursa, 
nobel ödülü dahi alınabilir.

3I________
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sormalılar "söz konusu olan benim oğlum/kızım 
olsaydı ne yapardım" diye.

Umarız bundan böyle, ülkemiz üniversitele
rinde de hoşgörü ve yüreklendirme, umursama
ma hatta köstek olma fillerinin yerini alır; ünivesi- 
te öğrencisine, toplum aydınına sahip çıkmaya 
başlar.

Nash, günlük yaşamında içe kapanık ve küs
tah davranışlarıyla tanınırmış.

Kendisini büyük görür, kendisinden söz 
ederken "Ben Nash’im, büyük N harfiyle yazılan" 
dermiş.

Çevresindeki aşağılar, onları yetersiz olmak
la suçlarmış.

Kötü ve itici görünüyor değil mi?

‘Böyle bir insana nasıl destek verilebilir?’ di
ye sorabilirsiniz.

Dahası, biz destek vermek istesek bile, kar
şımızdaki insan bu girişimimizi bir tahakküm gibi 
algılayıp bütün kapılarını kapatabilir ve daha da 
‘küstahlaşabilir’ diye düşünebilirsiniz..

Fakat eğer psikoz yaşantısının ne anlama 
geldiği konusunda biraz kafa yormuşsanız ya da 
kafa yoranlara kulak vermişseniz, o zaman onu 
anlamaya çalışırsınız.

Bütün o kendini büyük görme davranışının, 
aslında psikoz yaşantısının karmaşası ve dehşet 
uyandıran bunaltısına karşı bir savunma çabası 
olduğunu farkedersiniz.

"Küstahlığın" sanrıları ve varsanıları giderme
ye dönük bir davranış biçimi olduğunu hisseder
siniz.

İşte ancak o zaman ona ulaşmanın bir yolu 
doğar, eşduyumla donanmış gerçek bir desteğin 
ve korumanın/kollamanın kapıları açılmış olur.

Ancak o zaman, tuhaf düşünce dehlizlerinde 
dolaşıp duran parıltılı bir zekaya eşlik etme olana
ğı doğar.

Toplum, bu hastalıkla ilgili olarak zihninde 
oluşturduğu mitleri bir bir yıkarak yerlerine ger
çekleri koymaya başlamıştır.

Daha film gösterime girmeden, "Akıl Oyunla
rı" kitabının çevirisi yayımlanmadan Nash’ı defa
larca köşesinde konuk eden Radikal gazetesi ya
zarı İsmet Berkan, "Üniversite böyle bir şeydir 
işte" başlıklı yazısında, Nash örneği ile üniversi
teler ve ruh hastalığı ilişkisini ele almıştı:

"Bir de John Nash örneğine bakın. Yılları
nı akıl hastanesinde geçirmiş bir ‘deli’. Bir gün 
eski okulu Princeton’a geliyor, kütüphaneye 
girip çıkmak, bilgisayar odasından yararlan
mak için izin istiyor. Hemen veriyorlar bu izni. 
O mucizevi "uyanış"a kadar 10 yıl üniversite 
ortamında duruyor Nash. Kütüphanede çalışı- 
yor.Varolmasına büyük katkılarda bulunduğu 
‘düşünen makine’yi, bilgisayarı öğreniyor. Ve 
üniversite bırakın bunu engellemeyi çalışmayı 
Nash’e ve ailesine hep destek oluyor. Bugün 
John Nash hala Princeton’da ders veriyor. Bir 
odası var. Okul içinde istediği gibi dolaşıyor. 
Kendisine sorsanız o hala ‘deli’. Ama okul 
onun beynine saygı gösteriyor, para ödüyor, 
işte tam da bu yüzden ‘deli’ de olsa, hoşa git
meyen eylemler de yapsa insana gösterilen bu 
saygı yüzünden oradakiler ‘üniversite’ burada
kiler ise ileri lise."

Bu yazıyı bütün Üniversite rektörlerinin, yö
neticilerinin okumasını isterdim.

Biz, günlük pratiğimizde herhangi bir şekilde 
ruhsal rahatsızlığı olan öğrencilere karşı nasıl acı
masız ve hoşgörüsüz davranıldığını görüyoruz, 
yaşıyoruz.

Hastalığın da sağlığın da hepimiz için oldu
ğunu unutup, okumak, öğrenmek, araştırma yap
mak isteyen insanların önlerine nasıl engeller çı
kartıldığını biliyoruz.

Üniversitelerin değerli yöneticileri kendilerine

___________ 14



5izofreni yazıları, bahar 2002 yıl 3, sayı 2 ٢

Hayatı ve hayata dair herşeyi ciddiye alma
mız gerekiyor.

Bu sözcükleri kuramsal olarak anlamak ya da 
ilkesel olarak benimsemek yetmiyor, toplumsal 
bir tavır olarak yaşama geçirmemiz gerekiyor.

Bir insanın benliği örselenebilir, kırılabilir, da
ğılabilir.

Anlayış, yardım ya da destek böyle zamanlar 
içindir.

Ruhunun yaralarını saran, benliğini onaran 
insan yeniden üretken olabilir.

Teşekkürler Nash, bize bütün bunları yeni
den gösterdiğin için...

KAYNAKLAR

1-Devrim H, "Akıl oyunları”nı seyrettim. Radikal.
26.03.2002.

2-Berkan I, Üniversite böyle bir şeydir işte. Radikal.
17.03.2002.

3-Nasar S, Akıl Oyunları, çeviri: Petek Demir, Altın 

Kitaplar, İstanbul, Mart 2002.

Günümüzden üçyüz yıl önce John Dryden’in 
öne sürdüğü "Dahilik ve "delilik benzeşiyorlar 
mı?" sorusu o günden bugüne sorgulanagelmiş 
ve hala yeterince açık bir biçimde yanıtlanama- 
mıştır.

Sylvia Nasar da, Akıl Oyunları kitabına yaz
dığı önsözüne bu konuya değinen satırlarla baş
lamış:

"John Forbes Nash, Jr. -dahi matematik
çi, rasyonel davranış kuramının mucidi, düşü
nen makineyi düşleyen kişi-, yaklaşık yarım 
saattir, matematikçi konuğuyla birlikte oturu
yordu. 1959 yılının mayıs ayıydı. Sıradan bir 
akşamüstü olmasına rağmen hava rahatsız 
edecek kadar sıcaktı. Nash hastane salonun
daki koltuğun bir kenarına yaslanmıştı. Ke
mersiz pantolonunun üstünden sarkan naylon 
bir gömlek giymişti. Harvvard öğretim üyele
rinden George Mackey’nin sol ayağının tam 
önündeki bir noktaya gözlerini dikmiş bakıyor
du. Alnına düşen koyu renkli uzun saçlarını sü
rekli geri itmekten başka bir hareket yapmı
yordu. Oda kapısının kilitli olduğunun farkında 
olan ziyaretçi, sessizlikten bunalmış ve otur
duğu yerde doğrulmuştu. Daha fazla kendini 
tutamayan Mackey, şikayetçi fakat mümkün 
olduğunca nazik bir sesle konuşmaya başla
mıştı: ‘Nasıl oluyor da, senin gibi kendini ne
denlere ve mantıksal ispatlamalara adamış bir 
matematikçi, nasıl oluyor da... Nasıl olur da 
başka gezegenlerde yaşayanların sana mesaj 
gönderdiğine inanırsın? Nasıl olur da dünyayı 
kurtarmak için uzaylılar tarafından kaçırıldığı
na inanırsın? Nasıl olur da?’

Nash sonunda bir yılan kadar soğuk ve 
sakin gözlerini Mackey’e dikti. Kendi kendine 
konuşur gibi yumuşak bir ses tonuyla ve ağır 
ağır cevap verdi. ‘Çünkü’ dedi. ‘Dünya dışı var
lıklar hakkındaki fikirler aklıma matematikle il
gili fikirlerin geldiği gibi geldi. Bu yüzden onla
rı ciddiye aldım’ ".

51_________
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var olabilmesini, geleceğine ümitle bakmasını 
sağlamaktır. WPA’nın küresel programı her ülke
nin kendi önceliklerini ve faaliyet alanını belirle
mesine olanak sağlayan esnek bir yapıdadır.

Türkiye’de de hastalıkla ilgili önyargıları ve 
ayırımcılığı gidererek şizofreni hastalarının ve aile
lerinin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çabalar 
son yıllarda giderek artıyor. Ülkemizde yukarıdaki 
amaçları gerçekleştirmeye yönelik yapılandırılmış 
bir programın Türkiye Psikiyatri Derneğiyle işbir
liği içinde, Şizofreni Dostları Derneği’nin öncülü
ğünde yürütülmesi planlandı. 1998’den bu yana 
devam eden temaslar sonunda Türkiye Mayıs 
2001 ’de VVPA’nın küresel programının resmi mer
kezlerinden biri olarak kabul edildi. Resmi merkez 
statüsü diğer ülkelerle deneyim ve bilgi alışverişi
ni kolaylaştıracaktır.

İstanbul Stigma ve Ayırımcılıkla Mücadele 
Programı için pilot bölge olarak seçildi. Program 
toplumdaki her bireyin akıl hastalıklarına karşı da
ha anlayışlı bir tutum ve davranış geliştirmesini 
amaçlamakla beraber bunu gerçekleştirmek için 
aşağıdaki gruplara yönelik özel programlar oluş-

Dünya Psikiyatri Birliği (World Psychiatric 
Association-WPA) 1996’da şizofreniyle ilgili stig
ma ve ayırımcılıkla mücadele programını başlattı. 
Kanada’nın Calgary şehri program için pilot böl
ge olarak seçildi. Bunu Ispanya, Mısır, İtalya, Yu
nanistan ve Almanya’nın katılımı izledi. WPA’nm 
şu anki stratejisi dünyanın değişik bölgelerinden 
bulunduğu bölge için örnek oluşturabilecek ülke
lerin global programa dahil edilmesidir.

Programın amaçları;

- Toplumda şizofreniyle ilgili farkındalığı artır
mak, hastalığın doğası ve tedavi olanakları hak
kında bilgilendirmek;

- Toplumun şizofreni hastasına ve hastanın 
ailesine karşı tutumunu iyileştirmek

- Önyargı, stigma ve ayırımcılığı ortadan kal
dırmaya yönelik faaliyetler başlatmak şeklinde 
özetlenebilir.

Bu programın en önemli özelliği dünyada 
pek çok kişi ve kuruluşun işbirliğine dayanması
dır. Programın nihai amacı şizofreni hastalarının 
okulda, işyerinde, kısaca günlük hayatın içinde

* Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabiiim  Dalı, WPA Global Programı, Türkiye Koordinatörü, İstanbul.

_________ I



Şizofreni yazıları, bahar 2002 yıl 3, sayı 2 ٢

ğımız toplantılara Mayıs 2001 ’den başlayarak de
vam ediyoruz. Hedefimiz İstanbul genelinde 200- 
300 meslektaşımızla bu konuyu tartışabilmek. 
Program dahilinde lise öğretmenlerine yönelik bir 
eğitim paketi hazırlandı. Öğretmenlerle yapılan 
toplantılara Mart 2002’de başlandı. Doğrudan 
ulaşamadığımız öğretmenlere bir bültenle ulaş
mayı hedefliyoruz.

Programın bir diğer hedef grubu olan basın 
çalışanlarını hastalık konusunda aydınlatabilmek 
ve önyargısız haber hazırlama konusunda ipuçla
rı sunmayı amaçlayan "medya broşürü" de hazır
lık aşamasında. Şizofreniyle ilgili damgayla müca
dele konusunda yürüttüğümüz program sonu
cunda özellikle 2001 yılının ikinci yarısından baş
layarak yazılı ve görsel basında şizofreni hastası
na daha insanca yaklaşan haberlerin çoğaldığını 
da görüyoruz. Öte yandan damgayla mücadele
nin sabır gerektiren ve uzun nefesli bir çaba oldu
ğunun da farkındayız. Bu yazıyı okuyan herkesin 
desteğine de ihtiyacımız var.

turulması planlandı;

- Genel pratisyenler ve aile hekimleri

-  Liselerde görev yapan rehber öğretmenler

- Basın mensupları

Sadece İstanbul’da 10 milyon kişinin yaşadı
ğı dikkate alınırsa bu meslek gruplarında görev 
yapan herkese ulaşmanın imkansız olduğu açık
tır. Bu nedenle, diğer ülkelerde yürütülen şizofre
niyle ilgili stigmayla mücadele programlarında ol
duğu gibi, biz de odak gruplarla çalışmaya başla
yıp zaman içinde hedefimizi genişletmeyi planlı
yoruz. Pratisyen Hekimler Derneği ve Aile Hekim
leri Derneği ile oluşturduğumuz işbirliği progra
mın hedef kitlesine ulaşmamızı kolaylaştıracak.

Gerek 1999’dan bu yana düzenlenen halk 
toplantıları, gerekse 2001 Mart ayında düzenledi
ğimiz 2. Şizofreni Günleri şizofreniyle ilgili farkın- 
dalık yaratma konusunda etkili oldu. Şizofreni 
Günleri programında yer alan Şizofreni Yürüyüşü 
hasta ve hasta yakınları kadar ruh sağlığı alanın
da çalışanlar içinde coşku kaynağı oldu. Hatırla
nacağı gibi hastalar, hasta yakınları, bazı sanatçı
lar ve ruh sağlığı çalışanları Taksim Meydanı’na 
çıkarak şizofreniyle ilgili broşürleri İstanbullulara 
doğrudan ulaştırmışlardı.

Antistigma programı çerçevesinde 2. Şizof
reni yürüyüşü 23 Mart 2002 tarihinde yine İstan
bul’da gerçekleştirildi. Aynı dönemde sinemalar
da gösterime giren şizofreniyle ilgili bir filmin (Akıl 
Oyunları) gösterimde olduğu bazı sinemalarda da 
hastalığı tanıtan broşürler dağıtıldı. Programın 
amaçları arasında gerek yazılı gerek görsel ve 
sesli medyada şizofreniyle ilgili doğru bilgilerin 
yer alması, önyargıların vurgulanması da var. Bu 
amaçla hazırladığımız kısa filmler Ekim 2001 ’den 
başlayarak TV kanallarında yer alıyor.

Şizofrenideki damga ve pratisyen hekimlerin 
yeni vakaları tanıma konusundaki rollerini tartıştı

7!________
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haber

“şizofreni dostlan” 
yürüdü:
Binlerce hasta ve yakınının sesi olan 
Şizofreni Dostları Derneği, şizofreni ger
çeğine dikkat çekmek amacıyla Taksim’de 
bir yürüyüş düzenledi. Şizofreni dostlarına 
bu önemli günde ünlü sanatçılar da destek 
verdi.
Şizofreni Dostları Derneği Basın Bildirisi

hem çok kolay hem çok zor,yeter ki biz gücümü
zü yitirmeyelim ve toplumun desteğini arkamıza 
alalım" diyerek kamuoyuna seslenen aileler, tera
pi merkezlerine uğraşı alanlarına, gündüz hasta
nelerine ihtiyaçları olduğunu belirttiler. Hasta ya
kınları ayrıca, maddi sorunlara da değinerek, te
davilerin masraflı ve uzun süreli olduğunu, hasta
ların iş olanaklarına kavuşturulmaları gerektiğini 
söylediler.

Erkoç: "Önyargılar, tedaviden yoksun bırakı
yor"

Yürüyüşle ilgili açıklama yapan Şizofreni 
Dostları Derneği Başkanı Dr. Şahap Erkoç, Astra- 
Zeneca’nın derneğe verdiği destek için teşekkür 
etti: ,'Hastaları ve onların ailelerini temsil eden Şi
zofreni Dostları Derneği olarak, AstraZeneca’ya 
bu önemli günde yanımızda olduğu için teşekkür 
ederiz. Zira en önemli sorunumuz destek bulabil
mek" dedi. Erkoç önyargılar nedeniyle hastaların 
tedavi olanaklarından da yoksun kaldığına dikkat 
çekti: "Hastanın toplumca dışlanması kişiyi en az 
hastalığın kendisi kadar yaralıyor. Hastalığını sak
lamak zorunda hissediyor, tedaviden kaçınıyor,

"ŞİZOFRENİYE YAKINDAN BAKALIM!"

Toplumu şizofreni hastalığı konusunda bilgi
lendirmek, hasta ve yakınlarının sesi olmak ama
cıyla kurulan Şizofreni Dostları Derneği, şizofre
niyle ilgili önyargılara dikkat çekmek için Tak- 
sim’de bir yürüyüş düzenledi, insanları yıpratan 
ve toplumdan çekilmesine neden olan şizofreni 
gibi hastalıkların tedavisi konusunda önemli çalış
malara imza atan lider ilaç firmalarından AstraZe- 
neca da yürüyüşte derneğin yanındaydı. Şizofre
ni hastalarının toplumla bütünleşmesi adına ka
muoyuna yöneltilen bir destek çağrısı niteliği taşı
yan yürüyüşe, ünlü sanatçılar da katılarak şizofre
ni dostlarına destek oldular.

Hasta yakınları ilgi bekliyor

Yürüyüşle kamuoyuna "şizofreni hastaları te
davi edilebilir, iyileşebilir, çalışabilir ve onlar tehli
keli değildir" mesajını veren hasta yakınları, Tak
sim Atatürk Anıtı’ndan Galatasaray’a kadar yürü
yerek hastalık hakkında bilgilendirici broşürler da
ğıttılar. Yürüyüşün amacıyla ilgili açıklama yapan 
hasta yakınları, şizofreni hastalarının sorunlarına 
dikkat çektiler. "Hastalarımızı kontrol altına almak

....... .........I
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ma, özel anlamlar çıkarma

- Duygularını ifade etmede gerileme ya da 
uygunsuz biçimde ifade etme

- Temizliğe ve giyimine dikkat etmeme

- Dikkat dağınıklığı, okuduğunu anlamakta 
zorlanma

- Okul başarısında nedensiz bir gerileme

- Arkadaşların ve öğretmenlerinin dikkatini 
çeken davranış değişiklikleri

AstreZeneca Hakkında...

Yüzden fazla ülkede "Yaşama değer kat
mak" misyonuyla faaliyet gösteren AstraZeneca, 
küresel ilaç firmaları arasında ilk beşte yer alıyor. 
Geçen yıl 10 Ekim’de düzenlenen Dünya Akıl 
Sağlığı Günü’nün uluslararası sponsoru olan Ast
raZeneca, her yıl milyonlarca insanın yaşam kali
tesini olumsuz yönde etkileyen ve günümüzde 
çok daha fazla önem kazanan ruhsal bozukluklar 
konusunda çalışmalar yapıyor.

İlaç portföyü ağırlıklı olarak: Enfeksiyon, So
lunum, kardiyoloji, Gastrointestinal, Onkoloji, 
Merkezi Sinir Sistemi ve Ağrı & Anestezi alanların
da yoğunlaşan AstraZeneca, dünya ilaç sanayi
inin devleri arasında araştırma geliştirme faaliyet
leriyle öne çıkıyor. 19 ülkede üretim yapan firma, 
5 ülkede bulunan araştırma merkezlerinde 10 bin 
kişi istihdam ediyor ve AR-GE’ye yılda ortalama 
2.7 milyar Amerikan Doları yatırım yapıyor.

hastaneye gitmeye korkuyor. Akıl hastalıklarına 
yönelik önyargılar sadece hastaları değil hasta 
yakınlarını ve tedavi ekibini de etkiliyor. Hastalığın 
üzerindeki bu gölge, zaten hayatla bağları yete
rince kuvvetli olmayan bu kişilerin tamamen top
lumdan uzaklaşmalarına neden oluyor."

WPA (World Psychiatric Association -  Dünya 
Psikiyatri Birliği) Şizofreni ile İlgili Önyargılarla 
Mücadele Kampanyası Global Programı Türkiye 
Koordinatörü Prof. Dr. Alp Üçok ise, hastalıkla il- 
gilr önyargıları ve ayrımcılığı ortadan kaldırmaya 
ve şizofreni hastalarıyla ailelerinin yaşam kalitesi
ni yükseltmeye yönelik çalışmalardan söz etti: 
"1999’dan bu yana düzenlediğimiz halk toplantı
ları ve Şizofreni Günleri, farkındalık yaratma ko
nusunda etkili oldu. Şizofreni Günleri programın
da yer alan Şizofreni Yürüyüşü ise hasta ve hasta 
yakınları kadar ruh sağlığı alanında çalışanlar için 
de bir coşku kaynağı" dedi.

Şizofreni Gerçeği

Sağlık sorunları arasında toplumun en az bil
gi sahibi olduğu grubu ruhsal bozuklukların ba
şında gelen şizofreni hastalığı; düşüncede bozuk
luk, hatalı kararlar, hezeyanlar ve halüsinasyonlar 
gibi belirtilerle ortaya çıkan bir beyin hastalığı. 
Her 100 kişiden birinde görülen şizofreni, genel
likle 16-25 yaşlarında başlıyor. Geliştirilen yeni 
ilaçların etkisiyle hastaların çoğu yaşama geri 
döndürülürken, psikoterapinin, sosyal beceri eği
timinin ve rehabilitasyonun da eklenmesiyle teda
vide önemli aşamalar kaydedildi.

Şizofreninin erken belirtileri

- Isterksizlik, kişinin odadan dışarı ya da so
kağa çıkmaması

- Arkadaş çevresinden uzaklaşma

- Garip uğraşlar edinme

- Çevredeki olay ve konuşmaları üzerine alın-
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anlatı

şizofreni 
hastalarının 
yakınları anlatıyor...
Ülkü ÖZBEK* 
Meliha AKSOY* 
Aysel DOĞAN*

kısa süre ayrılıp, çaresizlik içinde dönmek istiyor
dum.

Herşeye rağmen oğlumu çok seviyordum. 
Ama zaman geçip agresif davranışlar çoğaldıkça 
derin sevgim yoğun nefrete dönüştü. Haftada iki 
gün şarj deşarj yaşıyordu. Cennete benzeyen, 
mutluluk dolu yuvamız, cehenneme döndü. Yaşa
dığımız olayları duyan komşularımız oğlumuzun 
hasta olduğunu ve tedavi olmasmı gerektiğini 
söylediklerinde çok kızdım. Tepki gösterdim. Oğ
lumun hastalığını kabullenemedim. Zamanla ça
resiz kalıp psikiyatriste gittik. Bu hastalık öylesine 
kompleks bir olgu ki, buluğ çağında başlıyor (ge
nellikle) ve o çağın semptomlarıyla karıştığı için 
anlaşılamıyor. Ve teşhisi zorlaşıp güçleşiyor. Bu 
olayda hiç kimsenin suçu yok. Yıllarca kendimi 
çok suçladım, niye oğlumu Ingiltere’ye yolladım 
diye çok acı çektim, hastalığa o gidişin neden ol
duğuna inanıyordum. İki sene öncesine kadar bu 
suçluluk duygusuyla kıvranıyordum. Fakat Şizof
reni Dostları Derneği’nde çok sevdiğim birisi (as
lında dernekteki herkesi çok seviyorum) "beynin 
kimyasal bozukluğundan siz sorumlu değilsiniz, 
sizin oğlunuzda bu hastalığa yatkınlık vardı. Ora

Ülkü Özbek anlatıyor

Yaşamımızın kaynağı biricik sevgili oğlumuz, 
1983 yılı Ocak ayında Ingiltere’de tanıdığımız bir 
Ingiliz ailenin yanına sömestr tatilinde bir ay kal
ması için gittiğinde, sonsuz mutluluk duymuştuk. 
Oğlumuz için çok güzel ideallerimiz vardı. Gider
ken bize sevgi dolu olan, gözlerinin içi gülen yav
rumuz, döndüğünde üç ay bizimle hiç konuşma
dı. Yavrumu kaybettim diye hıçkırarak ağladım. 
Üç ayın sonunda konuşmaya başladı, fakat kişilik 
değişimi oldu. Okulda teşekkür alan oğlumuz, 
aşırı tepkili ve başarısızlıklarla dolu günler geçir
meye başladı.

Bize, özellikle babasına düşmanlık başladı. 
Her hareketi farklı yorumlamaya, her şeyden şüp
he duymaya, bana da hiç nedensiz şiddet hare
ketlerinde bulunmaya, yoğun korkular yaşamaya 
başladı. Oysa o kadar sevgi doluydu, bizi öylesi
ne severdi ki... Önceleri davranışlarına anlam ve- 
remiyordum. Bilemezdim ki, çok uzun sürecek bir 
yolculuğun henüz başındayız.

Hayatta hiçbir şeyden korkmayan, güçlü bir 
yapıya sahip olan ben, oğlumdan korkup evden

Şizofreni Dostlan Derneği, İstanbul.
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lar yılları kovaladı, çok geç de olsa tedaviye baş
ladı. Beş kere hastaneye yattı. 105 tane elektro
şok tedavisi oldu. Yedi senedir, çok sevip güven
diğimiz sevgili doktorumuzun sayesinde hastalığı 
kontrol altına aldık. Yavaş yavaş şiddeti kaybolu
yor. 2000 yılının Ağustos ayında Şizofreni Dostla
rı Derneği’ne geldik. Ortamı çok sevdik. Dernek 
sayesinde hastalığını iyice öğrenip yapılan terapi
ler sayesinde başetme yöntemlerini benimsedi. 
Biz de onun dilini öğrenip kriz anında onu sakin
leştirmeyi, kriz sonrası yaşadığı past psikotik 
depresyonu ciddiye alıp önlem almayı, çektiğimiz 
acıların yalnız bizim ailemizde değil, bu hastalığı 
çeken yüzlerce aile de olduğunu ve daha pek çok 
şeyi öğrenip, acılarımızı hafifletip güç kazandık. 
Eşim bizim ışık derneğimiz diyor. Şimdi bu hasta
lıkla yaşamayı, zaman zaman gelen kötü dönem
leri "bunlar da bitecek" diyerek dernekten dostla
rımla paylaşıyorum. Yaşama sevgiyle umutla sa
rılıyorum. Oğlumuza sevgiyle sarılıp hastalığının 
bir gün biteceğini, güzel bir hayatı olacağını sabır
lı olmasını söyleyip hep birlikte yaşamı kucaklıyo
ruz. Onu kontrol altına almak hem çok zor hem 
çok kolay. Yeter ki biz bu gücü yitirmeyelim. Yıl
lardır yaşadıklarımızı anlatmam mümkün değil 
onları hatırlamak bana çok acı veriyor. Bunun çok 
uzun süren bir kabus olduğunu düşünüyorum.

Meliha Aksoy anlatıyor

Karşınızda bir hasta annesi olarak bulunuyo
rum.

Oğlum tıp fakültesinde okumaktayken, 1985 
yılının sonunda hastalanmıştır. Başlangıçta dok
torların koyduğu tanıyı kabullenmekte zorluk çek
mekle birlikte, gerekli tedaviyi ihmal etmeden de
vam ettirdik. Ancak kesin bir netice almak müm
kün olamadı. Ta ki, İstanbul’a yerleşinceye kadar.

İstanbul’a gelişimizde ilk işimiz, konusunda 
en iyisi olarak gördüğümüz ve kabul ettiğimiz Ba

ya gidince bu yatkınlık açığa çıkıp tepki çekti 
ama bu olay olmasaydı, başka bir şekilde hasta
lık ortaya çıkacaktı. Kendinizi suçlamayın" deyin
ce acılarım yok oldu.

Buluğ çağının geçmesini beklerken, yıllar ge
çip hastalık sinsi sinsi ilerledi. Öylesine kötü gün
lerdi ki anlatılamaz yaşamak lazım. Şimdi düşü
nüyorum da oğlumun geçirdiği psikotik atakları 
hep ahlaksızlık, huysuzluk olarak kabullenip onun 
acılarını anlayamamızın çok acısını çekiyorum.

En büyük isteğim, ailelerin buluğ çağında ev
latlarının yaşadıklarını hastalığın başladığının sin
yalini veren semptomlar olarak düşünüp en kısa 
sürede tedaviye başlamaları ve bizim gibi çok 
geç tedaviye başlayıp dirençli bir olguya dönüş
memeleri, bizim çektiğimiz acıları çekmemeleri...

Sene 92 oğlum korkunç derecede kötü, biz 
yine onun bazı şeyleri bilerek yaptığını düşünüyo
ruz. Yaşayacağımız olayları hissedip eşimi evden 
uzaklaştırdım. Babası gittikten sonra bana saldır
maya başladı. Can havliyle evden çıkıp, kızkarde- 
şimin evine gittim. Birkaç saat oyalanıp korkarak 
eve döndüm, oğlum evde yoktu. Kurtulduğumu 
zannettim. Birden kapıya tekmeler atıldı- ve kapı 
kırılmaya başlayınca açtım. Oğlum, bir adamı bı
çakladığını, polisin peşinde olduğunu söyleyip 
beni duvara fırlattı. Odasındaki herşeyi kırıp dök
tü. Camlara saldırıyor, gücüm yettiğince engel ol
maya çalışıyorum, her taraf cam kırıkları ile dolu, 
kırılan parfüm şişelerinin kokusu ağır, biz halının 
üstünde boğuşuyoruz, zapt etmek çok zor... za
man mevhumunu yitirdim. Biraz sakinleşince eşi
mi arayıp acele gelmesini söyledim. Polisleri bek
liyoruz. Kapı çalıyor korkuyoruz. Kapıcı geliyor. İyi 
ki kapıcı diyorum, oh diyoruz. Eşim çok endişeli.. 
O geceyi huzursuz geçirdik, her an polislerin gel
mesini bekliyoruz. Ama polisler gelmedi. Gele
mezdi. Çünkü olay gerçek değildi. Oğlum hiç 
kimseyi bıçaklamamıştı. Bu bir hezeyandı ve biz 
de bu hezeyanın gerçek olduğuna inanmıştık. Yıl
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dir. Derneğimizin bağış ve aidatlarla ayakta dur
duğu göz önüne alınırsa, yukarıda saydığımız et
kinliklerin yapılabilmesi ve diğer giderlerimizin 
karşılanması hayır sever vatandaşlarımızın katkı
larıyla mümkün olabilecektir. Derneğimizin bu
günden daha iyi bir duruma gelmesini diler, mad
di ve manevi desteklerini esirgemeyen vatandaş
larımıza, bize sonsuz destek veren ilaç firmaları
na, ayrıca etkinlikleriyle hastalarımıza, moral ve
ren dostlarımıza özellikle, hemşire, psikolog ve 
doktorlarımıza şükran ve teşekkürlerimizi ifade 
eder, saygılarımı sunarım.

Aysel Doğan anlatıyor

Ben şizofreni hasta annesi olarak dernek yö
netim kurulunda bulunmaktayım. 13 yıldan beri 
bu hastalıkla mücadele vermekteyim. Çok zor ve 
acı dolu yılları geride bıraktım. Hastalık, uzun sü
re devam eden ve tedavisi de uzun yıllar alan bir 
hastalık olduğundan sabır, sevgi ve özgüvenin 
yanı sıra, doktor, aile ve dernek üçgeni içerisinde 
bir dayanışmaya gerek olduğuna inandım. Hasta 
ve hasta yakınları olarak, bir dernek çatısı altında 
bilgi birikimini paylaşmak ve güçlenerek hastala
rımızın haklarını dernek çatısı altında bilgi birikimi
ni paylaşmak ve güçlenerek hastalarımızın hakla
rını sağlamak için mücadele etmeyi amaçladık. 
Son yıllarda yapılan çalışmalar göstermiştir ki, 
ilaçla tedavi yeterli değildir, ilaç tedavisinin yanı 
sıra bireysel ve grup tedavilerinin de yapılması 
gerektiği ispatlanmıştır. Bu nedenle, kıt imkanlar 
içerisinde doktorlarımız, hasta ve hasta yakınları 
tarafından kurulan "şizofreni Dostları Derneği" 
çatısı altında çeşitli faaliyetler yapmaktadırlar. Ay
rıca, derneğimizde gönüllü psikiyatristler, psiko
loglar ve psikiyatri hemşireleri tarafından terapiler 
yapılmaktadır. Bununla beraber, resim, müzik ve 
folklor çalışmaları yapılmakta ve el sanatları ile il
gili sosyal programlar uygulanmaktadır. Ülkemiz
deki medya kuruluşlarından toplumun çeşitli ke-

kırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile te
masa geçerek tedavisine başlamak oldu. Hasta
nın tedavisinde netice almanın ön koşulu şüphe
siz doktoruna olan güvendir. Oğlum da doktor- 
hasta ilişkilerindeki bu güven sayesinde büyük bir 
aşama kaydetti. O eski karamsar günleri çok ge
rilerde bıraktı. Bu arada, oğlumun doktoru, o gü
ne kadar varlığından haberdar olmadığımız Şizof
reni Dostlan Derneği’nden bahsederek oraya bir 
uğramasını tavsiye etti. Ancak pek sıcak bakma
mıştı. Doktorunun yumuşak ve ısrarlı telkinleriyle 
derneğe gitmiştik. Dernekte kendisi gibi hasta ar
kadaşları, hastalara kendisini adamış hemşireler 
ve hiç maddi menfaat gözetmeden mesailerini 
derneğe gönülden veren psikolog ve doktorlarla 
kısa zamanda kaynaşmış ve haşır neşir olmuştur. 
O günden beri de derneğin müdavimi haline gel
miştir. Sadece oğlum değil, ben de babası da, 
derneğin müdavimleri arasına girmiş bulunuyo
ruz. Derneğe adım atan hasta ve hasta yakınları 
dernekteki etkinlikleri görerek bağlanıyorlar. Oğ
lum 16 yıllık hastalık döneminin en iyi ve sağlıklı 
günlerini geçirmektedir.

Derneğin başlıca etkinlikleri, hastaların birbir- 
leriyle yaptıkları sohbet ve müzik dinlemenin yanı 
sıra:

- Resim çalışmaları

- Müzik çalışmaları

- Folklor çalışmaları

- El işi boncuk çalışmaları

- Satranç, ping pong gibi oyunlar

- Psikolog ve doktorlarımızın belirli günlerde 
hasta ve hasta yakınlarına yaptıkları terapiler ve

- Muhtelif zamanlarda yapılan gezilerdir.

Doğal olarak, bu etkinlikler zaman içerisinde 
artırılabilir ve geliştirilebilir. Şüphesiz bunun için 
maddi durumumuzun müsait olması gerekmekte
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simlerinde şizofreni hastalığına karşı ٢̂٧  olan ön- 
yargıları değiştirmek ve hastayı topuma kazan- 
dırmak için bilinç o^şfarmakta bizlere yardımcı 
olmalarını istiyoruz. Hastalarımıza uğraşı alanları, 
terapi merkezleri ve ilerisi için iş olanaklarının 
sağlanmasında ve kimsesiz kalan hastaları kendi 
bünyesinde barındırmak için gündüz hastaneleri- 
nin kurulması ve yaygınlaştırılmasında, kamuoyu 
oluşturulmasında yardım ve desteklerin¡ bekliyo- 
ruz. Bugün yurtdışında örneklerini gördüğümüz, 
Almanya ve İsrail gibi ülkelerde bu hastalar için 
insanca yaşayabilecekleri bir ücretin verildiğini ve 
devletimizin de aynı şekilde bir uygulamada bu- 
lunmasını istiyoruz. Unutmayalım ki bu hastailk, 
uzun süreli, masraflı ve zahmetlidir.

Haya؛ her şeye rağmen yaşamaya değer...
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söyleşi

Avusturya “HPE”; 
ruhsal hastalığı 

olanların yakınlarına 
yardım
kuruluşun başkanıyla görüşme
Dr. Bahar SUBAŞI ٠

de yol al; ya da okumaya ara ver ve çalışmaya 
başla. Yoksa evde kalamazsın!" şeklinde bir ülti
matom vermiş. Kızı okuldan ayrılıp bir yerde kü
tüphaneci olarak çalışmaya başlamış. İş ortamın
daki baskının artmasına dayanamamış ve bir sü
re sonra aniden hastalanmış. Psikiyatri kliniğine 
yatırılmış. O zamandan beri tekrar tekrar psikiyat
ri kliniklerine yatırılmış ve her seferinde tedaviyi 
yarım bırakmış. "Kızım yirmiyedi yıldır hasta. İlaç 
yan etkilerinin hepsi onda ortaya çıktı. Bir süre 
önce Viyana’dan ayrılıp gitti. En son bir ay önce 
beni aradı. "Beni merak etme. Yine ararım" dedi. 
Henüz ses seda yok. Yıllar önce klinikte tanıyı öğ
rendiğim gün çok ağladım. Doktor elime üzerinde 
HPE’nin adresi yazılı olan bir kağıt tutuşturdu. 
Buraya geldim; sene 1989’du. Ve sonra buraya 
devam ettim. 1992’den itibaren burada aktif ola
rak çalışmaya başladım. Son sekiz yıldır da kuru
luşun başkanlığını yapıyorum". Bayan Rath’ı şi
zofreniyle ilgili çok sayıda toplantıdan tanıyorum. 
Bu bembeyaz saçlı, ciddi, derin, düşünceli bakış
lı, çalışkan, zarif hanımefendiye onu dinlediğim 
toplantılarda söyledikleri, onları söyleme biçimi 
ve yaptıkları nedeniyle henüz onunla hiç konuş-

Görüşmemizin sonunda Bayan Rath’a bir 
resmini çekmek istediğimi söylüyorum. Bana kı
sacık duraklayarak bakıyor ve "Ama o zaman ba
na saçlarımın nasıl göründüğünü söyleyin" diyor. 
"Çünkü ben de tüm dişi varlıklar gibi güzel görün
mek istiyorum". "İnanın bana" diyorum; ,,saçları
nız çok güzel duruyor." Öyle de gerçekten. Bayan 
Rath’ın modern kesimli bembeyaz saçları çok gü
zel. Kamerama kısacık poz veriyor. Gülümserken 
bile düşünceli...

Bayan Ingrid Rath bir hasta annesi. Emekli 
bir öğretmen. Yaşı sanırım yetmişin biraz üzerin
de. Kırkyedi yaşında şizofren bir kızı var. Uzun yıl
lar içinde onun nerede ve nasıl olduğunu, ne yap
tığını bilememeye alışmaya çalışmış. Kızı ergenlik 
çağında "tuhaf" davranmaya, kendini toplumdan 
çekmeye, soyutlamaya başlamış. Bayan Rath 
bunların ergenlik çağına has bir takım değişiklik
ler olduğunu düşünerek kendini avutmaya çalış
mış. Ancak kızı tarih, felsefe ve siyasetbilimi oku
duğu üniversite yıllarında giderek kendini daha 
çok onlardan ve herkesten çekmiş, uzaklaşmış. 
Eğitiminde hep yerinde saymış, ilerleyememiş. 
Bayan Rath kızına "Ya sınavlarına gir ve eğitimin

* Psikiyatri Uzmanı, Ankara.
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politik girişim ve mücadele."

"Hangi anlamda politik mücadele?"

Biz sürekli olarak rahatsız eden, baş ağrıtan 
bir topluluğuz. Bütün ülkeye yayılan organizasyo
numuzla nelerin eksik olduğunu, düzeltilmesi ge
rektiğini öğreniyor, biliyoruz. Bu konularla ilgili 
olarak gidip politikacılarla muhatap oluyoruz. Ör
neğin bir dönem Salzburg’da herşey eyalet baş
kenti olan Salzburg şehrinde toplanmışken taşra
da hastalar için hiç bir şey yoktu. Bu durumun 
değişmesi için eyalet sorumlusuna gidildi, durum 
anlatıldı. Oradaki insanları bu konuda ikna edene 
kadar, aylar boyunca, defalarca gidildi. Tabii bu 
arada tüm yurtta "Avusturya Psikiyatri Planı"nın 
uygulanmaya başlamasının da yararı oldu. Ancak 
ülke çapında hastaların ve yakınlarının sorunları
nın gündeme gelmesinde biz ön ayak olduk. Po
litikacılara, yönetime giderek bir takım şeyler sağ
ladık. Ruhsal hastalığı olanlar konusunun halledil
mesi gereken sosyal meselelerden biri olarak al
gılanmasını, kabul edilmesini, göz önüne alınma
sını sağladık. Şu ara her şey zor çünkü para az; 
yine de isteyince ve kararlılıkla mücadele edince 
bir takım şeyler elde edilebiliyor. Günümüzde ar
tık “mahalleler içinde" psikiyatri büyük ilerlemeler 
kaydediyor. (YN: hastaların büyük psikiyatri has
tanelerinde yatırılarak değil yaşadıkları ortamdan 
ayrılamaları gerekmeden, yaşadıkları yere olabil
diğince yakın ve ayaktan tedavi veren merkezler
de tedavi edilmesi) Bizim buradaki korkumuz 
hastane yataklarının; dışarıda bu hastalar için ge
rekli olanaklar yeterli düzeyde sağlanmadan; bo
şaltılması yönünde. O yüzden bu harekette daha 
çok frenleyici bir tutum izliyoruz. Malum bizim ül
kemizde hastaların ailelerinin kucağında yaşama
ları o kadar kolay değil. Çünkü burada bazen kor
kunç sorunlar ortaya çıkabilmekte. Özellikle şe
hirlerde psikotik insanlar için durum çok zor. Bu 
yüzden hastaların akut durumlarda uzmanlar ta
rafından tedavi edilebilecekleri ve bakım alabile

mamışken duyduğum saygıya konuşmamızdan 
sonra bir de derin sempati eklendi.

"HPE’yi biraz anlatır mısınız?"

"Organizasyonumuzla ilgili olarak şunları 
söyleyebilirim: HPE; ,'rRuh Hastası Yakınları Yar
dımlaşma Derneği"; bundan 22 yıl önce hasta ya
kınlarına çok az yardımcı olunan bir ortamda or
taya çıktı. Hasta yakınları kendi kaderlerine bıra
kılmışlardı. O zamanlar 70’li yıllardı ve hastalıkla
rın nedenleri daha çok ailede aranılıyordu. "Şizof- 
renojen anne" kavramı ve benzerleri ortaya çık
mıştı. Bunlar kimseye pek yardımcı olamadılar 
doğrusu. Ve ayrıca o zamanlar tıpta henüz hasta 
yakınlarına fazla bilgi verilmezdi. İşte bu ortamda 
Prof. Katschnig Ingiltere’den geri geldi ve hasta
larının yakınları arasında bir klinik psikologla kar
şılaştı. Bu bayan Dr. Simon’du; benden önceki 
HPE başkanı. Dr. Katschnig ona Ingiltere’deki gi
bi bir "hasta yakınları organizasyonu" kurmasını 
önerdi. Şu sebepten: Dr. Katschnig Ingiltere de 
Ingiliz hasta yakınlarının durumunun Avustur- 
ya’dakilerden çok daha iyi olduğunu görmüştü. 
Çünkü Avusturya’dakiler gibi yalnız değildiler. 
Onların iyi olması hastalara da olumlu yansıyordu. 
Bu çok akıllıca teklif ve ardından gelen motivas
yon HPE’nin başlangıcını teşkil etti. HPE o za
manlar yavaş yavaş ve çok gayret ile üyelerin ev
lerinde gazeteler bastı. İlk defa Bayan Dr. Simon 
zamanında kuruluşa küçük bir belediye evi verildi 
ve de birazcık da sübvansiyon sağlandı. HPE gi
derek genişlemeye başladı. O zamanlar esas 
önemli olanın kendi kendine yardım grupları oldu
ğunu biliyorduk. Bu yalnız burada Viyana’da değil 
tüm Avusturya’da önemliydi. Önce Viyana’da, 
sonra 20 yıllık süreç içinde Avusturya’nın tüm 
eyaletlerinde HPE grupları kuruldu. Şu anda 
HPE’nin tüm Avusturya’da 3200 üyesi var ve HPE 
Avusturya’nın en büyük ve en önemli kendi ken
dine yardım organizasyonu. Kuruluşun görevle
rinden biri kendi kendine yardım. Bir diğeri ise



Şizofreni yazıları, bahar 2002, yıl 3, sayı 2 ٢

"Evet. Hala Braungasse’nin ardından yas tu
tuyoruz. Braungasse’de rehabilite olan pek çok 
insan oradan daha sağlıklı ayrılmıştır. Ne yazıkki 
ekonomik nedenlerden kapanmak zorunda kaldı. 
Şu anda Braungasse’ye benzer bir başka kuruluş 
da yok Avusturya’da. Çoğu kez hastaların çıkar
ları politik, ekonomik meselelelerin ardından en 
son sırada geldiği için böyle oluyor."

"O dönem Üniversite Psikiyatri Kliniğinde bir 
gecelik yatış yaklaşık 8000 şiline mal olurken Bra
ungasse’de bu rakam 100 şilindi. Dolayısıyla re
habilitasyon merkezi sisteme yüklediği maliyet 
açısından da çok daha avantajlıydı."

"Böyle kararları anlamak mümkün değil. Oy
sa Braungasse ve benzeri rehabilitasyon merkez
leri bir gereklilik. Şu anda Viyana şehri psikosos- 
yal hizmet merkezlerinde hastaneden çıkan has
talar için bir ayaktan tedavi ve izleme imkanı su
nularak bu açık kısmen kapatılmaya çalışılıyor.

Sanırım ülkenizde de bu anlamda pek çok 
şeyin eksikliği hissedilmektedir."

"Kesinlikle!"

"Bence öncelikle ses getiren, tuttuğunu ko
paran bir hasta yakınları organizasyonu gereki
yor. Bu kuruluşun en üst yönetim kademelerine 
kadar çıkıp, "Bakın; bu herkesin başına gelebilir" 
demesi gerekiyor. "Sizin çocuğunuz da bir gün 
hastalanabilir. Bu insanlar kötü insanlar değiller; 
bu utanılası bir durum, bir yüz karası değil; bir suç 
değil; bu bir kader, bir yazgı bir anlamda. Ve ka
muoyunun başına bu hastalık gelmiş insanlara ve 
yakınlarına yardım etmesi gerekmekte". Bunun 
sık sık tekrarlanması, hatırlatılması gerekiyor ve 
bunu yapabilmek için de büyük bir cesaret, bü
yük bir azim ve süreklilik gerekiyor. Bu yüzden si
ze bir an evvel ülkenizde de bir kaç küçük grupla 
başlamanızı öneririm. Olabiliyorsa ülkenin her ye
rinde; sonra bir çatı kuruluşu oluşturursunuz. 
"Türkiye ruhsal hastalığı olanların yakınlarına yar

cekleri yerlere gereksinim var. Bizim şu andaki is
teğimiz hastaların; hastaneden olabildiğince ça
buk taburcu edildikten, hastanede yatış süresi 
olabildiğince kısa tutulduktan sonra; bir süre aile
den uzakta; veya aileyle bağ bir şekilde sürerken; 
rehabilitasyona alınması yönünde. Özellikle ailey
le hastası arasındaki emosyonel bağın zedelen
memesi için bu çok önemli. Biz çok sık olarak 
hasta ailesine geri döndüğünde ailedeki gerilimle- 
rin çözülebilmesi için hepsine, tüm aileye, terapö- 
tik olarak yardım edilmesi gerektiğini görüyoruz. 
Hasta hastaneden çıkıp hemen eski çevresine 
geri dönerse sorunlar kısa zamanda yine doruğa 
ulaşıyor ve kısa bir süre sonra başa dönmüş olu
yoruz. Yani ailede bir şeylerin yapılması gerekiyor 
ve hastanın da bir süre bu ortamdan uzak olması 
gerekiyor. Eğer hastanın başka bir ortamda yaşa
masının kendisi ve ailesi için daha uygun olacağı 
ortaya çıkarsa; o zaman da bunu sağlamak gere
kiyor. Bu Viyana’da yapılabiliyor; bu da şehrin 
belki bir avantajı."

"Hastanın ailesiyle bağını sürdürebileceği 
ancak kendi başına yaşayacağı bir ortam, ev, 
vs. sağlanması gibi."

"Tabii. Hem bu şehirde çok daha kolay. An
cak tabiiki takibe gereksinim var. Benim deneyi
mime göre bu sorunların çoğu özellikle belli bir 
yaşta aileden, evden çözülme problemiyle ilgili 
olarak ortaya çıkıyor. "Senden nefret ediyorum; 
ama beni terketme!" şeklinde. Bu sorunların ve 
gerilimlerin terapötik yardımla çözülmesi gerekir 
ki aradaki ilgi ve sevgi devam etsin; ya da yeni
den ortaya çıkabilsin. Burada sorun ekonomik 
hale getirilmemeli, tüm zorluklar ailenin sırtına 
yüklenmemeli. Hastanede yatışlar şu anda çok 
kısa; bu prensipte kötü değil; ancak dışarıda baş
ka olanaklar varsa yatışın kısa olması olumlu."

"Eskiden sözünü ettiğiniz rehabilitasyon 
hizmetini veren Braungasse vardı."
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gruplarda terapist yok. Bunlar profesyonel olma
yan kişiler tarafından yönetiliyor. Belli tanılara gö
re grupların oluşturulmasının nedeni şizofreni 
hastalığıyla deneyimleri olan hasta yakınlarının 
örneğin manik-depresif bozukluğu olan bir hasta
nın yakınlarından daha farklı deneyimler yaşama
sı. Gruplar gereksinimlerine göre çeşitli konuların 
uzmanlarını davet ediyorlar. Bu bir doktor olabil
diği gibi hukuki sorularını yanıtlayacak bir avukat 
da olabiliyor. Kendi kendine yardım gruplarında 
hasta kişilerin erişkin çocukları, anababaları, kar
deşleri, eşleri olabiliyor. Grubun çoğunluğunu ge
nellikle anababalar oluşturuyor. Grup toplantıları
nın süresi farklı farklı; birbuçukla iki buçuk saat 
arasında sürüyor. Ayda iki kez akşamları toplanı
yorlar.

3. Çeşitli konularda uzmanların davet edilip 
herkese açık sunumlar yapılmasının organizasyo
nu.

4 .1993’den beri her yıl "Hasta yakınları sem
pozyumu" düzenliyoruz. Bu toplantı her yıl başka 
bir başlık altında, konu etrafında, düzenleniyor. 
Uzmanlar, hastalar ve yakınlarından oluşan yakla
şık ikiyüz kişilik bir topluluk katılıyor. Burada ör
neğin "Annem çok farklıydı" şeklinde bir konu 
çerçevesinde önce erişkin bir oğul ya da kız; bir 
hasta; annesiyle olan ilişkisiyle ilgili bir sunum ya
pıyor. Sonra aynı konuda anne kendi sunumunu 
yapıyor ve bir uzman da bunları yorumluyor. Bu 
sunumlar kayıt ediliyor ve yayınlanıyor.

5. Yılda bir kez bir "Grup yöneticileri semine
ri" yapıyoruz. Tüm Avusturya’dan gelen kendi 
kendine yardım grupları yöneticileri grupları nasıl 
yönetecekleri konusunda eğitiliyor, yeni şeyler 
öğreniyorlar. Bu seminerler uzmanlar ve profes
yonel olmayan, kendi kendine yardım çalışması 
konusunda tecrübeli kişiler tarafından veriliyor.

6. Hasta yakınları için kurslar düzenliyoruz. 
Sekiz akşama yayılarak yapılan kurslarda "psiko-

dım çatı kuruluşu" gibi. Bunun da eğer mümkün
se, tercihan, kadın bir yöneticisi olmalı. Lütfen 
beni bağışlayın ama bu aralar çok kızıyorum; bak
sanıza "Kadın Bakanlığfnı şu ara bir erkek yürü
tüyor; bilmiyorum politikacılar ne yaptıklarının far
kında mı...

"Erkekler her şeyi daha iyi biliyorlar (!) ma
lum; kadınların sorunlarını bile kadınlardan 
daha iyi biliyorlar (!)"

"Allahtan bunun hiç de böyle olmadığını pek 
çok kadın araştırmaları kurumunun incelemelerin
den biliyoruz. Ben her halükarda size bir kadını 
başkan olarak seçmenizi öneririm. Çünkü Türki
ye’nin esas işi kadınların yaptığı noktasında 
Avusturya’dan farkı olmadığından eminim. Ailenin 
hasta bireylerine, hasta yakınlara sahip çıkılması, 
onlarla birlikte yaşanması, onlarla birlikte müca
dele edilmesi konusunda da durum genellikle 
böyle. Daha önceleri; biz bu durumu bir parça de
ğiştirmeden önce; erkekler podyumda oturuyor 
ve konuşuyor; kadınlarsa çalışıyordu. Bu da an
cak el birliğiyle, hep birlikte değiştirebileceğimiz 
şeylerden biri."

"HPE neler yapıyor?“

"Daha önceleri, yeni başladığımızda, yaptığı
mız şeyler çok azdı. Genelde telefonla grup üye
leri birbirlerini arayıp, konuşup, teselli ediyorlar; 
birbirlerinin yardımına koşuyorlardı. Siz de sanı
rım böyle başlayacaksınız. O zamanlar iki haftada 
bir toplanılıyordu. Çok az sayıda üye vardı.

Bugünse şunları yapıyoruz:

1. Tanıya spesifik olmak üzere; yani belli ta
nıya sahip kişilerin yakınları için; terapötik olarak 
destekleyici gruplar. Bunlar şizofreni, borderline 
ve bipolar affektif bozukluğa sahip kişilerin yakın
ları için düzenleniyor.

2.Kısmen tanıya spesifik, hasta kişilerin ya
kınları için kendi kendine yardım grupları. Bu
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"Biraz da EUFAMI ile ilgili bilgi verir misi
niz?"

"Eufami; Avrupa hasta yakınları/aileleri orga
nizasyonudur. Eufami’de Avrupa Topluluğu’nun 
tüm ülkelerinden gelen hasta yakınları yeralıyor. 
Kuruluş toplantılarında çeşitli ülkelerden hasta 
yakınlarını bir araya getirip insanların birbirlerini 
tanımasına, yakınlaşmasına zemin hazırlıyor. Şu 
ara Avrupa’da Avustralya’dan gelen "Psikotik in
sanlarla birlikte yaşamak" isimli bir psikoedukatif 
programı yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. (YN: has
talar ya da hasta yakınları için hastalıkla ilgili bil
gilenmeyi sağlayan program) Nedense Eufami 
Avusturya’da politik olarak pek ses getiremedi."

Bayan Rath’a teşekkür ediyorum. Beni hem 
sıcak hem düşünceli bakışlarıyla ve tüm zerafetiy- 
le yolcu ediyor ve az sonra başlayacak olan bir 
"anneler toplantısı"nın yapılacağı salona yöneli
yor.

tik bir insanla birlikte yaşama" konusu üzerinde 
duruluyor. Bir ders bir uzmanın psikozla ilgili bilgi 
vermesi, soruları yanıtlaması şeklinde; geri kalan
lar hep uygulamaya yönelik, deneyimlerden de 
çok yararlanılarak hazırlanan dersler. İşlenen ko
nulardan biri de; hasta yakınları için de büyük bir 
sorun teşkil eden; stigma.

7. Daha önce sözünü ettiğim politik müca
dele.

"HPE’yi kim ya da kimler finanse ediyor?"

"Parasal olarak HPE sübvansiyonlardan ya
rarlanıyor: Aile Bakanlığı ve Sosyal Bakanlık; ayrı
ca Viyana şehri belediyesi ve Aşağı Avusturya 
eyaleti bu paraları sağlıyor. HPE’nin bütçesi yılda 
yaklaşık 2.000.000 Avusturya Şilini. Bu paradan 
kuruluşta çalışanların maaşları ödeniyor. Eyaletler 
kendi bölgelerindeki HPE’leri parasal olarak des
tekliyor. Ayrıca üyelerden alınan yılda 350 şilinlik 
bir üyelik ücreti var. Bu aidata HPE’nin çıkardığı 
gazete dahil.

"Profesyonellerle ilişkileriniz nasıl?"

',Profesyonellerle sorunumuz yok. Bu mese
lede suçu birisine atmaya çalışmak aptalca olur. 
Profesyoneller ellerinden geleni yapıyorlar. Her 
şeyi onlardan beklemek anlamsız. Ben Avustur
ya’da hastaların bir araya gelerek oluşturduğu bir 
"Hasta Hareketinin olmasını çok olumlu buluyo
rum. Bu hareket ,,Avusturya Hasta Ağı ("Net- 
work")", "Crazy Industries" gibi çeşitli grupların 
bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bir ucu da Alman 
Antipsikiyatri Hareketi’ne dayanıyor. Her halükar
da hastaların kendi kendilerini, haklarını, istekleri
ni temsil etmeleri; konuyla ilgili çeşitli toplantılar
da uzmanların yanında hastaların ve yakınlarının 
da yer almaları ve söz haklarının olması bence 
önemli.
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kitaptan bir bölüm

ş i ^ f r e n i  

e ^ e m iy ^ jis i 
ve risk etkenleri*

Prof.Dr. Orhan DOĞAN"

oranı % 0.5 olarak kabul ftriilir.

SORU: Prevalans oranları arasındaki fark 
nelere bağlı olabilir?

YANIT: Bu fark çalışmalar arasındaki kültürel 
ve yöntemsel değişkenlere bağlı olabilir. Böök ve 
arkadaşlarının (1978) bulduğu enyüksek preva- 
lans oranı olan % 1.7, özel çevresel etkenlerele 
ilişkili olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışma 
sert çevresel koşullara sahip olan, ülkenin diğer 
bölgelerinden soyutlanmış durumdaki Kuzey Is- 
veç’te yapılmıştır. Böyle çevreler birçok şizofrenik 
hastanın yeğlediği soyutlanmış (izole) yaşam biçi- 
mine, çekilme davranışına elverişlidir.

SORU: Şizofrenik bozuklukların insidan- 
sıyla (sıklık) ilgili veriler nelerdir?

YANIT: Şizofrenik bozuklukların bir yıllık insi- 
dansı 10 ülkede gerçekleştirilen 17 çalışmada %
0.01-0.069 arasında ve ortalama % 0.035 olarak 
bulunmuştur.

SORU: Şizofrenik bozuklukların yaşam 
boyu prevalansıyla (ömürlük risk) ilgili veriler 
nelerdir?

SORU: Şizofrenik bozuklukların epidemi- 
/م ئءئره/ممل/  ilgili veriler nelerdir?

YANIT: Şizofrenik bozuklukların epidemiyo- 
lo^sinin temel amacı, toplumun iyi tanımlanmış 
(belirlenmiş) alt grupları arasında şizofrenik bo- 
zuklukların dağılımlarını çalışmaktır. Yanıtlanma- 
ya çalışılan temel sorular, belirli bir sürede top- 
lumda şizofrenik bozukluğu olanların oranının 
(prevelans) ve belirli bir sürede şizofrenik bozuk- 
luğa yeni yakalananların oranının (insidans) ne ol- 
duğudur. Bu temel oranların yanısıra, yaşam bo- 
yu şizofrenik bozukluklara yakalanma riski ve Şİ- 

zofrenik bozukluklar için risk etkenleri de önemli 
çalışma alanları arasındadır.

SORU: Şizofrenik bozuklukların prevalan- 
sıyla (yaygınlık) ilgili veriler nelerdir?

YANIT: Şizofrenik bozuklukların prevalans 
oranlan genel olarak tutarlılık gösterir. Ancak bu- 
lunan bir yıllık en düşük ve en yüksek oranlar ara- 
sındaki fark büyüktür.En düşük prevalans oranı 
Gana’da (% 0.06), en yüksek ise İsveç’te (% 1.7) 
bulunmuştur. Tüm çalışmalar gözönüne alındığın- 
da şizofrenik bozukluklar için bir yıllık prevalans

* Yazarın izniyle “ Şizofrenik Bozukluklar El K itabı" adlı yapıtından alınmıştır. Şizofrenik Bozukluklar El Kitabı, Sivas, 2001.
** Prof. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabiiim  Dalı, Sivas.
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ları nörogelişimsel bozuklukların şizofrenik bo
zukluklara yakalanmada ya da yatkınlık oluştur
mada risk etkeni olabileceğini göstermiştir.

SORU: Nöropsikiyatrik ve nöropsikolojik 
etkenler şizofrenik bozukluklara yakalanma 
riskini etkiler mi?

YANIT: Temporal lob epilepsisi, Huntington 
Koresi gibi nörolojik hastalıkların şizofrenik bo
zukluklara yatkınlığı ve riski arttırdığı öne sürül
mektedir.

Şizofrenik anne-babaların çocuklarıyla yapı
lan çalışmaların sonuçları, 4-15 yaşları arasında- 
kilerin nöropsikolojik incelemeleri, düşük zeka 
katsayısı gibi etkenler şizofrenik bozukluklara ya
kalanma riskini arttırmaktadır.

SORU: Ailesel etkenler nedir ve şizofrenik 
bozukluklara yakalanma riskini etkiler mi?

YANIT: Ailesel etkenler arasında bozuk aile 
içi ilişkiler, anne-çocuk ilişkisinin niteliği, anne- 
babadan erken yaşta ayrılma, annenin ruh sağlığı 
ve kişilik özellikleri, aşırı duygu dışavurumu (high 
expressed emotion-EE)... sayılabilir. Bu etkenle
rin şizofrenik bozukluklara yakalanma ya da re- 
laps riskini arttırdığı kabul edilir.

SORU: Yüksek Duygu Dışavurumu nedir?

YANIT: EE eleştirel tutumları ve yorumları, 
hostiliteyi, duygusal karışıklığı ve iticiliği, aşırı ko
ruyuculuğu ve kollayıcılığı gösterir.Bu özellikleriy
le, aile bireylerinde yüksek duygu dışavurumu ol
ması risk etkenleri arasında sayılır.

SORU: Stresli yaşam olayları nedir ve şi
zofrenik bozukluklara yakalanma riskini etki
ler mi?

YANIT: Stresli yaşam olayları arasında stres
li aile ortamı, bir yakınının ölümü, iş kaybı, ekono
mik güçlükler, göç, savaş,ev değiştirme... sayıla
bilir. Bunlarla şizofrenik bozukluklar arasında 
önemli bir birliktelik olduğu vurgulanır. Burada bi
reyin strese duyarlılığı/yatkınlığı ve stresle başet-

YANIT: Bir kişinin yaşam boyu şizofrenik bo
zukluklara yakalanma olasılığının ABD’de % 1- 
1.5 arasında ve ortalama % 1.3 olduğu belirtil
mektedir. Çeşitli çalışmalarda bu oran % 0.3-2.7 
arasında bulunmuş olup ortalama % 1 oranı ka
bul edilir. Yaşam boyu prevalans oranlarının bek
lenenden düşük olduğu belirtilerek bunun neden
leri arasında şizofrenik bozuklukların kronik olma
sı, değişken başlangıç yaşının düzeltilmemesi, şi
zofrenilerin ölüm oranının toplumdan yaklaşık iki 
kat yükysek olması... gösterilmektedir.

SORU: Şizofrenik bozukluklarla ilgili risk 
etkenleri nelerdir?

YANIT: Şizofrenik bozukluklarla ilgili risk et
kenleri hem epidemiyolojik değişkenlerle, hem de 
etiyolojik etkenlerle ilgilidir. Bunlar arasında göre
ce önem sırasına göre genetik etkenler, nörogeli
şimsel etkenler, nöropsikiyatrik ve nöropsikolojik 
etkenler, ailesel etkenler, stresli yaşam olayları, 
obstetrik komplikasyonlar, enfeksiyonlar, sosyo
ekonomik düzey (SED), toplumsal uyum, okul 
davranışları/yüksek risk çalışmaları, kişilik özellik
leri,toplumsal etkenler ve gelişmişlik düzeyi,do
ğumdaki özellikler, yaş doğum mevsimi, oturulan 
yer, diğer olası risk etkenleri... sayılabilir.

SORU: Genetik etkenler şizofrenik bozuk
luklara yakalanma riskini etkiler mi?

YANIT: Bu konuda etiyoloji başlığında ayrın
tılı bilgi verilmiştir. Burada özetle şu söylenebilir: 
Birinci derece yakınları şizofrenik olan kişilerde 
şizofrenik bozukluklara yakalanma riski toplum
daki diğer kişilere göre daha yüksektir.

SORU: Nörogelişimsel etkenler şizofrenik 
bozukluklara yakalanma riskini etkiler mi?

YANIT: Nörogelişimsel etkenlerle ilgili çalış
malar şizofrenik hastaların beyin gelişmesindeki 
gecikmeyle, anne sütünün eksikliği ya da verilme
mesiyle, motor gelişmeyle, lokomotor işlevlerle, 
lateralizasyonla... ilgilidir. Bu çalışmaların sonuç
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YANIT: Bu kuram, şiz©frenik bozukluklara 
neden olabilecek ve düşük SED’dekilerde bulu- 
nan toplumsal ve çevresel etkenlerin önemine 
dikkat çeker. Bu etkenler ekonomik yetersizlikler, 
daha çok stresbrle karşılaşma, enfeksiyon riskiy- 
le daha çok karşılaşma... olabilir ve bunların tümü 
şizofrenik bozukluklara yakalanma riskini artırır.

SORU: Şizofreni hastalarında toplumsal 
uyum nasıldır?

YANIT: Şizofrenik hastaların geriye dönük 
çalışmalarında, bu hastaların çocukluk yıllarından 
başlayarak toplumsal uyumlarının bozuk, ilişkile- 
rinin yetersiz, edilgen, agresif tutum ve davranış- 
ta oldukları bulunmuştur.

SORU: Şizofrenik hastalarda okul davra- 
nışları/yüksek risk çalışmalarının sonuçları 
nelerdir?

YANIT: ^u çalışmalar şizofrenik hastaların 
geriye dönük anne-baba ve öğretmen değerlen- 
dirmelerini kapsar. Bu hastaların bebekliklerinde 
edilgen; çocukluklarında dikkat sürelerinin kısa; 
okul yıllarında yalnız, gergin, başarısız, dürtüsel, 
disiplin sorunlu oldukları belirtilmiştir.

SORU: Şizofrenik hastalarda özgül pre- 
morbid kişilik özellikleri ya da bozukluğu ٧٢̂ - 
mıdır?

YANIT: Şizofrenik hastalarda özgül bir pre- 
morbid kişilik bozukluğundan sözedilmez. Ancak 
şizoid, şizotipal, paranoid ve borderline kişilik 
özelliklerine daha sık rastlanmıştır. Bu alandaki 
çalışmalar bazı kişilik özelliklerinin/bozuklukları- 
nın şizofrenik bozukluklar için risk etkeni olarak 
değerlendirilebileceğini düşündürür.

SORU: Toplumsal etkenler ve toplumun 
gelişmişlik düzeyi şizofrenik bozukluklara ya- 
kalanma riskini etkiler mi?

YANIT: Genel olarak şizofrenik bozuklukların 
geleneksel toplumlarda gelişmiş toplumlara göre 
daha düşük oranda görüldüğü kabul edilir. Geie-

me gücü önemlidir. Bu olaylar daha çok ortaya 
çıkarıcı etkenler olarak kabul edilir.

SORU: Obstetrik komplikasyonlar şizofre
nik bozukluklara yakalanma riskini etkiler mi?

YANIT: Çeşitli çalışmalar obstetrik kompli
kasyonların (uzamış doğum eylemi, oksijen yeter
sizliği, prematüre doğum...) şizofrenik hastalarda 
sağlıklı bireylerden daha yüksek oranda bulundu
ğunu göstermiştir. Böyle kişilerde şizofrenik bo
zukluklar daha erken yaşta başlamaktadır.

SORU: Hangi tür enfeksiyonlar şizofrenik 
bozukluklara yakalanma riskiyle ilgili olabilir?

YANIT: Epidemiyolojik çalışmalar prenatal 
A2 infiuenza enfeksiyonu ile şizofrenik bozukluk
lar arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. 
Bu enfeksiyon hamileliğin 2. trimesterinde ise, 
risk daha çok artmaktadır. Merkezi sinir sistemi
nin viral enfeksiyonlarının perinatal ve Coxackie 
B5’in yenidoğan döneminde önemli olduğu belir
tilmektedir.

SORU: SED ile şizofrenik bozukluklara ya
kalanma riski arasında bir ilişki var mıdır?

YANIT: Şizofrenik bozukluklar her SED’de 
görülebilmekle birlikte, düşük SED’deki bireyler
de diğer düzeydekilerden daha yüksek oranda 
bulunduğu saptanmıştır. Bu bulgu, kayma ve 
toplumsal neden kuramlarıyla açıklanmaya çalışı
lır.

SORU: Kayma kuramının (drift theory) 
açıklaması nedir?

YANIT: Kayma kuramına göre, şizofrenik 
hastalar ailelerinden daha düşük bir SED’e doğru 
kayar. Şizofrenik hastalar genellikle babalarından 
daha düşük toplumsal statüdedir ve bu durum 
genellikle bozukluk başladıktan sonra ortaya çı
kar.

SORU: Toplumsal neden kuramının (soci- 
al causation theory) açıklaması nedir?
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aylarda doğan kişilerde virütik enfeksiyonların 
geç etkilerine, beslenme yetersizliğine ve bunların 
sonucunda beyin gelişmesinin gecikmesine bağ- 
lanır.

SORU: Doğum yeri ve oturulan yerle şizof- 
rerıik bozukluklara yakalanma riski arasında 
bir ا؛؛//ئ؛ئ  var mıdır?

YANIT: Bazı çalışmalarda kentte doğup bü- 
yümenin riski arttırdığı bulunmuştur.Şizofrenik 
bozuklukların yaygınlığı kentin yoksul kesimlerin- 
de ve nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölge- 
lerinde daha yüksek bulunmuştur. Yerleşim yeri- 
nin bir risk etkeni olmadığını öne sürenler de var- 
dır.

SORU: Şizofrenik bozukluklar için olası 
risk etkenleri nelerdir?

YANIT: Olası risk etkenleri anlatımı görece 
daha düşük önemdeki risk etkenlerini gösterir. 
Bunlar anormal göz hareketleri, doğum sırası, 
postpartum psikoz, otoimmün etkenlerdir. Bun- 
lardan anormal göz hareketleri ve otoimmün et- 
kenler için etiyoloji başlığına bakınız.

SORU: Doğum (kardeş) sırası şizofrenik 
bozukluklar için bir risk etkeni olarak değer- 
lendirilebilir mi?

YANIT: Şizofrenik bozuklukların ailenin birin- 
 -çocuğunda daha yüksek oranda görüldüğü be ٥؛

lirtilmekle birlikte, doğum sırasının bir risk etkeni 
olarak değerlendirilmeme eğilimi vardır.

SORU: Pospartum psikoz bir risk etkeni 
olarak değerlendirilebilir mi?

YANIT: Postpartum psikozlu hastalar arasın- 
da şizofrenik bozukluk oranı daha yüksek bulun- 
muştur.

SORU: Risk etkeni olarak düşünülebilen 
fakat risk etkeni olmayan etkenler/özellikler 
nelerdir?

YANIT: Bazı etkenler risk etkeni gibi düşü-

neksel toplumlarda destek sistemleri daha iyi ça
lışmaktadır.

Endüstrileşme ve kentleşme yeni stresler ya
ratmakta, nüfus yoğunluğunun artmasına, hızlı 
toplumsal değişmeye, dezorganizasyona... ne
den olmaktadır. Üçüncü dünya ülkelerinin geliş
miş teknolojiyle karşılaşması da risk etkeni olarak 
kabul edilir.

SORU: Göç olgusu şizofrenik bozuklukla
ra yakalanma riskini etkiler mi?

YANIT: Göç bireysel de, ailesel de olsa, geç
inenler arasında şizofrenik bozukluklar geldikleri 
topluma göre daha yüksek oranda bulunmuştur. 
Göç olgusu ekonomik stresi,aile parçalanmasını, 
ani kültürel değişiklikleri, gelecekle ilgili belirsiz
likleri... kapsar.

SORU: Doğumdaki özellikler şizofrenik 
bozukluklara yakalanma riskini etkiler mi?

YANIT: Çalışmaları, şizofrenik hastaların do
ğumdaki bazı özelliklerinin risk etkeni olarak de
ğerlendirilebileceğini ortaya koymuştur. Bu özel
likler düşük doğum ağırlığı, doğumda baş çevre
sinin normalden küçük olmasıdır.

SORU: Yaş şizofrenik bozukluklar için bir 
risk etkeni midir?

YANIT: Yakın zamana dek şizofrenik bozuk
luklara yakalanma riskinin 15-45 yaşları arasında 
olduğu kabul edilirdi. Günümüzde bu yaş aralığı 
daha esnek duruma getirilmiştir. 45 yaşından da
ha büyükler de bir şizofrenik bozukluğa yakalana
bilmece birlikte, risk daha düşüktür.

SORU: Doğum mevsimi (ayı) ile şizofrenik 
bozukluklara yakalanma riski arasında bir ilişki 
var mıdır?

YANIT: Bu alandaki çalışmalarda kuzey ya
rımkürede (en geniş aralıkta) Kasım-Nisan, güney 
yarımkürede Haziran-Eylül ayları arasında doğan
larda şizofrenik bozukluklara yakalanma oranı da
ha yüksek bulunmuştur. Bu durum daha soğuk
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nülmesine karşın, risk etkeni olmadıkları kabul 
edilir. Bunlar arasında cinsiyet, medeni durum, 
ırk, kültür sayılabilir.

SORU: Şizofrenik bozukluklara yakalan
ma riskiyle cinsiyet arasındaki ilişki nedir?

YANIT: Çalışma sonuçlarına göre şizofrenik 
bozukluklara yakalanma oranının cinsiyete göre 
değişmediği, cinsiyetin bir risk etkeni olmadığı 
kabul edilir.

SORU: Şizofrenik bozukluklara yakalan
ma riskiyle medeni durum arasındaki ilişki 
nedir?

YANIT: Eskiden evliliğin kişiyi ruhsal bozuk
luklardan koruduğuna inanılırdı. Bazı çalışmalar
da şizofrenik bozukluklara yakalanma riski bekar
larda, dul ve ayrı yaşayanlarda daha yüksek 
bulunmakla birlikte; genel olarak medeni duru
mun bir risk etkeni olmadığı kabul edilir.

SORU: Şizofrenik bozukluklara yakalan
ma riskiyle ırk arasındaki ilişki nedir?

YANIT: Şizofrenik bozukluklar her ırkta 
görülür ve ırk bir risk etkeni olarak kabul edilmez.

SORU: Şizofrenik bozukluklara yakalan
ma riskiyle kültür arasındaki ilişki nedir?

YANIT: Şizofrenik bozukluklar her kültürde 
görülür ve genel olarak kültür bir risk etkeni 
olarak kabul edilmez. Kültür daha çok klinik belir
tilerin niteliği, klinik durumun şiddeti ve bozuk
luğun sonlanmasıyla ilgilidir.
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İnceleme

nükslerin 
ilenmesinde depo 
nöroleptikler:
avantajlar ve 
dezavantajlar'*
■ I GERLACH**

larının yeterince bilgilendirilmesi antipsikotik te- 
davinin kalitesini arttırır, nükslerin sıklığını azaltır, 
terapötik etkiyi stabilize eder ve yarı etki sıklığını 
azaltır.

GİRİŞ

Kl©rpromazinin 40 yıl önce psikiyatrinin hiz- 
metine sunulmasından bu yana, ilaçla şizcfreni 
tedavisinde önemli gelişmeler sağlanmıştır. Depo 
nöroleptikler belki de bunlar arasında en başta 
gelendir; yine de klczapin dahil olmak üzere diğer 
keşiflerin de belirgin etkileri ©Imuştur.

Genellikle 2-4 haftada bir tekrarlanan enjek- 
siycnlarla uygulanan depc.nöroleptiklerin sağla- 
dığı başlıca avantaj, aktif bileşiğin terapötik kon- 
santrasyonlarda kalmasını sağlayarak, oral ilaçla- 
rı düzenli kullanmama eğilimi taşıyan hastalarda 
tedavi uyumsuzluğu problemini gidermesi ve 
nüksleri önleyebilmesidir. Depo nöroleptiklerin 
oral uygulama karşısında diğer avantajları arasın- 
da ilk geçiş metabolizmasının ortadan kaldırılma- 
sı, stabil plazma konsantrasyonlarına ulaşılması 
ve en düşük etkili dozu bulma olasılığını artırma- 
sı sayılabilir; tüm bu avantajlar terapötik etkileri

Şizofreni hastalarında tedavi uyumsuzluğu 
ciddi bir problemdir. Tedavi uyumsuzluğunun 
başlıca sebepleri arasında hastanın ruhsal duru
mu, ilaçların olumsuz algılanan yan etkileri, hasta- 
hekim ilişkisindeki yanlışlar ve ruhsal semptomla
rın kimyasal yöntemlerle tedavi edilmesine yöne
lik genel şüphecilik bulunmaktadır. Depo nöro
leptiklerin temel avantajı, tedaviye uyumu güven
ce altına alıp, nüksleri ve hastaneye yeniden ya
tışları azaltmalarıdır. Depo nöroleptikler aynı za
manda emilim ve ilk geçiş metabolizmasıyla ilgili 
sorunları da ortadan kaldırırlar ve stabil plazma 
konsantrasyonları sağlarlar. Son olarak, depo nö
roleptikler "en düşük etkili doz" prensibine uy
gun, daha iyi ve daha güvenli kullanım olanağı ya
ratarak -akatizi, disfori ve nöroleptiklere bağlı de- 
fisit sendromu gibi rahatsız edici sübjektif ruhsal 
etkiler dahil olmak üzere- yan etkilerin sıklığını 
azaltırlar. Dezavantajlar arasında ise hastanın 
hoşlanmadığı geri dönüşümsüz olma potansiyeli 
taşıyan yan etkilerin ilaç kesildikten ancak bir sü
re sonra ortadan kalkması ve pek çok hastanın 
kontrol edildiği hissi yaşaması sayılabilir. Tedavi
nin doğru şekilde uygulanması ve hasta ile yakın

* Int Clin Psychopharm acology (1995), 9 Suppl 5: 17-20
* ■ Prof. □ ٢, S؛ .Han$Hastanes؛, Psikiyatri Bölümü, 4000 Roskilde Danimarka
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tan ruhsal yan etkiler arasında sübjektif akatizi ve 
disfori de bulunur; bu iki sorun psikotik semp
tomları kötüleştirilebilir, intihara yol açabilir veya 
nöroleptiklere bağlı defisit sendromuna neden 
olabilir. Bu sendrom anhedoniye yol açar, duygu
ları/yaşamdan zevk alma becerisini baskılar, apa- 
tiye ve istek kaybına yol açar, düşünce süreçleri
ni yavaşlatır, boşluk hissi doğurur ve fonksiyonla
rın normal olarak yerine getirilemediği hissine ne
den olur6. Hastalar bu yan etkileri tam olarak ta
nımlamakta genellikle büyük güçlük çekerler; yine 
de hastaların nöroleptiklere direnç göstermeleri
nin en önemli sebebini bu yan etkilerin oluşturdu
ğu tartışmasızdır. Bazı hastalar kimi zaman 
EPS’y؛ farketmeseler de, EPS’nin de tedavi 
uyumsuzluğuna katkıda bulunduğu açıktır. Motor 
akatizi, distonik özellikler ve tremor strese yol 
açan yan etkiler iken, tardiv diskinezi ve hipokine- 
zi genellikle hastalar tarafından daha az algılan
maktadır. Buna karşın motor bozuklukların kay
dının tutulması, önlenmesi ve tedavi edilmesi 
önemlidir; çünkü rehabilitasyon olasılığını azaltır
lar ve sosyal yaşamla bütünleşmeyi güçleştirirler, 
ve sonuçta geri dönüşümsüz olma riski doğurur
lar. Bu bilgiler ışığında, sözkonusu yan etkilerin 
en aza indirilmesi bir zorunluluktur.

Hastanın ilacı kabulünde hekim/hemşire -  
hasta ilişkisi çok önemlidir2•3. Hastalarımızla ko
nuşma, karşılaşma ve onları bilgilendirme tarzı
mız, hastaların hastalığa ve ilaca karşı tutumları 
ve semptomların/tedavi seçeneklerinin anlaşılma
sı gibi konularda belirleyicidir. Hastanın yakınları
na karşı da yukarıda belirtilen olumlu yaklaşımı 
geliştirmek ve yeterli bilgi vermek gerekir.

Toplumda, hastalarda, hastanın yakınları ve 
arkadaşlarında ruhsal hastalıkların "kimyasal" te
davisine yönelik duygusal, şüpheci ve genellikle 
olumsuz kabul edilebilecek bir önyargı bulun
maktadır7. Bu önyargı tedaviye uyumu güçleşti
rir2. Kamuoyunun ve medyanın yaklaşımları bu

güçlendirip, yan etkileri azaltabilmektedir.

Yan etkiler ortaya çıktığında dokudaki ilaç 
konsantrasyonlarının hemen azaltılmaması ve 
pek çok hastanın kontrol edildiği hissi yaşaması 
ise, dezavantajlar arasındadır.

Şimdi aşağıda belirttiğim hususları daha ay
rıntılı olarak tanımlayacağım: (1) şizofrenideki te
davi uyumsuzluğu problemi; (2) depo nöroleptik- 
ler sayesinde tedavi uyumsuzluğu sorununun be
lirgin ölçüde azaltılması; ve (3) geri dönüşümsüz 
olma potansiyeli taşıyan yan etkileri bilme zorun
luluğu.

Şizofrenide tedavi uyumsuzluğu sorunu

Şizofreni hastalarında oral ilaçlara tedavi 
uyumsuzluğu yüksek oranlarda genellikle %40 ile 
60 arasında görülür1’2■3. Bu ciddi sorunun bazı 
nedenleri vardır.

Önemli nedenlerden biri hastalığın kendisidir. 
Bu durum şizofrenik hastalarda içgörünün kısıtlı 
olmasıyla ya da hiç bulunmamasıyla ilişkilidir. 
Hastalar seslerin ya da görüntülerin neden tedavi 
edilmesi gerektiğini anlamamaktadır. Üstelik pek 
çok vaka prodüktif psikotik semptomların orta
dan kalkması ya da azalması ile eşzamanlı nöro- 
leptik tedavisi arasında ilişki kuramamaktadır4. 
Genellikle ilacın huzursuzluk ya da anksiteyi 
azalttığını kabul etseler de, prodüktif psikotik 
semptomların ortadan kalkmasıyla ilaç arasında 
ilişki bulunduğunu nadiren kabul ederler. Genel
likle psikotik hastalar antipsikotik ilaçları hakkın- 
daki herhangi bir olumlu görüş ifade etmekte 
güçlük çekerler.

Uyumsuzluğun önemli sebeplerinden birisi 
de psişik yan etkiler ve ekstrapiramidal sendrom- 
lardır (EPS). Hekimler genellikle EPS üzerinde 
durma eğilimi gösterseler de hastalar ruhsal yan 
etkilerden daha fazla yakınırlar5. Rahatsızlık yara
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avantajlar arasındadır. Tedaviden tatminkar so
nuç alabilmek için gereken total doz azalmakta
dır. Daha da önemlisi, oral uygulamayla karşılaş
tırıldığında, depo uygulama daha kararlı plazma 
konsantrasyonları sağlamaktadır. Bu avantajlar 
terapötik etkiyi güçlendirip, yan etkileri azaltabil
mektedir.

Farkına daha az varılan bir başka kazanç da, 
hastanın tedavinin gerçekleştirildiği merkezle dü
zenli bir bağlantıya geçmesidir. Şizofreni hastala
rı genellikle yalnızdır ve başkalarıyla sınırlı bağlan
tıya geçerler; duygusal açıdan kırılgandırlar, diğer 
insanlarla birlikte olmaktan rahatsızlık duyarlar. 
Tedavi merkezlerinin bir zorunluluk sonucu dü
zenli olarak ziyaret edilmesi en azından bir miktar 
psikoterapötik etki ve sosyal katkı sağlar.

Son olarak, en düşük etkili doz stratejisini 
uygulama olasılığının artması çok önemlidir. Şi
zofreni hastalarında gerçekleştirilen antipsikotik 
tedavinin ana problemlerinden biri, bilindiği gibi, 
en düşük etkili dozun (ya da optimal dozun) bu
lunmasında yaşanan güçlüktür; bu doz, bir yan
dan semptomlarda en fazla oranda azalma sağ
larken, bir yandan da minimal yan etkiye yol açan 
ya da hiç yan etkiye yol açmayan dozdur. Uzun 
vadeli idame tedavisi sırasında bu amaca ulaş
manın en iyi yolu, hastalığın kötüleşme yoluna 
girdiğini gösteren hafif prodromal semtomlar or
taya çıkana kadar dozun aşamalı olarak azaltıl
masıdır (ör: Her 12 haftada bir ya da 1/6 oranında 
azaltmak). Depo nöroleptiklerin kullanımı sırasın
da, ciddi bir nüks ve yeniden hospitalizasyon ris
ki yaşamaksızın bu hedefi gerçekleştirmek müm
kündür. Öte yandan oral nöroleptiklerin kullanımı 
sırasında aşamalı doz azaltımı hastanın ilacını he
kime haber vermeksizin kesmesine, ani ve şid
detli bir nüks yaşamasına yol açabilir. Depo ilaç 
kullanımında hastalar ilacın etkisi altında kalmayı 
sürdürürler. Bu nedenle kötüleşme sırasında kli
nik tablo genellikle daha hafiftir ve tedavi daha

önyargıyı genellikle destekler ve ruhsal hastalıkla
rın tedavisi için somatik yöntemler kullanan pro
fesyoneller hakkında şüphe uyandırır. Hastalar, 
yakınları ve kamuoyunun antipsikotik ilaçlara kar
şı daha dengeli bir yaklaşım geliştirebilmeleri için 
şu andakinden çok daha fazla bilgiye ihtiyaçları 
bulunmaktadır.

AVANTAJLAR

Depo nöroleptiklerin başlıca avantajı, tedavi
ye uyumun kontrol edilmesidir. Gottfries ve Gre- 
en tarafından 20 yıl önce gerçekleştirilmiş (1974) 
bir çalışmada, 36 hastanın 30’unun flupentiksol 
dekanoat tedavisinden önce -örneğin oral nöro- 
leptik tedavisi sırasında- daha sık nüks yaşadığı 
belirlenmişti; üç hasta depo nöroleptik (flupentik
sol dekanoat’ tedavisi sırasında daha fazla nüks, 
üç hasta ise daha önce aldığı tedavidekiyle eşit 
oranda nüks yapmıştır. Nüks sıklıkları arasındaki 
bu farklılık anlamlı bulunmuştur. Ayrıca 34 hasta
da depo tedavisinden önce 103 nüks saptanır
ken, depo tedavisi sırasında 18 hastada 37 nüks 
belirlenmiştir. Aynı gözlem dönemi içerisinde 
hastalar depo tedavisinden önce 413 ay hospita- 
lize edilirken, depo tedavisi sırasında 98 ay hos- 
pitalize edilmiştir. Bu oranlar depo nöroleptik kul
lanımının yalnızca hasta ve ailesi için değil, top
lum için de sağladığı olağanüstü avantajı ortaya 
koymaktadır.

İleri araştırma yöntemleriyle daha sonra ger
çekleştirilen çalışmalarda bu sonuçlar doğrulan
mıştır8. Depo nöroleptikler nüksleri tamamen ön
lemeseler debu ilaçları kullanırken oluşan nüks 
oranı, oral antipsikotiklere kıyasla çok daha dü
şüktür9.

Tedaviye uyumun artması dışında, depo nö
roleptiklerin başka avantajları da vardır. Oral ilaç
larda emilim ve ilk geçiş metabolizmasıyla ilgili 
olarak gözlenen sorunların yaşanmaması bu

_________J26



Şizofreni yazıları, bahar 2002 yıl 3, sayı 2 ٢

ma konsantrasyonu arasında pozitif korelasyon 
saptandı.

Bu çalışmaların bize sağladığı başıca bilgi , 
depo nöroleptiklerle gerçekleştirilen idema teda
visinde, nüks riskini sınırlayıp, minimal etkili doz 
stratejisini uygulamanın mümkün olduğudur. Ay
rıca en düşük etkili doza karşılık gelen plazma 
konsantrasyonunun geniş bir aralığa sahip oldu
ğunu göstermektedir (alt sınır ile üst sınır arasın
da 109 katına varan farklılıklar görülebilmektedir). 
Buna göre, bu hastalarda plazma konsantrasyon
ları bir kılavuz olarak kullanılamaz; yine de hasta
ların %60-75 kadarında plazma konsantrasyonla
rı nisbeten dar bir aralıktadır (alt sınır ile üst sınır 
arasında 4 katına varan farklılıklar vardır). Yine de, 
bu değişkenlik aralığı bile, rutin monitorizasyon 
için fazla geniştir. Gerekenden 4 kez daha yüksek 
olan bir doz zararlı olabilir ve şiddetli yan etkilere 
yol açar. Tersine, çok yüksek dozlara ve plazma 
konsantrasyonlarına gereksinim duyan ve terapö- 
tik pencere içerisinde doz azaltımı yapıldığında 
psikozları ciddi biçimde kötüleşecek olan kronik 
şizofreni hastaları da vardır.

Sonuç olarak, idame tedavisinde en düşük 
etkili doz stratejisinin en iyi yaklaşım olduğu ve 
belki de hastaya uygun dozu bulmanın tek yolu 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu düzey zamanla deği
şiklik gösterebilir. Dolayısıyla hasta ve yakınlarıy
la her zaman ilişki içinde olunmalı ve böylelikle 
dozlarda klinik duruma göre değişiklik yapılmalı
dır. Bu strateji hastaları en mutlu eden stratejidir.

DEZAVANTAJLAR

Depo nöroleptiklerin en önemli dezavantajı 
nadiren ve beklenmedik anlarda ortaya çıkan tar- 
div distoni/diskinezi ve nöroleptik malign send- 
romdur. Kimi vakalarda, verilen nöroleptiğin doku 
konsantrasyonlarını hızla düşürmek mümkün ol
maz. Ciddi vakalarda yan etkiler geri dönüşüm-

kolaydır. Ayrıca, hasta ve akrabalarıyla yakın iliş
ki kurulması sayesinde, anında müdahele ile 
nüksleri ve yeniden hastaneye yatışı önlemek 
mümkün olabilir.

Bu prensibe uyarak, iki depo nöroleptiğin 
(flupentiksoi dekanoat ve perfenazin dekanoat’ 
ayaktan izlenen kronik şizofrenlerin idame tedavi
sindeki rollerini inceledik10. Araştırma sırasında 
44 hastadan yalnızca bir tanesinin geçici süre 
hospitalizasyona gerek duyduğunu belirledik. Di
ğer tüm vakalarda, önceki doza dönerek durumu 
stabilize etmek mümkün oldu.

Ayaktan izlenen 24 kronik şizofreni hastasın
da (12 erkek ve 12 kadın; yaş ortalaması 44; yaş 
aralığı 26-63) cis(Z)-flupentiksole ait en düşük et
kili doz 60 mg/2 hafta (aralık 20-250) olarak belir
lendi; plazma konsantrasyonu 7.8 nmol/1 (aralık 
1.2-37.0) olarak saptandı10. En düşük etkili doz 
ile buna karşılık gelen plazma konsantrasyonu 
arasında anlamlı korelasyon belirlendi. Plazma 
konsantrasyonu ile BPRS skoru veya yan etkiler 
arasında ilişki saptanamadı (çok az sayıda yan et
ki görüldü).

20 kronik şizofreni hastasından oluşan bir 
başka ayaktan izlenen hasta grubunda (12 erkek, 
8 kadın; yaş ortalaması 46; yaş aralığı 29-62) en 
düşük etkili perfenazin dekanoat dozu 100 mg/2 
hafta (aralık 21.6-270.5) olarak bulundu; ortalama 
plazma konsantrasyonu 7.3 nmol/1 idi (2.0-18.1). 
En düşük etkili doz ile buna karşılık gelen plazma 
konsantrasyonu arasında anlamlı korelasyon be
lirlendi. Plazma konsantrasyonu ile BPRS skoru 
arasında zayıf bir pozitif korelasyon saptandı.

Ayaktan tedavi edilen 23 kronik hastada ger
çekleştirilen benzer bir çalışmada, yalnızca 1 has
tanın yeniden hospitalize edilmesi gerekti11. En 
düşük etkili doz 200 mg/2 hafta (aralık 50-400’ ve 
plazma konsantrasyonu 22.0 nmol/1 (aralık 7.1- 
69.7) olarak bulundu. Benzer şekilde doz ile plaz
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-EPS’ler ile ruhsal yan etkiler dahil olmak üzere- 
yan etki sıklığını azaltabilmeleridir. Son olarak be
lirtilmesi gereken önemli bir nokta da, depo nöro- 
leptiklerin en düşük etkili doz stratejisini uygula
mayı kolaylaştırmalarıdır. Birkaç ay içerisinde ha
fif prodromal semptomlar ortaya çıkana kadar 
dozu aşamalı biçimde azaltıp, ardından bir önce
ki doz düzeyine çıkmak mümkündür. Zuklopen- 
tiksol dekanoat gözönüne alındığında, sempto- 
matik kötüleşmeyi kısa sürede gidermek için, tek 
bir zuklopentiksol asetat enjeksiyonu yapmak 
mümkündür. Hastanın sübjektif deneyimini ve ila
ca karşı yaklaşımını önemseyen son yaklaşımlara 
göre, her hastada en düşük dozu bulup, duygu
sal ve entelektüel aktivitenin korunmasını sağla
mak büyük önem taşımaktadır.
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uyanık olmalı ve böylelikle en küçük şüphede te
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etkilere yol açma risklerinin oral nöroleptiklere 
göre daha yüksek olduğu görüşünü destekleme
mektedir8. Araştırmacılar bu ajanların "tedaviye 
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Pek çok hastanın yaşadığı bağımsızlığını 
kaybetme duygusundan da sözetmeden geçme
mek gerekir. Bazı hastalarda bu, ciddi bir soruna 
yol açarken; diğerleri uzun vadeli tedavide daha 
olumlu bir yaklaşım geliştirmekte, bir ölçüde iç- 
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şük etkili doz stratejisi kullanıldığında, yan etkiler 
en aza indirilebilir ve duyguları, insiyatifi ve biliş
sel fonksiyonları korumak mümkün olabilir.

SONUÇ

Yirmi yıl önce kullanılmaya başlanan depo 
nöroleptikler, kronik şizofreninin idame tedavisin
de büyük bir gelişmeyi simgelerler. Özellikle yar
gılama ve içgörü kabiliyetlerinden yoksun olan 
hastalarda, depo formülasyonlar tedavi uyum
suzluğu, nüks, ve yeniden hastaneye yatış sorun
ları azaltmışlardır. Depo nöroleptikler hem güve
nilir bir uygulama yolu salarlar hem de emilim ve 
ilk geçiş metabolizmasıyla ilgili sorunları ortadan 
kaldırırlar. Bir başka avantajları da nisbeten stabil, 
düşük plazma konsantrasyonları sağlamaları ve
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anlatı

akıl oyunları, 
sartre ve 
saklambaç

Yasemin ŞENYURT*

Hayretle uğuldaşıyordu insanlar. Nash’ın ko
nuşmasının yarısında binleri tarafından 
götürüldüğü sahnede kendi kaçışımı hatırlıyorum. 
Alanya’dayım,. Doktor geliyor, annem, babam. 
Beni öldürmek istiyorlar. Doktor o! Ama o da öl
dürmek istiyor beni Tüm bu yaptıklarımın erkek 
arkadaşıma büyük bir ihanet olduğu ve onun çok 
acı çektiği gerekçesiyle, kaçıyorum, ölmek iste
miyorum. Yakalıyorlar beni ve ben öleceğimi bile 
bile o iğneye razı oluyorum.

Sabah kalktığımda gene seviyorum onu. Bit
kin kalmış olmalı düşünülmekten. Sanki dün olan
lar hiç yaşanmamış, olan hiç beni öldürmek iste
memiş gibi. Dünyadayım gene, insanların yüzün
de maskeler. Ne zaman hangi maskeyi takıyor bi
lemiyorum. Sabaha kadar radyo dinliyorum, sa
baha kadar farklı seslerle o konuşuyor.

Öyle bir inanmışım ki bu dünyaya, doktor ba
na "sen¡ hastahaneye yatıracağız ne diyorsun?" 
diye sorduğunda "uygun" diyorum, beni her gün 
ama her gün "doktor" sıfatıyla ziyaret edecek ol
masına, beni bu görmeyi bu kadar istemesine de
liler gibi sevinerek.

Eğer beynimiz bize bir oyun oynuyorsa bu
nun üstesinden gelmede bize en çok “yüreğimiz” 
yardımcı olabilir. John Nash kendine hiç olmayan 
bir oda arkadaşı yaratmıştı. Tam anlamıyla bir 
dost! Ona yalnızlığını unutturacak, özgün bir şey
ler yaratıp başarılı olma hissinin yanında hissettik
lerini paylaşabilecek ve de en önemlisi kendisini 
seven bir dost yaratmıştı, işte ben de öyle bir 
dost yaratma gereksinimi duymadan geçmişte 
var olan o dostumun, gene beynimde yarattığım 
hastalık nedeniyle Ankara'ya geldiğini düşünüp 
yollara düşmüş ve günlerce hemen hemen tüm 
insanların o olduğunu ancak yüzlerinde bir maske 
olduğunu düşünmüştüm.

Şehirlerarası otobüslerde yolculuk ederken 
şoförler beni hiç yalnız bırakmak istemeyen dos
tum oluyordu, gerekli gereksiz vitese dokunuyor
lardı, çünkü o vites benim saçlarımdı. Ve bir kere
sinde dayanamayıp şoförün yanına gitmiş, ağzın
daki sigarayı istemiştim. Çünkü şoför oydu ve 
ben onun seneler önce içtiği sigara izmaritini bir 
sene öncesine kadar saklayıp durmuştum. Şim
di sigarasını istiyordum, "yanındayım, korkma" 
demesini istiyordum. Uzaklaştırdılar beni oradan.

* Ankara
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yüreğiyle yenebileceğini göstermiş olduğu andır.

İşte o sevgiyle ailemin, doktorumun, dostla
rımın da sevgisiyle o hiç gidemeyeceğini düşün
düğüm okula yeniden başladım ve birkaç ay ön
ce bitirdim.

Bu arada doktorumun bana sorduğu en 
önemli soruyu sona sakladım. En sevdiğin filozof 
kim demişti doktorum. Ben de varoluşçular de
miştim. O da “Sartre hakkında ne düşünüyorsun” 
demişti. Hiçbir kitabını okumadığım halde "iyi" 
demiştim. Okulu bitirirken Sartre’ın kitaplarını 
okudum ve Sartre üzerine bir ödev hazırladım. 
ODTÜ’de yüksek lisansı kazandım ve yüksek li
sansta Sortre üzerine çalışmak istiyorum.

Biliyorum ki bu hastalık yeniden tekrarlayabi
lir. Yeniden kendimi kendi yarattığım bir dünyanın 
içerisinde bulabilirim. Ben olmaması için elimden 
geleni yapacağım en azından ilaçlarımı düzenli 
olarak alacağım. Buna rağmen tekrarlarsa da 
doktorum bana demişti ki: Gene yeneriz. Önemli 
olan galiba maça çıkmak!

O dünyaya uyanıyorum her sabah, dostlarım 
geliyor yanlarında oturmuyorum, ailemle konuş
muyorum. Televizyon kanallarında onu aramakla 
geçiyor günlerim. Artık sürekli bir doktora gidiyo
rum. Doktorumun sorduğu iki soru kalmış aklım
da. İlkine uzun bir süre cevap veremediğimi hatır
lıyorum. O da en sevdiğin yazar kim sorusuydu. 
Sonra da "çocukluğunda en sevdiğin oyun ney
di?" diye sormuştu. Ben de bu soruyla birlikte ga
rip bir duygu uyanmıştı. Saklambaç demiştim, 
ama artık hiç sevmediğimi de...

Ara sıra üniversiteye gidiyordum, bir gün ağ
layarak oturmuştum merdivenlerde bir daha üni
versiteye hiç dönemeyeceğimi düşünerek. Ders
lere giriyordum. Bir keresinde kendimle inatlaşıp 
sonuna kadar dinlemiştim hocayı. Buna rağmen 
inanmıyordum yeniden buralarda olabileceğime...

Tüm bu olayları yaşarken, insanların maske
leri olmadığına ve gördüğüm her insanın kendisi 
olduğunu, dolayısıyla Muhammet abimin hiç ya
nımda olmadığını farketmemin bende uyandırdığı 
hisleri anlatmam çok güç. Ama şunu biliyorum, 
bunu yavaş yavaş fark ettiğimde bütün vücudum 
titriyordu ve uyuyamıyordum. Şizofren olduğumu 
düşünmek beni çok korkutmuştu, öyle olmadığı
na inanmak için herşeyi verebilirdim. Annemle 
babam bana ilaçların dışında vitaminler veriyor
lardı. Fakat ben onların vitamin kutularına da ilaç 
koyduklarını düşünüyordum.

Aynı günlerde sevgilimi aramaya karar ver
dim. Onu beklemek, onu görmek, ona sarılmak 
büyük bir mutluluktu benim için. Gerçi ona inan
mıyordum, hastalığımdan dolayı beni bırakacağı
nı fakat biraz daha iyileşmemi beklediğini düşü
nüyordum. Ama o beni gerçekten sevdiğine ve 
hep yanımda olacağına inandırdı beni. Filmin en 
sevdiğim sahnesi işte bu yerden John Nash’ın 
nobel ödülüne aday gösterildiği anlar değil de ev
lerinde; John Nash’ın hastalığı döneminde Ali- 
cia’nın onu karşısına alıp hastalığı beyniyle değil
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zihin faaliyeti bazen de üstün zeka bir süre sonra 
içsel çatışmaları ve bölünmeler meydana getiri
yor. Bizim toplumumuzda ergenlik çağındae bil
hassa üniversite birçok gencimiz aynı sıkıntıları 
yaşıyor. Bir kısmı bu zorlukları aşabiliyor ama bir 
kısmı ise acil psikolojik moral desteğe ihtiyaç du
yuyor. Ama yardım edecek bir el bulamayınca ki
mi satanizme kimi uyuşturucuya kimi çete kimi in
tihar çıkmazına... vs. gibi büyük bir batağa sapla
nıyor. Oysa ki hâlâ ülkemizde psikoloğa veya psi
kiyatrise gitmek ayıp günah sayılıp ülkeye maliye
ti çok yüksek oluyor. Neyse bu filmde aldığım 
derslerden biri de ödüllendirme, teşvik etmenin 
ve da hoşgörünün oluşturduğu ortamla Prof. 
John Nash’in çevresi tarafından kabullenilmesi 
oldu. Aslında şizofreni beynin aşırı faaliyeti nede
niyle kimyasal ve biyolojik denge yitimi oluyor. 
Tabi bu sırada ilaçlar devreye giriyor ama bana 
göre en önemli olan sürekli diyalog iletişim ve 
moral desteği hasta realiteye çekilerek hastalığın 
seyri pozitif yöne rahatça kaydırılabiliyor. Eğer 
gerçekten sosyal kişiler üretken yararlı insanlar 
istiyorsak John Nash’leri ve de problemli kişileri 
sapkınlığa yönelmeden kazanmalıyız ve kazan
mak zorundayız. Toplumda çözülmeler istemiyor
sak hâlâ daha John Nash kazanmak için zamanı
mız var. Yaşasın John NASH’ler ve John Nash 
üretenler. Saygılarımla.

Filme girerken hiç tedirgin değildim ve orada 
eski bir dostla karşılaşacağımdan emindim. Filmi 
izlediğim zaman tek başıma olmadığımı bu soru
nu paylaştığım pek çok dostumun olduğunun far
kına vardım. Başka ülkelerde yaşasak da asla 
yalnız değilmişiz. Filmdeki karakterle kendimle 
bağdaştırdığım yönler de vardı veya fakat bazıla
rını asla yaşamamıştım. Böylesi paranoyalar er
genlikte çok kez yaşanıyor, birçokları bunu aşabi
liyor ama küçük kızım ise kurt kapanına kapılıp 
damgalanıyor. Fakat birçok insan şizofreninin en 
zararsız akıl hastalığı olduğunu bilmiyor ve şizof
reninin kimyasal denge bozukluğundan kaynakla
nan hastalık olduğunun farkında değil. Ama bu 
hastalıkla başederken bu incitilen insanların bü
yük bir desteğe ihtiyacı olduğu kuşkusuzdur. Ay
nı Prof. John Nash’e karısının verdiği destek gibi 
bir aile veya kardeş veya psikolog desteğine ihti
yaç var. Geriye dönüp baktığımda bu filmde ken
dimi görüyorum. Ne yazık ki insanlar içindeki hük
metme hırsı farklı kişilikleri kabullenememe ve fe
odal toplum olmamız nedeniyle toplum dışına iti
liyor ve tehlikeli insan olarak kabul ediliyor. İşte 
bu insanlar bu durumdan kurtulmak için kendi 
kendine konuşuyor veya hayali dostlar ediniyor 
veya ben Isa’yım veya üstün güçleri olduğunu 
söyleyip... vs. gibi kendilerine hayali savunma 
mekanizmaları oluşturuyorlar. Üniversitede veya 
başka bir şekilde kendini kabullendirme isteği ve

* Ankara
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şizofreni
y a z ı l a r ı

Salon, haftalardır 
gösterilen “Akıl 
Oyunları” filmini 
görmeye 
gelenlerle, bir 
pazar akşamı en 
ön sırasına kadar 
doluydu.
Türkiye, günlerdir 
bu filmi ve 
paranoid 
şizofreniyi 
konuşuyor.
Benim en 
sevdiğim Türkiye

Ben onları 
tanıyorum.
Onların da beni 
tanıdığı hayalini 
kurmaktan 
hazzediyorum.
Hakkı Devrim, Radikal, 
26 Mart 2002.
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