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p e n c e r e

anti psikiyatri 
reklamı mı?
Nobel ödüllü John Forbes 
Nash ,in yaşam öyküsünü 
anlatan “Akıl Oyunları” 
psikiyatri tartışmalarım da 
gündeme getiriyor

Prof. Dr. Hüray FİDANER‘

ve rehabilitasyonun yanı sıra gerekliliğinin en tar
tışılmadığı birkaç durumdan biri.

Duncan ve Whitaker’in tezleri

Barry Duncan’ın, Amerikan kökenli bir sivil- 
toplum kuruluşu olan NAMI’nin bağlantılı olduğu 
Mind Freedom adlı bir web sitesinden alınan, 
kaynağı belirtilmeyen yazyısını Radikal lk i’de(2) 
okuduğum sırada .bir bilgi aldım. Meslektaşım 
Profesör Kerem Doksat aynı metinde yer alan Ro
bert Whitaker’e ait bir diğer mektubun Cumhuri- 
yet’in Bilim Teknik ekinde yayınlandığı duyurdu. 
Araştırınca, konunun yanlış anlamalara meydan 
vermeyecek şekilde yeniden ele almaca değdiği
ne karar verdim.

Aynı web sitesinde çevirmeni bekleyen isim 
David Oaks, antipsikiyatri akımının sözcüsü bir 
psikolog ve yedi ülkede destek koalisyonu koor
dine ediyor.Yazısındaki sav şöyle özetlenebilir. 
“Akıl Oyunları’nda Nash asla ilaç almadığını be
lirttiği halde ilaç reklamı yapılıyor.Psikiyatrikhasta 
haklarını koruyanlar adına Universal, Imagine and 
Dream Works Pictures bu durumu düzelten açık
lama yapmalıdır.” Diğer yazarlardan Barry Dun-

Şizofreni her yüz kişiden birine rastlayan bir 
hastalık. “A Beautiful Mind/Akıl Oyunları” nda iz
lendiği biçimde algı ve düşünce bozuklukları, top
lumla iletişimde güçlükler, önceden öngörüleme- 
yen davranışlarla giden beyin hastalığı. Filmden, 
konudan çıkarılması gereken önemli bir mesaj, 
psikiyatrik rahatsızlıklardan en azından bir bölü
münün, hipertansiyon gibi, diyabet gibi, ne denli 
yetkin beyin donanımında olursa olsun kişilerin 
yaşamına, onların iradeleri dışında yön verebile
ceği. Nash’in hastalandığı yılların psikiyatri tarihi 
açısından önemli bir dönem olduğunu okurlar bil
meyebilir. 1950’lerde şizofreni tedavisinde kulla
nılan ilk ilaç olan, yeni ilaçların ağabeyi sayılan 
Klorpromazin molekülünün keşfedilmesi, hem sa
ğaltımdaki başarıları sonuçları hem de bu hastalı
ğın doğasını tanımlayan bir dizi düşüncenin orta
ya çıkmasına yol açtı.1950’ lerden önce şizofreni
nin oluşumu hakkında öne sürülen görüşlerin ço
ğu bugün geçersiz. O yıllarda anne-babaların ço
cuklarına yönelik tutumlarının bu hastalığa yol aç- 
tıı gibi varsayımlar öne sürülüyordu, bugün ise ar
tık yapısal ve işlevsel bir beyin hastalığı olduğu 
biliniyor. Şizofreni bugün ilaçların psikoterapiler

* Prof. Dr., Dokuzeyül Üniversitesi Psikiyatri Anabilim  Dalı, İzmir
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bu konuda psikiyatrinin söyleyecek sözü olduğu
nu, bu tablonun tanısı en tereddütsüz beyin has
talıklarından biri olduğunu söylemek gerek. Tıp
ta,1963’ten bu yana yayınlanmış, sadece şizofre
ni tedavisinin tartışıldığı tam 26 bin 708 makale 
var.

Psikiyatri-psikoloji çatışması

Gerek ruh sağlığı çalışanlarının, gerekse hiz
met alanların çatışması olan “ İlaç mı psikoterapi 
mi?” ikilemi bugün hâlâ güncel pratiğimizde tartı
şılıyor. Psikiyatrinin bu konuda bir açmazı yok, 
ancak tüketiciler ve “yakın” meslek alanları ara
sında, sorunlar görülüyor.

Kime ilaç, kime psikoterapi uygulanır? Bazı 
ruhsal rahatsızlıklar insanın donanımı (hardvvare) 
yani kalıtsal özellikleri, beyin kimyası ile, bazıları 
ise yazılım (softvvare) yani yetiştirilme biçimi, kar
şılaştığı yaşam travmaları süreciyle yakından iliş
kili, bazılarında ise ikisinde birden sorunlar olabi
liyor. İlaçlar, donanımı; psikoterapiler, yazılımı dü
zenlemede işe yarıyor. Birçok durumda ise, bu iki 
süreç birbirlerini de etkilediklerinden ideal tedavi 
kombinasyonlar oluyor. Bu perspektiften bakın
ca, temelinde donanım sorunu olan şizofreninin 
ilaçsız düzelmesinden söz ediliyorsa bunun ne
denlerini araştırmak gerek. Ayrıca filmde böyle 
söylenmiyor. Nash biraz nefret etse de ilaçlarını 
alıyorve bunu söylüyor. O halde yukarıda anılan 
yazılarda sözü edilen çatışma ve itirazlar neden?

İtirazlar, Nash ilaç kullanmadan düzeldiği 
halde ilaç endüstrisinin filme reklam vermesi gibi 
sunuluyor. Diyelim ki Nash gerçekten ilaç alma
dan düzeldi. Diyelim ki ilaç endüstrisinden gelen 
destek veya daha yumuşak bir yorumla, hastalığı 
olanlara yanlış mesaj verilmesinden kaygılananla
rın öngördüğü üzere “ ilaç kullanarak düzeldim” 
dedi. Bu neyi gösterir? Üzerinde kıyamet kopa
ranlara göre yanlış mesajdır. Oysa bu sürprizlerle 
dolu olduğunu söylediğimiz rahatsızlık hakkında

can klinik psikolog. Robert VVhitaker ise emekli 
kimyacı, şimdi yazar.Yani her ikisi de ilaç ve ruh
sal hastalıklara kısmen aşina kişiler. Hekim olma
dıkları halde tıp üzerinde akıl yürütüyorlar, ikisinin 
de kitapları var. VVhitaker’ın kitabı “ Mad in Ameri
ca” hakkında bakın Fuller Torrey ne diyor “Tablo- 
id düzeyinde bir ‘derin inceleme’. Kitabın ikinci 
bölümünde, şizofrenide kullanılan ilaçlar yoluyla 
Amerikan tıbbının para bastığını ima eden birbö- 
lüm var. Tedavi almamış şizofrenideki nöroanato- 
mik bulguları hiçe sayarak. İlaçların kendisinin şi
zofreniyi ortaya çıkardığına varan açıklamalar ya
pıyor. İlaç yan etkilerini abartıyor, sevgi ve anlaşıl
ma gibi kavramları tedavi yöntemi gibi önererek 
18. yüzyılı çağrıştırıyor.”

Duncan ise “The Heroic Client” adlı kitabın
da kişisel deneyiminden yola çıkarak ilaç veren 
hekimleri hastayı tiranize etmekle suçluyor. Eğili
minin psikoterapilerden yana olduğu, ilaca karşı 
olduğu aşikâr.

Buraya kadar yazarların kendi görüşlerini öne 
sürmelerine söyleyecek birşey yok. Bir tıp dalı 
olan psikiyatri’nin bazı özellikleri, onu hakkında 
kolayca akıl yürütülür hale getiriyor ve bu yakla
şımlar konuya görece uzak olanların aklını bulan
dırmakta önemli işlev görüyor. Antipsikiyatri yak
laşımları, psikiyatrik tedavi ve yaklaşımlarını ko
layca yargılıyor. Psikiyatrik tedavi görenleri “ psiki
yatri kurbanları” olarak tanımlıyor. Yazarları ve 
çeşitli dergi ve eklerinde yer alan çevirileri yapan
ları birkaç açıdan uyarmak gerekiyor. Bir konuda 
bir çok söz söylenebilir. Ancak söylenenleri za
man, yer ve yazanın perspektifini tanımlamaksızın 
aktarınca, ortaya bir Hollyvvood filmindeki detay
ların ilaç karşıtı gruplar tarafından “ kanıt” olarak 
sunulması gibi garip bir durum çıkıyor. Oysa ro
mantik bir üslupla yazılmış, kişiyi hüzünlendiren 
bir öykü bu film eninde sonunda. Çevirmenin Tür
kiye’deki okura, açıklama yapmaksızın metni ak
tarması, akılları karıştırıyor. Konu şizofreni olunca

__________ 14
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Antipsikiyatri rek lam ı

Nash’in otobiyografik öyküsünün şizofreniye 
ilgiyi artırdığı gerçek. Filmin sanatsa¡ özellikleri 
konunun gerisinde kaldı الط arada, izleyene hüzün 
veren sahneleri, Pysikiyatristin ofisinde, yerde ya- 
tan Russel’a e! uzatmayıp hizmetli çağıran dok- 
tor; ıssız adada gibi hastalığı başbaşa göğüsle- 
yen çiftin hali. Güzel bir konunun Oscar’a aday 
film formatında biraz çarçur olmuş izlenimi veren 
işlenişi...

İlaçlarla ilgili polemikler hakkında sonsöyle- 
necek şey, ilaç reklamı iddialarının antipsikiyatri- 
n؛n reklam öğesi olarak kullanıldığı,bunun da il- 
ginçlik adına gerisinin araştırılmadan medyatik- 
leştirilmesi düşüncesi olabilir. Ne dersiniz?

KAYNAKLAR

(1) http://www.mindfreedom.org/

(2) İlaç firmalarının sinsi taktikleri. Radikal lki/24 Mart
2002 .

رو  Josefson D: Psychologists allowed to prescribe 
d ^g s  for mental illness. BMJ 200^; 698

sadece zayıf bir ipucudur. Yeryüzünde kaç kişi 
varki, Nobel kazanacak bir beyne sahip olsun ve 
bu beyin günün birinde hastalansın.

ilacı reddeden üç yazardan ikisi psikoloji d i
siplininden geliyor. Yıllar yılı yakın meslek/disiplin 
mensupları arasında rol çatışmaları, sınır sorunla
rı sürer gider. Tıpta bu çatışma en çok psikiyat- 
ristler/klinik psikologlar hatta tüm psikologlar ara
sında görülür. Klinikte çalışan psikologlar psiko
terapi becerileri ile sınırlanmaktan her zaman çok 
mutlu olmayabilmekteler. Buna gözlemledikleri 
kötü hekimler deneyimleri de eklenirse açmazlar, 
tartışmalar sürer.

New Mexico’da, Amerikan Psikologlar Birli- 
ğ i’nin 1984’ten bu yana süren lobi faaliyetleri so
nucunda geçtiğimiz aylarda klinik psikologlara 
ilaç kullanma izni verildi, gerekçe, hekime başvu
rulmaksızın ilaç yazmanın daha ucuza gelmesiy
di. New Mexico kararından önce bu hak 1998’de 
Guam’da psikologlara tanınmıştı. Fakat kısıtlayıcı 
tedbirler nedeniyle hiçbir psikolog bu hakkı kul
lanmadı. New Mexico’da bu karar beraberinde- 
belli yükümlülükleri de getirdi. İlaç yazmaya niyet
li psikologların teorik ve pratik eğitimden geçme
leri, 100 hastayı doktor süpervizyonu ile izlemele
ri ve sınavı geçmeleri gerikiyor. Sınavı verdiklerin
de sınırlı lisans sahibi oluyorlar. New Mexico’da 
gençlerde intihar hızının ülke ortalamasından yüz
de 75 daha fazla olduğunun altı çizilerek, psiko
loglar ilaca başlayabilirlerse bu hızların azalacağı 
bildirildi. Amerikan Psikologlar Birliği’nin bu tutu
muna karşı çıkan Amerikan Psikiyatri Birliği Baş
kanı Paul Appelbaum, psikologların laboratuvar 
testi isteyip değerlendirmeleri ve ilaç yazmaları
nın, psikiyatrik hastalıkların doğasını hiçe saymak 
olduğunu öne sürdüğü, ayrıca ilaçların diğer or
gan ve sistemlere etkisinin nasıl izlenebileceğini 
sorduğu bildirildi. Bu durumun psikiyatrik tanı 
alan hastaları ikinci sınıf durumuna düşüreceğin
den endişe edildiği görü ldü .(3)

5L-.
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‘Şizofreniyi ilaçsız 
yenme’ iddiası 
bilimdışı

Cem İLNEM*

kapsamamaktadır (Sayın Öngel’ in derginin Hazi
ran 2002 tarihli sayısında yeralan “ Ritalin, kokain 
bağımlılığı yaratıyor” başlıklı yazısının da; yine 
kendisinin yetki ve sorumluluk alanı dışında yer 
alan, bir tıp dalı olan çocuk psikiyatrisinin çalışma 
alanına giren, dikkat eksikliği-hiperaktivite bozuk
luğunun ilaçla tedavisi konusunu, tehlikeli biçim
de ele aldığını belirtmem gerekir).

Tıbbın konusu olan hastalıkların tedavi şekil
lerinin kitle iletişim araçlarında tartışılmasını, diğer 
bilim dallarına göre daha farklı ele almak gerekir. 
Büyük sorumluluk gerektiren bu konulara ilişkin 
yazıların erişebildiği binlerce, milyonlarca hastane 
hasta yakınının ilaçları kesmesi; telafisi zor, belki 
de imkansız olabilecek, kendine veya başkasına 
yönelik zarar verici eylemlere neden olabileceği 
gibi, hastalığın nüksü dolayısıyla yeniden hasta
neye yatışıyla iş-güç kaybı, hastane masrafları vb. 
maddi olarak da ölçülebilen kayıplara yol açacak
tır.

Şizofreni; tedavisi, uzmanlık dalı tıp olma
yanlarla tartışılamayacak kadar önemli ve Akıl 
Oyunları filmi örneğinde olduğu gibi, Hollyvvood’a

Çok sevdiğim ve yıllardan beri takdirle izledi
ğim Bilim ve Ütopya Dergisi’nin Temmuz 2002 ta
rihli sayısında yer alan “Şizofreniyi ilaçsız yenebi
liriz” başlıklı yazı, ne yazık ki bilim adına üzüntü ile 
karşılanacak nitelikte bir yazıdır.

İlaç endüstrisini eleştiriyor gibi gözükse de, 
bu yazı doğrudan doğruya, bir tıp dalı olan psiki
yatrinin tanı ve tedavi sorumluluğu altındaki şizof
reni hastalığının tedavisini sorumsuzca, sansas
yonel ve bilimsellikten uzak bir şekilde, hastaların 
tedavilerini yarıda bırakmalarına neden olabilecek 
biçimde ele almaktadır.Oysa şizofreni bu tarzda 
ele alınamayacak kadar ciddi sonuçları olabilen 
bir hastalıktır.

Şizofreniye bilimdışı bakış

Amacım, şizofreni tedavisine bilimdışı, tutar
sız, hiçbir dayanağı olmayan eleştiriler getiren bu 
“gazete” yazısını çeviren ve notlar ekleyen bir 
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi sosyal psikolog 
Sayın Üstün Öngel ile bu konuyu tartışmak değil
dir. Zira Sayın Öngel’in saygı duyduğum bu mes
leki unvanı, ne yazık ki şizofreni tanısı koyma ve 
tedavisini gerçekleştirme yetki ve sorumluluğunu

* Doç. Dr., Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul
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olan şizofrenide sık sık tekrarlama eğilimi göster
diğinden, antipsikotik ilaçların doz ayarlaması ya
pılarak yaşamın büyük bir bölümünde kullanılma
ları zorunluluğu vardır. Bu zorunluluk sayısız araş
tırma ile de kanıtlanmıştır. Bu araştırmaların liste
sini yapmak bu tür bir derginin amaç ve kapsamı
nı da aşacağı gibi; tıbbi bilgileri sınırlı olduğu hal
de okudukları Amerikan gazetelerindeki her yazı
nın doğru olabileceğini zannedenler için ikna edi
ci olmasa da mümkün olmayabilir. Ama bu da bi
limsel gerçekleri değiştirmez.

Şizofreni tanısı eğer doğru ise, hastanın ya
şamının büyük bir bölümünde bu ilaçları, psikiyat
risi kontrolünde kullanması gerekir. Bunun böyle 
olduğunu tüm psikiyatristler, özellikle de ruh sağ
lığı ve hastalıkları hastanelerinde çalışan hekimler 
gayet iyi bilirler ve ilaç ile (gerekirse EKT) tedavi 
yöntemini de mutlaka kullanırlar.

İlaç endüstrisi ve psikiyatrisi ilişkisi

“ İlaç endüstrisi, psikiyatri mesleğini tam an
lamıyla satın almış durumda” . Hiçbir bilimsel de
ğeri olmadığı gibi, bilimsel etik anlayışı ile de bağ
daşmayan bu cümle yazıda aynen böyle yer alı
yor.

Amacı sadece psikiyatristlerin çıkar düşkünü 
bir mesleğin mensuplan olduğu şeklinde bir iftira
yı kanıtlamaya çalışmak ve hastalarla, hasta ya
kınlarına ilaç kullanmama yönünde bilimdışı tel
kinde bulunmak olan yazıda, ne yazık ki böyle ya
kışıksız bir iddia da yer alıyor.

Diğer branşlardaki hekimler gibi, psikiyatrist
lerin çok büyük bir çoğunluğu da ilaç firmalarının 
etkisinde hekimlik yapmaz. Klasik ve atipik antip
sikotik ilaçların hangilerinin ne kadar etkili, hangi
lerinin ne kadar pahalı olduğunu bilir, ülkemiz 
ekonomisinin durumunu da göz önüne alır; ama 
eğer endikasyon varsa hastalığın gerektirdiği ilacı 
yazmakta da tereddüt etmez. Yani, eğer tıbbi ge
rekçelerle kullanma zorunluluğu yoksa ve diğer 
maliyeti düşük ilaçlarla tedavi de mümkün ise,

senaryo malzemesi olamayacak kadar ciddi bir 
beyin hastalığıdır.

Bunun tıbbi, vicdani ve hukuki sorumluluğu, 
kaldırılamayacak kadar ağır bir sorumluluktur.

Şizofreni ile ilgili, derginin sayfalarına sağma
yacak kadar çok sayıda binlerce kitap, makale ve 
olgu sunumu; antipsikotik ilaçların psikiyatrisi 
önerisi dışında kesilmesiyle ortaya çıkan nüks 
tablolarına ilişkindir. Antipsikotik denilen şizofreni 
ilaçlarının plaseboya (ilaç görünümünde etkisiz 
madde) üstünlüğü tartışılmayacak kesinliktedir.

Şizofrenide psikoterapötik süreç geliştirmek 
ve bu konuda işbirliği yapmak zordur, hastaların 
büyük çoğunluğu psikoterapiyi tamamlamadan 
bırakır. Psikoterapinin yararı konusundaki çalış
malar net değildir. Kısacası şizofrenide psikotera
pinin yeri sınırlıdır, ilaçla tedavinin yanında ve 
destekleyici, rehberlik yapıcı ve açıklayıcı nitelikte 
olmalıdır. Psikanalizin kurucusu ve babası Freud- 
da şizofrenide psikanaliz ile kesin bir etki sağla
namadığını belirtmekle yetinmiş, ilgi alanını nev
rozlara yönlendirmiştir.

‘Beyin hastalığı değil’ aldatmacası!

Yazı, şizofreninin bir “ beyin hastalığı olmadı
ğı” şeklinde bilim dışı bir iddiayı da içermektedir. 
Evet, şizofreni bir beyin hastalığıdır.

Çünkü şizofrenideki hezeyanlar, halusinas- 
yonlar, karmakarışık konuşma, davranış bozuk
lukları, içe kapanma gibi tüm belirtiler üzerinde 
klasik ve atipik (yeni çıkan) antipsikotik ilaçlar ve 
elektroşok (EKT) tedavisinden daha etkili bir yön
tem, bu satırların yazıldığı 2002 yılına kadar bu
lunmuş değildir. Bu tedavi yöntemlerinin etki etti
ği organ da beyin olduğuna göre, şizofreni bir be
yin hastalığıdır. Yine bu tedavi yöntemlerinin psi
kiyatrisen yakın denetiminde uygulanmaları koşu
luyla düzeltilemeyecek hiç bir ciddi yan etkileri de 
bulunmamaktadır.

Hastalık belirtileri, kronik bir beyin hastalığı
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özlük hakları, hukuki sorunları gibi yaşamının tüm 
alanlarıyla üstlenen bu özverili hekim grubuna ta
nınmış bir ayrıcalıktır bu. Psikiyatristler de bu ay
rıcalığın söylediği bilinç düzeyi ile kendi araların
da özeleştirilerini sık sık yapan ve ilaç endüstrisi
nin gözü kapalı uygulayıcısı olmayan bir mesleğin 
temsilcileridir.

Bir ütopyaya sahip olmanın biiim adamları 
için de yararlı olduğuna inanırım. Ama hiçbir 
ütopya bilime aykırı olamaz.

Hiçbir şizofreni hastasının, hiçbir uyuşturucu 
bağımlısının, hiçbir bunama olgusunun daha 
doğrusu hiçbir insanın sokaklarda yaşamadığı ve 
kendisine ya da bir başkasına zarar vermediği, 
ilacın ve hastane tedavisinin ücretsiz olduğu bir 
“sosyal devlet” de benim ütopyam. Üstelik ger
çekleştirilmesi de mümkün. Ancak hiçbir ütopya, 
“şizofreniyi ilaçsız yenebiliriz” şeklindeki iddiada 
olduğu gibi bilime aykırı olmamalıdır.

İlaç endüstrisinin yanlış ve yanıltıcı pazarla
ma tekniklerini açığa çıkarmak elbette her aydının 
görevidir. Ancak bunu yaptığını zannederken, 
hasta ve hasta yakınlarının ilaçla tedaviyi bırak
malarına neden olacak ya da bu yönde terürdüt 
oluşturacak bir yazı yayımlamak hatası, herkesi 
yeniden düşünmeye sevk etmelidir.

ilaç firmalarının etkisinde kalarak pahalı ilaçlar re
çete edilmez. Bu, hekimlerin çok büyük çoğunlu- 
ğunca da böyle uygulanmaktadır.

Şizofrenlerin yaşam boyu tedavileri ve kont
rollerinin mutlaka muayenehanelerde veya özel 
hastane ve polikliniklerde yapılması da gerekmez. 
Halen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanelerinde 
(Bakırköy, Elazığ, Samsun ve Adana’da) ve Sağ
lık Bakanlığı’na bağlı devlet hastanelerinin çok 
büyük bölümünde yer alan psikiyatri poliklinikle
rinde muayene ücreti sadece 4 milyon TL’dir. 
Emekli sandığı, Bağkur, SSK mensupları ve Yeşil 
Kart’lılar bu ücreti de ödemezler. Muayeneaneler 
ile hastane polikliniklerinde verilen tıbbi hizmet 
arasında nitelik farkı da yoktur.

“ Dopamin safsatası” bir diğer başlık. Bu baş
lık ister istemez şunu düşündürüyor: Bu yazıyı sa
hiplenenlerin, sokaklardaki kılık kıyafeti özensiz, 
kirli, kendi kendine konuşan ama kimseye bir za
rarı dokunmayan, kendi halinde bir şizofrenikten 
başka hiçbir şizofren hasta görmediğinin bu baş
lıktan daha iyi bir kanıtı olamaz. Antipsikotik ilaç
ların beyinde postsinaptik dopamin reseptörlerini 
bloke ettikleri sayısız araştırma ile kanıtlanmıştır. 
Bu sayede, yoğun hezeyan ve varsanıları olan bu 
doğrultuda kendine ve çevresine zarar verme ola
sılığı bulunan, mutizm de (hiç konuşmayan) hiç 
yemek yemeyen, sıvı almayan katatonik hastalar 
bu ilaçlarla (veya EKT ile) kısa sürede ve önemli 
ölçüde düzeltilmektedir. Bu belirtileri gösteren 
hastalar için başarılı başka bir tedavi yöntemi de 
henüz bulunmamaktadır. Bu tablodaki bir hasta
nın ilaç yerine psikoterapi denilen konuşma yön
temi ile düzeltilebileceği iddiası ise asıl safsatadır. 
Zira bunun başarılı bir örneğini gören de yoktur, 
mümkün de değildir.

Diğer tüm tıp dallarının adı -loji, yani -bilim 
ekiyle sonlanır. Sadece psikiyatri, -yatri hekimlik” 
ekini alır. Hastasını sadece hastalığı ile değil; di
ğer sorunları, sosyal güvenceye kavuşturulması,
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anlatı

ruhsal hastalıkla 
aynı çatı altında 
yaşayan insanlar
ruhsal hastalığı olanlanrı 
aile bireyleri
Bahar SUBAŞI*

‘uzman’laştıkları kısmıyla ilgili deneyimlerini ak
tarmıştır. Her biri kendi hasta aile bireyiyle yaşa
dıklarını ve yeniden elde etmeyi başardığı; ama 
eskisinden hep çok farklı olan yaşam kalitesine 
götüren son derece kişisel yolunu anlatmıştır. Bu 
aktarılanlarda her şey vardır: değişmiş ailevi du
rumda tekrar yolunu bulmak için yardım isteği, 
günlük yaşama ait zorluklar, stigma ve bundan 
kurtulma, toplumdaki önyargılara bağlı olarak izo
lasyon tehlikesi ve kendi içindeki suçluluk duygu
larına karşı başlangıçta verilen savaş. Tüm anlatı
lanlardan çıkan etkileyici sonuç ise şudur: İnsanın 
içinde zorluk durumlarında ortaya çıkan güçlü 
kaynaklar vardır; bunlar cesaret, umut, yaratıcılık, 
bazen öfke ve çok fazla sevgidir. Hasta yakını 
‘uzman’lar sevilen ve hasta bir insanla yaşarken 
bu kaynaklarından yararlanmış, zorluklara onlarla 
çözüm bulmuşlardır. Ancak bu güçlü kaynakları 
kavramak ve amaca yönelik şekilde kullanabil
mek için öteki ‘uzman’ ların; profesyonel uzman
ların da yardımına gereksinim vardır. Bu yüzden 
her hasta yakını sunumundan, sübjektif yaşantı 
aktarımından sonra bir de profesyonel uzmandan 
konuya ilişkin objektif ve aydınlatıcı açıklama is

Avusturya "Ruh Hastası Yakınları Yardımlaş
ma Derneği" "HPE" nin 1993’den beri her yıl dü
zenlediği ,,Hasta yakınları sempozyumu"nun Ni
san 2000’de konusu "Ruhsal hastalıkla aynı çatı 
altında yaşayan insanlar"dı. Yani farklı aile birey
leri ve onların ruhsal hastalığı olan yakınlarıyla et
kileşimleri. Kız ve erkek evlatlar, annebabalar, 
kardeşler ve eşler burada hasta yakınları olarak 
rolleri üzerinde konuşmak ve başka yakınlardan 
ve uzmanlardan fikir almak olanağını buldular.

Hasta yakınları pek çok farklı rolde karşımıza 
çıkar: Annebaba, kardeş, evlat ve eş olarak. Ruh
sal hastalığı olan bir insanla yaşanan bu farklı iliş
ki biçimlerinden her birinde hastayla yakını ara
sında farklı sorunlar ve farklı sorunla başetme 
stratejileri söz konusu olur. Bu sempozyumda 
amaç dikkati hasta yakınının konumuna ve bu ko
numun beraberinde getirdiği kendine has özellik
lere ve farklılıklara çekmek olmuştur. Bu amaç 
doğrultusunda; konuya ilişkin birinci elden bilgi 
verebilecek olan bu durumu bizzat yaşamış kişi
ler; yani hastaların annebaba, eş ve çocukları; bu 
grupların her birinden temsilciler, konunun kendi

■ Psikiyatri Uzm anı, Ankara.
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sillesini yedim ve annem bir şizofrenik psikoza 
yakalandı. Ben o zamanlar onbeş yaşındaydım ve 
‘şizofren psikoz’ kavramı bana tamamen yaban
cıydı. Hastalık gayet dramatik, tuhaf ve korkutucu 
bir şekilde hayatımıza girdi. O günden itibaren 
değişen hayatımızda bir daha hiç bir şey eskisi gi
bi olmadı. Hastalıkla ilk karşılaşmamız annemin 
isteği hilafına hastaneye yatırılarak tedavi edilme
siyle sonuçlandı. Ben sonraki onyıllarda bunu 
tekrar tekrar yaşadım: polis, ambulans, doktorlar, 
hastabakıcılar ve bu kalabalığın ortasında bağı
ran, kendisinin takip edildiğini söyleyen, öfkeli ve 
ağlayan annem. Bir daha hiç silinmeyecek şekil
de hafızaya yerleşen görüntüler... Annem hasta
nedeyken hepimizin üzerinden bir yük kalkardı 
ama hepimiz çok da üzgün ve bitik olurduk.

1960’da ilk kez psikiyatrik hastaneyle karşı
laştım. Bu kuruma ilk kez girdiğimde burası bana 
hiç bir hastane gibi gelmedi. Manzara korkunçtu: 
ne olduğunu, neden olduğunu anlayamadığım tu
haf davranışlarda bulunan bir sürü insan ve hala 
eşarplı katil tarafından takip edildiğini hisseden, 
bana; daha önce hiç görmediğim ürkütücü bir 
yüz ifadesiyle; bas bas bağırarak tanımadığım tu
haf bir dünyadan öyküler anlatan annem. Daha 
bu ilk ziyarette psikiyatrinin bence çok kötü olan 
bir uygulamasıyla karşılaştım; bu insanların mah
remiyetini hatta insan haklarını zedeleyen bir şey
di: ziyaret odası. Ziyaretçiler yalnız belli bir saatte 
bu odada hastalarla görüşebiliyorlardı. Tüm has
talar ve ziyaretçileri bu odada sıkışık bir şekilde 
oturuyordu ve en kişisel, özel şeyler mahremiye
tin korunması sözkonusu olmadan kalabalığın 
içinde konuşuluyordu. Bu aşağılayıcı durum beni 
derinden yaraladı ve üzdü. Bugün hala ‘Neden 
hiç itiraz etmedim?!’ diye kendi kendime kızıyo
rum. Evde, gözümüzün önünde bir psikozun ge
lişmeye başladığı ve annemin zorla hastaneye ya
tırıldığı zamanlar dışında; bu klinik ziyaretleri de 
benim için annemin hastalığıyla ilgili en dramatik 
yaşantılar arasındadır. O yüzden benim psikiyat

tenmiştir. Yani her ilişki biçimi için iki uzmanın gö
rüşü alınmıştır.

Aşağıda ruhsal hastalığı olan kişilerin çocuk, 
anne, kardeş ve eşi olan ‘uzman’ların sunumları 
ve bunların herbirinin ardından konuya ilişkin 
‘profesyonel uzman’ların anlattıkları peşpeşe ak
tarılmıştır.

ANNEM ÖYLE FARKLIYDI Kİ...

Ruhsal hastalığı olan kişilerin çocukları 
-unutulmuş bir azınlık

Heinz, 55 yaşında, hasta bir annenin oğlu

"Ben Almanya’daki hasta yakınları hareketi
nin kurucularından biriyim. Yirmi yıl öncesine ka
dar ruhsal hastalığı olanların yakınları utanç, suç
luluk, üzüntü, acı, izolasyon ve sessizlikten olu
şan bir duvarın ardında yaşayan insanlardı. Aslın
da sayı olarak hiç de azımsanmayacak bir toplu
luk olan hasta yakınları psikiyatrinin unuttuğu 
gruplardan biriydi ve psikiyatride çalışanlar bu in
sanlarla pek fazla iletişim içine girmek istemiyor
lardı. Bugünse durum daha farklı; hasta yakınlan 
artık gözardı edilmeye karşı harekete geçmiş du
rumda. Hasta yakınları hareketinin ağırlık noktası
nı Almanya’da da annebabalar; özellikle de anne
ler oluşturmakta. Bu anlamda hasta yakınları ha
reketi bir kadın hareketi olarak tanımlanabilir. Eş
ler, kardeşler ve çocuklar çok nadir olarak hasta 
yakınları hareketinde yer alıyorlar.

Hasta yakınları arasındaki bugüne dek unu
tulmuş azınlıklardan biri ruhsal hastalığı olanların 
çocuklarıdır. HPE’nin bu sempozyum kapsamın
da dikkati bu şimdiye dek unutulmuş azınlığa 
çekme çabası beni sevindiriyor.

Bundan kırk yıl önce, ben istemeden ve ba
na fikrim sorulmadan; bana ruhsal hastalığı olan 
bir insanın yakını olma rolü düştü. Kaderin ağır bir
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ilaç alıyordu: Çok yüksek dozlarda nöroleptikler, 
antidepresanlar, uyku ilaçları, yanetkileri giderici 
ilaçlar vs.; ama verilen ilaçlara rağmen her sefe
rinde tekrar hastalanıyordu.

Bazen aklımdan irsi faktörler nedeniyle ‘Ben 
de bir gün ruhsal olarak hastalanır mıyım?’ dü
şüncesi geçiyordu. Ancak bu korku hayatımda 
baskın bir rol oynamadı. Ama genel olarak ağır bir 
yük taşımak zorundaydım ve bu kimi zaman da
yanma gücümün sınırına ulaşıyor, hatta onu aşı
yordu. Bana danışmanlık hizmeti, destek verilme
sini, eşlik edilmesini çok sık istedim; ne yazıkki bu 
isteğim çok ender gerçekleşti. Bana ve anneme 
en büyük anlayışı hastanedeki hemşireler göster
diler. Annemin kliniğin güvenli ortamında olduğu
nu bildiğimde hep üzerimden bir yük kalkmış gibi 
oluyordu, kendimi hafiflemiş hissediyordum. Yıl
lar içinde annemin hastalığı ve bununla bağlantılı 
tüm sorunlarla birlikte yaşamayı öğrendim. 
1984’de genç bir asistan doktor anneme Lithium 
vermeyi akıl etti. Bu ilaçla annem öncekinden çok 
daha aktif oldu, yaşamının hastalıkla geçirdiği en 
iyi dört yılını yaşadı. Son yıllarında giderek daha 
sık bir şekilde zorlama gerekmeden kendi isteğiy
le hastaneye yatmaya başlamıştı.

Almanya’da son yıllarda ruhsal hastalığı 
olanların çocukları giderek daha çok konuyla ilgi
li kamuoyunun dikkatini üzerlerine çekmekte, in
celeme konusu yapılmakta, bir anlamda ışığa çık- 
maktalar. Ruhsal hastalığı olanların ulusal birliği 
bu konuya ilişkin bir sempozyum düzenledi. Ko
nuyla ilgili olarak güzel bir adı olan bir de kitap çı
karıldı: ‘Kötü aile çocukları değil. Ruhsal hastalığı 
olanların çocukları.’ Artık her yaştaki çocuklar için 
hazırlanmış, anlaşılır bir dille ruhsal hastalıklar, 
hastane ve tedavilerle ilgili bilgi veren broşürler 
de var. Ancak yukarıda sözünü ettiğim kitapta yer 
alan bazı psikiyatristlerin yazıları beni çok huzur
suz etti; çünkü benim çocuk ve ergen olarak ne 
kadar riskle dolu bir hayat yaşamış olduğumu

rideki tüm sorumlulardan acil ricam; ruhsal hasta
lığı olanların çocukları uygun bir hazırlama süreci 
ve eşlik etme olmadan psikiyatri kliniğiyle karşı- 
laştırılmamalıdır.

Annem ilk yatarak tedaviden aylar sonra ta
burcu olduğunda çalışamadığı için işini bırakmak 
zorunda kaldı. Evişlerini de yapamıyordu ve kar
deşim, ben ve babam evişlerini aramızda paylaş
mak zorunda kaldık. Birgün artık annemin klinik 
yatışlarını saymaktan vazgeçtim. Yaklaşık yirmi- 
beş tane olduklarını sanıyorum ve sanıyorum an
nem hastalığının otuz senesinin onbeşini hasta
nede geçirdi. Profesyoneller beni asla ruhsal has
talık, ilaçlar vs konusunda bilgilendirmediler. Çok 
az sayıda insanla annemin hastalığına ilişkin nele
rin beni meşgul ettiğini ve üzdüğünü konuşabili
yordum. Özellikle her seferinde büyük bir olay 
olan zorla hastaneye yatırılmalarından çok utanı
yordum. Anneme karşı da utanç duyuyordum; 
çünkü onun isteği hilafına hastaneye yatırılmasını 
sağlayan kişi genellikle ben oluyordum. Korku ve 
belirsizlik hayat boyu bana eşlik etti. Gayet iyi ol
duğu dönemlerde de pek sevinemiyordum; ba
zen yersiz de olsa; hep içimde yakında yine bir 
krizin ortaya çıkacağı; bunun yalnızca fırtınadan 
önceki sessizlik olduğu korkusunu taşıyordum. 
Her klinik yatışından sonraki dönem aynı zaman
da yeni bir klinik yatışından ya da krizden önceki 
dönem oluyordu.

Evden ayrıldıktan sonra onyıllar boyunca 
mümkün olan her gün annemi telefonla aradım 
çünkü kendimi ondan sorumlu hissediyordum. 
Annemin hastalığı, çok erken, belki de çok fazla 
erken, erişkin olmama neden olmuştu. Sık sık ka
dere ve hayata tepki duydum, isyan ettim. Anne
min daha iyi bir hayatı olmasını isterdim; o daha 
iyi bir hayatı haketmişti. Hastane yatışları da onun 
hastalığının düzelmesine yardımcı olmuyor gibiy
di. Otuz yıl önce ilaçlar konusunda çok sorum
suzca davranılıyordu, annem çok fazla miktarda
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reklendirir. Üzerimizdeki stigmayı yalnızca biz 
kendimiz silebiliriz."

RUHSAL HASTALIĞI OLAN KİŞİLERİN 
ÇOCUKLARI

Prof. Dr. Werner Leixnering

Psikiyatri, nöroloji ve çocuk psikiyatrisi uzma
nı

"Ben erişkin psikiyatrisindeki eğitimimden 
sonra meslek hayatımın neredeyse tamamında 
çocuk ve ergenlerle çalıştım. Viyana Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi’nin ‘Çocuk ve Ergen Kli- 
niği’nde ‘Tedavi edici pedagoji ve psikosomatik’ 
bölümünde çocuk ve ergenlik çağı nöro-psikiyat- 
risiyle yakın işbirliği halinde çalışıyorum.

Çocuk ve ergenlik çağı psikiyatristleri çok 
yoğun olarak koruma ile ilgilenirler. Yani ‘Bir ruh
sal hastalığın öncesinde neler olur? Hastalığın or
taya çıkması nasıl engellenebilir?’ sorularıyla. Bi
zim çalışmamızın ağırlık noktasını duygusal ola
rak aşırı yüklenme sonucu davranış bozuklukla
rıyla tepki veren çocuklar oluşturur. Bu çocukların 
yaşam öykülerine bakınca son derece kritik du
rumlardan geçmiş olduklarını görürüz. Genellikle 
bu çocuklar kendileri ruhsal krizler geçirmiş olan 
veya ruhsal hastalığı bulunan erişkinlerle birlikte 
yaşayan ya da önceden uzun süre birlikte yaşa
mış olan çocuklardır. Bu noktada doğal olarak 
çocuğun korunması meselesiyle de karşı karşıya 
kalmaktayız. Gençlerin korunmasına yönelik ku
rumlar çocuk ve ergen psikiyatristine çocuğun ne 
kadar yük altında olduğunu, onu sırtındaki bu 
yükten; örneğin ağır ruhsal hastalığı olan bir ebe
veynle birlikte yaşamaktan; kurtarmak için bir şey 
yapılması gerekip gerekmediğini sormakta. Bu el
bette yanıtlanması kolay olmayan bir soru. İki in
san arasındaki ilişki yaşanabilecek en güzel şey
lerden birisidir; hele ebeveyn-çocuk ilişkisi... An

gözler önüne seriyorlar. Bu yazıları kırk yıl önce 
okumuş olsaydım belki de kendimi ‘riziko faktörü’ 
olarak algılayıp sürekli her an gelebilecek felaketi 
beklemeye başlardım; serbest bir hayat sürmem 
mümkün olamazdı. Bazen bilmememek de bu 
şekilde koruyabiliyor insanı...

Erişkin hasta yakınları ailelerindeki ruhsal 
hastalıkla başetmede büyük zorluklarla karşılaşır
ken bu durum çocuklar için bireysel ve sosyal ha
yatta çok daha ciddi sorunları beraberinde getirir. 
Korunmak, kollanmak yerine sizin koruyup kolla
manız gerekir. Adım adım sorumluluk almayı öğ
renmek yerine birdenbire yaşınızın sağladığı ola
nakların çok üzerinde büyük bir sorumluluk altına 
girmeniz gerekebilir. Çocukların durumu da öteki 
hasta yakınlarınınki gibidir: mağduriyetleri, çare
sizlikleri ve korkularıyla başbaşa bırakılırlar. 'Ço
cukların bir yandan çocuklara uygun bir şekilde 
bilgilendirilmeye gereksinimleri vardır. Ama öte 
yandan da özellikle üzerlerindeki yükün hafifletil- 
mesine, saygıya ve kabul görmeye. Çocukların 
psiko-edukation ile ko- terapist yapılmamaları ve 
faz profilaksisinin onlara yıkılmaması konusunda 
uyarmak isterim.

Tüm psikiyatri çalışanlarına seslenmek isti
yorum: ruhsal hastalığı olanların çocuklarının sır
tındaki ağır yükü alın veya onlara yeni yükler yük
lemeyin. Çocuğunun üzerindeki yük ne kadar az
sa hasta kendini o kadar iyi hissedecektir. Biz; 
ruhsal hastalığı olanların çocukları tüm hasta ya
kınları gibi hayatın zorluklarına karşı direnmek ko
nusunda çok deneyimliyiz. Bunun için aslında bir 
madalyayı hak ettik; toplum ve psikiyatri tarafın
dan dışlanmayı veya gözönüne alınmamayı değil. 
Benim hasta yakınları hareketinde onyedi yıllık 
aktif çalışmamdan sonra ilk kez bugün burada 
kendi çok özel, bireysel maduriyetimle ilgili ko
nuşmamı bir umut işareti olarak görün. Umarım 
bu pek çok başka hasta yakınını da kendilerini ar
tık saklamamak, saklanmamak konusunda yü
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çocuk psikiyatrisinin yanıtlaması gereken soru 
onlarla birlikte bu acıları yaşamak durumunda ka
lan çocukları için bunun ne anlama geldiğidir.

III. Ergenlik çağında ebeveynin ruhsal hasta
lığının olmasıyla ilgili olarak yanıtlanması gereken 
sorular şunlardır: Hangi hastalık ve sağlık kon- 
septleri geliştiriliyor? Ergen için hangi özdeşim 
olanakları var? Çözülme nasıl gerçekleşiyor? Çö
zülme her zaman iki taraflı bir şeydir ve anneba- 
ba da çocuklarından çözülmelidir. Ergen bu dö
neme özgü, yüksek sorumluluk alma ve kendi 
kendine halletme, ‘kendi başını bağlama’ beklen
tilerini nasıl karşılıyor?

Heinz ruhsal hastalığı olan ebeveynin çocu
ğunun gelişimindeki risk faktörlerinin çok ürkütü
cü şekilde ifade edilmesi konusundaki kaygılarına 
değindi. Bunun sonucunda gereksiz korkuların 
ortaya çıkabileceğini söyledi. Çocuk ve ergenlik 
çağı psikiyatrisi kaynaklardan yola çıkan, ya da 
yolunu onlara göre çizen bir yaklaşım tarzı için 
çok çabalamaktadır. Ben kişisel olarak kaynakla
rın; en iyi; hangi risk faktörlerinin varolduğu bilinir
se saptanabileceğini düşünüyorum. Ancak bu 
risklerin nasıl ifade edildikleri önemli kuşkusuz.

Bizim verdiğimiz danışmanlıkta temel pren
sip şudur: yardımın merkezinde dramatize etme 
değil yükü hafifletme durur. Hastalara ve aileleri
ne şu olanağı sunarız: ‘Biz çocuğu merkeze koy
mak ve onu dikkatlice gözlemlemek istiyoruz. 
Çocuğun şu anda bir bozukluğu olduğunu sanmı
yoruz. Ama onunla yoğun şekilde ilgilenmek ve 
kaynaklarının nasıl mobilize edilebileceğine; kay
naklarını kullanmasının nasıl kolaylaştırabileceği
ne bakmak istiyoruz’. Eğer ‘Çocuğun hasta eriş
kinle birlikte yaşamasına izin verilebilir mi?’ şek
lindeki kritik soru ortaya çıkarsa hastayı tedavi 
eden doktor, çocuk psikiyatrisi¡ veya psikologu 
ve çocuk haklarını koruyan kurumlar arasında ko- 
operasyon (eşgüdüm) içinde çalışma gerekir. Bu 
karar mutlaka bir kaç disiplinin bir araya gelme

cak ilişki her zaman iki taraflı bir şeydir. Asla tek 
taraflı olamaz. Ve yardım da ilişkilerin aşırı yük al
tında olduğu; ya da yük olmaya başladığı yerde 
devreye girmelidir; örneğin bir çocuk ebeveynine 
olan ilişkisi nedeniyle aşırı yük altına girdiğinde.

Erişkinlerin bakış açısından ondokuz yaşının 
altındaki her insan bir ‘çocuk’ ya da bir ‘genç’tir. 
Çocuk ve ergenlerle çalışan uzmanların bakış açı
sından ise genç bir insanın gelişimi çeşitli dönem
lere ayrılır: sütçocuğu ve küçük çocuk dönemi, il
kokul çocuğu, ortaokul çocuğu ve ergenlik çağın
daki genç. Bu çocukluk ve ergenlik çağı dönem
lerinin birinden ötekine geçiş erişkinlikte olduğun
dan çok daha hızlı olur ve her döneme has çok 
önemli ödevler ve gelişim aşamaları vardır. Hangi 
yaşta hangi ödevlerin ve sorunların özellikle 
önemli olduğunu bilmek hasta bir ebeveynle ya
şamanın bu aşamadaki çocukta ne gibi etkiler ya
pabileceğini anlamak açısından önem taşır:

I. Sütçocuğu ve küçük çocuk döneminde 
merkezde anne-çocuk etkileşiminin duygusal ka
litesi durur. Malum çocuklar kendi kendilerine ge
lişmezler; gelişmeleri için başka insanlar ve onlar
la etkileşim gerekir. Anne ruhsal olarak hasta ol
duğunda; hastalığının annenin çocuğa bakma ve 
onun gelişimini teşvik etme becerisine nasıl etki 
ettiği sorusu belirleyicidir.

II. Okul öncesi ve okul çağında çocuklar ger
çeği gerçek olmayandan ayırmayı öğrenir ve sos
yal yaşama adım atarlar (kreş, okul, vs.). Bu dö
nemdeki sorular şunlardır: Gerçek ve gerçek ol
mayan dünyalar arasında ayırım yapmakta kendi
si zaman zaman zorlanan bir erişkinle birlikte ya
şayan bir çocuk kendini nasıl hisseder; nasıl olur? 
Kendi küçük ortamından çıkıp topluma açılama
yan bir ebeveyne sahip olmak bir çocuk için ne 
demektir? Mesela anne kendi korkuları yüzünden 
çocuğunun kreşe gitmesine izin vermezse; bu 
çocuk için ne anlama gelir? Tabiiki bu erişkinler 
korkunç acılar ve korkular yaşamaktadırlar ancak
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KAYNAKLAR

Meine Mutter war so anders. Kinder psychisch 
erkrankter Menschen-eine vergessene Minderheit

Kinder psychisch erkrankter Menschen KON
TAKT, Zeitschrift der HPE Österreich Nummer 3/ Juli 
2000

siyle verilmelidir. Sonraki soru ise çocuğun; eğer 
bir süre sözkonusu erişkinle birlikte yaşayamaya
caksa; hangi tür izleme ve eşlik etmeye gereksi
nim duyduğudur. Eebeveynle teması nasıl devam 
edecek? Çocukların çok geniş, canlı bir hayalgü- 
cü vardır ve bu tür uygulamaları sık sık cezalan
dırma olarak algılarlar.

Çocuklar ebeveynin ruhsal olarak hasta ol
ması durumunda çaresizlikleri nedeniyle sıklıkla 
suçluluk duyguları geliştirirler. Kafalarında ‘An
nem veya babam böyle tuhaf davranıyor çünkü 
bana kızdı; çünkü ben kötüyüm’ gibi düşünceler 
oluşur. Çocukla çalışırken de ruhsal hastalığın ta
bu olmaktan çıkarılması gerekmektedir. Ben ço
cuklara anne veya babasının ruhsal olarak hasta 
olduğunu açıklamanın ne kadar zor bir şey oldu
ğunu sık sık yaşıyorum. Pek çok çocuk için ‘has
ta ’ sözcüğünün faydası olmuyor; çünkü bu söz
cükle ateş, ağrı, kan vs. yi bağdaştırıyorlar. Ruh
sal hastalıklar kendilerini davranış değişikliklerin
de gösterir ve bu değişikliklerin çocuğun yaşına 
uygun şekilde açıklanması gerekir. Çocukların da 
erişkinler gibi savunma mekanizmaları olduğu 
için de bu konuşmaları uzun bir süre boyunca 
yapmak gerekir.

Biz erişkinlerin çocukların sorunlarıyla başe- 
debilmek, onları halledebilmek için; onları da ilgi
lendiren bu sorunlarla yüzleşebileceklerini, bunun 
gerektiğini ve çocukların buna haklarının da oldu
ğunu kabul etmemiz gerekir."
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anlatı

ay hastalığı

Koray ÖZER*

lar dolarken ve içli içli, zaman zaman yükselen 
‘o f  ların ardında ‘aşkını’ anımsayacaktır konuşana 
bakan gözler minik manevralarla sokaklarda ve 
yeniden masaya dönecektir düşünde yakaladığı 
bir konuyu anlatmaya çalışırken bir hayli turfan
da... Gündüzün devlet, özel sektör, yaz okulu ve 
iş bulamama ezikliğinden oluşan dış disiplini, ye
rini iç disipline, daha doğrusu gecenin disiplinsiz
liğine çekiyordur artık tüm kentlileri...

Güneş yok olmuştur, yollar mavidir, gökyüzü 
sarı. Trafik lambalarının dur-geç’leri, polislerin ba
zen çalan keskin düdükleri, metronun disiplinsiz
liğe meydan okuyan dakik trenleri ve tabii araba
ların arasına sıkışan bir polis minübüsünün sireni 
ve annesinin kucağında, önüne döktüğü dondur
masını yalamaya çalışan bebekleriyle ‘şerefe’dir 
yine de akşam. Kalan birkaç piyango bileti, kapa
nan dövizcilerin önünde geç kalmışlar için bekle
yen gayrı resmi nöbetçi, yani sivil dövizcileri, evi
ne ekmek götüren emeklileriyle ve bir yerlerden il
le de gelen televizyon haberleri başlama cıngılla
rıyla kebap kokularının sadede getirdiği bir laci
verttir artık akşam.

Akşam yavaş yavaş çöker Ankara’ya. Kızılay 
meydanı alışverişlerini yapıp otobüse, dolmuşa, 
metroya yetişecek insanlarla dolar. Kimi seyyar 
satıcıların başı ‘annesi sana terlik pabuç alacak’ 
tekerlemesini bilen yoksul annelerle pazarlığa da
ir bir derttedir; kimi de televolerle doldurulmuş 
bedenlerin kadın yanlarıyla al gülüm, ver gülüm
de. Gençler piyasaya çıkmışlardır günün geride 
kalan kısmını bir mezarda geçirmişler gibi azgın 
ve gerçekten aç; kimi bir sevgiliyi bekler Vak- 
ko’nun önündeki değişmeyen buluşma yerinde, 
kimi biraz daha aşağıdaki postanenin önünde; 
memur çocuğu olmayanların çoğu da Yüksel 
Caddesi’nde veya Sakarya’daki barlar, birahane
ler ve cafelerde... Abazan ve yaz sıkıntısına gebe 
gençlerin gündüz oynadıkları bilardo, king, üç- 
beş-sekiz oyunlarıyla dönen başlan da dağılmak
tadır bir bir, birayla serinlenecek küçük masalı, az 
mezeli hatta kimi zaman Güvenpark’ın bankların
da açılacak kalender çilingir sofralı minderlere. 
Kaçan altılıyı, İkiliyi, lotoyu, otoyu, krizi, seçimi, 
Avrupa topluluğunu, tabii kadınları ve dahi akla 
gelebilecek tüm ‘takımları’ konuşacaktır diller 
tüm yutkunma molalarında; kulaklara moda şarkı

'  Ankara

151________



Şizofreni yazıları, yaz 2002, yıl 3, sayı 3 ٢

belki konuştuğu o görünmez altı kişi, ki Tanrı da, 
onu tehdit edenler de vardır içlerinde, uykudadır; 
oğlan çaresizdir aslında; Tanrılar bazen uykuların
da da konuşur... Oğlanın yüzü mimiksiz, boynu, 
göğsü, omuzları, çenesi kaskatı; zaman zaman 
ağzını açtığında liseli, bazen ortaokullu, bazen sa
dece emzikli... Ve babası... Yeşil ışığı bekleyen in
sanların arasından yola atlayan ‘beni öldürecek
ler hadi karşıya geçelim baba’ diye inleyen genci 
dişlerini sıkarak geri çekmeye çalışırken iç içe ge
çen yorgunluğu, yaşlılığı, ‘neden bu başımıza gel
d i’ şaşkınlığı ve suçluluk duygusu, nerede hata 
yaptık sorusu ve geleceğe karşı duyduğu güven
sizliği ve umutsuzluğu...

Bir de tekler var; kimisi tedavi görüyor; kimi
si konuştuğu tanrıya emanet; gündüzün kalabalı
ğında göze pek ilişmeyen, ama yazın sıcağında 
buruşuk kadife takım elbiseyle ya da ‘kıral çıplak, 
ben çıplak, yallah Adem Baba yallah’ diye yürü
yebilen; sevmediği eski bir tanıdığa rastladığında 
bile vırvırcı görünmez arkadaşlarına laf yetiştir
mekten doğru dürüst sövemeyen; saygın düğün
lerde gelin ile damat salona girerken ışıkların sön- 
dürülmesiyle tetiklenip görünmez arkadaşların
dan saklanmak için yere atlayan ve davetlilere 
işaret parmaklarını dudaklarına götürüp ‘sus’ işa
reti yaparken karanlık bir noktayı işaret edenler... 
Ve evini barkını terk edip sokaklarda, duvar diple
rinde yaşayan daha neler neler...

Her yüz kişiden biri şizofren diyor istatistikler. 
Atatürk Bulvarı’nda Kızılay’da, Tunalı Hilmi’de 
yürürken karşılaştığınız her yüz kişiden biri, belki 
de bunalıma düştüğünü sandığınız, belki de ora
da ve şuradaki, davranışları pek acaipti diye dü
şündüğünüz bir akrabanız da onlardan biri, kimi 
şiir ve romanlardaki hani şu deli muadili...

Şizofreni tedavi edilebilen ruhsal bir hastalık
tır. Tedavi sürecinde ve sonrasında diğer hasta
lıklardan (örneğin, şeker veya kalp hastalıkları) bir 
farkı da hastalığın hasta yakınları dolayısıyla da

Ay Kırkkonaklar’dan yükselir kente. Kimse 
duymasa da Ay Işığı Sonatı çalıyordur bir yerde 
her derde; gerçekten kenarı yapma kırmızı-sarı 
güllerle süslü büyük bir tepsi gibidir Ay, üzerinde 
şekerleriyle AŞTİ’ye sağdan soldan ulaşan oto
büs yolcularının ‘sağol birazdan yemek yiyece
ğim ’ , ‘canım annemin böreğini istiyor’ diye çeşit
li bahanelerle reddettiği bir belediye hizmeti. De
rin deniz gibi karanlık, bir o kadar beyhude gök
yüzünde yakılmış bir yaz ateşi ve yıldızların, pat
layan odunların cılız kıvılcımlarına dönüştüğü bir 
seri sonu soru işareti.

Atatürk Bulvarı’nın, Bahçeli Yedinci Cad- 
de’nin, Tunalı Hilmi’nin ve Sakarya’nın serin kal
dırımlarının son mesaisi, doyan midelere akşam 
jimnastiği, alkolle dans eden bedenlere yatak ze- 
rafeti, gidilecek ikinci barın tespiti, kavgaların bu
luşma yeri ve köpeklerini gezdirenlerin üzerinedir. 
Ve bir de... Hayır hamile gezmesi de var ama bu 
o değil...

Öyle azınlıktadır ki onlar; bir köşe başının ka
ranlığından Atatürk Bulvarı’nın az adam tutan ye
rine çıkarlar, doktor tavsiyesi; genellikle iki kişidir
ler; baba-oğul, anne-kız, ağbi-kardeş ya da bun
ların çeşitlemesi; ama ille de çok yakın bir kanba- 
ğı; şansızlarıysa ne yazık ki tek...Bilenler bilir biri
nin yüzünden diğerini okumasını, babasının yü
zünden oğulu, oğulun yüzünden babasını. Ne ya
vaş yürürler ne hızlı; biri korumaktadır, ama yaşa
yana yaslı, diğeri nazını tüketmiş ama hâlâ ‘can’ 
işte... Kimsenin yüzüne bakmazlar, dilekleri kim
senin de onlara bakmaması; ağaçların arasından 
Ay vurunca yüzlerine, istemeden hızlanırlar; bu Ay 
Hastalığıdır işte; ışıktan kaçıştır. Sönmüş bütün 
bulvar-sokak lambaları kabulleridir; aydınlığı dön
mek üzere olan tüm büfeler, eski bir tanıdığın ‘yok 
karıştırdım bu o değil’ diye selam vermekte ür
kekçe davrandığı selam-sabah sözleri de... Oğlan 
bir noktaya boş bakar, yaz akşamı gözlerinde kış 
donukluğu; başka alemlerdedir onun sarhoşluğu;
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hasta tarafından gizlenmesidir. Bunda, hastanın 
iyileşşe bile ‘deli’ damgasını yemekten korunma
sının ve bu konudaki yanlış inançlarımızı bizzat 
hasta yakınlarının da taşımasının payı büyüktür 
(kendi hastamızdan utanmak gibi). Oysa bu ışık
tan kaçış, şizofreniden hasta veya hasta yakını 
olarak etkilenen bireylerin birbirleriyle dayanışma 
içine girecekleri ve bu konuda yanlız olmadıkları
nı görecekleri gruplaşmadan ve dernekleşmeden 
kendilerini yoksun bırakmak anlamına gelmekte
dir. Neyseki büyük kentlerde bir grup idealist 
doktor ve hasta yakını tarafından kurulan şizofre
ni ile ilgili dernekler, hastaların ve yakınlarının için
de bulunduğu karanlığı birkaç mum ışığıyla da ol
sa aydınlatmaktadır. Bu ışığın büyümesi ve Ay 
Hastalığı’yla ilgili yanlış inançları toplumsal belle
ğimizden söküp atmamız için önce hasta yakınla
rının ve hastalarımızın, sonra da bu hastalıkla ba- 
şetmiş olanların ve buna destek verecek doktor
larımızın daha sonraysa söylemeye dilim varmıyor 
ama devletimizin karanlığa en az bir mum dik
mesi gerekmektedir.
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İzmit Bizim Bahçe 
Şizofreni Yakınları 
Dayanışma Derneği 
İzmit’te Kuruldu
Selvet KURDOĞLU*

ründürmüş olsa da, İzmit kentindeki varlığını en 
değerli kılan yönlerinden birisi budur. Çünkü Tür
kiye genelindeki sayısı yok denecek kadar az olan 
bu tip kuruluşlarda yapılması gereken rehabilitas
yon çalışmalarının şizofreni tedavisindeki azım- 
sanamaz önemi daha önce yapılmış olan araş
tırma sonuçlarında vurgulandığı gibi dernekte yü
rütülen faaliyetlerin yüz güldürücü sonuçları der
nek çalışanları tarafından da gözlenmiştir.

Son yıllarda oldukça iyi sonuçlar veren Maç 
tedavileriyle şizofrenideki pozitif belirtiler dediği
miz ve daha çok gerçeklikten kopuş anlamına ge
len hezeyan, halüsinasyon gibi belirtiler etkin bi
çimde tedavi edilebiliyorken, negatif belirtiler ara
sına giren sosyal çekilme ve işlevsellik kaybı ye
terli düzeyde iyileştirilememektedir. Bu durum da 
kişiyi, hastalıkla birlikte oluşturduğu gerçek dışı 
dünyadan uzaklaştırabildiği halde, gerçek dün
yada gerektiği gibi yaşamaktan alıkoymaktadır, 
yani tedavi sürecini yarım bırakmaktadır. Bu sü
reci tamamlamak, ancak rehabilitasyonla müm
kün olabilecek sosyal ve mesleki işlevselliğin ye
niden kazandırılmasını gerektirir.

İzmit Bizim Bahçe Şizofreni Yakınları Daya
nışma Derneği 15.04.2002’de İzmit’te kuruldu. 
Şizofreni hastaları ve ailelerini aynı çatı altında 
toplayıp hastalığın getirdiği yıkımla mücadele et
meyi hedefleyen derneğin kurucu üyeleri: Gülden 
Özcan, Gülay Başar, Alev Yılgın Muhammet Ka- 
raaslan, Süleyman Canbuldu, Nurşen Kumbaşlı 
ve Selvet Kurdoğlu’dur. Derneğin diğer üyeleri ise 
şizofreni hasta ve yakınları ile onlara destek ol
mak isteyen gönüllü ve profesyonellerden oluş
maktadır.

Derneğin kuruluş fikri ilk olarak Kocaeli Üni
versitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Öğretim üye
lerinden Doç. Dr. Mustafa Yıldız tarafından gün
deme getirilmiştir. Mustafa Yıldız daha önce İs
tanbul’da kurulan "Şizofreni Dostları" Derneğinin 
de üyeleri arasındadır.

Dernek, hastaların rehabilitasyonundan şehir 
içindeki pek çok kültürel faaliyete katılımının or
ganizasyonuna kadar geniş bir yelpaze oluşturan 
çeşitli faaliyetleri sürdürmektedir.

Rehabilitasyon gibi bir işi üstlenmiş olmak 
derneği ',Gündüz Hastanesi" görünümüne bü

* Psikolog, İzmit Bizim Bahçe Şizofreni Yakınları Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, İzmit. 
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13:00-14:00 Oyun ve Çay Saati

14:00-15:30 Uğraşı Terapisi

15:30-16:30 Spor Saati

16:30-17:00 Genel Günü Değerlendirme 
Toplantısı

17:00-18:00 Dernek Çalışanlarının Değer
lendirme Toplantısı

*Kahvaltı ve Çay Saatinde Dernek üyeleri 
birlikte çay içerek birbirlerini görmedikleri süre 
içinde olup bitenleri paylaşırlar ve geçen hafta 
içinde ya da o günün gazetelerinde çıkan haber
ler hakkında konuşulur. Böylece hastaların hem 
birbirlerinden hem de dünyada olanlardan haber
dar olması sağlanır.

*Destek Terapisi Sadece hastalar ve psiko- 
loğun katıldığı ve bir yandan ‘Psikososyal Beceri 
Eğitimi’nin" desteklenmesi , diğer yandan da 
hastaların daha sağlıklı bir yaşamı planlayıp 
sürdürmesi amacını taşıyan bir tür kendine yar
dım grubu niteliğindedir.

*Yemek Saati Şimdilik dernek binasının fizi
ki koşulları ve maddi yetersizlikler nedeniyle 
hastaların hep birlikte yemek yapmaları sağlana
madığı için sırayla her hafta bir hasta ve ailesi ye
mek nöbetini üstlenir. Asıl hedeflenen ise hastala
rın dernekte kendi başlarına yemek yapmalarıdır. 
Uygun koşullar sağlandığı taktirde bu uygulama
ya geçilecektir.

*Uğraşı Terapisinde Bahçe düzenlemesi, 
resim çalışmaları, süs eşyası ve takı çalışmala
rı yapılır.Bu alandaki faaliyetlerin kısıtlılığı tah
min edileceği gibi fiziki koşulların elverişsizliği 
ve maddi olanaksızlıklardandır. Burada da esas 
hedeflenen her hastaya kendi beceri ve istekleri 
doğrultusunda bir şeyler yapma fırsatını sun
maktır, ancak bu da uygun koşulların sağlana
cağı bir tarihe ertelenmiştir.

*Çay ve Oyun Saatinde daha çok eğlence 
hedeflenmektedir. Bu saat içinde hastalar bir

Rehabilitasyon, kısaca onarım anlamına ge- 
lir. Başka bir ifadeyle, hastanın, hastalıkla birlikte 
yıkıma uğrayan yönlerinin tamir edilmesi ve kişi- 
nin hastalık öncesindeki yaşam kalitesine ka- 
vuşması ya da ona olabildiğince yaklaşması de- 
mektir. Rehabilitasyon, bu amaç doğrultusunda 
yapılabilecek her şeyi kapsar.

Doç. Dr. M. Yıldız’a göre: ‘Şizofreni tedavi- 
sinde, yalnızca klinikteki uygulamalar yeterli ol- 
mamaktadır. Şizofrenide uygun bir tedavi yaklaşı- 
mı, daha başından itibaren rehabilitasyon olanak- 
ları da bulunan bir sistemin uygulanmasıdır. Böy- 
lece alevlenme ve yineleme oranlarının azaltılma- 
sı, sosyal İşlevselliğin ve yaşam kalitesinin artırıl- 
ması sağlanabilir."

Çalışmalarını bütün bunları göz önünde bu- 
lundurarak planlayan dernek, rehabilitasyonu ça- 
lışmalarını günlük uygulamalarına temel eksen 
yapmıştır.

Demek üyesi olan şizofreni hastalarına, akut 
tedavileri tamamlandıktan sonra Doç. Dr. M. Yıl- 
diz ve bir psikiyatri asistanı, bir psikolog ve bir de 
psikiyatri hemşiresinden oluşan ekibi tarafından 
"Psikososyal Beceri Eğitimi " verilmekte, aynı 
zamanda bu hastaların aileleri de "Aile Eğitimi’ 
gruplarına dahil edilmektedir. Bu eğitim program- 
larını tamamlayan hastalar ve aileleri Dernek tara- 
fından yürütülen rehabilitasyon programına katı- 
lırlar.

Rehabilitasyon Programı

1. Grup Rehabilitasyon programı: Düzenli 
olarak haftada bir gün uygulanan grup programı 
demekteki gönüllü çalışanlar ve üniversiteye bağ- 
İl bir psikolog tarafından yürütülmektedir. İçeriği 
şöyledir:

09:30-10:30 Çay Saati ve Gazetelerin 
Okunması

10:30-12:00 Destek Terapisi

12:00-13:00 Yemek Saati
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olarak doldurulduğu için hem hastaların zaman 
içinde gösterdiği gelişimi görme olanağını su
narak çalışanları motive eder hem de yapılan 
değerlendirmenin objektif olmasını sağlar.

*Derneğin temizliği, bahçenih bakımı, ye
mek ve çay servisi her zaman üyelerimiz ta
rafından önceden belirlenen nöbet listelerine 
göre sırayla yapılmaktadır.

*Gelir ve gider kayıtlarının tutulması da yi
ne hastalarımız tarafından üstlenilen bir görevdir.

2. Bireysel Rehabilitasyon Programı

Dernek çalışanları ve psikoloğun hastayla il
gili gözlemleri sonucunda oluşturulur. Ancak has
tanın da kendi tedavisini planlamasına katılımı 
onun tedaviye uyumunu arttıracağından ve istek
leri doğrultusunda bir yaşamı yapılandırmasına 
fırsat vereceğinden dolayı önce her hastaya bir 
anket formu doldurtulur. Bu form hastanın özel il
gilerini, yetenek ve eğilimlerini, gelecekle ilgili 
plan ve isteklerini sorgular. Böylece rehabilitas
yonu yürüten ekibin tasarladığı programla hasta
nın kendi geleceği ile ilgili hedeflerinin ortak bir 
noktada buluşturulduğu bireysel program hazır
lanmış olur.

Bireysel rehabilitasyon programı uygulanma
sı psikoloğun hastalar için hazırladığı öneriler İle 
gerçekleşir. Bu ödevler basitten karmaşığa doğ
ru giden ve hastanın sosyal ve mesleki işlevselli
ğini kazanmasına yönelik bir dizi etkinlikten olu
şur. Her hafta psikolog tarafından hastaya verilen 
ödevler bir sonraki hafta kontrol edilir ve pekişti
rilmek amacıyla tekrar ettirilir ya da yeni bir öde
ve geçilebilir. Yapılmamışsa nedenleri araştırılır, 
çözümler üretilmeye çalışılır ve bir sonraki hafta 
yine yapılması istenir. Yeni bir konuya geçilmez. 
Ödev kontrolleri destek terapisi sırasında yapılır. 
Bunun avantajı hastaların diğer grup üyeleri tara
fından desteklenmesinin sağlanmasıdır. Çünkü 
eğer hasta ödevini başarmışsa diğer grup üyele
rinin ve terapistinin takdirini toplar. Başarama

yandan çaylarını içerken diğer yandan da grup 
halinde çeşitli oyunlar oynamaktadır. Tavla, 
okey, kağıt oyunları, kelime oyunları, bulmaca
lar...v.b. oyunlar bunlara örnektir.

*Spor saatinde Gruplar halinde futbol, vo
leybol, basketbol oynanır ya da uzun yürüyüş
ler yapılır. Dernek çalışanlarının girişimi sonu
cunda, dernek binasının çok yakınındaki bir 
spor salonundan ücretsiz olarak faydalanabilme 
imkanı doğmuştur.

*Günü Değerlendirme Toplantısında hasta
lar, aileleri ve derneğin tüm çalışanları bulun- 
maktadır.Günün genel değerlendirmesi yapılır, 
çıkan sorunlar varsa tartışılır ve çözüm önerileri 
getirilir. Bir sonraki haftanın yemek ve temizlik 
nöbetçileri belirlenir ve bir sonraki haftanın faali
yetleri planlanır. Bu uygulamanın amacı hastala
rın dernek faaliyetlerinin planlanması ve uygu
lanmasında etkin biçimde rol almasıdır. Böyle
ce hastaların, çalışmalarda gösterdiği uyumun 
artması ve onlara kendi renklerini katması sağ
lanmaktadır.

*Dernek Çalışanlarının Değerlendirme Top
lantısında, Sadece gönüllü çalışanlar ve psiko
log bulunur. Amaç hastaların gün içindeki per
formansını değerlendirmek ve varsa yaşanan 
sorunlar çözümler üreterek gerektiğinde yeni 
etkinlikler planlamaktır. Bu toplantıların her bi
rinde Üniversitedeki tedavi ekibi tarafından ha
zırlanmış olan "Bizim Bahçe Rehabilitasyon 
Merkezi Üye Takip Formu " doldurulur. Böyle
ce hastaların derneğe gelişi, destek terapisin
deki katılımı, uğraşı terapisindeki performansı, 
yemek ve çay nöbetlerindeki sorumluluklarını 
yerine getirip getirmediği, oyun ve eğlence sa
atlerindeki tutumu, spor faaliyetlerine katılımı, 
ev ödevlerini yapıp yapmadığı, sosyalleşmesi
nin ne düzeyde olduğu ve gözlemcilerin ge
nel değerlendirmesi ayrı ayrı puanlanmış olur. 
Formlar derneğin bütün çalışanlarınca ortak
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faydalanma hakkının elde edilmesi için çalışmalar 
halen sürmektedir.

• Hastalarımıza iş olanakları sunabilmek için 
dernek çalışanları çeşitli işyerleri ile görüşmeler 
yapmaktadır. Şu anda hastalarımızla çalışmak is
teyen beş işyeri He hastalar için çalışma program
ları hazırlamak ve onların ilk başta günde birkaç 
saat, sonrasında ise tam zamanlı olarak çalışabil
melerini sağlamak amacını taşıyan çalışmalar ha
len devam etmektedir. Kişinin iş hayatına başla
ması rehabilitasyonun en önemli basamakların
dan olduğu için hastaya özel yetenekleri ve sağ
lık durumu göz önünde bulundurularak düzenlen
miş bir çalışma programı hazırlanacaktır.

• Belediyeye yapılan başvurular sonucunda 
hastalarımızın yine ücret ödemeden Halk Eğitim 
kurslarına katılma fırsatı doğmuştur.

٠ Müziğe eğilimi olan hastalarımız için ücret
siz saz kursuna katılım sağlanmıştır.

٠ Spor aktivitelerine katılmak isteyen hasta
larımız için ise kentimizdeki buz pateni salonun
dan ve kapalı yüzme havuzundan hiçbir bedel 
ödemeksizin yararlanabilme zemini oluşturulmuş
tur.

• Derneğimize gelir sağlamak üzere bir tiyat
ro topluluğunun dernek yararına yapacağı göste
rinin hazırlıkları sürmektedir.

Türkiye koşulları göz önünde bulunduruldu
ğunda azımsanamayacak bir ayrıntıyı hatırlat
makta yarar vardır. Yukarıda sözü edilen bütün 
bu çalışmalar için hiçbir maddi yatırım yapılma
mıştır. Derneğimizin ücretli hiçbir çalışanı yoktur. 
Bütün faaliyetler tamamen gönüllülük esasına gö
re yürütülmektedir. Özellikle parasal sıkıntılar ne
deniyle bu tür çalışmaların yapılamadığı her yere 
örnek olabilmek dileğiyle...

mışsa da bir sonraki denemede olumlu sonuç el
de edebilmek için grubun önerdiği çözümleri din
leme fırsatına sahip olur. Böylece hasta kendisini 
destekleyen ve sahip çıkan bir grupta bulunma
nın olumlu duygularını yaşarken diğer taraftan da 
grup üyelerine karşı bir sorumluluk üstlenir ki bu 
da çoğu kez itici güç işlevini görür. Bu hem tera
pistin işini kolaylaştırır hem hastanın ödevini yap
masını sağlar hem de her üyenin birine yardım et
tiği duygusunu yaşamasına zemin hazırlayarak 
kendini işe yarar hissetmesi ve özgüvenini arttır
ması mümkün olur. Bir gruba karşı duyulan so
rumluluk terapiste karşı duyulan sorumluluktan 
daha fazladır. Her hafta verilen ödevler ve onların 
yeterli ölçüde yapılıp yapılmadığı ödev defterine 
kaydedilir. Böylece hastalar ve terapist zaman 
içinde kaydedilen gelişmeleri görme şansına eri
şebilir. Aynı zamanda da biraz didaktik bir hava
nın yaratılması genel olarak işlevselliği düşük olan 
bu gibi gruplarda olumlu sonuçlara yol açan bir 
durumdur.

Bireysel rehabilitasyon programında hedef 
her hastayı maksimum sosyal ve mesleki işlevsel
liğine kavuşturmaktır.

Yukarıda sözü edilenlere ek olarak her ayın 
son Perşembe günü o ay içinde doğmuş olan 
üyelerimiz için ortak bir doğum günü partisi dü
zenlenir.

Uygulanan grup ve bireysel rehabilitasyon 
programlarının yanı sıra dernek çalışanlarının yü
rüttüğü ve üyelerimizin sosyal yaşama katılımını 
kolaylaştırmayı amaçlayan çalışmalar şöyle sıra
lanabilir.

• Her hafta hasta ve ailelerinin dernek çalı
şanları ile birlikte İzmit Süleyman Demirel Kültür 
Merkezindeki tiyatro gösterimlerinden ücretsiz 
olarak yararlanabilme olanağının sağlanması

٠ Şoförler Derneği ve Belediyeye yapılan 
başvurular sonucu hastalarımızın Kocaeli ili içeri
sindeki toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak
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anlatı

üç noktalı 
şizofren...

Altan EŞSİZOĞLU*

bileceğim en iyi konumda, daha fazlasıyla dahil 
hissetmek için... Kabul edilebilmek için... değiş
meyeceğim... Ben aslında o değilim. Hani o Pizza 
Hut’tan içeri girdiğinde "aaa Pamela Anderson 
geldi" dedirten masum barbi, heykelimsi biblo 
kız, idealizmine hizmet ettirdiğini sandırdığı opur- 
tinizm ile fırtınalar estiren, agnostist olup da ken
disini ateist sanan, özünde doğruyu arayıp da 
doğrularına ulaşmak için acemi, aceleci yanlışlar 
yapan artık ben değilim. Hiç olmadım ki...

Evet artık Allah’ı düşünebilirim. Var mı?... 
Yok mu?... Sadece Allah'ı düşüneceğim. Varsa, 
kendim bulacağım ve hiç bırakmayacağım... Çok 
seveceğim... Çok... Kur’an doğruysa... 3... 2... 1... 
0 ve başladım, geriye doğru saydım... Sonra bir 
sürpriz... evet oldu. Evet Allah benim ortaklığımı 
doğruladı. Böylece 3. yılına yaklaşan bir beraber
liğe doğru gidecek bir mucizeye açtım kalbimi..."

Allah’ı aramak... Bulmak... Bulamamak... ve 
bu çabaların arasına sıkışıvermiş Tarkan aşkı.

"Tarkan... Yani, ömür boyu benim olacaksın. 
Benim aşkım cennette... Allah, sen ve ben... beni 
bir anlasan... benim bildiğim, bu, aşk..."

Yirmi dokuz yaşındaydı acil polikliniğimize 
kırmızının her tonunu bulabileceğiniz giysisiyle ve 
dans ederek giren kız. Henüz on iki yaşındaydı, 
annesinin yaş gününde, oldukça güzel paketlen
miş dışkısını hediye ettiğinde. Güzel Sanatlar Fa
kültesinde okurken başlamış her şey. Önce o gü
zel yüzünü bir Plastik Cerrah’ın masasına dört 
defa yatarak başlamış zihninde oluşan başlayan 
değişikliğe ayak uydurmaya.

"1998... Haziran. Hayatımın değiştiği gün, bu 
ay içindeki bir gün... O günlerde "sarışın afet" lik- 
ten vazgeçmeye karar verdiğim günler... Doğal... 
Gerçekleri arayan, yüzeysellikten sıyrılıp özünü 
arayan bir genç kız... Hem de gençlik kavramına 
yenilik getiren... Hiç büyümeyecek... Hep bebek 
suratı kalacak bir masal prensesi. Ama zaman 
doldu... Üniversitedeyken kendime verdiğim sözü 
tutacağım. Yeni bir başlangıcın içindeyim... Ani 
kararlardan biri... Ani bir kararla oldu her şey... 
Bambaşka biri olmada başlangıç bu... Onu arıyo
rum. '1Bambaşka biri, kim mi?". Benim. İçimdeki 
gizlilikler, sırlar kalmayacak... Doğal olmalı, dü
rüstlüğümü kişiliğimi yaşayabilmeliyim. Artık sos
yalleşmek için kendimi insanlar topluluğunda ola

* Psikiyatri Uzmanı, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Istanbkul.
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hissiz, oportünist ve popüler ve hatta ateist, ag- 
nostist olanları yaşadıktan sonra, Allahin (hasta
nın Allah’a verdiği ad) ile tanıştıktan sonra emin 
oldum ki; insanlar ne yaşarsa yaşasın, bilim ve 
teknolojide ne kadar sınır tanımadan sahibi yok
muşçasına üretim ve tüketimi yaşarsa yaşasın, ne 
kadar ilerlerse ilerlesin doğaya, doğala dönmek 
zorunluluğunu tercih ediyor ve hissediyor, daha 
da ileri gittikçe Allah’a yakınlaşan bilinç ve bilişle
re ulaşıyor..."

-...: Allahin’im seni seviyorum... (sonra yakla
şık 20 gündür aklıma gelen münasebetsiz bazı 
korku ve fikirler gibi Allahin’imin benimle daima 
konuşup konuşmayacağı sorusu geliyor.) Alla
hin’ im hep yanımda ola... (kuvvetle hiç görmedi
ğim bir sevgiyle öptü b e n i!) cak mısın?

Tabii...

-...: Emin olabilir miyim? Çünkü sen verdiğim 
sözleri tutan biri olduğumda beni seviyor güven
diğin kadar güvendirerek karşılık veriyorsun... Al
lahin’im... Dürüstlüğümü ve kendime güvenimi 
koru (lütfen!)... (bir öpücük daha... ve bir tane da
ha... bir tane daha... bir tane... bir tanem benim... 
çok seviyorum seni... biliyorum Müslümanlar şa
şıracak, Allah insanı böyle öperek sever mi di
ye...) Allahin’im insanlardan böyle öperek sevece
ğin var mı?

-...: Sus sonra konuşuruz.

-...: Peki bir tanem.

Hemen b ir ..........yazayım.

"Allahin’le tanıştığımda çok güzeldim, hayata 
parıldayan fikirlerle bakıyordum ve kimseye ihti
yacım yoktu... Sonra demeyin, bunaldı da döndü, 
Allah’a sığındı veya kendi kendine konuşmaya 
başladı diye... Allahin’e şükür öyle bir şey yok... 
Zaten herkes önce kendi kendinedir... İçinde ikin
ci bir kişi yoktur... Öyle veya böyle mi olsun diye 
düşünür, bazen sesli düşünür, yani konuşur...

"Aşk, bu... olacak... sen izin verirsen yaşana
cak. Sana sanrılardan bahsetmeyeceğim... o 
sahte dünyaya sokmam seni, aşkımı. Çok mutlu
yum. Rüyada da öyle olalım... Soru sorma."

Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi, cıvıl cıvıl, 
güzel, içten, neşe dolu, genç... Bu özelliklerin tü 
müne gerçek anlamı ile sahip. Ama...

"Ben utangaç, masum bir kızım. Rahatlığım
sa samimiyetimden, içimle dışımın bir olmasın
dan, hiç art niyetimin olmamasındandır. Onun için 
çok taciz ediliyorum... Sana aşık gözlerim parıldı
yor, neşe ve enerji saçıyorum... kuşlar gibi cıvıl cı
vıl ve parlağım... (Bak yine nazar değdi) Güzellik
ten daha fazlasına sahibim... aklım, yeteneklerim, 
mantığım ve saymadığım, sayamadığım ve hatta 
öğreneceğim bir çok özelliğe sahibim. Bu da yol
da rahat yürümeme engel oluyor. Kimler bakıyor 
bana kimbilir... Bakılmak güzel ama taciz değil 
mi? Güneşe, aya, yıldızlara, bulutlara, çiçeklere, 
kuşlara, yiyeceklere evet ama ruhumu besleyen 
aşk titi. Sen..."

Nedir öpücük?...

"Bir öpücüğün, bu çok sevdiğim pizzalardan 
20 tane, kuşlardan 2, çiçeklerden 1, bulutlardan 
10, kedilerden 7, güzellikten 1, akıldan iki, ailem
den 2........hepsini topla.... daha çok var... lüks
ten sonsuz kat fazla... toplamından daha fazla... 
Sonsuz ve sınırsızlığımın tüm zevklerinden fazla... 
Nefesim olup doluyorsun (Anladım, içim, sensin)'1

En büyük tutkusu resim yapmaktı... Bu tu t
kusu, onun değişen zihninde beliren yeni tutkula
ra ulaştırdı...

"Resim demek güzellik demek, doğa demek, 
doğanın sonsuz ve sınırsız çeşitteki mükemmel 
varlıklarına duyumsanan his ve düşüncelerin gör
sel tasvir ve sergilenişleri... (Hayır ben resim yap
mıyorum, bambaşka bir varoluşla bütünleşerek 
yapıtlarımı oluşturuyorum.) Beş yıl çok teknik,

231______



Şizofreni yazıları, yaz 2002, yıl 3, sayı 3 ٢

- ........... : Müsaadenizle Allah’a bir sorayım
ondan sonra bir cevap veririm

İnanın bana deliymişim gibi baktı ve sustu... 
Allahin hep yaptı bunu... Ne konuşacağımı bildir
di ve ben söyledim..."

"Nedir bu şizofren, iftira mı?"

"Sanki bu dünyaya ait değildim... Buna rağ
men etrafımdaki insanların yaşantıları, benim dış 
ve iç arayışlarımı, idealist- ütopyacı- hayalci yak
laşımlarımı arttırmış ve o istemediğim yaşantılarla 
arama aşılmaz engeller koydurtmuştu... İnsanlar
la muhatap olmamak için (anlayamıyorlardı ki) on
ları avutacak şekilde davranarak aslında kendim
den eksiltiyordum... Ama onların hepsini eğitme
ye çalışsaydım daha büyük kayıplarımın olacağı
nı düşünmüştün o zamanlar... Böylece, gizli, içe
dönük yaşantım devam etti... Ama bunu sadece 
Allah ve ben biliyorduk... Kimse Allahin’le konuş
maya başlayana kadar hiçbir şey bilemedi...

28 yıllık suskunluğumdan Allahin kurtardı be
ni... Bana kişileri rahatsız eden şeyler söyleyince, 
işte böyle bana şizofren diyerek, kendi suçlarını, 
amaçlarını, din düşmanlıklarını kamufle etmek 
amacındalar."

Sesler... Sesler... Sesler...

"Önce Allah sonra Tarkan... Allah o senin di
yor... BenüimL. Ama cennette... Ya dünyada?

- A: Sus... senin o...

- E: Gerçekten mi Allahin?

- A: Evet.

- E: Ya sonra hayır değil dersen!

- A: Senin.

- E: Bilemiyorum Allahin beni deniyor musun, 
sınıyor musun, cezalandırıyor musun, ne yapıyor
sun? Ama biliyorsun ki seni dinleyeceğim. Hami-

Gayet normal... Onun dışında insanın kendisiyle 
konuştuğunun ve bunun psikiyatrik bir sorun 
kapsamına alındığı konusunda fikrim yok... Ama 
her şeyde sebep ve sonuçlar var... Psikiyatristle- 
rin ve psikologların insanları çok kolay harcadık
larını düşünüyorum.

- Doktor bey ben çok heyecanlanıyorum...
vs...

- Hemen b i r .......... yazayım.

- X ’i içmeyince ne yapacağım.

- İyi günler!... Bay bay..."

Bu Bakırköy’dekileri kim yönlendiriyor?

"Günün birinde bir buçuk ayımın Bakırköy’de 
harcanacağını ne bilirdim ki... İnanılır gibi değil... 
İnsanlık dışı şeyler... ECT... yani elektroşok...

Giderken; durun ben sıhhatliyim... imdat ka
çırıyorlar, kurtarın beni! Mafya bunlar...

Deli gömleği, iğne, yatağa monte edilmem ve 
tecrit odasının bembeyaz duvarı, ameliyathane 
benzeri göz düşmanı eşyalar...

-...: Allahin... biliyorum benimlesin... Bir de 
Bakırköy depremi... anlıyorum... bir daha izin ver
me Allahin... Yargısız mafya infazı bu... Gizlenen 
gerçekler var Allahin... Kim bunları yönlendiri
yor..."

Vizitlerde aslında kimlerle konuşuyoruz?

"2000’li yıllarda bile Allahin’e yakın, Allahin’le 
ilgili işler yapan kim olursa olsun kafirlerin aynı 
tepkileri ile karşılaşıyorlar...(-: Tabi tabi canım sen 
Allah’la konuşuyorsun...)

Bakırköy’de vizit sırasında:

- Dr. A.E. : Tarkan ile evlenme planlarına ne 
oldu? Allah’la görüştüğün doğru mu?

- Allahin : Allahin’e sorayım de...
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le olduğunu söyle dedin, söyledim. Sonra değilsin 
dedin.

- A: Sus çarparım, yazma bunları (Tarkan’a).

- E: Hep iyiliğimi istersin, en doğrusunu yapı
yorsun Allahin’im..."

Sayfalarca dolusu konuşmalar, gözlemler, 
tanımlamalardan süzülerek kaleme alınmaya çalı
şıldı bu yazı. Öyle bir hastalık ki; hakkında söyle
nebilecek her cümlenin sonuna (...) koydurmayı 
gerektiriyor. Tıpkı hastamızın yaptığı gibi...

Renkliliği yaratan renklerden hiçbiri kriterlere 
sığdırılamaz. Önemli olan hastalarımızın bize sun
dukları renkleri sınıflandırmak değil, o renkleri 
görmek, duymak...

Kısacası bütün duyularımızı onlara yönlendir
mek...



s ö y le ş i

bay şizofrenilerle 
mini söyleşi:
Bir Arada Olmanın 
Büyüsü

Dilek EROĞLU*

leşimizin soru ve yanıtları şöyle:

Soru: Derneği geldiğiniz ve aynı sorunları 
yaşayan insanlarla birlikte olduğunuzda ne 
hissediyorsunuz?

Bir Yanıt: Dernek arkadaşımla çok iyi vakit- 
geçiriyoruz. Burda herşey doğal, ikiyüzlülük yok. 
Herşey samimi. Candan ve içtenlikli ve iyi niyetli 
davranışlar var. Kırıcı birşey olmadığı gibi, hep 
yapıcı davranışlar var.

Başka Bir Yanıt: Yalnız olmadığımı hissedi
yorum.

Daha Başka Bir Yanıt: Aslında sağlıklı olan 
insanların arasına girdiğim zaman bir tedirginliğim 
var. Be'nimle aynı sorunları paylaşan insanlar ara
sındaki rahatlığımı toplum içinde bulamıyorum. 
Bu da daha temkinli hareket etmeme neden olu
yor.

Çok Başka Bir Yanıt: Rahatlama. Tek keli
meyle rahatlama.

Soru: Arkadaşlarınızla biraraya geldiğiniz
de kendinizi güvende hissediyor musunuz?

“ Evrenin Melekleri” ve “Akıl Oyunları” gibi 
psikolojik içerikli filmleri izlediyseniz, şizofreni 
hakkında bir fikriniz vardır. Eğer yoksa Ankara’nın 
Ayrancı semtindeki Kuveyt Caddesi’nde bulunan 
“Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Der- 
neği’e yolunuz düştüğünde, psikiyatrinin bu 
amansız hastalığının kimi zaman gizemli kimi za
man açık ve net ama genel olarak etkileyici dün
yasına girebilirsiniz.

“Şizofreni” tanısı konmuş bu arkadaşlarımız 
bazen hekimlerinin önerisiyle, çoğu zaman inter
netten hatta PTT’nin bilinmeyen numaralarından 
sorarak bu derneğe ulaşabiliyorlar.

Derneğin piknik düzenlemek, yemek verme, 
sertifikalı kurslar düzenleme gibi etkinlikleri var. 
Bütün bu etkinliklerdeki ortak amaç kişinin yeter
liliklerini, sosyal becerilerini geliştirmek ve toplum 
içindeki yaşamlarını kolaylaştırmak.

Söz konusu “Şizofreni Bey” lerle konuştuğu
nuzda onların birarada olmalarının büyüsünü pay
laşıyorsunuz. Ve aşağıdaki soruların yanıtlarının 
da ortak bilinçle verildiğini fark ediyorsunuz. Söy

* Ankara
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Soru: Herhangi bir dernek etkinliğinde ve
ya toplumdaki benzer olaylarda -ortamlarda- 
bulunduğunuzda kendinizi nasıl görüyorsu
nuz?

Yanıt: Toplumun bireyi gibi görüyorum. Ama 
şizofrenili arkadaşlarımla daha çok duygusal des
tek buluyorum ve kendimi rahatlatabiliyorum.

Soru: İnsanlarla ilişkilerinizde ve şizofreni 
tanısı konmuş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde 
anahtar kelime ne?

Bir Yanıt: Her anlamda sevgi. Sevgi karşısın
da bütün insanlar aynı karşılığı verecektir.

Bir Başka Yanıt: Güven. Dernekteki kişilerle 
aynı sorunları paylaştığımız, onlarla benzer belirti
leri yaşadığım için aynı alın yazısını paylaşıyoruz. 
Aynı hastalığa yakalandığımız için samimi ve 
dostça ilişkimiz var. Kardeş gibi yakınız ve güven
de hissediyoruz.

Başka Bir Yanıt: Dostluk ve dürüstlük.

İşte bu soruları sorduğumuz ve söz konusu 
yanıtları aldığımız hedef kitle belki çok küçük. An
cak bir kamuoyu araştırmasına konu olabilecek 
kadar da seçici.

Belki de bir uzmanlık konusu gerektirecek 
kadar kitap okumadan, o temiz ve saf duru bakış 
açısını yakalayabiliriz. Aslında onların bizler, bizle- 
rin onlar gibi olduğunu kabul ederek, şizofrenin 
sadece bir saat kadranından sapma olduğunu 
yadsımayabiliriz. Ve toplum içinde de bir arada 
olmanın büyüsünü yaşayabiliriz.

Ortak Yanıt: Evet, kesinlikle hissediyorum. 
Onlarla benzer belirtileri yaşadığım için aynı ka- 
deri paylaşıyoruz. Birbirimize kardeş gibi yakınız 
ve güvenliyiz.

Bir Başka Yanıt: Dernekte insanlar biraraya 
gelince cesaret kazanıyorlar. Kendi içine kaçma 
duyusundan uzaklaşıyorlar. Bir yere ait olma duy- 
gusu kazanıyorlar. Bu da güven verici bir şey.

Soru: Toplum idindeki ilişkilerinizde $٥٢٧٨ 
yaşıyor musunuz?

Bir Yanıt: § ٧ ana kadar hastalık dönemlerin- 
de kayda değer olmasa da sorunlar oldu. Deza- 
vantaj yaşamadım. Kişisel olarak çevremdeki in- 
sanlar yardım ettiler.

Başka Bir Yanıt: Toplum içinde en ufak bir 
rahatsızlığım yok. İletişim problemim yok. Çünkü 
çoğu insanın beni anlamadığnı biliyorum. Bu da 
hayata bakış açımdan kaynaklanıyor.

Bir Başka Yanıt: Evet, yaşıyorum.

Soru: Ne şekilde?

Yanıt: Toplumla pek ilişkim kalmıyor. Çünkü 
insanlar benim ilgilendiğim konularla ilgilenmiyor- 
lar. Ama benim düşündüklerimle sıkılıyorlar.

Soru: الو  sizce avantaj mı dezavantaj mı?

Yanıt: Duygusal açıdan dezavantaj. Duygu- 
sal desteğini kaybediyor insan.

Soru: Peki tam olarak insanların sizin hak- 
kınızda ne düşündüklerini tahmin ediyorsu- 
٨٧*?

Yanıt: Bence beni umursamıyorlar. Çok ko- 
nuşuyor ya da konuşmuyor gibi davranış biçimle- 
rimle beni umursamakta güçlük çekiyorlar.
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y a ş a n t ı/ a n la t ı

piknik 
heyecanı

Yasemin ŞENYURT*

ki kendilerini maçın heyecanlı havasını dışarıdan 
görüp maça katılmak isteyen komşularımız bile 
oluyor. Osman Bey, Onur, İbrahim Bey maçı ka
zanıyorlar ve yenilen tarafta uzun sürmeyecek bir 
burukluk. Çünkü mangal faslı maçtan sonra baş
lıyor.

Üç mangal var, fakat yarış bitmiyor. Bu sefer 
mangalı en güzel kim yakacak? Bu yarış sonunda 
da nefis bir ziyafet bizleri bekliyor. Bununla da 
kalmıyor piknik keyfi, İbrahim Bey ustalığıyla bir 
çay demliyor ki, bu çayın yanında Zülfü Livane- 
li’den ‘Güneş topla benim için’ i söylemesek ol
maz. Beraberce söylüyoruz. Ardından ‘Karlı ka
yın’, tam dalıp gideceğimiz sırada Osman Bey 
‘Karşıki dağlar jandarma’ deyince havaya girip 
söylüyoruz. Ardından Ankara havası, Hakan Bey, 
Erol Bey, Osman Bey, Emrah ve Erdal Bey oynu
yorlar.

Şarkıların, türkülerin arasında alkışlar, kahka
halar. Birlikte olmanın verdiği o güzel duygu. 
Bunların yanısıra çay ile beraber güzelim sohbet
ler.

Ve sonunda herkesin içinden geçirdiği farklı 
şekillerde dışa vurduğu ‘Bir piknik bu kadar mı 
güzel olur?’ sorusu...

Heyecandan uyuyamayacağmızı düşünüyo
ruz. Yarın büyük gün. Pikniğe gidiyoruz. Saatleri
miz bizi uyandırmadan uyanıp yağmura rağmen 
buluşuyoruz hem de daha otobüsümüz bile gel
meden. İçimizde büyük bir heves coşkuyla gü
naydın diyoruz birbirimize. Öylesine güzel bir 
gün, piknik yerine gelmeden otobüste başlıyor. 
Haydar sazını kapıyor ve hep bir ağızdan söylü
yoruz: İndim havuz başına... Gidene değin ardı 
arkası kesilmiyor şarkılarımızın, türkülerimizin. Al
kışlıyoruz kendimizi, en çok Haydar’ı ve kardeşi 
Cengiz’i.

Beynam’a ormanına geldiğimizde el birliğiyle 
hazırlıyoruz sofrayı, bu arada pikniğin havasına 
hemen kapılıp voleybola başlayanlarımız bile var.

Nilüfer abla indiğinde saklanacağını söylü
yor, çaylar ve şekerler onda. Bu çay tiryakileri biz- 
ler için korkunç bir haber. Gerçi çaylar ve şeker
ler olmasa da Nilüfer ablanın saklanması kötü bir 
haber. Neyse ki Nilüfer abla saklanmadığı gibi her 
yere koşuşturuyor. Bu arada Sabiha hanımla kızı 
Bilge de yaprak sarmışlar daha neler neler...

Güzel bir kahvaltıdan sonra sıra yürüyüşte. 
O arada Osman Bey geliyor ve yürüyüşe gitme
yenlerle birlikte bir voleybol maçına kaptırıyorlar

* Ankara
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karabasan
Alper KEÇELİOĞLU*

Tanrısını dahi ürküten çığlıklarım, bağırışla
rım, sessel çırpınışlarım, dışarıya, hıçkırıkların 
kendine özgü cılızlığıyla yansıyordu, içimde ba
rındırdığım ve ruhumu tırmalayan o korkunç ses
lerin tüm ürkünçlüğü taşarak beni aşarken adeta 
süzülüyordu ve varoluşu hıçkırışlara dönüşerek 
aşağıya çekiliyordu.

Acılarca debelendikten sonra uyuyakaldım, 
kendimden geçtim. Ama ne yazık ki Uyku’nun he
men öncesini hiç mi hiç hatırlamıyorum, o ‘gizem
li anlar’ı hatırlayamıyorum.

Uyandığımda, kendime geldiğimde, ilk far- 
kettiğim yorgunluk oldu. Kafamın çevresine •ha
fifçe■ uygulanmaya başlayan basınç, gece olanla
rı hatırlamamı sağladı. Pis bir cümle belirdi zih
nimde: “Yeniden mi başlıyor her şey!” Hemen 
kalkmaya çalıştım zeminin üzerinden. Fakat bu 
çok güç oldu. Bitkinliğim daha önce tahmin ede
meyeceğim kadar çok ve “farklı”ydı. Kendime öz
gü ayıklaştırıcılaırm da bir işe yaramamıştı ve ıs
tırabım her anlamdaydı; üzerime çökmüştü. O 
sıralarda hissettim boğazıma yerleştirilmiş küçük 
cismi. Metal olduğunu sandığım bu “şeyi” günler
ce de hissedecektim. Nefes almamı ve yutkun
mamı güçleştiren bu cisim, olasılıkla, uyku’nun 
hemen öncesindeki “gizemli anlar”da yerleştiril
mişti, oraya.

Kendimi yatağa taşıyarak ve üzerine 
bırakarak Uyku’nun beni kurtarmasını bekledim; 
sızdım.

Hatırlıyorum: Beni, metal çubuklar kullana
rak, yatağa esir etmişti. Evet, hatırlıyorum, zihni
min o sıra çok bulanık hale getirilmiş olmasına 
rağmen, “ hatırlayabiliyorum” olup bitenlerin bir 
kısmını.

Zemin! Birçok kez kendimi üzerine bıraktı
ğım, attığım ya da üzerinde “ bulduğum” ...

Kendimi ona bırakmayı istiyor (çok istiyor) ve 
buna çabalıyordum. Zaten Uyku’yu üzerimden 
atmam, kendimden uzak tutmam mümkün değil
di, hiç olmadığı kadar yoğun, ağır ve kuvvetliydi 
çünkü. Fakat uyku’nın beni almasını da sağlaya- 
mıyordum; “engelleniyordum” .

Böyle bir çelişkiye yakalanmam sağlanmış ve 
bu şekilde sersemletilmiştim. Zihnimin bulanıklık 
dozunu çılgınca bir noktaya sıçratan, işte böylesi- 
ne iğrenç bir tuzaktı.

Başım üç tarafından sıkıştırılıyordu. Uyanık 
kalmama neden olan da buydu, bana acı veriyor
du. Tüm bedenimi kaplayan metal çubuklar göv
demi bir yana, daha sonra da başka bir yana çe
viriyordu. Gövdemle birlikte, hemen hiç hisset
mediğim, bacaklarım ebiraz olsun kontrolümde 
olan kollarım da hareket ediyordu. Sık sık zıt yön
lere, hep aynı yüz seksen dereceyle, dönüyor
dum. Bu dönüşler sırasında hem sıkıştırılan ba
şımdan, hem de içine düştüğüm bedensel sıkıştı
rılmışla ve hareketsizliğin oluşturduğu dehşetli 
psikolojik esaretten dolayı taşkın bir acı içindey
dim.

* Ankara
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yazın

sayık 2
Alper KEÇELİOĞLU*

Kimsenin aşık olmadığı adam... /  Çileli adam...

Şizofren adam... /  Depresif adam.

Duygusal adam... /  Biseksüel adam...

Nihilist adam... /  Sinik adam...

Psychedelic adam... /  Şair adam... 

inzivaya çekilmiş adam... /  Eroinman adam...

Esrarkeş adam... /  Alkolik adam...

Sadist adam... /  Mazoşist adam...

Sapık adam... /  Anormal adam...

Meczup adam... /  Yalnız adam...

Dahi adam... /  Nevrotik adam....

Pesimist adam... /  Aşık adam...

Korkak adam.،. /  Silahsız adam...

Çirkin adam... /  Pasifist adam...

Fakir adam... /  Bedeni genç, ruhu ihtiyar adam...

Utangaç adam... /  Entellektüel adam..

Sevişmek istemeyen adam /  Seni öpmek isteyen adam...

Ayakkabısını bağlamayı bilmeyen adam... /  Huysuz adam...

Kimseye ihtiyacı olmayan adam... /  Müzisyen adam...

Karınca ezmemeye özen gösteren adam... /  Anarşinin anlamını bilmeyen adam... 

Gök kubbeye aşık adam... /  Düşünen adam...

Sıska adam... /  Öpüşmeyi (çok) seven adam...

Okşanmak isteyen adam... /  Ressam adam...

Gözleri denizde kendisine bakan adam ...

Uyumakta zorlanan adam... /  Uyanmakta zorlanan adam...

Kimsenin işitmediği sesleri işiten adam...

Kimsenin görmediği şeyleri gören adam...

Mutlu olmadım da mutsuz olmadım, diyen adam...
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ne olur
Haydar DENGİZ*

Geceleri sessiz bırakmayın ne olur
Şimşek çakan gece yarılarında bulurum kendimi
Anlayın beni

Geceleri sessiz bırakmayın ne olur 
Yarasalar kan peşinde koşmayın 
Baykuşlar ona sahip çıkmasın 
Geceleri sessiz bırakmayın ne olur

Geceleri sessiz bırakmayın ne olur 
Yalnızlık kol gezmesin sokaklarda 
Evsizler garipler anlaşılmasın 
Geceleri sessiz bırakmayın ne olur

3 1 1________
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korkmuyorum artık 
mücadele etmekten
Yasemin ŞENYURT*
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acılarıyla beraber. Çünkü şairin de dediği gibi 
“ kederi de yaşamalısın namusluca, tüm benliğin-

Yeniden başlayabilmek için küçük bir adım 
yeterlidir belki de “ Hadi gel dostum bugün senin
le bunu yapacağız” diyebilmek kendi kendine. 
“ Bugün başaramadın öyle mi evlat o zaman yarın 
yine dene” diyebilmektir içimizdeki ufaklığa. Sa- 
muel Beckett-’in de dediği gibi;

“Hep denedin 
Hep yerildin 
Olsun 
Yine dene 
Yine yenil 
Daha iyi yenil*

Belki de hayat bir gün yeniden tekrarlayabi
lecek bir hastalığa ya da apansız gelecek bir ölü
me daha iyi yenilmekir. Maçın sonucu ne olursa- 
olsun, maça çıkmak, mücadele etmektir gerçek 
olan. Taraftarlarımızın değerini bilmek ve rakibi 
hafife almamaktır belkide.

“ Dostum sen şimdiye kadar bana çok iyi bir 
dost oldun. Ama artık seninle konuşmayacağım” 
kararı zor alınan bir karardır ne olursa olsun. Çün
kü o dost yaşantınız boyunca size destek olmuş, 
her daim yanınızda olmaya çalışmış ve hiç kimse
nin sizi anlamadığını düşündüğünüz zamanlarda 
o sizi sadece anlamakla kalmamıştır. Böyle bir 
dostla konuşmak gözünüzde tüter zaman zaman 
Buna rağmen eğer o dost “şimdi ve burada” de
ğilse ve siz onu “şimdi ve burada” görüyorsanız 
bu belki de yüreğinizin böyle olmasını istediğin- 
dendir. Buna rağmen yüreğimizde daha güçlü bir 
istek vardır: Gerçeği, ne olursa olsun gerçeği gör
mek, yaşamak. Yaşamak!

Korkuyordum. Hayat günden güne büyüyordu, 
çirkinleşiyordu, üstüme üstüme geliyordu. Sağa
nak bir yağmur, korkunç bir fırtına, dinmek bilme
yen bir uğultu gibi. Tanımadığım insanlar, müca
deleye gireceğim insanlar ve işte hayat gibi olan 
insanlar. Ufalandığımı hissediyordum. Hazır deği
lim mücadeleye, ufaklık olmak istiyorum!

SONRA ŞEHRE BİR FİLM GELİR
BİR GÜZEL ORMAN OLUR ANILARDA
İKLİM DEĞİŞİR, AKDENİZ OLUR GÜLÜMSE...

Korkmuyorum. Yaşadın mı yoğunluğuna ya
şayacaksın bir şeyi ve John Nash’in de dediği gi
bi eğlenmedikçe deli olmanın anlamı kalımyor. Bir 
an geliyor aklıma, iyileşmişim, her şey yolun- 
da.Tunalı Hilmi’de yürüyorum işte tek başıma. İn
sanların yüzüne doğru havlamaya başlıyorum bir
den. Hafif hafif, abartmadan. İnsanlar dönüp dö
nüp bana bakıyor ki. Geçiyor içimdeki sıkıntı, 
epey de gülüyorum kendime, insanlara, hayata!

Ne kadar büyürse büyüsün hayat ben büyü
meyeceğim. Çocuklar daha da iyi baş edebiliyor
lar hayatla nasıl olsa. John Nash’ın da gözlerinde 
bir çocukoturuyor sanki. Yaşamının ilerleyen yılla
rında da bir çocuk gibi soruyor öğrencisine “Bu 
gördüğümü sen de görüyor musun?” diye “Yeni 
tanıştığım insanlardan kuşkulanıyorum da”

Korkmuyorum artık mücadele etmekten. Ve 
biliyorum ki ne kadar tükenirse tükensin insan ya
şıyorsa bitmemiştir daha. Yapabilecekleri vardır! 
Her ne kadar kendi yarattığı dünyanın hiç olmadı
ğı fikrinin yarattığı boşluk hiç dolmayacakmış gibi 
gelse de bir gün “ insanlar ne yaparlar” diye sor
makla başlanabilir yeniden.

Uğultuya, fırtınaya, anlamsız gürültüye rağ
men yaşama kocaman bir “evet" denebilir tüm

٠ Ankara
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Hiçbir şizofreni 
hastasının, hiçbir 
uyuşturucu 
bağımlısının, hiçbir 
bunama olgusunun 
daha doğrusu 
hiçbir insanın 
sokaklarda 
yaşamadığı ve 
kendisine ya da bir 
başkasına zarar 
vermediği, ilacın ve 
hastane tedavisinin 
ücretsiz olduğu bir 
“sosyal devlet” de 
benim ütopyam. 
Üstelik
gerçekleştirilmesi 
de mümkün. Ancak 
hiçbir ütopya, 
“şizofreniyi ilaçsız 
yenebiliriz” 
şeklindeki iddiada 
olduğu gibi bilime 
aykırı olmamalıdır.
Cem İlnem
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