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'Teyzem Istanbul Saihk Miidirliiiii'nde gef olarak qahpryor.

Samrrm 1958 yrh, sekiz yagrndayrm. Bir giin elinde ozel davetiye

ile gelip, yegeniyle birlikte Bakrrkoy Akrl Hastanesi'ndeki

hastalann yapacalr spor gtjsterisine gidece$ini stjyliiyor.
Giderken hastalara yaklagmamamtz, konugmamamrz,

aksini yaparsak hastalarrn bize saldrrabilecekleri ikazr yaprhyor.

Gosteriyi gok be$eniyorum ama onlan tebrik edemiyorum. igim burku-
luyor.'

Ulkn Oztiirk bir gizofreni hastasr olan o$lunun ya$amrm anlattrfr
kitabrnda toplumun ruhsal hastahklart olanlara karqr olan acrmasrz ijn
yargrlarla daha sekiz yaqrndayken yiiz yiize geldiginden soz ediyor.

Giniimr.ize kadar yaprlmq birgok epidemiyolojik araqhrma incelendi-

$inde, toplumlarrn ruhsal hastahklan olumsuz olarak algladr$r, ozellikle
geligmiq olarak nitelendirilen toplumlarda, on yargrlann daha keskin
srmrlarla gizildigi goriilmektedir. Geliqmekte olan iilkeler ve doiu kriltti-
riine sahip toplumlarrnda yaprlan aragtrrmalarda ise toplumsal destek
sisteminin hala kendini etkin olarak hissettirmesi nedeni ile ruhsal
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hastahir olanlara daha esnek davraruldr$r ve sonugta damgalama
e$ilimlerinin daha az olduiu bildirilmektedir.

Tarihsel sirreE iqerisinde de her ciddi hastahk bir ddnem damgalanm4hr.
Veba, sfiliz, ciizzam, mental retardasyon ve giiniimr.izde RiOS Uu

cjrneklerden bir kaErdrr. Hastahklar kiqilerde bir takrm de$qimlere neden

olmaktadrr. Ruhsal hastahklar ciddi fiziksel yetersizlik yaratan hbbi
hastahklardan farkh olarak kiginin yaqam tarzrnda belirgin degigikliklere
neden olmaktadrr. Duygularru ve dtigiincelerini ifade etmede, sosyal

yaqanhsnl srirdiirebilmede srkrnh yagayan kiqinin bu durumu hemen

toplumca algrlanmakta ve toplum tarafindan oteki olarak ifade edilmek-
tedir. Damgalamamn dinami$rnde bir kigiyi oteki olarak tammlamak
yatar. Oteki olmak her insan aEsrndan iiziintii verici olarak algrlamr.

Ruhsal hastahklar arasnda damgalamadan en gok etkilenen hastahk
gizofrenidir. $izofreninin olumsuz etkisi, qiddet ve zarar verme ile eg

anlamh tutulmasrndan kaynaklanmaktadrr. $izofreni hastalarrna yone-
lik toplumdaki olumsuz tutumun kaynair hastah$a yonelik bilgi
eksikli$i ve on yargrlardrr. Damgalama sadece hastayr etkilemekle kal-
maz. Aynca birincil destek sistemi iqerisinde en yakrnlarr olan aileye de
zarar verebilmekte ve onlan da garesiz brrakabilmektedir. Yani gizofreni
klinik bir hastahk olmakla beraber sosyal bir sorun olarak da karqrmrza
qrkmaktadrr. Yakrn zamanda yiiz on qizofreni ve doksan alh duygudu-
rum bozukluiu hastah$r olan hastalarrn yakrnlan iizerinde yaprlan bir

Ealrgmada gizofreni hastalanmn yakrnlarmrn o/o60'nrn, duygudurum
bozuklu$u olanlarrn yakrnlarrrun %56'srmn hastahir sakladrir ve yakrn
aile bireyleri drgrnda kimseye hastahklardan soz etmediii bildirilmiqtir.

Pedro Rurz (1,999), "Yeti yitimi oluqturan ve uzun siiren psikiyatrik
bozukluklarrn kavramsallaqtrrrlmasl' adh makalesinde goyle demek-
tedir: "Bizler/toplum korkanlanz, suqlu hissedenleriz, reddedilmekten
kaygrlananlanz. Bizler/toplum gizofreni hastalarrmn duygulannr,
diigrince tarzlanm ve davranrglannr anlayamayanl arrz. Ye bizlerden/
toplumdan farkh olduklan iqin onlarr reddedenleriz. Bizlerin/toplumun
akrl hastahklarrndan korkma nedeni muhtemelen bizim de kolay yara-
Ianabilirliiimiz ve bir giin onlar gibi olabilecegimizi diiqiinmemizdir."

Toplumun ruhsal hastahklara yonelik tutumlan ve damgalama e$limi
konusr.mda gok fazla bilgi olmasrna kargn, ruh saih$ alanrnda gahqanlann

damgalama ef,ilimleri hakkrnda gergekten gok smrrh veriye sahip olduiu-
muzu soyleyebiliriz. Bu konu ile ilgili veriler daha qok Uzak Doiu
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rilkelerinden elde edilmektedir. Bu boliimde bu bailamda, hem Tiirkiye'de
hem de di.inyadan yaprlan gegitli gahqma omekleri ile konu incelenmigtir.

Akdede ve arkadaglanmn (2004) 759 trp fakiiltesi birinci ve ikinci srmf
ofrencisi ve 65 iiniversiteye hazrrhk dershanesi oirencisi ijzerinde
yaphgr bir ara$hrmada qizofreni belirtileri gosteren bir olgu oykiisii verilip
bu olguya yonelik diigiinceler ve futumlarrn saptanmasl amaglanmrqtrr.

Qahgmaya katrlan genglerin ijrnek olgunun qizofreni tarusr aldrktan
sonra, olumsuz diiqiince ve tutum geligtirdiii goriiLlmiigtirr. Trp Fakiil-
tesi oirencileri ile diier oirencilerin yaklagrmlan arasrnda istatistiksel
olarak anlamh bir fark saptanmamrqtrr. Bu durum genglerin en azrndan
bir krsmrnda qizofreni sozciiliine (etiketine) yiinelik bir damgalama
olduiunu gostermekte ve qizofreni sozciiiiinin bile onlarr korkutabil-
digini i{ade etmektedir. Qahqmaya katrlan trp oirencilerinin heniz
psikiyatri derslerini almamrq olmasr ve aldtktan sonra tutum ve
davranrglarda daha olumlu bir yaprlanma g6sterebilecekleri belki
diigiiniilebilir. Ancak Arkar ve Eker'in (1997) 75 trp fakiiltesi 5. srmf
psikiyatri stajr oirencisi ve henirz psikiyatri stajr egitimi almamrg 60 trp
fakiiltesi 5. srmf o$rencisi ile psikiyatri efitiminin etkinli$ini araghran
gahqmada, psikiyatri stajr yapan grubun tutumlannda anlamh bir
deiiqim olmadr$r saptanmrgtrr.

Damgalama eiiliminin sadece genel halkta de#l o toplumun iryeleri
arasrnda yer alan ruh saih$r alanrnda gahgan profesyonellerde de

olduiu g6riilmektedir. Alp Ugok ve arkadaglanmn (2004) 60 psikiyatrist
iizerinde yaptrklan gahgmada, araqhrmaya katrlanlarrn'/"95'i qizofue-

ninin en ciddi psikiyatrik hastahk olduiunu belirtmiqlerdir. $izofreni
teriminin halk arasrnda %88,4 oramnda kiigiik diiqiiriicii bir kelime
olarak kullanrldrir gdriilmiigtiir. Psikiyafristlerde hastalarrna gizofreni
tamsrm soylerne oranlan, depresyon, mani ve sannsal bozukluk tam-
larrm soylemeye oranla anlamh dizeyde diigtik saptanmrghr. Psikiyat-
ristler gizofreni tamsrm hastalarma soylemekten kagrnma nedenleri
olarak;'k32,6 oramnda hasta ve hasta yakrnlannrn gizofreninin iqeriSini
anlayamayacaklanm, "k28,3 oranrnda hasta ve hasta yakrnlanmn teda-
viyi brrakacaklarrru. %13,5 oranrnda hasta ve hasta yaktnlarrmn 'demo-
ralize' olacaklar;r', '/,.1,0,9 oranrnda da hasta ve hasta yakmlarmm tanryr
bilmelerinin onlara yarar sailamayacairnl diiqiindirklerini belirtmiq-
lerdir.
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Hastalarrna tanryl soylemedeki aym zorluiun bazr Japon psikiyat-
ristlerde de olduiu gcizlemlenmigtir. QaLgmaya katrlan hekimlerin
o/"51,,9'untrn hastalarrna gizofreni tamsrm olguya gore soyleyebil-
diklerini, '/.24,5'i tantyr ailelere soylediklerini, yalnrzca 7.7,3'i hatsala-
rlna tanryl soyleyebildiklerini belirhniglerdir. Japonya'da Tiirkiye'den
farkh olarak hastahklann kendine ozgii Japonca kargrhklan bulun-
maktadrr. "Seishin Bunretsu Byo" olarak isimlendirilen qizofreni terimi
toplum iqerisinde negatif algryr artrrmakta ve hastahirn sosyal damga-
lanmasrnr yiikseltmekte oldu$u diigrinceleri bazr psikiyatristler tarafin-
dan paylagrlmaktadrr. Seishin akrl, Burnetsu bijhinme, Byou'da hastahk
anlamrna gelmektedir. Qinceden ahnan bu kelimeler Japoncada yalnrzca
bu anlamlannda kullanrlmamaktadrr. Seishin kelimesinin akrl yamnda
ruh, k6tii ruh gibi anlamlarr bulunduiu, Burnetsu kelimesinin boliin-
menin yanrnda dafrmkhk, pargalanma anlamrna geldiii, yani kulam-
lan bu terimin akrl boliinmesinin drgrnda daha farkh ve olumsuz bir
imaj yarathgr, daha olumsuz diiqi.iLncelere sebep olduiu ifade edilmek-
tedir. Bu nedenle Japonya Psikiyatri ve Ntiroloji Toplulugu (JSPN)

Psikiyatrik Bozukluklar Kavram ve Terminoloji Birimi halkta bu denli
olumsuz blr etki yaratan terimleri nasrl ve nelerle deiigtirebilece$ine
yonelik qahqmalar yiiriiLtmektedir.

$izofreni scizcii$ri hakkrnda bu denli olumsuz yargrlarrn olmasrmn bir
nedeni de hastah$rn heniiz tam olarak aydrnlatrlamamrq olmasrdrr.
Hastahf,rn etiyolojisi hakkrnda ki bilinmezlikler, akut donem tedaviye
ra$men alevlenmeler gostermesi ve kullamlan yeni kuqak birEok
antipsikotifie ra$men en azrndan bazr tedaviye direngli hastalarda
olumsuz gidig goriilmesi ve sonuqta hekimlerin hastalan ile hastah$r
enine boyuna tarhgamamasl kigileri kaygrlara siiriklemekte ve zaten
varolan damgala(n)ma algrsrm girglendirmektedir.

Mantar ve arkadaglannrn (2005) 93 psikiyatrist ve 74 psikiyatri drgr
hekim ile yaph$l; 10 sorudan olugan, ilk boliimiinde sosyodemografik
ozelliklerin sorgulandrgr, ikinci boliimde qizofreni belirtileri gijsteren
bir olgu drneii iizerinden gizofreniye ybnelik tutumlarrn deierlendi-
rildi$i bir qahQmada bazr psikiyatristlerde de qizofreniye yonelik dam-
galama eiiliminin olduiu ortaya konmuqtur. Psikiyatri drgr hekimlerin
7"97,3' i gizofreni tanrsr hastalara soylenmelidir goriigiinii savunurken
bu oran psikiyatri hekimlerinde o/"75,3 olarak bulunmugtur. Aynr
qalr$mada bazr psikiyatristlerin resmi yaziarda tam krsmrna qizofreni
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yazmada daha gekingen davrandrfr; Atipik Psikoz, Psikotik Bozukluk
BTA grbi tarularrn yazrlmasr gerektiiinin diigtinmeleri onlarda ki damga-
lama e$ilimini yansrttr$m diiqiindtirmektedir. Sato ve arkadaglarrmn
(2004) ISPN'ye iiye psikiyatristlere anket gdndererek, gergeklegtirdikleri

Eahgmada daha krdemli olan psikiyatristlerin genE psikiyatristlere ve

tiniversite kliniklerinde qahqan psikiyatristlere gore eski terimleri daha

fazla tercih ettiklerini saptamrglardrr. 84 profesore gonderilen anketlere
44 (%52) cevap gelmiq ve profesorlerin biiynk bir goiunluiu, asistan

eiitiminde hastalanna gizofreni tanrsrnr sdylemelerini belirtirken, resmi

doktimanlarda eski terimleri tercih ettiklerini belirtmigtir.

Psikiyatristlerin ruhsal hastah$ olarLlara yonelik tutumlannrn aragtrnldr$
diier bir gahgmada toplum gibi psikiyatristlednin de ruhsal hastahf,r

olanlara belirgin bir sosyal uzakhkta olduklarr saptanmrgtrr. 'NOT iN
N,IY BACK YARD' (NIMBY) olarak soz edilen benim rizelim olmayan ya
da beni ilgilendirmedi$i siirece aqrk fikirli ya da toleransh olabilirim
diiqiincesi de toplum gibi onlarda ki aynmcrhS ve damgalamayr yansrt-
maktadrr. NIMBY fenomeni psikiyatristlerin neden toplum gibi ruhsal
hastahir olanlara belirgin bir mesafede durduiunu bir miktar agrklaya-

bilir. Qiinkn onlar da toplum gibi bir ruhsal hastahir olana ig vermede,
komgu olmada ve gocuklanna bakrcr olabilmesinde toplumdan farkh
diigiinmemektedir. Bunlara neden olarak psikiyatristlerin ciddi dene-

yimleri olabilir. Ciddi ruhsal hastahir olan kiqilerdeki yeti yitimini gri-

ren ve onlarla hemen hemen her gtin kargrlagan hekim; kendi ozel
yaqanhsrnda o kiqilere bir miktar mesafe koyabilir. Aynca o hekimlerin
de toplumun bir iiyesi oldu$u ve geldiii toplumun bazr dinamiklerini
sergileyebilecef,i unutulmamahdrr.

Ruh sa$hir alanrnda gahqanlarm ruhsal hastah$r olanlara kargr tutum-
lanmn deierlendirildiii Avustralya'da yaprlan bir gahgma da 266

profesyonele ve toplumdan rastgele drnekleme ile 982 kigiye ulaqrl-
mrgtrr. Katrhmcrlara biri depresyon diieri gizofreni olan iki olgu orne$i
iizerinden tutumlarl ve prognoz agrsrndan diigiinceleri sorulmug, so-

nugta genel toplumla karqrlaqtrnldrirnda profesyonellerin prognoz ve

uzun donem sonug agrsrndan daha az iyimser olduiu bulunmuqtur.
Profesyonel grup olarak ifade edilen psikiyatrisler, psikiyatri hemgire-
leri, sosyal hizmet uzmanlarr, klinik psikologlar ve uiragr terapistlerinin
qizofreni tanrsr olan hastalann daha fazla ayrrmcrhia ve damgalamaya
maruz kalacaklarrm dtigtindiikleri saptanmrgtrr. Profesyonellerin Eo$u-
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nun toplumla kargrlaqtrnldrirnda prognoz agtsrndan neden bu denli

olumsuz drigiincelere sahip olduklarrnr kendi deneyimleri ve klinik
pratiklerine dayandrrdrklart g6zlemlenmigtir. Bu bailamda profesyo-

neller kendi tutumlarrnrn negatif olma eiiliminde olduiunu bilmeli ve

bunu hastalarrna yansrtmalarr durumunda, hastalarrn daha derinden

etkilenece$ini ve zaten qaresizlik di.igiinceleri olan bu krrrlgan kiqileri
daha da zor bir duruma sokabileceklerini ayrrmsamahdrr.

Saflrk hizmet sunumunda rahatsrzh$r olan kiqiler ilk olarak psiki-
yatristlerden baqka pratisyen hekimlerle de karqr karqtya gelmektedir.

Ulkemiz gibi ruh saihir alanrnda qahganlarrn sayrslnrn az oldu$u
toplumlarda sa$hk sisteminde pratisyen hekimlere de birqok sorumlu-

luk yiiklenmektedir. Onlarrn tutum ve sergiledikleri davrantqlar top-

lumsal bilinglenmeye daha fazla katkr sa$layabitir. Ote yandan geliq-

tirdikleri olumsuz tutumlar toplumu daha derinden etkileyebilir. Fas'ta

100 pratisyen hekimle yaprlan bir gahgmada %2'si psikiyatri hastalannt

deierlendirmeyi reddettiiini, hasta aiiteyse %35'i muayeneyi reddettik-

lerini, %95'i gocuklarrrun bir qizofreni hastasryla evlenmesini reddede-

ceklerini belirtmiglerdir.

Tiim bu bulgulardan hareketle bazr psikiyatristlerin de toplumda olan

damgalama eiilimini paylagtr$rm belirtebiliriz. Bu agamada ne yaprl-

masr gerektiii hakkrnda ijncelikle psikiyatristlerin diiqiinmesi gerek-

mektedir. Peki, ne yapllmah?

Giiniimr.izde insanlann tutumlarrm deiiqtirebilmenin en etkili yolu
halkr bilgilendirmektir ve bunun da ozellikle de kitle iletiqim araglarr ile

oldulu bilinmektedir. Kitle iletigim araglartm kullanarak kampanyalar

baqlahlabilir. Nitekim Diinya Psikiyatri Birliii tarafrndan yiiriitiilmekte
olan damgalamaya karqt miicadele kampanyasrna medya gticiiniln
daha etkin bir qekilde katrhmr sailanabilir. Popiiler dergi ve gazetelerde

makaleler yayrnlanarak halkr bilinglendirme giriqimlerinde bulunmak
da yararh bir girigim olabilir. Festivaller drizenlenip etkin gahgma

gruplarr olugturulabilir. Psikiyatrik hizmet birimleri ve dayamqma

dernekleri aracrhfi ile ruh saihir alamnda qahganlar ve hizmet alanlar

arasrndaki iligkilerin geligtirilmesi sailanabilir. Aileler ve hastalar, has-

tahk hakkrnda agrk olarak konugmak ve doktorlarr ile hastah$ konusun-

da tarhqmak iqin cesaretlendirilebilir. Toplum temelli hizmetler arthr lP
koruyucu hizmetlere yonelik politikalar geligtirilebilir. Efitim program-

lan diizenlenerek gizofreni ve tedavi segenekleri hakkrnda bilgilenme
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diizeyi artrr arak toplumun hastahir daha iyi anlayrp algrlamasr sailana-
bilir. Ozellikle oSetmen ve oirenciler iqin okullarda ruh saihir eiitimine
onem verilmeli hp fakiiltelerinde psikiyatri eiitimi gii:qlendirilmelidir.
Hayatlannda belki de ilk defa ruhsal hastahir olan kiqilerle kargrlaqacak

olan hekim adaylanna verilen e$itimde damgalamayla micadele konu-
sunda daha hassas davramlmasr, sorunlarla miicadelede geleceie daha

umutlu bakmamrza yol agabilir. Damgalamaya kargr yaprlan miicade-

lelerde bazr iilkelerde ytiz grildnriicii sonuglar ahndrgr goriilmektedir.
Yunanistan orneiinde ruh sa$h$r alamnda qahgan toplam 180 hemqire,

sosyal qahqmacr ve u$aqr terapistine gizofreni etiyolojisi ve tedavisi hak-
krnda e$itim verilmigtir. Ardrndan eStim oncesi ve sonrasr yapllan test-

lerin sonuglan deierlendirildiiinde, damgalamamn biiyiik oranda orta-
dan kalktrir saptanmrghr. Son olarak pratisyen hekimlere ruhsal hastahk-
lar ve ijzellikle de qizofreni konusunda iyi bir e$itim sa$lanmasryla bu
grubun tutumlau daha olumlu hale getirilmelidir. Toplumla iE iqe olan
bu hekim grubundaki ruhsal hastahklara yonelik olumlu driqiince ve

tutumlar topluma yansryacak ve toplumun tutumlannr do$rudan etkile-
yecektir.

Bu nedenle oncelikle psikiyatristler ve ruh saf,hf,r alanrnda gahganlar

damgalamamn hasta ve hasta yakrnlarrndaki olumsuz etkisini krrabil-
mek, onlan daha mutlu krlabilmek igin damgalama konusunda bilgile-
rini arthrmak ve damgalamaya kargr miicadelede etkin roller iistlenmek
zorundadrr. Bu gekilde hastalarrn tedavisine daha da fazla katkrda
bulunabiliriz.
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