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Genel girifl

Ruh sa¤l›¤› ve hastal›klar› hakk›nda bilgilendirme kitapç›klar› insanla-

r›n hissedifl, düflünüfl  ve davran›fl biçimlerinde bir tak›m fleylerin her za-

man oldu¤undan ve arzu edilenden farkl› olmas› durumunu ve bu du-

rumlarda nelerin, nas›l oldu¤unu ve neler yap›labilece¤i konular›nda sizi

ayd›nlatmay›, bilgilendirmeyi amaçlamaktad›r. Özellikle de göçmenlik

yaflant›s›n›n zorluklar› göz önüne al›nd›¤›nda yurt d›fl›nda yaflayan insan-

lar›n ruhsal ve sosyal durumlar› çeflitli tehlikelere daha fazla oranda aç›k-

t›r. O nedenle bu konularda bilgi sahibi olmak ruh sa¤l›¤›n›z› korumada

sizlere büyük ölçüde yard›mc› olacakt›r.

Psikolojik veya ruhsal durumumuz çevremizdeki herfleyle yak›ndan il-

gilidir. Onlar taraf›ndan etkilenir ve onlar› da etkiler.  Ruhsal durumu-

muz bedenimiz ve onun çal›flma flekliyle de çok yak›ndan ilgilidir. Ruh ve

beden bir bütün oldu¤u için birbirleriyle devaml› bir iletiflim ve etkileflim

içerisindedirler. Ruhsal durumumuzdaki huzurluluk veya nefle hali bede-

nimizin de kendisini iyi hissetmesine, rahat ve huzurlu olmas›na yol açar.

Ama ne yaz›k ki bu iliflki ve etkileflim olumsuzluk ve huzursuzluk durum-

lar› için de  geçerlidir. Moralimizin bozuklu¤u bedenimizin çal›flma ve

huzurunu da hemen olumsuz olarak etkileyebilir ve bir tak›m rahats›zl›k-

lara yol açabilir.

Ayn› flekilde ruhsal durumumuz ve dolay›s›yla da bedensel durumu-

muz da bizim d›fl›m›zdaki flartlar›n, durumlar›n, olaylar›n v.s. etkisi alt›n-

dad›r. Bizim d›fl›m›zdaki olaylar denildi¤inde geçmifl yaflant›m›z, bafl›m›z-

dan geçen olaylar, flimdiki yaflant›m›z, durumumuz ve gelece¤in bizdeki

etkilerini de söylemek istiyoruz.  Bu anlamda yaflad›¤›n›z her hangi bir

olay, ald›¤›n›z bir haber v.s. sizin ruhsal durumunuzu olumlu veya olum-

suz  olarak etkileyebilir. E¤er bu durum, olumsuzsa ve son zamanlarda  s›k
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s›k benzeri olumsuzluklar› yafl›yorsan›z bu olaylar sizin ruhunuzun  ve de

bedeninizin birlik ve bütünlü¤ünü, huzurlulu¤unu giderek artan  oranlar-

da etkileyecektir. Bu etkileme çeflitli flekillerde olabilir. ‹flte o zaman  afla-

¤›da anlataca¤›m›z ruhsal flikayetlerin  temelleri at›l›yor demektir. Üstelik

de bu durum gurbette yaflayan insanlar olarak bizlerin bafl›na gelirse etki-

si daha da fazla olabilmektedir. Zira bizim dil sorunumuz, uyum sorunu-

muz, ayr›mc›l›¤a u¤ramak gibi  sorunlar›m›z ve onlara karfl› çok az çözüm

olanaklar›m›z vard›r. Sosyal ve ekonomik sorunlar, iflsizlik, kuflak çat›flma-

s›, ev ve konut, gelir- gider sorunlar›, hastal›klar gibi di¤er faktörlerin et-

kisi alt›nda böylece kendimizi her geçen gün daha çok eziliyor  gibi hisse-

debiliriz. Bu durumlarda bizler yerli halktan daha fazla ruhsal hastal›kla-

ra yakalanma riski tafl›r ve yukar›da da de¤inildi¤i gibi  ço¤umuz de¤iflik

flekillerde tepkiler verir ve de¤iflik hastal›klar oluflturabiliriz.Bu hastal›klar-

dan kurtulmak yerli halka göre daha da uzun sürebilir. Bu anlamda size

zor günlerinizde yard›mc› olmas› aç›s›ndan ve sizleri bilgilendirmek ama-

c›yla s›k rastlanan baz› rahats›zl›klarla ilgili sekiz de¤iflik kitapç›k haz›rla-

d›k. Elinizdeki dördüncü kitapç›k olan ‘Psikozlar’ adl› kitapç›k yan›nda

afla¤›da adlar› yaz›l› di¤er 7 kitapç›ktan da yararlanabilirsiniz. 

1- Depresyon flikayetleri

2- Korku flikayetleri

3- Bedensel a¤r›lar ve sinirsel gerginlikler(Psiko-somatik rahats›zl›klar)

4- Psikozlar

5- Yeme bozukluklar›

6- Kiflilik ve karakter sorunlar›

7- Ba¤›ml›l›k ve al›flkanl›k yapan maddelerle ilgili sorunlar

8- Efller aras›  ve cinsellikle ilgili sorunlar

Bu kitapç›klar›n amac› sizleri ruh sa¤l›¤› ve hastal›klar› konusunda bil-

gilendirerek sizde veya çevrenizdeki kifliler de olabilecek bu tür rahats›z-

l›klar›n daha kolay fark›na var›p, erken bir flekilde saptamada bulunup ve

teflhis koyarak gere¤ini yapman›za yard›mc› olmakt›r.

Hastal›klar› saptama ve onlarla bafl etmeye çal›flma bir süreçtir. Bu du-

rumlarda kiflinin önce kendi kendine yapaca¤› baz› fleyler olacakt›r. Daha

sonrada  kifli, kendi kendine çözemedi¤i sorunlar› ve belli bir süredir de-
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vam eden rahats›zl›klar› için  bilinçli olarak yard›m almak çabas›na gir-

melidir. Bu herkeste rastlanabilecek rahats›zl›klardan salt ruhsal rahats›z-

l›k oldu¤u için utan›p, çekinmenin kifliye yarar› olmayaca¤› gibi, zarar› da

olabilir. Bu anlamda unutmay›n›z ki erken teflhis sadece kanseri de¤il bir

çok ruhsal hastal›¤› da önler. Bu kitapç›klarda anlat›lan rahats›zl›klar›n

sizde olmas› durumunda size önerilen yöntemleri uygulamak yan›nda

duruma göre ev doktorunuza giderek onun sizdeki rahats›zl›ktan haber-

dar olmas›n› da sa¤laman›zda yarar vard›r.  Ev doktorunuz veya siz gerek

gördü¤ünüzde bu konular›n uzman› olan GGZ/Riagg  denilen ‘ Ruh sa¤-

l›¤› ve hastal›klar› merkezi’ ne yollanman›z› sa¤layabilir ve buradaki uz-

manlardan gerekli yard›m› alabilirsiniz. Sizlere sunulan bu kitapç›klardan

iyi bir flekilde yararlanman›z›, sa¤l›¤›n›z› daha iyi koruma ve geri kazan-

man›z› dileriz.

Murat Can, Psikoterapist

GGZ Midden Brabant Tilburg

Nisan 2003
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Ruhsal hastal›klar›n en a¤›r türlerinin bafl›nda gelen bu hastal›kta kifli-
nin gerçekle ba¤lant›s› kaybolmufltur. Eski tabirle ak›l hastas› da denilen
bu kifliler çevreye ve topluma uyum sa¤layamaz olmufllard›r.  Bunlar ken-
di yaratt›klar› hasta dünyalar›nda gerçeklerden uzak olarak yaflarlar. T›p
dilinde Psikotik hastal›k denilen bu rahats›zl›kta  en önemli belirtilerden
birisi bu kiflilerdeki alg› bozukluklar› yani sanr›lar, halisünasyonlar ve dü-
flünce bozukluklar› yani sabuklama ve hezeyanlard›r. Kifli bu gerçek ve
mant›k d›fl› inanç ve düflünceleri çerçevesinde gerçekte olmayan baz› fley-
leri duydu¤unu, gördü¤ünü ve hissetti¤ini belirtmektedir.

Psikotik rahats›zl›klar›n en somutlaflt›¤› önemli bir hastal›k türü fiizof-
renidir. fiizofreninin karfl›l›¤› ruhsal yaflamda bölünme, parçalanma ve ya-
r›lmad›r. Bu durumda kiflinin gerçekle ba¤lant›s› büyük ölçüde kopmufl-
tur. Araflt›rmalara göre bu insanlar›n toplumdaki miktar› yüzde bir-iki ka-
dard›r.

fiizofreninin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak bedensel, ruh-
sal ve toplumsal nedenlerin önemli bir rol üstlendi¤i bilinmektedir. Be-
densel nedenler aras›nda kal›t›m yani irsi özellikler çok önemli yer tutar.

fiizofreni genel olarak gençlik ça¤›nda bafllar ve k›sa bir zamanda geli-
flebilece¤i gibi, çok sinsi ve yavafl olarak ta geliflebilir. Sinsi ve yavafl geli-
flen flizofreninin bafllang›ç belirtileri flunlar olabilir.
- Duygulan›mda yani coflku da inifl- ç›k›fllar ve çabuk de¤iflmelerdir.
- Uykusuzluk ve korkunç rüyalarla dolu uyku bozuklu¤u söz konusudur
- Nedensiz korku ve ürküntüler vard›r
- Çevreyle ba¤lant› ve iliflkinin azalmas›, bozulmas› söz konusudur
- Kiflinin göstermeye bafllad›¤› ancak  kiflinin kendisine ve çevresine ya-

banc›, al›fl›lmam›fl, flaflk›nl›k uyand›ran, yad›rganan davran›fl, tutum ve
eylemler vard›r.
Zaman ilerledikçe bu belirtilere flu belirtiler de eklenir: Baflar›s›zl›k,

PS‹KOZLAR
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uyumsuzluk, tedirginlik, zaman zaman ortaya ç›kan durgunluk, ilgisizlik
ya da afl›r› kayg›, s›k›nt› ve taflk›nl›k nöbetleri. Kiflinin duygusal tepkile-
rinde azalma, donukluk, so¤ukluk görülür. Bazen da anlams›z, nedensiz
kayg› ve panikler oluflabilir. Kifli benli¤i parçalan›yormufl ve dünyas› y›k›-
l›yormufl gibi  hissetti¤inden dolay› baz› anlams›z ve uygunsuz a¤lamalar,
gülmeler, taflk›nl›k ve sald›rganl›klar gösterir. Kiflinin düflünce biçimi bo-
zulmufl olup düflünce ve konuflmalarda duraksamalar ve tutukluklar var-
d›r. Kifli kelime ve sözcüklere baflka anlamlar verir, bir kaç sözcükten par-
çalar yada bir kaç kelimeyi bir araya getirerek kendine göre yeni kelime-
ler üretir. Yukar›da da genel olarak de¤inildi¤i gibi kiflinin düflüncelerinin
içeri¤i de bozuktur. Saplant›l›, tak›nt›l› düflünce biçimi ya da gerçek d›fl›
düflünceler, sabuklamalar görülür. Sabuklamalar›n içeri¤i genelde beden-
sel, cinsel, büyüklük, küçüklük, düflmanl›k gibi konularla ilgilidir. Kifli
kolayl›kla düflüncelerinin onun kula¤›na söylendi¤ini ya da düflünceleri-
nin baflkalar› taraf›ndan okundu¤unu, çal›nd›¤›n› veya uzaktan etkilenil-
di¤ini düflünür.

Bunlar›n yan›nda kiflinin davran›fl ve hareketlerinde de baz› bozukluk-
lar söz konusudur. Kiflide donakal›m ve balmumulaflma/ mumyalaflma ya-
ni saatlerce k›p›rdamadan donmufl gibi oturma, basmakal›p ve yapmac›k
hareketler görülür. Baz› durumlarda kifli önceden de kestirilemeyecek bir
flekilde sald›rgan tav›rlar ortaya koyabilir. Davran›fllar›n›n yan› s›ra kiflinin
konuflmalar›n›n da içeri¤i bozulmufl ve anlams›zlaflm›flt›r. Kelime salatas›
gibi birbirleriyle ba¤lant›s›z ve anlams›z, tutars›z  cümleler kurar. Genel-
de  konudan konuya atlar ve bazen da bir konu hakk›nda çok ayr›nt›l› ko-
nuflur.

fiizofrenik belirtilerde inifller ve ç›k›fllar söz konusudur. Kifli bir süre
devaml› panik içinde ve da¤›tm›fl gibi görünürken ve onunla iliflki kurmak
imkans›z iken, bazen de gayet  sakin ve sabit olabilir. 

fiizofreni hastal›¤›n›n kendi içinde basit, hebefrenik, katatonik ve pa-
ranoyak gibi baz› çeflitleri vard›r. fiimdi de çok k›sa olarak bunlar›n özel-
liklerine de¤inilecektir.

Basit tepki: Bu durumda kiflinin d›fl dünyayla ilgi  ve ba¤lant›s› azal-
m›fl, insan iliflkileri k›s›rlaflm›flt›r. Kifli temizli¤e ve d›fl görünüflüne önem
gösteremez olmufltur. Duyumsamazl›k ve ilgisizlik hat safhadad›r. Sabuk-
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lama ve sanr›lar yoktur.

Hebefrenik tepki: Kifli içinde bulunulan durumla uyuflmayan tepki-
ler verir. Çocuksu ve tekrarl› davran›fllar, garip sabuklamalar, nedensiz
gülmeler ve k›k›rdamalar söz konusudur.

Katatonik tepki: Konuflma ve hareket davran›fllar›n tümden ketlen-
mesi/ kilitlenmesi,  donukluk söz konusudur. Kifli robot gibidir. Baz› du-
rumlarda tam tersi durum söz konusu olup kiflide afl›r› etkinlik söz konu-
su olabilir.

Paranoyak tepki: Genel bir kuflkuculukla birlikte, çeflitli sabuklama-
lar ve sanr›lar söz konusudur. Bu durumlarda kifli kendisinin üstün oldu-
¤unu ve çevrenin de düflmanca oldu¤unu düflünür. Bunun sonucu olarak
kifli kendisinin çok  büyük ve önemli bir insan oldu¤unu sanar ve öyle
davran›r. Baz›lar› da bunun sonucu olarak kendilerinin gizli servislerce ta-
kip edildi¤ini vesaire düflünür. Bunun yan›nda  kiflinin hezeyan ve sabuk-
lamalar› aflk, zenginlik, icatlar, dini konular, kuflkuculuk, dava ve hak id-
dias› gibi konularla da ilgili olabilir.

fiimdi de bu konuyla ilgili bir kaç önemli noktaya de¤inilecektir. fiizof-
renik hastalar›n çocuklar›n›n da öyle olaca¤›na dair bir kural yoktur. An-
cak öte yandan bu kiflilerin çocuklar›nda bu rahats›zl›¤›n olma rizki de ol-
dukça yüksektir.

Bu konuda bilinmesi gereken önemli bir baflka fleyde bu kiflilerin
önemli ve h›rpalay›c› olaylarla karfl›laflmas› durumunda kiflinin psikotik
nöbetlere yakalanma ihtimali de yüksektir.

Bu analamda bu kifliler aras›nda yüzde on oran›nda sonu ölümle son-
lanan intihar giriflimleri söz konusudur.

Baflka önemli bir konuda baz› kiflilerin bu tür psikotik nöbetleri belki
de hayatlar›nda sadece bir kere yaflamak durumunda olabilirler.

Ayr›ca  psikotik belirtiler baz› uyuflturucu madde kullan›m›na ba¤l›
olarak ta ortaya ç›kabilir.
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Psikotik hastalar›n önemli bir özelli¤i hastal›klar›n› kabul etmemeleri-
dir. Doktor veya hastaneye gitmek istemezler ve genelde zorla da götürü-
lemezler. Çeflitli hezeyanlar›n etkisi alt›nda sald›rgan davran›fllara girmesi,
cinayet ifllemesi, kendine, çevreye  ve kamu düzenine tehlike oluflturmas›
gayet mümkündür. Bu kiflilerin hastal›k teflhisi bazende bu tür suçlar› ifl-
ledikten sonra konulabilmektedir. 

TEDAV‹ fiEKL‹

Bu tür hastal›klar›n tedavisinde biyolojik,  ruhsal ve toplumsal tedavi
yol ve yöntemleri kullan›l›r. Tedavi genelde uzun sürer ve baflta hasta ya-
k›nlar›n›n sab›r ve sebatleri gerekir.

Bu hastal›¤›n tedavisinde çok önemli iki faktör söz konusudur. Birisi
ilaç tedavisi di¤eri de uygun bir çevredir.

Psikotik hastal›klara verilen ilaçlara anti-psikotikler veya nöroleptik
ilaçlar denir. ‹laçlar kiflinin gösterdi¤i belirtilerin azalmas› ve giderek kay-
bolmas›n› ve de kiflinin sakinleflmesini sa¤lamak amac›yla kullan›l›r. Bil-
mekte yarar vard›r ki bu ilaçlar hastal›¤› tedavi etmekten çok bu olumsuz
belirtileri ortadan kald›r›r. Hastal›k sürdü¤ü sürece de ilaçlar›n kullan›l-
mas› gerekir. Psikotiklerin tedavisinde aylarca ilaç kullanmak gerekirken,
flizofreni de duruma göre  gerekirse y›llarca ilaç kullanmak gerekebilir. O
nedenle bu tür durumlarda gerekirse haftal›k veya ayl›k i¤neler de verile-
bilir. ‹laç tedavisinde ilaçlar hemen etkisini gösterecek diye bir kural yok-
tur. Bazen haftalarca beklemek gerekebilir. Ancak yine de ilac›n düzenli
olarak al›nmas› gerekir. ‹laç yard›m etmeye bafllad›ktan bir süre sonra ki-
fli kendini iyileflmifl gibi hissetse de yine de belli bir süre daha ilaçlar›n dü-
zenli olarak kullan›lmas› gerekmektedir.

Günümüzde tedavi çerçevesinde yeni nesil haplar veya i¤neler sayesin-
de çok önemli geliflmeler sa¤lanabilmektedir. Ayr›ca ender de olsa elektro
flok tedaviside kullan›lan bir yöntemdir.

‹laç tedavisi en önemli yöntem oldu¤u için flimdi de k›saca bunlar›n
yan etkileri ne de¤inilecektir.

Bu rahats›zl›kta kullan›lan ilaçlar›n olumlu bir çok özelliklerine karfl›n
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ne yaz›kki bir tak›m yan etkileri de söz konusudur. Bunlardan en s›k rast-
lananlar› flunlard›r: Uyuflukluk ve uykululuk hali, hissizlik, erkeklerde
kendini genelde geç boflalmayla gösteren cinsel sorunlar ve kad›nlarda
adetlerle ilgili baz› sorunlar, tükürük salg›s›n›n artmas› veya a¤›z kurulu-
¤u ve baz› hareket bozukluklar›. Hareket ve davran›fl bozukluklar› kendi-
ni flu flekillerde gösterebilir: kaslarda çekilmeler, sertleflmeler, titreme, yüz
ve boyun kaslar›nda ani kas›lmalar ve di¤er davran›fl huzursuzluklar›d›r. 

Kiflinin bu  yan etkilerden dolay› korkarak ilaçlar› de¤ifltirmesi veya
durdurmas› yanl›fl olur. Doktor ya ilac›n dozunu yeniden ayarlayarak ve-
ya bu yan etkilere karfl› baflka ilaçlar da vererek rahats›zl›klar›n yok ol-
mas›n› sa¤layabilir. Bu belirtilerin yan›nda uzun süre ilaç kullanmaya ba¤-
l› olarak ta baz› yan etkiler ortaya ç›kabilir. Bunlar da istem d›fl› ve düzen-
siz hareketler, s›kl›kla yüzde çi¤neme hareketleri, dil kas›lmas› ve donuk
yüz ifadeleridir.

‹lac›n yan› s›ra  yine onun kadar önemli olan bir baflka etkende kiflinin
içinde bulundu¤u ortamd›r. Bu kifliler için anlay›fll› ve destekleyici bir
çevrenin yaflamsal önemi vard›r. Bu kiflilerin kafalar›n› fazla yoracaklar›
konu ve sorunlar›n›n olmamas› gerekmekte ve de yeterince de dinlenecek
olanaklar›n›n olmas› gerekmektedir. Örne¤in nedeni ne olursa olsun bir
kaç gece uykusuz kalmalar› onlara ve çevrelerine ço¤a patlayabilir. Onun
için bu kiflilerin çevresindekilere büyük ifller düflmektedir. Ayr›ca bu
kiflilerin kendilerini tehdit eden, moral bozan, yüksek beklentileri olan,
tenkit eden, zorlayan, kabul etmeyen ortamlarda dengelerinin bozulmas›
ihtimali de çok yüksektir.

Bunlar›n tam tersi olarak onlar› kollayan, ve onlara bak›p, gözeten,
destekleyen, sosyal destekler veren ve onlar› yönlendiren çevrelere ihtiyaç-
lar› vard›r. Bu ortamlarda ilaçlar›n› da düzenli olarak kullanarak sorunsuz
bir flekilde yaflama olas›l›¤› oldukça yüksektir.

Bu kiflilerin Resmi kurumlarda tedavileri s›ras›nda Ruhsal olarak, aç›k-
lay›c›, destekleyici, yap›c› ve yol gösterici ve genelde iç görü kazand›r›c›
yöntemler kullan›l›r.

Toplumsal tedaviyle de hastan›n topluma yeniden dönüflü ve



uyumunu sa¤lamaya yönelik çal›flmalar yap›l›r. Kiflinin yeti ve yetenek-
lerini, becerilerini bulup gelifltirmek ve hastal›¤›na ra¤men yaflam›n belli
bir plan ve program çerçevesinde  yürütülmesi amaçlan›r.

Bu  konuda unutulmamas› gereken en önemli fley bu hastal›¤›n ciddi
oldu¤u ve en k›sa zamanda  kiflinin bir doktora görünmesi ve de büyük
bir ihtimalle de ilaç kullanma zorunlu¤udur. Bu flekilde kifli yaflam›n›
büyük oranda normal bir flekilde sürdürebilir.
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