Şizofrenlerde Cinsel Ya şam, Aile Planlamas ı ve
Sterilizasyon
Meltem EFE SEVİM *, Salih Yaşar ÖZDEN **, Ferah VED İ
ÖZET

pe
cy

a

Cinsellik ya şam ı n en önemli parçalar ından birisi olup, yaşamın ölüme karşı çıkışı ve hayatı n kalitesini artıran
bir durundtrr. Çocuk, cinsel aktivitenin amac ı yada istenmeyen yan etkisi olabilir. Bu ba ğlamda kontrasepsiyon
daha kaliteli bir cinsel ya şam olanağı sağlayabilmektedir. Şizofrenlerin hiposeksüel olduklarına dair kan ıtlara
karşı n, psikotik hastaların cinsel yaşamların ın olduğu da bir gerçektir. Yap ılan çalışmalar hastaları n daha çok
kaotik bir cinsel ya şamların ı n olduğunu gösterse de şizofreniye özgü primer yap ısal bir bozukluk saptanmaoluşu•. Yap ı lan çalışmalarda kadın hastaların cinsel akt s ırası nda yeterli kontrasepsiyon uygula ınadığı ; cinsel
bi•likteliklerinde. muhakeme bozuklu ğu, davran ış bozukluğu!, cinsel ilişkiye zorlanma, tecavüz, bir şeyin karşı lığı cinsel aktivitede bulunma gibi nedenlerin olduğu bulunmuştur. Bunların sonucu abortus, veneryan hastalıklar, planlanmayan ve istenmeyen gebelikle• görülür. Hamilelik, hastay ı ve hastalığın seyrini olumsuz etkiler.
Doğacak çocuğun ebeveynin hastal ığından etkileneceği aşika•dır. Bu etkilenmede pek çok faktör rol oynamaktadı •. Tüm bunlar dü şünüldüğünde kontrasepsiyon, sterilizasyon ve eti ğin rolü ve önemi ortaya ç ıkmaktadı r.
Dünyada etik açıdan cinsellik, ebeveynlik, kontrasepsiyon ve sterilizasyon konusunda fikir birli ği yoktur. Şizof•enle•de cinsellik, kontrasepsiyon, ebeveynlik, sterilizasyon ve etik konusunda yap ı lm ış çok az çalışman ı n varlığı . hastalar ın bu konuda kendilerini bilgilendiren psikiyat•istle•in çok az oldu ğundan yakunnalan gibi sebeplerle but konuyu tekrar hat ırlayıp, pratik hayata aktarabilmek için bu deneme yap ılmıştır.
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SUMMARY

Sexuality is one of the most impo•tant aspects of human l ıfe, and it is a condition which defies death and inc•eases the quality of life. The child may be the object of the sexual activity o• an unwanted side-ellectin this
connection, contraception may offe• a mo•e qualified possibility of sexual life. Although there are some convictions that schizoph•enics are hyposexual, it can not be ove•loaked that psychotic patients do have sexual lives. A
primary st•uctural disturbance specific to schizoph•enia has not been established, although the studies carried
out show that these patients have mostly chaotic sexual lives. In these st ııdies the following are seen frequently:
jemale patients not having efficient contraception, disturbance of judgment,disturbance of behaviour, to be the
subject of fo•ceful sexual intercourse, rape,sexual activity in ı•urn fo• something. As a consequence, there have
been abortions, venereal diseases, and unplanned and unwanted pregnancies. Pregnancy affects the patient and
the course of the disease unfavourably. It is obvious that the unborn child will be affected by the disease of his
ol- her parents. A va•iety of factors Alay a role ili this condition. When all these are considered, the role and
importance of contraception, sterilization, and ethics become obvious. There is no worldwide consensus regarding the ethics on the subjects of sexuality, contraception, pa•enthood, and sterilization .for the schizophrenics,
and the complaints of patients that there are so few psychiatnists to inform them on these subjects have caused
this stı«ly to be ca ı•ied out to remind this problem to these inte•ested and to •ealize the pnactical aspects of the
subject.
Key words: Schizophrenia, contraception, ste•ilization, sexuality
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Ci ıı sellik

bağlı oluşan cinsel işlev bozukluklar ı ve seretonindopamin düzeylerindeki de ğ iş iklikler say ı labilir

Psikotik hastalar ı n cinsel yaşamları olduğu şüphesizdir. Çoğ u klinisyenin kronik şizofrenlerin hiposeksüel olduklar ı na dair inançlar ına karşı n, yapıları
çal ışmalar bu hastalar ın daha çok kaötik bir cinsel
ya ş amları oldu ğunu göstermektedir. Ş izofreniye
özgü, primer yap ı sal bir bozukluk saptanmam ışt ı r
(41) Psikotik hastalarda cinsel istek ve aktivite hastal ığı n baş lang ı ç evresinde artabilmektedir. Hastalığı n kronikle şmesi ile azalabilir ve normal seviyelerin alt ı na iner. Hastalarm,normal popülasyona k ıyasla çok daha az fiziki ve emosyonel doyun ıa ulaşfiklan bildirilmektedir ( 3 Erkek hastalarda genelde
sabit olmas ı na karşı n baz ı kadı n şizofrenlerin seksüel aktivitelerinde dalgalanmalar görülmektedir.
Aşı rı bir cinsel aktivite döneminin ard ından hiç seksüel aktiviteni ıı olmadığı aylar gelebilir. Baz ı kad ı n
ş izofrenlerin seksüel aktivitelerindeki azalman ı n,
isteksizlikten çok sosyal beceri eksikli ğinden kaynakland ığı düş ünülmektedir.

(8,14,25) .

a

).

Serotonin cinsel davran ış üzerinde inhibisyon, dopanı in ise stimülasyon yapmaktad ır. Psikoz tedavisinde kullan ı lan nöroleptikler de dopamin ve serotonin
yolakları üzerinden etki etmektedir. Nöroleptiklerin
antikolinerjik yan etkileri ereksiyon ve lubrikasyon
problemleri, oc-adrenerjik blokaj ise ejekulasyon ve
orgazm bozukluklar ı na neden olmaktad ır. Fakat ilaca bağlı cinsel i şlev bozuklukların ın genelde spontan olarak çözüldü ğ ü görülmektedir. Bu olay şizofrenlerde tolerans düzeyinin daha yüksek oldu ğunu
dü ş ündürmektedir ( 7). Seksüel aktif şizofrenlerde,
cinsel obsesyonlar, hiperseksüalite, uygunsuz seksüel yarg ı ve davran ışlar gibi de ğişiklikleri hastal ığı n dekompansasyonunu gösteren en erken belirtiler
arasında görülebilir.

pe
cy

Kronik psikotik hastalar ın cinsel davran ış biçimini
aç ı klamaya yönelik birkaç hipotez vard ır. Bu hipotezler ş unlardı r:

Kronik kadı n hastalar ile yap ı lan kontrollü çal ışmalarda, hastaların çoğ unun cinsel yönden aktif oldukları , düzenli kontrasepsiyon kullan ım oran ı n ın çok
düşük oldu ğu ve abortus endüksiyonunun veya çocu ğun bakım için başkaları na verilmesinin sı k görüldüğ ü ve hamilelik döneminde s ıkl ıkla ş iddete
maruz kald ıklar ı gösterilmiş tir. Psikotik hastaların
bir kısmı dü şünce bozuklu ğu, tecavüz, para, uyu şturucu madde ve kalacak yer kar şılığı nda cinsel ilişkide bulunma gibi nedenlerden dolay ı pekçok partnerlerle cinsel iliş kiye girmektedir. Bu da hastalar ı veneryal hastal ıklar ve A İDS açı s ından yüksek risk
altı ndaki grubuna sokmaktad ı r. HİV pozitif kadınlarda virusun fötusa geçme riskinin % 30 oldu ğu düş ünülmektedir. Bundan dolay ı bu kadı nlara mutlaka
prenatal Hİ V testi uygulanmal ıdır ( 0,12,18,27) .

• Yap ısal görti şe göre seksüel davran ış kalıbı hastalı ğı n ilk, çekirdek safhas ında ortaya ç ıkm ıştır. Gerçek
disinhibisyonun, perversiyonlarm veya aseksüalitenin pek görülmemesi bu görü şün de ğerini dü ş ürmektedir.
• Cinsel davran ış kal ıb ı , hastal ığa sekonder olarak
değ i şmektedir. Çal ışmalar, otizm, sosyal geri çekilıııe ve sosyal beceri eksikli ğinin hastan ın cinsel davran ış lar ı nı direkt olarak etkiledi ğini göstermektedir.
• Medikal ve sosyokültürel bariyer: Ş izofren hastalar
tipik olarak ya koruyucu bir çevrede ya şadıkların-dan
cinsel aktiviteleri bask ı lanmaktad ı r veya hapishane,
i ş sizlik gibi sosyal aç ıdan baskı lanm ış bir tır-tanıda
ya ş ad ı klanndan do ğal olarak doyurucu ya-k ınlıklar
kuramamaktad ırlar. Primitif, regresif, rep-resif ve
çoğ unlukla sönı ürtieti ili şkilerin olduğu bir ortamda
karşı lı kl ı doyum sa ğlayan bir cinsel ilişki-nin kurulmas ı ve sürdürülmesi beklenemez. (41) .
Cinsel aktivitedeki azalma nedenleri aras ı nda düş ünce bozukluklar ı , regresyon, uzun süreli hospitalizasyona ba ğl ı desosyalizasyon, kültüre ve imanca
ba ğ l ı nedenler, motivasyonel defisitier, ilaçlara

Psikiyatri hastanelerinde yatan hastalar ın zaman zaman birbiriyle cinsel ili ş kiye girdikleri bilinmesine
karşı n, güvenilir oran tespiti mümkün olamamaktadır. Bu davran ış literatürde psikolojik ve dinamik
açıdan;
sağlı k ekibinin beklentilerine kar şı gelmek,
erkekte ı naskulen kimlik gösterisi,
•-■ seksüel aktivite arac ılığı ile agresyon dış a vurumu,
ıı+ bağıml ı lık ihtiyac ın ı karşılama,
yalnı zl ı k, boşluk ve can s ıkı ntı sı gibi duyguları n
telafisi
5
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•> hezeyan ve hallüsinasyonlara cevap ve
• > terapiste kar şı duyulan transferans ın dışa vurumu
şeklinde yorumlanmaktad ır (7 ).
İlişki sonrası reddedilme hastalarda dekompanzasyona ve hatta suiside neden olabilmektedir. Yatan
hastalar aras ında olan cinsel ili şki ego parçalanması
psikotik reaksiyon, ba ğımsızlık isteğinde ve olgunlaşmada azalmaya sebep olabilir. Tüm bunlar iki
kişi aras ında emosyonel sembiyozun nedeni olabilmektedir (7) .
Zaman zaman görülen homoseksüel aktiviteler ise
bastırılmış homoseksüel istekten çok samimiyetten
kaçma ve ilgi yetersizli ğini yadsıma şeklinde açıklanmaktad ır
Günümüzde, yatarak tedaviden
çok, sosyal uyumun daha fazla olacağı ayaktan tedavi şekline doğru kayması, hastaların hastane dışında
daha fazla cinsel partnere ula şabilmesine neden olabilmektedir. Bu da aile planlamas ının önemi ve ciddiyetini bir kez daha ortaya koymaktad ır. Şizofren
kadınlar için çocuk bakımı ndan kaynaklanan stres
hamilelik veya do ğumun kendisinden çok daha
zararlıdır ( 1,6,17).

agresif bir şekilde ifade edilen ambivalan duygulardan ve yadsıma mekanizmasını aşırı kullanmalarından dolayı effektif olmadığı düşünülmektedir. İstem'eden hamile kalan kad ınların tutumunu açıklamaya çalışan 3 hipotez geli ştirilmiştir:
1. Kadın, hastalığını kadere veya e şinin kendisini
ihmaline bağlamakta ve a şırı bağımlılık ihtiyac ı
duymaktadır. Bu ihtiyacı karşılanmayınca çaresiz,
kendine muhtaç bir çocuk do ğurarak kendi ihtiyac ını ona projekte etmektedir.
2. Çözülmemiş pasif agresif ihtiyaçlar ı erkeklere
karşı ambivalans gelişimine neden olmaktad ır. Hamilelik ile kadın hem kendisini, hem de erkeği istemediği bir evliliğe bağlı tutarak cezaland ırmaktadır.
Bu tür ambivalan duygular evde çeki şmelere sebep
olmakta ve efektif bir şekilde kontrasepsiyonun
planlanmasını önleyebilmektedir.

a

( 413 ).
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3. Yadsıma mekanizmasının aşırı kullanılması kadının neden-sonuç ili şkisini görmesini önlemektedir.
Bu durum o anda cinsel ili şkide bulunduğunu veya
bulunmak üzere oldu ğunun farkında olmasını engelleyebilmektedir.

Şizofrenlerde evlenme oran ı genel toplumdan düşük, evli şizofrenlerde ise doğum oranı yüksek bulunmu ştur. Kontrolsüz üreme sonuçlar ı aras ında
istenmeyen sevilmeyen, gayri me şru çocuklar, fakirliğin artması ve daimileşmesi, post partum psikoz ve
aşırı nüfus artışı görülmektedir
Karl Menninger: "Bir psikiyatrist aç ısından kontrasepsiyonun
iyi bilinmesi ve uygun dan ışmanlığın verilmesinin
asıl nedeni erişkinin iyiliği değil, çocuğun iyiliği olmalıdır. Hiç bir şeyin sonucu bir çocu ğun istenmediğini fark etmesi kadar önemli ve trajik de ğildir"
sözü de bu gerçe ği ifade etmektedir
( 1,37 ).

( 38 ).

Kontrasepsiyon:

Kronik psikotik hastalarda cinsel ili şkiye zorlanma,
tecavüz, kalacak yer, para veya madde kar şılığında
cinsel ilişkiye girme, muhakeme bozuklu ğu ve davranış bozukluğu nedeniyle cinsel aktivitede bulunma sık görüldüğünden, bunların sonucu olarak abortus, veneryan hastal ıklar planlanmayan ve istenmeyen ebeveynlikler s ık görülmektedir
( 15 ).

Hastaların, otistik yaşam şekilleri ve kullandıkları
nöroleptikler dikkate al ınarak uzun zaman fertilitelerinin dü ş ük oldu ğu zannedilmi ş tir. Fakat
1970'de Stevens'in, 1992'de Lane'in yapt ığı araştırmalar da da bulundu ğu gibi genel populasyonla
aralarında fark olmadığı bugün bilinmektedir
( 9).

Yapılan çalışmalar kadın hastaların çoğunun cinsel
açıdan aktif olduklarını, yeterli kontrasepsiyon uygulamadıklarını veya uygulayamad ıklarını , canlı
doğum yapanların yarısının, çocuklarının bakımını
başkalarına devretmek zorunda kald ıklarını göstermektedir ( 16,21,25).
Akı l hastalarını n, kontrasepsiyon uygulamalarının
aşırı bağımlılık ihtiyaçlarından, erkeklere kar şı pasif
6

Ebeveynlik:
Hamilelik ve postpartum dönem, emosyonel stresin,
dolayısıyla ruhsal bozukluk potansiyelin en yüksek
olduğu dönemdir. Ruhsal bozukluk belirtilerinden
emosyonel hassasiyet, labilite, anksiyete ve depressif duygudurum hamilelikte ve postpartum dönemde
sık görülmektedir. McNeil T. F. ve ark.'n ın (1984)
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yaptıkları araştırmada hamile şizofren kadınları n % 82'sinde psikolojik problemler görülmesine
karşın sağlıklı hamile kadınlardan olu şan kontrol
grubunda bu oran % 14 olarak tespit edilmi ştir. Bu
dönemde nörotik semptomlar da artma olabilmekteDoğum sonras ı ilk ayda psikotik atakla
dir
hastaneye yatma riskinin do ğum öncesi son 2 yıllık
döneme göre 20 kat daha fazla oldu ğunu ileri süren
çalış malar mevcuttur. Östrojenler SSS'de monoaminerjik ve özellikle de dopaminerjik nörtransmitter
sistemlerini modüle etmektedir. Hamilelikte görülen, seks steroid hormonunun hı zlı düşüşünün predispose kadı nlarda psikozu presipite etti ği düşünülmektedir (141) Retrospektif çalışmalarda, emosyonel bozuklukların en sık görüldüğü dönem postpartum periyod olarak tan ımlanmıştır. Ancak hamileliğin ilk 6 ayında hastalık görülme oran ının diğer
dönemlerden 3-4 kat daha fazla oldu ğunu bildiren
çal ış malar da mevcuttur. Isveç'te McNeil ve ark.
tarafından bu konuda yapılmış olan tek prospektif
çalış mada ise kronik psikotik hastalar ın % 58'inde
hamilelik döneminde aktif ruhsal bozukluk belirti
leri bildirilmi ştir. Davidson ve ark. yapt ıkları bir
follow up çal ış mada postpartum dönemi psikoz
alevlenmelerinin oldukca malign seyretti ğini, suisid,
homosid ve infantisid davran ışları görüldü ğünü
tespit etmişler
( 27 )

( 23,27) .

( 13) .

Freud, bebek-anne ili şkisinin hayatı n daha sonraki
sevgi bağlarını n temelini oluşturduğunu ifade etmiştir. Bowlby de, bebe ğin sıcak ilişki ihtiyacının, beslenme ve koruma gibi temel ihtiyaçlar aras ında olduğunu vurgulamıştır. Bebeğin annesine karşı geliştirdiği bağlılık "attachment" terimi ile tammlanmaktadı r. Anne bebek aras ındaki ilişki bozukluğu
çocuğun erişkin yaşamı nda ciddi psikopatoloji geliş mesi için predisposan faktör te şkil etmektedir
( 32) .

a

.

ğun bireyselle şmesinin önemine daha az inand ıklarını ve genelde çocuk bak ımı ile ilgili ambivalan
duygularını inkar ettiklerini tespit edilmi ştir. Bu kadınlarda görülen davran ış bozukluğ u, annelik, e ş ,
arkadaşlık ve komşuluk rolünde ve kendi ebeveynlerine karşı evlatlık rolünü de kapsayan sosyal uyum
yetersizli ği ile bağlantılı dır. Aile sorumlulu ğu çoğ unlukla hastalann sosyal rehabilitasyonu yolunda
engel teş kil etmektedir
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Bir ebeveynin epizodik olarak hastaneye yatmas ı,
diğerinin de bo şanma veya ayr ı yaş ama nedeniyle
olmaması, çocuklann ruh sa ğlığını olumsuz etkileyebilir. Psikotik annelerin çocuklar ında tespit edilen
yüksek yatkınlı k nedenleri arası nda annelerin şiddet
uygulamaları , ihmal, reddetme, rijidite, hostilite,
öfke, irritabilite, onunla ileti şimden zevk almayan,
sevgisiz, düzensiz ve tutars ız davranışlar sayılabilir
Gerek genetik predispozisyon gerek tecrübe
eksikliğ i gibi faktörler yan ında yetersiz sağlık kontrolleri çocukta psikososyal uyum bozuklu ğu riskini
önemli ölçüde artırmaktadır

( 26 ).

Psikotik hastalar realite ile ba ğlarının kopmaması
için sürekli mücadele etmektedirler. Hastalar, aile
sorumluluğu, abortus, hamileli ğin devamı gibi sorunlar veya hamilelik döneminde nöroleptiklerin
kesilmesiyle kolaylıkla psikotik regresyon yaşayabilmektedirler
( 29,33) .

Hamileliği yadsıma, obstetrik ve psikiyatrik kontrol
ihtiyacını reddetme, irrasyonel davran ışlar anne ve
fötus için tehlike potansiyeli olu şturur. Bu hastalar
genelde sürekli nöroleptik kullanmak zorundad ırlar.
Nöroleptikler, letarji, isteksizlik, gibi sebepler ki şinin günlük işlerini yapmas ını azaltabilmektedir. Ilaç
alan hastalar tüm gün uyuyup bebeklerini ihmal
edebilirler. Bu ihmale ra ğmen çocuklarına karşı oldukça sahiplenici davranabilirler. Hatta hastal ıklarının akut safhas ında, kendilerinin hiç ilgilenemedikleri dönemlerde bile onların bakımlarını başkalarına
Sağlıklı annelerle
bırakmay ı reddedebilirler
psikiyatrik hastal ıçalışmalar
yapılan karşılaştırmalı
ğı olan annelerin anne-çocuk etkile şiminin ve çocu( 2 ).

( 32) .

( 16) .

Ruh hastalann ın eşleri ile yapılan çalış malarda, dengi dengine karşılaş ma, "assortative meeting" denen,
birbiri ile benzer özellikleri olan çiftlerin e şleşme
eğ ilimi gösterdikleri saptanm ıştır. Reed ve arkada şlan 1973'te yapt ıkları bir çalış mada fonksiyonel psikozu olan hastaları n sadece % 12-16's ının eşlerinin
ruhsal aç ıdan sağlıklı olduklarını tespit etmi ştir.
Kendisinde ruhsal bozukluk olan bir partner ile
kooperasyon kurarak hastay ı Aİ DS, veneryal hastalıklar ve istenmeyen gebeliklerden koruman ın zorluğu açıkça görülmektedir. Bu da çocuklar üzerindeki
genetik ve sosyal yükü art ırmaktadır
( 31) .

Evliliğin, hastalanma s ıklığı açısı ndan "koruyucu
faktör" oldu ğuna dair delil olmamas ına rağmen
1975'te Eaton' ın " ş izofreni ve evlilik" ara ştırma-
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sıııda hiç evienmemi ş hastalarda morbidite oran ı boşanm ış hastalarla kar şılaştırılmış ve önemli ölçüde
yüksek bulunmu ştur. Boşanma oran ı genel topluma
kıyasla şizofrenlerde 8 kat fazla bulunmu ştur. Norveç'te, 28511 hospitalize şizofren hastada yap ılan
bir çal ışmada bekar hastalarda psikiyatrik morbiditenin daha yüksek oldu ğu saptanmıştır. Ş izofrenlerin evlenme ve evlendikten sonra evlili ği sürdürme şansları oldukça dü şüktür, gayri me şru çocukları
olma ihtimali ise yüksektir (I 1,13,35
).

büyüyen çocuklar ebeveynlerinin hastal ığından
dolayı utanç duyabilirler, psikozun kendilerine veya
çocuklarına geçmesinden endi şelenebilirler. Bu çocuklar öğretmenleri tarafından diğer çocuklara k ıyasla çok daha itaatkar, somurtkan, hassas ve frustre
edilebilir olarak tan ımlanırlar. Ki şiler aras ı ilişkilerde de genelde ürkek, çekingen, sessiz, kendilerine
güvenmeyen, pek arkada şı olmayan şizoid özellikler
gösterirler. Bu çocuklarda, adolesan ça ğda ciddi
psikotik, şizoid veya suç i şleme natürlü abnormal
davranışlar şeklinde uyum sorunu kontrol grubuna
kıyasla 24 kat fazla bulunmu ş (5
).

Hastalar, muhakeme bozuklu ğu ve kognitif defisitlere bağlı olarak çocuk sahibi olma konusunda sa ğlıklı karar vermemekte ve dolay ısıyla yeterli do ğum
kontrol yöntemleri uygulayamamaktalar. S ıklıkla
istemeden çocuk sahibi olduklar ından abortus veya
çocuklarının bakımını tamamen başkalarına devretmek durumunda kalabilmekteler. Çocuklar ına bakamayanlarda alkol ve madde kullan ımının daha sık
görüldüğü literatürde bildirilmektedir. Sokakta yaşama, yetersiz beslenme, yetersiz t ıbbi bakım ve sık
travmaya maruz kalma gibi sosyal komplikasyonlar
da sık görülebilmektedir ( 1529).
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Hastan ı n anamnezinde fiziki şiddet ve homosidal
davran ış ların bulunması dürtü kontrol zay ıflığın',
buna ba ğlı olarak da çocuk suistimal potansiyelinin
yüksek oldu ğunu göstermektedir. Hastalar ın yabancılara nazaran, aile bireylerine ve kendilerine yak ın
gördükleri insanlara kar şı irritabilite ve şiddet göstermeleri daha s ık karşılaşılan bir durumdur. Vulnerabilite ve ba ğımlılığın aile içi şiddetle ili şkisi çocukları ve yaşlıları özellikle etkilemektedir. Küçük
çocuklar ebeveynlerinin zararl ı davranışta bulunabileceğini önceden kestirip uygun tedbirler alamadı klarmdan akut psikotik ataklarda ciddi tehlikelerle
karşı laşabilirler (33 Patolojik ortamda büyüyen bu
çocuklarda ailedeki ihmal, kötüye kullan ım ve psikolojik problemler nedeniyle evden kaçma gibi
olumsuz davran ışlar sık görülmektedir (t t) .

Sevim, Özden, Vedi

).

Anne-çocuk etkile şimi incelenen kontrollu çal ışmalarda hasta grubunun anlaml ı derecede olumsuz
olduğu görülmü ştür. Kronik psikotik anneler çocukları n ı n gelişimine uyum sağlamakta zorlanmaktad ırlar. Maternal hezeyanlar annenin kendisini çocu ğundan ay ı rmas ı nda güçlükler do ğurabilir ve hatta
daimi bir anne-çocuk sembiyozu geli şmesine veya
hamileli ği inkar etme nedeni olabilir (32) Evlilik
problemleri, annenin tekrar hastaneye yatmas ı , künt
veya uygunsuz affekt, motivasyon fakirli ği, çocuk
bak ımı nda çok az inisiyatif kullanabilme, koruma
gerektiren durumla kar şılaşınca kendisini çaresiz
hissetme, çocu ğa karşı davranış bozukluğu, ihmal,
fiziki zarar, çocu ğun isteklerine ve ihtiyaçlarına
yetersiz cevap verme sa ğlıklı anne-çocuk ilişkisini
ve sağlı kl ı çocuk gelişimini bozmaktadır. Anneçocuk aras ındaki bu ilişki bozukluğu çocukta ileride
sosyal davran ış bozukluğuna ve problem çözme
yetersizli ğine neden olabilir. Ebeveyni psikoza
girdi ği dönemde çocu ğun yaşı ne kadar küçükse
üzerindeki etki o kadar fazla olur. Kaotik ortamda
.
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Araştırmalar, bu hastaların çoğunun uygun jinekolojik ve prenatal sa ğlık kontrollerinden ve aile planlaması kurumlarından yararlanamad ıklarını ve tedavi
ekibinin de bu konuları ihmal ettiklerini göstermektedir. Tedavi ekibinin % 82'si cinsel öykü al ındığında hastalarda anksiyete ortaya ç ıktığı nı söylemelerine karşın hastaların sadece % 27'sinin bunu doğrulaması , konunun personel tarafından aşırı anksiyete
ile değerlendirildiğini düşündürmektedir. Hastaların
aile planlamas ı ihtiyaçlarını, AİDS ve veneryal hastalık risklerini değerlendirebilmek için detayl ı seksüel anamnez ve fizik muayene şarttır. Yapılan çalışmalarda % 87 hekimin aile planlamas ının önemini vurgulamasına karşın bunlardan sadece % 25'inin
kontrasepsiyonu hastalar ıyla konu ştuğu bildirilmiştir. Ancak, hastaların sadece % 10'u hekimlerinin
kendileriyle kontrasepsiyon ve cinsel konular ı konuştuklarını bildirmişlerdir ( 16).
Etik açıdan Aile Planlamas ı

Her insan ın kendi doğurganlığını kontrol etme hakk ı
vardır. 1974 yılında Bükre ş 'te düzenlenen Dünya

Sevim, Özden, Vedi

Sizolrenlerde Cinsel Ya şam, Aile Planlamas ı ve Sterilizasyon

Nüfus Konferans ında Birleşmiş Milletler tarafından
oy birliği ile al ı nan karar şöyledir: "Tüm insanlar,
çocuk say ısı ve iki çocuk aras ındaki süreyi özgürce
saptamak, bunu yapabilmek için de gerekli bilgi,
eğitim, araç ve gereçten yararlanma temel insanl ık
hakk ı na. sahiptir." ( 19). Fakat yarg ı ve muhakeme
bozuklu ğu olan psikiyatri hastalarının içinde bulunduklar ı durum ve şartları doğru değerlendirmesi ve
uygun kararlar almas ı oldukça güçtür. Baz ı hastaları n hamileliğin olumsuz yönleri hakkında bilgilenmek istememeleriv bu problemi iyice zorlaş tırmaktad ı r. Kronik ruh .hastalar ayn ı zamanda otonomi,
etik ve klinik aç ıdan önemli özellikler arz etmektedirler.

ğerlendirilmi ş anlama yetene ğini ifade edebilmelidir.
6. Yeterli düzeye eri şmiş bir hasta böyle bir anlayış
bazında aldığı bir kararı sunabilmelidir.

Otonomi, kendi kendini idare etme, sa ğlıklı erişkinlerin, hayat hakkında rasyonel ve sorumlu kararlar
alma ve uygulama kabiliyetini ifade etmektedir
Kronik psikotik hastalarda, kronik ve zaman içinde
de ğ i ş ken bir otonomi bozuklu ğu karakteristiktir.
Otonomi, hastal ığı n de ğişik safhalar ında değişik
derece ve sürede bozulmaktad ır. Otonomi bozukluğu, cinsel ili şkiye zorlanmada ve tecavüzde etkili
olabilmektedir (24).

3. ve 4. basamak: Burada birbiriyle ba ğlantılı fakat

1. ve 2. basamak: Kronik akıl hastaları, verilen bilgiyi anlamada sorun yaşayabilir. Bu sorun hastan ın
hastalığından kaynaklanan dikkat eksikli ğine bağlı
olabilir. Örn. iş itsel hallusinasyonlar veya paranoid
hezeyanlar hastan ın dikkatle dinlemesini, söyleneni
hafızasında tutmas ını ve tekrarlamas ını etkiliyebilir.

birbirinden farkl ı 2 anlama yönü mevcuttur. Bu ayrım kronik ruh hastalar ının bilgilendirilmiş onayı
açısından önemlidir. Akıl hastal ığı, kognitif ve değerlendirilmiş anlamay ı birbirinden bağımsız ve değişik şekillerde etkileyebilir. Kognitif anlanma kognitif defisitden olumsuz etkilenebilir. Örn., cinsel
ilişkide bulunan kad ınlar yads ıma mekanizmas ını
aşırı kullandıkları zaman 3. basamaktaki problemler
görülebilir. Bir hastan ın değerleri ve bu de ğerler bazında karar verme yetene ği, paranoid veya grandiöz
düş ünceler, hezeyanlar veya ciddi depresyon gibi
affektif bozukluklardan olumsuz etkilenebilir. Örn.,
hastada oral kontraseptiflere kar şı paranoid hezeyanlar gelişebilir veya hasta ebeveynlik yetene ğini
gerçekçi olmayan bir şekilde aşırı olumlu de ğerlendirebilir.
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( 22) .

Bu basamakların ruh hastalarına uyarlanm ış, biraz
daha ayrıntılı yorumları şöyledir:

pe

Hastalar ın otonomisine saygı göstermek, etik prensibin ıııihenk noktas ını oluşturmaktad ır. Hastalar,
sağ l ık, aile planlamas ı ve doğum kontrol konularında sa ğ l ı kl ı kararlar için, bilgilendirilmi ş onam
denen, aşağıda anlatılan, birbirini tamamlayan ve 6
basamaktan olu şan proçesi yerine getirmelidirler:

1. Hasta hekimin kendisine verdi ği bilgiyi dinlemeli.
2. Hasta kendisine verilen bilgiyi anlamal ı, hafızası nda tutrnal ı ve daha sonra hat ırlamalıdır.
3. Hasta bu bilgilerin kendi hayatı ve başkalarının,
örn. ebeveynler, e ş , partner, fötüs veya müstakbel
çocukların hayatı açısı ndan değerini takdir etmeli.
Hasta, sağl ıkla ilgili kararlar ının geleceğini etkileyece ğ ini anlamal ı ve şimdi aldığı kararlar ile gelecekte
görülebilecek sonuçlar aras ı nda bağlantı kurabilmelidir. Bunun için kognitif yeteneklerin en az ından
bir k ı sm ı sağlam olmal ı d ı r. Bu kognitif anlama
olarak tan ı mlanı r.
4. Hasta elde etti ği sonuçları kendi inanç ve de ğer
yarg ı ları baz ında cleğerlendirebilmelidir. Bu değerlendirilmi ş anlama olarak tan ımlanır.
. Belirli bir düzeye eri şmiş bir hasta kognitif ve de-

5. ve 6. basamaklar: Kronik ruh hastalar ında kogni-

tif veya de ğerlendirilmi ş anlamayı gösteren iletişim
bozuklukları sıktır. Bu bozukluklar, sirkumstansiyalite, tangensiyalite, enkoherans veya ça ğrışım
bozukluğundan kaynaklanabilir
( 24 ).

Etik açıdan Sterilizasyon

Yaşam kalitesi terimi, 1950'1i y ıllardan beri gerek
günlük dilde gerekse etik tabir olarak kullan ılmaktadır. Yaşam kalitesinin iyi olması, o bireyin hayatının değerli, arzulanabilir, kutsal, güzel oldu ğunu
gösterir. Prenatal muayene sonucu genetik hastal ık
teşhisinde insanın refah ı baz alınarak fötüsun hayatının devam ına veya sonland ırılmas ına karar verilebilir. Selektif abortus, sa ğlıklı, bağımsız ve fay9
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dal ı bir hayat sürdürme amac ıyla sağlıklı nesil
oluşumu için bir araç olarak kullan ılmaktadır. Bireysel iyilik halini ihtiva etmeyen bir ya şam değersizdir. iyilik hali toplumun ço ğunluğu için mutluluk
anlam ı taşımalıdır. Yaşam kalitesi sosyal nedenlerin
yanında fötüsun kendisi aç ısından da önemlidir. Her
insan ın "sağlıklı doğma hakkı" vardır. İnsan hayatın ı n sonland ırılması , kişinin, mutluluk, sıhhat gibi
yüce de ğerlerinin insanl ık niteliklerin derecesine
göre ahlaki açıdan doğru da olabilir, yanlış da olabilir (`e l).

larak her türlü kastrasyon ve sterilizasyon yasaklanmaktadır. Fakat reforme edilmi ş yahudi anlayışında,
eğer çocuk doğurmak kadın için tehlike arz ediyorsa, hastadan gerekli onay al ındıktan sonra sterilizasyon, abstinansa tercih edilmekte ve gerekli izin verilmektedir.
Hinduizimde sterilizasyon hakk ında özel bir doktrin
yoktur. Hintli bir çiftin, dini vecibelerini yerine getirmiş olmaları için sadece yaşayan bir kızı ile bir
oğlunun olması şarttır. Fakat buna ra ğmen çoğu hindu aileler zorunlu kalmad ıkça bu yöntemi benimsememektedirler (*3).
İslamiyetin bu konuya bakış açısı İslam Fıkhı Ansiklopedisinde şu şekilde özetlenmektedir. Ak ıl evlilik için ittifakla şart değildir. Dört büyük meshebe
göre baba ya da ba şkası olsun velinin küçük ya da
büyük, bakire ya da dul kadın ya da erkek deliyi evlendirmesi caizdir. Bali ğ olan deli veya akıllı olan
küçük hizmet ve benzeri şeyler için evliliğe ihtiyaç
duyarsa baba ve vasisinin olmamas ı halinde hakim
onu evlendirir. Baba, vasi ve hakim d ışında kimse
onu evlendirmeye yetkili değildir. Deli ve küçük ihtiyaç duymazsa onları evlendirmek caiz de ğildir.
Çünkü bu taktirde bir menfaat olmaks ızın onlara
zarar vermek söz konusudur (").

a

Yaşam kalitesi eti ğinin getirdiği sonuç selektif abortus, ötenazi veya sterilizasyondur. Toplumun ya şam
kalitesi ise eugenic (eugenic: insan ırkının soya çekim yoluyla zihnen ve bedenen geli ştirilmesine dair;
gelecek nesillerin ıslahına ait; kal ıtımla geçen iyi
hasletlere sahip; eugenics: insan ırkının soyaçekim
yoluyla ıslahına çalışan bilim dalı), ekonomik ve demografik menfaat ile ölçülmektedir ( *2).

Sevim, Özden, Vedi
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Sterilizasyon, genelde cerrahi yöntemlerle daimi
veya belli bir zaman için, isteyerek veya zorlanarak
doğurganlığın durdurulması demektir. Sterilizasyon,
terapötik, kontraseptif, sosyal, insan ırkının ıslahı
(eugenic) veya ceza amaçl ı yapılabilir.

pe

Katolik kilisesi sterilizasyonu bir çe şit mutilizasyon
olarak görmekte ve sadece annenin hayat ı tehlike
altında olduğunda terapötik sterilizasyonu kabul etmektedir. Kontraseptif amaçl ı sterilizasyonu yasaklamaktadı r. Protestanlar bu konuda daha esnek davranmaktalar ve kontraseptif amaçl ı sterilizasyona da
izin vermektedirler. Protestan din adamları , mental
retarde birinin velisine sterilizasyon izni vermeden
önce veliden ald ığı kararı tekrar tekrar çok dikkatli
bir şekilde gözden geçirmesini önermektedirler.Bir
çok katolik din görevlisi ise, sadece kendi hijyenine
dikkat edemeyen mental retarde kad ınların menstruel sikluslarının bastırılması na izin vererek dolayl ı
bir şekilde sterilizasyona izin vermi ş olmaktadır. Bir
kısım katolik din adamları da erkeklerin mental retarde kadı nlardan faydalanarak hamile b ırakmalarını
önlemek için direkt sterilizasyona izni vermektedir.
Musevilikte, "verimli olun ve ço ğalın" emrine uyuI Reid) W. T. Encyclopedia of Bioethics; s. 828-841, 1978
2 Redhouse Sözlü ğ ü, Ingilizce-Türkçe; 15th ed. İstanbul s. 328,

1986
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İslamiyette genel olarak kontrasepsiyon serbesttir.
Sterilizasyonu yasaklayan herhangi bir ciddi delil
yoktur (Musallam 1983). İmam Gazali ve İbnu '1Kayyim al-Cevziyye, azlin ( *5) caiz oldu ğunu kesinlikle ifade etmektedirler. Yaln ız bunun karı kocanın
rızasiyle yapılmasını, geçim zorlu ğu, evladı iyi yetiştirememe endi şesi, annenin hastalığı, zayıflığı gibi temiz niyetler ile tatbik edilmesini; k ız çocuğu olmaması gibi bozuk niyetlerle yap ılmamasını söylerler. Süleyman Ate ş (1979), azil caiz oldu ğuna göre
gebeliği önleyici araçları kullanmanın da caiz olduğunu bildirmektedir (39).

Çağdaş, zorunlu kontraseptif amaçl ı sterilizasyon
argümanları eski sosyal ve gelecek nesillerin ıslahı
için öne sürülen argumanlara benzemektedir. İnsan
3 Friedman J. M. Sterilization; Legal Aspects; Encyclopedia of
Bioethics: 1613-1618; 1978
4 Zuhayli V. İ slam Fıkhı Ansiklopedisi, Risale Bas ı n Yayın s.
146-149; 1991
5 AzI: Cinsi münasebet s ıras ında meniyi dışarı tıkama. (Doğan
D. M. Büyük Türkçe Sözlük)

Sevim, Özden, Vedi
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Islah Kurumu (Human Betterment Foundation)
mensubu olan E. S. Gosney ve Paul Popenoe' ın sterilizasyon savunmas ı şöyledir:

1923'de Saks hükümeti tarafından, 9 maddelik bir
kanunla, anadan doğma kör, sağır ve dilsizlerin,
anadan doğma aptalların daha çocuk yaşta kısır yapılmaları kabul edilmişti. Böyle insanlar sterilizasyona müsaade etmedikçe evlenmelerine müsaade
edilmemekteydi .
1933 yılında Almanya'da ahlak suçuna ceza olarak
zorunlu kastrasyon kanunu ç ıkarıldı: Bu kanuna
göre;
1. Ahlak suçundan evvelce 6 aya mahkumken yeniden böyle bir cürüm yapan tehlikeli ahlaki suçlu;
2. İki ahlaki suç için en a şağı 1 sene hürriyetten
mahrumiyet cezas ına çarpılan insanlarda tehlikeli
ahlaki suçlu olup, zorunlu kastrasyon kanuna dahil
edilirlerdi (40).

pe
cy

a

1. Daimi ruh hastalığı veya bozukluğu olanlarda,
2. Herediter hastal ıklarda,
3. Hastalıkla savaşmada sterilizasyonun en etkin yol
olduğu durumlarda mutlaka uygulanmal ıdır. Bütün
insanların iyiliği için şahsi özgürlükler feda edilebilir. Gelecek nesillerin ıslahı nedeniyle yapılan sterilizasyon "planlanmış toplumun" bir parças ıdır. Burada hekim devletin ç ıkarın' koruyarak zorunlu sterilizasyon yapmaktad ır. Sterilizasyon, eugenic (gelecek nesillerin ıslahı) hedefine ulaşmak için defektli insanları ömür boyu tecrit etme veya evlenmelerini önlemeden daha ucuz ve efektif bir yöntemdir.
Henüz hangi çocu ğun herediter defektle do ğacağını
tespit etmede bilimin yetersizli ğinin hatırlatılmasına
karşın eugenics'ler, yeni do ğanda genetik defekt olmasa bile içinde büyüyecekleri çevrenin sa ğlıksız
olmasının bu karar için yeterli oldu ğunu savunmaktadırlar. Eugenic arguman ının bilimsel temelinin
olmaması onu itibardan dü şürmüştür. J. Fletcher ve
G. Williams dışında filozoflann, din adamlarının ve
hekimlerin ço ğu, tamamen gönüllü sterilizasyon
dışındakini kabul etmemektedirler.

Kastrasyon ise eugenic ve terapötik amaçtan ziyade
adli cepheden tensib edilen bir ameliyatt ır. Burada
amaç yaln ız şahsın impulsif zarar verici cinsel davranışlarını azaltarak, söndürerek ba şkalarını muhtemel zarardan korumakt ır. Bunun yanında bu insanların çoğalmaları da önlenmektedir (40) •

Zorunlu sterilizasyon, iki sebepten reddedilmektedi•.

L. Bireysel haklara tecavüz, 2. Tehlikeli örnek te şkil
etmesi

Mazhar Osman Uzman 1942'de bu konuyu şu şekilde de ğerlendirmi ştir: Kastrasyon belki insanların
yaptığı ilk ameliyatlardan biridir. İnsanlar mabudlara ilk o ğullannı kurban etmek usulünü kald ırmca
yerine testislerini ç ıkarmayı ve bilahere sünneti koyrnu şlardır. Eskiden sünnet gibi kastrasyonu da papazlar yapıyordu. Afrika'da iki vahşi kabile birbiriyle harp edince galip kabile ma ğlup kabilenin tüm
erkek çocuklarının penislerini kılıçtan geçirirlerdi.
Keza kiliselerde mezosoprano sesli sanatç ı elde etmek için ergenlik ça ğındaki erkek çocukların testisleri (husye) ç ıkarılırdı. Sterilizasyon, ırkın hıfzısıhası ve güzel nesil yeti ştirme kastile tedavi niyeti ile
yapılmaktaydı. İhtiyari idi, az çok şahsın ve vasisinin arzusuna bırakılırdı, bir ceza değildi.

Hukuki açıdan Sterilizasyon:
Zorunlu sterilizasyon kanunlar ı, geçmişte eugenic
(herediter manipulasyonla insan neslinin ıslahını
elde etmek) uygulamalar ını savunanlar tarafından
uygulanmıştır. Ço ğu eugenistler devletin, politik
gücünü kullanarak baz ı insanların doğurganlığını
durdurmas ı gerekti ğini savunmaktad ırlar. Amerika'da, 1920'lerde "sosyal olarak yetersiz olduklar ı
düşünülen, kör, sağır ve evsizleri de içine alan büyük bir kitlenin zorunlu sterilizasyonunu savunan
yoğun bir talep mevcuttu. Zorunlu sterilizasyon tarihi olarak 1940 sonras ını çağnştırdığından ideallerini
çağrıştırdığından 1930'lu yıllarda bu düşünceyi savunanlann sayısında büyük bir dü şüş meydana geldi. Günümüzde zorunlu sterilizasyon kanı ınlan halen birçok ülkede ve 21 ABD eyaletinde geçerlidir
(*6,*7,*8) .

6 Weal West's Encyclopedia of American Law; West Group,

USA; Vo1.7: 137-140; 1997
7 The Guide to American Law; West Publishing Con ıpany, USA;
Vol. 6: 190-191; 1984
of Encyclopedia of
8 Friedman J. M. Sterili7ation• I
Bloeth ıcs: 1613-1618; 1978
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Zorunlu sterilizasyonun, Amerikan Anayasas ı ile
uygunlııi„,"!u 1927'de Buck v. Bell davas ı ile onaylanm ışt ı n Mahkemenin hakimi Oliver W. Holmes'un
gerekçeli karar ı şöyledir: "Bu insanlar çocuk bak ım
ve yetiştirme görevini tam olarak yerine getiremezler. Buna ba ğlı olarak da çocuklar ihmal edilmi ş veya baş kaları na bağımlı bireyler olarak büyüyeceklerdir. Ayn ı zamanda kendileri gibi mental retarde
veya ruh hastas ı nesiller de dünyaya getireceklerdir.
Dejenere bir çocu ğun da suç i şleyip yarg ılanmasını
bekle ı nektense veya embesilite nedeniyle ölüme •
terk edilmesindense, toplumun hasta insan nesillerinin devam ı n ı önlemesi tüm dünya için daha iyidir.
Üç nesil embesil yeter art ık." Buck örneğinden sonra eyalet ı nahkemelerinden zorunlu sterilizasyon kanunun onaylanması istenmiştir. Bu konu ile karşılaş an tüm eyalet temyiz mahkemeleri, zorunlu sterilizasyon kanunları n ın geçerlili ğini onaylam ıştır (20).

on haftadan fazla ise rahim ancak gebelik, annenin
hayatını tehdit ettiği veya edece ği veya doğacak çocuk ile onu takip edecek nesiller için a ğır maluliyete
neden olabilece ği hallerde kadın hastalıkları uzmanı
ile ilgili daldan bir uzman ın objektif bulgulara dayanan gerekçeli raporlar ı ile tahliye edilir.
Aynı kanunun 6. maddesinde, 5 inci maddede belirtilen müdahale, gebe kadının iznine, küçüklerde küçüğün nzası ile velinin iznine, vesayet alt ında bulunup da reşit veya mümeyyiz olmayan ki şilerde re şit
olmayan ki şinin ve vasinin nzas ı ile birlikte sulh hakiminin izin vermesine ba ğl ıdır. Ancak ak ıl maluliyeti nedeni ile şuur serbestisine sahip olmayan gebe
kadı n hakkı nda rahim tahliyesi için kendi r ı zas ı
aranmaz (34) .
Ülkemizde zorunlu sterilizasyonu öngören bir yasa
yoktur. Sterilizasyon, 24.05.1983 tarihli 2827 no'lu
kanunun 4. maddesi ile düzenlenmi ştir. Sterilizasyon bir erkek veya kad ı nın çocuk yapma kabiliyetinin cinsi ihtiyaçları nı tel-nine mani olmadan izalesi
için yapılan müdahale demektir. Sterilizasyon ameliyatı , tibbi sakınca olmad ığı taktirde re şit kiş inin
isteği üzerine yap ılır (34).
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Baz ı eyalet kanuniarı nda, zorunlu sterilizasyon s ı n ırları geni ştir. Örne ğin Oregon Sosyal Koruma İdare Heyeti (Board of Social Protection) hekimler ve
ruh sağ l ığı çalışanları ndan oluşan bir ekibe, doğurgaıll ı k çağındaki mental retarde veya ruh hastalar ı na
zorunlu sterilizasyon uygulama yetkisi vermi ştir.
1961 Oregon Attorney General Opinion (Oregon
Adalet Bakanl ı :(b) listesinde yer alan, zorunlu sterilizasyon adaylar ı aras ında şu gruplarda vard ır:
• ► geri zekal ılar,
►► deliler,
epi leptikler,
• ► intizmin suçlular (lıabitual
criminals),
• ► kronik sifilizlilcr,
• > ahlaklan dejenere olanlar (moral degenerates) ve
• ► toplum içi ıı zararl
ı olabilecek, cinsel sap ıklık
suçları iş leyebilecek, seksüel perversler" (*).

Sevim. Özden, Vedi

Yurdumuzda hukuk, cinsel aktiviteyi sadece resmi
nikah sonras ı olduğu şeklinde ele almaktad ır. TMK
89. Maddesi de ruh hastalar ı na evlenmeyi yasaklamaktachr. Bu şekilde bu insanların fertilitelerinin
önlenmesi amaçlanm ıştır.
24. 05. 1983 tarihli 2827 no'lu nüfus planlamas ı kanunu gebelikleritı sonlanması ile ilgili yasal düzenlemeleri içermektedir. 5. Maddede, annenin sa ğlığı
aç ı s ı ndan t ı bbi sakı nca olmadığı taktirde istek üzerine gebeli ğin onuncu haftas ı doluncaya kadar raimin
tahliye edilebilece ği kaydedilmi ştir. Gebelik süresi,
12
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