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ÖZET
Bu çalışmada; ilk kez cezaevinde psikiyatrik ba şvurusu olan ve affektif özellikler göstermeyen, akut ba şlangıçlı
paranoid sanrılan nedeniyle, yatarak tedavi edilen 3 olgudan sözedilecektir. Amac ım ız, daha önce cezaevi deneyimi olmayan bu grupta, akut ba şlangıçh paranoid sanrıların niteliği ile cezaevi vs öncesinde saptanan yaşam
olayları ve stresörler arasındaki nedensel ilişkiyi tartışmaktır.
Anahtar kelimeler: Akut ba şlangıç, affektif özellikler göstermeyen paranoid sanr ılar, stres
Düşünen Adam; 1996, 9 (1): 35-42
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SUMMARY
In this study, three cases who have first admitted to the hospital because of their acute-nonaffective paranoid delusions, are described. Our purpose is to discuss that the reasoning relation between the life events or stressors
before or during prisonement and acute oncet paranoid delusions among the prison inmates who had never been
in prison before.
Key words: Acute oncet, non-affective paranoid delusions, stress

GİRİŞ

Paranoid belirtiler, çok s ık olarak perseküsyon tip
inanaçlarla birlikte görülen bir dü şünce bozulduğudur. Paranoid sendromlarda paranoid sanr ılar karakteristik bir belirti olarak tek ba şına ya da di ğer
belirtiler kümesinin en belirleyici ve en öndeki özelliği olarak ortaya çıkarlar. Paranoid sendromlann tanı sal olarak kategorize edilmesi ile ilgili önemli
problemlerin sürmekte olan niteli ği dikkat çekicidir
(12)

Paranoid özellikler, birincil bir ruhsal hastal ığın (şizofreni, affektif bozukluk ve şizoaffektif bozukluk,
organik akıl bozukluğu) diğer belirtilerinin bir parçası olarak ortaya ç ıkabilirler. Primer bir ruhsal hastalığın belirtilerin e şlik etmeyen, paranoid özelliklerin tek başı na ve ön planda oldu ğu diğer bir tanı

grubu ise, sannlı bozukluktur. Paranoid belirtilerin;
şizofreniform bozukluk, kı sa psikotik bozukluk gibi
tanılarda da ortaya çıkabildiğ i bilinmektedir. ICD-10
sınıflaması, bu tanı kategorilerini "akut ve geçici psikotik bozukluklar" ba şlığında tanımlar (DSÖ, 1992;
APA,1994).

Paranoid sannlann ortaya ç ıkışı hakkındaki etyolojik açıklamalar, premorbid kişilik özellikleri ve
sosyal yalıtımın yol açtığı nedenler üzerinde durmaktadır. Neden bazı kişilerde paranoid belirtilerin
ortaya çıktığı ve diğerlerinde ç ıkmadığı konusu yeterince açıklanamamıştır. Freud (11), yatkınlığı olan
kişilerde, inkar ve yans ıtma şeklindeki savunmaların
kullanılması sonucu, paranoid belirtilerin ç ıkabileceğini belirtti. Bu kişilerin, bilinçaltı homoseksüel
eğilimlerine karşı bu savunmalan kullandıklarını
ileri sürdü.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi, Adli Psikiyatri Birimi
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Psikolojik faktörlerden ayn olarak, hastan ın içinde
bulunduğu sosyal yalıtımın, paranoid belirtilerin ortaya çıkışına yol açabilece ği belirtilmektedir. Göçmenler ve mültecilerle yürütülen çal ışmalar, paranoid belirtilerin ön planda oldu ğu psikiyatrik
rahatsızlıklann yüksek oranlarda oldu ğunu gösterdi.
Göçmenlik ve mültecilik durumunun içerdi ği; arkadaş, dost ve ailenin kaybı, daha önceki sosyal konumun kaybı, yabancı insanlara ve yeni bir dil öğrenmeye duyulan gereksinim, ön yarg ılı ve ayrımcı
yaklaşımlar, karşılaşılan engellemeler ve beklentilerinin karşılanmaması şeklindeki psikososyal
stresörlerin sonucu, psikiyatrik belirtilerin ve
paranoid belirtilerin ortaya ç ıktığı ya da ortaya
çıkışının hızlandığı belirtildi (20
Benzer şekilde;
mahkumiyet durumunu inceleyen çalışmalar, cezaevi sakinleri, özellikle konsantrasyon kamp kurbanları ve eski savaş mahkumları arasındaki paranoid bozuklukların sıklığını araştırdılar (24)
' 37) .

.

MATERYEL ve METOD
Bu çalışmada; ilk kez cezaevinde psikiyatrik ba şvurusu olan, affektif özellikler göstermeyen akut
başlangıçlı paranoid sannlann ön planda oldu ğu yakınmalan nedeniyle, yatarak tedavi edilen 3 hastadan sözedilecektir. Bu çal ışmanın düzenlenmesi,
olgu sunumlan şeklindedir. Amacımız daha önce cezaevi deneyimi olmayan bu grupta, akut ba şlangıçh
paranoid sannlann niteliği ile cezaevi ve öncesinde
saptanan yaşam olayları ve stresörlerin aras ındaki
nedensel ili şkiyi tartışmaktır. Bir yıllık (1995-1996)
çalışma döneminde tedavi amaçl ı başvurular arasında saptanan bu olguların, homojen ve özgün bir
alt grup oluşturduklarını düşünüyoruz.
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Cezaevlerinin tehdit edici ve yal ıtılmış ortam olma
özelliklerinin, yatkınlaştıncı premorbid ki şilik özellikleri ve alkol-madde kullanım öyküsü ile birleşerek "paranoid belirtilerin" ortaya ç ıkışına neden
olduğu belirtilmektedir (8) Bu belirtilerin; cezaevi
sakinlerine hizmet veren psikiyatri uzmanlar ı tarafından duyarlı bir şekilde ele al ınmasının gerekliliği vardır. Ancak bu şekilde, doğru ve uygun
tedavi düzelmeleri yap ılabilir. Cezaevi sakinleri ile
çalışan profesyoneller aras ında bütün mahkumlar ı,
herhangi bir şekilde tersi kamtlanana kadar, "simulasyon" yaptığı kanaati ve değerlendirme e ğilimi
vardır. Oysa klinik uygulamalannnzda tedavi amaçl ı
başvurular arasında "simulasyon" tamına çok yüksek oranlarda rastlanmadığını ve aynştınlmasuun
çok nadir bazı olgular dışında zor olmadığını saptadık.

munda ve ilişkilerini düzeltmesinde ciddi boyutta
bozulma ve hasara yol açabilmektedir. Bu durumdaki mahkumlar, sıklıkla bir psikiyatri hastanesine
yollanırlar. Belirtileri tetikleyici faktörlerden, hastalık belirtilerinin aynştınlmasmın zor olduğu bu tip
tablolar, uygulamalanm ız içinde önemli bir yer tutmaktadır.

.

Cezaevi ortam ında, premorbid kişilik özellikleri stabil olmayan (borderline, antisosyal ve yetersiz) olan
mahkumların, "paranoid
şiddetlenip, belirginleşebilir. Diğer mahkumların, gardiyanlarm
"tehdit edici ve zarar verici davram şlarda" bulunacağı korkusuyla, kendilerini yal ıtmak (hücreye
girmek) eğilimi ortaya çıkmaktadır. Korkulan= genellikle gerçek bir dayana ğı vardır ve bu durumda
paranoid reaksiyonlann ın oluşumundaki bileşenleri
araştırmak zorlaşmaktadır. Akut bir şekilde ortaya
çıkan paranoid psikotik özellikler, ki şinin çevre uyu36

Olguların hepsi, tedavi edilen klinisyen tarafından,
SCID (DSM-III-R) kullan ılarak değerlendirildi.
Aynı klinisyen tarafından; cezaevi öncesi döneme
ait sosyo-demografik özellikler, suçun i şleniş şekli
ve cezaevi sonras ında tanımlanan psikososyal stresörlerin ayrıntılı bir değerlendirilmesi yap ıldı. Olguların, birinci dereceden yakınları ile de görüşüldü.
Değerlendirmeler, hastaneye ba şvurunun yapıldığı
ilk hafta içinde tamamlandı. Bu nedenle olgulara, kişilik özelliklerinin tespiti amacıyla, herhangi bir
standart görü şme ölçeği verilmedi. Başvuru sırasındaki psikotik belirtilerin premorbid ki şilik özelliklerinin güvenilir olarak saptanmas ını etkileyeceği
düşünüldü.

Hastalarla görüşüldüğü sırada, paranoid psikotik belirtileri sürüyordu ve nöroleptik tedavisi almaktaydılar. Bu durumun, tan ımlanan psikososyal stresörlerin niteliği ve şiddeti ile ilgili değerlendirmeyi
de etkileyece ği akla gelebilir. Bu nedenle cezaevi
sürecindeki psikososyal stresörler şiddet ve nitelik
yönünden hastaların tanımladığı öznel derecelendirmeye göre de ğil, klinisyenin "kapsama" bakarak yaptığı "nesnel" derecelendirmeye göre belirlendi.
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Olguların özellikleri

Olguların detaylı özellikleri, Tablo l'de toplu olarak
özetlendi. Hepsi erkekti ve ortalama ya ş aralığı
47 idi. Hiçbirinin geçmişinde; suç ve cezaevi deneyimi, psikiyatrik hastal ık ve tedavi öyküsü, alkolmadde kullanımı saptanmadı. Hepsinde paranoid
psikotik belirtiler, cezaevine girdikten sonraki ilk iki
hafta içinde çıkmıştı.
Hastaneye tedavi amaçl ı başvurulan ile cezaevine
girmeleri arasında geçen ortalama süre 1 ayd ı. Cezaevine girmeden önceki dönemde; düzenli ve stabil
aile ilişkileri tanımladılar. İş ve sosyal yaşamlarında,
içsel yaşantılanndan kaynaklanan herhangi bir sorun
ortaya çıkmamıştı.

Geyran, Uygur

Hepsi, yargılandığı eylemden sorumlu olmad ıklarını
düşünüyordu. Sanssızlık ve dış faktörlerin ön planda
sorumlu görüldüğü eylemin, maddi-manevi sonuçlanndan olumsuz olarak etkileniyorlardı. Daha önce
üzerinde düşünmedikleri, rutin yaşamlarını sürdürürken aniden ve planlanmarn ış bir şekilde ortaya
çıkan suç eylernindeki motivasyonlann ı "savunma"
olarak ortaya koydular. Cezaevine giri şin fiziksel psikolojik, sağlıklarını ve sosyal durumlarını, aile ilişkilerini ve gelirlerini olumsuz etkiledi ğini belirttiler.
Suç sırasında; yasalarla yasaklanm ış yanlış bir
eylem ortaya koymu şlar& Ancak, bu eylemin düzenlenmesinde niyet ve kas ıt yoktu. Tahrik faktörünün ağırlıklı bir rolü olduğunda ısrar ediyorlardı.
Suç sırasında, ceza ehliyetlerini ortadan kald ıracak
major bir psikiyatrik hastal ıkları saptanmadı.

Tablo 1. Olgular ın özellikleri
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Özellikler

Yaş
Medeni durum
Eğitim süresi (yıl)
Geçmişte psikiyatrik hastal ık öyküsü
Geçmişte herhangi bir psikiyatrik tedavi ba şvurusu
Ailede psikiyatrik hastal ık ya da tedavi öyküsü
Alkol-madde kullanım öyküsü
Geçmişte dahili-nörolojik, fizik hastalık öyküsü
Geçmi şte intihar girişimi
Geçmişte kendine zarar verici davran ış
Cezaevine girmeden önce yaptığı düzenli iş
Cezaevine girmeden önce düzenli geliri
Ailesinde suç i şleyen ve cezaevine giren insan var m ı?

Cezaevine girmeden önceki, dönemde oldu ğu belirtilen, psikososyal stresörlerin derecesi
(DSM-11I-R, Axis 5 kullan ılarak ve 0-6 arasında öznel olarak değerlendirildi)

Olgu 1

Olgu 2

Olgu 3

47
Dul
6

45
Evli
5

25
Bekar
5

Emlakçı
Var
Yok

Em. işçi
Var
Yok

Börekçi
Var
Yok

13

13

Belirtilerin başlaması ile cezaevine giriş arasında geçen süre
Hastaneye ba şvuru ile cezaevine giri ş arasında geçen süre
Belirtiler, "yapay bozukluğu yada simulasyon" dü şündürüyor mu?

10 gün
35 gün
Hayır

15 gün
30 gün
Hayır

8 gün
25 gün
Hayır

Geçmi şte cezaevine girme, suç öyküsü var m ı?
Cezaevine giri ş hızl ı ve beklenmedik şekilde mi oldu?
Cezaevindde ait olduğu bir grup var mı?
Cezaevinde kötü muamele ya da i şkence görmüş mü?
Gözaltında kötü muamele ya da işkence görmüş mü?

Hayır
Evet
Hayır
Hayır
Hayır

Hayır
Evet
Hayır
Hayır
Hayır

Hayır
Evet
Hayır
Hayır
Hayır

8

21

14

Cezaevinde bulunmas ı ve suç i şlemesi nedeniyle yakınlarının zarar görece ğini düşünüyor mu?
Karakolda, savcılıkta ve çıktığı mahkemede kendini yeterince savundu ğunu düşünüyor mu?
Türk yargı sistemine güveniryor mu?

Evet
Hayır
Hayır

Evet
Hayır
Evet

Evet
Evet
Evet

Cezaevinde haketmedi ği bir davranışla karşılaştığını düşünüyor mu?

Evet

Evet

Evet

Cezaevinde bulunduğu sırada yaşadığı psikososyal stresler kapsama bak ılarak klinisyen
tarafından nesnel olarak 0-6 aras ında derecelendirildi
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Tablo I. devam
Özellikler

Olgu 1

Olgu 2

Olgu 3

Evet

Evet

Evet

1.Cinsel taciz riski, tehdidi
2. Kriminal suçlulardan
zarar geleceği ve başının
belaya sokulacağı endişesi

(.Aileden uzak kalmak
2. Özgürlüğün kısıtlanması
3. Ailenin ekonomik
güçlük içinde kalması
4. Diğer mahkumların
üzerine suç atıp başını
belaya sokacalclar ı
5. Diğer mahkumların
sindirme ve şiddet
davranışları

1. Madde kullanan
kişilerin kendisine
gizlice madde
içirecekleri ve
bağımlısı yapacakları
2. Zehirlenebileceği
ve öldürüleceği
korkusu
3. Eşcinsel
zannedileceği
korkusu

4

5

5

Cezaevi ortam ında kendini güvenli hissediyor mu?

Hayır

Hayır

Hayır

Hamilton Depresyon Ölçeğinde aldığı puan (0-53)

24

19

25

Hamilton Anksiyete Ölçe ğinde ald ığı puan (0-56)

16

32

30

2

0
3
3
2

4

3

0
5
5
3
1
3

Var

Yok

Var

3

5

2

Cezaevinde, diğerleri ardından sindirildiğini
düşünüyor mu?
Cezaevi ortamında en olumsuz etkisi olan nedir?
(Öznel ifadeleriyle en önemliden ba şlanarak belirtildi)
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Olumsuz etkileme derecesi (0-5)

Pozitif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği (0-5)
Varsı n]
Sanrıların bütünsel değerlendirilmesi
Kötülük görme sannlan
Al ınma sanrıları
Dinsel sanrılar
Çevresel konu şma

Cezaevinde bulunduğu sırada kendine zarar verici
davranışa yönelme
Cezaevinin tek düzeli ğinden etkilenme derecesi
(0-5 aras ı değerlendirildi)

Cezaevine girdikten hemen sonra ba şlayan paranoid
yakınmaların içeriğinde; diğer mahkumların ve gardiyanlann baskısı altında olduklarını, sürekli tehdit
edildiklerini ve zarar görebileceklerini, ya şamlarının
tehlike alt ında olduğunu iddia ediyorlard ı. Duygulanımları nda; korku ve anksiyete özelli ği dikkat
çekiyordu. Zaman zaman korku ve şüpheleri doğrultusunda, ajitasyonlar gösteriyorlard ı. Diğer mahkumlar tarafından cinsel istismara u ğrayacaldan ya
da tahrik edilerek a ğır bir suç işlemelerinin sağlanacağı ve sonucunda da cezaevinden hiç ç ıkamayacaklarından korkuyorlard ı.
Ağı r suç nedeniyle uzun süreli mahkumiyetleri olan
kişiler tarafından kıskanıldıldannı ve kendilerine
38

0

5

5

benzetilmek amacıyla düzenlenmi ş planlı tuzaklann
olduğunu ileri sürdüler. Bu ki şilerin; kendilerine
fark ettirmeden esrar ve eroin içirece ğini, zehirleyeceğini ve hatta eşyalarının arasına madde koyarak, suçlanmalarına yol açacağını düşünüyorlardı.
ifade ettikleri belirtilerin, bir sorun oldu ğunu ancak
bir hastalık olmadığını düşünüyorlardı.

Tedaviyi red ediyorlar ancak, cezaevine dönmeyi de
istemiyorlardı. İddialarında gerçek olma olas ılığı
içeren boyutlar yan ında, mantık dışı inançlar saptandı. Etraftan aldıkları veriled ve bilgileri işleme
sürecinde kurdukları nedensel bağlantılar ve delillendirme "aşırı zorlamalı ve mantık dışı" bulundu.
İleri sürdükleri güçlü inançlar, düşünce bozulduğu

Cezaevinde Ortaya Çıkan Akut Paranoid Sendromlar

(sanrı) olarak değerlendirildi. Sannsal dü şüncelerin,
herhangi bir major affektif bozukluğa eşlik etmediği
saptandı. Yine olgularda, şizofreni (A) ölçütlerinde
tanımlanan diğer psikotik özellikler yoktu.
Saptanan paranoid sannlann, premorbid ki şilik özelliklerindeki (paranoid, şizoid, borderline, antisosyal)
mevcut paranoid özelliklerin, cezaevinde belirginleşmesi olarak yorumlanabilece ği açıktır. Aile
ve kendilerinden al ınan öyküye dayanarak, eri şkinliğ in en erken dönemlerinden itibaren geçen süre
içinde, işlevsellik1erinin önemli alanlar ında, meslek
ve sosyal yaşamları nda, ciddi ve klinik boyutta
sorun yaratacak herhangi bir problem saptanmad ı.
Cezaevinde ortaya ç ıkan davranışlar ve içsel yaşantıların kapsadığı belirgin paranoid
daha önce hiç yaşarnamışlardı.

TARTIŞMA

Cezaevine ilk kez giren ve ilk kez suç i şleyen kişilerde, akut başlangıçlı paranoid sannlann "tek psikotik belirti" olarak görüldü ğü paranoid tablolarla ilgili tartışmayı, 2 boyutta yapmay ı planladık.
1- Akut başlangıçh paranoid sannlann öncesinde tanımlanan olası stresörlere; klinik tablonun s ınıflama
sistemlerinde yer alan kategorileri kar şılarnayan
özgün niteliğine dikkat çekmek.
2- Bir düşünce sisteminin, sanrı olup/olmadığının
değerlendirme sürecinde karşılaşı lan güçlükleri tanımlamak.
Cezaevi döneminde ortaya ç ıkan akut paranoid bozuklukları dikkate alan nispeten az say ıda çalışma
vardır (8) . Cezaevi sakinlerinin ait oldu ğu kültürel ve
sosyal grupların, öznel deneyimlerin ve premorbid
kişilik özelliklerinin "yatkınlaştıncı (ya da koruyucu)" nitelikteki önemi ku şkusuz vardır. Cezaevi
gruplarında yürütülen çal ışmalar, mahkumiyetin ilk
iki ayı sürecinde psikiyatrik belirtilere rastlanma
oranlarının yüksekliğine dikkat çektiler.
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Çağdaş sınıflama sistemlerinde yer alan kategoriler
hastaları m ızın ruhsal belirtilerini karşı lamadan yetersiz bulundu (1,2,10) . Affektif özellikler göstermeyen, akut başlangıçlı paranoid psikotik belirtilerle,
ilk tedavi başvurusu olan hastalanma; şizofreni ve
şizofreni alt grup bozukluklar ının (şizofreni, şizofreniform bozukluk, sanrılı bozukluk, şizoaffektif
bozukluk) kriterlerini karşılamadı. Kısa (tepkisel)
psikoz kriterlerinde ise akut ba şlangıç taramlan
mamaktadır.

Geyran, -Uygur

Olaylara dayanan (garip olmayan) sannlar, ancak
eşlik eden diğ er psikotik (varsan ı gibi) belirti varlığında (ş izofreni A kriterleri), "psikotik bozukluk"
tanısını karşılamaktadı r (APA, 1994) DSÖ (1992) s ınıflaması nda yer alan akut-geçici psikotik bozukluklar tanımını n akut başlangıcın tanımlanması
bakımından kullanıma daha elveri şli olduğu ancak,
birden fazla olarak yer alan alt gruplar ının tanı kriterlerinde, daha kompleks (affektif labilite, polimorf
belirtiler ve i şitsel varsan ılar gibi) belirtilerin sıralanması nedeniyle, bu olgulara tam uygulanamadığı kanaatine varıldı.
Hastalarımızı n ön plandaki ve en iyi tan ımlanan belirtisi olan paranoid sanrı lann, geçici ve kı sa süreli
olmaları, sanrılı bozukluk tanısı olarak değerlendirilmelerine olanak sa ğlamıyordu. Hastalarımızın
hepsi, ortalama 1.5 ay süren nöroleptik tedavisi sonucunda tam remisyonda taburcu edildiler.

Mahkumiyetleri kesinleşmiş ve tutukluluk süreleri
uzamış gruplarda, ki şilik bozukluğu ve madde kullanım bozukluğu tanılarına daha yüksek oranda rastlanrnaktay& Yine rnahkumiyetleri kesinle şmiş
gruplarda psikotik bozukluk oran ı, genel populasyonda rastlanılan oranlara benzerdi (9 '3839). 208 tutuklu arasında yürütülen bir çal ışmada, tutukluluğun
ilk 10 günü içinde yüksek oranlarda psikiyatrik belirtiler saptandı .

Bu belirtiler; cezaevinde bulunmaktan kaynaklanan,
üzüntü ve olumsuz nitelikteki zihinsel kapsamla ilişkili bulundu. Chiswick ve Cope (8) ; cezaevi yaşantısının içerdiği stresörlerin, yatlenla ştıncı kişilik
özellikleri ve madde kullan ımıyla birleşerek; paranoid sendromlan ortaya ç ıkardığını belirttiler. Cezaevinde bulunmaktan kaynaklanan stresörlerin nitelikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Arkadaş, eş ve yalunlann kaybedilmesi,
2- Tanıdık çevreden uzaklaşmak,
3- Cezaevine girmeden önceki sosyal durumun
zedelenmesi ve kayb ı,
4- Cezaevinde ait oldu ğu bir grubun olmamas ı,
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5- Geçmişinde veya ailesinde cezaevi giri ş öyküsünün olmaması,
6- Kendini suçlu olarak değil, kurban olarak görme,
7- Bundan sonraki yaşamını düzenlemesinde cezaevi
deneyiminin olumsuz etkileri olaca ğını düşünme,
8- Cezaevine girme nedeniyle gelirinde ciddi kay ıp,
9- Cezaevlerinin tehlikeli ve adaletsiz bir yer oldu ğu
şeklindeki önyargının olması,
10- Diğer mahkumlarla ilişki kurma isteği (gerekliliği) ve korkusu şeklinde karşıt-değerli tutumlar,
11- Cezaevi öncesinde ve erken çocukluk döneminde yaşanan travmatik nitelikteki stresörlerin varlığı ve cezaevi süresince yeniden an ımsanmaları.

İlk kez İskandinavya ülkelerinde, önerilerek kullanılan "Tepkisel Sannsal Bozukluk, Reactive Delusional Psychosis (RDC)" tan ısı, çağdaş sınıflamalarda yer almamas ına rağmen, üzerinde tart ışılan bir
konu olma özelliğini sürdürmektedir (15,16,17,18,26,
28) . Gladis ve ark (12) , şizofrenlerin yakınlarında,
afektif özellikler görülmeksizin sannlann ön planda
ve belirleyici bir belirti olarak saptand ığı ve şizofreni
spektrum bozukluklar kapsam ındaki mevcut kategorilerden ( şizofreni, şizofreniform, şizoafektif ve
sanrısal bozukluk) hiçbirisinin kriterlerini tam olarak
karşılamayan, bazı klinik tablolar tanımladılar.
Bu klinik tablolann, yıllara yayılan uzun seyirli ama
epizoid özellikleri tespit edildi. Yazarlar, bizim olguları= bağlamındaki tartışmaya benzer bir tartışma kapsamında; bu olguların hangi smıfsal kategoriye yerle ştirileceğini ve bir düşünce sisteminin
sana olarak de ğerlendirilmesinin nesnel dayanalclannın neler olabilece ğini tartıştılar. Susser ve
ark (30 '31 '32); affektif özelliklerin e şlik etmediği psikotik belirtilerle hastaneye yapılan ilk müracaatlann
değerlendirme sürecinde, akut ba şlangıcın tanımlanmasının gerekliliğine işaret ettiler. Castle ve
arkadaşlannında belirttiği gibi; belirtilerin ortaya
çıkış öyküsünün hastaneye ba şvurusundan daha
önce olabileceği gözden kaçırılmamalıdır.
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Sosyal içerikteki olaylar ve yorumlar ın; sannlı düşüncelerin ortaya ç ıkışıyla olan ilişkisini araştıran
yayınlar vardır. Bu yazarlar; psikiyatri uygulamalarında karşılaşılan birçok anonnal inanc ın,
kişinin sosyal ilişkilerindeki pozisyonu ile olan ili şkisine dikkat çektiler (6 '7) . Sannlı hastaların depresiflere benzer şekilde hoşnutsuzluk veren olayları
açıklama sürecinde daha global ve stabil seçeneklere
yöneldiklerini; ancak depresiflerden farkl ı olarak
olumsuzluldan aşırı bir şekilde dışsal nedenlerle
açıklama eğiliminde olduğunu gösterdiler.

Geyran, Uygur

Yine sannlı hastaların depresiflerden daha fazla olarak, tanık olunan doğ al veya tehdit edici nitelikteki
korkulu olayları arumsama eğiliminde olduğu görüldü. Bentall ve ark (5) , sannlan olan kişilerin, katılmadıklan ve nedensel olarak de ğerlendimpleri istenen sosyal olaylar hakkı ndaki yorumlann ın, daha
kişisel ve içerilde ilgili yap ılan açıklamalarda daha
az duyarlıkta olduğu saptandı. Kaney ve Bentall (6)
sannlan olan hastaları n, olayların üzerindeki kontrolleri ile ilgili tahminleri konusunda oldukça e ğilimli olduklarını ileri sürdü.
Tercih edilen durumlar ı ve sonuçları kendilerine,
edilmeyenleri ise dış nedenlere atfetme eğitimleri
çok belirgin olarak bulundu. Lyon ve ark (23) sannlann; benlik saygısını n sürmesini tehdit eden durumlar karşısında, kiş iyi koruyan ve savunmaya hizmet eden "bir at ıf sistemini" yansıttığını ileri sürdü.
Bu atıf sistemi kişiyi, benlik saygısındaki kayıplardan, başarı ile sonuçlanmayan hırslarmdan, güvensizlik ve yetersizlik hissinden, suçluluk duygusundan koruyarak, benlik-de ğerini sürdürmeye
olanak sağlayacaktı r.
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Biz olgulanmızda; cezaevine giri şten hemen sonraki
dönemde akut ba şlangıç gösteren, affektif belirtilerin eşlik etmediği paranoid psikotik tablolar tespit
ettik. Başvuru belirtilerinin şiddetinde; hastaneye yatışın hemen sonrasında hızlı bir azalma olduğu tespit
edildi. Ancak, belirtilerin tamamen ortadan kalkmas ı
(remisyon), nöroleptik kullan ımı sonucunda sağlandı. Hastaların, yeniden cezaevine döndükleri takdirde aynı korkulan ve şüpheleri yaşayacakları şeklinde, kaygılarının olduğu tespit edildi. Sannlann
kapsamındaki; cezaevindekilerin kendisine kar şı olduğunu, zarar verece ği ve tecavüze uğrayabileceği
şeklindeki temel özellikler gerilemekle birlikte, gerçek yaşantılara dayandırttıklan bu düşüncelerin cezaevinde yeniden tekrarlayabilece ği beklentileri
vardı.

Yeniden kendilerini korumas ız, yalnız ve dışlanmış
olarak hissetmelerine neden olacak olaylarla yüzleşebilecekleri ve endi şelerinin tekradayaca ğından
korkuyorlardı. Saptanan sannlann psikolojik ve sos-
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yal alanda yaşadığı psikososyal stresörlere ba ğlantısı
kurulabilen, açıklanabilir ve anlaşılabilir bir kapsamı
vardı. Bu olgularda sözkonusu stresörlerin psikotik
tablonun ortaya ç ıkışında rolü olduğunu, kaynaklardaki bilgilere dayanarak ileri sürülebilece ği
kanaatindeyiz (3) .

rak, doğrudan ifade edilen ve ba şka olay ve düşüncelerle ilişkilendirilmeyen niteliğine karşılık sekonder sannlar; inceden inceye dü şünülmüş, bir seri
olayın sonucunu içeren, öykü şeklinde ifade edilen,
algısal süreçlerden ziyade bilişsel süreçlerin ön planda olduğu; daha ayrıntılı anlatımlan kapsarlar.

Hastalannuzda saptadığımız ve sann olarak değerlendirdiğimiz inançlann, aşırı değerlendirilmi ş
bir düşünceden ayırımı konusu üzerinde durulmas ı
gerekmektedir. Jasper (19) ; "General Psychopathology" isimli kitab ında, sannlann tanımındaki
ayırt edici ve orijinal özelliğin "kesin olarak değiştirilemez olmaları" şeklinde tanımladı. Bir inanç
sisteminin 4 ayrı alt grup kapsam ında ortaya çıkabileceğini ileri sürdü:

Bir düşünce sisteminin sann olarak de ğerlendirilmesine dayanak olarak gösterilen "gerçe ğe uygun olmama" kriterleri de aç ıktır (4,34) Bazen, gerçek olaylara dayanan meselelerde de sannsal yanl ış inancı
göstermek mümkündür. Yazarlar, normal dü şünce
oluşumuna benzer şekillenen bu tip sannsal inançların, Jasper'in sekonder sannlanna kar şılık geldiğini
ileri sürerler (25) Sannlı bir düşüncenin ortaya ç ıkışında normal dü şünce sürecinin sosyal ve bili şsel
belirleyicilerinin etkisi konusundaki bilgilerimiz çok
kısıtlıdır. Ancak bazı yazarlar, normal ve patolojik
düşünceler arasında bir süreklilik olduğu kanaati taşımaktadırlar (13,22,35) Sannsal bir dü şüncenin, alışılmışın dışı ndaki deneyim ve bilgileri de ğerlendirme sürecindeki beceriksizli ğin sonucu ortaya çıktığını ve uyumu 'amaçladığını ileri sürerler (14) .

Walker (36) sannya benzer dü şünceleri, sekonder
sannlar olarak adland ırdı ve normal kişilerde de görülebilen aşırı değer verilmiş düşüncelerden aynmının nasıl yapılabileceğini tartıştı. Varılan sonuç,
primer sannlarla diğer inanç tipleri arasında daha
temel ve gösterilebilen bir farkl ılığın olduğuydu.
;

.
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1- Normal düşünce,
2- Aşırı değer verilmiş düşünce,
3- Sanrıya benzer düşünce,
4- Primer sann.

.

Primer sannlarda; sannsal deneyimin anlam ı, doğrudan ve dışardan anlaşılamaz bir şekilde hastanın
algılamalanyla ilişkilidir. Klinisyerı tarafından, hastanın psikolojik durumunun dış a vurumu olarak anlaşılarak yeniden yap ılandınhp, yorumlanamaz.
Konu ile ilgili Jasper tarafından verilen örnekte;
hasta gördüğü bıçağı kesici bir alet olarak alg ılar ve
zarar görece ğini düşünür. Dışarıdan bakan ki şi, bıçağın bir özelliğinin (kesicilik) hastan ın sannsı ile
ilişkili olduğunu görür, ancak bu anlamı yorumlayamaz ya da bu anlamda neyin söylenmeye çalışıldığını kestiremez.
Sekonder sannlar ise, "dü şünerek bulunan, sonuç
olarak çıkarılan ve bir şekilde düzenlenen" bir süreç
sonucunda ortaya ç ıkarlar. Kapsamlannda hastan ın
geçmiş ve bugünkü yaşantısındaki duygusal önemi
olan olayların işlendiği tespit edilebilir ve klinisyenin daha kolay anlayabileceği nitelikleri vardır
(29) . Primer sannlann, tek başı na ve aynntısız ola-

Bu durumda, hastaların bilgi işleme sürecindeki bir
ön eğilimin gösterilebilmesinin gereklili ğine işaret
edilmektedir. Bütün sannsal inançlar; do ğal olmayan ve kuraldışı deneyimlerin, mantık dışı çabalarla aç ıklanması sonucunda ortaya ç ıkan ürünlerdir. Bu deneyimlerin kaynaklar ı; içsel, dışsal veya
her ikisi de olabilir. A şırı değer verilen ve güçlü bir
şekilde inanılan bir düşünce sisteminde, "içeriğin"
yanlış olduğu (doğru olmadığı) kamtlanarak sannsal
bir düşünce olduğu öne sürülemez.

Çünkü gerçek olaylara dayanan, ancak çevreden al ınan verilerin daha önceki beklentiler ve yap ısal eğilimler doğrultusunda çarp ıtılarak yorumlanmas ı ve
çevreden sağ lanacak nesnel ve yeni bilgilerin kullanılmaması sonucu gelişen, sannlar vard ır. Sannlann " ısrarlılığı ve değiştirilemez olma" özelliğinin
de güvenilir bir tan ı dayanağı olmadığı belirtilmektedir. Sacks ve ark (33) normal inançlarla
sannsal inançlar arasında tanımladıklan ara dönemde, hastaların "çifte haberdarlık" yaşadığından
söz etmektedirler. Gerçe ğin yitirildiği ama tamamen
kaybolmadığı bu dönemde, sannsal inançlar da sürmektedir. Harrow ve ark (13) , belirli nitelikte sınırları
olan hastalar aras ında % 40'ının, hastaneye geldikten
,
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1 ay sonra, sanrılarının doğruluğu hakkında tereddütlü davrandıklarını ve kısmi bir inanç gösterdik'erini belirtti. Strauss (35) , çok önemli sayıdaki sanrının "sorgulanabilir" nitelik gösterdi ğine dikkat
çekti.
Sanrıların farklı derecelerdeki kesinlik ifadeleriyle
ortaya konmaları sonucunda klinisyen, bazı hastaları
inançlarıyla yüzleştirerek de ğişime hazırlamayı
amaçlayan, psikoterapötik teknikleri kullanma olanağını bulacaktır. Klinik aç ıdan hangi tip sanrılı hastalarda gerçekle yüzle ştirmenin terapötik etkisi olacağını belirlemek, önemli teknik bir problemdir. Biz
cezaevinde ortaya ç ıkan ve kapsam ında cezaevi yaşantısı ile ilgili stresörlerin bağlantısı gösterilebilen
akut başlangıçlı paranoid sanr ıların tedavisinde,
"gerçekle yüzleştirme tekniğinin" yararlı olduğunu
düşünüyoruz.
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