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EDİTÖRDEN 

 
 
 

Dünya Sağlık Örgütünün tanımlamasına göre sağlık “yalnızca hastalık ve sakatlık durumunun 

olmayışı değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali- dir”. Söz konusu insan sağlığı 

olduğunda, bahsi geçen tüm yönlerin bir arada, bü- tüncül bir bakış açısı ile ele alınması elzemdir. 

Ülkemizde ve dünya genelinde yaşanan pandemi sürecinin zorlu günlerinde sağ- lığa ve sağlık 

çalışanlarına verilen önem daha da artmıştır. Pandemi sürecinde Covid-19 salgınının etkileri 

yalnızca bireylerin fiziksel sağlıkları üzerinde olma- mıştır, aynı zamanda bireyler psikolojik ve 

sosyal yönden büyük problemler ya- şamışlardır. Bu etkiler bizleri böylesi bir çalışmayı yapmaya 

teşvik etmiştir. 

Akademik anlamda yapılan çalışmalarda benzer disiplinlerin bir araya getirildiği çalışmalar oldukça 

fazladır. Bu kitabı farklı kılan nokta, birbirinden bağımsız branşlarda birçok akademisyenin bir 

araya gelerek sağlığın farklı yönlerini ele alan bir yapıda özellik göstermesidir. Aynı zamanda sağlığa 

dair güncel konulara da yer vermesi kitabı özel kılan bir diğer özelliktir. 

Uzun bir hazırlık sürecinin sonucu hazırlanan bu çalışmada bölüm yazarı olarak yer alan değerli 

akademisyen dostlarıma katkılarından ötürü, aynı zamanda De- tay Yayıncılığın çok kıymetli yönetici 

ve çalışanlarına kitabın basımı ve dağıtımı sürecinde göstermiş oldukları özenden ötürü teşekkürü bir 

borç bilirim. Kitabı- mızın sağlık, sosyal hizmet ve diğer disiplinlerde eğitim gören öğrencilere, aka- 

demisyenlere, araştırmacılara, sektör çalışanlarına ve bu konulara gönül vermiş tüm bireylere 

faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 
Prof. Dr. M. Zafer DANIŞ. 
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EDWIN FULLER TORREY’İN GÖZÜNDEN 
PSİKİYATRİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi Talip YİĞİT




1. GİRİŞ 

Bir psikiyatrist olarak Edwin Fuller Torrey, psikiyatriyi günümüzdeki görünümüyle yeni 

giysiler içinde çırılçıplak duran bir imparator meteforu üzerinden resmetmektedir. Bu 

zamanda bir imparatora üzerinde hiç giysi bulunmadığını söylemek dost kazanmanın en iyi 

yolu olarak önerilmese de Torrey bu cesareti gösterebilmiştir. Ancak psikiyatrinin 

alternatifinin ne olacağı konusu belki de aynı derecede güçlükler içeren karmaşık bir durum 

yaratmaktadır. Bu karmaşanın içinde insanın anlaşılmasına ve davranış bozuklukların 

iyileştirilmesine yönelik ya da Torrey’in ifadesi ile mantıksız davranışların anlaşılması için yeni 

bir yol çizilmesi gerekliği belirmektedir. 

E. Fuller Torey’in psikiyatri eleştirisi bir nevi insanı anlama gayretinin bir sonucudur. 

Torrey’in içinde var olduğu dünyanın ne ile uğraşı içinde olduğunu ve ne tür yöntemler ile 

ilgilendiğini bir an sorgulayıp, başını kaldırıp sağa sola bakmasının sonucunda bu 

yaptıklarının ne anlam ifade etiği ile ilgili bir yüzleşmenin dışa vurumu olduğunu söylemek 

yanlış olmayacaktır. Ayrıca Torrey yalnız da değildir, hem psikiyatrinin içinden hem de dışından 

psikiyatrinin tıbbi modeline yönelik eleştiriler, Laing, Szasz, Liefer, Foucha- ult, Albee, Coles, 

Fromm, Sheff, Ryan, Goffman ve daha birçok kişiden gelmiştir. Ancak Torrey  hiçbir zaman 

psikiyatrinin tıbbi modelini toplum üze- rinde bir baskı ya da bir kontrol aracı gibi kullanıldığı 

izlemini veren eleştirileri kabul etmemektedir. Torrey, tıbbi modeli sapkın insan davranışlarının 

ve mantıksız davranışların sorunlarını çözümlemek için dürüst ve insancıl bir girişim olarak 

görmektedir. 

Psikiyatrinin en genel ve yaygın tarifi ‘…zihinsel kökenli olarak ya da kişisel ilişkilerin 

bozukluğu sonucunda ortaya çıkan, akıl hastalıkları ve tedavile- riyle ilgili bir tıp dalıdır.’ 

(Torrey, 1994). Psikiyatrinin günümüz insanın doğasını anlamadaki güçlüğünün sebebi 

olarak bu tarifi gören Torrey, süregelen bütün tartışmaların psikiyatrinin tanımından 

kaynaklandığını ileri sürmektedir. 
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En önemli tartışma konusu, psikiyatrinin bir tıp dalı olarak kabul görmesidir. Başta Freud 

olmak üzere, tanınmış birçok psikiyatrist, psikiyatriyi, tıp alanına sokmak için kanıt arama 

çabalarıyla ömürlerini geçirmişlerdir. Oysa Torrey, tıp bilimini bir bilim dalı olarak 

değerlendirirken, psikiyatrinin kendine özgü bilimsel yönteme sahip olmamasından dolayı 

bilim olarak görülemeyeceğini belirtmektedir. Tarifinden de anlaşılacağı üzere psikiyatrinin 

konusu, karaciğer ya da böbrek değildir, insan davranış bozukluklarıdır. Bu anlamda Torrey, 

psikiyatride davranışların incelenmesi için sabit ve genel- geçer bir deney ortamının 

oluşturulmasının mümkün olamayacağı gibi böyle bir çabanın da yanlış sonuçlar doğuracağını 

savunmaktadır. Bu anlamda Torrey, psikiyatrinin insan davranışlarını biyolojik 

mekanizmalar gibi ele alma çabasını eleştirmektedir. 

Torrey, psikiyatride tıbbi modelin iyi işlemediği görüşündedir. Psikiyatrinin tıbbi biz uzmanlık 

dalı olarak kabul edilmesi için uzun yıllar büyük bir çaba sarf ettiğinden bahseden Torrey, tıp ve 

psikiyatri arasındaki ilişkinin geldiği noktayı Yunan mitolojisinde yer alan Asklepios’un 

durumuna benzetmektedir. Dolayısıyla Torrey’e göre psikiyatride tıbbi model insan davranış 

sorunlarına yaklaşırken çözümden çok karmaşa yaratmaktadır. Bundan ötürü psikiyatrinin 

yerine gerçek bir davranışçılık biliminin doğmasına olanak sağlamak gerekliliğini 

düşünmektedir. 

Bu çalışmada psikiyatrinin içinden biri olan Edwin Fuller Torrey’in gözünden psikiyatri 

eleştirisine yer verilmekle birlikte Torrey’in insan davranışı nasıl anlamlandırdığı ve mantıksız 

davranış olarak kavramlaştırdığı davranış bozukluklarına yönelik çözüm önerisine yer 

verilmektedir. Çalışmada öncelikle Edwin Fuller Torrey’in yaşamına, daha sonra tarihsel 

olarak tıbbi ve psikolojik akımın psikiyatriye etkisine değinilmektedir. XIX. yüzyılda bu iki 

akımın histerik kişiler üzerinden psikiyatride yarattığı tartışmalara da yer verilmektedir. 

Aynı zaman da psikiyatri ile sosyal hizmet arasındaki tarihsel kesişme dönemlerine yer 

verilerek doğması beklenen yeni davranış biliminde integrative yaklaşımın önemine yer 

verilmektedir. 

2. PSİKİYATRİST OLARAK EDWIN FULLER TORREY 

Edwin Fuller Torrey, 1937 yılında doğmuş Amerikalı bir psikiyatristtir. McGill  

Üniversitesi’nde tıp eğitimi almış olan Torrey, çalışmalarını başta şizofreni olmak üzere 

bipolar bozukluk ve depresyon gibi ruhsal bozukluk- lar üzerine yoğunlaştırmıştır. Tıp 

eğitiminin yanında antropoloji eğitimi de almış olan Torrey şizofreni çalışmaları ile ilgili 

olarak Toxoplasma Gondii adındaki bir parazite odaklanmıştır. İnsan vücudunda merkezi sinir 

sistemi 
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üzerinde daimi bir enfeksiyon meydana getiren ve bu enfeksiyonun geliştiği bazı kişilerin 

vücudunda psikiyatrik ve nörolojik bozukluklara sebep olabilen bir parazit olarak Toxoplasma 

Gondii paraziti Torrey’e göre şizofreni gelişimine neden olabilmektedir. Bu bağlamda Torrey, 

şizofreninin biyolojik temelli ortaya çıkan bir hastalık olabileceğine ilişkin görüşü geliştiren 

kişi- dir. 

Kendi akademik çalışmalarına ek olarak Torrey, Amerika Birleşik Devletleri özelinde bipolar 

bozuklu ve şizofreni hastalıkları üzerine gerçekleştirilen araştırmalar için en büyük hibe 

desteği sağlayıcısı olarak 240’ı aşkın makale çalışmasına destek olarak, Stanley Tıp Araştırma 

Enstitüsü’nün (Stanley Medical Research Institute) kurucusu ve şu andaki yöneticisidir. Bir 

bilim insanı olarak Torrey, yalnızca akademik çalışmalar ile psikiyatrinin zengin- leşmesini 

sağlamakla kalmamış, buna ek olarak toplumda gözetim desteğine ihtiyaç duyan hastaların 

korunması için çalışmalar yürüten Tedavi Savunuculuğu Merkezi'nin kurulması için öncülük 

etmiştir. Psikiyatriye yaptığı akademik katkılar ve üstlendiği savunuculuk rolü bağlamında 

önemli bir bilim insanı olarak Torrey, ABD Halk Sağlığı Servisi’nden (US Public Health 

Service) iki övgü madalyası ve Uluslararası Şizofreni Kongresi'nden (International Congress 

on Schizophrenia) bir araştırma ödülü almıştır. Günümüzde  Torrey’in 20 kitabı ve 200’den 

fazla makalesi bulunmakta, eserleri pek çok farklı dilde yayınlanmaktadır (Clayton ve 

Fatemi, 1986 ve Treatment Advocacy  Center). 

Tıpta bir uzmanlık alanı olan psikiyatri için bu denli önemli çalışmaları olan Torrey, 

psikiyatriye yaklaşımı itibari ile günümüzde pek çok psikiyatristten farklı bir konumdadır. 

Nitekim Torrey, ‘Psikiyatri’nin Ölümü’ adlı eserinde (1994), artık psikiyatrinin miadını 

doldurduğunu ve insanlığa faydalı ola- madığını belirtmektedir. Torrey’e göre psikiyatri 

bugüne kadar ki süreçler- de geliştirilen çalışmalar ile akıl hastalıklarının doğaüstü güçlerin 

veya yalnızca vücuttaki temel bazı sıvılardaki dengesizliklerin sonucunda ortaya çıkmadığını 

bu durumların daha farklı yorumlanması gerekliliğini hatırlat- maktadır. Torrey’in görüşüne 

göre, bu çağda artık psikiyatri kendini geliştirememekte, doğal olarak da insanlığa yeni bir şey 

verememektedir. 

3. PSİKİYATRİ TARİHİ: PSİKİYATRİ’DE TIP AKIMI 

Psikiyatrinin gelişimi 19. yüzyıla dayanmaktadır. Bu yüz yıl, psikolojik akım, tıbbi ve dini 

akımların baş gösterdiği ancak tıp akımının baskın olduğu yüzyıldır. Bu çağın en önemli özelliği 

rasyonalizm ve pozitivizmin çağı olmasından kaynaklanmaktadır. İnsanın doğal yasalarla 

yönlendirildiği ve bütün bu  
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yasaların da bilimsel olarak açıklanabileceği inancı hakimdir. Bu çağ, insanın diğer türlerin 

yanında yer aldığını ve burada doğal seçilim yasalarıyla sabitleştiğini gösteren Darwin çağıdır. 

Bizzat, Freud, Darwin kuramlarına çok büyük bir ilgi duymaktadır. Çünkü Freud bu kuramları 

dünyayı tanımak için olağanüstü ileri umutlar taşıdığına inanmaktadır. 

Bu çağda tıpta, en büyük ilerleme mikrobiyoloji ve cerrahi alanlarında ol- muştur. Özellikle 

1876 yılında Hermann Robert Koch’un şarbon hastalığına bir bakterinin neden olduğunu 

göstermesinden sonra, o tarihten sonra 25 yıl boyunca hemen hemen her ay yeni bakteri ve 

organizmaların bulunma- sıyla sonuçlanan bir dönem başlamış ve bundan az da olsa mantıksız 

davranışlar da dahil olmak üzere insanda ters giden her şeyin bakterilerle açık- lama yoluna 

gidilmiştir. Bu dönemde böyle düşüncelere yol açan çağın cer- rahi müdahale yapılamayan en 

yaygın hastalıkları olan frengi, tüberküloz ve tifo gibi hastalıkların yaygınlığından ileri 

gelmektedir. Bu hastalıkların her biri kimi zaman etkilediği insanlarda mantıksız düşünme ya da 

davranışlara yol açmaktadır. Böylece diğer düşünce ya da davranışların diğer hastalıklardan 

kaynaklandığı düşünülmüştür (Torrey, 1994). 

Bu çağda nöroloji, tıbbi modeli daha fazla desteklemektedir. İlk kez nöroloji, beyin hastalıkları 

üzerine inceleme yapılmaktadır. Charles Bell 1811 yılında, duyguların omurilik tarafından 

taşındığını ortaya koyarak nörolojik bir gelişmeyi başlatmıştır. Daha sonra 1860’larda Hitzig ve 

Fritsch çalışmalarında insanların beyinlerini elektriksel tetikleme suretiyle nörofizyolojiye  

güç kazandırmışlardır. Pavlov ile bu mekanik çalışmayı sürdürmüşler ve beynin bir uyarı-tepki 

makinesi olduğu düşüncesinin daha da belirginleştirmişlerdir. Beyin anatomisi üzerindeki 

gelişmeler belirli işlevler için belirli bölgelerinin tanımlanması (örneğin konuşma, hafıza gibi) 

lokalleştirmesiyle sonuçlanmıştır. Bunun yanı sıra Golgi ve Ramony Cajal’ın (1906) 

nörohistoloji üzerindeki çalışmaları ile beynin hücre yapısını açıklamıştır. Bu gelişmelerin 

sonucu olarak mantıksız davranışın beyindeki hastalıktan kaynaklandı- ğına inanılmıştır. Bu 

dönemde mikrobiyoloji ve nörolojideki gelişmelerin ortasında psikiyatri, bir varlık olarak 

doğmaya başlamıştır. Başlangıçta psikiyatrinin alanı E. Fuller Torey’in (1994) ifadesi ile 

‘mantıksız davranan insanların bir bölümüyle, yani dengesizler, deliler ve zırdeliler ile 

sınırlıydı.’ Bu dönemde mantıksız davranışlar genel olarak tıbbi eğilim üzerinden açıklandığı 

için psikolojik açıklamalar tabu olarak görülmektedir. Dönemin ön- de gelenlerinden Alman 

Greisnger ‘biz zihinsel hastalıklardan her vakayı beynin bozuk bir çalışması olarak kabul 

ediyoruz.’ ifadesi zihinsel hastalıkların nasıl değerlendirildiğini göstermektedir. Amerikan 

Psikiyatrisinin kuru- 
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cusu Rush, beyindeki tıkanıklığı gidermek için başlıca tedavi aracı olan dö- ner bir koltuk 

kullanmaktadır. 

Mantıksız davranışların tıbba bağlanması Emil Kraeplin ile en yüksek noktasına ulaşmıştır. 

Yirminci yüzyılın başlarında Kraeplin mantıksız davranış- lar üzerine, bunları adlandırmak ve 

sınıflandırmak suretiyle demans, prekoz, ve paranoya gibi adları bulması nedeniyle 

mantıksız davranışları tıp alanında kendini var etme çabaları olarak görülmüştür. Ancak 

Torrey (1994) bu kavramlaştırmaları; ‘takılan bu adlar her şeyi tanımlıyor ve hiçbir şeyi 

açıklamıyordu.’ şeklinde eleştirmektedir. Kraeplin, mantıksız davranış- ların kalıtsal ve yapısal 

nedenlerden kaynaklandığına kuvvetle inanmaktadır. Kraeplin’nin sınıflandırma sistemi 

psikiyatriyi şimdi bulunduğu noktaya ulaşmasında önemli katkı sunmuştur. Ancak psikiyatrinin 

bugünkü durumu değerli olduğunun kanıtlanmasından ziyade E. Fuller Torey’e göre tıbba 

sokulması için gerekli olan bir giriş bileti olmasından ötürüdür. 

4. PSİKİYATRİ ’DE PSİKOLOJİK AKIM 

Psikolojik akım, kendi çabasıyla rasyonelizm ve pozitivizm, mikrobiyoloji ve nöroloji 

havuzuna girmeye başlangıçta çalışsa da bunu başaramamıştır. Psikoloji, temelde tıp ve dini 

akımlardan farklı olarak mantıksız davranış nedenini kişinin içinden kontrol edebildiğini 

savunmuş ve bunda kısmen başarılı olmuştur. Tıp ve din kontrolü başka bir yerde, 

şeytanlarda ya da beyin hücrelerinin düzensizliklerinde tespit etmiştir. Fakat psikolojik görüş 

insana yöneliktir. Franz Alexander, tarihsel olarak bu görüşe yaklaşmaktaki güçlüğü şu şekilde 

açıklamaktadır: Görünüşe göre davranış bozukluklarını psikoloji terimiyle anlamakta insan 

derin bir isteksizlik göstermektedir. Hiç kuşkusuz ki, böyle bir anlamadan kaynaklanan 

sorumluluktan kaçınır ve bu sorumluluğun, kendi duyguları, çelişkileri ve iç 

uyuşmazlıklarından kabul etmektense anormal davranışları için ruhları, şeytanı, hatta içindeki 

mistik sıvıları suçlamaya hazırdır (Torrey, 1994). Böylece insan varlığının sorumluluğu 

kendisinin dışında bir yerlerde arama eğilimi sanki insanın doğal bir niteliği gibi yaşamın her 

alanında da görülebilmektedir. 

Psikolojik akım, XIX. yüzyılda, bir tekrar olarak ortaya çıkmamıştır. Psikolo- jinin kökleri, 

nedenin, bir insana hata ve mantıksız davranışların üstesinden gelme olanağı sağlayacağı 

görüşünün ağırlıkta olduğu, rasyonel psikolojinin Yunan geleneğine kadar uzanmaktadır. Bu 

akıma başka katkılar da Philippe Pinel ve Tuke’nin çalışmaları gösterilebilir (Allday, 2011). 

Mantıksız davra- nış sergileyenlerin insan oldukları üzerinde önemle durmak suretiyle, 

çalışmalarını kişinin kendisi üzerinde yoğunlaştırmışlardır. Ayrıca mantıksız 
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davranışın insanoğlu tarafından yapılan insanca bir hareket olarak görülmesini 

sağlamışlardır. Bu çalışmalar psikoloji için önemli bir başlangıç ol- muştur. 

Bir Fransız hekim olarak Pinel yüzyılın başlarında akıl hastalıklarının gene- tik, sosyal ve 

psikolojik etmenler temelinde ortaya çıkabileceğine yönelik vurgusu bu dönemde akıl 

hastalıklarına yönelik değişen algının oluşumun- da atılan ilk adımlardandır. Pinel, bu dönemde 

ortaya koyduğu ahlaki tedavi yaklaşımı ile geliştirdiği uğraş terapileri ve rol-play çalışmaları 

ile yeni bir tıp alanı olan psikiyatride önemli katkılar sunmuştur. Bunun yanı sıra Tuke 

tarafından ileri sürülen akıl hastalarının bazı yetilerini koruyabildiği ve bunların 

değerlendirilmesi gerekliliğine ilişkin yaklaşım psikiyatriyi önceki dönemlerde benimsenen 

yaklaşımlardan uzaklaştırmıştır. Ancak Torrey’in görüşüne göre, XIX. yüzyılın sonundaki 

başka bir gelişme de, psikolojik akımın insan davranışının tekrar gözden geçirilmesinde 

bağımsız bir model olarak olgunluğa ulaşacağı üzerine kısa bir umut ışığı yakması olmuştur. 

Dönemin psikiyatri ekollerinden biri Charcot yönetimindeki Salpetriere Ekolü ki bu 

çalışmada detaylı bir şekilde ‘histeri çağı’ başlığı altında sunul- maktadır. Diğeri de Bernheim 

yönetimindeki Nancy Ekolüdür. Her iki ekol- de ‘nevrozlar’ olarak tanımlanan birçok durumu 

incelemiş ve tanımlamış, birçok duygusal bozukluğun tıp ve din akımlarının o günkü savlarına 

gerek duyulmadan tedavi edilebileceği düşüncesini geliştirmiş ve 1890 yılında ilk kez 

‘psikoterapi’ terimi kullanılmıştır. Bu dönemin diğer önemli ismi Fransız Pierre Janet, 

nevrozların ‘bilinçaltı sabit düşüncelerden’ kaynaklandığı görüşünü eklemiş ve bir terapi şekli 

olarak ‘otomatik konuşma’ yani serbest çağrışım yöntemini keşfetmiştir. Bu insanların tamamı 

tıbbi geleneğin için- de olmakla birlikte, kendi zamanlarındaki tıp akımına tamamen ters düşen 

bir tutum içinde bulunduklarından dolayı psikolojik akımın temsilcileri sayılırlar. 

XIX. yüzyılda her ne kadar akıl hastalıklarının tedavisi ile ilgili kesin yön- temler 

geliştirilememiş olsa da davranış bozuklukları artık tıp içerisinde kendisine yer edinmeye 

başlayan yeni bir alan olarak psikiyatri özelinde ele alınmaya başlanmıştır. Bu yüzyılın 

ortalarında yine Fransız bir psikiyatrist olarak Morel, kalıtsal dejenerasyonda organik 

faktörlerin yanı sıra sosyal faktörlerin de etkili olabileceğini belirten Dejenerasyon Teorisi’ni 

ortaya atmıştır. Her ne kadar bu teori tarihsel süreç içerisinde olumsuz bazı sonuçlara yol açsa da 

o dönemin anlayışı içerisinde kendisine önemli bir yer bul- muştur. Aynı dönemlerde 

İngiltere’de Dr. Browne’un akıl hastalarının tecrit edilmesinden ziyade iyi koşullarda ve sanatla 

uğraşmaları teşvik edilecek 
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şekilde bakılmalarına yönelik yaklaşımı önemli bulunmaktadır. Yine bu yüzyılda  

Almanya’da ortaya çıkan Johann Christian Reil tarafından Pinel benzeri uygulamaya dönük 

tedavi yaklaşımları önerilmektedir. Bununla birlikte Wilhem Griesinger tarafından akıl 

hastalarının kısa süreli hastane bakımı ve sonrasında sosyal destek mekanizmalarının 

geliştirilmesi ile toplum içerisinde bulunması gerektiğine yönelik yaklaşımlar psikiyatrinin 

gelişim sürecinde ve davranış bozukluklarının sağaltımında sosyal boyutun psikiyatride 

yer almasını sağlamıştır (Ekmekçi, 2018). 

XX. yüzyılın henüz başlarında Abraham Flexner’ın raporu psikiyatriyi tıp içindeki yerini 

pekiştirmeye zorlayan en güçlü tek olgu olabilir. Flexner’ın (1910) raporu, tıp eğitiminin 

yeniden güncellenmesine, eğitimin ve mesleki standartların gözden geçirilmesine, 

piyasadaki yarı eğitimli ya da sahte doktorları açığa çıkarılmasında önemli rol oynamıştır. 

Raporun yayımlanması ile eğitim standartlarını karşılayamayan resmi tıp fakültelerinin sayısı 

yarıya inmiştir. Bununla birlikte raporun Amerikan psikiyatrisi üzerindeki etkisi, psikiyatrinin 

tıp alanında kendini kabul ettirme çabasının artmasına da yol açmıştır. Psikiyatrinin tıp 

içinde kendini kabul ettirme çabası, II. Dünya Savaşı boyunca da sürmüştür. Ayrıca  Flexner 

(1910) raporunun tıp ve psikiyatriye etkisinin bir benzeri Avrupa’da yaşanmıştır. Flexner, 

Amerika’dan sonra Avrupa tıp eğitimini de kurgulayan kişi olmuştur (Claydon ve McAlister, 

2012). Benzer şekilde Flexner, sadece tıp eğitimini değil, aynı zamanda 1915’te ‘Is social 

work a profession?’ makalesi ile kendisi tıp dok- toru olmasına rağmen sosyal hizmetin 

mesleki niteliklerini tanımlamış ve sosyal hizmeti konumlandırabilmiştir. 

Savaş sonrası 1948 yılında Uluslararası Hastalık Sınıflandırması (International Classification of 

Disease - ICD) tarafından davranış bozuklukları tarihte ilk defa hastalık olarak tanımlanması ile 

psikiyatrinin sekteye uğrayan gelişimi yeni bir boyut kazanmıştır. Bu gelişmeyi takiben 

Amerikan Psikiyatristler Birliği tarafından 1952 yılında yayınlanan DSM I (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders) tanı rehberi psikiyatri için tarihi bir dönüm noktası 

olmuştur. Bu rehber zamanla pek çok farklı psikiyatrik konuyu ele alan, bunlara tanı ve 

tedaviler içeren bir nitelik kazanmıştır. İlk versiyon DSM I (1952) tanı el kitabında 106 davranış 

bozukluğu tanımlanırken, DSM II’de (1968) 186 tanı, DSM III’te (1980) 265 tanı, DSM 

IV’te (1994) 410 tanı, son versiyon DSM V (2013) tanı el kitabında 727 tanıya yer verilmiştir. 

Bu artış oranları ayrıca incelendiğinde, tıp alanı için psikiyatrinin işlevinin ne olduğuna 

yönelik, artış oranları ipuçları sunmaktadır. 
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İlk kez 1954 yılında Jean Delaz ve Pierre Deniker tarafından geliştirilen psikoaktif ilaçlar 

psikiyatrinin XX. yüzyılın ortasında tıp alanında yerini sağlamlaştırmıştır. Bu ilaçlar ile artık 

akıl hastanelerindeki hastalar daha kolay bir şekilde kontrol altında tutulabilmiştir. Bu gelişmeyi 

takiben ilgili ilaçlar yıllar içerisinde çeşitlenmiş ve psikiyatri, ilaç sektörü içerisinde önemli bir 

yer edinmiştir. 

Bu tarihten sonra hız kazanan medikal gelişmelere ek olarak özellikle 1960- 1970’li yıllarda 

Dünyanın pek çok farklı bölgesinde gelişen politik hareketlerin de etkisi ile psikiyatri 

açısından akıl hastalıkları tekrar tartışılmaya başlanmıştır. Bu dönemlerde ortaya çıkan anti- 

psikiyatri yaklaşımı, temelde o dönemin psikiyatri anlayışındaki ‘normallik’ durumu 

sorgulamış ve akıl hastalığının, toplumdaki normallik anlayışı ile uyuşmadığına dikkat 

çekilmiştir. ‘Normallik’ kavramını ilk kez kullanan David Cooper ve Erwing Goffman, 

Thomas Szazs, Aaron Esterson gibi önemli isimlerin geliştirdiği bu yaklaşımda, o dönemin 

uygulamaları ile toplumsal statükonun korunmaya çalışıldığı ileri sürülmüş ve gerçekte esas 

olanın bireyin yaşadığını tanımlamak değil, anlamak olduğu vurgulanmıştır (Şılar, 1995). Bu 

gelişmelere ek olarak1975 yılında Almanya Parlamentosu tarafından yayınlanan raporda akıl 

sağlığı yerinde olamayan kişilerin sağaltımlarında temel gereksinimle- rin karşılanması, sosyal 

yaşamlarının ve kişisel özelliklerinin tüm boyutları ile anlaşılabilmesi için psikolog ve sosyal 

hizmet uzmanı çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir (Namal, 2013). Bu kararname ile sosyal 

hizmetin tarihsel köklerinde olan davranış bilimleri ile olan ilişkisi yakın zamanda da 

tescillenmiştir. 

Takip eden yıllarda akıl hastalıkları Dünya genelinde önceden tanımlanmış belirli ölçütler 

bağlamında ele alınmış ve psikiyatrinin, psikoaktif ilaç sektöründeki gelişmelerle birlikte, tıp ile 

daha da bütünleşmesi sonucu psikiyatrik rahatsızlıklar çoğunlukla medikal perspektiften 

uzaklaşarak ilaç tedavisi üzerinden yürütülen bir alana dönüşmüştür. Başta Dünya Sağlık 

Örgütü (World Health Organization - WHO) olmak üzere bazı uluslararası kuruluşların 

hastalık tanımlamaları ve tedavi önerileri ile gittikçe genişleyen bir hastalık ve ‘tedavi’ 

repertuarına sahip olan psikiyatri, bugün Torrey ve birçok bilim insanlarınca işlevini 

kaybetmiş bir alan olarak görülmektedir. Psikiyatrinin bu eleştirilere cevaben, ‘Sosyal 

Psikiyatri’, ve ‘Kültürel Psikiyatri’ gibi alanlara kendi içinde doğmasına izin vermesi ve 

anormal davranışların sosyal yönlerini vurgulaması göz boyamanın ötesine geçememektedir. 

Günümüzde psikiyatri, bir yandan başta DSM serilerinde akıl hastalığı tanı ve tedavilerine 

ilişkin ölçeğini geliştirirken bir yandan da diğer insanı 
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yardım meslek grupları ile işbirliği kurmaksızın tek başına insanlığa fayda sağlayamayacağı 

gerekçeleri ile eleştirilmektedir (Ersoy, 1999).Aşağıdaki tabloda psikiyatrinin tarihsel 

gelişiminde rol oynayan dönüm noktalarına ilişkin gelişmelere yer verilmektedir. 

Tablo 1: Psikiyatrinin Tarihsel Gelişimindeki Dönüm Noktaları 

Dönem Yaşanan Gelişme 

19. yüzyıl ilk 
çeyreği 

Philippe Pinel tarafından akıl hastalıklarının ortaya çıkışında sosyal ve psikolojik 
etkilere değinilmesi ve Ahlaki Tedavi Yaklaşımı’nın 
geliştirilmesi. 

19. yüzyıl son 

çeyreği 

Emil Kraepelin tarafından bazı akıl hastalıklarına dair etiyoloji, semptomlar 

ve klinik seyirlerin tanımlanması. 
1910 Abraham Flexner Raporu 

1948 Uluslararası Hastalık Sınıflandırması (International Classification of Diseas - ICD) 
tarafından ruhsal bozuklukların hastalık olarak 
tanımlanması. 

1952 DSM I’in yayınlanması. 

1954 İlk psikoaktif ilacın üretilip kullanılmaya başlanması.  

1960-1970’li 
yıllar 

Antipsikiyatri yaklaşımının doğuşu ve psikiyatriye yönelik eleştiriler. 

1975 Almanya Parlamentosu raporunda resmi olarak akıl hastalıklarının tedavisinde 
psikoloji ve sosyal hizmet gibi meslek elemanlarına ihtiyaç 
duyulduğunun belirtilmesi. 

21. yüzyıl ‘Sosyal Psikiyatri’, ‘Kültürel Psikiyatri’ ve ‘Kross-Kültürel Psikiyatri’ 
yaklaşımlarının gelişmesi. 

5. HİSTERİ ÇAĞI: PSİKOPATOLOJİK Mİ, ORGANİK 

PATOLOJİK Mİ? 

İki soru belirlemektedir: Bunlardan ilki psikiyatri alanında hangi koşulların varlığında  

hastalıktan söz edilebilir? Diğer soru, psikopatolojinin ve organik patolojinin bulguları arasında 

hangi ilişkiler belirlenebilir? Tüm psikopatolojiler temelde bu iki soruya yöneliktir. Bir yanda 

kişi bilincinin yapılarını normal psikolojinin kavramlarıyla okumaya direnen heterojen 

yaklaşımlar varken, diğer yanda her davranışın aynı zamanda saçma davranışın, kavra- 

nırlığını, normal ve patolojik ayrımını önceleyen kavramlarla dile getirmeye gayret eden analitik 

ya da fenomonolojik yaklaşımlar mevcuttur. Benzer bir ayrım ruhsal yaşamın gelişimini 

inceleyen disiplin ile organların gelişimini inceleyen disiplin arasındaki çatışmadan 

kaynaklanır (Foucault, 2000). Örneğin XIX. yüzyıl sonunda histerik sendrom olarak 

tanımlanan, organik bir bulgu göstermeyen rahatsızlıklarda ruhsal ve psikolojik nedenselliğin 

çözümlenmesinde olduğu gibi. Bu tartışmayı Torrey’in gözünden incelendiğinde 

psikiyatriye konu olan birçok davranışsal bozuklukta da görmek mümkündür. 
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Bu çağda histerik bozukluk yirmi yıl boyunca, ciddi araştırmaların odağı haline gelmiştir. 

Histeri terimi o kadar yaygın kabul görüşmüştür ki, hiç kimse onu sistematik olarak 

tanımlamaya girişmemiştir. Bir tarihçinin sözleriyle, ‘ Yirmi beş yüzyıl boyunca histeri abuk 

sabuk ve anlaşılmaz semptomları olan acayip bir hastalık sayıldı.’ Çoğu doktor histerik 

bozukluğun kadınlara uygun bir hastalık olduğuna ve rahimden kaynaklandığına inanırdı.’ Bu 

yüzden dolayı hastalığın adı histeri olarak kalmıştır (Jeon ve ark., 2005). Bir başka tarihçinin 

açıklamasına göre histeri ‘erkeklerin karşı cinste gizemli ya da idaresi zor bulduğu herşey için 

kullanılan dramatik bir tıbbi metafordur’ (Neuner ve ark., 2006).Histeri çalışmalarının 

kurucusu Fransız nörolog Jean-Martin Charcot, Paris proletaryasının sefilleri, dilenciler, hafif 

meşrepler ve deliler için uzun bir süre tımarhane işlevi görmüş olan eski büyük hastane 

kompleksi sayılabilecek Salpetriere yönetmiş, burayı modern bilimin merkezi haline 

dönüştürmüştür. Nöroloji ve psikiyatri disiplinindeki en yetenekli ve araştırmacı insanlar 

Charcot ile çalışabilmek için Paris’e gelmişlerdir. Bu kişiler arasında Pierre Janet, William 

James ve Sigmund Freud da bulunmaktadır. 

Charcot’dan önce histerik kadın hastalık numarası yapan biri olarak düşünülüyordu; tedavisi 

hipnozculara ve nefesçilere havale edilir, bir histerikle ilgili herhangi bir şeye hiç itimat 

edilmezdi. Charcot’un otoritesi ve ciddi çalışmaları ile histeri artık bir hastalık numarası değil, 

bütün ağırlığı ile his- teri fenomeninin hakikiliği ve nesnelliği üzerine odaklanılmıştır. 

Charcot’un ‘Büyük Nevroz’ dediği histeriye yaklaşımı ile histerinin karakteristik  semp- 

tomlarını yalnız yazılarında değil, çizim ve fotoğraflarla da kanıtlamıştır. Charcot nörolojik 

hasarı andıran histeri semptomları üzerine odaklanarak; hareket felci, duyu kaybı, 

konvülsiyonlar ve unutma gibi belirtileri tanımlamıştır. Bu semptomların yapay olarak 

tetiklenebiliyor olması ve hipnoz kullanılarak giderilebilmesi 1880’e kadar bu semptomların 

psikolojik kaynaklı olduğuna inanılmasına kaynaklık etmiştir. Charcot histerik kişilerin semp- 

tomlarına son derece titizlikle yaklaşırken, iç dünyaları ile hiçbir şekilde ilgilenmemiştir. 

Onların duygu aktarımlarını, listelenecek semptomlar ve ‘seslendirme’ olarak tanımlamıştır. 

Charcot’un takipçilerinden Janet ve Freud histeriklerle ilgili gözlemlerin ve sınıflandırmanın 

yetersiz olduğunu düşünmüşlerdir. Onlara göre histerik kişiler ile konuşmak ve onları 

dinlemek gereklidir. 1890’ların ortasında Fransa’da Janet ve Viyana’da Joseph Breuer’le 

birlikte çalışan Freud, birbirlerinden bağımsız olarak, dikkat çekecek kadar benzer 

formülasyonlara varmışlardır: ‘Histeri psikolojik bir travmanın neden olduğu bir durumdur.’ 
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(Herman, 2016). Bu çıkarımın içinde bulunulan çağa rağmen benzer şekilde belirlenebilmesi 

psikolojik çözümlemelerin önemini ortaya koymaktadır. 

Janet ve Freud psikolojik travmanın sebep olduğu değişmiş bilinç durumunun, hipnoz yolu ile 

özdeki değişime yol açabileceğini kabul etmişlerdir. Janet çözülme ya da hipnotik trans 

kapasitesinin, psikolojik zayıflık ve telkin edilebilirliğin bir işareti olduğuna inanırken, 

Breuer ve Freud ise tersine bilinçteki değişikliklerle alakalı olarak histerinin ‘en parlak zekalı, 

iradesi en kuvvetli, karakteri en güçlü, eleştirel gücü en yüksek insanlar’ arasında gö- 

rülebileceğini savunmuşlardır. Ancak hem Janet hem de Freud histerinin somatik 

semptomlarının hafızadan çıkarılmış, yoğun acı veren olayların kılık değiştirmiş 

temsillerine işaret ettiğini kabul etmişlerdir. Janet histerik kişilerin ‘bilinçaltı sabit fikirlerle’ 

travmatik olayların hatıralarıyla yönetile- bileceğini savunurken, Breur ve Freud kısa bir 

anlatımla, histeriklerin geç- mişin izlerinden acı çektiklerini ileri sürmüşlerdir. 1890’ların 

ortalarına kadar bu araştırmacılar, ayrıca histerik semptomların hafifletebileceklerini de 

keşfetmişlerdir. Bu iyileştirme yöntemleri modern olarak tanımlanan yeni psikoterapinin 

temeli haline gelmektedir. Janet bu tekniğe ‘psikolojik analiz’ olarak adlandırırken Breur ve 

Freud, ‘içini dökme’ ya da ‘katharsis’ olarak tanımlarken, daha sonraları Freud buna ‘paiko-

analiz’, Breur da deği- şikliğe giderek ‘konuşma tedavisi’ adını vermişlerdir (Herman, 2016). 

Bu adlandırma ve kavramlaştırmalar danışan ve danışman arasındaki terapötik yönelimi 

belirginleştirmiştir. 

Charcot ile Janet ve Freud’un histerik semptomları ele alışlarındaki farklılık birçok araştırmacı 

tarafından tartışılmıştır. Bu tartışmalar histerinin psikopatolojideki ve organik patolojideki 

hastalık, semptom, etiyoloji kavramlarına aynı anlamın yüklenildiğinden kaynaklanıp 

kaynaklanmadığına ilişkin iki soru sorulabilir. Bunlardan ilki temelde bu sorun somatik tıp için 

belirlenmiş kavramları hiçbir ayırıma tabi tutmaksızın ruhsal hastalığı ve ruh sağlığı 

tanımlamasında kullanılmasından kaynaklanabilir mi? Diğeri organik rahatsızlıkların ve kişilik 

değişikliklerinin birliğini bulma güçlüğü, her ikisi için de benzer yapı kabul edilmesinden 

kaynaklanabilir mi? Dolayısıyla geleneksel ve yeni psikopatolojilerin nasıl doğduklarını 

hatırlamak ve yeni bir kesinliğe ulaşmak için ruh sağlığının tıbbın hangi koşulları taşıması 

gerekliliğini göstermesi gerekmektedir. Aksi durumda E. Fuller Torrey’in ifadesi ile insan 

davranışlarını çok iyi inceleyebilen, entegre bir davranış biliminin gelişmesine ve yeni bir 

bilim dalının doğuşu anlamına gelmektedir. 
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6. SOSYAL HİZMET VE PSİKİYATRİNİN KESİŞTİĞİ TARİHSEL 

DÖNEMEÇLER 

Kökleri XIX. yüzyılın sonları ve XX. yüzyılın başlarına dayanan sosyal hiz- met, 

endüstrileşme ve kentleşmenin yarattığı yeni sosyal ortam özellikle aile yapısının değişmesi, 

yetersiz iskan ve okullaşma oranları, kalabalık ve elverişsiz yaşam alanları ile birlikte uygun 

olmayan çalışma koşularına dö- nemin koşulları içerisinde bir çözüm arayışı içerisinde olmuştur 

(Gitterman, 2014). Ortaya çıkan manzara sosyal bir karmaşayı andırırken, bunun yarat- tığı 

toplumsal kırılmalar sadece hayırseverlik, gönüllü çalışmaları ya da Flexnel’in (1915) 

ifadesi ile ‘yarı meslek’ ile baş edilemeyecek düzeyde ciddi boyutlara ulaşmıştır. Çözüm 

bekleyen bunca meselenin üstesinden ancak yeni kurumsal yapılar ve yaklaşımlar ile 

gelinebileceği anlaşılmıştır. Örneğin yerleştirme hareketi (settlement movement) kurucuları 

kent yaşamın yarattığı güçlüklerin sebebi olarak insanları değil, çevresel faktörlerin yattı- ğını o 

günün koşulları içinde savunmuşlardır. Çevresel kaynaklı olduğu düşünülen bu meselelerin 

çözümünde yöntem olarak doğrudan hayırseverlik eylemi üzerinden değil, ancak iyi komşuluk 

(good neighboring) ile yani dayanışma ve yardımlaşma ile aşabileceğini inanmışlardır. Sosyal 

meselelerin çevresel kaynaklı olduğu düşüncesi bugünden o zamana bakıldığında yenilikçi bir 

fikir olarak görülmese de o günün koşullarında radikal denilebilecek bir yaklaşım 

içermektedir. 

Bu çağ ayrıca insanın diğer türlerin yanında yer aldığını ve burada doğal seçim yasalarıyla 

sabitleştiğini gösteren Darwin çağıdır. Dönemin ünlü ev- rim bilimcisi Francis Galton 1883’te 

proaktif bir çalışma olarak yayımladığı Inquiriesinto Human FacultyandIts Development 

kitabında; doğal seçilim mekanizmasını yapay olarak taklit ederek insan ırkının geliştirilmesi 

için bir plan ortaya koymuştur. Galton’un bu düşüncesi için geliştirmiş olduğu kavram; 

yunanca iyi anlamına gelen ‘ö’ eki ile yaratılış anlamındaki ‘genez’ kelimesinin bir araya 

gelmesinden oluşan ‘soyu iyi olan’ yani ‘kalıtsal açıdan asil niteliklerle donatılmış’ olanı 

belirten ve insan ıslahı anlamında kullanı- lan ‘öjeni’dir (Sıddharta, 2017). Yine aynı dönemin 

romancısı H. G. Welles, 1895 tarihli ‘Zaman Makinesi’ kitabında; daha uygun bir toplum 

yaratmak için kalıtımın manipüle edilmesi fikrini ortaya koymuştur. Dolayısıyla genel 

anlamda o günün koşullarında insan ıslahın amacı, uygun olanların uygun- suz olanlara, 

sağlıklı olanların hasta olanlara tercih ediliş sürecini hızlandırmak olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

yaklaşım sadece düşünce düzeyinde ya da zamanın tıp ve psikiyatri uygulamalarında 

kalmayıp, yaşamın her alanında ve kurumsal işleyişlerde de kendisini göstermiştir. 

Örneğin, 1924 
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yılında Amerika’nın Virginia eyaletindeki eşi tarafından terk edilmiş ‘yoksul’ Emma ve kızı 

Carrie Buck vakasında; Virginia senatosu 29 Mart 1924’te eyalet sınırları içinde akıl 

hastalığı kurul tarafından onaylanan kişilerin ıslah amaçlı kısırlaştırmasına izin verilmiştir. 

Karar sonrasında Virginia eyalet mahkemesinde Emma ve Carrie Buck’ın, mahkemede görevli 

sosyal hizmet uzmanın şerhine rağmen, ıslah amaçlı kısırlaştırmalarına karar verilmiştir. Dava 

kararı temyiz edilse de Virginia üst mahkemesi de 1927 yılında kararı onamıştır (Sıddhartha, 

2017). Dolayısıyla 1920’lerde Amerika’da kurumsal işleyişleri ve diğer çalışmaları ‘ırk 

kaygısı’nın belirlediğini söylemek mümkündür. Dönemin bu baskın düşünce ikliminde 

yoksullar, akıl hastaları, göçmenler, suça itilmişlere yönelik uygulamalara karşı sosyal 

hizmetin, çevresel ve sosyal faktörlere yapmış olduğu atıflar sosyal hizmetin doğasını gözler 

önüne sermektedir. Sosyal hizmet, endüstrileşme ve kentin yarattığı yıkıcı sosyal koşulların 

sorumlusu olarak kişileri ya da onların genlerini değil, çevresel faktörlerin iyileştirmenin 

yolunu aramıştır. 

İngiltere’de Amerika’dan farklı olarak insan ıslahı çalışmaları ‘sosyal sınıf kaygısı’ndan 

beslenmiştir. XIX. yüzyıl ikinci yarısından itibaren modern hayırseverlik yaklaşımı 1834 

yılında ‘yeni yoksullar yasası’ ile yoksullara yardım sistemi tamamen değişmiştir. Eski 

sistemin masraflı olduğu düşüncesinden hareketle yardımların caydırma amaçlı sadece çalışma 

evlerinde (workhouse) yapılmasına karar verilmiştir. Yoksulluk yardımı yalnızca va- 

tandaşlık hakları alınmış yoksullara hak olarak verilirken, çalışan yoksul kavramı yasa ile 

kaldırılmıştır. Charles James Booth (1840-1916) gibi yeni- likçi hayırseverlik yaklaşımın 

temsilcisi olarak tanınan sosyal reformcular düzeni tehdit eden yoksulların tecrit edilmesini 

savunmuşlardır. Bu dö- nemde İngiltere’deki sosyal kaygıyı yoksulların toplumsal düzeni 

bozduğu düşüncesi oluşturmaktadır. Oysa COS gibi (Charity Organzation Societies) hayırsever 

kuruluşlar dost ziyaretçiler (friendlyvisitors) aracılığı ile yoksul- ları kendi içinde 

sınıflandırarak zamanın bilimsel yöntemlerini ‘modern hayırseverlik’ uygulamaları ile 

birleştirmişlerdir (Buğra, 2008). Ancak artan yoksulluk ve buna bağlı ortaya çıkan diğer insani 

sorunların zamanla daha karmaşık bir hal alması, dost ziyaretçilerin gönüllülük esaslı bu tür 

iş ve uğraşları yürütemeyeceğini ve sistematik eğitime olan ihtiyaçlarını ortaya koymuştur. 

Sosyal hizmetin tam zamanlı profesyonel bir mesleki dönüşüm süreci böylece başlamıştır. 

Başlangıçta ağırlıklı olarak tıp ve psikiyatrinin kullandığı metodoloji ve kavramları 

kullanarak toplumsal inanırlığını ve güvenirliğini kazanmaya çalışan sosyal hizmet, mesleki 

amaçlarını ve kimliğini gerçekleştirmede özellikle psikiyatri uygulamalarının gölgesinde kal- 

mıştır. Dönemin ruhu ile uyuşan ancak henüz tıp alanı olarak sayılmayan ve 
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elinde psikoterapiden başka bir yöntem bulunmayan psikiyatri, 20. yüzyıl başlarında Emil 

Kraeplin ile başlayan (Torrey, 1994) ve 1950’li yılların başına kadar sürecek olan sapma 

davranışların tıbba bağlanma çabaları sosyal hizmeti de derinden etkilemiştir. Böylece 

yüzyılın başında benzer hedef gruplar üzerine çalışan psikiyatri ve sosyal hizmet arasındaki 

yakın ilişki 1960’lı yıllardaki yol ayrımına kadar devam edecek olan ‘medikal model’ olarak 

bilinen paradigmayı doğurmuştur. Bunun sosyal hizmetin bağımsız mesleki kimlik inşa 

sürecini geciktirip geciktirmediği bir tartışma konusu olmakla birlikte, dönemin atmosferinde 

bir zorunluluk içerdiği de ifade edilebilir. Psikiyatrinin tıbbı ve psikolojik akım arasında 

yaşadığı bocalamayı sosyal hizmet benzer şekilde medikal model ile sosyal reform 

paradigması arasında yaşamaktadır. Dolayısıyla sosyal hizmetin günümüzde yaşadığı 

mesleki, kimliksel ve bilimsel yönden yaşadığı bocalama, ancak Edwin Fuller Torrey gibi 

sosyal hizmetin içinden çıkacak bir kişinin ‘kral çıplak’ demesi ve bunun üzerinden sosyal 

hizmetin yeniden doğarak kendi mesleki doğasına dönmesi ile mümkün görülmektedir. 

7. EDWIN FULLER TOREY’İN PSİKİYATRİ ELEŞTİRİSİ 

Akıl ‘hastalığı’nın zihnin bir hastalığı olduğu gibi bir kullanımı Torrey eti- molojik açıdan 

eleştirmektedir. Yunanca psik (zihin) ve iateria (iyileşme) sözcüklerinden alınmış olması 

sebebiyle ‘psikiyatri’ sözcüğü etimolojik ola- rak sözcüğü yansıtmaktadır. Fakat ‘zihin’ bir 

nesne değildir ve teknik olarak hastalanamaz. ‘Zihin’ sözcüğü beynin çalışma ve işlevlerini 

gösteren bir kısaltmadır. Zihin düşünme, anımsama, kavrama, algılama, isteme, tahayyül etme, 

uslamlama ve beynin yapabileceği diğer bütün çalışmaları kapsamak- tadır. Zihin sözcüğü 

genellikle isim olarak kullanılır, çünkü canlının duygu ve davranışları dışındaki ruhsal süreç ve 

etkinliklerin bütünlüğü anlamını içermektedir. Bazen günlük yaşamda zihin sözcüğü mecazi 

anlamda da kullanılmaktadır. Ancak ‘zihin’ kavramı, çalışması ve işlevleri nedeniyle hiçbir 

zaman yer ya da nesne olarak kullanılmamaktadır. 

Ryle, ‘zihin’ sözcüğünün bir nesne olarak kullanılmasının Descartes’ın zihin ve bedenin 

Kartezyen düalizminin ürünü olarak ortaya çıktığını ifade etmektedir. Torrey bu noktada 

temel olarak zihin-beden bölünmesini tama- men reddetmektedir. Bu yaklaşımı Torrey, bir 

arabanın gövdesi ile motor çalışmasının ikiye bölmekten başka bir şey olmadığı metaforu ile 

açıkla- maktadır. Çünkü bedenin bir parçası olan beynin çalışma ve işlevleriyle bütünlük 

içermektedir ve bunun parçalanması kökten hatalıdır. Dolayısıyla zihinden sanki beden de bir 

yer gibi bahsetmek onu somutlaştırmak anlamına geleceği gibi zamanla beynin içinde bir 

yerlerde bulunan ancak bir 
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türlü bulunamayan gizemli bir hal almaktadır. Bu bağlamda Torrey‘ akıl/zihin hastası’ 

gibi tanımlamaları bu nedenle reddetmektedir. 

Torrey, insan davranışının tıbbi modeli, mantıksal sonuçlara ulaştığı zaman, hem anlamsız hem 

de işlevsiz olduğunu ileri sürmektedir. Bu nedenle psikiyatrik tıbbi modelin günümüz mantıksız 

davranışların çözümüne ilişkin bir cevabı bulunmamaktadır. Tıbbi modelin gerçek 

savunucusu olan Kraeplin’nin sınıflandırması ve psikosomatik tıp her ikisi de Torrey’e göre, 

günümüz insan davranışlarını anlamlandırmada ve çözümleme de yetersiz kalmaktadır. Her iki 

görüş de ilk gelişim dönemlerindeki amaçlarının hiçbirine ulaşamamıştır. Torrey (1994), 

psikiyatrinin yetersiz kalmasının nedenlerden biri olarak Flexner raporunun günümüzdeki 

etkinliğinin son bulmasında görmektedir. Bunun yanı sıra artık psikiyatristler geçmişte 

olduğu gibi bugün kendilerini kanıtlamak için bir çaba içerisinde değildirler, sayıca ve etki 

bakımından belli bir güce erişmişlerdir. Ancak bugün de psikiyatristlerin söyleyecek sözleri 

bulunmamaktadır. 

Torrey, sosyal sorunların psikiyatrik yaklaşımlar üzerinden değerlendirilmesini de şiddetle 

eleştirmektedir. Ona göre, psikiyatristler sosyal sorunları çözümleyebilmelerine yönelik bir 

eğitim formasyonuna sahip olmadıkları gibi ‘koruyucu psikiyatri’ adı altında sunulan 

yaklaşımların, sosyal sorunların çözümlenmesinde ve bu sorunlara yönelik müdahale 

geliştirmeleri de mümkün değildir. Benzer bir eleştiriyi Dunham, ‘eğer bir psikiyatrist bir 

toplumu daha sağlıklı bir duruma doğru götürmek için örgütleyebiliyorsa, onun hiç vakit 

kaybetmeden kamu yönetimine adaylığını koymasını tavsiye ederim.’ önerisinde 

bulunmaktadır. 

E. Fuller Torrey (1994) genel anlamda davranış bilimlerinin günümüzdeki durumunu Güney 

Amerika’nın güneyinde Macellan Boğazı ile anakaradan ayrılmış Tierra del Fuegotakım 

adalarının kuzeyinde yerleşik büyük bir kabile olan Namnretsew insanları arasında görülen 

bir duruma benzetmek- tedir. Bu kabile, teknolojileri ve son derece uyuşmazlık içinde olan bir 

toplum olmalarıyla tanınmaktadır. Uyuşmazlıklar, bir filin gerçek niteliğinin ne olduğu sorusu 

üzerinde ilgi çekecek şekilde farklıdır. Anlaşmazlıkların temeli olan ‘reltsitayiskip’, filin 

niteliğinin içinde olduğu tartışmadır; saatlerce fillerin kulaklarının içine mikroskopla bakıp 

gördükleri her şeyi hemen tarif etmektedirler. Anlaşmazlıklar birbirlerine öylesine düşman 

kesilmişler ki, diğerlerini dışarda tutmak için yüksek tahta perdeler yapmışlardır. Bununla 

birlikte her bir anlaşmazlık, diğerlerinin anlamaması için kendilerine özgü alt-dilleri 

geliştirmiş ve daha sonra anlaşmazlıklar bölünmelere yol açmış- 
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tır. Zamanla bölgede fillerin kaybolmaya başlaması ile birlikte kabilenin de  ortadan 

kalkacağı tehlikesinde olduğu düşünülmüştür. 

SONUÇ 

Akıl veya ruh sağlığı bozuklukları ya da sapma ve mantıksız davranışlar, isimlendirilmesi ne 

olursa olsun, tartışmaların temeli davranış bilimlerinin bir tıp ya da biyoloji, kimya ya da fizik 

gibi temel bilimlerin sahip olduğu bilimsel yöntem ve tekniğe sahip olamamasından 

kaynaklanmaktadır. Ancak Torrey’inde ifade ettiği gibi kesin ölçümler ile insan varlığının 

duygu, düşünce ve davranışlarındaki mantıksız davranışlara yönelik böyle bir yön- tem 

geliştirme çabasının da kökten yanlış olacağı ile ilgilidir. Öyleyse yapılması gereken şey nedir? 

Torrey bu sorunsala cevap olarak eğitime, insana ve eğitmene yatırım yapılmasından geçtiğini 

varsaymaktadır. Torrey’in eğitim vurgusu önemlidir, ancak tek başına yeterli değildir. 

Günümüzde geleneksel davranış bilimleri insanın doğasına aykırı mantıksız ve sapma 

davranışları (örneğin; intihar eylemi) açıklayabilmek için onlarca etmenin önceliğini ve 

ağırlığını sayısal ya da niteliksel bilimsel yöntemleri kullanarak açıklama çabasına girmektedir. 

Ancak ortaya konulan şey ayrıca anlaşılması bakımından daha karmaşık bir hale 

dönüşebilmektedir. Böyle durumlar, izlediğimiz adımların ya da kullandığımız yöntem ve 

tekniklerin yanlış olduğunu göstermemektedir. Yalnızca insan varlığının biyolojik sınırlılığı 

dışında, metafiziksel alanda (duygu, düşünce, tutum ve davranışla- rı)oluşan sapma ve 

mantıksız davranışlar için geleneksel bilimsel yöntemlerin yeterli olmadığını göstermektedir. 

Bugün geleneksel davranış bilimlerinin yetersizliği de buradan kaynaklanmaktadır. Oysa 

davranış bilimlerinin alanına giren sorunsal durumlar belli aşamalardan geçerek olağan olanlar- 

dan çok küçük sapmalar sonrasında zamanla (süreç) oluşan durumlardır. Ancak küçük 

sapmaların yarattığı etki zamanla karmaşık bir hal alarak olağan durumlardan dramatik 

sapmalar ile fark edilir düzeye erişmektedir. Geleneksel davranış bilimi bu tür durumları 

görece oldukça fazla sayıda faktör ile açıklama yolunu tercih etmektedir. Örneğin bir intihar 

eylemini açıklamak için biyolojik, nörolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel, sosyal, 

ekonomik, mevsimsel, mesleki ve daha nice faktörlerin yer aldığı ve belli ölçüde gerçekliği 

olan ancak hiçbir şey açıklamayan durumlar yaratmaktadır. Tıpkı Torrey’in Kraeplin’nin 

‘hastalıklara’ taktığı isimlere verdiği cevap- ta olduğu gibi: Takılan bu adlar her şeyi tanımlıyor 

ve hiçbir şeyi açıklamıyordu.’ 

Bilimsel olarak davranış bilimlerine konu olan karmaşık durumların açıkla- nabilirliği 

genellikle bunların genellenebilirlik (tümel) düzeyi ile ilgilidir. Bir 
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nevi bu tür konular, doğal doyum düzeyine (natural saturasyon) ulaşmış açıklamalara 

gereksinim duymaktadırlar. Doğal doyum düzeyinde açıklama; çözüm bekleyen davranışsal 

sorunun kavramlaştırma düzey ile ilgilidir. Bunların her daim somut kanıtlar olması da gerekli 

değildir. Çünkü kavramlar ve kavramlaştırmalar istisnasız soyutturlar. Zira 

kavramlaştırabildiğimiz takdirde bir şey düşüncede var olabilmektedir. Yani kavram yoksa bir 

düşünceden veya görüşten söz edilememektedir. Örneğin; zihinsel konuşmalar bilimsel açıdan 

kanıtlanabilir şeyler değildir. Hatta şizofreni tanısı için zihinsel konuşmalar bir semptomdur. 

Diğer insanlardan şizoidlerin tek farkı bu tür iç ortam konuşmalarını içe ve dışa vuruk bir 

şekilde bağlamından kopuk gerçekleştirmeleridir. Oysa zihinsel konuşmalar insanların 

ortak deneyimlediği ve makul karşıladığı şeylerdir. Ama kimse bunun gerçek olup olmadığını 

bir diğerinden kanıtlamasını beklememektedir. 

Saturasyon düzeyinde kavramlaştırma; sadece bir isimlendirme değildir, bir düşüncenin, olayın 

ya da belli aşamalar ile oluşan sürecin özünü kavrayıp, düşüncenin bir noktada yoğunlaştığı, 

optimal genellemelere olanak sağla- yan, insanın içinde var olduğu dünya ile birlikte zihnindeki 

biçimlenmiş bir bütünlüğü ifade etmektedir. Davranış bilimlerine konu olan insanın metafi- 

ziksel alanındaki bütün sapmalar, bundan dolayı saturasyon düzeyinde açıklamaya 

muhtaçtır. Dolayısıyla bugün, her türlü bilimsel bilgi, bulgu, yön- tem ve yaklaşım saturasyon 

düzeyine yakınlığı ya da uzaklığına göre etkisini yaratmaktadır. Bu düzeyde bir açıklama ve 

kavramlaştırma gerçekleştirilemediği sürece isimlendirmenin/adlandırmanın ya da kavramın 

işaret edebileceği somut bir varlığın anlaşılması, onun hakkında düşünce üretilmesi, hatta 

onun varlığından söz edilmesi mümkün değildir. Bugünün dünyasında davranış bilimlerinin 

yaşadığı çıkmaz sokak ta burasıdır. 

Son olarak Torrey’in ifade ettiği gibi ‘…sıra insan davranışlarını çok iyi inceleyebilen entegre 

bir davranış biliminin gelişmesine gelmiştir. Dolayısıyla psikiyatrinin ölümü olumsuz bir olgu 

değildir. Bu kurumların doğal gelişmelerinin bir sonucu yeni bir bilim dalının doğuşu 

demektir.’ 
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