


editörden 

Tıp öğrencileri bilirler, psikiyatri tıbbın en 

özel branşlarından biridir. Psikiyatri klini-

ğinden içeri girdiklerinden itibaren o deği-

şik atmosferi fark etmemek mümkün değil-

dir. Tıp gelenekleri ve doğa bilimlerinin 

aynı hedefler doğrultusunda buluştuğu in-

san akıl sağlığı laboratuvarı, tıbbın ve doğa 

bilimlerinin bazen sınırlarını bazen de sab-

rını zorlar bu kliniğin duvarları arasında. 

Taşlı topraklı yollardan  bilimin aydınlata-

madığı karanlık dehlizlere uzanan yolculu-

ğunda 2000’li yıllara tıpta kendine ayrılan 

özel koltuğa çok daha hak ederek oturarak 

girmeyi başaran ve karanlık günleri bir öl-

çüde geride bırakan psikiyatri, insan beyni-

nin işlevlerinin çözülmesi temel hedefi doğ-

rultusunda, her geçen gün  tıp diplomasının 

ve bilimsel yaklaşımların hakkını daha çok 

veren doktorlara ihtiyaç duymaktadır. Akıl-

hane Projesi, Türkiye’nin her yanındaki tıp 

fakültelerinden okuyan öğrencilerin girişimi 

ile TürkPsikiyatri İnternet Portalı ve Medi-

cinExpress Dergisi çatısı altında psikiyatri 

sevdalısı tıp öğrencilerinin sayısını bir yan-

dan artırmayı amaçlarken, bu branşa ilgi 

duyan öğrencileri de modern psikiyatrinin 

ihtiyacı olan  yaklaşım kulvarına yönlendir-

mek  için oluşturuldu.  Türkiye’nin her kö-

şesinden bu projeye ilgi gösteren sevgili  

tıp doktoru adayları, psikiyatriye heveslen-

mek için çok güzel bir çağ seçtiniz, gün bu-

gündür,  psikiyatri sizi göreve çağırıyor, söz 

sizin... 

Dr. Ulaş Mehmet Çamsarı  
Psikiyatri Uzmanı,  Mayo Clinic 

Tıp Fakültesi, ABD  

Başlangıçlar her zaman zordur; ama söyleyecek 

sözünüz varsa, bir de başlangıç gerekir. Tüm 

başlangıçlar içinse bolca cesaret... Akılhane, bu 

cesareti ortaya koyan Türkiye’nin her köşesinde 

eğitimini sürdüren tıp fakültesi   öğrencilerinin 

ürünüdür. 

  

Yaratma eylemi kendini anlatabildiği ölçüde var 

olur; o yüzden bu satırlar Akılhane'yi  

anlatma çabasından çok uzakta durmaya ni-

yetlidir. Okunduğunda, okuyanın kendi yaratacağı  

anlam örüntüsünde kendine bir yer edineceği 

kuşkusuzdur. 

  

MedicinExpress Tıp Dergisi ve TürkPsikiyatri Por-

talı’nın ortak girişiminin bir ürünü olan Akılhane 

bundan böyle her MedicinExpress Dergisi ile 

birlikte sizlerle olacak. Vizyonu ve misy-

onu  içinde saklı. Konusunu aldığı psikiyatriyi, 

"derdi" olan metinlerle dillendirecek, geçmişin 

bilgisini, geleceğin düşünü kuranlarla korkmadan, 

utanmadan, sıkılmadan paylaşacak; yeninin 

denenmesi için elinden gelen her türlü özgür 

çabayı ortaya koyacaktır. 

  

Akılhane, Merhaba ! 

 

 

Dilara Zorlu 
& 

Vedat Menderes Özçiftçi 



biyografi 

Louis William Wain, 1860 doğumlu Londralı 

ressam. 

 

 Kimilerine göre bilinmeyen bir men-

tal bozukluğa, kimilerine göre Asperger 

sendromuna, çoğunluğa göre ise şizofreni 

hastalığına yakalanmış olan, kedi ve kedi 

yavruları ile "kafayı bozmuş" aykırı bir de-

ha...  

 

 Takvimler, kartpostallar, ajandalar 

için çizimler yapan, gençliğinde çeşitli 

dergilerde karikatürist olarak uzun yıllar 

çalışmalar yapan Wain, hayatının son on 

beş senesini psikiyatri servislerinde geçir-

di, çoğu sanatçı gibi bohem ve trajik olan 

öyküsü de ellili yaşlarında ortaya çıkan 

hastalığı ile son biçimini aldı. 

 

 

Erken dönem eserlerindeki kısmi mizahı 

görmemek elbette zor: Amacı meme kan-

serine yakalanan eşini eğlendirmek olan 

ressamımız, yağmurlu bir gecede farket-

mese de kariyerine yön verecek en büyük 

tercihi yaptı: Başıboş dolaşan siyah-beyaz 

bir kedi yavrusunun iç gıcıklayıcı miyav'ıy-

la başladı her şey; önce eve aldı onu 

Wain, sonra da ona -Peter'a-, kitap okur 

gibi yapma, gözlük giyme gibi eğlenceli, 

insani numaralar öğretti. Bu fikir ve deva-

mı için kendine teknik olarak insanbiçim-

cilik olarak çevirebileceğimiz antropomor-

fizmi, (insani özelliklerin insandışı varlık-

lara yüklenmesi) seçti. Antropomorfizmde-

ki o geniş seçim spektrumundan da bittabi 

hayvanları: Özellikle kedileri ve kedi yav-

rularını. Birçok sanat kritiği tarafından 

gerçeklikten sanrıya bir zaman, algı, biçim 

yolculuğu olarak nitelendirilen tabloları ve 

kronolojisi, mutlu, hiç bitmeyecek sanılan 

bir rüyadan uyanıldığında, göz kapakları 

açıldığı an hissettiğimiz o kekremsi piş-

manlığın, ‘keşke uyanmasaydım’ların ar-

dından, rüyanın devam etmesi umudu ile 

kendimizi kandırarak tekrar gözümüzü ka-

Akılhane 

LOUIS WAIN VE ANTROPOMORFİK BETİM ÜZERİNE 

hazırlayan 

Çağrı ÖZÜTOK     

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  
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pattığımız anlarda, az çok kıpraşan o 

slaytvari görüntü piramitlerinin bir bir 

patlamasıdır sanki... Ve patlamalardan 

geriye kalan hayal şarapnelleri manzara-

sı. Bol gökkuşaklı bir bilinçaltı evreninin 

‘ben yaptım’, ‘ben bozacağım’ dağılımı.  

 

 

 Hastalık kendini göstermeden ön-

ceki eserleri incelerken, aristokrat bir 

kedi ailesinin farklı zaman ve mekan-

larda yakalanmış eğlence dolu pozla-

rından bir aile albümü yapılmış da, o 

aile sırrına bir tek siz erişiyormuşsunuz 

sanarsınız: Kurdele, baston, gözlük, 

pijama, şemsiye, kitap, banjo gibi in-

sani enstrümanlardan tutun da, golf 

oynamaya, yemek masası muhabbetine, 

şapka selamına varan geniş, masum bir 

Amacı meme kanserine 

yakalanan eşini eğlendirmek 

olan ressamımız, yağmurlu 

bir gecede farketmese de 

kariyerine yön verecek en 

büyük tercihi yaptı 

www.turkpsikiyatri.org 



"kedilik" yelpazesi... Fırtına öncesi sessizlik tabirinin vuku bulması gibi, 55 yaşından 

sonra çizdiği figürler ise gitgide daha kasvetli bir hal almaya başlar: Hastalığıyla korele 

olarak, erken evrelerde kaleidoskoptan, bildiğimiz adıyla çiçek dürbününden fırlamış 

bir renk hengamesindedir çizdikleri; -ölen babasının dokumacı-tekstilci olduğunu söyle-

miş miydik?- iri gözler ve psikotik bir aktarım vardır, korku ve sanrı ile harmanlanmış 

rüzgarlı, az umutlu bakışlar içermektedir. Kendisi de bu süre zarfında saf, karşıdakine 

koşulsuz güvenen, kandırılan, hülasa sezgileri zayıf bir karakterden sinirli, şüpheci, ag-

resif sınırına yaklaşmaktadır gün be gün. Sonraları ise siluet biçiminde kendini var eden 

anatomik-geometrik kedi sınırları, anlamsız ve görsel agnozinin yansıması olan renk -ışık 

çarpışmaları... Wain'in bu polarizasyonu, kontrastı, tonlamayı, ifade ve içerik gücünü 

nasıl yakaladığını, H.G. Wells'in deyimiyle nasıl "kedilerden bir dünya yarattığını", şizof-

renisine ait gerçeklik kaybını; düşünce, duygu, davranış üçgenindeki benlik yitimi süre-

cini fırçasına nasıl aktardığını gelin, hep birlikte merak edelim.  

 

Merak ettiğimiz kadar gerçekleşiriz çünkü.  

 

 

*** 

Kaynaklar: (Erişim Tarihi: 6-7 Ocak 2013) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Wain 
http://www.chrisbeetles.com/artists/wain-louis-1860-1939.html 

http://www.cerebromente.org.br/gallery/gall_leonardo/fig1-a.htm 

www.medicinexpress.org Akılhane 



sorucevap 

  Eylül 2009’da üniversiteye başla-

dığım ilk hafta dört psikiyatri hocam der-

simize geldi. Sanırım ilk etapta anlattıkla-

rından ziyade tavır, tarz, duruş ve düşün-

ce biçimlerinden etkilendim. Amfimiz 200 

kişi olsa da ayrı ayrı hepimizle iletişim 

kurabilmeyi, hepimizin varlığını önemse-

meyi başarabilen ender öğretim üyeleriy-

di.  Psikiyatriye karar verdikten sonra, 

kendime ‘Neden psikiyatri?’ diye sordu-

ğumdaysa üç ayrı cevabım oldu:   Öncelik-

le, mutlaka mental sağlık ve beden sağlığı 

bir bütün oluşturuyor. Fakat benim için 

mental sağlık, insanların huzur, mutluluk 

ve işlevselliği bir adım daha önde duruyor. 

Psikiyatri sadece yaşamak ile ilintili de-

ğil… Kaliteli yaşamayı mümkün kılan; ye-

rinde bir mental sağlık benim kanaatimce. 

Psikiyatrik açıdan sağlıklı kabul edebilece-

ğimiz bir paraplejik bireyin, major depre-

sif bir bireyden daha anlamlı yaşadığını 

söylemek yanlış olmaz sanırım. Bu yüzden 

psikiyatri için çalışmanın diğer branşlarda 

çalışmaktan daha kıymetli olduğunu düşü-

nüyorum.   Bir diğeri psikiyatri tedavi 

ederken, tedavi de alınabilecek bir alan. 

Hem süpervizyon saatleri hem de terapo-

tik iletişimin iyileştiriciliği psikiyatristin 

de kendini gerçekleştirmesinin önünde du-

ran setleri aşabilmesine imkan tanıyor.   

Son olarak psikiyatrinin muğlaklığı… Bir 

branşın henüz kesin, kati kurallar içerme-

mesi gelişime, değişime, yeniliğe ne kadar 

açık olduğunu da gösteriyor benim naza-

rımda. Bu alanda çalışacak olmak, yeni bir 

şeyler ortaya koyabilmek, aydınlatılmamış 

süreçler üzerinde sadece düşünmek bile 

insanı heyecanlandırıyor.  

- Rojda Kotan, Atatürk Tıp 4 

 

Çünkü bence, insanın bütün gizemi, ka-

fasının içinde, düşüncelerinde, bilincinde, 

hatta bilinçaltındadır. Sağlığı tanımladığı-

mız zaman insanın bedenen ruhen ve sos-

yal yönden iyi olmasıdır diyoruz,  ve ruh 

sağlığı olmadan beden de tam anlamıyla 

sağlıklı olamaz. Yani bence psikiyatri as-

lında hem ruhun hem bedenin hekimliği-

dir.  

- İlayda Cincioğlu, Yakın Doğu Tıp 4  

 

İlgi duyduğum, üzerine kafa yordu-

ğum, çeşitli bakış açılarını karşılaştırdı-

ğım, bir anlamda teorik olarak ilgilendiğim 

felsefe, psikoloji, nörobilim konularıyla 

ilgili pratik geribildirimler alma, araştır-

malar yapabilme ve bu konularla ilgilenen 

başka insanlarla akademik iletişim kurabil-

Akılhane 

KAMPÜSTE SORDUK : 

Neden Psikiyatri? 
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me imkanları dolayısıyla, uzmanlık ola-

rak psikiyatriye sıcak bakıyorum.  

– Yunus, Taylan, Cerrahpaşa Tıp 5  

  

Her insan özeldir. Kendimize has 

duygularımız, olayları farklı yorumlama-

larımız, yaşananlara karşı farklı tepkile-

rimizle apayrı dünyalar barındırırız içi-

mizde. Bakıldığında fark edilemeyecek 

karmaşalarla, içinden çıkılmayan sorun-

larla karşı karşıya kalırız ve bence bu 

rahatsızlıklar fiziksel birçok hastalıktan 

daha çok yıkıma neden olabilirler; daha 

çok onarıma ihtiyaçları vardır. Ben in-

sanların iç dünyalarını keşfetmekten 

zevk alıyorum ve ruhsal problemlerini 

gidermelerine yardımcı olarak daha fay-

dalı olabileceğimi düşünüyorum. Psiki-

yatri lise döneminden beri hayalim.- 

 Rukiye Sevinç, Selçuk Tıp 3  

 

 Belki de en korunaklı, en az anlaşı-

lan bir organ olan beynin işleyişine; bu-

nun insan davranışlarına, dürtülerine, 

kişiliğine yansıması muazzam bir şey ve 

buna hayran olmamak elde değil. Böyle 

dinamik bir olgunun ufak bir işleyiş bo-

zukluğu belki de o insanın tüm hayatını 

etkileyebiliyor. Bu sorunu kişinin kendi-

sinden bile önce fark edip doğru müda-

haleyle o insana normal bir yaşam kazan-

dırmak beni çok heyecanlandırıyor. Sağ-

lıklı ve normal bir ruh haline sahip olma-

nın temel haklardan biri olduğunu düşü-

nüyorum ve bu alanda uzmanlaşmak isti-

yorum  

– İrem Güvendir, Gaziantep Tıp 3  

 

Çünkü psikiyatri, aklın derinliklerine 

adım atan, bilgisini, bilincini, inancını 

ve direncini yine o derinlerden alımla-

yan, anlamlandıran; uçsuz bucaksız, in-

www.turkpsikiyatri.org 



sanlık tarihi var oldukça da dolmaya devam edecek olan bir heybe... Çünkü bu heybenin 

içinde kaybolmak istiyoruz!  

– Çağrı Özütök, Gazi Tıp 5  

 

Hastalarıma  hayatı onlar icin daha yaşanabilir hale getirmek adına psikiyatriye ta-

libim. İnsanların en fazla önyargıyla yaklaştığı ve hatta tıp otoriteleri içinde bile dok-

torlar arasında en fazla kenara itilip önemsenmeyen bir dal psikiyatri, ben de 

bir ucundan tutup hak ettiği değere kavuşturanlardan biri olmak istiyorum. İş alanımın 

insan olduğu tıp mesleğimde insanlar arası iletişimi en fazla kullanacağım dalın psiki-

yatri olduğunu düşünüyorum. Belki de bizce küçük ama onlar icin cok büyük müdahale-

lerle yaşamlarını çok daha güzelleştirebileceğimi düşünüyorum ve bunu başarabileceği-

me inandığım tek yer psikiyatridir.  

– Gamze Sunal, Uludağ Tıp 6  

 

 "Normal" olmadığını düşündüğümüz insanların dünyasını merak ediyorum. farklı 

olan nedir yakından görmek istiyorum. ben onlara ne kadar yardım ederim henüz bilmi-

yorum, ama belki onlar bana yardım eder.  

– Hifa Gülru Çağlar, Carol Davila Tıp 6  

 

Düşünüyorum, çünkü tedavi edilmesi gerekenle gerekmeyen ayrımını merak edi-

yorum.Huzur,bir bütünlük halinde olmaksa bu bütünlüğü hayatlarının sonuna dek yaka-

layamamış sanatçıların ve bilim adamlarının hali beni düşündürüyor. Değiştirilmeli 

mi,nereye kadar,sınır ne olmalı?  

- Ezgi Küçükşantürk, Trakya Tıp 1  

 

Bence psikiyatri daha geniş bir çalışma alanı sunuyor insana. Yani bedenin biyolojik 

işleyişiyle uğraşmanın yanı sıra bunun bir de ruhsal yansımaları üzerinde geniş bir çalış-

ma alanı buluyorsunuz. Özellikle ruhsal alandaki gizem psikiyatr için hastalığa daha öz-

gürce yaklaşım fırsatları sunuyor, böylece kendi mefhumlarınızı üretip kendi tedavi yak-

laşımlarınızı 'daha' özgürce gerçekleştirebilirsiniz.  

- İbrahim Altuntaş, Gaziantep Tıp 3  

www.medicinexpress.org Akılhane 



röportaj 

Sayın Hocam, size öncelikle sormak istedi-

ğimiz neden psikiyatri? Branşa tıp fakülte-

si ilk yıllarından ilginiz var mıydı?  

 

Dr.Kılıç : Okul yıllarından beri ilgi duydu-

ğum bir alandı psikiyatri. Çünkü psikiyatri-

nin insanı çok bütünleştirici bir yanı oldu-

ğunu düşündüm her zaman. Yani psikiyat-

rinin bir yandan tek bir hücrede olup bi-

tenden diğer yandan toplumda olup bitene 

kadar uzanan geniş bir alanı var.O yüzden 

tıp fakültesinde okurken daha çok psiki-

yatriyle ilgilendim. 

 

Türkiye de psikologla psikiyatrist genelde 

birbirine karıştırılıyor bu iki mesleği bir-

birinden kesin sınırlarla ayırmak mümkün 

mü yoksa ortak noktaları bir hayli fazla 

mı? 

 

Dr.Kılıç : Psikoloji bir temel bilim alanı 

aslında ve bunun üzerine klinik alanda uz-

manlaşıldığında yani psikopataloji ve te-

daviler konusunda eğitim görüldüğünde, 

psikoterapi alanında klinik psikologlarla 

psikiyatristlerin ortak bir çalışma alanı 

var. Psikiyatrinin biyolojiyi ve farmakolo-

jik tedavileri de içine alan daha geniş bir 

alanı var. Psikiyatristler beyin işlevleri ve  

konusunda daha fazla bilgiye sahip olmak 

zorunda bunun yanı sıra hekim olmanın 

ruh ve beden bütünlüğü konusunda geniş 

bir veri sağladığını söyleyebilirim.  

 

Peki siz bir psikiyatrist olarak hastanızı 

ne zaman bir psikoloğa yönlendiriyorsu-

nuz? 

 

Dr.Kılıç : Ben psikoterapi eğitimi aldığım 

ve bu alanda uygulamalar yaptığım için 

hastalarımı ,ancak çok özel bir psikoterapi 

alanı gerektiren konularda, psikoloğa yön-

lendiriyorum. Fakat bazı meslektaşlarım 

her ne kadar psikiyatri uzmanlığı içinde 

psikoterapi olsa da bu yönde uygulama 

yapmayı tercih etmediklerinde, hastalarını 

Akılhane 

Yeditepe Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi  

Prof. Dr. Emine Zinnur Kılıç  
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başka uzmanlara yönlendirebiliyorlar  

. 

Yani psikiyatri eğitiminin içinde psikote-

rapinin de yer aldığını söyleyebiliriz?  

 

Dr.Kılıç : Sıklıkla var. Psikiyatri eğitimi 

veren çoğu tıp fakültesinde var ya da 

olması gerekiyor. Bu eğitim verilmediği 

zamanlarda da asistanlar dışarıdan kurs-

lar alarak bu açığı kapatmaya çalışıyor-

lar. Kısaca psikiyatristlerin çoğunun psi-

koterapi eğitimi oluyor. 

 

Sizce Türkiye de psikiyatriste bakış açısı 

nasıl? insanlar psikiyatriste gitmeye ne-

den bu kadar çok çekiniyor? 

 

Dr.Kılıç : Türkiye’de insanların kafasın-

daki izlenim çok ağır ruhsal hastalığı 

olanların psikiyatriste gittiği hafif bir 

sorun varsa bunun için doktora gitmeye 

gerek olmadığı gibi yanlış bir yargı var. 

Öte yandan psikiyatriste gittiklerinde 

çevre tarafından etiketlenmekten çekini-

yorlar. Aslında bu düşünce yanlış,  psiki-

yatri de tıbbın diğer bütün dalları gibi. 

Örneğin hafif bir boğaz ağrısıyla da kulak 

burun boğaz doktoruna gidilirken, larinks 

kanseri olanlar da aynı bölüme başvura-

biliyorsa psikiyatride de böyle. Hemen 

hemen toplumda herkeste dönemsel ola-

rak ortaya çıkabilen depresyon veya kay-

gı bozuklukları gibi sorunlarla başvurula-

bildiği gibi daha ağır kronik şizofreni gibi 

psikotik sorunlar da başvurabiliyor.  

 

Türkiye'de psikiyatri eğitimini yeterli 

buluyor musunuz? Yurtiçi ve yurtdışı 

eğitim tecrübesi olan bir psikiyatrist 

olarak Türkiye’deki eğitimle ilgili neler 

söyleyebilirsiniz? 

 

Dr.Kılıç : Bunu genellemek çok zor çünkü 

Türkiye de psikiyatri eğitimi veren yerle-

re baktığımızda çok farklı koşullar altın-

da olduğunu görüyoruz. Bazı yerlerde bir 

hoca ve ağır bir hasta yükü olabilirken, 

bazı yerlerde psikiyatrinin farklı alanla-

rında (akademisyen sayısıyla orantılı ola-

rak) asistanlar daha kapsamlı eğitim al-

ma imkanı bulabiliyor. Şu anda dernekler 

kanalıyla psikiyatride eğitim alanında bir 

standardizasyon yapılmaya çalışılıyor.  

  

Peki devlet hastanelerindeki sağlık hiz-

metleri konusunda ne düşünüyorsunuz?  

Hastanın ruhsal iyileşmesi sizce yeterin-

ce dikkate alınıyor mu? 

 

Dr.Kılıç : Şu anda benim bildiğim kada-

rıyla devlet hastanelerinde hasta bakım 

süresi beş - on dakika arasında değişiyor, 

ben bu kadar kısa bir sürede herhangi bir 

psikiyatri yada çocuk psikiyatrisi hastası-

nın doğru bir biçimde değerlendirileceği-

ne ve uygun tedaviyi alacağına çok inan-

mıyorum. Bu aceleye getirilmiş tedaviler 

sonrasında, hasta tekrar tekrar servisle-

re başvuruyor ve çok daha fazla ilaç kul-

lanmak zorunda kalıyor. Aslında bu eko-

nomik açıdan devlet için de hasta için de 

oldukça maliyetli. Tabii bu hasta yükü 

karşısında bir de doktorların tükenmiş-

likleri var ki bu da çok ciddi bir sorun. 

Bir süre sonra uzmanların da motivasyon-

ları etkileniyor. O yüzden şu anki sistem-

de hekimler çok fazla hasta bakmaya 

zorlandıklarından verilen hizmetinde ka-
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litesi ister istemez düşüyor 

. 

Gelecekte psikiyatride ne gibi gelişmeler olabilir, beyin ve davranışlarımız hakkında 

daha fazla bilgiye sahip olup bunları tedavide kullanabilecek miyiz?  

 

Dr.Kılıç : Son yirmi yıldır beyin görüntüleme tekniklerinde müthiş bir ilerleme var ve 

birçok ruhsal hastalığın beynin hangi bölgesinde ortaya çıktığıyla ilgili çok fazla veri 

elde edildi ama henüz beyin görüntüleme teknikleri beyin gibi hassas ve karmaşık bir 

organı tam olarak algılayabilmek açısından çok yetersiz. Teknolojinin gelişmesiyle bir-

likte ilerde beyinde ortaya çıkan problemlere daha farklı çözümler üretilebileceğini dü-

şünüyorum. 

 

Son olarak psikiyatriyi seçmeyi düşünen tıp öğrencilerine bu alanı tanımaları için ne 

yapmalarını önerirsiniz? 

 

Dr.Kılıç : Öncelikle genel tıbbı iyi öğrenmelerini öneririm, ruhsal işlevleri diğer beden-

sel işlevlerden ayrı düşünmek yanlış.  Piyasada psikiyatriyle ilgili yazılmış çok fazla ki-

tap var ve bu bölümü seçmeyi düşünen tıp öğrencileri okumaya psikanalizle başlıyorlar. 

Halbuki psikanaliz psikiyatri demek değil, psikanaliz daha çok insanın ruhsal yapısını 

anlamaya yardımcı olan bir zihin felsefesi yaklaşımı ama kanıta dayalı veriler gibi dü-

şünmemek gerek. Okurken buna dikkat etmeliler.  Sanat da insanı anlamak için iyi bir 

yol. Psikiyatriyi seçmeyi düşünen insanların sosyal bilimlere ve sanata da bir miktar ilgi 

duymaları gerektiğini düşünüyorum.Onun dışında kliniğe geçtiklerinde de eğer öncesin-

de yeteri kadar okuma yapmışlarsa stajlarda karar verme sürecinde çok etkili olacaktır.  

 

Hocam sizin özellikle eklemeyi istediğiniz bir şey var mı?  

 

Dr.Kılıç : Son olarak şunu vurgulamak istiyorum psikiyatrinin cazibesi psikiyatrinin çok 

geniş bir alan olmasında. Başında da söylediğim gibi, psikiyatriyi zevkli kılan asıl şey, 

insanın beynindeki tek bir hücreden içinde yaşadığı topluma kadar uzanan çok geniş bir 

alanda çeşitli mercekler tutarak insana bakabiliyor olmak .Biyoloji ve sosyal ilgiyi bir-

leştirmek için uygun bir alan olduğundan insana çok boyutlu yaklaşmaktan hoşlananlara 

psikiyatrinin daha cazip geleceğini düşünüyorum.  

 

Hocam, çok teşekkür ederim güzel bir söyleşi oldu.  

 

Dr.Kılıç : Ben teşekkür ederim.  
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röportaj 

Ankara Tıp Fakültesi’nin sevilen öğretim 

üyelerinden Psikiyatri Profesörü Dr. Oğuz 

E. Berksun’la yaptığımız çok keyifli olan 

bu röportajı ilginize sunacağız. Hocamız 

ile yaptığımız bu röportaj sayesinde Anka-

ra Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğini de ya-

kından tanıma fırsatımız oldu.  

 

 Sayın Hocam, öncelikle bize zaman 

ayrıdığınız için teşekkür ederiz. İlk 

olarak bize biraz kendinizden bahse-

der misiniz? 

 

Dr.Berksun : Tabii. Benim babam hakimdi. 

Ben onun bir zaman görev yeri olan To-

k a t ' ı n  k a z a s ı  A r t o v a ' d a  d o ğ m u -

şum.  İlkokulu Kayseri'de bitirdim. En uzun 

kaldığımız şehirlerden biridir Kayseri. Çok 

severim Kayseri'yi. Ancak 40 yıla yakın bir 

süredir Ankara'da yaşıyorum. Ankara Çan-

kaya Lisesi’nden sonra, 1980 yılında, tam 

12 Eylül İhtilali’nden sonra Ankara Tıp Fa-

kültesi’ne başladım. 1986 yılında da bitir-

dim. O zamanlar TUS yoktu her tıp fakül-

tesi kendi uzmanlık sınavını kendi açardı.   

 

 Tıp fakültesine girerken psikiyatri 

düşünüyor muydunuz?  

 

Dr.Berksun : Ben fakülteyi bitirdikten 

sonra uzmanlık olarak kardiyovasküler cer-

rahiyi ve psikiyatriyi düşünüyordum. Aslın-

da liseden itibaren psikolojiye, tıp fakül-

tesinden sonra psikiyatriye hep yakın his-

settim kendimi ama babam, ben 15 yaşın-

dayken kalp krizinden öldüğü için sanırım 

o zamanla kardiyovasvükel cerrahiye de 

ilgi duydum. Bu durumu biraz psikiyatrist-

çe bunu yorumlayayım ister misiniz?  

 

 Tabii ki... 

 

Dr.Berksun :  Kardiyovasküler cerrah 

olunca her hastada babamı kurtaracaktım 

sanırım. Yani babam için bir şey yapama-

mış olmak sonradan beni bu branşa yönelt-
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mişti. Psikiyatriye de yakındım çünkü 

yine babam kaygı bozukluğu hastasıydı 

ve 1970 yıllarında psikiyatri'nin şimdiki 

Ankara Tıp Psikiyatri Kliniği 4. katında 

yatmış olan bir insandı. Ben o zamanları 

çok bilmiyorum tabii; ama sonradan öğ-

rendim babamın generalize anksiyete 

bozukluğu teşhisi almış olduğunu.  Tam 

da dilekçemi yazıp kardiyovasküler cer-

rahi için başvuru yapacakken bir gün 

otobüste psikiyatrinin şimdi emekli olan 

hocalarından Dr Işık Sayıl’ı gördüm. Bana 

hangi branşı düşündüğümü sordu. Ben 

de: “KVC veya psikiyatri.” dedim. O da 

bana: “Senden çok iyi cerrah da olur; 

ama çok daha iyi bir psikiyatrist olur.” 

dedi. İntörnlüğümde onunla çalışmıştım 

çünkü. Ben de bu tavsiye ile dilekçemi 

değiştirdim ve psikiyatri için başvuru 

yaptım. Böylece psikiyatri serüveni baş-

lamış oldu. Ölmüş olan babamı da psiki-

yatride bulmak için psikiyatriye girdim 

diyebiliriz. İşte biz psikiyatristler öküz 

altında buzağı ararız böyle. Her neyse 

kader diyelim o otobüste Işık hocayı gör-

memi. Şans işte.  

 

 Gerçekten çok ilginç olmuş, iyi ki 

de olmuş, Hocam. Peki şu an mes-

leğinizde geldiğiniz konumdan 

memnun musunuz? 

 

Dr.Berksun : Hekimlik aşağılık duygusu 

olan insanlar, idareciler tarafından aşa-

ğılanmak istense de, aç gözlü insanlar 

tarafından emekleri çalınmak istense de 

çok kıymetli bir meslek. Hekim olduğum 

için onur duyuyorum. Psikiyatrist olmak-

tan da mutluyum. Bu aç gözlü insanlar 

hariç insanları ve insanın ruhsal dünyası-

nı seviyorum. Ayrıca psikiyatri, nörobi-

limdeki büyük ve yeni gelişmelerle tıb-

bın diğer branşlarından çok daha büyük 

bir bilimsel zenginliğe sahip olacak gibi 

görünüyor. Bu beni heyecanlandırıyor.   

 

 Geleceğe dair planlarınız neler; 

hem psikiyatri için hem de hayatı-

nız için; bu arala ne üzerinde çalı-

şıyorsunuz sonuçları konusunda ne 

düşünüyorsunuz? 

 

Dr.Berksun : Şimdi ‘Otonom Merak ve 

Sensoryel Gelişim Kuramı’ adını verdiğim 

bir kuram üzerinde çalışıyorum. Bu ku-

ramla ilgili çalışmalar yapmak isterdim. 

Bu ülkede henüz bu kapsamda bir çalış-

mayı yürütmek için koşullar uygun değil. 

İnsanların aklı henüz yeniliklere çok da 

açık değil. Bu kuram da uçuk bir kuram 

gibi geliyor şimdilik. Ayrıca bilim adam-

larına da var olan şeylerin peşinden git-

mek daha kolay geliyor. Orda hafif farklı 

bi şey yakalarlarsa onunla yetiniyorlar. O 

sebeple ben de bu kuramı yazıp bitirdik-

ten sonra yapılacak çalışmaları uzaktan 

izlemek istiyorum. Söylediklerim doğru 

çıksın veya çıkmasın önemli değil. Keyif 

alacağım. Bu kuramda beyin sapımızda 

henüz keşfedilmemiş ve beynin çok 

önemli bir fonksiyonu olan merakı 

(otonom merakı) yürüten pacemaker sis-

temleri olduğuna inanıyorum. Bu otonom 

merakın pacemakerlarının pnömotik 

merkezler, sinoatrial düğüm ve preböt-c 

gibi (veya benzer) pacemaker kümeleri-

nin dahil olduğunu düşünüyorum. Buna 

şimdilik fakültemizde bulunan arkadaşla-
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rım inanmadılar hatta karşı çıktılar ama ben önümüzdeki dekattaki gelişmeleri çok me-

rakla takip edeceğim. 

 

 Sayın Hocam, son olarak psikiyatri düşünen doktor adaylarına neler tavsiye eder-

siniz ve psikiyatrinin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?  

 

Dr.Berksun : Özel ilgi istek, motivasyon ve sabır gerektiriyor. Yani herhangi bir branş 

gibi değil bence. Eğer böyle bir isteğe, motivasyona sahipseniz vazgeçmemelisiniz de-

rim. Beyin önümüzdeki 10–20 yıl içerisinde tıp için çok önemli bir organ olacak. Dünya-

da herhalde araştırmaya ayrılan kaynakların çok önemli bir kısmını çekecek bu alan. O 

yüzden hem araştırmayı, hem insanı, hem insan davranışlarını, hem beyni seviyorsanız 

psikiyatrist olun derim. 

 

 Yaptığınız aktarımlar için tekrar teşekkür ederiz hocam. Yine görüşmek dileğiyle.  

 

Dr.Berksun : Ne demek asıl ben teşekkür ederim ayrıca MedicinExpress Dergisi ve 

TürkPsikiyatri Portalını bu girişimlerinden dolayı kutlarım.  
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