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Mit; bilimsel gerçeklerden uzak, halk tarafından ortaya atılmış bilgilerden oluşan efsane olarak 
tanımlanmaktadır. Şizofreniye ilişkin pek çok mit bulunmaktadır. Şizofreni tanılı bireyler ve aileleri, 
hastalığa uyum sürecinin ve hastalığın getirdiği bakım yükünün yanı sıra toplum tarafından ortaya 
atılan bu mitler ile de mücadele etmek zorunda kalmakta, yalnızlaşmakta, damgalanmakta 
ve tedaviye uyum sorunları yaşamaktadırlar. Bu durum beraberinde şizofreni tanılı bireylerin 
toplumdaki diğer bireylerle uyum içerisinde yaşamalarını da engellemektedir. Bu doğrultuda 
derlemenin amacı şizofreniye ilişkin mitleri ortaya koymaktır. Derlemede şizofreni tanılı bireylerin 
çift kişilikli, saldırgan, davranışlarının öngörülemez olduğu, hastalığın çok sevme, Tanrı tarafından 
cezalandırılma, meni kaybı, duygusal travma gibi nedenler ile oluşabileceği, seyrinin kötü olduğu 
ve tedavi edilemeyeceği gibi mitler belirlenmiştir. Hastalık sürecinin yönetilebilmesi için mitlerin 
tanımlanması, mitlere ilişkin problemlerin yönetiminde kilit rolde bulunan hemşirelerin uygun yol 
haritasını belirleyebilmesi açısından gerekli ve önemlidir. Buna karşın konu ile ilgili çalışmalar nicel 
sınırlılık göstermekte olup çoğunlukla uluslararası literatürü kapsamaktadır. Ülkemizde ise konu ile 
ilgili literatür güncel bilgi yönünden sınırlıdır. Bu kapsamda toplumda şizofreniye ilişkin mitlerin 
araştırılması, hemşirelerin önderliğinde mitlere yönelik toplumsal bilinçlendirme çalışmalarının 
yapılması önerilmektedir.
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GİRİŞ 

Şizofreni dünyada 20 milyon insanı etkileyen, düşünce, algı, duygu, dil, benlik duygusu ve davranışta bozulmalarla 
karakterize, halüsinasyon ve sanrıları içeren, kronik bir ruhsal bozukluktur (GBD, 2018; World Health Organization, 
2014, 2019a, 2019b, 2022). Oldukça yorucu olabilecek güçte olan bu belirtilerin yanı sıra bu bireyler damgalanmaya ve 
ayrımcılığa da maruz kalmaktadır (WHO, 2008, 2019a, 2019b, 2022). Kişiyi, ailesini ve toplumu pek çok alanda etkileyen 
şizofreni mitler nedeniyle daha karmaşık ve anlaşılmaz olabilmektedir. Bu kapsamda bu derlemede şizofreni mitler 
kapsamında değerlendirilecektir.

Mit; “geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisi ile biçim değiştiren, alegorik bir anlatımı olan, halk 
hikayesi, mitos, efsaneleşen kavram veya kişi” olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2020). Bir başka tanıma göre; 
bilimsel ve deneysel kanıtlar yerine dilden dile dolaşan masallar üzerine kurulmuş efsanelerdir (Sungur, 2000). Diğer bir 
ifade ile temelini din ve doğaüstü güçlerin oluşturduğu unutulmuş ya da belirsiz hikayelerdir (Kishore et al., 2011). Mitler 
üzerine birçok çalışma yürüten Curtis ve Kelly’e göre ise mit; fikirlerin hikayeleri olarak tanımlanmıştır (Curtis & Kelley, 
2017, 2019). Tanımlardan anlaşılacağı üzere mitlerin; gerçeği yansıtmayan bilgiler olduğu görülmektedir.

Ruh sağlığı alanındaki mitler, diğer bir isim ile psikolojik mitler (Lilienfeld et al., 2011), doğru bilgiler kadar yaygındır 
(Curtis & Kelley, 2021; Lilienfeld et al., 2011). Bu mitlerin oluşmasına bireylerin ruhsal hastalığa ilişkin inanç, tutum ve 
davranışları aracılık etmektedir (Barkeloo-Carter & Gonzalez, 2021; Bekiroğlu, 2021) Yanı sıra filmler (Owen, 2007), 
televizyon programları (Owen, 2007; Srivastava et al., 2018; Warner, 2001), sosyal medya ve internet (Curtis & Kelley, 
2017) mitlerin kaynakları arasında yer almaktadır. Özellikle ruhsal hastalıklar ile ilgili şiddet içerikli medya tasvirleri mitlerin 
ortaya çıkmasında etkilidir (Mestdagh & Hansen, 2014). Medya aynı zamanda şizofreni hakkındaki birçok mitin ortaya 
çıkmasına ve yayılmasına da neden olmaktadır (Barkeloo-Carter & Gonzalez, 2021; González-Torres et al., 2007; İnan 
et al., 2021; Warner, 2001). Medyada şizofreni hakkındaki başta “tehlikelilik” olmak üzere oluşturulan benzeri olumsuz 
algılar, olumsuz tutum ve davranışlara sebebiyet vermekte ve mitlerin oluşumuna zemin hazırlamaktadır (İnan et al., 
2021; Srivastava et al., 2018). Programlarda, alanında uzman olmayan kişilerin yaptığı hatalı/yanlış psikolojik yorumlar 
ve öneriler bu durumun ortaya çıkmasında etkilidir (Lilienfeld et al., 2011). Ayrıca kişinin deneyimleri, önyargıları, mit ile 
ilişkili konuya olan eğilimi ve bilgi birikimi de bu konuda önemli bir etkendir (Barkeloo-Carter & Gonzalez, 2021; Curtis & 
Lindberg, 2018). 

Güvenilir bilgiler olmaksızın mitleri gerçeklerden ayırmak güçtür. Bu durum yanılgılarla dolu bir ormanda kaybolmak 
gibidir (Lilienfeld et al., 2011). Çünkü mitler kişi için yanıltıcı ve zararlı olabilir, onu dolaylı olarak incitebilir, kişinin kritik 
düşünmesini ve doğru kararlar almasını engelleyebilir (Lilienfeld et al., 2011), uygun tedavi almasını ve sosyal uyumunu 
bozabilir (González-Torres et al., 2007). Literatürde mitlerin şizofreninin anlaşılırlığını güçleştirdiği (Curtis & Lindberg, 
2018), hastaların hayatını olumsuz etkilediği (Zvonkovic & Lucas-Thompson, 2015), damgalamaya, yardım arayışında 
sınırlılığa sebep olduğu (Barkeloo-Carter & Gonzalez, 2021), sosyal izolasyona (Zahid & Best, 2021), tedavide uyum 
problemlerine yol açtığı (Sungur, 2000) ve karamsarlığa neden olarak iyileşme olasılığını azalttığı bildirilmektedir (Abdel-
Baki et al., 2011). 

Şizofreni tanılı bireyler ve aileleri hastalıktan kaynaklanan birçok güçlüğün yanında (Baysan Arabacı et al., 2018), hastalığın 
getirdiği yük (Fekih-Romdhane et al., 2020; Ramezani et al., 2018; Sinha et al., 2017) ve stres ile de mücadele etmek 
zorunda kalmaktadırlar (Arslantaş & Adana, 2011; Caqueo-Urízar et al., 2016; Gater et al., 2014; Kate et al., 2013; Lök 
& Bademli, 2021; Sabancioğullari & Pinar, 2020; Villalobos et al., 2017). Tüm bunlara ek olarak hastalığa ilişkin ortaya 
atılmış mitler hasta ve yakınlarının hayatını daha da güçleştirmektedir (Taşkın, 2007; Zvonkovic & Lucas-Thompson, 2015). 
Şizofreni tanılı bireylerin ebeveynleri mitlerin ortadan kaldırılmasına yönelik girişimlerde bulunulmasını ve bu yanlış 
bilgilerin doğrusu ile yer değiştirmesi için medya dahil tüm imkanların kullanılmasını talep etmektedir (İnan et al., 2021). 
Bu doğrultuda durumun yönetilebilmesi için mitlerin tanımlanması, mitlere ilişkin problemlerin yönetiminde kilit rolde 
bulunan hemşirelerin uygun yol haritasını belirleyebilmesi açısından gerekli ve önemlidir.

Şizofreniye ilişkin kanıt temelli bilgiler ve bakım temelli rehberler küresel anlamda artış göstermektedir (Fergusson & 
Gutiérrez-Peláez, 2017). Bu alandaki artışa karşın şizofreniye ilişkin mitleri araştıran kaynak sayısı yetersizdir (Lilienfeld 
et al., 2011). Var olan kaynaklar ise çoğunlukla gri literatürü (kitaplar, bilimsel içerikli olmayan raporlar) kapsamaktadır 
(Curtis & Kelley, 2021). Araştırma makaleleri ise nicel sınırlılık göstermektedir. Bunun nedeni ruhsal hastalıklara yönelik 
inanç, tutum ya da algıyı değerlendiren ölçeklerin bulunmasına karşın şizofreniye ilişkin mitleri değerlendiren ölçüm 
aracı yokluğundan kaynaklanabilir. Türkiye’de de konu ile ilgili yayınlanan en yakın tarihli makale 2007 yılına aittir (Taşkın, 
2007). Bu tablo konu ile ilişkili bilimsel temelli çalışmaların planlanması gerekliliğine de işaret etmektedir. Ayrıca şizofreni 
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tanılı bireylerin bakımına katkı sunacak güçte olan hemşirelerin; mitlerin tespit edilmesinde, ölçülmesinde, nedenlerinin 
belirlenmesinde, mit kaynaklarının yönetiminde, mitlerin sebep olduğu sınırlılıklar konusunda bireyin/ailenin/toplumun 
güçlendirilmesinde ve alandaki boşluğu dolduracak bilimsel bilginin sağlanmasında sorumluluk üstlenmesi gerektiği 
söylenebilir. 

Özetle; şizofreniye ilişkin mitlerin yaygın olarak hayatımızda yer aldığı, bireyi, aileyi ve toplumu olumsuz etkilediği ve konu 
ile ilgili literatürün sınırlı olduğu bilgisi göz önünde bulundurulduğunda bu derleme makalenin literatüre katkı sunacağına 
inanılmaktadır. Bu bilgiler ışığında araştırma sorusu “şizofreniye ilişkin mitler nelerdir?” şeklinde belirlenmiştir. Çalışmanın 
amacı ise şizofreniye ilişkin mitleri ortaya koymaktır. Bu kapsamda 2021 yılında “inanç, hemşirelik, mit, şizofreni, tutum” 
ve “attitude, belief, myth, nursing, schizophrenia” anahtar kelimeleri kullanılarak literatür taraması yapılmıştır. Tarama 
sırasında “EbscoHost, Proquest, Science Direct, Wiley Online Library” veri tabanları kullanılmıştır. Elde edilen bilgiler 
doğrultusunda derlemenin “şizofreni tanılı bireyin özelliklerine, şizofreninin epidemiyolojisine, nedenlerine, belirtilerine, 
seyrine ve tedavisine ilişkin mitler” başlıkları ile sunulması planlanmıştır.

1. Şizofreni Tanılı Bireylerin Özelliklerine İlişkin Mitler

Şizofreni tanılı bireylerin özelliklerine ilişkin mitlerin oluşmasında kişilerin “şizofreni” kelimesine yükledikleri anlamlar 
etkilidir. Şizofreni kelimesi Yunancada schizein (bölünmek, yarılmak) ile phrén (his, mantık) kelimelerinin birleşiminden 
meydana geldiği için şizofreniye “yarılmış ruh” da denilmektedir. Bu nedenle “Şizofreni hastalarında yarılmış ruh vardır” 
ya da “Şizofreni hastaları çift kişiliklidir” şeklinde mitler ortaya çıkmıştır (Wunderink & Kaymaz, 2002). 

Şizofreniye ilişkin mitlerin ortaya çıkmasında hastalara yönelik kullanılan ifadeler ve anlamları da etkilidir. Psikiyatri ile ilgili 
terimler yüzeysel ve dikkatsiz kullanılmaktadır. Örneğin bir çalışmada şizofreni tanısı almış birey kendisini “komşularım 
hastalığımı öğrendiklerinde ilk dedikleri şey; ‘Bu deli yalnız bırakılmalı’ oldu” cümleleri ile ifade etmiştir (Rose et al., 2011). 
Özensizce seçilen kelimeler ve konuşma içerikleri nedeniyle hastalar anlaşılmadıklarını, kendileri ile alay edildiğini, yalnız 
bırakıldıklarını düşünebilmektedirler (Mestdagh & Hansen, 2014).

Toplumda şizofreni tanılı bireylerin damgalanmasına ve toplumdan izole olmasına sebep olabilecek pek çok farklı mit 
bulunmaktadır. Örneğin bu hasta grubunun davranışlarının öngörülemez olduğu düşünülmektedir. Ayrıca onların “tembel”, 
“yalancı” (González-Torres et al., 2007), “saldırgan” (Durat et al., 2016), “cinayet işleyen”, “zarar verici” ve “güvenilmez” 
(Şizofreni Dernekleri Federasyonu, 2020a) olduğu da düşünülmektedir. Türkiye’de yapılan bir çalışmada katılımcıların 
yarıdan fazlasının “şizofreni hastaları yaşamları hakkında doğru kararlar alamaz” şeklinde bir inancı olduğunu tespit 
etmişlerdir (Taşkın, 2002). Yine bu hasta grubuna ilişkin “iş yapamaz”, “hiçbir zaman çalışamaz” (Şizofreni Dernekleri 
Federasyonu, 2020b; Fergusson & Gutiérrez-Peláez, 2017; Zahid & Best, 2021), “evlenemez ve ebeveyn olamaz” 
(Mestdagh & Hansen, 2014) şeklinde mitler de mevcuttur. Şizofreninin özelliklerine ilişkin bir diğer mit ise şizofreninin 
çözülemeyecek kadar “karmaşık” ve “istisnai” bir hastalık olduğu, bu nedenle şizofreninin anlaşılamayacağıdır (McGrath 
et al., 2004). İfadelerden de anlaşılacağı üzere bu gerçek ile örtüşmeyen değerlendirmeler (mitler), şizofreni tanılı bireyler 
ve aileleri için incitici olabilmektedir.

2. Şizofreninin Epidemiyolojisine İlişkin Mitler

Şizofreni tüm toplumlarda en çok görülen ruhsal hastalıklardan biri olmasına karşın şizofreni epidemiyolojisi ile ilgili 
yapılan sistematik derlemeler şizofreni görülme sıklığının ve yaygınlığının kültürler ve ülkeler arasında farklılıklar 
gösterdiğini ortaya koymaktadır (Karakuş et al., 2017; McGrath et al., 2004; Saha et al., 2005). Toplumda şizofreni tanısı 
alma ile ilgili de mitler mevcuttur. Yapılan bir çalışmada katılımcıların %65,9’u bir ebeveyn veya akrabanın şizofreni tanısı 
olması durumunda, yaşamlarında herhangi bir zamanda kesinlikle şizofreni tanısı alacaklarına inanmaktadırlar (Curtis 
& Lindberg, 2018). Bu durum, toplumun önemli bir bölümünün şizofreninin ortaya çıkışında yalnızca genlerin etkisi 
olduğuna inandığına, çevresel faktörlerin yok sayıldığına işaret etmektedir. 

Şizofreninin epidemiyolojisine ilişkin mitler hakkında literatür taraması yapıldığında bu konudaki çalışmaların sayıca 
yetersiz olduğu görülmektedir. Toplumda şizofreni tanılı bireylere ve şizofreniye ilişkin korkuların yoğun yaşandığı 
düşünüldüğünde, şizofreni epidemiyolojisi ile ilgili mitleri içeren kaynakların sınırlılığı dikkat çekicidir. Konu ile ilgili 
planlanan araştırmalarda bu boşluğun doldurulması uygun bir yaklaşım olacaktır.
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3. Şizofreninin Nedenlerine İlişkin Mitler

Şizofreninin nedenlerine yönelik mitler; psikososyal (Taşkın, 2002), dini, biyolojik ve psikolojik (Kishore et al., 2011; Said 
et al., 2020; Taşkın, 2007) olarak dört grup altında incelenebilir. Toplum şizofreni ile ilgili ilk neden olarak psikososyal 
faktörleri sorumlu tutmaktadır. Bu mitler “madde bağımlılığı” (Doris & Sylvia, 2015; Holzinger et al., 2003) ve toplumda 
“kara sevda” diye tabir edilen “çok sevme” şeklinde sıralanabilir. Aynı zamanda “çok okumak”, “çok çalışmak” veya 
“çok dayak yemek” (Şizofreni Dernekleri Federasyonu, 2020a) gibi nedenlerden dolayı şizofreninin ortaya çıktığı inancı 
hakimdir. Tüm bu nedenlerin yanı sıra işsizlik, aile ve iş yaşamındaki sorunlar, ilişki sorunları da toplum tarafından şizofreni 
nedenleri arasında gösterilmektedir (Taşkın, 2002).

Şizofreninin nedeni olarak görülen dini mitler; kötü ruhlara sahip olma, büyücülük (Holzinger et al., 2003), Tanrı tarafından 
cezalandırılma (Said et al., 2020), geçmişte günah işleme, Tanrının laneti, nazar (Kishore et al., 2011), kişiyi etkisi altına 
almış olan şeytanın işi (Wunderink & Kaymaz, 2002), doğaüstü güçler (Taşkın & Özmen, 2004) şeklinde sıralanabilir. Dini 
içerikli mitlerin, din temelli öğeler ile ilişkili olduğu görülmektedir. Şizofreninin dini içerikli soyut kavramlar ile açıklanması 
toplum tarafından hastalığın anlaşılırlığını daha da güçleştireceğini söyleyebiliriz. 

Şizofreninin nedeni olarak görülen bir diğer mit grubu biyolojik mitlerdir. Ani olarak yaşanan korku veya kafa travması 
(Said et al., 2020) gibi beklenmedik durumların (Doris & Sylvia, 2015; Holzinger et al., 2003) şizofreniye neden olduğuna 
dair bir inanış vardır. Aynı zamanda uzun vadede hava kirliliğine maruz kalma ve kötü beslenmenin de şizofreniye neden 
olduğuna inanılmaktadır (Kishore et al., 2011). Bunlara ek olarak şizofreninin meni kaybı (Kishore et al., 2011) ve genler 
(Said et al., 2020; Taşkın & Özmen, 2004) nedeniyle de ortaya çıkabileceği savunulmaktadır. 

Şizofreninin nedeni olarak görülen birçok psikolojik kökenli mit bulunmaktadır. Kişilik yapısı (Taşkın, 2007), psikolojik 
zayıflık (Holzinger et al., 2003), duygusal travma, çoklu kişilik bozukluğu (Said et al., 2020), stres, bilinçdışı çatışmalar 
(Taşkın, 2002) gibi durumlar şizofreninin nedeni olarak görülmektedir. Ayrıca aile tarafından bebeklik/çocukluk döneminde 
şımartılmış ya da aşırı korunmuş olma, küçüklükte yaşanan olayların etkisinden kurtulamama (Holzinger et al., 2003; 
Wunderink & Kaymaz, 2002), aşırı disiplinli bir ailede yetişme, ihmal edilme (Taşkın & Özmen, 2004), kötü ebeveyne sahip 
olma (Kishore et al., 2011) gibi durumların da etkili olduğu düşünülmektedir. 

Sonuç olarak şizofreninin nedenlerine ilişkin mitler şizofreni tanılı bireylerin ve ailelerinin hayatını sınırlayacak, yaşam 
kalitesini azaltacak güçte olabilir. Bu nedenle şizofreni tanılı bireyleri ve ailelerini anlamak, toplum içinde kabul 
görmelerini sağlamak, sosyal uyumlarını artırmak, tedavi süreçlerini en iyi şekilde yürütmelerine destek olmak ve insanca 
yaşam haklarını korumak için mitlerin tanımlanması ve toplumun hemşireler tarafından bilinçlendirilmesi bu durumun 
yönetilebilmesi için etkili bir adım niteliği taşıyabilir.

4. Şizofreninin Belirtilerine İlişkin Mitler

Şizofreninin belirtilerine ilişkin pek çok mit bulunmaktadır. Bu mitlerden biri sıklıkla medya kaynaklı olarak ortaya çıkan 
“şizofreni şiddet içerikli davranışlara neden olur” şeklindeki inanıştır (González-Torres et al., 2007; Mestdagh & Hansen, 
2014; Warner, 2001). Bu sebepledir ki toplum saldırganlığın bir şizofreni belirtisi olduğuna inanmaktadır. Araştırma 
sonuçları da bu inanışı destekler nitelikte olup şizofreni hastalarının davranışlarının “öngörülemez ve tehlikeli” olduğunu 
bu nedenle hastalardan korkulduğunu ortaya koymuştur (Curtis & Lindberg, 2018; González-Torres et al., 2007; İnan et al., 
2021; Lampropoulos & Apostolidis, 2018; Lien & Kao, 2019; Taşkın & Özmen, 2004; Zahid & Best, 2021). 

Şizofreninin belirtilerine ilişkin bir diğer mit halüsinasyonlar konusundadır. Buna göre yapılan bir çalışmada katılımcıların 
%54,1’inin şizofreni tanılı bireylerin işitsel halüsinasyonlar yaşarken duydukları seslerin diğer kişiliklerinden gelen sesler 
olduğuna inandıklarını belirtmişlerdir (Curtis & Lindberg, 2018). Bu durum şizofreninin kelime anlamından gelen “yarılmış 
ruh” tabirinden kaynaklanmaktadır. “Şizofreni hastaları çift kişiliklidir” miti ile ilişkili olarak işitsel halüsinasyonların diğer 
kişiliklerden gelen sesler olduğu inancı ile de açıklanabilir.

Şizofreninin ruhsal bir problem değil bir zekâ problemi olduğuna dair inanış şizofreni belirtilerine ilişkin mitler arasındadır. 
Bu kapsamda şizofreni tanılı bireylerin zihinsel engelli oldukları, bu nedenle kimseyle arkadaşlık kuramayacakları (Doris 
& Sylvia, 2015), her zaman konuşurken saçmaladıkları ne dediklerinin anlaşılmadığı ve ne zaman ne yapacaklarının belli 
olmayacağı ifade edilmektedir (Şizofreni Dernekleri Federasyonu, 2020b). Şizofreni belirtileri konusunda ortaya çıkan 
mitlerin de diğer alanlardaki pek çok mit gibi insan ruhunu incitebilecek güçte olduğu görülmektedir.
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5. Şizofreni Seyrine İlişkin Mitler

Şizofreninin seyrine ilişkin de birçok mit bulunmaktadır. Bu mitlere göre şizofreninin iyi bir seyre sahip olmadığına (Taşkın, 
2007), hastaların hiçbir zaman tedavi edilemeyeceğine ve asla iyileşemeyeceğine inanılmaktadır (Şizofreni Dernekleri 
Federasyonu, 2020c; Fergusson & Gutiérrez-Peláez, 2017). Olumlu seyrin ancak büyük mucizeler ile mümkün olabileceği 
de belirtilmektedir (Taşkın, 2007). Bu da hastalık sürecinin olumlu ilerlemesi ve tedavi sürecine yönelik hasta bireyin 
ve ailesinin umutsuzluğa kapılmasına neden olabilir. Umutsuzluğa kapılan şizofreni tanılı bireyler ve aileleri bu süreci 
yönetmekte güçlük yaşayabilir ve bu onlara zarar veren bir döngüye dönüşebilir.

Oluşan umutsuzluk sonucunda yaşamlarında meydana gelen bu kısır döngü nedeniyle şizofreni tanılı bireylerin kendilerini 
izole etmeleri ve hastalıklarını gizleme eğiliminde olmaları sık görülen davranışlardandır (González-Torres et al., 2007). 
Ancak sosyal izolasyonun tek nedeni hasta bireylerin tercihleri değildir. Ailenin ve çevrenin hastalık ile ilgili olumlu ve 
olumsuz, reddedici tutumlarının süreci etkilediği belirtilmektedir (Çam et al., 2020). Hastalık sürecinin en iyi şekilde 
yönetilmesi ve damgalanma/içselleştirilmiş damgalanma ile mücadelede etkili olabilecek adımlardan biri de mitlerin doğru 
bilgiler ile değiştirilmesidir. Bu da hemşirelerin bilim temelli gücüne ve girişimlerine duyulan ihtiyaca işaret etmektedir.

6. Şizofreninin Tedavisine İlişkin Mitler

Şizofreniye ilişkin mitlerin değerlendirileceği son alan tedavi alanıdır. Bu alana özgü mitler şizofreni hastalarını olumsuz 
etkilemektedir. Öyle ki mitler nedeniyle hastalar ya da aileleri ilaçlar ile ilgili olumsuz düşüncelere sahip olmakta, uygun 
olmayan tedavi arayışları içerisine girmekte (Uslu & Buldukoğlu, 2018; Taşkın, 2007) ve hatta tedavi için bir sağlık 
kuruluşuna başvurmayı reddetmektedirler (Çam & Bilge, 2013).

Mitler hasta bireyleri ilaç tedavisine uyum konusunda olumsuz etkilemektedir. Hasta bireylerin ilaçların yan etkilerine 
ilişkin korkuları, ilaçların gerekli olmadığına dair inançları, tedavinin karmaşık olduğuna ilişkin düşünceleri ve ilaçlara 
karşı olumsuz tutumları (Uslu & Buldukoğlu, 2018) ilaç tedavisine uyumu etkileyen mitler arasında yer alabilir. Şizofreni 
hastalarının kullandığı psikotrop ilaçların onları uyuşturduğu ve bağımlılık yaptığı (Çam & Bilge, 2013; Durat et al., 2016), 
çoğunlukla yararlı değil zararlı olduğu (Şizofreni Dernekleri Federasyonu, 2020c; Taşkın, 2007) ve yaşamları boyunca sürekli 
ilaç kullanmak zorunda oldukları (Fergusson & Gutiérrez-Peláez, 2017) ile ilgili mitler de bulunmaktadır. Bu mitler hasta 
bireylerin ve ailelerinin tedaviye olan inancını, hastanın hastalığına ve tedavisinin yararlılığına olan inancı da tedaviye 
uyumu etkilemektedir (Uslu & Buldukoğlu, 2016).

Mitler nedeniyle hastalığın nedenleri olarak doğaüstü güçlere inanan bireyler, tedavisinde de geleneksel ya da dinsel 
tedavi seçeneklerinin daha fazla yarar sağlayacağına inanmakta ve uygun olmayan tedavi arayışlarına girmektedirler 
(Taşkın, 2007). Bu bağlamda şizofreni hastasını bir din görevlisine götürerek ve ona dua okuyarak (Çobanoğlu et al., 2003; 
Durat et al., 2016) ya da kurşun döktürerek iyileştirmeye çalışmaktadırlar. Şizofreni tanılı bireylerin evlenince iyileşeceğine 
yönelik inanışlar da bulunmaktadır (Şizofreni Dernekleri Federasyonu, 2020c). Taşkın (2007)’ın belirttiğine göre; yurtdışı 
kaynaklı bir çalışmada şizofreni hastalarının tedaviye ihtiyacı olmadığına, kişinin kendi çabası ile iyileşebileceğine 
inanıldığı belirtilmektedir (Taşkın, 2007). Psikoterapinin de şizofreni hastalarının tedavisinde hiçbir faydası olmadığına 
inanılmaktadır (Fergusson & Gutiérrez-Peláez, 2017). Bu bilgiler ışığında bilimsel bilginin yerini alan mitlerin şizofreni 
hastalarının tedavi uyumları konusunda bir risk niteliği taşıdığı söylenebilir.

İlaçlara ilişkin mitler nedeniyle tedaviye olan inancın azalması, hasta bireylerin ve ailelerinin tedaviye uyum sürecini 
olumsuz etkilemekte, bu durum da hastaların randevularını aksatmasına sebep olmaktadır. Randevularını aksatan ya 
da gelmeyen hastalarda tedavi rutinleri bozulduğu için uyum sorunları ve hastalık belirtilerinde artış görülmektedir 
(Coodin et al., 2004). Buna karşın şizofreni tanılı bireylerin randevuya gelmeme oranı %20 olmakla birlikte, bu oran diğer 
hastalıklara göre iki kat daha fazladır (Coodin et al., 2004; Mitchell & Selmes, 2007). Ülkemizde ise bu oran %44,7’dir 
(Balikci et al., 2013). Mitler nedeniyle ortaya çıkan tedaviye yönelik inanç eksikliği tedaviye uyum problemlerini bir kısır 
döngüye dönüştürdüğü söylenebilir. 

Şizofreni tanılı bireyler ruhsal hastalıklar arasında en fazla damgalanmaya maruz kalan hasta grubu olarak belirtilmektedir 
(Bahar, 2007; Koçak & Taylan, 2018; Valery & Prouteau, 2020). Mitler nedeniyle de bu durum şizofreni tanılı bireyler ve 
aileleri için daha güç hale gelmektedir. Damgalanma sonucunda da hastaların tedavi sürecine başlaması gecikmekte, 
tedaviye başlanmış olsa dahi tedaviye uyum sorunları görülmektedir (Buchman-Wildbaum et al., 2020; Tel & Pınar, 
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2012). Şizofreni tanılı bireylerin ve ailelerinin yaşamında ciddi bir problem olan damgalamanın önüne geçebilmenin yolu, 
mitlerin doğru bilgiye dönüşmesi ile mümkündür. Bu bilgiler ışığında şizofreni tanılı bireylerin tedaviye uyum sürecini pek 
çok noktada olumsuz etkileyen mitlerin bu etkisini azaltmada hemşirelerin kilit noktada yer aldığı unutulmamalıdır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Derlemede mitler “şizofreni tanılı bireyin özelliklerine, şizofreninin epidemiyolojisine, nedenlerine, belirtilerine, seyrine ve 
tedavisine ilişkin mitler” şeklinde gruplandırılmıştır. Şizofreni tanılı bireylerin çift kişilikli, saldırgan, güvenilmez oldukları, 
evlenemeyecekleri ve ebeveyn olamayacakları, hiçbir zaman çalışamayacakları, şizofreninin çok sevmek, çok okumak, 
doğa üstü güçler, ani travmalar, kötü ebeveyne sahip olma gibi nedenlerden olabileceği, hastaların davranışlarının 
öngörülemez ve tehlikeli olabileceği ve ne zaman ne yapacaklarının belli olmayacağı, konuşurken saçmaladıkları ve kimse 
ile arkadaşlık kuramayacakları gibi belirtilerin olabileceği, hastalığın hiçbir zaman tedavi edilemeyeceği ve kötü seyre sahip 
olduğu, tedavide kullanılan ilaçların uyuşturduğu, çoğunlukla yararlı değil zararlı olabileceği, kişilerin tedaviye ihtiyacının 
olmadığı ve kendi çabaları ile iyileşebilecekleri gibi mitler belirlenmiştir. Bu çalışma ayrıca mitlerin şizofreni tanılı bireylerin 
toplumdaki diğer sağlıklı bireylerle uyum içerisinde yaşamasını güçleştirdiğini ve bu durumun yönetilebilmesi için aşılması 
gereken en önemli engellerden birinin mitler olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte bu konuda yapılan çalışmaların 
nicel sınırlılık göstermesi bu çalışmanın ortaya koyduğu diğer bir sonuçtur. Konu ile ilgili literatür nicel yönden sınırlı 
olmasının yanı sıra güncel de değildir. 

Bakım verici, eğitici, lider ve savunucu rolleri olan hemşireler toplumun güvenli, erişilebilir ve uygun sağlık hizmeti 
almasında önemli bir yere sahiptir (ICN, 2020). Birey, aile ve toplumun sağlığını korumak, geliştirmek, hastalık durumunda 
iyileşmeye yönelik uygun tedavi ve doğru sağlık davranışı kazandırmak amacıyla eğitimler planlamak hemşireliğin temel 
eğitici rolüdür (Aydemir Gedük, 2018; Taylan, 2009). Bu sonuçlar doğrultusunda kaliteli sağlık bakımı ve bilinçlendirme 
çalışmaları ile insanların hayatlarını değiştirme gücüne sahip olan hemşirelerin (ICN, 2019) şizofreniye ilişkin mitlerin 
belirlenmesi, tanımlanması ve güncel literatürün oluşması amacı ile araştırmalar planlaması ve araştırma sonuçları 
doğrultusunda toplumsal bilgilendirme çalışmalarını yürütmesi önemli ve gereklidir. 
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