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PSİKİYATRİNİN İŞLEVİ 
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Özet: Evrensel özelliklen değışmemekle birlik
te, psikiyatrının işlevi ve psıkıyatrıstın kimliği, zama
na ve içinde yer aldığı kültüre göre değişiklikler 
göstermektedir 

Psikiyatrı, her tarihsel donemde ve kültürel ko
şulda temel olarak ruhsal rahatsızlıkların tanı ve te
davisiyle uğraşan bir bilim dalı olmuştur ve olmaya 
devam edecektir Fakat bilimsel ve teknolojik ilerle
melerin ve kitle iletişim araçlarının asıl rengini ver
diği, doğrunun tek olduğuna ilişkin modern anlayı
şın ve rasyonalıtenın gerilediği gunumuz post-
modern toplumunda, psikiyatrı gündelik yaşama 
ilişkin kitlelerin tavırlarının ne olması gerektiğinden 
ve genel siyasetten, eğitim ve sağlık alanındaki po
litikaların belirlenmesine kadar çeşitli konularda et
kili olabilmektedir Bu etkileşime bağlı olarak psıkı
yatrıstın kimliği de doğal bir biçimde tıp doktoru 
kimliği ile sınırlı kalmamaktadır 

GİRİŞ 

Ruhsal hastalıkların tanı ve tedavisini konu edi
nen psikiyatrı, uğraştığı alanın özgün niteliklerin
den dolayı genel tıbbın işlevlerini aşan özelliklen 
olan bir tıp dalıdır Bu ozgun konumu nedeniyle 
psıkıyatrıstlerın toplum içindeki yerleri de diğer tıp 
adamlarına göre farklılaşmaktadır Pskıyatrının 
farklılığını doğuran en önemli etken, insanın ruhsal 
alanının hem fızıkokımyasal bedensel süreçlerle bir 
ilişkisi olması hem de kışılerarası toplumsal alanda 
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davranışları, düşüncesi ve duygulanımıyla dışlaş-
masıdır Bir tıp dalı olarak psikiyatrının kendine 
özgü konumu insanın sağlık ve hastalık durumları
na ilişkin psıkososyal ve biyolojik anlayışları bütün
leştirmeye çalışmasından gelmektedir 

Bunun anlamı, psikiyatrının bir bilim olarak hem 
sosyal bilimlerle hem de biyolojik bilimlerle ortak 
kesişim alanında yer almasıdır Psikiyatrının, dav
ranış, duygu ve düşünce uçlusunu yanı zihinsel fe
nomenlerle ilişkili bir alanı konu edinmesinin bir 
diğer sonucu ahlak ve değerlerle sıkı ilişkisi nede
niyle, psikiyatrı bir yerde zorunlu olarak insanların 
yaşama ve hatta yönetme biçimlen ile ilgilenmek 
durumundadır işte tam da tartışmanın koptuğu yer 
burasıdır zaten Psikiyatrının yaşama biçimlerine 
ve ahlakı seçimlere karşı kendisini tarafsız ve nötr 
olarak ilan etmesi bu gerçeği değiştiremez 

RUHSAL HASTALIK KAVRAMI 

Psikiyatrının varolabılmesı için öncelikle adına 
ruhsal hastalık denilen bir olgunun varolduğunun 
kabulü gerekir Ruhsal hastalığın tanımı uzun yıl
lardır ruhbilimcileri ve sosyal bilimcileri uğraştırmış 
bir konudur Eşcinsellik gibi kimi durumlar bu tartış
maların etkisiyle hastalık kategorisinden çıkarılır
ken bazen de yeni tanımlamalar hastalık başlığı al
tına girmişlerdir Modern psikiyatrik sınıflamada 
hastalık veya bozuklukla bireyde sıkıntıya ve/veya 
yeti kaybına yolaçan psıkososyal veya biyolojik bir 
işlev bozukluğu kastedilmektedir (DSM IV) Beden
sel hastalık modelini kullanırsak, kısaca ruhsal ışle-
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yişin normal olarak bilinen işleyişin dışına çıktığı 
durumlara ruhsal hastalık denilir gibi basit bir tanı
ma ulaşabiliriz. Bu tanıma yakından baktığımızda 
ruhsal alan için bir normalliği öngördüğünü farke-
deriz. Bedensel yapı ele alındığında çok da fazla 
sorun olmadan bir normallik tanımı yapabileceği
mizden bedensel hastalığı tanımlamak görece 
daha kolay gibi görünmektedir. Oysa ruhsal alan 
için normalin tanımını yapabilmek yani hangi 
duygu, düşünce ve davranış normal değildir veya 
hastalık belirtisidir bunu belirlemek güçtür. Psiki
yatri bu güçlüğü değerler ve ahlak alanındaki de
ğişkenlikleri kabul ederek ve değerler alanında ta
rafsız ve nötr olduğunu ilan ederek aşmaya 
çalışmaktadır. Yani insanların çoğuna göre anor
mal kabul edilen davranış, eğer kişinin içinde bu
lunduğu bir alt grubun veya kümenin paylaştığı bir-
şeyse normal kabul edilebilmektedir. Ancak bu 
kuramsal kabulün pratiğe yansıması her zaman o 
kadar net olmamaktadır. Bu nedenle psikiyatristler 
kimi zaman, bilinen normların dışına taşan insanla
ra hasta damgasını vurarak kurulu düzenin ve de
ğerler dünyasının bekçiliğini yapmakla sulanabil
mektedirler. 

PSİKİYATRİNİN/PSİKİYATRİSTİN İŞLEVLERİ 

Psikiyatrinin işlevi psikiyatristin işlevi ile çoğu 
kere aynı anlama geldiğinden yazı boyunca da her 
ikisini bazen birbirinin yerine kullanacağız. Psiki
yatri pratiği asıl olarak psikiyatristlerin yaptıkları iş
lerle bağlantılı olduğundan psikiyatristin işlevini be
timlemeye çalışarak psikiyatrinin günümüzdeki ve 
gelecekteki işlevleri hakkında bir fikir elde edebili
riz. 

A. Bir Doktor Olarak Psikiyatristin İşlevi: 

Mesleğinin gereklerini gününün en üst bilgi ve 
beceri birikimine sahip olarak yerine getirmek psiki
yatristin en önde gelen görevidir. Tüm diğer ödev
ler ancak bunun yerine getirilmesinden sonra gün
deme gelir. Hastalarla olan ilişkisinde eğer 
psikiyatrist bu ideal durumu yakalamış ise ondan 
beklenen tedavi işlevini koşulların ve tedavi ola
naklarının elverdiği ölçüde en iyi biçimde gerçek
leştirmiş olur. Diğer yandan psikiyatrik hastalık 
kavramını kabul etmeyenlerin en çok itiraz ettikleri 
psikiyatristin bu işlevidir. 

B. Gündelik Yaşamda Psikiyatristin İşlevi 

Günümüz toplumlarında hem bireylerin hem de 
toplumsal grupların kendilerini, ilişkilerini, çevreleri
ni anlamak ve değiştirmek adına psikiyatriden ve 
psikiyatristlerden beklediği şeyler vardır. Bunun en 
somut göstergesi sık sık kitle iletişim araçlarında 
iklim koşullarından hayvan sevgisine, politik propa
gandanın etkilerinden yöneticilerin ruh sağlığına ve 
etnik sorunlara kadar hemen her konuyla ilgili ola
rak psikiyatristlerin görüşlerine başvurulmasıdır. 
Yine herhangi bir ruhsal hastalığı olmadığı halde 
kendisini daha iyi tanımak ve ilişkilerine yön ver
mek amacıyla ruhsal danışmaya gelen insanların 
sayısının giderek artması da bir başka göstergedir. 
Bu konuda şimdilik söylenebilecek olan tek şey, 
psikiyatrinin ve psikiyatristlerin onlar istese de iste
mese de tıp dışı işlevlere yöneldikleri ve bir biçim
de bu işlevleri üstlendikleridir. Fakat psikiyatrinin 
henüz bu işlevini tam olarak yerine getirebildiği 
söylenemez. Diğer yandan psikiyatrinin böyle bir iş
levi olmalı mıdır? sorusu ise tartışılması gereken 
önemli bir soru olarak karşımızda durmaktadır. 

C. Çocuk Yetiştirme ve Eğitiminde Yön Veri
ci İşlev 

Batı toplumlarında hem formel okul eğitiminde 
hem de aile içinde çocuğun yetişmesinde psikiyatri
nin ve psikolojinin sunduğu veriler temel yönlendiri
ci güçtür. Eğitimin hem içeriği hem de biçimi üzeri
ne ruhbilimcilerin büyük bir etkisi vardır. Erken 
bebeklik döneminden başlayarak ideal anababa 
çocuk ilişkisinin ve yetiştirme tarzının ne olduğunu 
insanlar psikiyatristlerden öğrenmeye çalışmakta
dır. Bu alan taşıdığı önem nedeniyle geçerli bilgile
re ulaşmak için üzerinde özellikle çalışılması gere
ken bir konu olarak psikiyatrinin gündeminde 
yeralmaktadır. 

D. İnsanların Yeterliklerine Karar Verme İşle
vi 

Kişinin kararlarını alabilecek bir zihinsel donanı
ma sahip olup olmadığına özellikle bunun tartışma 
konusu olduğu durumlarda psikiyatristler karar ver
mektedir. Bu yargının psikiyatrinin verilerine muh
taç olduğu bir alandır. Kişilerin suçları psikiyatristle
rin vereceği karara göre değişebilmektedir. Bu 
psikiyatrinin diğer tıp dallarına göre nasıl farklı 
özelliklere sahip olabildiğinin tipik bir örneğidir. 
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E. insanların Zihinsel Yetilerinin Saptanması 
ve Mesleki Yönlendirme İşlevi 

Beyin biyokimyası ve nöroanatomi ile ilgili hızla 
gelişen bilgilerimiz sayesinde bilişsel süreçleri 
daha nitelikli olarak değerlendirme şansımızın ol
ması, yeni geliştirilen nöropsikolojik testler alanın
da psıkıyatrısti bilgi sahibi olmaya ve psikoloji ile iş
birliğine zorlamaktadır. Nöropsikolojik değerlendir
meleri iyi yapabilen bir psikiyatrist, bireyin zihinsel 
ve bilişsel yetilerinin düzeyi ve yönelimi hakkındaki 
bilgiyi elinde bulundurmasıyla, doğrudan doğruya 
mesleki tercihlerde de söz hakkına sahip olacaktır, 
olabilmektedir. 

F. Yönetim Mekanizmalarıyla ilgili İşlevler 

Psıkıyatrıstler hem yöneticilerin hem de kitlele
rin ruhsal durumlarıyla ilgili kestirimlerde bulunarak 
toplumsal olaylar ve yönetim konusunda söz sahi
bi olabilirler. Freud'dan başlayarak özellikle psıka-
nalitık yönelimli psikiyatri insanlığı ilgilendiren tüm 
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durumlara psikanaliz çerçevesinden yorumlar üret
miştir. Politik psikoloji adı verilen alan ise başlıbaşı-
na politika ve ruhsal fenomenler ilişkisini konu edin
miştir. Psıkiyatristlerın ilerde bu alanda da giderek 
daha etkili olabileceğini düşünebiliriz. Ancak psiki
yatriyi doğrudan ilgilendirmeyen bu alanda diğer di
siplinlerle işbirliği şarttır. 

SONUÇ 
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