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Neden Bu Makale? 



Social History of Medicine 

• The Society for the Social History of 

Medicine (1970-İngiltere) 

• Imfact factor (2012) 0.472    

• 58 dergi arasında 28.(Si: History & 

Philosophy Of Science) 

• Science Citation Index 

• Science Citation Index Expanded  

• Social Sciences Citation Index 

 

 





Giriş 

• Amerikan Psikiyatrisi bir karmaşa 
durumunda gibi görünüyor.  

• 1968 Tom Harper-Bob Boone 

• Giriş 1968 yılının politik havası ile başlıyor. 

• 1960’ların dönüştürücü yıllar olduğu, 
sağlık aktivizmi, insan hakları, Vietnam 
Savaşı, siyahların hakları ve feminizmin 
yükselişi gibi olayların yaşandığını 
söylüyor. 



Giriş 

• Kültürel ve sosyal değişikliklerin yeni 

toplum politikaları ve yasalar ürettiğini ve 

ulusun kutuplaştığını belirtiyor. 

• 68 yılının afet gibi olduğunu 

• Bütün toplumun olası en büyük umuda ve 

en kötü umutsuzluğa itildiğini 

• Çeşitli yazarların ifadeleri ile ortaya 

konuyor. 

 



Giriş 

• Birinci dünya savaşının hemen arkasındaki 

dönem Amerikan ilaç piyasası ve akıl sağlığı 

araştırmacıları açısından önemlidir, bu döneme 

terapötik devrim denilebilir. 

• Bir tarihçi 1950-1960’lı yılların ikinci biyolojik 

psikiyatri dönemi olduğunu belirtiyor. Başka bir 

grup tarihçi ise bu dönemin daha önceki 

dönemden daha farklı ve eklektik olduğunu, 

daha az kutuplaşma olduğunu söylüyor. 

 



Giriş 

• 1967-1968 yılları arasında Amerikan 

Psikiyatri Birliği (APA) içinden doğan 

Radikal Parti’nin Radikal Terapist ve 

Radikal Tedavide Konular isimli dergileri 

var.  

• Başlık da o yayınlardan. 



Giriş 

• Radikal psikiyatristler Amerikan tarihinin 

bu karmaşık döneminde bir araya geldiler. 

• Bu karmaşık dönemde Vietnam, sivil 

haklar ve feminizm, psikiyatri hizmet 

sunumu ve yatılı kurumda kapatmaya son 

verilmesi tartışmalarını beslemiştir. 

• Radikal psikiyatristlerin entelektüel 

oluşumları 1950’lerde başlar. 



Giriş 

• Bu makale Radikal Partiden, ve onun ilgili 
yayınlarının sosyopolitik temel ilkeler değişirken, 
alandaki psikiyatrik ve anti-psikiyatrik teorilerin 
yorumlanmasından, yeniden formüle 
edilmesinden ve aktarılmasından 
bahsetmektedir. 

• Radikaller sadece anti-psikiyatristlerden 
oluşmuyor, içinde modernleşme, akıl 
hastanelerine yerleştirme, profesyonel ve 
bilimsel meşruluk, kapitalizm sorunlarını dert 
edenler de var.  



Giriş 

• Bu makalede modern Amerikan radikal 

psikiyatrinin ve sağlık aktivizminin 

kökenleri, APA Radikal Parti’nin yükselişi 

ve radikal dergilerin hikayesi 

anlatılmaktadır. 

• Bunun için de Radikal Parti’nin 

yayınlarından yararlanılmıştır. 



Sağlık Aktivizmi ve Radikal 

Psikiyatrinin Doğuşu 

• Sağlık kişisel bir sorun değildir. Bu 

herkesin problemidir. 

• Dr. Walter Lear 1974 

• Bu hareket bir vakum içinde olmamıştır. 

Dr. Paul Lowinger’e göre (kendisi Radikal 

Partinin kurucularındandır) psikiyatride 

radikallerin tarihi, 1960’larda tıptaki solun 

hikayesidir. 



Sağlık Aktivizmi ve Radikal 

Psikiyatrinin Doğuşu 

• Çok kapsamlı bir liste olmamasına rağmen 
radikallerin etkileşimde olduğu gruplar: 

• 1961-Sosyal Sorumluluk için Hekimler (Boston, 
1000 üyeli) 

• 1964- İnsan Hakları için Tıbbi Kurul (Missisippi 
Özgürlük Hareketi). 70’lerin ortalarında Selma 
ve Meredith Hareketini destekledikten sonra 
genişlemeye devam ettiler ve Siyah panterler, 
Genç Lordlar (Porto Riko) ve kentsel gettolarla 
toplum tabanlı sağlık programları yürüttüler. 

 



Sağlık Aktivizmi ve Radikal 

Psikiyatrinin Doğuşu 

• 1966- Öğrenci Sağlık Organizasyonu 

(Kaliforniya) 

• 1960’larda görülen sağlık aktivizmi için 

radikal olmak gerekmiyordu, örneğin 

Pensilvanya Üniversitesindeki tıp 

öğrencileri ceketlerine “Dikkat, AMA 

sağlığınız için zararlı olabilir” yazan 

rozetler takıyorlardı. 



Sağlık Aktivizmi ve Radikal 

Psikiyatrinin Doğuşu 

• Dr. Mike Michaelson’a göre Amerikan 

Tıbbı 3 fraksiyona ayrılmıştı. 

• Muhafazakar (geleneksel AMA) 

• Akademik-liberal (güç kaynakları) 

• Sağlık hareketi (radikaller, işçi ve öğrenci 

grupları vs.) 

 

 



Sağlık Aktivizmi ve Radikal 

Psikiyatrinin Doğuşu 

• Güçlenen örgütler politikaların değişimi 

için çabalamaktadır. Mesajlar kime 

iletilmelidir?  

• AMA’ya? 

• İlaç tekellerine ve sigorta şirketlerine? 

• Hastaneleri oluşturan tüzel kişilere? 

• Sağlık bakımını felakete dönüştüren 

diğerlerine? 



Sağlık Aktivizmi ve Radikal 

Psikiyatrinin Doğuşu 

• Radikal psikiyatristler sağlık aktivistlerinden pek 
çok tüyo almıştır. Ayrıca anti psikiyatri hareketi 
ile çakışmıştır. 

• 1950’lerde ABD’de sağ kanadın anti psikiyatri 
hareketi itibar görüyordu ve anaakım psikiyatriyi 
huzur bozucu, sol kanat, Anti Amerikan ve 
komünist olarak kabul ediyorlardı. Aynı zamanda 
bu eleştiriler ayaktan tedaviyi teşvik ediyordu. 

• 60’ların ortasında akıl sağlığı ile ilgili maliyetlerin 
hükümet üzerinden karşılanmasına yönelik bir 
hareket görülür. 



Sağlık Aktivizmi ve Radikal 

Psikiyatrinin Doğuşu 

• 60’larda anti psikiyatri akımı İngiltere ve ABD 

kaynaklıdır. Dr. Thomas Szasz “Akıl Hastalığının 

Miti” isimli kitabında akıl hastalığının bir metafor 

olduğunu, psikiyatrinin tıbbi bir girişimden çok 

ahlaki ve politik olduğunu söylemektedir. 

• Ayrıca Dr. Erving Goffman’ın Akıl Hastaneleri ve 

Michel Foucalt’nın Delilik ve Medeniyet, Kliniğin 

Doğuşu kitaplarından söz ediliyor. 



Sağlık Aktivizmi ve Radikal 

Psikiyatrinin Doğuşu 
• Anti psikiyatrist olsun olmasın radikal psikiyatristler 

kendilerini alanın kenarında tanımlıyorlar ve 
yabancılaştıklarını söylüyorlar. Aynı zamanda bu kişiler 
yabancılaşmayı tüm psikiyatrik durumların ana noktası 
olarak görüyorlar. 

• 1975’de yayınlanan Radikal Psikiyatride Okumalar isimli 
makale koleksiyonunda “yabancılaşmanın kişinin 
kendisini insan türünün bir parçası olarak görmemesi 
olduğunu, herkesin öldüğünü, yaşamayı hak etmediğini, 
birilerinin onun ölmesini dilediğini düşünmesidir.” olarak 
ifade ediliyor. 



Sağlık Aktivizmi ve Radikal 

Psikiyatrinin Doğuşu 

• Vietnam’daki savaş ve ABD’de yaşanan 
hak mücadeleleri radikal psikiyatrinin 
oluşumunda önemli bir yere sahip deniyor. 

• Phil Brown savaşın radikal psikiyatristler 
üzerinde bağlayıcı doku ve yapıştırıcı 
görevi gördüğünü söylüyor.  

• Bu dönemde klinik araştırmalarda 
randomize kontrollü çalışmalar ve 
istatistiksel modeller gündeme geliyor. 



Sağlık Aktivizmi ve Radikal 

Psikiyatrinin Doğuşu 

• Anti psikotik olan klorpromazin kullanılmaya 

başlanıyor. 

• 1960’ların ortalarında psikoanalitik yaklaşımın 

üstünlüğü zayıflamaya başlıyor. 

• 1963’de Kennedy zamanında Toplum Akıl 

Sağlığı Kanunu geçiyor, akıl sağlığı 

merkezlerinin finansmanını federal hükümetler 

karşılıyor ve kurum dışında tedavi üzerinde 

temel itici gücü de bu oluşturuyor. 



Sağlık Aktivizmi ve Radikal 

Psikiyatrinin Doğuşu 

• 1968 DSM II 

• Standart tanı sınıflandırma eksikliği alanın taraflı 
ve bilimsel olmayan karakteri üzerinden 
eleştirilere hedef oluyor. 

• Radikaller homoseksüelliğin bir hastalık olarak 
tanımlanmasının alanın geçersiz ve tiran 
doğasının göstergesi olduğunu söylüyorlar. 

• Sınıflandırmada kesin bir bilimsel kriterin 
bulunmaması radikal psikiyatristlerin alanı mistik 
ve elitist olarak tartışmasına olanak sağlıyor. 



Sağlık Aktivizmi ve Radikal 

Psikiyatrinin Doğuşu 

• Eskiden akıl hastası olan kişilerin oluşturduğu 

sivil toplum örgütleri psikiyatristlere ve kurumlara 

karşı etkili lobi faaliyetleri yürütmüşlerdir. 

• Deli Özgürlüğü Cephesi (The Insane Liberation 

Front) ve Akıl Hastaları Özgürlük Projesi (Mental 

Patients’ Liberation Project) zorla tedavi, zorla 

hastaneye yatırma, elektroşok, tiksindirici 

davranış tedavisi ve psikocerrahi gibi konulara 

karşı çıkmaktadır. 



Sağlık Aktivizmi ve Radikal 

Psikiyatrinin Doğuşu 

• Alana eleştiri getiren çoklu yapıdaki 

(Psikologlar, alanda çalışan hemşireler, 

akıl hastaları, özgürlük grupları, eski 

mahkum grupları, psikiyatristler gibi) 

görüşler çekirdek ilkeleri belirlemek ve 

sağlam bir dönüşme açısında dezavantaj 

getiriyor. 



Fikirlerden Birleşmeye 

• 1968’de fikirler eyleme dönüşüyor. APA içindeki 

radikal psikiyatristler Boston’daki yıllık toplantıda 

biraraya geliyorlar. Konuları savaş, ırk, sınıf, 

toplumsal cinsiyetin ana hatlarını belirlemek.  

• İlk çıkışta temel olarak sosyal adalet ve 

Amerikan militarizmi tartışılıyor, ancak mesleği 

doğrudan eleştirmekten sakınılıyor. Liberal parti 

göreceli olarak kibar ve düşmanlıktan açık 

olarak uzak duran bir tavır izliyor. 



Fikirlerden Birleşmeye 

• 1969’da Miami’de yapılan toplantıda ise liberal parti 
Radikal Parti adını alıyor ve doğrudan mesleğin egemen 
paradigmasını hedefleyen cesur ve saldırgan bir tarz 
sergiliyor. 

• Soruları sadece APA’ya değil, Amerikan toplumuna 
yönelik. 

• Psikiyatristler ve diğer sağlık çalışanları insanları 
toplumun baskıcı yapısına ayarlamak için enerjilerini 
kötüye mi kullanıyorlar? 

• Mevcut akıl sağlığı kavramlarımızı ve uygulamalarımızı 
gerekli radikal sosyal değişimi sağlamak için nasıl 
değiştirebiliriz? 

• Bu alanda çalışan profesyoneller neden sınıfa ve 
yanlılığa bağlanıyor ve dış sosyal gerçekleri inkar 
ediyor? 

 



Fikirlerden Birleşmeye 

• Ayrıca APA üyelerine siyah ve Porto Rikolu akıl 
sağlığı işçilerine yapılan eziyet ve askeri ile suç 
ortaklığı konusunda broşürler dağıtıyorlar. 

• Aynı zamanda Siyah Partisini ve Kadın Partisini 
de destekliyorlar. 

• Tom Harper Radikal Parti’nin bu toplantıda 
başarıya ulaştığını söylüyor. En azından istekleri 
hemen dikkate alınmazsa da bir sene sonra 
yapılacak toplantıda bir yerleri oluyor ve resmi 
olarak tanınıyorlar.  



Fikirlerden Birleşmeye 

• APA’dan istekler 

• Vietnam savaşı devam ettiği sürece 
askeriye ile suç ortaklığını sona erdir 

• Askeri eğitimde veya savaş 
araştırmalarında yer alan tüm 
psikiyatristleri dernekten at 

• Gençliği engellemeyi kes 

• Gizli toplumsal ve politik ilişkileri olan 
sağlık kurumlarını kına 



Fikirlerden Birleşmeye 

• Dr. Claude Steiner Radikal Psikiyatrinin 
Manifestosunu hazırlayıp 1970’de San 
Francisco’da yapılan APA toplantısında 
sunar.  

• Eziyet+Aldatma=Yabancılaşma 

• Eziyet+Farkındalık=Öfke 

• Özgürlük+Farkındalık=İlişki 

• Steiner’e göre psikiyatri bir politik 
aktivitedir. 



Fikirlerden Birleşmeye 

• Psikiyatri tıbbi olmayan kökenine geri 

dönmelidir. Psikiyatristler hasta, hastalık 

ve tedavi gibi kelimeleri kullanmamalıdır. 

• Manifesto erken dönem anti psikiyatrik 

görüşler içermektedir ve içinde ikilemler 

barındırmaktadır. Bunlar da sonunda 

radikaller arasında ayırılmaya yol 

açacaktır. 



Fikirlerden Birleşmeye 

• 1970’de manifesto ile perde açılmış oldu ve 

radikal psikiyatristler daha aktif ve etkin oldular. 

Pek çok şehirde radikal psikiyatri merkezleri 

kuruldu. 

• Bu toplantıda istismar ve şiddet içeren tedavileri 

protesto ettiler. Sembolik ama iyi reklamı 

yapılmış bu protestoda gay aktivistlerle insan 

zinciri oluşturup homoseksüelite tedavisi için 

tiksindirme terapisini anlatan Dr. Nathaniel 

McConaghy’nin konuşmasını durdurular. 



Fikirlerden Birleşmeye 

• Konuşmada gay erkekler üzerinde yürütülen 

klinik araştırma açıklanmaktaydı. Elektroşokun 

olduğu ve kusmanın indüklendiği bu çalışma 

barbarca, gaylar iyidir, sesleri ile kesiliyor. 

• Homoseksüelite üzerinden yürüyen psikiyatrinin 

meşruluk tartışması 1980’de çıkarılan DSM III’e 

yansıyor ve sınıflandırmada büyük bir dönüşüme 

yol açıyor. 



Fikirlerden Birleşmeye 

• Radikal psikiyatristler akıl sağlığı ile ilgili 

biyolojik çerçevenin nörobilim, beyin 

kimyası ve ilaçlar altında devrimsel bir 

dönüşüm geçirmesinde büyük bir rol 

oynamıştır. 



Radikal Psikiyatri Dergileri 

• 1970’de radikal psikiyatristlerin ilkelerini ve 

uygulamalarını paylaşacakları bir ortam 

yaratma amacıyla bir dergi çıkarılmaya 

başlıyor. 

• 1970-1972 arasında 12 sayı çıkarılıyor. 

Derginin adı Radikal Terapist. Daha sonra 

adı Fırtınalı Zamanlar (Rough Times) 

olarak değiştiriliyor. 



Radikal Psikiyatri Dergileri 

• Dergi alandakilerin tamamının görüşünü 
yansıtmadığı gerekçesi ile eleştiriliyor. 

• Dergi geniş izleyici kitlesinin anti psikiyatrik ve 
radikal teorileri yorumladığı, yeniden 
şekillendirdiği ve tartıştığı bir forum gibi hizmet 
veriyor. 

• Radikal Terapistler Kollektifinde ayrı görüşler en 
başından beri bulunmakta, bu derginin 
sayfalarında da görülmekte. 

• Steiner 1971’de psikiyatristleri sınıflandırmayı 
öneriyor.  

 



Radikal Psikiyatri Dergileri 

• Alfa (liberal veya muhafazakar) 

• Beta (Alfa ile benzer ancak radikal yöntem 

ve teknik kullanıyor) 

• Gama (politik anlamda radikal, günlük 

uygulama ve hasta tedavisinde 

geleneksel) 

• Delta (politik ve psikiyatrik uygulamada 

radikal) 



Radikal Psikiyatri Dergileri 

• 1971’de Radikal Terapistler Kollektifi 
çatlamaya başlıyor.  

• Gama ve delta psikiyatristleri teorik 
farklılıklar nedeniyle birlikte çalışamıyorlar. 

• Steiner’in içinde olduğu bir grup yeni bir 
dergi çıkarıyorlar. Radikal Tedavi Konuları 
(1979’da sonlanıyor) 

• Fırtınalı zamanlar adını yeniden 
değiştiriyor State and Mind 



Radikal Psikiyatri Dergileri 

• Radikal Terapist’in kısa tarihi sadece bu 

kadar geniş fikrin uyumu için özel çaba 

harcamayı ortaya koymamış aynı 

zamanda radikallerin birbirine toleransının 

sınırlarını da test etmiştir. 



Sonuç 

• 1974’den sonra Radikal Parti ivme 

kaybediyor. Zira dönemin kültürel enerjisi 

de azalmaya başlıyor. Vietnam savaşı ve 

anti savaş hareketi önemini yitiriyor. 

• Radikal Parti’nin dirsek temasında olduğu 

diğer gruplar da düşüş eğilimindeler. 

• Dergilerin etkileri ve büyüklükleri azalsa da 

yayınlanmaya devam ediyorlar.  

 



Sonuç 

• Radikal Parti toplantılarına devam ediyor.  

• Radikallerin de içinde olduğu Psikiyatrinin 

İstismarına Karşı Kurul Reagan döneminin 

şiddeti azaltma ve çalışma merkezi 

projesine karşı çıkıyor. Diğer aktivistlerin 

de destek verdiği bu kurul psikiyatristlerin 

sosyal kontrolün ajanı olarak 

kullanıldıklarını savunuyor. 



Sonuç 

• Radikal Terapist dergisinde toplum tabanlı 

psikiyatri tartışmaları yürütülmektedir. Bazı 

radikaller toplum psikiyatrisinin bireysel 

veya grup içinde nasıl yürütüleceği 

konusunda değişikliği savunurken, 

diğerleri bunun (state) devlet tarafından 

kontrolün bir diğer biçimi olduğunu 

düşünmektedir.  



Sonuç 

• Sonuçta radikal psikiyatri daha eski 

teorilerin yeniden biçimlendirilmesi, 

birleşme ve ideolojik olarak ayrılmadır. 

• Anti psikiyatriden görüşler temel alınmıştır. 

Ancak önderlerin farklı farklı görüşleri 

mevcuttur. 

• Kısaca radikal psikiyatri pozitif ve devrimci 

duyguları, anarşist ve nihilist görüşleri 

somutlaştıran bir ideolojidir. 






