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ÖZET
Bu yazýda þizofrenlerin de sanatsal deðeri olan çalýþmalar yapabileceði, gerçek sanatçý ile psikotik hastalarýn eserleri arasýnda
ne gibi benzerlikler ve farklýlýklar olduðu tartýþýlmaya
çalýþýlmýþtýr.
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SUMMARY
Schizophrenia and Art
This article aims to show that schizophrenic people just as non
schizophrenics are also quite capable of producing art and artistic creations. It also disusses the similarities and differences
between the artistic productions of artists and psychotic patients.
Key Words: Schizophrenia, art, artist, paint.

GÝRÝÞ
120 yýl önce akýl hastalarýnýn yaptýklarý resimlere veya
heykeller hiç dikkate alýnmamýþtý. Gerçi bazý psikiyatristler hastalarýnýn bu tür çalýþmalarýný kiþisel meraklarý sebebiyle kendileri için biriktirmiþlerdi ama, bu
hastalarýn yaptýðý resimler, hamurdan figürler, ambalaj kaðýdý veya gazete kaðýdýndan yapýlan plastik
ürünler ya da kaðýt yapýþtýrmalar hiç ilgi topla-
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mamýþtýr. Bunun sebebi hem bu hastalara karþý
toplumun aldýðý tavýr hem de onlarýn toplumdan izole
olmalarý idi.
Ýlk olarak Fransýz psikiyatrlarýndan Tardieu 1872’de
ve Simon 1876’da ruh hastalarýnýn resimlerine tanýsal
açýdan dikkat ettiler ve hastalarýn resimleri ile
hastalýklarý arasýndaki görmeye çalýþtýlar. Reja
1907’de “Delilerin Sanatý” adý altýnda cesur bir kitap
yayýnlayarak hastalarýn az ya da çok sanatsal deðeri
olan eserler yarattýðýný, çocuklarda ve ilkellerde
görülen þekli ile sanatýn elementer özelliklerini ortaya
koyduklarý açýkladý (Struben 1991).
Bugün þizofren sanatý olup omadýðý tartýþmalýdýr.
Müller bu konuda þu cevabý veriyor. “Bir sanatsal
çalýþmanýn içinde þizofreni olamayacaðý gibi, sanatsal
bir çalýþma da þizofrenik semptom ortaya çýkarmaz.
Çünkü þizofren sanatý çoðu kez anlaþýlmazdýr. Sadece
onun kendi iç dünyasýný yansýtýr. Ancak þizofreni
geçiren sanatçýlar olabilir.”
Navratil, þizofren resimlerinin hastalýða özel
olmadýðý, baþka psikozlarda, hatta saðlýklý çocuklarda, naiflerde ve halk arasýnda da rastlanabileceðini
yazmýþtýr (Navratil 1976).
Bu konudaki kilometre taþý 1922’de “Ruh hastalarýnýn
resimleri” adlý kitabýn yazarý Prinzhorn ile baþlar.
Prinzhorn bugünkü resimle tedavinin (Art therapy,
maltherapie) öncüsü kabul edilebilir. Psikiyatrist ve
ayný zamanda sanat tarihi eðitimi almýþ olan
Prinzhorn, Heidelberg üniversitesi, psikiyatri kli-

Bu yazý degiþik bir biçimi ile “Þizofreni günlerinde” (8-9 Mayýs 1998, ÝSTANBUL) panel konuþmasý olarak sunulmuþtur.
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niðinde, çoðu hiç resim eðitimi olmayan ve %75’i
þizofreni grubundan olan hastalarýn kendiliklerinden
yaptýklarý resimleri biriktirdi. Ortalama 5000 resimden
oluþan bu kolleksiyon bugün hala “Prinzhorn
Kolleksiyonu” olarak bilinmektedir ve Prinzhorn’un
kitabýnýn temelini oluþturmaktadýr.
Prinzhorn, kitabý için ruh hastalarýnýn sanatý, patolojik sanat, sanat ve psikoz gibi isimler kullanmaktan
kaçýnmýþtýr. Çünkü sanat duygu yüklü ve deðer
taþýyan bir kelime idi. Ruh hastalarý için bu kelimenin
kullanýlmasý sakýncalý olurdu. Onun için Prinzhorn
kitabýna “Ruh Hastalarýnýn Resimleri” adýný verdi.
Prinzhorn, hastalarýn bu uðraþlarý için psikolojik
sebepler olarak kendini açýklama gereksinmesi, biçimlendirme ve resim yapma eðilimi, oyun ve süsleme
dürtüsü, düzenleme ve sembol yapma gereksinmesi
gibi sebepler gösterdi (Prinzhorn 1968).

Resim 1. Karl Brendel’den çift baþlý su aygýrý adlý aðaç
oyma.

Sanatçý Þizofrenler
Prinzhorn’un hastalarý arasýnda tek tük mimari ya da
teknik resim eðitimi almýþ olanlar vardý ama büyük
çoðunluðu hiç resim eðitimi almamýþ olan psikotiklerdi ve hastaneye yatýrýldýktan sonra sanatla ilgilenmeye baþlamýþlardý. Hastalarýn bu dönemi genellikle
psikozlarýnýn akut fazlarýnýn geçmesinden sonraya
rastlýyordu. Bu hastalarýn hiçbirisi resim ya da heykel
için yönlendirilmemiþlerdi. Zaten o sýralarda sanat
tedavisi diye bir disiplin yoktu. Bununla birlikte
Prinzhorn kolleksiyonundaki birçok resim þaþýrtýcý,
estetik özellikleri ile bugünkü modern sanat akýmýnýn
temsilcileri olarak kabul ettiðimiz sanatçýlarýn eserlerine benzemektedirler.
Prinzhorn’un sanatçýlarý arasýnada Karl Brendel adlý
hasta iyi bilinir. Prinzhorn kolleksiyonundaki az sayýda heykeltraþ ve aðaç oymacýsýndan biridir. 10-12 yýl
süren ve gittikçe artan paranoid psikozundan ötürü
35 yaþýnda iken hastaneye yatýrýlmýþ ve 6 yýl sonra bu
aðaçtan figürleri yapmaya baþlamýþtý. Resim 1 ve 2’de
çift baþlý su aygýrý ve þeytan isimli aðaç oymalarý
görülüyor.
Prinzhorn kolleksiyonundaki pek çok ürün akýldan
çýkmayacak sýra dýþý özellikleri ve hünerli yapýlýþlarý
ile modern sanatçýlarýnkine benzer. Ancak önemli olan
bir notanýn belirtilmesi gerekir; bu hastalar henüz
modern sanatçýlardan haberdar deðillerdi. Daha doðrusu modern sanatçýlar henüz tanýnmýyordu. O dönemde henüz tanýnmamýþ olan P. Klee, Jean Arp, Max
Erst, Alfred Kubin gibi birçok sanatçý Prinzhorn’un
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Resim 2. Karl Brendel’den þeytan adlý aðaç oyma.
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kitabýný büyük bir heves ve heyecanla karþýlamýþlardý.
Prinzhorn ise, psikotik hastalarýn sanatsal deðeri olan
çalýþmalar yapabileceðini düþünüyordu. Kolleksiyonundaki bazý resimlerin modern sanatçýlarýn resimleri
ile karþýlaþtýrýldýðýnda aradaki farkýn keyfi olduðunu,
her iki grup sanatçýda yaratýcýlýk için ayný dürtülerin
rol oynadýðýný ileri sürdü.
Prinzhorn’un kolleksiyonundaki, psikotik sanatçýlardan en önemlisi ise, 1864-1930 yýllarý arasýnda
yaþamýþ olan Adolf Wölfli’dir. Paranoid þizofreni tanýsý
ile Bern yakýnlarýnda yatýrýldýðý Waldau psikiyatri hastanesinde yatýþýndan 4 yýl sonra resim yapmaya
baþlayan Adolf Wölfli karakalem ve renkli kalemle
ciltlerle dekoratif resimler, desenler yaptý, yazýlar yazdý
(Resim 3). Ölümünden önce resimleri satýlmaya
baþlayan Wölfli’nin ölümünden sonra adýna bir vakýf
kurulmuþ ve eserleri Ýsviçre Bern sanat müzesinde
korunmaya alýnmýþtýr. Adolf Wölfli’nin 30 yýlý aþkýn
süre yaþadýðý hastanede psikozun ilerlemesinden
sonra evreni yeniden kurma çabasý içinden resimlerinden uzaya açýldýðý ve onlarý Aziz Adolf olarak imzaladýðý görülür. Adolf Wölfli’nin eserlerinde sonuna
kadar kiþisel stilini koruduðu ve resimlerinin estetik
bütünlüðü olduðu kuþkusuzdur (Esman 1989).

Resim 3. Adolf Wölfli.

Adolf Wölfli’nin resimleri ile benzerlik gösteren bir
baþka þizofren ressam hemen hemen ayný tarihlerde
yaþamýþ (1887-1941) ve 25 yýl akýl hastanesinde yatmýþ ve orada ölmüþ olan Pedro Alois Ruis’dir. Asýl
mesleði demircilik olan Alois Ýspanyol idi. Aynen
Wölfli gibi akýl hastanesinde ressam olmuþtur.
Muhtemelen remisyon dönemlerinde yaptýðý uzun
yürüyüþlerde o yöredeki katadrallerde gördüðü Bizans
ve Ýran halýlarýnýn desenlerini aklýnda tutarak
çizmiþtir (Resim 4) (Lafora 1965).
Akýl hastanesinde sanatçý olan bir baþka þizofren
hasta günümüze daha yakýn bir tarihte yaþamýþ olan
Ýtalyan Carlo Zinelli’dir. 1947’de 31 yaþýnda iken
Verona Psikiyatri Hastanesi’ne paranoid þizofreni
tanýsý ile yatýrýlarak 1974’de ölümüne kadar orada
kalmýþ hastanede kendi kendine resim yapmaya
baþlamýþtý. Carlo hastanede yattýðý sýrada Dr.
Andereoli onunla özel olarak ilgilenmiþ ve resimlerinin “art brut ya da non-culturelle” yani eðitimsiz
sanat’a ait olduðunu hissetmiþti. Dr. Andereoli
Carlo’yu sanat dünyasýna tanýtmak için Paris’e gitmiþ
ve resimlerini primitif ressamlara büyük ilgi gösteren
çaðdaþ Fransýz ressamlarýndan Jean Dubuffet’ye
göstermiþti. Dr. Andereoli, Carlo’nun resimlerini peri-
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Resim 4. Pedro Alois Ruis.
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yodik olarak Verona, Milano ve Floransa’daki galerilere yollayarak sergi açmasýný saðlýyordu (Andreoli
1996). Bu þekilde Carlo o dönemdeki “Art brut”
ressamlarý arasýnda varolmuþtur (Resim 5).
Resim 6, 7’de kliniðimiz gündüz hastanesinde tedavi
gören ve resim eðitimi almýþ olan paranoid þizofren
bir hastanýn perseküsyon hezeyanlarýný açýkladýðýný
görüyoruz.
Þizofren Sanatçý ile Profesyonel Sanatçý Arasýndaki
Farklar

Resim 5. Carlo Zinelli.

O halde sanatçý þizofren ile profesyonel sanatçý
arasýnda ne gibi farklar olduðu sorusu aklýmýza
gelmektedir. Bu soruya yanýt aramak için yola çýktýðýmýzda, sanatçý acaba ne yapýyor diye
düþündüðümüz zaman daha iyi bir yanýt bulamadýðýmýz için kendini ifade ediyor deriz. Sanatçýyý
bizden farklý kýlan bir dürtüye hala inanmaktayýz.
Esinlenme unsuru ile bilinç altý gizli bireysel birikimler ve sinyaller arasýnda bir bað kurar ve bilinç altýna
dalmakla bunlarý bulup çýkaracaðýmýzý düþünürüz.
Ancak önemli olan derinlere dalmak deðil, derinlerde
yataný bulup çýkarmak ve estetik bir bütün içinde
ifade etmektir. Çünkü sanatçý için derinlerde deðerli

Resim 6. Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Gündüz Hastanesi arþivinden.
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gerçek modern sanatçý da kendi bilinçaltýný ve bilinç
öncesini kullanýr, fakat onu toplumsal bir dile dökmeye yarayan teknik bilgi ve hünere sahiptir.

Resim 7. Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Gündüz
Hastanesi arþivinden.

mücevherler gibi parýldayan bu bilinç altý materyel
gün ýþýðýna çýktýðýnda estetik elementler kullanýlmaz
ise ýslak çakýl taþlarýna dönüþebilirler. Onun için
sanatçýlar özelliði olaný bulup çýkardýðý þeyi bilgi,
deneyim ve estetik elementler yardýmý ile hünerle
iþleyen ve topluma hitabeden kiþilerdir (Gombrich
1988).
Sanatçý bunu yaparken sýklýkla kollektif bilinç altýndan yararlanýr. Þizofren ise çoðunlukla kendi bilinç
altýna ait ve kendine yönelik mesajlar verir. Elbette

Kris’in 1952’de açýkladýðý teorisine göre sanatsal
yaratýcýlýk iþlevi “Ego hizmetinde regresyondur.”
Bilinç altýna ve primer sürece regrese olan sanatçý
ilhamýný oluþturduktan sonra ikincil süreç düþünceye
geri dönmektedir. Kris’e göre sanatçý sýnama ve yanýlmalarla yol alýr, öðrenir, ifade tarzlarý deðiþir ve dinleyici araþtýrýr. Þizofren sanatçý ise, dinleyici araþtýrmaz, gerçek dünyayý deðiþtirmek için yeniden yaratýr
ve resminde kendisi için özel anlamý olan ilkel nesne
temsilleri ve içine aldýðý sembolleri açýklar. Bunun için
þizofren sanatçýyý anlamamýz güç olmaktadýr. Onun
ancak psikiatride uzmanlaþmýþ bir kiþi anlýyabilir.
Plokker’e (1965) göre profesyonel sanatçýlar ya da
eðitim almýþ amatörler psikotik amatörler psikotik
olsalar bile hemen tüm vakalarda eski stillerinde
çalýþmaya devam ederler. Daha önceki ustalýklarýný
devam ettirirler.
Profesyonel olmayan kendiliklerinden resim yapmaya
baþlayan þizofrenlerde görülen sanatsal yaratýcýlýk %2
oranýndadýr. Onlarýn bu gayretleri kaotik ve ürkütücü
yaþantýlarýnýn düzene sokulmasýnda, kiþiliklerinin
entegrasyounda ve yeniden yapýlmasýnda yardýmcý
olur (Güney 1994).
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