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Erişkinde ve Çocukta Depresyon

Depresyon
Depresyon ruhsal bir rahatsızlıktır. Moral bozukluğu ile depresyon iki farklı ruh durumudur. Moral bozukluğu sağlıklı bir ruh halidir ve çevresel faktörlerle ilişkilidir.
Depresyon ise tamamen sağlıksız bir ruh halini yansıtır. Moral bozukluğu, kişiyi
hayattan koparmaz ve günlük işlerini aksatmasına neden olmaz. Oysa depresyon
günlük hayatı, iş yaşamını, eğitimi aksattığı gibi, dönem dönem kişinin hayatını sürdüremez hale getirir.

Depresyonun nedeni nedir?
Depresyon sanıldığı gibi yaşadığımız sorunların ya da olayların bir sonucu değildir. Aksine ve çoğunlukla depresyon bu sorunların ve olayların nedenidir. Depresyon beynin ürettiği bir ruhsal rahatsızlıktır. Nasıl bir deterjan fabrikası deterjan üretirse beyin de depresyon üretir.
8
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Beyinler; ruhsal rahatsızlık (depresyon, şizofreni gibi) üreten beyiler ve ruhsal rahatsızlık üretmeyen
beyinler olarak ikiye ayrılabilir. Beyinler arasındaki bu farklılık doğuştan gelmektedir. Kişi doğuştan
depresyon üretme kapasitesine sahip bir beyinle dünyaya gelir. Eğer depresyon üreten bir beyniniz
yoksa hayat boyu depresyon yaşamayacaksınız demektir.
Kişinin yaşadığı ruh halinin iyi ya da kötü olmasından beyin sorumludur. Hayatta her şey kötü giderken beynin işleyiş şekli kişiye kendini iyi hissettirebilir. Aksine, hayatta her şey iyi giderken beyin kişiye
kendini kötü de hissettirebilir.
Depresyonun nedeni olarak çoğunlukla geçmişte ve bugün yaşanmış sorunlar gösterilmektedir. Oysa
sorunlar ve zorluklar depresyonun nedeni değildir. Olsa olsa, hâla hazırda var olan depresyonun şiddetini arttırabilirler. Yani 3 derece şiddetinde süren bir depresyonun 4 ya da daha fazla derecede yaşanmasına sebep olabilirler. Ama asla nedeni olamazlar.

Genellikle depresyonun nedeni olarak gösterilen sebepler şunlardır;
•
•
•
•
•
•
•

Aile içi şiddete maruz kalma
Aileden beklenilen yakınlık ve ilgiyi görememe
Yoksulluk
Ekonomik sorunlar
Eşler arası ilişkide problemler
Uyuşturucu ya da alkol kullanan biriyle yaşamak
İçindekileri söyleyememek, “ağzı var dili yok” durumunda olmak

Depresyon

Erişkinde ve Çocukta Depresyon

• Alkol ya da uyuşturucu kullanmış ya da kullanıyor olmak
• Ticari iflaslar
• Okul başarısızlığı
Gerçekte yukarıda sayılan nedenlerin hiç biri depresyon sebebi değildir. Bu sebepler sadece mevcut ve
beynin bir üretimi olan depresyonu şiddetlendirebilirler. Hepsi o kadar.

Yukarıda anlatılanlar dikkate alındığında depresyonun günlük yaşamı zorlaştırdığı, ekonomik kayıplara yol açtığı, okul başarısızlıklarına neden olduğu, çiftleri boşanmaya sürüklediği, kişinin rollerini ve
sorumluluklarını yerine getirmesini güçleştirdiğini görmekteyiz.

Depresyon yukarıda sayılan sorunların sonucu değil ama büyük oranda nedenidir.

Depresyonun toplumda görülme sıklığı ya da oranı nedir?

Peki, o zaman, depresyon neye neden olur?
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• Depresyon, erken boşalma, cinsel isteksizlik, erkek de sertleşme eksikliği ve kadında
vaginismus (cinsel birleşmenin acı ya da ağrı vereceği endişesi ile cinsel ilişki ve birleşmeden
kaçınma) sorunlarına yol açarak çiftler arasında gerginliğe ve ayrılıklara neden olmaktadır.

• Öfke patlamaları ile birlikte fiziksel veya sözel içerikli bir şiddet davranışına neden olabilir.
Bu durum, evliliklerin ve ilişkilerin sürmesini engellediği gibi yasal sorunlara da yol açabilir.
• Depresyon geçiren ebeveynler ve erişkinler yaşadıkları ilgi ve istek kaybı, sıkıntı ve
huzursuzluk, enerji kaybı, sinirlilik nedeni ile çocuklarına ve çevrelerine beklenen ilgi ve
yakınlığı isteseler de gösteremezler. Bu durum, çocukların ihmaline neden olur.
• Depresyon enerji azalması ve motivasyon eksikliğine yol açtığı için, iş verimliğinin
düşmesine, iş gücü kaybına, iş günü kaybına ve mesleki performansta düşüklüğe neden
olmaktadır. Depresyon beşikten mezara kadar beynin üretimini ara ara sürdürdüğü bir
rahatsızlık olması nedeniyle kişilerin hayat standartlarının ve parasal kazançlarının
düşmesine neden olmaktadır. Bunun doğal sonucu, depresyon, kişilerin ve ailelerin
yoksullaşmasına katkıda bulunmaktadır.
• Depresyon, ters anlama, ters yanıtlar verme, alınganlık, isteksizlik, öfke patlamaları, geçmişte
ve bugün yaşananları zihninden uzaklaştıramama, kendine ve karşı tarafa zarar verme
isteğine neden olduğundan, eşler arasında diyaloğu ve bir arada yaşamayı güçleştirmektedir.
Sonuç istenmeyen boşanmalardır.
• Depresyon, kişiye yaşattığı sıkıntı, boşluk hissi ve huzursuzluğa neden olan yanları ile, insanları
alkole uçucu ve uyuşturucu maddelere yöneltebilmektedir. Bu maddelerin tüketimi
başlangıçta kişiyi rahatlatsa bile sonradan depresyonun çok daha şiddetli yaşanmasına
neden olmaktadır. Bu durum, aile içi ve çevre ile ilişkilerin sürdürülmesini kişi açısından
zorlaştırmaktadır.
• Depresyon, kişide neden olduğu abartılı kırma endişesi ve suçluluk duygusu korkusu ile
kişinin karşıdakine açılmasını engellemektedir. Bu da kişinin his ve düşüncelerini karşıdakine
aktarmasını güçleştirmektedir. Sonuçta içe dönük bir kişi ile karşı karşıya kalınmaktadır.
• Depresyon, dikkat eksikliği, konsantrasyon güçlüğü, iç sıkıntısı, isteksizlik, zihin dağınıklığı,
düşüncenin başka yerlere kayması nedeni ile ders ve okul başarısızlığına neden olabilmektedir.
• Depresyon, yukarıda da değinildiği gibi motivasyon eksikliği, ilgi ve istek kaybı, zihin
dağınıklığı nedeni ile kişinin ticari faaliyetlerini sürdürmesine engel olarak ekonomik
kayıplara ve iflaslara neden olmaktadır.

Bizim klinik ve toplumsal gözlemlerimize göre toplumun yaklaşık % 60-70’nin beyninin
depresyon ürettiği ve bunların yalnızca % 40 kadarının depresyon tedavisi gördüğünü söyleyebiliriz. Depresyon teşhisinde birkaç saat, birkaç gün ya da bir haftalık depresif epizotlar
(ataklar) depresyon hastalığı teşhisinin konulmasını engellediğinden, toplumda depresyon
görülme oranları düşük çıkmaktadır. Oysa yakın dönemdeki çalışmalar ve yaklaşımlar birkaç saat, birkaç gün ve bir haftalık depresif dönemlerin de depresyon hastalığı teşhisini koydurabileceği yönündedir. Ayrıca panik rahatsızlığı, yaygın kaygı rahatsızlığı, saplantı zor- 11
lantı rahatsızlığı gibi rahatsızlıkların depresyon rahatsızlığının klinikteki farklı görünümleri
olduğuna ilişkin yaklaşım ve inançları da buna eklersek bu %60-70’lik oran hiç de yabana
atılacak oran değildir. % 60-70’lik guruptan % 40 çıkardığımızda, geri kalan % 20-30’luk
kesimin ise farkında olarak ya da olmayarak depresyonun kendisine ve sonuçlarına maruz
kaldığını fakat tedavi almadığını düşünmekteyiz.

Kadın ve erkek arasında beynin depresyon üretimi açısından farklılık var
mıdır?
Kadınların beyinlerinin ürettikleri depresyonun öne çıkan belirtisi ağırlıkla endişe iken erkeklerde öne çıkan belirti ağırlıkla sinirlilik ve kavgacılıktır. Kaygılı ve evhamlı depresyon
dönemleri kadınları daha kararsız ve bağımlı yaparken, sinirlilik ve öfke patlamaları ile giden erkeklerin depresyon dönemleri erkekleri yasal suçlar işlemeye ve uyumsuz yapmaya
yöneltmektedir.

Depresyon tekrarlayan bir rahatsızlık mıdır?
Depresyon öyle sanıldığı gibi uzun aralıklarla tekrarlamaz. Depresyon sık aralıklarla tekrarlayan bir rahatsızlıktır. Beyin, nerdeyse sürekli bir depresyon üretimi halindedir. Beynin
depresyon üretim sıklığı ve süresi beyinden beyine, diğer bir deyişle, kişiden kişiye değişmektedir.
Sıklık ve süre dikkate alındığında, depresyon biçimleri aşağıdaki gibi gruplandırılabilir:

Depresyon
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•
•
•
•
•
•
•

Gün içinde birkaç saat aralıklarla depresyon.
Gün aşırı depresyon (bir gün üretip bir gün üretmeyenler).
Birkaç gün aralıklarla depresyon.
Birer haftalık aralıklarla depresyon.
Birkaç hafta aralıklarla depresyon.
Bir ay aralıklarla depresyon
Birkaç ay aralıklarla depresyon.

Depresyon dönemleri, her zaman, yukarıdaki gibi çok düzenli bir sıklık ve sürede olmayabilir. Bazen
4–5 gün depresyonsuz dönemi bir günlük ya da birkaç saatlik depresyon dönemi takip edebilir.
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İlginç şekilde, depresyon, bazen günün belli öğünlerinde düzenli olarak tekrarlamaktadır. Örneğin;
sabahtan öğlene kadar kendini yorgun, uykulu, isteksiz ve gergin hisseden kişiler, öğleden sonra beynin depresyon üretimi durduğundan, kendini iyi hissedebilmektedirler. Bazen de tam zıddı bir şekilde,
sabahtan öğlene kadar zinde ve istekli kişiler, öğleden sonraları beynin depresyon üretimine geçmesi
nedeni ile kendilerini kötü hissetmektedirler.
Depresyon üreten beyne sahip kişiler bu halleriyle değişken, deyim yerindeyse, dalgalı bir ruh hali sergilemektedirler. Bu durum inişli çıkışlı, siyah beyaz arasında gidip gelen bir ruh halini andırmaktadır.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erişkinde depresyon belirtileri nelerdir?
Erişkindeki depresyon kendini nasıl belli eder ve kişi bu döneminde kendini nasıl hisseder; (Aşağıda
sayılan belirtilerin sadece bazıları bir kişide bulunacaktır, hepsi değil)
Beynin depresyon üretimi ara ara fakat süreklidir. Her depresif atağı depresyonsuz bir ara dönem izler. Bu
depresyonsuz ara dönemi yine depresif bir atak izler. Aşağıdaki depresif belirtilerin birkaç saat, gün aşırı, birkaç gün ya da bir hafta aralıklarla tekrarladığını gözden kaçırmadan okumak eğitici ve yararlı olacaktır.
• Kişi kendisini yorgun ve enerjisi azalmış gibi hissetmektedir, başka zaman kolaylıkla
yapabildiği günlük işlerini ya da işini artık kendini zorlayarak yapabilmektedir.
• Günlük işlerini (ev temizliği, alışveriş vb.), işini ya da sosyal ilişkilerini sürdürmekle ilgili bir isteksizlik
yaşamasına karşılık bu tip aktiviteleri görev ve zorunluluk olduğu için yerine getirmektedir.
• Hastaların bir kısmı havanın basık olduğu dönemlerde kendini ruhsal olarak daha kötü
hissettiğini belirtmektedirler.
• Sıkıntı ve üzüntü verecek konulara takılıp kalma. Bu tür konulardan uzaklaşma isteği ve çabası
olmasına karşılık bunu başaramama.
• Endişe ve karamsarlık hali mevcuttur. Hasta yakınları, sürekli olumlu telkinlerde
bulunmalarına karşılık hastanın bu ruh halinden çıkamadıklarını söylemektedirler. Bazen

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

hastanın kendisi de,endişe edecek ya da üzülecek bir durum olmamasına, iyi bir aile ve iyi bir
eşe sahip olmalarına, parasal sorunlar yaşamamalarına rağmen neden böyle hissettiklerini
anlayamadıklarını belirtmektedirler.
Hareketlerde bir yavaşlama, dalıp gitmeler, dalgınlık halleri.
Unutkanlık, dikkatini bir konuya vermede güçlük (hasta ve yakınları unutkanlık halinin son
zamanlarda arttığını geçmişte böyle sorunları olmadığını söylemektedir).
Aralıklı veya sürekli, alkol, esrar, kokain gibi maddeleri kullanmaya eğilim.
İştah ve uykuda artma ya da azalma şeklinde değişiklikler. Gün içinde uyku uyumaya eğilimli
olma. Depresif dönem günler ya da aylar sürdüğünde, hastalar uykuya dalamamaktan sık sık
uyanmaktan yakınabilmektedir. Uyusa bile uykusunu alamadığından şikâyetçi olabilmektedir.
Kilo kaybı ya da kilo artışları hastanın yakındığı konular arasındadır.
Hasta ağzının tadının kalmadığını ne yese tat alamadığını söyleyebilmektedir.
Kalabalıklarda sıkılma
Seslere tahammülsüzlük
Ağlama krizleri
Çekingen davranışlar sergileme
Başını alıp uzaklara gitmek istediğini belirtme
Aklından bir an için intihar düşüncesinin geçmesi
Öfke nöbetleri
İnsanlara ya da eşyalara zarar verme isteği
Aklından uzaklaştıramadığı takıntılı düşünceler. Geçmişe ya da geçmişte yaşanılanlara ya da
bugünlerde yaşanılan sıkıntı veren konulara abartılı bir biçimde takılıp kalma. Hastalar bu durumu
kasetin geri saymasına ya da bozuk plağın hep aynı yeri çalmasına benzetmektedirler.
Nedensiz bir korku ve heyecan
Evham ya da diğer bir deyişle abartılı yersiz korkular
Aklını yitireceği ya da delireceği korkusu
Kalp krizi geçireceği, felç olacağı, düşüp bayılacağı ya da nefessiz kalacağı korkusu yaşama
Yalnız dışarı çıkamama ya da yalnız kalamama
Kötü bir hastalığı ya da kanser olduğuna ilişkin zihni meşgul eden düşünce ve korkular içinde bulunma
Ani parlama, öfke patlamaları, insanlara ya da evdeki eşyalara zarar verebilme (bu dönemde
yasal suç işleyebilme olasılığı artmaktadır).
Anlık kendine zarar verme diğer bir deyişle intihar etme isteği ortaya çıkabilmektedir. Hasta
çoğunlukla anlık gelen ve kısa süren bu intihar etme isteğinin önüne (Çocuklarını ailesini ya
da bu durumun geçiciliğini düşünerek) geçebilmektedir. Fakat yinede azımsanmaması
gereken büyük bir
çoğunluk sıkıntı veren ve bitmeyecekmiş gibi gelen bu ruh haline son vermek için intihar etmektedir.
Sürekli bir iç sıkıntısı ve gezinme isteği.
Kendisine yönelik olsun ya da olmasın yapılan davranış ya da sözler karşısında, uygunsuz tepki verme
ya da tepkisiz kalma.
Alınganlık gösterme.
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• Hayatı sıkıntı verici ya da boş olarak algılama.
• Yaşanan olaylardan ilgisiz olmasına rağmen, kendini sorumlu tutma
• Karar vermede güçlük, anımsamada zorluk
• Konsantrasyonda azalma
• Her şeyi olumsuz yanından görme, hayatı donuk ve cansız bir yer olarak algılama.
• Beyninin durduğu ya da çalışmadığı hissini yaşama. Her şeyi geç olarak algıladığı hissini yaşama
• Karasızlık durumuna girip karar alınması gereken durumları ortada bırakma (iş, özel ilişkiler vb)
• Kendini değersiz işe yaramaz ya da suçlu hissetme (gerçekte böyle hissetmesini gerektirecek hiçbir şey
olmamasına karşılık)
• Kendine güvensizlik
• Cinsel isteksizlik
• Erken boşalma
• Kadında cinsel ilişkiye geçme korkusu (cinsel birleşmenin ağrılı olacağı korkusuyla cinsel ilişkiden ve
yakınlaşmadan çekinme)
• Kekemelik
• Kalabalıklar ve yabancı topluluklar karşısında çekingenlik, heyecan ve huzursuzluk duyma (sosyal
fobi olarak bilinen durum)
• Yazılı ve sözlü sınavlarda aşırı heyecan duyma
• Topluluklar karşısında konuşmaktan çekinme
• Aklından uzaklaştırmakta zorluk çektiği ve rahatsızlık veren takıntılı düşünceler içinde
bulunma (kirlilik, temizlik ya da cinsellikle ilgili olabilen takıntılar)
Psikiyatri dışındaki klinik dalları tarafından fiziksel bir hastalığa bağlı olmadığı belirtilen ve depresyon
döneminde görülebilen bedensel rahatsızlıklar (kısa ya da uzun aralıklarla tekrarladığı akıldan çıkarılmamalıdır);
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baş dönmesi
Sersemlik hissi
Göğüste sıkışma hissi ya da nefes darlığı
Boğazda düğümlenme hissi
Kalp çarpıntıları
Mide ağrıları, şişkinlik hissi bulantı ve kusmalar
Vücutta yaygın kaşıntı
Sık idrar çıkma
Ellerde, kollarda, ayaklarda ve vücutta şişlik hissi, elleri kapamada güçlük
Aşırı terleme
Vücutta yaygın bir şekilde uyuşma ve damarlarda çekilme hissi
Konuşma güçlüğü
Ses kısıklığı
Kulak çınlaması

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kekeleme
Kaslarda kasılma hissi
Bayılmalar
Bacaklarda huzursuzluk hissi
Kaşıntı
Özellikle kol ve bacaklarda üşüme hissi
Ateş basmaları
Baş ağrıları
Boyun, omuz, sırt ve bacaklarda kendini gösteren yaygın ağrılar (fibromiyalji olarak bilinen
hastalık)

Depresyonların görünümleri ve şiddetleri arasında fark var mıdır?
Depresif dönemler hafif, orta, şiddetli ya da ağır olarak değerlendirilmektedir. Nasıl hafif ve ayaktan atlatılan ya da yatağa düşüren grip hastalığından söz edebiliyorsak aynı şekilde günlük yaşamı zorlaştıran
ya da zorlaştırmayan hafif ve şiddetli depresyon rahatsızlığından bahsedebiliriz. Bu demektir ki, tıpkı
ayaktan atlattığımız grip gibi ayakta geçirdiğimiz depresyon dönemleri fark etmeden yaşamakta; , bu 15
keyifsiz ve sıkıntılı ruh hallerini o ya da bu nedene bağlayarak çoğunlukla geçiştirmekteyiz.
Depresif dönemlerde öne çıkan şikâyetlere göre depresyon farklı adlar almaktadır. Aslında farklı
adlarla da anılsa bunların hepsi depresyon olarak bilinen ruhsal rahatsızlığın farklı görünümleridir.
Depresif şikâyetler ile birlikte kişide kalp krizi geçireceği korkusu, soluk alamayacağı ya da nefesinin yetmeyeceği endişesi, düşüp bayılacağı ve rezil olacağı korkusu, felç olacağı korkusu öne
çıkan yakınmalar ise panik rahatsızlığından söz edilir. Eğer bu korkulara yalnız kalma korkusu
eşlik ederse agorofobi adı konur.
Kişi depresif şikâyetler ile birlikte sürekli olarak kendine ve yakınlarına bir şey olacağı korkusu ile yersiz,
abartılı kuruntu ve endişeler içinde ise yaygın kaygı rahatsızlığından bahsedilir. Burada öne çıkan evhamlardır.
Depresif şikâyetler ile birlikte kişi sürekli olarak kötü bir hastalığı olduğu korku ve inancı ile hastane
hastane doktor doktor dolaşıyor ise hipokondriyazis olarak bilinen hastalık hastalığı rahatsızlığından
bahsedilir.
Kirlilik bulaştığı endişesi ya da temizlik takıntısı benzer şekilde depresif şikâyetlerle birlikte seyrettiğinde takıntı zorlantı rahatsızlığı adını almaktadır.
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Depresif döneme giriş yumuşak mı yoksa bir bıçak darbesi gibi sert mi olur?
Şiddetli depresyon geçirenlerde bu dönem dalga benzeri yumuşak bir iniş gösterebilirken, hafif ve orta
derecede depresyon yaşayanlarda bu geçiş bir şimşek çakmasını andırabilir. Aşağıda her şey yolunda
giderken nasıl olup da birdenbire hafif-orta derecede bir depresyon dönemine girildiğini bir hastanın
ağzından okuyacaksınız;
“Çok kararsız davranabiliyorum. Birkaç saat önce verdiğim karardan pişmanlık duyup vazgeçebiliyorum. Her
şey yolunda giderken birden her şey bana anlamsız ve boş gelebiliyor. Diyelim ki evden çıktım ve arkadaşlarımla
buluşmaya gidiyorum. Ya yolda giderken bazen de hoş bir sohbetin bir anında içime sıkıntı giriyor, oraya gitmemek ya da o anda oradan uzaklaşmak istiyorum. Bu karasızlık ilişkilerimde de kendini gösteriyor kalıcı ve
sürekli ilişkiler geliştirmekte zorlanıyorum. Ya da çok hoşlandığım bir şeyden anlamsızlık vermesi ya da sıkıntı
hissettirmesi nedeniyle o iş, kişi ya da konudan uzaklaşıyorum. Çevremdekiler benim dengesiz biri olduğumu
söylüyor. Sanırım öyleyim. Yanardöner bir halim var. Bazen ben dahi kendimi anlamakta bu olup bitenlere
anlam vermekte zorlanıyorum. Ama artık bu durum beni fazlasıyla yordu. Bende bu duruma bir çare bulmak
için buraya geldim”
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Depresyonun çok değişik görünümleri var mıdır?
Depresyonu çok değişik görünümleri vardır. Tek tip bir depresyondan söz edilemez. Aşağıda depresyon geçiren farklı kişilerin farklı anlatımlarını bulacaksınız.
“Kendimi oldukça sıkıntılı ve huzursuz hissediyorum. Olur olmaz konulara takılıp kalıyorum. Saatlerce hep
aynı konuyu düşünüp duruyorum. Beynime laf geçiremiyorum. En ufak bir sözü dahi kaldıramıyorum. Alıngan
olmaya başladım. Ters anlayıp ters cevaplar veriyorum. Söylenen her sözü büyütüyorum. Yalnız kalmak istiyorum. Seslere karşı tahammülsüzleştim. Kalabalıklara girmek istemiyorum. Eşime ve çocuklarıma bağırmaya
başladım. Onlara karşı kırıcı oluyorum. Çocukları dövmeye başladım. Yaptığım davranışlardan dolayı pişmanlık duyuyorum. Ama bir türlü kendime hakim olamıyorum. Gün içinde kendimi yorgun ve halsiz hissediyorum.
Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Uykuya dalmakta güçlük çekmeye başladım. Sabahları uykumu alamadığım hissi yaşıyorum. Çok geç uyanıyorum.”
“Beynim durmuş gibi, hiçbir şey düşünemiyorum. Söylenen sözler çok uzaklardan geliyormuş gibi hissediyorum.
Unutkan olmaya başladım. Dalıp gidiyorum. Saatlerce uyumak istiyorum. Uykuya doyamıyorum. Kollarımı,
ayaklarımı hareket ettirmek bana çok zor gelmeye başladı. Her şeyi zorlukla, görev olduğu için yapıyorum. Bıraksalar beni saatlerce günlerce uyurum.”
“Sürekli bir şeyler olacağı endişesi içindeyim. En ufak sesler dahi beni ürkütüyor. Panikliyorum. Bir yerim
ağırsa acaba kötü bir hastalığım mı var diye kaygıya kapılıyorum. Kötü bir şey duymaktan ödüm kopuyor.
Biri bir hastalığa yakalansa acaba bende de mi çıkar diye evham yapıyorum. Çok gergin olmaya başladım.
Gazete ve televizyonlardaki kötü haberlerden etkileniyorum.”

“Kalbim yerinden çıkacak gibi çarpıyor. Soluk alıp vermekte güçlük çekiyorum. Sık sık idrara çıkıyorum.
Başım dönüyor, kendimi sersem gibi hissediyorum. Dizlerimin bağı çözülüyor, oraya yığılacak gibi oluyorum. Kalp krizi geçirmekten korkuyorum. Hastaneye acile koşuyorum. Sonrasında bir yorgunluk içine giriyorum.”

Depresyonun bin bir yüzü
Depresif dönemlerde öne çıkan davranış şekillerine bakarak çok değişik depresif karakterler çizilebilir. Bağırıp çağırma, öfke patlamaları ön planda olan sinirli depresif mizaç, endişeleri ve kuruntuları ön planda olan vesveseli depresdif mizaç, ürkekliği ve korkuları ön planda olan çekingen depresif
mizaç, karamsarlığı ve mutsuzluğu ön planda olan boş vermiş hayata küsmüş depresif mizaç, kılı
kırk yaran, düzen ve titizlik saplantısı ön planda olan takıntılı depresif mizaç, hemen her konuda
duygulanan hassaslığı ön plan olan yufka yürekli depresif mizaç v.s. daha birçok farklı depresyon
yüzü çizilebilir.
Burada asıl dikkat edilmesi gereken nokta depresyonun sadece asıl suratlılık olmadığı çok değişik
17
yüzleri olduğudur.
Depresyonun bu bin bir yüzü gazete, dergi ya da kitaplarda okuduğumuz karakterleri ne kadar çok
andırıyor değil mi?

Depresyonun üretilmediği ara dönemlerde beyin ne üretir?
Beynin depresyon üretmediği ara dönemlerde depresif dönemlerin aksine ve ona zıt bir biçimde kişiler kendilerini iyi hissederler. Siyah diyebileceğimiz depresif bir ruh haline göre beyaz diyebileceğimiz bir ruh halini yaşarlar. Genel olarak daha yapıcı, pozitif ve dinç olunan bu
ara beyaz dönemin karakteristik ruh hali;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kişi kendini daha zinde ve canlı hissetmektedir.
Kişi kendini daha cesaretli ve özgüveni artmış hissetmektedir.
Kişi canlılığının ve enerjisinin hiç bitmeyeceği inancındadır.
Kişi bu canlılık ve enerjisini normal ve istediği ruh hali olarak anlatmaktadır.
Kişi davranışlarında daha yapıcı ve esnek olabilmektedir.
Kişi davranışlarında daha kararlı ve engellemelere karşı daha dirençli olabilmektedir.
Kişinin performansı daha yüksektir.
Kişinin dikkati oldukça yüksektir.
Kişi beyninin daha iyi çalıştığı ve olayları daha iyi kavradığı inancındadır.
Kişi önüne çıkan engelleri zorlanmadan aşacağı inancındadır.
Kişi geleceğe ilişkin olumlu bir bakış acısı içindedir.
Kişi hayatında var olan sorunları görmezlikten gelme eğilimindedir.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kişi neşeli ve keyiflidir.
Kişi huzurlu hissetmektedir.
Kişi yersiz ayrıntılara ve detaylara önem vermediği hissi içindedir.
Kişi iyi olmasını hayatındaki her şeyin yolunda olmasına bağlamaktadır.
Kişi konuşkan ve cana yakın bir ruh hali içindedir.
Kişi esprili ve renkli bir kişilik olarak algılanmaktadır.
Kişi cinsel isteğinin olduğunu ya da arttığını belirtmektedir.
Kişi yardımsever bir ruh hali içindedir.
Kişi hiç kimseyi kırmamaya ve incitmemeye çalışmaktadır.
Kişi elinde ve avucunda ne varsa hesapsız bir şekilde dağıtmaktadır.
Kişi eli açık bonkör biri olarak bilinmektedir.
Kişi alış veriş isteği içindedir.
Kişi hesapsız borçlanabilmektedir.
Kişi sabırsız ve aceleci davranmaktadır.
Kişi önce eylemi yapmakta ardından yaptığı eyleme neden bulmaya çalışmaktadır.
Kişi yorulmak nedir bilmemektedir.
Kişi yetenekli olduğu alanlarda yüksek performans sergilemektedir.
Kişi yakınlarının bazen çok iyi ve başarılı dediği dönemi yaşamaktadır.
Kişi hiçbir bedensel yakınmadan şikâyetçi olmamaktadır.
Kişi hayatı daha parlak ve canlı olarak algılayabilmektedir.
Kişi anlatmak ve konuşmak ihtiyacı hissetmektedir.
Kişi aklına gelenleri süzmeden ve sonrasını hesap etmeden söyleyebilmektedir.
Kişi aklına birçok fikrin ardı arkasına ya da üst üste geldiğini ve bunların baskısı altında kalabildiğini
söyleyebilmektedir.
• Kişi kendine bir şey olmayacağı inancı ile hareket edebilmekte, sonunu (kötü sonuçlar)
hazırlayabilecek davranışlar içine girebilmektedir.
Depresyonsuz dönemlerdeki bu ruh halleri değişik şekillerde ve oranlarda bir araya gelerek değişik
portreler, tipler oluşturabilirler. Neşeliliği ön planda olan tip, çalışkanlılığı ön planda olan tip, inatçılığı ve kararlılığı ön planda olan tip, kendini bir şey sanan yukardan bakma davranışı ön planda
olan tip, soğuk ve diğer insanlara mesafeli izlenimi ön planda olan tip, kavgacılığı ve huysuzluğu ön
planda olan tip gibi.
Depresif dönemler nasıl değişik şiddetlerde seyredebiliyorsa benzer şekilde iyi ara dönemler de
azdan çoğa doğru değişik şiddetlerde seyredebilmektedir. Yani az iyi hissetmek kadar çok iyi hissetmekte mümkündür.
Depresif dönemlere benzer bir biçimde, iyilik halleri arttıkça başarı uyum ve performans bozulmaktadır. Tehlikeli diyebileceğimiz bu abartılı iyilik halleri her ne kadar kişide hoş duygular yaşatsa
da, kişinin, kendinin ve yakınlarının aleyhine işleyebilecek kararlar almasına, geleceği öngöreme-
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mesine, strateji geliştirememesine, başkalarını küçük görmesine, ağustos böceği gibi yaşamasına,
günü birlik yaşantılar geliştirmesine, dar bir bakış açısı ile hayatı algılamasına neden olabilir.
Bu ruh hali kişinin kendine ve yakınlarına felaket getirebilir. Risk algısı nerdeyse sıfır derecesinde
bir iyilik halinin yaratacağı tahribat, kişinin bulunduğu konum ve statü ile bağlantılı olarak artacaktır. İşçi, memur, esnaf, tüccar ve idareciler açısından bu durum ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Verilen
görevleri yapmak durumunda olanlar için felaketin boyutları sınırlı iken idareci konumda olanlar
için felaketin boyutları artmaktadır. İdareci konumdakiler sadece kendi felaketlerini değil ait oldukları kurumun ve toplumunda sonunu hazırlayabilmektedirler.
Depersif ve iyilik halleri dönemlerini en tepede yaşayan biri dışarıdan bakıldığında iki katlı bir villada yaşıyor gibidir. Bu kişi çoğunlukla üst kata çıktığında alt katta olup bitenleri anımsamamakta,
anımsasa bile bu anlık ve yorumsuz olmaktadır. Yani ders çıkarıcı ve bir sonraki davranışı değiştirici
asla olmamaktadır. Alt katta iken de tam zıddı yaşanmakta yani üst katta olup bitenler hatırlanmamaktadır.
Böylesi bir ruh halindeki kişi dışarıdan bakıldığında; kararsız, sözüne güvenilmeyen biri olarak al- 19
gılanabilmektedir.
Böylesi bir ruh halini yaşayan kişinin kendini fark edip ters yüz edebilmesi, bir çizgiye oturtabilmesi
mümkün müdür? Asla.

Depresyon üreten beyine sahip kişilerin toplumsal ve duygusal olayları
kavrayış yetenekleri nasıldır?
Depresyon üreten beyine sahip kişiler, duygusal ya da toplumsal olayları, beyinlerinin ürettiği depresyonun derecesine bağlı olarak, kavrar ve değerlendirirler. Bu kavrama ve değerlendirme depresyonun içeriği ile sınırlıdır (kaygı ön planda ise olayların değerlendirilmesinde korku ve endişe
hakim olacaktır.). Şüphecilik ön planda ise olaylar şüpheci ve güvensiz bir bakışla değerlendirilir.
Depresyonun şiddeti arttıkça kavrama ve değerlendirme yetenekleri bozulmaktadır. İnsanlar ve
olaylar ile ilgili yanlış analizler ve değerlendirmeler yapabilmektedirler. Bu durum onların kendi
aleyhine olabilecek kararlar vermesine neden olabilmektedir.

Depresyon üreten beyine sahip kişiler aynı zamanda kuralcı ve kontrol
düşkünü olduklarında ortaya nasıl bir kişilik tablosu çıkar?
Yaşantısına giren her şeyi kontrol etme ve kurallara göre yönlendirme eğilimi olan bir kişinin
beyni aynı zamanda depresyon üretiyor ise, böyle bir kişi engelle karşılaşmadığında sonunu
düşünmeden inatçı ve zorlayıcı olabilir. Sonuçları hesaplanmadan kendi dışındakileri dikkate
almadan yapılan her hareket depresif ruh hali açısından değerlendirilmelidir.

Erişkinde ve Çocukta Depresyon

Depresyonun şiddeti arttıkça kuralcı ve kontrol düşkünü bir ruh hali dönemsel olarak (yani
ataklar halinde) yerini boş vermiş adam sendeci bir ruh haline bırakabilir.

Depresyon üreten beyinler ile “gözü kara” ruh hali arasında bir ilişki var mıdır?

Depresyon üreten beyine sahip kişi yaşadıklarından ders çıkarabilir
mi?

Depresyon üreten beyine sahip kişiler depresyon-siyah dönemlerinde sıkıntılı, sinirli, keyifsiz ve umutsuz olabildiklerinden ve depresyonsuz- beyaz ara dönemlerinde ise yersiz bir
özgüven, bana bir şey olmaz ruh hali ve inatçılıklarından dolayı “gözü kara” davranışlar içine
girebilirler.

Depresyon üreten beyinlere sahip kişiler geçmişte yaşadıklarını çabuk unutma eğilimindedirler.
Kendi, yakınları ve diğerleri zararına işleyen birçok kararı binlerce kez verebilirler. Depresyon üreten beyine sahip kişiler depresyonsuz-beyaz dönemlerini diğer insanlar anımsatmadıkça kolay kolay kendi başlarına anımsayamazlar. Benzer şekilde depresyon-siyah dönemlerini de hatırlamakta
zorluk çekerler. Depresyon dönemlerinde kişi o an ve o anın içindeki mevcut ruh hali (mutsuz,
isteksiz, takıntılı ve öfkeli) ile sınırlı gibidir. Yani bulunduğu dönemi hep öyleymiş bundan sonra
da öyle olacak ya da kalacakmış gibi yaşar ve algılar. Böyle bakarsak yaşadıklarından deneyim çıkarmak depresyon üreten bir beyin için zor bazen de imkânsız görünmektedir.
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Depresyon üreten bir beyine sahip kişi kararlı bir insan izlenimi
verebilir mi?
Sinirliliğin ve öfkenin ön planda olduğu depresif dönemlere sahip kişilerin depresyonsuz dönemlerine kuralcılık, kontrol etme her şeyi kendinin bildiği ruh hali eşlik ediyorsa, dışarıdan
bakıldığında, kararlı bir insan izlenimi verebilir. Eylemi yapıp sonradan kılıfının hazırlandığı
davranışların gözlemlenmeye başlanması ise, depresyon üretiminde artışın belirginleşmeye
başladığının işareti olarak değerlendirilmelidir.

Depresyon üreten bir beyine sahip kişilerin hafızaları nasıldır? Balık
hafıza ile depresyon üreten beyin arasındaki ilişki nedir?
Depresyon üreten beyine sahip kişiler sık sık unutkanlıktan yakınırlar. Yaşadıkları olumlu ve olumsuz deneyimleri çok sık unutmaları ya da birkaç saat, gün aşırı, birkaç gün, birkaç hafta, birkaç ay ya
da yıllar önce yaşadıklarını nerde ise yaşanmamış gibi algılamaları depresyon üreten beyine sahip
kişileri balık hafızalı insanlar durumuna sürüklemektedir. Bu durum onların tekrar tekrar aynı ve
yanlış (kendi aleyhine) davranışları sergilemelerine ve kararlar vermelerine neden olmaktadır.

Depresyon üreten beyine sahip kişilerin ağırlıkla tercih ettikleri renkler
var mıdır?
Depresyon üreten beyine sahip kişilerin ağırlıkla tercih ettikleri renkler; turuncu, parlak yeşil,
parlak sarı, mor ve kırmızıdır. Simli kıyafetler ve boyalar, parlak renkler depresyon üreten beynin eğilimleri arasındadır. (NOT: peki depresyon dönemlerinde hangi renkleri tercih ediyorlar)
Depresyon üretmeyen beyinlerin tercih ettikleri renkler ise ağırlıkla olarak; siyah, lacivert, gri,
kahverengi v.b. renklerdir.

Depresyon üreten beyine sahip kişiler karar verici konumda olduklarında
nasıl davranabilirler?
Depresyon üreten beyine sahip kişiler hayatta olup bitenleri kavrama ve değerlendirmede zorlanmaktadırlar. Aldıkları kararların ve yaptıkları davranışların sonrasını hesap etmede güçlükler
yaşayabilmektedirler. Arzu ve isteklerini kontrol etmede (depresyonsuz-beyaz ara dönem) başarısız kalabilmektedirler. Öfkesini sınırlamaları oldukça zor olabilmektedir.
Yukarıda saydıklarımız bir araya geldiğinde depresyon üreten beyine sahip kişilerin karar verici ko21
numda olmaları kendileri ve ait olduğu oldukları kurum ve toplum açısından hüsranla neticelenebilecek sonuçlara yol açabilmektedir.

Depresyon üreten beyinler ile “çelinebilir” ruh hali arasında bir ilişki var
mıdır?
Depresyon üreten beyine sahip kişiler kararsız bir ruh hali sergilemektedirler. Kavrama ve değerlendirmedeki güçlüklerle balık hafızaya sahip olmaları da bu kararsız ruh haline eklenince, ortaya fikirleri
çabuk değişebilir ve değiştirilebilir insanlar çıkmaktadır.

Depresyon üreten beyin ile şiddet davranışı arasında ilişki var mıdır?
Depresyon üretmeyen beyine sahip ebeveynler çocuklarını dövmezler. Çocuklarına vurduklarında
ise hesaplı ve dikkatli davranmaktadırlar. Belli bölgelere kontrollü vurmaktadırlar. Bu türden davranışları ise hayatlarında bir ya da iki kez yapmışlardır. Şiddete sık ve kontrolsüz başvurmak, öfkesini fiziksel
şiddet davranışı ile sonuçlandırmak depresyon üreten beyine sahip kişiler özgüdür. Adet öncesi (1
hafta ya da 10 gün) şiddet davranışı ve sinirliliği artan kadınlar ise yüz de yüz depresyon üreten beyine
sahiptirler.
Fiziksel şiddeti uygulayıp arkasından hak ettiğini söylemek, dayaktan başka bir şeyden anlamıyorlar demek veya pişmanlık duymak depresyon üreten bir beyne sahip olduğumuz gerçeğini
değiştirmez.
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Sinirlilik, bağırıp çağırma bir kişilik özelliği mi yoksa bir depresyon belirtisi mi?

Depresyon ile sık iş değiştirme arasında bir ilişki var mıdır?

Sinirli, kavgacı, bağırıp çağıran ve öfke patlamaları yaşayan kişiler çevreleri tarafından böyle
bilindiklerinden ya da bu davranış özellikleri bir huy ve karakter özelliği olarak benimsendiğinden çevreleri tarafından ayıplansalar da toplum tarafından genel kabul görürler. Oysa bu
tipten uyum bozucu, karşıyı taciz edici, şiddete maruz bırakıcı sinirlilik, öfke patlamaları,
karşıdaki kişiye ve eşyalara zarar verici davranışlar çoğunlukla bir depresyon belirtisidir.
Depresyon beynin aralıklı ve sürekli üretimi olduğundan bu türden davranışlarda süreklilik
göstermektedir. Durum böyleyken bu tip yıkıcı davranışlar birer huy ya da mizaç özelliği
olarak değerlendirilemezler. Bu tip davranışlar büyük oranda bir depresyon belirtisi olarak
değerlendirilmelidir.

Depresyon, uyum sorunlarına yol açtığı ve mesleki performansı olumsuz yönde etkilediği için sık iş
değiştirmeye neden olmaktadır. Kişi, yaşadığı sıkıntılar ve performans düşüklüğünü çoğunlukla çalışma koşulları, mesai arkadaşları ya da yöneticilerin “olumsuz davranışlarına” bağladığı için, çalıştığı iş
yerinden ayrılıp kendine başka işler aramaktadır. Depresyonsuz –beyaz ara dönemlerin şiddeti de bu
değişimi ve arayışı hızlandırabilmektedir. Heyecan arayışı, hareket isteği ya da bulunduğu işi kendine
yakıştıramama bu ara dönemin düşünce ve davranışlarıdır.

Depresyon ile boşanma ya da sık eş değiştirme arasında bir ilişki var mıdır?

Depresyon ve depresyonsuz-beyaz ara dönem algıyı bozacak derecede yükseldiğinde, stratejik düşünme
yeteneğini bozarak, anlık ve güdüsel kararlar alınmasına neden olarak; içinde bulunulan durumun değerlendirilmesi ve kavranmasını, zorlaştırarak, alınan kararların sonuçlarının kestirilmesini engelleyerek; dikkat ve
hafızayı etkileyip dolaylı yoldan zekâ performansını düşürerek; yanlış ve zamansız ticari kararlar alınmasına
neden olmaktadır. Bu dönemde bankalardan çekilen krediler ya da ikinci ya da üçüncü şahıslardan alınan 23
borçlar, onun geriye ödenmesini sağlayacak kaynak ve getiriden yoksun olunduğu için ödenememektedirler.. Sonuç ticari iflaslar ve kredi kartı mağdurluğudur.

Depresyon üreten beyine sahip kişiler evliliklerini sürdürmekte zorlanmaktadırlar. Benzer
bir şekilde sık eş ve ilişki değiştirmektedirler. Depresyon kişinin kavrayışını, dikkatini, hafızasını, duygu düşünce ve davranış kontrolünü olumsuz etkileyebildiğinden uyum sorunlarına yol açmaktadır. Depresyon aynı zamanda karşıdakinin beklentilerini algılama ve ona
uygun davranışlar geliştirme becerisini etkilediği için, ilişkilerde sıkıntılar yaşanmasına ve
birlikteliklerin bozulmasına neden olmaktadır. Depresif dönemler buldozer benzeri yıkıcı
bir etki gösterebilir. Sonuç, boşanma ve sık arkadaş (kadın ya da erkek) değiştirme olarak
karşımıza çıkmaktadır. Depresyonsuz-beyaz ara dönemlerin şiddeti de istek ve arzuların
kontrol edilemezliği noktasına kişiyi çıkarmışsa kötü son daha erkenden kapıya dayanacak
demektir.

Depresyon ile yoksulluk arasında bir ilişki var mıdır?
Depresyon dikkati ve hafızayı zayıflatır. Zekâ da dolaylı yoldan bu durumdan etkilenmektedir.
Zekânın kullanılabilmesi için bilgi girişi ve girilen bilginin hafızadan geriye çağrılabilmesi gerekmektedir. Bu iki işlevin aksadığı depresif dönemlerde zekâdan yeteri kadar yararlanılamayacağı
açıktır. Böyle bir durumda, zekâ düzeyleri iyi olan kişiler potansiyellerini yeterince kullanamayacaklar ve yaşam savaşında baştan eksiye düşeceklerdir.
Depresyon çevremizde, yaşamımızda ve ilişkilerimizde olup bitenleri doğru şekilde analiz etmemizi
ve doğru kararlar almamızı engellediğinden yine daha baştan hayata bir adım geriden başlamamıza
neden olmaktadır.
Depresyon, bireysel ve toplumsal yoksulluğumuzun belki ana nedeni değildir; fakat yabana atılamayacak önemli nedenlerinden biridir.

Depresyon ile ticari iflaslar ya da kredi kartı mağdurluğu arasında ilişki var
mıdır?

Depresyon ile iş kazaları arasında bir ilişki var mıdır?
Depresyon üreten beyinler dikkatsizlik, organizasyonda güçlük ve planlama zorluğu yaşattıklarından
kişinin kazalara karşı açık hale gelmesine neden olmaktadır. Deneyimlerin anımsanmasındaki güçlük
ve ders çıkarma yeteneğindeki azalmanın da depresyonun ürettiği yeti kayıpları arasında yer aldığı
düşünülürse iş kazası potansiyelinin ne kadar artacağı tahmin edilebilir bir hal alır.

Evhamlılık bir kişilik özelliği mi yoksa bir depresyon belirtisi mi?
Her an kötü bir şey olacağı hissi ile yaşama, her şeyi büyütme, en ufak bir sızı ya da ağrıyı kötü bir
hastalığın belirtisi olarak algılama genelde evhamlı bir kişilik özelliği olarak bilinmektedir. Oysa bu
türden abartılı ve kişinin engelleyip yönlendiremediği evhamlılık bir ruhsal rahatsızlık yani depresyon
belirtisidir. Bu nedenle evhamlılık bir huy özelliği olarak algılanmamalıdır. Evhamlılığın bir kişilik gibi
algılanmasındaki en temel neden abartılı bu endişelilik durumunun kişide sürekli varlığıdır. Evhamlılık bir depresif belirti olduğundan, depresyon da, beynin aralıklarla seyreden sürekli bir üretiminin
ürünü olduğundan evhamlılığın bir huy özelliği olarak algılanmasından daha doğal ne olabilir ki.

Depresyonun mevsimlerle bir ilişkisi var mıdır?
Depresyon üretme özelliğindeki beyinlerin büyük bölümü, depresyonu sonbahar ve kış aylarında
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üretmektedirler. Bu nedenle depresyon yatkınlığına sahip kişilerin bir gurubu, sonbahar ve kışı sıkıntılı
ve keyifsiz geçirmektedirler. Aynı zamanda, bu kişiler ilkbahar ve yazı daha çok sevdiklerini söylemektedirler. Bunun nedeni de depresyon üreten beyinlerde beynin depresyon üretimine kısmen baharda
ama özelikle yazın ara vermesidir. Depresyon yatkınlığına sahip kişilerin bir gurubunda ise, depresyon
ilkbahar ve yaz aylarında ortaya çıkmaktadır. Bu kişiler, baharları yorgun geçirdiklerinden ve yazın sıcağından bunaldıklarını söylemektedirler. Diğer gurubun aksine sonbahar ve kış aylarını sevdiklerini
söylemektedirler.

Depresyonun diğer tıbbi hastalıklarla ilişkisi
Depresyonun toplumda görülme sıklığı dikkate alındığında, abartılı ve hastalığın şiddeti ile orantılı olmayan belirtiler veren her tıbbi hastalıkta, depresyonunda varlığı araştırılmak zorundadır.

Guatr ya da tiroidi hastalığı depresif belirtilere yol açar mı?
24

Guatr ya da tiroit hastalığı teşhisi konmuş bir kişide kalp çarpıntısı, terleme, soluk alıp vermede güçlük, titreme, üşüme ve karıncalaşma hissi gibi tiroit hormonunun fazlalığı ya da
azlığına bağlı belirtilerle birlikte yorgunluk, isteksizlik, sinirlilik, alınganlık gibi depresif belirtiler de var ise öncelikle ve büyük oranda depresyon rahatsızlığı düşünülmelidir. Depresyon tedavisi, sözü edilen sıkıntıları yüksek oranda azaltacaktır. Tiroit hormonları fazla ya az
üretildiğinde hormonla tedaviye rağmen rahatsızlıklar sürüyor ise depresyon rahatsızlığı ilk
akla gelecek hastalık olmalıdır. Tiroit hastalığı ile depresyon rahatsızlığının birlikte görülme
oranları %40–60’lara kadar çıkabilmektedir.

Bir kişide hem depresyon hem de tansiyon hastalığı var ise;
Tansiyon hastalığı teşhisi konmuş bir kişide tansiyon ilaçları ile bir türlü kontrol sağlanamıyorsa ve tansiyon hastalığının kontrol altına alınmasının başka da bir nedeni bulunamıyor
ise mutlaka depresyon düşünülmelidir. Bu tip tansiyon hastalıklarına sinirsel tansiyon hastalığı da denilmektedir. Tansiyon hastalığının kontrol altına alınması büyük oranda depresyon hastalığının tedavisine bağlıdır. Depresyon hastalığının tedavisi tansiyon hastalığının
kontrol altına alınması kolaylaşmaktadır.

Bir kişide astım ya da KOAH hastalığı ile birlikte depresyon rahatsızlığı da var ise;
Astım ya da KOAH hastalığı depresyon rahatsızlığı ile birlikte ise; bu hastalıkların neden
olduğu solunum darlığı daha şiddetli geçmektedir. Solunum darlığının beklenenden daha
şiddetli yaşandığı ve bu derece abartılı yaşanmasının başkaca bir açıklaması bulunulmadığında depresyon rahatsızlığı düşünülmelidir. Depresyon tedavisi ile solunum sıkıntısında
belirgin bir rahatlama sağlanacaktır.

Şişmanlık ve zayıflığın depresyon ile bir ilişkisi var mıdır?
Kilonun normal ya da kabul edilebilir sınırlarının tespitinde vücut kitle indeksi adı verilen oran kullanılır. Bu hesaplama yöntemiyle örneğin, 170 cm boy uzunluğu olan bir kişinin kilosu 70±10 arasında
olması halinde normal sınırlarda kabul edilecektir. Bu kilonun altı ve üstündeki kişiler çaba sarf ederek
ya da etmeyerek bu kilo aralığına yerleşemiyorlarsa ve depresif belirtilere sahip ise, normal kilo sınırlarına gelebilmek için depresyon tedavisi görmeleri gerekecektir. Aşırı zayıf ya da aşırı kilolu kişiler
büyük oranda depresif belirtiler gösterirler. Büyük oranda bu aşırı kilolu ya da aşırı zayıf durumlarına
dönem dönem beynin ürettiği yorgunluk, isteksizlik, sinirlilik eşlik edebilecektir. Bir kişi bir dönem
aşırı yiyip şişmanlıyor yine bir dönem aşırı iştahsızlık nedeni ile yemeden içmeden kesilip zayıflıyor
ise bu kişinin beyni yüksek olasılıkla depresyon üretiyor demektir. Depresyon ile birlikte seyreden bu
zayıflık ve şişmanlık durumları depresyon tedavisi ile normal kilo sınırlarına çekilebilmektedir. Depresyon başlı başına şişmanlık ve zayıflama nedeni olarak gösterilebilir.

Diyabetli bir kişi kan şeker düzeyi normale yakın sınırlarda olmasına rağmen yorgunluktan yakınıyor ise;
Diyabetli hastalar kan şeker düzeyleri normale yakın olmalarına rağmen yorgunluktan yakınıyor iseler
bilmeliler ki; bu yorgunluklarının başka tıbbi bir açıklaması yoksa en olası nedeni yaşadıkları depresyondur. Depresyonun tedavisi ile yorgunluk belirtileri ortadan kaybolacaktır.

Kişi kansızlığa bağlanan yorgunluktan yakınıyor ise;
Demir eksikliğine bağlanan kansızlık hastalığında, demir tedavisine ve kan tablosunun düzelmesine
rağmen geçmeyen ve başka bir tıbbi nedene bağlanamayan yorgunlukların nedeni büyük oranda depresyondur. Depresif tedavi ile yorgunluk düzelmektedir.

Sertleşme eksikliği, cinsel isteksizlik, vajinismus ya da erken boşalmanın
nedeni depresyon olabilir mi?
Sertleşme eksikliği, cinsel isteksizlik ve vajinismusun (kadının korku nedeni ile cinsel ilişkiden kaçınması) nedeni büyük oranda depresyondur. Erken boşalmanın nedeni ise yüzde yüz depresyondur.
Sertleşme eksikliği zaman zaman oluyor ya da kişi sabah kalktığında istenilen düzeyde bir sertlik sağlıyor ise bu yüzde yüz depresyona bağlıdır. Cinsel isteksizlik çoğunlukla hormon al nedenlere bağlanır,
oysa tamamına yakın oranda neden depresyondur (Diğer taraftan cinsiyet hormonlarının da beyin
düzeyinde etkileri söz konusudur). Vajinismusa kadın doğum uzmanları tarafından tıbbi bir neden
gösterilemiyorsa, durum yüz de yüz depresyona bağlıdır. Cinsel isteksizlik dışında yukarıda sayılan ve
depresyonun neden olduğu cinsel bozukluklar depresyon ve cinsel terapinin birlikte uygulandıkları
tedavi yöntemlerine yüzde yüze yakın oranda cevap vermektedirler. Cinsel isteksizlik ise aynı düzeylerde olmasa da belli oranlar da tedavi edilebilmektedir.
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Kişi geçmek bilmeyen baş ağrılarından yakınıyor ise;
Sürekli tekrarlayan ve geçmek bilmeyen baş ağrılarının nedeni, yapılan tetkikler neticesinde tümör,
iltihabi bir durum ya da damar hastalığı gibi açıklanabilir bir nedene bağlı değilse, büyük oranda depresyona bağlıdır. Migren baş ağrısı nedenlerinden biridir. Migren ataklarına depresyon rahatsızlığı eşlik
ediyorsa, baş ağrısı atakları çok daha şiddetli yaşanmaktadır. Eşlik eden depresyon tedavi edildiğinde
migren ataklarının sıklığı kadar şiddeti de azalmaktadır.

Sara (epilepsi) hastalığı ile depresyon rahatsızlığı bir arada ise;

26

Epilepsi hastalarında ruhsal rahatsızlıkların görülme oranı % 50-60’a yaklaşmaktadır Epilepsi hastaları nöbet
aralarında da depresif ataklar geçirmeye devam etmektedir. Bu zaman zaman şiddetli zaman zaman da hafif
olmaktadır.. Depresyon hastalığını süre ile sınırlamayıp birkaç saatlik ve birkaç günlük ya da birkaç haftalık depresif dönemleri de depresif epizodlar (ataklar) olarak kabul edersek epilepsi hastalarında depresyon
görülme oranı yüzde yüz olarak değerlendirebiliriz. Bu nedenle tedaviye yanıt almada güçlük çekilen tüm
epilepsili hastalarda depresyon hastalığı dikkate alınmalıdır. Asabi tansiyonda nasıl depresyon tedavisi tansiyonun kontrol altına alınmasında yüz güldürücü sonuçlar veriyorsa, benzer şekilde tedaviye yanıt alınmada
zorlanılan epilepsi hastalarında da depresyon tedavisi yüz güldürücü sonuçlar verecektir.

Yaygın vücut ağrıları ile depresyon arasındaki ilişki
Fibromiyalji olarak adlandırılan yaygın kas ağrıları gerçekte bir ruhsal rahatsızlık olan depresyon hastalığının belirtilerinden biridir. Boyun, omuz, sırt, kol ve bacak bölgelerinde kendini belli eden bu ağrılar,
gelip geçici bir özellik gösterirler. Beynin depresyon ürettiği saatlerde, günlerde hatta haftalar ve aylar
boyunca geçmek bilmeyen ağrılar depresyon üretiminin durması ile sona ererler. Ağrılara depresif
dönemin diğer belirtileri olan yorgunluk, isteksizlik, sinirlilik, her şeyi büyütme, uykusuzluk vs... eşlik
eder. Hastalar çoğunlukla ağrılar nedeni ile fizik tedavi, ortopedi ve dâhiliye kliniklerine başvurular.
Oysa bu tipten ağrılar psikiyatri uzmanları tarafından kesin ve çabuk tedavi edilecek rahatsızlıklardır.

Bayılmalar sara (epilepsi) değil ise nedir?
Bayılmalar yapılan tetkikler ve araştırmalar sonucunda epilepsi (sara) hastalığına bağlı değilse kesin
kes depresyona bağlıdır. Bu tip bayılmalar psikiyatride konversiyon nöbetleri olarak adlandırılır. Depresyona bağlı bayılmalarda hastalar çoğunlukla bayıldıkları dönem içerisinde çevreden gelen sesleri
duyduklarını ama cevap veremediklerini söylerler.

Uykusuzluk ya da çok uyuma bir depresyon belirtisi olabilir mi?
Uykusuzluk depresyonda çok sık olarak dile getirilen bir yakınmadır. Çoğunlukla yaşanılan sıkıntılı bir olayın ardından geliştiği ya da kişiyi huzursuz eden bir konunun zihni meşgul etmesine bağlanır. Oysa uykusuzluk ya da tersi yani aşırı uykuya eğilim bir depresyon belirtisidir. Depresyon üretmeyen bir beynin neden
olduğu uykusuzlukta depresyonun diğer belirtileri gözlenmez. Depresyonda ortaya çıkan uykusuzluk ya da

aşırı uyku haline isteksizlik, yorgunluk, sinirlilik, alınganlık gibi yakınmalar eşlik eder. Depresyon üreten bir
beyne sahip olan kişi çoğunlukla uykusunu alamamaktan şikâyet eder. Çoğunlukla beynin depresyon üretim saatleri, akşam ve gece saatlerine denk geliyorsa, bir konuya takılıp kalma ile birlikte uykusuzluk ya da
erken yatma gibi uykuya eğilim kendini gösterir.

Depresyon hangi yaşta başlar?
Depresyon üreten bir beyine sahipseniz ruhsal rahatsızlık her an başlayabilecek demektir. 6 aylık bir bebekten 70+ yaşındaki bir kişiye kadar depresyon her an fark edilebilir bir derecede oluşabilir. Bu demektir ki;
depresyon sık ya da uzun aralıklarla sürekli mevcut olmasına rağmen her an şiddetli biçimde üretilmeye
başlanıp kişinin yaşantısını olumsuz etkilemeye başlayabilir. Öyle görünüyor ki; hiçbir yaş gurubu depresyondan muaf değildir.

Depresyon nasıl teşhis edilir?
Depresyon teşhisi, rahatsızlığı yaşayan kişinin ve yakınlarının anlattıkları dikkate alınarak konulur. Yukarıda saydığımız depresyon belirtilerini günlük yaşamı aksatacak derecede yaşayan kişilere depres- 27
yon teşhisi konulur. Depresyon beynin ürettiği organik bir bozukluk olmasına rağmen mevcut tetkik
yöntemleri ile (beyin MR, beyin CT, beyin EEG (açılımını yaz)) teşhis edilemez. Beynin depresyon
üretimi PET, SPECT adı verilen görüntüleme yöntemleri kullanılarak araştırma laboratuarlarında
incelenmekte ve bu yöntemlerin tanısal değeri araştırılmaktadır.. Günümüzde depresyon tanısını
sağlayacak bir laboratuar yönteminin bulunmayışı nedeniyle, psikiyatrların tek teşhis yöntemi, hastayı görmek, davranışlarını, duruşunu, kendini bakımını dikkatle incelemek, hastanın ve yakınlarının
anlattıklarını dinlemek ve kaydetmektir. Ayrıca psikologların uyguladığı psikolojik testler ve anketler
teşhisin doğrulanmasında, rahatsızlıkların ayırt edilmesinde katkı sağlamaktadır.

Depresyon ve intihar arasında nasıl bir ilişki vardır?
İntihar bir ruhsal rahatsızlık belirtisidir. Öyle sanıldığı gibi bugün ya da geçmişte yaşanmış bir soruna bağlı olarak kişiler intihar etmezler. İntihar ağırlıklı olarak depresyon yaşayan kişilerde görülür. Sonucu ölümle
bitsin ya da bitmesin intihar davranışında bulunan kişi kendini yoğun bir iç sıkıntısı ya da ya da boşluktan
kurtarmak amacını güder. Hasta intiharı o an için en doğru ve kesin çözüm olarak algılar. İntihar üretme
noktasına gelmiş bir beyin artık çıkış üretemeyeceği saplantısı ile hareket etmektedir. Tek çıkışı da kendini
yok etmekte görmektedir. Kısa devre yapmış bir cihaz nasıl yanarsa ya da bozulursa intiharda beynin bir kısa
devre yapmasıdır. Bu nedenle intihar düşüncesi ya da girişiminin varlığı depresyon belirtisi olarak kabul edilmeli ve intihar girişimlerinin önceden tespiti konusunda uyarıcı olarak algılanmalıdır. Her intihar düşüncesi
ya da girişimi çok ciddi bir şekilde dikkate alınmalı ve hemen bir uzmanla temasa geçilmelidir. İntihar asla bir
iletişim tarzı yani birilerine bir mesaj ya da haber uçurmak gibi algılanmamalıdır. İntihar düşüncesi ya da
girişimi bir psikiyatr tarafından aksi söylenmedikçe bir hastalık belirtisi olarak kabul edilmelidir.
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Doğum sonrası (lohusalık) depresyonun nedeni nedir?
Doğum sonrası depresyon rahatsızlığı depresyon üretme özelliği olan beyinlere sahip kişilerde ortaya
çıkmaktadır. Bu demektir ki; öyle sanıldığı ya da anlatıldığı gibi zor bir gebelik ya da doğum yapmış
kadının geçmişinde ve bugününde yaşadığı sorunlar depresyon nedeni olamazlar. Gebelikte ve doğum sonrasında kadının hormonlarında beklenen artma ve azalmalar daha önce sözünü ettiğimiz
doğuştan mevcut olan beyindeki depresyon fabrikasının üretimini arttırırlar. Sonuçta doğum sonrası
depresyon günlük hayatı etkileyecek şiddette kadını rahatsız eder. Gebelik döneminde ise kadın hormonlarındaki değişiklikler doğum sonrası duruma zıt bir biçimde çoğunlukla depresyon fabrikasının
çalışmasını yavaşlatır ya da tamamen durdururlar. Bu durum kadınların bir kısmının “Çok rahat bir
gebelik geçirdim” demelerine neden olmaktadır.

Doğum sayısı ile depresyon şiddeti arasında bir ilişki var mıdır?
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Doğum sayısı artıkça çoğunlukla geçirilen depresyonun şiddeti de artmaktadır. Özellikle sezaryen ile
yapılan doğumlar genel anestezi altında yapılmış iseler bu olasılık ciddi biçimde artmaktadır.

Depresyon hep aynı şiddette mi tekrarlar?
Depresyon hep ayni şiddette tekrarlamayabilir. Hastalar çoğunlukla geçmişte de buna benzer dönemler geçirdiklerini ama hiçbirinin şimdiki kadar ağır olmadığını ifade etmektedirler.

Depresyonun şiddeti yaşla birlikte artmakta mıdır?
Depresyonun şiddeti yaşla ilişkili olmamakla birlikte erken yaşlarda depresyon geçiren kişiler çoğunlukla ilerleyen yaşlarda depresyonlarını daha ağır geçirebilmektedir.

Ameliyat geçirme ile depresyon arasında bir bağlantı var mıdır?
Genel anestezi altında yapılan her ameliyat mevcut ama hafif ya da silik giden depresyonun şiddetlenerek tedavi ihtiyacı doğuracak hale gelmesine neden olabilir. Ameliyat edilecek kişiye verilen anestezik maddeler beyindeki doğuştan var olan depresyon fabrikasının çalışmasını arttırabilecekleri gibi
azaltabilirler de. Özellikle bypass ameliyatlarından sonra bahsedilen kişilik değişikliklerinin nedeni
sözünü ettiğimiz bu fabrikanın üretimindeki değişikliklerdir. Yani genel anestezi maddelerinin kullanıldığı ameliyat sonrasında depresyon artabileceği gibi hafifleyebilir de.

Adet öncesi gerginlik ile depresyon arasında bir ilişki var mıdır?
Adetten 1 hafta ya 10 gün önce kadınlarda görülen sıkıntı verici ruhsal ve bedensel değişikliklere premenstruel sendrom ya da adet öncesi gerginlik denmektedir. Adetten 1 hafta ya da 10 gün öncesinde

oluşan bu değişiklikler nerdeyse tamamen depresyon üreten beyine sahip kadınlarda görülür. Bu kadınlar ağırlıkla gün içinde ya da 1–2 gün aralıklarla ruhsal değişkenlik yaşarlar. Saati saatine uymadıklarını dile getirirler.

Depresyonlu bir anne babanın çocuklarında da depresyon görülme riski var mıdır?
Anne babasında depresyon görülen çocuklarda depresyon rahatsızlığının görülme olasılığı daha fazladır. Bu durum depresyonun genetik geçişine işaret etmektedir.

Kişi depresyona girdiğini anlayabilir mi?
Depresyona giriş bazen bir bıçak darbesini andıracak şekilde aniden olabileceği gibi bazen de bir balonun sönüşü gibi yavaş yavaş gerçekleşebilir. Bu farklılık çoğunlukla depresyonun şiddeti ile ilişkilidir.
Hafif ve orta şiddetteki depresyonlarda depresyona giriş bir kılıç darbesini andırırken şiddetli depresyonlarda depresyona giriş yuvarlanan bir topun zamanla hızını kaybederek yavaşlayıp durmasına
benzeyebilir. Depresyon üreten beyine sahip kişiler depresyona girerken ya da depresyondayken beyinlerinin onlara ne yaptığını büyük oranda fark edememektedirler. “Sanırım benim beynim şu anda 29
depresyon üretiyor, o yüzden ben böyle keyifsiz, isteksiz, huzursuz, yorgun, sinirli, alıngan, vesveseli,
uykusuzum” dememektedirler. O anki ruhsal sıkıntılarını, o sıralar yaşadıkları bir sorunlu olaya ya da
geçmişteki sorunlu bir -olaya bağlamaktadırlar. Yani depresyon üreten beyine sahip kişiler bugün ya
da geçmişte yaşadıkları sorunlar olmasa onlar bugün yaşadıkları ruhsal sıkıntıları yaşamayacaklarına
inanmaktadırlar. Oysa durum böyle değildir; bugün ya da geçmişte yaşadıkları sorunların ortaya çıkmasında, beyinlerinin ürettikleri depresif özellikli sağlıksız davranış ve düşüncelerin etkisi vardır.

Depresyonun tedavisi
Depresyon beynin ürettiği bir rahatsızlık olduğuna göre tedavinin hedefi de beyin olmalıdır. Tedavinin amaç ve mekanizmalarını daha iyi anlamak için aşağıdaki gibi bir benzetme yapabiliriz.
Farz edelim ki depresyon üretme kapasitesine sahip olan beyinler, doğuştan beyinlerinde bir fabrika ile doğuyorlar. Bu fabrikaya depresyon fabrikası adını verelim. Depresyon fabrikası doğduğumuz andan başlayarak depresyon üretecek ve bu üretim ölünceye kadar devam edecektir. Bu
üretimin sıklığı ve şiddeti beyinden beyine değişecektir. Depresyon fabrikasının üretimi kişinin
alışageldiğinden daha fazla ve şiddetli olduğunda depresyon üreten beyine sahip kişinin hayatı
zorlaşacaktır. Günlük hayatını, ilişkilerini, işini ve eğitimini sürdürmede güçlükler yaşamaya başlayacaktır.
Bu da bize depresyon fabrikası düşük üretim yaptığında hayatımızı zorlanmadan sürdürebildiğimizi gösterir. Düşük üretimde hayatımızı zorlanmadan sürdürebildiğimize göre yapılması gereken depresyon fabrikasının üretimini düşürmek ya da sınırlandırmaktadır.
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Depresyon fabrikasının üretimini kesmek ya da düşürmek için fabrikanın şalterini indirmeniz (üretim hatlarına giden enerjiyi kesmek) gerekmektedir. Şalter indiğinde beyin depresyon üretimine ara vereceğinden kişi rahatsızlık öncesi yaşamına geri dönecektir. Şalteri
indiren tek araç günümüzde ilaç tedavisidir.
Depresyon fabrikası beyinde doğuştan mevcut olduğu için ve ilaçlar da bu fabrikayı değil, sadece üretimini durdurduğu için beyin bir hayat boyu depresyon üretmeye devam edecektir. Tedavideki amaç depresyonun çok şiddetli üretilmesinin önüne geçmektir. İlaç tedavisi kesildiğinde
depresyon üretimi rahatsızlık dönemindeki kadar şiddetli üretilebilecektir ya da bir hayat boyu
geçirilen depresyon dönemindeki kadar üretilmeyecektir. Depresyon ne zaman hayatımızı etkileyecek kadar üretilir o zaman depresyona müdahale edilir. Depresyon yaşadığımız sürece zaten
değişen sıklık ve şiddette depresyon fabrikası tarafından üretilecektir.
İlaçlar depresyon üretimini sonsuza kadar ortadan kaldıramamaktadır. Yani kesin ve kalıcı tedavi
şu aşamada mümkün değildir.
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Günümüzde, hiçbir tedavi yaklaşımı ilaç tedavisi kadar etkili değildir. Belki yakın gelecekte
beyindeki depresyon üretim fabrikasını kesin ve kalıcı bir şekilde durduran ya da ortadan
kaldıran yöntemler gündeme gelecektir. Ama şimdilik elimizdeki tek silah olan psikiyatrik
ilaçların değerini bilmeliyiz.

Tedavi sırasında en fazla dikkat edilecek nokta nedir?
Depresyonun tedavisi sırasında kişi kendisini her zamankinden daha iyi hissediyorsa, bunun tedavinin
istenmeyen bir yan etkisi olduğunu aklından çıkarmamalıdır. Bu her zamankinden fazla iyi olmanın
sonucu ilaç tedavisi sürse de sürmese de depresyona yeniden girmek olacaktır. Depresyon tedavisi
alanların bir kısmı bu sözünü ettiğimiz fazla iyilik haline girdiklerinde tedavilerini kesmektedirler. İlacın bu fazla iyilik hallerinde terk edilmesi doğru bir davranıştır. Yanlış olan bu iyilik halini keyfini çıkarmaya çalışmaktır. Psikiyatrın tedaviden beklentisi fazlalıkları alınmış bir ruh halidir. Yani kişi kendisini
kötü hissetmemeli, ama eski iyilik halinden daha iyi de hissetmemelidir. Bu nedenle ilacın istenmeyen
yan etkisi olarak fazla iyilik hali ortaya çıktığında depresyon geçiren kişi çok hızlı bir şekilde psikiyatrla
temasa geçmelidir.

İlaçların beyine ve organlara zarar verici etkisi var mıdır?
İlaçların çoğunun beyine ve diğer organlara zarar verici ektikleri yoktur. Sınırlı sayıda ilacın böyle bir
etkisi çok düşük olarak vardır. Bu ilaçlarla ilgili bilgi psikiyatrlar tarafından verilecektir. Bu türden ilaçların etkileri düzenli olarak tekrarlanan tetkiklerle izlenmektedir.

İlaçların yan etkileri nelerdir?
Psikiyatride kullanılan ilaçların yan etkileri yok denecek kadar azdır. Beynin depresyon ürettiği dönem
içersinde kişide aynı zamanda bedensel rahatsızlıklar da mevcuttur. Kalp çarpıntısı, nabız hızlanması, nefes almada sıkıntı, baş dönmesi, kulak çınlaması, sersemlik hissi, uyuşma, karıncalaşma, terleme,
ateş basması depresyon rahatsızlığı dönemindeki bedensel belirtilerden bazılarıdır. İlaç alındığında bu
şikâyetlerde artma görülebilmektedir. İlaç kullanan kişi bu artışı “ilaçlar beni böyle yaptı” gibi algılamaktadır. Oysa ilaçlar (o da bazen) mevcut olan şikâyetleri sadece arttırmaktadır. Depresyon üretmeyen bir beyin bu ilaçları aldığında bu türden yan etkiler nerdeyse hiç görülmemektedir.

İlaçlar tedavi mi ediyor yoksa beyni geçici bir süre uyuşturup sersem mi
yapıyor?
İlaç tedavisindeki temel hedef yukarıda saydığımız depresif belirtileri ortadan kaldırmaktır. Bu hedef gerçekleştirilirken ilaçların ilk 1–2 gün yan etkileri olabilir. İlaçların uyku ve sersemlik gibi yan etkileri 2 günü
aştığında psikiyatr ile temasa geçip bilgi verilmelidir. Kişinin beynine uygun ve tedavi edici ilaç, alındığında
günlük yaşamı bozmayacak ilaçtır. Bu açıklamalardan çıkarmamız gereken sonuç ilaç tedavisindeki amacın
asla uyuşturmak ve sersemletmek olmadığıdır.

Tedavi ne kadar sürecek?
Tedavinin süresine karar veren gerçekte depresyonun kendisidir.. Beyin, depresyonu günlük aktiviteleri, performansı ve sosyal uyumu bozacak şekilde üretmeyi sürdürdüğü sürece ilaca ihtiyaç
duyacaktır. Bu süre birkaç hafta da olabilir birkaç ay da. Bazen yıllarca sürebilir. Bu süre beynin
rahatsızlık verecek derecede ürettiği depresyonu ne kadar süre daha üretmeye devam edeceği
ile ilgilidir.

İlaçlar bağımlılık yapar mı?

Depresyon tekrar eder mi?

Depresyon rahatsızlığında kullanılan ilaçlar bağımlılık yapmazlar. İlaçlar beynin ihtiyacına göre verilirler. Beyin ihtiyaç hissettikçe de ilaçlar verilmek zorundadır. Depresyon tekrarlayarak bir yaşam boyu
süreceğine göre şiddetlenen her depresyon atağında ilaç alma zorunluluğu zaten olacaktır. Her yıl
tekrarlayan ağır seyreden gribal enfeksiyonlarda nasıl ilaç tedavisi uygulanıyorsa tekrarlayan şiddetli
depresif ataklarda da ilaç kullanmak zorunluluğu vardır.

Depresyon tekrarlayan bir rahatsızlıktır. Depresyonu tekrarından kast edilen, bu rahatsızlığın
hayat kalitesini düşürecek ya da performansı bozacak oranda tekrar tekrar üretilmesidir; beynin depresyon üretiminin değişik aralıklarla üretilmesi değildir. Depresyon üretme özelliğindeki
beyin, bir yaşam boyu birkaç saat, birkaç gün, birkaç hafta ya da birkaç ay aralıklarla depresyon
üretimini sürdürmektedir ve sürdürecektir.
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Depresyon tedavisinde psikoterapi’nin yeri nedir?
Depresyon geçiren insanların bir kısmı konuşmaya ve yol gösterilmeye ihtiyaçları olduğunu söylerler. Depresyonun çoğunlukla geçmişte ve bugünlerde yaşadığımız sorunlara bağlı olduğu düşünüldüğü için sanki sorunlar ortadan kalksa depresyonda ortadan kalkacak gibi varsayılmaktadır. Oysa
geçirdiğimiz soğuk algınlığı ile sorunlar arasında ne kadar bağ varsa depresyonla sorunlar arasında o
kadar bağ vardır. Depresyon vücudun bağışıklık sistemini zayıflatacağından sadece soğuk algılığına
yakalanmayı kolaylaştırır. Benzer bir şekilde yaşanılan sıkıntı verici olaylar zaten var ve sürmekte olan
depresyon üretim ve sıklığını arttırabilir.
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Depresyon günlük hayatı aksatacak ya da imkânsızlaştıracak derecede üretiliyorsa psikoterapi suya yazı yazmak gibidir. Psikoterapinin etkili olabilmesi yani beynin depresyon üretiminin kısıtlanması ya da durdurulmasında söz sahibi olabilmesi ilaç tedavisi altında mümkündür. Psikoterapideki amaç ruhsal rahatsızlık ilaç
tedavisi ile kontrol altına alındığında ilaç kesiminden sonraki dönemlerde hafif derecedeki depresyonlarla
nasıl mücadele edebileceğinin çalışılmasından ibarettir. Ayrıca sorunlarla başa çıkmada ve ilişkilerde yaşanan güçlüklerin üstesinden gelmede iletişim tekniklerinin öğretilmesi hafif depresyonla mücadelede kişiye
önemli mevziler kazandırır.

Kişi depresyonun üstesinden gelebilir mi?
Ruhsal rahatsızlık (depresyon) geçiren kişiye eşi ailesi ve yakınları sürekli olarak bu rahatsızlığı yenebileceğini, kendini bırakmaması gerektiğini, biraz da kendisinin çaba göstermesini söyler. Bazen de
ruhsal rahatsızlığı yaşayan kişilerin yakınları daha da ileri giderek, gerçekte böyle bir rahatsızlık olmadığını ileri sürmektedirler. Yani hastanın gerçekte hasta olmadığını sadece hastaymış gibi davrandığını
söylemektedirler. Böylece “hastalarının bazı kazançlar elde etmek istediklerini düşünürler.
Depresyon hastaları içinde yaşadıkları azap verici durumu çevrelerine inandırmakta güçlük çekmektedirler. Gerçekte de depresyon hastaları bu rahatsızlığın üstesinden gelmek için ellerinden gelen tüm
çabayı göstermektedirler. Ancak bu çaba hiçbir sonuç vermemektedir. İrade yani depresyon rahatsızlığının üstesinden gelmek için yapılan tüm çabalar akıntıya kürek çekmek gibidir. Kişisel çaba ile
depresyonu yenmeye çalışmak zaman kaybından başka bir şey değildir. Gazete, televizyon, dergi ve
kitaplarda yazılan ve söylenen ruhsal rahatsızlığın kişisel çaba ile alt edilebileceğine ilişkin yaklaşımlar
ayaktan atlatılan soğuk algınlığına benzer hafif depresyonlar için geçerlidir. Hafif depresyonlar hafif
soğuk algınlıkları gibidirler kendiliğinden iyileşirler. Sizin onun için bir şey yapmanıza zaten gerek
yoktur.

Depresyon geçiren kişilerin yakınları ne yapabilirler?
Depresyon geçiren kişilerin eş, çocuk ya da yakınları sürekli olarak rahatsızlığı yenmenin kişinin elinde
olduğu, biraz gayret ederse sıkıntıları aşabileceği telkininde bulunmaktadır. Bazen de hasta yakınları, hastanın bu rahatsızlığın arkasına sığındığı, hoşlanmadığı durumlardan kaçınmak ya da isteklerini
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yerine getirtmek için böyle davrandığını ileri sürebilmektedir. Bu rahatsızlığı yaşayan kişilerin
yakınları anlamalıdırlar ki, soğuk algınlığının nedeni yaşadığımız sorunlarla ne kadar bağlantılı
ise ruhsal rahatsızlıklarda o kadar yaşadığımız sorunlarla bağlantılıdır.
Depresyon geçiren kişilerin yakınları öncelikle bu rahatsızlığı kişinin elinde olmadan yaşadığını, hastanın kendi çabasının bu rahatsızlığı yenmede bir önemi olmadığını anlamaları ve bilmeleri gerekmektedir. Hastanın bunu yenebileceğine ilişkin yapılan telkinler rahatsızlığın daha da şiddetlenmesi
dışında bir işe yaramamaktadır. Hasta yakınları hastaya bunun soğuk algınlığı gibi bir rahatsızlık olduğu, beyninin bunu ürettiği biçiminde açıklamalar yapmalıdırlar. Aynı zamanda tedavisinin mümkün
olduğunu belirtmelidirler.
Hasta unutkan olabildiğinden hastaya ilaçlarının alınması ile ilgili hatırlatmalar yapmalıdırlar.
Hasta, tedavi sırasında kendisini her zamankinden iyi hissettiğini, artık ilaçları almasına gerek kalmadığın söylerse, hasta yakını durumu doktora bildirmelidir. Kendini kötü hissetmek kadar kendini her
zamankinden iyi hissetmek de bir rahatsızlık belirtisidir. Bu nedenle hasta yakını hastanın mutlaka
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kontrole gitmesi gerektiği konusunda uygun bir dille ısrarcı olmalıdır.

Depresyon geçiren bir kişi hayatındaki önemli konularla ilgili (boşanma,
ayrılık, iş bırakma, ticari girişimler) kararlar almalı mıdır?
Psikiyatrlar arasındaki genel kanı, depresyon hastalığı döneminde kişilerin yaşamlarındaki önemli konularla
ilgili kararlar almamaları gerektiğidir. Kararlar depresif dönemin tedavisinden sonra alınmalıdır. Depresyon
beynin değişik aralıkla ürettiği bir ruh hali olduğuna göre hangi depresif dönem kararlar almada tehlikelidir,
diye sorabiliriz. Hafif ya da yumuşak diye tanımlayacağımız kişinin olayları doğru değerlendirme ve kavrama
yeteneğinin bozulmadığı depresif dönemler riskli ya da tehlikeli olarak değerlendirmediğimiz dönemlerdir.
Asıl riskli olan ve tehlikeli olarak adlandırdığımız dönemler orta ve şiddetli depresif dönemlerdir. Bu dönemler kişinin gerçeklik algısını bozmakta ve doğru kararlar vermesini engellemektedir.
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Çocukta depresyon
Başlığı okuyanların ‘ne ilişkisi var’ dediğini duyar gibiyiz. Sadece siz değil, bize çocukları ile ilgili sıkıntıları konuşmak için gelen aileler de benzer tepkiler veriyorlar. Toplumun konu ile ilgilenen uzmanları
da dâhil, çoğunluğu depresyonu erişkinlere ait bir ruhsal çökkünlük olarak bilmektedirler.
Ruhsal çökkünlük, erişkinleri, anne babaları ya da gençleri tutabilecek bir illetmiş gibi düşünülmektedir. Depresyon doğrudan bir sorun ya da sorunlarla ilişkili bir ruhsal rahatsızlık olarak görüldüğünden, hastalığın beyinle ile ilgili yanı göz ardı edilmektedir. Tıpkı sorunların depresyonu
açığa çıkarıcı ya da tetikleyici etkisinin göz ardı edilmesi gibi.
Boya, boya fabrikasının ürettiği bir üründür. Depresyonun da beynimizin ürettiği bir beyin ürünü olduğunu düşünmemiz gerekir. Beyin sağlıklı, duygu, düşünce davranışlar üretebildiği gibi,
sağlıksız duygu, düşünce ve davranışlar üretebilir. Depresyon beynin sağlıksız bir ürünüdür.
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Aslına bakılırsa ruhsal sıkıntılara beynin bir üretimi olarak bakmak çoğunluğu en başta da konunun
uzmanlarını korkutmakta, konu çocuklar olunca bu korku iyice alevlenmektedir. Ruh sağlığı alanında
çalışanların beyinleri depresyon üretiminden muaf olmadıkları gibi onların eşleri ve çocuklarının beyinleri de depresyon üretiminden muaf değildir. Kim bilir belki de korkuların nedeni budur.

Çocukta depresyonun nedeni nedir?
Depresyon beynin bir üretimidir. Beynin depresyon üretme özelliği doğuştan gelmektedir. Yani sanılanın aksine çocuğun geçirdiği depresyon ne ebeveynler ile yaşanılan çatışmalara, ne kardeş kıskançlığı ve uyuşmazlığına, ne okul başarısızlığı ve okul değişikliğine, ne akranları ile yaşadığı sorunlara, ne içe
dönük olmasına, ne geçirdiği kazalara, ne de ilgiden ve yakınlıktan yoksun büyümesine bağlı değildir.
Hele de yaşadığı ailesinin de içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunlara hiç bağlı değildir. Bunlar depresyon nedeni olamaz. Saydığımız nedenler olsa olsa depresyonu şiddetlendirebilirler. Ama o
kadar, asla nedeni olamazlar.
Depresyon üretmeyen bir beyin en fazla moral bozukluğu yaşar. O da neden ortadan kalkınca
tamamen düzelir. Depresyonda ise depresyonu şiddetlendiren neden ortadan kalksa bile depresyon devam eder.
Beyinleri ikiye ayırabiliriz, depresyon üreten ve üretmeyen beyinler. Bu farklılık doğuştan gelmektedir.
Konuyu daha iyi anlayabilmek için beyinleri kare ve daire şeklinde beyinler diye ikiye ayıralım. Ve
farz edelim ki, daire şeklindeki beyinler depresyon üretme özelliğindedir, kare şeklinde beyinlerin ise
depresyon üretme özelliğinde değildir. Daire şeklinde bir beyine sahip isek bundan sonra iyi ya da
kötü koşullarda yaşamanın beynin depresyon üretimine katkısı depresyonu arttırmak ya da azaltmak
şeklinde olacaktır. Ama asla neden olarak değil.

Depresyon çocukta nelere yol açar?
Depresyonun bir sonuç değil, neden olduğunu tekrar hatırlattıktan sonra, depresyon üreten beyine
sahip bir çocuğu hayatta ne tip riskler ve sorunlar beklemektedir.
• Depresyon, neden olduğu dikkat eksikliği, ders çalışma, okula gitme isteksizliği ve üşengeçlik
nedeni ile okul başarısını ve okula devamı olumsuz etkilemektedir. Okul başarısızlığı ve okula
gitme isteksizliğinin bir sonucu olarak ilk, orta, lise ya da üniversiteyi terk etmedeki en büyük
pay nerdeyse depresyona aittir. Ekonomik ve sosyal olanaksızlıklarla okula devam
edemeyenleri tartışmayı bir kenara koyalım, koşulları eğitim almaya uygun, aileleri tarafından
eğitimi sürdürmeleri konusunda sonuna kadar destek olunan çocuk ve gençlere ne demeli?
Tek cevap; büyük oranda depresyon üreten beyinlere sahipler.
• Depresyon sinirlilik, öfke patlamaları, alınganlık, kavgacılık ya da neden olduğu sözlü ve
fiziksel şiddet uygulamaya eğilim nedeni ile çocuk ve ergende ebeveynleri ve akranları ile
uyum sorunları yaşamasına neden olmaktadır.
• Depresyon yaşattığı iç sıkıntısı ve boşluk hissi nedeni ile madde bağımlılığı ve erken yaşlarda
alkol kullanımına yol açmaktadır. Çocuk ya da ergen uçucu ya da katı keyif verici maddelerin
sıkıntı ve boşluk giderici etkisini fark ettiğinde her seferinde bu maddeleri arama yoluna
gitmektedir. Tüm bunların bir sonucu olarak, madde bağımlılığına giden yolu beynin ürettiği
depresyon açmaktadır.

Çocuklarda depresyon görülme oranı nedir?
Erişkinlerde depresyona rastlanma oranı ne ise, bu çocuklar içinde geçerlidir. Yukarıdaki örnekteki benzetmeyi sürdürsek 10 çocuktan 6–7 tanesinin beyni daire şeklindedir. Diğer 3–4 çocuğun beyni ise kare şeklindedir. Bu da bize çocukların %60-70’nin beyinlerinin depresyon üretme
özelliğinde olduğunu gösterir. Depresyon insanın doğuştan getirdiği ve beynin ürettiği bir ruhsal
durum olduğuna göre erişkin ve çocuktaki oran kaçınılmaz bir şekilde aynıdır. Çocukluktaki
haşarılığı, huysuzluğu ve buluğ çağındaki başkaldırıyı da depresyon belirtisi olarak kabul ettiğimizde depresyonun yaygınlığı daha iyi anlaşılacaktır.

Çocukta depresyonun başlama yaşı var mıdır?
Bebek doğduğu anda depresyon üretme özelliğinde bir beyinle doğar. Huzursuz, sancılı, sürekli
ağlayan bebeklerde tıbbi bir neden bulanamıyorsa, depresyon düşünülmelidir. Çocuktaki davranışlar kendine ve çevresine rahatsızlık vermeye başladığında, ders başarısını etkilediğinde depresyon gözle görülür hale gelmiş demektir.
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Çocukta depresyon kendini nasıl gösterir ya da anne babalar ne olduğunda depresyondan şüphelenmelidir;
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(Erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da depresyon üretimi uzun ya da kısa aralıklarla tekrarlamaktadır. Aşağıdaki tüm depresif belirtiler gözden geçirilirken kısa ya da uzun aralıklarla bu
belirtilerin tekrarlayacağı akılda tutulmalıdır)
• Çocuk kendisinden beklenenin yani zekâ ve yeteneklerinin altında başarı gösteriyorsa- bu
başarısızlık süreklilik de gösterebilir• Çocuk dikkatini derse veremiyorsa, sık sık ders dışı konulara yöneliyorsa
• Çocuk ders çalışma isteksizliği gösteriyorsa
• Çocuk huzursuzluk veya mızmızlık gösteriyorsa
• Çocuk en sıcak yaklaşımlara bile tepki ile karşılık veriyorsa
• Çocuk durgun ve içe dönük oluyorsa
• Çocuk öfke patlamaları yaşıyorsa
• Çocuk yersiz kuruntu ve endişeler ifade ediyorsa
• Çocuk abartılı yalnız kalma ya da karanlık korkusundan söz ediyorsa
• Çocuk başını herhangi bir eşyaya ya da duvarlara vuruyorsa
• Çocuk arkadaşlarına ya da büyüklerine karşı saldırgan davranışlarda bulunuyorsa, onlarla
kavga ediyor ve özellikle kavgayı başlatıyorsa (depresyondaki çocuklar çoğunlukla kavgayı
başlatma nedeni olarak kendilerine kötü davranıldığı, kendilerine sataşıldığı, isteklerinin
yapılmadığı ya da oyuna alınmadığı gibi gerekçeler gösterirler)
• Çocuk sürekli bir hareketlilik içinde ise ve bu aşırı hareketliliğe özellikle sıkıntı huzursuzluk
ve söz dinlememe eşlik ediyorsa
• Çocuk külotuna sürtünme şeklinde ya da bariz bir şekilde kaka kaçırıyorsa
• Çocuk her zaman başarılı olduğu derslerde başarısız kalabiliyorsa
• Çocuk sınavlarda aşırı heyecanlanıyorsa
• Çocuk beynine takılan sıkıntı verici ve anlamsız düşüncelerden söz ediyorsa
• Çocuk sürekli uykusuzluktan yakınıyorsa
• Çocuk gün içinde uyukluyorsa, bir kenarda yığılıp kalıyorsa ve bu durum özellikle aşırı bir
hareketlik sonrasına denk geliyorsa
• Çocuk iştah artışı nöbetleri yaşıyorsa
• Çocuk iştahsızlık ve kilo kaybı nöbetleri gösteriyorsa
• Çocuk kendini keyifsiz ve mutsuz olarak ifade ediyorsa
• Çocuk anne babası kardeşleri ve yakınları ile ilgili abartılı ve yersiz kaybetme korkuları
ifade ediyorsa
• Çocuk ders çalışırken çabuk sıkılıyor ve başka şeylere ilgi gösteriyor ya da hiçbir şeye karşı ilgi
ve alaka duymuyorsa
• Çocuk kararsızlık belirten davranışlar sergiliyorsa
• Çocuk karamsar ve kendine güvensiz oluyorsa
• Çocuk kendine zarar verici davranışlarda bulunuyorsa-kendini kesici aletlerle çizme ve kesme-

• Çocuk tırnak yeme ya da parmak emme davranışı gösteriyorsa
• Çocuk korku heyecan ya da sıkıntı ile karışık kalp çarpıntıları, ellerde titreme ve nefes almada
güçlükten yakınıyorsa
• Çocuk geçmişte ya da bugünlerde olmuş bir konuyu zihninden uzaklaştıramıyorsa
• Çocuk çekingen ve ürkek davranışlar sergiliyorsa
• Çocuk ya da sürekli bir şekilde kendine çizilen günlük programlara bağlı kalamıyorsa-çoğu
şeyi ya da hiçbir şeyi zamanında yapamıyorsa• Çocuk bir yerlere takılıp düşüyor ya da bir yerlerini sağa sola çarpıyorsa- dikkatsiz
davranışlar sergiliyorsa• Çocuk canının sıkıldığından söz ediyorsa
• Çocuk ölmekten ya da intihardan söz ediyorsa-kendine zarar vereceğini ifade ediyorsa• Çocuk saçlarını ya da kirpiklerini yoluyorsa
• Çocuk konuşurken kekeliyorsa
• Çocuk kaşınmadan yakınıyorsa-cildiye doktorları stresle alakalı diyorlarsa• Çocuk saç dökülmesi görülüyorsa-cildiye doktorları stresle alakalı diyorlarsa• Çocuk sürekli bir şekilde sabırsız davranışlar sergiliyorsa
Psikiyatri dışındaki diğer tıp dallarındaki uzmanların bir neden bağlayamadıkları kısa ya da uzun ara- 37
lıklarla tekrarlayan bedensel şikayetler;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baş dönmesi
Sersemlik hissi
Göğüste sıkışma hissi ya da nefes darlığı
Kalp çarpıntıları
Mide ağrıları, şişkinlik hissi bulantı ve kusmalar
Vücutta yaygın kaşıntı
Sık idrar çıkma
Aşırı terleme
Konuşma güçlüğü
Ses kısıklığı
Kulak çınlaması
Kekeleme
Kaslarda kasılma hissi
Bayılmalar
Bacaklarda huzursuzluk hissi
Kaşıntı
Özellikle kol ve bacaklarda üşüme hissi
Ateş basmaları
Baş ağrıları
Boyun, omuz, sırt ve bacaklarda kendini gösteren yaygın ağrılar (fibromiyalji olarak bilinen
hastalık)
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Depresyon tedavi edilmediği sürece öyle sanıldığı gibi gelip geçici bir durum değildir. Tam tersine belli aralıklarla tekrar eden bir rahatsızlıktır. Bu nedenledir ki, yukarıda depresyon belirtileri
anlatılırken kısa ya da uzun aralıklarla ifadesi kullanılmıştır. Gün içinde, gün gün, birkaç gün, hafta hafta, birkaç hafta, ay ay, birkaç ay aralıklarla değiştiğini gözlemlediğimiz çocuklarımız aslında
ardı arkası kesilmeyecek bir şekilde depresyona girip çıkmaktadır. Depresyon hafif belirtilerle
seyrettiğinde ders başarısı, arkadaşlarla ve ebeveynlerle uyum gibi sorunlara yol açmazken, depresyonun şiddetlenmesi ders başarısızlığı ve uyum sorunlarına yol açmaktadır.

Depresyon gün içinde belirli zamanlarda gözükebilir mi? (sadece sabah
sadece öğlen ya da sadece akşam saati gibi)

Depresyon kızlarda ya da erkeklerde farklı mıdır?

Anne babanın davranışlarının çocuğun ruhsal rahatsızlığı üzerine etkisi
var mıdır?

Erişkinlerde olduğu gibi, kız çocuklarındaki depresyonda daha çok endişe, heyecan ve korkular ön plandadır. Erkek çocuklarda ise; haşarılık huysuzluk, kendine ve çevresine zarar verme davranışları, hırçınlık ve
kavgacılık ön plandadır.
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Depresyon ders başarısızlığına nasıl neden olur?
Depresyon dikkat eksikliği ve zihin dağınıklığına neden olarak ders dinlemeyi ve ders çalışmayı engellemektedir. Zihnin farklı ve sıkıntı veren düşünceler tarafından işgal edilmesi de
benzer bir biçimde söylenenleri ve okunanları algılamayı engellemektedir. Depresyon aynı zamanda ders çalışma isteğini de azalttığından ya da ortadan kaldırdığından okul başarısını olumsuz etkilemektedir. Benzer şekilde okula gitme isteksizliğine de yol açarak okula devamı engellemektedir.

Depresyon çocuktaki uyumsuzluğa ya da geçimsizliğe nasıl neden olur?
Depresif dönemler çocukta alınganlık, ani çıkışlar, öfke patlamaları, isteksizlik, enerji azlığı ve yersiz
endişelere neden olduğundan ilişkilerini olumsuz etkilemektedir. Bu dönemler çocuğun ilişkilerini sağlıklı
kurmasını ve sürdürmesini engellemektedir. Kavgacılık ve hırçınlık depersif dönemde çocuğun önüne geçemediği davranışlardır. Bu durum çocuğun geçimsiz ve uyumsuz olarak algılanmasına yol açmaktadır.

Çocuktaki depresyonun mevsimsel bir özelliği var mıdır?
Erişkinlerde olduğu gibi beynin depresyon üretimi ağırlıklı olarak mevsimseldir. Çoğu çocuk tıpkı
erişkinler gibi bahar aylarının gelmesi ile birlikte ya yorgunluk ve keyifsizlik belirtileri gösterir ya da
bir canlılık ve enerji artışı içine girer. Benzer şekilde sonbahar ve kış ayları da erişkinlerde olduğu gibi
sıkıntılı, keyifsiz ve verimsiz geçebilmektedir. Çocukların daha küçük bir kısmında ise bunun tam tersi
bir durum söz konusu olabilir.

Gün içinde birkaç saat aralar ile depresyon üreten beyinlerde depresyon üretimi zamana bağlı olarak değişebilir. Sabahları depresif, öğlene doğru iyi, akşama doğru da kısmen iyi, gece ise depresif bir dönem yaşıyor
olabilir. Bu durum periyodik bir düzen içinde seyredebileceği gibi, periyodik olmayan bir ritim içinde de
kendini gösterebilir.

Anne ve babanın davranışları çocuktaki depresyon rahatsızlığının nedeni değildir. Yalnızca var olan depresyon rahatsızlığını şiddetlendirebilir. Yani 3 şiddetindeki bir depresyonu 4 şiddetinde bir depresyona çıkmasına katkıda bulunabilir, ama 0’ dan 3 yapamaz.

Aşırı hareketliliğin depresyon ile bir ilişkisi var mıdır?
Aşırı hareketlilik çocuğun iyi döneminde görülebileceği gibi depresif döneminde de gözükebilir. Depresif dönemindeki hareketliliğe çoğunlukla kavgacılık, huzursuzluk, iç sıkıntısı, korku ve keyifsizlik eşlik edebilir.

Kekemelik
Kekemelik doğuştanda olabileceği gibi, sonradan da oluşabilir. Sonradan oluşan kekemelikler yani çocuk konuşmaya başladıktan sonra gelişen kekemelikler eğer başka bir tıbbi hastalığa bağlı değilse ruhsal rahatsızlığa bağlıdır. Bu türden kekemeliklerde çocuğun zaman zaman kekelediği ve çoğunlukla bu
kekemeliğe heyecanlanma ve gerginliğin eşlik ettiği fark edilir. Kekemeliğin bu ara ara olması depresif
dönemlerle ilgilidir. Çünkü sonradan gelişen kekemelik bir depresyon belirtisidir. Depresif dönemler
kontrol altına alındığında kekemeliğin de düzeldiği gözlenmektedir.

Kaka kaçırma
Kaka kaçırma kakanın külota sürünmesi ya da kakanın parçalar halinde külota düşmesidir. Tuvalet yapma alışkanlığı gelişmiş bir çocukta sonradan kaka kaçırma gelişirse, bu durum ishal gibi
başka tıbbi bir nedene bağlanamıyor ise, bir ruhsal rahatsızlığın belirtisi olarak algılanmalıdır.
Külota sürünme birkaç kez olduğunda normal olarak değerlendirilebilirken süreklilik kazanması
bir rahatsızlığa işaret olarak değerlendirilmelidir. Katı kaka parçalarının külota düşmesi ise büyük oranda bir depresyon belirtisidir. Kaka kaçırmaya çoğunlukla iç sıkıntısı, yorgunluk ya da
huzursuzluk eşlik etmektedir.
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Çocuktaki depresyon tedavi edilebilir mi?
Depresyon tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır. Konuya başlarken söz ettiğimiz gibi beyin
plastik bir yapıdadır. Beynin eğrilebilir ve bükülebilirliği, neden olduğu sıkıntıları gidermede ve tedavi etmede ebeveynlere, çocuğa ve konunun uzmanlarına (psikiyatr ve psikologlar) kolaylık sağlamaktadır. Uzman, çocuk ve aileden oluşacak bir üçlü tedaviyi olanaklı
kılmaktadır. Depresyon yüzde yüz tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır. Depresyon tedavisinde
geç kalmak başarısızlık ve uyum sorunlarının devamına kapı aralamaktan başka bir işe yaramayacaktır. Depresyon zekâ ve yeteneğin kullanımını ve açığa çıkmasını engelleyen bir rahatsızlıktır. Depresyon zekâ ve yeteneğin düşmanıdır. Düşmanla mücadele için uzmanlarla
elbirliği ve işbirliği yapın.

Depresyonu beyin ürettiğine göre rahatsızlık hep sürecek mi?
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Depresyon beynin bir üretimi olduğuna göre bu üretim aralıklı olarak devam edecek ve bir
yaşam boyu sürecektir. Depresyon hep var olacağına göre çocuk sürekli tedavi mi görecektir?
Cevap, hayır olacaktır. Depresyonun varlığından daha önemli olan şiddetidir. Depresyon günlük aktiviteleri, ders başarısını, okula devamı ve sosyal arkadaş ve aile içi ilişkileri bozmadığı ve
aksatmadığı sürece tedaviye ihtiyaç kalmayacaktır.

Çocukta depresyon tedavisinde ilacın yeri nedir?
Çocukta ilaç tedavisine karar verebilmek için depresyonun şiddetini tespit etmek gerekecektir. Ders başarısızlığı ve uyum sorunlarının ne derecede depresyon ile bağlantılı olduğunu kararı psikiyatra bağlıdır. Psikiyatr gerekirse psikolojik testler isteyebilir.
Depresyonun şiddetinin yüksek ve sorunların depresyon ile bağlantılı olduğu sonucuna varılır ise ilaç tedavisi olmadan başarı şansı çok düşük olacak demektir. Bazen tedavi
almadan da geçen depresyon dönemlerine tanık olunmaktadır. Bunun tek nedeni beynin depresyonun şiddetli üretimine ara vermesidir. Ama hafif derecedeki depresyon
üretimi devam edecektir.

İlaçların çocuğun beynine ya da organlarına bir zararı var mıdır?
Çocukta kullanılan ilaçların erişkinden farkı genellikle dozlarıdır. Yani büyük oranda aynı ilaçlar
kullanılmaktadır. Erişkinde ki ilaç tedavisinde söz ettiğimiz gibi bir iki ilaç dışında psikiyatr ilaçların
kullanımı güvenlidir. Sözünü ettiğimiz o birkaç ilacın kullanımı sırasında da hasta ve ailesi bilgilendirilmektedir. Ayrıca zarar vereceği düşünülen organlar ya da sistemler ilgili de düzenli tetkikler
istenmektedir. Bu nedenle psikiyatrın verdiği bilgiler dışında, gazete dergi ve televizyon program-
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larındaki sözler ve yazılar dikkate alınmamalıdır. Öncelik çocuğun yaşadığı sorunun bir şekilde
çözülmesine verilmelidir. Ebeveynlerin sahip çıkıp kontrol altında tutmaları gereken duygu kendi
endişe ve korkuları olmamalıdır. Sahip çıkacakları duygu çocuğun yaşadığı sıkıntı ve sorunun bir an
önce çözülmesi arzu ve isteği olmalıdır.

Çocuğa uygulanan psikolojik testlerin teşhiste yeri var mıdır?
Çocuğa uygulanan psikolojik testlerin amacı depresyonun şiddeti ve sorunların depresyona bağlı olup olmadığının anlaşılmasına yöneliktir. Depresyon belirtilerinin bir kısmı faklı psikiyatrik
bozukluklarda da görülebildiğinden çocuklara uygulanacak anket ve testler teşhisi doğrulamada
destekleyici bir yere sahiptir. Yine benzer bir şekilde ebeveynlerin ve öğretmenlerin dolduracağı
anketler teşhisi doğrulamada ve çocukla ilgili ayrıntılı bilgi edinilmesinde büyük yarar sağlamaktadır.

Anne babalar depresyon geçiren çocuklarına nasıl yaklaşmalı ve davranmalıdır?
Ebeveynler çocuktaki depresyonun nedeni değillerdir. Çocuktaki depresyonun ana kaynağı beyindir.
Ebeveynlerin çocuğa, özellikle, beyni depresyon üreten çocuğa yaklaşımlarındaki olumsuz tavırlar
depresyonun şiddetlenmesine neden olacaktır. Tekrarlarsak,3 derece olan depresyonu 4 derece yapacak, asla 0 dan 3 yapmayacaktır. Anne baba depresyona bağlı uyumsuzluk, ders çalışma isteğinin olmaması, öfke patlamaları, kavgacılık, dikkat eksikliği, ders başarısızlığı, çabuk sıkılma, yersiz korkuların
çocuğun üstesinden gelemediği sorunlar olduğunu anlamalıdırlar. Çocuk ne kadar gayret gösterse de
bu sorunların üstesinden gelemeyecektir. Ebeveynler çocuğun bu tür davranışları bilinçli yapmadığını
bilmelidirler. Çocuğu bronşit olan anne baba çocuklarına nasıl yaklaşıyorlarsa depresyon geçiren çocuklarına da aynı şekilde yaklaşmalıdırlar. Öksürmek ile dikkat eksikliği, içinin sıkılması ya da uyumsuzluk aynı şeylerdir. Hepside çocuğun elinde olmayan ve bir uzman tarafından değerlendirip tedavi
edilmesi gereken hastalıklar ve rahatsızlıklardır.
Potansiyeli olan çocuklarımıza yardım elimizi uzatalım. Etiketlenmekten korkmayalım. Çocuklarımızın bugünü ve geleceği için yaşayacağımız korku başkaları ne der korkusunu aşmak zorundadır.
Depresyonu görmezden gelmeye çalışmak sadece içimizi rahatlatır, ama gerçeği değiştirmez. Çocuklarımızın yaşadığı sıkıntı ve sorunlara yukarıda anlattıklarımız ışığında tekrar bakalım. Biraz cesaret,
biraz dürüstlük, biraz dikkatin çocuğumuza ve bize çok katkısı olacak.

41

Erişkinde ve Çocukta Depresyon

Kaynaklar

42

1. Akiskal HS, Bitar AH, Puzantian VR, Rosenthal TL, Walker PW. The nosological status of neurotic depression: a
prospective three- to four-year follow-up examination in light of the primary-secondary and unipolar-bipolar dichotomies. Arch Gen Psychiatry. 1978 Jun;35(6):756-66.
2. Akiskal HS, Cassano GB, Musetti L, Perugi G, Tundo A, Mignani V. Psychopathology, temperament, and past course in primary major depressions. 1. Review of evidence for a bipolar spectrum. Psychopathology. 1989;22(5):26877.
3. Akiskal HS. Dysthymic and cyclothymic depressions: therapeutic considerations. J Clin Psychiatry. 1994 Apr;55
Suppl:46-52.
4. Akiskal HS. The prevalent clinical spectrum of bipolar disorders: beyond DSM-IV. J Clin Psychopharmacol. 1996
Apr;16(2 Suppl 1):4S-14S.
5. Akiskal HS, Bourgeois ML, Angst J, Post R, Möller H, Hirschfeld R. Re-evaluating the prevalence of and diagnostic
composition within the broad clinical spectrum of bipolar disorders. J Affect Disord. 2000 Sep;59 Suppl 1:S5-S30.
6. Akiskal HS, Hantouche EG, Allilaire JF. Bipolar II with and without cyclothymic temperament: “dark” and “sunny”
expressions of soft bipolarity. J Affect Disord. 2003 Jan;73(1-2):49-57
7. Akiskal HS. Searching for behavioral indicators of bipolar II in patients presenting with major depressive episodes:
the “red sign,” the “rule of three” and other biographic signs of temperamental extravagance, activation and hypomania. J Affect Disord. 2005 Feb;84(2-3):279-90.
8. Akiskal HS. The Emergence of the Bipolar Spectrum:Validation along Clinical-Epidemiologic and Familial-Genetic.
Psychopharmacol Bull. 2007;40(4):99-115.
9. Akiskal HS, Benazzi F. Continuous distribution of atypical depressive symptoms between major depressive and
bipolar II disorders: dose-response relationship with bipolar family history. Psychopathology. 2008;41(1):39-42.
Epub 2007 Oct 18.
10. Angst J, Gamma A, Endrass J, Hantouche E, Goodwin R, Ajdacic V, Eich D, Rössler W. Obsessive-compulsive
syndromes and disorders: significance of comorbidity with bipolar and anxiety syndromes. Eur Arch Psychiatry Clin
Neurosci. 2005 Feb;255(1):65-71.
11. Angst J, Cassano G. The mood spectrum: improving the diagnosis of bipolar disorder. Bipolar Disord. 2005;7
Suppl 4:4-12.
12. Baethge C, Salvatore P, Baldessarini RJ. Cyclothymia, a circular mood disorder. Hist Psychiatry. 2003 Sep;14(55
Pt 3):377-99.
13. Benazzi F. Testing DSM-IV definition of atypical depression. Ann Clin Psychiatry. 2003 Mar;15(1):9-16.
14. Benazzi F. Agitated depression: a valid depression subtype? Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2004
Dec;28(8):1279-85.
15. Benazzi F, Koukopoulos A, Akiskal HS. Toward a validation of a new definition of agitated depression as a bipolar
mixed state (mixed depression). Eur Psychiatry. 2004 Apr;19(2):85-90.
16. Benazzi F, Akiskal H. Irritable-hostile depression: further validation as a bipolar depressive mixed state. J Affect
Disord. 2005 Feb;84(2-3):197-207.
17. Benazzi F. Various forms of depression. Dialogues Clin Neurosci. 2006;8(2):151-61.
18. Benazzi F. A continuity between bipolar II depression and major depressive disorder? Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2006 Aug 30;30(6):1043-50. Epub 2006 May 8.

Kaynaklar

19. Benazzi F. Symptoms of depression as possible markers of bipolar II disorder. Prog Neuropsychopharmacol Biol
Psychiatry. 2006 May;30(3):471-7. Epub 2006 Jan 19.
20. Benazzi F. Mixed depression and the dimensional view of mood disorders. Psychopathology. 2007;40(6):431-9.
Epub 2007 Aug 20.
21. Benazzi F. Defining mixed depression. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2008 Jan 28.
22. Bhargava Raman RP, Sheshadri SP, Janardhan Reddy YC, Girimaji SC, Srinath S, Raghunandan VN. Is bipolar II disorder
misdiagnosed as major depressive disorder in children? J Affect Disord. 2007 Mar;98(3):263-6. Epub 2006 Sep 1.
23. Birmaher B, Axelson D, Strober M, Gill MK, Valeri S, Chiappetta L, Ryan N, Leonard H, Hunt J, Iyengar S,
Keller M. Clinical course of children and adolescents with bipolar spectrum disorders. Arch Gen Psychiatry. 2006
Feb;63(2):175-83.
24. Cassano GB, Musetti L, Perugi G, Soriani A, Mignani V, McNair DM, Akiskal HS. A proposed new approach to
the clinical subclassification of depressive illness. Pharmacopsychiatry. 1988 Jan;21(1):1925. Cassano GB, Akiskal HS, Musetti L, Perugi G, Soriani A, Mignani V. Psychopathology, temperament, and past
course in primary major depressions. 2. Toward a redefinition of bipolarity with a new semistructured interview for
depression. Psychopathology. 1989;22(5):278-88.
26. Cassano GB, Savino M, Perugi G, Musetti L, Akiskal HS. Major depressive episode: unipolar and bipolar II. Encephale. 1992 Jan;18 Spec No 1:15-8.
27. Dunner DL. Clinical consequences of under-recognized bipolar spectrum disorder. Bipolar Disord. 2003
Dec;5(6):456-63.
28. DelBello MP, Geller B. Review of studies of child and adolescent offspring of bipolar parents. Bipolar Disord. 2001
Dec;3(6):325-34.
29. Dilsaver SC, Benazzi F, Rihmer Z, Akiskal KK, Akiskal HS. Gender, suicidality and bipolar mixed states in adolescents. J Affect Disord. 2005 Jul;87(1):11-6.
30. Ettinger AB, Reed ML, Goldberg JF, Hirschfeld RM. Prevalence of bipolar symptoms in epilepsy vs other chronic
health disorders. Neurology. 2005 Aug 23;65(4):535-40.
31. Endrass J, Vetter S, Gamma A, Gallo WT, Rossegger A, Urbaniok F, Angst J. Are behavioral problems in childhood and adolescence associated with bipolar disorder in early adulthood? Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2007
Jun;257(4):217-21. Epub 2007 Feb 7.
32. Goel N, Terman M, Terman JS, Williams JB. Summer mood in winter depressives: validation of a structured interview. Depress Anxiety. 1999;9(2):83-91.
33. Goel N, Terman M, Terman JS. Depressive symptomatology differentiates subgroups of patients with seasonal
affective disorder. Depress Anxiety. 2002;15(1):34-41.
34. Goldberg JF, Ernst CL Clinical correlates of childhood and adolescent adjustment in adult patients with bipolar
disorder. J Nerv Ment Dis. 2004 Mar;192(3):187-92.
35. Faedda GL, Baldessarini RJ, Glovinsky IP, Austin NB. Pediatric bipolar disorder: phenomenology and course of
illness. Bipolar Disord. 2004 Aug;6(4):305-13.
36. Fagiolini A, Kupfer DJ, Masalehdan A, Scott JA, Houck PR, Frank E Functional impairment in the remission phase
of bipolar disorder. Bipolar Disord. 2005 Jun;7(3):281-5.
37. Fasmer OB, Oedegaard KJ. Clinical characteristics of patients with major affective disorders and comorbid migraine. World J Biol Psychiatry. 2001 Jul;2(3):149-55.
38. Fasmer OB, Oedegaard KJ. Laterality of pain in migraine with comorbid unipolar depressive and bipolar II disor-

43

Erişkinde ve Çocukta Depresyon

44

ders. Bipolar Disord. 2002 Oct;4(5):290-5.
39. Fergus EL, Miller RB, Luckenbaugh DA, Leverich GS, Findling RL, Speer AM, Post RM. Is there progression from
irritability/dyscontrol to major depressive and manic symptoms? A retrospective community survey of parents of
bipolar children. J Affect Disord. 2003 Oct;77(1):71-8.
40. de Filippis S, Salvatori E, Bozzao A, Fantozzi LM, Martelletti P. Migraine with aura, bipolar depression, ACM
aneurysm. A case report. J Headache Pain. 2005 Apr;6(2):93-6. Epub 2005 Apr 8.
41. Garrison RL, Breeding PC. A metabolic basis for fibromyalgia and its related disorders: the possible role of resistance to thyroid hormone. Med Hypotheses. 2003 Aug;61(2):182-9.
42. Glick ID. Undiagnosed Bipolar Disorder: New Syndromes and New Treatments. Prim Care Companion J Clin
Psychiatry. 2004;6(1):27-33.
43. Haykal RF, Akiskal HS. Bupropion as a promising approach to rapid cycling bipolar II patients. J Clin Psychiatry.
1990 Nov;51(11):450-5.
44. Hendrick V, Altshuler LL. Recurrent mood shifts of premenstrual dysphoric disorder can be mistaken for rapidcycling bipolar II disorder. J Clin Psychiatry. 1998 Sep;59(9):479-80.
45. Himmelhoch JM. Social anxiety, hypomania and the bipolar spectrum: data, theory and clinical issues. J Affect
Disord. 1998 Sep;50(2-3):203-13.
46. Jacobsen FM. Low-dose valproate: a new treatment for cyclothymia, mild rapid cycling disorders, and premenstrual syndrome. J Clin Psychiatry. 1993 Jun;54(6):229-34.
47. Judd LL, Akiskal HS, Schettler PJ, Endicott J, Leon AC, Solomon DA, Coryell W, Maser JD, Keller MB. Psychosocial disability in the course of bipolar I and II disorders: a prospective, comparative, longitudinal study. Arch Gen
Psychiatry. 2005 Dec;62(12):1322-30.
48. Kilzieh N, Akiskal HS. Rapid-cycling bipolar disorder. An overview of research and clinical experience. Psychiatr
Clin North Am. 1999 Sep;22(3):585-607.
49. Krauss SS, Depue RA , Arbisi PA, Spoont M. Behavioral engagement level, variability, and diurnal rhythm as a function of bright light in bipolar II seasonal affective disorder: an exploratory study. Psychiatry Res. 1992 Aug;43(2):14760.
50. Lara DR, Pinto O, Akiskal K, Akiskal HS. Toward an integrative model of the spectrum of mood, behavioral and
personality disorders based on fear and anger traits: I. Clinical implications. J Affect Disord. 2006 Aug;94(1-3):67-87.
Epub 2006 May 26.
51. Macmillan I, Young A. Bipolar II disorder vs. premenstrual dysphoric disorder. J Clin Psychiatry. 1999
Jun;60(6):409-10.
52. Manning JS, Haykal RF, Connor PD, Akiskal HS. On the nature of depressive and anxious states in a family practice setting: the high prevalence of bipolar II and related disorders in a cohort followed longitudinally. Compr Psychiatry. 1997 Mar-Apr;38(2):102-8.
53. Masi G, Toni C, Perugi G, Mucci M, Millepiedi S, Akiskal HS. Anxiety disorders in children and adolescents with
bipolar disorder: a neglected comorbidity. Can J Psychiatry. 2001 Nov;46(9):797-802.
54. Masi G, Toni C, Perugi G, Travierso MC, Millepiedi S, Mucci M, Akiskal HS. Externalizing disorders in consecutively referred children and adolescents with bipolar disorder. Compr Psychiatry. 2003 May-Jun;44(3):184-9.
55. Masi G, Perugi G, Toni C, Millepiedi S, Mucci M, Bertini N, Akiskal HS. Obsessive-compulsive bipolar comorbidity: focus on children and adolescents. J Affect Disord. 2004 Mar;78(3):175-83.
56. McIntyre RS, Soczynska JK, Bottas A, Bordbar K, Konarski JZ, Kennedy SH. Anxiety disorders and bipolar disor-

Kaynaklar

der: a review. Bipolar Disord. 2006 Dec;8(6):665-76.
57. Merikangas KR, Herrell R, Swendsen J, Rössler W, Ajdacic-Gross V, Angst J. Specificity of bipolar spectrum conditions in the comorbidity of mood and substance use disorders: results from the Zurich cohort study. Arch Gen
Psychiatry. 2008 Jan;65(1):47-52.
58. Nassir Ghaemi S, Miller CJ, Berv DA, Klugman J, Rosenquist KJ, Pies RW. Sensitivity and specificity of a new
bipolar spectrum diagnostic scale. J Affect Disord. 2005 Feb;84(2-3):273
59. Oedegaard KJ, Fasmer OB. Is migraine in unipolar depressed patients a bipolar spectrum trait? J Affect Disord.
2005 Feb;84(2-3):233-42.
60. Perugi G, Akiskal HS, Lattanzi L, Cecconi D, Mastrocinque C, Patronelli A, Vignoli S, Bemi E. The high prevalence
of “soft” bipolar (II) features in atypical depression. Compr Psychiatry. 1998 Mar-Apr;39(2):63-71.
61. Perugi G, Akiskal HS, Ramacciotti S, Nassini S, Toni C, Milanfranchi A, Musetti L. Depressive comorbidity of
panic, social phobic, and obsessive-compulsive disorders re-examined: is there a bipolar II connection? J Psychiatr
Res. 1999 Jan-Feb;33(1):53-61. .
62. Perugi G, Akiskal HS. The soft bipolar spectrum redefined: focus on the cyclothymic, anxious-sensitive, impulsedyscontrol, and binge-eating connection in bipolar II and related conditions. Psychiatr Clin North Am. 2002
Dec;25(4):713-37.
63. Piver A, Yatham LN, Lam RW. Bipolar spectrum disorders. New perspectives. Can Fam Physician. 2002
May;48:896-904.
64. Rodriguez BF, Bruce SE, Pagano ME, Keller MBJ. Relationships among psychosocial functioning, diagnostic comorbidity, and the recurrence of generalized anxiety disorder, panic disorder, and major depression. Anxiety Disord.
2005;19(7):752-66. Epub 2004 Dec 15.
65. Sato T, Bottlender R, Sievers M, Möller HJ. Distinct seasonality of depressive episodes differentiates unipolar depressive patients with and without depressive mixed states. J Affect Disord. 2006 Jan;90(1):1-5. Epub 2005 Dec 2.
66. Savino M, Perugi G, Simonini E, Soriani A, Cassano GB, Akiskal HS. Affective comorbidity in panic disorder: is
there a bipolar connection? J Affect Disord. 1993 Jul;28(3):155-63.
67. Valença AM, Nardi AE, Nascimento I, Lopes FL, Freire RC, Mezzasalma MA, Veras AB, Versiani M. Do social
anxiety disorder patients belong to a bipolar spectrum subgroup? J Affect Disord. 2005 May;86(1):11-8.
68. Wieck A, Davies RA , Hirst AD, Brown N, Papadopoulos A, Marks MN, Checkley SA, Kumar RC, Campbell IC.
Menstrual cycle effects on hypothalamic dopamine receptor function in women with a history of puerperal bipolar
disorder. J Psychopharmacol. 2003 Jun;17(2):204-9
69. Youngstrom EA, Youngstrom JK. Evidence-based assessment of pediatric bipolar disorder, Part II: Incorporating
information from behavior checklists. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2005 Aug;44(8):823-8.

45

