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Genel girifl

Ruh sa¤l›¤› ve hastal›klar› hakk›nda bilgilendirme kitapç›klar› insanla-

r›n hissedifl, düflünüfl  ve davran›fl biçimlerinde bir tak›m fleylerin her za-

man oldu¤undan ve arzu edilenden farkl› olmas› durumunu ve bu du-

rumlarda nelerin, nas›l oldu¤unu ve neler yap›labilece¤i konular›nda sizi

ayd›nlatmay›, bilgilendirmeyi amaçlamaktad›r. Özellikle de göçmenlik

yaflant›s›n›n zorluklar› göz önüne al›nd›¤›nda yurt d›fl›nda yaflayan insan-

lar›n ruhsal ve sosyal durumlar› çeflitli tehlikelere daha fazla oranda aç›k-

t›r. O nedenle bu konularda bilgi sahibi olmak ruh sa¤l›¤›n›z› korumada

sizlere büyük ölçüde yard›mc› olacakt›r.

Psikolojik veya ruhsal durumumuz çevremizdeki herfleyle yak›ndan il-

gilidir. Onlar taraf›ndan etkilenir ve onlar› da etkiler.  Ruhsal durumu-

muz bedenimiz ve onun çal›flma flekliyle de çok yak›ndan ilgilidir. Ruh ve

beden bir bütün oldu¤u için birbirleriyle devaml› bir iletiflim ve etkileflim

içerisindedirler. Ruhsal durumumuzdaki huzurluluk veya nefle hali bede-

nimizin de kendisini iyi hissetmesine, rahat ve huzurlu olmas›na yol açar.

Ama ne yaz›k ki bu iliflki ve etkileflim olumsuzluk ve huzursuzluk durum-

lar› için de  geçerlidir. Moralimizin bozuklu¤u bedenimizin çal›flma ve

huzurunu da hemen olumsuz olarak etkileyebilir ve bir tak›m rahats›zl›k-

lara yol açabilir.

Ayn› flekilde ruhsal durumumuz ve dolay›s›yla da bedensel durumu-

muz da bizim d›fl›m›zdaki flartlar›n, durumlar›n, olaylar›n v.s. etkisi alt›n-

dad›r. Bizim d›fl›m›zdaki olaylar denildi¤inde geçmifl yaflant›m›z, bafl›m›z-

dan geçen olaylar, flimdiki yaflant›m›z, durumumuz ve gelece¤in bizdeki

etkilerini de söylemek istiyoruz.  Bu anlamda yaflad›¤›n›z her hangi bir

olay, ald›¤›n›z bir haber v.s. sizin ruhsal durumunuzu olumlu veya olum-

suz  olarak etkileyebilir. E¤er bu durum, olumsuzsa ve son zamanlarda  s›k
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s›k benzeri olumsuzluklar› yafl›yorsan›z bu olaylar sizin ruhunuzun  ve de

bedeninizin birlik ve bütünlü¤ünü, huzurlulu¤unu giderek artan  oranlar-

da etkileyecektir. Bu etkileme çeflitli flekillerde olabilir. ‹flte o zaman  afla-

¤›da anlataca¤›m›z ruhsal flikayetlerin  temelleri at›l›yor demektir. Üstelik

de bu durum gurbette yaflayan insanlar olarak bizlerin bafl›na gelirse etki-

si daha da fazla olabilmektedir. Zira bizim dil sorunumuz, uyum sorunu-

muz, ayr›mc›l›¤a u¤ramak gibi  sorunlar›m›z ve onlara karfl› çok az çözüm

olanaklar›m›z vard›r. Sosyal ve ekonomik sorunlar, iflsizlik, kuflak çat›flma-

s›, ev ve konut, gelir- gider sorunlar›, hastal›klar gibi di¤er faktörlerin et-

kisi alt›nda böylece kendimizi her geçen gün daha çok eziliyor  gibi hisse-

debiliriz. Bu durumlarda bizler yerli halktan daha fazla ruhsal hastal›kla-

ra yakalanma riski tafl›r ve yukar›da da de¤inildi¤i gibi  ço¤umuz de¤iflik

flekillerde tepkiler verir ve de¤iflik hastal›klar oluflturabiliriz.Bu hastal›klar-

dan kurtulmak yerli halka göre daha da uzun sürebilir. Bu anlamda size

zor günlerinizde yard›mc› olmas› aç›s›ndan ve sizleri bilgilendirmek ama-

c›yla s›k rastlanan baz› rahats›zl›klarla ilgili sekiz de¤iflik kitapç›k haz›rla-

d›k. Elinizdeki birinci kitapç›k olan ‘Depresyon flikayetleri’ adl› kitapç›k

yan›nda afla¤›da adlar› yaz›l› di¤er 7 kitapç›ktan da yararlanabilirsiniz. 

1- Depresyon flikayetleri

2- Korku flikayetleri

3- Bedensel a¤r›lar ve sinirsel gerginlikler(Psiko-somatik rahats›zl›klar)

4- Psikozlar

5- Yeme bozukluklar›

6- Kiflilik ve karakter sorunlar›

7- Ba¤›ml›l›k ve al›flkanl›k yapan maddelerle ilgili sorunlar

8- Efller aras› ve cinsellikle ilgili sorunlar

Bu kitapç›klar›n amac› sizleri ruh sa¤l›¤› ve hastal›klar› konusunda bil-

gilendirerek sizde veya çevrenizdeki kifliler de olabilecek bu tür rahats›z-

l›klar›n daha kolay fark›na var›p, erken bir flekilde saptamada bulunup ve

teflhis koyarak gere¤ini yapman›za yard›mc› olamakt›r.

Hastal›klar› saptama ve onlarla bafl etmeye çal›flma bir süreçtir. Bu du-

rumlarda kiflinin önce kendi kendine yapaca¤› baz› fleyler olacakt›r. Daha

sonrada  kifli, kendi kendine çözemedi¤i sorunlar› ve belli bir süredir de-
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vam eden rahats›zl›klar› için  bilinçli olarak yard›m almak çabas›na gir-

melidir. Bu herkeste rastlanabilecek rahats›zl›klardan salt ruhsal rahats›z-

l›k oldu¤u için utan›p, çekinmenin kifliye yarar› olmayaca¤› gibi, zarar› da

olabilir. Bu anlamda unutmay›n›z ki erken teflhis sadece kanseri de¤il bir

çok ruhsal hastal›¤› da önler. Bu kitapç›klarda anlat›lan rahats›zl›klar›n

sizde olmas› durumunda size önerilen yöntemleri uygulamak yan›nda

duruma göre ev doktorunuza giderek onun sizdeki rahats›zl›ktan haber-

dar olmas›n› da sa¤laman›zda yarar vard›r.  Ev doktorunuz veya siz gerek

gördü¤ünüzde bu konular›n uzman› olan GGZ/Riagg  denilen ‘ Ruh sa¤-

l›¤› ve hastal›klar› merkezi’ ne yollanman›z› sa¤layabilir ve buradaki uz-

manlardan gerekli yard›m› alabilirsiniz. Sizlere sunulan bu kitapç›klardan

iyi bir flekilde yararlanman›z›, sa¤l›¤›n›z› daha iyi koruma ve geri kazan-

man›z› dileriz.

Murat Can, Psikoterapist

GGZ Midden Brabant Tilburg

Nisan 2003
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Depresyon  günümüzde en çok rastlanan  ruhsal rahats›zl›klardan bir

tanesidir. Kelime anlam› olarak  ruhsal çökkünlük ve çöküntü anlam›na

gelmektedir ve belirli bir durum veya düzeyden geriye do¤ru gidifli ifade

eder. Depresyonun anlat›lmas› için : üzgün, s›k›nt›l›, kederli ve mutsuz gi-

bi baz›  kelimeler kullan›l›r. Bu anlamda depresyon duygu durumundaki

bir bozukluktur.

‹çinde bulunulan zamandaki sanayileflmenin ve flehirleflmenin getirdi-

¤i afl›r› rekabet, yüksek tempoda çal›flma zorunlulu¤u, duygusal ba¤ ve

iliflkilerin azalmas›, sürekli olarak daha çok fleye sahip olmak iste¤i ve tut-

kusu depresyonu neredeyse günlük yaflant›m›z›n zorunlu bir parças› hali-

ne getirmifltir. Depresyon  çocuk, genç, yetiflkin ve yafll› yada kad›n veya

erkek herkeste  ve her yerde görülebilir. Hafif, orta veya a¤›r fliddette ola-

bilir. Bazen d›flar›dan da farkedilirken bazende gizliden gizliye yaflan›r. Ki-

mileri hakl› veya haks›z kendilerinin depresyonda oldu¤undan söz eder-

ken, kimileride depresyon geçirmelerine ra¤men onun fark›nda olmayabi-

lirler. Bu kitapç›kta ayr›nt›l› olarak depresyondan söz edilecektir. Ancak

buna geçmeden depresyonun kardefli say›labilecek bir baflka tür rahats›z-

l›¤a çok k›sa olarak de¤inmek istiyoruz. Depresyon gibi duygu rahats›zl›-

¤› olan ve tamamen depresyonun karfl› ucunu oluflturan bu rahats›zl›¤›n

ad› Manidir. Temel özelli¤i afl›r› nefle, sevinç, flen-flakrakl›k veya k›zg›nl›k

ve öfkelilik olan Manide ayr›ca flu belirtiler vard›r: Hareketlerde, konufl-

mada, mimik ve jestlerde bir art›fl söz konusudur. Kifli de¤iflik konular

aras›nda de¤iflik ça¤r›fl›mlar kurar ve düflüncelerde bir da¤›n›kl›k söz ko-

nusudur. Genelde kiflide büyüklük düflünce ve sabuklamalar›n›n olabile-

ce¤i benlik de¤erinde art›fl vard›r. Dikkatte azalma ve da¤›lma olur. Uyku

düzeni bozulmufl ve cinsel isteklerde bir art›fl söz konusudur. Kiflinin bu

durumu bir çeflit nöbetler halinde gelir. Genelde bu nöbetler 2 ile 4 ay

aras› sürer. Tabiki kifliden kifliye de¤iflik olabilecek olan bu durum baz›la-

DEPRESYON fi‹KAYETLER‹
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r›nda haftada bir gelebilece¤i gibi baz›lar›nda 1 y›ll›kta olabilir. Unutul-

mamas› gereken çok önemli bir durum da kiflinin nöbetler halinde dep-

ressif  ve bir süre sonrada manik olabilece¤idir.

Evet flimdi bafl konumuz olan depresyonla devam edece¤iz. Önce dep-

resyonun 20 belirtisinden sözedece¤iz. Siz  anlatt›¤›m›z her belirtinin siz-

de olup olmad›¤›na 1 ile 3 aras›nda bir puan/not vererek sizdeki

depresyonun fliddetini de bulabilirsiniz. E¤er  anlat›lan belirtinin ço¤un-

lu¤u sizde varsa o zaman ona 3 puan verebilirsiniz. E¤er belirtilerin baz›-

lar› var baz›lar› yoksa  o zaman 2 puan vereceksiniz ve belirtiler sizde ne-

redeyse hiç yoksa o zamanda 1 puan vereceksiniz. 

Belirti 1: Genel (ruhsal) çökkünlük hali

2: Hüzünlülük/Üzüntülülük hali ve a¤lama iste¤i

3: Al›nganl›k

4: Yaflamdan zevk alamamak ve intihar düflüncesi

5: Bitkinlik, yorgunluk  ve genel isteksizlik hali

6: Cinsel istek ve enerjinin azalmas› durumu

7: Umutsuzluk ve çaresizlik

8: Suçluluk hissi , de¤ersizlik duygu ve düflünceleri

9: Gerginlik ve korku hali

10: Sa¤l›k durumu ve vucudun iflleyifli hakk›nda endifleli olma

11: Zaman geçirmede sorunlar

12: Duygular›n körelmesi, hislerini kaybetmek

13: Kara kara düflünmek ve kafa yormak

14: Karar verememek ve çeliflkili olmak

15: Düflünebilmede, haf›zada ve konsantre olmada zorluklar

16: Beden kondisyonunda zay›fl›k ve geriye gidifl

17: Günlük ruhsal durumda inifl(kötüye gidifl)

ve ç›k›fllar(iyileflmeler)

18: Uyku sorunlar›

19: ‹fltahla ilgili sorunlar

20: Bedensel flikayetler

fiimdi bu belirtiler hakk›nda biraz daha ayr›nt›l› bilgiler verece¤iz.

Birinci belirti: Genel (ruhsal)çökkünlük hali: Bu durumda kiflide

genel bir depressiflik hali söz konusudur. Karamsarl›k ve kendine güven-
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meme vard›r. Kifli her fleyi karamsar bir bak›fl aç›s›ndan görür ve genel bir

huzursuzluk yaflar. Hayat›n tad›, tuzu yok gibidir. Bu belirti di¤er bütün

belirtilerde de kendini gösterir. 

fiimdi siz sizde de bu belirtinin olup olmad›¤›n› saptay›p ona 1 ile 3

aras›nda bir puan verin.

1- Belirti yok (  )

2- Belirtinin bir k›sm› var (  )

3- Belirtinin hepsi var (  ) 

‹kinci belirti: Hüzünlülük/üzüntülülük hali ve a¤lama iste¤idir:

Kifli bir fleyin kötü ve olumsuz taraflar›n› görür. Bu durumda  kifli sanki

gülme ve neflelenme özelliklerini kaybetmifl gibidir. Kifli böylece baflkala-

r›yla çat›flma ve huzursuzluk ç›karma e¤ilimine de girebilir. Sadece kendi-

sini de¤il çevresindeki di¤er kiflileri de istemeden üzme ve huzursuzluk ç›-

karma davran›fl› gösterir. 

fiimdi siz sizde de bu durumun olup olmad›¤›n› saptay›p ona 1 ile 3

aras›nda bir not verin.

1- Belirti yok (  )

2- Belirtinin bir k›sm› var (  )

3- Belirtinin hepsi var (  ) 

Üçüncü belirti: Al›nganl›kt›r: Depresyon geçiren kifli genelde al›n-

gand›r. Çok kolayca sözleri ve söylenenleri yanl›fl anlay›p yanl›fl yorumla-

yabilir. Konu ve konuflulanlar› üzerine çekebilir. Böylece sinirli bir flekil-

de gereksiz  baz› tepkiler koyabilirler. Baflkalar›n› kolayca ve de haks›z ye-

re suçluyabildikleri için onlar› kendilerinden b›kt›r›rlar.

fiimdi siz sizde de bu durumun olup olmad›¤›n› saptay›p ona 1 ile 3

aras›nda bir not verin. 

1- Belirti yok (  )

2- Belirtinin bir k›sm› var (  )

3- Belirtinin hepsi var (  ) 

Dördüncü belirti: Yaflamdan zevk alamamak ve intihar düflüncele-

ri: Bu depresyonun en önemli belirtilerinden bir tanesidir. Kifli neredey-

se hiç bir fleyden zevk alamaz olmufltur. Önceleri sevdi¤i, hoflland›¤› fley-
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ler art›k ona zevk veremez olmufltur. Deyim yerindeyse duygusuzlaflm›fl

gibidir ve kendini bir robot gibi hissedebilir. Bunun yan›nda kifli yak›n

çevresindeki fleylere de ilgi gösteremez olmufltur ve ço¤u zaman onlara

yük oldu¤unuda düflünmeye bafllam›flt›r. Böylece kiflinin sosyal iliflkileri-

de  olumsuz yönde etkilenir. Bu belirtilerin uzun sürmesi  ve artmas› du-

rumlar›nda kifli giderek artan oranlarda intihar› düflünmeye bafllayabilir.

Böylece de hem kendini hemde baflkalar›n› kurtarmak istedi¤ini söyler.

Onlar için yaflam›n bir anlam ve önemi kalmam›fl gibidir. Hatta bu flekil-

de yaflamay› Allah›n kendilerine verdi¤i bir ceza gibi görenler de vard›r.

Kifli kendini açmaz ve ç›kmazda hissetti¤inden ve olaylar›n kötü taraflar›-

n› gördü¤ünden dolay›, bu kiflinin içine kapanmas›na ve yaflamdan zevk

alamamas›na ve intihar düflüncelerine bazende intihar giriflimlerine sebep

olabilir. Bu durum uzun sürüyorsa ve kifli bu düflüncelerden kendini kur-

tarmakta zorlan›yorsa en k›sa zamanda bir doktorla görüflmesinde büyük

yarar ve zorunluluk vard›r.

fiimdi siz sizde bu durumun nederecede oldu¤unu 1 ile 3 aras›nda bir

not vererek saptay›n›z.

1- Belirti yok (  )

2- Belirtinin bir k›sm› var (  )

3- Belirtinin hepsi var (  ) 

Beflinci belirti: Bitkinlik, yorgunluk hali ve can›n›n hiç bir fley is-

tememesi: Bu belirtiye sahip olan kifliler sabah kalkma aflamas›ndan iti-

baren kendilerini bitkin, yorgun ve halsiz hissederler. Sanki enerjileri da-

ha o andan itibaren bitmifl gibidir. Akflama nas›l ulaflaca¤›m diye düflü-

nürler. Bu yorgunluk hali uzun sürer ve neredeyse hiç bir nedeni yok gi-

bidir. Kifli hiç bir ifl yapmazsa da kendini yorgun ve bitkin hisseder. Kü-

çük iflleri yapmak bile zor gelir. Sevdi¤i iflleri bile yapmak istemezler. Bafl-

lad›¤› iflleri bitiremezler. Güç ve takatlar› kalmam›fl gibidir. Uzun bir sü-

re otursalar veya  uyusalar bile kendilerini tam olarak dinlenmifl olarak

hissedemezler. Bu durumun bir sonucu olarak kifli pasif bir hal al›r ve gi-

derek artan oranlarda kendi içine kapan›r. Sosyal iliflkilerden kaçar, kaç›-

n›r ve uzun dönemde kendine bile zaman harcamak istemez. Kifli zorun-

lu yapmas› gereken iflleri bile yapmak istemez veya bin bir güçlükle  ya-

par.
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fiimdi siz sizde bu durumun ne derecede oldu¤unu saptay›p ona 1 ile

3 aras›nda bir not veriniz.

1- Belirti yok (  )

2- Belirtinin bir k›sm› var (  )

3- Belirtinin hepsi var (  ) 

Alt›nc› belirti: Cinsel istek ve enerjinin azalmas› durumudur: Dep-

resyon geçiren kifli giderek artan oranda cinsel isteksizlik duymaktad›r.

Daha önceki  belirtilerin bir devam› olarak kifli can› istese bile cinsel zevk

alamamaktad›r. Cinsel fonksiyonlar› yerine getirmek giderek zorlaflmak-

tad›r. Olsa bile zevk alamamaktad›r. Cinsel uyar›lma, boflalma zorlaflmak-

tad›r. Bu durumda kifli kendini yetersiz görüp çeflitli komplekslere

yakalanabilir. Bu konular› kimseyle konuflamad›klar› ve kafalar›n› devam-

l› bu konuya takt›klar› için  durum daha da kötüye gidebilir. Bu konu gi-

derek efller aras› iliflkiyi de olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Kifliler

haks›z yere kendilerini veya efllerini suçlayabilmektedirler. Bir çok kifli bu

durumlarda doktor doktor  gezerek sadece bu sorunlar›na çare aramakta-

d›rlar. Durumun depresyondan geldi¤ini yani ruhsal-psikolojik oldu¤unu

bilmemekte veya kabul etmek istememektedirler.

Bu belirtide unutulmamas› gereken önemli bir fley de, depresyonun di-

¤er baz› belirtilerinde de olabilece¤i gibi baz› durumlarda cinsel istekde

azalma yerine bir art›fl ta olabilmektedir. Ancak art›fl olsa bile bu zevkli ve

hofl bir art›fl de¤ildir. Bu durumlarda kifli genelde zevk alamadan o iflleri

yapmaktad›r.

fiimdi siz sizdeki bu durumun nas›l oldu¤unu saptay›p ona 1 ile 3 ara-

s›nda bir not veriniz.

1- Belirti yok (  )

2- Belirtinin bir k›sm› var (  )

3- Belirtinin hepsi var (  ) 

Yedinci belirti: Umutsuzluk ve çaresizlik: Depresyondaki kifli ken-

dine ve gelece¤ine yönelik  umutlar›n› kaybetmifl gibidir. Sadece  mutsuz,

karamsar, yorgun, bitkin  de¤il ayn› zamanda umutsuz ve çaresiz gibidir-

ler. Tüm ac› ve eziyetlerin sonsuza de¤in  sürece¤i  gibi bir  beklentileri

olur. Asl›nda bu olmasa da böyle hissederler. Kendilerini küçük,  baflkas›-

na  ba¤›ml› hissedip, iyilefleceklerine ve tekrar durumlar›n›n düzelecekle-
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rine pek inanmamaktad›rlar. Böylece kendilerini bir açmaz daireye bir k›-

s›r döngüye sokarlar. Hayattan zevk alamama ve yaflam enerjisinin azal-

mas›yla birlikte bu daire içinde dönüp dururlar. 

fiimdi siz bu belirtinin sizde olup olmad›¤›n› belirleyip, 1 ile 3 aras›n-

da bir not veriniz.  

1- Belirti yok (  )

2- Belirtinin bir k›sm› var (  )

3- Belirtinin hepsi var (  ) 

Sekizinci belirti: Suçluluk hissi ve de¤ersizlik duygular›: Depres-

yonlu hastalar kat›, hoflgörüsüz ve sert biçimde kendilerini devaml› eleflti-

rir ve suçlarlar. Kendini elefltirme ve suçlama depresyonun temel  belirti-

lerinin birisidir. Kifli çevresindeki insanlar›n yard›m ve desteklerine ra¤-

men hala iyileflemedi¤ini hissettikçe de bu duygular daha da artar. Bu

duygu ve düflünceler geçmiflte hatta y›llar önce yapt›klar› veya yapamad›k-

lar› fleylerle de ilgili olabilir. Bu anlamda baz› kifliler depresyonu kendile-

rine verilmifl, hak ettikleri bir ceza olarak da düflünebilirler. Suçluluk his

ve düflünceleri yan›nda depresyonlu kifliler kendileri hakk›nda bir çok de-

¤ersizlik duygular›na sahiptirler. Kifli kendini küçük de¤erlendirip, beden-

sel, ruhsal, toplumsal aç›lardan beceriksiz, ifle yaramaz, hiç bir zaman da

düzelmeyecek bir insan gibi görür. Kendi bedeni ve d›fl görünüflüyle  ilgi-

li olumsuz bir tak›m düflünceleri vard›r. D›fl görünümünün, yüzünün çir-

kinleflti¤ine, biçimsiz, fliflman yada zay›f oldu¤una, hastal›kl› bir görünü-

mü oldu¤una inan›r. Aynada kendisine bak›nca yüzünün, gözünün canl›-

l›¤›n›n kayboldu¤unu, renginin soldu¤unu, yüzündeki çizgilerin derinlefl-

ti¤ini görür gibi olur. Ayn› flekilde ruhsal ve toplumsal  durumuyla ilgili

buna benzer  duygu ve düflünceleri onlar›n var olan güçlerinin, iyiliklerin,

güçlü taraflar›n›n giderek unutulmas›na ve kiflinin depresyon açmaz›na

daha da girmesine yol açar. Kiflinin kendine olan güveni, sayg›s› ve inan-

c› azal›r. Buda umutsuzlu¤unun daha da artmas›na yol açar. 

fiimdi siz bu belirtinin sizde nas›l oldu¤unu saptay›p ona 1 ile 3 ara-

s›nda bir not veriniz.

1- Belirti yok (  )

2- Belirtinin bir k›sm› var (  )

3- Belirtinin hepsi var (  ) 
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Dokuzuncu belirti: Gerginlik ve korku halidir: Sinirsel gerginlik ve

depresyon bir birlerine çok yak›n rahats›zl›klard›r. Üstelik bu rahats›zl›k-

lardaki belirtilerin ço¤u ikisinde de görülmektedir. Bunlara örnek olarak

flunlar verilebilir: Kara kara düflünme, uyku sorunlar›, al›nganl›k, a¤r›lar,

yorgunluk, halsizlik ve benzerleri. O nedenle kiflideki gerginlik depresyo-

nun önüne geçerek gerçek depresyonun görülmemesine, fark edilmeme-

sine yol açabilir. Gerginlik ruhsal boyutta oldu¤u gibi bedensel boyutta da

olabilir. Bunlar do¤al olarak bir birini pekifltirirler.

Korku, her nekadar bafll› bafl›na önemli bir ruhsal rahats›zl›klar s›n›f›-

n› oluflturuyorsa da depresyonlu kiflilerde, nedeni genelde bilinmeyen bir

korku durumu söz konusudur. Gerginlik ve korku belirtilerinin  birlikte

görüldü¤ü bir belirti türüde Hiperventilasyon denilen nefesin h›zl› ve yü-

zeysel olarak al›n›p verilmesidir. Bu rahats›zl›klar kendilerini hem ruhsal

hemde bedensel olarak hissettirir. Bu durumda kiflide ciddi korku ve ger-

ginlikler oluflur  ki buda pani¤e yol açabilir.

fiimdi siz bu belirtilerin sizde olup olmad›¤›na bir bak›n ve onlara 1 ile

3 aras›nda bir not verin. 

1- Belirti yok (  )

2- Belirtinin bir k›sm› var (  )

3- Belirtinin hepsi var (  ) 

Onuncu belirti: Vucudun iflleyifli ve sa¤l›¤› hakk›nda endiflelilik

halidir: Hipokondri de denilen bu belirtide kifli vucudu hakk›nda norma-

lin üstünde ilgili ve kayg›l›d›r. Kifli ciddi  bir  hastal›¤›n›n oldu¤una veya

yak›nda olaca¤›na kesin inanm›fl gibidir. Bunun temelinde vucuduyla il-

gili bir tak›m korkular yatmaktad›r. Do¤al olarak bu gerçek d›fl› bir kor-

kudur ve yap›lan araflt›rma ve incelemeler zaten bu kiflide herhangi bir be-

densel rahats›zl›k olmad›¤› defalarca tekrarlanm›flt›r. Kiflinin korkusu vu-

cudunun tümüne yönelik olabilece¤i gibi, baz› organlar›n iflleyifline, örne-

¤in kalp, beyin, ci¤er ve benzeri organlarla, iliflkili de olabilir.

fiimdi  hastal›k hastas› da denilen bu belirtinin sizde nekadar oldu¤u-

nu saptay›n›z ve buna 1 ile 3 aras›nda bir not veriniz. 

1- Belirti yok (  )

2- Belirtinin bir k›sm› var (  )

3- Belirtinin hepsi var (  ) 
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Onbirinci belirti: Zaman kavram›yla ilgili olup kiflinin zaman

kavram›n›n de¤iflti¤ini gösterir: Depresyonlu kifli için genelde zaman

hiç geçmek bilmez. Kifli s›k›l›r, patlar ama ne yapaca¤›n› bir türlü bilemez.

Özellikle de geçmiflteki iyi günlerini, dinçli¤ini ve o zamanlar zaman›n

h›zl› bir flekilde geçti¤ini düflündükçe, kifli flimdiki durumuna bir anlam

veremez olur. Bu anlamda kiflide gelece¤e yönelik hiç bir umut, beklenti

ve azim de kalm›yabilir. Onlar için bugün yüzy›l gibi sürece¤e benzerken,

yar›n yok gibidir ve o nedenlede kifli bol bol geçmifle dal›p gider. Üstelik

kiflinin daha önceden gelifltirdi¤i hobileri veya bofl zamanlar›n› aktif ola-

rak  de¤erlendirme  u¤rafllar› yok ise bu belirtinin artma ihtimali yüksek

olacakt›r.

fiimdi siz  bu belirtinin sizde ne kadar oldu¤unu tesbit edip 1 ile 3 ara-

s›nda bir not veriniz.

1- Belirti yok (  )

2- Belirtinin bir k›sm› var (  )

3- Belirtinin hepsi var (  ) 

Onikinci belirti:Duygusuzlaflmak, hislerini kaybetmektir: Depres-

yonda kiflinin duygulardan kaçar gibi bir hali vard›r. Kifli duygular›n›n bir

k›sm›n› veya tamam›n› kaybetmifl, duygusuzlaflm›fl gibidir. Kiflide duygu-

sal olarak bir donukluk söz konusudur. Kifli etraf›ndakilere, olup bitenle-

re karfl› his gösteremedi¤inden yak›n›r. Bu anlamda baflkalar›n›n duygula-

r›n› hissetme ve paylaflmada bir tak›m sorular› olaca¤› için baflkalar›n›n

hakl› veya haks›z elefltirilerine maruz kalabilirler.

fiimdi siz bu belirtinin sizde ne kadar olup olmad›¤›n› saptamak için 1

ile 3 aras›nda bir not veriniz.

1- Belirti yok (  )

2- Belirtinin bir k›sm› var (  )

3- Belirtinin hepsi var (  ) 

Onüçüncü belirti: Kara kara düflünmek ve kafa yormakt›r: Kifli bir

çok konuda ve bu konular›n nedenleri-niçinleri konusunda uzun uzun

kafa yorar. Elinde olmadan s›k s›k ve kara kara düflünür. Kifli niçin böyle

güçsüz, huzursuz, umutsuz yani depressif oldu¤unu düflünür. Kendisinin

böyle düflünmesini engelleyemez. Gelmiflteki-geçmiflteki hiç te önemli ol-
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mayan konular› hat›rlar ve onlara uzun uzun kafa yorar. Daha çok olum-

suz konulara dikkat etti¤inden dolay› kifli depresyonun asl›nda kal›c› ol-

mas›na yard›mc› olmufl olur. Depresyonlu oldu¤u sürece de ifllerin olum-

suz yanlar›n› görmeye ve onlarla u¤raflmaya devam ederek kendisini

olumsuz düflünce açmaz dairesine sokar.

fiimdi siz bu belirtilerin sizde ne kadar oldu¤unu 1 ile 3 aras›nda bir

not vererek belirleyiniz.

1- Belirti yok (  )

2- Belirtinin bir k›sm› var (  )

3- Belirtinin hepsi var (  ) 

Ondördüncü belirti: Çeliflkili olmak ve karar verememektir: Dep-

resyonlu kifliler karar vermekte zorluk çeker ve uzun süre karars›zl›k için-

de bocalarlar. Bu kifliler daha önce kolay ve rahat karar verdikleri durum-

larda bile uzun uzun düflünürler. Eksik, hatal› karar vermekten korkarlar.

Bu anlamda baflkalar›n›n onlara yard›mc› olmalar›n› beklerler. Onlar›n bu

durumu çevredeki kifliler taraf›ndan da fark edilir. Kiflinin kendine olan

güveni de azald›¤› için verdi¤i ve verece¤i kararlar›n ne derece do¤ru,

mant›kl› ve yerinde oldu¤undan kuflkuludurlar.

fiimdi siz sizdeki bu belirtinin ne derecede oldu¤unu 1 ile 3 aras›nda

bir not vererek belirleyiniz.

1- Belirti yok (  )

2- Belirtinin bir k›sm› var (  )

3- Belirtinin hepsi var (  ) 

Onbeflinci belirti: Konsantre olmada, haf›zada ve düflünebilmede

zorluklard›r: Depresyonun bu belirtisine sahip olan kifliler düflüncelerini

belli konularda yo¤unlaflt›rabilmede zorluk çekerler. Bu kifliler dikkatleri-

nin da¤›ld›¤›ndan ve dikkatlerini toparlayamad›klar›ndan yak›n›rlar. Kifli-

nin dikkatini toplama yetene¤i giderek azal›r, hat›rlamada zorluklar ve

unutkanl›klar ortaya ç›kar. Kifli bir çok fleyi unutmaya bafllar ve giderek

daha da dalg›n olur. Bunun sonucu olarakta düflüncelerin da¤›lmas› söz

konusu olur. Kifli vucutsal olarak baflka insanlar aras›nda olsa bile ruhsal

olarak yok gibidir, ak›llar› baflka yerlerdedir. Konuflmalar› takip etmekte

zorluk çekerler. A¤›r ve gecikmeli tepkiler verirler. Bu durum kiflinin ko-
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nuflmalar›na bile yans›r ve yavafl, çekingen ve sinirli bir ses tonu ile konu-

flurlar. Kifli ne söyleyece¤ini bilmedi¤i için susmay› tercih eder.

Bazan da kiflinin düflüncelerinin içeri¤inde çok yanl›fll›klar, dengesiz-

likler, anlama ve yorumlama hatalar› söz konusudur. Kifliler bellek hata-

lar›ndan dolay› bazan bu kiflilerin erken bunad›¤›n› düflünürler. Düflünce-

lerde bazen de sapmalar, sabuklamalar yani hezeyanlar oluflabilir.

fiimdi siz bu belirtilerin sizde ne kadar›n›n oldu¤unu 1 ile 3 aras›nda

bir not ile belirleyiniz.

1- Belirti yok (  )

2- Belirtinin bir k›sm› var (  )

3- Belirtinin hepsi var (  ) 

Onalt›nc› belirti: Bedensel hareketlerde zay›fl›k ve gerilemektir:

Bu anlamda  sadece kiflinin düflünce biçimlerinde de¤il hareket ve davra-

n›fllar›nda da bir yavafll›k söz konusudur. Kifli uzun süre ayn› flekilde du-

rur. Neredeyse hareket etmiyor gibidir. Bunun do¤al olarak en büyük ne-

denlerinden birisi kiflinin cans›zl›¤› ve enerji yoklu¤udur. Hareketler tele-

vizyondaki yavafl çekimler gibidir. Baz› kiflilerde bu belirtiler kendini ha-

reket rahats›zl›¤› ve huzursuzlu¤u ile gösterir. Kifli anlams›z bir flekilde de-

vaml› bir fleylerle u¤rafl›yor gibidir. Kifli sakin sakin oturamaz, sallan›r, el,

ayak ve bacaklar›n› sallar, el ve parmaklar›yla oynar. Bu durum kiflinin

sosyal ortamlarda olumsuz dikkat çekmesine de  yol açar.

fiimdi siz bu belirtinin sizde ne derecede oldu¤unu 1 ile 3 aras›nda bir

not ile belirleyiniz.

1- Belirti yok (  )

2- Belirtinin bir k›sm› var (  )

3- Belirtinin hepsi var (  ) 

Onyedinci belirti: Kiflinin günlük ruhsal durumundaki inifl(kötü-

leflmeler) ve ç›k›fllar(iyileflmeler)d›r: Kiflinin geneldeki durumu huzur-

suz, rahats›z, üzüntülü yani depressif olmas›na ra¤men kiflinin bu duru-

munda da bir gün içinde baz› de¤ifliklikler söz konusudur. Genelde kifli-

ler sabah kalkt›klar›nda daha çok rahats›z ve huzursuzdurlar. Kifli akflama

kadar nas›l zaman geçirece¤i konusunda kara kara düflünür. Sabahki bu

zorluk ö¤leden sonra yada akflama do¤ru azal›yor gibidir ve kifli kendini
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biraz daha iyi hissedebilir. Baz› kiflilerde bu durum tam tersi olup, kifli

kendisini sabah daha iyi hissedebilir.

fiimdi siz bu belirtinin sizde nas›l oldu¤unu belirleyip durumunuza 1

ile 3 aras›nda bir not verin.

1- Belirti yok (  )

2- Belirtinin bir k›sm› var (  )

3- Belirtinin hepsi var (  ) 

Onsekizinci belirti: Uyku sorunlar›d›r: Uyku sorunu depresyonun

önemli belirtilerinden bir tanesidir. Bu uykuya dalarken zorluklar›n olma-

s› anlam›na gelebilece¤i gibi bazanda  uykunun devam› konusunda sorun-

lar› kapsayabilir. Kifli bir kaç saat arka arkaya uyumakta zorluk çeker. S›k

s›k uyan›r. Baz›lar› bir kaç saat uyur ancak sabah çok erken uyan›r ve bir

daha uyuyamaz. Ayr›ca uykunun içeri¤i yani kaliteside  de¤iflmifltir. Kifli

uyusa bile uykudan zevk alamaz ve uyan›nca hiç uyumam›fl gibi hissede-

bilir. Kifli halsiz ve yorgundur. Uykuda korkunç rüyalar görmeye de s›k

s›k rastlan›r. Gece uyuyamayan bir çok kifli gündüz uyumak durumunda

olur ve böylece gece-gündüz ritmini bozarak beden saatinin çal›flmas›n›

olumsuz olarak etkiler. Ayr›ca gündüz uyudu¤u için de gece uykusu daha

da bozulur ve deyim yerindeyse kifli yeni bir açmaz daireye düfler. Bu ara-

da verebilece¤imiz bir tavsiye kifli asl›nda ne yap›p edip gündüz uyuma-

mal›d›r. Gündüz bir saatlik uyku gece dört- befl saate patlayabilir.

Yine daha önce anlat›lan baz› belirtilerde de oldu¤u gibi uyku sorunu

baz› kiflilerde kendini tamamen farkl› bir flekilde gösterir ve depresyonlu

baz› kifliler çok uyurlar, devaml› uykulu ve uyufluk olabilirler. Bu durum

da bir depresyon belirtisi oldu¤u için fazla uyusa bile kifli kendini uyku-

sunu alm›fl, rahat, huzurlu ve enerjik hissedemez.

fiimdi siz bu belirtinin sizde olup olmad›¤›n› 1 ile 3 aras›nda bir not

vererek belirleyin.

1- Belirti yok (  )

2- Belirtinin bir k›sm› var (  )

3- Belirtinin hepsi var (  ) 

Ondokuzuncu belirti: ‹fltahla ilgili sorunlar› kapsar: Yemek ifltah›-

n›n azalmas› ve kilo kayb› depresyonun en hayati belirtilerinden bir tane-
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sidir. Kiflinin can› yemek istemez ve yese  bile ondan bir zevk alamaz.

Özellikle a¤›z kurumas› yemekten zevk almay› engeller. Bazan ifl olsun di-

ye yerler. Yemek genelde tats›z ve yavan gelir. Kifli devaml› kilo kaybetti-

¤i için  d›fl görünüflünde de bir geriye gidifl söz konusudur. Kifli canl› can-

l› görünmez. Kifli d›fl görünüflünün veya  yüzünün bozuldu¤una, çirkin-

leflti¤ine inan›r. Kifli kendini biçimsiz, fliflman yada zay›f ve hastal›kl› his-

sedebilir.

Öte yandan ayn› di¤er baz› belirtilerde de oldu¤u gibi, baz› kiflilerde

bu durum tam tersi olup kiflide afl›r› bir yeme arzusu ve davran›fl› vard›r.

Kifli tat alamazsa da devaml› yer, at›flt›r›r. Do¤al olarak da kiflinin kilosun-

da önemli art›fllar görülür. Yemekle ilgili bu sorunlarda  ishal veya kab›z-

l›k s›k s›k görülen belirtilerdir.

fiimdi siz sizde ifltah sorununun ne derecede oldu¤unu 1 ile 3 aras›nda

bir rakamla belirleyiniz.

1- Belirti yok (  )

2- Belirtinin bir k›sm› var (  )

3- Belirtinin hepsi var (  ) 

Yirminci belirti: Bedensel flikayetlerdir: Kiflinin bedeniyle ilgili baz›

rahats›zl›klar› veya bedeninde baz› flikayetleri vard›r. Vucut a¤r›lar› en s›k

rastlanan belirtidir. Kiflinin de¤iflik yerleri a¤r›r. Ayr›ca kiflide halsizlik ve

yorgunfluk rahats›zl›klar› vard›r. Araflt›rma ve incelemeler bu rahats›zl›klar

için do¤ru dürüst bir neden bulamamaktad›r. A¤›z kurumas›, küçük ve

büyük abdestle ilgili sorunlar ve kad›nlarda bazen adet görmeyle ilgili so-

runlar da depresyonun bir parças› olarak ortaya ç›kabilir.

fiimdi siz bu belirtinin sizde ne derecede oldu¤unu 1 ile 3 aras›nda bir

notla belirleyiniz.

1- Belirti yok (  )

2- Belirtinin bir k›sm› var (  )

3- Belirtinin hepsi var (  ) 

De¤erlendirme:

Depresyonun yirmi belirtisi burada bitmektedir. E¤er flu ana kadar bü-

tün belirtilere bir not verdiyseniz bunlar› biraz sonra toplayarak sizdeki

depresyonun fliddetini belirlemeye çal›flabilirsiniz.  Yirmi belirtiye verdi¤i-
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niz toplam not 1 ile 20 aras›nda ise kayg›lanacak hiç bir durum yok gibi-

dir ve baz› ufak tefek belirtilerin zamanla geçece¤i beklenir ve buradaki

bilgiler size yeterli olabilir. Puan›n›z 21 ile 35 aras› ise sizde baz› önemli

say›labilecek depresyon belirtileri veya depresyon bafllang›c› söz konusu-

dur. Puan›n›z 36 ile 50 aras› ise o zaman sizde ortan›n üzerinde depres-

yon var demektir ve bir uzmanla görüflmenizde önemli yarar vard›r. Not-

lar›n›z›n 51 ile 60 aras›nda olmas› sizde ciddi depresyon oldu¤u anlam›na

gelir ve en k›sa zamanda bir uzmandan yard›m alma zorunlulu¤u vard›r.

Ancak bu konularla ilgili önemli bir hat›rlatma da da bulunmak istiyoruz.

Belirtilere verdi¤iniz notlar dan daha da önemlisi sizin kendinizi nas›l his-

setti¤inizdir. Notlar›n›z düflük olabilir ama siz kendinizi depresyonlu  his-

sedebilirsiniz. Do¤al olarak o zaman da bir uzmana, ev doktorunuza da-

n›flman›zda yarar vard›r.

Afla¤›da Depresyonun nedenleri konusuna de¤inilecektir. Onun ne-

denlerini bilmek ondan kurtulmada size çok yard›mc› olacakt›r o neden-

le dikkatle okumaya devam ediniz.

DEPRESYONUN NEDENLER‹

Depresyonun ortaya ç›k›fl›nda çeflitli nedenler rol oynar. Bunlar› 4 s›-

n›fta toplayabiliriz:

Birinci s›n›f Biyolojik nedenler ve beden kimyas›ndaki de¤ifliklikler:

Soyaçekim, guat›r bezinden kaynaklanan baz› rahats›zl›klar, zehirlenme-

ler, zararl› maddeler, yanl›fl ilaç kullan›m› gibi nedenler bu s›n›fa girerler.

Bu tür nedenlerle oluflan depresyona organik depresyon da denir.

Ayr›ca beynin çal›flmas›ndaki baz› bozukluklarda bu s›n›fa girer. Buna

örnek olarak beyindeki sinir hücrelerinin bilgi al›fl veriflindeki bozukluk-

lar  verilebilir. Buna da endojen yani içsel depresyon denir.

‹kinci s›n›fa Psikolojik  veya kiflinin kiflilik ve karakter yap›s›yla ilgili

faktörler girer: Kiflinin do¤umdan sonra geliflim ve büyümesini sürdürür-

ken zamanla kiflili¤i de yavafl yavafl oluflmaya bafllar. Kifli böylece ba¤›ml›,

ba¤›ms›z, dikkatli, çekingen, sald›rgan, korkak, kuflkulu, giriflken, kendi-

ni be¤enmifl, kapal› ve benzeri bir tak›m karakter özellikleri oluflturur. ‹fl-

te bu y›llar›n sonucu oluflan baz› karakter özellikleri kiflinin günün birin-
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de depresyona yakalanma ve yakalanm›flsa kurtulma sürecinde önemli bir

yere sahip olur.  Bu depresyona psikojen veya nörotik depresyon da de-

nir.

Üçüncü s›n›f faktörlere sosyal olaylar›n etkileri girer: Kifli baz› sosyal

olaylara depresyonla tepki verebilir. Örne¤in, bir çok kifli bir boflanma,

ölüm, ifl kayb› ve benzeri durumlardan sonra depresyona girebilir. Bunlar

genelde olumsuz olaylar olmakla beraber  bazende çok hofl, güzel bir olay

da  kifliyi depresyona sokabilir. Bu durumlarda oluflan depresyona reaktif

yani tepkisel depresyon denir. Bu depresyona kifliler sadece baz› olaylar-

dan dolay› de¤il bazende onu destekleyen ve ona yard›mc› olan kimsele-

rin olmamas› durumunda girebilir. Yani yaln›zl›k, desteksiz, sosyal payla-

fl›m olana¤› olmayan insanlar›n da bu tür depresyona tutulma ihtimali

yüksektir.

Dördüncü s›n›f Yukardaki faktörlerin kombinasyonu olarak ortaya

ç›kan nedenlerden oluflur. Bu durumda depresyonun birden çok nedeni

olabilir. Yani kifli irsi olarak  veya karakter olarak depresyona yatk›nd›r ve

bafl›na gelen  bir olaydan sonra da depresyona girer.

Yukar›da anlat›lan nedenlerin yan›nda  flimdide k›saca yafl dönümü

depresyonuna de¤inilecektir.

Yafl dönümü depresyonu: Genel olarak kad›nlarda 45 – 55 yafllar›n-

da ve erkeklerde de 55 – 65 yafl dilimleri aras›nda ortaya ç›kan bu depres-

yonda baflta cinsel hormonlar›n salg›lanmas›nda azalma ve iç salg› bezle-

rinin ifllevlerinde yavafllama oldu¤u belirtilmifltir. Bu bedensel nedenler

yan›nda baflka ruhsal ve toplumsal faktörlerinde  önemli rolü vard›r.

Yafl dönümü depresyonunda di¤er depresyonlarda görülen belirtiler ol-

makla birlikte kayg› durumu ön plandad›r. Kifli kayg›l› oldu¤u içinde afl›-

r› huzursuz ve kötümserdir. O nedenle intihar düflünceleri ve bazende gi-

riflimleri olabilir. Kiflinin bir baflka özelli¤ide alg› ve düflünce bozukluk ve

hezeyanlar›n›n olmas›d›r.

Depresyonun nedenlerinden söz ederken unutulmamas› gereken çok

önemli bir nokta da bu nedenlerin her zaman yüzde yüz bilinemeyece¤i-

dir. Bazen kifli görünürde bir neden olmazsa da depresyona tutulabilir.

Bu bilgilerden sonra siz sizdeki depresyonun  nerelerden kaynaklan›-

yor olabilece¤ini düflünmenizde yarar vard›r. Bu o nedenlerden ve depres-

yondan kurtulman›za yard›mc› olabilir.
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fiimdide depresyonda nelerin yap›labilece¤i konusuna de¤inilecektir.

DEPRESYONDA TEDAV‹

Depresyonun fliddetine göre çeflitli tedaviler önerilmektedir. Orta ve

üst düzeydeki  depresyonlarda genel olarak ilaç tedavisi  neredeyse zorun-

luluktur. O nedenle flimdi ilaç tedavisi hakk›nda k›sa bilgi verilecektir.

Depresyonun tedavisinde ilaç tedavisi önemli bir yer tutar. Bu du-

rumda verilen ilaçlara Anti- Depressan ilaçlar denir. Bu ilaçlar depresyon-

da bedensel, bitkisel sinir sistemi ile ilgili duygulan›m ve biliflsel alanlarda

ortaya ç›kan belirtileri  ya bütünüyle ortadan kald›r›r yada azalt›rlar. Yani

bu ilaçlar ruhsal çöküntüyü azalt›r, yok eder ve yaflama bir canl›l›k verir.

Anti depressan ilaçlar, al›nd›ktan bir süre sonra beynin de¤iflik  bölge-

lerinde bulunan al›c›lar üzerinde etkili olmaya bafllarlar. Bu ilaçlar›n bek-

lenen etkiyi gösterebilmeleri için  3 ile 6 hafta aras›nda düzenli olarak kul-

lan›lmas› gerekir. Ancak bu süre bitimine  do¤ru o ilac›n  kifliye yard›mc›

olup olmad›¤› iyi bir flekilde anlafl›labilir. Kifli bu tür ilaçlar› yavafl yavafl

artan dozlarla kullanmal› ve b›rakaca¤› zamanda yine do¤al olarak  dok-

tor kontrolünde yavafl yavafl azaltarak durdurmal›d›r.

Bu tür ilaçlar›n baz› ufak tefek yan etkileri olabilir. Bunlar›n bafl›nda

a¤›z kurumas›, bafl dönmesi, bulan›k görme, bulant› ve kusma e¤ilimi, ka-

b›zl›k, ishal, terleme, deride k›zarma, kalp at›fl ritminde bozukluklar ve id-

rar tutuklu¤u ve cinsel sorunlar gibi bedensel baz› belirtiler olabilir. Ayr›-

ca kiflide halsizlik, uykululuk veya uyuklama durumu, güçsüzlük, bunalt›

gibi baz› psikolojik belirtilerde oluflabilir.

Bu ilaçlar al›flkanl›k ve ba¤›ml›l›k yapmad›klar› için bunlar› düzenli

olarak ve doktorun önerdi¤i sürece kullanmaktan korkmamak gerekir.

Kifli kendi kafas›na göre ilaçlar› azalt›p veya art›rmamal›d›r veya kullan-

mamazl›k yapmamal›d›r. Düzenli olarak kullan›ld›ktan belli bir süre son-

ra yukar›da say›lan yan etkilerin ço¤u kaybolacakt›r.

Günümüzde her ne kadar uzmandan uzmana de¤iflsede bu ilaçlar›n

depresyon durumunda  genel olarak 6 ay kullan›lmas› önerilmektedir.

‹laç tedavisi depresyonlarda zorunlu olan ancak tek bafl›na yeterli ol-

mayan bir tedavidir. ‹laç tedavisinin konuflma gibi di¤er baz› yöntemler-

le de desteklenmesi gerekir.
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Çok önemli bir konuda kendinizinin bedensel ve sosyal durumunu-

zu iyilefltirmeye çal›flman›zd›r. Bu durumlardaki iyileflmeler ruhsal duru-

munuzu  çok olumlu yönde etkileyecektir. Bunun için beden konusunda

flunlara ekstra dikkat etmeniz gerekmektedir:

Bedensel kondisyonunuzu art›r›c› bir tak›m faaliyetler yapman›z gere-

kir. Ayr›ca dik bir durufl flekli, omuzlar kalk›k, ayaklar› güçlü bir flekilde

yere basan bir duruma gelmek gerek. Gevflek ve sark›k bir flekilde durufl

ekstra yorgunlu¤a, vücut a¤r›lar›na, vücudun yanl›fl ve e¤ri flekillenmesine

yol açabilir. 

Ayr›ca vücudumuzun temposuna, kaslar›n gergin olup olmad›¤›na,

konuflma biçim ve temponuza da dikkat edin. Bunlar›nda olumsuz olarak

etkilenmesine f›rsat vermeyiniz.

Gündelik yaflant›n›zda baz› de¤ifliklikler yapman›zda büyük yararlar

vard›r. Bunun için önce yo¤un ifl ve yaflam temposu aras›nda ara s›ra kü-

çük te olsa molalar verin ve mümkün oldu¤u kadar önceden ne zaman

mola verece¤inizi belirleyin ve ondan da kolay kolay vaz geçmeyin. Bu

molalar, dakikal›k, saatlik veya günlük süreler içinde olabilir. Molalar

akünün yeniden dolmas›na ve flarj etmesine benzer o nedenle bu konuda

tutarl› olup, bunu bir al›flkanl›k haline getirin.

Ayr›ca gündelik yaflam› yeniden planlamak ta çok önemlidir. Onun

için flu konulara daha çok dikkat etmeniz önerilir:

- Her fleyden önce size önerimiz bu günden itibaren günlük yaflant›n›z›

flu flekilde doldurmaya çal›fl›n: Gündelik olarak yapt›¤›n›z her zorunlu

faaliyete karfl›l›k birde size faydal› bir etkinlikte bulunmaya çal›fl›n.

Zorunlu faaliyetiniz büyük bir ihtimalle daha çok baflkalar› içindir o

nedenle düzenli olarak kendinizi de düflünmenizde, size yararl› faali-

yetlerlede u¤raflman›zda yarar vard›r. Ayr›ca sadece size yararl› de¤il

ama sizin için önemli ve de sizin hoflunuza giden bir faaliyette bulu-

nun.  Unutmay›n bunlar birbirine benzese de birbirinden farkl› farkl›

fleylerdir. Bunlar› tekrar söylemekte yarar görüyoruz: Zorunlu, faydal›,

önemli ve zevkli faaliyetlerin hepsinden de yapabilmelisiniz. Ço¤u ki-

fli bunlar›n bir yada ikisine önem verir ama di¤erlerini unutur. O ne-

denle siz ka¤›d›-kalemi  alarak imkanlar›n›z dahilinde olan bu dört fa-

aliyetlerin bir listesini ç›kar›n›z. fiimdi bu dört çeflide iki eklemede da-

ha bulunaca¤›z. Yapt›¤›n›z bu zorunlu, yararl›, önemli ve nefleli-zevkli
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faaliyetlerin bir de sosyal boyutlu olmas›na dikkat edin. Yani yapt›¤›-

n›z iflin sizi di¤er insanlarla iliflkiye getirecek boyutlar› olsun.  Örne¤in

evde çay içmek nefleli ve yararl› olabilir. Ama  çay› bir arkadaflla içmek

nefleli, yararl› oldu¤u gibi sosyal bir olayd›r.

Bunun bir ad›m ilerisinde bu sosyal boyut kadar önemli olan baflka

bir fleyde bu dört faaliyetin sizin beden kondisyonunuzun artmas›na yö-

nelik olmas›d›r. Örne¤in Televizyona bakmak yararl› ve zevkli olabilir.

Ama  bahçede bir fleylerle u¤raflmak ayn› zamanda bedeninizin de daha iyi

çal›flmas›na yol açar. Baflkalar›yla spor yapmak daha da iyi olur.

Sonuç olarak bu günden itibaren bu dört faaliyet türüne ve bunlar›n

sosyal ve bedensel boyutlar›n›n  olup olmad›¤›na dikkat ederek yaparsan›z

durumunuz daha iyiye gidecektir.

fiimdi size fikir olsun diye baz› faaliyetleri sayaca¤›z ve  bunlardan ya-

rarlanarak günlük yaflant›n›za baz› canl›l›klar getirebilirsiniz: Birfleyler

okumak, yemek yapmak ve yemek, müzikle u¤raflmak, baflkalar›na yar-

d›mc› olmak, gönüllü çal›flmak, d›flar› ç›kmak, bir arkadafla telefon etmek

veya gitmek, misafir kabul etmek, bir yerlere gitmek, bahçede çal›flmak,

kütüphaneye gitmek, ibadet yapmak, camiye gitmek, kahveye gitmek,

hayvanlarla ilgilenmek, do¤ayla u¤raflmak, bisiklete binmek, yüzmek, ta-

tile gitmek, evde tamir yapmak, spor yapmak, spor karfl›laflmalar›na git-

mek, çarfl›ya ç›kmak, d›fl görünüflünü örne¤in saç biçimini de¤ifltirmek,

önemli veya önemsiz bir fleylerle u¤raflmak, eskiden beri yapmay› sürdür-

dü¤ünüz olumlu fleyleri devam ettirmek, çocuklarla il¤ilenmek, bilinçli

olarak dinlenmek, baflkalar›na gülümsemek, f›kra kitab› okumak, eski

dostlar› aray›p sormak, hobi gelifltirmek, karfl› cinsten insanlarla da konufl-

mak ve benzeri. 

Ayr›ca flu konulara da dikkat ediniz:

- Yaflant›n›zda ulafl›labilecek ve gerçeklefltirilmesi mümkün olan amaçlar

belirleyiniz.

- Düzenli ve derinden nefes al›p vermeye çal›fl›n, ve günde en az 40 de-

fa bu flekilde bilinçli olarak nefes al›p verin.

- Uzun süre Televizyona bakmay›n›z ve mümkün oldu¤unca de¤iflik

fleyler de yaparak zaman› de¤erlendirmeye çal›fl›n. Bunun için örnek

olarak sevdi¤iniz müzikleri dinlemek, yürüyüfl yapmak, bir fleyler oku-

mak verilebilir.
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- Yapaca¤›n›z iflleri teker teker yap›n. Bir ifle bafllay›nca önce onu mutla-

ka bitirin ve ondan sonra baflka bir ifle bafllay›n.

Depresyonda insan›n en çok yarar görebilece¤i fleylerden birisi de on-

lar›n  duygusal  ba¤lar› ve inançlar›d›r. O nedenle arkadafllarla, akrabalar-

la, aile üyeleriyle kurulan yak›n iliflkiler  kiflinin yaln›z olmad›¤›n› hisset-

tirebilir.  Bu kiflilerle ve özellikle de arkadafllar›yla zaman zaman bir araya

gelme, eski an›lar› konuflma kiflide bir toplulu¤a ait oldu¤u duygusunu

pekifltirir. Sizin soyutlanman›z› ve yanl›zl›¤a itilmenizi engeller.

Kiflinin inaçlar›, örne¤in dini inanc› kiflinin içindeki en temel korku

olan ölümü ve yok olma korkusunu yenebilmede önemli yard›mlarda bu-

lunur. Ölümün bir boflluk olmay›p yeni ve sonsuz bir yaflam›n bafllang›c›

oldu¤unu bilmek, kifliyi yaflam›n  kaybedilmekte oldu¤u korkusundan

kurtarmaya yard›mc› olabilir. 

Ayn› flekilde inanç, ki dini olmazsa bile kifliye varl›¤›n› aflan bir duygu

verir ve onu güçlü k›labilir. Bir fleylere inanmak kifliyi amaçs›z ve bofl bofl

yaflamaktan mahrum eder, yaflant›n›za bir anlam verir.

fiimdi depresyon rahats›zl›¤›nda önemli yeri olan problem çözme yön-

temleri, kara kara düflünme ve uykusuzluk  konular›nda nelerin yap›labi-

lece¤ine dair ayr›nt›l› bilgiler verilecektir.

Problem çözme

Baflta depresyon olmak üzere bir çok psikolojik  sorunda insan›n kar-

fl›laflt›¤› problemler önemli  bir yere sahiptirler. Bu problemler psikolojik

sorunlar›n bazen nedeni ve bazenda sonucu olabilmektedir. O nedenle

flimdi ayr›nt›s›yla o konuya de¤inilecektir.

Depresyona yakalanmada kiflinin problemleriyle u¤raflma ve onlar› çö-

zebilme güç ve yeteneklerinin çok önemli rolü vard›r. Geleneksel Türk

kültürü çerçevesinde, bizlerin problem çözme  konusunda çok da yete-

nekli oldu¤umuz söylenemez. O nedenle flimdi de size bu konuda baz›

önerilerde bulunaca¤›z.

Problem çözme asl›nda bir beceri ve yetenek iflidir ve bu yetenek son-

radan da ö¤renilebilir. Bunu  flu flekilde gerçeklefltirebilirsiniz.

Birinci ad›m: Bütün problemlerinizi belirleyiniz, sonrada bunlar› ya-
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z›l› olarak en önemlisinden itibaren bir s›raya koyun. Bu flekilde önce

probleminizi iyi flekilde formüle etmifl ve ona bir ad koymufl olursunuz.

‹kinci ad›m: Tercihen  en kolay problemi ele al›n›z. Ve bunu  baflka

de¤iflik zamanlarda tekrar  inceleyerek konunun de¤iflik  boyutlar›n› gör-

meye çal›fl›n. Bu flekilde  probleme daha önce verdi¤iniz ad›n hala geçerli

olup olmad›¤›n› inceleyiniz.

Üçüncü ad›m: flimdi de bu problemi çözmek için hangi imkanlar›n

oldu¤unun bir listesini  yapmaya çal›fl›n. Bu durumda o problem için

flimdiye kadar neler yap›ld›¤›n›, hangi alternatiflerin flu ana kadar kulla-

n›ld›¤›n›, onlar›n niçin yard›mc› olmad›¤›n› inceleyiniz. Ayr›ca bu konu-

da kimlerden yard›m alabilece¤inizi belirleyiniz. Ve bu konuda sizleri en-

gelleyen, karfl› koyan fleylerin neler oldu¤unu belirlemeye çal›fl›n. Bu çer-

çevede olas› bütün çözüm önerilerini, küçük veya büyük, önemli veya

önemsiz hepsini belirleyin ve gerekirse ka¤›da yaz›n.

Dördüncü ad›m: flimdi de bu çözüm önerilerinden size en uygun

görünen bir kaç tanesini belirleyin ve bunlar›n maliyet- yarar analizini

yap›n. Maliyet demek, e¤er bu çözümü seçerseniz bunun maddi ve

manevi olarak size kaça patlayaca¤›n› ve buna karfl›l›k olumlu sonuçlar›n

ne olaca¤›n› belirlemektir.

Sonuçta böylece elinizdeki çözüm imkanlar›n›n en iyisini ve en yarar-

l›s›n› ve size en ucuza patlayan› seçiniz.

Beflinci ad›m: bu ad›mda çözüm önerisinin uygulanmas›d›r. Gerekir-

se bu konuda yak›n kiflilerden yard›m alarak onu uygulay›n. Ondan son-

ra durumun nas›l oldu¤unu, beklentinize uyup uymad›¤›n›, nelerin fark-

l› oldu¤unu saptay›n ve bir dahaki sefere daha iyisini yapmak arzusu ile

yeni bir problemi ele al›n.

Son olarak size bu konularda baz› hat›rlatmalarda bulunmak istiyoruz.

Lütfen flunlar› unutmay›n›z:

- Dünyada bir konunun tek ve kal›c› çözüm flekli yoktur, farkl› zaman-

larda, farkl› yerlerde ve farkl› kiflilerce  farkl› çözümler getirilebilir.

- Bu problem dünyan›n en zor, en a¤›r ve en önemli problemi de¤ildir.

Bundan çok daha a¤›rlar› da vard›r.

- Problemin sadece sizinle ilgisi yoktur ve sadece sizden kaynaklan-

mamaktad›r.
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- Problemlerinizi baflkalar›ylada paylaflabilirsiniz ve de bunu yap-

mal›s›n›z.

- Problemler aras›nda genelde iliflki vard›r ve birbirlerini etkilerler.

- Problem çözmek için önce biraz enerji biriktirmenizde yarar vard›r.

- Kendinize karfl› iyi olunuz, kendinizi sevin ve kendinize güvenin.

- Zor durumlarda bile sakin olmaya çal›fl›n.

- Sadece sizde de¤il herkezde problemlerin oldu¤unu düflünün.

- Her yokuflun bir inifli oldu¤unu ve her gecenin bir gündüzü oldu¤unu

unutmay›n›z ve de son olarak

- Problemler çözülmek için vard›r ve yeterki siz umudunuzu kaybet-

meyin.

‹nsanlar aras› iliflkide dirayetli, güçlü ve tutarl› olmaya çal›flmak dep-

resyondan kurtulmaya yard›mc› olabilecekken ayn› zamanda ileride dep-

resyona tutulma riskini azaltacakt›r.

Ancak ruhsal rahats›zl›klar›n oluflmas›nda ve geliflmesi sürecinde

kiflilerin sosyal olarak güçlü olmalar› oldukça zordur. Kifli kendi bireysel

alan›n›n s›n›rlar›n› korumakta , hak ve ç›karlar›n› korumakta zorlanabilir.

Ayr›ca kifli için kendi duygu ve düflüncelerini ifade etmek oldukça zor

gelir. Örne¤in kifli kolay kolay hay›r diyemez. O nedenle hay›r diyebil-

meyi ö¤renmesi gerekir. Bunu kolayca yapabilmak için  gerekli ve gerek-

siz olarak hay›r demeyiniz. Bafl›n›za baflka sorunlar açmamak için size

önerimiz e¤er hay›r demek durumunda olursan›z  ayn› zamanda neden ve

niçin hay›r dedi¤inizi de aç›klay›n›z. Ayr›ca  hay›r deyince yeni bir alter-

natif de getiriniz. Örne¤in “hay›r flimdi yapamam diyince yar›n olabilir”

diyebilin. Baz› durumlarda ister istemez evet demek zorunda kalacak olur-

san›z  o zamanda hemen bir fley demeden biraz düflüneyim diyip zaman

isteyiniz. Böylece daha iyi düflünüp yeni strateji belirlemek için zaman

kazanm›fl olursunuz. Böylece zorunlu olarak evet veya hay›r dememifl

olursunuz ve baflkalar›n›n sizin s›n›rlar›n›z› çi¤nemesine ve size sizin o an

istemedi¤iniz bir fleyleri yapt›rmas›na da izin vermemifl olursunuz.
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Kara kara düflünmek(kafa yormak)

Karadeniz de gemileri batm›fl gibi kara kara düflünmek ve kafa yormak

psikolojik rahats›zl›klar›n hemen hemen hepsinde rastlanan bir belirtidir.

Asl›nda hiçte hofl sonuçlar› olmayan bir belirtidir. Kifliyi açmaza daha çok

sürükleyen ve uzun dönemde bedensel bir tak›m rahats›zl›klara da yol

açan bir belirtidir.

Kara kara düflünmek, dikkatli ve bilinçli olarak düflünmekten, ince

eleyip s›k dokumaktan çok farkl›d›r.  Bu daha çok kiflinin kendisini zay›f

ve güçsüz hissetti¤i ve kendinden emin olmad›¤› konularla iliflkilidir. Kifli

düflünmek istemezse bile düflünmek durumundad›r.  O nedenle bunun

çözümü düflünmemekten de¤il yerinde ve zaman›nda ve yeterince düflün-

mekten geçer. Bunun için size flu yöntemi öneriyoruz: Bu günden itibaren

günde iki defa  her defas›nda 30 dakika olmak üzere kara kara düflünme

ve kafa yorma saati oluflturacaks›n›z. Bu zaman› kendiniz durumunuza

göre ayarlayabilirsiniz.

Bu zamanlar› öncesinden kendiniz belirleyeceksiniz. Örne¤in saat on-

bir buçuk ile oniki aras›nda ve ö¤leden sonra dört ile dört buçuk aras›n-

da yar›mflar saat bunu gerçeklefltireceksiniz. Bu konuda kendinizle bir

tutarl›l›k randevü ve anlaflmas› yapacaks›n›z. Bu saatler içinde her zaman

ayn› olmak üzere belirledi¤iniz bir yere oturarak baflka hiç bir ifl yap-

madan ve hatta çay v.s bile içmeden kafan›z› yoran mevzulara  kafa

yoracaks›n›z. Kesinlikle baflka bir fley yapmak yok. Sadece düflünmek

gerekirse kafan›z› iki elinizin aras›na alarak düflüneceksiniz.

Bu saatler d›fl›nda akl›n›za bir mevzu geldi¤inde kesinlikle o konulara

kafa yormayacaks›n›z. Gerekiyorsa unutmamak için o konular›n adlar›n›

bir ka¤›da yaz›p ilk kafa yorma saatinde o konular› düflüneceksiniz. O

zaman bitti¤inde de o konular› düflünmiyeceksiniz.

Bunun yan› s›ra her kafa yorma saatinden sonra o kafa yordu¤unuz

konularla ilgili olarak kendi kendinize bir sonuca varacaks›n›z ve o konuy-

la ilgili olarak yapman›z gereken ifller varsa onunda plan›n› yapacak ve uy-

gulayacaks›n›z. Böylece o kafa yordu¤unuz mevzu bir daha geri gel-

meyecek ve sizi meflgul etmiyecektir.

Unutmay›n›z ki bu yöntem size çocuksu veya zor gelebilir ancak bu



30

konularda neredeyse tek kullan›labilecek yöntemdir. Bunu ciddiye al›r-

san›z en k›sa zamanda yararlar›n› da göreceksiniz.

Uykusuzluk

Uykusuzluk bir çok psikolojik rahats›zl›kta rastlanan bir belirti oldu¤u

için flimdide bu konuda baz› önerilerimiz olacakt›r. Unutmay›n›zki uy-

kusuzluk baz› rahats›zl›klar›n nedeni oldu¤u gibi bazanda onlar›n sonucu

olabilir.

Her fleyden önce uykunuzu olumsuz olarak etkileyen faktörlere dikkat

ediniz. Bunun içinde flunlar› unutmay›n›z:

1: Yata¤› özellikle uyku ve cinsel ihtiyaçlar›n›z için kullan›n›z. Onun

d›fl›nda kitap okumak, televizyona bakmak, si¤ara içmek ve benzeri

fleyler için kullanmay›n›z.

2: E¤er yata¤a girmiflseniz uykunuz gelmezse de yar›m saatten önce geri

kalkmay›n ve kalkm›flsan›z tekrar uykunuz iyice gelmeden yata¤a geri

girmeyiniz.

3: Sabah her zaman ayn› saatte kalk›n›z. Bunu o gece hiç uyumam›fl ol-

san›z bile öyle yap›n›z ve al›flkanl›¤›n›z› bozmay›n›z.

4: Gece uyumad›¤›n›z zamanlar,  gündüz asla uyumay›n›z. Unut-

may›n›z gece uyku içindir gündüz ise di¤er fleyler için.

5: Uykusuzluk durumunda bunun nereden gelmifl olabilece¤ini, çev-

renizdeki faktörlerle iliflkilerini  araflt›r›n ve onlar› bulup de¤ifltirin.

6: Özellikle akflam saat dokuzdan sonra kafan›z› olabildi¤ince problem-

lerle meflgul etmeyiniz.

7: Uyku flekline dikkat ediniz: En iyi yöntem yatakta yan yat›p ve diz-

lerinizi karn›n›za do¤ru çekerek yatmakt›r. Yast›¤›n›z bafl›n›z› düz

tutacak kadar kal›n olmal›d›r. Ama tercihen s›rt üstü yatmak ister-

seniz  o zaman bafl›n›z›n alt›na ince bir yast›k al›rken, dizlerinizin al-

t›na da küçük bir yast›k koyman›zda yarar vard›r.

8: Uykuya dalmakta zorland›¤›n›zda içinizden  yüze kadar say›n›z ve

sonrada yüzden  bire kadar geriye do¤ru say›n›z. Gerekirse bunu tek-

rarlay›n›z. Göreceksinizki kolayca uykuya dalacaks›n›z.

9: Akflamlar› içti¤iniz fleylere dikkat ediniz. Çay, kahve, kola gibi içecek-

ler, a¤›r ve ya¤l› yiyecekler veya aç karn›na yata¤a gitmek uykunuzu
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olumsuz olarak etkiler.

10: Akflam saatlerinde ufak-tefek vücut hareketlerinin veya akflam

yürüyüflünün çok faydas› vard›r. Ayn› flekilde ›l›k bir duflun da çok

yarar› olabilir.

11: Akflam geç saatlerde a¤›r, duygusal konular› konuflmaktan, kavga-

dö¤üfl yapmaktan  veya çeneleflmekten uzak durun. Bunlar uykunuzu

kaç›rabilir.

12: Yata¤a vücudunuzu s›kan giysilerle, naylon iç çamafl›rlarla gitmeyiniz

ve son olarak yata¤›n›z›n, yorgan ve yast›klar›n›z›n kalitesine dikkat

edin. Eskimifl olup olmad›klar›n› düzenli olarak kontrol edin. Ayr›ca

yatak odas›n› havaland›rmaya, ses ve gürültüye ve ›fl›k gibi baz›

durumlara dikkat edin.
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