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Genel girifl

Ruh sa¤l›¤› ve hastal›klar› hakk›nda bilgilendirme kitapç›klar› insanlar›n

hissedifl, düflünüfl  ve davran›fl biçimlerinde bir tak›m fleylerin her zaman

oldu¤undan ve arzu edilenden farkl› olmas› durumunu ve bu durumlarda

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

may›, bilgilendirmeyi amaçlamaktad›r. Özellikle de göçmenlik yaflant›s›-

n›n zorluklar› göz önüne al›nd›¤›nda yurt d›fl›nda yaflayan insanlar›n ruh-

sal ve sosyal durumlar› çeflitli tehlikelere daha fazla oranda aç›kt›r. O ne-

denle 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 ilgili-

dir. Onlar taraf›ndan etkilenir ve onlar› da etkiler.  Ruhsal durumumuz

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

den 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 durumumuz

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

Bizim d›fl›m›zdaki olaylar denildi¤inde geçmifl yaflant›m›z, bafl›m›zdan ge-

çen olaylar, flimdiki yaflant›m›z, durumumuz ve gelece¤in bizdeki etkileri-

ni de söylemek istiyoruz.  Bu anlamda yaflad›¤›n›z her hangi bir olay, al-
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d›¤›n›z bir haber v.s. sizin ruhsal durumunuzu olumlu veya olumsuz  ola-

rak etkileyebilir. E¤er bu durum, olumsuzsa ve son zamanlarda  s›k s›k

benzeri olumsuzluklar› yafl›yorsan›z bu olaylar sizin ruhunuzun  ve de be-

deninizin birlik ve bütünlü¤ünü, huzurlulu¤unu giderek artan  oranlarda

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 etkisi

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 beflinci kitapç›k olan ‘Yeme bozukluklar›’ adl› kitapç›k ya-

n›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 bilgi-

lendirerek sizde veya çevrenizdeki kifliler de olabilecek bu tür rahats›zl›k-

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

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

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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Yeme sorunlar›ndan söz edildi¤inde genelde iki tür rahats›zl›ktan söz

edilir. Birincisi T›bbi olarak Anoreksiya Nervoza denilen zay›flama tutku-

su di¤eri ise Bulimia Nervoza denilen afl›r› yeme yani oburluk rahats›zl›-

¤›d›r. Bu iki rahats›zl›¤› gerçekte bir birinden ay›rmak olanakl› gibi olsa

da bunlar›n aras›nda büyük bir benzerlik vard›r ve bazen de ikisi birden

ayn› kiflide görülebilir. Özellikle kiflinin rahats›zl›¤› uzun bir süredir var

ise bir süre sonra öbürünün olma ihtimali de yüksektir. Bu anlamda iki-

sinin de  flu tür ortak noktalar› vard›r. Bunlar;

1- fiiflmanl›ktan afl›r› korkufl, 

2- Devaml› yemeyi düflünmek ve bununla ilgili saplant›l› baflka düflünce-

lerin de olmas› ve 

3- Kiflinin vücudunu alg›lama biçimi ve vücutça nas›l olmak istedi¤i ile il-

gili ortak düflünceler.

fiimdi çok rastlanan bu rahats›zl›klar hakk›nda ayr›nt›l› bilgiler verile-

cektir.

ANOREKS‹YA NERVOZA

Kelime olarak, yemek ifltah›n›n kayb› anlam›na gelen bu sözü, asl›nda

zoraki zay›flama çabas› olarak yorumlamak daha iyi olur. Kifli kilo almak-

tan afl›r› biçimde korkar ve onun içinde afl›r› bir biçimde zay›flamaya ça-

l›fl›r. Bu tür durumlarda t›bben beyindeki açl›k merkezinin ketlenmesi so-

nucu açl›k duygusunun ortadan kalkt›¤› veya bunun tam olarak hissedil-

medi¤i ileri sürülmektedir. Ayr›ca hipofiz bezinin salg›lad›¤› folikül uya-

r›c› hormonunun ve böbreküstü bezinin kabu¤undan salg›lanan hormon-

lar›n eksikli¤ine de ba¤l› olarak ortaya ç›kt›¤› san›lmaktad›r. Bu her han-

gi bir kiflide olabilecek normal zay›flama arzusundan çok farkl›d›r. Ano-

YEME BOZUKLUKLARI
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reksiya da kifli ruhsal nedenlerle dayal› olarak beslenmeyi  reddetmesi ne-

deniyle, zorla kusarak veya müshil yani ishal ilac› kullanarak afl›r› kilo kay-

betmektedir. Bunun normal ölçülerle fark›n› bilebilmek için genelde flöy-

le bir ölçü kullan›l›r: Kiflinin boy ve kilo ortalamas›n›n yüzde 15 ve daha

fazla azalmas› durumunda bu rahats›zl›ktan söz edilir.

Zay›flama çabas› olan bu kifliler asl›nda öyle pekte fliflman kifliler de¤il-

dir normalde. Olsa olsa biraz tombul olan bu kifliler birazc›k zay›flay›p

durmak yerine, kat› bir flekilde zay›flamakla meflguliyetlerini s›n›rs›z bir

flekilde sürdürürler. Zay›flad›kça da  ulaflmak istedikleri ideal kilonun

miktar›n› da afla¤› do¤ru düflürürler. Belli bir süre sonra ulaflt›klar› kiloy-

la birazc›k memnun olsalar bile bu k›sa sürer ve kafalar›ndaki  zarif ve an-

laml› bir yap›ya ulaflmak için  yine rejime devam ederler. O kadar çabaya

ra¤men onlara göre fliflmanl›k hiçte kaybolmaz ve hatta artar bile. 

fiimdi de bu kiflilerin önemli baz› özelliklerine de¤inilecektir. Bu kifli-

lerin  önemli bir özelli¤i  baflka kiflilerin  zay›flad›klar›n› görüp, dikkat çe-

kerken, kendi zay›flad›klar›n› görmez ve hatta inkar ederler. Olurda ken-

disi sonradan bir kilo alsa bile bunu dünyan›n sonu gelmifl gibi alg›lar  ve

sorun yapar.

Bu kifliler her an yeme büyüsüne tutulmufl gibidirler ve her an duygu

ve düflünceleriyle öylesine yeme ifliyle u¤rafl›rlar ki, bu hastal›k düzeyini

al›r. Özellikle, biraz bilgili kifliler yedikleri fleylerdeki kalorileri sayar, ölçer

ve biçerler. fiekerli ve ya¤l› fleyler onlar›n kanl›-kinli düflman› gibidirler.

Yedikleri fleylerin say›s› ve miktar› iyice azal›r. Kifli baflkalar›na tatl›- tuz-

lu, ya¤l› fleyler piflirip verirken, ikram ederken kendilerine her zamanki

tats›z- tuzsuz ve yavan yiyecekler haz›rlarlar. Bu davran›fl biçimi bir süre

sonra onlar›n çevrelerinden ve sosyal yaflant›lar›ndan, özelliklede yenilen-

içilen yerlerden uzaklaflmas›na yol açar. Kifli karn›m tok, flimdi yemifltim,

can›m istemiyor gibi bahanelerle a¤z›na bir lokma koymaktan çekinir.

Bu kiflilerin ço¤unlu¤u gündelik yaflamda yo¤un bir koflturmaca, da-

yanma ve direnme içindedirler. Kendilerine dinlenmeyi- e¤lenmeyi haram

etmifl gibidirler. Çok aktif olup, kat› kurallar› vard›r. Ayr›ca ço¤unlukla ve
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gizli olarak çeflitli vücut hareketleri yaparak, zay›flama çabalar›n› sürdürür-

ler. Bu kifliler devaml› koflturup hareket halinde olduklar›ndan bu rahats›z-

l›klar›  bir hastal›k olarak göremezler. O nedenle onlar›n çevresindekiler,

kiflinin kendisinden daha çok, bu yememe davran›fl›ndan rahats›z olurlar.

Anoreksiya hastalar›ndan baz›lar› ellerinden gelen her fleyi yapmalar›-

na ra¤men zay›flayamad›klar›n› düflünerek ayn› Bulimiya da oldu¤u gibi

kusarak veya baz› laksatif ilaçlar alarak ishal olmaya ve bu flekilde  yön-

temlerle yediklerini ç›kararak amaçlar›na ulaflmaya çal›fl›rlar.

Bu hastal›klar›n ilerlemifl durumlar›nda kiflinin giderek az ve yetersiz

yemesi ve zay›flamaya bafllamas›yla vücudun dengeleri de bozulmaya bafl-

lar. Genelde k›sa bir süre içinde bu durumda olan kad›nlar›n adet kana-

malar›n›n  düzeni bozulur. Ard›ndan da tuvalet ve büyük abdest düzeni

bozulur ve genelde kab›zl›k belirtileri bafllar. Bunun yan› s›ra deri de ku-

rumalar, saç ve k›l gelifliminde bozukluklar olur ve saçlar da dökülme gö-

rülebilir. Ancak saçlardaki dökülmeye ra¤men, vücuttaki di¤er k›llarda bir

art›fl görülebilir. Ayr›ca ilerlemifl durumlarda kan dolafl›m düzeni bozul-

du¤undan, el ve ayaklarda morlaflmalar ve üflümeler bafllar. Kan dolafl›-

m›ndaki bu bozukluk do¤al olarak vücudu daha olumsuz yönde etkiler ve

nefes al›fl ve kalp at›fl düzenini de bozar. Vücudun ›s›s› ve kalp at›fl say›s›

düfler. Baz› afl›r› durumlarda vücudun baz› yerlerinde su toplanmas› da

görülebilir. Ayr›ca kiflinin uyku düzeni de tamamen bozulabilir.

Çok ilginçtir ki kifli, bu rahats›zl›klar› olmas›na ra¤men genelde flika-

yetçi olmaz ve kafas›ndaki  ideal kiloya ulaflma çabas›na devam eder.

fiimdi de rahats›zl›¤›n di¤er çeflidi olan Bulimiya-Nervoza hakk›nda

bilgiler verilecektir.

BUL‹M‹YA- NERVOZA

Bulimiya- nervoza denilen ve genelde kad›nlarda rastlanan  yeme ile il-

gili bu hastal›kta kifli   vücut ölçülerinden hoflnut olmad›¤› için olabildi¤in-

ce yememeye çal›fl›r. Bu hastal›¤›n kendi içinde ç›kartma olan ya da olma-
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yan tip olarak  ve baflka flekillerde de¤iflik s›n›fland›rmalar› da vard›r. Kifli

kendine nelerin yenip yenmeyece¤i konusunda bir diyet program› haz›rla-

m›fl olmas›na ra¤men, bu rahats›zl›kta  bu diyet kural› düzenli olarak bo-

zulur ve kifli  yeme nöbetine girerek yenmemesi gereken ne varsa onlar› afl›-

r› olarak yer. Ancak  bunun hemen arkas›ndan yenilenin kusularak d›flar›

at›lmas› da yine s›k rastlanan bir davran›fl biçimidir. O an birazc›k yard›m-

c› oluyor gibi görünen bu davran›fltan dolay› oburcas›na yeme davran›fl› bir

türlü kaybolmaz. Bunun sonucu olarak kilo kaybetmeyip, vücutlar›n›n aç-

l›k ve doymuflluk/ tokluk dengesini bozarak yeme ve geri ç›karma çabalar›

içinde s›k›fl›p kal›rlar. Kendilerini kontrol etmeye çal›fl›rken, kontrol ede-

mez duruma gelirler. Yine bu kifliler de yemekle al›nan enerjinin  d›flar›

at›lmas› için fanatik olarak hareket ve spor yapma e¤ilimi de vard›r.

Bu kifliler gün boyu yiyecek-içecekten baflka  nerdeyse bir fleyler düflü-

nemezler. Günler yememek ve neler yiyece¤ini düflünerek geçer. Ço¤un-

lukla gündüzlerini yemeden geçirseler bile akflam yeme¤i ile birlikte bü-

tün kurallar›n bozulmas› söz konusu olur ve zaman›n ço¤u t›ka basa ye-

mekle ve sonrada bunlar› ç›karmakla geçer. Do¤al olarak bu durumlarda

bu kifliler baflka kiflilerle birlikte olmak arzusunda olamazlar ve genellikle

kendilerini sosyal olarak soyutlarlar. Bu kifliler yukar›da da söz edildi¤i gi-

bi bir defas›nda  t›ka basa yemek yerine fark›na var›lmadan gün boyu iflin

gücün aras›nda aras›ra at›flt›rmakla da bu  amac›na  ulaflabilirler.

Bu kifliler, çok yediklerinden dolay› kendilerini rahats›z ve huzursuz

hissetmelerinin yan›nda, bazen da yemek yiyerek kendilerini di¤er sorun-

lardan uzaklaflt›rmaya ve bir nebze de olsa huzura ve rahata erdirmeye ça-

l›fl›rlar. Yani, yeme davran›fl› baz› sorunlar›n nedeni olabilece¤i gibi, bazen

de bir sonucu veya onlara verilen bir tepki biçimi olur. Bu tür kiflilerin

vücuduyla ilgili kayg›lar› vard›r, kendisini fliflman hisseder veya fliflmanla-

yaca¤›ndan  korkar. Bu kifliler genelde mükemmelliyetçi kiflili¤e sahiptir-

ler. Bu kiflilerde yeme davran›fllar›ndan dolay› utan›r ve kendilerini suçlu

hissederler. Ayr›ca bu kifliler aile içinde genelde s›n›r tan›mayan ve kavga

ve dövüfl veya çeliflki olmas›n› kesinlikle istemeyen kifliliklere sahiptirler.

Özünde sosyal iliflkileri az ve s›n›rl›d›r.
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Teflhis konusu

Yeme  ile ilgili bu iki rahats›zl›k hakk›nda bu bilgilerden sonra size bu

hastal›klar› belirlemede kullan›lan basit bir yöntemi anlataca¤›z. Bu rahat-

s›zl›¤› saptayabilmek için flöyle basit bir ölçüm söz konusudur: Önce bo-

yunuzu ve kilonuzu ölçün. E¤er boyunuzla  kilonuz aras›ndaki  fark  25

den fazla ise o zaman fliflman oldu¤unuz anlam›na gelir. Yani diyelim ki

boyunuz 160 ve kilonuz 86 ise o zaman aradaki fark 25 den fazla oldu¤u

için bu s›n›fa girersiniz. E¤er fark 18 ile 25 aras›ndaysa o zaman normal

ve 18 den az ise o zaman da zay›f oldu¤unuz anlam›na gelir. Ancak bu öl-

çülerde ülkeden ülkeye, kültürden kültüre farkl›l›klar olabilece¤ini de

unutmamak gerekir..

fiimdi bu hastal›k çerçevesinde baz› konulara de¤inilecektir. Bunlar›

dikkatlice okuyun ve yukar›daki ölçünün yan›nda söylenen fleylerin ço¤u

da  sizde  varsa, bu sizde yeme sorunlar› olaca¤› anlam›na gelebilir. Bu ko-

nulara iki bafll›kta de¤inilecektir.

1- Kilonuz ve d›fl görünüflünüzle ilgili konular:

• fiimdiki kilonuzdan memnun de¤ilsiniz

• Kilonuzla devaml› olarak ilgilisiniz ve s›k s›k tart›l›yorsunuz

• Bir hafta içinde kilonuzda önemli de¤iflmeler olabiliyor

• E¤er bir kilo alm›fl olsan›z, bu sizin huzur ve moralinizi bozar

• Geçmiflte de kilolar›n›zla ilgili sorunlar›n›z olmufltur

• D›fl görünüflünüze çok önem verirsiniz

• Yak›n akrabalar›n›zda da kilo sorunlar› vard›r

• fiiflmanlam›fl m›y›m diyerek dikkatle aynaya bakars›n›z

• Kar›n ve kalçalar›n›n durumu sizin için çok önemlidir

• Daha güzel görünmek için baz› bedensel hareketler yap›yorsunuz

• Vücut durumunuzu giyim kuflamla saklamaya çal›fl›yorsunuz

• Narin ve zarif olmak ve öyle kalmak istek ve çabas› içindesiniz

• Baflkalar›n› ince-zarif diye k›skan›rs›n›z
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2- Yeme ve yiyeceklerle ilgili konular:

• Düzenli olarak baz› yemek ö¤ünlerini yemeden atlars›n›z

• Ya¤l› ve soslu yiyeceklerden kaç›n›rs›n›z

• Yiyeceklerin kalori, yani fliflmanlatma de¤eri,

miktarlar›yla çok ilgilisiniz

• Zay›flamak için diyet yapars›n›z

• Evde baz› yiyecekleri stok yapars›n›z

• Baflka kiflilerle beraber yemek yemekten hofllan›rs›n›z

• Ne yedi¤inize ve yiyece¤inize kafa yorars›n›z

• Yedikten sonra da geri kustu¤unuz da olur

• Yemekleri yedikten sonra baflka flekillerle de geri ç›kar›rs›n›z

• Yemek yerken durmakta veya kendinize dur demekte

zorland›¤›n›z olur

• Yeme¤e müptela olmufl gibisiniz

• ‹fltah azalt›c› veya zay›flat›c› fleyler kullan›rs›n›z

• Yemek al›flkanl›¤›ndan dolay› utan›rs›n›z.

Siz bu konuda neler yapabilirsiniz?

Bu rahats›zl›klardan kurtulman›n birinci flart› kiflinin olay›n bilincinde

olup onun nas›l ortaya ç›kt›¤›n› saptamas›d›r. O nedenle afla¤›daki  fleyle-

ri dikkatle okuyunuz. 

Yeme al›flkanl›¤›, özünde bir çeflit alkol, uyuflturucu veya sigara ba¤›m-

l›l›¤› gibi bir fleydir. Kifli onsuz olamayaca¤›n› sanar. O nedenle de kifli

bundan  kurtulmak için ne kadar bilinçsiz olarak u¤raflsa da, o derecede

bunun a¤›na düfler.

Genelde bu al›flkanl›¤›n sadece psikolojik oldu¤u san›l›rd›. Oysa yap›-

lan en son araflt›rmalar bunun sadece  psikolojik olmad›¤› ayn› zamanda

bedensel de oldu¤u saptanm›flt›r. Yani vücudun içeri al›nan bu tür mad-

delere de al›flm›fl olmas› ve onlar› isteyip beklemesi söz konusudur. Asl›n-

da bizler vücudumuzu belli zamanlarda, belli flekillerde, belli durumlarda

bu flekilde al›flt›rm›fl bulunmaktay›z. E¤er bu zaman veya flartlar haz›r
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olursa, vücudun tepki vermesi, bize sinyaller vererek bizi uyarmas› ve ne-

redeyse hadi ver onu demesi söz konusudur. Yani bu sinyaller bizi o dav-

ran›fla yapmaya  yitmektedir. Yap›lan  bu davran›fl  bir kaç kez tekrarlan-

d›ktan sonra  bir al›flkanl›k haline gelip, nerede, ne zaman ve nas›l olursa

olsun  onun yap›lmas› gereksinimi ve zorunlulu¤u oluflmaktad›r. Özellik-

le vücudumuzun verdi¤i veya verebilece¤i tepkiler her zaman ciddiye al›n-

d›¤› için kiflilerde bilerek veya bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek bu-

nun kal›c› olmas›n› sa¤lamaktad›r.

Yemek olay›nda da ayn› mekanizma söz konusudur. Al›fl›lm›fl olan o

zaman ve o flartlar geldi¤inde vücutta bir tak›m belirtiler olur ve vücut

beyne açl›k sinyalleri yollamaya bafllar.  Bu aflamada yemekle ilgili olarak

vücutta belirtiler oluflur. En önemlisi kandaki fleker miktar› düfler. Bu ki-

flinin yeme arzusunu ve açl›k hissini art›r›r ve kifli yemek zorunda hisse-

der. Ve kifli yiyince belli bir rahatl›k hisseder ve  fleker miktar› tekrar nor-

mal düzeyine gelir. Böylece bu al›flkanl›k devam eder. 

Bu anlamda kiflinin yapaca¤› en önemli fley vücudunu  baflka türlü

e¤itmesi ve terbiye etmesi, yani al›flt›rmas›d›r. Bunun çözümü kiflinin o

al›flk›n oldu¤u zaman, yer ve benzeri flartlar›n haz›r olmas›na ra¤men bi-

linçli olarak yemek yememesinden geçer. Bu anlamda kifli bu flekilde bel-

li bir süre  dayanabilirse  vücudu da  art›k uyar› ve sinyal verip,  bir fleyler

ye demez  olur. Yani vücut onu  unutmaya bafllar. Böylece kifli de o açl›k

duygu ve zorlamas›n› hissetmez olur. Bunun sonucu olarak ta kifli  kendi

istedi¤ini yapar, ruhunu ve vücudunu daha kolay  kontrol alt›nda tutar.

Baflka yap›lacak bir fleyde yemenin kayd›n› tutmakt›r. Diyelim ki kifli

günde 2-3 ö¤ün yemeli ve bunu ve neler  yedi¤ini devaml›  bir yere yaz-

mal›d›r. Yani yedikleri  ö¤ünü ve içeri¤inin kayd› tutulmal›d›r. Ulafl›lma-

s› gereken fley kiflinin düzenli ama az olarak yemesidir. Özellikle sabah

kahvalt›s›, hafif bir ö¤le yeme¤i ve akflam da hafif bir yemek yemekte ya-

rar vard›r.

Kiflinin bu durumu  kontrol alt›na alabilmesi için sadece nelerin  ve ne

zaman yendi¤inin saptanmas› yetmemektedir. Ayr›ca kiflinin yemek al›fl-
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kanl›¤› ile içinde bulunulan flartlar›n iliflkisini saptamas› gerekmektedir:

1- Yeme nöbeti gelmeden önce ne yap›yordunuz ve o zamanki ruhsal du-

rumunuz nedir

2- Yeme nöbeti geldikten sonra neler yap›yorsunuz  ve o zamanki ruhsal

durumunuz nedir.

Bunun için önce sizin neler yapt›¤›n›z› bulmak gerekir. Böylece bunun

sizin yemek al›flkanl›¤›n›z üzerindeki etkisini de¤ifltirebilirsiniz. 

Ayr›ca çok önemli olan ve mutlaka bulunup belirlenmesi gereken bir

konuda kiflinin yeme nöbetiyle  ilgili zor anlar›n neler oldu¤udur. Baflka

bir deyiflle hangi durumlarda, kiflide  bir yeme e¤ilimi ve zorlamas› olmak-

tad›r. Kifli bu durumlarda ne kadar dayanabiliyor ve hangi içsel bask› ve

zorlama düzeyinden sonra yemeye bafll›yor. Kiflinin bu anlamda s›n›rlar›-

n›n ne oldu¤u, nerede bafllay›p nerede bitti¤ini bilmesi gerekiyor. E¤er ki-

fli bakt› ki zorlamaya bafll›yor, o sinyaller geliyor o zaman yemek yerine

baflka faaliyetler yaparak bu bask›dan ve zorlamadan kurtulabilir.

Unutmay›n›z ki yeme nöbetlerinin mutlaka bir nedeni vard›r ve siz bu

nedenlerden baflka  flekilde de kurtulabilirsiniz veya  bu neden sizde mut-

laka yeme al›flkanl›¤›na yol açmamal›d›r.

Yine kafa yorman›z gereken fley gözünüzün mü yoksa karn›n›z›n m› aç

oldu¤udur.  Bu rahats›zl›kla u¤rafl›rken kendinize olan sayg›n›z›n, güveni-

nizin tazelenmesi ve daha da gelifltirilmesi gerekmektedir.  Bunun için de

siz önce kendinizi oldu¤unuz gibi kabul etmeyi baflar›n. Bu anlamda sos-

yal iliflkilerden çekinmeyiniz ve duygu ve düflüncelerinizi rahat bir biçim-

de ifade etmeye çal›fl›n›z. Oluflturaca¤›n›z dirençli bir kiflili¤in size çok

faydas› olacakt›r. Bu anlamda önemli bir baflka nokta da kendinizi e¤len-

dirip- dinlendirebilmeli ve gündelik sorunlar aras›nda yeteri kadar deflarj

olabilmelisiniz.

Yukar›da anlat›lan fleylerin ço¤u daha çok fliflmanl›ktan korkufl hastal›-

¤› olan Bulimia için geçerlidir. O nedenle flimdi de Anoreksiya hastal›¤›n

da kullan›labilecek baz› önerilerde bulunulacakt›r.
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Do¤al olarak yaflayabilmek için her fleyden önce kiflinin yeterli yemesi

ve beslenmesi gerekmektedir. Kesinlikle yaflam tehlikesinin kaybolmas›

gerekir. Aksi taktirde bu kifliye uzmanlar bile bir fley yapamazlar. 

Kifli bu durumda kendi davran›fllar›n› daha çok ve sa¤l›kl› bir flekilde

kontrol alt›na almal›d›r. Bunu yapam›yorsa o zaman da itirazs›z bunu en

yak›nlar›na b›rakmak zorundad›r.

Ayr›ca kiflinin biraz sakinleflmesi ve rahatlamas› gerekir. Bunun içinde

flimdilik koflturmacay› b›rakarak biraz dinlenmesinde büyük yarar vard›r.

Bir baflka önemli konuda kiflinin kendisini ve vücudunu olumsuz ola-

rak alg›lamaktan vazgeçmesi gerekir. Kendini oldu¤u gibi kabul ederek

kendine olan sayg›s›n› ve güvenini tazelemelidir.

Kifli kendini bu rahats›zl›klardan kurtarabilmek için daha çok teflvik

edebilmeli ve bunun içinde geçmifl günlerini düflünmeli ve örne¤in eski

foto¤raflar›na bakarak kendinin normal görüntüsünü tekrar gözünün

önüne getirmelidir. Bu flekilde flimdiyle o zaman ve normal hali aras›nda-

ki fark› görüp bu günkü görüntüsünün kendi gerçek  ve kal›c› hali olama-

yaca¤›n› düflünerek bundan kurtulmak için bilinçli hareket etmesi gerek-

ti¤ini anlamal›d›r.

Tabi ki sonuç olarak kifli gerekiyorsa en k›sa zamanda konunun bir uz-

man›na giderek ciddi bir yard›m almal› ve tedavi olmaktan çekinmemeli-

dir.

Yeme ile ilgili ruhsal sorunlar›n›n Tedavisi 

Bu  rahats›zl›k her ne kadar ruhsal bir  rahats›zl›k olsa da, uzun süre-

dir kifli kusarak veya  ilaç v.s kullanarak yediklerinden kurtulmaya çal›fl›-

yorsa,  bunlar›n iç organlara bir zarar verip vermedi¤inin bir uzman dok-

tor taraf›ndan araflt›r›l›p incelenmesinde yarar vard›r.

Bu oldukça ciddi ve tek bafl›na tedavisi oldukça zor olan bir rahats›zl›k
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olmas›ndan dolay›, kiflinin bir uzmandan yard›m almas›nda büyük yarar

vard›r. Ancak  biz burada yine de baz› pratik önerilerde bulunaca¤›z.

Amac›m›z  kiflinin yeme davran›fl› konusunda  bilinçlenmesinin gereklili-

¤idir. Kiflinin önce yeme al›flkanl›¤›n›n nerede, ne zaman ve nas›l ortaya

ç›kt›¤›n›n çok iyi bilinip, bundaki kendi rolünü analiz etmesi gerekir. O

nedenle flu noktalara dikkat ediniz.

• Ne tür durumlarda yeme gereksinimi duyuyorsunuz? Bu genellikle

yaln›z oldu¤unuz zamanlarda m›?

• Ev de veya baflka yerde mi?

• Belli yerlerde mi yiyorsunuz, örne¤in her zaman kulland›¤›n›z belli bir

yer, sandalye, masan›z, vs. var m›?

• Yerken baflka fleylerle de u¤rafl›yor musunuz? Örne¤in bir fleyler oku-

mak, Televizyona bakmak, müzik dinlemek?

• Her zaman ayn› saatlerde mi yeme nöbetleri geliyor?

• Belli baz› iflleri yapmadan önce mi yemek yeniyor? Hangi tür ifller bun-

lar?

• Genel olarak neler yiyorsunuz, en çok sevdi¤iniz ve sevmedi¤iniz ye-

mekler nelerdir?

• Belli bir s›rayla m› yoksa kar›fl›k m› yiyorsunuz?

• Yedi¤iniz fleyleri önceden mi haz›rl›yorsunuz yoksa yap›p hemen mi yi-

yorsunuz?

• Yeme öncesi  ve s›ras›nda neler hissediyorsunuz?

Bunlar›n yan› s›ra çok  önemli bir konu, kiflinin normal bir  yeme dav-

ran›fl›n›n gelifltirilmesidir. Yani kifli bu flekilde kendi kendini tedavi etmek

için u¤raflt›¤›nda, zay›flamak çabas›ndan  vazgeçmek zorundad›r. Zira  za-

y›flamaya çal›fl›p, hiç bir fley yememeye u¤raflmak kifliyi bir açmaz daireye

alarak, daha çok yemesine yol açmaktad›r. Onun yerine kifli düzenli bir

yeme biçimine sahip olmal›d›r. Kifli önce düzenli yemeyi ö¤renmeli, on-

dan sonra ancak zay›flaman›n baflka yollar›n› bulmaya çal›flmal›d›r. Ama

önce düzenli yemek, hiç yememek ya da ö¤ün atlamak de¤ildir.

fiimdi de yukar›da belirtildi¤i üzere, vücudunuzu yemek konusunda bafl-

ka türlü e¤itip, terbiye etmek için flu al›flt›rmay› yapman›zda yarar vard›r.
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Bu psikiyatride bir tedavi yöntemi olup, bir terapist kontrolünde yap›lma-

s›nda daha büyük yarar vard›r. Ancak kifli tutarl› ve iradesine hakim olarak

bunu yapmas› halinde çok olumlu sonuçlar alacakt›r. Gerekti¤inde bu ko-

nuda size destek vermesi aç›s›ndan bir tan›d›¤›n›z kifliden de yard›m alabi-

lirsiniz.

Uygulamaya bafllamadan önce kendinize serbest ve yasakl› olan yiye-

ceklerin listesini yap›n. Yasakl› yiyeceklerle söylenmek istenen onlar› ye-

dikten sonra huzursuz, rahats›z olup, fliflmanl›¤a yol açan ve kendilerinden

kurtulmak istedi¤iniz yiyeceklerdir.  Serbest olanlar da normalde yenme-

si gereken fleyler  ve miktarlard›r.

Tedavi

Afla¤›da tedavi yönteminin aflamalar›na de¤inilecektir:

Birinci aflamada: Her zaman oldu¤u gibi, yeme nöbetinin geldi¤inde

yedi¤iniz fleyleri yine al›p, haz›rlayacaks›n›z. Yine her zaman oldu¤u gibi,

yedi¤iniz zamanda, yedi¤iniz yerde ve flekilde bu fleyleri haz›rlay›p bekle-

yeceksiniz. Yani her fley her zaman ki gibi haz›r olacak.

‹kinci aflamada: Yeme nöbetleriniz geldi¤inde, haz›r olan bu yiyecek-

leri gidip  yiyecekmifl gibi haz›rlayacaks›n›z, elinize al›p bakacak, in-

celeyecek, dokunacaks›n›z. Ayr›ca tad›na bak›p onlar›n varl›¤›n› his-

sedeceksiniz ancak kesinlikle onlar› yemeyeceksiniz! Evet yemeyeceksiniz.

Her ne kadar  zor, dayan›lmaz olsa da, kendinize  hakim olup, dayanacak-

s›n›z ve onlar› yemeyeceksiniz. Bu hareketi defalarca tekrarlayacaks›n›z.

E¤er olurda bu uygulama size çok zor gelirse yapaca¤›n›z iki fley daha

vard›r. 

1- Onlar› flimdilik yiyebilirsiniz ancak her zaman yedi¤iniz yerde ve

zaman da olmayacak. Yani ayn› yeme¤i baflka bir yerde ve zamanda

yemeniz flart›yla yiyebilirsiniz. Bir süre sonra tekrar tedaviye karar

verirseniz o zaman tekrar yukar›da anlat›lan aflamalara geçeceksiniz.
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2- Bu yiyecekler yerine mümkünse baflka, daha yararl› ve normal yiyecek-

ler evde bulundurun ve o ö¤ünde flimdilik onu yiyin. Ancak bu da

geçici süredir ve tedaviye bafllamaya karar verirseniz, o zaman tekrar

yukar›daki flekilde geri dönmeniz gerekir.

E¤er bu uygulamalar sorunsuz olarak yerine getirilirse flimdilik zay›f-

lama arzusundan vazgeçin ve  yemek al›flkanl›¤›n›z› bir düzene koyun. O

nedenle de düzenli olarak ve hafif derecede günde 2 – 3 ö¤ün faydal›, ser-

best  fleyler yiyin. Sonuç olarak  bu uygulamalarla bu al›flkanl›ktan kur-

tuluncaya ve vücudunuzu baflka türlü al›flt›r›ncaya kadar devam edin.

fiimdi size bu konuda baz› genel önerilerde bulunulacakt›r:

• Yemeklerinizi az olarak taba¤›n›za koyun veya küçük tabaklar kullan›n

• fiiflmanlatma ihtimali yüksek olan yiyecek ve içecekleri evinizde olabil-

di¤ince az bulundurunuz

• Tercihen ya¤›, kalorisi az olan yiyecekler yiyiniz

• Baflkalar›na rejim yapt›¤›n›z› söyleyiniz ve yemek konusunda size ›srar

etmemelerini rica ediniz

• Her ö¤ünden sonra difllerinizi f›rçalay›n›z, böylece hem difllerinize

bakm›fl olursunuz hem de ö¤ünden sonra tekrar gereksiz yere

yememeniz gerekti¤ini hat›rlars›n›z

• Elinizin alt›nda meyve ve benzeri sa¤l›kl› pratik yiyecekler bulun-

durunuz ve bir fley at›flt›rmak zorunda kal›rsan›z tercihen bunlar›

yiyiniz

• Bir fleyler yemeden ve içmeden  önce midenizi bir dinleyiniz. Açl›¤›n›z

veya susuzlu¤unuz oldu¤undan m› yoksa al›flkanl›k veya ifl olsun diye

mi bunu yap›yorsunuz

• Yeme¤i her zaman ayn› saatlerde yiyiniz ve o saat geldi¤inde aç olmaz-

san›z veya can›n›z istemezse de yiyiniz. Bu flekilde biraz sonra düzen-

siz, dengesiz ve gere¤inden fazla ve abur cubur olarak yememifl olur-

sunuz.

• Can›n›z bir fleyler yemek istedi¤i zaman  tercihen yemekle ilgisi ol-

mayan bir fleyler yap›n›z, örne¤in d›flar› ç›k›n›z, gazete vesaire

okuyunuz veya ortal›¤› toplay›n›z

• Mutlaka bir fleyler yemek arzusundaysan›z kendinize baz› flartlar
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koflarak önce onlar› yap›p ondan sonra yiyiniz ve bu flekilde yeme dav-

ran›fl›n›z› geciktirmifl olursunuz

• Her fleye ra¤men yemeden duramayacak haldeyseniz salata, meyve ve

benzeri fleyler yiyiniz veya a¤z›n›za bir sak›z alarak bunu geçifltirmeye

çal›fl›n›z.

• Yemeklerinizde haz›r yemeklerden  veya haz›rlanmas› çok kolay olan

yiyeceklerden uzak durmaya çal›fl›n›z

• Can s›k›nt›s›ndan yemenin sizin için  ne derecede geçerli oldu¤unu

araflt›r›p, saptay›n›z. Gerekirse flimdiden itibaren can s›k›nt›l› durum-

larda neler yapabilece¤iniz konusunda bir alternatif liste haz›rlay›n›z.

Bunu gerekti¤inde kullanarak yeme yerine baflka fleyler yapm›fl olur-

sunuz.

• Olabildi¤ince çatal ve b›çakla yemeye çal›fl›n›z. Bu flekilde az ve yavafl

yavafl yemifl olursunuz. ‹çecekleri de ayn› flekilde yavafl yavafl ve ara

vererek içiniz.

• Yemek yerken baflka bir ifl yapmay›n›z. Sadece yemek yiyiniz. Örne¤in

yemek yerken gazete okursan›z veya televizyona bakarsan›z neyi, ne

kadar yedi¤inizin fark›na varamazs›n›z. Bilinçli yemek sizi sa¤l›kl›

yemeye de ulaflt›racakt›r.

• Düzenli olarak aynaya bak›n›z. Özellikle de karn›n›za, kalça ve bacak-

lar›n›za bakarak oradaki ya¤lar›n fark›na vararak onlardan kurtulmak

için motivasyonunuzu art›r›n›z. 

Anoreksiya Nervozada kiflide afl›r› ve tehlikeli boyutlarda kilo kayb› ol-

du¤u için kiflinin zorunlu olarak beslenmesi gerekir. Bunu kifli kendi

iradesi alt›nda yapam›yorsa mutlaka bu konunun uzmanlar›ndan yard›m

almas› ve gerekirse yat›l› tedavi görmesi gerekir.

Umar›z buradaki bilgiler sizin bu konuda birazc›k bilinçlenmifl ol-

man›z› sa¤lar ve çekingenlik ve ön yarg›lar›n›zdan kurtularak, gerekiyorsa

en k›sa zamanda konunun uzman›yla görüflmek arzusunda olursunuz.





YARARLANILAN VE ÖNER‹LEN  KAYNAKLAR

Aydo¤mufl, K.- A. Baltafl ve di¤erleri.(1994). Ana-baba okulu. Remzi Kitapevi.
Dördüncü bas›m. ‹stanbul.

Baltafl, A- Baltafl, Z(1993). Stres ve bafla ç›kma yollar›. Remzi kitapevi. Gelifltirilmifl
onüçüncü bas›m.

Can, Murat(2000). Leren omgaan met je depressie. Een doe het zelf boek voor je
psychische welzijn in drie stappen. A.W. Bruna. Utrecht.

Clarke, J.I(1996). Çocuk bak›m› ve e¤itimi I ve II. Papirus yay›nlar›. Ankara.

Delhaas, R. - G. Eussen(1999). 102 vragen over alcohol, drugs, gokken… Brijder
stichting Noord Holland. Vijfde druk.

Gillian, Patricia(1993). Cinsel sorunlar ve tedavileri el kitab›. Çeviri. Mentefl Kitapevi.
Birinci Türkçe bask›. ‹stanbul.

Hansen, A.M.D- E. de Haan(1997). Protocollaire behandelingen van patienten met
Boulimia Nervosa. Cue- exposure. In: Protocollaire behandelingen in de Ambulante
Geestelijke gezondheid Zorg. Red: G.P.J. Keijsers, A. v. Minnen en C.A.L. Hoogduin.
Bohn- Stafleu Van Loghum.

Öztürk, Orhan(1981). Ruh sa¤l›¤› ve hastal›klar›. Türkiye sinir ve Ruh hastal›klar›
derne¤i yay›n no 7. Ankara.

Köknel, Özcan(1989). Depresyon, ruhsal çöküntü. Alt›n Kitaplar yay›nevi. Bilimsel
sorular dizisi. ‹kinci bas›m. ‹stanbul.

Köknel, Özcan(1989). Genel ve klinik Psikiyatri. Nobel T›p Kitapevi. ‹stanbul

Köknel, Özcan(1990). Korkular, tak›nt›lar, saplant›lar. Alt›n Kitaplar yay›nevi.
Bilimsel sorular dizisi. ‹stanbul

Köknel, Özcan(2000). Günlük hayatta Ruh Sa¤l›¤›. Alfa bas›m, yay›m ve da¤›t›m.
‹stanbul.

Meijer, Kees(1992). Handboek Psychosomatiek. Theorie, diagnostiek- methode voor
hulpverlening bij psychosomatische klachten. Intro- Nijkerk.

Özu¤urlu,  Kurban(1990). Evlilik Raporu. Türkiye de kar› koca sorunlar›n›n ruhsal,
cinsel ve toplumsal kaynaklar›. Psikoterapi ve seksterapi yoluyla çözümlenmesi. Alt›n
kitaplar yay›nevi. Bilimsel sorular dizisi. Üçüncü bas›m.

Sayg›l›, Sefa(2001). Evlilikte mutluluk sanat›. 5. bask›. Türdav. ‹stanbul.

Vandereycken, W(1994). Over Anorexia Nervosa en Boulimia Nervosa. Spreekuur
Thuis.

Winter, Frits(1998). De angst de baas. Uit de greep van de angst. Haasbeek.

Yavuzer, Haluk(1993). Ana-baba ve çocuk. Remzi Kitapevi. Alt›nc› bas›m. ‹stanbul.






