
Depresyon nedir?
Kişinin hayattan zevk almadığı,

eski ilgi ve isteklerini kaybettiği,
mutsuzluk, güçsüzlük, karamsarlık, değersizlik

hissi, düşünce-konuşma ve harekette
yavaşlama ile karakterize bir ruh halidir.

Her mutsuzluk
depresyon mudur?

Tabi ki değil. Duygudurumumuz
hep düz bir çizgi çizmez. Kimi zaman

kendimizi iyi hissederiz, kimi zaman da kötü.
Fakat sebepsiz yere ya da bir olay nedeniyle

keyifsiz, isteksiz, mutsuz, çökkün hissediyorsak,
buna konsantrasyon azalması, bazen suçluluk

ve değersizlik düşünceleri, gelecek ile ilgili
kaygılar, özkıyım (intihar) düşünceleri, uyku
bozukluğu ve iştah kaybı ekleniyor ve bu

ruh hali 15 günden uzun sürüyorsa
depresyondan söz ederiz. Depresyon günlük
mutsuzluklarından farklı olarak anlamsızlık,

boşluk duygusunun, enerjisizlik halinin eklendiği
bir ruh hali. Biraz derinleşince kişi hiçbir
şeyden zevk almaz, gelecekle ilgili bütün

beklentilerini kaybeder, yaşam
anlamsızlaşabilir. Daha da derinleştiğinde

kimi zaman psikotik (gerçekle bağın kopması)
belirtiler eklenir. Kişi, ‘Bütün bunların
sorumlusu benim’, ‘Dünyadaki her şey

benim yüzümden oluyor’, ‘Bağırsaklarım

çürüdü’, ‘İç organlarım çalışmıyor’ gibi
düşünüp daha derin bir kuyunun içine çekilir.

Depresyonda intihar
riski yüksek mi?

Evet yüksek. İntihar oranı yüzde 30-40’ları
buluyor. Depresyon derinleştiğinde ‘ölsem de

kurtulsam’ düşüncesi yoğun bir şekilde eşlik ediyor.

Yaygın görülen
bir sorun mu?

En yaygın hastalıklarda dördüncü,
en çok yeti kaybına sebep olan hastalıklar
sıralamasında da gelecek 10 yılda birinci

sırada olacağı tahmin ediliyor. Her
5 kadından ve her 10 erkekten biri

hayatının bir döneminde depresyona giriyor.

Depresyonun
sebepleri nelerdir?
Tek bir sebebi yok. Hatta bir sebebe bağlı

ortaya çıkması da gerekmiyor. Yaygın kanaat
‘Bir şeye üzüldü de ondan depresyona girdi’

şeklinde. Halbuki yaşam olayları genellikle tetiği
çekiyor. Depresyona yatkınlık daha çok doğuştan
gelen bir şey. Aslında beyin biyokimyasındaki

bozukluklar depresyondan sorumlu. Kadınlarda
erkeklerden 2 kat fazla görülüyor. Kadınlarda
sıklığın sebebi genetik ve hormonal faktörler.

Yoksa yalnızca kadınların karşılaştığı olumsuzluklara
bağlı değil. Bunlar da kuşkusuz sebeptir

ama bu açıdan daha gelişmiş toplumlarda da
depresyon kadınlarda 2 kat daha fazla.

Tetiği çeken sebepler
neler olabilir?

Olumsuz yaşam olayları, bazı ilaçlar,
hormonal hastalıklar tetiği çekebilir.

Örneğin tiroid, kalp hastalıkları, diyabet
ve diğer hormonal hastalıklarda depresyon

daha kolay ortaya çıkabiliyor. Özellikle
doğum sonrası ya da menopoz dönemi

depresyona yatkınlık oluşturabiliyor.

Depresyona yatkın bir
kişilik yapısı var mı?
Biraz daha kişiliği içe dönük, öfkesini ifade

edemeyen, daha titiz, bağımlı insanlarda sık
görülüyor diyebiliriz. Ama depresyon böyle

olmayan insanlarda da ortaya çıkıyor.
Düşünün ki dünyada her insandan yalnızca bir
tane var. Bu kadar kolay kategorize edemeyiz.

Ailede depresyon varlığı
riski artırıyor mu?

Depresyon bir parça ailevi özellik
gösteriyor. Depresyonda olan kişilerin

ailelerine, sülalelerine baktığımızda daha
sık depresyon hikayesi görüyoruz. Bu oran

yüzde 50 hatta yüzde 80’lere kadar çıkabiliyor.
Ama yine de depresif kişinin çocuğunda şu

kadar oranda depresyon ortaya çıkar
diye bir şey söylemek o kadar kolay değil.

Çünkü hastalığın tek bir sebebi yok.

Depresyon kişinin
yaşamını nasıl etkiliyor?

Depresyon berbat bir hastalık aslında.
Kay Jamison kendisi de manik depresif

olan bir psikoloji profesörü diyor ki, bazıları
boşandıkları, işten ayrıldıkları ya da mutsuz
oldukları için ‘depresyondayım’ sanırlar.

Halbuki depresyon gerçekte sığ, dayanılmaz,
boşluk hissinin hakim olduğu bir hastalıktır.

Böyle bir hastalık tablosunda kişi işini gücünü
yapmak istemez, dışarı çıkmaz, daha ağır
formlarında banyo bile yapmak istemez

gerçekten. Bu kadar ağır bir depresyonda kişi
sadece günlük hayatını sürdürecek kadar yiyip,
ölmeyecek kadar yaşar diyebiliriz. Bu ağırlıkta
bir depresyon kimi zaman kişinin hastaneye
yatırılıp tedavi edilmesini zorunlu kılabilir.

Hangi yaşlarda
sık görülür?

Başlangıç yaşı genellikle 30’lu yaşlar.
İnsan hayatında 2 dönemde tepe yapıyor
diyebiliriz; biri ergenlik, diğeri de yaşlılık
dönemi. Ama depresyon hemen her

yaşın hastalığı. Çocuklarda bile görülebilir.

Çocuklarda ortaya çıkan
belirtiler farklı mı?

Çok farklı değil. Ama duygu ifade
ederken içim sıkılıyor, kendimi kötü,

değersiz hissediyorum diyemedikleri için
çocuklarda daha çok durgunluk, isteksizlik,

bazen yaramazlık, huysuzluk biçiminde
görülebilir. Bu arada duygu ifadesinin

zorlaştığı doğu toplumlarında da depresyon
daha çok bedensel belirtilerle ortaya çıkıyor.

Yani kişi ‘Mutsuzum, kendimi değersiz
hissediyorum’ demiyor da depresyonunu
‘her yerim ağrıyor, yorgunum, halsizim,

kıpırdayacak halim yok’ diye ifade ediyor.

Depresyon kronikleşir mi?
Bazı kişilerde kronikleşir. Aşağı yukarı

yüzde 25’lik bir hasta grubu tedaviye cevap
vermiyor. Depresyon 2 yılı aşkın bir süredir
devam ediyorsa, belirtiler hafifletilmemişse
kronik depresyondan bahsederiz. Kronik

depresyonun da farklı formları var. Örneğin
distimi olarak tanımladığımız tipte belirtiler
görece hafiftir ama kesintisiz devam eder.
Öyle ki, hastanın kişiliği böyle zannedilir.
Tabii kronik depresyonda da tedavinin

daha yoğun, şiddetli devam etmesi gerekir.
İlaçlar yetmez, elektroşok ya da başka

deneysel tedavi yöntemleri kullanılabilir.

tanı koymadan önce
hastalardan rutin

tetkikler isteniyor mu?
Bütün yaşam olaylarından bağımsız, durup

dururken ortaya çıkmış durumlar başta olmak
üzere, depresyonun şiddeti ve ağırlığına

göre hemen hepsinde bazı tetkikler istiyoruz.
Çünkü kimi zaman B12 vitamini eksikliği,
kimi zaman tiroid hastalığı, kimi zaman

anemi (kansızlık) depresyona yol açabiliyor.

Depresyon mutlaka
tedavi edilmeli mi,

kendiliğinden geçmez mi?
Bir bölümü 6-8 ay sürüp geçebilir. Ama

tedavi edilmemesi kronikleşme riskini artırır.
Bazen tedavi edilmezse gittikçe ağırlaşır ve

uzun sürer. Bu nedenle tedavi edilmesi gerekir.
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Bunda hem biz hekimlerin hem de
Sağlık Bakanlığı uygulamalarının rolü
var. Polikliniğe gittiğinizde size sadece
10 dakika ayrılıyor. Tamam kuyruklar

yok, her şey bitti, hayat güzel ama 
10 dakikada hekim sizi nasıl

dinleyecek, nasıl anlayacak? Hekim 
10 dakikada olabildiği kadar

durumunuzu anlamaya çalışıyor.
Birtakım testler varsa onları istiyor.

Bir yandan da acınızı azaltmak için size
antidepresan yazıyor. Bu durumda da

antidepresanlar çok fazla kullanılır
hale geliyor. Burası yeri değil ama

performans sistemi zaten başlı başına
bir sorun. Bu sorun en çok da

psikiyatride yaşanıyor. Psikiyatri
başka tıp dalları gibi değil ki. 

10 dakikada mutsuzluğu
depresyondan, 3 gün önce yaşanmış
bir hadiseden nasıl ayırt edeceksiniz?

Edemezsiniz, edilemiyor da zaten. 
O zaman da kolayca ilaç yazılıyor.

Madem hekim performansa 
mecbur ediliyor, bari Sağlık Bakanlığı
‘Hastalarına yarım saat ayıracaksın,
ayrıca psikoterapi uygulayacaksın,

psikoterapiyi de performanstan

sayacağım’ dese belki ilaç kullanımı
azalacak. Ama öyle olmuyor.

‘Doktorlar boş yere ilaç yazıyor’
demek mümkün değil; bir ızdırabı

dindirmeye çalışıyorlar. Bakın, şurada
depresyonu konuşmak için bile 

1 saatimiz geçti, ki sadece bir kısmını
konuşabildik. Nerede kaldı, ben sizi

dinleyeceğim, bütün hayatınızı
anlamaya çalışacağım, depresyonunuzun

düzeyini tespit edeceğim, bunun 
için tetkikler isteyeceğim, sizi 

tedavi edeceğim. Bu 10 dakikada
hallolacak bir şey mi sizce?

Depresyona girmek icin
sebep olması gerekmez

�� Çökkünlük, 
üzüntü hali,
�� Dikkatini

toplayamama,
kararsızlık,
�� İlgi kaybı, 

zevk alamama,
�� Hareketlerde
yavaşlama veya

huzursuzluk,
�� Güçsüzlük, 
enerji kaybı,
�� Değersizlik 
ve yetersizlik
düşünceleri,

�� Uyku bozukluğu
(uykusuzluk ya da

çok uyuma),
�� İntihar düşüncesi,
�� İştah bozukluğu

(kilo alma 
veya kaybı).

Not: Yukarıdaki
belirtilerden en az 

5 tanesinden, 
2 haftadan uzun süredir

yakınıyorsanız depresyonda
olabilirsiniz. Bir uzmana başvurun.

Üzüntü, değersizlik hissi, karamsarlık gibi belirtilerle ortaya çıkan 
depresyon, derinleştiğinde yaşamı tamamen anlamsızlaştırıyor. 
Bazen ‘Ölsem de kurtulsam’ diye düşünmeye bile yol açıyor. 

Depresyon sanıldığı gibi yalnızca boşanma, ayrılık, işini kaybetme, 
maddi sıkıntılar gibi sebeplerle ortaya çıkan bir hastalık değil. 

Bazen ortada hiçbir neden yokken de kişiyi esir alıyor

Kaç türü var?

�

YARIN: DEPRESYON
NASIL TEDAVİ EDİLİR?
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DOKTORLAR LUZUMSUZ YERE
ANTiDEPRESAN MI YAZIYOR?

Bu belirtilerİ
CİDDİYE ALIN

� Tek uçlu depresyon:
Kişi tek bir dönem ya da tekrarlayan

biçimde depresyon yaşar.
� İki uçlu (bipolar) depresyon:

Bu hastalıkta depresyonun karşısında 
bir de kişinin çok hareketli, enerjik
olduğu bir manik dönem vardır. 

� Melankolik depresyon:
Kişi özellikle sabahları çok erken ve
sıkıntılı uyanır ve kendisini çok kötü
hisseder. Hareketleri yavaşlamıştır.
Akşama doğru nispeten toparlanır. 

� Mevsimsel depresyon: Daha 
çok mevsim dönümlerinde ortaya çıkar.

Örneğin yazdan kışa geçerken olur.
� Postpartum depresyon: 
Doğum sonrasında hormon

değişikliklerine bağlı olarak ortaya çıkar.
� Minör depresyon: Belirtiler

şiddetlidir ama kısa sürer. Örneğin kişi 
3 gün kendini ağır biçimde dünyadan

kopmuş hisseder, sonra tamamen
düzelir. Minör depresyonun altından kimi

zaman başka bir hastalık da çıkabilir. 
� Premenstüral disforik sendrom
(adet öncesi sendromu): Belirtiler

adet görmeden birkaç gün önce başlar,
adet gördükten sonra 1-2 içinde hatta
bazılarında adet görür görmez ortadan

kalkar. Adet öncesinde gerginlik,
huzursuzluk pek çok kişide olur. Ama bu
bozuklukta kişi gerçekten depresyonun

tüm tipik belirtilerini gösterir. 


