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“ AKIL KENDİ BAŞINA CENNETİ CEHENNEM, CEHENNEMİ CENNET YAPABİLİR.” 

J.Milton 

Depresyonun hikayesi insanlık tarihi ile başlar. Eski 
uygarlıkların kitaplarında bu hastalığa sahip insanların 
şeytanlar tarafından ziyaret edildiğine inanılırken daha 
sonraki dönemlerde eski İngiliz yazılarında yer alan 
‘’melankoli’’ sözcüğü yüzyıllardır duygudurum 
bozukluklarının karşılığı olarak kullanılmıştır. İngiliz 
yazar Chaucer ve Shakespeare ‘’melankoli’’ konusuna 
yapıtlarında  yer vermişlerdir. Depresyonun en eski 
tanımları  M.Ö 4. yy’de yaşamış olan ‘’tıbbın babası’’ 
olarak bilinen Hippocrates’e kadar dayanmaktadır. 
Hippocrates, mental hastalıkların, olağanüstü güçler 
nedeniyle değil, doğal nedenlerle oluştuğuna 
inanmıştır. Melankoliyi tanımlarken de nedenin 
dalaktan fazla üretilen siyah safra olduğunu ileri 

sürmüştür. ’’Melan’’ siyah,’’koli’’ ise  safra karşılığı 
olup melankoliyi bu şekilde adlandırmıştır. 
Depresyonla baş edebilmek için ise günümüzde de 
kısmen kullanılmakta olan gevşeme teknikleri ve 
sağlıklı yaşam stratejileri geliştirerek organizmanın 
dengesini yeniden kurmasını önermiştir. 
  
Tıbbi  bir deyim olarak depresyon, bilişsel ve işlevsel 
duygudurum bozulmalarının eşlik ettiği, fiziksel ve 
davranışsal değişikliklerinin ortaya çıktığı ciddi bir 
hastalıktır. Kötü hissetme halinden ya da  stresli 
olmaktan öte bir durumdur. En bilinen şekliyle 
depresif bozukluk, aşağıdaki özellikleriyle 
karakterizedir: 

ÖZET 

Depresyon hikayesi insanlık tarihiyle başlamış, ilk hekim Hipokrat’tan bu yana bilinen bir duygudurum 
bozukluğudur. Bu kadar uzun süredir bilinen bu hastalık adına, 20.yüzyılın başlarına kadar tanı ve tedavi açısından 
birçok yöntem denenmekle birlikte altta yatan neden ve tedaviye yönelik çok somut başarılar elde edilememişti. 
Ancak 1900’lerin başlarında Freud’un psikanalizi bir tedavi seçeneği olarak sunması ve ardından gelen medikal 
tedavideki büyük yenilikler (Lityum, MAOI, SSRI gibi ilaçların kullanıma girmesi) depresyon tedavisinde bir anda 
büyük bir ilerleme kaydetmemize olanak sağlamıştır. Medikal tedavinin yanı sıra günümüzde elektrot 
implantasyonları gibi yeni tedavi seçenekleri de denenmekte ve bu alanda ilerleme kaydetmek için çalışmalar 
devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: depresyon, psikanaliz, geri alım inhibitörleri, elektrot implantasyonu 

The history of depression started with the first human on earth, is an affective mood disorder which is known 
since the times of the first physician Hippocrates. Despite this long time, unfortunately we didn’t know so much 
about the underlying etiology and treatment of the disease until the beginning of the 20th century. However; 
with the introduction of psycoanalysis as a treatment option by Freud at the begining of 1900’s and then with the 
great inventions in medical treatment (the usage of Litium, MAOI, SSRI…)  a huge progress in the depression 
treatment has been achieved. Besides the medical treatment, nowadays new techniques are studied such as the 
electrode implantations and the studies in this field are kept going. 
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-Genellikle daha uzun sürse de en az 2 hafta sürer. 
-Duygudurum, davranış, düşünme ve görünümle ilişkili 
spesifik durumlarla kendini gösterir. 
-Gündelik yaşamdaki aktiviteleri bozar. 
-Tıbbi ve psikolojik bir tedavi gerektirir. 

Depresyon pesimist olma ya da hüzünlü olmanın 
tersine çok daha uzun zaman devam eden bir 
durumdur. Keder, üzüntü gibi durumlar bir yıl içinde 
sonlansa da çok ağır durumlarda veya uzun 
sürdüğünde depresyonla karışabilir. Ana farkı ortaya 
koymaya yönelik çalışmalar “kendini suçlama 
durumu’’nun ayırt edici olduğuna işaret etmektedir. 
Depresifler değersizlik hissi içerisindeyken kederli 
kişide bu yoktur. Diğer yandan depresif kişilerde 
kendine ve diğer bireylere karşı negatif duyguların 
kognitif kontrolü azalmıştır. Bu durumun, majör 
depresyon hastalarının fonksiyonel dinlenme hali 
(resting-state) manyetik rezonans görüntüleme 
çalışmalarına dayanarak, superior frontal girus, insula 
ve putameni kapsayan ‘nefret devresi’ndeki (hate-
circuit) değişikliklerden kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 

Epidemiyolojik olarak bakıldığında kadınlar erkeklere 
göre anlamlı bir şekilde depresyona daha  yatkındırlar. 
Depresyonun yaşam boyu yaygınlığı kadınlar için %10-
25, erkekler için %5-12 ‘dir. Bu farkı açıklamaya 
yönelik çeşitli görüşlerden biri hormonal faktörlerin ve 
stres etkenlerinin kadınları daha yatkın hale 
getirdikleri şeklindedir. Bazılarına göre ise yaygınlık 
oranı her iki cins için de eşit fakat mevcut tanı 
ölçütlerinin erkeklerde tanı koyma konusunda yeterli 
olmayışıdır. İlk depresif atak, tipik olarak  yaşamın en 
verimli dönemlerinden olan 25 ile 44 yaşları arasında 
görülmektedir. 

Tedavi sürecinde en iyi yöntemi belirlemek amacıyla 
depresyon  4 temel gruba ayrılır: 
 
1.Majör Depresyon: Depresyonun en sık  rastlanan 
şeklidir.2 haftadan fazla süren depresif duygudurum 
ya da  sevilen etkinliklere karşı ilgisizliğin yanı sıra kilo 
kaybı, uyku problemleri, psikomotor ajitasyon ya da 
retardasyon, yorgunluk, impotans, yineleyen intihar ya 
da ölüm düşünceleri gibi semptomlar da beraberinde  
görülebilir. 
 
2.Distimi: Uzun süren hafif depresyondur. Kelime 
yunanca ‘’thymus’’ bezinden gelmektedir. Thymus 
eskiden tüm duyguların merkezi olarak 
düşünülmüştür. Distimi genelde işlevselliği tamamen 

bozmaz ve arada uzun olmayan iyilik halleri vardır. İş 
ve sosyal yaşantıda sorunlara yol açabilir. Distimi en az 
2 yıl, bazen de 5 yıldan fazla sürer. Eğer majör 
depresyon distimi ile beraber olursa buna ‘’ikili 
depresyon’’ denir. 
 
3.Minör Depresyon: 2 hafta ya da daha fazla süren 
majör depresyonun kriterlerini tamamlamayan 
semptomlardır ki tedavi görmemiş kişiler majör 
depresyon risk grubundadırlar. 
     
 a.Psikotik Depresyon: Ağır depresyonun yanı sıra bazı 
psikotik durumların da (delüzyon, halüsinasyon) 
görüldüğü durumdur. 
      
b.Postpartum Depresyon: ’’Bebek hüznü’’ (Baby Blues) 
olarak bilinen durumdan çok daha ağır bir durumdur. 
Doğum yapmış kadınların %10-15’inde görülmektedir. 
      
c.Depresif Uyum Bozukluğu: Stres oluşturabilecek bir 
durumla karşı karşıya kalınması sonrası depresif 
belirtilerin ortaya çıkmasıdır ki en tipik örneği güneş 
ışığının azlığından dolayı kış aylarında görülen depresif 
 duygudurum değişiklikleridir. 
 
4.Bipolar Bozukluk: Tekrarlayan depresyon atakları ve 
mani atakları içeren daha önce manik-depresif 
bozukluk olarak da bilinen bir hastalıktır. Maninin 
belirtileri ise; benlik saygısında aşırı artış, artmış 
enerji, azalmış uyku ihtiyacı, irritabilite, libido artışı, 
sosyal davranışlarda agresyon, alkol veya madde 
kullanımı olarak sınıflandırılabilir. 
Depresyonun tedavisi için uzun yıllar içinde farklı 
yöntemler geliştirilmiştir. 1900’lerde Sigmund 
Freud’un ‘’Yas ve Melankoli’’ adlı çalışması ile 
depresyonun psikoanaliz ile tedavi edilebilceği 
düşünülmüş, sonrasında 1930’larda elektrokonvulsif 
tedavi (Epilepsi hastalarının daha az ruhsal 
problemlere sahip olduklarının fark edilmesiyle 
bulununan yöntem sağlıklı kişilere epilepsi oluşturacak 
ilaçlar enjekte etme fikri üzerine kurulmuştur. 
Sonrasında ise kimyasal maddelerin yerini elektrik 
akımı almıştır) kullanılmaya başlanmıştır. 1950’lerin 
başlarında ilk kuşak antidepresanlar [imipramin 
(tofranil)] depresyon tedavisinde yeni bir alternatif 
olarak kullanıma girmiştir. Bu yıllardaki ikinci buluş ise 
tüberküloz tedavisinde gerçekleşmiştir. Depresif 
tüberkülozlu hastalarda iproniazidin de duygulanımda 
iyileşmeye yol açtığı doktorlarca gözlenmiştir. 
İproniazid, monoamin inhibitörleri(MAOI’leri) sınıfında 
ilk ilaç olmuştur. MAOI’leriyle ilgili en önemli sorun 
tiramin aminoasidini yüksek derecede içeren 
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yiyecek(peynir, çikolata, fasülye gibi) ve ilaçlar ile 
MAOI’leri arasında etkileşim olması ve bunun da 
hipertansiyona ve miyokard infarktüsüne yol 
açmasıdır. 1950’lerin sonunda psikoterapi de 
depresyonun tedavi yöntemleri arasında yerini 
almıştır ki o yıllarda bugün de kullanılan bilişsel-
davranış terapileri ve kişiler arası terapi yöntemleri 
geliştirilmiştir. 1970’lerde ise lityum dugyudurum 
stabilizörü olarak hem mani hem depresyonun 
tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Nitekim mani 
tedavisinde daha etkili olduğu belirlenmiştir. 
Lityumdan önce bipolar depresyonda antidepresan 
ilaçlar tek alternatifti ancak maniyi 
tetikleyebilmekteydi. Lityum ile antidepresanları 
kombine etmek bu yan etkinin azalmasına neden 
olmuştur. 1980’lerin başında mevsimsel döngülü 
depresyon (yukarı enlemlerde yaşayan insanlarda gün 
ışığı azlığından kaynaklanır) ilk olarak tanımlanmış ve 
gün ışığı veren kaynakların kullanımı başlamıştır. 
1980’lerin sonunda ikinci kuşak antidepresanlar olan 
Selektif Seratonin Geri-alım İnhibitörlerinin (SSRIs) 
bulunması depresyon tedavisinde devrim etkisi 
yaratmıştır. Bu ilaçların bugün en çok kullanılanları 
fluoxetine, sertraline, escitalopram, paroxetine ve 
citalopram‘dır. SSRI kullananlarda barsak problemleri 
görülebilir veya bu ilaçlar cinsel fonksiyon 
bozukluklarına yol açabilir. Çok nadir görülmeyen ama 
yaşamı tehdit eden yan etkilerinden bir tanesi de 
“Serotonin Sendromu”dur. Bu durum genellikle 
SSRI’ların serotonini etkileyen başka bir ilaçla veya 
başka bir antidepresanla beraber kullanılması sonucu 
ortaya çıkar. Bu nedenle  “St. John’s Wort” gibi bitkisel 
nitelikli reçeteye girmeyen bir ilaçla SSRI’lar beraber 
kullanılmamalıdır. ”St. John’s Wort” Hiperikum 
Perforatum adlı bitkiden elde edilen bir preparattır ve 
günümüzde Avrupa’da anksiyete, depresyon ve uyku 
bozukluklarının tedavisinde kullanılan bir maddedir. 
Serotonin yanı sıra başka nörotransmitterlerin de geri 
alnımı engelleyen Serotonin-Norepinferin Geri-alım 
İnhibitörleri (Venflaksin) ve ya Norepinefrin-Dopamin 
Geri-alım İnhibitörleri (Bupropion) gibi karışık geri-
alım inhibitörleri de kullanılmaktadır. 1990’larda ilaç 
ve psikoterapi kombinasyonları kullanılmaya 
başlanmıştır. Tedavi konusunda alternatif yöntemler 
de bulunmaya başlanmıştır. Bu alternatif 
yöntemlerden en önemlisi, plasebo kontrollü elektrot 
implantasyonun uzun dönem majör depresif hastaları 
tedavi ettiği ya da semptomları çok hafife indirgediğini 
gösteren çalışmadır. Subcallosal bölgenin ve cingulate 
girusun beyaz cevherine elektrot implante edilmesi 

fikrine dayanan bu yöntemin dezavantajı ise cevabın 
iki yıl kadar uzun bir sürede alınıyor olmasıdır. Yine de 
majör depresyonun antidepresanlara ya da terapilere 
olan yanıtının az olduğu ya da belli bir süre sonra 
azaldığı göz önünde bulundurulduğunda bu gelişme 
neredeyse ‘’mucizevi’’ olarak nitelendirilmiştir. 
Bunların dışında henüz yaygın olarak kullanılmayan 
fakat araştırlamalarda olumlu sonuçların bildirildiği 
N.Vagus stimulasyonu (VNS) ve Tekrarlayıcı 
Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (rTMS) gibi yeni 
yöntemler de bulunmaktadır. 
 
Depresyonu olan birçok insan için yardım söz 
konusudur. Yüzyıl önce depresyonun ne kadar kötü 
tedavi edildiğini düşünürsek, araştırmacıların hastalığı 
kontrol etmekte belirgin bir ilerleme kaydettikleri 
yadsınamaz bir gerçektir. Bu alanda yapılan birçok 
çalışmanın ışığında, depresyon tanı ve tedavisinde 
gelecekte daha fazla gelişmelerin olacağını da 
söyleyebiliriz. 
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