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Özet
Do¤um sonras› depresyon, kad›nlar›n kendilerini oldu¤u kadar ailelerini, özellikle yeni do¤an
bebekleriyle iliﬂkilerini etkiler. Do¤um sonras› depresyonun di¤er zamanlarda yaﬂanan
depresyondan farkl› olup olmad›¤› tart›ﬂmal› bir konudur. Ancak, klinik özellikler ve yayg›nl›k
aç›s›ndan majör depresyona benzese de, do¤um öncesi ve do¤umla beraber yaﬂanan biyolojik,
psikolojik ve sosyal de¤iﬂimler depresyon için özgül risk etmenleri yaratabilir. Bu nedenle,
do¤um sonras› depresyonun etiyolojisinin incelenmesi, risk alt›nda olan kad›nlar›n saptanmas› ve
gerekli müdahalelerle desteklenmesi aç›s›ndan önemlidir. Bu makalede, do¤um sonras›
depresyonun etiyolojisi biyopsikososyal bir yaklaﬂ›mla gözden geçirilmiﬂ ve evrimsel psikoloji
bak›ﬂ aç›s›ndan iﬂlevine de¤inilmiﬂtir. Bunlara ek olarak, kültürel özelliklerin etkisi ve do¤um
sonras› depresyonun yordanabilirli¤i de tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Anahtar Kelimeler: Do¤um sonras› depresyon, etiyoloji, biyopsikososyal model, evrimsel
psikoloji, kültürel özellikler, yordama
Evaluation of the Etiology of Postpartum Depression From a Biopsychosocial Perspective
Abstract
Postpartum depression affects both women and their families, especially the relationship with
their new-born babies. It is controversial whether postpartum depression differs from depression
experienced in other times in the life-span. Despite having similar clinical features and
epidemiology; biological, psychological and social changes that are experienced during
prepartum and postpartum may create specific risk factors for depression. Therefore, it is
important to examine the etiology of postpartum depression in order to detect women who are at
risk and to support them with necessary interventions. In the present paper, the etiology of
postpartum depression is reviewed with a biopsychosocial approach and its function from the
evolutionary psychology perspective is mentioned. In addition, the effects of cultural
characteristics and the predictability of postpartum depression are discussed.
Key Words: Postpartum depression, etiology, biopsychosocial model, evolutionary psychology,
cultural characteristics, prediction
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Hamilelik dönemi ve do¤um sonras›nda
kad›nlar fizyolojik, psikolojik ve sosyal alanda
birçok de¤iﬂim yaﬂarlar. Bütün bu de¤iﬂimler,
duygudurum bozukluklar› için risk yaratmaktad›r. Özellikle do¤um sonras›nda yaﬂanan
depresyon, yayg›nl›¤› ve kal›c› olumsuz etkileri nedeniyle dikkat çekicidir. Do¤um sonras›
depresyonun majör depresyondan ayr› bir bozukluk olup olmad›¤› ise alanyaz›nda tart›ﬂ›lmaktad›r.
Do¤um sonras› dönemdeki bu yaﬂant›lar,
kad›nlar›n kendilerini oldu¤u kadar ailelerini
ve özellikle yeni do¤an bebeklerini de etkiler.
Bu nedenle, do¤um sonras› depresyonun etiyolojisinin incelenmesi, risk alt›nda olan kad›nlar›n saptanmas›, bu kiﬂilere müdahale edilmesi ve onlar›n desteklenmesi aç›lar›ndan
önemlidir. Bu makalede, do¤um sonras› depresyonun etiyolojisi gözden geçirilmiﬂtir. Hamilelik ve do¤um sonras› dönemde yaﬂan›lanlar fizyolojik, psikolojik ve sosyal de¤iﬂimleri
içerdi¤inden, bu bozuklu¤un etiyolojisine biyopsikososyal aç›dan yaklaﬂman›n yararl› olaca¤› düﬂünülmüﬂtür. Biyopsikososyal risk etmenlerine ve evrimsel bak›ﬂ aç›s›ndan iﬂlevine
ek olarak makalede do¤um sonras› depresyonun yordanabilirli¤i de tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ancak,
do¤um sonras› depresyon tan›t›lmadan önce
do¤um sonras› yaﬂanan di¤er bozukluklardan
k›saca bahsetmek yararl› olacakt›r.
Do¤um Sonras› Duygulan›m Bozukluklar›
Ruhsal Bozukluklar›n Tan›sal ve Say›msal
Elkitab› Dördüncü Bas›m› (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth
Edition, DSM-IV; APA, 1994), depresyon d›ﬂ›nda do¤um sonras› baﬂlang›çl› iki bozukluktan daha bahseder. Bunlar›n ilki lohusal›k hüzARALIK 2005, C‹LT 8, SAYI 16
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nüdür (postpartum blues). Lohusal›k hüznü,
depresyonun hafif ve k›sa süreli bir ﬂekli olarak tan›mlan›r ve genellikle do¤umdan itibaren 3-7 gün sürer. Amerika’da yayg›nl›¤›
% 75-85 olarak tahmin edilmektedir. Belirtileri a¤lama, hafif depresyon, kayg›, bitkinlik ve
duygusal de¤iﬂkenliktir. Tedavi gerektirmese
de bu konuda kad›nlar› e¤itmek ve desteklemek önemlidir (Gale ve Harlow, 2003).
DSM-IV’te belirtilen di¤er bir bozukluk,
do¤um sonras› baﬂlang›çl› psikozdur (postpartum psychosis). Bu bozukluk do¤um sonras›
bozukluklar›n içinde en ﬂiddetli olan›d›r, ancak çok yayg›n de¤ildir. Yayg›nl›¤› % 0.1 civar›ndad›r. Klinik baﬂlang›c› h›zl›d›r; do¤um
sonras› 48-72 saat içinde depresif ya da yükselmiﬂ duygulan›m, dezorganize davran›m,
sanr› ve varsan›lar gibi belirtilerle ortaya ç›kar.
Ancak, son y›llarda yap›lan çal›ﬂmalarda do¤um sonras› psikoz olarak görülen birçok olgunun asl›nda iki uçlu duygudurum bozuklu¤u
ölçütlerine uydu¤u bulunmuﬂtur (Robertson,
Grace, Wallington ve Stewart, 2004).
Do¤um Sonras› Depresyon: Tan› Ölçütleri,
Yayg›nl›k ve Klinik Özellikler
Do¤um sonras› depresyon hem daha uzun
sürmesi, hem de anneyi ve bebe¤i oldukça etkilemesinden dolay› bu iki bozukluktan ayr›l›r.
Do¤um sonras› depresyonun yayg›nl›¤› %13
civar›ndad›r (O’hara ve Swain, 1996). Türkiye’de yap›lan çal›ﬂmalarda ise Manisa ilinde
yayg›nl›¤›n %14 oldu¤u belirtilmiﬂtir (Danac›,
Dinç, Deveci, ﬁen ve ‹çelli, 2002), Mersin ilinde ise 0-2. ayda %29 oldu¤u, ancak 13. ayda
yayg›nl›¤›n %42’ye kadar ç›kt›¤› bulunmuﬂtur
(Bu¤dayc›, ﬁaﬂmaz, Tezcan, Kurt ve Öner,
2004).
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Do¤um sonras› depresyon, DSM-IV ölçütlerine göre majör depresyonun bir alt tipidir.
Do¤umdan sonra 4 hafta içinde baﬂlar. Ancak
yap›lan çal›ﬂmalarda do¤umdan sonra 6-8 hafta içinde baﬂlayabilece¤i bulunmuﬂtur ve böyle tan›mland›¤›nda yayg›nl›¤› da artmaktad›r
(Hendrick, Altshuler ve Suri, 1998).
Do¤um sonras› baﬂlamas›n›n d›ﬂ›nda DSMIV’e göre bu bozuklu¤un ölçütleri majör depresyondan farks›zd›r. Majör depresyon tan›s›n›n konulabilmesi için DSM-IV, kiﬂide hemen
her gün iki hafta süreyle dokuz belirtiden en az
beﬂinin olmas›n› ﬂart koﬂar. Bu dokuz belirti
günün büyük k›sm›nda üzgün ve çökkün duygudurum, faaliyetlere ilgi kayb›, fazla ya da az
uyuma, iﬂtah azalmas› ya da artmas›, ya letarjik ya da ajite olma, enerji kayb› ve bitkinlik,
de¤ersizlik ve suçluluk duygular›, dikkati toplamada güçlük çekme ve ölüm ve intihar düﬂünceleridir. Çökkün duygudurum ya da faaliyetlere ilgi kayb›n›n bu beﬂ belirtiden biri olmas› gerekmektedir (APA, 1994).
Do¤um sonras› depresyonun ölçütleri majör depresyonla ayn› olsa da, do¤um sonras›
yaﬂanan depresyonda, di¤er zamanlarda yaﬂanan depresyona oranla, suçluluk ve ajitasyon
daha s›k görülür (Hendrick ve ark., 1998). Anne olarak yetersizlik hissi ve do¤um sonras›
dönemdeki özgül yaﬂam olaylar› da di¤er farkl› yönlerdir (Gale ve Harlow, 2003). Klinik
özellikler umutsuzluk, a¤lamakl› olma, suçluluk hissi, iﬂtah kayb›, intihar düﬂünceleri, uykuda bozukluklar, yetersizlik hissi, bebekle
baﬂ edememe, konsantrasyon ve haf›zada sorunlard›r (Robertson ve ark., 2004).
Do¤umdan sonra en önemli süreç, annenin
bebekle olan iletiﬂiminin geliﬂmesidir

(Brockington, 2004). Do¤um sonras› depresyon bu iletiﬂimin kurulmas›nda ve bebe¤in geliﬂiminde ciddi sorunlar yaratabilir. Loh ve
Vostanis (2004) do¤um sonras› depresyonu
olan hastalarla yapt›klar› çal›ﬂmada, bu hastalar›n yaklaﬂ›k üçte birinin bebeklerini reddetme ve patolojik k›zg›nl›k gibi ﬂiddetli zorluklar yaﬂad›klar›n› ve sosyal rolleriyle ilgili hoﬂnutsuzluk yaﬂayanlar›n bebekleriyle olan iletiﬂimlerinde de sorunlar alg›lad›klar›n› belirtmiﬂlerdir.
Do¤um Sonras› Depresyonun Etiyolojisi:
Biyopsikososyal Yaklaﬂ›m

Biyolojik Etmenler
Do¤um sonras› depresyonla ilgili biyolojik
çal›ﬂmalar, hamilelikte yaﬂanan nörokimyasal
ve hormonel de¤iﬂikliklerle ilgilidir. Altemus
ve arkadaﬂlar› (2004) hamilelik s›ras›ndaki nörokimyasal de¤iﬂiklikleri araﬂt›rmak için yapt›klar› çal›ﬂmada, hamile olan ve olmayan iki
gruptan al›nan beyin-omurilik s›v›s›n› incelemiﬂler ve hamile olan kad›nlarda GABA, norepinefrin ve prolaktin düzeninde sorun oldu¤unu bulmuﬂlard›r. Bu nörokimsayallar›n kayg›
ve duygudurum bozukluklar›yla olan iliﬂkisi
birçok çal›ﬂmada ortaya kondu¤undan, yazarlar hamileli¤in özellikle son döneminde beyin
nörokimyas›nda oluﬂan bu de¤iﬂikliklerin do¤um sonras› duygudurum ve kayg› bozukluklar›na yatk›nl›k yaratabilece¤ini tart›ﬂmaktad›rlar.
Hormonlarla ilgili yap›lan çal›ﬂmalarda da
benzer sonuçlara ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Hendrick ve arkadaﬂlar› (1998), hamilelikte östrojen ve projesteron hormonlar›n›n plasental üretime ba¤l›
olarak artt›¤›na ve do¤um s›ras›nda plasentan›n ayr›lmas›yla bu hormonlar›n seviyesinin
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aniden düﬂtü¤üne de¤inmektedirler. Yazarlar
bu konuda yap›lan çal›ﬂmalar› gözden geçirdikleri makalelerinde, do¤um sonras› östrojen
tedavisi gören kad›nlar›n daha az depresif belirtiler gösterdiklerinin bulundu¤unu, ancak bu
çal›ﬂmalar›n yöntem aç›s›ndan baz› sorunlar›
oldu¤unu belirtmektedirler. Projesteron ile ilgili yap›lan çal›ﬂmalarda, do¤um sonras› depresyon ve projesteron seviyesindeki düﬂüﬂ aras›nda anlaml› bir iliﬂki bulunamam›ﬂt›r. Bu iki
hormonun d›ﬂ›nda kortisol ve hipofiz hormonlar›yla ilgili de benzer sonuçlara ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
Yap›lan çal›ﬂmalar›n yöntemle ilgili sorunlar›
nedeniyle bu hormonlar›n etiyolojik rolü tam
olarak bilinmemektedir.
Bütün biyolojik etmenler içinde en çok tart›ﬂ›lan tiroid hormonudur. Yine Hendrick ve
arkadaﬂlar› (1998) ayn› çal›ﬂmada, do¤umdan
sonra anormal tiroid iﬂlevinin artt›¤›na dikkat
çekmektedirler, ancak tiroid bozuklu¤unun
bütün do¤um sonras› depresyon olgular›nda
görülmedi¤ine, yaln›zca bir alt grupta rolü olabilece¤ine de¤inmektedirler. Do¤um sonras›
tiroid bozuklu¤uyla ilgili benzer bir yorum da
Stagnaro-Green’in (2004) çal›ﬂmas›nda yap›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada da tiroid bozuklu¤u ve
do¤um sonras› depresyon iliﬂkisinin belirsiz
oldu¤undan ve do¤um sonras› tiroid bozuklu¤u yaﬂayan hastalar›n yaln›zca yaklaﬂ›k üçte
birinde do¤um sonras› depresyon görüldü¤ünden bahsedilmektedir.
Hamilelik süresince ve do¤umla beraber
oluﬂan annedeki fizyolojik de¤iﬂimler bebekleri de etkilemektedir. Diego ve arkadaﬂlar›
(2004) taraf›ndan yap›lan bir çal›ﬂmada, do¤um öncesi ve sonras› depresif belirtileri olan
kiﬂilerin bebeklerinin kortisol ve norepinefrin
seviyelerinin yükselmiﬂ oldu¤u, dopamin seviARALIK 2005, C‹LT 8, SAYI 16

58

yesinin ise düﬂük oldu¤u bulunmuﬂtur. Bu durum do¤um öncesi depresyona daha çok ba¤l›d›r, ancak belirtilerin baﬂlang›c› ve uzunlu¤u
da önemlidir.
Özetle, do¤um sonras› depresyonda nörokimyasal ve hormonel de¤iﬂimlerin etiyolojik
rolü belirgin de¤ildir, ancak bu biyolojik de¤iﬂimler psikososyal risk etmenleriyle etkileﬂim
içinde oldu¤unda do¤um sonras› depresyona
neden oluyor olabilir. Yine de, annedeki fizyolojik de¤iﬂimlerin bebekleri de etkiledi¤i bulundu¤undan, hamilelik süresince ve do¤um
sonras›nda annedeki fizyolojik süreçlerin incelenmesi önemlidir.

Psikolojik Etmenler
Psikodinamik Yaklaﬂ›mlar. Do¤um sonras›
depresyon ile ilgili baz› psikodinamik yaklaﬂ›mlarda stresle baﬂ etmede kullan›lan savunma düzeneklerinin önemi vurgulan›rken, di¤er
psikodinamik yaklaﬂ›mlarda anneli¤e geçiﬂ süresince yaﬂanan karmaﬂ›k duygular ve kimlik
de¤iﬂiminin depresyona yatk›nl›k yaratabilece¤inden bahsedilmektedir. ‹lk yaklaﬂ›ma göre, do¤umun öncesinde ve sonras›nda karﬂ›laﬂ›lan stresörlerin etkisi, kiﬂinin kulland›¤› savunma düzeneklerine ba¤l› olarak de¤iﬂebilir.
Di¤er yaklaﬂ›ma göre ise, hamilelik süreci ve
do¤um sonras›nda yaﬂanan biyolojik de¤iﬂimlere ek olarak, bu döneme özgü kiﬂisel ve sosyal de¤iﬂimler de yaﬂan›r ve bunlarla ba¤lant›l› yaﬂanan kimlik de¤iﬂimi, do¤um sonras›
depresyon için baﬂl› baﬂ›na bir risk etmenidir
(Smith, 1999).
Kullan›lan savunma düzeneklerinin do¤um
sonras› depresyon ile iliﬂkisi hakk›nda bir çal›ﬂma Milgrom ve Beatrice (2003) taraf›ndan
yap›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada, annelik stresiyle
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baﬂ etmede savunma tarzlar›na ek olarak biliﬂsel tarzlar da araﬂt›r›lm›ﬂt›r, ancak çal›ﬂman›n
biliﬂsel bulgular›na, biliﬂsel etmenler baﬂl›¤›nda de¤inilecektir. Bu çal›ﬂmada, do¤um sonras› depresyon tan›s› konan bir gruba ve bir
kontrol grubuna savunma tarzlar› anketi verilmiﬂtir. Bu anket savunman›n üç de¤iﬂik boyutunu ölçmektedir: Olgun savunmalar (yüceltme, bask›lama, vs.), nörotik savunmalar (yapboz, karﬂ›t tepki geliﬂtirme, vs.) ve olgun olmayan savunmalar (yans›tma, inkar, vs.). Çal›ﬂman›n bulgular›na göre, do¤umdan sonra
hem 3. ayda hem de 24. ayda depresyonda
olan kad›nlar›n di¤erlerine oranla daha az olgun savunmalar ve daha fazla olgun olmayan
savunmalar kulland›klar›, sadece 3. ayda daha
fazla nörotik savunmalar kulland›klar› belirtilmiﬂtir. Yazarlar bu bulgular›, kullan›lan savunma tarzlar› gibi baz› karakteristik özelliklerin do¤um sonras› stresörlere yatk›nl›k yaratmas› olarak yorumlam›ﬂlard›r.
Kimlik de¤iﬂiminin do¤um sonras› depresyon ile iliﬂkisi hakk›ndaki çal›ﬂmalar ise, hamilelik süresince ve do¤um sonras›nda yaﬂanan karmaﬂ›k duygular ve bu süreçte yaﬂananlar› etkileyebilecek olan annelik yönelimi ile
ilgilidir. ﬁüphesiz ki, anneli¤e geçiﬂ süreci oldukça zor bir deneyimdir. Smith (1999), anneli¤e geçiﬂ sürecinin kimlik alg›s›n› nas›l etkiledi¤ini bir grup kad›nla yap›lan görüﬂmelere
içerik analizi uygulayarak incelemiﬂtir. Bu görüﬂmeler hamileli¤in 3., 6. ve 9. aylar›nda, do¤um sonras›nda ise 5. ayda yap›lm›ﬂt›r. Yaln›zca ilk annelik deneyimini yaﬂayanlar çal›ﬂmaya kat›lm›ﬂt›r. Anneli¤e geçiﬂ süresince hamileli¤in erken dönemlerine belirsizlik ve
uyum sa¤lamaya çal›ﬂma duygular› hakimdir.
Hamileli¤in ortalar›nda ise kendilik alg›lar›
de¤iﬂmektedir ve anneli¤e psikolojik olarak

haz›rlanma belirgindir. Bu dönemde kad›nlar
genel dünyadan uzaklaﬂ›rken daha içsel (domestik) bir dünyaya, ailelerine dönerler. Hamileli¤in son dönemlerinde ise dikkat tekrar
d›ﬂar›ya yönelir ve do¤um karars›z ve kar›ﬂ›k
duygularla karﬂ›lan›r. Do¤umdan sonra ise hamilelik s›ras›nda yaﬂan›lanlar, kad›nlar›n önceliklerine ve hayat tercihlerine dönüﬂür. Anneli¤e geçiﬂ, iliﬂkisel bir kendili¤e geçiﬂ olarak
yorumlanabilir. Kad›nlar›n bu dönemdeki
kimlik de¤iﬂimiyle baﬂlayan kar›ﬂ›k duygular›,
do¤um sonras› depresyon için yatk›nl›k yaratabilir. Bu dönemdeki sosyal destek bu nedenle önemlidir. Do¤um sonras› sosyal destek konusuna daha sonra de¤inilecektir.
Bu zor kimlik de¤iﬂimi sürecinde yaﬂan›lanlar› etkileyebilecek di¤er bir etmen olan annelik yönelimi ile ilgili psikanalitik bir model,
Sharp ve Bramwell (2004) taraf›ndan incelemiﬂtir. Bu model, Raphael-Leff (1985a,
1985b, 1986) taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂtir (akt.,
Sharp ve Bramwell, 2004). Bu modele göre
kad›nlar›n anneli¤e yönelimleri iki uç yönelim
aras›nda bir uzant›d›r. Bu iki uç yönelim “yard›mc›” (facilitator) ve “düzenleyici” (regulator)
olarak adland›r›lm›ﬂt›r. Annenin annelik yönelimi, o andaki iç dünyas›n›n yans›mas› olarak
düﬂünülmektedir. “Yard›mc›” anneler, hamileli¤i kad›ns› kimli¤in doruk noktas› olarak düﬂünürler ve kendilerini bebeklerinin ihtiyaçlar›na adapte ederler. “Düzenleyici” anneler ise,
hamileli¤i bebek elde etmenin can s›k›c› bir
yolu olarak görürler ve mümkün oldu¤unca
çabuk hamilelik öncesi yaﬂant›lar›na dönmek
isterler. Bebeklerini kontrol alt›nda tutarak
kendilerine ve bebeklerine güvenli bir ortam
yaratmak isterler. Raphael-Leff’e göre, do¤um
sonras› dönemde de¤iﬂik psikososyal etmenler
“yard›mc›” ve “düzenleyici” anneleri de¤iﬂik
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ﬂekillerde etkileyebilir. Sharp ve Bramwell
(2004) bu modeli test etmek amaçl› yapt›klar›
çal›ﬂmada, “düzenleyici” annelik yönelimi
olanlar›n daha çok risk alt›nda olduklar›n› ve
depresif belirtilerinin daha çok oldu¤unu göstermiﬂlerdir.
Özetle, hamilelik süresince gebe kad›n,
kendilik alg›s›, hayat biçimi, rolleri ve di¤erleriyle iliﬂkileri aç›s›ndan kendini yeniden tan›mlar (Smith, 1999). Bu süreçte yaﬂanan karmaﬂ›k duygular ve kullan›lan baz› savunma
tarzlar› gibi özellikler do¤um sonras› depresyon için risk yaratabilmektedir.

Biliﬂsel Yaklaﬂ›mlar. Do¤um sonras› depresyonla ilgili biliﬂsel çal›ﬂmalarda tutumlar,
beklentiler ve baﬂ etme yöntemlerine odaklan›lm›ﬂt›r. Beck’in depresyonla ilgili yatk›nl›kstres modeline göre, depresif biliﬂsel tarz› olan
depresyona yatk›n kiﬂilerde stresörler bu hastal›¤› aktive edebilir (akt., Milgrom ve Beatrice, 2003). Ba¤lant›l› olarak iﬂlevsel olmayan
tutumlar, olumsuz olaylar karﬂ›s›nda çaresiz
hissetme ve bu olaylar›n sabit ve genel oldu¤u
say›lt›s› depresyona neden olur (Milgrom ve
Beatrice, 2003). Genel tutum ve inançlar depresyona yatk›nl›¤› etkileyebilece¤i gibi, anneli¤e yönelik tutumlar da do¤um sonras› depresyon için özgül bir risk etmeni olabilir. Bir
kiﬂinin bilgi iﬂleme biçimi ve stresörlerle nas›l
baﬂ etti¤i de depresyona yatk›nl›kta önemlidir.
Do¤um sonras›nda genel biyopsikososyal etmenler d›ﬂ›nda çocuk do¤umu gibi duruma özgü stresörler de vard›r. E¤er risk alt›nda olan
kad›nlar saptanabilirse, bu stresörlerin etkisi
azalt›labilir.
Milgrom ve Beatrice (2003), risk etmeni
oldu¤unu düﬂündükleri genel tutum ve inançARALIK 2005, C‹LT 8, SAYI 16
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lar›n ve kontrol alg›s›n›n do¤um sonras› depresyon ile iliﬂkisini araﬂt›rm›ﬂlard›r. Depresyonda olan bir grup anne ile bir kontrol grubuna Bernard (1998) taraf›ndan geliﬂtirilen Genel Tutum ve ‹nanç Ölçe¤i (General Attitude
and Belief Scale) ile Levenson taraf›ndan geliﬂtirilen (1973) Kontrol Oda¤› Ölçe¤i (Locus
of Control) uygulanm›ﬂt›r (akt., Milgrom ve
Beatrice, 2003). Genel Tutum ve ‹nanç Ölçe¤i
“Mant›kl›l›k” ve “Mant›k D›ﬂ›l›k” olarak iki
alt ölçekten oluﬂmaktad›r. “Mant›k D›ﬂ›l›k” alt
ölçe¤i baﬂarma ihtiyac›, onaylanma ihtiyac›,
rahatl›k ihtiyac› gibi faktörlerden oluﬂmaktad›r. E¤er bunlar aﬂ›r› olursa kiﬂisel hedeflere
ulaﬂmay› engelleyebilir. Kontrol Oda¤› Ölçe¤i’nde ise üç alt ölçek vard›r: “‹çsel”, “Güçlü
Di¤erleri” ve “ﬁans”. Çal›ﬂman›n bulgular›nda, depresyonda olan kad›nlar›n mant›k d›ﬂ›
inançlar›n›n daha fazla oldu¤u; onaylanma ve
rahatl›k ihtiyac›n›n di¤erlerine göre daha çok
oldu¤u gösterilmiﬂtir. Kontrol oda¤›na gelince, depresyonda olan kad›nlar›n “güçlü di¤erleri”nin yaﬂamlar›n› kontrol etti¤ine inand›klar› bulunmuﬂtur. Do¤umdan sonra 3. ayda bulunan bu farklar›n baz›lar›n›n 24. ayda da devam
etti¤i belirtilmiﬂtir. Bu model, Beck’in “durum
- kiﬂilik özelli¤i” (state- trait) modeliyle de
uyumludur. Baz› biliﬂsel tarzlar depresif dönemlere özgü iken, baz›lar› kiﬂilerin sürekli
özellikleri aras›ndad›r.
Warner, Appleby, Whitton ve Faragher
(1997) ise annelik tutumlar›yla ilgili bir çal›ﬂma yapm›ﬂlard›r. Bu çal›ﬂmada, anneli¤e yönelik tutumlar› ölçmek için Annelik Tutumlar›
Anketi (Maternal Attitudes Questionnaire) geliﬂtirmiﬂlerdir. Bu ankette rol de¤iﬂimi ile ilgili biliﬂler, annelikten beklentiler ve kiﬂilerin
kendilerinden anne olarak ne bekledikleri ölçülmektedir. Bulgularda, annelikle ilgili özgül
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tutumlar›n do¤um sonras› depresyon ile ilgili
oldu¤u gösterilmiﬂtir. Annelikle ilgili gerçekçi
olmayan beklentileri olanlar›n ve rol çat›ﬂmalar› yaﬂayanlar›n daha fazla depresif belirti
gösterdi¤i bulunmuﬂtur. Ancak, depresif belirtileri yüksek olan kad›nlar›n kendi içlerinde
bile anketten ald›klar› puanlar›n da¤›l›m› farkl›d›r. Bu da, do¤um sonras› depresyonu olan
kad›nlar›n biliﬂsel olarak heterojen oldu¤unu
gösterir. Bu bulgu, etiyolojiyi anlamada önemli olabilir, çünkü do¤um sonras› depresyonla
ilgili risk etmenlerini araﬂt›ran çal›ﬂmalar›n
birbiriyle çeliﬂen sonuçlara ulaﬂmas›n›n nedeni, do¤um sonras› depresyon yaﬂayanlar›n heterojen bir grup olmas› olabilir.
Baﬂ etme stratejileriyle do¤um sonras› depresyon aras›ndaki iliﬂki de biliﬂsel çal›ﬂmalarda araﬂt›r›lan bir konudur. Da Costa, Larouche, Dritsa ve Brender (2000) do¤um öncesi ve
sonras›ndaki baﬂ etme tarzlar›n› araﬂt›rd›klar›
çal›ﬂmalar›nda, Stresli Durumlar için Baﬂ Etme Envanteri (Coping Inventory for Stressful
Situations) uygulam›ﬂlard›r. Bu envanterde üç
alt ölçek vard›r: Görev yönelimli baﬂ etme,
duygusal baﬂ etme ve kaç›nma yönelimli baﬂ
etme. Bu envanter hamilelik süresince her üç
ayl›k dönemde (trimester) uygulanm›ﬂt›r. Hem
hamilelik öncesinde hem de sonras›nda, depresif duygudurumu olanlar›n daha çok duygusal
baﬂ etme tarzlar›n› kulland›klar› bulunmuﬂtur.
Bu bulgu alanyaz›nda tutarl› bir ﬂekilde ortaya
konmaktad›r. Birçok psikososyal stresör içinde duygusal baﬂ etme, do¤um sonras› depresyonu yordamada en etkili etmenlerden biridir.
Buna ek olarak, Terry ve arkadaﬂlar› (1996),
olumsuz olaylar›n stresini kontrol etmeye çal›ﬂmak olarak tan›mlanan biliﬂsel problem
odakl› baﬂ etmenin do¤um sonras› depresif be-

lirtileri azaltt›¤›n› göstermiﬂlerdir (akt.,
Swendsen ve Mazure, 2000).
Yap›lan çal›ﬂmalar uyumlu olmayan biliﬂlerin do¤um sonras› depresyon ile ilgili oldu¤unu göstermektedir, ancak biliﬂsel yanl›l›klar
ve do¤um sonras› depresyon aras›nda nedensel
bir iliﬂki belirlemek mümkün olmayabilir. Bu
çal›ﬂmalarda, biliﬂsel yanl›l›klar›n bozuklu¤un
nedeni mi sonucu mu oldu¤u belirgin de¤ildir.
Depresyonla biliﬂsel yanl›l›klar iliﬂkili bulundu¤undan, do¤um sonras› depresyon yaﬂayanlar›n do¤um öncesi dönemle ilgili geçmiﬂe
bakt›klar› çal›ﬂmalarda, kat›l›mc›lar›n belleklerindeki yanl›l›klar nedeniyle sorunlar olabilir. Bu konuda bir çal›ﬂma Croll ve Bryant
(2000) taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada,
do¤um sonras› depresyonun annelik de¤eri
hakk›nda özgül an›lara ulaﬂmada problem yaratt›¤› hipotezi öne sürülmüﬂtür. Bu hipotezi
destekler nitelikte do¤um sonras› depresyonu
olan kiﬂilerin daha az özgül an›s› oldu¤u ve
bunlar› depresyonu olmayan kiﬂilere göre daha
yavaﬂ hat›rlad›klar› bulunmuﬂtur. Ayr›ca, annelik temas›yla ilgili daha çok olumsuz an›n›n
hat›rland›¤› bulunmuﬂtur. Depresyonun ﬂiddetinin de özgül an›lara ulaﬂmadaki problemlerle
iliﬂkili oldu¤u ortaya konmuﬂtur.
Özetle, biliﬂsel alanda yap›lan çal›ﬂmalarda
mant›k d›ﬂ› tutumlar, d›ﬂ kontrol oda¤›, annelikle ilgili beklentilerde ve rol de¤iﬂimiyle ilgili biliﬂlerde yanl›l›k ve duygusal baﬂ etme tarzlar›n›n kullan›m› do¤um sonras› depresyon ile
iliﬂkili bulunmuﬂtur. Bunlar›n d›ﬂ›nda, bellek
yanl›l›klar›n›n da, do¤um sonras› depresyon
ile ilgili yap›lan di¤er çal›ﬂmalarda geçmiﬂe
bak›ﬂ yönteminin kullan›lmas› aç›s›ndan, sorun yaratabilece¤i göz önünde bulundurulmal›d›r.
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Sosyal ve Çevresel Etmenler
Stresli yaﬂam olaylar› kiﬂilerin hayatlar›
boyunca baﬂlar›na gelebilir, ancak do¤um sonras› dönemin bu genel streslere ek olarak kendine özgü stresleri vard›r. Swendsen ve Mazure (2000) hamileli¤e özgü bu yaﬂam olaylar›n›
gözden geçirdikleri makalelerinde, do¤um
sonras› depresyonla iliﬂkili olabilecek üç stresten bahsetmektedirler. Bunlar do¤umda yaﬂanan t›bbi sorunlar, çocuk bak›m›yla ilgili stres
ve bebe¤in mizac› ile ilgili sorunlard›r. Bu sorunlar, yeni annenin anneli¤in gerektirdikleriyle baﬂ edebilme konusunda ﬂüpheye düﬂmesine neden olabilir.
Do¤umda yaﬂanan sorunlar anne için travmatik olabilir. Travmatik do¤um olaylar›n›n
do¤um sonras› depresyon riskini artt›r›p artt›rmad›¤›n› incelemek amac›yla Parker (2004)
bu konuda yap›lan araﬂt›rmalar› gözden geçirmiﬂtir. Travmatik do¤umun cerrahi müdahale
içeren do¤um (forseps kullan›m›, vakum,
sezaryen, vs.) olarak tan›mland›¤› çal›ﬂmalarda, do¤um sonras› depresyon ile aralar›nda ya
anlaml› olmayan iliﬂkiler bulunmuﬂ, ya da hiçbir iliﬂki bulunamam›ﬂt›r. Robertson ve arkadaﬂlar› (2004) da do¤um sonras› depresyon ile
iliﬂkili psikososyal risk etmenlerini gözden geçirdikleri makalelerinde, alanyaz›nda problemli do¤um (sezaryen, prematür do¤um, do¤um s›ras›nda aﬂ›r› kanama, vs.) ile iliﬂkili yap›lan çal›ﬂmalarda küçük ama anlaml› iliﬂkiler
bulundu¤unu belirtmiﬂlerdir. Benzer sonuçlar
planlanmayan ve istenmeyen hamilelikler ve
emzirmeyle ilgili sorunlarla iliﬂkili olarak da
ortaya ç›km›ﬂt›r. Ancak, bu çal›ﬂmalar› yorumlarken önemli bir noktaya de¤inmek gerekir.
Sezaryen do¤um baz› durumlarda kiﬂinin kendi karar›na ba¤l›yken, baz› durumlarda zorunARALIK 2005, C‹LT 8, SAYI 16
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lu olarak yap›lmak durumundad›r. Emzirme ve
emzirmeyle ilgili tutumlar da kültürlere göre
de¤iﬂmektedir. Bu nedenle, sonuçlar etiyolojik
bir iliﬂkiden çok örneklemdeki e¤ilimleri yans›t›yor olabilir.
Do¤um sonras› depresyon riskini artt›ran
di¤er önemli bir etmen de hamilelik süresince
yaﬂanan sorunlar ve hamilelikte gözlenen depresif belirtilerdir. Gross, Wells, RadiganGarcia ve Dietz (2002) kendini bildirim türü
verilere dayanarak yapt›klar› çal›ﬂmada, hamilelik dönemlerini “çok zor bir zaman” ya da
“hayat›n›n en kötü zamanlar›ndan biri” olarak
anlatan kad›nlarda, do¤um sonras› depresyonun di¤erlerine oranla daha çok görüldü¤ünü
bulmuﬂlard›r. Buna ek olarak, hamilelik süresince fiziksel ﬂiddet gören ve travmatik olaylar
yaﬂayan kad›nlar›n daha çok depresif belirti
gösterdi¤ini belirtmiﬂlerdir. Da Costa ve arkadaﬂlar› (2000), alanyaz›nda do¤um sonras›
duygudurumu en iyi yordayan etmenin do¤um
öncesi duygudurum olarak gösterildi¤ini belirtmiﬂlerdir. Benzer ﬂekilde, Robertson ve arkadaﬂlar› (2004), do¤um sonras› depresyonu
en iyi yordayan etmenlerin hamilelikte depresyon ve kayg›, hamilelikte yaﬂanan stresli olaylar ve depresyon geçmiﬂi oldu¤unu belirtmiﬂlerdir. Depresyon geçmiﬂi ve hamilelikte depresyonun etkisi, alanyaz›nda di¤er çal›ﬂmalarda da tutarl› bir ﬂekilde ortaya konmuﬂtur
(Swendsen ve Mazure, 2000; Bernazzani,
Saucier, David ve Borgeat, 1997).
Kad›nlar›n önemli de¤iﬂiklikler yaﬂad›klar›
hamilelik ve do¤um sonras› dönemde sosyal
destek de oldukça önemlidir. Sosyal destek
birçok hastal›kla mücadelede koruyucu bir etmen olabilece¤i gibi, düﬂük ya da yetersiz destek risk etmeni olarak düﬂünülebilir.
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Robertson ve arkadaﬂlar› (2004), sosyal deste¤in çok boyutlu oldu¤undan bahsetmektedirler. Destek kaynaklar› eﬂ, akrabalar veya arkadaﬂlar gibi farkl› kiﬂiler olabilece¤i gibi destek
çeﬂitleri de farkl›d›r. Bilgilendirici destek önerilerde bulunup dan›ﬂmanl›k yapmak olarak tan›mlan›rken, yard›mc› destek pratik yard›m ya
da asistanl›k yapmak, duygusal destek ise ilgi
ve güven göstermektir. Alanyaz›nda do¤um
sonras› depresyon ile yard›mc› ve duygusal
deste¤in negatif bir korelasyonu oldu¤u ve
sosyal izolasyonun do¤um sonras› depresif belirtiler için risk yaratt›¤› tutarl› bir ﬂekilde gösterilmiﬂtir (Robertson ve ark., 2004). Ancak,
sosyal deste¤i de¤erlendirirken de önemli bir
noktaya dikkat etmek gerekir. Baz› araﬂt›rmac›lar depresyonda olan kad›nlar›n sosyal destek alg›lar›yla gerçekte var olan sosyal destek
aras›nda fark oldu¤unu göstermiﬂlerdir
(Robertson ve ark., 2004). Bu, depresyonda
olan kiﬂilerin olaylar› olumsuz görme e¤iliminde olmalar› nedeniyle olabilir.
Robertson ve arkadaﬂlar›n›n yine ayn› çal›ﬂmas›nda, evlilik iliﬂkisinin de do¤um sonras› depresyon ile bir iliﬂkisi oldu¤undan bahsedilmiﬂtir. Hamilelik döneminde evliliklerinde
sorun yaﬂayan kad›nlar, do¤um sonras› depresyon için risk alt›nda olabilirler. Gerson (1995),
aile hayat›n›n dönemlerden oluﬂtu¤unu ve dönemler aras› geçiﬂlerde krizlerin oluﬂabilece¤ini belirtmiﬂtir. ‹ki kiﬂilik bir aileden çocuklar›n
do¤umuyla birlikte daha kalabal›k bir aileye
geçiﬂ, ailenin yeniden organize olmas›n› gerektirir. Genellikle birçok ailede geleneksel
roller bask›nd›r, kad›nlar evle ilgili görevlerin
ço¤unu üstlenirler. Bunlara ek olarak bebek
bak›m›n›n gelmesi eﬂler aras›ndaki iliﬂkiyi bozabilir, çünkü eﬂlerin birbirleriyle iletiﬂim kurmak için az zaman› kal›r. Eﬂlerin destekleyici

olmas› yeni anneler için bu dönemdeki
streslerle baﬂ etmede koruyucu bir etmen
olabilir.
Mauthner (1998), evlilik iliﬂkisi ile do¤um
sonras› depresyon aras›ndaki iliﬂkiyi niteliksel
bir çal›ﬂmayla araﬂt›rm›ﬂt›r. Genellikle alanyaz›nda yeni anneler için eﬂleri birincil destek
kayna¤› olarak gösterilirken, k›z arkadaﬂlar›n
ikincil destek kayna¤› oldu¤u belirtilmiﬂtir.
Ancak Mauthner kendi çal›ﬂmas›nda, annelerin, küçük çocuklar› olan di¤er annelerle olan
iliﬂkisinin oldukça önemli oldu¤unu ortaya
koymuﬂtur. Eﬂleri taraf›ndan desteklenen kad›nlar bundan memnun olduklar› halde, eﬂlerinin ne anneli¤i ne de depresyonu anlayacaklar›n›, çünkü bunlar› yaﬂamad›klar›n› düﬂünmektedirler. Bu kad›nlar için duygular› hakk›nda di¤er annelerle paylaﬂt›klar›, eﬂleriyle
olan iliﬂkileri kadar önemlidir.
Bu çal›ﬂmada eﬂlerle olan zay›f iliﬂkilerle
ilgili de ilginç bulgular vard›r. Kad›nlar›n “zay›f iliﬂki”yle ilgili birçok de¤iﬂik alg›s› ortaya
ç›km›ﬂt›r. Evde eﬂit iﬂ yap›ld›¤›n› söyleyen ve
eﬂlerinin yard›m etmek istedikleri halde d›ﬂ sebeplerden dolay› yard›m edemedi¤ini söyleyen kad›nlar iliﬂkilerini iyi olarak nitelendirirken, zay›f olarak nitelendiren baz› kad›nlar›n
da eﬂlerini suçlamak yerine kendilerini ya da
toplumu suçlad›klar› görülmüﬂtür. Baz› kad›nlar ev iﬂlerinin ve çocuk bak›m›n›n zaten kendi iﬂleri oldu¤unu, ancak bunun sosyal roller
ve toplum nedeniyle böyle görüldü¤ünü söylerken, baz›lar› depresyon nedeniyle kendilerinin eﬂlerinden uzaklaﬂt›klar›n› belirtmiﬂlerdir.
Kad›nlar›n depresyonlar›n› anlamadaki alg› ve
inançlar›, kiﬂiler aras› iliﬂkilerini etkilemektedir.
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Evlilikle ilgili sorunlarla do¤um sonras›
depresyon aras›ndaki iliﬂki belirgin oldu¤u
halde nedensellik belirgin de¤ildir. Kimi zaman evlilik problemleri depresyondan önce
olurken, kimi zaman iliﬂkiler depresyona ba¤l› olarak bozulmaktad›r. Depresyonun en
önemli özelliklerinden biri, içe çekilme ve
duygusal izolasyondur ve kiﬂinin kiﬂiler aras›
iliﬂkilerini etkileyebilir. Bu nedenle, aralar›nda
tek yönlü nedensel bir iliﬂkiden çok, karﬂ›l›kl›
etkileﬂen bir süreç oldu¤u söylenebilir
(Mauthner, 1998).
Bütün bu çal›ﬂmalar dikkate al›nd›¤›nda
do¤um sonras› depresyonu yordayan birçok
etmen oldu¤u görülmektedir. Bernazzani ve
arkadaﬂlar› (1997), bunlar› biraraya getirmek
için çok etmenli bir model oluﬂturmuﬂlard›r.
Bir grup kad›n› hamilelik döneminin 2. üç
ay›nda ve do¤umdan 6 ay sonra birçok psikososyal stresöre göre de¤erlendirmiﬂlerdir. Do¤um sonras› depresyonla ilgili dolayl› ve dolays›z birçok etmen bu modelde gösterilmiﬂtir.
Hamilelikte depresif belirtilerin seviyesi, düﬂük meslek düzeyi, do¤um öncesi de¤erlendirmeden sonra yaﬂanan stresli olaylar ve kiﬂisel
psikiyatrik geçmiﬂ dolays›z etkisi bulunan etmenlerdir. Dolayl› etkisi bulunan etmenler ise
boﬂanma, problemli kiﬂiler aras› iliﬂkiler, sosyal destekle ilgili tatmin, kontrol oda¤› ve gelir düzeyidir.
Özetle, yap›lan araﬂt›rmalar do¤um sonras›
depresyonu yordayan en önemli sosyal etmenlerin hamilelik sürecinin nas›l geçti¤i, yaﬂanan
stresli olaylar, evlilik iliﬂkisinin nas›l oldu¤u
ve sosyal destekle ilgili tatmin düzeyi oldu¤unu göstermiﬂtir. Ancak, kad›nlar›n özellikle
sosyal destek ve evlilik iliﬂkisiyle ilgili alg›lar› önem taﬂ›maktad›r. Do¤um s›ras›nda yaﬂaARALIK 2005, C‹LT 8, SAYI 16
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nan olumsuz olaylar da küçük ama anlaml› bir
risk etmeni olabilir.
Evrimsel Psikolojiden Bir Bak›ﬂ Aç›s›:
Do¤um Sonras› Depresyonun Nas›l Bir
‹ﬂlevi Olabilir?
Bu bölümde Hagen’in (1999) do¤um sonras› depresyona evrimsel bir bak›ﬂ aç›s› getirdi¤i makalesi gözden geçirilmiﬂtir. Evrimsel
psikolojiye göre do¤um sonras› depresyon bir
uyum sa¤lamad›r. Do¤um sonras› dönem anne
için her aç›dan zor bir dönemdir. Özellikle bebek bak›m› annenin sa¤l›¤›n› olumsuz etkileyebilir. Örne¤in, emzirme anne iyi beslenmedi¤i sürece annenin sa¤l›¤›n› bozabilir. Ayr›ca,
eski insanlar nas›l fiziksel ac›y› artt›racak aktivitelerden kaç›nmaya çal›ﬂt›larsa, evrimsel
olarak psikolojik ac›dan da kaç›nma önemlidir.
Evrimsel psikoloji bak›ﬂ aç›s›ndan dört hipotez vard›r. Bu hipotezlere göre, baba ve çevredeki di¤er kiﬂiler bebe¤e yetersiz yat›r›m yap›yorsa, e¤er bebek varl›¤›n› sürdüremeyecekse, çevresel durumlar bebek yetiﬂtirmek için
uygun de¤ilse ve f›rsat maliyeti (opportunity
cost) yarat›yorsa, yani di¤er yararl› aktiviteleri
engelliyorsa, bunlar annelikten kaç›nmaya yol
açar. Bu bak›ﬂ aç›s›na göre, hamilelik ve çocuk
do¤umu, do¤um sonras› depresyon için nedensel etmenlerdir. E¤er çocuk bak›m›yla ilgili
zararlar yararlardan fazla olursa, do¤um sonras› depresyon kad›nlara, çocuklar›na yat›r›mlar›n› azaltmalar› için bir uyar› olabilir.
Do¤um sonras› depresyonun ilk belirtisi
olumsuz duygulan›md›r. Evrimsel psikoloji
olumsuz duygulan›mla ilgili beﬂ yordamada
bulunmaktad›r. ‹lkine göre sosyal destek eksikli¤i olumsuz duygulan›ma yol açar. Yap›lan
çal›ﬂmalarda sosyal destek azl›¤›n›n ve eﬂlerle
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olan iliﬂkide sorunlar›n do¤um sonras› depresyon ile iliﬂkisi oldu¤u bulunmuﬂtur. Evrimsel
bak›ﬂ aç›s›na göre çevrenin desteklememesi
annenin fazla yat›r›m yapmas›n› gerektirir ki,
bu anne için avantajl› bir durum de¤ildir.
‹kinci yordamaya göre ise, e¤er bebe¤in
hayatta kalma olas›l›¤› düﬂükse bu olumsuz
duygulan›ma yol açar. Bebekle ilgili problemler annenin zindelik yarar›n› azalt›r. Yap›lan
çal›ﬂmalarda sorunlu do¤umlarla do¤um sonras› depresyon aras›nda iliﬂki bulunmuﬂtur ve
bu bulgu, bu yordamay› destekler niteliktedir.
Üçüncü yordamaya göre çevresel ﬂartlar
yetersizse bu, olumsuz duygulan›ma yol açar.
Yap›lan çal›ﬂmalarda sosyoekonomik durum
ile do¤um sonras› depresyon aras›nda ya hiç
iliﬂki bulunamam›ﬂ, ya da az iliﬂki bulunmuﬂtur. Ancak, iﬂsizli¤in önemli bir yorday›c› oldu¤u ortaya konmuﬂtur.
Dördüncü yordamaya göre, e¤er bir uyum
sa¤lamaysa, risk etmenleri oluﬂtu¤unda do¤um sonras› depresyonun bütün kültürlerde
görülmesi gerekir. Yap›lan çal›ﬂmalar da bunun az ya da çok bütün kültürlerde görülebildi¤ini göstermiﬂtir.
Son yordamaya göre, do¤um sonras› depresyon hormonel de¤iﬂikliklerin bir sonucu de¤ildir. Yap›lan çal›ﬂmalarda hormonel de¤iﬂikliklerin etiyolojik rolü belirgin de¤ildir, ancak
do¤um sonras› depresyon ile bire bir iliﬂkisinin olmad›¤› belirtilmektedir.
Do¤um sonras› depresyonun ikinci belirtisi
ilgi kayb›d›r. E¤er olumsuz duygulan›m üremeyle ilgili zarara yol aç›yorsa kad›nlar bunu
azaltmaya çal›ﬂ›rlar. Yap›lan çal›ﬂmalarda do¤um sonras› depresyon yaﬂayan annelerin be-

beklerine ilgilerinin azald›¤›, hatta zaman zaman bebe¤e zarar verme düﬂüncelerinin bile
olabildi¤i ortaya konmuﬂtur.
Ancak, daha önce de belirtildi¤i gibi, depresyonun olumsuz duygulan›m ve ilgi kayb›
hariç uykuda ve iﬂtahta sorunlar, psikomotor
yavaﬂlama ya da ajitasyon, enerji kayb›, vs. gibi belirtileri de vard›r. Olumsuz duygulan›m
ve ilgi kayb› sosyal deste¤i az olan kad›nlar
için yarar sa¤lay›c›d›r ve uyum sa¤lama olarak
görülebilir. Ancak, di¤er belirtiler de eklendi¤inde bu belirtiler kiﬂi için yarardan çok zarar
getirmektedir. Do¤um sonras› depresyon hafif
geçirildi¤inde di¤erlerinden gelen yat›r›m› artt›rmak ve bebeklerini ihmal etmeyi önlemek
için bir yol olabilir. Uyum sa¤lama ço¤unlukla bilinçd›ﬂ› yap›ld›¤›ndan, bu yolun bilinçli
olarak kullan›ld›¤› söylenemez. Do¤um sonras› depresyon bu durumda sosyal destek ihtiyac›n› yans›t›yor olabilir. Özetle, evrimsel olarak
e¤er zararlar yararlardan fazlaysa, do¤um sonras› depresyon kad›nlar› bu konuda uyar›yor
ve onlar› bu zarar› azaltma konusunda yönlendiriyor olabilir.
Do¤um Sonras› Depresyonda Kültürel
Benzerlikler ve Farkl›l›klar
Duygudurum bozukluklar› de¤iﬂik kültürlerde farkl› ﬂekillerde görülebilir. Örne¤in, Bat› ülkelerinde s›k›nt›, depresyonun duygusal ve
biliﬂsel belirtilerine yol açarken, Do¤u ülkelerinde ayn› s›k›nt› bedensel ﬂikayetlerle ortaya
ç›kabilir. Hastal›¤›n ortaya ç›kma ﬂekli d›ﬂ›nda
kiﬂinin anne-baba rolüne geçiﬂ süreci de de¤iﬂik kültürlerde farkl› ﬂekillerde yaﬂanabilir. Bu
sürecin kültürel olarak anlam› ve nas›l yaﬂand›¤›, do¤um sonras› depresyon için risk oluﬂturabilir ya da koruyucu bir etmen olabilir.
TÜRK PS‹KOLOJ‹ YAZILARI
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Bashiri ve Spielvogel (1999), do¤um sonras› dönemin de¤iﬂik kültürlerdeki özelliklerinden bahsetmektedirler. Bu bölümde, bu
özellikler özetlenmiﬂtir.

çocuklar›n›n kiﬂisel ve etnik kimliklerini kurmas›na yard›mc› olmak. Bu, Afrika kökenli
Amerikal› kad›nlar için do¤um sonras› dönemde risk yaratmaktad›r.

Kuzey Amerika’da hamilelik döneminde
annelikle ilgili e¤itimlere kat›lan ve hastaneye
düzenli kontrollere giden kad›nlar, do¤um sürecini de teknolojik olarak uygun yerlerde yaﬂarlar. Burada do¤umla ilgili en zor dönem,
hastaneden eve döndükleri dönemdir. Bu dönemde genel sosyal destek azl›¤›, sosyoekonomik durumun düﬂük olmas› ve kentsel yerlerde destekleyici aktivitelerin olmamas› do¤um
sonras› depresyon için risk yaratmaktad›r.

Çin’deki do¤um sonras› dönem ise iyileﬂtirme uygulamalar›ndan etkilenmektedir. Çin
kültüründe yang aktivite ve ateﬂi simgelerken
yin pasifli¤i ve so¤u¤u simgeler. Sa¤l›k için
bu ikisinin dengede olmas› gerekir. Do¤um
sonras› dönemde yap›lan tavsiyelerle yin ve
yang aras›ndaki dengenin oluﬂturulmas›na çal›ﬂ›l›r. Bu tavsiyeler annenin sadece s›cak içecekler içmesini, s›cak yemekler yiyerek bedenini s›cak tutmas›n› ve mümkün oldu¤unca istirahat etmesini içerir. Bu istirahat süresince
bebe¤e baﬂkalar› bakmaktad›r. Çin’de
Pillsbury (1978) taraf›ndan yap›lan çal›ﬂmada,
do¤um sonras› depresyon görülmemiﬂtir ve
bunun sözü edilen gelenekler nedeniyle oldu¤u düﬂünülmektedir (akt., Bashiri ve
Spielvogel, 1999). Ancak bu düﬂünceyi do¤rulayacak kontrollü ve güncel çal›ﬂmalar bulunmamaktad›r (Bashiri ve Spielvogel, 1999).

Güney Amerika ülkelerinde karantina uygulamas› vard›r, bu uygulamada kad›nlar 40
gün dinlenir ve özel yemekler yerler. Akrabalar ev iﬂlerine yard›m ederler. Bu uygulaman›n
koruyucu bir etkisi oldu¤u düﬂünülmektedir,
çünkü do¤um sonras› depresyon buradaki ülkelerde az görülmektedir. Ancak, göçmen topluluklarda bu risk yarat›c› bir durumdur, çünkü bu uygulamalar annelerin yaﬂad›klar› toplumun normlar›yla çat›ﬂabilir. Örne¤in, bu tür
bir uygulamay› benimseyen Güney Amerikal›
bir kad›n, Kuzey Amerika’daki hastane kurallar›yla çat›ﬂma yaﬂayabilir ve bundan etkilenebilir.
Amerika’da de¤iﬂik kültürlerle yap›lan çal›ﬂmalar Afrika kökenli Amerikal› kad›nlar›
kapsamam›ﬂt›r. Ancak, Afrika kültüründe birbirine ba¤l›l›k ve toplulukçuluk önemlidir. Bu
nedenle, akraba olmayan kiﬂiler bile do¤um
yapan kad›na çocuk bak›m›yla ilgili iﬂlerde
yard›m etmektedirler. Ancak, Afrika kökenli
Amerikal› kad›nlar özgül ve zor bir sorumluluk taﬂ›rlar: Egemen beyaz Amerikal›lar içinde
ARALIK 2005, C‹LT 8, SAYI 16
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Japonya’da da hamileler için özel bir gelenek vard›r: Satogaeribunben. Bu gelene¤e göre hamile kad›nlar hamileli¤in 32-35. haftas›
aras› annelerinin evine dönerler ve bak›m görürler. Japonya’da bu gelenek hala devam etmektedir, ancak günümüzde anneler k›zlar›n›n
evine gitmektedir. Ancak, annelerinden böyle
bir destek alanlarla almayanlar aras›nda do¤um sonras› depresyon aç›s›ndan bir fark bulunamam›ﬂt›r. Bunun nedeninin, Japonlar›n
gittikçe bat›l›laﬂan hayat biçiminin stresleriyle
baﬂ etmede bu yöntemin yeterli olamamas›
olabilece¤i
söylenmiﬂtir
(Bashiri
ve
Spielvogel, 1999).
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Bütün bu kültürel farklar gösteriyor ki hamilelik ve hamilelik sonras› dönemde de¤iﬂik
kültürlerde de¤iﬂik gelenekler vard›r. Bu gelenekler do¤um sonras› depresyona karﬂ› koruyucu olabilece¤i gibi risk de yaratabilir. Bu
nedenle kültür, hamileli¤i ve do¤um sonras›
depresyonu de¤erlendirmede önemli bir araçt›r. Sa¤l›k alan›nda çal›ﬂanlar kültürün etkisini
göz önünde bulundurmal›d›r (Bashiri ve
Spielvogel, 1999).
Hamilelik ve do¤um sürecinde yaﬂan›lanlar
kültürler aras›nda farkl› olsa da, kad›nlar›n yaﬂant›lar›yla ilgili alg›lar› ve do¤um sonras›
depresyon aras›ndaki iliﬂki de¤iﬂik kültürlerde
bile ayn› olabilir. Small, Lumley ve Yelland
(2003) Avustralya’da yaﬂayan Vietnaml›,
Filipinli ve Türk göçmenlerle yapt›klar› çal›ﬂmada, bu gruplar aras›nda depresyonla iliﬂkisi
olan stresörlerin etkilerinin farkl› olup olmad›¤›n› ve genel olarak ‹ngilizce konuﬂanlardan
farkl› olup olmad›¤›n› araﬂt›rm›ﬂlard›r. Göçmenlikle ilgili göçmenlik statüsü, ‹ngilizce konuﬂabilme düzeyi, kaç senedir göçmen olduklar› ve göçmenlik nedenleri gibi etmenlerin bu
üç grupta da do¤um sonras› depresyonu etkiledi¤i bulunmuﬂtur. Buna ek olarak, genel olarak bak›ld›¤›nda do¤um sonras› depresyonun
ortaya ç›kt›ktan sonra nas›l yaﬂand›¤›n›n, ‹ngilizce konuﬂan ve ‹ngilizce konuﬂmayan ülkelerden gelen bireyler aras›nda benzerlik gösterdi¤i belirtilmiﬂtir.
Türkiye’de kültürle ilgili yap›lan bir çal›ﬂma da Avustralya’da Türk göçmenlerle yap›lan çal›ﬂmayla benzer bulgulardan bahsetmektedir. Danac› ve arkadaﬂlar› (2002) taraf›ndan
yap›lan bu çal›ﬂmada, kültüre özgü geniﬂ aile
ba¤lar›n›n do¤um sonras› depresyonda önemli
bir etmen oldu¤u belirtilmiﬂtir. Çal›ﬂman›n

bulgular›na göre, eﬂlerle kötü iliﬂkinin yan› s›ra eﬂlerin ailesi, özellikle de eﬂlerin anne ve
babalar› ile ilgili olan problemler, do¤um sonras› depresyonun oluﬂmas›nda etkili bulunmuﬂtur. Türk kültürünün bir özelli¤i olan anneye do¤um sonras› bir süre yard›m etme gelene¤i de hastal›¤›n yayg›nl›¤›n›n ilk iki ayda
az olmas›na neden olmaktad›r. Ancak, ilk y›l›n
sonunda hastal›¤›n yayg›nl›¤› dikkat çekici ﬂekilde artmaktad›r. Bu da zamanla azalan yard›ma ba¤l› oluﬂan bir sonuç olabilir (Bu¤dayc›
ve ark., 2004).
Kültürle ilgili yap›lan bütün bu çal›ﬂmalara
bak›ld›¤›nda, hamilelik sürecinin ve sonras›n›n de¤iﬂik kültürlerde de¤iﬂik ﬂekillerde yaﬂand›¤› görülmektedir. Bunlar koruyucu uygulamalar olabilece¤i gibi risk de yaratabilirler.
Bu farkl›l›klara ra¤men, do¤um sonras› depresyonun nas›l yaﬂand›¤› birçok kültürde az ya
da çok benzerlik göstermektedir.
Do¤um Sonras› Depresyon Yordanabilir mi?
Do¤um sonras› depresyonu taramak için
Edinburgh Do¤um Sonras› Depresyon Ölçe¤i
(The Edinburgh Postnatal Depression Scale;
EPDS) yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Cox ve
arkadaﬂlar› (1987) taraf›ndan geliﬂtirilen
EPDS, 10 maddeli bir ölçektir (akt., Chabrol
ve Teissedre, 2004). ‹lk iki madde anhedoni,
3. madde kendini suçlama, 4. madde kayg›, 5.
madde korku ya da panik, 6. madde baﬂ edememe, 7. madde uykuda problemler, 8. madde
üzüntü, 9. madde a¤lamakl› olmak, 10. madde
kendine zarar verme düﬂünceleriyle ilgilidir.
Cevaplar problemin ciddiyetine göre 0, 1, 2 ve
3 olarak verilir. Do¤um sonras› 4-6 haftada 13
veya daha yüksek EPDS puan›, do¤um sonras› depresyon tan›s›n›n mümkün oldu¤unu gösTÜRK PS‹KOLOJ‹ YAZILARI

67

Ö. ÇA⁄IN

terir. Ancak burada EPDS’nin yaln›zca bir tarama arac› oldu¤u, tan› koymad›¤› belirtilmelidir. Kesme puan› da baz› çal›ﬂmalarda 9-10
olarak kullan›lmaktad›r.
Chabrol ve Teissedre (2004) taraf›ndan yap›lan bir çal›ﬂmada, do¤um sonras› 2-3 gün ve
4-6 haftada al›nan EPDS puanlar› aras›nda anlaml› bir korelasyon bulunmuﬂtur. Bu çal›ﬂmada, yap›lan faktör analizinde üç faktöre ulaﬂ›ld›¤› belirtilmiﬂtir: Kayg›, depresif duygudurum ve anhedoni. Yazarlar, EPDS’nin do¤um
sonras› depresyon riski alt›nda bulunan kad›nlar› taramada yararl› olabilece¤i sonucuna varm›ﬂlard›r. Benzer bir sonuç, Dennis (2004) taraf›ndan da desteklenmiﬂtir. ‹lk haftada uygulanan EPDS’nin, 4. ve 8. haftalarda annenin
duygudurumunu yordayabildi¤i bulunmuﬂtur.
‹lk haftada risk alt›nda olan kad›nlar›n saptanabilece¤i tutarl› bir ﬂekilde ortaya konmuﬂtur, fakat daha öncesinde de bu mümkün olabilir mi sorusu da araﬂt›r›lmaktad›r.
Righetti-Veltema, Conne-Perréard, Bousquet
ve Manzano (1998), hamilelikleri s›ras›nda
görüﬂme yapt›klar› bir grupla do¤umdan 3 ay
sonra tekrar görüﬂmüﬂler ve stresli yaﬂam
olaylar›, do¤um öncesi depresif duygudurum,
olumsuz do¤um deneyimi, vb. gibi baz› etmenlerin do¤um sonras› depresyon ile iliﬂkisinin anlaml› oldu¤unu bulmuﬂlard›r. Sonuç olarak, hamilelik s›ras›nda da risk alt›nda olan kad›nlar›n saptanabilece¤ini ve bu amaçla yorday›c› bir araç oluﬂturulmas› gerekti¤ini belirtmiﬂlerdir.
Hamilelikte do¤um sonras› depresyon için
risk alt›nda olan kad›nlar› saptamak amac›yla
di¤er bir çal›ﬂma da Verkerk, Pop, Van Son ve
ARALIK 2005, C‹LT 8, SAYI 16
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Van Heck (2003) taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. Bu
çal›ﬂmada bir grup hamile kad›n hamileli¤in
ortalar›nda baz› risk etmenleri aç›s›ndan taranm›ﬂlard›r. Bu risk etmenleri çocuklukta annebabayla zay›f iletiﬂim, ailede depresyon geçmiﬂi, kiﬂinin kendisinde depresyon geçmiﬂi ve
hamilelik s›ras›nda depresif duygudurumdur.
Bu 4 etmenden en az biri olan kad›nlar yüksek
risk grubu olarak belirlenmiﬂtir. Kat›l›mc›lar
do¤umdan sonra 3., 6. ve 12. ayda tekrar de¤erlendirilmiﬂlerdir. Do¤umdan sonraki ilk
y›lda yüksek risk grubunun %25’i depresyon
geçirirken, düﬂük risk grubunun %6’s›n›n depresyon geçirmekte oldu¤u bulunmuﬂtur. Ancak, yüksek risk grubunda yayg›nl›¤›n 3. aydan sonra düﬂtü¤ü bulunmuﬂtur. Bu sonuçlara
göre, hamilelik s›ras›nda da do¤um sonras›
depresyon için risk alt›nda olan kad›nlar›n saptanabilece¤i, ancak bu kad›nlar›n özellikle ilk
aylarda risk alt›nda olduklar› söylenebilir. Buna karﬂ›l›k, Beeghly ve arkadaﬂlar› (2002) yapt›klar› çal›ﬂmada, do¤umdan sonra ikinci ayda
depresif duygudurumu yüksek olan kad›nlar›n,
3., 6. ve 12. aylarda da bu durumlar›n›n devam
etti¤ini göstermiﬂlerdir.
Honey, Bennett ve Morgan (2003) da
Cooper ve arkadaﬂlar› (1996) taraf›ndan geliﬂtirilen “yorday›c› indeks”i (predictive index)
de¤erlendirmiﬂlerdir (akt., Honey ve ark.,
2003) “Yorday›c› indeks” hamileliklerinin son
döneminde olan bir grup kad›na uygulanm›ﬂ,
buna ek olarak de¤erlendirme, baﬂ etme ve çocuk bak›m› stresiyle ilgili ölçekler de kullan›lm›ﬂt›r. Bulgular, “yorday›c› indeks”in do¤um
sonras› depresyon geçirenlerin %23’ünü saptad›¤›n›, ek ölçeklerle saptanan oran›n %64’e
ç›kt›¤›n› göstermiﬂtir. S›kça araﬂt›r›lan risk
etmenlerine ek olarak annenin olumsuz
de¤erlendirme ve baﬂ etme süreçlerinin de
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de¤erlendirilmesinin önemli oldu¤u görülmektedir.
Özetle, yap›lan çal›ﬂmalar›n ço¤u, do¤um
sonras› depresyonun belirli oranlarda hamilelik süresince ve do¤umdan sonra ilk haftada
yordanabilece¤i ve risk alt›nda olan kad›nlar›n
saptanabilece¤i görüﬂünü desteklemektedir.
Bütün bu çal›ﬂmalar, risk alt›nda olan kad›nlar›n izlenmesi, bu kiﬂilere müdahale edilmesi
ve onlar›n desteklenmesi aç›s›ndan yol göstermektedir.
De¤erlendirme ve Sonuç
Do¤um sonras› depresyonun di¤er zamanlarda oluﬂan depresyondan farkl› olup olmad›¤› tart›ﬂmal› bir konudur. Klinik özellikler,
yayg›nl›k, süre ve gidiﬂ aç›s›ndan do¤um sonras› depresyonun tek uçlu duygudurum bozuklu¤undan farkl› olmamas› nedeniyle, etiyolojisinin de tek uçlu duygudurum bozuklu¤u ile
ayn› oldu¤u düﬂünülmektedir. Do¤um sonras›
dönemde bedensel de¤iﬂiklikler yaﬂamak normaldir ve depresyonun bedensel belirtilerini
daha az içeren ölçeklerle tarama yap›ld›¤›nda
do¤um sonras› depresyon yayg›nl›¤› %9’lara
düﬂmektedir ve bu da majör depresyonun yayg›nl›¤›yla benzerdir. Do¤um sonras› dönemde
depresyon yayg›nl›¤›n›n, genel nüfusta üreme
yaﬂlar›nda olan kad›nlardaki depresyonun yayg›nl›¤›yla benzer oldu¤u da bulunmuﬂtur
(Hayes, Roberts ve Davare, 2000). Bütün bunlar do¤um sonras› depresyonun ayr› bir bozukluk olmad›¤›n› destekler nitelikte görünmektedir.
Di¤er taraftan, hamilelik süresince ve do¤umla beraber yaﬂanan biyolojik, psikolojik ve
sosyal de¤iﬂimler depresyon için özgül risk etmenleri yaratabilir. Bu de¤iﬂimler nedeniyle
bütün kad›nlar do¤um sonras› depresyon yaﬂa-

yabilirler, ancak baz› kad›nlar bu etmenler aç›s›ndan daha çok risk alt›ndad›rlar. Bu nedenle,
bu dönemde oluﬂabilecek risk etmenlerini
araﬂt›rmak önemlidir.
Hamilelik süresince yaﬂanan biyolojik de¤iﬂimlerin do¤um sonras› depresyondaki rolü
belirgin de¤ildir. Bu süreçte fizyolojik ve nörofizyolojik de¤iﬂimler anneli¤e uyum sa¤lamay›, annelik motivasyonunu ve bebe¤i taﬂ›ma, do¤urma ve emzirme stresini hafifletmeyi
sa¤lamaya yöneliktir (Hayes ve ark., 2000).
Ancak, do¤um s›ras›nda ve do¤umdan sonra
yaﬂanan psikososyal stresörler, normalde yararl› olan bu biyolojik haz›rl›klar›n dengesini
bozabilir.
Psikososyal stresörlerle ilgili yap›lan birçok çal›ﬂmada do¤um sonras› depresyon üzerinde etkisi en belirgin olan etmenler, hamilelik sürecinin nas›l geçti¤i, bu dönemde yaﬂanan stresli olaylar ve sosyal destektir. Özellikle sosyal destek yeni annenin do¤um sonras›
psikolojik uyumuna yard›mc› olmada çok
önemlidir, çünkü kad›nlar bu dönemde yaﬂad›klar› kimlik de¤iﬂimini oldukça karmaﬂ›k
duygularla karﬂ›lamaktad›rlar. Benzer ﬂekilde,
kültürel uygulamalar da bu uyuma yard›mc›
olabilir ya da uyumu engelleyebilir.
Bu süreçte yaﬂanan çevresel olaylar bütün
kad›nlar› ayn› ﬂekilde etkilemeyebilir. Kad›nlar›n bu yaﬂant›lar› nas›l alg›lad›klar›, kulland›klar› biliﬂsel tarzlar ve savunma tarzlar› da
stresörlerle baﬂ etmeleri aç›s›ndan önemlidir.
Bütün bu psikolojik etmenler bu nedenle do¤um sonras› depresyonun etiyolojisinde önemlidir.
Evrimsel bak›ﬂ aç›s›n› de¤erlendirmek de
do¤um sonras› depresyonu anlamak aç›s›ndan
yararl›d›r. Do¤um sonras› depresyonu sosyal
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destek ihtiyac›n›n belirtisi olarak ifade eden bu
bak›ﬂ aç›s›na göre, e¤er anne çocuk bak›m›n›n
kendisine zararlar›n›n yararlar›ndan çok olaca¤›n› hissederse, olumsuz duygulan›m yaﬂar ve
bebe¤e ilgisini kaybeder. Sosyal destek azl›¤›n›n do¤um sonras› depresyon ile iliﬂkisi daha
önce de bahsedildi¤i gibi görgül çal›ﬂmalarda
ortaya konmuﬂtur, bu nedenle evrimsel bak›ﬂ
aç›s› etiyoloji alanyaz›n›yla paraleldir.
Sonuç olarak, majör depresyondan ayr› bir
bozukluk olup olmad›¤› tart›ﬂ›lsa da, do¤um
sonras› depresyonun özgül baz› risk etmenleri
oldu¤u belirgindir. Bütün bu risk etmenlerinin
araﬂt›r›lmas› ve tarama ölçeklerinin geliﬂtirilmesi ile do¤um sonras› depresyonun hamilelik
döneminde ve do¤umdan sonra ilk günlerde
büyük oranda yordanabilir oldu¤u gösterilmiﬂtir. Bu sayede, risk alt›nda olan kad›nlar saptanabilir, takip edilebilir ve gerekli oldu¤unda
müdahale edilerek desteklenebilir.
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