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DEPREMLE SARSILAN
HAYATLAR
Gelin, hayal gücümüzü biraz zorlay›p kendimizi bir senaryonun içine atal›m. Senaryoda hiç beklemedi¤imiz bir
anda bizi çok korkutan ve dehﬂet içinde b›rakan bir olayla karﬂ› karﬂ›ya gelelim. Bu olay yaﬂamlar›m›za duygusal,
fiziksel ve zihinsel bütünlü¤ümüzü zedeleyecek ölçüde darbe vursun. Terimlerle konuﬂacak olursak, bizde “psikolojik travma” yarats›n. Hayal etmesi bile hoﬂ de¤il, öyle de¤il mi. Böyle senaryolar› yaln›zca filmlerden tan›yor ço¤umuz. Oysa ard› ard›na gelen depremler, bizi travmalara daha s›k odaklan›r
olmaya itti. Depremlerle y›k›lan yaln›zca evlerimiz de¤il, içsel dengemiz de
ayn› zamanda. Çünkü psikolojik travmalar, beraberlerinde iki de hastal›k
getirebiliyorlar: Depresyon ve travma
sonras› stres hastal›¤› (TSSH).
TSSH’ye yol açan savaﬂ, iﬂkence,
trafik kazas›, beklenmedik ölüm gibi
etmenler geniﬂ bir yelpazeye yay›l›yor.
Do¤al afetler ve alt baﬂl›k olarak depremlerse bu etmenlerden yaln›zca biri.
TSSH’de kiﬂi olayla ilgili an›lar› rahats›z edici bir biçimde s›k s›k hat›rl›yor
ve sürekli olarak olay›n tekrarlanaca¤›
korkusu duyuyor. Hastal›¤› tan›mlayan önemli belirtilerden bir di¤eriyse
s›k s›k görülen kâbuslar. Tüm bunlara
ek olarak kolay irkilme, çabuk sinirlenme, gelecekle ilgili plan yapamama,
olay› hat›rlatan durumlarda rahats›z
olma ve bu durumlardan kaç›nma da
belirtiler aras›nda.
Hayatlar›m›za damga vuran böylesi
beklenmedik olaylar sonras›nda farkl›
tepkiler göstermenin do¤al oldu¤unu
düﬂünebilirsiniz. Ço¤u kiﬂide bu belirtiler travmay› izleyen birkaç hafta içinde kendili¤inden düzeliyor. Ancak
uzun zaman dilimi içinde hala deneyimleniyorlarsa, tedaviye baﬂvurmak
gerekiyor. Peki, bir bölgede herkes ayn› ﬂiddetteki depremi yaﬂad›¤› halde
niçin baz›lar› TSSH geliﬂtirip, di¤erleri
sa¤l›kl› bir ﬂekilde yaﬂamlar›na devam
edebiliyorlar dersiniz? Yap›lan araﬂt›rmalar, kiﬂisel ya da aile geçmiﬂinde bir
hastal›k deneyimi olanlar›n herhangi
bir travma yaﬂad›klar›nda TSSH geliﬂB‹L‹M ve TEKN‹K 86 Aral›k 2005

tirme olas›l›klar›n›n daha yüksek oldu¤unu gösteriyor. Ayr›ca kiﬂinin baﬂ etmek zorunda kald›¤› travma say›s› da
hastal›¤a yatk›nl›kta etkili. Örne¤in,
hem depremi yaﬂay›p, hem de o depremde bir yak›n›n› kaybetmiﬂ birinin
TSSH’ye yakalanma riski çok daha
yüksek. Bir de cinsiyet farkl›l›¤› söz
konusu. Kad›nlar, erkeklere göre
TSSH’ye daha yatk›n.
Deprem sonras› geliﬂtirilen kiﬂisel
travmalar ne kadar önemliyse, ailelerde yaratt›¤› gerilim ve s›k›nt›lar da o
denli önemli elbette. Çünkü aile birey-

lerinden biri taraf›ndan gösterilen belirtiler, di¤er bireylerde de ikincil travmalara neden olabiliyor. 1992 y›l› Erzincan depremi sonras› Prof. Dr. Ahmet Rüstemli ve Prof. Dr. Nuray Karanc› taraf›ndan yap›lan bir çal›ﬂmada,
ebeveyn ve çocuklar›n ilk etapta gösterdikleri duygusal tepkilerde yüksek
benzerlik saptanm›ﬂ. Her iki grup için
de en s›k rapor edilen duygu ﬂok ve
korku olmuﬂ. ‹lginç olan, gösterilen
duygusal tepkiler zaman içinde çocuklarda büyük ölçüde erirken, yetiﬂkinlerde daha canl› kalm›ﬂ. Araﬂt›rmac›lar›n bu farkl›l›¤›n olas› nedenlerine dair de fikirleri var. Çocuklar›n, ailenin
bak›m›n› üstlenme ve depremdeki kay›plar için devletten yard›m alma gibi
konular üzerinde kafa yormalar› gerekmedi¤inden, yaﬂam streslerinin daha az oldu¤unu ve sonucunda travmatik duygusal tepkilerinde ebeveynlerine oranla gözlemlenen da¤›lman›n ne-

deninin bu olabilece¤ini düﬂünmüﬂler.
Yine de çocuklar›n stresi gösterme biçimlerinin ölçümlerde kullan›lan k›yaslardan daha farkl› olabilece¤i olas›l›¤›
da söz konusu.
Bu noktaya kadar deprem sonras›
çocuk ve ebeveynlerin gösterdikleri
duygusal tepkilerden bahsettik. Peki,
çocuklar ebeveynlerinden nas›l etkileniyorlar dersiniz. Bu sorumuza yan›t
veren çal›ﬂma ise Dr. Emine K›l›ç ve
Doç. Dr. Halise Özgüven taraf›ndan
Bolu depremi sonras› yap›lm›ﬂ. Depremden alt› ay sonra ebeveynlerdeki
psikopatolojilerin çocuklar üzerindeki
etkilerine bak›lm›ﬂ. Sonuçlar oldukça
ilginç. Çocuklarda saptanan TSSH’nin
ciddili¤i büyük ölçüde babadaki depresyondan ve TSSH’nin varl›¤›ndan etkilenmiﬂ. Araﬂt›rmac›lar, ayn› çal›ﬂmada anne ve baban›n gösterdikleri travmatik duygusal tepkilerin farkl›l›¤›na
da dikkat çekmiﬂler. Anneler hislerini
içe vurma e¤ilimdeyken, TSSH geliﬂtiren babalar özellikle de asabiyetlerini
d›ﬂa vurarak göstermiﬂler. Bu veriler
›ﬂ›¤›nda, çocuklar›n niçin babalar›n belirtilerinden daha çok etkilendiklerini
tahmin etmek kolaylaﬂ›yor gibi, ne dersiniz. Asabiyetlerini d›ﬂa vuran babalarda ﬂiddete yönelim de art›yor ve uygulad›klar› cezalarla çocuklardaki depresyon ve TSSH belirtilerini tetikliyorlar.
Sonuç olarak, yerin derinliklerinden gelen sars›nt›lar, ruhsal sa¤l›¤›m›zdan aile yaﬂant›m›za de¤in hayat›m›zdaki her ﬂeyi sallamaya devam ediyor. Depremler, gerek çocuklar› gerekse yetiﬂkinleri farkl› ﬂekillerde de olsa
etkilemeye devam ediyor. Yaﬂad›klar›m›zsa ne yaz›k ki bir film senaryosu
de¤il, gerçe¤in ta kendisi olmaya devam ediyor.
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