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ÖZET: Bu yaz ıda depresyon ve kay ıp iliş kisi konusunda yay ınlanm ış  olan titeratiir kronolojik bir sırayla gözden geçirilmiş tir. 
Anahtar Kelimeler: Depresyon, kay ıp, literatür taraması . 

SUMMARY: In this paper literature about the relation of depression and loss is overviewed in a ehronological order. 
Key Words: Depression, loss, literature overview. 

Depresyon etyolojisinde kayb ı n yeri ve önemi bu yüzy ı l ın 
başı ndan bu yana tart ışı lmaktad ı r. Psikanalitik çal ış maları n 
ilk ba ş ladığı  y ı llarda Karla Abraham depresyon ve normal yas' 
karşı laş t ı rm ış  ve her iki durumun da kayba ba ğ l ı  oldu ğ unu 
bildirmi ş tir. Daha sonra Freud da ayn ı  yaklaşı m ı  sürdiinnü ş  
ve depresyonun kayba ba ğ l ı  bir fenomen oldu ğunu kabul et-
mi ş tir. ileriki y ı llarda A. Myer fizik ve mental bozukluk olu ş -
mas ı nda hayat olaylar ı n ı n rolünden bahsetmi ş  ve Selye konu-
yu aç ıklayan teorisini ortaya koymu ş tur (39). 

Bu görü ş lerin ışığı  altı nda 1942 y ı l ında yaptığı  çal ış ma ile 
Rennie 208 manik depresif hastan ı n %79'unun kötü yaş am 
olaylar ı  geçirdi ğ ini ve ayn ı  y ıl Fox araş tı rma yaptığı  400 has-
tan ı n %21'inde hastal ı k baş latan faktörler buldu ğunu ileri 
sürmü ş tür (21). 1959'da Pasker PMD'li hastalar ı n episod ön-
cesi ya ş am olaylar ın ı  incelemi ş  %23'ünde her episoddan önce 
baş latı c ı  olaylar tan ımlandığı n ı  ileri sürmü ş tür (21). 1950 . 1i 
y ı llara kadar olan bu çal ış malar genellikle teorik düzeyde 
kalm ış  veya kontrolsüz ara ş tırmalar oldu ğu için gerekli ilgiyi 
toplayamam ış t ı r. İ lk kontrollü çal ış may ı  1952'de Oltman ve 
arkadaş lar ı , 115 ki ş ilik manik depresif hasta grubu ile 230 ki-
ş ilik hastane çal ış anlar ı  grubunu 19 ya ş  öncesi ebeveyn kay-
b ı  aç ısı ndan karşı laş tı rarak yapm ış lar, ancak anlaml ı  bir fark-
l ı l ı k bulamam ış lard ı r (21). Havens ise 1957'de yapt ığı  çal ış -
ma sonucunda kay ı p ile depresyonun derecesi aras ında bir 
ili ş ki bulundu ğ unu belirtmi ş tir (22). Gregory ise 1958'de 
yazd ığı  yaz ı s ı nda, yap ılan çal ış malarda benzerli ğ i olmayan 
ömeklerin kar şı laş tı nlmas ı  gibi ciddi metodoloji kusurları  ol-
du ğ unu belirtmi ş tir. 

Obje kayb ı  ve depresyon ili ş kisi konusunda bugünkü tar-
tış ma ortam ın ı  haz ırlayan yaz ı ları n ilki 1961 y ı l ında Felix 
Brown' ı n yaptığı  çal ış mad ı r. Brown bu çal ış mas ında 61 er-
kek, 155 kad ı n depresif poliklinik hastas ı  ile psikiyatrik ola-
rak normal olan hastalar ı  ve 1921 İngiliz nüfus say ı m ı  sonuç-
ları n ı  15 yaş  öncesi ebeveyn kayb ı  yönünden kar şı laş tı rm ış  
ve hastalarda kay ıp insidans ı n ı  %41, kontrollerde %19 ve sa-
y ım sonuçları nda %16 bulmu ş tur. Ayrı ca her beş  ya ş l ı k peri-
yodda anne 'ölümü anlaml ı  bulunurken baba ölümü 5-9 ve 
10-14 yaş  grubunda anlaml ı  bulunmu ş tur (21). Beck, Sethi 
ve Tuthill 1963'te 297 hastay ı  3 depresyon subgrubuna ay ı -
rarak incelemi ş ler ve 16 ya ş  öncesi ebeveyn kayb ı  bakı m ın-
dan, a ğı r depresyon kabul edilenler de daha fazla kay ıp ol-
du ğunu ileri siirmii ş lerdir (21). Sethi daha sonra 1964'te 
yaptığı  ara ş t ı rmada kayb ı  üç aydan fazla süren ayr ı l ı klar ola-
rak tan ı mlam ış  ve bu çal ış mas ı nda da a ğı r depresyonu olan- 

larda aşı rı  kay ıplar oldu ğ unu fakat depresyon gruplar ı  aras ın-
da ebeveyn yoksunlu ğu aç ıs ı ndan fark olmad ığı  kan ı sına var-
m ış tı r (36). 1965 y ı l ı nda Forrest ve arkada ş ları  daha de ğ i ş ik 
bir yöntem uygulayarak, yatmakta olan 110 depresif hasta 
48 depresif poliklinik hastas ı  ve psikiyatrik hastal ığı  olmayan 
58 medikal hastay ı  15 yaş  öncesi ebeveyn ölümü, son üü y ı l-
da olan kay ı p, sosyal ve medikal faktörler yönünden kar şı laş -
tı rm ış lard ı r. Depresif hastalarda yüksek oranda çocukluk ça-
ğı  ebeveyn yoksunlu ğ u insidans ı  verirken, yak ı n geçmiş  olay-
ları  anlams ı z ç ı km ış , sosyal faktörler insidans ı  yüksek, medi-
kal faktörler ise anlams ız bulunmu ş tur (10). Ayn ı  y ıl Pitts ve 
arkadaş lar ı  366 manik depresif hastay ı  250 nonpsikiyatrik 
hastayla ebeveyn ölümü ve ayr ı lma aç ıs ı ndan karşı laş tı rm ış lar 
ve anlaml ı  fark bulamam ış lard ı r (21). 1966'da Dennehy er-
kek ve kad ı n depresifleri karşı laş tı rma ve her iki hasta gru-
bunda kontrollara göre 15 ya ş  öncesi artm ış  baba kayb ı  ve 
erkek hastalarda artm ış  anne kayb ı  bulmu ş tur (8). Ayn ı  y ı l 
Hopkins ve Reed yatmakta olan manik depresif hastalar ı n ı  
15 yaş  öncesi ebeveyn kayb ı  bakı m ından 1921 nüfus say ım' 
sonuçları  ve F. Brown' ın kontrolleri ile kar şı laş tı rm ış lar ve 
anlaml ı  fark bulamam ış lard ı '.  (18). Ayn ı  y ı l Munro deprese 
hastalar ı  ciddi ve orta depresyon subgruplanna ay ırm ış  ve 
normallerle 16 yaş  öncesi ebeveyn kayb ı  ve üç ay ı  a ş an yok-
sunluklar aç ıs ı ndan fark bulamam ış  ancak depresyonu olan-
lar ı n 11-15 yaş  aras ı  baba ölümünün fazla oldu ğu ve ciddi 
depreselerde 26 ya ş  öncesi kanserden anne ölümünün fazla 
olması na dikkati çekmi ş tir (23, 24). 1967'de Hill ve Price 
538 erkek ve 945 kad ı n, yatan deprese hastay ı  15 yaş  öncesi 
ebeveyn ölümü aç ı s ı ndan 561 erkek ve 498 kad ı n depresyon 
dışı  psikiyatrik hastayla kar şı laş tı rm ış lar ve 15 ya ş  öncesi ba-
ba ölümü hem genelde, hem kad ı n depreselerde 10-14 ya ş  
grubunda farkl ı  bulunmu ş , anne yoksunlu ğ u ile ilgili fark bu-
lunamam ış tı r (15). Gay ve Tonge ayn ı  y ı l yapt ı kları  araş t ı r-
mada kayb ı  olan ve olmayan psikiyatrik hastalar ı  karşı laş tı r-
m ış lar, sonuç da ebeveyn kayb ı  psikojenik grupta endojenik 
gruba göre fazla bulunmu ş , ölümle olan kay ıpta ise reaktif 
depresyonlulann kar şı  cins ebeveyni ve nörotiklerin ayn ı  cins 
ebeveyninin çocuklukta kayb ı  anlaml ı  bulunmuş tur (12). 
1967'de Hudgens 34 deprese ve 6 manik hastay ı  40 uyarlan-
m ış  kontrol ile standart görü şme yaparak kar şı laş t ı rm ış tı r. 
Araş tı rd ı klar ı  konular do ğum, ölüm aile bireylerinin hastal ı -
ğı , eğ itimsel, yasal, t ı bbi, evlilik sorunlar ı  gibi konular idi. 
Gruplar aras ı nda fark bulunamam ış  ve olayları n sadece semp-
tomlan artı rd ığı  kan ı sı , olu ş muş tur (19). Ayn ı  y ı l Wilson ve 

* Anadolu Üniversitesi Tı p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal ı  Ö ğ retim Üyesi 

47 

pe
cy

a



arkadaş lar ı  92 yatan deprese hastaya MMPI uygulam ış lar ve 
çocukluktaki ebeveyn yoksunlu ğunun testte psikotik tetrad ı  
yiikseltti ğ i ve ana kayb ı na u ğ rayanlarm ana kayb ı na göre te-
mel skalalar ı n ın daha yüksek oldu ğunu bulmu ş lard ı r (40). 
1969'da Abrahams ve Whitlock 15 ya ş  öncesi bir y ı l ı  aş an 
her türlü ayr ı l ı kları  deprese ve kontrollerde ara ş t ı rm ış lar ve 
her iki grupta ne de depresyonlarm kendi içinde grupland ı -
nlmas ı nda fark bulamad ı klann ı  bildirmiş lerdir (1). 1970'te 
Birtchnell ayn ı  hasta grubu ile yapt ığı  bir dizi ara ş t ı rmay ı  
yay ı nlam ış tı r. Burada 231 depresif 269 nondepresif hasta 
500 normal kiş i ile 20 yaş  öncesi ebeveyn ölümü aç ı s ından 
karşı laş tı rdm ış , hasta gruplar ı  aras ında fark bulunamam ış tı r. 
Ciddi depresyonda ise anlaml ı  fark bulunmu ş  ve bu kay ı pla-
rı n depresyonda semptom art ı rı c ı  olabilece ğ i tezi öne sürül-
mü ş tür (2, 3, 4, 5). 1972'de Thompson ve Hendrie depres-
yonu olan hastalar ı  hastane personeli kontrollar ve poliartri-
tik hastalarla, son bir y ıla yönelik sosyal uyum skalas ı  ve ken-
dini de ğ erlendirme skalas ı  ile karşı la ş tı rm ış  ve hastalar ı n iki 
gruptan da daha yüksek hayat de ğ i ş ikli ğ i sonuçları  verdi ğ i 
ortaya ç ıkm ış tı r. 

Ayrı ca depresyonlar grupland ığı nda reaktiflerde endojen-
lere göre bipolarda unipolara göre daha fazla hayat de ğ iş imi 
bulunmu ş tur (38). 1973'te George Brown ve arkada ş lar ı  dep-
rese kad ı n hastalar ile toplumdan seçilmi ş  kad ı nları  karşı laş -
t ı rm ış lar, depresiflerin son üç haftada daha çok olayla kar şı -
la ş tı kları n ı , son bir y ı lda ise olay say ı s ı n ı n farkl ı  olmadığı n ı  
bulmu ş lard ı r. Olayları n ciddiyeti aç ıs ı ndan ise korkutucu 
olaylar hastalarda çok s ı k iken kontrollarda çok az bulun-
mu ş tur (21). Ayn ı  y ıl Clancy ve arkada ş lar ı  200 ş izofren ile 
325 affektif bozuklu ğu olan hastay ı  semptomları n ç ı k ışı n-
dan üç ay öncesine kadar olan olaylar yönünden ara ş tı rm ış -
lar, unipolar hastalarda %39 bipolar hastalarda %27 ve ş izof-
renlerde %11 oran ında olay bulmu ş lard ı r (20). Ayn ı  y ı l 
Uhlenhuth ve Paykel yapt ı klar ı  bir çal ış mada depresyonlular 
ile kontrollar aras ında bir fark bulamad ı klar ı n ı  aç ı klam ış lar-
d ı r (22). 

1974'te Jacobs Prusoff ve Paykel 50 ş izofren ve 50 depre-
se hastay ı  çeş itli yönlerden uyarlay ı p semptomlar ı n ortaya 
ç ıkmas ından önceki alt ı  aya ait ya ş am olaylar ı n ı  ara ş t ı rm ış -
lar ve depresiflerin hem daha çok olay bildirdi ğ ini hem de 
olayları n ölüm, terk gibi daha a ğı r olaylar oldu ğunu gözle-
miş lerdir (20). 1975'te Paykel Prusoff ve Myers intihar giri-
ş imi ile acil servise getirilmi ş  53 hasta ile uyarlanm ış  kontrol-
ları n ve intihar giri ş imi olmayan deprese hastalar ı  son alt ı  ay-
l ı k olaylar yönünden kar ş ilaş tirmiş lar ve sonuçta intihar gi-
ri ş imi olmayanlar ı n kontrollar ı ndan üç misli olanlar ı n ise 
dört misli daha fazla olayla kar şı laş tığı  ve intihar öncesindeki 
bir ayda bu olaylar ı n pik yaptığı n ı  bulmu ş lard ı r (25). G. 
Brown 1975'te çal ış maları  sonucunda kad ı nlarda depresyo-
nu art ı ran dört faktörü ş öyle sıralam ış t ı r: 

17 yaş  öncesi ebeveyn kayb ı  özellikle 11 ya ş  öncesi anne 
kaybı , evde 14 ya şı ndan küçük iiçten fazla çocuk olmas ı , 
kötü bir evlilik ve çal ışı lacak bir i ş in olmamas ı  (29). 1976 
y ı l ında Paykel ve Tanner relaps gösteren depresif k dm hasta-
lar ile relaps göstermeyen uyarlanm ış  depresif kad ı n hastalar ı  
son üç ay içinde olan olaylar yönünden kar şı la ş tı rm ış lar ve 
releps gösteren hastalar ın daha fazla ve daha ciddi olaylarla 
karşı laş t ı klar ı n ı  bulmu ş lard ı r (20). 1977'de G. Brown ve ar-
kada ş ları  114 depresif kad ı n hastay ı  genel populasyondan al ı -
nan 458 kad ı n ile kar şı laş t ı rmak isterni ş ler, ancak kontrol 
grubundaki kad ı nlar ı n 76's ı  deprese olarak bulunmu ş tur. So-
nuçta hastalar ile kontrollar aras ı nda fark bulunamazken, 
kontrollar içindeki depresyonlarla 11 ya ş a kadar anne ölümü 
%22 ve kontrollarda %6 bulunmu ş tur (6). Ayn ı  y ı l Fost ve 
Clayton 249 psikiyatrik hasta ile uyarlanm ış  249 kontrol ara-
sı nda son bir y ı ldaki olaylar aç ıs ı ndan fark bulamam ış lar an-
cak affektif bozuklu ğu olan hastalar ı n bu tür kayba e ğ ilimli  

olduğ unu dü şündüren sonuçlar bulmu ş lard ı r (11). Roy 1978' 
de 84 nörotik depresyonlu kad ı n hasta ile uyarlanm ış  non-
deprese 84 kad ı n ı  karşı la ş tı rm ış  ve 17 ya ş  öncesi ebeveyn 
kayb ı n ı  depresiflerde yüksek bulmu ş tur (29, 30). Ayn ı  yazar 
1980'de yapt ığı  ara ş tı rmada nörotik depresyonlu hastalar ile 
nondeprese nörozlar ı  karşı laş t ı rm ış  ve çal ış mada da ayn ı  so-
nuca var ı lm ış t ı r (31). 1981'de Matusek ve Neuner 90 unipo-
lar endogen depresyon ve 38 nörotik depresyon yakas ın ı  son 
bir y ı ldaki kay ıplar aç ıs ı ndan karşı laş tı rm ış lar ve nörotik 
depresyonlularm kayb ı n ı n daha fazla oldu ğu kanaatine var-
m ış lard ı r (22). 1981'de Roy, 1978'de kad ı nlarla yaptığı  ça-
l ış may ı  erkeklerle tekrarlam ış  v 17 yaş  öncesi ebeveyn kayb ı , 
kötü evlilik ve i ş sizliğ i depresyon ortaya ç ı karan faktör ola-
rak bulmu ş tur (33). Ayn ı  y ıl Roy ve Phil 94 deprese hasta ile 
uyarlanm ış  nondeprese 94 ki ş ilik bozuklu ğ u olan hastay ı  
karşı laş tırm ış  ve deprese kad ı nlarda ailede de depresyon hi-
kayesi 17 ya ş  öncesi ebeveyn kayb ı  ve i ş sizlik risk faktörü 
olarak bulunmu ş , erkeklerde ise ebeveyn kayb ı  tek risk fak-
törü olarak bulunmu ş tur (34). Matusek ve May 1981'deki 
araş tı rmalar ı nda nörotik depresyon, endogen depresyon ve 
kontrol grupları  aras ı nda 6 ya ş  öncesi ebeveyn kayb ı  ile ilgili 
fark bulamam ış lard ı r (22). 1982'de Hirschfeld ve Cross yap-
tı kları  literattir çal ış maları  ile hayat olaylar ı n ı n depresyon 
ortaya ç ı karmada bir rolü oldu ğ unu ancak bunun çok önemli 
olmadığı n ı  belirtmi ş lerdir (16). Ayn ı  y ı l Paykel 14 çal ış ma-
n ı n sonuçlar ı n ı  özetlerken çocuklarda ebeveyn ölümünün 
depresyon ç ıkarım bir faktör oldu ğunu ancak çok kuvvetli 
bir faktör olarak da al ınmamas ı  gerekti ğ ini belirtmiş tir (26). 

Tennant ve arkada ş ları  kayb ı n arkas ı ndan çocu ğun bu-
nu nas ıl değ erlendirmi ş  oldu ğunu depresyon olu şmas ı nda 
önemli rolü oldu ğunu belirtmi ş lerdir (37). 1985 y ı l ında 
Hirschfeld ve arkada ş ları  durumsal depresyonu olan 57 has-
tayla durumsal olmayan majör depresif hastal ığı  olan 72 has-
tay ı  ya ş am olaylar ı  yönünden kar şı laş tı rm ış lar ve fark bula-
mam ış lardı r (17). Ayn ı  y ı l Harris ve Brown kay ı p depresyon 
ili ş kisi çal ış malar ı nı n metodolojisi üzerinde durmu ş lar ve 
ebeveyn kayb ı  çal ış malar ı nda kayb ı n tek faktör olarak al ın-
mamas ı  gerekti ğ ini, kayb ı n olu ş tu ğ u s ırada çocu ğun yaşı , 
ebeveynin cinsiyeti, ailenin daha sonraki durumunun da in-
celenmesi gerekti ğ ini öne siirmtiş lerdir (13). Ayn ı  yazarlar 
1986'da yay ınladı kları  araş tı rmalar ında ise 17 ya ş  öncesi 
anne kayb ı n ı  depresyon nedeni olarak bulmu ş lar ancak dep-
resyon ortaya ç ı kmas ı nda bu tür kay ı plar kadar çocu ğ un 
sevgi ve bak ı m yönünden ihmal edilmesinin de önemini vur-
gulam ış lardı r (14). Ayn ı  y ı l Perris ve arkada ş lar ı  da yaptı klar ı  
çal ış malar ı n sonucunda çocukluk ça ğı nda ebeveyn kayb ı n ın 
bipolar veya unipolar hastal ı k olu ş turmada çok önemli olma-
dığı n ı , ası l önemli risk faktii ıiintin çocuklukta sevgisiz büyü-
me oldu ğ u sonucuna varm ış lard ı r (27). Gene 1986'da Fara-
velli ve arkada ş lar ı  218 affektif bozukluk, 100 affektik bo-
zukluk dışı  psikiyatrik hastal ı k ve 100 kontrol ile yapt ı klar ı  
karşı laş t ı rmalar sonucunda, depresif hastalarda çocukluk y ıl-
larında ebeveyn ölümü veya ebeveynden ayr ılman ı n daha faz-
la oldu ğunu bulmu ş lard ı r (9). Ayn ı  y ıl Ragar ve Mc Glashan 
10 ya ş  öncesi ebeveyn ölümü olan 72 yatan hastay ı  460 hasta 
ve kontrolla kar şı laş tı rm ış lar ve ebeveyn ölümünün herhangi 
bir hastal ığ a özel risk faktörü olmad ığı  ancak aile, sosyal ve 
ki ş iler aras ı  ili ş kilerde negatif geli ş meler olu ş turdu ğunu öne 
sürmü ş lerdir (28). 1987'de Brovvn ve arkada ş lar ı  yaş am olay-
lar ı n ı n ara ş t ı rı lma yöntemlerini yetersiz bularak bir dizi çal ış -
ma yapm ış lar ve bunlar ı n sonucunda bir ya ş am olaylar ı  ve 
güçlükler çizelgesi getirmi ş lerdir. Bu çizelge ile çal ış an 400 
kad ı nla yapt ı kları  araş t ı rmalarda korkutucu ya ş am olaylar ı -
n ı n depresyonu tetikledi ğ'i kanaat ı na varm ış lard ı r (7). Ayn ı  
y ı l Roy çal ış mas ı  sonucunda 17 yaş  öncesi ebeveynden bir 
y ı l daha fazla ayr ı  kalman ı n nonnendogen depresyon için risk 
faktörü olabilece ğ ini öne sürmüş tür (36). 

Depresyon ve kay ıp ili ş kisi ile ilgili ara ş tı rmalar ve yay ın- 
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lar indeks taramalanna göre, burada sunabildiklerimizden 
çok daha fazlad ı r. Bu kadar yayg ı n ara ş tı rma ve tart ış malara 
ra ğ men konu tam olarak aç ıkl ığ a kavu ş mam ış t ı r. Ülkemizde 
de bu konuyu incelemek isteyenler olabilece ğ ini ve bu tara-
ma çal ış mam ız ı n faydal ı  olaca ğı  kanaatindeyim. 
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