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Genel olarak kitap boyunca “anne” sözcüğüyle 
ebeveynlik yapan biyolojik anneyi ve “baba” ile 
de biyolojik baba olsa da olmasa da ebeveynlik 
yapan eşi kastettim. Kitapta anlatılanlar ebeveyn-
lik yapan üvey anneleri veya aynı cinsiyetten çift-
leri de kapsamaktadır.
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“Ebeveynlik iyi bir şekilde yapıldığı zaman sizi 
değiştirir. Aslına bakarsanız, bir aile kurmak için, 
gergin bir şekilde de olsa, kendini tamamen birbi-
rine adamış genç bir çiftte görebileceğiniz kadar 
büyük bir değişim hayatın başka hiçbir yerinde ve 
evresinde yoktur.”

Steve Biddulph
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Giriş

Ben kendimi çok şanslı sayıyorum. Hiç depresyona girme-
dim. Fakat depresyonu araştırdım ve 25 yıldan uzun bir süre 
depresyona giren insanlara yardım etmeye çalıştım. Ve dep-
resyonu araştırdıkça ve depresyondan mustarip insanlarla 
birlikte çalıştıkça hiç depresyona girmediğim için şükrettim. 
Kendimi oldukça keyifsiz hissettiğim zamanlar oldu. Uzun 
uzun ağladığım zamanlar oldu. Stresimi kontrol altına almak 
için çok çabaladım, çok kızgın ve gergindim, bazen daha çok 
sevgi dolu olmayı diliyordum, kötü bir anne olduğumu düşü-
nüyor ve bir şeyleri atladığımı hissediyordum. Ruh halimdeki 
bu zorlanmalar özellikle bebeklerim olduktan sonra arttı. Bu, 
bana mantıklı geliyordu. Tek başıma çok az uykuyla 20 aydan 
küçük iki bebeğe bakmak neredeyse imkânsız bir işti. Mutfak-
ta yere oturup, işini yapmaya çalışan başı kalabalık kocama 
telefon açıp dert yanıyordum.

Şimdi hayatımın o dönemine dönüp bakınca aslında yanlış 
olan tek bir şey görüyorum. O da evde küçük bir bebekle tek 
başıma olmaktı. Tek istediğim etrafımda başka bir yetişkinin 
daha olmasıydı. Bence toplumumuzdaki doğum sonrası dep-
resyon sorunlarının büyük kısmının altında bu yatıyor ve bu 
kitap toplumun annelere, babalara ve bebeklere karşı daha na-
zik olmasının yollarını ele alıyor.
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Ben hiçbir zaman bir şeyleri dört gözle bekleme yetimi 
kaybetmediğim için kendimi şanslı sayıyorum. Sevdikleri-
me sarılıp öpme isteğimi hiç kaybetmedim. Sevdiklerimin ve 
çocuklarımın hayatlarında ben olmadan gerçekten daha iyi 
olacaklarına hiç inanmadım. Hoş bir evim ve güzel çocukla-
rım olduğu zaman yaşanan o yoğun utanç duygusunu ve kafa 
karışıklığını hissetmedim. Etrafım sevgi dolu bir koca ve ar-
kadaşlarla sarılıyken kendimi çaresiz bir şekilde yalnız hisset-
medim. Sabahları günün sonunu nasıl getireceğimi düşünerek 
korku içinde uyanmadım. Konuşmak veya “iyi” olduğumu 
söylemek beni yorduğu için insanlardan kaçmadım. Gün bo-
yunca sürüklemek zorunda kaldığım bedenimi ölü gibi ağır 
hissetmedim. Kendimi öldürerek buna bir son vermenin tek 
yol olduğunu düşünecek kadar çaresiz hissetmedim. Klinik 
depresyona girmedim. Bedenim ve zihnim kendini kapatmadı.

Depresyon çok gerçek bir durumdur. Depresyonun moral 
bozukluğu veya “bir irade gücü meselesi” olduğu ve insan-
ların yeterince çabaladığı takdirde “kendini toparlayacağına” 
dair bir mit var. Bu, moralimiz bozuk uyandığımız zamanlar 
için doğru olabilir. Moralimiz düzelene kadar günün sonunu 
getirmeye çalışabiliriz. Ama bu, depresyon için geçerli değil-
dir. Buna inanmak hafif bir soğuk algınlığını görmezden ge-
lip geçiştirebileceğiniz gibi, “kendinizi toparlayıp kızamıktan 
kurtulabileceğinize” de inanmaya benzer.

Ayrıca doğum sonrası depresyona doğumun yol açtığı 
hormon değişiklikleri neden olduğu için bunun diğer depres-
yonlardan bir şekilde farklı olduğuna dair bir inanç da vardır. 
Kadın bedeninin kusurlu ve kadınların “çılgınlığının” nede-
ni olduğu düşüncesi yeni değildir. “Histeri” kelimesi Latince 
“avare rahim” teriminden gelmektedir. İnsanlar kadınların ra-
himleriyle ilgili sorunların ruhsal sağlık sorunlarına yol açtığı-
na inanıyordu. Hormonlar keşfedilince, kadınların kırılganlı-
ğının ve kusurluluğunun yeni günah keçisi onlar oldu. Ve ka-
dınların ergenlikte, adet öncesinde ve üretkenlik döneminde, 
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gebelik esnasında, gebelik sonrasında, menopoz öncesinde ve 
menopoz döneminde ruh halleriyle ilgili sorunları için halen 
hormonlar suçlanmaktadır.

Fakat görünüşe göre doğum sonrası depresyon konusun-
da yanılmışız. Doğum sonrası depresyona kadın bedeninde 
doğumdan sonraki hormon değişikliklerinin kotarılamaması 
neden olmaz. Bugün çoğu doğum sonrası depresyonun aslın-
da gebelikte başladığı bilinmektedir. Doğum sürecinde dep-
resyona giren çoğu kadın geçmişte de depresyona girmiştir. 
Onun için “doğum sonrası depresyonu” artık “doğum süreci 
depresyonu” olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca görünüşe göre 
erkekler de doğum sonrası ve doğum süreci depresyonu yaşa-
maktadır. Aslında bu fenomeni pek araştırmadık fakat araştır-
dıkça erkeklerin de ıstırap çektiğini görüyoruz. Bazı araştır-
malar doğum sonrası depresyonun erkeklerde de kadınlardaki 
kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Eğer yeni babalar da 
ıstırap çekiyorsa bu sorunun bedenle değil, durumla ilgili ol-
duğunu gösterir.

Bazı insanlara, dünyaya bir bebek getirmek bardağı taşıran 
son damla gibi gelir. Bir çiftin bebekleri olduğunda yaşadığı 
stres, depresyonun nedenini izah ediyor gibi görünüyor. Aile-
den veya toplumdan destek eksikliği, doğumun yeterince se-
vinçle karşılanmaması, beklentilerin yükü, bunaltıcı sorumlu-
luk duygusu, soyutlanmışlık, önyargılar, aşırı yorgunluk, kafa 
karışıklığı, müşfik ve sevgi dolu ihtimam eksikliği. Bu stres 
unsurları ebeveynlerin parçalanmasına yol açıyor gibi görünü-
yor. Ve ebeveynler parçalandığı zaman bebek de parçalanır. 
Bebekler bizim geleceğimizdir ve eğer bir bebeği parçalarsak 
uzun vadede toplumu da parçalarız.

Doğum süreci depresyonu önemlidir, acısını toplumdan 
çıkartır. On kadından birinin doğum sürecinde ruhsal sorun-
lardan mustarip olduğu tahmin edilmektedir. Ve bu rakam 
gittikçe artıyor gibi görünmektedir. Britanya’da Kraliyet Ebe-
lik Okulu annelerin yüzde 25’inden fazlasının bebeklerini do-
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ğurduktan sonra önemli bir moral bozukluğu yaşadığını veya 
depresyona girdiğini göstermiştir. Bu, feminist bir meseledir, 
çünkü doğum süreci depresyonu öncelikle kadınlar ve ailele-
riyle ilgilidir; insanlara, sevgiye, ilişkilere, huzur ve dinginli-
ğe, üretkenlikten, işten, başarı veya ticaretten daha fazla değer 
vermekle ilgilidir.




