
Bipolar bozukluk, anksiyete bozukluklar› ile bir arada görülebi-
lir mi ve bunun s›kl›¤› nedir? Herhangi düzeydeki bir psikiyatri
s›nav›n›n temel sorular›ndan birini soruverdi¤imizde genellikle
flöyle yan›tlar gelecektir: Bipolar bozukluklar psikiyatrideki tüm
hastal›klar içinde en çok ek hastal›k gösteren gruptur; herhan-
gi bir psikiyatrik ya da di¤er bedensel hastal›kla bir arada bu-
lunma s›kl›¤› %65-70’leri bulmaktad›r. Gerek ülkemizde gerek-
se yurt d›fl›nda yap›lan çal›flmalarda bipolar bozukluk içinde
anksiyete bozukluklar›n›n oran› ise %40’lar civar›ndad›r. Anksi-
yete bozukluklar›n›n bipolar hastalar aras›nda, kad›nlarda,
gençlerde, düflük e¤itim düzeyine sahip olup iflsiz olanlarda
daha çok görüldü¤ü bildirilmifltir. Oldukça kuru ve genel t›p
kavramlar› içinde böylece yan›tlay›verdi¤imiz bu soruya yan›t
vermek gerçekten bu kadar kolay m›d›r?

‹nsan›n duydu¤u nesnesi belirsiz korku, kayg› olarak adlan-
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d›r›l›rken, bunun hayvanlardaki gerçek korku duygusunun eflde¤eri
oldu¤u varsay›labilir. Kayg›, kimi kuramlara göre bilincimizin derinlik-
lerinden, kimilerine göre do¤ufltan getirdi¤imiz mizaç özelliklerimiz-
den, kimilerine göre de varoluflumuzu hissetmemizden köken almak-
tad›r. Dünya üzerinde kendi varl›¤› üzerinde düflünüp kuramlar gelifl-
tiren tek canl› insand›r. Bunu kimimiz Tanr›n›n bir lütfu, kimimiz ise
her canl›da varolan, yaflad›¤› ortam› kontrol edebilme içgüdüsünün
evrimle vard›¤› en üst düzey olarak adland›rsak da, var›lan yer her ko-
flulda kayg›n›n insan varoluflunun kaç›n›lmaz bir parças› oldu¤u ger-
çe¤idir. Günümüz toplumlar›nda insan›n tehdit olarak alg›lad›¤› fley-
ler sürekli flekil de¤ifltirmekte, Fromm’un psikopatolojiyi aç›klarken ta-
n›mlad›¤› gibi tüm sorunlar›n insan›n topraktan (ya da dünyadan)
kopmas›yla bafllad›¤› gerçe¤inden hareketle, kayg› giderek do¤a olay-
lar›n›n de¤il sosyal yaflant›n›n sonucu olmaktad›r. Nitekim, psikiyatrik
hastal›klar›n s›n›fland›r›ld›¤› sistemlerin en ünlüsü olan Amerikan psi-
kiyatrik s›n›fland›rma sistemi DSM’nin en son sürümünde, anksiyete
bozukluklar› kategorisinin tamam›nda sosyal boyuta ne derecede
gönderme yap›ld›¤› görülebilmektedir. Buna s›n›fland›rma sistemleri-
nin kategorik bak›fl aç›s›n›n bizi hapsetti¤i boyut da eklendi¤inde, ger-
çekte varoluflumuzun ayr›lmaz parças›n› oluflturan kayg›n›n hemen
her ruhsal durumun içinde çeflitli boyutlar›yla varoldu¤unu görmemiz
kaç›n›lmaz olacakt›r. Her ne kadar günlük yaflamda kulland›¤›m›z kay-
g› sözcü¤ü yabanc› dilde var olan anksiyeteye karfl›l›k gelse de, bir
hastal›k durumunu anlatan anksiyete bozuklu¤unu anlat›rken kimi
yerli kaynaklar kayg› bozuklu¤u yerine bunalt› bozuklu¤unu kimileri
de anksiyete bozuklu¤unu ye¤lemifllerdir. Hastalar›n bizzat kendileri
de bu yak›nmalar›n› bazen s›k›nt›, bazen darlanma, bazen bunalt›, ba-
zen de endifle olarak dile getirmektedirler. Dile getirilen bu durumun
bazen hastal›k boyutunda yaflanabilece¤i ve yard›m arama davran›fl›
ile sonuçlanabilece¤i gerçe¤ini sakl› tutarak, kayg›n›n hayat›n günlük
yaflam›m›z›n içinde hemen her zaman varoldu¤unu ve asl›nda bizati-
hi varoluflumuzun bir parças›n› oluflturdu¤unu unutmamam›z gereki-
yor.

Bu koflullar alt›nda varoluflumuzun bir parças› oldu¤unu düflündü-
¤ümüz bir özellik hangi ruhsal hastal›¤›n içinde hangi boyutta yer
al›r? Ne zaman t›pk› sa¤l›kl› insanda oldu¤u gibi bir özellik, ne zaman
varolan hastal›¤a eklenen bir tan› kategorisi olacakt›r? Bir özellik ola-
rak, örne¤in duygudurum bozukluklar› içinde, yer ald›¤›nda hastal›¤›n
seyrini nas›l etkileyecek ve bütün bunlar d›flardan bak›larak nas›l anla-
fl›lacakt›r? Elbette tüm bu sorular›n yan›tlar›n› hemen buluvermek pek
kolay de¤ildir ve üstelik modern psikiyatri ak›m›n›n bugünkü bak›fl›y-
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la, bir baflka modalite ile yeni bir tan›m-
lama yap›lana kadar da mümkün ola-
mayabilecektir. Amerikan psikiyatrisi-
nin ‹ran kökenli isimlerinden Ghaemi,
ABD’de psikiyatrinin hiçbir zaman fe-
nomenolojik olarak geliflemedi¤ini, ön-
ce psikanalitik varsay›mlar›n klinik göz-
lemi engelledi¤ini ard›ndan da günü-
müzün s›n›fland›rma sistemlerinin psi-
kopatolojinin en önemli konular›n› d›-
flarda b›rakabildi¤ini, özellikle hastala-

r›n öznel deneyimlerinin hiç dikkate al›nmad›¤›n› söylemektedir. Bu-
nun sebepleri aras›nda özellikle geri ödeme sistemlerinin bask›s›yla,
yaln›z Amerika’da de¤il hiç kuflkusuz, hastay› hemen 10-15 dakikada
de¤erlendirip ilac›n› verip gönderme anlay›fl›n›n yerleflmesi olufltur-
maktad›r. 

Bir yan›yla durum göründü¤ü kadar olumsuz de¤ildir. Önce psika-
nalizle ayr›flma sonra da kategorize eden klinik psikopatolojinin s›n›r-
l›l›klar› insan varolufluna ve bozukluklar›na dayanan yeni aray›fllar› or-
taya ç›karm›flt›r. ‹nsan varoluflu sa¤l›kl›-hasta, normal-anormal ayr›m›
yapmadan anlafl›lmaya çal›fl›lm›fl, “aç›klama” de¤il “anlama” hedef-
lenmifltir. Di¤er yandan, burada kolayca söylenivermesine karfl›n bu-
nu gerçeklefltirmek o kadar da kolay olmamaktad›r, çünkü düflünme
biçimimiz kendimizi bir fleyi dolays›z olarak anlamak ve onun dünya
üzerinde biricik oldu¤unu kabul etmek yerine, kuramsal olarak aç›kla-
y›p kestirilebilir hâle getirmek ve tan›mlamak üzerine kuruludur. Psiki-
yatriyi bugün bulundu¤u yerden bir ad›m daha ileri nas›l götürebiliriz
sorusunun yan›t›n› Ghaemi, “fenomenolojiyi daha ciddiye alarak” di-
ye vermektedir. Karl Jaspers’in y›llar önce söz etti¤i gibi “hastalar›n›n
iç ve d›fl yaflant›lar›n› anlay›p anlamland›rmadan hekim nas›l tan› ko-
yup gelece¤i kestirebilecektir?” 

Hâl böyleyken, hem mevcut tan›lar ötesindeki varoluflsal kayg›n›n,
hem de bir hastal›k olarak ortaya ç›kan kayg› bozuklu¤unun, Bipolar
Bozukluk ya da daha eski ve iyi bilinen ad›yla Manik-Depresif Hasta-
l›k’taki durumunu saptayarak de¤erlendirmek çok kolay olmasa ge-
rektir. Bipolar hastal›kta kiflinin duygudurumu, “çok yüksek” ve “hu-
zursuz” hissetti¤i bir durumla, “mutsuz”, “umutsuz” ve “de¤ersiz”
hissetti¤i bir durum aras›nda yer de¤ifltirir. Hastal›k bu iki kutba do¤-
ru de¤iflim gösterdi¤i için bipolar yani “iki kutuplu” olarak adland›r-
m›flt›r. ‹ki kutbun aras›na rastlayan dönemlerde de kifli tamamen has-
tal›k bafllamadan önceki duygudurumuna geri dönenebilir. Bipolar
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Kayg›, kimi kuramlara göre bi-
lincimizin derinliklerinden, ki-
milerine göre do¤ufltan getirdi-
¤imiz mizaç özelliklerimizden,
kimilerine göre de varoluflumu-
zu hissetmemizden köken al-
maktad›r.



hastalar›n en önemli özelli¤i, kiflinin duygular›n›n oldu¤undan çok
abart›l› yaflanmas›d›r. Üzüntü, flehvet, nefle, cinsellik, öfke ve benzeri
her türlü insanca duygu a¤›r ölçülerde abart›l› yaflan›r; fakat elbette
bu hastan›n denetiminde olan bir yaflant› de¤ildir. 

Duygudurum bozukluklar›, kökeninde biyolojik ö¤eleri güçlü bi-
çimde içerdi¤i bilinen hastal›klard›r ve di¤er hastal›klara göre kuflaklar
aras› aktar›m›n belirginli¤i de bu biyolojik etmenler içinde genetik
özelliklerin önemini göstermektedir. Baz› araflt›rmac›lar ise bipolar bo-
zuklu¤un genetik heterojenitesinin anksiyete bozuklu¤u ile birlikte
görülmesine sebep oldu¤undan söz etmifllerdir. Böyle bak›ld›¤›nda bi-
polar hastal›¤›n, t›ptaki herhangi bir hastal›k gibi genetik özellikleri
olan biyolojik bir hastal›k oldu¤u gerçe¤i karfl›m›za ç›kmaktad›r. Oysa,
eski ad›yla manik-depresif psikozlar›n dinamik psikiyatri içinde de bir
yeri vard›r ve manik-depresif hastal›¤›n anksiyeteye karfl› gelifltirilmifl
psikotik savunmalardan biri oldu¤u esas›na dayanmaktad›r. Örne¤in,
Geçtan genetik ve biyokimyasal katk›lar›n rolü ne olursa olsun, psiko-
lojik yönüyle depresyonun, geçmiflin bozuk iliflkileri temelinde yafla-
nan bir kendine sayg› sorunu oldu¤unu söylemektedir. Ona göre ço-
cukluk döneminde içsellefltirilen bu iliflkiler duygulan›m bozuklu¤u-
nun belirmeye bafllamas›yla birlikte yeniden canlan›r ve kiflinin o gün-
kü dünyas›ndaki iliflkilere d›flsallaflt›r›l›rlar. 

Bu bozukluklar› psikanaliz içinde ilk de¤erlendiren kifli san›ld›¤› gi-
bi Freud de¤il onun ö¤rencisi Karl Abraham’d›r. Melankolik depres-
yonla ola¤an yas› k›yaslayan Abraham, her iki durumda da kiflinin bir
kay›p yaflad›¤›n›, ancak yasl› kifli yitirdi¤i kifliyle ilgilendi¤i hâlde, dep-
resif kiflinin tek bafl›na yo¤un suçluluk duygular› yaflad›¤›n› gözlemle-
mifltir. Sonralar› 50’li y›llarda Gutheil, depresyonun normal üzüntü ve
elemden ayr›m›n› “Depresyon = Keder + Karamsarl›k” fleklinde formü-
le ederek yapm›flt›r. Karamsarl›k, gerçekten depresyonu ola¤an üzün-
tüden ay›r›r. Kiflinin o s›rada yaflad›klar›n›n gelecekte de devam ede-
ce¤ine olan inanc› depresyonun temel özelli¤idir. Freud da, “Yas ve
Melankoli” bafll›kl› ünlü yaz›s›nda Abraham’›n düflüncelerine kat›larak
yas yaflant›s›nda nesnenin ölüm sonucu yitirilmesine karfl›l›k, kay›p
nesne kendi benli¤ine mal edilmifl oldu-
¤u için depresif kiflinin iç dünyas›nda
bir kay›p yaflad›¤›n› aç›klam›flt›r. Bu
aç›klamas›nda gelifltirdi¤i içsellefltirme
kavram› süperego kavram›n› gelifltirme-
sinde ona ›fl›k tutmufl, “Ego ve ‹d” adl›
kitab›nda melankolik hastalar›n ac›ma-
s›z süperegolar› oldu¤undan söz ede-
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rek, sevilen kiflilere yönelik sald›rgan e¤ilimlerden kaynaklanan suçlu-
luk duygular›n›n bu nedenle yafland›¤›n› aç›klam›flt›r. Ard›ndan da ma-
ninin ego ile süperego aras›nda bir füzyon oldu¤unu ifade etmifl ve
bunun biyolojik olarak belirlenen döngüsel dönemlerde gerçekleflti¤i-
ni vurgulam›flt›r. Freud’un takipçileri aras›nda bulunan Rado, melan-
kolinin sevgi için umutsuz bir yakar›fl oldu¤unu dile getirerek egonun
kendi kendini cezaland›rarak ebeveynin verece¤i cezadan korunmaya
çal›flt›¤›n› ifade etmifltir. Melanie Klein’a göre ise manik-depresif du-
rumlar bebeklik döneminde olumlu nitelikli içsellefltirilmifl nesneler ge-
lifltirememifl olman›n bir sonucudur. Ona göre, manide görülen om-
nipotans, yads›ma, küçümseme ve idealize etme gibi savunmalar, yi-
tirilmifl olan sevilen nesnelere duyulan özlemin ac›s›na karfl› gelifltiril-
mifl tepkilerdir. Elbette, burada söz edilen manik ve depresif ruh hâl-
leri günümüz betimleyici psikiyatrisinin tarif etti¤i flekliyle mani ve
depresyon sendromlar› de¤il, çat›flmaya verilen manik ve depresif sa-
vunma yan›tlar› olup sa¤l›kl› ya da nevrotik olarak adland›r›lan kiflilik
özellikleri içinde yer almaktad›r. Örne¤in, manik savunmalar yoluyla
di¤er insanlara yönelik sald›rgan ve y›k›c› e¤ilimlerini yads›maya çal›-
flan kiflinin, bu çabalar› sonucu yaratt›¤› nefleli ve mutlu görüntü, as-
l›nda yaflam›ndaki gerçeklerin karfl›t›d›r. Klein’a göre manik savunma-
lar, ebeveyne karfl› zafer kazanma ve ebeveyn-çocuk iliflkisini tersine
çevirme iste¤ini simgeler. Bu zafer kazanma iste¤i ise suçluluk duygu-
lar›na ve depresyona yol açar. Klein’a göre bazen baflar› ve terfilerden
sonra yaflanan depresyonun nedeni de budur. Yukarda da söz edildi-
¤i gibi, tüm bu aç›klamalarda gündeme gelen, anksiyeteye karfl› ge-
lifltirilmifl manik ve depresif savunmalar ola¤an duygudurum dalga-
lanmalar›n›n s›n›rlar› içinde görülen tablolar olup, manik depresif has-
tal›ktaki biyolojik f›rt›nay› aç›klamaya yetmeyece¤i aç›kt›r. 

Öte yandan, mani ve depresyonu birbirinden ayr› varolufl biçimle-
ri olarak inceleyen varoluflçu psikiyatri, maniye depresyondan daha
çok önem vermifl ve örne¤in Binswanger, mani biçimindeki varoluflu,
ketleme ve bask›lara karfl› içgüdülerin kazand›¤› zaferin kutlamas› ola-
rak yorumlam›flt›r. Ona göre de mani, mant›¤›n ve d›fl dünya gerçek-
lerinin yads›nd›¤› bir iyimserlik dünyas›d›r. ‹yimserlik, özgeci bir düflün-
ce ve yaflam biçimidir; flizofrenide gözlemlenen sevgi ve nefretin ayn›
anda duyulmas› biçimindeki varolufl özelli¤i burada görülmez ve bu
duygular farkl› zamanlarda ço¤u kez birbirini izleyerek yaflan›r. Bins-
wanger, psikanalizin temel kavramlar›n› felsefi derinlikten yoksun bul-
mufl ve yöntemin s›n›rl›l›klar›ndan yak›n›p “Freud’un felsefi gereksi-
nimlerinin azl›¤› çok flafl›rt›c›” demifltir. Onu rahats›z eden iki nokta-
dan biri psikanalizin psikoz vakalar›ndaki baflar›s›zl›¤› ve di¤eri de ruh-
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sal olan herfleyin libido teorisiyle aç›k-
lanmas›yd›. Binswanger ruhsal olan
fleylerin ö¤elerine ayr›lamazl›¤›na inan›-
yor ve insan›n bunlardan çok daha faz-
las› oldu¤unu düflünüyordu. Manik-
depresif ve melankolik hastalarda, ank-
siyete ve çok s›k olarak ortaya ç›kan
can s›k›nt›s› veya anlams›zl›k durumla-
r›nda duygudurumsal varolufl bozul-
mufltur. Fenomenoloji ve varoluflçu psi-
kiyatri ile u¤raflan psikiyatristler zaman
alg›s›n›n depresyonda ve manide de¤iflti¤inden söz etmifllerdir. Örne-
¤in Binswanger mani ve zaman iliflkisi konusundan “bu hastalar he-
men tamamen flu anda ve bir dereceye kadar da geçmiflte yaflarlar,
gelecek yoktur... kifli, vicdani bir rahats›zl›k duymad›¤› bir varolufl için-
dedir ve tüm sorunlar›n buharlaflt›¤› bir varolma hâli içindedir” diye
söz etmifltir. Yak›n zamanda yap›lm›fl bir çal›flmada zaman alg›s› de-
¤erlendirilmifl ve manide zamanla ilgili yaflant›n›n h›zl›, depresyonda
ise yavafl oldu¤u saptanm›flt›r. Zaman›n yaflanma biçimi biyolojik aç›-
dan önem tafl›r çünkü hem günlük hem de mevsimsel de¤iflkenlikle-
rin alt yap›s›nda bu mekanizma yer almaktad›r. Zaman›n klinik aç›dan
en çok önem tafl›d›¤› k›s›m ise uyku ile görülür hâle gelir ve bu asl›n-
da tedaviye de ›fl›k tutar. Zaman›n h›zlanmas› örne¤in manide çok
önemli ise çok k›sa bir uyku ile kifli yetinir hâle gelecektir. Bu durum-
da yaln›zca uykunun ve onunla ilgili zaman alg›s›n›n de¤ifltirilmesi bi-
le tedavide önemli bir ad›m at›lmas› anlam›na gelecektir. Elbette bi-
polar hastal›k bir bütündür ve mani de depresyon kadar anksiyete ile
ba¤lant›land›r›lmal›d›r ama yine de anksiyete ile iliflkiden söz edildi¤in-
de öncelikle hastal›¤›n depresyon k›sm› öne ç›kmaktad›r. Depresyonu
tan›mlarken dikkatle anlafl›lmas› gereken bir baflka önemli fenomeno-
lojik özellik ise varoluflsal umutsuzluk durumu ya da çok daha do¤ru
bir adland›rmayla “yeis” hâlidir. Varoluflsal aç›dan yeis, yaln›zca umu-
dun olmamas› de¤il süregen bir benlik sayg›s› kayb›, giderek rahats›z-
l›¤›yla özdefl hâle gelen bir kendilik alg›s› ve hayat›n anlam›n›n yitiril-
mifl olmas› duygusudur. Kifli bipolar hastal›kta asl›nda, önceki depre-
sif dönemlerde yaflanan pek çok kayb›n ve geçmifl manik dönemler
s›ras›ndaki olaylar›n yaratt›¤› y›k›mlar›n sonucu olarak yeis yaflamakta-
d›r. Bu ayn› zamanda, kiflinin kendilik duygusunun kayb› ya da asl›n-
da depresyon ve manideki sal›n›mlar sonucu “kendisi olman›n” ne ol-
du¤unu hiç bilememesi demektir. Yeis, ne umudun ve iyimserli¤in
kaybedilmesinin biliflsel düzeyde yafland›¤› bir demoralizasyon, ne de
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Varoluflsal aç›dan yeis, yaln›z-
ca umudun olmamas› de¤il sü-
regen bir benlik sayg›s› kayb›,
giderek rahats›zl›¤›yla özdefl
hâle gelen bir kendilik alg›s› ve
hayat›n anlam›n›n yitirilmifl ol-
mas› duygusudur.



“depresyon” örne¤indeki gibi bir tan›d›r. Heterojen ve de¤iflken dep-
resyon fenomeni, unipolar, bipolar veya nörotik, melankolik vs. gibi
tan› ba¤lam›nda adland›r›lmaya çal›fl›l›r. Depresif tezahür klasik bir
sendrom biçiminde olmay›p genelleflmifl anksiyete bozuklu¤u ya da
distimi olarak da seyredebilir. Bazen bunlar yeisin varoluflsal durumu-
nu bir dereceye kadar yans›tabilir. Peki ama yeisi, kayg›y›, iyimserli¤i
bir hastal›k kategorisinin neresinde, nas›l adland›rabilece¤iz. Günü-
müz yaklafl›mlar› buna izin vermekte midir? Sorunun yan›t› elbette
olumsuzdur.

Günümüz psikiyatrik s›n›fland›rma sistemleri birbirinden ba¤›ms›z
kategorilerde, kuramsal olmayan, bilinemezci ama kategorize eden
bir bak›flla hastal›klar› s›n›fland›rmaktad›rlar. Yaln›zca ölçütleri doldur-
mak ya da d›fllama ölçütlerine göre d›flarda b›rakmak yeterli olma-
makta, hele de kiflinin özellikleri birden fazla kategoriyi karfl›larsa ifller
iyice kar›flmaktad›r. Psikiyatrik adland›rma, ço¤unlukla geçici ve asl›n-
da varsay›msald›r. Fakat geçici tan›lar bile herhangi bir hastal›¤›n ne-
deni, prognozu ve tedavisi ile ilgili bilgi edinme çal›flmalar›na yard›m-
c› olabilir. Tan›mlama tüm t›bb›n temeli olsa da hastal›klar›n alt›nda
yatan nedenler nadiren de¤erlendirilmektedir. En yayg›n t›bbi s›n›flan-
d›rma sistemi -kategorik yaklafl›m- büyük bir tan› grubunda s›n›rlar›
keskin tan›sal antiteler veya alttiplerden oluflur. Boyutsal yaklafl›mda
ise birey birden fazla boyutta de¤erlendirilerek, patolojinin nereye
denk geldi¤i belirlenmeye çal›fl›l›r. Bu modelde her birey farkl› para-
metrelerin kesiflti¤i bir noktay› temsil eder. Her iki model de yap›lan
bilimsel araflt›rmalarda geçerli bulunmufltur. Fakat, kategorik model
hem uygulama kolayl›¤›, hem de istatistiksel olarak de¤erlendirilebil-
mesindeki kolayl›klar gibi nedenlerle daha tercih edilir olagelmifltir.
Buna karfl›n çok boyutlu yaklafl›mlar›n, hastay› oldukça iyi tan›mlama-
ya yard›mc› olmalar›na ra¤men, genellefltirmenin yap›lamad›¤› du-

rumlarda pek yard›m› olmamaktad›r.
Hastal›klar›n ya da bozukluklar›n bir
arada bulunarak ek tan›lar almalar› hiç
de seyrek görülmemektedir ve bu du-
rumda kategorik bak›fl aç›s›n›n dar ka-
l›plar› içine s›¤mak gittikçe zorlaflmak-
tad›r. Hastal›klar› anlamland›rmak ama-
c›yla baflka paradigmalara ya da moda-
litelere gereksinmemiz vard›r, 

Kiflinin s›n›rlar›n› belirleyen vicdan›
ve özellikle bir gün gerçekleflece¤ini bil-
di¤i ölüm nedeniyle varoluflunun s›n›rl›
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olmas› insan›n sürekli iliflki içinde oldu¤u iki önemli unsurdur ve her
iki s›n›r› da ya kesin bir bitifl ya da bir baflka varoluflun bafllang›c› ola-
rak alg›layarak bunlarla bafla ç›kar. Asl›nda bu s›n›rlar bir bak›ma son-
suzlukla bafla ç›kmaya yard›m eder. Bu bak›fla göre vicdan›n ya da
ölümün s›n›rlay›c›l›¤›na karfl› ç›kmak ve kendi varolufluna karfl› durmak
da hastal›k nedenidir. Bu nedenle do¤adan kopmam›fl onunla içiçe ve
kendi varoluflunun fark›nda olarak yaflayan Buflmenler ya da Aborijin-
ler gibi toplumlarda günümüz “modern” insan›n›n hastal›klar› görül-
memektedir. Dünyayla iliflki içinde olan insan tüm belirlenmiflliklerden
uzak, “var olman›n hafifli¤i” içindeki “özgür” insand›r. Baflka bir de-
yiflle kontrol etmeye çabalad›kça s›n›rlar›n› zorlamakta ve hastalan-
makta, tersine s›n›rlar›n› fark ettikçe özgürleflebilmektedir. Bu bak›flla
hastal›k, insan›n ölümlülü¤ünün hat›rlamas› ve s›n›rlar› aflmay› dene-
dikçe de s›n›rlara çarp›p kendini yaralamas›d›r. Hastal›klar›n nedenle-
rini tam olarak aç›klayabilece¤imiz gün gelene kadar ortak dilimizi ko-
rumak amac›yla s›n›fland›rmaya elbette devam edece¤iz ama tabii
hastal›k kavram› dâhil sahip oldu¤umuz her fleyi de bafltan sona sor-
gulamaya devam ederek...
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