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1. BÖLÜM
RUH SAĞLIĞI KAVRAMI

Amaçlar
•

Ruh Sağlığı kavramını tanımlayabilme.

•

Sergilenen herhangi bir davranışın normal olup olmadığını
değerlendirebilme.

•

Ruh sağlığının önemini kavrayabilme.

•

Ruh sağlığının tarihçesini bilme.

•

Ruhsal sağlığına temel bakış açılarını kavrayabilme.

Anahtar Konular
•

Ruh Sağlığı Nedir?

•

Normal ve Anormal Davranış

•

Ruh Sağlığının Önemi

•

Ruh Sağlığının Tarihçesi

•

Ruh Sağlığı Modelleri
•

Büyüsel Model

•

Medikal Model

•

Psikolojik Model

•

Sosyal Model

•

Politik Model
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RUH SAĞLIĞI NEDİR?
20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan ruh sağlığı kavramı yine
aynı yüzyılın ortalarında özellikle de Dünya’daki büyük savaşlarla
birlikte önem kazanmıştır. İlk bakışta ruh sağlığı ruhsal bozuklukların olmaması durumu olarak düşünülmektedir. Bu betimleme yanlış olmasa da ruh sağlığını açıklamaktan uzaktır. Çünkü ruh sağlığı,
ruhsal bozukluğun olmaması durumundan daha fazla anlam taşır.
Yörükoğlu’na (1996) göre ruh sağlığı, “kişinin kendisiyle ve çevresiyle sürekli bir denge ve uyum içinde olması”dır. Dünya Sağlık Örgütü
(WHO), (2004) ruh sağlığını “bireyin potansiyelini başarma ve yaşamda normal sayılan baskı durumları ile başa çıkabilme özellikleri
ile bir sosyal ve duygusal iyi olma durumu” olarak tanımlamıştır.
Buna göre, ruh sağlığı bir birey için yeteneklerini fark etme, hayatın
normal stresiyle başa çıkma ve topluma katkı sağlayarak iyi olmaya
çalışma gibi becerileri gerektirir. Bu tanımlara göre, ruh sağlığı sadece ruhsal bozukluğu olanları değil bütün bireyleri ilgilendirmektedir. Hiçbir grup ruhsal bozukluklardan bağımsız değildir. Herkes
muhtemel ruhsal bozukluk riski altındadır. Ancak, maddi olanakları düşük olanlar, evsizler, işsizler, şiddet kurbanları, göçmenler ve
mülteciler, çocuk ve ergenler, ihmale uğrayan kadın ve yaşlılar daha
yüksek risk altındadırlar (WHO, 2003)
Ruh sağlığının tanımı genellikle çocuklar için de geçerlidir.
Ancak, çocukların sürekli ve hızlı bir gelişim sürdürdüğü düşünüldüğünde çocuk ruh sağlığına yönelik ölçütleri yeniden gözden
geçirmek gerekir. Çocuk ruh sağlığı, sürekli değişen ve gelişen zihinsel, fiziksel ve sosyal yeterliliklere, kritik dönemlere ve bu kritik
dönemlerdeki çevresel faktörlere göre ele alınmalıdır. Ayrıca çocuk
davranışlarının aynı yaş grubu içerisinde değerlendirilmesi de büyük önem taşır. Çünkü 2 yaşındaki bir çocuğun yabancılardan korkması normal iken 6 yaş grubu içerisinde aynı çocuğun bu davranışı
anormaldir. Çocuklarda ve ergenlerde ruh sağlığı Health Advisory
Service tarafından şu niteliklerle tanımlanmıştır (Akt.Dogra, Parkin, Gale, & Frake, 2002):

Ruh Sağlığı Kavramı

•

Kişisel ilişkilerini yürütme kapasitesi

•

Psikolojik gelişim sürecinin devamı

•

Yaş ve seviyeye uygun oyun ve öğrenme kapasitesi

•

Doğru ve yanlışa yönelik gelişen ahlak duygusu

•

Yaşına ve gelişimine uygun davranışlar

3

Bu tanım ruh sağlığının ideal bir durumunun olduğunu ve ona
ulaşılmaya çalışıldığını ifade etmektedir. Diğer benzer bir tanım
Mental Health Foundation, (1999) tarafından yapılmıştır. Buna göre
duygusal olarak sağlıklı çocukların sahip olmaları gereken yeterlilikler şunlardır:
•

Psikolojik, duygusal, entelektüel ve ruhsal olarak gelişme

•

Kişiler arası ilişkiler başlatma ve geliştirmede yeterlilik

•

Yalnız kalma ve yalnızlıktan hoşlanma

•

Diğerlerinin farkında olma ve onları empatik olarak anlama

•

Oyun ve öğrenme

•

Doğru ve yanlış hissinin gelişimi

•

Problem ve aksaklıkları çözme ve onlardan bir şeyler öğrenme

Her iki tanım da çocukların neleri yapmaları gerektiği üzerinde
durmuştur. Bu şekilde çocukların ne zaman ruhsal olarak sağlıklı olmadıklarına ilişkin net bilgiler edinilmiştir. Ruh sağlığı kültürel bağlantılarla geniş kapsamlı bir kavramdır. Bu tanımlar daha çok Batı
dünyasının görüşünü yansıtmaktadır. Buna rağmen bu tanımlar çocuk ruh sağlığının nasıl olması gerektiği konusunda genel bir tanım
için başlangıç noktası oluşturur. Şunu hatırlamakta yarar var ki, ruh
sağlığı durağan bir durum değildir. Ruh sağlığı pek çok faktöre bağlıdır ve bu faktörlerdeki değişiklikler ruhsal durumda da değişikliğe
yol açmaktadır (Dogra, Parkin, Gale, & Frake, 2002).
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NORMAL VE ANORMAL DAVRANIŞ
Genellikle ruh sağlığı bozuk olanlar için “anormal” terimi kullanılır. Normal insan dendiğinde de o kişinin ruhsal bir bozukluğunun veya akıl hastalığının olmadığı akla gelir. Ancak “normallik” ve
“anormallik” kavramlarının pek çok tanımı yapılmıştır. The Concise
Oxford Dictionary’e (2001) göre normallik, dışarıda ne olursa olsun
zihnin içsel durumunun sabit tutulmasıdır. Ottosson’a göre, birinin
olağandan daha düşük fonksiyonel performansı varsa o anormaldir
(Ottosson 1995’den Akt. Tengland, 2001, s23). Amerikan psikiyatrist
Sabshin normalliğin dört yaklaşımla tanımlandığını ileri sürmüştür
(Sabshin, 1967’den Akt. Fernando, 1995). Bu tanımlar şunlardır:
1.

Normallik hastalığın yokluğu, sağlık anlamına gelmektedir.

2.

Normallik zihindeki ideal durumdur.

3.

Normallik bir grup içerisinde bir bireyin ortalama düzeyde
işlevsellik göstermesidir.

4.

Normallik bir zaman periyodu boyunca bireyin davranışlarında doğru ve kabul edilebilir olanlara karar verme sürecidir.

İnsan davranışında normal ve anormal arasındaki sınırı tespit
etmek kolay değildir. Bu sınırı tespit edebilmek için farklı yaklaşımlar geliştirilmiştir.
Kuramsal sosyologlar psikiyatriye dayalı bozuklukları sosyal
sapma formu olarak düşünmüşlerdir. Hasta, hastalıklı olarak kabul edilir. Çünkü o yerel norm kodlarını ve sosyal davranışları ihlal
etmiştir. Sapma olarak düşünülen bir davranışa kültürel tepkinin
hastanın iyileşmesine veya daha da kötüleşmesine etki edebildiği
bir gerçektir. Kültürel yapı bir bozukluğun ilk sunumunun nasıl olacağına etki eder ve bazen bozukluğu kapatabilir bazen de süresini
uzatabilir. Fakat biyolojik ve yapısal faktörleri göz önüne almak da
pek çok bozukluğu ve oluşumunu açıklamakta gereklidir (Tengland,
2001).

