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Hepimizin zihinsel sağlığı vardır, ancak bu kavram 
çoğu zaman zihinsel hastalıklarla karışabilir. İkisi 
çok farklıdır, zihinsel hastalıklar her 4 kişiden 
birinin hayatı boyunca en az 1 kere mücadele 
etmesi gereken bir durum olabiliyor. Zihinsel 
bozukluklar tahmin ettiğimiz kadar az görülmüyor, 
aksine insanlar damgalamanın etkisinden 
kaçınmak için saklamak zorunda kalıyorlar. Pek 
çoğu da teşhis ve müdahalede geç kalındığı için 
uzun süre fark edilmiyor, bu kişinin kişiliği gibi 
yorumlanabiliyor ve sosyal yaşamını olumsuz 
etkiliyor.  Aynı zamanda zihinsel hastalıklar, fiziksel 
hastalıklar kadar çok konuşulmuyor. Dolayısıyla 
nedenleri, sonuçları ve semptomlarıyla ilgili 
toplumda bilgisizlikten kaynaklanan önyargılar 
oluşuyor. Dili doğru kullanmak, etiketlemeyi ve 
önyargıyı azaltmak için önemli bir adımdır.  

Zihin sağlığını, zihinsel hastalıkları ve arasındaki 
farkı anlayabilirsek, hem daha doğru bir dil 
kullanırız hem de önyargıyı ve damgalanmayı 
kaldırmaya başlayabiliriz. 
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Zihinsel Sağlık Nedir?
Zihinsel sağlık, basitçe anlaşıldığı gibi, zihinsel 
durumumuzun bir ölçüsüdür, tıpkı fiziksel sağlık gibi. 
Günden güne hatta saatten saate bile dalgalanabilir ve 
kişisel veya profesyonel yaşamımızdaki birçok şeyden 
etkilenir. Zihin sağlığını tanımlamak için kullanılan, kafa 
karışıklığına yol açabilecek çok sayıda terminoloji vardır - 
bazıları buna “duygusal sağlık” der, bazıları ise “iyi oluş” 
diyebilir. Fakat çok basit bir ifadeyle, zihinsel sağlığı bir 
süreklilik üzerinde var olduğu gibi düşünmek faydalı 
olabilir. Maggi Rose’a göre zihinsel sağlık durumumuz ne 
kadar uyuduğumuz ne kadar stresli iş yaptığımız, 
egzersiz yapıp yapmadığımız ve diyetimizin nasıl olduğu 
gibi yaşam tarzı faktörlerine bağlı olarak değişebilir. 
Ayrıca zihinsel bir hastalık tanısı alıp almadığınıza göre 
de değişebilir.
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Zihinsel Sağlık 
ile İlişkili 
Problemler 
 
Zihinsel sağlık ile ilişkili problemlerin 
ortaya çıkışında kişi kendisine doğru 
gelmeyen bir belirti göstermeye 
başlar. Bu gözyaşı, kaygı veya öfke 
olabilir ve bu belirtilerden yorulmaya 
başlamış olabilir.  Zihinsel sağlık ile 
ilişkili problemler yaşayan insanların 
çoğunluğu özellikle erken yardım 
alırlarsa iyileşebilir ya da onlarla 
yaşamayı öğrenebilir. Bu süreç 
kişiden kişiye göre değişebilir çünkü 
dirençlerimiz farklılık gösterebilir. 
Birimizin başa çıkabildiği bir problem 
bir diğerimiz için tam anlamıyla bir 
“baş belası” olabilir. 

Zihinsel 
Hastalıklar 
Nedir? 
Zihinsel bir hastalık bir insanın 
hayatını ele geçirmeye başladığında, 
iş hayatı, ilişkileri, eğitimi veya sosyal 
hayatı etkilenmeye başlar. Zihinsel 
bozukluklar, günlük işleyiş 
yeteneğinizi etkiler. Anksiyete, 
depresyon, yeme bozuklukları, 
obsesif kompulsif bozukluk, şizofreni 
hastalığı, bipolar bozukluk ve kişilik 
bozukluklarının hepsi zihinsel 
hastalıklar olarak kabul edilir. 
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Elbette, genetik ve yaşam koşulları 
gibi insanların kontrol edemediği 
zihinsel hastalıkları etkileyebilecek 
faktörler vardır. Ancak sürekliliğin, 
zihinsel hastalığının ve zihin sağlığın 
aynı olmadığını göstermek için 
yandaki görsel tasarlanmıştır - 
farklılıkların anlaşılması, bu konularla 
ilgili konuşmaların genişlemesine 
yardımcı olabilir ve herhangi bir 
damgalanmayı veya çekinceyi 
azaltabilir.  

Bazı insanlar tamamen iyileşebilirken, 
diğer durumlarda zihinsel bir hastalık 
ortadan kalkmaz ve doğru destekle, 
bir kişi onu yaşam boyu yönetmeyi 
öğrenebilir. 

Bazı insanlar tanılarını veya 
deneyimlerini tanımlamak için 
“zihinsel sağlık problemini” 
kullanmayı, bazıları ise “zihinsel 
hastalıkları” tercih ediyor. Ancak, onlar 

için neyin daha çok işlevsel olacağına 
karar vermek kendilerinin tercihidir. 

Ne hissediyorsanız hissedin, kaçınmak 
yerine karşılaştığınız sorunlar 
hakkında konuşmak her zaman daha 
iyidir. Zihinsel sağlığınıza dikkat etmek 
fiziksel sağlığınıza bakmak kadar 
önemli olarak düşünülmelidir. 
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Kaynak: https://www.google.com.tr/amp/s/www.huffingtonpost.co.uk/amp/entry/whats-the-difference-between-mental-health-and-mental-
illness_uk_5d3991fae4b020cd994f55ee/
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