
 

 
 
 
 
 

 
          

 
 
 

ERGENLERDE VE ÇOCUKLARDA YEME BOZUKLUKLARI

“Can boğazdan gelir. ” atasözünü bilmeyenimiz yok gibidir. Ne zaman yemek yemeyle ilgili bir 
problem yaşansa büyüklerimiz bu sözü kullanır. Dünyada, zengin mutfağımız ve önem verdiğimiz 
sofra adabımızla tanınırız. En azından tanınıyorduk. Çünkü madalyonun bir de öteki yüzü var. 
Artık hızla gelişen teknoloji, yoğun iş ortamı her şeyi daha hızlı yaşamamızı gerektirmektedir. Bu, 
yemek kültürümüzü de etkilemektedir. Tüketim toplumu olarak her yerde açılan restoranlarda 
sağlıksız ama hızlı öğün geçiştirmek mümkündür. Çağdaş toplumlardaki yemek kültüründe 
değişmeler,  yeme bozukluklarına kadar varan birçok sorunu da beraberinde getirmektedir.

Dengesiz beslenme ve bozulan yeme alışkanlıklarımız özellikle gençleri ve çocukları 
etkilemektedir. Ergenlik dönemindeki gençler iç dünyalarında ve fiziksel olarak yaşadıkları 
sıkıntılarla beraber çevreden ve aileden gelen etkilerle de yanlış değerlendirmeler 
yapabilmektedir. 

Özellikle ergenlik döneminde meydana gelen fiziksel değişimler, gençlerin kendi vücutlarıyla 
sorun yaşamalarına neden olabilmektedir. Arkadaşlarının ya da medyada özendirilen ideal 
ölçülerin etkisiyle kendi vücudunu beğenmemekte ve başta diyet olmak üzere, gelişim 
dönemlerine zarar verecek birçok yola başvurabilmektedir. Yaşadıkları bunalımla başvurdukları 
bu yollar zaman zaman ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilmektedir.

Yeme bozukluklarının temelinde kişinin kendi vücuduyla ilgili yanlış bir algıya sahip olması 
bulunmaktadır. Bu algılamayı bilişsel, duyuşsal ve davranışsal etmenler de etkilemektedir. 

ANOREKSİYA NEVROZA:
 
Yeme bozuklukları içinde en sık görülenidir.  Kişinin kendisini sürekli kilolu olarak algılaması 
sonucu yemekten kaçınma ve korkma olarak tanımlanabilir.  Bu hastalığa yakalanan kişi 
kendisini şişman olarak algıladığı için rejim yapmaya başlar. Aç olmasına rağmen yemek yemez. 
Hızla zayıflamasına rağmen bu algılama değişmez. Bu rahatsızlık çoğunlukla bayanlarda ve az 
sayıda olmak üzere erkeklerde görülür.

Anoreksiya Nevroza tanı ölçütleri:
1- Kişi normal vücut ağırlığına sahip olmayı kabul etmemektedir. Bu kişinin boyu ve yaşı temel 
alınarak normal sayılabilecek kilonun % 85 altında kalması gibi düşünülmelidir. Bu durumu aşırı 
egzersizlerle, kendini kusturmayla ya da ilaç kullanarak sağlamaya çalışmakla beraber kişi 
temelde aç kalmayı tercih etmektedir. 
2- Kişi kilo almaktan çok korkar ve ne kadar zayıflarsa zayıflasın bu korkusu azalmaz.
3- Kızlarda, aşırı derecede zayıflama, mensturasyonlarının üst üste üç defa olmamasına ya da 
tamamen kesilmesine neden olur. Erkeklerde ise cinsel isteğin yitimi olarak gerçekleşir.
4-  Kişi beden biçimini çarpık biçimde algılar. Aşırı derecede kilo verse de vücudunun belli 
bölgelerinde fazlalık olduğuna inanmaya devam eder. Sıkça tartılır, aynada kendisini uzun uzun 
inceler. 



 

 
 
 
 
 

 
          

 
 
 

Anoreksiya Nevroza’nın oluş nedenleri kesin olarak bilinmemekle birlikte sıklıkla ergenliğin 
başından ortalarına doğru ve uzun bir diyetin sonunda ya da aile içindeki köklü ve kişi 
tarafından istenmeyen bir değişimin sonucunda başlar. Ayrıca ailedeki kişilerin ya da çevrenin 
fazla kiloya verdikleri tepki de oluşum üzerinde etkili olabilmektedir. Örneğin ergenlik döneminde 
ailenin gencin fiziksel görünüşü ve kilosu konusunda çok üstüne düşmesi, gencin yeme 
bozukluğu geliştirmesine neden olabilir. 

Anoreksiya Nevroza’ya yakalanan kişilerin kişilik özelliklerine bakıldığında mükemmeliyetçidirler 
ve yaşam standartlarını yüksek tutmaya çalışırlar. Ama bunu yaparken kendileri için değil 
başkaları için yaparlar.  Başkaları için yaşadıkları söylenebilir. Kendileri ve yaşamlarıyla ilgili 
olarak tek kontrol edebildikleri şeyin yemek yeme ve kilo olduğunu düşünürler. Çünkü 
çevrelerinde olan değişimi ya da baskıyı kontrol edemiyorlarsa, yemelerini kontrol altına alırlar 
ve her verdikleri kiloda kendilerini daha güçlü hissederler. Çünkü kontrol onlardadır. Profesyonel 
yardım almayı, kiloları ile ilgilenileceği ve daha fazla kilo alacaklarını düşündükleri için kabul 
etmezler. Çevreye aslında yemek yemelerini kısıtlamadıklarını kanıtlamak için güzel yemekler 
hazırlarlar ya da çok iştahlı gibi masaya otururlar ama yemek yeme olayına katılmazlar. Aşırı kilo 
verme biyolojik açıdan çok sayıda olumsuz durumu da beraberinde getirir. Büyüme ve gelişme 
durabilir, kan ve hormon değerlerinde bozulmalar olabilir, halsizlik, kalp atışında yavaşlama 
başlayabilir. 

Anoreksiya Nevroza’ya yakalanan kişi kaç kilo olursa olsun hep şişman olma korkusu yaşar.  Ne 
kadar zayıfladığının asla farkına varamaz bu yavaş yavaş gerçekleşen intihar gibidir. Bu 
rahatsızlığa yakalananların % 10 -20 arası rahatsızlığın getirdiği nedenler yüzünden 
ölebilmektedir.

BULUMİA NEVROZA

“Ayşe her gün, her iki ana yemekte de tıkınırcasına yemek yiyordu. Genellikle öğlene kadar bir 
şey yememekte ama öğlen hem okul yemekhanesindeki yemeği yemekte hem de kantine 
giderek altı hamburger ve altı kutu da patates kızartması, tatlı olarak da dört tane çikolata ve 
çok sayıda meyveli kek yemekte ve yanında bol miktarda meyve suyu içmekteydi.  Okul dönüşü 
ise servisten iner inmez eve gitmek yerine yakındaki restoranda uğrar ve yiyebildiği kadar yerdi. 
Bu yemekler tüm öğle tene�üsünü ya da evdeyken uzun saatlerini alabilir ama sonra kusmak 
için defalarca gidilen tuvalet seferleriyle noktalanırdı. Ayrıca odasında mutlaka paketler dolusu 
cips, kraker, çikolata mutlaka bulunurdu. Ayrıca kusmaya yardımcı olması açısından olmazsa 
olmaz meşrubatlar.”



 

 
 
 
 
 

 
          

 
 
 

Yukarıda anlatılan örnek Bulimia’nın ne kadar şiddetli olabileceğini göstermektedir.  Bulimia dönem dönem 
oluşan aşırı yemek yeme, kilo alma ve aynı zamanda da bundan kurtulma çabaları olarak ortaya çıkan bir 
rahatsızlıktır. Kişi fazla kilolarından kurtulmak için kusma yolunu,  ya da aşırı kaloriden kurtulmak için 
zayıflama hapları alma, aşırı egzersiz yapma bu yüzden de aşırı yorulma gibi yolları seçer. Bu kişiler sürekli 
aşırı yiyen, çok şişman olan ve böyle kalan kişilerden farklıdırlar. Kişi aşırı yeme nöbeti başlayınca tüm 
çabasına, endişe ve üzüntüsüne karşın yeme isteğine karşı koyamaz.  Kilo almayı önlemek için kusar, iştah 
kesici, zayıflatıcı haplar kullanır.  Kilo alınca sürekli şikâyet eder.  Kilosu ve dış görünüşü ile çok ilgilidir.  Bu 
kişiler hayatlarının büyük bir kısmını yemek ve yememek arasında bocalayarak geçirirler.  Yeme tutkuları o 
kadar ağır basar ki bu durumlarından utanırlar ama gizlice yemek yer, yine çıkarırlar, sonra yine yerler. Kişi 
bu durumundan çok şikâyetçidir.  Kendini eleştirir, suçlar hatta kendinden iğrenir. Bu durum onda çökkünlük 
yaratabilir.

Bulimia Nevroza yaşayan bazı kişilerde yemek tutkusu o denli fazla olabilir ki yiyeceksiz kalma korkusu 
yaşamalarına neden olabilir. Bu nedenle her zaman, her yere yanlarında yiyecekler taşıyabilirler. 

Bulimia Nevroza bayanlarda erkeklere oranla daha sık görülür. Bu rahatsızlık yıllar boyunca aralıklı 
nöbetlerle gelen, yinelenen ve süreğen bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık da Anoreksiya Nevroza’ da olduğu gibi 
ergenlik döneminde başlar. Oluş nedenleri bilinmemekle birlikte bu rahatsızlığa çocukluk döneminde 
yaşanmış yoğun aile içi sorunların neden olabileceği düşünülmektedir. 

Kişilik özelliklerine bakıldığında bu kişiler de tıpkı Anoreksiya Nevroza’ da olduğu gibi kendilerinin güvenli 
bir ortamda olmadıklarını düşünürler. Duygularını sürekli saklarlar ve her şeyi başkalarını rahat ettirmek için 
yaparlar. Yemek yeme bu kişilerin güven kaynağıdır. Bu rahatsızlıktaki kusma tıpkı ağlama, bağırma ya da 
öfke duyma gibi, bir tür duyguların dışavurumu olarak düşünülebilir.  Bulimia bazen rejime başladıktan sonra 
ortaya çıkabilir. Kişi rejim esnasında tatlılara duyduğu yoğun istekle aşırı olarak tatlı tüketip sonra pişmanlık 
duyarak kusabilir ve bu tekrarlanan bir davranış halini alabilir. Bu yaptıklarını kişi kendi de adlandırmayarak 
bir içine kapanış yaşar ve yaptığını başkalarından gizler.

 OBEZİTE

Kendini kontrol edemeden yemedir. Tıpkı Bulimia’da olduğu gibi, kontrolsüz yeme seanslarında aşırı kalori 
alınır. Ama bu rahatsızlıkta aşırı alınan kalorileri kişi vücuttan atmaz. Kişi yemek yemek konusunda kendisini 
kontrol edemediğini belirtmekte ancak daha fazla yiyemeyecek kadar rahatsız hissettiğinde yemeyi keser. Bu 
rahatsızlığı yaşayan kişi çok zor kilo verir ve çok şişmandır. 

Klinik anlamda obezite, kişinin ağırlığının boyuna göre beklenen kilodan %20 daha fazla olması şeklinde 
tanımlanır. %60 ya da daha fazla olması ise ağır risk etkeni olarak değerlendirilir.



 

 
 
 
 
 

 
          

 
 
 

Obezite sıklıkla, aile ortamındaki aşırı yemek yemenin bir sonucudur. Bu aşırı yeme bütün alanlara 
yayılabileceği gibi, şekerli gıdaları yeme şeklinde sınırlı da olabilir. Hormonal bir nedene bağlı obeziteler çok 
nadirdir (%1'in altında) ve genellikle bir gelişme geriliği ile birlikte görülür. Psikolojik anlamda bir kez 
obezite yerleştikten sonra tepkisel ya da nedensel bozuklukların ayırt edilmesi zordur.

Obeziteye eşlik eden psikolojik sıkıntılar diğer belirtilerle ortaya çıkar. Bunlar, okul başarısızlığı ve gece altını 
ıslatma gibi göstergelerdir.

Zekâ geriliğinde de obeziteye sık rastlanır. Çocuk sembolik anlamlar bulamadığı için doyum arar. Aile ise 
eğitici olması gerekirken çocuğun beslenmesine yönelmiştir. Sıklıkla, ailenin duygusal bakımında eksiklikler 
söz konusudur. Obezitenin gelişmesi ve çocuğun muayeneye getirildiği yaş arasında uzun süreler vardır. 
Aileler 11-13 yaşları arasında, daha çok da kızlar için endişe ederler. Obezlerin %15-25'i zayıflarken, 
diğerlerinde obezite, yetişkinlik dönemlerinde de devam eder.

Dikkatin obezite belirtilerine yöneltilmesi, tedavide başarısızlıkla sonuçlanır. Çünkü aile, çocuğun diyet 
yapmasını ister, çocuğun ise böyle bir isteği yoktur. Diyet süresince çocuk zayıflatılabilirse de diyetin 
bitmesiyle kilolarını hızla alacaktır. Kalori kısıtlaması gereklidir; fakat şişmanlığın psikosomatik 
değerlendirilmesi gerekir. Tedavi, çocuğun uyumu olmaksızın bir işe yaramaz. Duygusal destek, davranış 
düzenlenmesi, aşırı yeme ve perhiz ile ilişkili kaygı ya da depresyona yardım önerilir. İlaç ile tedavi hiçbir 
zaman önerilmez. İştah kesiciler (amfetamin) ya da cerrahi yöntemlerin yararı ise sınırlıdır.

  
Kısa bir süre içinde çok kilo kaybetmek  
Çok zayıf olduğu halde rejime devam etmek   
Zayıf olduğu halde şişman olduğuna inanmak  
Aylık mensturasyon dönemlerinde aksaklık  
Yemeğe alışılmadık bir ilgi göstermek ve garip yeme rituelleri geliştirmek 
Gizlice yemek yeme 
Takıntılı bir biçimde egzersiz yapmak
Ciddi depresyon
Aşırı derecede yemek  
Kusma ya da  kusturmaya, dışarı çıkmaya yarayan ilaçlar kullanmak
Aşırı yemek ama kilo almamak
Banyoda uzun süre kusma amaçlı kalmak
İlaç ve alkol alımında artış

Anoreksiya 
Nevroza

Bulumia 
Nevroza

Obezite
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PİKA

Pika çocuğun en az 1 ay süreyle yenilebilir olmayan maddeleri sürekli yemesi olarak tanımlanabilir. Bu 
maddeler toprak, plastik, boya, bez, saç, kibrit gibi maddelerdir. Genellikle 2-3 yaş civarlarında ortaya çıkar. 
Bu bozukluğun ortaya çıkma nedenleri çok boyutludur. Çocuklar dünyayı tanımak için o dönemlerde her şeyi 
ağızlarına götürürler. Bu yüzden pikanın ayrıştırılması gerekir. Pika görülen çocuklarda oral aktivite 
fazlalaşır,  bunun yanında tırnak yeme, parmak emme görülür. Bu çocuklarda bağımlılık gereksinimleri ve 
agresif duyguları fazladır. Küçük çocuklarda Pika’nın görülme sıklığı  %10 dur. 
 
Ağır duygusal yoksunluk yaşayan ya da terkedilmiş çocuklarda daha sık görülür. Sıkıntı, anksiyete ve 
depresyonun pikayı tetiklediği düşünülmektedir. Anoreksia nevroza ve bulimia nevroza görülen kişilerin 
çocukluklarında pika daha sık rastlanır. Ayrıca beslenme ve sindirim bozukluklarının eşlik ettiği psikotik 
çocuklarda da görülebilir. Pika olan çocuklarda yaygın olarak kansızlıkla karşılaşılması nedeni ile bu yeme 
davranışı "demir" arama şeklinde yorumlanabilir. Tanımlanmış belirli bir tedavisi olmayıp tedavide temel 
olarak çocuğun psikososyal, çevresel davranışları incelenir, aile danışmanlığı yapılır ve aile-uzman 
işbirliğine gidilir.

RUMİNASYON BOZUKLUĞU

Kısmen hazmedilmiş yiyeceğin; belirgin bir bulantı, tiksinme, öğürme ya da ilişkili sindirim sistemi 
bozukluğu olmadan ağza getirilmesi ve yeniden çiğnenmesidir. Çocuk, çiğnenen yiyeceği yeniden yutar ya 
da tükürür. Yineleyici bir biçimdedir, başlangıcı genellikle üç aylıktan sonradır. Daha ileri yaşlarda ve 
ergenlerde ise sıklığı azalır.

Daha çok 3-12 aylar arasında ve zekâ geriliği olan çocuklarda ortaya çıkar. Hangi cinsiyette daha çok 
görüldüğü ve sıklığı hakkında kesin bir veri yoktur. Bu çocuklarda basit bir kendini uyarma davranışı olarak, 
diğer çocuklarda ise anne çocuk ilişkisindeki çeşitli bozukluklardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Evlilik 
sorunları yaşayan ve çocuğa yeterli bakımı sağlayamayan anne modelinde çocuk ruminasyon ile yeme 
sürecini yeniden başlatmakta, böylece annenin sağlayamadığı doyumu elde etmeye çalışmaktadır. Ayrıca 
aşırı gerginliğin de nedenler arasında olduğu belirtilmektedir.

Tedavi; çocuğun psikososyal çevresinin düzenlenmesi, bakım verenin şefkatli ilgisi, annenin tek ya da baba 
ile birlikte psikoterapiye alınmasını içerir. 

YETERSİZ BESLENME
Beslenme bozukluğu en az bir ay süreyle başka bir rahatsızlığa bağlı olmadan belirgin kilo kaybı ile giden 
ve sürekli olarak yemek yemiyor olma ile kendini gösteren bozukluktur. 6 yaşından önce oluşur. Zamanında 



 

 
 
 
 
 

 
          

 
 
 

Zamanında anne sütünden katı yiyeceklere geçirmemek, ebeveynlerin beslenme hakkında yanlış, 
ısrarcı ve müdahaleci tutumu nedenleri arasındadır. Çocuklukta görülen depresyon ve aşırı kaygı durumu da 
beslenme bozukluğunu tetikleyebilir. Tedaviden önce değerlendirme yapılırken çocuğun aile ile ilişkisine, 
uyku düzenine ve oyun etkileşimine dikkat edilmelidir.  
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