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AÇIKLAMALAR 
ALAN  Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 

DAL/MESLEK Hasta Bakım Hizmetleri 

MODÜLÜN ADI  Temel Ruh Sağlığı 

MODÜLÜN TANIMI  

Kişilik oluşumu ve kişilik bozukluklarını, davranış ve 

ruhsal bozuklukları ruh sağlığını etkileyen faktörleri ve 

koruma ilkelerini kavramak. 

SÜRE 40/32 

ÖNKOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK Psikolojik destek sağlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Öğrenci; uygun ortam ve koşul sağlandığında kişilik 

oluşumu ve kişilik bozukluklarını, davranış ve ruhsal 

bozuklukları ruh sağlığını etkileyen faktörleri ve koruma 

ilkelerini kavrayabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Kişilik oluşumu ve kişilik bozukluklarını 

kavrayabileceksiniz. 

2. Davranış ve ruhsal bozuklukları kavrayabileceksiniz. 

3. Ruh sağlığını etkileyen faktörleri ve koruma 

ilkelerini kavrayabileceksiniz 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Teknik sınıf ve laboratuvar ortamı 

Donanım: Maket, afiş, resim, CD, DVD, bilgisayar, 

tepegöz, projeksiyon cihazı, vb. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 

ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 

kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı ( test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modül ile çocukluktan itibaren kişiliğin oluşumunu ve bireylerde görülebilecek 

ruhsal bozukluklara bu bozukluklar karşısında nasıl davranacağınıza kendinizin ve 

çevrenizdekilerin ruh sağlığını korumak için yapabileceklerinize yer verildi. 

 

Hasta, engelli ve yaşlı bakımı yaparken modüldeki bilgiler ışığında beceriler 

geliştirecek bakım yaptığınız kişileri daha iyi anlayabileceksiniz. 

 

Bu modül ile öğreneceğiniz bilgi ve beceriler, size diğer dersleriniz ve meslek 

hayatınızda rehber olacaktır. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

Kişilik bozukluklarını ayırt edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Kişiliğin oluşumunu açıklayan kuramları araştırınız. 

 Savunma mekanizmalarını farklı kaynaklardan inceleyerek arkadaşlarınızla 

tartışınız. 

 Kişilik bozuklukları hakkında araştırma yapınız ve sınıfta arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

1. KİŞİLİK OLUŞUMU VE KİŞİLİK 

BOZUKLUKLARI 
 

Kişilik: Bireyi; başkalarından farklı kılan düşünsel, duygusal, ruhsal ve bedensel 

özelliklerin tümüne ‘kişilik’ adı verilir. Bu ayırt edici özellikler içine alışkanlıklar, 

algılamalar, davranış tarzları, olaylara ve çevreye bakış açıları girmektedir. 

 

1.1. Kişilik Kavramları 
 

 Benlik: Bireyin kendi kimliğidir. Bireyin gelişimsel özellikleri çerçevesinde 

kendisini algılaması ve değerlendirmesidir. Bireyin kendisine ilişkin algılarıdır. 

 Özgüven: Bireyin kendisine olan güveni ve inancı, kendisi ile ilgili olumlu 

yargılarıdır. Kendisini, durumunu ve koşulları kontrol edebilmesi, kendisi ile 

barışık olmasıdır. 

 Benlik Saygısı/Öz Saygı: Bireyin gelişim özelliklerine değer vermesidir. 

Kapasitesini bilmesi, performansını bilinçli kullanması, kendisini sevmesi ve 

duygularını tanıyıp kabullenmesi, fiziksel özelliklerini benimsemesi, hedefler 

belirlemesi, çaba göstermesi ve risk alabilmesidir. 
 

1.2. Kişilik Gelişim Kuramları 
 

  Sosyal Öğrenme / Davranışçılık 

  Karşılıklı Etkileşim 

  Psikoanalitik Teori 

  Bilişsel Gelişim Teorisi  

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

AMAÇ 
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Bu modülde psikolojide çok sık karşımıza çıkan iki  önemli kurama yer 

verilecektir. 

 
 Sigmund Freud’un “Psiko-Analitik Gelişim Kuramı” 

 Erik Ericson’un “Psiko-Sosyal Gelişim Kuramı”dır. 

 
Sigmund Freud, “Psiko-Analitik/Psikanalitik Gelişim Kuramı”nı ortaya koyduktan 

sonra, Erik Ericson bu kuramın “Sosyal Çevreye göre Gelişimi” içermediğini belirterek, bu 

kurama paralel olarak “Psiko-Sosyal Gelişim Kuramı”nı ortaya atmıştır.  

 

1.2.1. Sigmund Freud’un “Psiko-Analitik Gelişim Kuramı” 
 

Sigmund Freud’a göre: Kişilik 3 bölümden oluşmaktadır, bunlar devamlı birbirleriyle 

etkileşime girerek davranışları etkilerler. 

 

 İd (Alt Benlik):Kişiliğin en temel taşıdır. Doğuştan getirilir ve ruhsal (Bu, 

inançlardaki ruh kavramı değildir.) enerjinin kaynağıdır. İnsanın en temel 

iki davranışından oluşmaktadır: Libido (Cinsellik) ve Saldırganlık. 

Ruhsal enerji “İçgüdüsel” olarak ortaya çıkar ve tatmin edilmek ister. İd, 

temel biyolojik ihtiyaçlardan kaynaklanır: Cinsellik, açlık, acıdan 

kaçınma, hazza yönelme. İd, toplumsal kuralları hiçe sayar ve tek amacı 

kendisini tatmin etmektir. Bireyin “Sınır Tanımaz” isteklerini kapsar. 
 

 Ego:Kişiliğin “Gerçeklik” ilkesine göre hareket eder. İd “İlkel”liğe dönük 

iken “Ego” daha bilinçli bir yapıdadır. “Gerçekler” ile “İd’in Bencil 

İstekleri” arasında bir ara bulucu görevi üstlenir. Kişiliğin karar organı 

olarak adlandırılabilir. Süper Ego ile İd arasındaki bir “Yürütme” ya da 

“Uzlaştırıcı” vazifesi görür. Bu nedenle iki görevi vardır.1.İd’in 

İçgüdüsel ihtiyaçlarını karşılamak.2.Birey üzerindeki Süper Ego 

beklentilerine cevap vermek 
 

 Süper Ego:Bireyin çevresinden ve içinde yaşadığı tolumdan öğrenmiş 

olduğu “Toplumsal Kurallar”ı ve “Ahlak Kuralları”nı kapsar. Üç önemli 

görevi vardır: 

 İd’in kabul edilemeyecek isteklerini bastırmak, 

 Ego’yu “Törel” amaçlara yöneltmek, 

 Kusursuz olmaya çabalamak. 
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Resim 1.1: Sigmund Freud 

Freud ; gelişim bakımından ilk çocukluk yıllarındaki yaşantıların önemini vurgular. 

Freud ‘un kuramı , psikoanalitik kuramlardan biridir. Bu kurama göre , normal gelişimin 

sağlanması için, gelişimin her döneminde bireyin temel ihtiyaçlarının doyurulması 

gerekmektedir. Eğer temel ihtiyaçlar karşılanmazsa kişilik gelişimi engellenir. Freud ,kişilik 

gelişimini çeşitli dönemlerle açıklamıştır. Her dönem belli kritik gelişimi kapsamaktadır. Bir 

dönemdeki ihtiyaçlar karşılanmadığı taktirde o döneme aşırı bağımlılık meydana gelmekte ; 

sonraki aşamada meydana gelecek kişilik gelişimini engellemektedir. Freud’ a göre ilk 

dönemlerde ihtiyaçlarının karşılanması engellenen birey , daha ileri yaşlarda bu ihtiyaçlarla 

ilgili olarak normal olmayan bazı davranış biçimleri gösterir. Freud’un psikoanalitik kuramı 

psikoseksüel gelişimi her biri yeni bir sosyalleşme sorunuyla nitelenen beş temel döneme 

ayırmıştır. Bu dönemler aşağıda kısaca açıklanmıştır: 
 
 ORAL DÖNEM (0-1 Yaşları) 

En önemli organ ve haz kaynağı “ağız” dır. Bebeğin bu dönemde bakılması ve 

emzirilmesi çok önem taşır. Bebeğin memeden erken kesilmesi veya aşırı emzirilmesi; 

Güvensizlik, Bağımlılık ve Karmaşık Duygusal Yapıya yol açar. İleri yaşlarda görülen: 

Sigara ve içki bağımlılığı, aşırı yemek yeme, tırnak yeme gibi alışkanlıklar, bu dönemin 

sorunlu olarak yaşanmasından kaynaklanmaktadır. Bu dönemde geçirilen “Olumlu” veya 

“Olumsuz” yaşantılar kişilikte çok önemli yer tutar. 

Olumlu Yaşantılar: Güven ve umut duygularını geliştirir. 

Olumsuz Yaşantılar: Aşırı oburluk, sigara alışkanlığı, aşırı iyimserlik veya aşırı 

kötümserlik gibi saplantılı davranışları ortaya çıkarır. 

 

 ANAL DÖNEM (1-3 yaşları) 

 

Bu dönemde dışkılamanın olduğu organ önemlidir ve haz kaynağıdır. Çünkü çocuk 

artık gelişen anal kasları ile dışkısını “Tutma” ve “Bırakma” alışkanlıklarını kazanır. 

Kavramlara dikkat edilirse “İnatçılık” kavramı olduğuna dikkat edilir. Çocuk ya tamamen 

tutar ya da tamamen bırakır.  
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Çocuk bu dönemde kendisini ve çevreyi kontrol etmeyi öğrenir. Katı ve baskıcı 

tuvalet eğitimi, kişilikte; yıkıcılık, kızgınlık, dağınıklık gibi sonuçlara yol açar. 

 

Dönemi olumlu geçiren bireylerde; kendini kontrol etme, uyumlu ilişkiler sürdürme, 

özgürce seçim yapma ve karar verme özerkliğini sürdürme, çabalarda bulunma, yeni 

denemelere girişme ve işbirlikçi olma özellikleri gelişir. 

 

Tuvalet eğitimi iyi olanlar; yaratıcı, üretken ve aktif olurlar. 

 

Şu kişilik özellikleri, bu dönemin bakım koşullarına göre ortaya çıkar: inatçılık, dar ve 

katı görüşlülük, dik kafalılık, cimrilik, aşırı düzenlilik ya da düzensizlik, aşırı titizlilik, 

bağnazlık, eli açıklık, özerklik, uyum, saldırganlık, başkaldırma, kararsızlık vs… 

 

 FALLİK DÖNEM (3-7 yaşları) 

”Fallus” erkek cinsel organı anlamına gelir ve bu dönem adını buradan alır. Dönemin 

en önemli haz kaynağı “Cinsel Organ” dır. Çocuk karşı cinsteki “anne ve baba” ya yakınlık 

ve ilgi duyar. Anne ve babaya duyulan; kıskançlık, sevgi, düşmanlık gibi duygular kişiliği 

etkiler. Çocuğun soruları (özellikle cinsel) bu dönemde sıklaşmaktadır. Dönem ile ilgili en 

önemli kavramlar şunlardır: 

 

 Kastrasyon (iğdişlik) Korkusu: Erkek çocuklar, kız çocuklarda 

“Penis”in olmadığını fark edince, kendi penisinin yok olacağı kaygısını 

yaşar. Çocuklara yapılan “pipini keserim” “sünnet ederim” gibi şakalar 

bu korkuyu devamlı hale getirir ve kişilik bozukluğuna yol açar. 

 

 Oedipus Karmaşası: Erkek çocuk annesine, kız çocuk ise babasına 

yakınlık duyar. Bu durumun anne ya da baba tarafından hoş 

karşılanmayacağını ve cezalandırılacağını düşünür. Erkek çocuk annesine 

duyduğu sevgiden dolayı babasını kıskanır ancak aynı zamanda babasını 

da örnek alır ve babasına hayranlık duyar. Kız çocuklarda aynısını anneye 

karşı yaşarlar buna Elektra Karmaşası denir Çocukların ebeveynlerine 

karşı duydukları bu hisler uygun bir şekilde atlatılmazsa eğer ileriki 

dönemlerde “Psikopatolojik” durumlar ortaya çıkmaktadır. 

 

Dönemin Olumlu Yaşantıları: Amaçlı olma, etkinlikler başlatma ve sağlıklı cinsel 

yaşam özelliklerini geliştirir. 

 

Dönemin Olumsuz Yaşantıları: Çocuklar ileriki yaşlarında anne ve babadan ya hiç 

kopamazlar ya da tamamen kopmak isterler. Eş seçiminde zorlanırlar, girişimlere karşı aşırı 

suçluluk duyarlar, eş ve çevre ile anlaşamaz, cinsel ilişkiden korkar veya cinsel soğukluk 

yaşarlar ya da cinsel ilgiden dolayı cinsel sapıklıklara yönelir, karşı cinse ya da hemcinsine 

karşı tutum geliştirebilirler, cinselliği fazla önemserler. 
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 LATENT (Gizil) DÖNEM (7-11 yaşları) 

 

”Latent” gizil veya örtülü demektir. Bu dönemde, bir önceki dönemin haz kaynağına 

ilişkin duygularda “durgunluk” vardır. Çocuk “cinsel” konulardan hoşlanmaz ve kendisini 

oyuna verir. Ergenlik öncesi durgunluk, geçiş veya bekleyiş dönemidir. Arkadaşları, 

öğretmenleri ve diğer iletişim biçimleri önemli yer tutar. Birey bu döneminde, doğal olarak 

karşı cinsi “düşman” ilan eder. Kendi hemcinsleriyle guruplaşır. Karşı cins ile olan 

olumsuzluklar kalıcı iz bırakabilir. Bu dönemin en önemli hassasiyeti: Anne ve baba cesaret 

verir, öğretmen korur, akranlar ise kabul ederler. 

 

Bu dönemin olumsuz yaşantıları, diğer dönemlerdeki gibi “aşırılık” ları doğurur. Çok 

çalışkan olmaktan kaynaklanan “Kısıtlı Erdem” durumu ortaya çıkar. Diğer bir aşırı ucu ise 

“tembellik” tir. 

 

 GENİTAL DÖNEM (11-18 yaşları) 

 

Bireyin “ergenlik” dönemidir. “Üreme” ile ilgili değişimlerin “Psikolojik Gelişimi” 

etkilediğini düşünen Freud, bu yüzden bu adı vermiştir. Cinsel organların gelişimi artık 

“üremeye” doğru gelişir. Freud, bireyin kişiliğinin büyük ölçüde zaten tamamlanmış 

olduğunu düşündüğü için, bu dönem üzerinde fazla durmamıştır. Cinsel olgunluk gelişir ve 

karşı cins ile ilişkiler kurulur. Freud’un Kuramı ile ilgili en önemli nokta; “Bilinç” ve 

“Kişilik” tir. Geçmişte, ilgili dönemlerde edinilen yaşantılar, gelecekte bireyde kalıcı izli 

olabilmektedir. Burada önemli olan nokta şudur: Bireyin gelişimi, bulunduğu dönemdeki 

“Haz” kaynağının “Tatminine Göre” gelişmektedir. Mesela “Oral Dönem”de haz kaynağına 

“Ağız” demiştik, bu dönemde, diğer dönemleri ilgilendiren haz kaynaklarının tatminiyle 

ilgili bir sorun yaşanmaz. Bundan sonraki dönemde de Ağız’ın (emme, yutma) tatmini ile 

ilgili bir edinim ortaya çıkmaz. Çünkü ilgili dönem geride kalmıştır. Letant Dönem’de ise 

birey zaten “Cinselliği”gizli” tutmaktadır. Karşı cinsi doğal olarak “düşman” ilan etmekte ve 

kendi cinsinden arkadaşlar edinmekte ve aynı cinsten kimselerle arkadaş olmaktadır. 

Olumsuz yaşantılar, kadınlarda “Aşırı Feminen” davranışlara neden olabilmektedir. Her iki 

cinste de “Eş Cinsel” yaklaşımlar, bu dönemin istismar edilmesi ile ortaya çıkmaktadır. Daha 

sonraki dönemde ise birey cinsel olgunluğa yönelir yani “üreme”ye dayalı bir gelişim 

gösterir. Eş seçimi gibi tercihler bu dönemin temel özelliğidir. Bu son “Genital Dönem”in en 

önemli özelliği “Kimlik Statü”lerinin kazanılmasıdır. Ancak bu konu üzerinde Erik Erikson 

durduğu için, onu anlatırken değinmek daha faydalı olacaktır. 

 

1.2.2. Erik Erikson’un“Psiko-Sosyal Gelişim Kuramı” 
 

Erikson’a göre kişiliğin ana çizgileri 6 yaşına kadar şekillenir. Son biçimini de 

ergenlik döneminin devamında, gençlik çağında alır. Kişilik uzun sürede oluştuğu için 

değişmesi oldukça zordur. Bireyin anne karnındaki gelişimi ile kişiliğin oluşma süreci de 

başlamış olur. İnsan kişiliğinin oluşumu, yaşamı boyunca geçirdiği 8 kritik döneme bağlıdır. 



 

 8 

 

 Temel Güvene Karşı Güvensizlik (0-1 yaş) 

 

Güven, karşılıklıdır. 

Yaşantıdaki aynılık, süreklilik ve tutarlılık (kendi içinde ve dışında) güven duygusu 

için önemlidir. 

 

Oral deneyimler, alma ve vermeye yönelik psikososyal öğrenme modelleridir. Bebek, 

duyuları yoluyla uyaranı içine alır. 

Kimlik duygusu, “Ben bana verilenim.” 

 

 Özerkliğe Karşı Utanç ve Şüphe (2-3 yaş) 

 Sinir ve kas sistemindeki gelişmelerle konuşma, yürüme ve anal 

kontrolün önem kazanması, 

 Fiziksel ve psikolojik bağımsızlığa karşı aileden bağımsızlaşmaktan 

korkma, 

 Keşfetme ve bağımsızlık isteğinin sosyal kurallarla çatışması, 

 Kimlik duygusu, “Ben oluşturduğum şeyim.” 

 

 Girişkenliğe Karşı Suçluluk (4-5 yaş) 

 Daha fazla toplumsal yönelimli olma, 

 Temel konu, “yapma”dır. Bu; amaç belirleme, girişimcilik, yarışma ve 

amaç yönünde davranmayı içerir. 

 Seksüel ve ahlaki olmayan düşüncelerden dolayı suçluluk duyma, 

 Kimlik duygusu, “Ben olacağımı hayal ettiğim şeyim”. 

 Daha fazla toplumsal yönelimli olma, 

 Temel konu, “yapma”dır. Bu; amaç belirleme, girişimcilik, yarışma ve 

amaç yönünde davranmayı içerir. 

 Seksüel ve ahlaki olmayan düşüncelerden dolayı suçluluk duyma, 

 

 Çalışkanlığa Karşı Aşağılık Duygusu (6-11 yaş) 

 Güven, özerklik ve girişimcilik; çalışkanlığa yönelik davranışlarda 

önemlidir. 

 Okul yaşantısı ile girilen yeni çevre; keşfetme, uzmanlaşma ve sonuçta 

başarma güdülerini destekler. 

 Başarısızlıklar, aşağılık ve yetersizlik duygularına neden olur. 

 Kimlik duygusu, “Ben öğrenebildiklerimin tümüyüm” 

 

 Kimliğe Karşı Rol Karışıklığı (Ergenlik) 

 Fizyolojik değişiklikler, cinsel dürtülerin olduğu yeni bir beden yaratır. 

Değişiklikler, mesleki ve eğitimsel kararlar alması konusunda bireyi 

zorlar. 

 Kimlik duygusu “Ben kimim?”. 
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 Ergen; yeni özdeşim, rol ve benlikleri birleştiremezse rol karmaşası yaşar. 

Akran çevresi ve bu çevre ile bağlantılı diğer kurumlar, kimlik için aracı 

durumundadırlar. 

 “Hayali seyirci” ve “Kişisel efsane” kavramları 

 

 Yakınlığa Karşı Yalıtılmışlık (Genç Yetişkinlik) 

 Sevgiye dayalı yakın ilişkiler ancak sağlıklı bir kimlikle söz konusu olur. 

 Kimlik duygusu, “Biz sevdiklerimizin tümüyüz”. 

 

 Üretkenliğe Karşı Durgunluk (Orta yetişkinlik) 

 Toplumsal sürekliliği sağlama isteği, 

 Yeni nesle rehberlik etme isteği. 

 Kimlik duygusu, “Ben ürettiğim şeyim”. 

 Bütünlüğe Karşı Umutsuzluk (İleri Yetişkinlik) 

 

Yaşamın sınırlılıklarını, doğrularını ve yanlışlarını, önceki nesli içeren geniş tarihin bir 

parçası olduğu duygusunu kabul etme, bilgelik duygusuna sahip olma. 

Kimlik duygusu, “Ben geride bırakabildiklerimim”. 

Kişiliğin gelişiminde, biyolojik etkenlerle birlikçe çevre de rol oynamaktadır. Freud 

“normal dışı” davranışlar üzerinde dururken, Erikson “normal” davranışları açıklamaya 

yönelmiştir. 

Erikson “Epigenetik İlke”ye dayanarak benlik gelişiminin belirli zaman dilimlerinde 

biyolojik temelli ve aşamalı olduğunu savunmuştur. Her zaman diliminde “kişilik” belli bir 

özellik taşımaktadır. 

Freud’a göre, bir dönemde ortaya çıkan ya da sağlıklı bir şekilde atlatılamayan bir 

dönem sonraki gelişim dönemlerini etkiler ve ancak özel tekniklerle giderilebilir.                                

Erikson ise Bir dönemdeki kriz veya çatışmanın, diğer bir dönemde atlatılabileceğini ya da 

çözüme kavuşturulabileceğini düşünmektedir. 

Freud kişilik gelişiminin 0-6 yaşlarda olduğunu söylerken, Erikson kişilik gelişiminin 

ömür boyu sürdüğünü düşünmektedir. 

 

Freud ve Ericson’un bir arada değerlendirilmesi  

Ericson      Freud 
Temel Güven – Güvensizlik (anne çok önemli) Oral 

Özerklik – Utanç, kuşku (tuvalet eğitimi,  

müsrif-tutucu)                                                             Anal 

Girişimcilik – suçluluk (3-7 yaş) 

(meraklı, keşif,soru), kompleksler                             Fallik  

Çalışkanlık – aşağılık duygusu (başarı, rekabet) Latent (cinsellik örtülür, 

unutulur) 

Kimlik kazanma- rol karmaşası (Ben kimim? 

Bunalım, haz almaya yönelik cinsellik)                   Genital  

Yakınlık – yalıtılmışlık (iş ve eş bulma, toplum adamı)  

Üreticilik – Verimsizlik (Eve ve işe yerleşir, işte yükselir, çocuk yetiştirir.) 

Benlik bütünlüğü – umutsuzluk (emeklilik, hayatı değerlendirme) 
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1.3. Savunma Mekanizmaları 
Savunma mekanizmaları gerek kişinin ortama adaptasyonunda ve gerekse gelişiminde 

çok önemli bir rol oynar. Kişinin olgunlaşma süreci içinde karşılaştığı tüm engelleyiciler ve 

bunlarla savaşımı, bu engelleri yenme yolunda ortaya koyduğu uğraş, onun kişiliğini 

geliştirir. Bu gelişimde ego, ait olduğu organizmayı koruma gayretiyle bir takım savunma 

mekanizmaları geliştirir. Normal veya nörotik her şahıs, hayata uyumda bu savunma 

mekanizmalarından birini veya birkaçını kullanır. 

 

 Çatışma 
 

Organizmanın birbirleriyle bağdaşmayan birden çok dürtü nesnesi ile karşılaşmasıdır. 

Çatışmayı şu üç grupta inceleyebiliriz: 

 Yanaşma-yanaşma: İki ya da daha çok olumlu durum  yan yana 

bulunduğunda ve kişi bunlardan birini seçmek zorunda kaldığında ortaya 

çıkar. 

 Uzaklaşma-uzaklaşma: İki ya da daha çok olumsuz durum ya da nesne 

karşısında kalmaktır (Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal,...). 

 Yanaşma-uzaklaşma: Bir durumun hem olumlu, hem olumsuz 

yanlarının bulunması durumunda ortaya çıkar (iki sevgilinin birlikteyken 

sürekli kavga etmeleri ama ayrı kaldıklarında birbirlerini özlemeleri). 

 

 Bunaltı 
 

Psikanalitik anlamda bunaltı, id ile ego ya da egoyla süperego arasındaki dengenin 

bozulması ve çatışma durumunun bir sonucudur. 

Dış dünyadan gelen tehlikeli uyaranlara karşı her canlı varlığın ortak savunma 

düzenekleri vardır. Bunlar genelde kaçma ya da acı veren uyaranları ortadan kaldırma 

şeklindedir. Benliğin savunma mekanizmaları deyince, bu yalnız dışarıdan gelen tehlikelere 

karşı oluşturulan tepki olarak düşünülmemelidir. Benliğin savunma mekanizmaları çatışma 

ve bunaltıya karşı kullanılan benlik işlemleridir. Genellikle bilinçdışı süreçlerdir. Egonun 

bilinçdışı yönünde bulunurlar. Birey ne tehlikenin ne de kullandığı savunmanın bilincinde 

değildir. 

Benliğin çatışma ve bunaltı durumunda kullandığı çok değişik türde savunmaları 

vardır ki asıl bunlar birçok karmaşık davranışın gerçek anlamını açıklamaya yarar. Aşağıda 

en sık kullanılan savunma mekanizmalarına yer verilmiştir. 

 

 Bastırma 
Anı ve deneyimlerin bilinçdışına itilmesi ve orada tutulmasıdır. Diğer bütün savunma 

mekanizmalarına temel teşkil eder. Bilinç dışına itilen ve orada tutulan dürtüler, istekler, 

anılar ve duyguların bilinç düzeyine çıkması genellikle benlik tarafından kabul edilmez. 

Yani bunlar üstbenlikçe (süperego) yargılanarak yasaklanan ve benliğe acı, bunaltı veren 

öğelerdir. Bu nedenle bastırılırlar. 
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Bilinç dışı duygu ve dürtüler, bastırma düzeneğinin zayıfladığı zamanlarda bilinç 

düzeyine çıkma ve kendilerini belli etme eğilimi gösterirler. O zaman benlik bir tehlike 

durumu algılar ve bunaltı belirtileri ortaya çıkabilir. Bastırılan bazı dürtüler ve çatışmalar 

yetişkin yaşamda çok değişik davranış örüntülerine ya da bozukluklarına yol açabilir. 

Örneğin, Oediepus (ödipus) karmaşasını çözümleyememiş bir kişide yetişkin yaşamda, 

cinsel güç sorunları, evlenememe durumu, karşı cinse yönelik aşırı çelişkili tutumlar, uygun 

olmayan özdeşim belirtileri görülebilir. Bunun yanı sıra bastırma günlük yaşamda dil ve 

hareket sürçmeleri olarak belirebilir. 

 

 Yadsıma (İnkâr) 

 

Benlik için tehlikeli olarak algılanan ve bunaltı doğurabilecek bir gerçeği yok saymak, 

görmemek değişik derecelerde oldukça yaygın olarak kullanılan bir ilkel savunma biçimidir. 

Birçok özürlerimizi, utanç ya da suçluluk doğuran eski deneyimlerimizi bilinçaltına itmekle 

kalmayız, bunları hiç yaşanmamış gibi de algılayabiliriz. Öfke, kızma en çok yadsınan 

duygulardır. Öfkesi belli olduğu halde kişi bunun hiç farkında olmaksızın yadsıyabilir. 

 

 Yansıtma  
 

Yansıtma mekanizmasında kişi, kendi içinde yadsıdığı bir dürtüyü ki bu toplumca 

onaylanmayan bir dürtüdür başkalarında görür ya da başkalarının bu dürtüyü kendisinde 

gördüğünü sanır. İçinde öfke ve kin duyguları olan bir kişi, "Bana kızıyorlar, benden nefret 

ediyorlar." diye düşünebilir. Burada hem yadsıma (Bende kızma yok.), hem de yansıtma 

(onlarda var) düzeneği işlemektedir. 

 

 Ödünleme 

 

Ödünleyici tepkiler, kökenini insanın gerçek ya da imgesel eksiklerinden alan 

yetersizlik duygularına karşı geliştirilirler. Örneğin, bedensel bir sakatlığı olan birey, sürekli 

çabaları sonucu bu durumun olumsuz etkilerini ödünleyebilir. Nitekim, geçirdiği çocuk felci 

yüzünden sakat kalan bir kişi yoğun çalışmaları sonucu olimpiyat yüzme şampiyonu olarak 

hareket yetersizliğini ödünlemiştir. 

 

 Yüceltme  

 

Yüceltme mekanizmasında, toplumca onaylanmayan ilkel nitelikteki dürtü, eğilim ve 

istekler doğal amaçlarından çevrilerek, toplumca beğenilen etkinliklere dönüştürülürler. 

Çocuklukta en yalın biçimiyle gözlemlenebilen yıkıcı eğilimler yetişkinlik döneminde 

toplum tarafından onaylanmayacağından böyle bir insan örneğin iyi bir patlayıcı madde ya 

da silah uzmanı olarak bu eğilimini yüceltebilir. 

 

 Yer Değiştirme 

 

Bir dürtünün ya da duygunun asıl nesnesinden başka bir nesneye yöneltilmesidir. 

Çatışmaya ve bunaltıya neden olabilecek ve benlikçe kabul edilmeyen bir dürtü asıl 

yöneleceği nesne yerine başka bir nesneye yönelerek çatışma ve bunaltı bir derece 

azaltılabilir ya da önlenebilir (Patrona kızıp acısını evdekilerden çıkarma…) 
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 Karşıt Tepki Kurma 

 

Kişi, kendi içindeki bilinç dışı dürtü ve eğilimlerin tam karşıtı tepkiler vererek de 

benliğini savunabilir. Örneğin, içindeki kin, nefret ve kabalık eğilimlerine karşı kişi, aşırı 

derecede kibar ve nazik; pislik ve kirlilik eğilimlerine karşı anormal derecede titiz ve 

temizlik düşkünü olabilir. Benlikçe kabul edilmeyen birçok dürtü ve gereksinimler aşırı 

baskıcı, bağnaz, ahlakçı bir tutumla bastırılmaya çalışılabilir. 

 

 Duygusal Soyutlanma 

 

Duygusal soyutlanma mekanizması çeşitli biçimlerde işleyebilir. Bunlardan biri, 

kişinin diğer insanlardan bağımsızlık kazanarak duygusal ihtiyaçlarının onlar tarafından 

etkilenmesine karşı önlem almasıdır. Böyle bir insan, ilişkilerinde duygusallığa yer 

vermeyerek düş kırıklığına ve zedelenmeye karşı korunmaya çalışır. Bu insanlar duygusal 

ihtiyaçlarının üzerini adeta bir kapakla örterler. Uzun süre ceza evinde kalan kişiler, 

engellenmiş olmanın acısından korunabilmek için giderek duygusal bir soyutlanma içine 

girer ve ertesi günü düşünmeksizin her günü geldiğince yaşarlar. Normal sayılan insanlar da 

bazı incinmelere ve düş kırıklıklarına karşı soyutlanma mekanizmasını kullansalar da etkin 

katılım gerektiren yaşam durumlarında bazı riskleri göze alırlar. Ancak bazı insanlar bu 

mekanizmayı kendilerini her türlü acıdan koruyacak bir kabuk gibi kullandıklarından, 

yaşama etkin ve sağlıklı katılımlarını da azaltmış olurlar. Bu insanlar duygusal olmamayı 

güçlülük olarak yorumlama eğilimindedirler. 

 

 Yapma -Bozma 

 

Yapma-bozma mekanizması, kişinin kendisi ve çevresi tarafından onaylanmayacak 

düşünce ya da davranıştan vazgeçmesi ve eğer böyle bir söz ya da eylem dışa vurulmuşsa, 

ortaya çıkan durumu onarmasıyla belirlenir. Bir başka anlatımla, bu mekanizma suçluluk 

duygularına karşı geliştirilir ve adeta bir sözcüğü yanlış yazan birinin kâğıdı silgiyle 

temizleyerek o sözcüğü yeniden yazmasına benzer. Yapılan yanlışı düzeltmenin ya da ondan 

özür dilemenin ceza tehdidini bağışlanmaya dönüştürebildiği çocukluk yıllarında öğrenilir. 

Yapma-bozma mekanizması günlük yaşamda çok sık kullanılır. Kusurlu 

davranışlarımız için dilediğimiz özürler, günahlarımıza karşılık verdiğimiz sadakalar ve 

arada bir duyduğumuz pişmanlık duyguları bu mekanizmanın ürünüdür. Bazı dinlerdeki 

günah çıkarma ya da kusurların bağışlanacağı güvencesi, insanın yaptığı yanlışların 

bağışlanmasına ve her şeye yeniden başlayabilmeye karşı duyduğu yoğun ihtiyacı yansıtır. 

 

 Dönüştürme (Conversion) 

 

Dönüştürme, anksiyete yaratabilecek bilinçdışı duyguların bilinç düzeyine erişmesini 

engelleyebilmek ya da zorlama yaratan çevresel durumlardan kaçabilmek amacıyla ve 

gerçek bir organik nedeni olmayan bedensel hastalık belirtileri biçiminde ortaya çıkan, 

nevrotik düzeyde bir savunma mekanizmasıdır. 
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1.4. Kişilik Gelişimini Etkileyen Faktörler 
 

Kişiliğin gelişiminde önemli rol oynayan çok sayıda faktörün varlığı bilim 

adamlarınca kabul edilmiş ve bunların ne ölçüde kişiliğin oluşum ve gelişimini etkilediği 

incelenmiştir. Genel olarak bu faktörler biyolojik ve çevresel olarak iki ana başlık altında 

incelenmişlerdir. 

 

1.4.1. Biyolojik Faktörler 
 

1.4.1.1. Kalıtım: 
 

Kişinin anne ve babasından ya da soyundan gelen özellikleri içerir. Bu özellikler 

kromozomlar içinde bulunan genlerle çocuğa aktarılır. Beden yapısı, saç, göz ve cilt rengi 

doğrudan kalıtıma bağlanabilir. Ancak kalıtım yolu ile anne ve babadan birtakım özelliklerin 

geçmesi, kişiliğin onlara benzeyeceği anlamına gelmez. Kişiliğin gelişmesinde çevrenin de 

önemli rolü vardır. Örneğin, hırsız bir anne babanın çocuğu da hırsız olacak demek değildir. 

Kişiliğin oluşumunda biyolojik-kalıtsal etkenlerle çevresel  etkenlerin ne düzeyde rol 

oynadığı halen tartışma konusudur. 

 

1.4.1.2. İç Salgı Bezleri: 
 

Kişiliği düzenleyen ve gelişimini sağlayan önemli etkenlerden biridir. Bedensel ve 

ruhsal yapının oluşmasında, gelişmesinde önemli rol oynayan hiper (fazla) ya da hipo (az) 

çalışmaları organizmada büyük değişiklikler yapar ve bu da bireyin kişiliğinin gelişimini 

etkiler. 

 

1.4.1.3. Beden Yapısı: 
 

Kişilikle beden yapısı arasında bağlantı olduğunu savunan bilim adamları insanları 

beden yapılarına göre çeşitli tiplere ayırmışlardır. Örneğin, Kreeshmer, beden yapısını 

piknik, astenik, atletik, Sheldan ve Stones ise, endomografik ektomorfik, mezo-morfik olarak 

sınıflandırmışlardır. Piknik-endomorfik beden yapısı yuvarlak ve yumuşak olan kişilerdir ve 

bunlar yemeyi, rahatı, sevki ve sosyal ilişkileri severler. Astenik ya da ekto-morfik beden 

yapısında olanlar, ince, uzun, narindirler. Duygusallık, entellektüel ve içe dönük kişilik 

özellikleri gösterirler. Mezamorfik-atletik beden yapısıkas ve kemiklerin iyi gelişmiş olduğu, 

güçlü adaleli kişilerdir ve enerjik, hareketli, atılgan hatta saldırgan kişilik özellikleri 

gösterirler. 

 

1.4.1.4. Zekâ: 
 

Kişinin kalıtım yoluyla doğuştan getirdiği ve eğitimle geliştirdiği bir kuvvettir. İnsanın 

olumlu ya da olumsuz davranışları, zekâ gelişimine bağlıdır. Burada hem kalıtsal hem 

çevresel etkenler rol oynar.  
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1.4.2.Çevresel Faktörler: 
 

Doğum öncesi ve doğum sonrası faktörler ele alınmaktadır. Doğum öncesi çevrenin 

kişilik üzerindeki etkileri döllenme anından başlar. Örneğin annenin gebeliği sırasında 

sigara, alkol, uyuşturucu kullanması, yetersiz beslenmesi ya da aşırı heyecansal durumlar 

yaşaması, doğacak çocuğun kişiliğini dolaylı olarak etkilediği bilinmektedir. Bu her sigara 

kullanan ya da alkol içen annenin çocuğunun da bu alışkanlıkları mutlaka göstermesi demek 

değildir, ancak bu alışkanlıklara eğilim gösterdikleri saptanmıştır. Doğum sonrası çevre, 

çocuğun doğuştan getirdiği özelliklerinin yoğrularak biçimlendiği yerdir. Çocuk önce ailesi 

içinde büyür, gelişir, kişiliğinin kökenini orada alır. Daha sonraları ailesinden aldığı belli 

özelliklerle toplum içinde kişiliğini biçimlendirir, geliştirir. Bu nedenle çocukluğun ilk 

yıllarındaki yaşantılarının, sosyal çevresi ile olan etkileşiminin kişilik gelişiminde önemli rol 

oynar. Her toplumun kendine özgü bir yapısal ve yaşama biçimi vardır. Çocuk 

toplumsallaşma diye nitelendirdiğimiz bir gelişme sürecinden geçerken, ailesinin ve 

toplumunun bilim, kültür, ekonomi, din, sanat, âdet ve gelenekler, töreler gibi tüm değerleri; 

standartları ve beklentilerine uygun olarak gelişmektedir. Örneğin, tüm kültürlerde 

bebeklerin beslenmesi, korunması daha sonraları cinsel ve saldırganlık gibi dürtülerini 

kontrol etme yollarının öğretilmesi gibi konular yer almaktadır. Ancak bunları uygulama 

biçimleri kültürden kültüre değişir. Bir toplum kültürü bebeklerin anne sütü ile 

beslenmesinin önemini vurgularken diğer bir toplum kültürü hazırlamalarla besleme 

üzerinde durabilir. Bebekleri kundaklama tuvalet eğitimi vb. davranışların geliştirilmesi, 

toplumdan topluma değişiklik gösterir. Ayrıca yaş, cinsiyet, sosyoekonomik düzey, iş ve 

meslek, din gibi etkenlerde kişilik gelişiminde önemli rol oynarlar. Kız ve erkek çocukların 

yaşadıkları toplum içindeki rollerine ilişkin yetiştirilmeleri örneğin kızlardan ev içi işlerini, 

erkekler ise ev dışı işlerini benimsemeleri istenmekte ve bu da onların kişiliklerini 

biçimlendirmektedir. 

 

1.5. Kişilik Bozuklukları 
 

Her insan çevresiyle sürekli etkileşim halindedir ve çevresine uyum sağlamaya çalışır. 

Kendi yararına olan, ama çevresine de ters düşmeyen çözümler geliştirir. Kendi dürtüleriyle 

çevre istemlerini bağdaştırmaya çalışır. Bu amaca genellikle egonun düzenleyici, uzlaştırıcı 

ve bütünleyici işlevleri ile ulaşır. Kişilik bozukluklarında uyumsuzluk ego ile çevre 

arasındadır. Kişilik bozukluğu kendini insanlar arası ilişkilerde gösterir. Kısaca kişilik 

bozukluğu, kişinin kültürüne göre beklenenden önemli ölçüde sapmalar gösteren, süregiden 

bir iç yaşantı ve davranış örüntüsüdür, yaygındır ve esnekliği yoktur, ergenlik veya genç 

erişkinlik yıllarında başlar, zamanla kalıcı olur, sıkıntı ve işlevsellikte bozulmaya yol açar. 

 

 Yaygınlık 

Kişilik bozukluklarının toplumdaki yaygınlığı %6-9 dolayındadır. Genellikle kişilik 

bozukluğu ilk bulgusunu geç ergenlik ya da erken erişkinlikte gösterir. Bütün kişilik 

bozuklukları göz önüne alındığında kadın ve erkek cinsiyetler eşit olarak etkilenir. 
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 Nedenleri: 

Kişilik bozukluklarının nedenleri çeşitlidir. Bazen biyolojik belirleyiciler 

bulunmaktadır. Genetik, perinatal travma, ensefalit veya kafa travması suçlanan biyolojik 

faktörlerdir. Tek yumurta ikizlerinde yüksek oranda eş hastalanma görülür. Gelişimsel 

öyküleri sıklıkla bireysel zorluklar ve aile sorunlarını gösterir. 

 

1.5.1. Kişilik Bozukluğu Çeşitleri 
 

Tespit edilmiş pek çok kişilik bozukluğu mevcuttur, her birinin kendine özgü davranış 

şekilleri ve belirtileri vardır. 3 kategori altında toplanabilir: 

Grup A: Garip ya da aykırı davranışlar 

Grup B: Dramatik, duygusal ya da düzensiz tavırlar 

Grup C: Endişe ya da korku dolu tavırlar 

Belirlenmiş pek çok kişilik bozukluğu olduğu için burada sadece çok yaygın olanlar 

özetlenmiştir. 

 

1.5.1.1. Grup A 
 

 Şizoid Kişilik Bozukluğu 

Şizoid kişiler içe dönük, toplumdan soyutlanmış, yalnız, duygusal olarak soğuk ve 

mesafeli kişilerdir. Çoğunlukla kendi duygu ve düşünceleri içine gömülürler ve başkaları ile 

yakınlaşmaktan çekinirler. 

 Paranoid Kişilik Bozukluğu 

Bu hastalık ile ilgili en önemli özellik kişinin başka insanların davranışlarını tehdit 

edici ya da aşağılayıcı görmesidir. Paranoid kişiliği olan insanlar çevrelerine karşı güvensiz, 

affetmeyen, öfke dolu ya da agresif kişilerdir çünkü çevrelerindeki insanları sadakatsiz, 

vefasız, hor gören ya da yalancı olarak algılarlar. Bu kişiler kıskanç, sürekli savunmada, sır 

saklayan ve entrikacı olabilirler, başkalarına soğuk ya da aşırı derecede ciddi görünebilirler. 

 

 Şizotipal Kişilik Bozukluğu 
Bu hastalık en iyi ‘garip davranışlar ve düşünce yapısı’ olarak tanımlanabilir Şizotipal 

kişiler alışılmışın dışında tuhaf şekillerde giyinirler, konuşurlar ve davranırlar. Bu kişiler 

başkaları ile ilişki kurmakta zorlanırlar ve sosyal toplantılarda aşırı rahatsızlık yaşarlar. 

Konuşma sırasında anlamsız tepkiler verebilir, hiç tepki vermeyebilir ya da kendi kendilerine 

konuşabilirler. Aynı zamanda geleceği gördüklerini ya da başka insanların zihinlerini 

okuduklarını iddia ederek gizli güçleri olduğuna inanırlar. 

 

1.5.1.2. Grup B: 
 

 Antisosyal Kişilik Bozukluğu 

Bu gruba giren insanlar genelde sosyal kuralları umursamazlar ve kafalarında ki 

karışıklığı davranışları ile yansıtırlar. Bu kişiler değişken, sorumsuz ve duyarsız insanlardır. 

Tipik olarak antisosyal kişiler kanunları çiğner, saldırgan tavırlar sergiler, sorumsuz ve 

düşmanca hareket ederler. Başka insanların duygularına ya da düşüncelerine saygı 

göstermezler ve davranışlarının diğer insanlara olan etkilerini umursamazlar.  

http://www.hatunca.net/component/ent/?task=view&id=324
http://www.hatunca.net/component/ent/?task=view&id=316
http://www.hatunca.net/component/ent/?task=view&id=317
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Madde bağımlılığı riski yüksektir çünkü sıkıntılarını, gerginliklerini ve bunalımlarını 

aşmada yardımcı olur. 

 

 Borderline Kişilik Bozukluğu 
Bu hastalığa sahip kişiler özel ilişkilerinde, davranışlarında, duygularında ve kendileri 

hakkında ki düşüncelerinde aşırı derecede dengesiz kişilerdir. Ruh halinde ani ve aşırı 

değişim, fırtınalı ilişkiler, kendine güven duygusunda iniş çıkışlar, önceden kestirilemeyen 

ve kendine zarar vermeye yönelik davranışlar bu hastalığın en önemli özellikleridir. Bu 

kişiler genelde kendi kimliklerini belirlemekte büyük sorun yaşarlar. Dünyayı aşırı uçlarda 

algılarlar; örneğin insanları ya “hep iyi” ya da “hep kötü” olarak ayırırlar. Borderline kişi bir 

insana karşı çok yoğun bir bağımlılık geliştirebilir fakat en ufak bir problem ile 

karşılaştığında kişiye karşı duyduğu aşırı sevgi, nefrete dönüşebilir. 

Bu hastalığın en önemli özelliklerinden biri terkedilme korkusudur. Bu korku öylesine 

üst boyuttadır ki, karşısında ki kişiye aşırı derecede bağımlılık geliştirebilir. Kendine zarar 

verme ya da intihara teşebbüs etme gibi davranışlar ilgi çekmek ya da başkalarını manipüle 

etmek için kullanılabilir. Ani ve değişken tavırlar, kronik bıkkınlık hissi, boşluk duygusu ve 

zaman zaman gelip giden sinir krizleri bu hastalığın diğer belirtileri arasındadır. 

 Narsistik Kişilik Bozukluğu 
Bu hastalığa sahip kişiler kendilerini aşırı derecede beğenirler ve önemlerini abartırlar. 

Zihinlerinde sürekli olarak limitsiz başarı, güç ve güzelliğe dair hayaller kurarlar. Her zaman 

dikkati üzerlerine çekmek ve ilginin odağı olmak isterler. Bu kişiler özellikle başarısızlığa 

karşı aşırı derecede hassastır ve büyük stress yaşarlar. Kendini aşırı derecede beğenmekten, 

aşırı derecede güvensizliğe doğru duygularında ani değişimler yaşayabilirler. Bu kişiler 

genelde başka insanları kendi çıkarları için kullanmaya çalışırlar. 

 

 

Resim 1.2: Narsisistik kişilik bozukluğu 

 

 Histerionik Kişilik Bozukluğu 
Bu kişiler her zaman ilginin merkezi olmaya çalışırlar ve bu uğurda tiyatro oynamaya 

meyillidirler. En ufak sorunları bile aşırı derecede dramatize ederler ve duygularında aşırı 

değişimler yaşarlar. Sıradan yaşam koşullarında çabuk sıkılırlar ve yeni olaylar peşinde 

koşarak heyecan ararlar. İnsanlar ile ilişkilerinde çok çabuk arkadaşlık kurarlar, fakat 

çoğunlukla bu ilişkiler yüzeyseldir ve amaç Histerionik kişinin ilgisini ve sevgisini 

kazanmasıdır. 

 

http://www.hatunca.net/component/ent/?task=view&id=315
http://www.hatunca.net/component/ent/?task=view&id=320
http://www.hatunca.net/component/ent/?task=view&id=322
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1.5.1.3. Grup C: 
 

 Çekingen Kişilik Bozukluğu 
Bu kişiler genelde reddedilmeye karşı aşırı derecede duyarlıdır ve kendisinden 

hoşlanacaklarından yüzde yüz emin olmadıkça başkaları ile ilişkiye girmekten çekinirler. 

Sosyal ortamlarda aşırı derecede rahatsızlık, ürkeklik, kritize edilmekten korkmak ve 

insanlarla birlikte olmayı gerektiren sosyal aktivitelerden kaçınmak bu hastalığın temel 

özellikleri arasında sayılabilir. Başkalarının gözünde küçük düşmekten, aptalca bir söz sarf 

etmekten, hata yapmaktan ve başkalarının önünde kızarıp ağlamaktan korkarlar. Başkalarının 

kendilerini onaylamayan tavırları karşısında büyük stres yaşarlar. Bu insanlar, aile çevresi 

dışında yakın hiç bir arkadaşa sahip olmayabilir (Her ne kadar isteseler ve başarısızlıkları 

için kendilerini suçlasalar bile…). 

 

 Bağımlı Kişilik Bozukluğu 
Bu kişiler başka insanlara bağımlı hale gelerek kendileri adına karar vermelerini 

beklerler. Sürekli olarak birileri tarafından yönlendirilmek, onaylanmak ihtiyacındadırlar. 

Kritize edildiklerinde ya da onaylanmadıklarında aşırı derecede mutsuz olurlar. Yalnız 

kalmaktan korkarlar ve bir ilişkileri bittiğinde kahrolurlar, kendilerini çaresiz ve mutsuz 

hissederler. Tipik olarak kendilerine hiç güven duymazlar ve çok ender olarak kendi 

başlarına bir projeye başlayabilir ya da bağımsızca bir iş başarabilir. 

 

 Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu 

Bu kişiler özenli ve tutkulu insanlardır fakat mükemmelliğe ulaşmak için çabalarlar. 

Asla kendi başarılarından memnun olmazlar ve her seferinde daha fazla sorumluluk 

üstlenirler. Bu insanlar güvenilir, düzenli ve sistematiktirler ama aşırı katı yapıları değişen 

ortamlara uyum sağlamalarını imkânsız hale getirir. Genelde aşırı derecede dikkatlidirler 

öyle ki bir olayın her noktasını dikkatle ölçer ve her detaya dikkat ederler. Bu onların karar 

vermelerini ve işi bitirmelerini oldukça zorlaştırır. 

Duyguları aşırı derecede kontrol altında olmadığında dünya belirsiz bir yer olur ya da 

başkalarına güvenmek zorunda kalırlar ki bu durumda kendilerini çaresiz ve soyutlanmış 

hissederler. 

 

1.5.1.4. Grup Belirsizler: 
 

 Pasif-Agresif Kişilik Bozukluğu 
Bu üç kategoriye dâhil edilemeyen ama kişilik bozukluğu olarak tanımlanan davranış 

bozuklukları ayrı bir kategoride tutulur. Pasif-agresif kişilik bozukluğu bu gruba girer ve 

genelde negatif yaklaşım, ilişkilerde pasif direnç olarak kendini gösterir. 

 

Kişilik bozukluğu yaşayanlar genellikle tedavi için başvurmazlar. Çevreleriyle 

ilişkilerinin getirdiği bazı sorunlar ya da başka psikiyatrik bozukluklar nedeniyle hekime 

başvururlar. Kişilik bozukluklarının tedavisi oldukça güçtür. Özellikle borderline, narsisistik, 

obsesif ve histrionik kişilik bozukluklarında analitik psikoterapi ve ilaç tedavisi uygulanır. 

http://www.hatunca.net/component/ent/?task=view&id=319
http://www.hatunca.net/component/ent/?task=view&id=318
http://www.hatunca.net/component/ent/?task=view&id=323
http://www.hatunca.net/component/ent/?task=view&id=321
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda kişilik bozukluklarını ayırt edebileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kişilik Kavramlarını açıklayınız.  
 Kişilik Kavramlarını yazarak tekrar 

ediniz. 

 Kişilik Gelişim kuramlarını ayırt ediniz. 
 Farklı psikoloji kitaplarından 

yararlanabilirsiniz. 

 İd ego ve süperego kavramlarını 

açıklayınız. 

 Farklı kaynaklardan farklı örnekler 

bularak kavramları pekiştirebilirsiniz. 

 Freud’un kişilik gelişim dönemlerini  

birbirinden ayırt ediniz. 

 Gelişim dönemlerini yazarak 

sıralayabilirsiniz. 

 Eric Erikson’un  psiko-sosyal gelişim 

kuramını açıklayınız. 

 Gelişim evrelerini yazarak 

sıralayabilirsiniz. 

 Savunma mekanizmalarını birbirinden 

ayırt ediniz. 

 Savunma mekanizmalarını farklı 

kaynaklardan inceleyebilirsiniz. 

 Kişilik gelişimini etkileyen faktörleri 

sıralayınız. 

 Kişilik gelişimini etkileyen faktörleri 

yazarak tekrarlayabilirsiniz. 

 Kişilik bozukluklarını sınıflandırınız. 
 Kişilik bozukluklarını anlatan farklı 

kaynakları tarayabilirsiniz. 

 Kişilik bozukluklarını tanımlayınız. 

 Kişilik bozukluklarını sınıfta 

yaşantınızdan örnekler vererek 

tartışabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kişilik kavramlarını açıkladınız mı?    

2. Kişilik gelişim kuramlarını ayırt edebildiniz mi?   

3. İd ego ve süperego kavramlarını açıkladınız mı?   

4. Freud’un kişilik gelişim dönemlerini birbirinden ayırt 

edebildiz mi? 
  

5. Eric Erikson’un psiko-sosyal gelişim kuramını 

açıklayabildiniz mi? 
  

6. Savunma mekanizmalarını birbirinden ayırt edebildiz mi?   

7. Kişilik gelişimini etkileyen faktörleri sıralayabildiniz mi?   

8. Kişilik bozukluklarını sınıflandırabildiniz mi?   

9. Kişilik bozukluklarını ayırt edebildiniz mi?    

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme ”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin temel biyolojik ihtiyaçlardan kaynaklanır? 

A) Ego 

B) İd 

C) Süperego 

D) Libido 

E) Açlık 
 

2. Kastrasyon korkusu Aşağıdaki dönemlerin hangisinde görülen durumdur? 

A) Fallik Dönem  

B) Latent (Gizil) Dönem  

C) Genital Dönem  

D) Anal Dönem  

E) Oral Dönem  
 

3. Aşağıdakilerden hangisi Eriksona göre 2-3 yaşında görülen özelliktir? 

A) Temel güvene karşı Güvensizlik  

B) Girişkenliğe karşı suçluluk  

C) Özerkliğe karşı utanç ve şüphe  

D) Çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu  

E) Kimliğe karşı rol karışıklığı  
 

4. Aşağıdakilerden hangisi savunma mekanizmalarındandır? 
A) Bastırma  

B) Yadsıma(İnkâr)  

C) Yansıtma  

D) Ödünleme 

E) Hepsi 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi çevrelerine karşı güvensiz, affetmeyen, öfke dolu ya 

da agresif kişileri ifade eder? 
A) Borderline kişilik bozukluğu 

B) Narsistik kişilik bozukluğu 

C) Histerionik kişilik bozukluğu 

D) Paranoid  kişilik bozukluğu 

E) Çekingen kişilik bozukluğu 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

http://www.hatunca.net/component/ent/?task=view&id=315
http://www.hatunca.net/component/ent/?task=view&id=320
http://www.hatunca.net/component/ent/?task=view&id=322
http://www.hatunca.net/component/ent/?task=view&id=322
http://www.hatunca.net/component/ent/?task=view&id=319
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

 

Davranışsal ve ruhsal bozuklukları kavrayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Davranış bozuklukları nelerdir farklı kaynaklardan araştırınız. 

 Davranış bozukluklarında yapılması gerekenleri sınıfta arkadaşlarınızla 

tartışınız. 

 Psikiyatrik bozuklukları farklı kaynaklardan araştırınız. 

 

2. DAVRANIŞ VE RUHSAL BOZUKLUKLAR 
 

Davranış bozuklukları bireyin çeşitli ruhsal ve bedensel nedenlere bağlı, iç 

çatışmalarını davranışlarına aktarması sonucu ortaya çıkar. Hırçınlık, sinirlilik, saldırganlık, 

inatçılık, yalan, çalma, küfür gibi davranışlar davranış bozukluklarına girer. Çocuk, gelişim 

basamaklarında birtakım doğal zorluklarla karşılaşabilir. Bu zorluklar ana babanın desteğiyle 

çözümlenecek düzeydedir. Fakat çocuk bu desteği bulamaz ya da ana baba tutumu yanlış 

olursa, bunlara tepki olarak çocukta duygusal düzeyde bozukluklar görülebilir ve olağan 

sorunlar büyür. Bu olumsuz tepkilere uyum ve davranış bozuklukları diyebiliriz. Çocuklarda 

ruhsal sorunlar dış etkenlerden de kaynaklanabilir. Örneğin, kaçırılan, araba kazası geçiren, 

cinsel saldırıya uğrayan bir çocuk, çeşitli korkular geliştirir ve örselenmesine bağlı olarak, 

ruhsal belirtiler ortaya çıkar. Bu tür dış örselenmelerde çocuğun tekrar ruhsal sağlığına 

kavuşmasında ana baba tutumu çok önemlidir. Çünkü ana baba tutumu sorunu düzeltici 

yönde de, çocuğun uyumsuzluğunu tamamen artırıcı yönde de olabilir.  Diğer bir sorun da 

çocuğun yapısı veya geçirdiği hastalıklarla ilgilidir. Örneğin, beyin hasarıyla doğan, sakatlığı 

veya herhangi bir süreğen hastalığı olan çocuklar da uyumsuzluk belirtileri gösterirler. 

Çocuklarda görülen bu davranış bozuklukları zamanında üzerinde durulmaz ve düzeltilmezse 

bu bozukluklar giderek ruhsal bozukluklara dönüşebilir. 

 

2.1. Davranış Bozuklukları 
 

Davranışlar bireyin gözlenebilen eylemleridir. Uyum ise bireyin sahip olduğu 

özeliklerinin kendi benliğiyle içinde bulunduğu çevre arasında dengeli bir ilişki kurabilmesi 

ve bu ilişkiyi sürdürebilmesi şeklinde tanımlanabilir. Çocuğun bir sınırdan sonra çevresiyle 

olan ilişkilerinin bozulması ise uyumsuz davranışları doğurur. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Çocuk gelişiminin doğal seyri içinde bir yandan yeni yetenekler ve beceriler 

kazanırken, bir yandan da pek çok sorunlarla karşılaşmaktadır. Çözümlediği her sorun, aştığı 

her yeni engel, çocuğun ruhsal gücünü artırmakta ve kendi kanatlarıyla uçmayı 

öğrenmektedir. Böylece ana babanın koruyuculuğuna daha az gereksinim duyarak, bağımsız 

davranışa yönelmektedir. 

 

Bir çocuğun davranışının bozukluk sayılabilmesi için bazı ölçütler gerekir. Bu 

ölçütler: 

 Yaşa uygunluk:Gelişim dönemlerinden  her gelişim döneminin kendine özgü 

davranışları olduğunu biliyorsunuz. 

3-5 yaş çocuğu dikkat çekmek ister. Hayal dünyası çok geniş olduğu için inanılmaz 

öyküler anlatabilir. Henüz yalanla yalan olmayanı ayırt edemezler. Bu nedenle  bu yaşlardaki 

çocukların anlattıkları yalan olarak kabul edilmezken, 11-14 yaşlarındaki çocuklarda görülen 

yalan normalden sapan bir davranış olarak kabul edilir. 

 Yoğunluk:Bir davranışın bozukluk sayılmasındaki  2. ölçüt yoğunluktur. 

Örneğin 5 yaş çocuğunda öfke ve huysuzluk doğalken, bu davranış başkasına 

fiziki zarar verme şekline dönüşürse, davranış bozukluğu kategorisine girer. 

 Süreklilik:Çocuğun belirli bir davranış türünü ısrarlı bir biçimde ve uzun 

zaman devam ettirmesidir. 

 Cinsel rol beklentileri: Erkeklerde kızlara oranla daha saldırgan olmaları 

beklenirken, davranışları ile erkeklere benzer saldırgan davranan kızların 

davranışları normalden sapan davranış kategorisine girer. 

 Ruhsal belirtiler, tek başlarına çocuğun uyumsuz ve dengesiz olduğunu 

göstermezler. Uyumsuz davranış gösteren çocuklarda genel olarak ve sık sık şu 

davranışlar gözlenir: 

 Sinirlidirler, huysuz ve rahatsızdırlar. 

 Tırnak yeme, parmak emme gibi davranışlar gösterir. 

 Zorbalık yaparlar. 

 Otoriteye direnirler. 

 Devamlı gerilim içindedirler. 

 Yalan söylerler. 

 Çalma davranışı gösterirler. 

 Motivasyonları sınırlıdır. 

 Okul devamsızlıkları ve evden kaçma vardır. 

 Enerjilerini belli bir alanda toplayamazlar. 

 Utangaç, korkak, endişeli ve şüphecidirler. 

 Son derece sakin olabilirler. 

Çocuğun davranışlarının uyumsuz olduğunu söyleyebilmemiz için, saydığımız bu 

özelliklerin birkaç tanesini en az 6 ay süreyle göstermesi gerekir. Bunun yanı sıra çocuğun 

gelişim dönemine de dikkat edilmelidir. Örneğin, 4-5 yaşına kadar çocukların gece işemeleri 

normaldir. Hatta okul çağında bile ara sıra işeme normal sayılabilir. Çünkü yatağa işeme 

davranışı tek başına uyumsuzluk belirtisi değildir. Bu belirtinin sıklığı ve eşlik eden 

davranışların yoğunluğu önemlidir.  Ruhsal uyumsuzlukların büyük bir çoğunluğu, çocukluk 

çağından gelmektedir. Bu çağlarda sorunlar tespit edilir ve çözüme gidilirse bir çok ruhsal 

sorun büyümeden çözüme kavuşabilir. 
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2.1.2. Davranış Bozukluklarının Nedenleri 
 

 Dikkat çekmek: Çocuğa gerekli sevgi ve ilgi gösterilmediğinde ya da yeterli 

zaman ayrılmadığında dikkat çekmek için davranış bozukluklarına yönelir. 

 Ebeveynlere karşı güç kazanma isteği 

 İntikam alma isteği: Özellikle dayak yiyen, sevgi verilmeyen çocuk ana 

babasından intikam almak ister. Aşırı otoriter ve baskıcı tutum, katı disiplin ana 

babaya karşı öfke ve nefret duygularının gelişmesine ve buna paralel olarak 

başkaldırıcı bir bireyin oluşmasına neden olur. 

 Yetersizlik: Çocuğun kendine güvensiz olması davranış bozukluklarına neden 

olur. Anne babanın aşırı koruyucu, hoşgörülü tutumu, gerektiğinden fazla özen 

gösterilmesi fazla kontrol anlamına gelir. Sonuçta çocuk diğer kimselere aşırı 

bağımlı, kendine güveni olmayan, duygusal olarak çabuk kırılan bir kişi olur. 

Bu durum çocuğun kendi kendisine yetmesine olanak vermez ve davranış 

bozukluklarına neden olur. 

 

2.1.3. Davranış Bozukluğu Olan Çocuklara Yaklaşım 
 

 Saygı Duymak: Her ana baba çocuklarına saygı göstermeyi öğrenmelidir. 

Çocuğa bağırmak, vurmak ve onu azarlayıp susturmak, tutarsız davranmak 

çocuğa saygısızlığın göstergesidir. Her çocuk ayrı bir birey olarak ele alınıp, 

fikirleri sorulmalı ve fikirlerine saygı gösterilmelidir. 

 Çocuğa Zaman Ayırmak: Çocukla ilgilenmek,  birlikte çocuğun hoşlanacağı 

faaliyetler yapmak gerekir. Birlikte geçirilecek zaman, nitelikli olmalıdır.  

 Cesaretlendirmek: Ebeveynler  çocuğun kendine güvenmesini istiyorsa önce 

onlar çocuğa güvenmeli çocuğu övmeli ve yüreklendirmelidir. Bu davranış 

çocuğun kendini değerli algılayabilmesi için çok önemlidir. Cesaretlendirme 

çocuğu olduğu gibi  kabul edip, kendi olduğu için değer vermektir. 

 Sevgiyi Anlatmak:Sevgi çocuğun kendini güvenli hissedebilmesi için olmazsa 

olmazlardandır. 

2.1.4. Davranış Bozukluklarının Sınıflandırılması 
 

 Yalan Söyleme 

 Küfür 

 Çalma-Hırsızlık 

 Alt Islatma ( Enuresis) 

 Dışkı Kaçırma ( Enkopresis) 

 Tırnak Yeme 

 Öfke Ve Saldırganlık 

 Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite 

 Tikler 

 Otizm 

 Fobiler 

 Kardeş Kıskançlığı 

 Parmak Emme 
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Bu bozukluklardan dışkı kaçırma, idrar kaçırma, saldırganlık, hiperaktivite, otizm, 

tikler, Engelli Psikolojisi modülünde anlatılmıştır. 

 

2.1.4.1.Yalan Söyleme 
 

Yalan söylemek toplum tarafından ayıplanan, bir davranış olmasına rağmen, zaman 

zaman yalana birçoğumuz başvururuz. Örneğin görüşmek istemediğimiz bir insan kapımıza 

geldiğinde evdeki çocuğa "Annem evde yok." dedirtiriz ve çocuğumuza da yalan söylemenin 

ilk tohumlarını aşılamış oluruz. 

Çocukların yalanları aldatma amacı gütmez. Yaşları gereği gerçeği iyi 

değerlendiremedikleri için, gördüklerini çarpıtarak anlatır ve uydururlar. 3-5 yaş çocuğunun 

hayal dünyası çok geniş olduğu için inanılmaz öyküler anlatırlar. 

Çocuk hayal gücü geniş olduğu oranda başarılı olur. Gerçeğe uydurma yolu ile ulaşır. 

Ayrıca öykü uydurmaktan ayrı olarak kasıtlı bir biçimde gerçeğe sadık kalmama küçük bir 

çocukta doğaldır ve bu tür yalan çocuğun eğlenmeyi sevmesinin, birine takılmaktan 

hoşlanmasının doğal övünme arzusunun arkadaşlarından geri kalmama isteğinin ya da 

cezalandırılma korkusunun bir sonucudur. 

Çocuk gerçekleri ayırt etmeye başladıktan sonra yalan halen devam ediyorsa, 

temelinde psikolojik etkenlerin olduğu söylenebilir. Çocuğun çevresiyle ilişkileri gergin ve 

olumsuz olur. Ana babalar çocuklarının eğitiminde onları gerektiği gibi sosyalleştirmeyi 

başaramamışlardır. Bu tür çocuklar da kendini kontrol edememe ve aşırı bencillik gözlenir. 

Başkalarının hak ve çıkarlarına kendisininki gibi değer vermesini öğrenememiştir. Çocuk 

olanı olduğu gibi değil de, büyüklerinin istediği şekilde göstermek için yalana başvurur. 

 

Resim 2.1: Yalancı 

 

2.1.4.2.Yalan Söyleme Davranış Bozukluğunda Yaklaşım 
 

 Çocuk kesinlikle cezalandırılmamalı, sadece çocuğa yaptığı davranışın yanlış 

olduğunu ve doğru söylemenin övgüye değer bir davranış olduğu anlatılmalıdır.   

 Yalan söylemeyen çocuğun doğruyu itiraf etmesine yardımcı olunmalıdır. 

Çocuk doğruyu söylemeye yönlendirilirken ana baba, öğretmeni ve 

çevresindekilerin çok dikkatli davranmaları gerekir. Çünkü burada söz konusu 

olan güç gösterisi değil, yardımdır.  
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 Yetişkinler örnek olmalıdır. Eğer anne baba başkalarına yalan söyleyecek 

olursa, çocuğun dürüstlüğün önemini anlaması çok güç olacaktır. Çocuklar 

hangi yaşta olursa olsun yaşına uygun bir dille doğruyu söylemek gerekir. 

 Aşırı tepki göstermemek gerekir. Yumuşak ve hoşgörülü olmalı ve cezadan 

kaçınılmalıdır, çocuk anne babanın öfkesinden korunmak için, yalan söylemeye 

devam eder. 

 Çocuklardan güçlerinin üstünde başaramayacakları şeyler beklenmemelidir. 

 Fazla baskıdan kaçınmalı ve koyulan kurallarla çocuğun yaşamını fazla 

sınırlandırılmamalı. 

 Çocuğu yetişkinler yalana araç olarak kullanmamalıdır. Örneğin anne ya da 

babanın çocuğa yalan söyletmesi. Annenin "Bu yaptığımızı baban duymasın." 

demesi gibi. 

 Çocuk sorgulanmamalıdır. Örneğin "Doğru söylersen ceza vermeyeceğim." 

dedikten sonra, çocuk doğruyu söyleyince "Biliyordum." diyerek tepki vermek 

ya da dayak atmak, çocukta yalanı pekiştirir. Çünkü çocuk doğruyu söyleyince 

olumsuzlukla karşılaşmaktadır. 

 Çocuklar diğer çocuklarla kıyaslanmamalıdır. 

 Ana baba ve çocuk iletişiminin olumlu olması gerekir. Çocuk istek, sıkıntı, 

kaygı ve endişelerini ailesiyle konuşabilmelidir. Çocuğu dinlemek ve çözüm 

yollarını kendisinin bulmasına yardımcı olmak gerekir. 

 Yalan söylediği için çocuğu suçlamamak gerekir."Yalancı" etiketi yapıştırılmış 

olan bir çocuk, bu etiketin gereklerini yerine getirecektir, çünkü yaptığı işin 

kendini yansıttığına inanır. Bu davranışı onaylamasak bile, çocuğumuzun 

kişiliğini bu davranıştan ayrı tutmak gerekir. Salt kendisi olduğu için sevildiğine 

inandırılmalı. 

 Doğrudan emin olmak için kontrol edilmeli. Çocuğa "Ödevin bitti mi?" diye 

sormak yerine "Ödevini görmek istiyorum." denilmelidir. Bu davranış  hem 

kontrol edileceği için ödevini düzgün yapmasını sağlar hem de sonucundan 

çekindiği için yalan söylenmesini engeller. 

 

2.1.4.3. Küfür 
 

 Beddua etmek ya da birine zarar verilmesi dileğini yansıtan konuşma biçimi. Cinsel 

içerikli küfürler, müstehcen konuşmalar, kişiliğe yönelik küfürler hepsi küfür kelimesinin 

içine girmektedir. 

 

1.1.4.4.Küfür Etmenin Nedenleri 
 

 Dikkat Çekme: Yeterli ilgiyi göremeyen çocuklar, dikkat çekmek için 

küfrederler. 

 Sarsma: Bazı çocuklar için yetişkinleri şok etme, rahatsız etme eğlenceli 

olabilir. 

 Ağızdan Kaçıverme: İnsanlar da engellenme ya da kızgınlık hissedildiğinde ya 

da fiziksel bir gerginlik olduğunda küfür ağızdan çıkıverir.Çok engellenen, 

yaşama alanı çok daraltılan çocuk, kızgınlık olarak küfredebilir. 
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 Savunma: Bazıları için kötü söz söyleme bir savunma davranışıdır.Küfür 

etmenin tam anlamıyla yasak olduğu çevrede yetişenler, isyan ederek 

bağımsızlıklarını göstermek isterler. 

 Olgunlaşma: Bazen de çocuklar yetişkin olmanın bir sembolü olarak, kötü söz 

söylerler. 

 Akranları Tarafından Onaylanması 

 Zevk Alma 

 

Resim 2.2: Küfreden adam 

 

2.1.4.5.Küfür Etme Davranış Bozukluğunda Yaklaşım 
 

 Örnek Oluşturma: Aile örnek olmalı küfürlü konuşma eğilimini kendini 

engellemelidir. Çocukta bu kontrolü görerek  taklit edecek ve  öğrenecektir. 

 Dürtülerini İfade Edebilme: Eğer çocuk, aileye olan kızgınlığını rahatlıkla 

dile getirebiliyorsa, bu özgürlüğe sahip ise, olumsuz duygularını belirtmek için 

daha az küfürlü sözcük kullanacaktır. 

 Tartışma: Bu kelimeler bir kâğıda yazılarak tanımlanır ve daha sonra tartışılır. 

 Önemsememek: Çocuklar kötü sözcükler kullandığında, anne babalar bu 

duruma pek fazla üzülüp şaşırdıklarını göstermezlerse, çocukların bu sözcükleri 

söylemeleri için bir nedenleri kalmayabilir. 

 Dilsizlik Oyunu: Ana babalar böyle durumlarda şoke olmaktan çok, sessizlik 

oyunu oynayarak çocuğu yönlendirebilirler. "Senin kullandığın kelimenin 

anlamı nedir?", "Anlamıyorum.", denilerek çocuktan yanıtlaması istenir. 

 Yaratıcı Olmaya Özendirmek: Yaratıcı uğraşlar, yazınsal faaliyetler, spor vb. 

Yaratıcılığı artırıp kötü söz kullanımını engeller. 

 Kötü Sözcüklerin Yıpratılması: Çocuk bu kelimeyi kullandığında 5 dakika 

boyunca bu kelimeyi söylemesini istenirse. Büyük olasılıkla bir daha 

kullanmayacaktır. Söylemek istemediği zaman, ancak kötü sözcüğü 

kullanmaktan dolayı verilen cezayı uyguladıktan sonra, istediğini yapabileceğini 

söylenmelidir. 

 Ciddi Cezalandırmama: Eğer çocuğa, döverek, bağırarak, tehdit ederek 

cezalar uygulanırsa çocuk bu kelimeleri yakalanıp cezalandırılmamak için, 

gizlice kullanmayı öğrenir. Uygun olmayan sözcükler yerine uygun ,kabul 

edilebilir sözcükler kullanması için çocuğu bilgilendirmek gerekir. Çocuk 

olumlu sözcük kullandığında, çocuğun övülmesi ve teşvik edilmesi gerekir. 
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2.1.4.6. Çalma Hırsızlık  
 

Çocuklar çevrelerinde gördüğü, hoşuna giden, gereksinme duyduğu eşyayı kendine 

mal ederek, kullanmaya başlar. Örneğin 2 yaş çocuğunda sahiplik kavramı yoktur. Her şey 

onundur, başkasına ait olamaz. Çocuk giderek kendinin olanla olmayanı ayırt etmeye başlar 

ancak bencil tutumu uzun süre değişmez. Örneğin, komşu gezmesine gittiğinde, sorulmadan 

alınmayacağını bildiği halde, cebinde kendisinin olmayan birtakım oyuncaklarla geri döner. 

Ancak bu tür eylemleri çalmak anlamında kabul etmemek gerekir. Çocuklar henüz hangi 

kurala uyulup hangi kurala uyulmayacağının yeterince bilincinde değildirler. 

Okul çağında tekrarlanan çalmalar üzerinde önemle durulmalıdır. Yaşına göre 

olgunlaşması geri kalan kimi çocuk, annesinin çantasından para aşırarak, çevresindeki 

çocuklara dağıtır. Kazanamadığı arkadaşlığı para ile kazanmaya çalışır. 

“Hırsız” sözcüğü çalmayı alışkanlık haline getirmiş çocuklar için kullanılır. Bu tip 

çocuklar, çeşitli anti sosyal davranış (suçluluk) karakteristikleri gösterirler. 

 

Resim 2.3: Hırsızlık 

 

2.1.4.7. Çalma Davranış Bozukluğunun Nedenleri  
 Doyumsuzluk: Doyumsuzluk çok çeşitli durumlarda ortaya çıkabilir ve kısa 

süreli ya da uzun süreli olabilir. Sevilmediğini ya da ana babasının sevgisini 

yitirdiğini sanan bir çocuk, onların ilgisini çekmek amacıyla bu davranışa 

yönelebilir. Ailede yeni doğan çocuğun olması ve bu nedenle pabucunun dama 

atıldığını düşünen çocukta, annesinin kendisini yüzüstü bıraktığını düşünerek, 

ondan öç alma isteğiyle çalma davranışına yönelebilir. 

 Sevgi Açlığı: Bu durum genellikle ana baba yoksunluğu çeken çocuklarda 

görülür. Çocukta sevgi açlığından güvensizlik duygusu oluşur. Bu güvensizlik 

duygusunu da ancak kendisine ait birtakım eşyalar elde ettiğinde 

giderebilecektir. Sevilmediğini düşünen çocuk, ilgi çekmek için çalabilir. Bazen 

ana baba kaybından sonrada ortaya çıkabilir. Genellikle çalma davranışı 

gösteren çocukların,  alkolik veya suçlu ana babalar tarafından yetiştirildiği ve 

ihmal edildiği belirlenmiştir. 

 Arkadaşlar Arasında Özel Bir Yere Sahip Olmak: Arkadaşları arasında özel 

bir yer sahibi olmak için rüşvet vermek amacıyla kullanılan küçük eşyaları 

çalarlar.  
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Bu sebepten kaynaklanan hırsızlık, en fazla, arkadaşlar arasındaki yarışmalarda 

başarısız olan çocuklarda görülür bu çocuklar saygı göremedikleri gibi 

kendilerine de saygı duymazlar ve kendilerini kabul ettirmek için bu yolu 

deneyebilirler. 

 Çocuğa Yeterli Harçlık Verilmemesi: Çocuğun temel ihtiyaçlarının 

karşılanmaması durumunda görülür. 

 Çocukta mülkiyet fikrinin gelişmemiş olması 

 İntikam Almak: Örneğin; başarılı bir çocukla kıyaslanan bir çocuk, ondan 

intikam almak için eşyalarını alabilir. Çocuk otoriter ana baba ya da 

öğretmenden intikam almak için de çalabilir. 

 Ana Babanın Çocuğun Yaptığı Bu Davranıştan Bilinç Altı Zevk Alması: 

Çocuk bunu hisseder ve çalmaya devam eder. 

 Çocuk Özdeşleşmek İçin Kendine Kötü Örnek Seçmiş Olabilir: Çocuk bir 

grubun onayını almak için yapabilir. Amaç çalmak değil, başkalarını 

yaranmaktır. 

 Özgüvenini Artırmak İçin: Bazı çocuklar kendi güçlerini, erkekliklerini 

kanıtlamak için yaparlar. 

 Çocuğun anne baba ile hesaplaşmasının bir yolu olabilir. 

 

2.1.4.8. Çalma Davranış Bozukluğunda Yaklaşım 
 

 Değerleri Öğretmek: Çocuğa dürüstlük ve başkalarının mülküne önem verme 

öğretilmelidir. Anne baba örnek olmalıdır. 

 Örnek Oluşturma: Önce anne baba çocuğa örnek olmalıdır. Başkasına ait 

eşyalar alınmamalı, bulunmuş eşyalar geri götürülmeli, diğer insanlar 

kandırılmamalıdır.  

 İletişimi Güçlendirmek: Eğer evde çocuk yakın ilişkiden yoksunsa, çocuğa 

yeterli zaman ayrılmıyorsa, aile bireyleri arasındaki ilişki güçlendirilmelidir. 

 Çocuğa Belirli Bir Miktarda Harçlık Verilmelidir. Çocuğun 

gereksinimlerini karşılayabilecek belirli bir harçlık mutlaka verilmelidir. Çocuk 

ihtiyacı olduğunda tekrar alabileceğini bilmelidir. 

 Mülkiyet Hakları: Çocuğa ihtiyacı olduğunda, kendisine ait olmayan bir 

eşyayı nasıl ödünç alabileceği ve bunu nasıl geri vereceği öğretilmelidir. Etrafta 

bozuk para gibi cezbedici eşyalar bırakılmamalıdır. 

 Çocuğun Kendisine Ait Eşyaları Olmalıdır. Çocuğun en azından bir kaç 

eşyası olmalıdır. Anne baba çocuğun eşyalarını kullanacağı zaman ondan izin 

almalıdır. 

 

2.1.4.9. Tırnak Yeme Davranış Bozukluğunun Nedenleri  
 

3-4 yaşlarında olan çocukların %33’ünde tırnak yeme davranışı görülür. Çok ender 

olarak 5 aylık gibi erken bir dönemde görülebilir. Bu oran erken ergenlik çağına kadar sürer. 

Ergenlik çağında tırnak yiyen çocukların sayısı %40 -45’e yükselir. Yani ergenlik çağına 

doğru çocukların hemen hemen yarısı tırnak yeme davranışı gösterir. Bunun nedeni 

gençlerin çevreden onay görmemeleri olarak değerlendirilir. Çocuk bu yoldan iç 

huzursuzluğunu bastırmaya çalışır.  
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Aşırı baskıcı bir ana baba veya sert bir öğretmenin etkisinde kalan çocuklarda daha sık 

rastlanır. Saklı kalmış bir saldırganlığı yansıttığı varsayılır. Genellikle, kendini suçlayan ve 

öfkesi içine dönük kişilik yapılarında görülmektedir. 

 

 

Resim 2.4: Parmak emme 

Aile içinde aşırı baskılı ve otoriter bir eğitimin uygulanması, aşırı baskılı ve otoriter 

bir eğitimle birlikte, çocuğun azarlanması, eleştirilmesi, dövülmesi, başka çocuklarla  

kıyaslanması gibi yanlış ana baba tutumlarından kaynaklanabilir. Evde veya çevresinde 

tırnak yiyen bir başka modeli kendine örnek alabilir ve taklit yoluyla tırnak yiyebilir. Çocuğa 

kapasitesinden fazla ders, iş ve sorumluluk yükleme, kıskançlık, yeni doğan kardeşi 

kıskanma, yetersiz ilgi, sevgi ve şefkat yoksunluğu, ergenlik çağındaki gençlerin arkadaşları 

ve başkalarının yanında davranışlarının eleştirilmesi, küçük düşürülmesi ve horlanması, mide 

bağırsak rahatsızlıkları gibi nedenlerden tırnak yeme davranışı kaynaklanabilir. 

 

2.1.4.10.Tırnak Yeme Davranış Bozukluklarında Yaklaşım 
 

Tırnak yeme genel olarak psikolojik kökenlidir. Çocuk öfke ya da kızgınlık 

duygularını bir şekilde anlatmalı anne babasıyla paylaşmalıdır, aksi takdirde öfke ve 

engellenmişlik duygusu artacaktır. Çocuğun anne babasıyla sadece düşüncelerini değil, 

duygularını da rahatça paylaşabildiği bir iletişim kurulduğu takdirde tırnak yeme davranışı 

azalabilir. Gece tırnak yiyen çocuklara, hafif, zararsız pamuk eldiven giydirilebilir, ayak 

tırnaklarını yiyenlere ise sıkmayan çorap giydirilebilir. 3-4 yaşına kadar bu davranış devam 

ediyorsa anne baba tarafından görmezlikten gelinmelidir. Huzursuzluk bu davranışın ortaya 

çıkmasında çok etkili olduğu için ev ortamındaki çatışma ve gerginliklerin mümkün olduğu 

kadar azaltılarak çocuğun kendini güvende hissetmesi sağlanmalıdır. Ailedeki tüm bireylerin 

bu davranışı ön plana çıkartarak rahatsız olduklarını sık sık hissettirmeleri kaygıyı arttırarak 

davranışı sıklaştırabileceği için bundan kaçınmalıdır. Çocuğa sözlü açıklamalarda bulunarak, 

başkaları tarafından bu davranışının yadırgandığı uygun bir dille anlatılmalıdır. Çocuğun 

parmağına acı biber sürme eline eldiven takma bu davranışından dolayı aşağılama gibi 

yöntemler var olan sıkıntıyı daha da arttırabilir. Çocukları korku ve kaygı yaratacak 

durumlardan uzak tutmak gerekir. Küçük çocukların  korku ve kaygı verici televizyon 

filmlerini izlemeleri, kavgalı olaylarda bulunmaları çocuğu heyecanlandıracağı için 

sakıncalıdır. Çocukların ilgisi başka yöne çekilebilir. Sinema, televizyon izlerken veya radyo 

dinlerken onun ağzını çiğneyecek bir şeyle meşgul etmek tırnak yemenin ve ısırmanın yerine 

gelecek bir etkinlik olabilir. Çocukları ara sıra başarılarından dolayı ödüllendirme bazı 

durumlarda yarar sağlayabilir. Ancak bunun kısıtlı ve uygun şekilde kullanılması gerekir.  
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Aksi takdirde çocuk yeni ödüller almak için bunu kullanabilir. Çocuğun kendi tırnak 

bakımıyla uğraşması da yararlı olabilir. Bunun içinde çocuğa manikür ve pedikür 

malzemeleri alınabilir. Çocuğa tırnak yeme davranışından isterse kolayca vazgeçebileceği 

anlatılarak çocuk ikna edilebilir. Bu alışkanlığın başkalarına göre çirkin, itici bir izlenim 

bıraktığı sevecen bir yaklaşımla söylenilmelidir. Ayrıca çocuğa ayna karşısında tırnak yeme 

davranışı yaptırılmasında faydalı olabilir. Özelikle genç kızlarda tırnaklarının yenmiş ve 

manikürlü hali gösterilebilir. Tırnak yeme alışkanlığından vazgeçerken çocuk desteklenmeli 

ve daima sevecen ve anlayışlı yaklaşılarak, sabırlı davranılmalıdır. 

 

 

  Resim 2.5 : Parmak emme 

 

2.1.4.11.Parmak Emme 
 

Parmak emme 1,5 yaşına doğru sık görülebilir. Parmak emme açlıktan kaynaklanan 

bir davranış değildir. Emme %50’den %87’lere varan yüksek oranda beslenmeye bağlı 

olmayan davranış biçimidir. 9.aydan itibaren bebekler uyku ile parmak emme arasında yakın 

bir ilişki kurarak, uykuları geldiğinde parmaklarını ağzına götürürler.Bu alışkanlığa "rituel" 

adı verilir. Ayrıca bazı bebekler diş çıkarma döneminde de bu alışkanlığa yönelebilirler. 

Genellikle bebeklerin çoğu başparmaklarını ya da diğer parmaklarını emerler. Bu durum 

bazen daha yoğun olarak görülür ve ana babayı telaşlandırır. Çünkü parmak zamanla 

hassaslaşmaya ve rengi koyulaşmaya başlar, daha aşırı durumunda dişlerde ve damakta şekil 

bozukluğuna yol açar. Parmak emmenin uyum ile sıkı bir ilişkisi vardır. Çocuklar uykuya 

dalarken parmak emerler.2 yaşındaki çocukların bir kısmı uykuya dalarken parmaklarını 

ağzına almak için direnirler. 3 yaşında bu alışkanlık kendiliğinden kaybolur. 

 

 

Resim 2.6 : Parmak emme 
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Parmak emme faaliyeti düşünüldüğünden daha az diş düzensizliğine sebep olmaktadır. 

Parmak emme 5-6 yaşından sonra görülürse arzu edilmeyen bir alışkanlık haline gelir. 

Parmak emme yatma zamanı devam etse de bu bozuk bir alışkanlıktır. Yapılan araştırmalar, 

5-6 yaş dolaylarında sona ermesi halinde zararının olmadığını, ancak devam etmesi halinde 

bu davranışın kökeninde psikolojik sorun ve gerginliklerin olabileceğini göstermektedir. 

 

2.1.4.12. Parmak Emme Davranış Bozukluğunun Nedenleri 
 

Yeni doğan bebekler, parmak emmeyi daha anne rahminde öğrenir. Daha çok 

başparmağını hatta bazen ayak parmağını bile emebilir. Bu davranışın, çevreyi tanıma ve 

keşfetme ihtiyacından doğduğu kabul edilebilir. Parmak emmenin temelinde anne çocuk 

ilişkisindeki yetersizlik ve çocukta güven duygusunun yeterince gelişmemiş olduğuna ilişkin 

görüşler vardır. Ayrıca parmak emmenin uykuyla sıkı bir ilgisi vardır. Birçok çocuk 

parmaklarını uykulu oldukları ve uykuya daldıkları zaman emerler. Parmak emmenin gıda 

almak kadar duyguların da doymasına hizmet eden bir keyfiyet olduğu hakkında delil olarak 

gösterilmektedir. Bilindiği gibi her bebek bir dönem parmak emer ve bu gayet tabi olarak 

görülmelidir. 

 

Resim 2.7 :Parmak emme 

 

2.1.4.13.Parmak Emme Davranış Bozukluğunda Yaklaşım 
 

En sağlıklı yaklaşım, bu davranışın kendine zarar verebileceği, yakışmadığı, 

başkalarının yanında çok çirkin gözükebileceği,  sevecen bir dille anlatılmalı ve olumlu bir 

çevre sağlanmalıdır. 

 

Kesinlikle çocuk ev ve okul ortamında eleştirilmemeli ve başkalarının yanında küçük 

düşürülmemelidir. Çocuk parmak emmediği zaman yaptığı davranışlar ödüllendirilmeli ve 

parmağını emdiği zaman görmezlikten gelinmelidir. Böylece parmak emmeyi ilgi çekme 

amacıyla kullanmamaya başlar. 

 

Parmak emme kendi başına çocuklukta ve sonradan uyumu etkileyen bir alışkanlık 

değildir. Özel bir düzeltici tedbir almayı da gerektirmez. Ancak parmak emmeye başlayan 

veya bunu alışkanlık haline getirmiş çocuklara bu alışkanlıkları terk etmeleri için uygun 

olmayan tedbirlerin, cezaların uygulanması sonucu birçok uyum ve duyusal problemlerin 

ortaya çıkmasının nedeni olabilir. Basit bir alışkanlığı terk ettirmek için uygulanan metotlar 

durumla ilgisi olmayan yeni ve kronik bazı uyum bozukluklarına sebep olabilir. 
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 Küçük yaşlarda çocuklar uygun şekilde beslenmelidir. Gıda ve anne sütünün kalitesi 

yanında çocuğun gıda verilirken tutumuna özel bir yer ve önem vermek gerekir. Çocuk gerek 

anne memesinden ve gerekse biberonla beslenirken annenin göğsüne onun sıcaklığını 

duyacak şekilde yaklaştırılmalıdır. Bir taraftan çocuğa gıdası veya meme verilirken diğer 

taraftan anne çocuğa gözlerinden sıcak sevgi akıtmalıdır. Çocuğun gevşek tutulması, 

hırpalanarak, azarlanarak gıda verilmesi büyük bir anlam taşımaz, Uygun şekilde beslenme 

bu problemin ortaya çıkmasında en büyük engel teşkil eder. Belki çocuk parmak emme veya 

lastik meme emmeden özel bir haz duyabilir. Bu hiçbir zaman zararlı bir alışkanlık değildir. 

Normal davranışlar ve ilişkiler yoluyla bu alışkanlık 1 yaşının sonunda terk edilebilir.Eğer 

çocuk yürümeye başladıktan veya 1 yaşından sonrada bunu yapıyor yani parmağını emiyorsa 

bu çocuğun fazla yorgun, rahatsız, mutsuz, sıkıntılı, üzüntülü olduğunun belirtisidir. 

Çocuğun durumunun incelenmesi düzeltici tedbirlerin yalnız bir belirti olan parmak üzerinde 

değil bütün durumu düzeltmeye yöneltilmesi gerekir. Çünkü parmak emmenin asıl nedenleri 

ortadan kalkmadıkça çocuk parmak emmeye devam edecektir. Çocuğa uygun dinlenme, 

geniş ve çeşitli faaliyet olanakları, oyun ortamları meşgul olmak için olanaklar 

sağlanmalıdır. Anne babanın uygun olmayan davranışları düzeltilmelidir. Çocuklara bu 

alışkanlığından dolayı şiddet hareketleri uygulanmamalı ve çocuk batıl fikirlerle 

korkutulmamalıdır. Mükâfat vaadi,çocuğun bunu terk etme arzusunu ve gücünü harekete 

geçirecek, çeşitli tedbirler çocuğun bunu bırakmasını sağlayacaktır. Çocuğa bilhassa kendi 

kendini kontrol etmek için, isterse bu alışkanlığı terk edeceği inancını kazandırmak, 

alışkanlığı yenmek için iyi bir hatırlatıcı olabilir. Çocuk 4-5 yaşlarına geldiğinde parmağını 

emmeye devam ediyorsa kendisine telkinlerde bulunmak faydalı olabilir. Çocuğa bu 

yaptığının çocukça bir davranış olduğu başkalarının gözüne hoş görünmediği onun 

anlayabileceği bir dille anlatılmalıdır. Çocuklar bu yaşlarda genellikle  ebeveyni taklit 

etmeye özenir. Çoğu zaman onlar gibi davranır. Ebeveyn çocuğun bu durumunu çok iyi 

değerlendirmelidir. Kendilerinin parmak emmediklerini, çünkü bu durumun pek hoş 

olmadığını söylemeleri çoğu zaman etkili olabilmektedir. 

 

2.1.4.14.Kardeş Kıskançlığı 
 

Beklenen ilgi, sevgi ve şefkat eksikliğine verilen bir yanıttır. Kıskançlığı  oluşturan 

ortam çoğu kez toplumsal içerikli olup, özellikle çocuğun sevdiği kişileri kapsar. Kıskançlık 

doğal bir olaydır. 

 

Kardeşler arasında rekabetin doğup gelişmesi, genel olarak çocuğun yaşamında yer 

alan olaylara bağlıdır. Yeni bebeğin hastaneden eve gelişi, çocuğun yaşamının en önemli 

olaylarından biridir. Büyük çocuk artık kendine tamamen yabancı olan, bakımına büyük 

özen gösterilen, şefkate boğulan, bütün misafirler tarafından hayran olunan yeni bireyle 

uzlaşmak zorundadır. Eve bebeği görmeye gelen yabancılar, ona hayranlıklarını belirtmekle 

kalmayıp, bir de onu hediye yağmuruna tutarlar. Bu da yetmezmiş gibi ona "Yeni doğan 

kardeşini çok seviyorsun değil mi? "diye sorarlar. Evde bütün bunlar olup biterken hiç kimse 

onun duygularıyla ilgilenmemektedir. 
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Resim 2.8: Kardeş kıskançlığı 

 

2.1.4.15. Kardeş Kıskançlığı Davranışının Nedenleri 
 

Doğal bir duygu olan kıskançlık sevilen kişinin bir başkasıyla paylaşılamamasından ve 

temelde güvensizlikten kaynaklanır. O ana kadar kendine yöneltilen ilgi ve dikkatin 

kardeşine yöneltilmesinden doğan rahatsızlık en temel nedendir. Kardeşin doğmasıyla 

birlikte ona ayrılan zamanın azalması çocukta, bebeğe karşı gibi görünen ama aslında ana 

babaya karşı olan kızgınlık, kırgınlık gibi duyguların gelişmesine neden olabilir. Çocuk 

kendini terk edilmiş, güvensiz ve desteksiz hissetmeye başlar. Kardeşler arası kıskançlığın 

derecesi, yeni bir çocuğun doğumuyla anne babanın tutumunda olan değişikliklere, büyük 

çocukla ebeveyn arasında yerleşmiş olan ilişkiye ve çocuğun bebeğe olumsuz bir etkide 

bulunmasına göz yumma hoşgörüsüne bağlıdır. Kıskançlık derecesinde rol oynayan bir 

başka etken de kardeşler arasındaki yaş farkıdır. Yaş farkı az olan kardeşlerde kıskançlığın 

görülme sıklığı, yaş farkı fazla olanlara oranla biraz daha yüksektir. Kendisinden büyük bir 

kız kardeşi olan çocuğa saçlarının neden ablası gibi kıvırcık olmadığını sormak, ablaya da 

kardeşinin boyunun onu yakaladığını ve yakında onu geçebileceğini söylemek hem gereksiz 

hem de olumsuz etkileri olan yaklaşımlardır. Çocukların birbirleriyle rekabete girmelerini, 

kızgınlık duymalarına neden olabilir. Cinsiyete göre de bazı farklılıklar yaşanabilir; çocuk 

kız ve doğan kardeş erkek ise, ana babanın kendi cinsiyetinden hoşnut olmadığını 

düşünebilir. Ailelerin cinsiyete ilişkin tercihi varsa ve bunu yansıtıyorlarsa, cinsiyete göre 

kıskançlık yaşanması kaçınılmaz hale gelir. Bazı çocuklar mizaçlarından dolayı daha 

kıskançtır. 

 

Resim 2.9: Kardeş  kıskançlığı 
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2.1.4.16. Kardeş Kıskançlığı Davranış Bozukluğunda Yaklaşım 
 

Çocuğa geri plana itildiği değil, aile içinde her zaman yerinin olduğu hissettirilmelidir. 

Büyük olduğu ve sorumluluklara sahip olduğu anlatılmalı, ancak bu sorumluluklar 

abartılmamalıdır. Çocuk anne ile birlikte küçüğü korumalıdır. 

 

Evlat ayrımı yapılmamalı ve ana babanın anlaşmazlığı olduğu durumlarda, çocuk taraf 

tutmaya zorlanmamalıdır. Ana baba kardeşlerden birinin üstün özelliğini diğerlerini teşvik 

etmek amacıyla sık sık örnek göstermemeli ve çocukları kendi aralarında kıyaslama 

yapmamalıdırlar. Bu tutum kardeş kıskançlığının doğmasına neden olur.Her çocuğun 

kendine özgü kişiliğinin olduğunu kabul ederek,çocuğunuza yeni doğan bebekle ilgili olarak, 

herkesin farklı olduğunu  ve hiç kimsenin iki kişiyi aynı şekilde sevemeyeceğini, sevgilerin 

dereceleri aynı olsa bile şekillerinin farklı olabileceği söylenmelidir. Bu şekilde yeni doğmuş 

kardeşine ve kendine karşı davranışların farklı oluşunun sebebi açıklanabilir. 

 

Büyük çocuğun kendini bırakılmış hissedebileceğinden dolayı anne çocuğun okul 

yaşamı ve oyunları ile ilgilenmeli, ona aile içindeki yeri anlatılarak, sorunlara birlikte çözüm 

getirilmelidir. Çocuğa bebeği koruma görevi verilmelidir. Kesinlikle büyük çocuktan yaşının 

üzerinde davranışlar beklenilmemelidir. Bunun yanı sıra aşırı ayrıcalık da tanınmamalıdır. 

Anne ve evdeki herkes bebeği, çocuğun önünde gösterişli bir biçimde sevmekten 

kaçınmalıdır. Annenin bebekle uğraştığı sırada babanın da çocukla ilgilenmesi yararlı olur. 

Anne bebeği uyuttuktan sonra çocuğu ile ayrıca ilgilenmelidir. 

 

Bebeğe sürekli "bebek" demek yerine doğrudan adını söylemeye başlamak bebeğin bir 

nesne değil de canlı bir varlık olduğunu anımsatacaktır. Bebeğe "benim" değil "bizim" diye 

başlayarak hitap etmek ve "Sessiz ol, kardeşin uyuyor." gibi sözlerle çocuğun yaşantısını 

bebeğe göre ayarlamak kıskançlığı tırmandıracaktır. Bebeğe zarar vermesine izin 

verilmeyeceği kesin bir dille anlatılmalıdır. Annenin sevgisini kanıtlamak için aşırı bir çaba 

göstermesi gerekmez. Örneğin eskiden beri kendi yatağında yatan bir çocuğu koynuna 

almasına gerek olmadığı gibi, ana baba odasında uyuyan çocuğunda bebek geldikten sonra 

odasını ayırmak yanlış bir tutumdur. Oda ayırma işinin çok önceden yapılması gerekir. 

 

Kardeşini görüp kıskanmasın diye 3-4 yaş çocuğunu anaokuluna göndermek de 

yanlıştır. Çocuk bu davranışı evden atılmak olarak yorumlayabilir. Genellikle çocukların ilk 

kardeşe tepkileri daha büyük olur. İkinci kardeş gelince fazla etkilenmezler. İlk kardeşle 

çekişmeyi sürdürüp, ikinci kardeşe karşı koruyucu bir tutum geliştirirler. Aileler birkaç 

erkekten sonra olan bir kız çocuğu ya da birkaç kızdan sonra olan erkek çocuğa ne kadar 

gizleseler de aşırı düşkünlük gösterirler. Çocuklar da doğal olarak, bu ayrı cinsten olan 

kardeşe karşı tepki gösterirler. 

 

2.1.4.17. Okul Fobisi 
 

Okul fobisi çocuğun kuvvetli bir endişe nedeniyle okula gitmeyi reddetmesi ya da bu 

konuda isteksiz görünmesidir. Okul fobisi olan çocuklar, okula olan isteksizliklerini tipik bir 

biçimde bedensel yakınmalarıyla dile getirmeye çalışan, bu nedenle kendilerini evde 

tutmaları yolunda anne babalarını ikna etmeye çalışan çocuklardır.  



 

 35 

 

Okul fobisinin temel belirtisi, çocuğun okuldan korkması ve okula gitmek 

istememesidir. Korku tüm okula olabileceği gibi okuldaki herhangi bir çocuğa, öğretmene ya 

da derse karşı olabilir. Bu nedenle ana baba olarak, kendi bağımsızlığını kazanamadığını 

düşünerek onu suçlamak yerine okulda neyin olup bittiğini araştırmak gerekir. Çocuk çoğu 

zaman onu hırpalayan bir çocuk, sözünü etmekten ürktüğü korkutucu bir olayla karşı karşıya 

kalmış olabilir.  

 

Okul fobisi farklı derecelerde olabilir. Kimisi sadece okula kadar götürülmek ister, 

kimisi de haftalarca, aylarca gitmek istemez. Bu tür çocuklarda, okul fobisinin yanı sıra bir 

dizi psikolojik belirti görülür. Genellikle ilkokul 1.sınıfta anneden ayrılma güçlüğü 

gösterirler. Kendilerine güvensiz ve ana babaya bağımlıdırlar çünkü ana baba çocuğun 

yapması gereken şeyleri kendileri yaparak çocuğun toplumsal olarak olgunlaşmasını 

sağlayamamışlardır. Bu tür çocuklarda, bedensel yakınmalarda ön plandadır. Özellikle pazar 

akşamları veya pazartesi sabahı çocuk karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, uyku 

bozukluğu gibi psikolojik nedenlere bağlı yakınmalarla kalkar. Ana baba telaşlanır ve 

çocuğu okula göndermezler. Bir süre sonra şikayetler ortadan kalkar fakat ertesi gün okul 

saati geldiğinde yeniden başlayabilir ve çoğunlukla tatil günlerinde bu yakınmalar sona erer. 

Bedensel yakınmaların psikolojik kökenli olup olmadığına karar vermek için çocuğun 

mutlaka bir uzman tarafından kontrol edilmesi gerekir. 

 

Okul fobisini akut ve kronik olmak üzere iki kısma ayırabiliriz. Akut okul fobisi olan 

çocuklar evde kaldıkları süre içinde mutludurlar, çevreleriyle olumlu etkileşimde bulunurlar. 

Çocuklar büyüdükçe akut okul fobisinin şiddeti de düşer. Kronik okul fobisinde ise bir takım 

uyum zorlukları söz konusudur. Sadece okuldan değil, aynı zamanda önceden zevk aldıkları 

faaliyetlerinden de uzaklaşırlar. Ders çalışmazlar ve ev çevresinde sıkıntılı bir şekil de 

zamanlarını geçirirler. Zamanla okula karşı olan korkularını tüm çevrelerine karşı 

genelleştirmeye başlarlar. 

 

 

Resim 2.10 : Okul fobisi 
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2.1.4.18. Okul Fobisi Davranış Bozukluğunun Nedenleri 
 

Okul fobisi olan çocukların çoğu annelerinden uzakta kalmaktan korkarlar. Evde 

küçük kardeşi olan bir çocuk, annesinin kardeşine daha çok ilgi göstereceğine ve kendisinin 

dışlanacağını düşünebilir. Onun için okula gönderilmek "evden atılmak" anlamına gelebilir. 

Çocuk, aile içindeki güveni ve özellikle annesini kaybetme korkusu yaşar ve bu korkuyu 

bilinçsizce okula yansıtır. 

 

Okul fobisinin yaygın bir nedeni, çocuğun kendinden beklenen başarı seviyesine 

varamayışı ve kendinde başarısızlık duygusu gelişmesidir. Çocuk bu olumsuz duygudan 

kaçmak ister. Bu duyguya yol açan ise yine ana babalardır. Çocuğun yeteneklerini ve uyum 

sağlama gücünü göz önünde tutmadan ondan çok şeyler beklerler ve çok yakın ilgi 

göstererek, kendilerine bağımlı kılarlar, doğal olarak çocuklarda okula gitmektense evde 

oturmayı tercih ederler. 

 

Aile içindeki huzursuzluk, özellikle anne babanın anlaşamayışı çocuğun okulu 

sevmemesinin bir nedeni olabilir. Çocuk endişe içindedir ve endişeleri evden uzakta olduğu 

süre içinde daha çok artar. Eve döndüğünde neyle karşılaşacağını bilmediği için kendini 

dersine veremez. Ana babanın aşırı koruyucu tutumu ve çocuklarını okula gönderirken 

endişe duyması bu endişeyi bilinçaltı kanalıyla çocuğa aktarması, çocuğun okulda kalmasını 

etkileyecektir. 

 

Resim 2.11 : Okul fobisi 

 

2.1.4.19. Okul Fobisi Davranış Bozukluğunda Yaklaşım 
 

Okul fobisi, çocuğun okuldan uzak kalması nedeniyle sosyal faaliyetlerden ve 

öğrenme yaşantısından uzaklaşmasına yol açar. Bu nedenle çocukların bir an önce okula 

dönmeleri sağlanmalıdır. Çocuğun okula gitmeme süresi ne kadar uzarsa, çocukta ve ana 

babada oluşacak diğer olumsuz psikolojik belirtiler o kadar artar, tedavi de o oranda zorlaşır. 

Çocuğun ana babaya olan bağımlılığını azaltmak, yaşıtları arasında kendini kabul ettirmesine 

yardımcı olmak ve sosyal ilişkilerdeki korkuyu azaltmak gerekir. Bu amaçla terapiler, 

çocuğun ruh sağlığını da olumlu açıdan etkileyecektir ve çocuğun kendine güvenini 

kazanmasını sağlayacaktır. 
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Çocuğu okula alıştırma süresi içinde, anne aşamalı olarak yanında kalmalıdır. Çocuğu 

okula gitmekten alıkoymamak gerekir. Çocuk okula gitmek istemediğini söylüyor ve okulda 

kalamıyorsa bir çocuk psikiyatristinden yardım istenmelidir. Okul fobisi hekim, aile ve 

öğretmenin işbirliği ile çözüme kavuşturulabilir bir sorundur. 

 

Çocuk okula gitme zorluğu nedeniyle cezalandırılmamalıdır, küçük düşürücü sözlerle 

aşağılanmamalıdır. Çocuğun bunaltısı ile oluşan belirtileri şımarıklık, ilgi çekme arzusu ya 

da aileyi kızdırmak için yapılan davranışlar gibi algılanmamalıdır. 

 

2.2. Ruhsal Bozukluklar 
 

2.2.1. Anksiyete Bozuklukları 
 

Sıkıntı, bunaltı ya da kaygı dilimizde anksiyete karşılığı olarak kullanılır.  

Psikiyatrik açıdan anksiyete; fiziksel belirtilerin de eşlik ettiği, normal dışı, nedensiz 

tedirginlik ve endişe hâli olarak ifade edilebilir. Anksiyete bozukluklarında kişi huzursuzdur, 

kötü bir şey olacakmış hissini taşır ancak bu durumu açıklayacak nesnel bir tehlike veya 

tehdit kaynağı gösteremez. 

Anksiyetenin oluşum nedenleri arasında, genetik faktörler, çocukluk çağındaki 

etkilenmeler, kişinin bilinçaltından kaynaklanan ve baş edilemeyen dürtüler, kişilik  

özellikleri, yaşam sürecindeki yanlış öğrenmeler, yaşamdaki önemli olaylar (evlenme, 

boşanma, ölüm, işe girme vb.) çevresel ve ailesel faktörler sayılabilir. 

 

Anksiyetenin belirtileri üç grupta toplanır: 
 

 Psikolojik Belirtiler: Hafif bir tedirginlik duygusundan, çıldırma, kontrolünü 

kaybetme ya da ölüm korkusunun eşlik ettiği panik atağa kadar değişik 

şiddetlerde ortaya çıkan belirtilerdir. 

 Fiziksel Belirtiler: Taşikardi, çarpıntı hissi, göğüs ağrısı, göğüste basınç hissi, 

baş dönmesi, uyuşukluk ya da gastrointestinal ve solunum sistemine ait fiziksel 

belirtiler görülebilir. 

 Bilişsel Belirtiler: Konfüzyon (yer, zaman ve kişilerle ilgili yanılsamalar), 

olayın anlamını değerlendirmede yanlışlıklar, konsantrasyon(yoğunlaşma) 

güçlükleri, algı bozuklukları ve hatırlama güçlüğü gibi bilişsel belirtilerdir. 

 

Anksiyete bozukluklarında yukarıda verilen belirtiler bir arada görülebilir. Anksiyete 

bozuklukları, toplum içinde en sık görülen psikiyatrik bozukluklardandır. Anksiyete çeşitleri 

aşağıda verilmiştir. 

 

2.2.1.1. Panik Bozukluk 
 

Nedeni belli olmayan, aniden başlayan, belirsiz zaman aralıklarıyla tekrar eden ve 

somatik belirtilerin eşlik ettiği şiddetli korku ve endişe dönemlerine panikatak;  

Panikatakların tekrarlanması sonucu kişide herhangi bir yerde ve zamanda atakların 

tekrar olacağı korkusuna panik bozukluk denir. 
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Ataklar sırasında ölüm, çıldırma ya da kontrolünü kaybetme korkusu gibi psişik 

belirtiler görülür. Psişik belirtilere baş dönmesi, dengeyi sağlayamama, boğuluyormuş hissi, 

nefes darlığı, çarpıntı, terleme, titreme, üşüme, ürperme, uyuşma, karıncalanma , bulantı ve 

kusma gibi fiziksel belirtiler de eşlik eder. Hasta fiziksel belirtileri, yaklaşan ölüm belirtileri 

olarak algılar. Hasta daha da telaşlanarak şaşkın hâlde ortamdan kurtulmak ve yardım 

sağlama arayışına girer. Panikatak geçiren hastaların bir bölümünde solunum alkalozuna 

bağlı uyuşma, karıncalanma, kasılma veya bayılma görülebilir. Yaşanılan her sıkıntıya ya da 

kaygıya panikatak dememiz doğru olmaz. Panikatak demek için yukarıdaki belirtilerden en 

az dört tanesinin yaşanıyor olması gerekmektedir. 

 

Resim 2.12: Panikatak 

Panikatak, tedavisi olan bir hastalıktır. İlaç tedavisi, psikoterapi, nefes egzersizleri, 

gevşeme teknikleri bu hastalığın tedavisinde kullanılan yöntemlerden sadece bir kısmıdır. 
 

2.2.1.2. Obsesif-Kompulsif (Saplantı/Takıntı-Zorlantı) Bozukluk 
 

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) Esquirol tarafından tanımlanmış günümüze kadar 

tanı ölçütleri çok az değişikliğe uğramış psikiyatrik bozukluklardan biridir. İstenmeden 

yineleyici bir şekilde zihne gelen, sıkıntı veren düşünce ve dürtülere obsesyon denilir. 

Obsesyonların verdiği sıkıntıyı azaltmak amacıyla yapılan yineleyici davranış ya da zihinsel 

eylemlere ise kompulsiyon denir. 

 

Resim 2.13: Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) 
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En sık görülen obsesyonlar şunlardır: 

 Kontaminasyon Obsesyonları: Temas ile hastalık bulaşacağı veya kirleneceği 

düşüncesindeki aşırılık (elinin veya vücudunun mikrop, pislik, kan, meni, idrar 

ile kirlendiği düşüncesi) 

 Yıkama ve Temizleme Obsesyonları: Kirlendiğini düşündüğü eşyaları veya 

ortamları sürekli yıkayıp silme isteği duyması 

 Kuşku Obsesyonları: Kişinin kapıyı kilitleyip kilitlemediği, elektrikleri 

kapatıp kapatmadığı, ütüyü prizden çekip çekmediği ya da bir eylemi yerine 

getirip getirmediği konularında aşırı tereddüt yaşaması 

 Yukarıdaki obsesyonlara bir süre sonra yineleyici davranışlar (kompulsiyon) 

eşlik eder. 

 Agresif ya da Korkunç Dürtüler: Çocuğunu yaralama, ibadet ederken küfür 

etme veya sevdiği birine zarar verme isteği gibi zihni sürekli meşgul eden 

düşüncelerdir. 

 Cinsel Dürtüler: Tekrar tekrar pornografik görüntülerin göz önüne gelmesi, 

çocuğuna veya yakınındaki birine cinsel saldırıda bulunacağı endişeleri ya da 

insanların cinsel organlarına bakma isteği gibi dürtülerin bulunmasıdır. 

 

Agresif ve cinsel dürtüler sadece obsesyonların olduğu kompulsiyonların görülmediği 

durumdur. Bunun dışında simetri obsesyonları, dinsel veya suçluluk uyandıran obsesyonlar 

ve biriktirme kompulsiyonları da görülebilir. 

OKB psikiyatrik bozuklukları içinde görülme sıklığı yüksektir. Hastaların çoğu sürekli 

olarak zihinlerine gelen düşüncelerin saçma olduğunun farkındadır. Bu durumdan şiddetli 

sıkıntı yaşarlar. Hastaların bir bölümü sıkıntılarını azaltmak için bir takım davranış 

örüntüleri geliştirir. Bunu alışkanlık hâline getirerek hastalığı olağan bir yaşam tarzı şekline 

dönüştürebilir (Örneğin, çevresindeki kişileri rahatsız edecek şekilde aşırı temiz, titiz 

davranan ev hanımları gibi). Bu tür hastaların çoğu hastalıklarını zor kabullenir ve tedaviye 

başvurmazlar. 

 

2.2.1.3. Fobik Bozukluklar 
 

Fobi, gerçekte tehlikesi olmayan ve korkulmaması gereken durum veya eylemden ileri 

derecede korku duymaktır. Fobik bozukluk ise özel bir durum veya obje ile ilgili korkunun 

sürekli olmasıdır. Fobiler, normal korkulardan yoğunluk, süre, mantık dışılık ve yeti kaybına 

neden oluşu ile ayrılır. Yeti kaybı fobik durumdan kaçışla ilgilidir. Fobik bozukluğu olan kişi 

korkusunun saçmalığını ve anlamsızlığını bilir fakat bir türlü korkusuna engel olamaz. 

 

Sayısız fobi çeşidi olmakla birlikte temelde fobiler şu üç başlık altında toplanır: 
 

 Basit (özgül )Fobiler: Açıkça görülen nesne ve durumlardan belirgin 

derecede şiddetli, sürekli ve anlamsız korku duyma durumudur. En sık görülen 

fobi şeklidir. Örneğin, düşme korkusu nedeniyle uçağa binememe, saldırır 

korkusuyla köpeklerden kaçınma vb. şeklinde olabilir. 



 

 40 

 Sosyal Fobiler: Başkaları tarafından eleştirilme korkusuyla toplumsal 

etkinliklerden sürekli kaçınma durumu ya da bu tür ortamlara ancak aşırı sıkıntı 

duyarak katlanabilme hâline denir. Kişi sosyal ortamlarda herhangi bir eylemi 

yaparken utanç duyacağı durumlara düşeceğini düşünerek nedensiz yere 

heyecanlanır, kızarır, elleri terler ve titrer. 

 

Resim 2.14: Sosyal fobi 

 Agorafobi: Çaresiz kalırım korkusuyla kişinin yardım sağlamanın güç olacağı 

ortamlardan kaçınmasına denir. Agorafobisi olan hastalar sinema, tiyatro, 

asansöre binme, uçak yolculuğu, ormanda dolaşma gibi yardımın 

ulaşamayacağını düşündükleri faaliyetlerde bulunmaktan kaçınırlar ya da bu 

ortamlara aşırı sıkıntı duyarak katlanabilirler. 

 

Resim 2.15: Agorafobi 

Sosyal fobi erkek ve kadınlar arasında eşit oranda görülmekte iken agorafobi kadınlar 

da daha sık görülmektedir. 

 

2.2.1.4. Yaygın Anksiyete Bozukluğu 
 

Yaygın anksiyete bozukluğunun başlıca özelliği günlük olaylar ve etkinlikler hakkında 

aşırı bir endişe ve sıkıntı yaşanmasıdır. Kişi tüm telkinlere karşın olağan olaylar karşısında 

yaşadığı üzücü ve endişe verici düşüncelerine engel olamaz. Bu endişeler işlevselliği 

bozacak derecede şiddetlidir. 
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Hastalarda soğuk, nemli eller, ağız kuruluğu, terleme, bulantı, yutma güçlüğü, 

boğazda yumru hissi gibi anksiyetenin fiziksel belirtileri dikkat çeker. Ayrıca kolay yorulma, 

aşırı heyecan, konsantrasyon güçlüğü, irritabilite, kas gerginliği, uyku düzensizliği, kas 

ağrıları gibi belirtiler de tabloya eşlik eder. Hastalar bu tür yakınmalarla ya da hastalık 

belirtisi olarak algıladıkları normal fizyolojik belirtilerle tıbbın her dalına başvurabilirler. 

 

2.2.1.5. Posttravmatik Stres Bozukluğu (PTSB) 
 

Kişinin fiziksel bütünlüğünü tehdit eden travmatik yaşantıyla karşılaşması sonucu 

ortaya çıkar (trafik kazası, deprem, yangın, saldırıya uğrama, çatışma gibi). Bu yaşantı 

esnasında aşırı korku, çaresizlik ve dehşete düşme gibi duygular yaşanır. Sonucunda olayı 

tekrar yaşama korkusu, sıkıntı, öfke, uyku düzensizliği, rahatsızlık veren rüyalar, 

konsantrasyon güçlüğü, irritabilite ve depresyon gibi ruhsal belirtiler görülür. 

 

Posttravmatik stres bozukluğunda olayın şiddeti, kişinin olaya yakınlığı ve olaydan 

etkilenme derecesine bağlı olarak belirtiler değişik derecelerde ortaya çıkar. Bazı kişilerde 

zamanla hafifleyerek kaybolur. Belirtilerin uzun sürmesi, hafiflemek yerine şiddetlenmesi, 

belirgin sıkıntı oluşturması, işlevselliği bozması, kişinin tedavi için kendi kendine alkol ve 

ilaç kullanmaya başlaması bozukluk olduğuna işaret eden ipuçlarıdır.  

 

Anksiyete bozukluklarında psikoterapötik ve psikofarmakolojik tedavi yöntemleri 

uygulanır. 

 

2.2.2. Somatoform Bozukluklar 
 

Yeteri kadar araştırılmasına karşın tıbbi bir hastalık ya da madde kullanımı gibi 

nedenlerle açıklanamayan, fiziksel belirtilerle ayırt edilmiş hastalık grubuna somatoform 

bozukluklar denir. Bu bölümde önemli bir oran oluşturan konversiyon bozukluğu ve 

hipokondriazisden bahsedilecektir. 

 

2.2.2.1. Konversiyon Bozukluğu 
 

Konversiyonun kelime anlamı döndürmedir. Konversiyon bozukluğu (KB), özellikle 

nörolojik bozuklukları taklit eden ancak merkezi ya da periferik sinir sisteminin bilinen 

anatomik ve fizyolojik yapısına uymayan bedensel fonksiyon bozukluğudur. 

 

Freud’a göre konversiyon, bilinç dışında bastırılmış ve rahatsızlık veren düşünceler 

döndürme mekanizmasını kullanmak suretiyle bu hastalığa neden olmaktadır. Kişinin ruhsal 

sıkıntısının beden diliyle ifade edilmesi olarak da yorumlanabilir. Ortaya çıkan belirtilerin 

anlamı “Ben ruhsal olarak çok sıkıntıdayım, çok acı çekiyorum, bunu görün ve bunu 

önemseyin.” şeklinde yakınlarına uyarıda bulunmaktır. 

 



 

 42 

Konversif belirtiler, tüm beden bölgelerinde görülebilir. Kol ve bacaklarda felçler 

(hemipleji, parapleji), ayakta duramama, yürüyememe, titreme, kasılma, ağrı, uyuşma, 

karıncalanma, hissizlik (anestezi), görmeme, dil tutulması veya konuşamama (mutizm), ses 

kısılması (afoni), duymama, öğürme, öksürme, kusma gibi birçok belirtiler görülür. 

Psödohalüsinasyonlar (yalancı halüsinasyonlar) ortaya çıkabilir. En çok görme 

halüsinasyonlarına rastlanır.  

 

Konversiyon bozukluğu olan hastalarda kasılmalar birkaç dakika sürer. Göz kapakları 

açma girişimine direnç gösterebilir, gözleri kapalıdır ve göz kapakları çoğu kez titrer. 

Hastada tam bir tepkisizlik hâli vardır. Hastalar kasılmaları geçtikten sonra kasılmaları 

sırasında çevrelerinde ne olup bittiğini anımsayabilir. 

 

Resim 2.16: Konversiyon ve Psödokonvülziyon 

 

2.2.2.2. Hipokondriazis (Hastalık Hastalığı) 
 

Bedende bir bozukluk olmadığı hâlde sürekli hastalık kaygıları ve çeşitli bedensel 

yakınmalarla karakterize somatoform bozukluk tipidir. Hipokondriakta temel bozukluk 

bunaltı ve kaygıdır.  

Hipokondriaziste hasta, normal fiziksel belirti ve duyumları yanlış yorumlar, bunun 

sonucu olarak ciddi bir hastalığı olduğu düşüncesiyle uğraşıp durur ya da böyle bir hastalığa 

yakalanacağından korku duyar.  

Normal bedensel duyumlar (hafif bir sızı, ağrı), olağan vücut işlevleri (kalp atımları, 

bağırsak hareketleri vb.) ya da çok küçük somatik anormallikler (nazal akıntı, hafifçe 

büyümüş bir lenf nodu) üzerinde aşırı durulması ve her belirtinin fiziksel bir hastalıkla 

ilişkilendirilmesi hipokondriazisin temel özelliğidir.  

 

 

Resim 2.17: Hipokondriazis 
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Hastalar sıklıkla kalp, kanser, hepatit, AIDS gibi hastalıklardan şüphelenir ve verilen 

tüm güvencelere karşın bu fikirlerini değiştirmezler. Yakınmalarını uzun uzun ve çok 

ayrıntılı bir biçimde sunarlar. Aceleci ve ısrarlı bir biçimde, hekime fırsat vermeden, 

durmaksızın konuşarak yakınmalarını anlatırlar. Birçok hasta doktor doktor gezmeyi, bir 

hastaneden diğerine gitmeyi bir yaşam biçimi hâline getirmiştir. Bu hastalar zaman zaman 

hekimlerin tıbbi bilgisini sınayıcı bir tavır içine de girerler. 

 

Hastaların yarısı ya da üçte biri tedavi ile önemli ölçüde düzelir. Hipokondriazis 

tedavisinde, depresyon ya da anksiyete gibi eşlik eden başka bir bozukluk yok ise 

farmakolojik tedaviler nadiren işe yarar. İyi bir hasta hekim ilişkisinin oluşturulmasını 

takiben, somatizasyon bozukluğunun tedavisinde psikolojik yaklaşımlardan hastaların 

önemli bir bölümü yarar görür. 

 

2.2.3. Fonksiyonel Psikozlar 
 

Psikozlar önemli psikiyatrik hastalık grubudur. Psikoz kavramı gerçeklik yaşantısının 

ve algısının belirgin olarak bozulmasını tanımlayan bir deyimdir. Bilişsel süreçlerde bir 

bütünlük kaybı, kişiler arası ilişkilerde bozulma ve işlevsel kapasitede azalma görülür. Tıbbi 

nedenler psikotik durumlara da yol açabilir. Ayrıntılı değerlendirme yapmadan tanı koymak 

yanıltıcı olabilir. Psikozlar akut ya da kronik gelişir ve iki büyük grupta toplanır. 

 Fonksiyonel Psikozlar: Ruhsal işlevlerde oluşan bozukluklar sonucu ortaya 

çıkan psikozlardır. Düşüncenin kapsamında, oluşumunda, uyaranların 

algılanmasında, duygulanımda, kimlik duygusunda, gerçeği değerlendirmede 

vb. bozulmalar vardır. Depresyon, şizofreni ve sanrılı bozukluklar fonksiyonel 

psikozlardandır. 

 

2.2.3.1. Duygu-Durum Bozuklukları 
 

Duygu durum bozuklukları geçmiş dönemde affektif bozukluklar ya da manik depresif 

bozukluklar olarak adlandırılmıştır.  

Duygu  durum bozuklukları coşkunluk ya da çökkünlük (depresyon) ile karekterize 

bozukluklardır. Genellikle atak ve remisyonlarla (hastalık belirtilerinin sönmesi) seyreder. 

Remisyon döneminde hastanın işlevsellik düzeyi normaldir ve duygulanımda anormal belirti 

olmaz.  

Duygu durum bozuklukları depresif epizod, manik epizod, hipomanik epizod ve mikst 

epizod adları verilen duygu durum dönemlerinin bir veya birden fazlasının birlikteliği ile 

değişik şiddetlerde seyreder. 

 Depresif Epizod: Bütün faaliyetlere karşı ilgi kaybının ve eskisi gibi zevk 

almamanın hâkim olduğu en az iki hafta süren bir dönemdir. Bu dönem 

erişkinlerde keder, üzüntü ile birlikteyken ergen ve çocuklarda irritabilite ile 

seyreder.  

 Manik Epizod: Mani olağan dışı kabarmış, coşkulu ruh hâlidir. Benlik 

saygısında abartılı kabarma, uyku gereksiniminde azalma, yüksek sesle ve 

basınçlı konuşma, fikir uçuşmaları, dikkat dağınıklığı, amaca yönelik 

etkinliklerde artma, psikomotor aktivite artışı ve engellenince öfke patlamaları 

klinik belirtilerdendir. 



 

 44 

 Mikst Epizod: En az bir hafta süren hem depresif hem de manik epizod 

belirtilerinin bir arada olduğu dönemdir. Hızla değişen duygu durum hâli vardır.  

 Hipomanik Epizod: Belirtiler en az dört gün sürer ve maniye benzer. Daha 

düşük şiddetli semptomlar görülür. Maninin tersine, kişiler halüsinasyon 

yaşamazlar. Hipomani iyi işlevsellik, artmış üretkenlik ve daha az bozuklukla 

seyrettiği için kişiler çoğu zaman herhangi bir sorun olduğunu kabul etmezler. 

Tedavi edilmediğinde hipomani artarak maniye gidebilir ya da depresyona 

kayabilir. 

 

2.2.3.2. Depresif Bozukluklar 
 

Depresif bozukluklar değişik şekillerde sınıflandırılır. Burada depresif bozuklukların 

ağır formu majör depresyon ve distimik bozukluklardan bahsedilecektir. 

 Majör Depresyon: Duygularda güvensizlik, karamsarlık ve çöküntünün 

oluşması düşünce ve hareketlerdeki yavaşlama ile uyumludur. 

 

Depresyon oluşumunda genetik faktörlerin ve kişilik yapısının da rolü olduğu 

bilinmektedir. Genellikle ağır bir psikososyal stresten sonra ortaya çıkabilir, özellikle ilk 

epizodlarda stresör önem taşımaktadır. Majör depresyon geçirenlerin birinci derecede 

akrabalarında depresif bozukluk genel topluma göre 1,5-3 kat yüksektir. Genetik ve 

psikososyal faktörlerin yanı sıra biyokimyasal faktörlerin de (dopamin, seratonin, 

norepinefrin gibi biyojenik maddelerin düzeyindeki değişiklikler) depresyon oluşumunda 

rolü olduğu düşünülmektedir. 

 

Resim 2.18: Depresif bozukluk 

 Distimik Bozukluk: Kronik depresif bir bozukluktur. Kronik seyir içerisinde 

semptomsuz dönem olmakla birlikte semptom şiddeti dalgalanma gösterebilir. 

 

Depresif belirtiler şunlardır: 

 Sürekli üzüntü, keder, endişe veya boşluk duygusu  

 Umutsuzluk ya da karamsarlık  

 Uyku bozukluğu ya da çok uyuma 

 Sık sık nedensiz ağlama nöbetleri  

 İştah kaybı ya da çok yeme  

 Daha önce hoşlandığı etkinliklerde zevk almama ya da ilgi kaybı 

 Huzursuzluk, cinsel isteksizlik 
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 Dikkatini toplayamama veya bir konu üzerinde yoğunlaşmama  

 Hatırlama ve karar vermede güçlük  

 Enerji kaybı, bitkin ya da yavaşladığını hissetme  

 Fiziksel hastalık ya da yaralanmadan kaynaklanmayan fiziksel 

semptomlar (kronik ağrı veya sindirim sorunları vb.) 

 Ölüm veya intihar düşünceleri, intihar girişimleri  

 Suçluluk, değersizlik ya da çaresizlik duyguları 

 Şiddetli depresyonda varsanılar görülebilir. 

Depresyonda hastaların yarısı, semptomlarının gün içerisinde değişiklik gösterdiğini 

söyler, sabah saatlerinde semptom şiddeti daha yüksektir. Öğleden sonra birçok hasta 

kendini iyi hissedebilir. Ayırıcı tanıda genel tıbbi durum, madde kötüye kullanımı, depresif 

duygu durum ile giden uyum bozukluğu, demans vb. durumlarda da depresyon belirtilerinin 

ortaya çıkarabileceği unutulmamalıdır. 

 

2.2.3.3. Bipolar (İki Uçlu) Bozukluklar  
 

Manik-depresif hastalık olarak da bilinen bipolar bozukluk, ciddi bir duygu durum 

bozukluğudur. Kişinin duygu durumu, maniden depresyona aşırı “iki uç” arasında 

değişebilmektedir. Manik atak sırasında, kişi aşırı mutlu ya da iritabl olurken depresif atak 

sırasında son derece üzgün ve kendini umutsuz hisseder. Ataklar arasında kişinin duygu 

durumu normal olabilir. Duygu durumdaki bu değişimler saatler, günler, haftalar ya da 

aylarca sürebilir. Sağlıklı kişilerdeki normal iniş ve çıkışların tersine, bu duygu durum 

dalgalanmaları şiddetli ve yaşamı tehdit edici olabilir.  

 

Resim 2.19: Karışık duygulanım 

 

Resim 2.20: Bipolar bozukluk 
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2.2.3.4. Şizofrenik Bozukluklar 
 

Şizofreni birçok davranış ve düşünce bozukluğuna neden olur. Beynin yapısında 

önemli, fizyolojik ve kimyasal değişikliklere yol açan çok sistemli psikiyatrik 

bozukluklardan biridir. Genç yaşlarda başlar, hayat boyu sürer, sonlanımı kötü olabilir. 

Algılama, düşünme, konuşma, dil, sosyal etkileşim, motor davranış, dikkat, istem, dürtü 

kontrolü, duygusal ifadeler ve çevreye yanıt alanlarında önemli belirtileri vardır. 

 

Resim 2.21: Şizofrenide kişilik bölünmesi 

Şizofreni etiyolojisinde genetik, biyokimyasal ve psikososyal etmenlerin rol oynadığı 

düşünülmektedir. Aile çalışmalarında akrabalar arasındaki hastalanma riski normal nüfustan 

yüksek olduğu, akrabalık uzaklaştıkça bu oranın düştüğü kanıtlanmıştır. Ayrıca şizofreni 

hastalarında, nörotransmitter maddelerin seviyesinde bozulmalar olduğu görülmüştür. 

 

Resim 2.22: Şizofren hastanın resim çalışması 

 Şizofreniye Ait Belirtiler: Şizofrenide beş duyuyu ilgilendiren halüsinasyonlar 

görülebilir. İşitme halüsinasyonları (birinin yüksek sesle konuştuğundan şikâyet 

eder) yaygındır. Sesler emir veren, suçlayan, aşağılayan veya cinsel içerikli 

olabilir. Görme, dokunma, koklama, tatma ve senestetik halüsinasyonlarda 

(beyinde yanık hissi, kalp damarlarının itilmesi, kemiklerin kesilmesi gibi) 

görülmektedir. Düşünce içeriğindeki bozukluklar, düşünce akışında dezorganize 

veya katotanik davranışlar Duygusal ambivalans, duygusal tepkilerde 

uygunsuzluk kişi beden parçalarının değiştiği, büyüyüp küçüldüğü izlenimini 

yaşar (ellerinin pençeleştiğini, başının ve burnun büyüdüğünü hisseder). Hasta 

bu nedenle sık sık aynaya bakar (ayna delili). Sosyal yönden uygun olmayan 

çocuksu davranışlar belirgindir. Bazı hastalarda aşırı yeme, kilo alma, 

bazılarında yememe ve zayıflama olabilir. Aşırı uyuma, hiç uyumama, gündüz  

gece döngüsünün bozulması görülebilir  
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Şizofrenilerde dürtü denetimi son derece zordur. Birden ortaya çıkan öz kıyım 

girişimleri olabilir. Öz kıyım riski %50 

 

 Resim 2.23: Depersonalizasyon belirtileri 

 

2.2.3.5.Sanrılı (Hezeyanlı) Bozukluklar 
 

Sanrılı bozukluklar önceleri “paranoya” veya “paraonaid bozukluk” olarak 

tanımlanırdı. Günümüzde sanrılı bozukluk deyimi kullanılmaktadır. Sanrılı bozukluk, 

sistemik ve değişmez nitelikteki sanrıların ön planda olduğu, şizofrenideki gibi kişilikte 

bozulma ve yeti kaybının görülmediği psikotik bir bozukluktur.  

 

Sanrılar, hastanın mevcut kültürel değerleriyle uyuşmayan, yanlış inançlardan oluşan, 

objektif kanıtlara karşın devam eden gerçek dışı değişmez düşüncelerdir. Sanrılar genellikle 

dış olaylardan yanlış anlamlar çıkarmaya dayanır ve kişinin zekâ düzeyiyle ilişkili değildir. 

Hastalar semptomları ile ilgili akılcı ve gerçeğe dayalı açıklamaları nadiren yapabilir.  

 

 

Resim 2.24: Siyah Kuğu adlı Oscar ödüllü filmde sanrılı bozukluklar konu edilmişti 
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Sanrılı bozukluğun nedeni tam olarak bilinmemektedir. Aile çalışmaları, sanrısal 

bozukluğu olan kişilerin yakınlarında sanrısal bozukluğa yatkınlık, aşırı şüphe ve güvensizlik 

gösteren kişilik özelliğinin olduğunu göstermiştir. Sanrılı bozukluklarda başkalarına güven 

duymayla ilgili gelişimsel bir bozukluk vardır.  

 

 Sanrılı bozukluklarda aşağıdaki belirtiler görülür: 

 Hastalar genellikle iyi giyimlidir. Kişilik veya günlük aktivitede önemli 

bir bozukluk yoktur. Şüpheci, düşmanca bir tavır içinde olabilir.  

 Belirgin ya da uzun süreli halüsinasyonları yoktur. Sanrılarla uyumlu 

dokunma veya koku halüsinasyonları olabilir. 

 Düşünce içeriğinde sistemli sanrılar olur (kötülük görme/perseküsyon, 

tanınmış bir kişi tarafından sevilme gibi). 

 

Resim 2.25: Perseküsyon sanrısı 

Hastanın duygu durumu sanrının içeriği ile uyumlu olabilir. Grandiyöz  sanrıları olan 

hasta öforik, persekütuar sanrıları olanlar ise kızgın ve kuşkucudur. 

 

Resim 2.26: Grandiyöz (büyüklük) tip sanrı 

Hastalarda depresif semptomlar bulunabilir. Hastalar sanrılarının etkisinde kalır. Sanrının 

içeriğine göre suisid, homosid ya da başka türlü saldırgan davranışlar gösterebilir. Riskli 

durumlarda hastaların hastaneye yatırılması gerekir. 
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2.2.4. Organik Kaynaklı Psikozlar 
 

Bedensel kaynaklı hastalıklar (beyin tümörü, epilepsi, bağ doku hastalığı, kafa 

travmaları, enfeksiyonlar, ilaç ve kimyasal maddelerin oluşturduğu toksik etkiler vb.) sonucu 

ortaya çıkan psikiyatrik bozukluklardır. Deliryum, Demans gibi hastalıklar organik kaynaklı 

psikozlardandır. 

Organik nedenli ruhsal bozukluklarda, beyinde sürekli veya geçici olarak işlevsel 

bozulma vardır. Klinik tabloda psikolojik ve davranışsal belirtiler ortaya çıkar. Organik 

nedenli ruhsal bozukluklara SSS kaynaklı hastalıklar, sistemik hastalıklar, metabolik 

bozukluklar, toksik vb. nedenler yol açar.  

 

2.2.4.1. Deliryum 
 

SSS’nin çeşitli nedenlerle etkilenmesi sonucu akut olarak saatler ya da günler içinde 

ortaya çıkar. Deliryum, bilişsel, algısal, uyku-uyanıklık, dikkat ve psikomotor aktivitedeki 

bozulmalarla seyreden bir sendromdur. 

 Deliryumun sıklığı ile ilgili kesin veriler yoktur. En sık yaşlılarda görülür. 

Deliryuma neden olan durumlar:  

 Tiamin eksikliği 

 Hipertansiyon 

 Hipoglisemi (diabetes mellitus öyküsü veya kan glukoz seviyesinde hızlı 

düşme) 

 SSS’de perfüzyonun azalması 

 Hipoksemi 

 Enfeksiyonlar 

 Ateş 

 Karaciğer ve böbrek hastalıkları 

 Hormonal bozukluklar 

 İlaç ve madde intoksikasyonu 

 Kafa travmaları 

 İntrakranial kanamalar 

 Beyin lezyonları 

 Metabolik bozukluklar (asidoz, alkoloz vb.) 

Beyinde, geçici kalıcı hasar ortaya çıkaran herhangi bir durum Deliryum öncesi 

hastalarda rahatsızlık, bunaltı, huzursuzluk, dikkati toplayamama, yorgunluk, depresif 

belirtiler ve uyku bozuklukları gibi belirtiler ortaya çıkar. bulunur. Hafif bilişsel bozulma, 

algı bozuklukları, ses ve ışığa karşı duyarlılık oluşur. Belirtiler 1-3 gün içerisinde tam 

Deliryuma döner, dalgalanma gösterir ve tipik olarak 10-12 günde kaybolur. Yaşlılarda süre 

daha uzundur.  
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 Tam deliryum döneminde aşağıdaki belirtiler görülür. 

 Halüsinasyonlar ve illüzyonlar 

 Uygunsuz, mantıksız davranışlar  

 Bilinç bulanıklığı 

 Oryantasyon bozukluğu (Ailesini tanımayabilir ya da tanımadığı birisini 

babası sanabilir, gece işine gitmeye kalkışabilir.)Sanrılar görülür.  

 

2.2.4.2. Demans (Bunama) 
 

Kişilik, bellek ve bilişsel işlevlerde yaygın bozulma ile seyreder. Demans, dikkat ve 

bilinç işlevlerinin göreceli olarak korunduğu klinik bir sendromdur. Demans ile ortaya çıkan 

belirtiler, bireyin sosyal ve mesleki yaşantılarında sorunlara neden olur. Demansta genellikle 

bellek kaybı, hesaplama güçlüğü, dikkat dağınıklığı, mizaç ve duygulanımda değişmeler, 

yargı ve soyutlama yeteneğinde bozulma ve yönelim bozuklukları görülür.  

 

Demansın sıklığı yaşla birlikte artar. Yaşlılık bunaması olgularının yaklaşık yarısı 

Alzheimer tipidir. Demans tanısı konulduktan sonra ortalama yaşam süresi 8-10 yıldır. 

Demans; belirtilerin seyrine paralel olarak erken, orta ve geç dönemlerde farklılıklar 

gösterebilir. Klinik tablo ilerledikçe bilişsel, sosyal ve mesleki işlevsellikteki yıkımın şiddeti 

ile nörolojik defisitlerin ortaya çıkışı artar.  

Yakın bellekte ve uzak bellekte bozukluk vardır. Demansın ilk evrelerinde yeni 

olayları ve bilgileri anımsama bozulur. Hastalar yeni isimleri öğrenmekte güçlük yaşar, sık 

sık eşya kaybeder ve aynı soruları tekrar tekrar sorar.  

Bir süre sonra yargı bozukluğu da tabloya eklenir. Alışveriş ve para hesabında 

yardıma ihtiyaç duyar. 

Daha sonraki evrede bellekteki yıkım belirginleşir. Hasta artık destek olmaksızın 

yaşamını tek başına idare edemeyecek duruma gelir. Günlük yaşamdaki önemli olayları 

yakın arkadaşlarının hatta aile üyelerinin isimlerini bile unutur. Bu evrede davranış 

bozuklukları, sanrılar ve kişilik değişiklikleri ortaya çıkar.  

Son evrede hastalar tüm kapasitelerini yitirir ve ağır bir yıkım içindedir. Tüm sözel 

yetenekler, motor beceriler kaybolur. Eşlerini tanımaz ve kendi isimlerini bile unutur. 

Beslenmeleri bozulur, idrar ve dışkı kaçırmaya başlar ve günlük yaşam aktivitelerinde 

bağımlı hâle gelir. Bu evrede yüksek kortikal işlev bozuklukları da çok belirgindir. Hastalar 

çoğunlukla araya giren enfeksiyonlarla (fırsatçı enfeksiyonlar) kaybedilir.  

 

Aşağıdaki resimde Amerikalı ressam "William Utermohlen" kendi portresini çizerek 

gitgide beynini yiyen Demans hastalığını resimleriyle anlatmıştır. Giderek artan hastalığında, 

en son yaptığı resimde artık yüz diye bir şey kalmamıştır. 
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Resim 2.27: Demans 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda Davranışsal ve Ruhsal Bozuklukları ayırt 

edebileceksiniz.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Davranış bozukluklarının nedenlerini 

sınıflandırınız. 

 Davranış bozukluklarının nedenlerini 

yazarak tekrarlayınız. 

 Davranış bozukluklarını 

sınıflandırınız.  

 Davranış bozukluklarının sınıflandırılmasını 

başka kaynaklardan inceleyiniz. 

  Davranış bozukluklarında 

yaklaşımları  birbirinden  ayırt 

ediniz. 

 Davranış bozukluklarında yaklaşımları 

sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız. 

 Anksiyete bozukluklarını birbirinden 

ayırt ediniz. 

 Anksiyete bozuklukluğu olan kişilere 

uygulanan bakımı görmek üzere bir sağlık 

kuruluşuna gidebilirsiniz. 

 Fobik bozuklukları birbirinden ayırt  

ediniz. 

 Fobik bozukluklarda görülen belirtileri 

sınıfta arkadaşlarınızla tartışarak tekrar 

edebilirsiniz. 

 Somotoform bozuklukları 

birbirinden ayırt  ediniz. 

 Somotoform bozuklukları başka 

kaynaklardan araştırabilirsiniz. 

  Fonksiyonel bozuklukları 

birbirinden ayırt ediniz. 

 Fonksiyonel bozukluğu olan hastalara 

bakım ilkelerini çeşitli kaynaklardan 

araştırabilirsiniz. 

 Organik  bozuklukları birbirinden 

ayırt ediniz. 

 Organik bozukluğu olan hastalara bakım 

ilkelerini farklı kaynaklardan 

araştırabilirsiniz.. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Davranış bozukluklarının nedenlerini sınıflandırabildiniz mi?   

2. Davranış bozukluklarını sınıflandırabildiniz mi?    

3. Davranış bozukluklarında yaklaşımları birbirinden  ayırt 

edebildiniz mi? 
  

4. Anksiyete bozukluklarını birbirinden ayırt edebildiniz mi?   

5. Fobik bozuklukları birbirinden ayırt  edebildiniz mi?   

6. Somotoform bozuklukları birbirinden ayırt  edebildiniz mi?   

7. Fonksiyonel bozuklukları birbirinden ayırt edebildiniz mi?   

8. Organik bozuklukları birbirinden ayırt edebildiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi bir davranışın bozukluk sayılması için gerekli ölçüttür? 

A) Yaşa uygunluk  
B) Yoğunluk 

C) Süreklilik  
D) Cinsel rol beklentileri  
E) Hepsi 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi davranış bozukluklarının nedenlerinden değildir? 

A) Dikkat çekmek  

B) Ebeveynlere karşı güç kazanma isteği 

C) İntikam alma isteği  
D) Saygı duymak 

E) Yetersizlik 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi  yalan söyleyen çocuğa, doğru yaklaşımdır? 

A) Yalan söyleyen çocuğun doğruyu itiraf etmesi için baskı yapılır. 

B) Çocuk kesinlikle cezalandırılmalıdır. 

C) Çocuklardan başaramayacakları şeyler beklenmemelidir. 

D) Aşırı tepki gösterilmelidir. 

E) Gizli polis gibi çocuğu sorgulamalıyız. 
 

4. Fiziksel belirtilerin de eşlik ettiği, normal dışı, nedensiz  tedirginlik ve endişe 

hâli olarak ifade edilen hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Anksiyete 

B) Fobi 

C) Konversiyon 

D) Depresyon 

E) Şizofren  
 

5. Aşağıdakilerden hangisi bedende bir bozukluk olmadığı hâlde sürekli hastalık 

kaygıları ve çeşitli bedensel yakınmalarla karakterize olan hastalıktır? 

A) Somatoform Bozukluk 

B)  Hipokondriazis.  

C) Distimik Bozukluk  

D) Sanrılı (Hezeyanlı) Bozukluklar 

E) Duygu Durum Bozukluk 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

 

Ruh Sağlığını Etkileyen Faktörleri ve Ruh Sağlığını Koruma İlkelerini 

kavrayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Ruh Sağlığını Etkileyen Faktörleri farklı kaynaklardan araştırınız. 

 Ruh Sağlığını Koruma İlkelerini farklı kaynaklardan araştırınız. 

 

3. RUH SAĞLIĞINI ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER VE KORUMA İLKELERİ 
 

Ruh Sağlığı:Kişinin kendisi ve diğer insanlarla uyum ve denge içinde olmasıdır. Bu 

uyum katı kurallara bağlı olmayıp değişkenlik ve belli ölçülerde esneklik taşır. Ruh sağlığı 

yerinde olan bir kişi aşağıdaki özellikleri taşımalıdır: 

 

 Kişinin kendi kendisi ile uyumlu olması, nedeni belli olmayan ve uzun süren 

kuruntu, kaygı korku ve kuşkulardan uzak olmasıdır. 

 Kişi yakın ve uzak çevre ile sağlıklı bir ilişki ve iletişim kurabilmelidir. 

 Kişi yakın ve uzak çevre ilişkileri dışında saygı duymalı, sevebilmeli bunun 

karşılığında saygı duyulan sevilen bir kişi olabilmelidir. 

 Kendine güvenmeli, yetenekleri, özellikleri, gruba göre artı ve eksileri ile 

kendini değerlendirebilmeli ve kabul etmelidir. 

 Toplumda bir yeri olmalı, iş yapmalı, başarmalı ve başarılar ile mutlu olmalı, 

daha iyiye ulaşmak için çaba göstermelidir. 

 Gelecek için gerçekçi planları olmalı, bunlara ulaşma çabası içinde olmalı eğer 

bu amaçlara ulaşamazsa yerine geçebilecek yeni planlar yapabilmelidir. 

 Karşılaştığı engeller karşısında yılmamalı, bunlarla baş etme gücü olmalıdır. 

 Bağımsız karar verme ve uygulama yetisi olmalıdır. 

 İçine bulunduğu toplum ile uyum içinde olan inanç ve değer yargılarına sahip 

olmalıdır. 

 Kişi her şeyi zamanında yapma becerisine sahip olmalı, Eğlenme, dinlenme 

sosyal aktivitelere katılma, kendini geliştirme için zaman ayırabilmelidir. 

 

Sigmund Freud ruh sağlığını " sevmek ve çalışmak" olarak tanımlar. Gerçekten 

sevebilen, paylaşabilen ve çalışan bir kişi ruh sağlığını koruyor demektir. Belki de 

Goethe'nin yaptığı olgun insan tanımı aynı zamanda ruh sağlığı yerinde olan birisinin tanımı 

olarak da kabul edilebilir. Çünkü "Olgun insan kendine gülebilen insandır." demektedir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Aynı şekilde "Ruh sağlığını koruyabilen insan kendine gülebilen insandır." denebilir. 

Ruh sağlığı içinde yaşanılan koşullara göre değişebilir, bozulabilir veya koşullar düzelince 

düzene girebilir. Kişileri siyah beyaz gibi ruh sağlığı yönünden sağlıklı ve sağlıksız olarak 

değerlendirmek olası değildir. Ruh sağlığının bozulması kişinin yakın çevresi ve iş ortamı, 

başarma düzeyi vb. faktörleri olumsuz yönde etkilediğinden; ruh sağlığının bozulması fiziki 

hastalıklardan daha derin sorunlar yaratabilmektedir. 

 

3.1. Ruh Sağlığını Etkileyen Kişisel ve Çevresel Faktörler 
 

Ruh sağlığı alanındaki problemlerin çok faktörlü olduğu bilinmektedir. Bu nedenle 

ruh sağlığını etkileyen faktörleri iki gruba ayırmaktayız: 

 Ruh sağlığını etkileyen kişisel faktörler 

 Ruh sağlığını etkileyen çevresel faktörler 

 

3.1.1. Ruh Sağlığını Etkileyen Kişisel Faktörler 
 

 Yaş: Ruhsal hastalıkların çocuklukta az; ergenlik, yetişkinlik ve ihtiyarlık 

dönemlerinde daha çok görüldüğü bir gerçektir. Ergenlik döneminde yüzdeki 

sivilceler, hormonal değişiklikler, meslek seçimi, karşı cins ile olumsuz ilişkiler 

kurulması, toplum kurallarının benimsenememesi gibi psikolojik problemler 

ortaya çıkmaktadır. Yetişkinliğin son dönemlerinde, hormonal faaliyetlerin 

durması, kadının çocuk doğuramaması, âdet görmemesi, artık analık 

özelliklerini kaybettiği korkusu ve bunun doğuracağı suçluluk duygusu 

görülebilir. İhtiyarlıkta beyin ve sinir sistemine ait değişiklikler, güven 

duygusunun kaybı, işe yaramaz bir insan olduğu düşüncesiyle birtakım 

psikolojik problemler ortaya çıkar. Bazı kişilerde bu etkenler ruh sağlığını 

bozmaktadır. Ergenlikte orta yaşlara kadar geçen süredir.İleri yaşlarda da 

beyinde organik bozukluklar sebebiyle ruhsal sorunlar oluşabilir.  

 Cinsiyet: Alkolizm, dolaşım sistemi bozukluklarına bağlı psikolojik hastalıklar, 

erkeklerde daha sık görülmektedir. Ancak melankoli ve bazı psikozlar, 

kadınlarda daha sıktır. Bunların bir kısmının nedenleri kesin 

açıklanamamaktadır. Kadınlarda âdet döneminde görülen ruhsal sıkıntılar, 

hormonal faaliyetlerle birlikte kişilik yapısıyla da alâkalıdır. Gebelik ve 

loğusalık dönemindeki ruhsal bozukluklar da bununla ilgilidir. Kadın ve ya 

erkek olmanın sosyal hayatta getirdiği yükümlülükler ruh sağlığını bozabilir. 

Özellikle orta yaştaki kadınlarda aynı yaştaki erkeklere göre daha fazla ruhsal 

çöküntü yaşamaktadır.  

 Kişisel alışkanlıklar: Toplumda tüketilen alkol miktarıyla o toplumda 

rastlanılan ruhsal bozukluklar arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Alkolizm 

ve buna bağlı ruh sağlığı problemleri önemli bir psikiyatrik sorundur. Buna 

benzer bir ilişki de uyuşturucu ve uyarcı maddeleri kullananlarda görülmektedir. 

Bu maddeler hem beyin ve vücutta hasara hem de ruh sağlığı üzerinde büyük 

ölçüde olumsuz etkilere yol açmakta ve olumsuz etkilerken, dinlendirici ve 

beceri geliştirici hobiler ruh sağlığını olumlu etkiler. 
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 Mesleki ve medeni durum: Ruh sağlığı problemleri, yoğun veya çok riskli 

mesleklerde çalışanlarda daha sık görülmektedir. Araştırmalar, toplumda 

evlenmemiş kişiler arasında ruh hastalıklarının daha yüksek oranda olduğunu 

göstermektedir. Bunda evlilik hayatının ve çocukların kişi üzerinde olumlu 

etkileri söz konusu olduğu kadar evlenme sırasında psikolojik açıdan sağlıklı 

eşlerin seçilmesi de rol oynamaktadır. Evlilik yalnızca cinsel doyum değil aynı 

zamanda güven, arkadaşlık, anne baba olmanın verdiği mutluluk sebebiyle ruh 

sağlığı açısından çok önemlidir. Yoğun gerilimin yaşandığı yöneticilik, pilotluk, 

cerrahlık gibi sürekli kendini kanıtlaması gerektiren meslekler ruhsal 

bozuklukların çıkma ihtimali yüksektir Mesleğini severek yapılmaması ve 

yeterli maddi ve manevi doyumun sağlanamayan iş ortamında çalışılmasında 

ruh sağlığını olumsuz etkiler. 

 Beden sağlığı: Ruh sağlığıyla beden sağlığı birbiriyle çok yakın ilişkilidir. 

Anne babadan kalıtım yoluyla geçen özellikler ruh sağlığını etkileyebilir. 

Frengi, kızamıkçık gibi hastalıklar anne karnındaki bebekte bedensel ve zihinsel 

bozukluklara neden olmaktadır. Yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu oluşan 

vitamin eksiklikleri, iyot eksikliğine bağlı guatr gibi hastalıklar da önemlidir. 

Doğuştan veya sonradan olma sakatlıklar; sağırlık, körlük gibi eksiklikler 

kişinin yeterli sosyal ilişkiler kuramamasına yol açmaktadır. Dolayısıyla 

aşağılık duygusu ve kendine güveni kaybetmesine bağlı ruhsal problemler 

doğurmaktadır.  

 

3.1.2. Ruh Sağlığını Etkileyen Çevresel Faktörler 
 

Çevresel faktörler kişilerin beden sağlığını olduğu kadar ruh sağlığını da 

etkilemektedir. Bunlar şöyle sıralanabilir: 

 

 Aile: Ruh sağlığı bozuk anne babanın, çocuğun ruhsal yapısında önemli rolü 

vardır. Aile içindeki şiddetli geçimsizlik, düzensizlik, dengesiz davranışlar ve 

aşırı disiplin vb. çocuğu etkilemektedir. Kardeşler arasında yapılan tercihler, 

çocuğun anne babadan biri veya ikisi tarafından reddedilmesi, ilgisizlik veya 

aşırı ilgi görmesi çok önemlidir. Ailenin çocuğu aşırı derecede kısıtlaması veya 

son derece başıboş bırakması ileriki yaşantısında sağlıklı ve bağımsız bir kişilik 

oluşturmasını etkileyecektir. Ailenin sağladığı eğitim imkânları, seçilen 

meslekler gibi konular da ruh sağlığını etkiler. Annenin sevgi ve bakımından 

yoksun çocuklarda büyük ve önemli ruhsal problemler görülmektedir. Ailede 

huzurun , sevgi ve hoşgörünün etkin olduğu bir aile ortamı hem anne hem de 

babanın ruh sağlığı üzerinde olumlu etki bırakır. 

 

 Sosyal, kültürel ve ekonomik durumlar: Kişinin sosyal çevresini oluşturan 

aile ve toplum, ruh sağlığıyla yakın ilişkilidir. Farklı toplumlarda, farklı 

kültürlerde birbirinden değişik ruh sağlığı problemleri görülmektedir. İlkel 

toplumlardaki batıl inançlar gelişmiş toplumlarda yoktur. Bazı toplumlarda 

büyük çocuğa daha fazla önem verilir. Bu durum ailedeki bütün çocukları 

olumsuz yönde etkiler. Çok eşlilik söz konusu olan toplumlarda kadınların 

ruhsal problemleri daha farklıdır.  
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Yaşlılara çok hürmet ve saygı duyulan toplumlarda ise, bu kişilerin ruh 

sağlıklarının daha iyi olduğu görülmüştür. Ekonomik güvensizlikler de ruh 

sağlığını etkilemektedir. Ekonomik kriz dönemlerinde ruh sağlığı bozuklukları 

ve intiharlar daha çok artmaktadır. Düşük ekonomik şartlardaki toplumlarda aile 

içi sorunlar işsizlik ve suç işleme eğilimi daha fazla görülür. Kültürel faktörler 

de ruh sağlığını etkiler. Örneğin Anadolu’da yeni evlenen bazı genç kadınlar 

yıllarca süren bir suskunluk dönemi yaşarlar. Bunun sonucunda iç sıkıntı 

(Anksiyete) rahatsızlığı bu kadınlarda sık görülür 

 

 Özel zorlayıcı durumlar: Göçler, doğal afetler, savaş dönemleri, terör, büyük 

yangınlar, ekonomik krizler, boşanmalar, çok yakın ve sevilen kişilerin ölümleri 

gibi durumlar ruh sağlığını olumsuz etkiler. Özellikle ruhsal problemleri 

bulunan kişiler, bu zorlayıcı durumlarda daha çok etki altında kalırlar. Deprem 

gibi doğal afetler toplumun büyük kısmının ruh sağlığını etkileyen olaylardır, 

evlerini ve iş yerlerini kaybeden insanlarda; üzüntü, şaşkınlık, panik, çaresizlik, 

suçluluk duyguları oluşur. Ortaya çıkan asılsız söylentiler insanlarda 

güvensizlik, öfke, panik ve saldırganlık gibi olumsuzluklara yol açar. Doğal 

afetlerde kişilerin mevcut durumu kabullenerek uyum sağlamaları, elbirliği ile 

problemlerin üstesinden gelineceğine inanmaları gerekir. Asılsız söylentilere 

inanmayarak yetkililerden gerçekleri öğrenmeleri ve buna göre davranmaları 

çok önemlidir. Doğal afetler sırasında üstesinden gelemeyecekleri ruhsal 

sorunlarla karşılaşan bireyler, psikiyatrist, psikolog, rehberlik ve psikolojik 

danışmanlara başvurarak yardım almalıdırlar. 

 

3.2. Ruh Sağlığını Koruma İlkeleri 
 

Ruh sağlığı da beden sağlığı gibi korunabilir. Bunun için kişisel düzeyde alınabilecek 

önlemler olduğu kadar sağlık kuruluşlarının alabileceği önlemler de vardır. Kişisel düzeyde 

alınabilecek önlemlerin ilk aşaması, ruh sağlığını bozan faktörleri bilerek bunları gidermeye 

çalışmaktır. Bu amaçla, kişi kendini tanımalı, olumlu ve olumsuz yönleriyle kabul etmelidir. 

Olumlu davranışlarını geliştirmeli, olumsuz olanları azaltmaya çalışmalıdır. Kişisel 

özellikler korunarak yaşanılan toplum gerçeklerine göre davranmaya çalışılmalıdır. Böylece 

kişi hem toplumda yadırganmaz hem de topluma düşünce ve davranışları ile katkıda 

bulunabilir. 

 

Kişiler, evde, okulda ve iş yerinde çalışarak yaşadığı toplumun ve kendisinin 

gelişmesine katkıda bulunmalıdır. Çevredeki farklı görüşlere karşı anlayış ve hoşgörü ile 

yaklaşıp iş birliği yapabilmelidir. Kişiler, hayatta karşılaşabilecekleri zor durumlar ve 

başarısızlıklar karşısında zorluklarla baş edebilme gücünü kendilerinde görmelidirler. Ruh 

sağlığını korumak için uyulması gereken ilkelerden bir diğeri de yeni durumlara gerçekçi 

değerlendirmeler yaparak uyum sağlayabilmektir. 

 

Ruhen dinlenmeyi sağlayabilmek için kendimize ayırdığımız zamanları, bilgi ve 

becerileri geliştirecek yararlı uğraşlarla değerlendirmek gerekir. Ruhen dinlenebilmek 

sağlıklı ve uzun yaşayabilmek için önemlidir. Dinlenirken yapılan yararlı uğraşılar hem 

becerileri geliştirir hem de ekonomik yararlar sağlayabilir.  
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Ruh sağlığının tanımında yer alan, kendisi ve çevresi ile uyum içinde olma kavramının 

günlük hayatta yerine getirilebilmesi için bazı davranışlara uyulması gerekir. Bu amaçla 

kişiler, kendilerinin ve çevresindekilerin ruh sağlığını korumak üzere aile içinde, okulda ve 

toplum içinde tutarlı davranmalıdır. Günlük hayatta bazen belli sebeplere bağlı kaygılar ve 

sıkıntılar yaşanabilir. Bunlar her zaman bir ruhsal bozukluk belirtisi değildir. Sıkıntılar ve 

kaygıların çok uzun sürmesi ve bir sebebe bağlı olmaması ruhsal bozukluk ihtimalini 

düşündürmelidir. Her insanın hayatının herhangi bir döneminde, üstesinden gelemeyeceği 

ruhsal problemleri olabilir. Böyle dönemlerde yardım istemek, yapılacak en uygun 

davranıştır. Böylece sorunlar büyüyüp çözümü daha güçleşmeden, yerinde ve zamanında 

müdahale edilebilir ve yardım sağlanabilir. Kişiler, toplumda bu güçlükler karşısında 

yılmadan, karamsarlığa kapılmadan ve sorumluluklarına uygun davranışlarda bulunmalıdır. 

Geleceğe yönelik hedef ve tasarıları olan ve buna ulaşmak için çaba gösteren kişiler, ruhsal 

yönden daha sağlıklı kişilerdir. Geleceğe yönelik hedefler belirlenirken kişisel yetenekler, 

ilgi alanları göz önünde bulundurulmalıdır. Yeteneklerinin farkında olarak verimli uğraşlar 

edinmeye istek duyulmalıdır. Kişi, başarılarından mutluluk duyabilmelidir. Böylece hem 

kendini tanıyan hem de kendi gelişimine yararlı uğraşlar edinen kişi kendi ile barışık bir 

hayat sürebilir. Ruh sağlığını koruyabilmek için önemli bir tutum da yeni durumlara uyma 

esnekliği gösterebilmek ve başarısızlıklar karşısında yılmamaktır. Çevresi ile uyumsuzluk 

gösteren kişilerin ruh sağlığı olumsuz yönde etkilenir. 

 

Ruh sağlığının korunmasına yönelik sağlık hizmetlerini birincil, ikincil ve üçüncül 

koruyucu hizmetler olarak inceleyebiliriz. 

 

 Birincil koruma: Ruh sağlığı bozulmadan önce yapılacak çalışmaları kapsar. 

Bunlar, ruh sağlığını bozan faktörleri ortaya çıkararak gidermek, uygunsuz 

şartları belirleyerek düzeltmeye çalışmaktır. Ayrıca toplumun ruh sağlığının 

korunması konusunda eğitilmesi de birincil korumayı oluşturur. Birincil koruma 

halk eğitim merkezleri, okul aile birlikleri, medikososyal merkezler ve rehberlik 

danışma merkezlerince yapılabilir. 

 

Birincil koruma ilkeleri: 

 Birey ve aileye yönelik etkin sorun çözme becerileri geliştirmek, 

 Birey ve aileye kriz belirtilerini ve krizde mücadele yöntemlerini 

hakkında eğitim vermek, 

 Çocuk ruh sağlığını korumak, sağlıklı nesiller ve toplum oluşturmak 

amacıyla çocuk ruh sağlığı ve gelişimiyle ilgili aileye (anne baba eğitimi) 

eğitim vermek, 

 Kromozomal anomolileri önlemek amacıyla eğitim vermek, genetik 

danışmanlık yapmak ve aileyi yönlendirmek, 

 Duygusal sorunları olan çocukların erken tespit edilmesini sağlamak 

amacıyla eğitici ve öğretmenleri eğitmek, 

  Fiziksel sorunların tespit ve tedavisini sağlamak, 
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 Ruh sağlığı açısından risk gruplarını ( yaşamlarında değişim yaşayan 

bireyler, askerlik görevini yapanlar, aile birliği dağılanlar, madde 

bağımlıları, fiziksel veya mental sağlığı bozuk ferde sahip olan aileler, 

gebe ve lohusalar, öğrenim gören ve görmeyen gençler, aile içi şiddet 

görenler, istismar  ve tacize uğrayanlar, kronik hastalığı olanlar, yoksul 

ve işsiz olanlar, suisid ve ruhsal bozukluk öyküsü olanlar, doğal afet ve 

felakete uğrayanlar,yaşlılar, yalnız yaşayanlar vb.) belirlemek ve önlem 

almak, 

 Kişisel gelişim programları uygulamak (iletişim becerileri, rahatlama 

teknikleri vb.) , 

 Toplumun fiziksel ve ruhsal sağlık düzeyini yükseltmek amacıyla 

çalışmalar yapmak. 

 

 İkincil koruma: Ruh sağlığı bozulan kişilerin erken tanı ve tedavilerini kapsar. 

Bu amaçla hastanelerin psikiyatri bölümleri ile birinci basamak sağlık hizmeti 

veren kuruluşlardan yararlanılabilir. İkincil koruma ilaçlı tedavinin yanı sıra 

karşılıklı konuşma ve sorunların sebebinin anlaşılması esasına dayanır. 

 

İkincil koruma ilkeleri: 

 Tanı konmuş hasta ve yakınlarının eğitimi (tedavi süreci ,önemi ve kriz 

hakkında), 

 İlaç kullanımının takibi, 

 Klinikte yatan hastanın bakım ve tedavisinin sağlanması, 

 Gelişebilecek akut ruh sağlığı sorunlarında, kriz durumunda başvurulacak 

kurum ve kuruluşların tanıtılması, 

 Ruhsal sorunlarda uygulanan tedavi yöntemleri hakkında bilgi vermek, 

 Kendi ortamlarına gönderilen hastaların takibinin yapılmasına ilişkin 

çalışmalar yapmak. 

 

 Üçüncül koruma: Ruhsal sorunları tespit edilerek tedavi edilen kişilerin 

esenlendirilmesi, yani yeniden hastalanmalarının önlenmesi ve topluma 

kazandırılması çalışmalarını içine alan rehabilitasyon hizmetleridir. Bu 

hizmetler psikiyatri ve ruh sağlığı merkezlerinde, psikologlar, sosyal hizmet 

uzmanları ve hekimlerin ekip hâlinde yürüttüğü sağlık hizmetleridir. 

 

Üçüncül koruma ilkeleri; 

 Akut hastalıklar sonucu birey aileye eğitim ve tedavi edici hizmetlerinin 

kesintisiz verilmesi, 

 İyileşme ve uyum aşamasında birey ve aileye destek çalışmalarının 

sürdürülmesi, izlem ve ev ziyaretlerinin yapılması, 

 Sosyal destek gruplarının oluşturulması ve toplum kaynaklarıyla 

işbirliğine gidilmesi, 

 Tedavisi yapılmış bireylerin topluma yeniden kazandırılması için iş 

sahipleri, iş ve işçi bulma kurumu, sosyal kurum ve kuruluşlarla vb. ortak 

çalışmaların yapılması ve değerlendirilmesi. 
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3.2.1. Ruhsal Bozukluklarda Uygulanan Tedavi Yöntemleri 
 

Ruhsal bozukluklarda önce ilaç ve somatik tedavilerden yararlanılır. Bireyin biyolojik 

özelliğinin yanında psikososyal varlık olduğu üzerinde durularak psikoterapi ve psikososyal 

yaklaşımlarla desteklenir. 

 

 Psikoterapiler 

 

Psikoterapi, terapist ile hastanın sözlü iletişimlerine ve dinamik bir ilişki içerisinde 

etkileşimlerine dayanan, değişim oluşturmayı amaçlayan psikiyatrik bir tedavi yöntemidir. 

Psikoterapi, kişinin uyumunu bozan davranışlarını gidermek, iç görü geliştirmek ya da 

semptomu ortadan kaldırmak amacıyla uygulanır. 

 

Resim: Psikoterapi 

Psikoterapi, terapist ve hastanın konuşarak yürüttüğü görüşme seanslarından oluşur. 

Seanslar kişinin gereksinimleri ve şikâyetlerine bağlı olarak şekillenir. Günümüzde hasta ile 

aynı düzlemde yüz yüze konuşma tekniği kullanılmaktadır. Terapiler; bireysel, grup ve aile 

terapisi şeklinde yürütülür. Bilişsel davranışçı, destekleyici, varoluşçu, psikoanalitik 

psikoterapi ve kısa dinamik psikoterapiler psikoterapi yöntemlerinden bazılarıdır. 

 

 İlaç tedavileri (Psikotrop ilaçlar) 

 

Psikiyatrik bozuklukların tedavisinde; antidepresan,  antipsikotik, duygu durum 

düzenleyicileri ve anksiyolitik ilaçlar kullanılır. İlaç tedavisi, psikiyatrik bozuklukların 

tedavisinde öncelikli bir yöntemdir. Psikiyatrik ilaç tedavisi, düzelme sağlansa da doktor 

istemine göre uzun bir süre devam ettirilebilir.  

 

Antidepresanlar, antipsikotikler, mizaç düzenleyiciler ve bir kısım kaygı gidericiler 

bağımlılık yapmaz. Ancak bazı ilaçlar vücuttan atılırken kesilme belirtisi dediğimiz bazı 

etkiler oluşturur. Kişi ilacını bilinçsizce keser ise sanki hastalık tekrarlıyormuş gibi 

algılayarak bu ilaca bağımlı olduğunu ve hiç kesemeyeceği gibi yanlış bir düşünceye 

kapılabilir. Bu nedenle psikiyatrik ilaçların doktor kontrolünde başlanıp kesilmesi uygundur. 



 

 63 

 

 Somatik tedaviler 

 

En çok kullanılan somatik (fiziksel) tedavi yöntemi elektro konvülsif terapidir (EKT). 

Bu tedavi yönteminin kullanımı günümüzde azalsa da önemini kaybetmemiştir. Özellikle 

ağır depresyon, manik, şizofrenik ve sanrılı bozukluklar gibi psikozlarda kullanılmaktadır. 

 

3.2.2. Ruhsal Hastalıklarda Hasta Bakım İlkeleri 
 

 Empatik tutum sergilenmelidir. 

 Kavrayıcı, destekleyici, insan insana iletişim kurulmalıdır. 

 Aşırı koruyucu ya da sakınma davranışından kaçınılmalıdır. 

 Temel güven duygusu verilmeli, esnek olunmalıdır. 

 Hastanın kişisel tasarruf ve gizliliğine saygı gösterilmelidir. 

 Öfke ,kızgınlık ,suçluluk gibi duygu ve tepkilerini serbestçe ifade edilmesi ve 

hastalıkla ilgili düşüncelerini anlatabilmesi için cesaretlendirilmesi önem 

kazanmaktadır 

 

OKUMA PARÇASI 
 

PULSUZ DİLEKÇE 
 

Sevgili Anneciğim, Babacığım, 

 

Bütün duygu ve düşüncelerimi dile getirebilseydim, size şunları söylemek isterdim: 

Sürekli bir büyüme ve değişme içindeyim. Sizin çocuğunuz olsam da sizden ayrı bir kişilik 

geliştiriyorum. Beni tanımaya ve anlamaya çalışın. 

 

Deneme ile öğrenirim. Bana ayak uydurmakta güçlük çekebilirsiniz. Oyunda, 

arkadaşlıkta ve uğraşlarımda özgürlük tanıyın. Beni her yerde, her zaman koruyup 

kollamayın. Davranışlarımın sonuçlarını ben kendim görürsem daha iyi öğrenirim. Bırakın 

kendi işimi kendim göreyim. Büyüdüğümü başka nasıl anlarım? 

 

Büyümeyi çok istiyorsam da ara sıra yaşımdan küçük davranmaktan kendimi 

alamıyorum. Bunu önemsemeyin. Ama siz beni şımartmayın. Hep çocuk kalmak isterim 

sonra. Her istediğimi elde edemeyeceğimi biliyorum. Ancak siz verdikçe almadan 

edemiyorum. Bana yerli yersiz söz de vermeyin. Sözünüzü tutmayınca size güvenim 

azalıyor. Bana kesin ve kararlı davranmaktan çekinmeyin. Yoldan saptığımı görünce beni 

sınırlayın. Koyduğunuz kurallar ve yasakların hepsini beğendiğimi söyleyemem. Ancak hiç 

kısıtlamayınca ne yapacağımı şaşırıyorum. Tutarsız davrandığınızı görünce hem bocalıyor, 

hem de bundan yararlanmadan edemiyorum. 

 

Öğütlerinizden çok, davranışlarınızdan etkilendiğimi unutmayın. Beni eğitirken ara 

sıra yanlışlıklar yapabilirsiniz. Bunları çabuk unuturum. Ancak birbirinize saygı ve 

sevginizin azaldığını görmek beni yaralar ve sürekli tedirgin eder. 
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Çok konuşup çok bağırmayın. Yüksek sesle söylenenleri pek duymam. Yumuşak ve 

kesin sözler bende daha az iz bırakır. “Ben senin yaşındayken” diye başlayan söylevleri hep 

kulak ardına atarım. Küçük yanılgılarımı büyük suçmuş gibi başıma kakmayın. Bana 

yanılma payı bırakın. Beni, korkutup sindirerek, suçluluk duygusu aşılayarak uslandırmaya 

çalışmayın. Yaramazlıklarım için beni kötü çocukmuşum gibi yargılamayın. 

 

Yanlış davranışım üzerinde durup düzeltin. Ceza vermeden önce beni dinleyin. 

Suçumu aşmadığı sürece cezama katlanabilirim. 

 

Beni dinleyin. Öğrenmeye en yatkın olduğum anlar, soru sorduğum anlardır. 

Açıklamalarınız kısa ve özlü olsun. Beni yeteneklerimin üstünde işlere zorlamayın. Ama 

başarabileceğim işleri yapmamı bekleyin. Bana güvendiğinizi belli edin. Beni destekleyin; 

hiç değilse çabamı övün. Beni başkalarıyla karşılaştırmayın; umutsuzluğa kapılırım. 

 

Benden yaşamın üstünde olgunluk beklemeyin. Bütün kuralları birden öğretmeye 

kalkmayın; bana süre tanıyın. Yüzde yüz dürüst davrandığımı görünce ürkmeyin. Beni 

köşeye sıkıştırmayın; yalana sığınmak zorunda kalırım. Sizi çok bunaltsam bile 

soğukkanlılığınızı yitirmeyin. Kızgınlığınızı haklı görebilirim, ama beni aşağılamayın. Hele 

başkalarının yanında onurumu kırmayın. Unutmayın ki bende sizi yabancıların önünde güç 

duruma düşürebilirim. Bana haksızlık ettiğinizi anlayınca açıklamaktan çekinmeyin. Özür 

dileyin size olan sevgimi azaltmaz; tersine, beni size daha çok yaklaştırır. Aslında ben sizleri 

olduğunuzdan daha iyi ve daha değerli görüyorum. Bana kendinizi yanılmaz ve erişilmez 

göstermeye çabalamayın. Yanıldığınızı görünce üzüntüm büyük olur. 

 

Biliyorum, ara sıra sizi üzüyor, belki de düş kırıklığına uğratıyorum. Bana 

verdiklerinizin yanında isteklerinizin çok olmadığını da biliyorum. Yukarıda sıraladığım 

istekler çok geldiyse birçoğundan vazgeçebilirim; yeter ki beni ben olarak seveceğinize olan 

inancım sarsılmasın. 

 

Benden “Örnek Çocuk” olmamı istemezseniz, bende sizden kusursuz ana baba 

olmanızı beklemem. Sevecen ve anlayışlı olmanız bana yeter. 

 

Sizin çocuğunuz olarak doğmak elimde değildi. Ama seçme hakkım olsaydı, sizden 

başka kimsenin çocuğu olmak istemezdim.  

Sevgiler çocuğunuz 

 

(Kaynak: Atalay YÖRÜKOĞLU, Çocuk Ruh Sağlığı) 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda çocukluk çağında ve her yaşta görülen 

enfeksiyon hastalıklarına özgü bakım yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ruh sağlığı yerinde olan  kişilerin 

özelliklerini sıralayınız. 

 Ruh sağlığı yerinde olan  kişilerin 

özelliklerini sınıfta arkadaşlarınızla 

tartışınız. 

 Ruh sağlığını etkileyen kişisel 

faktörleri ayırt ediniz. 

 Ruh sağlığını etkileyen kişisel faktörleri 

farklı kaynaklardan araştırabilirsiniz. 

  Ruh sağlığını etkileyen çevresel 

faktörleri ayırt ediniz. 

 Ruh sağlığını etkileyen çevresel  faktörleri  

yazarak tekrarlayınız. 

 Ruh sağlığını birincil koruma 

ilkelerini sıralayınız. 

 Ruh sağlığını birincil koruma ilkelerini 

yazarak tekrarlayınız. 

 Ruh sağlığını koruma ilkelerini 

birbirinden ayırt ediniz. 

 Ruh sağlığını koruma ilkelerini farklı 

kaynaklardan araştırınız. 

 Ruhsal bozukluklarda uygulanan 

tedavi yöntemlerini birbirinden ayırt 

ediniz. 

 Ruhsal bozukluklarda uygulanan tedavi 

yöntemlerini sağlık kuruşlarına giderek 

araştırabilirsiniz. 

 Ruhsal hastalıklarda hasta bakım 

ilkelerini sıralayınız. 

 Ruhsal hastalıklarda hasta bakım İlkelerini 

yazarak tekrarlayınız. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ruh sağlığı yerinde olan  kişilerin özelliklerini sıralayabildiniz 

mi? 
  

2. Ruh sağlığını etkileyen kişisel faktörleri ayırt edebildimi?   

3. Ruh sağlığını etkileyen çevresel faktörleri ayırt edebildiniz mi?   

4. Ruh sağlığını birincil koruma ilkelerini sıralayabildiniz mi?   

5. Ruh sağlığını koruma ilkelerini birbirinden ayırt edebildiniz 

mi? 
  

6. Ruhsal bozukluklarda uygulanan tedavi yöntemlerini 

birbirinden ayırt edebildiniz mi? 
  

7. Ruhsal Hastalıklarda Hasta Bakım İlkelerini sıralayabildiniz 

mi? 
  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme ”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Kişinin kendisi ve diğer insanlarla uyum ve denge içinde olması aşağıdakilerden 

hangisinin karşılığıdır? 

A) Ruh sağlığı  

B) Beden sağlığı 

C) Klinik yaklaşım 

D) Psikoanaliz yaklaşım 

E) Psikofizyolojik yaklaşım 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, ruh  sağlığını etkileyen kişisel faktörlerdendir? 

A) Yaş  

B) Cinsiyet 

C) Kişisel alışkanlıklar  

D) Mesleki ve medeni durum  

E) Hepsi  

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, ruh  sağlığını etkileyen  çevresel faktörlerden 

değildir?  

A) Aile  

B) Sosyal, kültürel ve ekonomik durumlar  

C) Özel zorlayıcı durumlar  

D) Beden sağlığı 

E) Göçler savaşlar 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi,ruh sağlığını birincil koruma ilkelerindendir? 

A) Tanı konmuş hasta ve yakınlarının eğitimi  

B) İlaç kullanımının takibi  

C) Klinikte yatan hastanın bakım ve tedavisinin sağlanması 

D) Ruhsal sorunlarda uygulanan tedavi yöntemleri hakkında bilgi vermek 

E) Çocuk ruh sağlığını korumak, sağlıklı nesiller ve toplum oluşturmak 

amacıyla çocuk ruh sağlığı ve gelişimiyle ilgili aileye (anne baba eğitimi ) 

eğitim vermek 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi ruhsal hastalıklarda hasta bakım ilkelerinden değildir? 
A) Empatik  tutum sergilenmelidir  

B) Kavrayıcı, destekleyici, insan insana iletişim kurulmalıdır 

C) Temel güven duygusu verilmeli, esnek olunmalıdır 

D) Hastalara ilaçları verilmelidir 

E) Aşırı koruyucu ya da sakınma davranışından kaçınılmalıdır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangi yaklaşım insanda sağlıklı ve güçlü bir ego yapısı olması 

gerektiğini savunur? 

A) İstatistiksel yaklaşım  

B) Psikodinamik yaklaşım 

C) Klinik yaklaşım 

D) Psikoanaliz yaklaşım 

E) Psikofizyolojik yaklaşım 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, ruh sağlığı yerinde olan normal insanda bulunan özellik 

değildir? 
A) Başka insanlarla yakınlaşır ve yakın ilişki kurar 

B) Özerlik duygusuyla seçim yapabilir 

C) Girişim duygusu gelişmiştir 

D) Benlik bütünlüğüne sahiptir 

E) Süperegosu her zaman baskındır.  

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, duygu-durumda görülen belirtidir? 

A) Apati 

B) Amnezi 

C) Neolizm 

D) Ekolali 

E) Mutizm 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, hipokondriyazisi tanımlar? 

A) Dış gerçekliklere, hastanın kültürel geçmişine aykırı olan ve aksine ikna 

edilemeyen yanlış düşünce 

B) Bazı duygulardan ve uyaranlardan patolojik olarak korku duyulması 

C) Kişinin birtakım hareketleri yapmak için kendisini zorlayan düşünce 

D) Kişinin gerçek bir hastalığı olmadığı hâlde hasta olduğuna inanması 

E) Hastanın bir düşünceden diğerine çok hızlı geçmesi 
 

5. İleri derecede dürtüsellik gösteren davranışların görüldüğü kişilik bozukluğu 

hangisidir? 

A) Antisosyal kişilik bozukluğu  

B) Borderline (sınırda) kişilik bozukluğu 

C) Narsisistik kişilik bozukluğu 

D) Şizotipal kişilik bozukluğu  

E) Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdakilerden hangisi anksiyete bozukluğu değildir? 

A) Kişinin ellerini kirli hissedip sürekli yıkaması 

B) Asansöre binen kişinin nefes alamaması ve boğuluyormuş gibi hissetmesi 

C) Kişinin kendisine doğru gelen köpekten hızla uzaklaşması 

D) Kişinin karanlık, ıssız yerlerden geçmemesi 

E) Başaramayacağını düşündüğü derse daha çok çalışması 

 

7. Kişide temas ile bulaşacağı veya kirleneceği düşüncesinin aşırı şekilde bulunması 

hangi obsesif  bozukluğu tanımlar? 

A) Kuşku obsesyonları 

B) Agresif dürtüler 

C) Cinsel dürtüler 

D) Simetri obsesyonları 

E) Kontaminasyon obsesyonları 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi posttravmatik stres bozukluğu belirtisi değildir? 

A) Çocuğunun başına kötü bir şey geleceği korkusu ve endişesini yaşama 

B) Yaşanan olayın sürekli rüyada görülmesi 

C) Uykuya dalma ve sürdürmede güçlük 

D) Olay sonrası aşırı öfke patlamaları yaşama 

E) Olayı çağrıştıran konuları konuşmaktan kaçınma  

 

9. Aşağıdakilerden hangisi somatoform bozukluktur? 

A) Post travmatik stres bozukluğu 

B) Fobik bozukluk 

C) Ağrı bozukluğu  
D) Obsesif-kompulsif bozukluk 

E) Yaygın anksiyete bozukluğu  
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

CÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 C 

4 E 

5 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 E 

2 D 

3 C 

4 A 

5 B 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 E 

3 D 

4 E 

5 D 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 E 

3 A 

4 D 

5 B 

6 A 

7 E 

8 A 

9 C 

CEVAP ANAHTARLARI 
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