
Sosyal Anksiyete Bozukluğu'nda Çocukluk 
Çağı Travmaları ve Çocukluktaki Ebeveyn 
Tutumunun Değerlendirilmesi 

Dr. Çağrı YÜKSEL 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Raşit TÜKEL 

istanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 
Tıpta uzmanlık tezi 

2012 



Sosyal Anksiyete Bozukluğu'nda Çocukluk 
Çağı Travmaları ve Çocukluktaki Ebeveyn 
Tutumunun Değerlendirilmesi 

1 
/ 

1 .. 

Dr. Çağrı YUKSEL 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Raşit TÜKEL 

-----------· istanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri AD ~ 
1 k . . .. 1l • '. ~ . , , ·~~ uok n. B~ k. Tıpta uzman ı tezı ı. U. l\.t" •,t~)ı. ··' 

2012 ---- -· , .. --
-. \. • QL ~8' 

n~ ın. ' ~; t \.AJ"" . ., .J. 

Sıra~~~-\---, 



1 



Teşekkür 

Tezin en zor kısmı bu 'teşekkür' bölümüymüş meğer. 

Öncelikle bu çalışmaya katılan ve yaşantıianna dair bilgileri paylaşan kişilere, 

Tez çalışmam ve daha önemlisi uzmanlık eğitimim boyunca destekleyen ve yol gösteren, eğitimimde 

bilgisinden, klinik becerisinden çok yararlandığım ve bir öğretim üyesi olarak kişiliğiyle örnek olan Prof. 

Dr. Raşit Tükel'e, 

Bu tez aynı zamanda bitirmek anlamına da geldiği için biraz da bu sona gelene kadar beraber olduğum 

diğer kişilerden bahsedecek olursa m: 

ilk yazımı yazmama vesile olan, uzmanlık eğitim im boyunca desteğini, inancını ve yakınlığını hissettiğim 
ve bu işi, bu kliniği sevmeme neden olan en önemli kişilerden biri olan Prof. Dr. Alp Üçok'a, 

Özellikle meslek hayatım boyunca yararlanacağımı düşündüğüm tecrübeler edinmeme ön ayak olduğu 
için her zaman şükran duyduğum Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu'na 

Sıcaklığı ve farklılığıyla ve azıcık oyunbaz olmanın hiç de fena birşey olmadığını göstermesiyle bir tane 

olan Arşo Hoca'ma, 

Kendileriyle beraber çalışmış olmaktan onur duyduğum ve mezun olduğum kliniği gururla hatırlamarnın 

nedeni olacak olan tüm öğretim üyelerine, 

Servistezamanında yol arkadaşiiğı yaptığımız, şimdilerde ise servise hevesle çıkmarnın nedeni olan, orayı 

biraz da ev gibi hissettiren hemşire ve personel arkadaşlarıma, 

işi de günü de daha kolay, keyifli hale getiren sekreter arkadaşlarıma, 

Hem güvenli hem de keyifli mesailer, nöbetler geçirmemizi sağlayan güvenlik görevlisi arkadaşlarıma, 

özellikle emektarımız Ali'ye, 

iş arkadaşlarım ama önce arkadaşlarım, asistan odasını bizim 'asistan odası' yapan, isimleri yazılı olarak 

bende kalsın diye hepsini yazacağım önce devrelerim Zerrin, Seda, Cavid, gidenler Ömer, Mine, Cem, 

ilker, Neşe, Banu, kalanlar Berna, Nalan, Zeynep, Evrim, Atike, Selahattin, Meliha, ilker, Amber, Gülzade, 

Bilge ve Ceylan'a, 

Son olarak, her konuda yanımda olan aileme, 

Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. 

2 



İçindekiler 

Özet ...................................................................................................................................................................... 6 

ingilizce Özet ........................................................................................................................................................ 7 

ı. Genel Bilgiler .................................................................................................................................................... 8 

l.A. Tanım ve Semptomatoloji ...................................................................................................................... 8 

ı .B. Başlangıç, Doğal Seyir ve Eşlik Eden Bozukluklar ............................................................................ ı o 

ı .C. Tarih çe ................................................................................................................................................... ı ı 

ı .D. Epidemiyoloji ........................................................................................................................................ ı3 

ı .E. Etiyoloji .................................................................................................................................................. ı4 

i) Genetik Faktörler ............................................................................................................................. ıs 

ii) Mizaç ................................................................................................................................................. ı6 

iii) Koşullayıcı Olaylar ........................................................................................................................... ı8 

iv) Çocukluk Çağı Travmalan .................................................................................................................. ıg 

Tanım ......................................................................................................................................................... ı9 

Çocukluk Çağı Travmaları ve Erişkinlikte Psikopatoloji ....................................................................... 20 

Çocukluk Çağı Travmaları ve Sosyal Anksiyete Bozukluğu ................................................................. 22 

v) Ebeveyn Tutumuyla İlgili Faktörler .................................................................................................... 24 

2. Amaç ............................................................................................................................................................... 26 

3. Materyaller ve Metodlar ............................................................................................................................... 26 

3.A. Ömeklem ............................................................................................................................................... 26 

3.B. Klinik Değerlendirme ve Veri Toplama Araçlan ............................................................................... 28 

3.C. İstatistiksel Değerlendirme ................................................................................................................... 30 

4. Bulgular .......................................................................................................................................................... 30 

3 



4.A. Sosyodemografik ve Klinik Özellikler ................................................................................................ 30 

4.B. Çocukluk Çağı Yaşantıları .................................................................................................................... 32 

Çocukluk Çağı Travmaları ....................................................................................................................... 32 

Ebeveynin Tutumu .................................................................................................................................... 33 

Cinsiyetler arası farklılıklar ...................................................................................................................... 34 

4.C. Klinik Şiddetle Korelasyon ................................................................................................................... 35 

4.D.SAB 'nin yordayıcılan ............................................................................................................................ 36 

S. Tartışma ......................................................................................................................................................... 37 

5.A. Çocukluk Çağı Travmalarının Sıklığı .................................................................................................. 37 

5.B. Ebeveynin Tutumu ................................................................................................................................ 39 

5.C. Kısıtlılıklar ............................................................................................................................................. 41 

6. Sonuç .............................................................................................................................................................. 42 

Referanslar ......................................................................................................................................................... 43 

4 



Ta blo Li s tes i 

Tablo 1: Örneklemin sosyodemografik özellikleri ve gruplar arası karşılaştırma ........................................ 31 

Tablo 2: Hasta grubunun klinik özellikleri ...................................................................................................... 31 

Tablo 3 Örneklemin çocukluk çağı travma alt gruplarının sıklıklarının karşılaştırılması ............................ 32 

Tablo 4 Ebeveyn tutumunun gruplar arasında karşılaştırılması ..................................................................... 33 

Tablo 5 Tüm örneklernde kadın ve erkeklerin çocukluk çağı yaşantılarının karşılaştırılması ..................... 34 

s 



Özet 

Sosyal anksiyete bozukluğu (SAB) yaygın, kişilerin sosyal ilişkilerini ve mesleki 

işlevselliklerini ciddi şekilde etkileyebilen ve genellikle kronik seyreden bir bozukluktur. Son 

yıllarda SAB ile araştırmaların sayısı artmış olsa da öncülleriyle ilgili bilgiler hala kısıtlıdır. 

Başlangıcının erken yaşlarda olması ve semptomatolojisinin kişiler arası ilişkilerde kaygıyı 

içermesi nedeniyle çocukluk çağındaki kişiler arası deneyimlerin patogenezinde rol 

oynayabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada SAB tanısı bulunan erişkinlerde çocukluk çağı 

travmalarının sıklığının ve çocukluk çağında karşılaşılan ebeveyn tutumunun araştırılması ve 

kontrollerle karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Ayaktan tedavi için başvuran ve SAB tanısı konulan 36 erişkin ve 42 sağlıklı kontrol 

Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği (ÇTÖ) ve Ebeveyne Bağlanma Ölçeği (EBÖ) kullanılarak 

değerlendirildi. SAB tanısı bulunan kişiler sağlıklı kontrollere oranla çocukluk çağlannda daha 

sık duygusal ihmal ve istismar deneyimleri olduğunu bildirdiler. Yine SAB tanılı bireyler her iki 

ebeveynini çocukluklarında daha az ilgili kişiler olarak hatırlıyorlardı. 

Çalışmamız çocukluk çağı travmatik deneyimlerinin ve ebeveynlerle ilişkilerin SAB 'li 

bireylerde değerlendirme ve tedavi süreçlerinde ele alınmasının önemini vurgulamaktadır. 

Araştınnamızda Batı literatüründen farklı olarak SAB' li bireylerin ebeveynlerini aşırı kontrolcü 

kişiler olarak anımsamaması bu konuda daha fazla kültürler arası araştırmaya ihtiyaç olduğunu 

göstermektedir. 
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Abstract 

Social anxiety disorder (SAD) is a prevalent disorder which usually displays a chronic 

course and has serious negative effects on the social relations and functionality of affected 

individuals. Despite the increasing number of studies in the recent years, our knowledge about 

the preceding factors for this disorder is stili limited. Having an onset at the early ages and 

in terpersonal anxiety in the center of i ts symptomatology, it is suggested that childhood 

experiences may be important factors in the pathogenesis of SAD. This study seeks to examine 

the frequency of childhood traumatic experiences and the perceived parental attitudes in 

individuals with SAD and compare these factors with healthy controls. 

36 adults admitted to outpatient psychiatric clinics and diagnosed as SAD and 42 healthy 

controls were evaluated using Childhood Trauma Questionnaire (CTQ-28) and Parental Bonding 

Instrument (PBI). Individuals with SAD diagnosis reported more frequent emotional neglect and 

emotional abuse experiences than controls. Individuals with SAD diagnosis also reported their 

parents as less caring in their childhood in comparison to controls. 

Our results signify the importance of long neglected childhood emotional neglect and 

abuse and relations w ith parents in the evaluation and treatment of people with SAD. The 

divergence of our results from the westem literature for the perceived parental overprotection in 

SAD indicates the need for further studies in cross-cultural settings. 
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1. Genel Bilgiler 

LA. 'l'anun ve SeınptoınatoJoji 

Sosyal anksiyete bozukluğu (SAB), 'kişilerin, aşina olmadıklan insanlarla ya da başkalan 

tarafından olası irdelenmeyle karşılaştıkları bir ya da birden fazla sosyal ya da performans 

durumundan belirgin ve ısrarlı şekilde korku du ymalari' ile karakterizedir (DSM-IV-TR 2000) 

Kişiler başkalarıyla etkileşirnde bulunmalarını gerektiren ya da bir eylemi başkalarının 

yanında gerçekleştirmeleri gereken durumlarda kaygı yaşarlar ve bu durumlardan kaçınırlar. 

Hata yaptıklan için ya da el titremesi, ses titremesi, yüz kızarması, terleme gibi somatik 

değişikliklerin farkedilmesi sonucu başkalannın kendilerini kaygılı, zayıf, sıkıcı ya da yetersiz 

bulabileceğinden endişe ederler. Bunun sonucu olarak topluluk önünde konuşmak ya da 

performans sergilemek, fikirlerini ifade etmek, yabancılada tanışmak, toplu aktivitelere 

katılmak, karşı cinsle ilişki kurmak, başkalannın yanında yemek-içmek gibi sosyal durumlarda 

kaygı duyarlar ve bu tür durumlardan kaçınabilirler. Bu tür sosyal durumların olacağı beklentisi 

de beklenti anksiyetesine yol açabilir. Kişiler korkularının aşın olduğunun farkındadırlar. 

SAB için DSM-IV tanı ölçütleri: 

A. Tanımadık insanlarla karşılaştığı ya da başkalannın gözünün üzerinde olabileceği, 

bir ya da birden fazla toplumsal ya da bir eylemi gerçekleştirdiği durumdan belirgin 

ve sürekli bir korku duyma. Kişi, küçük duruma düşeceği ya da utanç duyacağı bir 

biçimde davranacağından korkar (ya da anksiyete belirtileri gösterir). Not: 

Çocuklarda, tanıdık kişilerleyaşına uygun toplumsal ilişkilere girebilme becerisi 

olmalıve anksiyete, sadece erişkinblerle olan etkileşimlerinde değil, yaşıtlarıyla 

karşılaştığı ortamlarda da ortaya çıkmahdır. 

8 



B. Korkulan toplumsal durumla karşılaşma hemen herzaman anksiyete doğurur. Bu da 

duruma bağlı ya da durumsal olarak yatkınlık gösterilen bir panik atağı biçimini 

alabilir. Not: Çocuklarda anksiyete, ağlama, huysuzluk gösterme, donakalma ya da 

tanıdık olmayan insanların olduğu toplumsal durumlardan uzak durma olarak 

dışavurulabilir. 

C. Kişi, korkusunun aşırı veya anlamsız olduğunu bilir. Not: Çocuklarda bu özellik 

olmayabilir. 

D. Korkulan toplumsal ya da bir eylemin gerçekleştirildiği durumlardan kaçınılır ya da 

yoğun anksiyete ya da sıkıntıyla buna katlanılır. 

E. Korkulan toplumsal veya performans durumlarında kaçı nma, kaygılı beklenti ya da 

sıkıntı kişinin olağan günlük işlerini, mesleki (ya da eğitimle ilgili) işlevselliğini, 

toplumsal etkinliklerini ya da veya ilişkilerini bozar ya da fobi olacağına ilişkin 

belirgin bir sıkıntı vardır. 

F. 18 yaşın altındaki kişilerde süresi en az altı aydır. 

G. Korku ya da kaçınma bir maddenin (örneğin kötüye kullanılabilen bir ilaç, tedavi 

amaçlı kullanılabilen bir ilaç) ya da genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik 

etkilerine bağlı değildir ve başka bir mental bozuklukla daha iyi açıklanamaz 

(Örneğin, agorafobi ile birlikte ya da olmadan panik bozukluğu, ayrılma anksiyetesi 

bozukluğu, vücut dismorfik bozukluğu, yaygın bir gelişimsel bozukluk ya da şizoid 

kişilik bozukluğu). 

H. Genel bir tıbbi durnın ya da başka bir mental bozukluk varsa bileAtanı ölçütünde 

sözü edilen korku bununla ilişkisizdir, örneğin korku, kekemelik, parkinson 

hastalığındaki titreme ya da anoreksiya nervoza ya da bulimia nervozadaki yemek 

yeme davranışı ile ilişkili değildir.. 

V arsa belirtiniz: 

Yaygın: Korkular çoğu toplumsal durumu kapsıyorsa (örn. söyleşmeyi başlatma ve 
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sürdürme, küçük topluluklara katılma, karşı cins ile randevuya çıkma, otorite 

figürleriyle konuşma, partilere katılma). Not: Çekingen kişilik bozukluğu ek tanısı 

koymayı da düşününüz. 

LB. Başlangıç, Doğal St>~'ir ve Eşlik Eden Bozulduklar 

Geriye dönük bildirimiere dayanan çalışmalarda SAB 'nin başlangıç yaşı, genelde erken 

ve geçergenlik dönemindedir (Hudson ve Rapee 2000; Chavira ve Stein 2005). Bunun yanında 

başlangıç yaşının erken erişkinlikte ya da ergenlik öncesi dönemde, örneğin 7-8 yaşlannda 

olduğunu bildiren çalışmalar da bulunmaktadır. Erken başlangıç yaşının daha şiddetli 

semptomlar ve yaygın tiple ilgili olabileceğine dair kanıtlar olsa da, bu konudaki çalışmalann 

sonuçlan nihai değildir (Chavira ve Stein 2005). 

Klinik çalışmalarda SAB 'nin ortalama süresi 19-21 yıl, toplum çalışmalannda ise 19-25 

yıl olarak bulunmuştur (Chavira ve Stein 2005; Brook ve Schmidt 2008). Uzunlamasına izlem 

çalışmalan çocukluk çağındaki SAB 'nin erişkinlikte de devam ettiğini göstermektedir (Wittchen 

ve ark. 1998). Bu veriler SAB 'nin ergenlikte ya da genç erişkinlikteki geçici bir durum 

olmadığını göstermektedir. SAB tedavi edilmediğinde kronik, aralarda remisyonlann olmadığı 

bir seyir izlemektedir ve psikiyatrik bozuklukların eşlik etme riski de artmaktadır (Essau ve ark. 

2002; Knappe ve ark. 2010). 

Doğal seyrinde SAB kişileri kronik sıkıntı ve işlevsellikte azalmayla karşı karşıya 

bırakabilir. Bu kişiler okul ve iş dahil sosyal durum ve aktivitelerden kaçınabilir, kaçınmasalar 

dahi daha az katılabilirler. Bunlardan dolayı kişiler yalnızlaşma, beklenenden daha düşük eğitim, 

düşük iş performansı, iş bulabilmede güçlük gibi sorunlar yaşayabilir ve neticede mali 

bağımlılık, düşük sosyoekonomik seviye ve zayıf sosyal bağlarla karşı karşıya kalabilirler 

(Brook ve Schmidt 2008; Knappe, Beesdo-Baum ve ark. 2010). 
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Tüm bunlara rağmen çeşiti ülkelerde yapılan çalışmalarda, SAB 'nin anksiyete 

bozuklukları arasında en düşük tedavi edilme oranına sahip olduğu görülmektedir (lssakidis ve 

Andrews 2002; Patel ve ark. 2002; Ormel ve ark. 2008; Knappe, Beesdo-Baum ve ark. 20ıO). 

Bireylerin %20 sinden daha azı yardım arayışında bulunmaktadır (Fehm ve ark. 2005; Ormel, 

Petukhova ve ark. 2008; Knappe, Beesdo-Baum ve ark. 2010). Bu durumun olası sebepleri 

kişilerin bunu bir psikiyatrik sorun olarak algılamamaları, sorunlarını paylaşmaktan utanç 

duymaları, klinisyenlerin bu sorunla ilgili yeterli sorgulama yapmamaları, bu soruna sahip 

kişilerin mali zorluklar içerisinde olması ve/veya nereye başvuracaktarım bilmemeleridir. 

Eşlik eden bozukluklar SAB ile ilişkili önemli sorunlardan biridir. Çalışmalar SAB 'nin 

yaşam boyu eştanısının %69-81 arasında olduğunu göstermektedir (Wittchen ve Fehm 2003). 

SAB ile ilişkili en yaygın bozukluklar major depresyon, diğer anksiyete bozuklukları (agorafobi 

ve yaygın anksiyete bozukluğu) ve madde kötüye kullanımı ile ilgili bozukluklardır (Essau ve 

ark. ı 999; Wittchen ve ark. ı 999; Stein ve ark. 2001 ). Bunların yanı sıra SAB intihar 

düşüncelerinde artış, özgül fobiler, somatizasyon bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, distimi 

ve hipolar bozukluklada ilişkili bulunmuştur (Hi dal go ve ark. 200 ı). Genellikle SAB eş tanılı 

durumdan once başlamaktadır (Furmark 2002). Eştanının yaygın tiple daha yakından ilgili 

olduğunu bildiren çalışmalar da bulunmaktadır (Stein 2006). 

l.C. Ta rilu;e 

Sosyal fobi, DSM-1 ve DSM-II'de diğer fobilerle beraber gruplandırılmıştır. İlk defa ayrı 

bir tanı olarak DSM-III'de yer aldı. DSM-III'de fobiler ve anksiyete ayrı bozukluklar olarak 

tanımiamyordu ve SAB bir fo bi olarak ele alınmış ve 'sosyal fo bi' ismiyle tanımlanmıştı. Ayrıca 

son halinden farklı olarak tanımın içeriğinde bulunan 'kişilerin genelde yalnızca bir sosyal 

fobileri bulunur' ifadesiyle korkulan durumlar sayıca sınırlandırılıyor ve bu durumlar 'topluluk 
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içinde konuşmak ve peifornıans göstermek, umumi tuva/etleri kullanmak, topluluk içinde yemek 

yemek ya da yazmak' örnekleriyle yalnızca özgül performans durumlaoyla sınırlandınlıyordu. 

Bunlardan dolayı daha yaygın korku ve kaçınmaları olan kişilere sosyal fobi tanısı konamıyor, 

bunun yerine yine ilk kez DSM-III'de yer alan ve sosyal fobiyi dışlayan 'kaçıngan kişilik 

bozukluğu (KKB)' tanısı konuluyordu. DSM-111-R'de ise 'yaygın' alt tipi eklendi ve KKB bir 

dışlama ölçütü olmaktan çıkarıldı, böylece sosyal fobi tanısı çok sayıda durumda kaygı 

yaşayanlan da kapsadı. 

DSM-N ile birlikte daha ileri değişiklikler yapıldı. 'Sosyal fo bi' isimlendirmesi sınırlı 

durumlarda(n) kaçınmanın olmasıyla karakterize olan özgül fobilerle benzerliği çağrıştırıyordu. 

Halbuki SAB olan bireyler sıklıkla yaygın sosyal durumlarda kaygı yaşıyor, farklı nedenlerden 

kaygı duyuyor (örn. kızarmak, hata yapmak, sıkıcı olmak) ve her zaman açık bir biçimde 

kaçınmıyorlardı (Bogels ve ark. 2010). Bundan dolayı 'sosyal fobi' ismi 'sosyal anksiyete 

bozukluğu' olarak değiştirildi. Kişilerin neden reddedilmekten korktuklarıyla ilgili detaylar 

verildi: 'Sosyal fobisi olan bireyler başkalarının kendilerini endişeli, zayıf, deli veya aptal olarak 

yargılayacaklarından korkarlar'. Aynca anksiyete semptomlarının görülmesi korkusundan da 

bahsedildi. Anksiyete semptomları daha açık bir şekilde tanımlandı. Şiddetli durumlarda 

anksiyete semptomlannın panik atağı halini alabileceği ve anksiyete semptomlarından 

kızannanın sosyal fobiye daha özgül olabileceği belirtildi. Yeni ölçütlere göre aynca 

yetişkinlerde ve ergenlerde kaygı ve kaçınmanın aşırı ya da gerçek dışı olarak algılanması 

gerekiyordu ve 18 yaş altındaki kişilerde tanı için sürenin en az 6 ay olması gerekiyordu. 
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l.D. Epideıniyolnji 

DSM-III'de sosyal fobinin bağımsız bir tanı olarak yer almasından sonra SAB ile ilgili 

ilk toplumsal tarama çalışmalan yapılmıştır. İlki olan Epidemiological Catchment Area (ECA) 

ABD'de yapılan çok merkezli bir çalışmadır ve erişkinlerdeki psikiyatrik sorunlann sıklığı 

(incidence) ve yaygın lı ğı (prevalence) değerlendirmektedir. SAB 'nin yaşam boyu yaygın lı ğı 

%2.4, kadınlarda ve erkeklerde yaygınlığı sırasıyla %3. ı ve %2.0 bulunmuştur (Furmark 2002). 

Benzer rakamlar Yeni Zelanda (Wells ve ark. 1989) ve Avrupa'da (Wittchen ve ark. ı 992) aynı 

ölçütlerle yapılan çalışmalarda da bulunmuş, Asya'da ise Kore ve Tayvan'da daha düşük bir 

yaygınlık bildirilmiştir (Hwu ve ark. 1989; Lee ve ark. 1990). İkinci dalga çalışmalarda DSM

III-R ölçütleri kullanılmıştır. National Comorbidity Survey (NCS) çalışmasında ABD'de 48 

eyalette 15-54 yaş arasındaki 8098 kişiyle yüzyüze görüşmelerle tarama yapılmıştır. SAB,% 13.3 

gibi yüksek bir oranla en yaygın anksiyete bozukluğu ve major depresyon ve alkol 

bağımlılığından sonra en sık görülen psikiyatrik durum olarak bulunmuştur (Kessler ve ark. 

ı 994). Bu örneklernde de kadınlardaki yaygınlığın erkeklerden yine daha yüksek olduğu 

görülmüştür(% ı 5.5 ve %ı 1. ı). Stein 'ın (1994) Kanada' da yaptığı toplum taramasında 

katılımcıların %6 ı 'i 7 sosyal durumun en az birinde başkalanndan daha kaygılı olduklarını 

bildirmişlerdir (Stein ve ark. ı 994 ). Paris'te yapılan, birinci basamak sağlık kuruluşlarına 

başvuran kişilerdeki psikolojik sorunların tarandığı bir çalışmada sosyal fobinin ı aylık 

yaygınlık %4.9 olarak bulunmuş ve bu kişilerin çağuna birinci basamak sağlık hizmeti 

kuruluşlarında tanı konulmadığı ve tedavi verilmediği görülmüştür (Weiller ve ark. 1996). DSM

IV ile yapılan daha yakın tarihli toplum tarama çalışmalannda SAB yaygınlığı Kanada' da %1 O, 

İsviçre' de % 15 'den daha yüksek bulunmuştur (Stein ve ark. 1996; Furmark ve ark. 1999 ). 

Sosyodemografik özellikler incelendiğinde SAB 'li bireylerin genellikle evlenmemiş, 

düşük eğitim düzeyli, düşük gelir düzeyli ve sosyal destekten yoksun olduklan görülmüştür 

(Schneier ve ark. 1 992; Magee ve ark. 1996; Offord ve ark. 1996; Furmark, Tillfors ve ark. 1999; 

Furmark 2002). En kuvvetli veri SAB 'nin kadınlarda daha yaygın olduğudur. Oran yaklaşık 
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3:2'dir. Yine de erkeklerin bu konuda kadınlardan daha sık yardım arayışında olduğu 

görülmüştür (Weinstock 1999). B u erkekler için SAB 'nin işlevsellik üzerindeki etkisinin daha 

şiddetli olmasıyla açıklanabilir. Bazı çalışmalarda, SAB 'nin genç nüfus ta, ileri yaştakilere oranla 

daha yaygın olduğu görülmüştür (Heimberg ve ark. 2000). Bunun bir kohort farkı mı olduğu, 

yoksa SAB ile ilgili yakınmalann geriye dönük olarak hatırlanınasındaki güçlükten mi 

kaynaklandığı açık değildir (Furmark 2002). 

ı .E. Eti)· ol oj i 

SAB ile ilgili geniş bir araştırma literatürü olmasına rağmen etiyolojisiyle ilgili hala az 

şey bilinmektedir. Yine de aralarında örtüşmeler de içeren çeşitli faktörler SAB 'nin gelişimi ve 

seyriyle ilişkilendirilmiştir (Hudson ve Rapee 2000; Kashdan ve Herbert 2001; Ollendick ve 

Hirshfeld-Becker 2002; Rapee ve Spence 2004; Knappe, Beesdo-Baum ve ark. 2010). Bu 

faktörlerin ortak özelliği nedensellikleriyle ilgili bilgimizin kısıtlı olmasıdır. SAB muhtemelen 

farklı risk faktörlerinin öncül olduğu çeşitli gelişimsel süreçler sonrasında ortaya çıkmakta ve bu 

risk faktörleri de yalnızca SAB' ye değil başka psikopatolojilere de zemin hazırlayabilmektedir. 

SAB 'nin gelişiminde bu risk faktörlerinin doğrusal bir etkide bulunmaktan ziyade birbirleriyle 

etkileşerek hastalığa zemin hazırladıkları ve bu risk faktörlerinin yine de SAB gelişimi için 

yeterli olmayabileceği düşünülmektedir (Ollendick ve Hirshfeld-Becker 2002). Bu bölümde, bu 

risk faktörlerinden genetik faktörler, mizaç, koşullayıcı olaylar, çocukluk çağı travmalan ve 

ebeveyn ilişkilerinin rolü gözden geçirilecektir. 
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SAB 'nin genetik geçişinin olabileceğiyle ilgili bulgular farklı metodolojilerle yapılan 

çalışmalardan elde edilmiştir. Erken dönemdeki çalışmalar sosyal fobi tanısı konulan erişkinterin 

yakın akrabalarında sosyal fo bi tanısının kontrollere göre, bazı çalışmalarda ı O katına varan 

oranlarda, daha sık olduğunu gösterdi (Reich ve Yates 1988; Fyer ı 993; Fyer ve ark. 1995; 

Mannuzza ve ark. 1995; Ollendick ve Hirshfeld-Becker 2002). Ayrıca iki çalışmada yaygın alt 

tipin ailesel geçişinin daha kuvvetli olduğu yönünde bulgular ortaya çıktı (Mannuzza, Schneier 

ve ark. 1995; Stein ve ark. 1998). Sonraki yıllarda yapılan çalışmalarda bu bulguları 

destekleyecek şekilde, SAB olan çocukların ebeveynlerinde de SAB olması ihtimali yaşttiarına 

göre ve SAB olan ebeveynterin çocuklarında da SAB gelişimi riski kontrollere göre daha yüksek 

bulundu (Mancini ve ark. 1996; Lieb ve ark. 2000). Sadece kadınlardan oluşan geniş ömeklemli 

bir ikiz çalışmasında, monozigot ve dizigot ikizler için DSM-III SAB tanısında uyumluluk 

sırasıyla% 24.4 ve% 15.3, kahtabilirlik (heritability) %30 olarak hesaplandı (Kendler ve ark. 

1992). Daha sonra aynı ekibin 8 yıl arayla elde edilen iki bildirime dayanan araştırmasından elde 

edilen kahtılabilirlik %50 olarak bulundu. (Kendler ve ark. 1999). İkiz çalışmalarını derleyen bir 

meta-analizde SAB 'nin kalıtılabilirliği %65 bulun sa da (Beatty 2002), bazı yazarlar bu oranın 

%40-50 civarında olduğunu öne sürmektedirler (Ollendick ve Hirshfeld-Becker 2002; Rapee ve 

Spence 2004). 

Genetik geçişle ilgili tüm bu kanıtiara rağmen genetik olarak aktarılan özelliklerin 

özgüllüğü tartışmalıdır (Ollendick ve Hirshfeld-Becker 2002; Knappe, Beesdo-Baum ve ark. 

2010). Örneğin, ebeveynde SAB varlığı çocukta SAB dışındaki çeşitli anksiyete bozuklukları 

için de risk oluşturmaktadır (Mancini, van Arneringen ve ark. 1996). Bunun yanında 

ebeveyndeki SAB dışındaki diğer anksiyete bozuklukları, majör depresyon ve alkolizm de 

çocukta SAB riskini artırmaktadır (Horwath ve ark. 1995; Li eb, Wittchen ve ark. 2000; Nelson 

ve ark. 2000; Biederman ve ark. 2001; Ollendick ve Hirshfeld-Becker 2002). Bu bulgular SAB 

patogenezine katkıda bulunduğu öne sürülen genetik materyalin, SAB 'ye özgü olmaktan çok, 
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anksiyeteye yatkınhğı artırabilen daha geniş özelliklerle ilişkili olabileceği şeklinde 

yorumlanmaktadır (Ollendick ve Hirshfeld-Becker 2002; Rapee ve Spence 2004). 

Bunlara ek olarak kahtılabilirlik oranlanyla ilgili bulgular da tartışmalıdır (Knappe, 

Beesdo-Baum ve ark. 2010). SAB'de ailesel kümelenmenin genetik faktörlere mi yoksa çevresel 

faktörlere mi bağlı olduğunu ayırt edebilecek evlat edinme çalışmalan hala bulunmamaktadır. 

Kendler'in ikiz çalışmalarıyla ilgili bulgulan her zaman tekrarlanamamıştır. Kahtılabilirlik 

tahminleri monozigot ikizterin daha sık olarak aynı çevresel ortamı paylaşmalan nedeniyle suni 

olarak şişirilmiş olabilir (Knappe, Beesdo-Baum ve ark. 201 0). Bu bulgular ışığında SAB 'nin 

patogenezinde genetik katkının mütevazi olduğunu savunan yazarlar vardır (Knappe, Beesdo

Baum ve ark. 201 0). SAB 'yle ilgili genetik ve nörobiyolojik bulgulan derleyen Stravynski 

biyomedikal yaklaşımın SAB patogenezine dair biyolojik tezlerle ilgili yeterli kanıt bulamadığım 

belirtmektedir (Stravynski 2007). Bunun sebebi şimdilik aşılamamış metodolajik yetersizlikler 

olabilir. Stravynski 'ye göre bir diğer alternatif de SAB etiyolojisinde bir beyin an o malisi ya da 

defektinin olmamasıdır; nitekim bulgular SAB tanılı bireylerin organik olarak farklı olmaktan 

çok normale yakın olduğunu desteklemektedir. Buna rağmen biyomedikal yaklaşımın etkisini 

sürdürmesinin nedeni, ilaç firmalannın pazarlama amaçlarıyla uyumlu olarak farmakoterapiye 

zemin kazandırmalan olabilir. Stravynski 'ye göre bu gayretler dairesel bir akıl yürütmeyle 

işlerlik kazanmaktadır: 'Eğer sosyal fobi ilaca cevap veriyorsa biyolojik bir sorun olmalı; sorun 

biyolojik olduğuna göre ilaçla tedavi edilmelidir' (Stravynski 2007). 

ii) \lizaç 

Bir mizaç özelliği olarak davranışsal inhibisyonun SAB için öncül olabileceği öne 

sürülmektedir (Ollendick ve Hirshfeld-Becker 2002; Rapee ve Spence 2004 ). Davranışsal 

inhibisyon Kagan tarafından, çocuklarda aşina olunmayan durumlar, kişiler ya da nesnelerle 

karşılaştidığında korku, kaçınma veya davranışlarını sınırlama ve suskunluk göstermeyle ilgili 

sürekli bir eğilimin olması olarak tanımlanmıştır (Kagan ve ark. 1988). Bu haliyle sürekli aşırı 

çekingenlikle örtüşmekle beraber, aynı zamanda sosyal olmayan durumlan da içermesi nedeniyle 
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kapsamı daha geniştir. Farklı gelişim aşamalanndaki görünümleri çeşitlidir: Bebekler yeniliklere 

korku, huysuzlanma, bakım verene yapışma ve kaçınınayla cevap verirken, okul öncesi çağda 

tereddütlü olma, geride durma, davranışlarını sınırlama, tanıdık olmayanlarla spantan diyaloğu 

ve gülümsemeyi kısıtlama şeklinde görülebilir. İlkokulda bunlara ek olarak yaşıt gruplarından 

yalıtılmayı içerebilir. Aşina olunmayan durum ve kişilerle ilgili ortaya çıkan davranışsal 

inhibisyonun limbik-hipotalamik alarm ve sempatik sinir sistemi uyanınında yeniliğe karşı 

düşük bir eşiğin varlığını yansıttığı düşünülmektedir (Kagan 1987). Çalışmalar farklı gelişim 

aşamalannda belirlenen davranışsal inhibisyonun daha sonraki yıllara da taşınabildiğini 

göstermektedir. Kagan ve arkadaşlannın ve daha sonra başka ekipterin de yaptığı izlem 

çalışmalarında, davranışsal inhibisyonun, bebeklikten çocukluğa (Goldsmith ve Lemery 2000), 

okul öncesinden orta çocukluk (Asendorpf 1991; Asendorpf ve van Aken 1994; Fordham ve 

Stevenson-Hinde 1999), geç çocukluk ve erişkinliğe kadar korunduğu görülmüştür (Kagan 

1994; Caspi ve Silva 1995; Scarpa ve ark. 1995). 

Davranışsal inhibisyonun kaçınma davranışları, pasif geri çekilme, yabancılara 

yaklaşınada ve söze dökmede kısıtlılık gibi davranışsal bulguları, SAB ile benzerlikler 

göstermektedir (Neal ve ark. 2002). Nitekim bununla uyumlu olarak çok sayıda uzunlamasına 

çalışmada, erken çocuklukta yüksek davranışsal inhibisyon özellikleri gösterenlerin, çocukluk 

veya ergenlik döneminde SAB için daha yüksek risk altında olduğuna dair kanıtlar bulunmuştur 

(Biederman ve ark. 1990; Rosenbaum ve ark. ı991; Biederman ve ark. 1993; Hayward ve ark. 

1998; Neal, Edelmann ve ark. 2002). Bunlara ek olarak davranışsal inhibisyon ailesel SAB 

riskiyle de ilişkili bulunmuştur. Kagan 'ın kohortundaki davranışsal inhibisyon olarak tanımlanan 

çocukların ebeveynleri nde, kontrollere göre daha yüksek oranda sosyal fobi tespit edilmiştir 

(Rosenbaum, Biederman ve ark. 199 ı). Başka bir çalışmada 4 yaşındaki çeki n gen olarak 

tanımlanan çocukların annelerinde, yaşam boyu SAB riski kontrollere göre daha yüksek 

bulunmuştur (Cooper ve Eke ı 999). 

Bu bulgular davranışsal inhibisyonun çocuklukta ve ergenlik döneminde sosyal anksiyete 

ile ilişkili olduğunu göstermektedir; fakat bu durumun özgül olarak SAB ile ilişkili olduğu 

17 



şüphelidir (üllendick 1998). Çeşitli çalışmalarda çocukluk çağında davranışsal inhibisyon 

belirlenen kişilerin ailelerinde panik bozukluğu ve depresyon riskinde artış (Kochanska 1991; 

Rosenbaum, Biederman ve ark. 1991 ), ergenlik döneminde çeşitli anksiyete bozuklukları, 

erişkinlikte panik bozukluğu ve majör depresyon sıklığında artış bulunmuştur (Caspi ve ark. 

1996 ). Bu bulgulara dayanarak SAB 'nin davranışsal inhibisyon olarak başlayan ve daha sonra 

panik bozukuğu ve depresyonun da gelişebileceği genel bir diyatezden kaynaklandığı öne 

sürülmektedir (Rosenbaum, Biederman ve ark. 1991 ). Dolayısıyla davranışsal inhibisyon, özgül 

bir neden ya da öncül olmaktan çok sonrasında SAB nin de gelişebildiği ortak bir nedensel 

mekanizma yı yansıtmaktadır (Rapee ve Spence 2004 ). 

SAB tanısı olan bireylerin birçoğu, sosyal anksiyetelerinin başlangıcı ya da 

şiddetlenmesiyle ilişkili özgül bir olayı hatırlarlar (üst 1985; Sternberger ve ark. 1995). Bu 

özellikle, bir ya da birden çok özgül performans durumunda kaygı yaşayanlar için geçerlidir. 

Bunlara ek olarak SAB 'nin başkalarının olumsuz tecrübelerini duyarak ya da gözlemleyerek 

oluşabileceğini bildiren çalışmalar da vardır (üst ve Hugdahl 1981; üst 1985). 

Yine de bu çalışmalann verileri SAB' li bireylerin hatıriarnayla ilgili yanitlıkları 

olabileceği ve bahsedilen olaylar nedensel olmaktansa SAB 'nin başlangıcını işaret eden olaylar 

olabileceği için dikkatli yorumlanmalıdır (üllendick ve Hirshfeld-Becker 2002). Ayrıca, 

travmatik olayların tek başlan na SAB 'yi başlatmaları düşük bir olasılık olarak görünmektedir. 

Örneğin, bir çalışmada SAB 'si olmayan bireylerin %20 si travmatik bir sosyal olay 

bildirmişlerdir (Stemberger, Turner ve ark. 1995). 

Tek bir başlatıcı olay yerine, tekrar eden, kümülatif etki gösteren ve daha az dramatik 

olayların kişileri sosyal etkileşim ve değerlendirmeye duyarlı hale getirebileceği de öne 
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sürülmektedir (lshiyama ı 984; Beidel ve Turner ı 998). Örenğin, çe kingen ergenler ya da 

kaçıngan erişkinlerle yapılan geriye dönük çalışmalar, bu kişilerin geçmişlerinde yaşıtlarıyla 

yaşanan olumsuz tecrübeler (lshiyama ı 984 ), çocuklukta zorbalıkla karşılaşma, rahatsız edilme 

ya da yaşıtları tarafından ihmal edilme gibi deneyimlerin olduğunu ortaya koymuştur (Strauss ve 

ark. ı 988; Ollendick ve ark. ı 992). Çocuklarda yaşıtları tarafından ihmal ve reddedilmenin 

neden mi, sonuç mu olduğu bilinmemektedir. Karşılıklı bir etkileşimle her ikisinin de olabileceği 

öne sürülmektedir (Ollendick ve Hirshfeld-Becker 2002). 

iv) Çocukluk Çağı Trannatan 

Tam m 

Travma ve çocukluk çağı travması için literatürde nihai ve kapsayıcı bir tanıın bulmak, 

travmanın olası nedenlerinin kapsamı ve travmadan beklenen etkiler üzerindeki farklı görüşler 

nedeniyle kolay değildir. Lenore C. Terr (199 ı) çocukluk çağı travması kavramını "Ani bir ya da 

bir seri dış kaynaklı darbenin, genç kişiyi geçici olarak çaresiz bırakması ve geçmişteki olağan 

baş etme ve savunma işlemlerini bozmasının zihinsel bir sonucu" olarak tanımlamıştır (Terr 

ı 99 ı). Eriere çocukluk çağı travmalarının ana tiplerini şöyle sınıflandırmış ve tarif etmiştir 

(Briere ı 992): 

Cinsel istismar: İstismarcının cinsel doyumunu sağlamak amacıyla, yaşla ilgili bir güç 

dengesizliği bağlamında çocuğa karşı cinsel eylemler uygulamasıdır. 

Fiziksel istismar: Tipik olarak ebeveyn ya da bir otorite figürü tarafından çocuğa karşı fiziksel 

eylemler uygulanması ve bunların bir düzeyde doku hasanna neden olmasıdır. 

Psikolojik istismar: Ebeveyn ya da bakımveren tarafından süregiden eleştirellik, reddedicilik, 

değersizleştirme ya da aşağılamadır. 
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Psikolojik ihmal: Ebeveyn ya da bakımverenin yeterli bakım, destek, uyarma ve rahatlamayı 

sağlamamasını içerir. 

Bu tanımlardan özelikle psikolojik istismar ve ihmalin sınırları muğlaktır. Bu konudaki 

farklı tanımlan derleyen Thompson (1996) 4 faktörün: Ebeveyn ya da bakım verenin reddetme, 

yalı tma, terörize etme, ihmal etme ve yaziaştırma (Garbarino 1 986) şeklindeki olumsuz 

davranışlannın, çocukla sürekli bir etkileşim içinde sürmesi, kırılgan bir çocuğa uygulanması ve 

sonucunda çocuğun duygusal ve diğer psikolojik fonksiyonlarının olumsuz etkilenmesinin 

duygusal istismar tanımlarının ortak nokta~ı olduğunu belirtmiştir (Thompson ve Kaplan ı 996). 

(,~orukhık \'ağı Tnn maları 't' Erişldnlikh.• Psikopatoloji 

istismar ve ihmalin bozucu etkileri yaygındır ve mekanizmalarıyla ilgili çeşitli teoriler 

mevcuttur. Thompson (1996) travmanın etkileriyle ilgili teorilerleri derlediği yazısında, 

literatürde 5 faktörün öne çıktığını bildirmiştir. Bunlar güvenli bağlanmanın etkilenmesi, Erikson 

ve Maslaw'un gelişim teorileri çerçevesinde psikolojik gelişmede gecikme ya da bozulma, 

fiziksel gelişimin etkilenmesi, bilişsel düzenekierde değişiklikler ve bunların etkilerine karşı 

koyabilecek pozitif yetişkin ilişkileri, geniş aileyle iyi ilişkiler, toplumsal aktivitelere katılma 

gibi koruyucu faktörlerdir (Thompson ve Kaplan ı 996). Çocukluk çağı travmalan, bireyin 

biyopsikososyal gelişimine denk gelen kritik bir dönemde olmaları nedeniyle erişkinlikteki 

psikopatolojiler için de risk oluşturmaktadır. Bu süreci açıklamayı amaçlayan Sriere'in önerdiği 

'kendilik-travma' modeli bu faktörlerden özellikle güvenli bağlanma ve bilişsel düzeneklerdeki 

bozulmaları temel almakta, fakat psikodinamik terapinin çocuk İstisınan kurbanları üzerindeki 

etkilerini ampirik bir düzlemde kavramsallaştırmayı da amaçlamaktadır (Briere 1 992; Briere 

2002). Bu modele göre, istismar ve ihmalinen erken etkileri çocuğun kendisi ve diğerleriyle 

ilgili preverbal düzeydeki iç temsilleri üzerinedir. Bu temsiller genellikle erken ebeveyn-çocuk 

ilişkilerinden köken almaktadır ve çocuğun, bakım verenlerinin kendisine davranışlanndan 

kaynaklanan çı karsamaianna dayanmaktadır. istismar ve ihmal durumunda çocuk kendisinin 

içkin olarak kabul edilemez, kötü, çaresiz ya da zayıf olduğu ve cezalandınlmayı hak ettiği 
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sonucuna varabilir. Ayrıca diğerlerini de yine içkin olarak tehlikeli, reddedici ya da ihmalkar 

olarak kabul edebilir. Bu tür çekirdek şemalar kişinin daha sonraki dönemlerde de başkalarıyla 

anlamlı bağlar kurma kapasitesini etkileyebilmektedir. Bunun yanında, istismar ya da ihmal i 

hatırlatan uyaranlada (kişiler, durumlar vb.) preverbal düzeydeki koşullu öğrenme nedeniyle 

olumsuz duygulanımlar tetiklenecek, örtülü/duyusal bellek materyalleri nedeniyle duyusal 

intrüzyonlar yaşanabilecek ya da açık/otabiyagrafik hatıralar bilince ulaşabilecektir. Sağlıklı ve 

güvenli bir ortamda çocuğun engeller ve olumsuzluklada kapasitesi oranında karşılaşması ve 

bunların yarattığı içsel rahatsızlıklada baş etmekle ilgili olarak giderek kendini geliştirmesi 

beklenirken, istismar ve ihmal ortamınının getirdiği iç yüklerinaşırı olması nedeniyle çocuk bu 

sürecin getireceği duygulanımı kontrol etme kapasitesinden mahrum kalacak ve bunun yerine 

daha kuvvetli fakat ilkel olan disosiyasyon, düşünceyi bastırma veya başka kaçınma 

mekanizmalan gibi savunma stratejileri geliştirecektir. Erişkinlikte de yeterli duygulanımı 

kontrol mekanizmalanndan mahrum birey, afektif instabilite, kuvvetli duygulanımları 

dışavurmayı inhibe etmede güçlük, disforiyle dışsaliaştırma ya da kaçınma olmaksızın baş 

ederneme gibi sorunlarla karşı lacaktır. 

İstisınar ve ihmalin getirdiği bütün bu gelişimsel sorunlar göz önüne alındığında 

çocukluk çağında bunları tecrübe eden bireylerin psikiyatrik hastalık eşiğini aşan ya da aşmayan 

semptomlar yaşayabileceği açıktır. Örneğin, 375 çocuğun uzunlamasına izlemle 15 ve 21 

yaşlarında değerlendirildiği bir toplum izlem çalışmasında, 18 yaş öncesi bir istismara maruz 

kalan bireylerin %80 inde 21 yaşında en az bir psikiyatrik tanının mevcut olduğu ve istismara 

uğrayan bireylerin 15 ve 21 yaşlarında iken yaşıtlarına göre daha düşük işlevsellikte olduğu 

görülmüştür (Silverman ve ark. 1996). Geriye dönük incelemeyle yapılan diğer çalışmalarda, 

ayaktan tedavi gören psikiyatri hastalannın %68'inde major bir çocukluk çağı travması, yatarak 

tedavi gören kadın hastaların yaklaşık %60'ında fiziksel ya da cinsel istismar öyküsü (Bryer ve 

ark. 1987) ve acile başvuran kadın hastaların dosyaları geriye dönük incelendiğinde, travmayla 

ilgili sorgulama yapılanların %70'inde cinsel istismar öyküsü bulunmuştur (Briere ve Zaidi 

1989). Bu verilerden de anlaşıldığı üzere çocukluk İstisınan ve ihmali erişkinlikteki psikiyatrik 

hastalık ihtimalini belirgin şekilde artırmakta ve psikiyatri hastalarında çocukluk çağı travması 

öyküsü yüksek oranda bulunmaktadır. Bunun yanında çocukluk çağındaki ihmal ve istismar, 
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özellikle anksiyete bozukluklan (W ei ch ve ark. 2009) ve depresyon (Briere 2006) tanılanyla 

ilişkili bulunmuştur. Weich ve arkadaşlarının ı 970-2008 yılları arasındaki 1 00' den fazla kişinin 

alındığı ileriye dönük 23 çalışmayı derledikleri yazılarında, aile içi istismar ilişkilerinin daha 

sonraki yıllarda artmış depresifbelirtiler ya da klinik depresyon, intihar girişimleri, anksiyete 

bozuklukları ve travma sonrası stres bozukluğuyla ilişkili olduğu belirtilmektedir (Weich, 

Patterson ve ark. 2009). Çocukluk çağı travmaları depresyon ve anksiyete tanıları dışında ayrıca 

madde kötüye kullanımı, artmış suisidalite (Brown ve Anderson 1991 ), somatizasyon bozukluğu 

(Briere ve Jordan 2009), yeme bozuklukları (Sansone ve Sansone 2007), travma sonrası stres 

bozukluğu (Weich, Patterson ve ark. 2009), hipolar bozukluk, şizofreni (Read ve ark. 2005) gibi 

çok çeşitli tanılarlada ilişkili bulunmuştur. Yukarıda özetlendiği gibi çocukluk çağındaki 

travmaların psikiyatrik hastalar arasında yaygın olması, çok sayıda tanıyla ilişkili olması ve 

ancak bu konudaki odaklı sorgulamayla ortaya çıkabilmesi (Briere ve Zaidi 1989), tüm 

hastalarda tedavi sürecinde bu deneyimlerin sorgulanması ve travma odaklı tedavi seçeneklerinin 

gözden geçirilmesinin önemini ortaya koymaktadır (Read, van Os ve ark. 2005). 

Çocukluk Çağt Tnlnnalan '\t~ Sosyal Anksiyde Bozukluğu 

SAB 'nin semptom başlangıcının bazı çalışmalara göre çocukluk, diğerlerine göre ise 

ergenlik döneminde bulunma~ı. fakat ortak olarak erken yaşlarda başladığının bildirilmesi, 

tanımındaki ana semptomun kişiler arası ilişkilerde kaygı-korku olması, anksiyete 

bozukluklarında ve sıklıkla eştanılı depresyonda çocukluk çağı travması geçmişinin yaygın 

olma~ı nedeniyle, SAB ve çocukluk çağı travmalarının ilişkisi araştırma konusu olmuştur. Buna 

rağmen diğer anksiyete bozukluklarına göre bu tanı gurubunda daha az sayıda çalışma vardır; 

çalışmalarda sıklıkla farklı metodolojiler kullanılmıştır ve çalışmalann çoğunluğunda duygusal 

istismar ve ihmal değerlendirilmemiştiL 

Bu çalışmaların erken dönemde olanlanndan David ve arkadaşlannın çalışmasında, ı 3 'ü 

yalnızca SAB olan 5 ı anksiyete bozukluğu ha~ tasında kontrollere göre daha yüksek oranda 

cinsel ve fiziksel istismar bulunmuştur (David ve ark. ı 995). Stein ve arkadaşları, 55 SAB 

hastaı;;ının bulunduğu 125 anksiyete bozukluğu hastasında fiziksel ve cinsel İstisınan kontrollere 
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göre daha yüksek bulmuşlardır (Stein ve ark. 1996). Bu çalışmalarda SAB tanısı olan bireyler 

için kontrollerle ayrıca bir karşılaştırma yapılmamıştır. SAB hastalannın diğer anksiyete 

bozukluğu olan kişilerle karşılaştırıldığı iki çalışmanın ilkinde (Mancini ve ark. 1995), sosyal 

fo bi, panik bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluk (OKB) 

tanıları olan 205 hastada, bu tanı gruplan arasında cinsel ve fiziksel istismar yaygınlığı açısından 

fark bulunmazken, daha yakın tarihli bir çalışmada panik bozukluğu, yaygın anskiyete 

bozukluğu ve 46 SAB hastasının bulunduğu 205 kişilik ömeklemde, SAB hastalannda fiziksel 

ve cinsel travma oranı panik bozukluğu hastalarına göre anlamlı derecede düşük bulunmuştur 

(Safren ve ark. 2002). Bu çalışmalardan farklı olarak klinik olmayan bir ömeklemle yapılan 8116 

Kanada'lının katıldığı bir sağlık taramasında, sosyal fobi tanısı fiziksel istismar ile ilişkili 

bulunmuştur (Chartier ve ark. 2001 ). 

Çocukluk çağı travmalarıyla ilgili klinik örnekleınierde yapılan çalışmalann 

yoğunluğunun son 10 yılda arttığı görülmektedir. Bandelow ve arkadaşları, 2004 yılında, 50 

SAB hastası ve 120 sağlıklı kontrolü çocukluk çağı yaşantılan, ebeveyn çocuk yetiştirme tarzları, 

ailesel psikiyatrik hastalık öyküleri ve doğumsal risk faktörleri açısından kendi geliştirdikleri bir 

anket le tararnışi ardır (Bandelow ve ark. 2004 ). Anket sonuçlarına göre, bireyin kendisine 

uygulanan şiddet de dahil olmak üzere, aile içi şiddet hastalarda daha yüksek oranda 

bulunmuştur. Klinik örneklernde SAB 'si olanlar üzerinde Çocukluk Çağı Travma Ölçeği (ÇTÖ) 

kullanılarak yapılan ilk çalışmada, birincil tanısı yaygın SAB olan 103 kişiye ÇTÖ, Yaşam 

Kalitesi Haz ve DoyumAlma Anketi, Connor-Davidson Direnç Ölçeği (CD-RISC) ve Sheehan 

Yeti Yitimi Ölçeği uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda, ÇTÖ toplam puanının, daha yüksek 

SAB şiddeti, düşük yaşam kalitesi ve dirençle ilişkili olduğu görülmüştür (Simon ve ark. 2009). 

ÇTÖ alt ölçek puan lan, daha önce bu alt ölçekler için belirlenen eşikler (Walker ve ark. 1999) 

kullanılarak ikili değişkenler olarak incelendiğinde, semptom şiddetiyle yalnızca duygusal 

istismar ve ihmal alt ölçeğinin ilişkili olduğu görülmüştür. Bu yıl yayımlanan bir başka 

çalışmada, 102 yaygın SAB tanısı olan birey ve 30 sağlıklı kontrol, ÇTÖ ile değerlendirilen 

çocukluk çağı travmalan açısından karşılaştırıldığında, hasta grubunda travma kategorilerinden 

yalnızca duygusal ihmal ve istismar kontrollerden yüksek bulunmuştur (Ku o ve ark. 20 ll). 

Ayrıca, yine yalnızca duygusal istismar ve ihmal, sosyal anksiyetenin şiddeti, süreğen anksiyete, 

depresyon ve düşük özsaygı ile ilişkili bulunmuştur. Yine yakın dönemde yayımlanan bir başka 

araştırmada, paraksetin tedavi çalışmasına katılan I 27 SAB tanılı kişide, ÇTÖ ile değerlendirilen 
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çocukluk çağı travmalan ndan, cinsel istismar ve fiziksel istismar dışındakiler semptom şiddetiyle 

ilişkili bulunmuştur (Bruce ve ark. 20 I I). Aynı çalışmada, duygusal ihmal ve İstisınan n daha 

yüksek oranda işlevsellik kaybıyla; duygusal istismar ve ihmal ve fiziksel ihmalin düşük yaşam 

kalitesiyle ilişkili olduğu görüldü. Yine aynı çalışmada yalnızca duygusal ihmal tedaviden 

kopmayı yordadı. 

Y) Ehttveyn Tutuınuyla ilgili Faktürler 

SAB 'nin gelişimsel psikopatolojisinde rol oynayan faktörlerden birinin ebeveyn etkisi 

olduğu düşünülmektedir. Ebeveyn etkileriyle ilgili çalışmalar; ebeveynin davranış modelleri, 

ebeveynin çocuk yetiştirme tarzı ve afektif özellikleri ve ebeveyn çocuk ilişkisinin kalitesini 

(bağlanma teorisi merkezli) araştıran çalışmalar olarak ayrılabilir (Ollendick ve Hirshfeld-Becker 

2002). Bir risk faktörü olarak maruz kalınan ebeveyn tutumu, sıklıkla SAB tanısı bulunan 

erişkinlere uygulanan geriye dönük ölçekler, çocuklara, ve ebeveynlere uygulanan ölçekler ya da 

son yıllarda sayıları artan ebeveyn davranışlan ya da çocuk ebeveyn etkileşimlerinin doğrudan 

gözlemlenmesine dayalı çalışmalardan elde edilen verilerle değerlendirilmektedir (Knappe, 

Beesdo-Baum ve ark. 2010). Bu çalışmalarda SAB olan kişilerin ebeveynlerinde kontrolcülük, 

aşırı korumacılık, reddedicilik, ihmalkarlık, yakınlık eksikliği, kaygılı ebeveynlik, duyarsızlık, 

kısıtlayıcılık, sosyal yalıtma, eleştirellik, utandırma taktikleri, davranışsal katılık ve başkalarının 

düşünceleri konusunda kaygıyı içeren, arka plandaki teoriye göre ya da bulguların tercüme 

edildiği dile göre değişen özellikler bulunmuştur (Brook ve Schmidt 2008). Ebeveynin çocuk 

yetiştirme örüntülerinin nasıl özel bir davranış ya da psikopatolojiye dönüştüğü ise görece gizli 

kalmıştır. Bulgular çoğunlukla sosyal öğrenme teorileriyle açıklanmıştır (Knappe, Beesdo-Baum 

ve ark. 2010). 
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Ebeveynin reddedicilik ve aşırı korumacılık özellikleri depresyon ve anksiyete ile ilgili 

literatürde en çok araştırılan özelliklerin arasında yer almıştır. Ebeveyn reddediciliği, şefkatİn ve 

yakınlığın az olması ve ebeveyn in negatif ya da umursamaz olma~ıyla karakterize iken, aşırı 

korumacılık, aşırı kontrol eden ve intruzif, neticesinde otonomi ve bağımsızlığı engelleyen 

ebeveynlik özellikleri olarak kavramsallaştınlmıştır (Greco 2002). Bu tip ebeveynliğin 

sonuçlarıyla ilgili geniş bir literatür olmasına rağmen, özgüllüğü konusunda daha az şey 

bilinmektedir. Reddedicilik ve aşırı kontrolcülük özellikleri, yaygın anksiyete bozukluğu (Barrett 

ve ark. 1996), sosyal anksiyete bozukluğu (Parker 1979) ve depresyonda (Cole ve Rehm 1986) 

görülmüştür. Rapee ( 1997) ebeveyn reddediciliğinin depresyonla ilişkili olduğunu, aşırı 

kontrolcülüğün ise yaygın anksiyete ve sosyal anksiyete ile daha yakın ilişkili olabileceğini öne 

sürmüştür (Rapee 1997). 

SAB' de ebeveyn ilgisi ve korumacılığını araştıran ilk çalışma, Parker (1979) tarafından 

yapılmıştır. Ebeveyne Bağlanma Ölçeği (EBÖ) kullanılarak yapılan bu çalışmada, sosyal fobi 

hastaları her iki ebeveynini aşırı korumacı ve reddedici olarak tanımlarken, agorofobisi olan 

bireyler yalnızca annelerini reddedici olarak tanımlamışlardır (Parker 1979). Ayrıca, sosyal 

fobinin şiddeti ebeveynlerin kontrolcülük ve reddedicilik özellikleriyle de ilişkili bulunmuştur. 

Çocuk yetiştirme ölçeği (EMBU) kullanılarak yapılan başka iki çalışmada da, ayaktan tedavi 

edilen ve yatarak tedavi edilen sosyal fo bi hastalan her iki ebeveynini reddedici ve aşırı 

koruyucu olarak değerlendirmişlerdir (Arrindell ve ark. 1983; Arrindell ve ark. 1989). 38 DSM

III-R tanılı sosyal fobi hastasının yalnızca anneleriyle ilgili görüşlerini EBÖ-aşın koruyuculuk 

alt ölçeğiyle değerlendiren bir başka çalışmada ise, hastalar kontrollere göre annelerini daha 

koruyucu olarak bildirmişlerdir (Rapee ve Melville 1997). 14-17 yaşları arasındaki 1074 bireyin 

değerlendirildiği bu konudaki ilk toplum merkezli izlem çalışmasında, Hatırlanan Ebeveyn 

Yetiştirme Davranışları Anketİ (Questionnaire of Recalled Parental Rearing Behavior) 

kullanılarak değerlendirilen ebeveyn özelliklerinden aşırı koruyuculuk ve reddediciliğin sosyal 

fobi ile ilişkili olduğu bulunmuştur. (Lieb, Wittchen ve ark. 2000). Çocuk ve ergenlerle yapılan 

bir başka çalışmada, 8-18 yaş arasındaki, farklı tanıtarla tedaviye alınan ve Sosyal Anksiyete 

Ölçeği (Social Anxiety Sc ale) ile sosyal anksiyete semptomları değerlendirilen 20 çocukta, 

EMBU ile değerlendirilen ebeveyn özelliklerinden yalnızca aşırı koruyuculuk, regresyon 
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analizinde sosyal anksiyeteyi yardamıştır (Bogels ve ark. 2001 ). Son olarak, bir gözlem 

çalışmasında, ilkokul ve ortaokul çağındaki 48 çocuk babalaoyla bir origami görevini yerine 

getirirken değerlendirilmişlerdiL Bu çalışmada, Çocuklar İçin Sosyal Fobi ve Anksiyete 

Envanteri (Social Phobia and Anxiety Inventory for Children) ile değerlendirilen ve sosyal 

anksiyeteleri yüksek olan çocukların babalarının, görev sırasında düşük düzeyde olanlara göre 

daha fazla kontrol etme davranışı gösterdiği gözlemlenmiştir (Greco 2002). 

2.Amaç 

Bu çalışmada SAB bulunan erişkinlerde çocukluk çağı travmalannın sıklığı ve ebeveyn 

tutumlannın araştırılması ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması amaçlanmıştır. Hipotezimiz 

literatürle uyumlu olarak SAB bulunan bireylerin duygusal istismar ve ihmal sıklıklarının 

kontrollerden daha yüksek olacağı ve bu kişilerin ebeveynlerini daha kontrolcü ve daha az ilgili 

bireyler olarak hatırlayacaklan yönündeydi. 

3. Materyaller ve Metodlar 

~'.A. {)rneklt:•nı 

Bu çalışmaya DSM-IV sosyal anksiyete bozukluğu tanılı 36 hasta ve psikiyatrik tanısı 

bulunmayan 42 sağlıklı kontrol alındı. SAB tanılı katılımcılar İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri 

Anabilim Dalı Genel Polikliniği'ne başvuran ve dış merkezlerden çalışmaya katılmalan teklif 
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edilerek yönlendirilen kişilerden oluşmaktaydı. Kontroller İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri 

Anabilim Dalı'ndaki duyurular aracılığıyla çalışmaya alındı. 

Örneklemin toplanmasına İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan 

onay alınmasının ardından başlandı. Tüm katılımcılara çalışmanın amacı, metodu ve muhtemel 

riskleriyle ilgili ayrıntılı bilgi içeren Bilgilendirilmiş Onam Formu aracılığıyla bilgi verildi ve 

onayları yazılı olarak alındı. Hastalann tanısal değerlendirilmesi SCID-1, sağlıklı kontrollerinki 

SCID-hasta dışı versiyonuyla yapıldı. Tüm katılımcılara tanıyı değerlendirmeye yönelik görüşme 

esnasında Harnilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği (HAM-A), Harnilton Depresyon • 
Derecelendirme Ölçeği (HAM-D), 28 soruluk Çocukluk Çağı Travma Ölçeği (ÇTÖ-28), Anne

Babaya İlişkin Görüşler Ölçeği (EBÖ), Liebowitz Sosyal Anksiyete Değerlendirme Ölçeği 

uygulandı. Hastatarla ilgili bilgiler Sosyal Anksiyete Bozukluğu Hasta Görüşme Formu 'na 

kaydedildi. 

Hastalar için dışlama ölçütleri: 

1. 18 yaşından küçük, 45 yaşından büyük olmak. 

2. Sosyal anksiyete bozukluğu tanısı dışında 1. Eksen tanısının varlığı 

3. Ölçeklerdeki sorulan idrak edebilecek düzeyde Türkçe dil yetisine sahip olmamak. 

4. Çalışmaya alındığı sırada psikiyatrik ilaç tedavisi altında olmak. 

5. Çalışmadan 3 ay öncesine kadar psikiyatrik ilaç tedavisi altında olmak. 

Sağlıklı kontroller için dışlama ölçütleri: 

1. 18 yaşından küçük, 45 yaşından büyük olmak. 

2. Ölçeklerdeki sorulan idrak edebilecek düzeyde yeterli Türkçe dil yetisine sahip 

olmamak. 

3. 1. Derece akrabalarında sosyal anksiyete tanısı bulunması. 

27 



3.B. Klinik DeğerlendirnK~ ve Veri 'lophuna Araçlan 

1. DSM-IV İçin Yapılandınlmış Klinik Görüşme Formu- Hasta Versiyonu ve Hasta 

Olmayan Versiyonu (SCID-1/P/NP) 

Hastalarda ve kontrollerde DSM-IV'e göre I. Eksen psikiyatrik bozukluk 

tanılarını araştırmak için klinisyenin uyguladığı yarı- yapılandırılmış klinik görüşme 

aracıdır. 

2. Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği (LSAÖ): 

Liebowitz tarafından 1987 yılında geliştirilmiştir (Heimberg ve ark. 1999). Sık 

kullanılan, klinisyence uygulanan bir sosyal anksiyete derecelendirme ölçeğidir. 13 adet 

tipik sosyal ya da performans durumundaki anksiyetenin derecesini ve kaçınmanın 

sıklığını 0-3 arasındaki puantarla değerlendirir. Genellikle toplam puan kullanılır, fakat 

anksiyete ya da kaçınmanın derecesi veya sosyal etkileşim ve performans durumları için 

ayrıca alt ölçek puanları hesaplanmaktadır. Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması 

Soykan ve arkadaşları tarafından yapılmıştır (Soykan ve ark. 2003 ). 

3. Çocukluk Çağı Travma Ölçeği (ÇTÖ-28; Childhood Trauma Questionnaire) 

Bemstein ve ark. tarafından 1994 yılında geliştirilmiştir (Bernstein ve ark. 1994 ). 

Çocukluk çağındaki duygusal, fiziksel ve cinsel istismar ile duygusal ve fiziksel ihmali 

değerlendiren bir öz bildirim ölçeğidir. Çalışmamızda kullanılan versiyonu 28 maddeden 

oluşur ve her madde için 0-5 arası puan ile derecelendirme yapılır. Türkçe geçerlik ve 

güvenirlik çalışması Aslan ve Alparslan tarafından yapılmıştır (Aslan 2000). 
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4. Ebeveyne Bağlanma Ölçeği (EBÖ; Parental Bonding Instrument) 

Parker ve arkadaşlan Tarafından, yetişkinlerin 16 yaşa kadar olan dönemdeki 

ebeveynlerine bağlılıklarıyla ilgili öznel algılarını değerlendirilmek amacıyla ı 979 

yılında geliştirilmiştir (Parker ı 979). Anne ve baba için ayn ayrı doldurulan, ebeveyen 

tavır ve davranışlarının listelendiği 25 maddeden oluşan ve 'Tamamen böyleydi' , 

'Kısmen böyleydi', 'Pek böyle değildi', 'Hiç böyle değildi' şeklindeki cevaplada 

ölçekteki ifadelerin doğruluklannın puanlandığı bir öz bildirim ölçeğidir. Ebeveyn 

özelliklerinden 'İlgi' ve 'Aşın kontrolcülük/koruyuculuk' boyutlannın değerlendirilmesi 

amaçlanmaktadır. Klinik ve klinik olmayan örnekleınıerde en sık kullanılan ebeveyn 

değerlendirme ölçeklerinden biridir ve yapılan bir çalışmada 20 yıllık süre içinde aynı 

örneklemdeki değerlendirmede stabil sonuçlar verdiği görülmüştür (Wilhelm ve ark. 

2005). Ölçeğin Türkçe geçerlik güvenirlik çalışması Kapçı ve Küçükertarafından 2006 

yılında yapılmıştır (Kapci ve Kucuker 2006 ). 

5. Harnilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği ( HAM-A) 

ı 959 yılında Hami lton tarafından geliştirilmiştir ( Harnilton 1959). ı 4 maddeden 

oluşan ölçek klinisyenin değerlendirme esasına bağlıdır. Ruhsal ve bedensel anksiyete 

belirtilerini, dikkati, uyku düzenini değerlendiren maddeleri bulunmaktadır. Ülkemiz için 

geçerlik güvenirlik çalışması Yazıcı ve arkadaşlan tarafından yapılmıştır (Yazıcı K 

1998). 

6. Harnilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HAM-D) 

Ölçek ı 967 yılında Harnilton tarafından depresyon belirtilerinin şiddetini ölçmek 

için geliştirilmiştir (Hamilton ı 967). HAM-A gibi klinisyenin değerlendirme esa~ına 

bağlıdır. Ülkemiz için güvenirlik ve geçerlik çalışması Akdemir ve arkadaşlan tarafından 

ı 996 yılında yapılmıştır (Akdemir A ı 996). 
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3.C. istatistikst:l Değerlendirıne 

Veriler SPSS v16.0 programı ile analiz edildi. Örneklem grupları arasındaki sayısal 

değişkenierin karşılaştırılması t-testi, kategorik değişkenierin karşılaştırılması ki-kare testi ve 

gerektiğinde Fisher'ın kesinlik testi ile yapıldı. Hasta ve kontrol gruplarında travma ve aile 

ilişkilerini ölçen ölçeklerden elde edilen puanlara, grup etkisini istatistiksel anlamlı lık üzerinden 

belirlemek 

üzere Çoklu Değişkenli Varyans Analizi (MANOV A) uygulandı; istatistiksel anlamlılık 

sağlandıktan sonra, ölçekierin alt ölçeklerine tek değişkenli (univariate) analiz uygulanarak F 

puanı hesaplandı. Değişkenierin arasındaki ilişkinin yönü ve düzeyinin belidenebilmesi amacıyla 

Pearson korelasyon katsayısı hesaplandı. Verilerin yorumlanmasında p< 0.05 eşik değer olarak 

alındı. 

4. Bulgular 

4.A. Sosyodcnıografik ve Klhıil' ()zellikler 

Hasta ve kontrol grupları yaş ve cinsiyet dağılımlan açısından farklı değillerdi. Hasta 

grubunun eğitim süresi kontrollerden anlamlı düzeyde yüksekti (p=.003 ). 3 hastanın (%8) SAB 

dışında ek tanıları vardı. Hastaların LSAÖ ortalama puanlan 117 bulundu. Örneklemin 

sosyodemografik ve klinik verileri sırasıyla Tablo 1 ve Tablo 2' de sunulmuştur. 
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Tablo 1: Örneklemin sosyodemografik özellikleri ve gruplar aras• karşalaşhrma 

Hastalar (n=36) 

Yaş 27.5(6.1) 

Cinsiyet (Kadm) 18 (%50) 

Eğitimyılı 

·ra blo 2: Hasta grubunun klinik özellikleri 

H2l8talllt.·Jıaş~ngıç.·yaşı 

Hastahk süresi (yd) 

Eştamsı·.·~liu)lar 

Daha önce tana konulanlar 

I)alja önÇ~ ~;tvi g~ıınüş olaliiar 

Kontroller (n=42) 

29.1(7.4) 

26 (%62) 

12.3 (3.7) 

14.7 (4.1) 

13 (6.6) 

Geçirilmiş başka psikiyatrik hastaliğa olanlar 

13 (%34) 

ll(%29) 

13 (%34) 

Ailede sosyal anksiyete bozukluğu olanlar 

ı\İled~ psiki!itr~ taıl~· olilll ... 

HAM-A puana (SD) 

IIAl\I:J) ılW1~flŞQ} 

LSAS toplam puam (SD) 

4 (%ll ) 

21(%55) 

6.2(4.4) 

116.5 (25.8) 

-1.047 

3.037 

p 

.299 

.315 

31 



.:t.B. ÇtH.'ukluk Çağı Yaşantdan 

Çocukluk Çağı Tnn ma lan 

MANCOV A ile eğitim yılı eş değişken alınarak ÇTÖ alt ölçek puanianna grup 

etkisi incelendiğinde, hasta ve kontrol gruplan arasında anlamlı fark olduğu göıüldü (Wilk's 

Lambda=.788, p=.004). Tek değişkenli test ile gruplar arasındaki ÇTÖ alt ölçek puanlannın 

farkları incelendiğinde hasta grubunun duygusal istismar (F= 4.138, p= .046) ve ihmal (F= 

18.631, p< .001) puanları kontrollerden daha yüksek bulundu. Diğer travma alt ölçeklerinin 

puanlarında anlamlı fark yoktu (Tablo 3). 

·rahlo 3 Örneklemin çocukluk çağı travma alt gruplarının sıklıklarının karşılaştırılması 

MAN OVA: Wilk's Lambda=.788, p=.004 

Kontroller F 

Duygusal istismar 7.2 (2.3) 

5.9 (1.8) 

6.0 (1.9) 4.138 .046* 

.090 

Cinsel istismar 5.2 (.2) 5.2(1.0) .118 .733 

15.1(5.5) 18.631 

Fiziksel ihmal 4.3 (2.2) 3.7(1.3) 2.440 .123 

Eğitim yılı eş değişken olarak alınmıştır. 
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Eht:veynin Tutunm 

MANCOV Aile eğitim yılı eş değişken alınarak EBÖ alt ölçek puanlan na grup etkisi 

incelendiğinde, hasta ve kontrol grupları arasında anlamlı fark olduğu görüldü (Wilk's 

Lambda=.752, p=.OO 1 ). Alt ölçek puanları gruplar arasında tek değişkenli analiz ile 

karşılaştırıldığında, hasta grubunun anne ilgi (F=4.533, p=.037) ve baba ilgi (F=20.950, p<.OOI) 

puanlarının kontrollere göre daha düşük olduğu bulundu. Anne koruma puanında ise, SAB 

grubunun kontrollerden daha yüksek olduğu, aradaki farkın istatistiksel anlamlılık eğiliminde 

olduğu görüldü (F=30.93, p=.083) (Tablo 4 ). 

Ta blo 4 Ebeveyn tutumunun gruplar arasında karşılaştırılması 

MAN OVA: Wilk's Lambda= . 752, p=.001 

p 

Anne ilgi 24.3 (8.9) 27.9 (7 .0) 4.533 .037* 

Annekoruma 

Baba ilgi 

Babakonıma 

ı 7.3 (9.2) 

13.0 (9.5) 

Eğitim yılı eş değişken olarak alınmıştır. 

26. ı (6.7) 

····1.2.7.(§~7) 

.083 

20.950 <.001** 

~096 .758 
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Cinsiyetler arası farkhhklaı· 

Tüm grupta kadın ve erkekler arasında çocukluk çağı yaşantılan açısından fark yoktu. Baba 

ilgisinin kadınlarda daha düşük ve duygusal İstisınarın yine kadınlarda daha yüksek olduğu 

istatistiksel anlamlılık eğilimi gözlendi (sırasıyla p=.056 ve .064) (Tablo 5). 

Ta blo 5 Tüm örneklernde kadın ve erkeklerin çocukluk çağı yaşantılarının karşılaştırılması 

Kadın Erkek t p 

6.4 2.5 -1.918 0.064 

Fiziksel istismar 7.9 2.4 5.7 2.4 -0.3 ı 3 0.76 

~0.313 o~3ı 

Duygusal ihmal 5.9 1.8 4.9 ı.4 -1.033 o. ı o 

Fiziksel mm.aı 0.8 -1.033 0.14 

Baba ilgi 5.3 0.8 ı2.9 6.9 -ı .683 0.056 

Baba kori.lfua 12 .• 9' .6.9 0.53 

Anne ilgi ı6.3 5.1 3.7 2.2 -ı .494 0.59 

Anne.koruma ..:ı.494 0.43 
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4.C. Klinik Şiddetle l(orelasyon 

Pearson testinde LSAÖ ile ölçülen hastalık şiddetinin ÇTÖ ve EBÖ alt ölçek 

puanlarından herhangi biriyle anlamlı düzeyde bir korelasyonu bulunmadı (Tablo 6). 

'fa blo 6. Klinik şiddetle çocukluk öağı yaşantı puanlarının korelasyon u 

LSAO-toplam puan 

DJ.ıygusal istismar 

Fiziksel istismar .825 

Cinsel iStiSmar 

Duygusal ihmal .830 

Fiziksel ibriiai 

Anne ilgi .389 

Arme kortınıa 

Baba ilgi .514 

Babakoruma 
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4.D.SAB ~nin yordayH:ılan 

SAB ve kontrol grubu arasında anlamlı fark bulunan çocukluk çağı yaşantıianna (anne 

ilgisi, baba ilgisi, duygusal istismar ve duygusal ihmal) Lojistik Regresyon uygulandığında baba 

ilgisinin SAB 'yi anlamlı olarak yordadığı saptandı (p=.005) (Tablo 7). 

Tablo 7. Anlamlı fark bulunun çocukluk çağı yaşantılarının Lojistik Regresyonda SAB tanısı için 
değerlendirilmesi 

B S.E. W ald 

p 

Aruıeilgisi 0.044 0.812 

Baba ilgisi -0.122 0.043 7.974 0.005* 

))uygu~ 0.044 0.152 0.084 0.772 
istismar 
Duygusal ihmal 0.047 0.085 0.306 0.58 
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5. Tartışma 

Bu çalışmada, ayaktan tedavi için başvuran kişilerden oluşan bir klinik örneklemde, SAB 

tanısı bulunan kişilerin çocukluk çağı travmatik yaşantılannın sıklığı ve hatırladıkları ebeveyn 

tutumlan, sağlıklı kontrollerinkiyle karşılaştırıldı. Çalışmamızdan 2 ana sonuç ortaya çıktı. 

Birinci olarak, SAB tanısı olan grupta çocukluk çağında duygusal istismar ve duygusal ihmal 

yaşantılarının daha sık olduğu bulundu. Diğer travmatik yaşantılar açısından SAB grubunun 

kontrol grubundan farkı yoktu. İkinci olarak, SAB tanısı olan kişiler her iki ebeveynini 

kontrollere göre daha az ilgili olarak anımsıyorlardı. 

S.A. Çocukluli Çağ1 Travınalarnnn Sıkhğ1 

SAB tanılı kişilerin çocukluk çağı duygusal istismar ve ihmal deneyimlerinin daha sık 

olduğu yönündeki bulgumuzun, duygusal istismar ve ihmal deneyimlerini de içeren çocukluk 

çağı travmalarını sağlıklı kontrollerle karşılaştıran literatürdeki tek çalışmanın (Kuo, Goldin ve 

ark. 2011) sonucunu tekrar ettiğini gözlemledik. Bunun yanında, duygusal ihmal ve İstisınarın 

SAB tanısıyla ilgili olduğuna dair başka kanıtlar önceki çalışmalarda da ortaya çıkmıştır. 

Örneğin, SAB tanılı kişilerde çocukluk çağı travmalannın yaygınlığını ve klinik bulgularla 

ilişkisini araştıran ve yaygın SAB tanılı bireylerin (n=l02) ÇTÖ'deki travma alt tipleri için daha 

önce literatürde (Walker, Gelfand ve ark. 1999) belirlenen eşiklerle değerlendirildiği bir başka 

çalışmada , duygusal istismar ve ihmalin en yaygın travmatik deneyimler olduğu bildirilmiştir 

(sırasıyla, %56 ve %39) (Simon, Herlands ve ark. 2009). Aynı çalışmada, yalnızca duygusal 

ihmal ve istismar sosyal anksiyetenin şiddetiyle ilişkili bulunmuştur. Buna ek olarak, farklı 

çalışmalarda duygusal ihmal ve istismarın; sosyal anksiyetenin şiddetiyle (Bruce, Heimberg ve 

ark. 2011; Kuo, Goldin ve ark. 201 I), işlevsellikte kayıp ve düşük yaşam kalitesiyle (Bruce, 

Heimberg ve ark. 20 ll), daha düşük direnç le (Simon, Herlands ve ark. 2009), ilaç tedavisinden 

erken ayrılınayla (Bruce, Heimberg ve ark. 20ı ı) ve depresyonla ilişkili olduğu görülmüştür 

(Kuo, Goldin ve ark. 20ı ı). Hollanda'da yapılan geniş bir toplum merkezli izlem çalışma~ında, 
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değerlendirilen tüm travmatik deneyimler arasında yalnızca duygusal ihmal SAB için risk 

faktörü olarak belirlenmiştir (Acarturk ve ark. 2009). Bunların yanında, çalışmamızın bulguları 

SAB tanılı bireylerin ebeveynleriyle ilişkilerini araştıran literatürle de uyumludur. Farklı 

çalışmalarda, SAB tanılı bireylerin ebeveynlerini daha sık olarak ilgisiz, reddedici, duygusal 

sıcaklık göstermeyen, utandırma taktiklerini kullanan, eleştirel, kısıtlayıcı ve katı olarak 

bildirdikleri belirtilmiştir (Brook ve Schmidt 2008). 

Çalışmamızda, daha önceki çalışmalarda (Chartier, Walker ve ark. 2001; Bandelow, 

Charimo Torrente ve ark. 2004) bildirilenin aksine, cinsel istismar ve fiziksel istismar, hasta 

grubunda kontrol grubundakinden daha sık bulunmadı. Bu farklılıklar ömeklem ve metodolojiyle 

iligili çeşitli nedenlerden kaynaklanıyor olabilir. Bandelow ve arkadaşlannın (2004) çalışmasının 

çalışmamızdan 3 önemli farkı olduğu görülmektedir: Birincisi, hasta örnekiemi yaygın alt tip ile 

sınırlandırılmamıştır. Yaygın SAB 'nin etiyolajik faktörler, başlangıç yaşı, ilişkili olduğu çevresel 

faktörler açısından yaygın olmayan alt tipten farklı olduğu bilinmektedir (Brook ve Schmidt 

2008). Hasta örneklemimizin yalnızca yaygın alt tipten oluşması, travmatik deneyimler 

açısından, yaygın olmayan SAB 'nin de değerlendirmeye alındığı bir çalışmadan farklı sonuçlar 

elde etmemize neden olmuş olabilir. İkincisi, aynı çalışmada tedavi altında olmak bir dışlama 

ölçütü olarak kullanılmaını ştır. Çalışmamıza sadece tedavi altında olmayan bireylerin alınmış 

olmmn, daha yüksek işlevsellik gösteren kişilerin çalışmaya alınması sonucu doğurmuş olabilir. 

Üçüncüsü, Bandelow ve arkadaşlannın (2004) çalışmasında, ÇTÖ dışında bir ölçekle ve yarı

yapılandırılmış görüşmelerle travmatik deneyimlerin değerlendirilmiş olması, bu hastaların 

bildirdiği travmatik deneyimler ile çalışmaya aldığımız hastaların bildirdikleri arasında bir 

farklılık oluşturmuş olabilir. Yanı sıra, aynı çalışmada, çalışmamızda olduğu gibi, travmatik 

deneyimlerin sıklığı gruplar arasında karşılaştırılmamış, bunun yerine travmatik deneyimlerin 

yaygınlığı ve belli eşiği aşan şiddette travma yaşayanların yaygınlığı karşılaştırılmıştır. Bu 

istatistiksel fark da, sonuçları karşılaştırmayı zorlaştırmaktadır. 

Bahsedilen diğer çalışmada ise, klinik ömeklem yerine toplum taramasında SAB tanısı 

alan bireyler dahil edilmiş, sınırlı ve yaygın alt tip ayırımı yapılmamış, eştanılı bireyler 

çalışmaya alınmış, farklı ölçeklerle travmalar değerlendirilmiş ve istatistiksel değerlendirmede 

travmatik deneyimlerin sıklığı yerine, şiddetli fiziksel ve cinsel İstisınarın yaygınlığı 

karşılaştırılmıştır (Chartier, Walker ve ark. 2001 ). 
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5.B. Eheve:y nin Tut u nı u 

SAB tanılı hastaların ebeveynlerini çocukluklarında kontrollere göre daha ilgisiz olarak 

hatırlamaları, erişkin klinik örnekleınierde geriye dönük ölçeklerle yapılmış önceki çalışmalarla 

uyumludur (Parker 1979; Arrindell, Emmelkamp ve ark. 1983; Arrindell, Kwee ve ark. 1989). 

Çocuklarla yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir (Bogels, van Oosten ve ark. 

2001 ). Bir toplum örneklemindeki uzunlamasma çalışmanın verileri kullanılarak yayınlanan üç 

ayn yazıda da, ebeveyn reddediciliğinin ve duygusal sıcaklık eksikliğininergenler ve genç 

erişkinlerde SAB sıklığıyla (Lieb, Wittchen ve ark. 2000; Knappe ve ark. 2009) ve semptomlann 

sehat etme süresiyle (Knappe ve ark. 2009) ilişkili olduğu bildirildi. Yakın dönemde yayımlanan 

ve sosyal anksiyete tipleri ile çevresel etkenierin ilişkisini araştıran toplum örneklemindeki bir 

başka çalışmada, 14-24 yaş arasındaki SAB tanısı alan bireylerde ebeveynin duygusal 

sıcaklığının özellikle başkalanyla konuşma korkusuyla ilişkili olduğu bulunmuştur (Knappe ve 

ark. 2011). 

Ebeveyn kontrolcülüğü/aşın korumacılığı bakımından hasta ömeklemimizle kontroller 

arasında anlamlı fark yoktu. Bu sonuç, literatürdeki mevcut bazı çalışmaların sonuçlanyla 

uyumsuz görünmektedir (Parker 1979; Arrindell, Emmelkamp ve ark. 1983; Arrindell, K wee ve 

ark. 1989; Rapee ve Melville 1997; Knappe ve ark. 2009). Bunun yanında, çalışınarnızla uyumlu 

olarak, 8-18 yaşındaki çocukların EMB U ile değerlendirildiği bir çalışmada, klinik düzeyde 

sosyal anksiyetesi olan çocukların ebeveynlerinin korumacılık bakımından sağlıklı yaşttiarına 

göre farklı bulunınadığı görüldü (Bogels, van Oosten ve ark. 2001). Ebeveyn korumacılığı 

bakımından sonuçlarımızm literatürle farklılık göstermesinin çeşitli nedenleri olabilir. Birincisi, 

Parker'ın (1979) çalışmasında tanı koyma aracı bildirilmemiş, Arrindell'in (1983, 1989) 

çalışmalarında ise DSM-III ölçütlerine dayanarak sosyal fobi tanısı konulmuştur. Oysa, yaygın 

sosyal anksiyete semptoınları olan kişilerin hastalık grubuna dahil edilebilmesi ancak DSM-III

R'dan (1987) itibaren mümkün olmuştur. Çalışınamızdaki ha~ta grubunun yaygın SAB 

hastalarından oluştuğu göz önüne almacak olursa, örneklemler bakımından önemli bir fark 

oluştuğu görülür. İkincisi, Arrindell (1983, 1989) ve Knappe (Knappe, Lieb ve ark. 2009) 

çalışmalarında ebeveyn özelliklerini değerlendirmek için çalışmamızdan farklı olarak EMBU 

kullanılmıştır; bu da sonuçlan karşılaştıonayı zorlaştırmaktadır. Üçüncüsü, Rapee ve Melville 

(1997) çalışmasmda sosyal fobinin alt tipleri aynştınlmamıştır ve eştam bilgisine yer 
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verilmemiştir. Dolayısıyla, çalışmaınızdan farklı olarak, yaygın olmayan ve farklı eştanılan olan 

kişilere yer verilmiş ve bu da sonuçlan etkilemiş olabilir. Yine de, yukarıda özetleneo 

çalışmalara ek olarak, klinik olmayan popülasyonlar veya çocuk yaş grubunu içeren farklı 

örneklemlerle, gözlem ve uzunlamasına iziemi içeren farklı metodolojilerle yapılan çalışmalar 

da, sosyal ansksiyeteyle sınırlı olmamak üzere, anksiyeteyle ebeveyn kontrolü arasmda bağlantı 

olduğunda dair görece tutarlı kanıtlar sunmaktadır (Rapee 1997; Hudson ve Rapee 2000; Lieb, 

Wittchen ve ark. 2000; Lindhout ve ark. 2006; Gar ve Hudson 2008; Knappe, Beesdo-Baum ve 

ark. 2010; Rapee 2011). Buna rağmen, çalışmamızda, SAB hastalannda ebeveyn aşırı 

korumacılığının kontrollerden farklı olınaınası kültürel farklarla açıklanabilir. Bireyseki 

kültürlerle kollektif kültürler arasında çocuk ebeveyn ilişkileri açısından bebeklikten itibaren tüm 

çocukluk evrelerinde belirgin farklar olduğu bilinmektedir (Kagitcibasi 2007). Bu farklardan biri 

de, çocuk yetiştirmede hedeflenen özerkliğin niteliği (Osterweil ve Nagano 1991) ve sonucunda 

ebeveynin kontrokülük/koruyuculuk davranışlannın sıklığı konusunda ortaya çıkmaktadır. 

Kollektif kültürlerde ebeveynlerin daha koruyucu/kontrokü olma eğiliminde olduklan 

bilinmektedir (Kagitcibasi 2007). Örneğin, farklı kültürlerden ergenler arasında, algıladıkları 

ebeveyn kontrol davranışlannın sıklığını karşılaştıran bir çalışmada, Türk ergenler ABD'li 

yaşıtlanna göre ebeveynlerinden daha fazla kontrol davranışı gördüklerini bildirmişler;, 

ebeveynterin duygusal yakınlığı konusunda ise iki grup arasında bir fark bulunmamıştır 

(Kagitciba~i 1 970). Ayrıca, ebeveyn in kontrol/koruyuculuk davranışlannın, kültürdeki yerine 

göre, çocuklan tarafından farklı algılandığını bildiren çalışmalar da mevcuttur. Örneğin, 

ebeveynin kontrol davranışının bireyseki kültürlerde düşmanca ve reddedici, kollektif 

kültürlerde ise ebeveyn sıcaklığı ve kabulüyle ilişkili olarak algılandığı gösterilmiştir (Kornadt 

1987). Bu bilgilere dayanarak, Türkiye'deki SAB'nin gelişimsel patogenezinde ebeveyn 

kontrolcülüğünün/korumacılığmm yerinin kültürel farklardan dolayı Batılı ülkelerdeki kadar 

belirleyici olmayabileceğinden söz edebiliriz. Bir diğer ihtimal ise, Batı kaynaklı bir ölçek olan 

EBÖ'nün ülkemizdeki ebeveyn aşırı koruyuculuğuyla ilgili değişiklikleri yeterince ayırt 

edememesi olabilir. 
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5.C. Kısıtlılıklar 

Bu çalışmanın çeşitli kısıtlılıkları mevcuttur. Birincisi, çocukluk çağı yaşantılarıyla ilgili 

veri toplama araçlannın geçmişe dönük olınası ve SAB 'li bireylerin bildirimlerine dayanması 

nedeniyle sonuçların yanlış hatırlaına, hatırlayarnama ve psikopatalojiden de kaynaklanabilecek 

hatıriama yan I ılığından ctkilcnınesi olasıdır. İkincisi, her ne kadar bu çalışma SAB 'li bireylerin 

çocukluk çağı yaşantılarını ve bunların psikopatolojideki rolünü araştırınayı arnaçıasa da, 

çalışma desenimizin kesitsel olmasından dolayı sonuçların nedensellikleriyle ilgili çıkarsamalar 

yapmak mümkün değildir. Üçüncüsü, hasta ömeklemimiz ayaktan tedavi ünitelerine tedavi 

amacıyla başvuran hastalardan oluşmaktadır. Bu hastaların çoğu bir işte ya da yüksek öğrenimde 

sosyal olarak zorlayıcı durumlarla karşılaştıkları için tedavi arayışında olan ve sosyal durumlar 

dışında işlevselliği yüksek olan kişilerden oluşmaktadır. Ayrıca, verilerin ek psikopatolojiden 

etkilenmemesi için ömeklemimizden eştanıh ha~talar dışlanını ştır. Toplumdaki SAB 'li bireylerin 

aslında küçük bir bölümünün tedavi başvurularının olduğu (Knappe, Beesdo-Baum ve ark. 

201 0), SAB 'li bireylerin eğitim süreleri ve işlevselliklerinin topluma göre düşük olduğu 

(Furmark 2002) ve eştanının SAB 'li hastalar arasında yüksek oranda görüldüğü (bazı 

çalışmalarda yaklaşık 0/o80) (Wittchen ve Fehın 2001) bulgulanmızı değerlendirilirken dikkate 

alınmalı; sonuçlanınız toplumumuzda daha geniş bir ömeklem üzerinde yapılacak farklı 

çalışmalarla desteklenmedikçe genelleştirilmemelidir. 

41 



6.Sonuç 

Çalışmamız, SAB tanısı olan kişilerden oluşan klinik bir örneklernde duygusal ihmal ve 

istismar yaşantılannın sık olduğunu ve bu kişilerin ebeveynlerini çocukluklannda ilgisiz kişiler 

olarak anımsadıklannı ortaya koymuştur. Çalışmamızın sonuçları, yakın zamana kadar ihmal 

edilen, farklı çalışmalarda hastalık şiddeti ve tedavinin sürdürülme başarısıyla da ilişkili bulunan 

duygusal ihmal ve istismar deneyimlerinin, SAB tanılı bireylerde araştırılmasının ve tedavi 

sürecinde göz önüne alınmasının önemini bir kez daha vurgulamıştır. Ebeveyn ilgisinin yine 

literatürle uyumlu olarak SAB tanılı bireylerde düşük algılanması, SAB 'yi yardayan tek faktörün 

baba ilgisi olması, SAB hastaları ele alınırken ebeveynlerle ilişkilerin de değerlendirilmesinin 

önemini göstermektedir. Son olarak, aşırı kontrolcülük/korumacılık konusunda sonuçlarımızın 

Batı literatüründen farklılık göstermesi, bu konuda daha fazla kültürler arası çalışmaya ihtiyaç 

olduğunu ortaya koymaktadır. 
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Ek ı. SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUGU TANISI OLANLAR İÇİN GÖNÜLLÜ 
BİIGİLENDİRİLMİŞ ONAY FORMU 

ı. Bölüm (A YDINLA TMA) 

Bu araştırmaya katılmadan önce bu bilgilendirme sayfasını dikkatle okuyunuz. 

Kişinin, tanımadığı insanlarla ya da başkalarının dikkatli bakışlaoyla karşılaştığı, bir ya 
da birden fazla toplumsal ya da bir eylemin gerçekleştirildiği durumdan belirgin ve sürekli bir 
korku duyması ve kaçınması durumu sosyal fobi (sosyal anksiyete bozukluğu) olarak 
tanımlanmaktadır. Psikiyatrik muayeneniz sırasında sizde bu hastalık saptanmıştır. 

Bu araştırmada, sizde saptanan psikiyatrik hastalık ile çocukluk döneminizdeki ruhsal 
durumunuz ve aile yaşantınız arasındaki ilişkisinin ve bu hastalığın sizin bugünkü yaşam 
kaliteniz üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.Bu incelemeler hastalığımza yönelik 

psikiyatri kliniğinde yürütülecek olan ilaç tedavisi ya da psikoterapileri etkilemeyecektir. 
Araştırmaya katılmanız, sosyal fobinin belirtilen etkenlerle ilişkisini araştırmamıza imkan 
sağlayarak, bu hastalığın daha kapsamlı değerlendirilmesine ve gelecekte daha etkin tedavi 
olanaklarının bulunmasına katkıda bulunacaktır. 

Size bu araştırmada yer alınanızı teklif ediyoruz. Eğer bu araştırmada yer almayı kabul 
ederseniz sizden bazı ölkçekleri dotdurmanız istenecektir. Veriler bilimsel amaçlar dışında 

kulanılmayacaktır. 

Araştırma amacıyla yapılacak yukarıda belirtilen tetkikler için sizden bir ücret talep 
edilmeyecek; eğer bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı iseniz, söz konusu kuruma bir araştırma 
gideri yüklenmeyecektiL Aynı zamanda da, çalışmada yer aldığınız için size her hangi bir ücret 
ödenmeyecektir. 
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Araştırmaya katılmaya yazılı onay vermeyi kabul etseniz dahi, araştırmanın her hangi bir 
döneminde araştırmadan çıkmakta özgür olduğunuzu bilmelisiniz. Araştırmaya katılmayı kabul 
etmediğiniz ya da önce kabul edip ileride vazgeçtiğiniz takdirde, bu kararınız takip ve 
tedavilerinizi etkilemeyecek; tedavileriniz en iyi şekilde sürdürülecektir. 

Çalışmayla ilgili sorularınızı tetkikleri yapan araştırmacılara yöneltebilir; daha fazla bilgi 
almak isterseniz Prof. Dr. Raşit Tükel ile 0212 414 20 00 1 32374 no'lu telefondan bağlantı 
kurabilirsiniz. 

Yukanda gönüllüye araştırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren metni 
okudum. Konu hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu koşullarla söz konusu 
klinik araştırmaya kendi nzamla, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul ediyorum. 

Gönüllünün adı, soyadı, imzası, adresi ve telefon numarası 

Açıklamalan yapan araştırmacının adı, soyadı ve imzası 

Olur alma işlemine başından sonuna kadar tanıklık eden kuruluş görevlisinin adı, soyadı, imzası 

ve görevi 
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2. Bölüm (KATILIMCININ BEYANI) 

Dr ...•••........•........... tarafından İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında 
tıbbi bir araştırma yapılacağı belirtilerek, bu çalışma ile ilgili yukandaki bilgiler bana aktanldı. 
Bu bilgilerden sonra bu araştırmaya 'katılımcı' olarak davet edildim. 

Eğer bu çalışmaya katılırsam, hekim ile aramda kalması gereken bilgilerin gizliliğine bu 
çalışma sırasında büyük özen ve saygı ile yaklaşılacağına inanıyorum. Araştırma sonuçlannın 
eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında kişisel bilgilerimin ihtimarula korunacağı 
konusunda bana yeterli güven verildi. 

Çalışmanın yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araştırmadan 

çekile bilirim. 

Bu araştırmada elde edilecek bilgilerin resmi kurumlar ve etik kurullar tarafından 

gerekirse incelenebileceği konusunda bilgilendirildim. 

Araştırma için yapılacak harcamatarla ilgili herhangi bir ek parasal sorumluluk altına 
girmiyorum ve bu masraflar kendi sosyal güvenlik kururnurndan da talep edilmeyecektir. Bu 
çalışma için bana herhangi bir ücret ödenmeyeceği bilgisine de sahibim. 

Araştırma sırasında bir sağlık sorunu ile karşılaştığımda; herhangi bir saatte 
.................. numaralı telefondan Dr ........................... veya mesai saatleri içinde 0212 
4142000 1 32374 numaralı telefondan Prof. Dr. Raşit Tükel'i arayabileceğimi biliyorum. 

Bu çalışmaya katılmak zorunda değilim ve katılmayabilirim. Çalışmaya katıimam 

konusunda zorlayıcı bir davranışla karşılaşmış değilim. Eğer katılmayı reddedersem, bu durumun 
tıbbi bakımıma ve hekimimle olan ilişkime herhangi bir zarar getirmeyeceğini de biliyorum. 
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Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Belli bir düşünme 
süresi sonunda bu çalışmaya 'katılımcı' olarak katılma kararını aldım. imzalı bu form kağıdının 
bir kopyası bana verilecektir. 

Katılımcı Katılımcı ile görüşen hekim 

Adı Soyadı: Adı Soyadı: 

Ünvanı: 

Adres: Adres: 

Tel: Tel: 

İmza: İmza: 

Tamkhk eden kuruluş görevlisinin 

Adı-soyadı: 

imzası: 

Görevi: 
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Ek 2. GÖNÜLLÜ BİIGİLENDİRİLMİŞ ONAY FORMU 

1. Bölüm (A YDINLA TMA) 

İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri ve Radyoloji Anabilim Dallannda yürütülmekte olan bu 

araştırmada, sosyal fobi (sosyal anksiyete bozukluğu) hastaları nöropsikolojik ve nöroradyolojik 
açıdan incelenecektir. Bu araştırınayla sosyal fobi hastalarının beyindeki işlev bozukluklannın 

tanınması ve bu konudaki bilgilerimizin artırılması amaçlanmaktadır. Elde edeceğimiz 

sonuçlarla, gelecekte daha etkin tedavi olanaklarının bulunmasına katkıda bulunmayı 

hedefli yoruz. 

Bu araştırmada, sosyal fobi hastalarının çocukluk döneminizdeki ruhsal durumlan, aile 
yaşantıları ve beyin işlevlerinin sağlıklı kişilerden farklı olup olmadığının anlaşılması için, 

psikiyatrik bir hastalığı olmayan sağlıklı gönüllülerden oluşan kontrol grubunun da incelenmesi 
planlanmıştır. 

Size bu araştırmanın sağlıklı kontrol grubunda yer alınanızı teklif ediyoruz. Eğer bu 
araştırmada yer almayı kabul ederseniz, size İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, 
Psikoloji Laboratuvarında yaklaşık 2 saat sürecek olan beyin işlevlerinin değerlendirileceği 

nöropsikolojik testler uygulanacaktır. 

Size ayrıca, İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalında, beyninizin yapısı ve 
işlevlerinin incelenmesi, radyoloji görüntüleri ve raporlarıyla ilgili veri tabanı oluşturulma~ı 

amacıyla yaklaşık Yı saat ila 1 saat sürecek olan beyin görünillierne tetkikleri yapılacaktır. 

Araştırmaya katılmayı kabul ederseniz, isminiz saklı tutulacak; etik kurullar ve resmi 
makamlar gerekirse size ait araştırınayla ilgili tıbbi bilgilere ulaşabilecek; araştırmada sizi 
ilgilendirebilecek bir bilgi söz konusu olduğunda, bu size bildirilecektir. 

Araştırma amacıyla yapılacak yukarıda belirtilen tetkikler için sizden bir ücret talep 
edilmeyecek; eğer bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı iseniz, söz konusu kuruma bir araştırma 
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gideri yüklenmeyecektiL Aynı zamanda da, çalışmada yer aldığınız için size herhangi bir ücret 

ödenmeyecektir. 

Araştırmaya katılmaya yazılı onay vermeyi kabul etseniz dahi, araştırmanın herhangi bir 
döneminde araştırmadan çıkmakta özgür olduğunuzu bilmelisiniz. 

Yapılacak olan incelemeler, beden ya da ruh sağlığınız açısından herhangi bir risk 

oluşturmamaktadır. 

Çalışmayla ilgili sorularınızı tetkikleri yapan araştırmacılara yöneltebilir; daha fazla bilgi 

almak isterseniz Prof. Dr. Raşit Tükel ile 0212 414 20 00 1 32374 no'lu telefondan bağlantı 
kurabilirsiniz. 

Yukanda gönüllüye araştırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren metni 
okudum. Konu hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu koşullarla söz konusu 
klinik araştırmaya kendi nzamla hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul ediyorum. 

Gönüllünün adı, soyadı, imzası, adresi ve telefon numarası 

Açıklamalan yapan araştırmacının adı, soyadı ve imzası 

Olur alma işlemine başından sonuna kadar tanıklık eden kuruluş görevlisinin adı, soyadı. 

imzası ve görevi 
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2. Bölüm (KA TIL IM CI NIN BEY ANI) 

Dr ................... tarafından İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda tıbbi 
bir araştırma yapılacağı belirtilerek, bu çalışma ile ilgili yukandaki bilgiler bana aktanldı. Bu 
bilgilerden sonra bu araştırmaya 'katılımcı' olarak davet edildim. 

Eğer bu çalışmaya katılırsam, hekim ile aramda kalması gereken bilgilerin gizliliğine bu 
çalışma sırasında büyük özen ve saygı ile yaklaşılacağma inanıyorum. Araştırma sonuçlannın 
eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında kişisel bilgilerimin ihtimarula korunacağı 
konusunda bana yeterli güven verildi. 

Çalışmanın yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araştırmadan 

çekilebilirim. Bu araştırmada elde edilecek bilgilerin resmi kurumlar ve etik kurullar tarafından 
gerekirse incelenebileceği konusunda bilgilendirildim. 

Araştırma için yapılacak harcamalada ilgili herhangi bir ek parasal sorumluluk altına 
girmiyorum ve bu masraflar kendi sosyal güvenlik kururnurndan da talep edilmeyecektir. Bu 
çalışma için bana herhangi bir ücret ödenmeyeceği bilgisine de sahibim. 

Araştırma sırasında bir sağlık sorunu ile karşılaştığımda; herhangi bir saatte 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . numaralı telefondan Dr ............................ veya mesai saatleri içinde 
0212 4142000-32374 numaralı telefondan Prof. Dr. Raşit Tükel'i arayabileceğimi biliyorum. 

Bu çalışmaya katılmak zorunda değilim ve katılmayabilirim. Çalışmaya katıimam 

konusunda zorlayıcı bir davranışla karşılaşmış değilim. Eğer katılmayı reddedersem, bu durumun 
bana herhangi bir olumsuz yansıması olmayacaktır. 

Bana yapılan tüm açıklamaları aynntılanyla anlamış bulunmaktayım. Belli bir düşünme 
süresi sonunda bu çalışmaya 'katılımcı' olarak katılma karannı aldım. İmzalı bu form kağıdının 
bir kopyası bana verilecektir. 

Katılımcı 

Adı Soyadı: 

Adres: 

Tel: 
İmza: 

Tanıklık eden kuruluş görevlisinin: Adı-soyadı: 

Katılımcı ile görüşen hekim 
Adı Soyadı: 

Ünvanı: 

Adres: 

Tel: 
İmza: 

imzası: Görevi: 
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EK 3: Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği- Kısa Form (CTQ-28) 

ÇOCUKLUK ÇAGI TRA VMALARI ÖLÇEGİ (CTQ-28) 

Sorulara nasıl yanıt verilecek? 

Bu sorular çocukluğunuzda ve ilk gençliğinizde (20 yaşından önce) başınıza gelmiş olahilecek bazı olaylar hakkındadır. Her bir 
soru için sizin durumunuza uyan mkamı daire içerisine alarak işaretieyin iz. Sonıların hazılan özel yaşamınızla ilgilidir; lütfen 
elinizden geldiğince gerçeğe uygun yanıt veriniz. Yanıtların ız gizli tutulacaktır. 

Hiçbir Nadiren Zaman Sıklıkla Çok sık 
zaman zaman olarak 

Çocukluğumda ya da ilk gençliğimde ... 

ı Yeterli yemek hulamazdım. ı 2 3 4 s 
2 Bana bakan ve beni koruyan birinin olduğunu biliyordum. ı 2 3 4 s 
3 Ailemdekiler bana "salak", "beceriksiz" ya da ı 2 3 4 s 

"tipsiz" gibi sıfatlarla seslenirlerdi. 

4 Anne ve babam ailelerine bakamayacak kadar ı 2 3 4 s 
sıklıkla sarhoş olur ya da uyuştunıcu alırlardı 

s Ailemde önemli ve özel biri olduğum ı 2 3 4 s 
duygusunu hissetmeme yardımcı olan 

birisi vardı. 

6 Kirli giysiler içersinde dolaşmak zorunda ı 2 3 4 s 
kalırdım. 

7 Sevildiğimi h issediyordum. ı 2 3 4 s 
8 Anababamın benim doğmuş olmarnı ı 2 3 4 s 

istemediklerini düş ünü yordu m. 

9 Ailemden birisi bana öyle kötü vurmuştu ki ı 2 3 4 s 
doktora ya da hastaneye gitmem gerekmişti. 

lO Ailemdekiler bana o kadar şiddetle ı 2 3 4 s 
vuruyarlardı ki vücudumda morartı ya 

da sıynklar oluyordu. 

ll Kayış, sopa, kordon ya da başka sert bir ı 2 3 4 5 

cisirnle vurularak cezalandırılıyordum. 

12 Ailemden tam olarak memnundum. ı 2 3 4 5 

13 Ailemdekiler birbirlerine ilgi gösterirlerdi. ı 2 3 4 5 

ı4 Ailemdekiler bana kıncı ya da saldırganca ı 2 3 4 5 

sözler söylerlerdi. 

ı5 Vücutça kötüye kullanılmış olduğuma ı 2 3 4 5 

inanıyorum. 

16 Bana o kadar kötü vuruluyor ya da ı 2 3 4 5 60 

dövülüyordum ki öğretmen, komşu ya da 

bir doktorun bunu farkettiği oluyordu. 



17 Ailemde birisi benden nefret ederdi. ı 2 3 4 5 

18 Ailemdekiler kendilerini birbirlerine ı 2 3 4 5 

yakın hissederlerdi. 

19 Birisi bana cinsel amaçla dokundu ya da ı 2 3 4 5 

kendisine dokunmaını istedi. 

20 Kendisi ile cinsel temas kurmadığım takdirde ı 2 3 4 5 

beni yaralamakla ya da benim hakkımda 

yalanlar söylemekle tehdit eden birisi vardı. 

21 Çocukluğum mükemmeldi. ı 2 3 4 5 

22 Birisi beni cinsel şeyler yapmaya ya da ı 2 3 4 5 

cinsel şeylere bakmaya zorladı. 

23 Birisi bana cinsel taeizde bulundu. ı 2 3 4 5 

24 Duygusal bakımdan kötüye kullanılmış ı 2 3 4 5 

olduğuma inanıyorum. 

25 Benim ailem dünyanın en iyisiydi. ı 2 3 4 5 

26 Cinsel bakımdan kötüye kullanılmış olduğuma inanıyorum. ı 2 3 4 5 

27 Ailem benim için bir güç ve destek kaynağı idi. 1 2 3 4 5 

28 ihtiyacım olduğunda beni doktora götürecek birisi vardı. ı 2 3 4 5 
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EK 4. Ebeveyne Bağlanma Ölçeği (Parental Bonding Instrument-PBI) 

Aşağıda, ana-babanızın çeşitli tutum ve davranışianna ilişkin ifadeler yer almaktadır. 16 yaşımza kadar olan dönemde 
annenizi hatırlamaya çalışarak, her bir ifadede en uygun seçeneğin karşısındaki paranteze X işareti koyunuz. 

Tamamen Kısmen Pekböyle Hiç böyle 
, böyleydi böyleydi değildi değildi 

1 .Benimle yumuşak ve arkadaşça bir tarzda konuşurdu. ( ) ( ) ( ) ( ) 

2.İbtiyaç duyduğum kadar yardım etmezdi. ( ) ( ) ( ) ( ) 

3. Hoşlandığım şeyleri yapınama izin verirdi. ( ) ( ) ( ) ( ) 

4.Duygusal olarak bana karşı soğuk görünürdü. ( ) ( ) ( ) ( ) 

' 
5. Sorunlarımı ve endişelerimi anlıyor görünürdü. ( ) ( ) ( ) ( ) 

6; Bana karşı sevgi doluydu. ( ) ( ) ( ) ( ) 
' 

7. Kendi kararlarımı verınemden memnuniyet duyardı. ( ) ( ) ( ) ( ) 

8, Büyürnemi istemezdi. ( ) ( ) ( ) ( ) 

~' 
9.Yaptığım her şeyi kontrol etmeye çalışırdı. ( ) ( ) ( ) ( ) 

lQ. Mabremiyetime müdahale ederdi. ( ) ( ) ( ) ( ) 

: 

1 l.Olan-bitenler hakkında hen im le konuşmaktan keyif alırdı. ( ) ( ) ( ) ( ) 

12. Genellikle bana karşı güleryüzlüydü. ( ) ( ) ( ) ( ) 

~ 

13.Bana, bebekmişim gibi davranma eğilimi vardı. ( ) ( ) ( ) ( ) 

14. İhtiyaçlarımı ve isteklerimi anlamıyor gibiydi. ( ) ( ) ( ) ( ) 

~,' 

15. Kendimle ilgili kararları alrnama izin verirdi. ( ) ( ) ( ) ( ) 

16. Istenmediğimi hissettirirdi. ( ) ( ) ( ) ( ) 

17. Üzgün olduğum zamanlarda kendimi daha iyi hissetınemi sağiardı ( ) ( ) ( ) ( ) 

18; Benimle pek fazla konuşmazdı. ( ) ( ) ( ) ( ) 

' 19. O'na bağımlı olduğum duygusunu yaşatmaya çalışırdı. ( ) ( ) ( ) ( ) 

20. Annem yanımda olmadığı zaman, kendime hakamayacağırnı ( ) ( ) ( ) ( ) 

hissederdim. 
21. İstediğim kadar özgürlük tanırdı. ( ) ( ) ( ) ( ) 

22.İstediğim zaman dışarı çıkınama izin verirdi ( ) ( ) ( ) ( ) 

23. Bana karşı aşırı koruyucuydu. ( ) ( ) ( ) ( ) 

24. Beni övmezdi. ( ) ( ) ( ) ( ) 

25.İstediğim gibi giyinmeme izin verirdi. ( ) ( ) ( ) ( ) 
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EK 4. Ebeveyne Bağlanma Ölçeği (Parental Bonding Instrument-PBI)-Bölüm 2 

Aşağıda, ana-babanızın çeşitli tutum ve davranışiarına ilişkin ifadeler yer almaktadır. I 6 yaşımza kadar olan dönemde 
babanızı hatırlamaya çalışarak, her bir ifadede en uygun seçeneğin karşısındaki paranteze X işareti koyunuz. 

Tamamen Kısmen Pek böyle Hiç böyle 
. böyleydi böyleydi değildi değildi 

l.Benimle yumuşak ve arkadaşça bir tarzda konuşurdu. ( ) ( ) ( ) () 

2.Dıtiyaç duyduğum kadar yardım etmezdi. ( ) ( ) ( ) ( ) 

3. Hoşlandığım şeyleri yapınama izin verirdi. ( ) ( ) ( ) ( ) 

4.Duygusal olarak bana karşı soğuk görünürdü. ( ) ( ) ( ) ( ) 

5. Sorunlarımı ve endişelerimi anlıyor görünürdü. ( ) ( ) ( ) () 

6.Banakarşı sevgi doluydu. ( ) ( ) ( ) ( ) 

7. Kendi kararlarımı verınemden memnuniyet duyardı. ( ) ( ) ( ) () 

8.~Uyümemi istemezdi. ( ) ( ) ( ) ( ) 
: 

9.Yaptığım her şeyi kontrol etmeye çalışırdı. ( ) ( ) ( ) () 

10. Mabremiyetime müdahale ederdi. ( ) ( ) ( ) ( ) 

J. 

ı ı .Olan-bitenler hakkında hen im le konuşmaktan keyif alırdı. ( ) ( ) ( ) () 

12. Genel1ikle bana karşı güleryüzlüydü. ( ) ( ) ( ) ( ) 

l3.Bana, bebekmişim gibi davranma eğilimi vardı. ( ) ( ) ( ) ( ) 

14. Bıtiyaçlarımı ve isteklerimi anlamıyor gibiydi. ( ) ( ) ( ) ( ) 

15. Kendimle ilgili kararlan alınama izin verirdi. ( ) ( ) ( ) ( ) 

16. lştenmediğimi hissettirirdi. ( ) ( ) ( ) ( ) 

17. Uzgün olduğum zamanlarda kendimi daha iyi hissetınemi sağiardı ( ) ( ) ( ) ( ) 

18. Benimle pek fazla konuşmazdı. ( ) ( ) ( ) ( ) 

19. O'na bağımlı olduğum duygusunu yaşatmaya çalışırdı. ( ) ( ) ( ) () 

20. Babam yanımda olmadığı zaman, kendime bakamayacağımı ( ) ( ) ( ) ( ) 

hissederdim. 
21. İstediğim kadar özgürlük tanırdı. ( ) ( ) ( ) () 

22. Istediğim zaman dışarı çıkınama izin verirdi ( ) ( ) ( ) ( ) 

23. Bana karşı aşırı koruyucuydu. ( ) ( ) ( ) ( ) 

24. Beni övınezdi. ( ) ( ) ( ) ( ) 

25.İstediğim gibi giyinmeme izin verirdi. ( ) ( ) ( ) ( ) 
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EK 5: Harnilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği (HAM-A) 

Adı Soyadı: 

YOK: O 

Anksiyeteli 
duygudurum 

Gerginlik 

Korkular 

Uykusuzluk 

B ilişsel 

Depresif 
duygudurum 

Bedensel 
(kaslarla 
ilgili) 

İSTANBUL TIP FAKÜLTESi 

Psikiyatri Anabilim Dalı 

Anksiyete /Jo;_ukluklan Po!ikliniği 

HAMİLTON ANKSİYETE DERECELENDiRME ÖLÇEGİ 

Tarih: 

HAFiF: I ORTA DERECE: 2 ŞiDDETLi: 3 ÇOK ŞiDDETLi: 4 

Puan 

Endişeler, kötülük beklentisi, 
Kulak çınlaması, bulanık 

D 
görme, soğuk-sıcak 

korkulu beklenti, çabuk Bedensel 
basması, güçsüzlük hissi, 

sinirlenme (duyusal) 
karıncalanma 

Kalp atışlarının 

Gerginlik hissi, 

D 
hızlanması, çarpıntı, 

yorgunluk, irkilme yanıtı, Kalp-damar sistem göğüste ağrı, damarların 

kolay ağlama, titreme, belirtileri atması, bayılına duygusu, 

huzursuzluk hissi kalp atışında vuru 
atlama sı 

Karanlık, yabancılar, yalnız 
Solunum 

Göğüste sıkışma ve baskı 
bırakılma, hayvanlar, trafik, 

ll 1 
sistem belirtileri 

hissi, boğulma hissi, derin 
kalabalık iç çekme ler, nefes darlığı 

IL___j 
Yutma güçlüğü, karında 

Uykuya daima güçlüğü, 
ağrı, midede yanına, 

D 
Mide-barsak karında dolgunluk hissi, 

bölünmüş uyku, uykudan sistem belirtileri bulantı, kusma, ishal, kilo 
yorgun kalkma, rüyalar, 

kaybı, kabızlık, barsakta 
kabuslar, gece korkuları gaz 

Sık idrar yapma, aniden 
idrar yapma isteği 
gelmesi, adet görememe, 
adet kanama süresinin 

D 
Üreme-boşaltı m artması, kadında cinsel 

Dikkatini toplamada güçlük, sistem belirtileri soğukluk gelişmesi, erken 
bellek zayıflığı boşalma, Jibido kaybı, 

ereksiyon güçlüğü 

Ağız kuruluğu, kızarına, 

İlgi kaybı, habilerden zevk solukluk, terlemeye 

alamama, çökkünlük, erken D 
Otonomik eğilim, sersemlik hissi, 

uyanma, diurnal ritmde belirtiler gerginlik, baş ağrısı, 

değişme tüylerin diken diken 
olması 

Tedirginlik, yerinde 
duramama, ellerde 
titreme, kaşların 

Ağrılar, seyirmeler, 
çatılınası, gergin yüz, iç 

Görüşme sırasındaki çekme ya da hızlı 
miyoklonik atmalar, diş D davranış solunum, yüzde solukluk, 
gıcırdatma, sesin tonunda yutkunma, geğirme, 
değişmeler, kas gerginliğinde tendonlarda atmalar, 
artma genişlemiş göz bebekleri, 

gözlerin yuvalarından 
çıkması 

Puan 

D 

D 

ın 
r= 

D 

D 

D 

D 
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EK6: Harnilton Depresyon Ölçeği (HAM-D) 

İSTANBUL TIP FAKÜLTESi 

Psikiyatri Anabilim Dalı 

Anksiyete Bozuklukları Polikliniği 

HAMİLTON DEPRESYON ÖLÇEGİ (HAM-D) 

Her maddede, hastayı en iyi tanımlayan cevabı belirleyen numarayı seçin. 

l.DEPRESİF RUH HALİ 

(Keder, ümitsizlik, çaresizlik, değersizlik) 

O= Yok. 

1 =Bu duygularını ancak sorulduğunda gösteriyor. 

2 =Hasta bu durumları kendiliğinden söylüyor. 

3 = Bu duygularını sözleriyle değil, yüz ifadesi, duruşu, sesi ve ağlama eğilimi ile gösteriyor. 

4 = Hasta bu durumlardan birinin kendisinde bulunduğu, konuşma sırasında sözlü veya sözsüz 

olarak belirtiyor. 

2. SUÇLULUK DUYGUSU 

O= Yok. 

I = Kendini suçlu bularak, insanları üzdüğünü sanıyor. 

2 =Eski yaptıklanndan veya hatalanndan dolayı suçluluk hissediyor. 

3 =O anki hastalığını bir ceza olarak kabul ediyor ve suçluluk delüzyonları gösteriyor. 

4 = Kendisini suçlayan ya da itharn eden sesler işitiyor ve /veya kendisini tehdit eden görsel 

hallüsinasyonlar görüyor. 

3. İNTİHAR 

O= Yok. 

I= Hayatı yaşamaya değer bulmuyor. 

2 = Keşke ölmüş olsaydım diye düşünüyor veya benzeri düşünceler besliyor. 

3 = İntiharı düşünüyor ya da bu düşüncesini belli eden davranışlar sergiliyor. 

4 = intihar girişiminde bulunmuş (herhangi bir ciddi girişim, 4 puanla değerlendirilir.) 
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4. UYKUYA DALAMAMAK 

O = Uykuya daimada herhangi bir güçlük çekmiyor. 

ı = Bazen yattığında yarım saat kadar uyuyamadığından yakınıyor. 

2 = Her gece uyuma güçlüğü çekiyor. 

5. GECEYARISI UYANMAK 

O = Herhangi bir sorunu yok. 

ı = gece boyunca huzursuz ve rahatsız olduğundan yakınıyor. 

2 = gece yansı uyanıyor. Yataktan kalkmak, 2 puanla değerlendirilir. (Herhangi bir neden 

olmaksızın) 

6. SABAH ERKEN UYANMAK 

O = Herhangi bir sorunu yok. 

1 =Sabah erkenden uyanıyor fakat tekrar uykuya dalıyor. 

2 =Sabah erkenden uyan ıp tekrar uyuyaınıyar ve yataktan kalkıyor. 

7. İŞ VE AKTiViTELER 

O= Herhangi bir sorunu yok. 

1= Aktiviteleriyle, işiyle yada boş zamanlardaki meşguliyetleriyle ilgili olarak kendini yetersiz 

hissediyor. 

2 = Aktivite, hobi veya işe duyulan ilginin kaybolması; hasta bunu doğrudan kendi söyler veya 

dolaylı olarak kayıtsızlık ve kararsızlık ve kararsızlığı ile gösterir. (kendini iş veya aktiviteler 

için zorlaması gerektiğini hisseder) 

3 = Aktivitelere ayrılan zamanda veya üretkenlikte azalma. Hastane değerlendirmesinde, eğer 

hasta en az 3 saatini aktivitelerine (hastane işi veya hobileri) ayırmıyorsa 3 puan verin. 

4 = Hastalığından dolayı çalışmayı tamamen bırakmış. Yatan hastalar servisteki işlerin dışında 

hiçbir aktiviteye katılmıyorsa ya da servis işlerini yardım almadan yapıyorsa 4 puan ile 

değerlendirin. 
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8. RET ARDASYON ( Düşünce ve konuşmalarda yavaşlama, konsantrasyon yeteneğinde 

bozulma, motor aktivitede azalma) 

O =Normal konuşma ve düşünce. 

ı =örüşme sırasında hafif retardasyon hissediliyor. 

2 =Görüşme sırasında açıkça retardasyon hissediliyor. 

3 =Görüşme yapmakta güçlük çekiliyor. 

4 =Tam stupor. 

9. AJiTASYON 

O= Yok. 

1 =Yerinde durarnama 

2 =Eller, saçlar v.b. ile oynama. 

3 = Ayakta dolaşma, sakin oturamama. 

4 =Ellerini ovuşturma, tırnak yeme, saç çekme, dudak yeme. 

10. PSİŞİK ANKSİYETE 

O = Güçlük yok. 

1 =Subjektif gerilim ve irritabilite. 

2 =Küçük şeylerden kaygı duyma. 

3 =Yüzünden veya konuşmasından endişeli olduğu anlaşılıyor. 

4 = Korkulannı, daha sorulmadan anlatıyor. 

ll. SO MA TİK ANKS İYETE 

O= Yok. 

1 = Hafif 

2 =Orta 

3 =Şiddetli 

4 = Çok şiddetli 

Anksiyeteye eşlik eden fizyolojik belirtiler: Gastrointestinal:Ağız kuruluğu, gaz çıkarma, 

sindirim bozukluğu, kramp, geğirme, diyare. 
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Kardiyovasküler: Palpitasyon, baş ağrısı. Solunurula ilgili: Hiperventilasyon. iç çekme. Sık 

idrara çıkma. Terleme. 

ı3. SOMATİK SEMPTOMLAR Genel 

O=Yok 

ı = Ekstremitelerinde, sırtında yada başında ağırlık hissi. Sırt ağrıları, baş ağrısı, kas ağrıları. 

Enerji kaybı ve yorgunluk hissi. 

2 = Herhangi bir kesin şikayet, 2 puanla değerlendirilir. 

ı4. GENİT AL SEMPTOMLAR ( libido kaybı, menstrüel bozukluklar gibi semptomlar) 

O= Yok. 

ı= Hafif 

2 =Şiddetli 

ı5. HİPOKONDRİASİS 

O= Yok. 

ı = Evhamlılık 

2 = Sağlıkla ilgili evhamlar 

3 =Sık sık yakınmalar, yardım isteği vb. 

4 = Hipokondriak delüzyonlar. 

ı6. ZA YIFLAMA (A ya da B 'yi işaretleyiniz) 

A. Anarnneze göre değerlendirirken: 

O= Kilo Kaybı 

ı =Önceki hastalığına bağlı olarak kilo kaybı 

2 = Kesin ( hastaya göre ) Ki lo kaybı 

B. Psikiyatrist tarafından haftada bir yapılan, ha5tanın tartıldığı kontrollerde. 

O= Haftada 0.5 kg' dan daha az kilo kaybı 

ı= Haftada 0.5 kg' dan daha fazla kilo kaybı 

2 =Haftada ı kg' dan daha fazla kilo kaybı 
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17. DURUMU HAKKINDA GÖRÜŞÜ 

O= Hasta ve depresyonda olduğunun farkında. 

1 = Hastalığını biliyor ama bunu iklime, kötü yiyeceklere, virüslere, 

aşın çalışmaya, istirahate ihtiyacı olduğuna bağlıyor. 

2 =Hasta olduğunu kabul etmiyor. 
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