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Genel girifl

Ruh sa¤l›¤› ve hastal›klar› hakk›nda bilgilendirme kitapç›klar› insanla-

r›n hissedifl, düflünüfl  ve davran›fl biçimlerinde bir tak›m fleylerin her za-

man oldu¤undan ve arzu edilenden farkl› olmas› durumunu ve bu du-

rumlarda nelerin, nas›l oldu¤unu ve neler yap›labilece¤i konular›nda sizi

ayd›nlatmay›, bilgilendirmeyi amaçlamaktad›r. Özellikle de göçmenlik

yaflant›s›n›n zorluklar› göz önüne al›nd›¤›nda yurt d›fl›nda yaflayan insan-

lar›n ruhsal ve sosyal durumlar› çeflitli tehlikelere daha fazla oranda aç›k-

t›r. O nedenle bu konularda bilgi sahibi olmak ruh sa¤l›¤›n›z› korumada

sizlere büyük ölçüde yard›mc› olacakt›r.

Psikolojik veya ruhsal durumumuz çevremizdeki herfleyle yak›ndan il-

gilidir. Onlar taraf›ndan etkilenir ve onlar› da etkiler.  Ruhsal durumu-

muz bedenimiz ve onun çal›flma flekliyle de çok yak›ndan ilgilidir. Ruh ve

beden bir bütün oldu¤u için birbirleriyle devaml› bir iletiflim ve etkileflim

içerisindedirler. Ruhsal durumumuzdaki huzurluluk veya nefle hali bede-

nimizin de kendisini iyi hissetmesine, rahat ve huzurlu olmas›na yol açar.

Ama ne yaz›k ki bu iliflki ve etkileflim olumsuzluk ve huzursuzluk durum-

lar› için de  geçerlidir. Moralimizin bozuklu¤u bedenimizin çal›flma ve

huzurunu da hemen olumsuz olarak etkileyebilir ve bir tak›m rahats›zl›k-

lara yol açabilir.

Ayn› flekilde ruhsal durumumuz ve dolay›s›yla da bedensel durumu-

muz da bizim d›fl›m›zdaki flartlar›n, durumlar›n, olaylar›n v.s. etkisi alt›n-

dad›r. Bizim d›fl›m›zdaki olaylar denildi¤inde geçmifl yaflant›m›z, bafl›m›z-

dan geçen olaylar, flimdiki yaflant›m›z, durumumuz ve gelece¤in bizdeki

etkilerini de söylemek istiyoruz.  Bu anlamda yaflad›¤›n›z her hangi bir

olay, ald›¤›n›z bir haber v.s. sizin ruhsal durumunuzu olumlu veya olum-

suz  olarak etkileyebilir. E¤er bu durum, olumsuzsa ve son zamanlarda  s›k
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s›k benzeri olumsuzluklar› yafl›yorsan›z bu olaylar sizin ruhunuzun  ve de

bedeninizin birlik ve bütünlü¤ünü, huzurlulu¤unu giderek artan  oranlar-

da etkileyecektir. Bu etkileme çeflitli flekillerde olabilir. ‹flte o zaman  afla-

¤›da anlataca¤›m›z ruhsal flikayetlerin  temelleri at›l›yor demektir. Üstelik

de bu durum gurbette yaflayan insanlar olarak bizlerin bafl›na gelirse etki-

si daha da fazla olabilmektedir. Zira bizim dil sorunumuz, uyum sorunu-

muz, ayr›mc›l›¤a u¤ramak gibi  sorunlar›m›z ve onlara karfl› çok az çözüm

olanaklar›m›z vard›r. Sosyal ve ekonomik sorunlar, iflsizlik, kuflak çat›flma-

s›, ev ve konut, gelir- gider sorunlar›, hastal›klar gibi di¤er faktörlerin et-

kisi alt›nda böylece kendimizi her geçen gün daha çok eziliyor  gibi hisse-

debiliriz. Bu durumlarda bizler yerli halktan daha fazla ruhsal hastal›kla-

ra yakalanma riski tafl›r ve yukar›da da de¤inildi¤i gibi  ço¤umuz de¤iflik

flekillerde tepkiler verir ve de¤iflik hastal›klar oluflturabiliriz.Bu hastal›klar-

dan kurtulmak yerli halka göre daha da uzun sürebilir. Bu anlamda size

zor günlerinizde yard›mc› olmas› aç›s›ndan ve sizleri bilgilendirmek ama-

c›yla s›k rastlanan baz› rahats›zl›klarla ilgili sekiz de¤iflik kitapç›k haz›rla-

d›k. Elinizdeki alt›nc› kitapç›k olan ‘kiflilik ve karakter sorunlar›” adl› ki-

tapç›k yan›nda afla¤›da adlar› yaz›l› di¤er 7 kitapç›ktan da yararlanabilirsi-

niz. 

1- Depresyon flikayetleri

2- Korku flikayetleri

3- Bedensel a¤r›lar ve sinirsel gerginlikler(Psiko-somatik rahats›zl›klar)

4- Psikozlar

5- Yeme bozukluklar›

6- Kiflilik ve karakter sorunlar›

7- Ba¤›ml›l›k ve al›flkanl›k yapan maddelerle ilgili sorunlar

8- Efller aras›  ve cinsellikle ilgili sorunlar

Bu kitapç›klar›n amac› sizleri ruh sa¤l›¤› ve hastal›klar› konusunda bil-

gilendirerek sizde veya çevrenizdeki kifliler de olabilecek bu tür rahats›z-

l›klar›n daha kolay fark›na var›p, erken bir flekilde saptamada bulunup ve

teflhis koyarak gere¤ini yapman›za yard›mc› olmakt›r.

Hastal›klar› saptama ve onlarla bafl etmeye çal›flma bir süreçtir. Bu du-

rumlarda kiflinin önce kendi kendine yapaca¤› baz› fleyler olacakt›r. Daha
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sonrada  kifli, kendi kendine çözemedi¤i sorunlar› ve belli bir süredir de-

vam eden rahats›zl›klar› için  bilinçli olarak yard›m almak çabas›na gir-

melidir. Bu herkeste rastlanabilecek rahats›zl›klardan salt ruhsal rahats›z-

l›k oldu¤u için utan›p, çekinmenin kifliye yarar› olmayaca¤› gibi, zarar› da

olabilir. Bu anlamda unutmay›n›z ki erken teflhis sadece kanseri de¤il bir

çok ruhsal hastal›¤› da önler. Bu kitapç›klarda anlat›lan rahats›zl›klar›n

sizde olmas› durumunda size önerilen yöntemleri uygulamak yan›nda

duruma göre ev doktorunuza giderek onun sizdeki rahats›zl›ktan haber-

dar olmas›n› da sa¤laman›zda yarar vard›r.  Ev doktorunuz veya siz gerek

gördü¤ünüzde bu konular›n uzman› olan GGZ/Riagg  denilen ‘ Ruh sa¤-

l›¤› ve hastal›klar› merkezi’ ne yollanman›z› sa¤layabilir ve buradaki uz-

manlardan gerekli yard›m› alabilirsiniz. Sizlere sunulan bu kitapç›klardan

iyi bir flekilde yararlanman›z›, sa¤l›¤›n›z› daha iyi koruma ve geri kazan-

man›z› dileriz.

Murat Can, Psikoterapist

GGZ Midden Brabant Tilburg

Nisan 2003
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Kiflilik ve karakter tan›m› zor olan bir kavramd›r. Kiflilik bir insan› bafl-

kalar›ndan ay›ran ve bireye özgü olan bedensel ve ruhsal özelliklerin bü-

tünüdür. Kiflili¤in oluflmas›nda bedensel, ruhsal ve toplumsal faktörlerin

rolü ve önemi vard›r. Bedensel faktörlere kal›t›m ve soyaçekim, do¤um

öncesi, do¤um s›ras› ve do¤um sonras› merkezi sinir sisteminin geliflmesi-

ni bozabilecek hastal›klar, travma ve zehirlenme gibi baflka nedenler, do-

¤ufltan veya sonradan olabilecek bedensel bozukluk ve sakatl›klar  örnek

olarak verilebilir. Kiflili¤in belirlenmesinde önemli katk›lar› oln bir di¤er

etkende toplumsal olgulard›r. Bu konuda verilebilecek örneklerin bafl›nda

ebeveynlerden birinin yoklu¤u veya yoksunlu¤u(yani çoçu¤u kabul etme-

mesi ve ona gerekli sevgi, flevkat ve ilgiyi göster(e)memesi), parçalanm›fl

aile, yanl›fl terbiye ve e¤itim biçimleri, a¤›r psiko-sosyal ve sosyo- ekono-

mik sorunlar, kültür çat›flmalar›, karmafl›k ve tutars›z de¤er yarg›lar›n›n

a¤›r bast›g› bir çocuk yetifltirme düzeni v.b. gelmektedir. Gerek bedensel

ve gerekse toplumsal etmenlerin kiflili¤in oluflmas›na baz› durumlarda

do¤rudan ve baz› durumlarda da dolayl› olarak etkilerinin olabilece¤i ka-

bul edilmektedir.

Kiflilik ve karakter  kal›plaflm›fl ve al›flkanl›k durumuna gelmifl tepki ve

davran›fllar bütünüdür. Kiflili¤in çekirdekleri yaflam›n ilk y›llar›nda at›l›r

ve oluflur. Ancak kiflili¤in geliflmesi ve son biçimini almas› ergenlik ve de-

likanl›l›k ça¤›n›n sonuna dek sürer. Herkesin kiflili¤i kendine özgüdür,

parmak izi gibi onu baflkalar›ndan ay›ran en önemli özelliktir. Kiflilik

uzun sürede biçimlendi¤i içinde y›llar geçtikçe kat›lafl›r ve de¤iflmez olur-

lar. 

Baz› kiflilik yap›lar›, baz› ruhsal bozukluklara ve hastal›klara yatk›nl›k

göstermektedir. Özellikle alkol, uyuflturucu, uyar›c› ilaç ve madde ba¤›m-

l›l›¤›nda, flizofrenide, paranoyak bozukluklarda, kayg›- korku rahats›zl›k-

lar›nda, zorlanmalarda ve psiko-somatik hastal›klarda bu durum aç›ktan

K‹fi‹L‹K VE KARAKTER BOZUKLUKLARI
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aç›¤a görülebilmektedir.

Kiflilik bozukluklar› hafiften a¤›r dereceye kadar çeflitli boyutlarda ola-

bilir. Kiflilik bozukluklar›nda kiflili¤in bütünlü¤ü ortadan kalkar. ‹ç çat›fl-

malar ve dürtüler  aç›¤a ç›kar, kiflinin davran›fl ve eylemlerine yans›r. Ki-

flilik bozuklu¤u gösteren insanlar yaflad›klar› çevreye, ortama uyamazlar.

Sürekli olarak baflkalar›n› kendilerine uydurmak için çaba harcarlar.

Kiflilik sorunlar›n› saptayabilmek için, kiflinin durumunun,  içinde bu-

lundu¤u kültür yap› içinde ele al›nmas› gerekir. Bu anlamda kiflinin dü-

flünüfl, hissedifl ve davran›fl biçiminin içinde bulundu¤u ortamdan olduk-

ça farkl› olmas› söz konusudur. Bu farkl›l›klar› daha iyi saptayabilmek için

flu alanlara bakmak gerekmektedir:

1- Düflünceleri, yani kiflinin kendini, olaylar› ve baflkalar›n› alg›lama ve

yorumlama biçimi

2- Hissedifl biçimi, yani duygular›n› aç›¤a vurufl biçimi, duygular›n›n yo-

¤unlu¤u ve tutarl›l›¤›

3- Baflka insanlarla iliflkilerinin içeri¤i, flekil ve boyutlar›

4- ‹ç güdülerine sahip olabilme ve onlar› yönlendirebilme gücü

Az önce anlat›lan bu dört alan›n kendisini normal insanlardan olduk-

ça farkl› olarak gösterdi¤i bir tak›m kiflilik sorunlar› vard›r. Bu anlamda

her ne kadar çok çeflitli kiflilik tipleri olsa da flimdi k›saca en s›k rastlanan

kiflilik bozukluklar› konusunda  baz› bilgiler verilecektir.

Yetersiz veya geliflmemifl kiflilik: Bu tür kiflili¤i olan bir insan, fizik

ve zeka bak›m›ndan eksikli¤i olmad›¤› halde, sosyal alanda yetersiz davra-

n›fl gösterir. Hiç bir iflte belli bir heves veya tutkusu yoktur. Bafllad›¤› ifl-

leri ço¤unlukla sonuna kadar götüremez. Çevreye uyumu zay›ft›r. Baflka-

lar›na karfl› vurdum duymaz bir yap›s› vard›r. Yaflam›nda pekde belli bir

amac› yoktur. Bu kifliler s›k s›k ifl de¤ifltirir ve kal›c› bir ifl yapamazlar.

Kaç›nan kiflilik bozuklu¤u: Bu tür kiflilik özellikleri olan insanlar

toplumma girmekten korkup, kendilerinin eksikliklerinin, kötü ve çirkin

yanlar›n›n görülece¤inden kuflkulan›rlar. Bunlar oldukça çekingen tav›r-
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lar› olan kiflilerdir. Samimi iliflkilerde bile gülünç duruma düflebilece¤i ve-

ya afla¤›lanaca¤› korkular› olduklar› için hep geri planda kalmay› tercih

ederler. Kendilerini sosyal anlamda geliflmemifl ve de afla¤›l›k hissettikleri

içindir ki var olan s›n›rl› iliflkileri kal›c› olmay›p oldukça da sa¤l›ks›zd›r.

Duyguca dengesiz kiflilik: Bu kifliler tav›r ve davran›fllar›nda çocuk-

sudurlar. Ruhsal dengeleri zay›ft›r. Küçük uyar›lma ve k›flk›rt›lmalara afl›-

r› tepki verip, çok nefleli bir durumdan çok öfkeli yada çok üzgün bir du-

ruma geçebilirler. Duygular›n› ço¤u zaman denetleyemezler. Zorlanmaya

gelmezler ve çabuk hayal k›r›kl›¤›na düflerler. Çocuksu ve tutars›z halleri

ve duygusal tepkileri yüzünden evde, iflte ve arkadafllar›yla sürekli sürtüfl-

meye girer, sorun yarat›rlar. Oldukça bencil olduklar›ndan her bak›mdan

al›c› olup vermeye yanaflmazlar.

Pasif-agressif yani sald›rgan kiflilik: Bu kifliler sald›rganl›k dürtüleri-

ni dizginleyemeyen kiflilerdir. Sald›rganl›klar›n› ya hiç göstermez ya da öl-

çüsüzce aç›¤a vururlar. Bu kiflili¤in de kendi içinde üç farkl› tipi vard›r.

Bunlar: Pasif- ba¤›ml›, pasif- sald›rgan ve sald›rgan tiplerdir.

Paranoyak kiflilik: Bu kiflili¤in en büyük özelli¤i kuflkulu, kuruntulu

ve al›ngan olmalar›d›r. ‹nsanlarla olan iliflkisinde çok duyarl›d›rlar. Her-

kesin söz ve davran›fllar›nda özel bir maksat ararlar. Onlar› kötüye çeker,

üstüne al›rlar. K›skanç ve inatç›d›rlar. Baflkalar›n›n onu istemedi¤ini, sev-

medi¤ini ve onun kötülü¤ünü istediklerini düflünür ve o nedenle de dost

edinemezler. Kendisi herkese k›zg›nd›r ama dünyan›n kendisine karfl› k›z-

g›n oldu¤unu sanar. Yaln›z kendisinin de¤il baflkalar›n da haks›zl›¤a, kö-

tülü¤e u¤rad›klar›n› düflünür ve o nedenle de hak arama savafl›na ç›karlar.

Bu tür insanlarda bebeklik döneminde önemli bir duygu olan temel gü-

venlik duygusu geliflmemifltir. Genelde çocukluk dönemlerinde sevgi yok-

lu¤u çektikleri için, sevgi gösterilerine karfl› kuflkuludurlar. Bu tutumlar›

bu kiflilerin baflkalar›n› b›kt›ran ve onlar›n ‘geçimsiz’  ve ‘acayip bir kifli’

gibi damgalar› yemelerine yol açar.

Obsessif- Kompulsif kiflilik: Obsessif- Kompulsif kiflili¤e sahip bir

kimsenin en büyük özelli¤i mükemmeliyetçi olmas›d›r.  Bu kimseler afl›r›

düzenli, titiz ve her fleyin iyisini yapmak isteyen kiflilerdir. Temizli¤e afl›-
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r› bir düflkünlükleri vard›r. Günlük yaflamlar›nda her fley planl› ve düzen-

lidir. Hiç bir ifli oluruna b›rakmazlar. Baflar›lan her iflten daha da yükse¤i-

ne ulaflmaya çal›fl›rlar.  Bunun için davran›fllar›nda bir kat›l›k ve so¤ukluk

söz konusudur. Esnek düflünüp davranmaktan uzakt›rlar. Gevflemeyi, ra-

hatlamay› pek bilmezler. Baflkalar›n yapt›¤›n› ço¤u zaman be¤enmezler ve

onlar›n ifllerini bile al›p kendileri yapmak isterler.

E¤lence- dinlence zamanlar›nda bile bir program ve düzenlilik söz ko-

nusudur ve sanki görev bafl›ndaym›fl gibi bir izlenim verirler. Çok çal›flkan

olup yükselmeye yetenek ve kapasiteleri olmalar›na ra¤men, hep ayr›nt›-

larla u¤raflt›¤› ve bir fleyi kolay kolay be¤enmedikleri için sosyal yönden

büyük sorunlarla karfl› karfl›yad›rlar. Bu kifliler baflkalar›na yüzeysel olarak

dostça davran›rlar ve dostluk veya nezaket gösterisinde yapmac›¤a kaçar-

lar.

Bu kiflili¤in en büyük özelliklerinden birisi de titiz, kuralc› olmalar› ve

inatç›l›klar›d›r. Bu temel karakter özellikleri zor ve bask›yla karfl›laflma du-

rumlar›nda  Obsessif- Kompulsif hastal›klar›n oluflmas›na kolayca yol aça-

bilir.  Bu rahats›zl›klar hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgi almak için  2 nolu ki-

tapç›¤a bakabilirsiniz.

Histerik kiflilik: Daha çok kad›nlar aras›nda görülen bir kiflilik tipidir.

Bu kiflilik sahibi kifliler genelde yapmac›k hareketlerde bulunan, içinde

bulunulan durumla orant›s›z olarak dramatik tepkiler sergilerler. Duygu-

sal olarak büyük inifl ve ç›k›fllar gösterirler. Mant›ks›z ve tutars›z davran›-

fla s›k s›k rastlan›r.Telkine oldukça aç›kt›rlar. Hayalci, havayi ve uçar›

olup, gerçekle pek te ba¤›flmayan düflüncelere sahip olabilirler.

Histerik kad›n yüzeysel olarak tahrik edici, ay›rt›c› davran›r ama asl›n-

da cinsel iliflkilerinde uyumsuz ve doyumsuzdurlar. ‹nsanlar aras› iliflkile-

rinde karars›z, çabuk ba¤lan›p, birden so¤uyabilirler. ‹nifl ve ç›k›fllarla

iyimser ve kötümserdirler. Yapmac›k davran›fllar›n bir topluluk önünde

sergilemeye özen gösterirler. Yalana, abartmaya ve hayali hikayeler söyle-

meye çok yatk›nd›rlar.

Antisosyal kiflilik: Eski deyimle psikopat denilen bu kimseler davra-
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n›fllar›yla toplumun gelenek ve göreneklerini önemsemeyen ve yasalar›

çi¤neyen kiflilerdir. Yalan›, kavgas›, tehditi, suçu bol olup baflkalar›n›n

hak ve özgürlüklerini ciddiye almayan, çi¤neyen yap›l›d›rlar. Bencil ve so-

rumsuz yaflamaktan zevk al›rlar. ‹steklerini, akl›na koyduklar›n› hemen

gerçeklefltirmek isterler. Bunu gerçeklefltirmek için her türlü yolu deneye-

bilirler. Hatalar›ndan ders ç›karmay› pek bilmezler. Heyacan ve duygu

yönünden tutars›z ve dengesizdirler. Kolay kolay piflmanl›k duymazlar.

Suçlar›n› önemsiz gösterip davran›fllar›n› hakl› göstermeye çal›fl›rlar. Bu

insanlar suç ifllemifllerse, cezalar›n› çekerek suçluluktan kurtulduklar›n›

sanar ve bu tür duygular›ndan kendilerini ar›nd›r›rlar ve böylece baflka ye-

ni bir suç ifllemeye haz›rd›rlar. Sebats›z olduklar› için s›k s›k ifl ve yer de-

¤ifltirirler. Bu tür kiflilerin geçmifllerine bakt›¤›m›zda çocukluklar›nda  ge-

nelde ezilmifl, çok bask› ama az sevgi ve ilgi görmüfl olduklar› göze çarpar.

Bu kiflilerde genelde her türlü kötü, yasak fleylere ilgi ve e¤ilim vard›r.

S›n›r(Borderline) kiflilik: Bu kiflilik tipi ad›nda da analafl›laca¤› gibi

di¤er bir çok kiflilik bozukluklar›yla benzerlik gösterir. Bunu di¤er bozuk-

luklardan ay›r›c› kesin özellikler pek bilinememektedir. En s›k görülen be-

lirtileri flunlard›r; terk edilece¤inden korkmak, insanlara karfl› olan duygu-

larda s›k s›k de¤iflmeler, kim ve ne oldu¤u ve yapmak istedi¤i ile ilgili ani

de¤ifliklikler, baz› kontrol etmekte zorland›¤› müsriflik, seks, kumar afl›r›

yemek, tehlikeli araba kullanmak gibi anl›k davran›fllar, kendini yaralama-

ya varan davran›fllar, duygusal dengesizlikler, nedensiz ve yo¤un öfkelen-

meler v.b.

Yukar›da anlat›lan önemli kiflilik bozukluklar› yan›nda bir de geçici ki-

flilik bozukluklar› söz konusudur.

Geçici kiflilik bozukluklar›: Baz› durumlar kiflileri, kiflilikleri ne ka-

dar güçlü olursa olsun zor durumlara sokabilir. Dengeli ve oturmufl kifli-

likler bile d›fltan gelen zorlamalar, bask›lar ve beklenmedik durumlara bel-

li bir noktaya kadar dayan›r. Ondan sonra kiflide baz› de¤ifliklikler mey-

dana ç›kabilir. Bu olaylara bir kaza, ayr›l›k, afet, evlilik, do¤um, boflanma,

göç, iflsizlik, savafl, birinin ölümü gibi olaylar örnek olarak verilebilir. Bu

durumlarla karfl›laflan insanlar, geçici olarak her zaman ki düflünme, his-



13

setme ve davran›fl biçimlerinin d›fl›nda tepkiler verebilirler. ‹flte bu tür

durumlarda geçici kiflilik bozukluklar› ortaya ç›kabilir.  Ancak belli bir

süre sonra kifli eski haline döner. Bazen bu tür kiflilik bozukluklar› kul-

lan›lan uyuflturucu maddelerin ve ilaçlar›n veya beyin sars›nt›s› gibi baz›

bedensel rahats›zl›klar›n sonucu da oluflabilir. 

Bu kiflilik bozukluklar› konusunda son olarak söylenebilecek önemli

bir fley de bu rahats›zl›¤›n belirtilerinin genellikle gençlik ya da daha er-

ken ça¤larda ortaya ç›kmas›d›r. Kiflilik bozuklu¤u olan insanlar›n bir k›s-

m› bozukluklar›n fark›nda olup, onlardan rahats›z olup, onlar› de¤ifltir-

meye çal›fl›rlar. Buna karfl›l›k bir k›sm›da bu rahats›zl›klar›n fark›nda

de¤ildirler.

Kiflilik bozuklu¤u olan insanlar›n ço¤u, içinde bulunduklar› ortama

uyum sa¤layamazlar. ‹çinde bulunduklar› ortam ve çevreyle sürekli bir

çat›flma ve sürtüflme içine düflerler. Kendileri de¤iflim için gerekli esnek-

li¤i gösteremediklerinden dolay› baflka insanlar› de¤ifltirmek için çok u¤-

rafl verirler. Sonunda bu da onlar›n çevre taraf›ndan soyutlanmalar›na ve

kendi hayal dünyalar›na dönmelerine yol açar.

Neler yap›labilir?

Ruhsal rahats›zl›klar içinde tedavisi en zor olan gurubu oluflturan bu

kiflilerin, kendi al›flk›n olduklar› bir tak›m duyufl, düflünüfl ve davran›fl

biçimlerinin onlara art›k yarardan çok zarar vermeye bafllad›¤›n› an-

lamalar› neredeyse birinci kofluldur. Zaten onlar›n davran›fl biçimleri do¤-

ru veya genel duruma uygun olsayd› sonuçta bu kadar huzursuz ol-

mamalar› ve bunlar›n olumsuz sonuçlar›yla bu kadar karfl›laflmamalar›

gerekirdi. Demek ki bir tak›m fleylerin art›k de¤iflmesi gerekmektedir. Es-

kiden imkans›z gibi olan ve çok uzun süren tedavi çeflitlerine günümüzde

daha k›sa süren ve oldukça olumlu sonuçlar veren yenileri eklenmifltir.

Bunlar›n bafl›nda biliflsel davran›fl terapisi gelmektedir. Tedavinin bir par-

ças› olarak ortaya ç›kan duygu durumu de¤ifliklikleri ve sald›rgan dav-

ran›fllar için gerekti¤inde ilaçla destek tedavisi de yap›labilir. O nedenle

bu tür rahats›zl›¤› olan kiflilerin en k›sa yoldan bir uzmanla görüflmesinde

büyük yarar vard›r.
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