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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı obsesif kompulsif bozukluk türlerinden biri olan dini 
obsesif kompulsif bozukluğun klinikal ve görüngüsel özelliklerinin psikososyal 
etkenlerle bağlantılı olarak incelenmesidir.  

Bu amaçla öncelikle obsesif kompulsif bozukluğun psikiyatrik boyutu ele 
alınmış daha sonra dini obsesif kompulsif bozukluğun türleri, içeriği ve oluşmasında 
belirleyici olan etkenler vaka örnekleriyle de desteklenerek ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. Son olarak da dini obsesif kompulsif bozuklukla ilgili Türkiye’de ve 
dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan bazı çalışmalar tanıtılmıştır. 

Araştırma sonucunda Türkiye’de dini obsesyonların ve kompulsiyonların Batılı 
ülkelerden daha fazla ancak diğer İslam ülkelerinden daha az görüldüğü; bu bozukluğun 
etiyolojisinde obsesif kompulsif bozukluğa neden olan bütün etkenlerle birlikte başta 
hatalı din eğitimi olmak üzere, dini algılayış, yorumlayış ve yaşayış üzerinde etkili olan 
pek çok dini psikososyal faktörün belirleyici olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Obsesif kompulsif bozukluk, dini obsesyon, dini 
kompulsiyon, vesvese. 
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ABSTRACT 

The target of this study is to examine the clinical and phenomenological 
characteristics of religious obsessive compulsive disorder, a kind obsessive compulsive 
disorder, in connection with the religious psychosocial factors.  

So first of all, psychiatric aspect of obsessive compulsive disorder is handled. 
Secondly, types, context, and determining causes of forming of obsessive compulsive 
disorder are tried to be presented with the support of case examples. And finally, some 
researches about obsessive compulsive disorder, conducted in various regions of Turkey 
and throughout the world, are presented.  

By the results of the research, it is discovered that religious obsessive 
compulsive disorder in Turkey are encountered more than western countries however, 
less than the other islamic cultures. It is found that in etiology of this disorder, with all 
other factors leading to obsessive compulsive disorder, the inaccurate religious 
education being the first, lots of religious psychosocial factors have influence on 
perception, interpretation of religion and pattern of lives. 

Key Words: Obsessive compulsive disorder, religious obsession, religious 
compulsion, scrupulosity.   



ÖNSÖZ 

Obsesif kompulsif bozukluğun en sık rastlanan psikiyatrik rahatsızlıklardan biri 

olması bilim çevrelerinde bu bozukluğa ilginin artmasına neden olmuştur. Dinin birey 

ve toplum hayatında önemli yer tuttuğu toplumlarda obsesif kompulsif bozukluğun dini 

alanda daha çok kendini gösterdiği görülmektedir. Dindar bireylerin yaşantılarında dini 

bir muhteva ile ortaya çıkan obsesif kompulsif bozukluk kişilerin dini, ailevi ve sosyal 

yaşantısında ciddi sıkıntılara yol açmaktadır. 

Temelde psikiyatrik bir rahatsızlık olan dini obsesif kompulsif bozukluğun dini 

alanda ortaya çıkması meselenin dini boyutunu da dikkate almayı gerektirmektedir. Bu 

çalışmada dini obsesyonlar ve kompulsiyonlar klinikal ve görüngüsel özellikleriyle, dini 

psikososyal etkenlerle bağlantılı olarak incelenmeye çalışılmıştır. 
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  GİRİŞ 

Seküler eğilimlerin ağırlık kazandığı son yıllarda ilgi daha ziyade kurumsal 

olandan bireysel olarak yaşanılana kaysa da din günümüzde hala etkinliğini 

sürdürmektedir. Bu nedenle inananların yaşamlarının bütün alanlarına az ya da çok 

etkisinden dolayı dini tecrübe ve davranışlar insani bilimlerin önemli konu alanlarından 

birisini teşkil etmiştir. Belirli bir dine inanan kişilerin dini tutum ve davranışlarını 

psikoloji biliminin yöntemleriyle ele alan din psikolojisi disiplinine son yüzyılda ilgi 

artarak devam etmiş ve bu bilim dalı son yıllarda büyük bir gelişme göstermiştir. 

Dinlerin temel esaslar ve kurallarının oluşturduğu objektif varlığının yanında 

müntesiplerinin yorum ve uygulamalarından oluşan subjektif varlığından da söz 

edilebilir. İnsani eğilimlerin kişilik özelliklerinin, alınan eğitimin, içinde bulunulan 

sosyal ortamın dini anlayış, algılayış ve yorumlayış üzerinde belirgin etkisi 

bulunmaktadır. Bu şekilde farklı kişiliklere ve dini algılamalara göre çeşitli dindarlık 

tipleri gözlenmektedir. Ruh sağlığı ile ilgili problemlerin dini yaşantıya yansıması ile de 

ruhsal açıdan anormal birtakım dindarlık tiplerinin ya da anormal dini davranışların 

ortaya çıkması kaçınılmazdır. Dinin benlik bütünlüğünü sağlamada, psikolojik 

sorunlarla başa çıkmada manevi bir destek öğesi olduğu için ruh sağlığını olumlu yönde 

etkilediği yönünde düşünceler ağırlık kazansa da literatürde dinin ruh sağlığı üzerinde 

olumsuz bir etkisi olduğunu savunanlara da rastlanmıştır. Hatta Freud ve Ellis gibi 

psikologlar daha ileri gidip dinin başlı başına bir ruhsal bozukluk olduğunu ileri 

sürmektedirler. 

Çeşitli ruhsal rahatsızlıklarda dini muhtevanın görülmesi psikiyatri ve klinik 

psikoloji ile din bilimleri arasında ortak bir konu alanı oluşturmuştur. Bu nedenle dini 

içerikli ruhsal rahatsızlıklar esas itibariyle bir hastalık olarak psikiyatrinin konusu 
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olmakla birlikte kendilerini gösterdikleri alanın dini alan olması nedeniyle aynı 

zamanda din psikolojisinin de konuları arasına girmektedir. 

Dini alanda kendisini en fazla gösteren ruhsal rahatsızlıklardan biri de obsesif 

kompulsif bozukluktur. Dindar hastalarda gözlenen obsesyonlar ve kompulsiyonlarla 

ortaya çıkan bu rahatsızlık çeşitli dinlerde farklı içeriklerde ancak benzer biçimlerde 

kendini göstermektedir. 

Batıda özellikle Hristiyan dünyada olmak üzere dini obsesyonlar ve 

kompulsiyonlarla ilgili yüzyıllar öncesine dayanan geniş bir literatür bulunmaktadır. 

İslami kaynaklarda ise çok geniş bir biçimde yer almamakla ve sistematik bir biçimde 

işlenmemekle birlikte bu konu vesvese başlığı altında yer almıştır. Özellikle İbni Sina, 

Gazali ve son dönemde de Said Nursi vesvese konusuna eserlerinde yer veren İslam 

alimlerindendir. Ancak gerek Hristiyan gerekse İslam kaynaklarında dini obsesif 

kompulsif bozukluk konusuna yaklaşımda dini bakış açısı kullanılmıştır. Bununla 

birlikte bu kaynakların bazılarında obsesif kompulsif bozuklukla ilgili modern 

psikolojinin açıklamalarına ve davranış terapisinin tedavi yöntemlerine yaklaşan bilgiler 

yer almaktadır. 

1900’lü yılların başında pek seyrek olan çalışmalar 1980’lerden sonra obsesif 

kompulsif bozukluğun sık rastlanan psikiyatrik rahatsızlıklar arasında ilk sıralarda yer 

aldığının anlaşılmasıyla yoğunluk kazanmış ve bu bozukluğun türlerinden olan dini 

obsesyonlar ve kompulsiyonlar dindarlık faktörüyle de ilintili olarak çeşitli 

araştırmalara konu olmuştur. 

Konuyla ilgili kültürler arası yapılan çalışmalar, dindarlık ve obsesif kompulsif 

bozukluk ilişkisi ile dini obsesif kompulsif bozukluğun ortaya çıkışında dini ve kültürel 

öğelerin belirleyiciliği, diğer bir ifadeyle kültüre özgü yapının ve toplumsal dini 

anlayışın obsesif kompulsif bozukluğun dini alana kaymasındaki etkileri üzerine 

yoğunlaşmıştır. Ancak yapılan araştırmalarda bu bozukluğun meydana gelmesinde etkili 

olan bireysel süreçlere pek değinilmemiştir. Yine dini obsesyonların ve 

kompulsiyonların biçim ve içerikleri, hangi türlerin hangi oranlarda görüldüğü ile ilgili 

kapsamlı ve karşılaştırmalı kültürler arası çalışmalara rastlanmamaktadır. 
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Türkiye’de obsesif kompulsif  bozuklukla ilgili çeşitli bölgelerde yapılan 

çalışmalarda genellikle bu bozukluğun görülme sıklığı ve hangi türlerinin hangi 

oranlarda görüldüğü araştırılmış bazı çalışmalarda ise obsesif kompulsif bozukluk 

çeşitli sosyodemografik faktörlerle ilişkili olarak incelenmiştir. Ancak yapılan bu 

çalışmalarda dini obsesyonlar ve kompulsiyonlar çoğunlukla sadece görülme sıklığı 

olarak belirtilmiş, çeşitleriyle ve içerikleriyle ilgili detaylı bilgi verilmemiş, farklı 

bölgelere göre görülme sıklıklarında meydana gelen farklılıklar üzerine ayrıntılı 

değerlendirmeler yapılmamıştır. 

Konuyla ilgili çalışmalar genellikle psikiyatrik alanda yürütülmüş bu nedenle 

dini obsesif kompulsif bozukluğa etki eden din eğitimi, dini sosyal çevre, dini zihinsel 

süreçler gibi faktörler üzerinde durulmamış; daha ziyade bu bozukluğun kliniği 

irdelenmiş, etiyolojisinde de fizyolojik etkenlere ağırlık verilmiştir. 

Dini bakış açısıyla hazırlanmış, vesvese başlığı altında konuyu ele alan bazı 

çalışmalar olsa da konunun psikiyatrik boyutu ihmal edilerek oluşturulduğu ve bilimsel 

bir tutum benimsenmediği için akademik olmaktan uzaktır. 

Tek ve Uluğ’un Ankara’da Hacettepe Hastanesi Psikiyatri kliniğinde yaptıkları 

çalışma Türkiye’de dini obsesif kompulsif bozukluk konusunu başlı başına inceleyen 

tesbit edilebilen tek çalışmadır. Araştırma hem obsesif kompulsif bozukluk ve dindarlık 

ilişkisini hem de Türkiye’deki dini yapının obsesif kompulsif bozukluğa yansımasını 

ortaya koyması bakımından önemlidir. Bu çalışmada Tek ve Uluğ’un bulgularından ve 

değerlendirmelerinden büyük ölçüde yararlanılmıştır. Ayrıca Neda Armaner’in 

Psikopatolojide Dini Belirtiler ve Psikiyatrist Oğuz Tan’ın Takıntılar isimli 

kitaplarındaki vaka örneklerinden ve konuyla ilgili açıklama ve yorumlardan 

faydalanılmıştır. 

Bu çalışmada dini obsesif kompulsif bozukluğun biçim ve içeriklerinin ortaya 

konması; ortaya çıkmasında etkili olan fizyolojik, psikolojik ve sosyal süreçlerin 

belirlenmesi; Türkiye’de ve dünyada dini obsesif kompulsif bozuklukla ilgili yapılan 

çalışmaların tanıtılması amaçlanmıştır. 
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Bu doğrultuda birinci bölümde obsesif kompulsif bozukluğun psikiyatrik 

boyutu ele alınmıştır. Tanımı yapılmış, tarihçesine yer verilmiş, obsesyonel 

davranışların ve kompulsif eylemlerin özellikleri üzerinde durulmuştur. Yine bu 

bölümde obsesif kompulsif bozuklukla ilgili kuramsal yaklaşımlar, obsesyonların ve 

kompulsiyonların türleri, hastalığın etiyolojisi, epidemiyolojisi üzerinde durulmuş, bu 

bozukluğun tedavisi ile ilgili yaklaşımlara ve psikoterapi yöntemlerine yer verilmiştir. 

İkinci bölümde ele alınan obsesif kompulsif bozukluk türlerinden dini obsesif kompulsif 

bozukluk, birinci bölümde yer alan psikiyatrik temel üzerine oturtulmuş hastalığın dini 

muhtevasından dolayı kliniğinde, etiyolojisinde ve tedavisinde ortaya çıkan farklılıklar 

bu bölüme yansıtılmıştır. İkinci bölümde dini obsesyon ve kompulsiyon türleri vaka 

örnekleri ile de desteklenerek aktarılmıştır. Obsesif kompulsif bozukluğun dini alana 

kaymasında etkili olan dini psikososyal etkenler üzerinde durulmuş, Tanrı 

tasavvurunun, suçluluk ve günahkarlık duygusunun, dini bilgisizliğin, dini sosyal 

çevrenin ve din eğitiminde yapılan hataların bu bozukluğa zemin hazırlamadaki etkisine 

yer verilmiştir. Bu bölümde son olarak dini alanda görülen obsesif kompulsif 

bozuklukta uygulanan tedavi yöntemlerinden söz edilmiştir. Çalışmanın üçüncü 

bölümünde ise bu bozuklukla ilgili dünyada ve Türkiye’de yapılan çalışmaların kısaca 

tanıtılması, bulguları ve değerlendirmeleri yer almaktadır. Başlıkta kullanılan dini 

saplantı teriminin yerine çalışmanın içerisinde psikiyatri literatüründe daha fazla 

kullanılan dini obsesif kompulsif bozukluk terimi tercih edilmiştir. 

Türkiye’de Dini Obsesif Kompulsif bozukluğun fenomenolojisinin 

belirlenmesi için çok yönlü çalışmaların yapılması gerekmektedir. Çeşitli dini 

anlayışlara sahip gruplarda, dini olarak yapılanmış kurumlarda ve din eğitimi veren 

okullarda yapılacak araştırmalar bu bozukluğun toplumsal köklerini ortaya koymada 

faydalı olacaktır. Türkiye’de farklı sosyodemografik özelliklere sahip bölgelerde dini 

obsesif kompulsif bozukluğun yaygınlığının, türlerinin, görüngüsel özellilerinin ortaya 

konulduğu çalışmalar farklı kültürel ve dini algıların bu bozukluğa etkilerinin ortaya 

konulmasına yardımcı olacaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

OBSESİF – KOMPULSİF BOZUKLUK 

I. TANIM 

Obsesyon: İstem dışı olarak zihne giren, bastırmaya ve unutmaya yönelik 

çabalara rağmen tekrar tekrar bilinç düzeyine sızarak kendini gösteren, mantık ve 

düşünmeyle zihinden uzaklaştırılamayan, bireye yabancı (ego-distonik), sıkıntı ve 

anksiyete yaratan, yineleyici, ısrarcı, aşırı düşünce, dürtü veya imgedir. 

Kompulsiyon: Anlamsız ve gereksiz olduğunun bilinmesine karşın çoğu kez 

obsesyonların içerdiği düşüncelerden kurtulup onları etkisiz hale getirmek için kişinin 

bilinç düzeyindeki aksi yönde iradesine rağmen yapılan kalıplaşmış, ritüelistik, 

yineleyici davranışlar veya zihinsel eylemlerdir1. 

Obsesif - kompulsif bozukluk: Genellikle yineleyen obsesyonların ve 

kompulsiyonların birlikte görüldüğü, bazen de bunlardan yalnızca birinin yer aldığı, 

genellikle süreğen, kimi zaman da dönemsel gidiş gösteren, kişinin günlük mutat 

işlerini, sosyal faaliyetlerini ve diğer insanlarla ilişkilerini olumsuz bir şekilde etkileyen 

bir nevroz türüdür2. 

                                                 
1  Budak, Selçuk, Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 2000, s. 656-858; Arkonanç, Oğuz, 

Açıklamalı Psikiyatri Sözlüğü, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 1999, s. 362-363; Wise, Michael G. - 
Rundel, James R., Psychiatry in The Medically İll, American Psychiatric Publishing, Washington, 
2005, s. 404; Öztürk, Orhan M., Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Medikomat Yay., 7. Basım, Ankara, 
1997, s. 278; Lewis, Melvin, Child and Adolescent Psychiatry, Lipincoot Williams and Wilkins, Third 
Edition, New Haven, 2002, s. 834; Hilgard, Ernest R. - Atkinson, Richard C. - Atkinson, Rita L., 
Introduction to Psychology, Harcourt Brace Javanovich İnc, Fifth Edition, New York, 1992, s. 469; 
Carson, Robert C. - Butcher, James N., Abnormal Psychology and Modern Life, Haper Collins 
Publisher, Ninth Edition, New York, 1992, s. 189; Tükel, Raşit, Anksiyete Bozuklukları, Çizgi Yay., 
Ankara, 2000, s. 81. 

2  Tükel, a.g.e., s. 81; Arkonanç, a.g.e., s. 364-365.   
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II. TARİHÇE 

Kuşkusuz obsesyonların ve kompulsiyonların varlığı insanların var olduğu ilk 

dönemlere kadar uzanır. Çok eski din kitaplarında düşünce saplantılarına ve hareket 

zorlantılarına işaret eden davranış örneklerinin bulunması obsesyonların ve 

kompulsiyonların insanlık tarihi kadar eski olduğunun bir göstergesidir. 15. yüzyıl 

Avrupasında bu hastalık insanüstü güçlerin (cin, büyü, şeytan gibi) etkisinde kalma 

şeklinde izah edilmiştir3. 

Obsesyonlarla ve kompulsiyonlarla ilgili alanda dini açıklamaların zamanla 

yerini bilimsel tıbbın açıklamalarına bırakmasıyla bu bozukluk da diğer ruhsal 

bozukluklar gibi psikiyatrinin konu alanında yerini almıştır. 19. yüzyılın başlarında 

obsesif kompulsif bozuklukla ilgili ilk yazılı bilgiyi veren kişinin Esquirol (1838) 

olduğu bilinmektedir4. 19. yüzyılın sonlarında Pierre Janet fobileri ve obsesif kompulsif 

reaksiyonları “psikasteni” başlığı altında toplamıştır. Janet, fobiler ve obsesyonlar gibi 

irade zayıflığı belirtilerini içine alan psikasteni hastalığının psikolojik tansiyonun 

düşmesi, gerçeklik fonksiyonunun bozulması ve ruhsal enerjinin azalmasına bağlı 

olduğunu söylemiştir5. 

Obsesif kompulsif nevrozun psikodinamiği ve ruhsal kökeni hakkındaki çağdaş 

görüşler Freud tarafından geliştirilmiştir. Konuya analitik yönden yaklaşan Freud, 

fobilerde ortaya çıkan ruhsal kökenin obsesif kompulsif bozukluktaki ruhsal kökenden 

ve her iki bozukluktaki psikodinamik etkenlerin birbirinden farklı olduğunu görerek 

fobik nevrozla obsesif kompulsif nevrozu ayrı rahatsızlıklar olarak ele almıştır6. Bu 

nevroz türünde Oedipal dönemde meydana gelen bir saplantının (fixation) gerilemeye 

                                                 
3  Adasal, Rasim, Normal ve Anormal Yönleriyle Yeni Medikal Psikoloji, 3. Baskı, Minnetoğlu Yay., 

İstanbul, 1977, s. 1091; Levis; a.g.e., s. 834; Öztürk, Orhan M., Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Meteksan 
Yay., 2. Baskı, Ankara, 1983, s. 203; Obsesif Kompulsif Bozukluk, 
http://www.crsm.net/obsesifbozuk.htm, 07. 11. 2005. 

4  Obsesif Kompulsif Bozukluk, 
http://www.medic8.com/healthguide/articles/obssessivecompulsive.htm, 19. 02. 2006; Beck, A. T. - 
Freeman, A., “Obsesif -Kompulsif Kişilik Bozukluğu”, çev. Ayşegül Durak Batıgün, Türk Psikoloji 
Bülteni, sy. 13, Ankara, 1999, ss. 13-21, s. 14.  

5  Öztürk, Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, s. 278; Dinçmen, Kriton, Deskriptiv ve Dinamik Psikiyatri, Ar 
Yay., İstanbul, 1981, s. 62; Songar, Ayhan, Psikiyatri Psikobiyoloji ve Ruh Hastalıkları, Serhat Yay., 
4. Baskı, İstanbul, 1980, s. 367. 

6  Öztürk, a.g.e., s. 278; Beck; Freeman, a.g.m., s. 14. 
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(regression)  sebep olduğunu ve anal döneme ait “anal sadistik” özelliklerin ortaya 

çıktığını öne sürmüştür7. 

1950’lerden itibaren davranışçı psikologlar obsesif kompulsif bozukluğu 

öğrenme kuramlarıyla açıklamışlar ve bu bozukluğun tedavisi ile ilgili halen kullanılan,  

semptomların azaltılmasındaki başarısı kanıtlanmış bazı yöntemler uygulamışlardır. Son 

yıllarda bu bozukluğun etiyolojisine yönelik çalışmalar daha çok biyolojik alana 

kaymış, farmakolojik etkenler, nörocerrahi, beyin görüntüleme, genetik, nöropsikolojik 

difonksiyon ve bozukluğun diğer hastalıklarla ilişkisi ile ilgili çalışmalar hız 

kazanmıştır8. 20. yüzyılda davranışçıların öngördüğü kuramlar ve nörobiyolojiye ilişkin 

araştırmalar obsesif kompulsif nevroz etiyolojisine ve sağaltımına önemli katkılar 

sağlamıştır.  

III. OBSESYONEL DÜŞÜNCELER VE KOMPULSİF EYLEMLERİN 

ÖZELLİKLERİ 

Bu bozukluğun temel özelliği yineleyici olarak zihne giren obsesyonel 

düşünceler ve kompulsif hareketlerin bulunmasıdır. Obsesif-kompulsif bozukluğu olan 

kişiler yapmak istemedikleri şeyleri düşünmeye zorlandıklarını hissederler. Obsesyonel 

düşünceler hemen her zaman huzursuzluk yaratırlar. Hasta bunları mantığına, 

görüşlerine, ahlak anlayışına, inançlarına aykırı bulur. Kendisine anlamsız, saçma ve 

kimi zaman da dehşet verici gelen bu düşüncelere karşı kişi, hastalığın başlangıcında 

daha fazla olmak üzere direnç göstermeye, bunları baskı altına almaya ya da başka bir 

düşünce veya eylemle bunları etkisizleştirmeye çalışır ancak başarılı olamaz. Hasta 

                                                 
7  Öztürk, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, s. 203-204; Doğan, Orhan, II. Anksiyete Bozuklukları 

Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Yay.,  Sivas, 1993, s. 52. 
8  Obsesif Kompulsif Bozukluk, 

http://www.medic8.com/healthguide/articles/obssessivecompulsive.htm, 19. 02. 2006; Kaplan, Harold 
I. - Sadock, Benjamin, Synossis of Psychiatry, Lippincott Willams and Wilkins, Eight Edition, New 
York, 1998, s. 610-611. 
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saplantılı düşünceleri zihninden uzaklaştırmaya çalıştıkça bunlar zihne daha çok 

dolmaktadır9.  

Obsesif-kompulsif bozuklukluğu olan kimse, obsesyonlarını kendi zihninin bir 

ürünü olarak görür10; bunların dışardan zihnine sokulmadığını bilir. Obsesif 

düşüncelerin bu özelliği onların diğer psikotik bozukluklarda görülen kontrol algıları ve 

düşünce sokulması gibi daha patolojik düşüncelerden farklı olduğunu göstermektedir11. 

Obsesyonel düşünceler genellikle şimdiki zaman ve gelecekle ilgili olup çok 

azı geçmişteki olumsuz yaşantılarla ilgilidir12. Bu düşünceler hastalara göre değişiklik 

arz edebilir ancak kişiler açısından bunları sıkıntılı hale getiren ortak tema takılan 

düşüncelere tehlike, zarar ve sorumluluk yüklemektir13. Birey tarafından ne kadar çok 

düşünülmemesi gereken ayıp, günah şeyler olarak algılanırsa, inançlarına ne kadar 

aykırı görülürse obsesyonel düşünceler zihne o kadar yerleşirler ve devamlı hale 

gelirler14. 

Obsesyonel düşünceler her zaman gerçek yaşam sorunlarıyla bağlantılı olmasa 

da15 genellikle içinde yaşanılan zamana ve bu zamanın ağırlıklı değerlerine, endişelerine 

göre belirlenmektedirler. Bazı araştırmacılara göre bu düşünceler geçmişte din ve 

cinsellik üzerine yoğunlaşmışken bugün modern yaşamın içerisinde pek çok farklı 

obsesyon türü ortaya çıkmıştır16.  

                                                 
9  Dünya Sağlık Örgütü, ICD-10 Ruhsal ve Davranışsal Bozukluklar Sınıflandırması Klinik 

Tanımlamalar ve Tanı Kılavuzları, çev. Füsun Çuhadaroğlu, v.dğr., Medikomat Yay., Ankara, 1992, 
s. 134; Alper, Yusuf - Bayraktar, Erhan - Karaçam, Özgür, Sorunlar ve Öneriler Herkes İçin 
Psikiyatri, Era Yay., İstanbul, 1997, s. 190; Öztürk, a.g.e., s. 280; Kaplan, Harold I. - Sadock, 
Benjamin, Birinci Basamak Psikiyatri El Kitabı, çev. Banu Büyükkal, Turgut Yay., İstanbul, 1998, s. 
255. 

10  Tükel, a.g.e., s. 81; Kaplan - Sadock, a.g.e., s. 255. 
11  Savaşır, Işık, “Obsesif-kompulsif Bozukluk: Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım”, Türk Psikoloji Dergisi, c. 

X, sy. 34, ss. 15-18, s. 15, Kaplan - Sadock, a.g.e., s. 225. 
12  Doğan, a.g.e., s. 57.  
13  Atkinson, Rita L., v.dğr.,  Psikolojiye Giriş, çev. Yavuz Alogan, Arkadaş Yay., Ankara, 1999, s. 533; 

Savaşır, a.g.m., s. 17. 
14  Savaşır, a.g.m., s. 16. 
15  Kaplan; Sadock, a.g.e., s. 255. 
16  Atkinson, v.dğr., a.g.e., s. 533. 
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Obsesif-kompulsif bozukluğu tanımlayan diğer unsur ise sıkıntı veren 

düşünceleri geçici olarak da olsa ortadan kaldırmak için obsesyonlara yanıt olarak17 

ortaya çıkan yineleyici kalıplaşmış eylemler olan kompulsiyonlardır. Kompulsiyonlar 

daha çok karmaşık, belirli kuralları olan, sembolik davranışlardır18. Zorlantı olarak da 

tanımlanan kompulsiyonlar, obsesyonların yarattığı sıkıntıdan kurtulma, var olan 

sıkıntıyı azaltma ya da korku yaratan olaydan veya durumdan korunma amacına 

yöneliktir. Ancak kompulsif eylem, önlenmek istenen durumla gerçekçi bir biçimde 

ilişkili değildir ya da aşırıdır19. 

Kompulsiyonları olan kişi bu hareketlerin gereksiz ve saçma olduğunu 

bildiğini fakat içinden gelen bir tutkuyla bunları yapmak zorunda kaldığını söyler. 

Çünkü bu hareketleri yapmadığında ya da yapması önlendiğinde yoğun bir anksiyete 

yaşamaktadır20. Eylemleri sürdürdüğünde sıkıntının azaldığını hisseder, ancak yine de 

saçma olduğuna inandığı bu eylemleri durdurmaya çalışır21. Hastalık uzun süredir 

devam ediyorsa bu direnç çok zayıftır22. Kompulsiyonlar hayatı günden güne 

mahvetmek karşılığında kaygıyı azaltır23. 

Varolan sıkıntıyı geçici olarak hafifletmelerine karşın kompulsiyonlar kişiye 

haz vermezler ve kişide tatmin duygusu oluşturmazlar24. 

Kompulsiyonlar basit bir davranış olmaktan çok karmaşık, belirli kuralları 

olan, törensi, sembolik davranışlardır25. 

Kompulsif eylemler kişinin çok zamanını almakta ve saatlerini boşa 

geçirmesine sebep olmaktadır26. 

                                                 
17  Cirider, Andrew, v.dğr., Psychology, Haper Collins Publisher, Fourth Edition, New York, 1993, s. 

577. 
18  Öztürk, a.g.e., s. 203. 
19  Kaplan - Sadock, a.g.e., s. 225. 
20  Cirider, v.dğr., a.g.e., s. 577. 
21  Öztürk, a.g.e., s. 281; Hilgard - Atkinson - Atkinson, a.g.e., s. 469.    
22  D.S.Ö., a.g.e., s. 134. 
23  Carson - Butcher, a.g.e., s. 190; Cirider, v.dğr., a.g.e., s. 577. 
24  D.S.Ö., a.g.e., s.134; Costello, Timothy W. - Costello, Joseph T., Abnormal Psychology, Haper 

Collins Publisher, New York, 1992, s. 118; Saygılı, Sefa, Ruh hastalıkları ve Korunma Yolları, Türav 
Yay., İstanbul, 2001, s. 33. 

25  Öztürk, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, s. 203; Cirider, v.dğr., a.g.e., s. 577. 



 10

Uzmanlar obsesyonların ve kompulsiyonların bireyi anksiyetenin gerçek 

kaynağını aramaktan koruduğunu, sürekli kompulsif eylemlerle uğraşmanın bireye başa 

çıkamadığı sorunlarından uzaklaşma imkanı sunduğunu ve sonu gelmeyen kompulsif 

ritüellerin bireye tehdit edici bir dünyada düzen ve kontrol duygusu verdiğini ancak 

aynı zamanda da onun verimliliğini düşürdüğünü, davranışlarındaki esnekliği ve 

kendilerini kontrol yeteneklerini azalttığını belirtmektedirler27. 

IV. YAYGIN OBSESYON TÜRLERİ 

En sık görülen obsesyonlar şiddet ve saldırganlık, kirlilik ve bulaşma 

obsesyonları, kuşku obsesyonları, hastalık kapma obsesyonları, dini obsesyonlar ve 

cinsel obsesyonlardır28. 

A. Şiddet ve Saldırganlık Obsesyonları 

Genellikle başkalarına bazen de hastanın kendisine yönelik yaralama, öldürme 

ya da çeşitli şekillerde zarar verme düşünceleri biçiminde ortaya çıkmaktadır29. Bu 

saplantı türü genellikle sevilen bir kişiye karşı duyulan zarar verme isteğini içerir. 

Obsesif kompulsif bozuklukta sık karşılaşılan, anne-babaların çocuklarını öldürme ya 

da yaralama  isteği bu obsesyon türüne girer. Bu hastalar asla yapmayacaklarını bilseler 

bile çocuklarına zarar vermekten korkarlar ve bundan dolayı yoğun anksiyete yaşarlar30. 

Doğum sonrası dönemde bebeklerine zarar verme korkusu annelerde sık rastlanan bir 

saplantı olup bu hastalar, balkondan atacakları ya da onları bıçaklayacakları gibi 

korkular nedeniyle bebeklerine bakamamakta hatta onlara yaklaşamamaktadırlar31.  

Obsesif kompulsif hastalarda düşünce, büyüsel (magical) bir güce sahiptir ve 

eylemle eşdeğer tutulmaktadır. Semptomları belirleyen şey yaşanan olayların realitesi 

                                                                                                                                               
26  Hilgard - Atkinson - Atkinson, a.g.e., s. 469; Carson - Butcher, a.g.e., s. 190; Alper; Bayraktar; 

Karaçam, a.g.e., s. 191; Yurdakul, Sabri, Ruhsal Hastalıklar ve Baş Etme Yolları, Nobel Tıp Kitapevi, 
İstanbul, 1999, s. 111. 

27  Atkinson, Rita L. - Atkinson Richard C. - Hilgard Ernest R., Psikolojiye Giriş II, çev. Kemal Atakay, 
v.dğr., Sosyal Yay., İstanbul, 1995, s. 620-621; Carson - Butcher, a.g.e., s. 190. 

28  Kaplan - Sadock, Synossis of Psychiatry, s. 609; Doğan, a.g.e., s. 58. 
29  Tükel, a.g.e., s. 88. 
30  D.S.Ö., a.g.e., s. 136; Hilgard - Atkinson - Atkinson, Introduction to Psychology, s. 469; Saygılı, 

a.g.e., 34; Tükel,a.g.e., s. 88.  
31  Yurdakul, a.g.e., s. 112. 
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değil düşüncedeki bir dünyanın realitesidir. Bu nedenle hasta gerçekleştirmediği 

yalnızca düşündüğü birtakım eylemlerden dolayı yoğun suçluluk duyguları yaşar. Freud 

yaşanan bu suçluluk duygusunu gerçek olaylara dayanmasa da bilinçdışı niyetlere 

dayandığı için haklı bulmaktadır32. 

Bazı hastaların saldırganlık ile ilgili obsesyonları başkalarına değil kendilerine 

yöneliktir. Bu kişilerin temelde başkalarına karşı olan ve bastırılan düşmanlık ve 

saldırganlık duygularını zamanla kendilerine yönelttikleri belirtilmektedir. Bu hastalar 

kesici aletlerle kendilerini yaralama, arabaların önüne atlama, kendilerini yüksek bir 

yerden atma gibi korkular yaşamaktadırlar. Saldırganlık obsesyonu olan kimseler bıçak 

makas gibi kesici cisimlerden ve sevdikleriyle yalnız kalmaktan kaçınabilmektedirler33. 

B. Kirlilik ve Bulaşma Obsesyonları 

Bu tür obsesyonları olan kişiler çevrelerindeki her şeyin kirli olduğunu 

düşünürler ve bulaşmayı önlemek için çevrelerindeki eşyalara dokunmaktan, insanlarla 

yakın temastan kaçınırlar. Sürekli olarak el sıkışma ile, kapı kolu, para gibi pek çok 

kişinin dokunma ihtimali olan nesnelere temasla kendilerine kirlilik, mikrop ya da 

hastalık bulaşabileceği kaygısındadırlar. Bu obsesyonlara genellikle yıkama 

kompulsiyonları eşlik eder34. 

C. Kuşku Obsesyonları 

Bir işi yapıp yapmadığından emin olmama ya da herhangi bir konuda patolojik 

bir şüphe duyma şeklindeki obsesyonlardır. Bu tür obsesyonları olan kişiler defalarca 

aynı işi yapsalar, defalarca yaptıkları işi kontrol etseler içlerindeki şüpheyi asla yok 

edemezler. Örneğin ütüyü prizden çekip çekmedikleri, evden çıkarken sobayı söndürüp 
                                                 

32  Freud, Sigmund, Totem ve Tabu, çev. K. Sahir Sel, Sosyal Yay., 3. Baskı, İstanbul, 2002, s. 122; 
Tükel, a.g.e., s. 88. 

33  Yurdakul, a.g.e., s. 112; Tükel, a.g.e., s. 88; Köknel, Özcan, Zorlanan İnsan, Altın Kitaplar Yay., 4. 
Basım, İstanbul, 1998, s. 309; Vaka örnekleri için bkz. Hilgard - Atkinson - Atkinson, Psikolojiye 
Giriş II, s. 620; Alfred, Adler, Psikolojik Aktivite, çev. Belkıs Çorakçı, Say Yay., 5. Baskı, İstanbul, 
2001, s. 160-165; Freud, Sigmund, Psikanaliz ve Uygulama, çev. Muammer Sencer, Say Yay., 
İstanbul, 1983, s. 220; Frankl, Victor, E., Duyulmayan Anlam Çığlığı Psikoterapi ve Hümanizm, 2. 
Basım, Öteki Yay., Ankara, 1996, s. 121 v.d. 

34  Kaplan - Sadock, a.g.e., s. 613; Alper - Bayraktar - Karaçam, a.g.e., s. 191; Yurdakul, a.g.e., s. 109-
110; Tükel, a.g.e., s. 88-89; Adler, a.g.e., s. 167; Vaka örnekleri için bkz. Geçtan, Engin, Çağdaş 
Yaşam ve Normal Dışı Davranışlar, Remzi Kitapevi, 7. Basım, İstanbul, 1989, s. 222; Frankl, a.g.e., s. 
121 v.d.;  Saygılı, a.g.e., s. 37-38; Cirider, v.dğr., a.g.e., s. 577.   
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söndürmedikleri,  kapıyı kilitleyip kilitlemedikleri ya da alışverişte para üstünü doğru 

alıp almadıkları gibi daha birçok örneğini sıralayabileceğimiz şüphe ve kararsızlık 

nöbetleri içindedirler. Bu obsesyonlara genellikle kontrol kompulsiyonları eşlik eder35. 

D. Düzen Obsesyonları 

Sürekli olarak nesnelerin ve olayların tamamen sistemli, doğru bir şekilde 

düzenlenmesi, eşyaların tam bir simetri içinde bulunması kaygısının taşınması şeklinde 

karakterize olmuş obsesyonlardır. Bu tür obsesyonu olan kişiler eşyaların düzeni ve 

yapıp ettiklerinin sırasıyla ilgili en küçük bir esnekliğe bile sahip değillerdir. Bu nedenle 

eşyalarına dokunulmasına ve onların karıştırılmasına büyük direnç gösterirler36. 

E. Hastalık Kapma Obsesyonları (Somatik Obsesyonlar) 

AIDS, kanser, kuduz gibi hayatı tehdit eden hastalıklara yakalanma ile ilgili 

obsesyonlar bu tür obsesyonlardandır. Hastalık obsesyonu olan kişiler sürekli olarak bu 

hastalıklara yakalanma korkusu içindedirler. Bu yüzden de sık sık doktor kontrolünden 

geçme ve sürekli tahlil yaptırma ihtiyacı hissederler. Bedensel belirtilerle çok fazla 

uğraşma da bu tür obsesyonu olan kişilerde sıklıkla rastlanan bir durumdur37. 

F. Cinsel Obsesyonlar 

Cinsellik, sık rastlanan obsesif temalar içerisinde yer almaktadır. Cinsel 

obsesyonların içeriği kişi için çoğunlukla utanç verici ve kabul edilemez niteliktedir. 

Cinsel obsesyonları olan kişilerin zihinlerine hiç istemedikleri bir zamanda hiç 

istemedikleri kişilerle ilgili cinsel düşünceler gelebilmekte, bu kişiler çocuklarıyla ya da 

ebeveynleriyle ilgili asla kabul edemeyecekleri bir takım cinsel düşüncelere ve imgelere 

sahip olabilmektedirler. Bu obsesyonlar hastalar için dayanılması en zor, en utanç verici 

                                                 
35  Tükel, a.g.e., s. 89; Alper - Bayraktar - Karaçam, a.g.e., s. 192; Kaplan - Sadock, a.g.e., s. 613; 

Saygılı, a.g.e., s. 34; Vaka örnekleri için bkz. Tan, Oguz, Takıntılar, Timaş Yay., 2. Baskı, İstanbul, 
2004, s. 14-15, 58-59.  

36  Kaplan - Sadock, a.g.e., s. 614; Yurdakul, a.g.e., s. 111; Tükel, a.g.e., s. 89; Adler, a.g.e., s. 166; Vaka 
örnekleri için bkz. Tan, a.g.e., s. 60-67. 

37  Koptagel, Günsel, Psikonevroz Psikomatik Psikoterapi, Ofset Yay., İstanbul, 2000, s. 38; Yurdakul, 
a.g.e., s. 110-111; Tükel, a.g.e., s. 89; Vaka örnekleri için bkz. Sogar, a.g.e., s. 365; Tan, a.g.e., s. 74-
80. 
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obsesyon türlerindendir. Bu nedenle hastaların cinsel obsesyonlarını yakınlarıyla 

paylaşmaları ya da bunlarla ilgili bir uzmana başvurmaları zor olmaktadır 38. 

G. Dini Obsesyonlar 

Genellikle dindar kimselerde dini açıdan günah sayılan düşüncelerin akla 

gelmesi şeklinde görülen obsesyon türüdür. Tanrıyla ve dini figürlerle ilgili zihne giren 

olumsuz düşünceler, hastaları son derece muzdarip kılmakta, ruhsal ve dini yaşantılarını 

olumsuz bir biçimde etkilemektedir39. Konuyla ilgili detaylı bilgi ikinci bölümde 

verilecektir. 

V. YAYGIN KOMPULSİYON TÜRLERİ 

En sık görülen kompulsiyon türleri yıkama-temizlik, kontrol, tekrarlama, 

sayma kompulsiyonları ve dua etme, tövbe etme, belirli dini pratikleri tekrarlama gibi 

dini kompulsiyonlardır40. 

A. Yıkama-Temizlik Kompulsiyonları 

Kirlilik ve bulaşma ile ilgili obsesyonların temizlik kompulsiyonlarına kapı 

araladığı daha önce belirtilmişti. Kişinin kendine, eşyalarına ve çevresine dair hissettiği 

kirlilik hisleriyle başa çıkmak için yineleyen tarzda el yıkaması, banyo yapması, sürekli 

evi, eşyaları temizlemesi bu tür kompulsiyonlara girmektedir. Yıkama ve temizlenme 

ile ilgili kompulsiyonlar zaman zaman kişilerin vücutlarında tahrişler ve kızarıklıklar 

oluşana kadar saatlerce sürmektedir41. 

B. Kontrol Etme Kompulsiyonları 

Bir işin yapılıp yapılmadığından, yapıldıysa doğru bir şekilde yapıldığından 

emin olmama durumlarında ya da güvenliği sağlamakla ilgili konularda ortaya çıkan 

kompulsiyonlardır. Elektrikli cihazların, sobaların, doğalgazın, pencerelerin, kapıların 

güvenlik gerekçeleriyle defalarca kontrol edilmeleri, eksik ya da kayıp bir şeyin olup 

                                                 
38  Tükel, a.g.e., s. 89; Ayrıntılı bilgi ve vaka örnekleri için bkz. Tan, a.g.e., s. 82; Ciarrocchi, Joseph W., 

The Doubting Disease, Paulist Press, Mahwah, 1995, s. 7.   
39  Tan, a.g.e., s. 82; Sogar, a.g.e., s. 364; Saygılı, a.g.e., s. 35; Tükel, a.g.e., s. 89; Doğan, a.g.e., s. 58. 
40  Kaplan - Sadock, a.g.e., s. 609; Tükel, a.g.e., s. 90. 
41  Kaplan - Sadock, a.g.e., s. 613; Atkinson, v.dğr., s. 532-533; Tükel, a.g.e., s. 90. 
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olmadığı düşünceleriyle çantaların ve cüzdanların incelenmesi, yazılan ya da okunan bir 

metnin yanlış veya eksik yazıldığının ya da anlaşıldığının düşünülerek tekrar tekrar 

kontrol edilmesi gibi daha birçok içerikte ortaya çıkmaktadırlar42. 

C. Tekrar Kompulsiyonları 

Çeşitli obsesyonları bertaraf etmek amacıyla belirli davranışların belli tarzda ve 

sayıda yinelendiği kompulsiyonlardır. Zaman zaman şüphe obsesyonundan ve 

mükemmeliyetçilik duygusundan beslenmektedirler. Kompulsif davranışın tam olarak 

yapıldığından emin olunmadığı durumlarda emin olununcaya kadar davranış 

yinelenmektedir43. 

D. Düzen Kompulsiyonları 

Bir denge ve simetri sağlamak üzere eşyaları belli bir düzen içinde tutmaya 

çalışma biçimindeki kompulsiyonlardır. Bu tür kompulsiyonları olan kişiler 

çevrelerindeki eşyalar onların düzenlediğinden biraz farklı dursa ya da günlük işleri ile 

ilgili planları biraz aksasa yoğun bir anksiyete yaşarlar. Düzen kompulsiyonları 

hastaların işlerini çok yavaşlatmakta, sıradan günlük işlerin yapılması bile saatleri 

bulmaktadır. Çoğunlukla genel bir rahatsızlık duygusunu hafifletmek üzere yapılırlar44. 

E. Sayma Kompulsiyonları 

Etraftaki nesneleri sayma ya da zihinde belli ifadeleri belli sayılarda tekrarlama 

biçiminde ortaya çıkan kompulsiyonlardır. Zihinsel kompulsiyonlan arasında 

sayılmaktadırlar45. 

F. Dini İçerikli Kompulsiyonlar 

Dini kompulsiyonlar dindar hastalarda genellikle dini obsesyonların etkisini 

bertaraf etmek amacıyla gerçekleştirilen dua etme, tövbe etme ya da belli dini ritüelleri 

                                                 
42  Kaplan - Sadock, a.g.e., s. 613; Tan, a.g.e., s. 58-59;  Atkinson, v.dğr., a.g.e., s. 533.  
43  Doğan, a.g.e., s. 58; Tükel, a.g.e., s. 90; Tan, a.g.e., s. 62-67. 
44  Kaplan - Sadock, a.g.e., s. 614; Tükel, a.g.e., s. 90. 
45  Tükel, a.g.e., s. 90; Doğan, a.g.e., s. 58. 



 15

tekrarlamak şeklindeki kompulsiyonlardır46. Dini kompulsiyonlarla ilgili detaylı bilgi 

ikinci bölümde yer alacaktır. 

VI. KURAMSAL YAKLAŞIMLAR 

A. Psikanalitik Kuram 

Psikanalitik kuramın kurucusu olan Sigmund Freud’un obsesif kompulsif 

bozuklukla ilgili açıklamaları onun diğer psikoloji konularına yaklaşımına kaynaklık 

eden psikanalitik yaklaşımdan beslenmektedir. Freud, obsesif kompulsif  bozukluğun 

oluşumunu psikodinamik etkenlere bağlamaktadır. O bu nevroz türünü belirli bir 

gelişim dönemine (anal dönem) saplanma ya da bu döneme gerileme ile 

açıklamaktadır47. Anal döneme saplanma ailenin ve/veya toplumun anal bölge 

işlevlerine aşırı derecede önem vermesi, çocuğun anal bölge ve işlevlerini aşırı 

denetlemesi, çocuğu da bu denetime zorlaması sonucunda oluşmaktadır48. Anal 

dönemdeki çocuktan gerekli fizyolojik gelişimini tamamlamadan önce boşaltım işlevini 

denetlemesi istenirse, o zamana kadar ebeveyninden sevgi ve anlayış gören çocuk bu 

haksızlığa kızgınlıkla karşı koyacak ya da ebeveyninin cezalandırmasına karşı korkuyla 

boyun eğecektir. Şayet anne baba çok katı bir tutum takınarak çocuğu sürekli suçlar, 

cezalandırırsa çocuk ailenin bu tutumuna karşı iki değerli (ambivalent)* duygu ve 

tutumlar geliştirir. “Suçluluk duygusu” ile “öfke ile karşı koyma isteği” arasında 

bocalamaya başlar ve işte bu çatışmanın ağırlık derecesi obsesif davranışların 

belirleyicisi olur49. 

                                                 
46  Tükel, a.g.e., s. 90; Wise - Rundell, a.g.e., s. 404. 
47  Freud, Sigmund, Endişe, çev. Leyla Özcengiz, Dergah Yay. İstanbul, 1977, s. 39-40. 
48  Doğan, a.g.e., s. 52.  
*  Ambvalens (ikirciklilik) aynı nesneyle ilişkili olarak karşıt eğilimlerin, düşüncelerin, tutumların veya 

duyguların aynı anda var olması; özellikle de aynı kişiye karşı aynı anda hem sevgi hem de nefret 
duyulması olarak tanımlanmaktadır. Normalde ambvalens tamamen bilinçli değildir ve sadece aşırı 
ölçülerdeyse patolojik sayılmaktadır. Aynı anda hem otorite hem de sevgi kaynağı olmaları nedeniyle 
ebeveynlere yönelik çatışan duygular bu türdendir. Her türlü nevrotik çatışmanın ikirciklilik 
yaratabilmesine karşılık bu durumun en belirgin haliyle ikircikliğin iki yanını da bilinç düzeyinde 
dengelemeye çalışan obsesif kompulsif bozuklukta gözlendiği belirtilmektedir. Bkz. Budak, a.g.e., s. 
390; Öztürk, a.g.e., s. 283; Tükel, a.g.e., s. 83; Özmen, Erol, Genel Tıpta Psikiyatrik Sendromlar, 
H.Y.B., Ankara, 1997, s. 205-206. 

49  Freud, Sigmund, Haz İlkesinin Ötesinde Ben ve İd, çev., Ali Babaoğlu, Metis Yay., İstanbul, 2001, s. 
111-113; Geçtan, Engin, Pisikodinamik Psikiyatri ve Normal Dışı Davranışlar, Remzi Kitapevi, 15. 
Baskı, İstanbul, 2000, s. 198. 
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Anal döneme gerileme ise ödipal aşırı uyaranların yarattığı çatışma 

durumlarında bu isteklerin kısmen ya da tamamen bırakılarak anal dönemin istek ve 

gereksinimlerine geri dönülmesidir. Ancak o zaman da ödipal döneme ait dürtü ve 

isteklerin neden olacağı anksiyeteden kaçılırken anal döneme ait çatışmalar ön plana 

çıkmaktadır. Anal dönemin belirgin özelliklerinden biri hemen hemen eşit düzeydeki 

birbirine zıt dürtüler arasında çatışmanın olmasıdır. Bu durum belirgin olarak eyleme 

geçme aşamasında yaşanan tereddütlerle, kararsızlıklarla kendini gösterir50. 

Psikanalitik kurama bağlı diğer bir teorisyen olan Fenichel, obsesif kompulsif 

nevrozdaki savunma mekanizmasında baskıya alınan yaşantıların duygu öğesinin, bu 

yaşantılara ilişkin anılardan soyutlanarak bilinçdışının derinliklerine itildiğini ve bu 

duyguların yarattığı gerilimin obsesif düşünce ya da kompulsif eylem gibi duygusal 

olmayan, zararsız yollardan ifade edildiğini açıklamıştır51. 

Yine bu ekole bağlı teorisyenlerden Wilhelm Reich, obsesif kompulsif kişilik 

bozukluğunun* obsesif ailelerin çocuğun gelişiminin anal döneminde uyguladıkları katı 

ve cezalandırıcı tuvalet eğitiminden kaynaklandığını savunur. Bunun sonucunda çocuk 

ileriki yaşamında dürtülerin arzuların, duyguların aktarımında aşırı kontrol edici 

özellikler taşıyan ve sürekli içsel çatışmalar yaşamasına neden olan bir süper-ego 

geliştirir. Reich, gelişim dönemindeki bu sürecin obsesif kompulsif bozukluğu olan 

bireylerde görülen suçluluk, kontrol, biriktirme ihtiyacı ve aşırı düzenlilik gibi bazı 

özelliklerin gelişmesine neden olduğunu söyler52. 

                                                 
50  Freud, Endişe, s. 42; Tükel, a.g.e., s. 83. 
51  Geçtan, a.g.e., s. 200. 
*  Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu ergenlik çağının erkeninde başlayan ve çeşitli bağlamlarda 

görülen, düşüncede katılık ve ısrarcılık, esneklikten yoksunluk, aşırı düzen, mükemmel olma, zihinsel 
ve kişiler arası denetimle ileri derecede meşgul olma, disiplin severlik, uyum yetersizliği gibi 
özelliklerle gözlenen bir kişilik bozukluğudur. Obsesif kompulsif bozukluktan farkı bu kişilerde 
obsesyonların ve kompulsiyonların görülmemesi ve obsesif kompulsif bozukluğu olan kişilerin 
semptomlarından şikayetçi olmalarına karşın bu kişilerin kendi davranışlarından rahatsız olmaması, 
hatta başkalarını da kendileri gibi olmaya zorlamalarıdır. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu zaman 
zaman obsesif kompulsif bozukluğa eşlik etmektedir. Bazı uzmanlar tarafından bu kişilerin obsesif 
kompulsif bozukluğa meyilli oldukları ve zorlu yaşam olayları içerisinde kendilerinde bu bozukluğun 
gelişebileceği ileri sürülmüştür. Bkz. Budak, a.g.e., s. 858-859; Arkonanç, a.g.e., s. 409-410; Beck - 
Freeman, a.g.m., s. 13-18; Ziyalar, a.g.e., s. 3-4; Alper - Bayraktar - Karaçam, a.g.e., s. 196, 240-241. 

52  Beck - Freeman, a.g.m., s. 14. 
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H. Stack Sullivan psikolojik problemlerin geleneksel psikanalitik anlayışın 

öngördüğü gibi kişinin psikoseksüel gelişimi sırasındaki fiksasyondan∗∗ 

kaynaklanmadığını düşünmektedir. Bu problemler, kişinin diğer insanlarla olan ilişkileri 

sonucunda oluşur. Sullivan, obsesif kompulsif kişilik bozukluğu olan bireylerin temel 

problemlerinin benlik saygılarının çok düşük olmasından kaynaklandığını 

düşünmektedir53. 

Psikanalitik akımın etkisinde kalan bir diğer psikolog Alfred Adler’dir. Adler, 

diğer nevroz türlerinde olduğu gibi obsesif kompulsif nevroz belirtilerine de bireyin 

yaşam sorunlarını kendi üstünlük çabasına uygun bir biçimde çözemeyeceğini 

anlamasının ve o sorunlardan kaçmaya çalışmasının neden olduğunu belirtmektedir. 

Ona göre obsesif kişi, kendini adeta Tanrı gibi diğer bütün insanlardan üstün görmekte, 

bu nedenle de kendisinde insan olmanın gereği olan kusurlardan hiçbirine tahammül 

edememekte, kendi zayıflığını örtmek için diğer insanları aşağılamakta, kendine güven 

eksikliğinden ve yaşam sorunlarını çözmeye hazırlıksız olduğu inancından dolayı 

günlük yaşamında kendisini zorlayacak şeylerden titizlikle kaçınmaktadır. Adler’e göre 

obsesif nevrotiğin kararsızlık tavrı kusursuzluk ihtiyacından, başkalarını beğenmeyip 

aşağılaması, başaramayacağı düşüncesiyle birtakım iş ve sorumluluklardan titizlikle 

kaçınması kendine olan güvensizliğinden beslenmektedir. Bu kişilerin obsesif 

düşünceleri ve kompulsif davranışları bile nevrotik bir üstünlük amacına hizmet 

etmektedir. Örneğin “kendisini pencereden atmaya zorlayan bir duygu, bir zorlayıcılık 

duyan hasta, bu zorlayıcılığı güvenli bir kasaya kaldırmaktadır”. Pencereden atlamayıp 

bu itkisini başarıyla yendiği için üstünlük duygusu hissetmekte ve bu olayı yaşamdaki 

başarısızlığına bir özür olarak kullanmaktadır. 

Adler obsesif kompulsif bozukluğun temellerinin eski yaşam deneyimlerinde 

aranması gerektiğini, sürekli azarlanarak, yaptıklarına sürekli kusur bulunarak 

yetiştirilen çocukların bu bozukluğa eğilimli olarak yetiştiklerini, doğal yetenekleri ne 

olursa olsun bunların ötesine geçme çabası içine girdiklerini, bu nedenle de nevrotik bir 

açmaza sürüklendiklerini belirtmektedir54. 

                                                 
∗∗  Marazi bağlılık, düşkünlük. 
53  Beck - Freeman, a.g.m., s. 14.  
54  Adler, a.g.e., s. 143-160. 
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Görüldüğü gibi Adler geçmiş yaşam deneyimlerinin bu bozukluğun 

oluşmasındaki etkisi gibi konularda psikanalitik ekole yaklaşmaktadır. Ancak 

psikanalitik ekolün obsesif kompulsif semptomların, cinsellik ve saldırganlık gibi 

dürtülere karşı geliştirilen bilinçsiz bir biçimde gerçekleştirilen karşı koyma hareketi 

sonrasında oluştuğunu savunmasına karşılık, Adler bunların nevrotik bir üstünlük 

çabasının sonucunda yetersizlik duygularıyla birlikte gerçekleştirilen bilinçli tavırlar 

olduğunu ileri sürmektedir. 

B. Davranışçı Kuram 

Davranışçı psikologlar obsesif kompulsif bozukluğu öğrenme kuramlarına 

dayanarak açıklarlar. Öğrenme kuramlarına göre anksiyete, iç çatışmalardan ziyade dış 

olaylar tarafından tetiklenmektedir. Temelde ürkütücü olmayan bir düşünce, bir 

çağrışımdan dolayı, yanlış öğrenme yolu ile anksiyete yaratır hale gelebilmektedir. Bazı 

hareketlerin anksiyete yaratan düşünceleri azaltabildiğini deneyen kişi bu hareketleri 

yapmaya devam eder ve bunlar yavaş yavaş koşullandırılmış davranış örüntüleri halini 

alır55. Davranışçılara göre örneğin mikrop ya da hastalık kapma korkusu obsesyon 

haline gelmiş kişi, el yıkamanın bu korkuları geçici de olsa hafiflettiğini hissedebilir. 

Dolayısıyla el yıkama anksiyete azaltmayla bağdaştırılır ve bu davranış özellikle de 

kişinin kaygılı olduğu durumlarda ritüel halini alabilir56. 

1939’da Mowrer obsesif kompulsif bozukluğu iki evre kuramı ile açıklamaya 

çalışmıştır. Bu kurama göre ilk evrede, nötr nesne ya da düşüncelerin anksiyete yaratma 

özelliğine sahip uyaranlarla koşullanmasıyla obsesyonlar (koşullu uyaran) ortaya 

çıkmaktadır. Belirtilerin gelişiminin tamamlandığı ikinci evrede ise anksiyete yaratan 

obsesyonel düşünceler, anksiyeteyi ortadan kaldırmak üzere kaçınma yanıtlarını 

(kompulsif eylemler) harekete geçirmekte, anksiyenin azaltılması da bu yanıtları 

pekiştirmektedir57. 

Davranışçı görüşe göre obsesif kompulsif davranışların altında bilinçdışı yasak 

güdüler aramak yersizdir. Aksine bunlar öğrenilmiş davranışlardır. Yine öğrenmeyle 

                                                 
55  Kaplan - Sadock, a.g.e., s. 611; Öztürk, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, s. 204; Doğan, a.g.e., s. 53.  
56  Atkinson - Atkinson - Hilgard, Psikolojiye Giriş II, s. 621. 
57  Tükel, a.g.e., s. 84; Bekaroğlu, a.g.e., s. 53. 



 19

bunları bırakmak ve yenmek mümkündür. Obsesif kompulsif nevrozda diğer sağaltım 

türlerine göre daha etkili olduğu anlaşılan davranış terapisinin temeli bu noktaya 

dayanmaktadır58. 

VII. ETİYOLOJİ 

A. Biyolojik Etkenler 

Daha önceleri bu bozukluğun nedenleri üzerindeki görüşler psikodinamik ve 

psikososyal alanlarda yoğunlaşırken son yıllarda psikiyatrideki genel akımın da 

etkisiyle obsesif kompulsif bozukluğun biyolojik yönü ile ilgili araştırmalar hız 

kazanmıştır. 

1. Genetik Faktörler  

Yapılan araştırmalar hastaların aile üyelerinde aynı bozukluğun yaygınlığının 

genel popülasyona göre daha fazla olduğunu göstermektedir. Hastaların birinci 

dereceden akrabalarından %20-%35’ inde obsesif kompulsif bozukluk görülmektedir59. 

Ancak bu tür çalışmalar kalıtım ile sosyal çevre olarak görülen ailenin etkisini 

birbirinden ayırmadaki zorluk nedeniyle genetik katkıyı belirlemede yetersiz 

kalmaktadır. Bu nedenle obsesif kompulsif bozuklukta kalıtımın rolünü göstermede 

ikizler üzerinde yapılan araştırmalar daha güvenilir sonuçlar vermektedir. İkizlerde eş 

hastalanma oranı tek yumurta ikizlerinde çift yumurta ikizlerinden önemli oranda 

yüksek ise genetik etkiden söz edilebilecektir. Yapılan çalışmalar obsesif kompulsif 

bozuklukta eş hastalanma oranının tek yumurta ikizlerinde çift yumurta ikizlerinden 

(%60 ve üzeri ile) daha yüksek olduğunu göstermiştir. Tüm bu veriler hastalığın ortaya 

çıkışında genetik etmenlerin rolünü desteklemektedir60. 

                                                 
58  Öztürk, Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, s. 285. 
59  Kaplan - Sadock, a.g.e., s. 611; Tükel, a.g.e., s. 87; Alper - Bayraktar - Karaçam, a.g.e., s. 194; 

Yurdakul, a.g.e., s. 113. 
60  Öztürk, a.g.e., s. 281; Kaplan - Sadock, a.g.e., s. 611; Tükel, a.g.e., s. 87; Geçtan, a.g.e., s. 201; Alper 

- Bayraktar - Karaçam, a.g.e., s. 194; Vardar, Erdal, “Obsesif Kompulsif Bozukluğun Genetiği”, 
Klinik Psikofarmokoloji Bülteni, c. X, 2000, ss. 153-159.     
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2. Biyokimyasal Etkenler 

Yapılan araştırmalar obsesif kompulsif bozuklukla beyindeki serotonin düzeyi 

arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Beyinde sinir iletkeni olarak bilinen 

serotonin adlı kimyasal madde seviyesinde meydana gelen düşmenin bu bozukluğa 

neden olabileceği söylenmektedir. Laboratuar çalışmaları da depresyonlu hastalarda 

olduğu gibi obsesif kompulsif hastalarda da serotonin metabolifi olan 5-

Hydroxyindolasetikasidin (5HIAA) azalmış olduğunu göstermektedir. Ayrıca serotonin 

geri alım inhibitörleri (trazodon, fluoksetin, fluvoksamin) obsesyonel belirtileri 

azaltmaktadır61. Ancak obsesif kompulsif bozuklukta serotonerjik dizgede bir 

bozukluğun olup olmadığı henüz kesinleşmemiştir. Bozukluk kesin olarak saptansa bile 

bunun hastalığı oluşturan bir neden mi yoksa uzun süreli bir hastalığın ürünü mü 

olduğunu ayırt etmenin güç olduğu belirtilmektedir62. 

3. Nöroanatomik Çalışmalar 

Beyin görüntüleme teknikleriyle yapılan araştırma sonuçları, beyindeki yapısal 

bir bozukluğu göstermekten çok frontal lob ve bazal gangliyonlarda işlevsel bir 

bozukluğun olabileceği yönünde bulgular vermektedir. Pozitron emisyon tomografi 

incelemeleri sonucu obsesif kompulsif bozukluğu olan hastaların orbital-frontal korteks, 

kaudat nükleus ve singulat girus bölgelerinde kanlanma ve metabolizma hızının arttığı 

belirlenmiştir. İlginçtir ki uygulanan psikolojik tedaviler bu hastaların beyinlerindeki 

kan akışını normale çevirmektedir. Son yıllarda obsesif kompulsif bozukluğu olan 

kişilerin sol beyin işlevleri ve bilgi işleme süreçlerinde bozukluk olabileceğine ilişkin 

varsayımlar ortaya atılmışsa da bunlarla ilgili veriler henüz yeter sayıda araştırma ile 

doğrulanmamış olduğundan bu bulguların etiyolojik anlamı henüz kesinleşmiş 

değildir63.   

                                                 
61  Kılıç, Cengiz, “Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Serotonin”, Türk Psikiyatri Dergisi, sy. 1, 1990, ss. 

22-24; Doğan, a.g.e., s. 51; Levis, a.g.e., s. 838; Öztürk, a.g.e., s. 282. 
62  Öztürk, a.g.e., s. 282. 
63  Tükel, a.g.e., s. 86-87; Öztürk, a.g.e., s. 282; Antony, Martin M. - Swinson, Richard P., 

Mükemmeliyetçilik, çev. Aslı Açıkgöz, Kuraldışı Yay., İstanbul, 2000, s. 237.  
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B. Bilişsel Etkenler 

Bazı klinik gözlemler obsesif kompulsif bozuklukta bilgi işleme süreçlerine 

(algı, dikkat, örüntü tanıma, bellek, bilgiyi depolama ve geri çağırma) ilişkin 

bozuklukların olabileceğine işaret etmektedir. Konuya daha ziyade psikanalitik açıdan 

yaklaşan Freud da bazı obsesif hastaların bellek problemleri yaşadığını belirtmiştir. 

Reed, obsesif kompulsif bozukluğun temel görünümünde belleğe ilişkin yanlılıkların 

olduğunu söylemiş, özellikle kontrol etme ritüellerinde bunun öne çıktığını ifade 

etmiştir. Reed’in araştırma sonuçlarına göre bu kişiler dikkat testinde daha başarılı 

olmuşlardır. Öznel yaşam olaylarını rapor ederken uzun ve detaylı anlatmışlardır ve bu 

anlatımda kontrol grubu öznel bakış açılarını kullanırken obsesif kompulsif bozukluğu 

olan grup üçüncü kişinin bakış açısını kullanma eğilimi göstermiştir. Jonson ve Rate’e 

göre bu kişiler bir tür gerçeği ayrıştırma problemi yaşamaktadırlar. Bu nedenle 

yaptıkları herhangi bir edimi sadece hayal ettiklerine inanıp tekrar yapıyor olabilirler. 

Purcel ve arkadaşlarının (1998) yaptığı çalışmaya göre bu hastalar görsel belleğe ilişkin 

sorun yaşamaktadırlar. Yine Tallis’in (1999) nöropsikolojik testler uygulayarak yaptığı 

çalışmasında bu kişilerin sözel olmayan hatırlama ve örüntü tanıma testlerinde düşük 

performans gösterdikleri ancak edimlere yönelik bellek kapasitelerinde bir fark 

olmadığı görülmüştür. Obsesif kompulsif tanı grubuna ait kişilerin, normallerin ve 

obsesif kompulsif bozukluk dışında kaygı bozukluğu olan kişilerin katıldığı deneysel bir 

çalışmada (Radomsky ve Rachman 1999) obsesif kompulsif bozukluk grubunun 

belirgin bir biçimde bellek süreçlerinde yanlılık yaşadıkları ayrıca bu yanlılığın tehdit 

edici durumlarda artma eğilimi gösterdiği saptanmıştır. Bir diğer görüş de kaygı 

bozukluklarında görülen dikkat yanlılığının obsesif kompulsif bozuklukta da 

görülebileceği şeklindedir. Buna göre kaygı yaratan bir durumla karşılaşan obsesif 

kişiler, yaşadıkları olumsuz duygu durumundan dolayı tüm dikkat süreçlerini kaygı 

yaratan düşüncelere yöneltmekte olabilirler. Böylece edime ilişkin bilgi belleğe 

kodlanamamaktadır. Sonuçta bir tür “yaptım mı yapmadım mı” kararsızlığı yaşanmakta, 

bu kararsızlık gerçeği ayrıştırma sorunuyla birleşince “yapmadım” yönünde 

sonlanabilmektedir. Böylece kişi davranışı tekrarlama gereksimi duyabilir. Ancak 
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kuramsal düzeyde kalan bu savın deneysel bir çalışmayla desteklenmesi 

gerekmektedir64. 

İlgili literatürde birbirine karşıt araştırma sonuçları65 nedeniyle obsesif 

kompulsif bozukluğu olan kişilerin normallere ve diğer klinik gruplara göre bellek 

sorunu yaşadıkları savı kesinlik kazanmamaktadır. Aynı zamanda görüldüğü gibi 

obsesif kompulsif bozuklukta bellek sorunlarına ilişkin teoriler içerik olarak şüphe 

obsesyonları ve kontrol, tekrar kompulsiyonları çerçevesinde kalmakta diğer obsesyon 

ve kompulsiyon türlerini kapsamamaktadır. Ayrıca bu halleriyle obsesif kompulsif 

kişilerde rastlanan bellek problemleri hastalığı ortaya çıkartıcı bir etken olmaktan çok 

hastalıkla birlikte ortaya çıkan  süreçler olarak gözlenmektedir. 

C. Psikodinamik Etkenler 

Bilindiği gibi obsesif kompulsif bozukluğu ortaya çıkaran psikodinamik 

etkenler daha ziyade psikanalitik görüş tarafından ortaya atılmıştır. Daha önce ayrıntılı 

olarak belirtilenleri özetle ifade edecek olursak psikanalitik teori, obsesif kompulsif 

bozukluğun anal döneme saplanma ile kendini gösterdiğini, anal eğilimlere karşı 

geliştirilen savunma düzeneklerinin aşırı bir şekilde kullanılmasıyla benliğe yerleştiğini, 

süper-egonun iyice katılaşıp ego üzerinde baskı kurması, suçluluk duyguları ve öfke ile 

karşı koyma isteği gibi birbirine zıt eğilimler içerisinde bocalayan egonun son derece 

katı ve sert olan süper-egonun baskılarına boyun eğmesiyle geliştiğini öne 

sürmektedir66. 

Ayrıca psikanalitik görüş tarafından ortaya atılan ve obsesif kompulsif 

bozukluğu olan kişilerin psikodinamizmasını ortaya koymak bakımından önemli olan,  

başlı başına olmasa da diğer etkenlerle birlikte hastalığı ortaya çıkarmada etkili olduğu 

düşünülen birkaç konu daha burada zikredilecektir. 

                                                 
64  Işıklı, Sedat, “Saplantı Zorlantı Bozukluğunda Bellek Sorunları”, Türk Psikoloji Bülteni, sy. 16-17, 

2000, ss. 68-72.  
65  Karşılaştırmalı olarak bkz. Koptagel, a.g.e., s. 41; Işıklı, a.g.m., s. 68-72. 
66  Ayrıntılı bilgi için bkz. Tezin 15-16. sayfaları. 
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1. Savunma Mekanizmaları  

Psikanalitik kurama göre obsesif kompulsif  belirtilere yol açan, bunların 

şeklini ve niteliğini belirleyen bilinçdışı çatışmalardan kaynaklanan anksiyeteye karşı 

kullanılan yapma-bozma, karşıt tepki oluşturma, bastırma, yalıtma ve yer değiştirme 

mekanizmalarıdır67. 

a) Yapma-Bozma 

Yapma-bozma (undoing) kişinin gerçekte yaptığı ya da yalnızca yaptığını 

düşündüğü bir eylemi yansızlaştırmak, etkisini ortadan kaldırmak ve yapılmamış 

saymak amacıyla gerçekleştirdiği sembolik birtakım eylemlerdir. Kompulsif 

davranışların temelini oluştururlar (örneğin musluğu açıp kapama). Kompulsif 

eylemlerin, dürtünün denetimini ve anksiyetenin yatıştırılmasını amaçlayan yapma-

bozma mekanizmasının bir sonucu olduğu belirtilmektedir68. 

b) Karşıt Tepki Kurma 

Birey açısından kabul edilemez olan, kaygı yaratan veya tehdit oluşturan 

dürtülerin duyguların inkar edilerek tam tersi bir tutumun benimsenmesi olarak 

tanımlanan bir savunma mekanizmasıdır69.  Karşıt tepki kurma (reaction formation), 

semptomları belirlemekten çok kişilik yapısını belirleyicidir. Bu mekanizmayı sürekli 

kullanan kişi, dürtüsel bir tehlikenin tehdidi karşısında, kişilik yapısını bu dürtüsel 

tehlike sürekli varmışçasına değiştirerek her an tehlikeye karşı hazırlıklı bir tutumu 

benimsemektedir. Örneğin nefretin bilinçdışı kılınması sevginin aşırı vurgulanması ile 

sağlanmaktadır. Böylece ortadan kaybolan tutumun bilinçdışı sürmesine karşın, nefretin 

yerini sevgi, kabalığın yerini nezaket, inatçılığın yerini itaatkarlık almaktadır. Aynı 

                                                 
67  Freud, Haz İlkesinin Ötesinde Ben ve İd, s. 113-114; Özmen, a.g.e., s. 205; Tükel, a.g.e., s. 83; 

Geçtan, a.g.e., s. 201; Öztürk, a.g.e., s. 283.  
68  Freud, Endişe, s. 45-46; Özmen, a.g.e., s. 205; Sağlıklı birey yaptığı hatayı özür dileyerek, telafi edici 

şeyler yaparak, armağan vererek vb. yollarla düzeltmeye çalışır. Ancak obsesif kompulsif kişi ise 
suçluluk duygusundan birtakım kompulsif davranışlarla yani büyülü yollarla veya sembolik olarak 
kurtulmaya çalışır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Budak, a.g.e., s.547.  

69  Cüceloğlu, Doğan, İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, 12. Baskı, İstanbul, 2003, s. 302; Budak, 
a.g.e., s. 744.  
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şekilde bilinçdışı dürtüsel pislik ve düzensizlik isteklerine karşı koyma, temizlik ve 

düzene aşırı düşkünlük ile kendini göstermektedir70. 

c) Bastırma 

Bastırma, (repression) bilinç düzeyinde algılanması halinde kaygı ve suçluluk 

duyguları yaratabilecek veya kişiyi tehlikeli bir duruma sokabilecek olan düşünceleri, 

dürtüleri vb. bilinçdışında tutmayı hedefleyen ve bilinçdışında gelişen bir süreçtir71. 

Genellikle cinsel ya da saldırgan nitelik taşıyan dürtülerin canlanabileceği durumlarda, 

kişi şiddetli anksiyete duyar. İşte bu durumda obsesyonlar ve kompulsiyonlar bireyi 

anksiyetenin gerçek kaynağını anlamaktan korumaya yardım etmektedirler. Psikanalitik 

kurama göre obsesif düşünceler, bastırılan ve maskelenmiş bir biçimde ortaya çıkan, 

kabul edilemez dürtülerdir. Birey bunların kendisinin bir parçası olmadığını hisseder ve 

yasaklanmış bu dürtülerin etkisini telafi etmek için kompulsif eylemlerde bulunabilir. 

Dolayısıyla bastırılan duygu ya da dürtü bilinçdışında varlığını sürdürür ve nevrotik 

semptomlarda, çeşitli sapmalarda sembolik doyumlar arar72. Freud, bastırma yoluyla 

semptom haline gelen sürecin bilincin dışına çıktığını ve bu yolla bağımsızlık 

kazandığını, bu durumun da nevrotik rahatsızlıklara başlangıç oluşturduğunu 

söylemektedir73. 

d) Yalıtma 

Yalıtma (isolation) dürtülerin duygusal bileşeninin düşünsel içeriğinden 

ayrılarak bilinçdışına itilmesiyle gerçekleşir. Bu şekilde hasta sadece duygudan 

arındırılmış bir düşünceyi bilinç düzeyinde hissetmektedir74. Obsesif kompulsif hastalar 

yalıtma mekanizmasıyla cinsel ve saldırgan dürtüleri benliğine yabancı birtakım 

düşünceler olarak algılamaktadır. 

e) Yer Değiştirme 

                                                 
70  Tükel, a.g.e., s. 84; Özmen, a.g.e., s. 205; Morgan, Clifford T., Psikolojiye Giriş,  çev. Hüsnü Arıcı 

v.dğr., Meteksan Yay., 3. Baskı, Ankara, 1984, s. 340. 
71  Freud, Sigmund, Yaşamım ve Psikanaliz, çev. Kamuran Şipal, Say Yay., 8. Baskı, İstanbul, 2003, s. 

92; Budak, a.g.e., s. 111-112; Cüceloğlu, a.g.e., s. 302. 
72  Atkinson - Atkinson- Hilgard, a.g.e., s. 620-621. 
73  Freud, Endişe, s. 22-25. 
74  Tükel, a.g.e., s. 83. 
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Yer değiştirme (displacement) kişinin kabul edilemez gördüğü duygu, düşünce, 

istek ve dürtülerini daha kabul edilebilir olan, asıl duruma herhangi bir açıdan benzerlik 

gösteren ancak daha düşük öneme sahip başka bir duygu, düşünce, istek ve dürtüye 

dönüştürmesidir. Böylece saf hali ile ortaya çıkması durumunda kabul görmeyecek ve 

sıkıntıya neden olabilecek durumlardan kurtulunarak, daha az sıkıntı verebilecek olan 

durumlar tercih edilmiş olur. Örneğin ruhsal kirlilik hisleri ve suçluluk duyguları 

fiziksel kirlilik duygusuyla yer değiştirerek temizlenme kompulsiyonları şeklinde 

kendini gösterebilmektedir75. 

2. Suçluluk Duygusu 

Psikanalitik anlayışa göre normal suçluluk duygusu ego ve süper-ego 

arasındaki çatışma ve gerilimden ortaya çıkmaktadır76. Patolojik suçluluk duygusu ise 

süper-egonun egoya karşı aşırı bir sertlik göstermesi ve zalimce davranması sonucu aşırı 

vicdanlılık ve sorumluluk bilinci şeklinde hissedilen duygudur. Obsesif kişi özellikle 

cinsellik ve saldırganlık ile ilgili edimlerinden veya düşüncelerinden büyük suçluluk 

duymakta, yapmadığı halde istemsiz olarak yaptığını hayal ettiği şeylerden kendini 

sorumlu tutmaktadır77. 

Freud, obsesif kompulsif nevrozda anal döneme gerilemeyle idin birtakım 

yıkıcı dürtüleri benimsediğini ve bunları egoya dayattığını ancak egonun bunları kabul 

etmediğini karşı tepki oluşturarak ve bazı tedbirlere başvurarak id ile mücadele ettiğini, 

süper-egonun ise bunlardan ego sorumluymuş gibi davrandığını belirtmektedir. Her iki 

yönde de çaresiz kalan ego hem idin kışkırtmalarına hem de süper-egonun ithamlarına 

karşı kendini savunmaya çalışmaktadır. Freud bu durumla ilgili, “Sonuç kendi kendine 

yapılan sonsuz bir işkencedir” 78 demektedir. Bilinçdışında pusuda bekleyen baştan 

çıkma eğilimine karşı hastanın gösterdiği tepkinin belirtileri olarak ortaya çıkan marazi 

kuruntular, (cinsel ve saldırgan eğilimlerle ilgili) hastalık ilerledikçe heybetini artırarak 

sonuçta hastayı kefaret kabul etmez bir suçun altında ezmektedir79. Dolayısıyla bir 

                                                 
75  Savunma Mekanizmaları, http://www.psikiyatrist.net/hafta11.htm, 21. 04. 2005; Öztürk, a.g.e., s. 283; 

Tan, a.g.e., s. 134. 
76  Freud, Haz İlkesinin Ötesinde Ben ve İd, s. 109; Budak, a.g.e., s. 706-707. 
77  Freud, a.g.e., s. 109. 
78  Freud, a.g.e., s. 111-112. 
79  Freud, Sigmund, Totem ve Tabu, çev. Kahir Sel, Sosyal Yay., 3. Baskı, İstanbul, 2002, s. 99. 
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obsesyonel nevrozlu etrafındakilere karşı daima son derece saygılı ve titiz davrandığı 

halde temelini bu kimselerle ilgili bilinci dışında duyduğu olumsuz duygu ve 

düşüncelerden alan derin suçluluk duyguları hissedebilmektedir80. 

Kişinin inançlarına, ahlak anlayışına, dünya görüşüne uymayan, doğru 

bulmadığı şeyleri yapması onda doğal olarak bir suçluluk hissi oluşturur. Ancak bu 

duyguyu bir hastalık belirtisi haline getiren kişinin yapmadığı ve yapmayacağını bildiği 

eylemlerden, yalnızca istemsiz olarak düşündüğü, hayal ettiği şeylerden dolayı suçluluk 

duyması, etrafında olup biten bütün olumsuzluklardan kendini sorumlu tutması ya da 

yaptığı hatalardan dolayı normal insanlardan çok daha fazla düzeyde bu duyguyu 

hissetmesidir. İşte bu şekilde hissedilen suçluluk duygusu psikanalitik görüşe göre hem 

obsesif kompulsif bozukluğu meydana getiren etkenlerden biri olmakta hem de bu 

bozukluğa eşlik etmektedir. 

Ancak Shakespeare’ nin eseri Macbeth’de görüldüğü gibi işlenen bir suçtan* ya 

da doğru bulunmayan bir eylemi gerçekleştirmekten**dolayı hissedilen derin suçluluk 

duygularıyla ortaya çıkan obsesif kompulsif semptomlar da görülmektedir. 

Adler ise obsesif kompulsif nevrotiğin suçluluk duygusuna daha farklı bir 

yaklaşım getirmektedir. Ona göre bu kişilerin suçluluk duygusu olarak yansıttıkları 

tamamen içi boş ifadelerdir. Bunlar hastanın yaşamında hiçbir gerçek değişikliğe yol 

açmazlar. Hasta istediği kadar suçluluk duygusu göstersin o, içinden bu gösterilerin 

kendini diğer insanlardan daha iyi, daha nazik, daha onurlu, daha dürüst 

gösterebileceğini bilmekte ve hesaplamaktadır. Suçluluk duygusu hasta tarafından 

sadece ifade edilmekle yetinilir; bunu gidermek için etkinlik göstermeye, davranışları 

değiştirmeye yanaşılmaz81. 

                                                 
80  Freud, a.g.e., s. 123. 
*  Shakespeare’nin Macbeth adlı eserinde Lady Macbeth’in etkisi ile kocası Macbeth, kral Ducan’ı 

öldürür ve bundan sonra Lady Macbeth’de el yıkama hastalığı başlar. Lady Macbeth  “Arabistanın 
bütün kokulu sabunları getirilse bu elin kirleri temizlenmez” demekte ve sürekli ellerini yıkamaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için bkz. Öztürk, a.g.e., s. 278; Tan, a.g.e., s. 12-13.     

**  Bazı uzmanlar mastürbasyon suçluluğunun obsesif kompulsif bozukluğa neden olduğu 
görüşündedirler. Ayrıntılı bilgi için bkz. Hilgard - Atkinson - Atkinson, a.g.e., s. 469; Ziyalar, Adnan, 
Psikiyatrik Semioloji ve Medikal Psikoloji, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri 
Kliniği Vakfı Yay., İstanbul, 1981, s. 13; Geçtan, a.g.e., s. 195-196. 

81  Adler, a.g.e., s. 149-150. 
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D. Psikososyal Etkenler 

Obsesif kompulsif bozukluğun oluşumunda toplumsal etkenlerin rolü kesin 

olarak aydınlatılmış değildir. Ancak obsesif kompulsif  kişilik yapısının toplumsal 

tutumlarla ilişkili olabileceğine dair birtakım veriler mevcuttur. Katı, kuralcı, titiz, 

özellikle de çocuklara aşırı kuralcı ve disiplinci bir eğitimin verildiği toplumlarda; 

suçluluk, utanç ve günah kavramlarının sık işlendiği ailelerde bu bozukluğa eğilimli 

kişiliklerin yetiştiği kabul edilir. Ancak bu özelliklere uyan Japon toplumunda obsesif 

kompulsif bozukluğun daha fazla görüldüğüne ilişkin bir bulguya rastlanmadığı 

belirtilmektedir82. 

Görüldüğü gibi psikososyal etkenler obsesif kompulsif bozukluktan ziyade 

obsesif kompulsif kişilik bozukluğunun oluşmasında etkilidir. Ancak obsesif kompulsif 

bozukluğu olan hastalardan %15-%35’ inde obsesif kişilik özellikleri gözlenmiştir83. Bu 

durumda psikososyal etkenlerin doğrudan olmasa da obsesif kompulsif bozukluğa 

zemin hazırlayıcı etkisinden bahsedilebilir. 

Japon toplumunda olduğu gibi toplumsal yapının bütününe hakim olan kuralcı 

ve disiplinci tutum, kişilerde obsesif kompulsif bozukluğa yol açmasa da genel olarak 

toplumun çok katı kuralların hakim olmadığı, özgürlükçü bir yapıda olduğu durumlarda, 

bir şekilde toplumsal baskıya maruz kalan kişilerde bu bozukluğun oluşumuna zemin 

hazırlanmaktadır. Yine ailede ve çeşitli eğitim kurumlarında verilen baskıcı ve 

hoşgörüden yoksun eğitimin bu bozukluğu tetiklediği, var olan bozukluktaki belirtilerin 

artmasına neden olduğu ortaya konulmuştur. Konuyla ilgili bazı örnekler dini obsesif 

kompulsif bozukluğun anlatıldığı ikinci bölümde yer almaktadır84. 

VIII. EPİDEMİYOLOJİ 

Obsesif kompulsif hastalardan bir kısmı belirtileri hafif olduğundan, bir kısmı 

da hastalığını saklamak için doktora gitmediğinden bu hastalığın sıklığını ve 

yaygınlığını tam olarak belirlemek güçtür. Bu nedenle 1980’lere kadar bildirilen sıklık 

oranları düşüktür. Aynı güçlükler devam etmekle birlikte son zamanlarda daha sağlıklı 

                                                 
82  Öztürk, a.g.e., s. 282; Alper - Bayraktar - Karaçam, a.g.e., s. 194-195; Doğan, Orhan, Ruhsal 

Bozuklukların Epidemiyolojisi, Dilek Matbaası, Sivas, 1995, s. 53. 
83  Kaplan - Sadock, a.g.e., s. 611; Alper - Bayraktar - Karaçam, a.g.e., s. 196. 
84  Bkz. Tezin 53-57. sayfaları.  
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yöntemler kullanılarak yapılan çalışmalarda daha yüksek oranlar bildirilmektedir. 

Nitekim ABD’de ve Kanada’da yapılandırılmış görüşme çizelgeleriyle yürütülen 

epidemiyolojik çalışmaların sonuçlarına göre obsesif kompulsif bozukluğun yaşam 

boyu yaygınlık oranı % 2,5-3 olarak bulunmuştur. Günümüzde dünyanın değişik 

bölgelerinde yapılan epidemiyolojik çalışmalar da bu oranları destekler niteliktedir. Bu 

çalışmalara göre obsesif kompulsif bozukluk diğer psikiyatrik rahatsızlıklar arasında 

fobiler, ilaç kötüye kullanımı, majör depresyondan sonra dördüncü sırada yer 

almaktadır85. 

Farklı araştırma sonuçları da bulunmasına rağmen yapılan araştırmaların 

geneline göre obsesif  kompulsif bozukluğun yetişkin kadın ve erkeklerde yaygınlık 

oranı yaklaşık olarak eşitken, ergenlerde erkeklerde  bu bozukluk daha yaygındır. Tipik 

olarak geç ergenlikte ya da erken yetişkinlikte başlamaktadır. Başlangıç yaşı 20 yaş 

civarıdır ve olguların üçte ikisinde semptomlar görülmeye 25 yaşın altında başlar. 

Hastalığın başlangıcı çocuklukta ve ergenlikte de olabilmektedir86. 

IX. TEDAVİ 

Daha önce belirtildiği gibi obsesif kompulsif bozukluk çoklu etiyolojik 

etkenlere sahiptir. Bu nedenle tedavisi de çoklu yaklaşımlar gerektirmektedir. Obsesif 

kompulsif bozukluk genel olarak tedaviye dirençli, hasta ve hekim açısından en zor 

psikiyatrik bozukluklardan biri olarak kabul edilir. Bu nedenle çeşitli tedavi 

yaklaşımları uygulanmaktadır. Bir tedavi yaklaşımının veya kombine yaklaşımın 

seçilmesi hastalığın belirtilerine, kişilik özelliklerine, daha önce uygulanan yaklaşıma 

verilen yanıta, hekimin yönelimine göre değişebilmektedir87. 

Obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde ilk aşamada obsesyonların ve 

kompulsiyonların tipleri, sayıları ve sıklıkları, obsesyonlar ve kompulsiyonlarla 

harcanan zaman, ilk olarak ne zaman ortaya çıktıkları ve işlevsellikteki bozulma 

                                                 
85  Öztürk, a.g.e., s. 279; Kaplan - Sadock, a.g.e., s. 610; Doğan, a.g.e., s. 47. 
86  Tükel, a.g.e., s. 82-83; Kaplan - Sadock, a.g.e., s. 610; Öztürk, Mücahit, “Çocuk ve Ergenlerde 

Saplantılar”, Popüler Psikiyatri, sy. 19, 2004, ss. 18-20, s. 18. 
87  Kaplan - Sadock, a.g.e., s. 615. 
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açısından nicel olarak değerlendirilir88. Tüm bunlar belirlendikten sonra ise tedaviye 

geçilir. Obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde kullanılan yaklaşımlar şunlardır. 

A. İlaçla Tedavi 

Bu bozukluğun ilaçla tedavisinde genellikle antidepresanlar ve serotonin geri 

alım inhibitörleri olan fluoksetin, fluvoksamin, sertralin gibi ilaçlar kullanılır. 

Klomipramin tedavideki olumlu sonuçları nedeniyle son yıllarda çok tercih 

edilmektedir. Bu ilaçlar sürmekte olan tedavinin bir parçasıdırlar, hastalığı ortadan 

kaldırmayıp belirtilerin denetim altına alınmasını sağlamaktadırlar. İlaçla tedavi 

genellikle yalnız başına uygulanmayıp diğer tedavileri destekler biçimde 

kullanılmıştır89. 

B. Psikanalitik Psikoterapi 

Psikanalitik psikoterapi hakim psikiyatrik anlayış neticesinde uzun yıllar en 

etkili sağaltım yöntemi olarak bilinmiştir90. Kapsamlı ve kalıcı etki sağlama açısından 

psikanalitik yönelimli psikoterapilerin yararlı olduğu belirtilmektedir. Ancak klasik 

psikanalizin, uygulama süreci içinde gerilemeyi artırıcı bir yöntem olması nedeniyle, 

tedavi sırasında büyük korkular ve anksiyetelere yol açacağından çok dikkatle ve 

deneyimli bir psikiyatrist tarafından yapılması gerekmektedir. Belirtiler, hastanın iç 

çatışmalarından doğan korkulara ve anksiyeteyeye karşı savunma aracı olarak 

kullanıldıklarından, hastaların tedaviye dirençleri çok fazladır. Bu hastalar özellikle 

geçmiş travmatik yaşantılarına karşı ağır duygusal yalıtım (isolation) yaptıklarından, 

yaşamlarındaki olayları bütün ayrıntıları ile fakat duygudan yalıtılmış bir şekilde 

anlatmaktadırlar. Bu hastalarda uzun süren psikanalizin aktive edici yöntemlerle 

(cesaretlendirici öneriler, alıştırma denemeleri ve ödevleriyle) birlikte uygulanması 

gerekebilmektedir91. Psikiyatrist Orhan Öztürk, ağır hastalarda yıllarca süren 

psikanalizin sonuçsuz kaldığını, hastanın duygularını ortaya çıkarıcı, daha çok 

                                                 
88  Kaplan - Sadock, Birinci Basamak Psikiyatri El Kitabı, s. 254-255; Freud, Psikanaliz ve Uygulama, s. 

219. 
89  Kaplan - Sadock, a.g.e., s. 256; Tükel, a.g.e., s. 96; Saygılı, a.g.e., s. 36. 
90  Öztürk, a.g.e., s. 285. 
91  Koptagel, a.g.e., s. 43. 
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açıklayıcı, yönlendirici kısa süreli dinamik psikoterapinin ilaç ve davranış tedavisine 

eklenmesi gerektiğini belirtmektedir92. 

C. Davranış Terapisi 

%60-%75 civarındaki başarısı nedeniyle obsesif kompulsif bozukluğun 

tedavisinde sık kullanılan yöntemlerden biridir93. Davranış terapisinde hastaların 

kendilerini zorda hissettikleri durumlarda hastalıkla mücadele edebilmeleri için 

öncelikle gevşeme yöntemleri öğretilmekte, kendisini rahatsız eden durumları bir liste 

halinde belirleyen hastanın önce hayali olarak bu durumlarla karşılaşması, daha sonra 

da gerçek yaşamda karşı karşıya gelmesi ve baş etmesi sağlanmaya çalışılmaktadır94. 

Bu bozukluğun davranışçı tedavisinde en etkin yöntemin “alıştırma” 

(exposure) ve “tepki önlenmesi” nin (response prevention) birlikte kullanılması olduğu 

kabul edilmektedir. Bu yöntemle hastanın belirli bir program dahilinde, sıkıntısını ve 

kompulsiyonlarını artıran durumların üstüne gitmesi sağlanmakta ve bir yandan da 

kompulsiyonları önlenmektedir. Kompulsiyonların etkin bir biçimde durdurulması ya da 

önlenmesiyle hastaların en korktukları durumlarla karşı karşıya kalmaları ve böylelikle 

başlangıçta duyulan korku ve sıkıntının alışmayla giderek azalması sağlanmış 

olmaktadır. Kompulsiyonları içermeyen obsesyonların varlığında “imgelemde 

alıştırma” yöntemi kullanılmaktadır. Yani hastadan yoğun anksiyete uyandıran bir 

obsesyonu hayal etmesi istenmekte ve hastanın aklına obsesyonunun sıkıntısını azaltan 

bir düşünce getirmesine izin verilmemektedir. Böylece bu uygulama hayal edilen 

düşüncenin anksiyete uyandırmadığı aşamaya kadar sürdürülmektedir. Davranış terapisi 

hastayla birlikte oluşturulan tedavi programı, hastaların kendi kendilerine alıştırma ve 

tepki önlenmesi kapsamında yürüttükleri ev ödevleriyle de desteklenmektedir. Tedavi 

programına rahatsızlık durumu ortadan kalkıncaya kadar devam edilmektedir95. 

Bilişsel davranışçı tedavi yönteminde davranışçı yönteme ek olarak, bilişsel 

yöntemler kullanılır. Bu yöntemle obsesyonlar değil bu düşüncelere yol açan otomatik 

                                                 
92  Öztürk, a.g.e., s. 286. 
93  Kaplan - Sadock, a.g.e., s. 255. 
94  Yurdakul, a.g.e., s. 114. 
95  Tükel, a.g.e., s. 97-98; Öztürk, a.g.e., s. 28; Kaplan - Sadock, Synossis of Psychiatry, s. 616; Antony; 

Swinson, a.g.e., s. 239. 
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düşünceler hedef alınır. Obsesyonlarla ilgili işlevsel olmayan varsayımlar bilişsel 

yöntemlerle ele alınarak, suçluluk duyguları ve obsesyonlar azaltılabilmektedir96. 

D. Diğer Terapiler 

Hastanın iç görü yeteneği yeterliyse içteki çatışmaları ortaya çıkarıp hastayı 

bunlarla yüzleştiren açıklayıcı psikoterapi kullanılabilmektedir97. Ayrıca uygun 

görüldüğü takdirde kişiyi yakın etkileşimde bulunduğu kişilerle birlikte ele alan 

sistematik psikoterapi uygulanabilmektedir. Hastaya psikoterapik yaklaşımda 

bulunurken aynı zamanda aile bireylerine duygusal destek vermek, hastalıkla ilgili 

açıklamalar yapmak, önerilerde bulunmak ve zaman zaman onlardan yardım istemek de 

gerekebilmekte, özellikle aile hastanın işlevselliğindeki bozulmayla başa çıkmasına 

yardımcı olmaktadır98. 

Başka hiçbir tedaviye yanıt vermeyen aşırı dirençli olgularda elektrokonvülsif 

tedavi (EKT) ve psikoşirürji uygulanmaktadır99. 

                                                 
96  Savaşır, a.g.m., s. 16-18.   
97  Doğan, II. Anksiyete Bozuklukları Sempozyumu, s. 68.  
98  Kaplan - Sadock, a.g.e., s. 617; Koptagel, a.g.e., s. 43; Doğan, a.g.e., s. 68; Tükel, a.g.e., s. 100. 
99  Kaplan - Sadock, a.g.e., s. 617; Doğan, a.g.e., s. 69.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

DİNİ OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK 

Belirli bir dine inanma ve o dinin gereklerini yerine getirme pek çok kişinin 
yaşamında önemli bir yere sahiptir. Hristiyanlık, Musevilik, İslam ve diğer bütün 
dinlerde günahtan kurtulmak, arınmak ve dini bağlılığın göstergesi olarak düzenli dini 
aktivitelerde bulunmak dini amaçlar arasındadır. Dindar bir kimsenin günahlarından 
dolayı suçluluk hissetmesi, onu dini yaşantısını geliştirmek için çabalamaya ve manevi 
durumunu gözden geçirmeye motive eder1. Ancak ruhsal açıdan sağlıklı kişilerde 
gözlenebilecek böyle normal dini davranışlara karşın ruh sağlığı problemi olan kişilerde 
bu sorun kişinin dini yaşantısına kayabilmekte ve dini yaşantısında birtakım anormal 
görüntüler ortaya çıkabilmektedir. Birinci bölümde psikiyatrik yönü ele alınan obsesif 
kompulsif bozukluk da dindarların yaşantısında kendini sık gösteren bozukluk 
türlerinden biridir. 

I. TANIM  

Dini obsesif kompulsif bozukluk, belirli bir dine mensup kişilerin zihinlerinde 

istemsiz ve yineleyen bir şekilde inançlarına ters birtakım düşüncelerin (obsesyon) 

uyanması ve bunun sonucunda bu düşüncelerin etkisini azaltmak ve bunları telafi etmek 

amacıyla dini birtakım davranışlarda (kompulsiyon) bulunulması şeklinde kendini 

gösteren bir bozukluk türüdür2. 

                                                 
1  Yossifova, Maria - Loewenthal, Kate Mriam, “Religion and The Judgement of Obsessionality”, 

Mental Healt, vol. 2, no. 2, 1999, ss. 145-151, s. 145; Hökelekli, Hayati, Din Psikolojisi, T.D.V. Yay., 
Ankara, 1998, s. 104. 

2  Watkins, Carol E., “Scrupulosity: Religious Obsessions and Compulsios”, 
http://www.ncpamd.com/scrup.htm, s. 1, 16. 05. 2006; Tükel, Raşit, Anksiyete Bozuklukları, Çizgi 
Yay., Ankara, 2000, s. 89-90; Öztürk, Orhan M., Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Medikomat Yay., 7. 
Basım, Ankara, 1997, s. 278; Saygılı, Sefa, Ruh Hastalıkları ve Korunma Yolları, Türav Yay., 
İstanbul, 2001, s. 35. 
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II. DİNİ OBSESİF  KOMPULSİF BOZUKLUK İLE İLGİLİ TERİMLER 

A. Vesvese 

Sözlük anlamı fısıltı, hışırtı gibi gizli ses; kalpte meydana gelen şüphe, 
tereddüt, vehim, kuruntu, iç üzüntüsü, nefis ve şeytanın meydana getirdiği iç 
karışıklığıdır. Zıddı tereddütsüz, kararlı, emin ve azimli olmak demektir3. 

Kuran’da genel olarak vesvese kelimesi şeytanın insanı kötülüklere teşvik 

etmesi ve bu şekilde insanın kalbine fısıldaması anlamında kullanılmaktadır4. Ancak 

Kuran’da insana sadece şeytanın vesvese vermediği, kendi nefsinin de insana vesvese 

verdiğinden söz edilmektedir: “Andolsun ki insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne 

vesveseler vermekte olduğunu biliriz”5. Bu ayette geçen vesvese kelimesi ile ilgili 

müfessirler azim ve karar mertebesine gelmemiş içten geçen kararsız düşüncelerdir ve 

Allah bunları dahi bilse de insan bunlardan sorumlu tutulmaz demektedirler6. Nas 

Suresinin tefsirinde Ebu Hayyan vesvese veren aynı zamanda nefsin yasaklanmış 

arzularıdır demektedir7. Bu görüş psikanalistlerin bastırılmış arzuların obsesyonlara 

neden olacağı görüşünü destekler niteliktedir8. 

Hz. Muhammed’in hadislerinde de vesvese konusuna değinilmektedir. 

Ashaptan bazı kimseler Hz. Peygambere gelip kalplerinden söylemeyi bile büyük günah 

sayacakları bazı şeyler geçtiğini söyleyerek imanla ilgili konulardaki vesveselerini dile 

getirdiklerinde Hz. Peygamber bunun imanın ta kendisi olduğunu ifade etmiştir. Hadis 

alimleri bu hadisin yorumunda imanın ta kendisi olan şeyin vesvese olmadığını, kalpten 

geçen vesveseleri, hatta onları anmayı bile büyük bir günah sayarak korkmanın şüphe 

götürmez bir imanın göstergesi olduğunu belirtmişlerdir9. 

                                                 
3  El-Müncid, Darul Meşrık, 39. Basım, Beyrut, 2002, s. 899; el-Isfahani, el-Müfredat, Vesvese md., 

İstanbul, 1986, s. 819. 
4  Araf, 7/201; Taha, 20/120; Nas, 114/4-5; Bkz. er-Razi, Faruddin, Tefsir-i Kebir Mefatih’ul Gayb, ed. 

Ahmet Hikmet Ünalmış, I-XXIII, c. XXIII, Huzur yay., İstanbul, 2002, s. 600-601; Yazır, Elmalılı 
Hamdi, Hak Dini Kuran Dili, çev. İsmail Karaçam, v.dğr., I-X, c. X, Azim Yay., İstanbul, Tarihsiz, s. 
188 vd.; Ateş, Süleyman, Yüce Kuran’ın Çağdaş Tefsiri, I-XII, c. XI, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul, 
Tarihsiz, s. 208-201.   

5  Kaf Suresi, 50/16. 
6  İbn Kesir, Hadislerle Kuran-ı Kerim Tefsiri, çev. Bekir Karlıağa-Bedrettin Çetiner, I-XVI, c. XIII, 

Çağrı Yay., İstanbul, 1993, s. 7445-7450; Yazır, a.g.e., c. VII, s. 241;  Ateş, a.g.e., c. IX, s. 21-22.  
7  Ebu Hayan el-Endülisi, Bahru’l-Muhit, I-VII, c. VIII, Daru Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 2001, s. 535. 
8  Bkz. tezin 23-24. sayfaları. 
9  Müslim, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, çev. Ahmet Davudoğlu, I-XI, c. I, Sönmez Yay., İstanbul, 

1977, s. 483-490. 
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İbadetlerde ortaya çıkan vesvese ile ilgili ise hadis-i şerifte namaz esnasında 

abdestin bozulduğu endişesiyle namazın yarıda kesilmemesi gerektiği ifade 

edilmektedir10. 

İbn Sina’ya göre “vesvas”, vesvese veren düşüncedir. Bu da hayvansal nefsi 

kullanmaya geçişi, sonra da hareketi aksine oluşu cihetiyle hayal gücüdür. Zira nefsin 

asıl vechesi ayırıcı prensipleredir. Hayal edici güç onu madde ve ilişkileriyle meşgul 

olmaya doğru tuttuğu zaman o güç tersine hareket etmiş olur11. Beydavi de vesvese 

verenin vehim kuvveti olduğunu belirtmiştir12. 

Gazali vesvesenin çeşitli türleri olduğunu bildirmektedir. Bunlardan ilki 

şeytanın insanın kalbine bir takım yanlış düşünceleri sokması ve kişiyi hak yoldan 

alıkoymaya çalışması şeklindedir. İkincisi yine şeytanın insandaki şehveti harekete 

geçirmeye çalışması biçimindedir. Üçüncüsü ise zihne gelip insana galip olan bazı 

hatıralar ve düşüncelerdir. Gazali bu tür düşüncelerin Allah’ı zikretmekle birlikte 

bulunabileceğini bildirmektedir. Ona göre sanki bu iki düşünce kalbin ayrı ayrı iki 

yerinde durmaktadırlar. Gazzaliye göre bu tür vesvesenin hiç hatıra gelmeyecek şekilde 

tamamen yok edilmesi çok zordur. Şeytan insana önce günahlar kanalıyla sokulur. Eğer 

başaramazsa bu kez nasihat yönünden yaklaşıp kendisini bidata düşürür. Bu kez de 

muvaffak olamazsa güçlük çıkarmaya aşırı davranmaya yöneltir ve haram olmayan 

şeyleri haram saydırtır. Eğer kişi buna da yanaşmazsa bu defa da abdestiyle namazında 

kuşkuya düşürür 13. 

Görüldüğü gibi İslam literatüründe iki tür vesveseden söz edilmektedir. 

Birincisi şeytanın kötülüğe günaha sevk etmek için insanların zihinlerine verdiği 

düşüncelerdir. İslam’a göre bu şeytanın insanları doğru yoldan saptırma çabasının bir 

ürünüdür. İkincisi ise marazi bir duruma işaret eden, hiçbir akli delile dayanmayan, 

insanın zihnini istila eden düşünceler, hatıralar, kuruntulardır ki bu çalışmanın konu 

alanına giren vesveseler de bu tür vesveselerdir.   

                                                 
10  ez- Zebidi, Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi, çev. Kamil Miras, I-XII, c. 

VI, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., 6. Baskı, Ankara, 1982, s. 355-356.  
11  İbn Kesir, a.g.e., s. 8829, nkl., İbn Sina, Tefsiru Suretin Nas, 4894 nolu yazma nüsha. 
12  el-Beydavi, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil, I-II, c. II, Daru Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 2003, s. 634. 
13  Gazali, İhya’u Ulum’id-Din, çev. Sıtkı Gülle, I-IV, c. III, Huzur Yay., İstanbul, 1998, s. 94-97. 
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Zihne aniden, bireye yabancı bir biçimde giren ve zihinden uzaklaştırma 

çabalarının sonuçsuz kaldığı, İslami literatürde vesvese diye tanımlanan bu düşüncelerin 

dini obsesif kompulsif bozukluğun dini obsesyonlar kısmına karşılık geldiği 

söylenebilir14. 

Ancak İslami literatürde dini kompulsiyonlara karşılık gelebilecek bir terime 

rastlanmamıştır. Bunda obsesyonların farklı dinlere ve kişilere göre çeşitliliğinin fazla 

olması, obsesyonların kompulsiyonlara da kaynaklık eden asıl öğe olması, 

kompulsiyonların ise dini olmayan kompulsiyonlardan çok farklı olmaksızın genellikle 

belirli ritüelleri tekrar biçiminde ortaya çıkmalarının etkili olduğu söylenebilir. İslami 

literatürde kompulsiyonlar için ayrı bir terim kullanılmayıp, dini obsesif kompulsif 

bozukluk iki öğeyi de içeren bir biçimde vesvese hastalığı olarak isimlendirilmiştir. 

B. Scrupulosity 

“Scrupulosity”*, dini düşünce ve davranışta ruhsal patolojiyi açık bir biçimde 

gösteren terimlerden biridir. Bu terim İngilizcede en basit biçimde obsesif kompulsif 

bozukluğun dini alanda kendini göstermesi olarak tanımlanmaktadır15. Dini konularda 

duyulan sürekli kaygı ve zorlanımlı olarak yerine getirilen dini ritüellerle kendini 

göstermektedir. Günah konusunda duyulan fobi, sürekli küfür içerikli şeyler söylemiş 

ve yapmış olma endişesi, dini pratikleri yerine getirirken son derece katı ve şekilci bir 

tutum sergileme, kendini dini konularda ihmalkar, günahkar görüp Tanrının 

bağışlamasına ve hoşgörüsüne layık olmadığını düşünme ve bütün bunlardan kurtulmak 

için sürekli tövbe etme ve zorlanımlı ritüellerde bulunma bu hastalıklı durumu ifade 

eden özelliklerden bazılarıdır16. 

                                                 
14  Okasha, Ahmet, “OCD in Egyptian Adolescents: The Effect of Culture and Religion”, Psychiatric 

Times, Special Edition, 2004, ss. 21-22, s. 21. 
*  “Scrupulosity” Latincede küçük sert taş anlamına gelen “scrupulum” kelimesinden türemiştir. 

Kelimenin Latincedeki bir diğer karşılığı 1,3 grama denk gelen küçük bir ağırlık birimidir. Budan 
dolayı bu kelimeden türetilen “scrupulous” en küçük ayrıntıları bile kaçırmayacak biçimde aşırı 
vicdanlı ve titiz kimse anlamına gelmektedir. Sözlüklerde “scruple” kelimesi davranışı engelleyen etik 
bir itiraz, “scrupulosity” ise aşırı vicdanlılık olarak tanımlanmaktadır. Bkz. Ciarrocchi, Joseph W., 
The Doubting Disease, Paulist Press, Mahwah, USA, 1995, s. 5. 

15  Hood, Ralph W., v.dğr.,  The Psychology of Religion, The Guilford Pres, New York, 1996, s. 414.  
16  Watkins, a.g.m. s. 1; Ciarrocchi, a.g.e., s. 5-6; Hood, v.dğr., a.g.e., s. 414. 
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C. Dini Obsesyon  

Dini konularda istemsiz bir biçimde zihne giren, Tanrıya ve diğer dini öğelere 

karşı kuşku, küfür, saygısızlık içeren, kişide sıkıntı ve anksiyete meydana getiren, 

bireye yabancı, tekrarlayıcı, düşünce, içtepi ya da imgelerdir17. Dini obsesyonlar 

genellikle dindar kimselerde günah sayılan düşüncelerin zihne gelmesiyle 

oluşmaktadır18. Diğer obsesyonlardan tek farkı dini alanda ortaya çıkması, dini 

konularla ilgili olmasıdır. Yoksa özellikler bakımından birinci bölümde belirtilen 

obsesyon türleriyle aralarında bir fark yoktur. 

D. Dini Kompulsiyon 

Dini birtakım obsesyonların yarattığı kaygıyı ortadan kaldırmak için, içten 

gelen dayanılmaz bir hisle, anlamsız olduğu bilindiği ve yapılmak istenmediği halde 

yapılan, tekrarlayıcı, kalıplaşmış ve dini içerikli düşünsel ya da davranışsal eylemlerdir. 

Dini kompulsiyonlar kısaca bazı dini eylemlerin zorlanımlı ve sıkıntılı bir hale 

dönüşmesi olarak da ifade edilebilir. Bilinen en yaygın kompulsiyon türlerinden 

yıkama, sayma ve belli ifadeleri tekrar etme gibi kompulsiyonlar dini içerikte ortaya 

çıkabilmektedirler. Dini suçluluk ve arınmamışlık hisleriyle yıkama ile ilgili ritüellerin 

defalarca tekrarlanması, çeşitli ibadetlerin eksik yerine getirildiği şüpheleriyle sürekli 

tekrarlanmaları, yersiz günahkarlık hisleriyle tövbe ifade eden sözcüklerin sürekli 

tekrarlanması dini kompulsiyon örneklerinden bazılarıdır19. 

III. TARİHÇE 

Çok eski din kitaplarında düşünce saplantılarına ve hareket zorlantılarına işaret 

eden davranış örnekleri bulunmaktadır. Obsesyonlar ve kompulsiyonlar içinde yaşanılan 

çağın hakim eğilimlerinden, anlayışlarından ve değer yargılarından beslenmektedir20. 

                                                 
17  Tek, Cenk - Ulug, Berna, “Religiosity and Religious Obsessions in Obsessive-Compulsive Disorder”, 

Psychiatry Research, vol. 104, no. 2, 2001, ss. 99-108,  s. 101; Tükel, a.g.e., s. 89; Saygılı, a.g.e., s. 
35.   

18  Tükel, a.g.e., s. 89. 
19  Göka, Erol, Bilimlerin Vicdanı Psikiyatri, Ütopya Yay., Ankara, 1999, s. 159-160; Okasha, a.g.m., s. 

21; Greenberg, D. - Shetler G., “Obsessive Compulsive Disorder in Ultra-Orthodox Jewish Patients: A 
Comparison of Religious and Non- religious Symtoms”,  Biritish Psychological Society, vol. 75, no. 
2, 2002, ss. 123-130; Hood, v.dğr., a.g.e., s. 414.  

20  Atkinson, v.dğr.,  Psikolojiye Giriş, çev., Yavuz Alogan, Arkadaş Yay., Ankara, 1999, s. 533. 
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Bu nedenle bireysel ve toplumsal yaşamda dinin hakim unsur olduğu dönemlerde 

obsesif kompulsif bozukluğun kendini dini biçimlerde daha çok göstermesi olasıdır. 

Böyle bir toplum yapısının olduğu ortaçağ Avrupasında 1467’de Alman iki rahibin 

yazdığı ve şeytanlar tarafından büyülenmiş  olanların alametlerinin belirtildiği Malleus 

maleficarum∗ adlı kitapta obsesyonlar ve kompulsiyonlar şeytan tarafından ele geçirilme 

olarak tanımlanmıştır21. Bu yaklaşımda katı, dogmatik, hoşgörüden yoksun din 

anlayışının yansımaları görülmektedir. Ayrıca yine Hristiyanlık dünyasında 1600’lü 

yıllarda yazılmış bazı dini metinlerde aşırı dini şüphelerden ve “scrupulosity” ifadesiyle 

dini obsesif kompulsif bozukluktan bahsedilmiştir22. 

İslam dünyasında ise bu hastalığın vesvese terimiyle karşılandığını daha önce 

belirtilmişti. Bazı İslam alimlerinin vesvesenin tanımı kaynağı bu hastalıktan kurtulma 

yolları ile ilgili görüşleri mevcuttur23. Ancak bu konuyu ruhsal bir bozukluk olarak ele 

alıp sistematik bir biçimde inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

IV. DİNİ OBSESYON TÜRLERİ 

A. Tanrıya ve Diğer Dini Öğelere Karşı Küfür ve Saygısızlık  

Bu tür vakalarda ibadetler esnasında ya da sair zamanlarda hastanın zihninde 

bu tür düşünceler belirivermektedir. Bu kişiler aslında Tanrıya küfür etmek 

istememektedirler. Ancak zihinlerinden Yaratıcıya ya da dini öğelere yönelik kötü 

sözler geçmekte ve onlar bu düşüncelerine mani olamamaktadırlar. Hasta kafasında 

beliriveren bu düşüncelerden dolayı önce dehşete kapılmakta ve bunları zihninden 

uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Ancak kovulmaya çalışıldıkça bu düşünceler zihne daha 

                                                 
∗  1487’de Heinrich Institoris ve Jacob Sprenger adlı iki rahip Salzburg’da “Cadı Çekici” anlamına gelen 

bu kitabı yazdılar. Kitap bugün bilinen hemen bütün psikiyatrik bozuklukların belirtilerini bedene 
girmiş olan satanik ve demonik güçlerin eseri ve cadılık olarak değerlendiriyor, şeytanla kişinin 
kurmuş oldukları paktın ortaya çıkarılması için her türlü işkence yöntemini öngörüyor, sonunda ceza 
olarak ateşte yakılma yargısı getiriyordu. Bkz. Ali Babaoğlu, Psikiyatri Tarihi, Okuyanus Yay., 
İstanbul, 2002, s. 80-81. 

21  Adasal, Rasim, Normal ve Anormal Yönleriyle Yeni Medikal Psikoloji, 3. Baskı, Minnetoğlu Yay., 
İstanbul, 1977, s. 1091; Levis, Melvin, Child and Adoloscent Psychiatry, Lipincoot Williams and 
Wilkins, Third Edition, New Haven, 2002, s. 834. 

22  Levis, a.g.e., s. 834. 
23  Gazali, a.g.e., s. 94-97; Said Nursi, Risale-i Nur Külliyatı Sözler, Işık Yay., İzmir, 2002, s. 359-364; 

İbn Kesir, a.g.e., s. 8829.  
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çok girmektedirler24. Bunun sonucunda hasta son derece üzgün olmakta, kendini çaresiz 

hissetmekte ve ümitsizliğe kapılmaktadır25.  

B. İtikadi Konularda Şüpheye Düşme 

Dini obsesyonların en yaygın biçimlerinden biri de “Tanrı var mı yok mu” 

sorusunu bir türlü zihinden uzaklaştıramamaktır. Ahiret, peygamberler vb. diğer itikadi 

konularda da benzer düşünceler bu kişilerin zihnine gelebilmektedir. Bu bir inanç 

sorgulaması değildir. Bu kişilerin dini konulardaki inançları tamdır. Ancak yine de 

böyle obsesyonları olan kimseler sadece zihne gelen varsayım halindeki düşünceyi 

aklen tasdik edip kabul etmiş gibi görmekte ve imana zarar veren bir şüphe olarak 

değerlendirmektedirler. Böyle obsesyonları olan kimseler kendilerini küfrün eşiğinde 

zayıf imanlı kimseler olarak görmektedirler, bazıları da tamamen imanlarını 

kaybettiklerine inanır26. Konuyla ilgili bir vaka örneğinde İstanbul’dan bir hasta şunları 

söylemektedir:  

Vaka 1 

Sıkıntılı bir anımda tuvalete girmiştim. Sıkıntım daha da artmaya başladı. 
İçimden bir ses “Allah yok, Hz. Muhammed peygamber değil diyor” ve beni bunu 
tasdik etmem için zorluyordu. Dayanmaya çalıştım, ama bir el veya pençe kalbimi 
sıktıkça sıkıyordu. Tuvalette olduğum için Allah’ı anmak istemiyordum. Yani dua 
edemiyordum, sure okuyamıyordum. Fakat öyle bir an geldi ki, dayanacak gücüm 
kalmadı. İşte o anda kalbimden, “Allah’ım beni şeytanın eline bırakma” diye bir 
ifade geçti. O ana kadar kalbimi sıkan o elin kalbimin üzerinden kalktığını 
hissetmeye başladım. 

                                                 
24  Watkins, a.g.m. s. 1; Tan, Oguz, Takıntılar, Timaş Yay., 2. Baskı, İstanbul, 2004, s. 18-19, 83; 

Öztürk, a.g.e., s. 278; Koptagel, Günsel, Psikonevroz Psikomatik Psikoterapi, Ofset Yay., İstanbul, 
2000, s. 38; Göka, Erol, “Dindar Hastaya Psikolojik Yaklaşım ve Yardım”, Türkiye Günlüğü, Aralık-
1994, ss. 147-159, s. 157; Ciarrocchi, a.g.e., s. 36, 43; Tükel, a.g.e., s. 89; Kocabaşoğlu, Neşe - Uğurlu 
Uludüz, Derya, “Bir Olgu Nedeniyle Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Şizofreni Birlikteliğine Çok 
Yönlü Bakış”, Yeni Symposium, c. XXXIX, sy. 1, 2001, ss. 13-18. 

25  Paksu, Mehmet, Vesvese Sebepleri ve Kurtuluş Yolları, Nesil Yay., 16. Baskı, İstanbul, 2004, s. 22-
24; Risale-i Nur Külliyatı, s. 358-359. 

26  Tan, a.g.e., s. 83; Paksu, a.g.e., s. 46-47; Said Nursi, a.g.e., s. 359. 
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Başka bir zaman akşam arkadaşlarla Alevilik üzerine tartışmıştık. Çok 
sinirlenmiştim. Biraz da ileri gitmiştim. O gece bir rüya gördüm. Daha doğrusu 
rüya da değildi. Uyku ve uyanıklık ikisi arası bir şeydi. İçimden bir ses “ Rabbim 
Ali” deyip duruyordu. Tasdik etmem için beni de zorluyordu. Bir süre dayandım. 
Fakat beni sıktıkça sıkıyordu. Uyanmak istiyordum, uyanamıyordum. 
Dayanamayacağım bir an gelince, “Rabbim Allah” dedim. Ve uyandım, çok 
rahatlamıştım27. 

Yukarıda verilen vaka örneğinde hastanın obsesyonlarıyla dini olarak başa 

çıkmaya çalıştığı gözlemlenmektedir. Ancak uzmanlar devamlı obsesyonları olan 

kişilerin, zihinlerinden geçen düşünceleri engellemeye ve bu düşüncelerin aksini 

düşünmeye çalıştıkça obsesyonların zihne daha çok hücum edeceğini belirtmektedirler. 

Bu nedenle  hastanın obsesyonlarını bertaraf etmek için kullandığı bu yöntemin uzun 

vadede çözüm olmayacağı, hastanın obsesyonlarının her an geri gelebileceği 

söylenebilir. 

Konuyla ilgili bir başka vaka örneği ise şu şekildedir: 

Vaka 2 

Ben İslamiyetten haberdar olan iyi bir ailede büyüdüm. İslami bilgilerden ve 
İslami şuurdan mahrum bırakılmadım. Şeriatın nasıl bir nizam olduğunu ve biz 
gençlerin bu uğurda nasıl çalışmamız icap ettiğini irtibatta bulunduğum hoca ve 
arkadaşlardan öğrendim. Halen devam etmekte bulunduğum lisede, İslamiyetten 
habersiz veya körü körüne ona düşman olan arkadaşlarıma bildiklerimi 
aktarmaktayım. Fakat son zamanlarda Şeytan ve nefis müstesna hiçbir baskı 
olmadığı halde, Allah’ın varlığı hususunda şüpheye düşmeye başladım. Önceleri 
zayıf olan bu şüphe, gitgide beni rahatsız etmeye başladı. Mesela namaz içinde: “ 
Biz namaz kılıyoruz, ama ya Allah yoksa bu hareketimiz boşuna değil mi?” veya 
oruç tutarken “ya Allah yoksa” şeklinde bir düşünce bütün benliğimi sarıyor. O 
kadar ki bundan kurtulmak ve sıyrılmak mümkün olmuyor. Mahlukat hakkında 
tefekkür etmeyi denedim fakat muvaffak olamadım28. 

Görüldüğü gibi bu vakada mahlukatı tefekkür etme şeklindeki dini çözüm 

arayışı obsesyonu gidermemiştir. 

                                                 
27  Paksu, a.g.e., s. 47-48. 
28  İman ile İlgili Konular, http://www.ihya.org/kitap/fetvalar.php, 25. 03. 2006. 
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C. Günah Sayılan Şeyleri Yapma Korkusu 

Bu obsesyonlarda söz konusu olan haramın çekiciliğine kapılmak değildir. 

Mesela kişi cinsel arzularına mağlup olup zina yapma isteği duymaz. Aksine zihninde 

aniden beliriveren bu düşünceleri gerçekleştirmekten çok büyük korku duyar. Camide 

kalkıp kürsü duvarını kirletmek, Kuran sayfalarını çiğnemek, namaz sırasında kötü 

anlamlı el hareketleri yapmak, kilise koridorunda çıplak yürümek bu tür obsesyonlar 

arasında gösterilebilir29. 

D. Günahkar Olma ve Farkında Olmadan Günah İşlemiş Olma Düşüncesi 

Bu obsesyon türü kişinin zihninden geçirdiği dini açıdan sakıncalı birtakım 

fiilleri yapmış olduğunu düşünmesi veya farkında olmadan bazı günahlar işlemiş 

olabileceği düşünceleri ile kendini gösterir30. Ya da bu kişiler genel bir günahkarlık 

hissi duyarlar. Yaptıkları her işte günah işlemiş olacakları düşüncesine kapılmaktadırlar.  

Böyle hastalar zaman zaman dinin yasak saydığı değil de kendi kendilerine günah ilan 

ettikleri bir takım eylemlerden titizlikle kaçınırlar. Örneğin bu kişiler tuvalete girmekten 

ya da eşleriyle cinsel ilişkiden sakınabilmektedirler31. 

E. İbadetlere Hazırlık Niteliğindeki Temizlenme Ritüellerinde Ortaya Çıkan 

Obsesyonlar 

Bilindiği gibi ibadetlere hazırlık olarak yapılan temizlenme ritüelleri, bedensel 

temizlikle birlikte ruhsal bir arınmayı da amaçlar. Temizlik ritüellerinde ortaya çıkan 

obsesyonlar da daha ziyade ruhsal kirlilik hisleriyle birlikte gözlenmektedir32. Tanrıya 

karşı geliştirilen suçluluk ve günahkarlık hisleri de dini temizlenme ritüellerinde aşırıya 

kaçılması biçiminde kendisini göstermektedir. Böyle obsesyonları olan kimseler Allah’a 

karşı çok kirli olmaktan, bir türlü temizlenememekten yakınırlar33. Ancak buradaki 

                                                 
29  Tan, a.g.e., s. 83; Armaner, Neda, Psikopatolojide Dini Belirtiler, Demirbaş Yay., Ankara, 1973, s. 

114-115;   Hilgard, Ernest R. - Atkinson, Richard C. - Atkinson, Rita L., Introduction to Psychology, 
Fifth Edition, Harcourt Brace Javanovich İnc. New York, 1992, s. 469. 

30  Watkins, a.g.m., s. 1; Paksu, a.g.e., s. 27-28.   
31  Armaner, a.g.e., s. 194-195, 205. 
32  Ghassemzadeh, Habibollah, v.dğr., “Symptoms of Obsessive-Compulsive Disorder in a Sample of 

Iranian Patients”, International Journal of Social Psychiatry, vol. 48, no. 1, 2002, ss. 20-28, s. 26. 
33  Armaner, a.g.e., s. 196. 
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kirlilik duygusu bilinçdışı bir suçluluk duygusundan kaynaklandığından kişi fiziksel 

olarak ne kadar temizlenirse temizlensin kendisini temizlenmiş saymamaktadır. 

Temizlenme ritüellerinde ortaya çıkan bir diğer obsesyon da ibadetin tam 

olarak yerine getirilip getirilmediği şüphesidir. Abdest ve gusül ibadeti belli uzuvların 

belli sayıda yıkanmasını içerdiğinden Müslümanlarda bu tür obsesyonlar yaygın bir 

biçimde görülmektedir34. 

F. İbadetler Esnasında Görülen Obsesyonlar 

İslam toplumlarında başta namaz olmak üzere oruç, hac gibi ibadetlerde dini 

obsesyonlara rastlanmaktadır. Bu obsesyonlar namaz esnasında akla erotik düşüncelerin 

gelmesi35, oruçluyken durup dururken cinsel boşalmanın olması korkusu36, yine oruç 

tutarken Allah’ın olmadığı düşüncesinin zihne gelmesi37 ve hac ibadetini yerine 

getirirken gözün önünde müstehcen sahnelerin belirmesi38 gibi biçimlerde ortaya 

çıkabilmektedir. 

İslam dininin temel ibadetlerinden olan ve günde beş vakit icra edilen namaz 
ibadeti dini obsesyonların en fazla görüldüğü ibadetlerdendir. Namaz esnasında daha 
önce belirttiğimiz Allah’a küfür, itikadi konularda şüphe obsesyonları ya da cinsel 
içerikli obsesyonlar görülebilmektedir. Hasta namaza başladığında zihnine gelen bitene 
kadar da zihninden uzaklaştıramadığı bu düşüncelerden çok rahatsız olmakta, fakat bir 
türlü kurtulamamaktadır. Bu durumdaki hastalar ibadetlerini daha sık ve uzun süreli 
yapmakta39 ancak obsesyonların azalmadığını hatta daha da arttığını gördüklerinde 
ibadetlerini tümüyle bırakabilmektedirler40. Konuyla ilgili bazı vaka örnekleri şöyledir: 

                                                 
34  Okasha, a.g.m., s. 21; Tek - Uluğ, a.g.m., s. 106, Tan, a.g.e., s. 52.  
35  Songar, Ayhan, Psikiyatri Psikobiyoloji ve Ruh Hastalıkları, Serhat Yay., 4. Baskı, İstanbul, 1980, s. 

36; Tan, a.g.e., s. 18; Armaner, a.g.e., s. 194, 205; Köknel, Özcan, Kişilik, Altın Kitaplar Yay., 12. 
Baskı, İstanbul, Tarihsiz, s. 229. 

36  Tan, a.g.e., s. 19. 
37  İman ile İlgili Konular, http://www.ihya.org/kitap/fetvalar.php, 25. 03. 2006. 
38  Tan, a.g.e., s. 19. 
39  Göka, a.g.m., s. 157; Paksu, a.g.e., s. 49-56.   
40  Göka, a.g.m., s. 157. 
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Vaka 3 

Askerliğim sırasında çok mukaddes mefhumlara dair o mefhumlara yakışmayacak 
mülahazalar şeklinde vesveselere maruz kaldım. Kitaplardaki vesvese ile ilgili bahisleri 
bilmemin bir faydası yoktu. Namaz kılmak istediğim zaman hemen o mukaddes 
mefhumlarla ilgili çağrışımlar ruhumu sarıyordu. Çok defa içimden namazdan kaçmak 
geçiyordu. Ve bu arada duayı hiç bırakmadım. Gece gündüz bu durumdan kurtarması için 
Rabbime dua ettim. Izdırabını tek başıma çekmek zorunda kaldığım bir illetti. Başkasına 
açılmam mümkün değildi. Bu durum altı ay kadar sürdü41. 

Vaka 4 

Namaza yeni başladığım günlerdi. Namaz esnasında aklıma klozet taşından tutun da 
sevmediğim bazı kimselerin kabirlerine ve hatta müstehcen manzaralara dek her şey 
geliyordu. Namaz kılarken çok günaha girdiğimi düşünmeye başladım. Öyle ki namaz 
kılmıyorken bu kadar günaha girmiyordum diye düşünüyordum. Oysa çok kötü bir 
hayatım olmuştu. Bazen öyle anlar oldu ki, namaz kılarken namazı terk etmeyi ve bir daha 
kılmamak üzere bırakmayı düşündüm. Yine böyle zor bir anda namazı terk etmek 
üzereyken kendi kendime ”Sen ne yapıyorsun? Namaz kılmak Allah’ın emri, namaza 
Allah’a kul olmak için başladın. Allah’a kul olmaktan vaz mı geçeceksin? Madem ki Allah 
namaz kılmayı emretti, bu kıldığım namaz beni cehenneme götürse dahi kılacağım” dedim. 
Ondan sonra kıldığım namaz tamamen değişti. Aklıma gelen kötü düşüncelerden eser 
kalmamıştı42. 

Bu vakada hastanın obsesyonlarının üzerine gittiği görülmektedir. Bu aslında 

obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde kullanılan tedavi bölümünde belirtilen 

davranışçı terapi yöntemlerinden biridir. Görüldüğü gibi obsesyonlarına rağmen 

ibadetine devam etmeyi sürdürünce semptomlar ortadan kaybolmuştur. 

Yine konuyla ilgili bir vaka örneğini pisikopatolojide dini belirtileri ele aldığı 

kitabında Neda Armaner şu şekilde anlatmıştır: 

                                                 
41  Erdoğan, Latif, Fettullah Gülen Hoca Efendi ‘Küçük Dünyam’, Ad Yay., 30. Baskı, Ankara, Tarihsiz, 

s. 66. 
42  Paksu, a.g.e., s. 32-33. 



 43

Vaka 5 

Hasta 40 yaşlarında konuşması normal, üstü başı giyinişi muntazam bir kadındır. 
İbadete yeni başladığını fakat huzurla namaz kılamadığını söyledi.  İbadetlerini iyi bir 
şekilde yapmak istediğini, fakat her namaza duruşunda gözünün önüne çok kötü şehevi 
manzaralar geldiğini ifade etti. Gözünün önüne bu manzaralar geldiği için ibadetinin 
makbul olmadığını, iyi kul olamadığını ancak bu ruh halinden de bir türlü kurtulamadığını 
söyledi43. 

Psikiyatrist Oğuz Tan 15 yaşlarındayken dini obsesyonları baş göstermiş bir 

erkek hastasının durumunu şöyle anlatmaktadır: 

Vaka 6 

Hasta 15 yaşlarındayken namaza durduğu sırada gözünün önüne erotik hayaller 
geliyordu. Önceleri çarçabuk bu sahneleri zihninden uzaklaştırabiliyordu. 
Mükemmeliyetçilik peşinde koşan, yaptığı her işin kusursuz olmasını isteyen biriydi. Bu 
yüzden dinin emirlerine harfiyen riayet etmek istiyordu. Giderek önemli bir ibadet olan 
namazı huşu içinde kılmadığını düşünmeye başladı. Namazı huşu içinde kılabilmenin 
yollarını araştırdı. Kitaplar okudu, sohbetlere gitti, sorular sordu. Farz namazlarla 
yetinmedi, nafile namazlar kıldı. Namaza ayırdığı vakit arttıkça, huşu içinde kılma arzusu 
şiddetlendikçe, namazda gözünün önüne erotik hayaller gelmeye başladı. İçindeki suçluluk 
ve utanç duyguları onu derin bir üzüntüye sürüklüyordu. Camiye gittiğinde kapıdan içeriye 
girer girmez mabedin duvarlarında, mihrapta, minberde de aynı hayalleri görüyordu. Hasta 
söz konusu hayallerden asla erotik bir haz duymuyor tam aksine büyük bir azap içinde 
kıvranıyordu. Bir süre sonra cinsel arzuların hafifletmek amacıyla sık sık oruç tutmaya 
başladı. Ancak ne yapsa olmuyordu. Kendini zayıf imanlı, günahkar hatta sapık olarak 
gördükçe erotik hayaller yoğunlaşıyordu. Derken hacca gitme imkanı buldu. Bu bir 
yeniden doğuş olabilirdi. Ancak oralarda da aynı görüntüler gözünün önünden silinmediği 
için kutsal mekanlarda acısı daha da arttı. Hacdan dönüşte hasta namazı tamamen bıraktı. 
Namazı bırakınca erotik hayallerinden kurtuldu ancak bu defa da obsesyonları farklı bir 
konuda devam etmeye başladı. Bu defa da ezan okunurken kendini yakışıksız benzetmeler 
yapmaktan alıkoyamıyordu. Kendini evde ezan sesinin en az duyulduğu odaya hapsetti. 
Ancak obsesyonlarından kurtulmak için ibadetten uzaklaşması mutsuzluğunu daha da 
artırıyor üstelik obsesyonlarını da azaltmıyordu. Nihayet içinden Allah’a küfretmeye 
başladı. İşte bu hasta için obsesyonlarının en korkuncuydu. Zihninden inanılmaz küfürler 
geçiyor, tabi küfrünün hemen ardından defalarca tövbe (kompulsiyon) ediyordu. Bütün 
günü küfür-tövbe döngüsü içinde geçmeye başlamıştı. Hıçkırıklar içinde “imanımı 
kaybettim” diyerek bize başvurdu44. 

Bu vakada pek çok dini obsesyon türü bir arada görülmektedir. Hastanın 

mükemmeliyetçilik duygusu ve cinsellikle ilgili dürtülerini fazla bastırması 
                                                 

43  Armaner, a.g.e., s. 194.  
44  Tan, a.g.e., s. 18-20. 
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obsesyonlarının ortaya çıkmasında etkili olabilir. Obsesyonlardaki içeriğin cinsellikle 

fazla örülü olması bunu düşündürmektedir. İbadetlerde ortaya çıkan bu tür obsesyonlar 

karşıt tepki kurma mekanizması ile de açıklanmaktadır. Bu kişilerin içlerindeki ayartıcı 

dürtülere karşıt tepki geliştirerek aşırı dindar bir tutum benimsedikleri ileri 

sürülmektedir45. Ancak bastırılan bu doğal eğilimlerin bu defa da en olmaz zamanlarda, 

ibadetler esnasında ortaya çıktığı görülmektedir. Hasta obsesyonlarıyla başa çıkmak için 

dini ibadetlere yönelmiş ancak bu sorunun kaynağına yönelik bir çözüm olmadığı için 

belirtilerde azalma olmamıştır. Hastanın obsesyonlarla ilgili kaygıları arttıkça ve onları 

ortadan kaldırmaya çalıştıkça semptomlar daha da artmış ve çeşitlenmiştir. 

Said Nursi, zihne takılan ve ibadetin özüne taban tabana zıt bu düşüncelerin 

çağrışım yoluyla zihne geldiğini, her ne kadar görünen dünyada bunlar birbirine taban 

tabana zıt gözükseler de hayal aleminde iç içe olabileceklerini ancak namaz kılan bir 

kimsenin nasıl iç organlarındaki pislik, damarlarındaki kan bedenden çıkmadıkça 

namazı bozmazsa kalpte bulunan nezih ve güzel düşüncelerin hayalde pis suretlere 

yakın olmasının o güzel düşüncelere zarar vermeyeceğini bildirmektedir46. 

İbadetlerde ortaya çıkan diğer bir obsesyon ise ibadetin eksik yerine getirildiği 

şüphesi ve kaygısıdır. Örneğin bu tür obsesyonu olan hastalar namazı kaç rekat 

kıldıkları, niyet edip etmedikleri ya da namazın herhangi bir rüknünü yerine getirip 

getirmedikleri konusunda şüpheye düşerler, defalarca aynı namazı tekrar ettikleri halde 

yine de tam kıldıklarından emin olamazlar47. 

Ancak şu hususa dikkat edilmelidir ki ibadetler yapılırken (özellikle de namaz 

ibadeti esnasında) akla gelen dünyevi birtakım düşünceler, obsesyonların bahsedilen 

niteliklerini taşımıyorsa dini obsesyon olarak sayılmazlar. Dolayısıyla namaz sırasında 

akla gelen ve namazla ilgili olmayan her düşünce obsesyon değildir.  

Diğer dinlerin müntesiplerinden de ibadetlerinde dini obsesyonlar yaşayanlar 

vardır. Örneğin bir Ortodoks Yahudi ibadetini doğru ya da tam olarak yerine getirip 

getirmediği endişesine kapılıp bu saplantılı düşünceyle saatlerini geçirebilmektedir48. 

                                                 
45  Öztürk, a.g.e., s. 284; Bkz. Ebu Bekir Razi, Ruh Sağlığı, çev. Hüseyin Karaman, İz Yay., İstanbul, 

2004, s. 102-104. 
46  Said Nursi, a.g.e., 359. 
47  Paksu, a.g.e., s. 42; Göka, a.g.m., s. 157.  
48  Watkins, a.g.m., s. 1.  
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Ya da hristiyan bir papaz ayinsel görevlerini tam olarak yerine getirip getirmediği 

konusunda sürekli şüpheye düşebilmektedir49. 

G. Dini Herhangi Bir Hükmün Yerine Getirilmesi İle İlgili Obsesyonlar 

Bu konuya örnek olarak İslam dünyasında boşanma (talak) ile ilgili olarak 
görülen obsesyonları verebiliriz. Bilindiği gibi İslami kurallara göre boşanma üç 
aşamada gerçekleşir. İlk iki boşamada eşe dönülebildiği halde üçüncü boşamadan sonra 
eşe dönme bazı kurallara bağlanmıştır ve daha zordur50. İşte bu konuyu bir obsesyona 
dönüştüren ise kişinin eşini kaç talakta boşadığını hatırlayamamasıdır. “Ya İslami 
kurallara göre eşimden tamamen boşandıysam” düşüncesi bu kişilerin hayatını ve 
evliliğini çok olumsuz bir biçimde etkilemektedir51. Ancak yine İslami kurallara göre bu 
kişilerin idrakleri ve akli melekeleri tamamen ortadan kalkmamış olmasına rağmen52 
vesvese edenin talakı geçerli sayılmamaktadır53. 

V. DİNİ KOMPULSİYON TÜRLERİ 

A. Tövbe Etme 

Tövbe işlenen günahtan duyulan pişmanlığın ifadesi olarak bütün dinlerde var 

olan ve teşvik edilen bir unsurdur. Hata yapmanın insanın yapısının gereği olduğu 

dolayısıyla önemli olanın bu hatalardan dönmek ve tövbe etmek olduğu İslam dininde 

de vurgulanan bir husustur54. Yaşanan suçluluk ve günahkarlık duygularından kurtuluş 

için din kendisini tövbe ve telafi vasıtası olarak arzeder55. Kuran’da tövbe edilince 

kulların günahlardan arındırılacağı vaadi yer almaktadır56. Bu noktada tövbe günah 

işlemiş olmanın yarattığı stresi ortadan kaldırmada, kişide Allah’ın hoşnutluğunu 

                                                 
49  Ciarrocchi, a.g.e., s. 21. 
50  Karaman, Hayrettin, Anahatlarıyla İslam Hukuku, I-III, c. II, Ensar Yay., 3. Baskı, İstanbul, Tarihsiz, 

s.114-118. 
51  Göka, a.g.m., s. 158. 
52  Erturhan, Sabri, “İslam Hukuku Açısından Öfkeli Şahsın Talakı”, 

http://www.cumhuriyet.edu.tr/edergi/makale/369.pdf, s. 215, 18. 04. 2006. 
53  İbni Mace, Sünen-i İbni Mace Tercemesi ve Şerhi, çev. Haydar Hatipoğlu, I-X, c. V, Karaman Yay., 

İstanbul, 1983, s. 574-575; en-Nesei, Sünen’ün Nesei, çev. Muhtar Küçükçınar, v.dğr., I-VIII, c. VI, 
Kalem Yay., İstanbul, 1981, s. 570-572.   

54  Müslim, a.g.e., c. XI, s. 6739; İbn Teymiyye, İman Üzerine, çev. Salih Uçan, Pınar Yay., İstanbul, 
2001, s. 59-85. 

55  Hökelekli, Hayati, Din Psikolojisi, T.D.V. Yay., 3. Baskı, Ankara, 1998, s. 105. 
56  Tevbe 9/104; Zümer 39/53; Nisa 4/11. 
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kazanmış olma düşüncesinin kuvvetlenmesini sağlamada, günahkarlık ve suçluluk 

hisleriyle başa çıkmada ve bu histen doğabilecek rahatsızlıklardan korunmada 

kullanılabilecek bir dini başa çıkma yöntemidir57.  

Tövbenin insanın ruh sağlığı üzerindeki bu olumlu etkilerine rağmen Tanrıya 

küfür, inanılan dince kutsal sayılan figürlere saygısızlık, itikadi konularda zihne takılan 

şüpheler ya da patolojik bir biçimde hissedilen suçluluk ve günahkarlık duyguları gibi 

obsesyonların yarattığı sıkıntıyı hafifletmek üzere geliştirilen sürekli tövbe davranışı 

dini kompulsiyonlar arasında sayılmaktadır58. Bu kompulsiyonlar genellikle belirli 

tövbe ifadelerini tekrarlamak biçiminde ortaya çıkmaktadır. Bazen de tövbe ifade eden 

sözleri belirli sayılarda tekrar etme zorlanımı biçiminde kendini göstermekte ve kişi bu 

sözleri belli sayılarda söylemezse Tanrı tarafından affedilmediği düşüncesine 

kapılmaktadır59. Ancak burada belirli tövbe ve zikir ifadelerini ibadet amacıyla belirli 

sayılarda söylemenin dini kompulsiyonlardan sayılamayacağı belirtilmelidir. Bilindiği 

gibi kompulsiyonlar sadece obsesyonların yarattığı sıkıntıdan kurtulmak için zorlanımlı 

olarak gerçekleştirilen davranışlardır. İbadet amacıyla yapılan zikir ve günahlardan 

arınmak amacıyla yapılan tövbeler ise kişinin iradi olarak gerçekleştirdiği ve sonunda 

da huzur bulduğu dini davranışlardır. Kompulsiyonlar ise kişide huzur ve tatmin 

duygusu yaratmaz. 

Hristiyanlıkta günahlardan pişmanlık duyma ve bunlardan kurtulma “kutsal 

itiraf” ya da “günah çıkarma”(confession) diye adlandırılan bir ritüelle karşımıza 

çıkmaktadır. Ancak işlemediği veya işleyip işlemediğini bilmediği günahlardan ya da 

genel bir günahkarlık hissinden dolayı sürekli günah çıkarma ancak yine de kendini 

affolunmuş hissetmeyip tekrar tekrar günah çıkartma zorlanımı hissetme de bir dini 

kompulsiyon türüdür60. Bir kaynakta da bir annenin kızına karşı bastırmaya çalıştığı 

düşmanca hislerinden dolayı “tanrım küçük kızımı koru” biçiminde sürekli haç çıkarma 

zorlanımı hissettiğinden bahsedilmektedir61.  

                                                 
57  Necati, Osman M, Kuran ve Psikoloji, çev. Hayati Aydın, Fecr Yay., Ankara, 1998, s. 264. 
58  Watkins, a.g.m., s. 1; Öztürk, a.g.e., s. 281; Saygılı, a.g.e., s. 35; Öztürk, Mücahit, “Çocuk ve 

Ergenlerde Saplantılar”, Popüler Psikiyatri, sy. 19, 2004, ss. 18-20, s. 18. 
59  Tan, a.g.e., s. 70. 
60  Nolen, Joseph, “Confessing Your Sins”, Scrupulous Anonymous, vol. 42, no. 6, 2005, 

http://mission.liguori.org/newsletters/pdf_archive/june2005sa_web.pdf, s. 1,  25. 03. 2006; Ciarrocchi, 
a.g.e., s. 16, 61; Watkins, a.g.m., s. 1.  

61  Hilgard - Atkinson - Atkinson, a.g.e., s. 469.  
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B. Dua Etme ve Tekrarlama Kompulsiyonları 

Dua inançlı kişilerin Allah’la bir nevi diyalog kurma biçimidir. Bu haliyle dua 

insanı rahatlatan ve insana huzur veren bir dini eylemdir. Ancak dua sözlerinin gerçek 

anlamından çıkması ve obsesif kişinin kaygısını yatıştırmak için tekrarlanır hale 

gelmesiyle dua bir dini kompulsiyon türüne dönüşmektedir62. Bu şekilde yapılan dua 

kişiye huzur veya ferahlık vermez, yalnız geçici bir süre duayı tekrarlamamaktan 

kaynaklanan endişeyi giderir. Bir süre sonra hastanın kaygı ve endişeleri yinelenir ve 

tekrar dua edilir. Burada maksat yalnızca hastalığın yol açtığı kaygıyı hafifletmektir. 

Sonuç itibariyle bu şekilde mesela on bir  kere dua etmenin on bir kere parmak 

çıtlatmaktan bir farkı yoktur63. Aynı şekilde itikadi konularda zihne takılan obsesyonel 

düşüncelerden kurtulmak amacıyla birtakım dini ibarelerin defalarca tekrarlanması 

tekrarlama biçimindeki dini kompulsiyonlardandır64.  

Konuyla ilgili bir vaka örneği şöyledir: 

Vaka 7 

Çoğu Müslüman gibi hasta da evden çıkarken, bir işe başlarken veya hiçbir şey 
yapmadığı halde aklına geldikçe besmele çekerdi. Ama onun bir kere besmele çekmesi 
mümkün değildi. En az beş kere çekmeliydi. İçinden Allah’a şükretmek geldiğinde en az 
beş kere “elhamdülillah” demeliydi. Beş defadan az “estağfurullah” derse günahlarının 
affedilmeyeceğini düşünüyordu. Ancak hasta çoğu zaman beş defa ile de iktifa etmiyor 
tüm bunları beşin katlarıyla söylemek zorunluluğu hissediyordu. Durması mümkün 
değildi. Yirmi beşe tamamla sözü kafasına balyoz gibi iniyor yirmi beşe tamamlayıp bu 
sıkıntıdan kurtulmak dışında çare bulamıyordu. Ve bu böyle artarak devam edip 
gidiyordu65. 

C. Temizlenme Ritüellerinde Ortaya Çıkan Kompulsiyonlar 

Bilindiği gibi İslam’da dini anlamda “kirli” ya da “temiz” olma durumları 

vardır. Kirlilik durumu belli hallerde ortaya çıktığı gibi temizlenme de vücudun belli 

yerlerini belli sayılarda yıkamayı ihtiva eden temizlenme ibadetleriyle sağlanmaktadır. 

Daha önce belirttiğimiz, temizlenme ritüellerinde ortaya çıkan obsesyonlar yine bu 

ritüeli dini bir kompulsiyona dönüştürebilmektedir. Özellikle de vücudun belli 
                                                 

62  Öztürk, a.g.e., s. 281; Tükel, a.g.e., s. 90; Öztürk, Mücahit, a.g.m., s. 18; Saygılı, a.g.e., s. 35. 
63  Tan, a.g.e., s. 67. 
64  Paksu, a.g.e., s. 49. 
65  Tan, a.g.e., s. 70. 
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yerlerinin belli sayılarda yıkanması gerekliliğinden dolayı, eksik yıkandığı düşüncesi ve 

yaşanan şüphe ve kararsızlık nedeniyle abdest ya da gusül ibadetini bir türlü 

tamamlayamamak İslam toplumlarında son derece yaygın bir dini kompulsiyondur. Bu 

tür kompulsiyonları olar kişiler mükemmeliyetçilik ve kontrolcülük gibi nedenlerle 

abdest veya gusüllerini saatlerce uzatabilmektedirler66. 

Psikologlara göre temizlenme ile ilgili kompulsiyonlar günahtan ve suçtan 

arınmak isteğini dile getirmektedir67. Dolayısıyla günahkarlık ve suçluluk duygusunun 

ürünü olan cezalandırılma korkusu, zorunlu bir tepkinin gelişmesine neden 

olabilmektedir68. 

Yahudilikte de kadınlara mahsus İslam’daki gusül ibadetine benzer bir 

temizlenme ritüeli vardır. Bu ritüel yerine getirilirken tekrar tekrar yıkanma biçiminde 

dini kompulsiyonlar gözlenmiştir. Yine Musevilerin Fısıh bayramından önce evlerini 

temizlemeleri ile ilgili de aynı türden kompulsiyonlara rastlanmıştır69. 

D. İbadetler Sırasında Ortaya Çıkan Kompulsiyonlar 

İbadetini en iyi şekilde eksiksiz ve kusursuz yerine getirme biçimindeki 

mükemmeliyetçilik, ibadetin gereklerini tam olarak yerine getirip getirmediği 

şüphelerinin yarattığı kararsızlık ya da daha önce bahsettiğimiz ibadetlerde ortaya çıkan 

obsesyonel düşüncelerin etkisini ortadan kaldırma çabaları sonucu ibadetlerde bazı 

kompulsiyonlar gözlemlenmektedir. Kabul olmadığı düşüncesiyle tekrar tekrar namaz 

kılmak, her namazın sonunda sehiv secdesi yapmak, namazın içindeki sureleri defalarca 

okumak, obsesyonların yarattığı etkiden kurtulmak için Kuran okumak bu tür dini 

kompulsiyonlardan bazılarıdır70.  

Böyle bir kompulsiyonu olan kimse mesela namazını bitirir bitirmez kaç rekat 

kıldığı konusunda şüpheye düşer ve aynı namazı tekrar kılmaya başlar. Bu süreç bazen 
                                                 

66  Okasha, a.g.m., s. 21; Göka, a.g.e., s. 159-160; Paksu, a.g.e., s. 36-37; Shooka, A. - Al-haddad, M. K. 
- Raees, A., “OCD in Bahrain A Phenomenological Profile”, The International Journal of Social 
Psychiatry, vol. 44, no. 2, 1998, ss. 147-154, s. 148-149.   

67  Geçtan, Engin, Çağdaş Yaşam ve Normal Dışı Davranışlar, Remzi Kitabevi, 7. Basım, İstanbul, 1989, 
s. 195-196; Tan, a.g.e., s. 134; Akagündüz, Ülkü, “Titiz Kadınlar Gizli Depresyonun Pençesinde”, 
Ailem Dergisi, sy. 122, ss. 14-15, s. 15; Armaner, a.g.e., s. 206; Ghassemzadeh, v.dğr., a.g.m., s. 26.      

68  Armaner, a.g.e., 206. 
69  Greenberg - Shetler, a.g.m., s. 124-125.  
70  Paksu, a.g.e., s. 35-46; Said Nursi, a.g.e., s. 361-362. 
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hasta fiziksel olarak yorulup güçsüz düşene kadar saatlerce devam edebilmektedir71. 

Yanlışsız ve eksiksiz bir ibadet yapma ideali zaman zaman bu hastaların takva 

anlayışıyla∗ da birleşince dini kompulsiyonlar yoğunluk kazanmaktadır72. 

Bu kimseler ibadetlerde belli noktalara odaklandıklarından ibadetin aslından ve 

asıl amacından uzaklaşmaktadırlar. Zaman zaman sünnet ya da nafile ibadetleri en iyi 

yapma gayretiyle farzları terk edebilirler73. 

Hristiyanlarda görülen günde birkaç defa günah çıkarmaya gitme74, 

Yahudilerde günlük perhiz kurallarını yerine getirme esnasında ortaya çıkan tekrarlama 

ve kontrolcülük biçimindeki semptomlar75 bu kategoriye dahil edilebilecek dini 

kompulsiyonlardır. 

E. Dini Obsesyonlardan Dolayı Yapılan Ancak Dini Bir Muhtevaya Sahip 

Olmayan Kompulsiyonlar 

Müslüman hastalar üzerinde yapılan araştırmalarda bu tür kompulsiyonlara 

rastlanılmamasına rağmen Hristiyan hastalarda bu tür kompulsiyonlar bulunmuştur. 

Hristiyanların manevi önderlerinden John Bunyan’nın∗∗, Kutsal Ruha karşı günah 

işleme obsesyonuna karşılık çenesinin altında ellerini çırpması76, yine başka bir 

Hristiyanın Tanrıya karşı müstehcen el hareketleri yapmak obsesyonunu bertaraf etmek 

için yedi defa yüzüne dokunması77 bu tür kompulsiyonlar arasında gösterilebilir. 

                                                 
71  Bedri, Malik B., Müslüman Psikologların Çıkmazı, çev. H. Şencan, İnsan Yay., İstanbul, 1984, s. 75; 

Paksu, a.g.e., s. 37. 
∗  Bu kimselerin takva anlayışı İslam’ın kişinin Allahtan korkması ve dolayısıyla kendini davranışlarının 

zararlı ve kötü neticelerinden koruması ve bu şekilde kişiliğin olgunlaşması, dengeli olması 
biçimindeki anlayışından farklıdır. Bu kimselerde Allah korkusundan ziyade kendi içlerindeki hiçbir 
şeyi beğenmeyen, en küçük hataları bile acımasızca yargılayan taraftan korku vardır. Kendilerine 
Allah’ın rahmeti ve kusurları bağışlayıcılığı hatırlatıldığında bile rahatlamamaları bu yüzdendir. Bkz. 
Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kuran, çev. Alparslan Açıkgenç, Ankara Okulu Yay., Ankara, 2000, 
s. 66-67; Necati, a.g.e., s. 244-245; İbni Teymiyye, Takva Yolu, çev. Muzaffer Yıldız, Pınar Yay., 
İstanbul, 2002, s. 140,199. 

72  Said Nursi, a.g.e., s. 361. 
73  Watkins, a.g.m., s. 1; Said Nursi, a.g.e., s. 361. 
74  Watkins, a.g.m., s. 1.  
75  Greenberg - Shetler, a.g.m., s. 124. 
∗∗  John Bunyan (1628-1688) Hristiyanların manevi liderlerindendir, aynı zamanda edebi eserleri olan bir 

yazardır.  
76  Ciarrocchi, a.g.e., s. 37. 
77  Ciarrocchi, a.g.e., s. 42. 
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VI. DİNİ OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUĞUN NEDENLERİ 

Dini obsesif kompulsif bozukluğun obsesif kompulsif bozukluk türlerinden biri 

olduğu daha önce belirtilmişti. Bu nedenle obsesif kompulsif bozukluğun nedeni olarak 

ifade edilen konuların aynı zamanda dini obsesif kompulsif bozukluğun da nedeni 

olduğu söylenebilir. Ancak burada bu bozukluğun dini alana kaymasına neden olan ya 

da bu bozuklukla ilgili zaten var olan eğilimi tetikleyen birtakım dini etkenlerden söz 

etmek yerinde olacaktır. Bu etkenlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 

A. Suçluluk ve Günahkarlık Duygusu 

Suçluluk duygusu genel olarak kişinin içinde yetiştiği toplumun norm ve 

değerlerinden oluşan ideal benlikle kişi arasındaki çatışmanın yarattığı bir psikolojik 

durum olarak tanımlanmaktadır78. Bu durumdaki kişi kendini öz otoritesi olan vicdanı 

ve toplum otoritesi tarafından mahkum edilmiş hisseder, bunalım ve sıkıntı duyar. 

Kendinde hatasını itiraf etme veya çöküntülü bir yalnızlıktan kaçıp kurtulmanın 

baskısını hisseder. İnançlı kimselerde bu baskı toplumun ahlaki otoritesi yerine “ilahi 

mahkemenin” varlığına inançtan kaynaklanmaktadır79. 

Vergote suçluluk duygusunu dört özellikle açıklamaktadır. İlk olarak suçluluk 

dürtüseldir yani saldırganlık dürtüsünden kaynaklanır. İkinci olarak suçluluk bu 

saldırganlık duygusunun kişinin kendine dönmesidir. Üçüncü olarak bu duygu bir iç 

çatışma olmakla birlikte patolojik olmayan bir gerçekliktir. Son olarak da suçluluk 

evrensel olarak insani bir olgu olup dine ait değildir. Dini yönelimden önce gelip onu 

güdüleyebilir. Fakat din ona Tanrı önünde kusur demek olan günah boyutunu 

vermektedir80. Dini suçluluk duygusu dini şuurun uyanması, hataların itiraf yoluna 

gidilip telafi için gayret sarf edilmesi, sonraki davranışları denetlemeye sevk etmesi gibi 

yönlerden manevi gelişime katkı sağlamaktadır81. Ancak bir din anlayışı insanın 

derinliklerindeki gizli bütün kusurları açığa çıkaran ve acımasızca bunları cezalandıran 

                                                 
78  Hökelekli, a.g.e., s. 104; Freud, Sigmund, Haz İlkesinin Ötesinde Ben ve İd, çev. Ali Babaoğlu, Metis 

Yay., İstanbul, 2001, s. 109; Vergote, Antoine, Din İnanç ve İnançsızlık, çev. Veysel Uysal, Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yay., İstanbul, 1999, s. 86. 

79  Hökelekli, a.g.e., s. 105.  
80  Vergote, a.g.e., s. 85. 
81  Necati, a.g.e., s. 85; Hökelekli, a.g.e., s. 106. 
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ciddi bir hakim olan Tanrıdan korkmayı esas alırken, başka bir din anlayışı hataları 

lütufla bağışlayan ve günah şuurunu yapıcı bir girişimin başlangıcı yapmaya çağıran 

Tanrıya vurgu yapabilmektedir82. 

Evrensel, insani bir duygu olan suçluluk duygusu kendi başına patolojik bir 

durumu göstermezken aşırı olarak hissedilen ve bastırılmış suçluluk duygusu bazı 

ruhsal rahatsızlıklara yol açan etkenler arasında gösterilmektedir83. Obsesif kompulsif 

bozukluğun psikodinamik etkenleri arasında da suçluluk duygusuna yer verilmektedir. 

Bu tür bozukluğu olan kimselerin özellikle cinsellik ve saldırganlıkla ilgili 

düşüncelerinden dolayı aşırı bir suçluluk hissine kapıldıkları ve bu durumun onların 

obsesyonlarının ve kompulsiyonlarının artmasına sebep olduğu belirtilmektedir. 

Uzmanlar el yıkama kompulsiyonunun günahtan ve suçtan arınma isteğini dile 

getirdiğini belirtmektedirler84. 

Dini alanda günah sayılan eylemleri yapmak sonucunda hissedilen yoğun 

suçluluk ve günahkarlık hissi obsesif kompulsif bozukluğa yatkınlığı olan kimselerde 

dini obsesyonların ve kompulsiyonların ortaya çıkmasında etkili olabilmektedir. Bu 

kimselerde genellikle günah sayılan bir davranışı yapmakla ilgili obsesyonlar görülür. 

Ancak obsesif kompulsif kişi için bir eylemi düşünmek o eylemi yapmak gibi olduğu 

için zihne gelen bu düşüncelerden dolayı kişi kendi kendini yargılar ve günahkar ilan 

eder. Yaşanan günahkarlık hissinin yarattığı sıkıntıyı hafifletmek için birtakım dini 

kompulsiyonlar (tövbe, dua) yapılır85. Ancak bilindiği gibi bunların da hastanın 

kaygısını hafifletmekteki etkisi geçici olmaktadır. Bu şekilde suçluluk ve günahkarlık 

duygularıyla beslenen obsesyonlar ve kompulsiyonlar devam eder. 

Dini obsesyonları ve kompulsiyonları olan bazı kimselerde ortak bir nokta 

dikkati çekmektedir. Bu da bu kimselerin sonradan dini yaşantıyı benimsemiş 

olmalarıdır. Daha önceleri dinin öngördüğü hayat biçiminden uzak, dini pratikleri 

yerine getirmeden yaşayan bazı kimseler bu yaşamdan uzaklaşıp dindarca bir hayat 
                                                 

82  Vergote, a.g.e., s. 85. 
83  Peker, Hüseyin, Din Psikolojisi, Çamlıca Yay., İstanbul, 2003, s. 237; Ziyalar, Adnan, Psikiyatrik 

Semioloji ve Medikal Psikoloji, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Vakfı 
Yay. İstanbul, 1981, s. 49; Armaner, a.g.e., s. 206-207.  

84  Göka, a.g.e., s. 158; Karamustafalıoğlu, Oğuz - Karamustafalıoğlu, Nesrin, “Obsesif Kompulsif 
Bozukluk ve Depresyon”, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, c. X, sy. 1, 2000, ss. 26-31, s. 26; Peker, 
a.g.e., s. 237.   

85  Tan, a.g.e., s. 18-19, 83, 133; Peker, a.g.e., s. 237; Hilgard  - Atkinson - Atkinson, a.g.e., s. 469. 
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sürmeye başladıklarında kendilerinde dini obsesyonlar ve kompulsiyonlar 

görülebilmektedir. Bu kimseler artık değiştiremeyecekleri bildikleri halde geçmiş 

yaşantılarından dolayı suçluluk hissetmektedirler. Bu nedenle de dini pratiklerini yerine 

getirirlerken aşırı hassasiyet ve mükemmeliyetçilik gösterip kontrolcülük ve tekrar 

kompulsiyonlarına düşmekte86 ya da ibadetleri esnasında zihinlerine gelen obsesyonel 

nitelikli düşüncelerden dolayı huzurlu ibadet edememekten yakınmaktadırlar87. 

Sonradan dini yaşantıyı benimseyen kimselerin yaşadıkları önemli sorunlardan 

biri de yakın çevrelerinin kendilerini anlamaları ve kabullenmeleri sorunudur. Çoğu 

zaman böyle kimselerle yakın çevreleri arasında bir çatışma yaşanmaktadır88. Bu 

durumdaki kişiler hem yeni edindiği kimliği korumaya hem de çevresiyle uzlaşmaya 

çalışırken zaman zaman ruhsal rahatsızlıklara varan bunalımlar yaşamaktadırlar. Bu 

kimselerde dini obsesif kompulsif bozukluğun görülmesindeki nedenlerden biri de 

yaşanan bu ruhsal çatışmalar olabilir. 

B. Tanrı Tasavvuru 

Bilindiği gibi tanrı tasavvurunun ilk şekillenmeye başladığı dönem çocukluk 

dönemidir. Anne ve babanın çocuğun ruhsal yapısı üzerinde derin bir etki yarattığı 

bilinmektedir. Tanrı tasavvurunun oluşmasında da anne-baba imajının rol oynadığı ileri 

sürülmüştür89. Çocuklukta bağlanma, korunma, sığınma, güvenme, dayanma duyguları 

ilk olarak aile ortamında oluşmaktadır. Sonra anne babanın sınırları fark edilince aynı 

duygular Allah’a yöneltilir90.  

Çocuğun ana babasına karşı duyduğu ikircikli (sevgi-korku) duygularla, erken 

yaşlarda hissetmeye başladığı kutsallık (korku ile karışık saygı) duyguları arasında 

benzerlik vardır ve bu duygular ilk çocukluk döneminde zaman zaman birbirine 

karışabilmektedir91. 

                                                 
86  Bkz. Koç, Bozkurt, “Dinsel Bir Yaklaşımla Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu”, Ekev Akademi 

Dergisi, c. VI, sy. 10, 2002, ss. 129-144, s. 141; Paksu, a.g.e., s. 32-33; Ciarrocchi, a.g.e., s. 16.  
87  Armaner, a.g.e., s. 194.   
88  Hökelekli, a.g.e., s. 311.  
89  Bovet, Pierre, Din Duygusu ve Çocuk Psikolojisi, çev. Selahattin Odabaş, Türk Tarih Kurumu Yay., 

Ankara, 1958, s. 52-56. 
90  Yavuz, Kerim, Çocuk ve Din, Çocuk Vakfı Yay., İstanbul, 1994, s. 164; Hökelekli, a.g.e., s. 263. 
91  Bovet, a.g.e., s. 56; Hökelekli, a.g.e., s. 263.  
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Bu teoriye göre çocuğun dünyasındaki bu karışıklık onun zihnindeki Tanrı 

imajını da etkilemektedir. Çünkü ruhsal yapıda yer eden bu figürler ileride Tanrı ile 

kurulacak ilişki üzerine aktarılabilmektedir92. Ailevi ortamda edinilen Tanrı tasavvuru 

kişilerin kendi psikolojik yapıları, eğitimleri ve kültürel çevrelerinin de katkılarıyla 

belirginleşir. İşte tüm bunların sağladığı yatkınlık ve kişisel eğilimler kişinin tanrı 

tasavvurunu ve dini alanda vurgu yapacağı noktaları belirlemektedir93. Buna göre aşırı 

koruyucu ama aynı zamanda katı, hoşgörüsüz, cezalandırıcı anne babaya sahip 

çocukların ileriki dönemlerde Tanrı tasavvurunun bu anne baba imajına benzer olacağı 

öngörülebilir. 

Dini obsesif kompulsif bozukluğu olan kişilerde genellikle benimsenen tanrı 

imajı hataları affetmeyen, hoşgörüsüz, katı ve cezalandırıcı olmaktadır. Bu kimseler dini 

kaynaklardaki Tanrının merhametiyle ilgili ibarelere kulak tıkamaktadırlar. Vurgu 

yaptıkları en önemli husus Allah korkusudur94. 

Araştırmalar dinin ve Tanrı inancının ruhsal yapıyı destekleyici fonksiyonunun 

olduğunu ortaya koymuşlardır95. Ancak bu durumun cezalandırıcı bir Tanrıya 

inananlarda değil, kullarını destekleyici, bakıp gözeten ve onlara yardım eden bir Tanrı 

inancına sahip olanlarda gerçekleştiği tespit edilmiştir96. 

C. Din Eğitiminde Yapılan Hatalar 

1. Ailede Verilen Din Eğitiminde Yapılan Hatalar 

Bilindiği gibi din eğitiminin başladığı yer ailedir. Yapılan araştırmalar dini 

inanç ve tutumların şekillenmesinde çocukluk dönemindeki aile ilişkilerinin en önemli 

                                                 
92  Vergote, a.g.e., s. 187. 
93  Vergote, a.g.e., s. 181. 
94  Öztürk, a.g.e.,s. 281. 
95  Holm, Nils G., Din Psikolojisine Giriş, çev. Abdülkerim Bahadır, İnsan Yay., İstanbul, 2004, s. 144, 

nkl. Baston C. D. - Wentis, W.  L., The Religious Experience, New York, 1982; Peker, a.g.e., s. 236; 
Armener, a.g.e., 101-102. 

96  Hallahmi, Benjamin - Beit, Argyle, The Psychology of Religious Behavior, 185- 207 sayfaları arası 
çev. Adem Şahin, “Dindarlığın Etkileri”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 11, 2001, 
ss. 453-477, s. 456. 
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faktör olduğunu ortaya koymaktadır97. Kişilerin ruhsal açıdan sağlıklı ya da marazi dini 

yaşantılarının temeli ailede ve burada verilen eğitimde atılmaktadır98. Uzmanlara göre 

özellikle Türkiye’de yetişkinler zaman zaman din ile ilgili kavramları çocuk üzerinde 

disiplin sağlamak amacıyla kullanmaktadırlar. Özellikle din eğitimi konusunda bilinçsiz 

olan ailelerin çocuklarının dini öğelerle ilk karşılaşmaları Allah’ın onları 

cezalandıracağı, cehennemine atacağı, onları çarpacağı korkutmalarıyla olmaktadır99. 

Bir çocuk psikiyatristi olan Atalay Yörükoğlu’nun konuyla ilgili bazı açıklamaları 

şöyledir: 

Kimi evlerde üst benlik ya da vicdan gelişmesi ana babanın örnek 
davranışlarıyla değil Tanrı korkusuyla ve dinsel baskılarla sağlanır. Çocuğun 
attığı her yanlış adım günah olarak görülür ve gösterilir. Tanrının her 
yaramazlığı gördüğü, her yalanı günah defterine yazdığı söylenerek çocuk 
korkutulup sindirilir. Tanrı çocuk gözünde seven ve bağışlayan yüce bir varlık 
olarak değil, kullarını her fırsatta cezalandıran, cehennem ateşinde yakan 
korkunç bir yaratık olarak canlanır. Böyle yetişen bir çocuk her an yanlış yapma 
korkusu çeken tedirgin bir çocuktur. Böyle bir kişinin vicdanı yani üst benliği 
güçlüdür. Dolayısıyla onu günahtan koruyabilir. Ancak bu baskıcı ve katı bir 
vicdandır, esneklikten ve hoşgörüden yoksundur. Kişiyi süreli bir günah işlemek 
korkusu içinde tutar. Kişi kendini olduğu gibi çevresindekileri de günahkar 
olarak görür, kendine olduğu gibi diğer insanlara da acımasız ve bağnaz 
davranabilir100. 

Terbiye ve ibadet için gerekli alışkanlıkların kazandırılmasında Allah 

korkusunun aşırı derecede kullanılması çocukların ruhsal gelişimlerinde olumsuz etkiler 

yapabilmektedir. Allah’ın korkutucu sıfatlarının anlatılması çocukta davranış 

bozukluklarına sebep olabilmektedir101. Ailede bu tutumun çok etkin olduğu hallerde 

okul öncesi yaşlarda bile bazı ruhsal bozukluklar görülebilmektedir. 

4 yaşında bir erkek çocuğu kompulsiyon biçiminde sürekli baş eğip selam 

verme hareketlerinden dolayı psikiyatriste götürülmüştür. Çocuk doktorun başıyla kimi 
                                                 

97  Yavuz, Kerim, Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1987, s. 
46, 248; Hökelekli, a.g.e., s. 257-259; Vergote, a.g.e., s. 181-187; Konuk, Yurdagül, Okul Öncesi 
Çocuklarda Din Duygunun Gelişimi ve Eğitimi, T.D.V. Yay., Ankara, 1994, s. 23.     

98  Bilgili, Fatih M., Çocuğun Din Eğitimi ve Karşılaşılan Güçlükler, Beyan Yay., İstanbul, 2005, s. 134-
135. 

99  Bilgin, Beyza; Selçuk, Mualla, Din Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri, Gün Yay., Ankara, 1999, s. 
78-79; Konuk, a.g.e., s. 78; Öztürk, Mualla, “Din Eğitimi ve Çocuk Ruh Sağlığı”, Türkiye’de 1. Din 
Eğitimi Semineri, Gelişim Matbaası, Ankara, 1981, s. 207-208.    

100  Yörükoğlu, Atalay, “Ruh Sağlığı Ahlak Değerleri ve Din Eğitimi”, Türkiye’de 1. Din Eğitimi 
Semineri, Gelişim Matbaası, Ankara, 1981, s. 213-214.    

101  Öztürk, a.g.m., s. 207-210; Bilgin - Selçuk, a.g.e., s. 78-79; Bilgili, a.g.e., s. 139-140. 
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selamladığı sorusuna “Allahı” diye cevap vermiştir. Yapılan görüşme ve incelemeler 

sonucu çocuğun kompulsif bir ritüel niteliği taşıyan durduramadığı bu hareketlerine 

Allah’a kızma duygu ve düşüncesinin neden olduğu, bunu bilinçdışı bir etken olan 

Allah korkusunun geliştirdiği ortaya çıkmıştır. Allah’a her fırsatta kendisini 

cezalandıracağı için kızan çocuk, bu duygusundan korkup bunu telafi edebilmek için 

onu selamlama davranışı geliştirmiştir. Aile ile konuşulduğunda ise dedesinin çocuğun 

her istenmeyen davranışını Allah’tan korkutarak önlemek istediği ve çok sık dini 

masallar anlattığı öğrenilmiştir102. 

Ebeveynlerin ya da onların yerine geçenlerin çocukların dini eğitiminde 

yaptıkları yanlışlardan biri de çocuğun ruhi gelişimine uygun olmayacak biçimde 

Allah’ın insanla ilişkisine yer vermiş olmalarıdır. Bu tür hatalar genellikle dindar aileler 

tarafından ve iyi niyetli ancak bilinçsiz bir biçimde dini eğitim verme sonucunda 

yapılan hatalardır103. 

Ayrıca çocuk dini konularla ilgili iç dünyasında yaşadığı sıkıntıları serbestçe 

anlatabileceği bir ortamı bulamıyorsa bu durum onun kişilik gelişimini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Bu durumda çocukta daha önce belirtilen bastırma, karşıt tepki 

geliştirme, yalıtma gibi savunma mekanizmaları alışkanlık haline gelebilmekte ve 

bunlar da çocuğu asılsız korkulara, saplantılara, iradesiz davranışlara sevk 

etmektedir104. 

2. Çeşitli Eğitim Kurumlarında Verilen Din Eğitiminde Yapılan Hatalar 

Aile dışında anaokulu, ilköğretim ve orta öğretim kurumları ile Kuran kursları 

gibi eğitim kurumlarında verilen din eğitimi kapsamında çocuklara kendilerine ve 

başkalarına karşı hak ve sorumlulukları, ruh ve beden temizliği, yaratıcıya karşı asli 

görevler öğretilerek bunların yaşanmasına ortam hazırlanmaktadır. Eğitimcilerin 

çocuğun ahlaki gelişiminin 12 yaşlarına kadar şekilleneceğini ifade etmeleri, temel 

                                                 
102  Öztürk, a.g.m., s. 208-209. 
103  Ayhan, Halis, Din Eğitimi ve Öğretimi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yay., 3. Basım, 

İstanbul, 1997, s. 113-119; Öztürk, a.g.m., s. 208.  
104  Bkz. Bilgili, a.g.e., s. 109; Öztürk, a.g.m., s. 209-210.  
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eğitimin din ve ahlak eğitimi için hayati derecede önem arz ettiğini ortaya 

koymaktadır105. 

Bu kurumlarda eğitim gören çocukların dini ruhsal problemlerinin oluşması, 

genellikle eğitim öğretim ortamından ve eğitimci ya da öğretmen konumundaki kişilerin 

tutum ve davranışlarından kaynaklanmaktadır106. Bir din kültürü ve ahlak bilgisi 

öğretmeni yaşadığı bir olayı şöyle anlatmaktadır: 

Vaka 8 

Okulda namaz konusunu işlediğim sıralardı. Bir gün dersten sonra bir kız öğrenci 
ağlayarak önüme çıktı ve “Hocam ben kendimi çok kötü hissediyorum” dedi. “Niçin” diye 
sorduğumda “Sizin geçen hafta anlattıklarınızdan sonra ben namaz kılmaya başladım, evde 
namazımı kılıyorum ve çok mutlu oluyorum fakat okulda kılamıyorum ve kendimi burada 
kafir gibi hissediyorum. Sanki Allah karşısında ikiyüzlü bir insanmışım gibi geliyor bana” 
dedi. Oysa ben derste namaz kılmayanın kafir olduğunu söylememiştim. Ama dersi nasıl 
anlattıysam çocuk böyle bir kanaate sahip olmuş. Şunu anladım ki dini konuları anlatırken 
çok dikkatli olmak anlatılanların çocuklarda nasıl bir tesir bırakacağına dikkat etmek 
gerekiyor107. 

Aşırı baskıcı, yoğun ürkütücü, cezalandırıcı ve yasaklayıcı bir din eğitimi dini 

hedeflerle bağdaşmadığı gibi çocuklarda ve gençlerde tedavisi güç ruhsal rahatsızlıklara 

ve telafisi mümkün olmayan kişilik özelliklerine neden olabilmektedir108. Çocuk 

psikiyatristi Mualla Öztürk din eğitiminde yapılan bu tür hatalar neticesinde anksiyete 

nöbetleriyle kliniğe başvuran bir hasta ile ilgili şunları belirtmektedir: 

Vaka 9 

Yatılı Kuran kursuna giden 11 yaşında bir erkek çocuk bayram tatilinde eve gelir. 
İlk gün ani ve şiddetli bir anksiyete nöbeti başlar. Yapılan ruhsal muayenesinde elde edilen 
sonuç şudur: Çocuk sabah babasıyla çarşıya inmek istediğini belirtir. Baba söz verir, fakat 
giderken çocuk evde olmadığından onu almadan gider. Çocuk eve gelip babasının 
kendisini beklemediğini görünce ona öfke duyar fakat belirtmez. Sonra babaya duyulan bu 
öfke duygusunun günah olduğu korkusu ile paniğe girer ve anksiyete nöbeti başlar. 

                                                 
105  Bilgili, a.g.e., s. 191-192. 
106  Cebeci, Suat, Öğrenme ve Öğretme Süreçlerinde Dini İletişim, İz Yay., İstanbul, 2003, s. 87. 
107  Cebeci, a.g.e., s. 87. 
108  Öztürk, a.g.m., s. 210. 
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Vaka 10 

Bir diğer vakada da yatısız Kuran kursuna giden 14 yaşında bir kız çocuk kafasına 
takılan kötü düşüncelerinden ve bunların uyandırdığı korkulardan şikayetle geldi. 
Muayenesinde “göz zinasından” korktuğu bu yüzden evde televizyon izlemediği, fakat 
aklının orda kaldığı, sokakta açık saçık davranışlar gördüğü zaman suç işlediğinden 
korktuğu fakat gördüklerini kafasından, düşüncesinden atamadığı, bundan da daha çok 
suçlandığı anlaşıldı109. 

İki vakada da günah konusunun ve duygu, düşüncelerin ifade edilmesinden çok 

bastırılmasının vurgulandığı bir dini eğitimin izleri görülmektedir. İkinci vakada 

ergenlikle birlikte uyanışa geçen cinselliği günaha girme korkularıyla bastıran gencin 

yaşadığı cinsel obsesyonlar göze çarpmaktadır. Muhtemelen ruhsal gelişimine uygun 

olmayacak bir biçimde anlatılan “göz zinası” hastada bir takıntı halini almıştır. Bu 

hataya düşebileceği endişesi onu bastırma, karşıt tepki geliştirme gibi bazı savunma 

mekanizmalarına sürüklemiş olabilir. Göz zinasından korktuğu için televizyon 

izlememesi, sokakta gördüğü açık saçık davranışlardan kendini sorumlu tutması bu 

savunma mekanizmalarının işaretlerini vermektedir. 

Ergenlikle birlikte uyanışa geçen cinselliği günaha girme korkularıyla bastıran 

gencin yaşadığı cinsel obsesyonlar din eğitiminde bu tür konular işlenirken abartıya 

kaçılmaması, kısa ve öz bir biçimde konunun anlatılması gerekliliğini göstermektedir. 

Uzmanlar dini eğitimde korku öğesinin sıkça kullanılmasının çocukların ve 

gençlerin psikolojik dengesini bozduğunu, onları suçluluk ve aşağılık duygularına 

ittiğini söylemektedirler110. Allah, cehennem, kıyamet vb. konularda dini yönde 

oluşturulan korkular çocuğun bütün hayatı boyunca dini anlayışını etkilemektedir111. 

Adana’da ilköğretim öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada “size dini 

bilgiler verilirken nasıl davranılıyor?” sorusuna verilen cevapta eve ve camiye göre 

okulda baskının daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Yine aynı örneklem grubuna baskı 

ve ceza uygulandığında bu durumun ibadetlere karşı ilgilerini nasıl etkileyeceği 

                                                 
109  Öztürk, a.g.m., s. 209-210.   
110  Cebeci, a.g.e., s. 123; Artır, Ferika, “Dini Bilgi Eksikliği Takıntıyı Artırıyor”, Ailem Dergisi, sy. 122, 

2005, ss. 18-20, s. 18. 
111  Cebeci, a.g.e., s. 125. 
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sorusuna %68 oranında öğrenci azaltacağı yönünde kanaat belirtmiştir112. Buradan 

çocukların baskı ve ceza ile ibadetlere yönelmek istemediği, böyle bir durumun 

kendilerini olumsuz etkileyeceği sonucu çıkartılabilir. 

Baskıcı cezalandırıcı ve korkutucu din eğitimi her çocukta obsesif kompulsif 

bozukluğa yol açmayabilir ancak bu tür bir eğitim özellikle bu bozukluğa eğilimli 

çocuklar için hastalığın ortaya çıkmasına zemin hazırlayıcı ya da var olan hastalığın 

belirtilerini artırıcı bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. 

D. Dini İnanç ve Yaşayışa Karşıt Bir Çevrede Bulunma 

Bazı vaka örneklerinden yola çıkarak, obsesif kompulsif bozukluğun 

psikodinamizması da göz önünde bulundurularak düşünüldüğünde gerek sonradan dini 

yaşantıyı benimsemiş kimselerin dine karşıt ya da ilgisiz eski çevreleriyle uyum 

problemleri sonucu gerekse dindar bireylerin ailede ve okulda aldıkları din eğitimi 

sonucunda öğrenilenlerin bir kısmının seküler ortamda uygulanamaması sonucunda 

ortaya çıkan ruhsal çatışmalar bu bozukluğu tetikleyici etkenler arasında sayılabilir. 

Sonradan dini yaşantıyı benimseyen kimseler bir yandan yeni edindikleri dini 

kimliklerinden taviz vermemeye bir yandan da onların bu durumunu kabullenemeyen 

yakın çevrelerine kendilerini kabul ettirmeye çalışırken bazı ruhsal çatışmalar 

yaşamakta ve duygusal açıdan da yıpranmaktadırlar. Yaşadıkları bu duygusal baskı ve 

ikilem sonucunda istemsiz olarak büyük bir istekle benimsedikleri dini değerlere karşı 

olumsuz bazı düşünceler zihinlerinde belirebilmekte ve nedenini bilmedikleri bu durum 

onları çok kaygılandırmakta ve üzmektedir113. 

Diğer yandan dindar bir çevrede yetişmiş dindar bireylerin dini uygulamalarını 

yerine getirirken karşılaştıkları zorluklar, çevrelerinin yadırgayıcı, hor görücü tutumları, 

aldıkları din eğitimiyle bağdaşmayan olay ve durumlarla karşılaşmaları onları ruhsal bir 

çatışmaya sürükleyebilmektedir. Araştırmacılar bazı din eğitimi kurumlarında öğrenim 

gören gençlerin topluma uyum sağlamada zorluk çektiklerine işaret etmektedir114. 

                                                 
112  Bilgili, a.g.e., s. 238-243. 
113  Bkz. Paksu, a.g.e., s. 50-56. 
114  Cebeci, Suat, “Din Eğitiminde Rehberlik ve Psikolojik Destek”, Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde 

Türkiyede Din Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu, Değişim Yay., İstanbul, 2002, s. 220; Bkz. Öztürk, 
a.g.m., s. 209-210; İman ile İlgili Konular, http://www.ihya.org/kitap/fetvalar.php, 25. 03. 2006; Artır, 
Ferika, “Gerçek Vakalarla Takıntı Hastalığı”, Ailem, sy. 122, 2005, ss.  11-13, s. 12.    
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Psikiyatrist Erol Göka bir vaka örneğinde 23 yaşında dini inançlarına uygun bir giyim 

tarzına izin verilmediği için tıp fakültesini dördüncü sınıfta terk etmiş olan bir hastada, 

obsesif düşüncelerinden dolayı ibadetlerini yapamamak şeklindeki yakınmaların 

görüldüğünü belirtmiştir115. Bu vakada hem dini inançlarla çelişen bir durum hem de 

karşı tarafın bunu dayatması söz konusudur. Burada bir yandan eğitim ve öğretimine 

devam etmek isteyen ama diğer yandan dini yaşantısından taviz vermek istemeyen 

kimsenin yaşadığı ikilem ve ruhsal açmaz görülmektedir. 

E. Dini Konulardaki Bilgi Eksikliği 

Dini bilgiler küçük yaşlardan itibaren sevdirilerek, korkutulmadan ve 

özümsetilerek öğretilirse, kişi ibadetlerini yaparken huzur içinde olmaktadır. Eğer dini 

hayat hakkındaki bilgiler eksikse ve sevdirilerek değil de korkutularak verilmişse, kişi 

dini hayatı yaşamaya başladıktan sonra bilgilerini artırma çabasına girişmektedir. Eğer 

sonradan dini yaşantı benimsenmişse ve bu duruma suçluluk duygusu da eşlik 

etmekteyse eksikleri telafi gayretiyle dini konuların uzmanı olsun olmasın herkesten bir 

şeyler öğrenme çabasına girişilmektedir. Bu çaba içinde eğer dini bilgilerin alınmaya 

çalışıldığı kimseler bu konuda ehil değillerse kulaktan dolma ve doğru olmayan bilgiler 

ön plana çıkmakta ve bunlar bireye fayda yerine zarar vermektedir. 

Bu kimseler bilhassa günah, ölüm ve sonrası, kıyamet gibi konulardan çok 

etkilenmekte, normal insanlara sorumluluk duygusu vermede ve dini hususlarda daha 

duyarlı olmalarında etkili olabilecek bu kavramlar dini konularda bilgi eksikliği olan 

hassas yapılı kimselerde olumsuz etkiler bırakabilmektedir. Bir psikoloğun belirttiği 

konuyla ilgili bir vaka örneğinde 30 yaşında bir genç yaşadıklarını şöyle anlatmıştır: 

Vaka 11 

Bir sohbette hoca ölüm ve sonrası hakkında konuştu. Temizlik konusunda dikkatsiz 
davrananların kabir azabı göreceklerine dair bir hadis-i şerif söyledi. O an içime bir korku 
geldi. Bu korku bir türlü içimden çıkmadı. Şimdi her an ölecekmişim gibi bir korku 
içindeyim. Ve günahlarımdan dolayı cezalandırılmaktan çok korkuyorum. Gusül abdesti 
alırken banyoda saatlerce kalıyorum. Abdest alırken tekrar tekrar abdest alıyorum116. 

                                                 
115  Göka, a.g.m., s. 149. 
116  Artır, Ferika, “Dini Bilgi Eksikliği Takıntıyı Artırıyor”, Ailem, s. 18. 
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Dini konularla ilgili mübalağalı anlatımlar, örneğin gusül abdesti ile ilgili “iğne 

ucu kadar kuru yer kalmaması” şeklindeki ifadelerin yanlış anlaşılması temizlikle ilgili 

obsesyonların ve kompulsiyonların artmasına sebep olmaktadır. Gusül abdestinde ve 

abdestte belli yerleri bir defa yıkamanın farz olduğu sünnet olan üç defa yıkamakla 

zaten kuru yer kalmayacağı belirtildiğinde böyle kişilerde rahatlama meydana 

gelmektedir117. 

Ayrıca talak konusu ile ilgili daha önce sözü edilen obsesyonlar dini bir 

konudaki bilgisizlik nedeniyle ortaya çıkmıştır. 

Yine itikadi konularla ilgili ya da Allah’a ve dini öğelere küfür şeklinde ortaya 

çıkan obsesyonlarda da zaman zaman hastalar dini bilgileri yetersiz olduğu için küfre 

düştükleri endişesine kapılmakta ve bu nedenle yaşadıkları yoğun üzüntü ve kaygı 

onların obsesyonlarını daha da artırmaktadır. 

VII. TEDAVİ 

Geleneksel psikoterapi dini alanda ortaya çıkan ve dindar bireylerin dini 

yaşantılarıyla iç içe geçmiş ruh sağlığı problemlerini çözmede yetersiz kalmaktadır. 

Seküler psikoterapinin teorisi ve uygulaması dini değerlere açıkça karşıt olmasa bile 

dini boyutu çoğunlukla göz ardı etmiştir118. Oysa dinin insan yaşamındaki etkileri son 

yıllarda artarak devam etmektedir. Bu nedenle dindar hastalarla ilgili olarak seküler 

psikoterapistlerin yarattığı boşluğu çeşitli kültür ve toplumlarda din adamları ya da 

ruhsal hastalıklarla ilgili bir şekilde halkın güvenini sağlamış dini otoriteler legal ya da 

illegal biçimde doldurmaya çalışmaktadırlar. Batıda misyoner rahiplerin gün geçtikçe 

daha fazla ilgilendikleri ruh sağlığında yeniden söz sahibi olmak istemeleri, özellikle 

Katoliklerde ilahiyat kolej ve fakültelerinin programlarında ruh sağlığı konularına yer 

vermeleri bu alanın din adamları için sadece ilmi bir merak olmaktan öteye gittiğini 

göstermektedir119.  

                                                 
117  Artır, a.g.m., s. 20; Bkz. Vesvese-Vehim, 

http://www.hayrettinkaraman.net/konular/ibadet/temizlik/vesvese, 05. 03. 2006; Vesvese, 
http://turkch/islam/sorular/vesvesecaresi.htm, 12. 04. 2006.   

118  Genia, Vicky, “Seküler Psikoterapistler ve Dindar Danışanlar: Mesleki Mülahazalar ve Öneriler”, çev. 
Üzeyir Ok, İslami Araştırmalar Dergisi, c. XII, sy. 1, 1999, ss. 78-83, s. 78; Göka, a.g.e., s. 151.  

119  Armaner, a.g.e., s. 8. 
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Batıda din adamlarının “Pastoral care” adı altında ruh sağlığı problemleriyle 

ilgilenmeleri çok eski dönemlere dayanmaktadır. 15. ve 16. yüzyıllarda yapılan yanlış 

uygulamaların yanında obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde modern yöntemlere 

çok yaklaşan uygulamalar da görülmektedir. Eleştirilere ve karşı koymalara rağmen 

“Pastoral care” akımı günümüzde de devam etmekte, pek çok kilise görevlisi 

hastanelerde kurulan özel çalışma merkezlerinde klinik eğitimi görmektedirler120. 

Türkiye’de ise dini danışmanlık genellikle dini ve bilimsel yöntemlerden uzak, 

ehil olmayan kimseler tarafından illegal bir biçimde yürütülmektedir. Bazı din 

adamlarının ruh sağlığı problemleri olan kimselere dini birtakım çareler önermeleri iyi 

niyet çerçevesinde değerlendirilebilecek ancak çoğunlukla bilimsel uzmanlık gerektiren 

yön eksik kaldığı için sonuç vermeyen gayretlerdir. 

Seküler psikoterapistlerin genellikle eğitimleri ve dini konulardaki bilgilerinin 

sınırlı olması ve organize bir dine bağlılığı reddetme yönündeki eğilimleri dindar 

hastaları zaman zaman dini danışmanlara yönlendirmektedir121. Oysa dindar hastaların 

dini yaşamlarıyla bağlantılı psikiyatrik sorunlarının, uygulanan tedaviye dirençlerinin ve 

terapistin karşı aktarımının tanınması için hastanın ve terapistin iç dünyasında dinin 

tuttuğu yerle ilgili bir farkındalık düzeyi gerekmektedir. Ayrıca dindar hastada gözlenen 

belirtilerin normal dini bir yaşayışın ürünü olan davranışlar mı yoksa dini bir kılığa 

bürünmüş psikopatolojik görünümler mi olduğunun anlaşılabilmesi de ancak dini 

fenomenolojinin bilinmesiyle mümkündür122. 

Dini obsesif kompulsif bozukluğun tedavisi ile ilgili yaklaşımlar da öncelikle 

hekimin dini bir önbilgisini ya da dini otoritelerle işbirliğini öngörmektedir123. Hastanın 

güvendiği bir dini otoriteden tedaviyi destekler nitelikte teşvik ve yardımın alınması 

tedaviyi olumlu yönde etkilemektedir124. 

Dini obsesyonları ve kompulsiyonları olanlara yapılacak psikiyatrik yardım 

konusunda Psikiyatrist Erol Göka,  uyulması gereken ilk ilkenin başta Tanrı’ya ve 

                                                 
120  Allport, Gordon W., Birey ve Dini, çev. Bilal Sambur, Elis Yay., Ankara, 2004, s. 102-103. 
121  Genia, a.g.m., s. 78. 
122  Göka, a.g.e., s. 152. 
123  Watkins, a.g.m., s. 2; Genia, a.g.m., s. 80-82. 
124  Watkins, a.g.m., s. 2; Ciarrocchi, a.g.e., s. 40-41.  
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dinsel figürlere yönelik olumsuz fikir ve imgelerin zihne sokulması şeklindeki 

obsesyonları olanlara olmak üzere, çok zor durumda olan bu hastalara, yaşadıkları bu 

durumun nedeninin henüz tam olarak bilinmeyen bir ruhsal rahatsızlığa bağlı olduğunu, 

bunlardan dini olarak sorumlu olmadıklarını anlatmak olduğunu belirtmektedir125. Daha 

sonra ise birinci bölümde obsesif kompulsif bozukluğun tedavisiyle ilgili 

yaklaşımlardan psikofarmakolojik, davranışçı veya psikodinamik tedaviler ya da 

bunların kombinasyonu uygulanmaktadır. 

Günah sayılan şeyleri düşünme ile ilgili obsesyonu olan hastaya bu şeyleri 

bilerek zihninde canlandırmasının salık verilmesi (alıştırma), ibadetlerini eksik yerine 

getirdiği veya yeterince mükemmel yapamadığı endişesiyle sürekli tekrarlayan hastaya, 

ibadetin eksik kaldığı düşüncesine rağmen tekrarlanmadan yerine getirilmesinin tavsiye 

edilmesi (tepki önlenmesi), hastalığın davranışçı tedavisinde uygulanan yöntemlerden 

bazılarıdır126.  

Dini konularda bilgili ve alanında ehil psikiyatristlerin tedavide dini alandan 

yararlanmaları da söz konusu olabilmektedir127. Psikiyatrist Malik Bedri tekrar tekrar 

namaz kılma kompulsiyonu olan ve uygulanan hiçbir tedaviye yanıt vermeyen bir 

hastasına namazlarını cemaatle kılmasını tavsiye etmiş, namazlarını bir imamın 

arkasında kılarsa namazından sorumlu olmayacağı ile ilgili dini kuralları ona 

anlatmıştır. Bu şekilde bir süre sonra hastanın tekrar kompulsiyonlarından kurtulduğu 

gözlemlenmiştir128. 

Dini içerikli ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde önerilenlerden biri de dini 

zihinsel düzenlemeye dayalı tedavidir. Bu tür rahatsızlıkları olan kimseler gerek kişilik 

yapıları, gerekse belirli yaşantılar ya da aldıkları eğitim sonucu Tanrının bağışlayıcı ve 

merhametli değil yargılayıcı ve reddedici yanlarını seçmeye yönelik nevrotik bir ihtiyaç 

duyarlar. Böyle  kimselerin gerekirse manevi bir rehberlik eşliğinde Tanrının bağışlayıcı 

yönünü tecrübe etmesi tedavinin seyrini olumlu yönde etkilemektedir129. Bilindiği gibi 

                                                 
125  Göka, a.g.e., s. 160. 
126  Watkins, a.g.m., s. 2; Saygılı, a.g.e., s. 36. 
127  Genia, a.g.m., s. 80-82; Göka, a.g.e., 161; Bedri, a.g.e., s. 73-80. 
128  Bedri, a.g.e., s. 77.  
129  Holm, a.g.e., s. 146-147; Adler, Alfred, İnsanı Tanıma Sanatı, çev. Kamuran Şipal, Say Yay., 6. 

Baskı, İstanbul, 1997, s. 292-293. 
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dini obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalar da Tanrının ibadetlerinde en küçük bir 

hatayı bile bağışlamayacağı yönündeki inançları nedeniyle ibadetlerini tekrar tekrar 

yapmakta, Tanrının cezalandırıcı yönüne yaptıkları vurgudan dolayı sürekli tevbe edip 

günah itirafında bulundukları halde kendilerini bağışlanmış hissetmemektedirler. Bu 

durumda olan hastalara içinde yetiştikleri duygusal ve zihinsel dini sistemi dikkate alan, 

dini terminolojiden haberdar olan uzmanlar tarafından hastaların obsesyonel birtakım 

inançlarını gidermeye yönelik dini zihinsel düzenlemeler yapılması gerekmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DİNİ OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUKLA İLGİLİ  

KÜLTÜRLER ARASI YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Psikiyatri yakın tarihinde din-obsesif kompulsif bozukluk ilişkisi ilgi çekici 

bulunmuş, bu ilişkiyi irdeleyen pek çok çalışma ortaya konmuştur. Konuyla ilgili 

yapılan çalışmalar ilk olarak Freud’un değindiği dini pratikler ve obsesif kompulsif 

davranışlar arasındaki ilişkinin araştırılması, dini olan ve olmayan obsesyonların 

karşılaştırılması, dindarlık ve obsesif kompulsif bozukluk ilişkisinin ele alınması, bu 

bozukluğun kültürel bağlamda ele alınması gibi çeşitli şekillerde yürütülmüştür. 

I. OBSESİF KOMPULSİF DAVRANIŞLAR VE DİNİ RİTÜELLER 

ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Freud’un sadece teorik çerçevede obsesif kompulsif davranışlar ile dini 

ritüeller arasında altlarında yatan psikolojik süreçler ve ortaya konuluş biçimi arasındaki 

güçlü benzerliklerden dolayı dini ritüellerin birer obsesif kompulsif davranış niteliği 

taşıdığını ifade ettiği makalesi obsesif kompulsif bozukluk-din ilişkisini ele alan ilk 

çalışmadır1. Freud nevrotik törenlerle dini törenlerdeki kutsal hareketler arasındaki 

benzerlikleri şöyle özetler: İhmali halinde ortaya çıkan vicdani rahatsızlık, kişinin diğer 

bütün eylemlerden tamamen tecrit edilmesi ve bu eylemlerin her ayrıntısına gösterilen 

aşırı dikkat2. Freud psikanalitik yönteminden yola çıkarak bunların gerisindeki duruma 

yani hem obsesif kompulsif davranışın hem de dini ritüellerin kaynağının aynılığına 

dikkat çeker. Ve buradan hareketle anlamsız gibi görünen saplantılı eylemlerin her 

                                                 
1  Freud, Sigmund, “Saplantılı Davranışlar ve Dini Ritüeller”,Freud, Dinin Kökenleri içinde, çev. Selçuk 

Budak , Ötüken Yay., 4. Baskı, Ankara, 1999, ss. 31-41. 
2  Freud, a.g.m., s. 33. 
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ayrıntısının kesinlikle anlamlı olduğunu kişiliğin önemli eğilimlerine (cinsel) hizmet 

ettiklerini söyler3. Hem obsesyonel eylemlerin hem de dini ritüellerin temelinde cinsel 

ve egoistçe eğilimleri hissetmekten veya bu tür eğilimlerden dolayı birtakım yasakları 

ihlal etmekten kaynaklanan bir suçluluk duygusu ve yine bu tür eğilimleri bastırma, 

dengeleme arzusu yatmaktadır. Freud’a göre saplantılı nevrotiklerin suçluluk 

duygusunun karşılığı, dindar insanlarda özünde sefil birer günahkar olduklarının 

itirafıdır.  Dolayısıyla bitmeyen bir çatışmayla içgüdünün baskısını dengelemek için 

sürekli olarak yeni ruhsal çabalara ihtiyaç vardır. Tören böylece bir savunma veya 

güvence eylemi, bir korunma önlemi olarak başlar4. Koruyucu önlemler kışkırtmaya 

karşı kısa sürede yetersiz kalmakta;  bunun üzerine kışkırtma yaratan ortamlardan uzak 

durma amacını güden yasaklar devreye girmektedir5. 

Freud obsesyonel eylemlerle dini uygulamalar arasındaki diğer bir benzerliğin 

ise her iki davranış türünün de ruhsal yapının savaş halindeki güçleri arasında bir 

uzlaşma meydana getirmesi olduğunu öne sürer. Bu nedenle bunlar engellenmesi 

amaçlanan hazzı da kısmen üretir ve bastıran güçler kadar bastırılan iç güdüye de 

hizmet ederler6. 

Ancak Freud dinin oluşumuna etki eden içgüdülerin nevrozu oluşturanlardan 

biraz daha farklı olduğunu belirtir. Dinin oluşumu da bazı içgüdüsel dürtülerin baskı 

altına alınmasına dayanıyor gibidir. Ancak bu içgüdüler nevrozlarda olduğu gibi sadece 

cinsel içgüdünün bileşeni değildir; cinsel bir bileşeni bulunsa da bunlar, bencilce ve 

toplumsal açıdan zararlı içgüdülerdir7. 

Başka bir benzerlik noktası olarak Freud  kompulsif eylemlerde görülen yer 

değiştirme mekanizmasının dini uygulamalarda da görüldüğünü, dini uygulamalardaki 

küçük törenlerin düzenli olarak temel şeylere dönüştüğünü ve altta yatan düşünceleri bir 

yana ittiğini, araç olanın amaç haline geldiğini söylemektedir8. 

                                                 
3  Freud, a.g.m., s. 34. 
4  Freud, a.g.m., s. 37-39. 
5  Freud, a.g.m., s. 38. 
6  Freud, a.g.m., s. 38. 
7  Freud, a.g.m., s. 39. 
8  Freud, a.g.m., s. 39-40. 
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Bütün bu benzerliklerden hareketle Freud obsesif kompulsif  nevrozunu, bir 

dinin oluşumunun patolojik karşılığı olarak değerlendirip bu nevrozu bireysel bir din, 

dini ise evrensel bir saplantı nevrozu olarak tanımlamaktadır9. Ona göre bazı saplantı 

nevrozları adeta kendilerine özgü karikatürize bir din izlenimi bırakır; dolayısıyla, bütün 

resmi dinlere genel özellikleriyle bir yumuşamadan geçmiş saplantı nevrozu diye 

bakılabilir. Ve yine Freud’a göre dindar kişiler için son derece tatsız bu karşılaştırma, 

her şeye rağmen ruh bilimsel bakımdan çok verimli sonuçlara yol açmıştır. Çünkü 

obsesif kompulsif nevroz üzerindeki araştırmalar sonucu psikanaliz, bu hastalıkta ne 

gibi güçlerin birbiriyle çatıştığını ve çatışmaların nasıl obsesyonel davranış 

seremonileriyle kendilerine bir dışavurum sağladığını gün ışığına çıkarmıştır10. 

Freud bu tür davranışlar arasında benzerlikler olduğu kadar farklılıklar 

olduğunu da kabul etmektedir. Bunlardan ilki nevrotik uygulamalardaki bireysel 

değişkenliğin aksine dini uygulamaların hep aynı şekilde icra edilmesidir (dua etme, 

doğuya dönme, vs.). Bir diğeri ise dini törenlerin ayrıntılarının tamamen anlamlı ve 

sembolik olmasına karşılık,  nevrotik törenin aptalca ve anlamsız gözükmesidir11. Freud 

daha sonra her ne kadar bu anlamsız gözüken davranışların altında derin anlamlar 

yattığını belirtse de bu davranışların anlamlılığı ancak bir hekim gözüyle hatta 

psikanalist bir hekim gözüyle bakıldığında ortaya çıkar. Kaldı ki burada kişinin kendisi 

hakkındaki algısı da önemlidir. Yani dini uygulamaları gerçekleştiren kişiler anlamlı 

birtakım eylemler yaptıklarını düşündükleri halde obsesif kompulsif nevrotikler 

davranışlarının anlamsızlığının farkındadırlar, hatta bunlardan kurtulmak 

istemektedirler. 

Kompulsif eylemlerle dini ritüellerde görünürdeki en bariz benzerlik her 

ikisinin de yapılışı hususunda gösterilen dikkat ve ihmali durumunda ortaya çıkan 

kaygıdır. Ancak Freud’un tespitlerinde göz ardı ettiği önemli bir husus vardır ki o da 

dini uygulamaları gerçekleştiren kişi yaptığı işten memnundur ve dolayısıyla bu konuda 

gösterdiği özen ve dikkat onu sıkıntıya sokmaz. Dini uygulamalar ve kompulsif 

                                                 
9  Freud, a.g.m., s. 40. 
10  Freud, Sigmund, Psikanaliz Nedir ve Beş Konferans, çev. Kamuran Şipal, Bozak Yay., İstanbul, 1975, 

s. 190. 
11  Freud, a.g.m., s. 33. 
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davranışların ihmali konusunda ortaya çıkan kaygı ise aslında her iki davranış türünde 

de farklı şekillerde ve farklı sebeplerden ortaya çıkmaktadır. Dini uygulama bir 

sorumluluk bilinciyle gerçekleştirilir ve bu bilinç kompulsif eylemlerdeki zorlanım ile 

aynı nitelikte değildir. Çünkü obsesif kompulsif bozuklukta kişi yaptığı davranışı neden 

yaptığını ve neden yapması gerektiğini bilmez; yapmadığında ise nedenini bilmediği bir 

kaygı yaşar. Halbuki dini uygulamayı yerine getirmeyen kişi sorumluluğunu yerine 

getirmemenin yarattığı vicdani bir rahatsızlık duyar. Yaşanan bu iki kaygı aynı nitelikte 

değildir. 

Hem saplantılı eylemlerin hem dini ritüellerin bazı içgüdüsel eğilimleri 

bastırma çabasından ortaya çıktığı konusuna gelince Freud’un bu görüşü onun Totem ve 

Tabu kitabında büyük ölçüde yer verdiği tarihsel antropoloji çalışmalarına ve klinik 

gözlemlerine dayanmaktadır. Freud’a göre ilkel dönemde totemizmin doğuşunun ve 

dolayısıyla ilk dini törenlerin, uygulamaların ortaya çıkışının iki temel sebebi vardı: 

Bunlar cinsel eğilimleri bastırma ve suçluluk duygusunu (babayı öldürmelerinden 

doğan) telafidir. 

Freud’un ilkel kabileler ve totemizmle ilgili verdiği bilgilerin doğruluğu bir 

yana orijin problemi dolayısıyla dinin ve dini uygulamanın kaynağı konusu günümüz 

bilim çevrelerinin çok fazla itibar etmediği bir husustur. Çünkü belki saplantılı 

davranışların nedenleri hastalar üzerinde yapılan analizlerle, klinik gözlemlerle ortaya 

konulabilir ancak dini ritüellerin nasıl ortaya çıktığı, kaynağının ne olduğu bilimsel 

yöntemlerle ortaya konulamaz. 

Ayrıca Freud’un dinin ve dini uygulamaların ortaya çıkmasına sebep olarak 

gördüğü suçluluk duygusu ile ilgili açıklamaları Hristiyanlığı dikkate alarak yaptığı 

görülmektedir. O bir dine inananların saplantılı davranışın tahakkümünde olanlar gibi 

kendilerini “zavallı günahkarlar” olarak gördüklerini belirtmektedir. Halbuki bu bütün 

dinlerde aynı derecede vurgulanan bir husus değildir. Freud burada belki günah ve onun 

karşılığı olan ceza konusunda saplantı oluşturanları ele alarak bunların tıpkı nevrotikler 

gibi dinin cezalandırıcı yönüne aşırı vurguda bulunan, sürekli kendilerinin günahkar 

olduğu hissine kapılan patolojik vakalar oluşturabileceklerini öne sürebilirdi. Oysa 

Freud yapmaları gerekeni yapan, yapmamaları gereken şeylerden de bilinçli olarak 
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kaçınan normal insanların durumu ile nevrotik saplantılar sonucu patolojik bir suçluluk 

duygusu sergileyen vakaları benzeştirerek teknik bir yanılgı ortaya koymaktadır12.  

Psikanalitik ekolün önemli temsilcilerinden C. G. Jung, bilinçdışının dini bir 

mahiyet arz ettiği ve kişinin bu yönünü görmezden geldiğinde bir kişilik bölünmesi 

yaşayacağını, hatta bu durumun kişileri nevroza sürükleyeceğini detaylandırdığı Din ve 

Psikoloji kitabında, nevrozların bastırılmış çocukluk cinselliğinden ya da güç 

isteminden başka bir şey olmadığı kuramının ancak bir kısmının doğru olduğunu 

belirtmekte13 ve herhangi bir nevrozun maneviyatın bozulması ile örtüştüğünü 

söylemektedir14. Görüldüğü gibi Jung, dinin nevroz olması bir yana kişilerin 

hayatlarında dinin olmayışını nevroz sebebi olarak görmektedir. 

E. Fromm da akıldışı diye ifade ettiği obsesyonel eylemlerle dini törenlerin bir 

tutulamayacağına dair şu açıklamayı yapmaktadır:      

Akılcı tören, akıldışı olandan, bireyin değerli olarak kabul ettiği 
eğilimlerini açıkça ortaya koymasıyla ayrılır. Akıldışı tören ise, 
istenmeyen bazı içgüdülerin bastırılmasına yönelik olan bir davranış 
biçimidir. Bu nedenle akılcı törende, sabit fikirler ya da zorlayıcı yaptırım 
öğeleri yoktur. Halbuki akıldışı tören, bunun yerine getirilmesi halinde, 
bastırılan içgüdülerin açığa çıkacağı korkusu ile doludur. Yani her türlü 
biçim hatasından korkulur. Akılcı törenlerin uygulanışları sırasındaki bir 
biçim yanlışı ise, hiçbir zaman böylesi sonuçlara yol açmaz. 

Oruçlar, dinsel yas ayinleri, konsantrasyon ve meditasyon 
çalışmaları da yine son derece bilinçli, hem de akılcı birer törensel biçim 
halini alabilirler. Bunların ardında, herhangi bir gizlenmiş duygu ya da 
düşünce aramak gereksizdir15. 

Yine Freud’la mektuplaşarak tartışan İsviçreli psikolog din adamı Oskar Pfister 

de obsesif kompulsif bozukluğun dinin icrasında görülebileceğini,  ama bunun din ile 

nevrozun aynı kaynaklı olduğuna delalet edemeyeceğini savunur. Ona göre obsesif 

kompulsif unsurlar alt seviyeden bazı dini şekilleri etkileyebilir, ama olgunlaşmış bir 

                                                 
12  Köse, Ali, Freud ve Din, İz Yay., İstanbul, 2000, s. 73. 
13  Jung, C. G., Din ve Psikoloji, çev. Cengiz Şişman, İnsan Yay., 2. Baskı, İstanbul, 1997, s. 69-70. 
14  Jung, a.g.e., s. 23. 
15  Fromm, Erich, Psikanaliz ve Din, çev. Aydın Arıtan, Arıtan Yay., İstanbul, 1996, s. 161-162. 
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din için bu söz konusu olamaz. Tarihsel olarak bakıldığında da dinin saplantılı davranış 

veya nevroza sebep olduğu görülmez16. 

Ayrıca dini uygulamalar gerçekleştirilme amaçları bakımından da obsesif 

kompulsif eylemlerden tamamen farklıdır. Dini uygulamalar Tanrı’ya yakınlık, ona 

kulluk ve şükran ifadesi gibi amaçlar güdebilir. Hatta dindar kişi içindeki kötü 

eğilimlerden birtakım dini ritüellerle ya da duayla korunmayı amaçlayabilir. Ancak 

obsesif kompulsif eylemlerde bu bilinçli hal ve belirli bir amaç yoktur. Freud’un 

ifadesiyle her ne kadar bu eylemler içgüdüsel kışkırtmalara karşı bir savunma, içsel 

çatışmaları dengeleme fonksiyonu görse de saplantılı nevrotik, saplantılı eylemleri 

sırasında böyle bir amaç gütmez. 

Bu tür davranışlardan beklentiler, bunların icrası  ve ortaya koydukları sonuçlar 

bakımından da iki davranış türü arasında bariz farklar vardır. Dini uygulamalarda 

obsesif kompulsif davranışlardan farklı olarak Tanrı’nın rızası, mükafatı  şeklindeki 

beklentiler ortaya çıkmaktadır. Ve bunların icrası esnasında bir coşku,  heyecan 

sonucunda da bir tatmin duygusu hissedilir. Dini uygulamaları yerine getiren kişi hiçbir 

zaman nevrotiklerde olduğu gibi iç huzursuzluğu ve hastalık duygusu yaşamaz. Belki 

bu konuda Freud’un hiç dikkate almadığı dindarın kendi kendisini algılaması da dikkate 

alınması gereken bir husustur. 

Daha sonraları Levis (1994) Freud’un bu görüşünü test etmek için Katolik bir 

örneklem grubu üzerinde yaptığı araştırmasında dini pratikler ve obsesif  kompulsif 

eylemler arasında ilişki bulamamıştır17. 

II. DİNDARLIK VE OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK ARASINDAKİ 

İLİŞKİ 

Maltby (1995) İngiltere ve ABD örnekleminden yetişkinler üzerinde kiliseye 

devam sıklıklarını dikkate alarak yaptığı çalışmasında her iki örneklemde de obsesyonel 

semptomlar ve kiliseye devam sıklığı arasında önemli bir ilişki bulamamıştır18. Ancak 

                                                 
16  Köse, a.g.e. s. 73-74. 
17  Levis, Christopher A., “Religiosity and Obsessionality The Relationship Between Freud’s Religious 

Practices”, The Journal of Psychology, vol. 128, no. 2, 1994, ss. 189-196. 
18  Levis, “Cleanliness is Next to Godliness a Further Look”, Journal of Beliefs and Volues, vol. 24, no. 

2, 2003, ss. 239-244, s. 240, nkl. Maltby, J., “Frequency of Churc Attendance and Obsessive Actions 
Among English and US Adults”, Journal of Psychology, vol. 129, 1995, ss. 599-600. 
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Maltby ‘in (1997) İngiltere’deki 178 üniversite öğrencisi üzerinde yaptığı araştırmada 

tüm örneklemde obsesyonel kişilik özellikleriyle, Hristiyanlığa karşı tutum ve dini 

püritenizm arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur19. Aynı 

araştırmacının 1999’da İngiltere, ABD ve kuzey İrlandalı yetişkinler üzerinde yaptığı 

çalışmasında ise bütün örneklemde obsesyonel semptomlar ile kiliseye devam sıklığı 

arasında istatistiksel olarak çok anlamlı olmayan bir ilişki bulunmuştur. Ancak 

örneklem kiliseye devam sıklığına göre ikiye ayrıldığında kiliseye haftada en az devam 

edenler obsesyonel semptom sonuçlarında diğerlerine göre çok daha yüksek 

çıkmışlardır20. Bu çalışmadaki kiliseye en az devam edenler ile geri kalan örneklem 

arasındaki bu fark dini obsesif kompulsif bozukluğu tetikleyici etkenler arasında 

belirtilen suçluluk ve günahkarlık duygusuyla ilişkili olabilir21. 

Yine Maltby’in (1999) İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti’ndeki yetişkinler 

üzerinde dini oryantasyon ölçeği, kiliseye devam sıklığı ve kişisel ibadetler ölçeği 

kullanılarak yapılan çalışmasında bütün örneklemde obsesyonel semptomlar ile dış 

güdümlülük (extrinsic) arasında anlamlı bir ilişki bulundu. Obsesyonel semptomlar, iç 

güdümlülük, kiliseye devam sıklığı, kişisel ibadet sıklığı arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamadı. Ancak iç güdümlülük ile obsesyonel kişilik özellikleri ve kişisel ibadetlerin 

sıklığı arasında anlamlı bir ilişki bulundu. Obsesyonel kişilik özellikleriyle dış 

güdümlülük ve kiliseye devam sıklığı arasında anlamlı bir ilişki görülmedi22. 

Lewis’in (2001) 48 Kuzey İrlandalı üniversite öğrencisi üzerinde yaptığı 

araştırmasında Hristiyanlığa karşı tutum ve obsesyonel semptomlar arasında anlamlı bir 

ilişki görülmedi23. 

Francis ve Jacson (2003) Kentucky Üniversitesinden 400 öğrenci üzerinde 

yaptıkları çalışmalarında Hristiyanlığa karşı tutum ile obsesyonel kişilik arasında bir 

ilişki bulamadılar24. 

                                                 
19  Levis, a.g.m., s. 240, nkl. Maltby, “Obsessional Personality Traits: The Assocation with Attitudes 

Toward Christianity and Religious Puritanism”, Journal of Psychology , vol. 131. 1997, ss. 675- 677. 
20  Levis, a.g.m., s. 240-241, nkl. Maltby, “Frequent and Regular Church Attendance as Religious Ritual: 

Further İnvestigation of The Relationship Between Public Aspects of Religiosity and Obsessional 
Symtoms”, Personality and İndividual Differences, vol. 27, 1999, ss. 119-123. 

21  Bkz. Tezin 50-52. sayfaları. 
22  Levis, a.g.m., s. 241, nkl. Maltby, “Personality Dimensions of Religious Orientation”, Journal of 

Psychology, vol. 133, 1999, ss. 631-640. 
23  Levis, a.g.m., s. 242. 
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Obsesyonel kişilik ve obsesyonel semptomlar ile dindarlık arasında bir ilişki 

olduğunu ya da olmadığını ortaya koyan çalışmalar öncelikle kendi bağlamlarında 

değerlendirilmelidir. Çünkü bu tür çalışmaların seçilen örneklem ve kullanılan ölçekler 

açısından çeşitli sınırlılıkları vardır. 

III. OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUKTA DİNİ OLAN VE OLMAYAN 

SEMPTOMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI 

Greenberg (2002) Kudüs’te 28 aşırı Ortodoks Yahudi üzerinde dini ve dini 

olmayan semptomların karşılaştırılması üzerine bir çalışma yapmıştır. Araştırmaya 

katılan hastalarda toplam 26 dini semptoma, 18 dini olmayan semptoma rastlanmıştır. 

19 hastada temel semptom dinidir. 9 hastada ise (hepsi aşırı Ortodoks olmasına rağmen) 

dini olmayan semptomlar ağırlıklıdır. Araştırma sonuçlarına göre 16 vakada dini ve dini 

olmayan semptomlar arasında çekilen sıkıntı, obsesif düşünce ve davranışlara direniş, 

obsesyonları ve kompulsiyonları mantık dışı bulma ve günlük olarak bunlara harcanan 

zaman arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir. Yardım araştırma 

konusunda ise dini semptomlar için dini otoritelere, dini olmayan semptomlar için ise 

psikologlara ve psikiyatristlere ağırlıklı olarak başvurulduğu tespit edilmiştir. Hastalara 

dindar olmalarıyla obsesif kompulsif bozuklukları arasında bir ilişki olduğunu düşünüp 

düşünmedikleri sorulduğunda 12 hastanın bir ilişki olduğunu, 11 hasta ise bir ilişki 

olmadığını düşündüğünü belirtmiştir. Araştırmada temel semptomlarının dini olmayan 

semptomlar olduğu belirtilen hastaların hepsi aşırı Ortodoks olarak doğmuşken temel 

semptomları dini semptomlar olan 7 hasta ise sonradan aşırı Ortodoks olmuşlardır. 

Araştırmacının ilginç bulup belirttiği bu durum dini obsesif kompulsif bozukluğun 

yaygın bir biçimde görüldüğü sonradan dini hayatı benimseyenler ile ilgili verilen 

örneklerle örtüşmektedir25. 

                                                                                                                                               
24  Levis, a.g.m., s. 242, nkl. Francis, L. J. - Jackson, C. J., “Eysenck’s Dimensional Model of Personality 

and Religion: Are Religious People more Neurotic?”, Mental Health Religion and Culture, vol. 6, 
2003, ss. 87-100. 

25   Bkz. Vaka 4., Vaka 5. 
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IV. DİNİ OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUĞU KÜLTÜREL BAĞLAMDA 

İNCELEYEN ARAŞTIRMALAR 

Obsesif kompulsif kompulsif bozukluğu kültürel bağlamda inceleyen 

araştırmacılardan biri olan Okasha daha önce Mısır’da psikiyatrik fenomenoloji üzerine 

yapılan çalışmaların semptematolojinin kültürel bir biçimde belirlendiğini ortaya 

koyduğunu belirtmiştir. Okasha’ya göre Mısır’da din ve gelenekler sadece klinikal 

duruma değil hastaların kendi rahatsızlıkları hakkındaki tutumlarına da rengini 

vermektedir. Okasha ve arkadaşlarının obsesif kompulsif bozukluk tanısı konmuş ve 

ayakta izlenilen 90 Mısırlı hasta üzerinde yaptıkları araştırmada dini obsesyonların 

bulaşma obsesyonları ile birlikte %60 ile en sık görülen obsesyonlar olduğu tespit 

edilmiştir. En yaygın kompulsiyonlar ise tekrarlanan ritüeller (%68) ve kontrol etme 

(%58) biçimlerinde ortaya çıkıp genellikle dini inançlarla ilgilidir.  

Okasha çalışmasında Mısır’da cinsel obsesyonların en sık kadınlar arasında 
görüldüğünün tespit edildiğini belirtmektedir. Bu durumu ise Mısırlı erkeklerin cinsel 
konularda hayatın bütün alanlarında geniş bir özgürlüğe sahip oldukları halde Mısırlı 
kadınlar için cinsel konuların hala yasaklanma, günah, kirlilik konuları olmasıyla 
açıklamaktadır.  Kadınların pek çok dini ve cinsel tabular tarafından kuşatılmasının 
onları bu konularla ilgili endişelere, kaygılara ve dolayısıyla obsesyonlara ve 
kompulsiyonlara sevk ettiğini belirtmektedir. 

Okasha Mısır’da dini obsesif kompulsif bozukluğun yaygınlığını nüfusun 
%90’ını oluşturan Müslümanların dini yapılarının son derece ritüelistik olmasına 
bağlamaktadır. Müslümanların günde beş vakit namaz ibadetinden önce ritüelistik bir 
temizleme olan abdest ibadetiyle vücutlarının belirli bölgelerini belirli sayılarda 
yıkamalarının gerekliliği, üstelik abdestin vücuttan çıkan her türlü salgı, hatta bazı İslam 
mezheplerine göre karşı cinsten birine temasla bozulması, ibadetlerin belli zamanlarda 
belli ibarelerin ve Kuran’dan surelerin okunmasıyla belirli bir düzende yerine 
getirilmesi, yazara göre İslamın ritüelistik yanını gösteren özelliklerden bazılarıdır. 
Yazar ibadetlerin belli sayılarla yerine getirilmelerinin ve onların sözlü içeriğinin aşırı 
titizlenmeye, kontrol etmeye ve tekrar etmeye neden olabileceğini, ritüelistik 
temizlenme işlemlerinin ise dini temizlenme ile ilgili obsesyonlara ve kompulsiyonlara 
kaynaklık edebileceğini ifade etmektedir. 
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Okasha aynı çalışmasında Mısır nüfusunun yaklaşık %10’unu oluşturan 
Hristiyanlarda görülen semptomların da ağırlıklı olarak dini ve cinsel konularla ilgili 
olduğunu ancak Hristiyanların, dini kompulsiyonlar bakımından ritüellerin daha sık 
görüldüğü Müslümanlardan ayrıldığını ifade etmekte ve bunu da Hristiyan öğretisi ile 
ritüelistik İslam öğretisi arasındaki farka bağlamaktadır. 

Okasha sonuç olarak kültürel ve dini faktörlerin obsesif kompulsif bozukluğun 

içeriğinin belirlenmesinde etkin rol oynadığına dikkat çekmektedir26. 

Bahreyn’de yapılan bir çalışmada da obsesif kommpulsif bozukluk tanısı 

konulmuş bir grup hastada dini semptomların yaygınlığının %40 ile birinci sırada 

olduğu ortaya konmuştur. Araştırmayı yapanlar bu durumun katı, kuralcı dini anlayışa 

sahip toplum yapısından kaynaklandığını belirtmektedirler. Araştırmada cinsel 

obsesyonların yaygınlığının (%32) sebebinin Bahreyn toplum yapısında cinsellik ve 

dinin güçlü sosyal tabular olmasıyla anlaşılabileceği belirtilmektedir. Araştırma 

sonuçlarına göre temizlenme ritüellerine kadınlarda daha fazla rastlanmıştır. Yazarlar 

Okasha’nın çalışmasında olduğu gibi kompulsif davranışların İslamın ritüelistik 

ibadetleri olan abdest, gusül abdesti gibi ibadetlerde yoğunlaştığını ifade etmektedirler. 

Yazarlara göre bu bozukluğa eğilimli kişiler taharet ve ibadetler konusunu temizlenme 

ve kontrol etme ritüellerini ifade alanı olarak kullanmaktadırlar27. 

Suudi Arabistan’ın doğusunda yapılan bir çalışmada Suudi Arabistan 

kültürünün obsesif kompulsif bozukluğun fenomenolojisi üzerinde önemli bir etkiye 

sahip olduğu, dolayısıyla görülen obsesyonların ve kompulsiyonların yaygın bir 

biçimde (%50) dini ibadetlerle ve temizlenme ritüelleriyle ilgili olduğu ortaya 

konulmuştur. Bu çalışmada ibadetler ve onlarla ilişkili temizlenme ritüellerinin 

Müslümanların en yaygın dini aktiviteleri olduğu ve bunları gereği gibi yerine 

getirememe konusunda duyulan endişenin obsesif eğilimli kişileri şüphelere ve tekrar 

kompulsiyonlarına sevk ettiği ifade edilmektedir28. 

                                                 
26  Bkz. Okasha, Ahmet, “OCD in Egyptian Adolescents: The Effect of Culture and Religion”, 

Psychiatric Times, Special Edition, 2004, ss. 21-22. 
27  Shooka, A. - Al-haddad, M. K. - Raees, A., “OCD in Bahrain A Phenomenological Profile”, The 

International Journal of Social Psychiatry, vol. 44, no. 2, 1998, ss. 147-154. 
28  Mahgoub, Osama M. - Abdel-Hafeiz, Hassan B., “Pattern of Obsessive Compulsive Disorder in 

Eastern Suidia Arabia”, British Journal of Psychiatry, vol. 158, 1991, ss. 840-842.  
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V. TÜRKİYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Türkiye’de obsesif kompulsif bozukluğun fenomenolojisini ortaya koyan 

çalışmalar bulunmakla birlikte dünyadaki ilgili literatürle karşılaştırıldığında yetersiz 

sayılmaktadır. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bu bozukluğun kliniğini, türlerini, 

görüngüsel özelliklerini ortaya koyan çalışmalar klinikal ölçümlerle ve gözlemlerle 

birlikte yürütülmüştür. Yapılan bu çalışmalarda obsesyon ve kompulsiyon türleri 

içerisinde dini olanların yaygınlığı yüzde olarak belirtilmiş ancak bunlar arasında dini 

obsesif kompulsif bozukluğu başlı başına konu alan, daha önce belirtilen dini obsesyon 

ve kompulsiyon türlerinin görülme oranlarını istatiksel bir biçimde ortaya koyan bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. 

Bununla birlikte Ankara’da Hacettepe hastanesi psikiyatri kliniğinde 1995 

yılında altı aylık bir süre içerisinde obsesif kompulsif bozukluk tanısı konmuş, ayakta 

izlenen 45 hasta üzerinde bu bozukluğun dini boyutunu ele alan ve bu bağlamda 

dindarlık-obsesif kompulsif bozukluk ilişkisini inceleyen bir çalışma yapılmıştır. 

Araştırmada Türkiye’ye uyarlanmış biçimiyle Yale-Brown obsesif kompulsif ölçeği ve 

Yale-Brown Obsesif Kompulsif Kontrol Listesi, Maudsley Obsesif Kompulsif 

Envanteri, 17 maddeli Hamilton Depresyon Ölçeği ve bu çalışma için geliştirilmiş Dini 

Pratik İndeksi kullanılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre hastaların %42’sinde dini obsesyonlara 

rastlanmıştır. Araştırmada örneklemin hepsinin Müslüman olduğu ve İslam dini de dini 

ibadetleri yerine getirebilmek için gerekli olan ritüelistik temizlenme ibadetlerini, dini 

kurallarla belirlenmiş, belli bir düzende ve sayıda yapılan ibadetleri içerdiği için 

hastalarda dini konularla ilgili kirlilik obsesyonlarına ve yine dini pratiklerle ilgili 

temizlenme, kontrol etme ve sayma kompulsiyonlarına rastlandığı ifade edilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre dini obsesyonlu hastaların diğerlerinden daha genç olması 

dışında cinsiyet, eğitim düzeyi, evlilik durumu, sosyo-ekonomik düzey, kırsal ya da 

kentsel alanda yaşama konularında dini obsesyonlu grup ile dini olmayan obsesyonlara 

sahip grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Yine görülme 

sıklıklarındaki farklılıklara rağmen bu çalışmada dini obsesyonlar diğer obsesyon 

türleriyle karşılaştırıldığında çokluklarında da benzerlik görülmüştür. Ancak dini 
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obsesyonlu grupta dini obsesyonlu olmayan gruba göre daha fazla obsesyon türü tespit 

edilmiştir. Kompulsiyonlarda ise böyle bir durum görülmemiştir. Bu bozukluğun ailevi 

geçmişi ile ilgili olarak ise (%41) her iki grup da birbirine benzer bulunmuştur. Yine 

araştırma sonuçlarında Hamilton Depresyon Ölçeğine göre de her iki grup arasında 

anlamlı bir fark görülmemiştir. 

Yazarlar kirlenmeye karşı temizlenme ritüellerinin İslami pratiklerde çok yer 

aldığını, dinen temiz olma durumunun temizlenme işleminin tekrarını gerektirebilecek 

belirli hallerde kolaylıkla bozulabildiğini, bu nedenle İslami ritüellerin obsesif 

kompulsif bozukluğu olan hastaların kirlilik ve temizlenme obsesyonlarına ve tekrar 

kompulsiyonlarına bir ifade ortamı olduğuna dikkat çekmektedir. 

Tek ve Uluğ araştırma sonuçlarında dindarlık ve obsesif kompulsif bozukluğun 

klinik özellikleri arasında bir ilişki bulunamadığını belirtmişlerdir. Bu noktada din, 

obsesif kompulsif bozuklukta belirleyici bir etken olmaktan çok bu bozukluğun 

kendisini gösterdiği bir alan olmaktadır29. 

Araştırmacıların kullandıkları Dini Pratik İndeksinin toplumda test edilmeden 
örnekleme uygulanması ve araştırmada kontrol grubunun olmaması eleştiri konusu 
edilebilir. 

Daha önce belirtildiği gibi bu çalışma dışında yapılan çalışmalarda dini obsesif 
kompulsif bozukluk başlı başına işlenmemiş ancak dini obsesyonların ve 
kompulsiyonların görülme sıklıkları belirtilmiştir. Bu çalışmalardan bazıları şu şekilde 
sıralanabilir: 

İzmir’de Gülseren ve arkadaşlarının İzmir Atatürk Devlet Hastanesi Psikiyatri 
Polikliniğine başvuran ve obsesif kompulsif bozukluk tanısı konan 45 hasta üzerinde 
kompulsiyonların biçim ve içerikleri üzerine yaptıkları bir çalışmada dini 
kompulsiyonlar dokunma, ibadet etme ve sayma gibi eylemleri içeren bazı özgün 
etkinlikler başlığı altında incelenmiştir ve bu etkinliklerin hastaların %17’sinde 
görüldüğü gözlemlenmiştir30. Aynı yazarların 1997’de yayınlanan bir çalışmasında yine 

                                                 
29  Tek, Cenk - Uluğ, Berna, “Religiosity and Religious Obsessions in Obsessive-Compulsive Disorder”, 

Psychiatry Research, vol. 104, no. 2, 2001, ss. 99-108. 
30  Gülseren L., v.dğr., “Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanısı Konmuş Bir Grup Hastada 

Kompulsiyonların Biçim ve İçerikleri Kesitsel Bir Sınıflandırma Çalışması”, Türk Psikiyatri Dergisi, 
c. VI, sy. 1, 1995, ss. 35-40. 
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İzmir Devlet hastanesinde 45 obsesif kompulsif hastada dini obsesyonların görülme 
sıklığı %11’dir31. 

Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniğine başvuran 96 obsesif 

kompulsif hasta üzerinde fenomenolojik ve sosyodemografik özelliklerin belirlenmesi 

amacıyla yapılan çalışmada dini obsesyonlar kadınların %37.5’inde erkeklerin ise 

%16.7’sinde örneklemin tamamında ise %32 oranında bulunmuştur32. 

Sayar ve arkadaşlarının İstanbul’da Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi psikiyatri 

polikliniğine başvuran ve obsesif kompulsif bozukluk tanısı konmuş 40 hasta üzerinde 

yaptıkları araştırmalarında dini obsesyonların oranı %17’dir. Dua etme biçimindeki dini 

kompulsiyonların oranı ise %5’tir33. 

Bir başka çalışma da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğine 

başvuran 42 obsesif kompulsif hasta üzerinde yapılmıştır. Bu çalışma sonuçlarına göre 

ise araştırmaya katılan hastaların %33’ünde dini obsesyonlara rastlanmıştır34. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp fakültesi Psikiyatri Polikliniğine başvuran ve 

obsesif kompulsif bozukluk tanısı konmuş 47 hasta üzerinde yapılan çalışmada ise dini 

obsesyonların yaygınlığı kadınlarda %29.6, erkeklerde %35’tir. Tüm örneklemde ise 

%32’dir35. 

Son olarak da  psikososyal ve kültürel koşulların çeşitli yönlerden birbirine zıt 

olduğu düşünülen Türkiye’nin doğusundaki bir il olan Elazığ’da ve Fransa’da Paris’te 

obsesif kompulsif hastalarının sosyodemografik, klinik ve görüngüsel özelliklerinin 

karşılaştırıldığı bir çalışmada dini obsesyonlar kadınların %18’inde, erkeklerin ise 

%50’sinde görülmektedir. Örneklemin tamamının ise %26.4’ünde görülmüştür. Dini 

kompulsiyonlardan dua etme ise kadınların %18’inde erkeklerin ise %30’unda 

                                                 
31  Tek - Uluğ, a.g.m., s. 100. 
32  Demet, M., v.dğr., “Obsesif Kompulsif Bozuklukta Sosyodemografik Özellikler ve Fenomenoloji”, 

Anadolu Psikiyatri Dergisi, sy. 6, 2005, ss. 133-144.  
33  Sayar, Kemal - Kaya Uğurad, Işıl - Acar, Burçin, “Obsesif Kompulsif Bozuklukta Fenomenoloji”, 

Klinik Psikofarmakoloji, sy. 9, 1999, ss. 142-147. 
34  Aslan, Halime - Ünal, Mehmet - Alparslan, Nazan, “Ayaktan İzlenen Obsesif Kompulsif Bozukluk 

Olgularında Psikososyal Özellikler”, Nöropsikiyatri Arşivi, c. III, sy. 33, 1996, ss. 169-176. 
35  Arık, Ali C. - Özkan, Aysen, “Obsesif Kompulsif Bozuklukta Cinsiyete Bağlı Farklılıklar”, II. 

Anksiyete Bozuklukları Sempozyumu, ed. Orhan Doğan, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Yay., 
Sivas, 1993, s. 156. 
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bulunmuştur. Fransız hastalarda ise dini obsesyonlara kadınlarda rastlanmamış 

erkeklerde ise %7.7 oranında görülmüştür. Dini kompulsiyonlara ise rastlanmamıştır36. 

Tablo 1. Obsesyon Türlerinin Farklı Kültürlerdeki Yaygınlığı37 

 
Kirlenme Saldırganlık Dini  Cinsel Simetri  

ABD (Rasmussen; Eisen, 1992) 50 31 10 24 32 

ABD (Mataix v.dğr., 1999) 59 76 27 19 45 

ABD (Holzer v.dğr., 1994) 62 77 26 23 67 

İngiltere (Davson, 1977) 54 32 5 2 - 

İsrail (Greenberg, 1984) 40 20 50 10 10 

Bahreyn (Shooka v.dğr., 1998) 38 8 40 32 - 

Mısır (Okasha v.dğr., 1994) 60 41 60 47 53 
Suudi Arabistan (Mahgoub; Abdel-hafeiz, 
1991) 41 21 50 6 - 

Hindistan (Akhtar v.dğr., 1975) 46 29 11 10 10 

Singapur (Chia, 1996) 35 16 7 10 11 

Tablo 2. Obsesyon Türlerinin Türkiye’nin Farklı Bölgelerindeki Yaygınlığı 

 
Kirlenme Saldırganlık Dini  Cinsel Simetri  

Ankara (Tek ve Uluğ, 1995) 78 84 42 31 51 

İzmir (Eğrilmez v.dğr.,1997) 53 4 11 13 - 

Manisa (Demet v.dğr., 2005) 58 74 32 - 54 

İstanbul (Sayar v.dğr., 1999) 45 20 17 22 - 

Adana (Aslan v.dğr., 1996) 62 45 33 26 33 

Samsun (Arık ve Özkan, 1993)  38          - 32 17 - 

Elazığ ( Tezcan v.dğr., 1997)  53 23 26 16 - 

 

                                                 
36  Tezcan, Ertan - Millet, Bruna - Kuloğlu, Murat, “Türkiye’de ve Fransa’da Obsesif Kompulsif 

Bozukluk Tanısı Alan Hastaların Sosyodemografik, Klinik ve Görüngüsel Özelliklerinin 
Karşılaştırılması”, Klinik Psikiyatri, sy. 1, 1998, ss. 35-41. 

37  Tablo 1. Tek ve Uluğ’un adı geçen makalesinden tercüme edilmiştir.  
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SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Dini görünümlü psikopatolojik rahatsızlıklarda hastalığın muhtevasının 

inanılan dinden alındığı ancak rahatsızlığın ortaya çıkmasında bireysel ve toplumsal 

dinamiklerin etkili olduğu görülmektedir. Bireysel psikodinamikler belirtilerin ortaya 

çıkmasını etkilerken bunların gerisinde benliğin tümünü etkileyen faktörler vardır. Din 

de bunlardan biridir. Kişinin dindarlığı bir yandan benliğin oluşumunu etkilerken ona 

belirli özellikler, karakteristik bir yapı verirken bir yandan da sahip olunan kişilik 

yapısından etkilenmektedir. Dindarlık benliğin sunduğu pencereden dini olanın 

algılanması, anlaşılması, benlikle dini olanın bütünleşmesidir. Bu durumda ruhsal 

yapıdaki dengesizliklerin, çatışmaların dini anlayışa ve yaşayışa yansıması 

kaçınılmazdır. 

Dini obsesif kompulsif bozukluk ruhsal yapıdaki anormalliklerin dini tutum ve 

davranışa yansıtıldığı dini içerikli rahatsızlıklardan biridir. Fizyolojik, psikodinamik ve 

psikososyal pek çok faktörün etkisiyle ortaya çıkan obsesif kompulsif bozukluğun 

içerisine bir de din faktörünün girmesi bu bozukluğun daha da karmaşık bir hal 

almasına neden olmuştur. 

Psikiyatristlerin dini boyutu, dini otoritelerin psikiyatrik boyutu göz ardı eden 

yaklaşımları bu bozukluğu açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Son yıllarda özellikle 

batıda dini danışmanlık kurumunun yaygınlaşmasıyla ve psikiyatristlerin dini 

danışmanlarla işbirliği içinde olmasıyla bu tür dini muhtevalı hastalıkların tedavisinde 

daha iyi sonuçlar alınabilmektedir. 

Dini obsesyonlar biçim ve içerik olarak incelendiğinde hastanın dindarca 

tutumuna taban tabana zıt bir görüntü arz etmektedir. Hasta dini alana yönelip ibadet ve 

dualarını sıklaştırdıkça dini obsesyonlar etkisini artırarak benliğe daha sıklıkla hücum 
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etmektedir. Bu nokta ruhtaki bir denge mekanizmasına işaret etmektedir. Bu 

bozukluğun psikodinamizması işlenirken yer verilen savunma mekanizmalarından 

bastırmanın doğal, insani ihtiyaçların bile göz ardı edilecek biçimde yapılması ve karşıt 

tepki geliştirme mekanizmalarının ruhsal yapıdan gelen ve dini anlayışa ters bulunan 

eğilimlere, düşüncelere karşı aşırı bir biçimde kullanılması sonucu ruhsal yapıdaki 

denge bozulmakta, sonuçta kişi aşırı dindarca tutumuna zıt görüntüler ve düşüncelerle 

karşı karşıya kalmaktadır. 

Dini kompulsiyonlarda özellikle tekrar biçiminde olanlarda görünürdeki 

mükemmeliyetçiliğin altında hastaların kendine güven eksikliği göze çarpmaktadır. Bir 

ibadet tekrar tekrar yapıldığı, temizlenme ritüeli defalarca gerçekleştirildiği halde 

hastanın bunları tam olarak yerine getiremediği düşüncesinden kurtulamaması bu 

kişilerin benlik saygılarının düşük olduğunun göstergesidir. 

Dini ritüellerin ağırlık kazandığı dinlere mensup hastalarda obsesyonlarla 

birlikte kompulsiyonlara da sıklıkla rastlanırken dini ritüellerin sınırlı olduğu dinlere 

bağlı olan hastalarda dini kompulsiyonlar daha az görülmektedir. Hristiyanlıktaki 

ritüellerin az olduğu dini yapıya karşın İslam’da ve Yahudilikteki inananların günlük 

hayatının bütün alanlarını kaplayan ritüelistik dini yapı dini kompulsiyonlar için ifade 

alanı olmaktadır. 

Din ile obsesif kompulsif bozukluk ilişkisi bilim çevrelerinde ilginç bulunmuş 

ve incelenmiştir. Obsesif kompulsif davranışlarla dini ritüellerin bir olduğunu, aynı 

ruhsal çatışmaların ürünü olduğunu iddia eden Freud’un bu görüşü yapılan 

araştırmalarla doğrulanmamıştır. Obsesif kompulsif bozukluk ve dindarlık ilişkisi ile 

ilgili çalışmalar ise farklı sonuçlar vermekle birlikte Türkiye’de yapılan bir çalışma bu 

bozuklukla dindarlık arasında bir ilişki olmadığını ortaya koymuştur. Din ve obsesif 

kompulsif bozukluk ilişkisinin belirlenmesinde gelinen son nokta dinin bu bozukluğa 

neden teşkil etmeyip yalnızca bu bozukluğun kendisini gösterdiği alanlardan biri 

olmasıdır. 

 Türkiye’nin sosyodemografik özellikleri farklı bölgelerinde yapılacak 

çalışmaların farklı sonuçlar vereceği varsayımına rağmen batıdaki iki il olan İzmir ve 

İstanbul’daki düşük oranlar dışında genel olarak dini obsesyonların görülme oranları 
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birbirine yakındır. Dini yaşantının dini kavramlara verilen önemin ve dolayısıyla dini 

kaygıların fazla olduğu Anadolu şehirlerinde dini obsesif kompulsif bozukluğun yaygın 

olarak görüldüğü gözlenmiştir. Ancak sosyal baskının yoğun olduğu, Türkiye’nin diğer 

yerlerine göre toplumsal kuralların daha sert uygulandığı ve buna bağlı olarak daha katı 

ve tutucu bir dini anlayışın var olduğu düşünülen Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da dini 

obsesyonların görülme sıklığı diğer bölgelerden çok farklı değildir. Bunda bazı dindar 

hastaların hastalıklarından utanıp sorunlarıyla kendi kendilerine başa çıkmaya 

çalışmalarnın, seküler psikiyatristlere ve psikologlara güvenmeyip dini otoritelere 

yönelmelerinin de etkili olabileceği düşünülmektedir. 

Orta Anadoluda yer alan ve nispeten Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında 

kalmasıyla sosyodemografik özellikler olarak da Türkiye’nin geneliyle ilgili daha fazla 

fikir vereceği düşünülen Ankara’da dini obsesyonların görülme sıklığı Türkiye 

ortalamasının üstünde bulunmuştur. Dini yaşantının yoğun olduğu bilinen Orta Anadolu 

kentlerinden biri olan Ankara’da dini obsesyonların yaygınlığının sebebi ile ilgili daha 

fazla yorum yapılabilmesi için çok yönlü çalışmaların yapılması gereklidir. 

Türkiye’de yapılan bu çalışmalarda dini obsesyonların bulunmasına karşın dini 

kompulsiyonların yaygınlığının az olması ya da kompulsiyon türleri içerisinde 

belirtilmemiş olmaları tekrar tekrar abdest ve gusül alma, ibadetleri ve birtakım dini 

uygulamaları tekrar tekrar yerine getirme gibi dini kompulsiyonların temizlenme ve 

tekrar kompulsiyonlarının içerisine dahil edilmiş olabileceğini düşündürmektedir. 

Dolayısıyla dini kompulsiyonların farklı İslam ülkelerinde çok yaygın olmasına karşılık 

Türkiye’de çok yaygın görülmemesinin sebebi yapılan bu tasnif hatası olabilir. Bütün 

bunların anlaşılabilmesi için dini obsesyonların ve kompulsiyonların türlerine göre 

ayrıldığı ve içeriklerinin belirlendiği bir dini obsesif kompulsif bozukluk ölçeğinin 

oluşturulması gerekmektedir. 

Din eğitiminde benimsenen tutumun obsesif kompulsif bozukluğu tetiklemesi 

ile ilgili birkaç uzman görüşünden ve bazı vaka örneklerinden oluşan görüşün 

desteklenmesi için de farklı din eğitimi kurumlarında ve yine Türkiye’nin çeşitli 

bölgelerinde alan araştırmalarının yapılması gereklidir. Ayrıca Türkiye’de dini 

obsesyon ve kompulsiyon türlerinin çeşitli dini anlayış ve kültürlere sahip 
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bölgelerindeki farklı görüngüsel özeliklerinin, tedavi araştırmadaki yönelimlerinin, 

hastaların bu bozukluklarını nasıl değerlendirdiklerinin anlaşılabilmesi ve 

karşılaştırılabilmesi için Türkiye’nin farklı bölgelerinde kapsamlı klinikal çalışmaların 

yapılması gerekmektedir. 

Türkiye’de yapılan bu çalışmalara göre dini obsesif kompulsif bozukluğun 

yaygınlığının aynı dini inançların paylaşıldığı Mısır, Suudi Arabistan gibi ülkelerden 

daha az olmasında, Türkiye’de dini yaşantının ve dini kavramların bireylerin hayatlarını 

etkilemesinin bu ülkelerden farklı düzeylerde olmasının ve dini anlayış, yorumlayış ve 

mezhep farklarının etkili olabileceği düşünülmektedir.   

Dini obsesif kompulsif bozuklukta belirli zihinsel süreçler dikkat çekmektedir. 

Bu kişilerde genel bir günahkarlık hissi, affa layık olmadığı düşüncesi, Tanrının 

yargılayıcı sert bir hakim olarak algılanması ve bu şekilde dini görevler yerine 

getirilirken en küçük bir hataya bile tahammül edememe ve dini yasaklardan kaçınırken 

aşırıya gitme, din tarafından günah sayılmayan şeylerde bile günah bulma 

gözlemlenmektedir. 

Bu şekilde bir zihinsel yapının ve dini anlayışın sadece kişilik yapısından 

kaynaklandığını öne sürmek mümkün değildir. Böyle bir ruhsal yapının oluşmasında 

kuşkusuz içinde yetişilen dini çevrenin, belirli yaşantıların, ailede ve okullarda alınan 

din eğitiminin ve içinde yaşanılan sosyal çevrede bireyin dini kimliğine yaklaşımların 

etkisi vardır. Sayılan bu faktörler başlı başına obsesif kompulsif bozukluğu meydana 

getiren sebepler olmasa da bu bozukluğa gerek genetik olarak gerekse kişilik özellikleri 

nedeniyle eğilimli olan kimselerde hastalığı tetikleyici ve dini alana kaydırıcı bir etkide 

bulunmaktadır. 

Dinin otorite aracı olarak kullanıldığı, dini bilgilerin yaşa uygun olup 

olmadığına bakılmaksızın zorlanarak verildiği aile ortamları; baskıcı, katı, suçlayıcı 

şekilci eğitimcilerin bulunduğu ve duyguları ifadeye olanak tanımayan bir ortamda 

yapılan din eğitimi dini obsesif kompulsif bozukluğa zemin hazırlamaktadır. 

Obsesif kompulsif bozukluğun psikolojik temelleri ilk çocukluk yıllarına 

dayandırılmaktadır. Başta psikanalitik yaklaşıma sahip olanlar olmak üzere pek çok 
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uzman bu bozukluğu anal döneme gerileme olarak açıklamaktadırlar. Bu nedenle 

ailelerin bu dönemde verilen tuvalet eğitimi konusunda dikkatli olmaları; katı, 

cezalandırıcı tuvalet eğitiminden kaçınmaları, çocuklarına bu dönemde de sevgi ve 

anlayışla yaklaşmaları gerekmektedir. Yine çocukların sağlıklı vicdan gelişiminin 

sağlanması için çocukta sürekli suçluluk hissini oluşturacak tutum ve davranışlardan 

uzak durulması gerekmektedir. Yaptıklarından dolayı sürekli olumsuz bir şekilde 

eleştirilmesi, her zaman en mükemmele zorlanması çocukta kendine güven eksikliğine 

yol açacağından ve bu şekilde obsesif kompulsif bozukluğa uygun ortam 

hazırlanacağından ailelerin bu tür yaklaşımlardan uzak durması gerekmektedir. 

 Dini alanda ortaya çıkan obsesif kompulsif bozukluğun psikososyal nedenleri 

arasında ailede ve çeşitli eğitim kurumlarında verilen din eğitimi de yer almaktadır. Bu 

nedenle dini konular çocuklar üzerinde otorite aracı olarak kullanılmamalı, din eğitimi 

verilirken çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak yaşa uygun bilgiler 

verilmeli, özellikle küçük yaşlarda günah, ceza, cehennem gibi dini korku öğelerine 

fazla vurgu yapılmamalı, bunun yerine çocuğun zihninde merhametli, kullarını seven 

koruyan bir Tanrı tasavvurunun oluşması sağlanmalıdır.  

Ergenlik çağı ruhsal çatışmaların yoğun olduğu, kimlik arayışının başladığı, 

aynı zamanda dine yönelmenin ve dini görevleri titizlikle yerine getirme çabasının sıkça 

gözlendiği bir dönemdir. Duygusal hassasiyetlerin fazla olduğu bu dönemde gençlere 

dini sorumlulukları öğretilirken zorlayıcı ve cezalandırıcı bir tutum benimsenmemeli, 

dince haram ve günah sayılan hususlar anlatılırken abartıdan uzak durulmalıdır. 

Suçluluk ve günahkarlık hislerini aşırı olarak harekete geçirecek biçimde verilen din 

eğitimi gençlerin hem dini gelişimini hem de kişilik gelişimini olumsuz bir şekilde 

etkileyebilmektedir. 

Sonradan dini bir yaşam tarzını benimseyen kimseler önceki yaşantılarından 

duydukları pişmanlık ve suçluluk duyguları nedeniyle dini obsesif kompulsif 

bozuklukta risk grubu teşkil etmektedirler. Ayrıca bu bozukluğa eğilimli bazı kimseler 

dini konulardaki bilgisizlik ve kulaktan duyma birtakım yanlış bilgiler nedeniyle de bu 

hastalığa yakalanabilmektedirler. Bu nedenle dini yaşantıyı sonradan benimseyen ya da 

dini konularda bilgisiz olup kendilerini bu konuda yetiştirmek isteyen kimseler için 
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Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki bilgi alma hizmetleri artırılmalı, 

yaygınlaştırılmalı, Diyanet İşleri Başkanlığı gerekirse böyle kimseler için durumlarına 

uygun kitaplar hazırlamalı, kurslar düzenlemelidir. 

Özellikle son yıllarda batıda dini muhtevalı hastalıkların tedavisinde 

yaygınlaşmaya başlayan din adamı ve psikoterapist işbirliği dindarlığın yaygınlığı 

düşünülecek olursa Türkiye’de de dikkate alınması gereken bir yöntemdir. İllegal bir 

biçimde varlık gösteren ve genellikle eğitimsiz kimselerin suistimalle yürüttükleri 

çalışmalar ancak yine Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak alanında 

uzman ve dini konularda bilgili kimseler tarafından sağlanacak dini psikolojik 

danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ile önlenebilir. Ayrıca din eğitimi veren çeşitli 

okullarda da bu tür rehberlik hizmetlerinin sağlanması çocukların ve gençlerin dini 

konularla ilgili psikolojik sorunlarının büyümeden çözülmesine ve onların sağlıklı dini 

gelişimlerine imkan sağlayacaktır.         



 84

BİBLİYOGRAFYA 

ADASAL, Rasim,  Normal ve Anormal Yönleriyle Yeni Medikal Psikoloji, 3. Baskı, 
Minnetoğlu Yay., İstanbul, 1977. 

ADLER, Alfred,  İnsanı Tanıma Sanatı, çev. Kamuran Şipal, Say Yay., 6. Baskı, 
İstanbul, 1997. 

ADLER, Psikolojik Aktivite, çev. Belkıs Çorakçı, Say Yay., 5. Baskı, İstanbul, 
2001. 

AKAGÜNDÜZ, Ülkü,  “Titiz Kadınlar Gizli Depresyonun Pençesinde”, Ailem, sy. 122, 2005, 
ss. 14-15.  

ALLPORT, Gordon W.,  Birey ve Dini, çev. Bilal Sambur, Elis Yay., Ankara, 2004. 

ALPER, Yusuf - BAYRAKTAR, Erhan - KARAÇAM, Özgür, Sorunlar ve Öneriler Herkes 
İçin Psikiyatri, Era Yay., İstanbul, 1997. 

ANTONY, Martin M. - SWİNSON, Richard P., Mükemmeliyetçilik, çev. Aslı Açıkgöz, 
Kuraldışı Yay., İstanbul, 2000. 

ARKONANÇ, Oğuz,  Açıklamalı Psikiyatri Sözlüğü, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 1999. 

ARMANER, Neda,  Psikopatolojide Dini Belirtiler, Demirbaş Yay., Ankara, 1973. 

ARTIR,  Ferika, “Gerçek Vakalarla Takıntı Hastalığı”, Ailem, sy. 122, 2005, ss. 11-13. 

ARTIR, “Dini Bilgi Eksikliği Takıntıyı Artırıyor”, Ailem, sy. 122, 2005, ss. 18-
20. 

ASLAN, Halime - ÜNAL, Mehmet - ALPARSLAN, Nazan, “Ayaktan İzlenen Obsesif 
Kompulsif Bozukluk Olgularında Psikososyal Özellikler”, 
Nöropsikiyatri Arşivi, c. III, sy., 33, 1996, ss. 169-176. 

ATEŞ, Süleyman,  Yüce Kuran’ın Çağdaş Tefsiri, I-XII, c. XI, Yeni Ufuklar Neşriyat, 
İstanbul, Tarihsiz. 

ATKINSON, Rita L, v.dğr.,  Psikolojiye Giriş, çev., Yavuz Alogan, Arkadaş Yay., Ankara, 
1999. 



 85

ATKINSON, Rita L. - ATKINSON Richard C. - HILGARD Ernest R., Psikolojiye Giriş II, 
çev., Kemal Atakay v.dğr., Sosyal Yay., İstanbul, 1995. 

AYHAN, Halis,  Din Eğitimi ve Öğretimi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Yay., 3. Basım, İstanbul, 1997. 

BABAOĞLU, Ali,  Psikiyatri Tarihi, Okuyanus Yay., İstanbul, 2002. 

BECK, A. T. - FREEMAN, A.,  “Obsesif -Kompulsif Kişilik Bozukluğu”, çev. Ayşegül Durak 
Batıgün, Türk Psikoloji Bülteni, sy. 13, Ankara, 1999, ss. 13-21. 

BEDRİ, Malik B.,  Müslüman Psikologların Çıkmazı, çev. H. Şencan, İnsan Yay., 
İstanbul, 1984. 

BİLGİLİ, Fatih M.,  Çocuğun Din Eğitimi ve Karşılaşılan Güçlükler, Beyan Yay., İstanbul, 
2005. 

BİLGİN, Beyza - SELÇUK, Mualla, Din Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri, Gün Yay., 
Ankara. 1999. 

BOVET, Pierre,  Din Duygusu ve Çocuk Psikolojisi, çev. Selahattin Odabaş, Türk Tarih 
Kurumu Yay., Ankara, 1958. 

BUDAK, Selçuk,  Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 2000. 

CARSON, Robert C. - BUTCHER, James N., Abnormal Psychology and Modern Life, Haper 
Collins Publisher, Ninth Edition, New York, 1992. 

CEBECİ, Suat, “Din Eğitiminde Rehberlik ve Psikolojik Destek”, Avrupa Birliğine 
Giriş Sürecinde Türkiyede Din Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu, 
Değişim Yay., İstanbul, 2002. 

CEBECİ,   Öğrenme ve Öğretme Süreçlerinde Dini İletişim, İz Yay., İstanbul, 
2003. 

CIARROCCHİ, Joseph W., The Doubting Disease, Paulist Press, Mahwah, 1995. 

CIRIDER, Andrew, v.dğr., Psychology, Haper Collins Publisher, Fourth Edition, New York, 
1993. 

COSTELLO, Timothy W. - COSTELLO, Joseph T., Abnormal Psychology, Haper Collins 
Publisher, New York, 1992. 

CÜCELOĞLU, Doğan  İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, 12. Baskı, İstanbul, 2003. 

DEMET, M., v.dğr.,  “Obsesif Kompulsif Bozuklukta Sosyodemografik Özellikler ve 
Fenomenoloji”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, sy. 6, 2005, ss. 133-144. 

DİNÇMEN, Kriton,  Deskriptiv ve Dinamik Psikiyatri, Ar Yay., İstanbul, 1981. 



 86

DOĞAN, Orhan, II. Anksiyete Bozuklukları Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Yay.,  Sivas, 1993. 

DOĞAN,   Ruhsal Bozuklukların Epidemiyolojisi, Dilek Matbaası, Sivas, 1995. 

 

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ, ICD-10 Ruhsal ve Davranışsal Bozukluklar Sınıflandırması 
Klinik Tanımlamalar ve Tanı Kılavuzları, çev. Füsun Çuhadaroğlu 
v.dğr., Medikomat Yay., Ankara, 1992. 

EBU BEKİR Razi,  Ruh Sağlığı, çev. Hüseyin Karaman, İz Yay., İstanbul, 2004. 

EBU HAYYAN el-Endülisi, Bahru’l-Muhit, I-VIII, c. VIII, Daru Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 
2001. 

el-BEYDAVİ,  Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil, I-II, c. II, Daru Kütübi’l-İlmiyye, 
Beyrut, 2003. 

el-ISFAHANİ,  el-Müfredat, Vesvese md., İstanbul, 1986. 

el-Müncid,  Darul Meşrık, 39. Basım, Beyrut, 2002. 

en-NESEİ,  Sünen’ün Nesei, çev. Muhtar Küçükçınar v.dğr., I-VIII, c. VI, Kalem 
Yay., İstanbul, 1981. 

ERDOĞAN, Latif,  Fettullah Gülen Hoca Efendi ‘Küçük Dünyam’, AD Yay., 30. Baskı, 
İstanbul, Tarihsiz. 

er-RAZİ, Faruddin,  Tefsir-i Kebir Mefatih’ul Gayb, ed. Ahmet Hikmet Ünalmış, I-XXIII, 
c. XXIII, Huzur yay., İstanbul, 2002. 

ERTURHAN, Sabri,  “İslam Hukuku Açısından Öfkeli Şahsın Talakı”, ss. 207-222, 
http://www.cumhuriyet.edu.tr/edergi/makale/369.pdf, 18. 04. 2006. 

ez- ZEBİDİ,  Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi, çev. 
Kamil Miras, I-XII, c. VI, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., 6. Baskı, 
Ankara, 1982. 

FAZLURRAHMAN,  Ana Konularıyla Kuran, çev. Alparslan Açıkgenç, Ankara Okulu 
Yay., Ankara, 2000. 

FRANKL, Victor, E.,  Duyulmayan Anlam Çığlığı Psikoterapi ve Hümanizm, 2. Basım, 
Öteki Yay., Ankara, 1996. 

FREUD, Sigmund, Psikanaliz Nedir ve Beş Konferans, çev. Kamuran Şipal, Bozak Yay., 
İstanbul, 1975. 

FREUD, Endişe, çev. Leyla Özcengiz, Dergah Yay. İstanbul, 1977. 



 87

FREUD,  Psikanaliz ve Uygulama, çev. Muammer Sencer, Say Yay., İstanbul, 
1983. 

FREUD, “Saplantılı Davranışlar ve Dini Ritüeller”, Freud, Dinin Kökenleri 
içinde, çev. Selçuk Budak , Ötüken Yay., 4. Baskı, Ankara, 1999, ss. 
31-41. 

FREUD, Haz İlkesinin Ötesinde Ben ve İd, çev., Ali Babaoğlu, Metis Yay., 
İstanbul, 2001. 

FREUD, Totem ve Tabu, çev. K. Sahir Sel, Sosyal Yay., 3. Baskı, İstanbul, 
2002. 

FREUD,  Yaşamım ve Psikanaliz, çev. Kamuran Şipal, Say Yay., 8. Baskı, 
İstanbul, 2003. 

FROMM, Erich, Psikanaliz ve Din, çev. Aydın Arıtan, Arıtan Yay., İstanbul, 1996. 

GAZALİ,  İhya’u Ulum’id-Din, çev. Sıtkı Gülle, I-IV, c. III, Huzur Yay., 
İstanbul, 1998. 

GEÇTAN, Engin, Çağdaş Yaşam ve Normal Dışı Davranışlar, Remzi Kitabevi, 7. 
Basım, İstanbul, 1989. 

GEÇTAN,   Pisikodinamik Psikiyatri ve Normal Dışı Davranışlar, Remzi 
Kitabevi, 15. Baskı, İstanbul, 2000. 

GENIA, Vicky,  “Seküler Psikoterapistler ve Dindar Danışanlar: Mesleki Mülahazalar 
ve Öneriler”, çev. Üzeyir Ok, İslami Araştırmalar Dergisi, c. XII, sy. 
1, 1999, ss. 78-83. 

GHASSEMZADEH, Habibollah, v.dğr., “Symptoms of Obsessive-Compulsive Disorder in a 
Sample of Iranian Patients”, International Journal of Social 
Psychiatry, vol. 48, no. 1, 2002, ss. 20-28. 

GÖKA, Erol,  “Dindar Hastaya Psikolojik Yaklaşım ve Yardım”, Türkiye Günlüğü, 
Aralık-1994, ss. 147-159. 

GÖKA,  Bilimlerin Vicdanı Psikiyatri, Ütopya Yay., Ankara, 1999. 

GREENBERG, D. - SHETLER G., “Obsessive Compulsive Disorder in Ultra-Orthodox Jewish 
Patients: A Comparison of Religious and Non- religious Symtoms”,  
Biritish Psychological Society, vol. 75, no. 2, 2002, ss. 123-130. 

GÜLSEREN L., v.dğr.,  “Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanısı Konmuş Bir Grup Hastada 
Kompulsiyonların Biçim ve İçerikleri Kesitsel Bir Sınıflandırma 
Çalışması”, Türk Psikiyatri Dergisi, c. VI, sy. 1, 1995, ss. 35-40. 



 88

HALLAHMI, Benjamin Beit - ARGYLE, Michael, The Psychology of Religious Behavior, 185- 
207 sayfaları arası çev. Adem Şahin, “Didarlığın Etkileri” Selçuk 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 11, 2001, ss. 453-477. 

HILGARD, Ernest R. -  ATKINSON, Richard C. - ATKINSON, Rita L., Introduction to 
Psychology, Harcourt Brace Javanovich İnc, Fifth Edition, New York, 
1992. 

HOLM, Nils G.,  Din Psikolojisine Giriş, çev. Abdülkerim Bahadır, İnsan Yay., 
İstanbul, 2004. 

HOOD, Ralph W., v.dğr.,  The Psychology of Religion, The Guilford Press, New York, 
1996. 

HÖKELEKLİ, Hayati, Din Psikolojisi, T.D.V. Yay., 3. Baskı, Ankara, 1998.     

IŞIKLI, Sedat,  “Saplantı Zorlantı Bozukluğunda Bellek Sorunları”, Türk Psikoloji 
Bülteni, sy. 16- 17, 2000, ss. 68-72. 

İbn KESİR,  Hadislerle Kuran-ı Kerim Tefsiri, çev. Bekir Karlığa - Bedrettin 
Çetiner, I-XVI, c. XIII, Çağrı Yay., İstanbul, 1993. 

İbni MACE,  Sünen-i İbni Mace Tercemesi ve Şerhi, çev. Haydar Hatipoğlu, I-X, c. 
V, Karaman Yay., İstanbul, 1983. 

İbni TEYMİYYE,  İman Üzerine, çev. Salih Uçan, Pınar Yay., İstanbul, 2001. 

İbni TEYMİYYE,  Takva Yolu, çev. Muzaffer Yıldız, Pınar Yay., İstanbul, 2002. 

İman ile İlgili Konular,  http://www.ihya.org/kitap/fetvalar.php, 25. 03. 2006. 

JUNG, C. G.,  Din ve Psikoloji, çev. Cengiz Şişman, İnsan Yay., 2. Baskı, İstanbul, 
1997. 

KAPLAN, Harold I. - SADOCK, Benjamin, Birinci Basamak Psikiyatri El Kitabı, çev. Banu 
Büyükkal, Turgut Yay., İstanbul, 1998. 

KAPLAN, Harold I. - SADOCK, Benjamin, Synossis of Psychiatry, Lippincott Willams and 
Wilkins, Eight Edition, New York, 1998. 

KARAMAN, Hayrettin, Anahatlarıyla İslam Hukuku, I-III, c. II, Ensar Yay., 3. Baskı, 
İstanbul, Tarihsiz. 

KARAMUSTAFALIOĞLU, Oğuz - KARAMUSTAFALIOĞLU, Nesrin, “Obsesif Kompulsif 
Bozukluk ve Depresyon”, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, c. X, sy. 1, 
2000, ss. 26-31. 

KILIÇ, Cengiz,  “Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Serotonin”, Türk Psikiyatri Dergisi, 
sy. 1, 1990, ss. 22-24. 



 89

KOCABAŞOĞLU, Neşe - UĞURLU ULUDÜZ, Derya, “Bir Olgu Nedeniyle Obsesif 
Kompulsif Bozukluk ve Şizofreni Birlikteliğine Çok Yönlü Bakış”, 
Yeni Symposium, c. XXXIX, sy. 1, 2001, ss. 13-18. 

KOÇ, Bozkurt,  “Dinsel Bir Yaklaşımla Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu”, Ekev 
Akademi Dergisi, c. VI, sy. 10, 2002, ss. 129-144. 

KONUK, Yurdagül,  Okul Öncesi Çocuklarda Din Duygunun Gelişimi ve Eğitimi, T.D.V., 
Yay., Ankara, 1994. 

KOPTAGEL, Günsel,  Psikonevroz Psikomatik Psikoterapi, Ofset Yay., İstanbul, 2000. 

KÖKNEL, Özcan,  Kişilik, Altın Kitaplar Yay., 12. Baskı, İstanbul, Tarihsiz. 

KÖKNEL,  Zorlanan İnsan, Altın Kitaplar Yay., 4. Basım, İstanbul, 1998. 

KÖSE, Ali,  Freud ve Din, İz Yay., İstanbul, 2000. 

LEVIS, Christopher A., “Religiosity and Obsessionality The Relationship Between Freud’s 
Religious Practices”, The Journal of Psychology, vol. 128, no. 2, 
1994, ss. 189-196. 

LEVIS, “Cleanliness is Next to Godliness a Further Look”, Journal of Beliefs 
and Volues, vol. 24, no. 2, 2003, ss. 239-244. 

LEVIS, Melvin,  Child and Adoloscent Psychiatry, Lipincoot Williams and Wilkins, 
Third Edition, New Haven, 2002. 

MAHGOUB, Osama M. - ABDEL-HAFEİZ, Hassan B., “Pattern of Obsessive Compulsive 
Disorder in Eastern Suidia Arabia”, British Journal of Psychiatry, vol. 
158, 1991, ss. 840-842. 

MORGAN, Clifford T.,  Psikolojiye Giriş,  çev. Hüsnü Arıcı ve Arkadaşları, Meteksan Yay., 3. 
Baskı, Ankara, 1984. 

MÜSLİM,  Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, çev. Ahmet Davudoğlu, I-XI, c. I, 
Sönmez Yay., İstanbul, 1977. 

NECATİ, Osman M.,  Kuran ve Psikoloji, çev. Hayati Aydın, Fecr Yay., Ankara, 1998. 

NOLEN, Joseph,  “Confessing Your Sins” Scrupulous Anonymous, vol. 42, no. 6, 2005, 
http://mission.liguori.org/newsletters/pdf_archive/june2005sa_web.pdf,  
25. 03. 2006. 

Obsesif Kompulsif Bozukluk, http://www.crsm.net/obsesifbozuk.htm, 07. 11. 2005. 

Obsesif  Kompulsif Bozukluk, 
http://www.medic8.com/healthguide/articles/obssessivecompulsive.ht
m, 19. 02. 2006. 



 90

OKASHA, Ahmet,  “OCD in Egyptian Adolescents: The Effect of Culture and Religion”, 
Psychiatric Times, Special Edition, 2004, ss. 21-22. 

ÖZMEN, Erol,  Genel Tıpta Psikiyatrik Sendromlar, H.Y.B., Ankara, 1997. 

ÖZTÜRK, Mualla,  “Din Eğitimi ve Çocuk Ruh Sağlığı”, Türkiye’de 1. Din Eğitimi 
Semineri, Gelişim Matbaası, Ankara, 1981.  

ÖZTÜRK, Mücahit,  “Çocuk ve Ergenlerde Saplantılar”, Popüler Psikiyatri, sy. 19, 2004, 
ss. 18-20. 

ÖZTÜRK, Orhan M., Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Meteksan Yay., 2. Baskı, Ankara, 1983. 

ÖZTÜRK,  Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Medikomat Yay., 7. Basım, Ankara, 
1997. 

PAKSU, Mehmet,  Vesvese Sebepleri ve Kurtuluş Yolları, Nesil Yay., 16. Baskı, İstanbul, 
2004. 

PEKER, Hüseyin,  Din Psikolojisi, Çamlıca Yay., İstanbul, 2003. 

SAİD, Nursi, Risale-i Nur Külliyatı Sözler, Işık Yay., İzmir, 2002. 

SAVAŞIR, Işık,  “Obsesif-kompulsif Bozukluk: Bilişsel-davranışçı Yaklaşım”, Türk 
Psikoloji Dergisi, c. X, sy. 34, 1995, ss. 15-18. 

Savunma Mekanizmaları, http://www.psikiyatrist.net/hafta11.htm, 21. 04. 2005. 

SAYAR, Kemal - KAYA UĞURAD, Işıl - ACAR, Burçin, “Obsesif Kompulsif Bozuklukta 
Fenomenoloji”, Klinik Psikofarmakoloji, sy. 9, 1999, ss. 142-147. 

SAYGILI, Sefa,  Ruh Hastalıkları ve Korunma Yolları, Türav Yay., İstanbul, 2001. 

SHOOKA, A. - Al-HADDAD, M. K. - RAEES, A., “OCD in Bahrain A Phenomenological 
Profile”, The International Journal of Social Psychiatry, vol. 44, no. 
2, 1998, ss. 147-154. 

SONGAR, Ayhan,  Psikiyatri Psikobiyoloji ve Ruh Hastalıkları, Serhat Yay., 4. Baskı, 
İstanbul, 1980. 

TAN, Oğuz,  Takıntılar,  Timaş Yay., 2. Baskı, İstanbul, 2004. 

TEK, Cenk - ULUG, Berna, “Religiosity and Religious Obsessions in Obsessive-Compulsive 
Disorder”, Psychiatry Research, vol. 104, no. 2, 2001, ss. 99-108. 

TEZCAN, Ertan - MİLLET, Bruna - KULOĞLU, Murat, “Türkiye’de ve Fransa’da Obsesif 
Kompulsif Bozukluk Tanısı Alan Hastaların Sosyodemografik, Klinik 
ve Görüngüsel Özelliklerinin Karşılaştırılması”, Klinik Psikiyatri, sy. 
1, 1998, ss. 35-41. 

TÜKEL, Raşit,  Anksiyete Bozuklukları, Çizgi Yay., Ankara, 2000. 



 91

VARDAR, Erdal,  “Obsesif Kompulsif Bozukluğun Genetiği”, Klinik Psikofarmakoloji 
Bülteni, c. X, 2000, ss. 153-159. 

VERGOTE, Antoine,  Din İnanç ve İnançsızlık, çev. Veysel Uysal, Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Yay., İstanbul, 1999. 

Vesvese,  http://turkch/islam/sorular/vesvesecaresi.htm, 12. 04. 2006. 

Vesvese-Vehim,  http://www.hayrettinkaraman.net/konular/ibadet/temizlik/vesvese, 
05.03.2006. 

WATKINS, Carol E., “Scrupulosity: Religious Obsessions and Compulsions”, 
http://www.ncpamd.com/scrup.htm, 16. 05. 2006. 

WISE, Michael G. - RUNDEL, James R., Psychiatry in The Medically Ill, American Psychiatric 
Publishing, Washington DC, 2005. 

YAVUZ, Kerim, Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi, Ayyıldız Matbaası, 
Ankara, 1987. 

YAVUZ,  Çocuk ve Din, Çocuk Vakfı Yay., İstanbul, 1994. 

YAZIR, Elmalılı Hamdi,  Hak Dini Kuran Dili, çev. İsmail Karaçam, v.dğr., I-X, c. X, Azim 
Yay., İstanbul, Tarihsiz. 

YOSSİFOVA, Maria - LOEWENTHAL, Kate Mriam, “Religion and The Judgement of 
Obsessionality”, Mental Health, vol. 2, no. 2, 1999, ss. 145-151. 

YÖRÜKOĞLU, Atalay,  “Ruh Sağlığı Ahlak Değerleri ve Din Eğitimi”, Türkiye’de 1. Din 
Eğitimi Semineri, Gelişim Matbaası, Ankara, 1981. 

YURDAKUL, Sabri,  Ruhsal Hastalıklar ve Baş Etme Yolları, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 
1999. 

ZİYALAR, Adnan,  Psikiyatrik Semioloji ve Medikal Psikoloji, İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Vakfı Yay. İstanbul, 1981. 



 92

ÖZGEÇMİŞ  

Doğum Yeri ve Yılı          : Çanakkale-1981  

Öğr.Gördüğü Kurumlar  : Başlama Yılı Bitirme Yılı Kurum Adı 

Lise                                  :      1995     1999 Ayvacık İmam Hatip Lisesi 

Lisans                              :      1999      2003 U. Ü. İlahiyat Fakültesi 

Yüksek Lisans                 :      2003         - U. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Doktora                           :    

Medeni Durum                :  Bekar  

Bildiği Yabancı Diller ve Düzeyi: :İngilizce (orta), Arapça (orta)  

Çalıştığı Kurum (lar)      : Başlama     ve     Ayrılma Tarihleri Çalışılan Kurumun Adı 

                                       1.    

                                      …    

Yurtdışı Görevleri           :  

Kullandığı Burslar          :  

Aldığı Ödüller                 :  

Üye Olduğu Bilimsel ve Mesleki Topluluklar        :  

Editör veya Yayın Kurulu Üyelikleri        :  

Yurt İçi ve Yurt Dışında katıldığı Projeler              :  

Katıldığı Yurt İçi ve Yurt Dışı Bilimsel Toplantılar:   

Yayımlanan Çalışmalar                            
: 

 

Diğer                                :  

 18. 09. 2006 
Hanife Yıldız Yağcı 

 


