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Önsöz 

Beyinle ilişkilendirilen Psikoaktif Madde Bağımlılığı belki de 

insanlık tarihi kadar eskidir ve insanoğlunun en eski 

sorunlarından birisidir. Oysaki büyük bir çoğunluğu özellikle 

yasal olması farklı sebeplerle toplum tarafından kabul görülen 

davranışsal bağımlılıklarla ilgili alanyazın oldukça bakirdir. 

Anneliği sadece beslemekle özdeşleştiren, toplum tarafından 

henüz çocuklukta temelleri atılan yeme bağımlılığı; bir 

ebeveyninin zarar görmesine rağmen ilişkiyi sonlandırmayarak 

bazen toplumdan bazen ailesinden bile “Kol kırılır, yen içinde 

kalır”, “ Gelinlikle çıkan kefenle geri döner” gibi söylemlere ve 

şahit olan çocuğun yetişkinlikte bunu normalize ederek 

sürdürdüğü ilişki bağımlılığı; yazılı ve görsel medyada ideal 

beden algısının ve bu bedene ulaşabilmek için yapılacak yo-yo 

diyetler, spor ürünleri, besin takviyeleri, uzun süreler spor 

yapıldığında ideal bedene ve kimliğe sahip olunacağı algısının 

pompalanarak geliştiği düşünülen spor bağımlılığı; kumar 

masalarında ailesinin mal varlığını bitirene kadar oyun 

sarmalına ayağı takılıp kalan adamın defalarca annesi tarafından 

“Birtanecik oğlum var. Tüm malım mülküm feda olsun” diyerek 

pekiştirilen kumar bağımlılığı; genellikle ebeveynlerinden ve 
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toplumdan kabul görülmeyen ama koşulsuz olarak sevilmeyi ve 

onaylanmayı ilk öğrendikleri ebeveynleri tarafından 

onaylanmayan ergenlerin sanal ortamda onay ve kabul 

arayışlarını karşılamak arzusuyla içine düştükleri internet ve 

sanal ağ bağımlılığı ve ileride literatüre katılacak yeni 

davranışsal bağımlılık türleri… Hemen hepsi örtük ya da gizli 

kişinin ödül merkezinin uyarılması ve doyurulmasıyla yakından 

ilişkilidir. 

Davranışsal bağımlılıklar söz konusu olduğunda anlaşılması 

gereken birçok şey halen varlığını korumaktadır. Hatta 

davranışsal bağımlılıkları bağımlılık adı altında kabul etmeyen 

görüşler de mevcuttur. Fakat hem beyin ödül merkeziyle ilgili 

çalışmalar hem de psikoaktif maddelerin psikososyal 

tedavisinde kullanılan yaklaşımların etkili olması bağımlılık 

kategorisinde kabul görmesini güçlendirmektedir. 

Literatürde, davranışsal bağımlılığın birkaç tanımlayıcı bileşene 

sahip olduğu ileri sürülmüştür; olumsuz sonuçlarına rağmen 

davranışa devam etme, davranış üzerindeki kontrolün azalması, 

kompulsif bir şekilde davranışta bulunma ve davranış öncesinde 

istek veya aşerme. Kitapta bahsedilen bu bağımlılıklara sahip 

olan bireyler bu belirtilerle baş etmeye çalışırken sosyal 
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işlevselliklerini kaybetme derecesine gelmekte; hem bağımlı 

bireyde hem de sağlık profesyonellerinde bu konudaki bilgi 

eksikliği olduğu düşünülmektedir. Bu kitap başta sağlık 

profesyonelleri olmak üzere; davranışsal bağımlılıklara ilgi 

duyan ve onların hayatına bir noktada dokunacak olan bireyler 

için yazılmıştır. 

Bağımlılıktan bağımsızlığa doğru… 
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Kumar Bağımlılığı 

Giriş: 

Kumar Bağımlılığı’nın Birleşik Devletlerde yıllık yaklaşık 34 

milyon dolar ödemenin temel sorumlusu olduğu bilinmektedir. 

Dünya çapında % 0.04- 5.3 oranında bireyin kumar bağımlısı 

olduğu ve kumar bağımlılığının boşanma, düşük yaşam kalitesi, 

bozulmuş sosyal fonksiyonlar, davranışsal patolojiler ile ilişkili 

olduğu söylenmektedir. Diagnostic and Statistical Manval Of 

Mental Disorders (DSM-5)’in 50. editinde American Psychiatric 

Association ( Amerikan Psikiyatri Birliği ) tarafından “ Kumar 

Bağımlılığı” bir bozukluk olarak tanımlanmıştır. “Kumar 

Bağımlılığı Bozukluğu” ile ilgili olarak; önemli terapötik 

müdahaleler geliştirilmiştir. Literatürde tıpkı trikilomani ya da 

kleptomani gibi bir dürtü kontrol bozukluğu olarak da 

tanımlanmıştır. Daha önceleri DSM-5 bazı psikiyatrik 

comorbilere, genetik özelliklere dikkat çekmektedir. Norveç’te 

% 0.2, Hong Kong’da % 5.3 ve Birleşik Devletlerde % 3 olarak 

verilen global Kumar bağımlılığı oranları, Türkiye’de % 2.5 ( 

yaklaşık 2 milyon kişi) olarak bildirilmektedir. 
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Kumar Bağımlılığının Klinik Özellikleri: 

Kumar Bağımlılığı; adölesan ya da erken yetişkinlik döneminde, 

özellikle erkeklerde öncü belirtilerinin izlendiği, önemli bir 

dönemde başlamaktadır. İlginç olarak; Amerika’da erkekler 

erken yaşlarda kumar bağımlısı olmaya başlarken; kadınların 

bağımlılık oranı yetişkinlik döneminde normal populasyona 

göre % 32 daha fazla izlenmektedir. Üstelik bu bağımlılık daha 

hızlı bir şekilde diğer patalojilere yol açmaktadır. Kişinin sosyal 

ve mesleki olarak; hızla bozulmalar göstermesi ile devam eden 

kumar bağımlılığı, işte ve evde sorumluluklarını azaltma 

isteğine ve konsantrasyon sorunlarına yol açmaktadır. İşe devam 

etmeme ya da düşük performans önemli etkileri olarak 

görülmektedir. 

Aile içinde de; kişi olan güvenin sarsılması, evlilik ilişkili 

sorunlar da oluşturabilmektedir. Kişinin fizyolojik ve ruhsal 

sağlığı da hızla bozulmaktadır. Obezite, imsomnia, 

hypertansiyon önemli fizyolojik comorbiditeler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

İflas etme, kredi kartlarını fazlası ile kullanma ve hatta tedavi 

için harcanan para da finansal sorunları beraberinde 

getirmektedir. Depresyon, anksiyete, madde kullanımı ( 
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özellikle nikotin bağımlılığı) önemli ruhsal comorbiditeler 

olarak verilmektedir. Kumar bağımlılığının ruhsal 

comorbiditeleri içinde en dikkat çekeni suicid düşünce ve 

davranış görünmektedir. Ancak tüm bu sorunların kumar 

oynanmadığında geçmesi ya da azalması önemlidir. Çünkü; 

“bağımsız bir sorunu yoksa kumar bağımlılığı ilişkili ek bir 

problem mi?” bunu belirlemek tedaviye yön vermesi açısından 

önemli görünmektedir. Mesela suicidal düşünce öncesinde de 

var mıydı? Klinisyenler sorgulamak gereği duymaktadır. Eğer 

kumar bağımlılığı bir madde kullanımı ile birlikteyse, kötüye 

giden dürtüsellik ve karar vermede yaşanan ciddi bozukluk 

ayrıca izlenmektedir. Kumar bağımlılığı tedavisi boyunca 

mutlaka klinisyenlerin, duygudurum ve madde kullanımı 

sorgulaması gerekmektedir. 

VAKA 

40 yaşındaki Metin Bey evli ve tüm zamanlı bir işte çalışan 

erkek bireydir. Geçmişte 20 yıl alkol kullanım öyküsü olan 

Metin bey son 5 yıldır alkol kullanmamaktadır. Babası ile ilgili 

sorulara “alkolikti hiç ayık olduğunu ya da kullanmadığını 

görmedim” şeklinde cevaplar vermektedir. Metin Bey iş 

yerindeki sorumluluklarının arttığını ve son bir yıldır stresinin 
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arttığını söylemektedir. İş yerinde stresini azaltabilmek için 

günde 1-2 bira içtiğini ve bunun sinirlerini biraz yatıştırdığını 

söylemektedir. Öyküsü alınırken ayık olan Metin Bey; eşinin ve 

kendisinin bir bebek beklediklerini bildirmektedir. Özellikle 

stresli iş yaşantısından sonraki hafta, finansal sorunları nasıl 

çözeceğini sık sık düşündüğünü bildirmektedir. Metin Bey 

yakınlarda arkadaşlarının da sıkça gittiği, kumar oynayabileceği 

bir yere gittiğini anlatmaktadır. Gittiği gün 1 saat içerisinde 

1420TL kazandığını söylemektedir. Bunun ona iyi geldiğini, 

stresini azalttığını ifade etmektedir. Sonraki hafta aynı yere 

gidip, bir şans makinası ile oynamayı düşündüğünü 

söylemektedir. Şans makinası ile kumar oynadığı gün 1250TL 

kaybetmiştir. Sonraki zamanlarda ortalama günde 5 saat bu 

yerde kaldığını ve en çok da uzun kaldığı saatlerde para 

kaybettiğini bu sebeple de kredi kartı harcamalarının çok 

arttığını bildirmektedir. İş yerine çok az uğrayan ve finansal 

yükü artan Metin Bey’in eşi ile de tartışmalar yaşadığını, bu 

tartışmaların gece geç saatlere kadar yüksek sesle devam etiğini 

söylemesi dikkat çekmektedir. Son 2 yıldır böyle devam eden 

hayatını sürekli sonlandırmayı düşündüğünü hatta işten eve 

giderken sık sık araçla intihar etmeyi aklına getirdiğini de 

söylemektedir. 
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 Kumar bağımlılığı önemli ruhsal, sosyal, mesleki, ekonomik, 

duygusal yükler getirmektedir. 

Klinik Değerlendirme Süreci: 

Sahada yapılmış çalışma sonuçları kumar bağımlılığı nedeni ile 

acı çeken kişilerin sadece bir kısmını temsil etmektedir. Yine 

klinikte “patolojik kumar oynama”, “kumar oynama 

bağımlılığı/bozukluğu” olarak kullanılmaktadır. Aslında 

patalojik kelimesi stigmatizasyonu azaltmak için “bozukluk” 

yerine kullanılmaktadır. 

American Psychiatric Association (2013). DSM-5’de; kumar 

bağımlılığını tanılamak için 9 temel semptomun 4 tanesini 

taşıyor olmak gerektiğine dikkat çekmektedir. Bozukluk kriteri 

için sayılan bu 9 semptom şöyledir; 

1- Giderek daha çok kumar aynama gereksinimi, 

2- Kumar oynamayı  bırakma müdahaleleri sırasında daha 

kolay kızan ve huzursuz ruh haline sahip olma 

3- Kumar oynamayı denetlemek, kontrol etmek ya da 

durdurmak için yineleyici sonuç vermeyen çabalarda 

bulunmak, 
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4- Sık sık kumar oynama üzerine düşünüp durma, 

5- Sıklıkla istemsiz (çaresiz, suçlu) bir şekilde kumar 

oynama, 

6- Kumar oynayıp para kaybedince, ertesi gün sıklıkla tekrar 

oynama (eşitlenme) isteği, 

7-Kumar oynadığını saklamak amacıyla yalan söyleme, 

8- Kumar oynadığı için ya da kumar oynamak için iş ya da 

eğitimini riske atma, 

9- Maddi sıkıntıları nedeni ile (kumar oynama sebebi ile 

yaşadığı) başkalarından borç alma. 

Kişinin çevresini, ailesini, kumar oynamasını tetikleyen 

faktörleri ya da kumar oynamaya yatkın hale getiren diğer –

önceki- ruhsal sağlık sorunlarını tanımak gerekmektedir. 

DSM-5’teki 9 belirtinin 4 tanesini en az 12 aylık bir süre içinde 

göstermesi de akılda tutulmalıdır. 
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Kumar Bağımlılığını Ölçmek için Kullanılan Araçlar 

Tablo 1. Alkol Bağımlılığını Ölçmek için Kullanılan Ölçekler 
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Türkiye’de Duvarcı ve Varan  2001 yılında Outh Oaks Kumar 

Tarama Testi Türkçe geçerlilik ve Güvenilirliğini yapmışlardır. 

Arcan ve Karancı 2013’de Kumar Oynama Nedenleri Ölçeğinin 

uyarlama, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasını yapmışlardır. 

Buran ve ark 2019’da Kumar Aşerme Ölçeğinin Türkçe 

geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasını yapmışlardır. 

Tedavi Seçenekleri 

Kumar bağımlılığı önemli kişisel harcamalarla birlikte olmasına 

rağmen araştırmalar gösterdi ki; kamusal harcamalar sadece 

kumar bağımlılığından muzdarip insanların % 6’sına 

ulaşabilmektedir. Buna biraz da; alınan tedavi ile ilgili bilgi 

eksikliği neden olmaktadır. Örneğin; damgalanma korkusu, 

utanç, kumar oynamayı bir sorun gibi görmemek normal bir 

tedavi almayı da engellemekte/geciktirmektedir. 

Özellikle damgalanma; kumar bağımlılığı olan bireylerin en 

büyük sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı 

birçoğu (yaklaşık %35’i) hiçbir şekilde yardım arayışına 

girmemektedir. 

Güncel tedavi yaklaşımları hastanın ve hasta dışındaki alanı 

kapsayan bir etkinlik göstermektedir. Kişisel ya da grupla 
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yapılan Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), farmakoterapi en 

önemli müdahaleleri içermektedir. Ancak başkaca bir 

mental/alkol kullanım bozukluğu olan, öncelikle ondan 

arındırılması gerekmektedir. Böyle durumlarda da BDT 

müdahalesi önemli bir girişim olmaktadır. 

Psikoterapi 

Kumar bağımlılığında Psikoterapiler içinde; hem Bilişsel hem 

de Davranışçı değişiklikler için BDT, maruz bırakma, 

Motivasyonel Görüşme (MG), Aile Terapileri önemli bir yer 

tutmaktadır. 

Bilişsel stratejiler, geleneksel olarak, yeniden yapılandırma, 

psikoeğitim, kumar oynama dürtüsünün anlaşılması ve 

tanınması, bilişsel farkındalığı kapsamaktadır. Davranışsal 

yaklaşımlar ise alternatif aktivitelere odaklanmaktadır. Böylece 

kumar oynama isteğinin yönlendirilmesi sağlanmaya 

çalışılmaktadır. 

Bilişsel Davranışçı Terapilerin yapıldığı randomize 

çalışmalardan bir kaçının sonucu şu şekildedir. 

12 aylık gözlem çalışmalarının sonuçlarına göre Bilişsel 

Davranışçı Terapi uygulanan kumar bağımlılığı tanılı bireylerde 
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öz- kontrolün sağlandığı ve kumar oynama oranında ciddi bir 

düşüş ya da hiç oynamama sağlandığı görülmektedir. Üstelik 3 

aylık Bilişsel Davranışçı terapi sonuçları ile karşılaştırıldığında 

kumar oynamaya karşı olan öz kontrolün aynı olduğu 

söylenmektedir. Haftada 2 saat süren ve 10 sezon uygulanan 

Bilişsel Davranışçı Terapinin, kumar bağımlılığı tanısı almış 

bireylerde, %88 oranında tanı kriterlerini karşılamayacak 

derecede değişim ortaya çıkardığı görülmektedir. 10 sezon 

terapi uygulanan bu bireylerde, 24 saatlik gözlem sonuçlarında 

da %68 oranında tanı kriterlerine uymayan veriler 

görülmektedir. Bir başka çalışmada; 8 hafta uygulanan İnternet- 

temelli Bilişsel Davranışçı Terapi Programının sonuçları 

izlendiğinde, kumar oynama dürtüsünde, kumar oynama ile 

ilgili hatalı düşüncelerde, kumar oynama kontrolünün 

sağlanmasında önemli gelişmeler görülmektedir. 

Motivasyonel Görüşme  

Motivasyonel Görüşme uygulanan kumar bağımlılarının 

özellikle 6 haftalık motivasyonel görüşme sonucunda önemli 

düzeyde bağımlılık belirtilerinde azalma olduğu 

gösterilmektedir. Motivasyonel görüşmenin, kumar bağımlılığı 

yanında comorbid başka bağımlılıkları ya da rahatsızlıkları olan 
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bireylerde daha etkili olduğu da bildirilmektedir. Bilişsel 

davranışçı terapi ve motivasyonel görüşmenin yapıldığı web 

tabanlı bir çalışmada yine kumar bağımlılığı alan bireyin 

anksiyete, depresyon, bağımlılık, yaşam kalitesinde pozitif 

değişiklikler olduğu bildirilmektedir. 

Motivasyonel görüşme davranış değişikliğini temel alan Bilişsel 

davranışçı teoriden köken alan önemli bir müdahaledir. Değişim 

için kişinin ikilemlerini kullanmaktadır. Ve bu girişimde terapist 

değişim için tamamen kişiyi merkeze almaktadır.  

 

Şekil 1. Motivasyonel Görüşmede Değişim Döngüsü 

Kaynak: Dicle, A. N. (2017). Motivasyonel görüşme: öğeler, ilke ve 

yöntemler. Journal of Social And Humanities Sciences Research 

(JSHSR), 4(15), 2043-2053. 
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Aile Terapisi  

Kumar bağımlısı olan bireyler sıklıkla ailelerinin güvenini de 

kaybetmektedirler. Aileler için bağımlılıların da içinde olduğu 

kendine yardım gruplarının oluşturulduğu bilinmektedir. 

Yapılan çalışmalarda eşi kumar bağımlısı olan bireylerin 

anksiyete ve depresyon düzeyleri ve bağımlı eşlerinin anksiyete, 

depresyon düzeyleri arasında belirli bir fark bulunmamaktadır. 

Tedaviye ailelerin hatta yakın arkadaşların da alınması relaps 

riskini azaltmaktadır. 

Farmakoterapide Kullanılan Ajanlar 

Opioid antagonistler 

Lityum ve antiepileptikler 

Atipik antipsikotikler 

Antidepresanlar 

Tipik antipsikotikler 
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Egzersiz ve Spor Bağımlılığı 

Giriş:   

Düzenli egzersiz içerik olarak sağlığı geliştirmek ve 

hastalıklardan korunmak için kompleks hareketlerden oluşan 

planlanmış, yapılandırılmış, tekrarlayan yeterli sıklıkta 

yoğunlukta ve sürede yapılan önemli bir araçtır. Bu planlı 

egzersiz kişinin cinsiyeti, yaşı, performansı, kronik hastalıkları 

göz önüne alınarak kurgulanmaktadır ve en önemlisi sağlığın 

sürdürülmesi ve bazı alanlarda sağlığın kazanılması gibi etkileri 

bulunmaktadır. Glazser 1976’da psikoloji literatürü için “pozitif 

bağımlılık “kavramının tanımını yapmıştır. Bu tanıma göre; 

faydalı etkileri bulunan fiziksel egzersiz, pozitif doz ve cevapta 

yapılmaktadır. Aynı zamanda sağlıkla ilişkilidir. Buna karşın 

madde kullanımı ve diğer bağımlılıklar negatif doz ve cevapta 

bozukluklarla ilişkilidir. Bu tanıma uygun düşünüldüğünde aşırı 

egzersizin bir yönüyle sağlık için önemli olduğu görülmektedir. 

Oysa Morgan 1979’da süreklilik gösteren, tekrarlayan, aşırı süre 

alan ve aşırı yoğunlukta olan egzersizin sadece fiziksel 

yaralanmaları değil, kişinin günlük sorumluluklarını da 

aksatacağı, aile hayatını ve iş yaşantısını da erteleyebilecek 

duruma geleceğini göstermektedir. Morgan egzersiz 

bağımlılığının bazı belirtileri olduğunu da söylemiştir. 
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Bunlardan en çarpıcı olanının neredeyse tüm bağımlılıklarda 

görülebilen kötüye giden sosyal çıktılar, kişinin kendisini geriye 

çektiği ve ilişkisini azalttığı diğer sosyal problemler, psikolojik 

fonksiyonlarındaki geriye gidiş gösterilmektedir. Diğer bir 

belirti olarak iş ve sosyal ilişkilerini düzeltmek için kişi medikal 

tedavi alsa dahi, egzersiz yapmaya ve bununla fazlaca zaman 

harcamaya devam etmektedir. Sonuç olarak egzersiz 

bağımlılığının davranışsal bir fonksiyon olarak görülmesi 

kaçınılmaz görülmektedir. Egzersiz bağımlılığı tartışmalı bir 

terminolojidir.  

Günümüzde multidisipliner bir ortak karar bulunmamaktadır. 

Hatta her ne kadar bağımlılık olarak tanımlanmış olsa da bugüne 

kadar multidisipliner ekip üyelerinin birçoğu bağımlılık gibi 

damgalayıcı ve negatif çağrışım yapan bir kelime yerine “aşırı 

egzersiz sendromu” tanımlamasını daha doğru bulmaktadır. Bu 

kavramların yanı sıra ‘’egzersizin kötüye kullanımı’’,“koşma 

bağımlılığı”, “morbid egzersiz”, “koşan anoreksikler’’ ya da 

‘’kompulsif egzersiz’’, ‘’egzersiz bağlılığı’’ olarak da sık sık 

kullanılmaktadır. Ancak egzersiz bağımlılığı hem kompulsif 

davranışı hem de bir şeye bağlı olmayı birlikte 

açıklayabilmektedir.  
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Egzersiz bağımlılığı kompulsif bir davranış ya da bir şeyden 

vazgeçememek gibi görünse de, öte yandan kişinin anksiyete ve 

stresini azaltmaktadır. Bir diğer çıktı olarak;  çeşitli negatif 

sonuçları olsa da, davranışı olumlu bir yöne aktarmaktadır. 

Anlatılanlar ışığında; tanı koyabilmek için 6 temel belirtinin 

görülmesi gerekmektedir; dikkat çekme/dikkat çekme isteği, 

durgudurum değişiklikleri, tolerans (istenilen etkiyi yaratmak 

için zamanla daha çok egzersiz yapma isteği), çekilme etkisi 

(aynı miktarda egzersiz yapılmadığında kaygılı hissetme), niyet 

etkisi (niyet edilenden daha uzun süre egzersiz yapma), kontrol 

kaybı (egzersiz yapmayı durdurmakta başarısız denemeler), 

zaman (egzersiz yapmak için büyük bir zaman ayırma), diğer 

aktivitelerde azalma (aşırı egzersiz yüzünden sosyal, mesleki ve 

boş zaman aktivitelerinde bozulma) ve devamlılık (olumsuz 

sonuçlarına rağmen egzersiz yapmaya devam etme) olarak 

sıralanabilir. Aşırı egzersizin sağlık ilişkili zararlı çıktıları da 

önemli görünmektedir oysa kişi bağımlılığını /aşırı egzersiz 

halinde olmayı sağlıklı olmakla ilişkilendirmektedir. Tüm bu 

sorunlar içinde kişinin, ‘’tüm hayatının ‘’ egzersiz yaptığı süre 

ile orantılı olarak dezorganize olduğu bilinmektedir. 
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Egzersiz Bağımlılığının Sınıflandırılması 

Sınıflandırılmamış diğer bozukluklarla karıştırılmaması için 

egzersiz bağımlılığının net olarak anlatılabilmesi gerekmektedir. 

Bu ise; sınıflandırılması ile olmaktadır.  

 

Şekil 1. Holland’a Göre egzersiz bağımlılığında obsesif-kompulsif 

skalasındaki yeri 

Kaynak: Berczik, K., Szabó, A., Griffiths, M. D., Kurimay, T., Kun, B., 

Urbán, R., & Demetrovics, Z. (2012). Exercise addiction: symptoms, 

diagnosis, epidemiology, and etiology. Substance use & misuse, 47(4), 403-

417. 

Hollander 1993’de, ‘’egzersiz bağımlılığı, bağımlılığa ilişkin, 

bağımlılığın doğasında sabit bir şekilde bulunan, bağımlılığın 

negatif sonuçlarının yaşandığı alanların oluştuğu spesifik bir 

bağımlılık alanı değildir’’ demektedir. Egzersiz öncesi yaşanan 
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stres ve anksiyete egzersiz ile geçmektedir ancak bu kez de 

‘’aşırı egzersiz ile diğer sorumluluklarını yerine getirmeme 

ilişkili’’ bir suçluluk duygusu yaşamaktadır.  

Günümüzde sınıflandırmada egzersizin ön planda olduğu (amaç 

olduğu) birincil egzersiz bağımlılığı ve egzersiz yapmadaki ana 

nedenin kilo kaybı ya da kontrolü olduğu ikincil egzersiz 

bağımlılığı da ayrıca sınıflandırılabilmektedir. İkincil egzersiz 

bağımlılığından muzdarip bireyler izlendiğinde anoreksia 

nevroza ya da bulumia nevroza gibi ek bir davranışsal bağımlılık 

da gösterdikleri görülebilmektedir. Literatürde; birincil egzersiz 

bağımlısı olanların oranları ile elde edilen bilgiler içinde 

atletlere ait olanlar önemli görülmektedir. Atletlerin yaklaşık 

%52’si egzersiz bağımlısı olarak görünmektedir. Erken 

koşucuların yaklaşım %26’sı kadın koşucuların ise yaklaşık 

%25’i egzersiz bağımlılığı geliştirmektedir. Ancak yine de 

sadece koşucu olmanın değil, diğer spor dallarındaki bireylerin 

de aynı düzeyde risk grubu içinde olabileceği düşünülmelidir. 

İkincil egzersiz için yeme ilişkili sorunlar ile egzersizin ilişkisi 

de gözden geçirilmelidir. Ülkemizde Yıldırım ve ark’nın 

2017’de yaptıkları bir çalışmada; haftanın 3 günü düzenli fitness 

antremanı yapan bireylerde %33.11 oranında yeme sorunları 
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bulunduğu, bu bireylerin %44.53’ünde egzersiz bağımlılığı 

belirtisi, %4.8’inde ise egzersiz bağımlılığı bulunduğu 

bildirilmektedir. Egzersiz bağımlılığı ve yeme bozuklukları 

arasındaki ilişkiyi arayan ve teorik temeli oluşturacak 

tanımlayıcı bilgi eksikliği görülmektedir. Özellikle yeme 

davranışı sonrası zayıf kalabilmek ya da zayıflamak için yapılan 

aşırı egzersizin ikincil egzersiz bağımlılığı yaratabilecek büyük 

bir neden olması, bu ilişkinin düzeyini öğrenmeyi önemli 

kılmaktadır. 
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Şekil 2. Adams’a göre Egzersiz Bağımlılığının Tanı ve Tedavisi 

Kaynak: Vardar, E. (2012). Egzersiz Bağımlılığı. Arşiv Kaynak Tarama 

Dergisi, 21(3), 163-173. 

Adams, J. (2009). Understanding exercise dependence. Journal of 

Contemporary Psychotherapy, 39(4), 231-240. 
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Adams Bağımlılığın hangi sınıfı olursa olsun bir çok avantajı 

olan Motivasyonel görüşmenin (Bilişsel Davranışçı Teori 

Kökenli Girişim) değişimi başlatmak, sürdürmek için önemli 

olduğunu söylenmektedir. Özellikle kompülsif-impulsif köken 

bu davranışsal bağımlılık sorununun Bilişsel Davranış teoriden 

temek alan yöntemlerle tedavi edilebileceği savunulmaktadır. 

Kişinin içsel motivasyonunu anlaması ve değişime kendisinin 

karar vermesini sağlamak, kişiyi anlamayı kolaylaştıracak ve 

değişime yardım edecektir. Özellikle Motivasyonel Görüşme 

kimyasal ve davranışsal bağımlılık sorunlarının çoğunda etkili 

olduğu kanıtlanmış önemli bir girişim olarak görülmektedir. 

Maladaptive davranışı ortaya çıkaran sorun genellikle otomotik 

düşüncelerin varlığıdır. Kişinin bu düşünceleri sürekli şekilde 

farketmesi tedavide fark yaratacaktır. Bilişseş Davranışçı 

Tedavinin de temel amacı bu olmaktadır. Adams’ın Şekil 2’de 

görünen pathway’i egzersiz bağımlılığında Bilişsel tedavilerin 

hangi aşamada kullanılacağına yönelik bir süreci anlatmaktadır. 
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Egzersiz Bağımlılığını Ölçmek İçin Kullanılan Araçlar 

Tablo 2. Egzersiz Bağımlılığını Ölçmek İçin Klullanılan Araçlar 

 

Kaynak: Berczik, K., Szabó, A., Griffiths, M. D., Kurimay, T., Kun, B., 

Urbán, R., & Demetrovics, Z. (2012). Exercise addiction: symptoms, 

diagnosis, epidemiology, and etiology. Substance use & misuse, 47(4), 403-

417. 

Ülkemizde ise; Demir ve ark 2018’de egzersiz bağımlılığı 

ölçeğini geliştirmiştir. Yeltepe ve İkizler de 2007’de Egzersiz 
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Bağımlılığı Ölçeği-21’i (EBÖ-21) Türkçe geçerlilik–

Güvenilirliğini çalışarak geliştirmişlerdir. Egzersiz bağımlılığı 

için Amerikan Psikiyatri Birliği de DSM 5’de bazı ölçütler 

sıralamıştır. Bu ölçütler daha önceki literatüre uymakla birlikte 

bazı özel noktaları içermektedir.  

Tanı ölçütleri olarak belirlenen bu kıstaslar şu şekildedir. 12 

aylık sürede içinde yazılı olan 7 belirtiden belirtilerden en az 3 

tanesini bulunduran kişi eğer klinik olarak da bir bozulma ile 

karşılaşıyorsa tanı alabileceği öngörülmektedir. 1. Tolerans: 

istenilen etkiye ulaşmak için egzersiz miktarının artırılması ya 

da aynı miktarda egzersiz yapmaya devam etme sonucunda 

etkilerin azalması. 2. Egzersizin Kesilmesi Etkileri: egzersiz 

yapamama sonucunda ortaya çıkan egzersizin kesilmesi 

semptom karakteristikleri [örn. endişe, yorgunluk] ya da 

egzersizin kesilmesi semptomlarından sakınmak ve rahatlama 

sağlamak için aynı miktarda [ya da buna yakın] egzersiz 

yapılması. 3. Niyet Etkisi: egzersiz sıklıkla düşünülenden daha 

fazla miktarda ya da daha uzun süre de yapılır. 4. Kontrol Kaybı: 

şiddetli egzersiz yapma isteği ya da egzersizi kontrol etme ya da 

bırakma isteğinde başarısızlık. 5. Zaman: egzersiz yapmak için 

çok fazla zaman harcama. 6. Diğer Aktiviteleri Azaltma: 
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egzersiz yapabilmek için sosyal, işle ilgili ya da rekreatif 

aktiviteleri azaltmak ya da terk etmek. 7. Devamlılık: fiziksel ya 

da fizyolojik olarak devam eden bir problemin varlığından 

haberdar olmaya rağmen egzersize devam etme [sakatlığa 

rağmen koşmaya devam etmek gibi] 

Tanı için, tüm bunlar günde en az  bir kez egzersiz yapmak ve 

tekrarlayan egzersiz davranışı ile gözlemlenmelidir. Egzersiz 

günlük işlerin önüne geçmiştir. Kişi yaptığı aşırı egzersizin 

sorun olmadığını savunmaktadır, bazen ise çok egzersiz yapması 

hakkında yalan söylemekte ve utanmaktadır. 

Egzersiz Bağımlılığında Tedavi: 

Egzersiz bağımlılığında, eğitim, psikoeğitim, psikoterapi, 

alternatif diğer tedaviler önerilmektedir. Ancak en çok bilişsel-

davranışçı methodlar kullanılmaktadır. Egzersiz bağımlılığı ile 

ilişkili çalışmalar ve klinik gözlemler oldukça yenidir. 

Dolayısıyla literatürde yeterince bilimsel veri bulunmamaktadır. 

Tedavi seçenekleri ile ilgili yol gösterici çalışmada hem obsesif-

kompülsif bağlamda hem de bağımlılık açısından henüz 

netleşmemiştir. Özellikle saklanan /gizli tutulan bağımlılığın 

farkedilmesi ve çözülmesi de güç olabilmektedir. Ancak temel 

olarak ‘’fark etme ‘’ve ‘’değişimin neden gerekli olduğuna 
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verilen yanıt’’ tedaviyi şekillendirecek ana kavram ve sorudur. 

Özellikle Motivasyonel görüşmenin entegre edildiği 

psikoeğitimlerin gözden geçirilmesi ve deneysel olarak 

çalışılması kısa zamanda önemli sonuçlar elde edilip-

edilemediğini gösterecektir. 
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Seks ve Pornografi Bağımlılığı 

Giriş: 

Günümüzde çoğu insanın; madde/alkol bağımlılığını anlaması 

daha mümkün olmaktadır. Ancak davranışsal bağımlılıkları 

anlamak ya da farketmek çoğu kez tanı koyarken dahi zor 

olmaktadır. Bunun kişi açısından zor olmasının nedenlerinden 

birisi ve en önemlisi bilgi eksikliği olarak bilinmektedir. 

Davranışsal bağımlılıklar çoğu kez ‘’bağımlılık süreci olarak 

tanımlanmaktadır. Oysa bu davranışlar ya bağımlılığın 

kendisidir ya da bağımlılık geliştirmesi muhtemel olan 

durumlardır. Seks bağımlılığı literatürde ‘’hiperseksüelite, 

hiperseksüel bozukluk, seksüel kompülsiviti’’ olarak da ifade 

edilmektedir. Seks bağımlılığı cinselliği objeleştirmiş, herhangi 

yakın bir ilişki kurmadan sadece seks için yapılan ve sekse ait 

dürtünün kontrol edilemediği bir davranışsal bağımlılıktır. Bu 

seksüel dürtü fantazileri, dürtülerin ve davranışların yetişkin bir 

insanda en az 6 ay boyunca kontrol edilemiyor olması 

gerekmektedir. Bu davranış yaşama olumsuz sonuçları ile 

yansıdığı halde; kişinin bu durumdan kurtulamıyor ve dürtü, 

fantazi, davranış örüntüsünün devam ediyor olması 

gerekmektedir. Kısaca seks bağımlılığı; kontrol edilemeyen 

kompülsif seksüel dürtü, davranış düşünce sürecine 



40 | B a ğ ı m l ı l ı k t a n  b a ğ ı m s ı z l ı ğ a  d o ğ r u …  

 

denmektedir. Seks bağımlılığının altında konforsuz / rahatsız 

edici çevreden uzaklaşma isteği, duygusal/ruhsal sorunları telafi 

etme arzusu,ağrı, başka rahatsızlıklar, ergenlik ya da çocukluk 

travmaları olabilmektedir. Kişi seks yaparak sorunlarından 

uzaklaşmaya çalıştıkça; aslında bir paradoksa girmektedir. 

Çünkü fazla seksüel faaliyet içinde olmaktan aynı zamanda 

sıkıntı da duymaktadır. Sex bağımlıları duyusal seksüel 

fantaziler yolu ile disosyatif öfori elde etmektedirler. Aslında 

kulağa geldiği gibi eğlenceli bir durum değildir, aksine seks 

bağımlıları çok rahatsız edici bir ya da birkaç duygudan kaçmak 

amacıyla seksüel davranış göstermektedir. 

Seks Bağımlılığı Paradoksu 

Seks bağımlılı olan bireylerde ilgili fantezi, düşünce ya da 

davranış bir döngü içinde birbirini tetiklemektedir. Başlıca 4 

aşamada incelenebilmektedir. 

Zihinsel Çabalar: Bu durum; kişinin sürekli olarak seksüel 

düşünceler, fantazileri obsesyon haline getirmesi olarak 

bildirilmektedir. 

Törenselleştirme: orgazmı amaç olmaktan çıkarıp, seks için 

verilen uğraşlar önem kazanmaktadır. 
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Kompulsif seks davranışları: Bu aşamada seksüel obsesyonların 

artık seksüel davranışa dönüştüğü gözlenmektedir. 

Karamsarlık: Yoğun yaşanan seks faaliyeti sonrası bireyin 

kendini depresif, mutsuz, anksiyetik, huzursuz hissetmesi. 

 

Şekil 3. Seks Bağımlılığı Döngüsü 
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Vaka  

Kenan Bey boşanmış ve 36 yaşında olan bir bankacıdır. Karısı, 

2 yıllık ilişkilerinin sonunda evlendikleri bu birlikteliği 20 yıl 

önce bitirmiş. Kenan Bey karısının evi terketmesinin nedenini; 

11 ay devam eden evliliklerinde onlarca kadınla cinsel ilişkiye 

girmesi ve bazıları ile samimi duygusal iletişime geçmesi olarak 

belirtmektedir. Boşanma sonrası istekli olan herhangi bir kadınla 

sık sık cinsel deneyim yaşayan Kenan Bey, başlangıçta cinsel 

ilişki için bar ve klüpleri seçerken giderek online seks ve 

pornografiye yöneldiğini söylemektedir. Böylece daha fazla 

kadına ulaşmayı başardığını, onlarla iletişime geçtiğini 

bildirmektedir. Kendi deyimi ile ‘’ seks yapma isteğini tıpkı bir 

kokain bağımlılığı’’ gibi tanımlamaktadır. Hafta içinde sürekli 

ve çok sayıda kadınla seks yapmanın hem parasını hem de 

zamanını oldukça fazla aldığını söylemektedir. Bu durumun 

günlük işlerini dahi aksatacak şekilde devam ettiğini; iş ve 

arkadaşlarına yeterli zaman ayıramadığını anlatmaktadır. 

Kendisini sıklıkla depresif, yasta, anksiyetik hissettiğini 

bildirmektedir. Sonuç olarak giderek artan seks ve pornografik 

içerikli video –sohbet (online) izleme/ yapma davranışı 

kendisini, profesyonel bir yardım aramaya yönlendirmiştir. 

Profesyonel yardımın başında kendisinin tüm derdinin 
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‘’kadınlar’’ olduğunu söylerken, bilişsel-motivasyonel yaklaşım 

sonunda ‘’seks ve pornografi bağımlısı olduğunu açıkça 

söylemektedir. 

Vakada bağımlılığın tanınmasına gelene kadar evlilik süreci 

bozulmuş, riskli ve aşırı cinsel ilişkide bulunulmuş, fazlaca 

bununla zaman harcanmış, uzak durma isteğine yenilmiş, 

kendini depresif ve anksiyetik hissetme süreci yaşanmış, iş 

ilişkileri sorunlu bir döneme girmiş, sosyal hayatı sekteye 

uğramış bir birey bulunmaktadır. Üstelik seks bağımlılığında; 

bir evrim de görülmektedir; kişi gerçek hayatta tanıştığı 

kadınların sayısının yetersiz olacağını düşündüğünden daha 

fazla kadına ulaşabileceği online programları kullanmaya 

başlamıştır. Ancak bu vakada yakın duygusal ilişki geliştirmek 

de görülmektedir. Oysa seks bağımlıları böyle bir özellik 

göstermemektedirler. Kenan Bey, hem seks ve pornografi için 

hem de aşk bağımlılığı için değerlendirilebilir özellikler 

taşımaktadır. 

Aslında tüm bunlar ‘’bağımlılık ilişkili’’ durumlarda ortak bir 

takım özellikler içermektedir. Örneğin bağımlılığın geliştiği 

davranışın ya da maddenin düşüncesinin obsesif bir şekilde 

olması, aşırı olan bu davranış ya da madde kullanımının 
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kontrolünün kaybolması, finansal/sosyal/duygusal/iş-okul 

ilişkili/öz saygının kaybolması/ruhsal diğer sorunların 

yaşanması temel bağımlılık özellikleridir. 

Seks bağımlıları seksüel iyileşme için evli olmaya ihtiyaç 

duymamaktadırlar. Fakat bir seks partnerine her zaman ihtiyaç 

duymaktadırlar. Bir seks partneri ihtiyacı, tedavi olmak için 

değil, genellikle partnerlerini bir obje olarak kullanmak için 

gerekmektedir. Genellikle bu kişilerin önemli erken yaşam 

travmaları bulunmaktadır. Hiçbir zaman iyileşemeyebilirler ve 

hiçbir zaman tek eşli de olmayabilirler. Fakat bu durum seks 

bağımlılığının iyileşemeyecek bir durum olduğunu 

göstermemektedir. Seks bağımlılığında iyileşmek için bu 

kişilerin kişiler arası ilişkilerinin anlamlandırılması, mutlu 

hissetmelerinin sağlanması ve kendileri ile barışmalarının 

yolunun açılması gerekmektedir. Seks bağımlılarının inpulsif ve 

problem seksüel davranışlarını tanımaları gerekmektedir. 

VAKA 2: 

Mert 20 yaşında gay bir bireydir, ebeveynleri dini ritüellerine 

bağlıdır. Mert’in seçimleri için gay olmasını normal karşılamak 

onlar için zor görünmektedir. Çünkü ebeveynlerinin inanç 

sistemlerinde bu durum bir “sapkınlık” olarak görünmektedir. 
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Mert seks bağımlılığından muzdarip ve bunun tedavisini arayan 

bir bireydir. Mert profesyonel yardım ararken bir manevi 

terapiste başvurmuştur. Mert’e tamamlaması için yüksek 

homofobik görevler vermiştir, ve Mert’e ihtiyacı olan şeyin 

kendisini iyi hissetmek için önce homoseksüel davranışlardan 

kaçınması gerektiği olmuştur. Mert bu yardıma başvurduğundan 

beri duygusal olarak daha fazla yük hissettiğini, alkol ve 

metanfetamine başladığını bildirmektedir. Şu an seks 

bağımlılığına ek olarak madde ve alkol kullanım öyküsünün 

işlerini daha da zorlaştırdığını, bunun yanı sıra homoseksüel 

olmaktan dolayı utanç duyduğunu bildirmektedir.  

Vakada birçok dinamik olmasına rağmen, seks bağımlılığı dini 

ve kültürel olarak dini etik değerleri yeterince kullanamamak 

olarak görünmektedir. Üstelik vakada seks bağımlılığı dışında 

homoseksüel olmanın ortaya çıkardığı kültürel ve dini sorunlar 

yer almaktadır. Homoseksüelite bir seks bağımlılığı belirtisi gibi 

ele alınmıştır. Örneğin toplumda pornografik videolar izlediğini 

söyleyen bireyler de seks bağımlılarıymış gibi görülmektedir. 

Tanımlanmış bağımlılık belirtileri, kültürel bu yanlış inançları 

saf dışı bırakmaktadır. Oysa seks bağımlılığı tanılı bireyler 

seksüel davranış ilişkili suçlara yatkın, bazı utanç verici 
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davranışları yapabilecek bireylerdir. Bu bireylerin yardım arama 

davranışları (profesyonel-psikiyatrik) en doğru farkındalık 

seçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hiç bir yargılama ya da 

ceza bir kişinin seksüel bağımlılıktan kurtulmak için yardım 

arama girişiminden değerli olmamaktadır. Maalesef bu 

farkındalık birçok kez bulunmamaktadır. Birçok kez medya da 

seksüel bağımlılığı yanlış tanımlamaktadır. Bambaşka sorunlar 

seks bağımlılığı olarak tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Seks 

bağımlılığı için bazı riskli davranışları taşıyan gruplar olsa da bu 

seks bağımlılığı için bir kriter değildir. seks bağımlılığıyla ilgili 

bazı kültürel mitlerin gerçekleriyle değişmesi gerekmektedir. 

1- Seks bağımlılığı eğlenceli değildir. 

2- Seks bağımlılığı kötü seksüel davranışlar için bir mazeret 

değildir. 

3- Seks bağımlılığı seksüel oryantasyon ve cinsiyet 

tanımlamalarıyla ilişkili değildir. 

4- Seks bağımlılığı cinsel fetişistler ve cinsel sapkınlıklarla 

birebir ilişkili değildir. 

5- Seks bağımlılığı sadece erkeklerde görülmez. 

6- Seks bağımlılığı sadece maddenin etkisi altında görülmez. 



D A V R A N I Ş S A L  B A Ğ I M L I L I K L A R  | 47 

 

7- Seks bağımlılığı bipolar bozukluğun, dikkat eksikliği ve 

hiperaktivite bozukluğunun, obsesif kompulsif 

bozukluğun ya da herhangi diğer bir psikiyatrik 

bozukluğun belirtisi değildir. 

8- Seks bağımlılığı cinsel tacizle aynı şey değildir. 

Tanılamada Güncel Kriterler 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Kompülsif Cinsel Davranış 

Bozukluğu içinde sınıflandırmıştır, bu durum WHO tarafından 

bu durumun bir bozukluk (hastalık) olarak kabul gördüğünü 

göstermektedir. 

DSM-V e göre hiperseksüel bozukluk tanı ölçütleri şu şekilde 

belirlenmiştir: 

• Cinsel dürtüler, fantezi ve davranışlar planlama ve 

uygulamaya yönelik aşırı zaman harcamak. 

• Huzursuzluk veren duygu durumlarını telafi etmek için 

(örn; kaygı, depresyon, sıkıntı) tepki olarak steriotipik 

şekilde cinsel içerikli dürtü, faztazi ve davranışa 

yönelmek. 
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• Strese sebep olan durumlara karşı tekrarlı bir biçimde 

cinsel dürtü, fantezi ve davranışlara yönelmek. 

• Kendisi ya da  diğer insanlar zarar görecek olsa da  

(fiziksel ya da duygusal zarar görme riskini) ihmal eden 

biçimde steriotipik cinsel davranışlara yönelmek. 

• Sosyal, mesleki veya diğer önemli işlev alanlarında, bu 

cinsel fantezi, dürtü ve davranışların sıklık ve 

yoğunluğuyla ilintili, klinik anlamda kayda değer kişisel 

sıkıntı veya bozukluk söz konusudur. 

• Bu cinsel fantezi, dürtü ve davranışlar herhangi bir 

maddenin (Örn: uyuşturucu veya ilaç) veya manik 

nöbetlerin direkt psikolojik etkenlerinden kaynaklanmaz. 

• Kişi en az 18 yaşındadır. 

Sex Bağımlılığı tedavisi için Seçenekler 

Sex bağımlıları haz almadan sürekli ve tekrarlı cinsel birliktelik 

yaşamaktadırlar. Bu bireyler, nemfomania ( hiperseksüelite) 

kapsamında tedavi edilmektedirler. Nemfomania riskli, 

zorlayıcı cinsel davranışların yanı sıra, istenmeyen steriotipik 
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cinsel obsesyonlar/düşünceler (takıntı), suçluluk, utanç veya 

yetersizlik duygularını da barındırmaktadır. 

Psikoterapi ve farmakoterapi bilinen tedavi yöntemlerini 

kapsamaktadırlar. Bu psikoterapiler; grup –aile-çift 

psikoterapisi, psikodinamik psikoterapi ve bilişsel-davranışçı 

terapilerden oluşmaktadır. Antidepresanlar, antipsikotikler, 

anksiyetolitikler ise farmakolojik tedavi sürecinde 

verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.memorial.com.tr/tedavi-yontemleri/bilissel-davranisci-terapi-bdt-nedir
https://www.memorial.com.tr/tedavi-yontemleri/bilissel-davranisci-terapi-bdt-nedir
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İnternet Bağımlılığı ve Siber Zorbalık 

Giriş: 

‘’İnternet terimi’’ 1969’dan beridir Amerika’nın öncülüğünde 

kullanılmaktadır. Amerika daha sonra internet hızı networkünü 

hızlandırmak amacı ile internet hızını artırmıştır. İnternet 

hükümetlerin kritik bilgilerini saklamak, kritik bilgilerini hızlı 

iletmek, toplumun entelektüel seviyesini artırmak amacıyla 

kullanmak için önemli bir araç haline getirilmiştir. Bugün 

internet tüm dünyanın iletişimini sağlamak için en önemli olgu 

olarak karşımıza çıkmaktadır. İnternet; online banka, oyun, ilgili 

olunan konularda bilgileri taramak için sık sık kullanılmaktadır. 

Bu genişleyen kullanım, internetin Mental Sağlık Sorunlarını da 

beraberinde getirebileceğine dair işaretler taşımaya başlamıştır. 

1995’te Mental Sağlık profesyonelleri internetin zararlı 

kullanımına dikkat çekmişleridir. Özellikle gerçek zamanda, 

kiminle karşı karşıya olduğunu bilmeden akran 

karşılaşmalarının artması en önemli sorun olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Hukukçular ve Mental Sağlık Profesyonelleri dünya çapında 

(global) kullanılan internetin, kişilerin özgürlük alanlarını 
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arttırdığı gibi başkalarının özgürlük alanlarına nasıl 

girebileceklerine dair dikkat çekmektedirler. 

Kişilerin Zarar Görebileceği Online Sorunlar: 

Temel olarak bir çocuğun, bir bilgisayar ile internete girip oyun 

oynaması “online” oyun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Çocukların bu oyunlar aracılığı ile başka çocuklara 

ulaşabilmeleri beraberinde zorlamaları, pornografik 

görüntülerle tanışmaları ve tekrarlı izleme davranışı 

sergilemeleri, online kumar ile para kaybetmeleri, bilgisayar 

hackerlığı ile tanışmaları ve bunu zararlı sonuçlarına rağmen 

denemeleri, şiddet içerikli görüntüler ile tanışmaları 

yaşanabilmektedir. Son yıllarda özellikle evde ve işte internet 

kullanımının artması ile “internet bağımlılığı sorunu” da ortaya 

çıkmıştır. Mental sağlık profesyonelleri internet bağımlılığını da 

içine alan bağımlılık tipleri için 7 temel özellikten 

bahsetmektedirler. Bunlar şöyledir; 1) günlük aktivitelerden geri 

çekilmek, 2) tölerans problemleri, 3) sorunlu madde ya da 

davranışı sürekli olarak gerçekleştirme düşüncesi, 4) sorunlu 

davranışa ya da maddeye karşı gittikçe artan bir eğilim ve daha 

sık gerçekleştirme, 5) sorunlu maddeye ulaşmak ya da sorunlu 

davranışı daha çok gerçekleştirmek için daha fazla emek ve 
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zaman harcamak, 6) diğer iş ya da sosyal hayatına , hobilerine 

daha az zaman ayırmak/ ihmal etmek, 7) çeşitli bilişsel sorunlar 

nedeni ile sürekli inkar etme yoluna gitmek. 

Daha da önemlisi literatürde internet bağımlılığın; yeme 

bağımlılığı, sex bağımlılığı, kumar bağımlılığı, genel teknoloji 

bağımlılığı, online oyun ve video oyun bağımlılığını beraberinde 

getirebilecek olması da ön görülmektedir. İnternet bağımlılığı; 

sosyal izolasyona neden olması, aile ve evlilik ilişkilerinin 

bozulması, akademik düşme ve iş başarısının bozulması gibi 

negatif çıktıları beraberinde getirmesi sebebi ile kontrolün 

kaybına da neden olabilmektedir. İnternet bağımlılarının uyku 

kalitelerinin düşmesi, yeme alışkanlıklarının bozulması ve 

bağımlılıkları sebebi ile bir çok konudaki kontrol kayıpları, 

yakın ilişki (aşk) kurmalarına da engel olmaktadır. Çalışmalar 

genellikle internet bağımlılığı için haftada 38 saat online kalmış 

olmayı ön görmektedir. Bu oran bağımlı olmayan bireylerde 

ortalama 5 saatle sınırlı kalmaktadır. 

İnternet Bağımlılığı Tanı Kriterleri 

DSM-5 (Amerikan Psikiyatri Birliği) kriterlerine göre 9 temel 

kriter bulunmaktadır; 
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1) Bir internet programı- oyunu ile meşgul olma (bu 

durum fazla zaman almalıdır) 

2) internete ulaşamadığında ya da ulaşıp meşgul 

olabildiğinde geri çekilme sorunları gösterme, 

3) Tölerans geliştirme; bu giderek artan zaman 

kullanılarak internet yolu ile bir meşguliyet yaratma / daha 

fazla zaman harcama 

4) İnternet kullanımının kontrolünde başarısız olmak; 

5) Negatif psikososyal problemlere rağmen internet 

kullanımının artması/devam etmesi 

6) Aşırı internet kullanımı nedeni ile; gerçek yaşamdaki 

eğlenceleri, hobileri ve ilgi alanlarını kaybetmek 

7) internet kullanımına karşı disforik duygudurum ve 

kaçınma davranışı göstermek 

8) Aile üyelerinin, terapistin ve diğerlerinin internet 

kullanımı ile ilgili bir yanılgı yaşadıklarını düşünmek 

9) Aşırı internet kullanımı nedeni ile; önemli ilişkiler, iş, 

eğitim, kariyer fırsatlarını kaçırmak veya tehlikeye atmak 

Literatür; çok hızlı geliştirilebilecek olan bu bağımlılık için 

verdiği bir örnekte; 43 yaşındaki evli-genç bir erkeğin internete 

bağlı olmayan bilgisayarının internete bağlanması ile birlikte 
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haftada sadece 1 saat olan internet kullanımının 3 ay içinde 

haftada 50-60 saate kadar yükseldiğini söylemektedir. Yine 

kadın bir kullanıcının başlarda haftada 2 saat olan kullanımının, 

oturduğu yerden hiç kalkmadan 14 saati bulduğunu 

bildirmektedir. Aylık internet harcamasının 400 doları bulması 

ve 2 ergenlik dönemindeki kızını ihmal etmesi sebebi ile aile 

üyelerinin sık sık şikayet ettikleri de belirtilmektedir. Dünya 

çapında 103 milyon kişinin internet aracılığı ile internet 

oyunlarını düzenli oynadığı bilinmektedir. Bunların %15.8’nin 

ise, 18 yaşından küçük, özellikle ergen grup olduğu 

söylenmektedir. Bu sebepten internet bağımlılığı gençler 

arasında önemli bir yer tutmaktadır. 

Herhangi bir duygu durum bozukluğu, anksiyete bozukluğu, 

dikkat bozukluğu, madde kullanım bozukluğu bulunanların daha 

fazla internet kullanabileceği bildirilmektedir. 

İnternet Bağımlılığının Tedavisi 

5-20 hafta arasında değişen Bilişsel Davranışçı terapinin; 

internet bağımlılığı ve comorbid (öncül tanı da olabilir) olan 

diğer psikiyatrik durumlar (depresyon, anksiyete, panik atak, 
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kumar bağımlılığı, yeme bağımlılığı, madde bağımlılığı…) 

üzerinde oldukça etkili olduğu bildirilmektedir. 

 

Siber Zorbalık: 

Bu kavram, adölesanlar üzerinde oldukça fazla etkisi bulunan 

olumsuz çıktılarla seyreden majör bir sorunu belirtmektedir. 

Geleneksel olarak okulda başlayan akran zorbalığının, 

teknolojinin avantajlarının kullanılması ile daha da etkin hale 

gelmesi olarak bildirilmektedir. Siber zorbalık kurbanları 

uluslararası zorbalıklar yaşayabilmektedir ve dünya çapında bu 

artmaktadır. Avrupa’da 9-16 yaş arasındaki adölesanların %8-

12 arasında siber zorbalık kurbanı olduğu söylenmektedir. 

Amerika ve Kanada’da siberzorbalık kurbanlarını adölesaların 

%7-50’sinin oluşturduğu da bildirilmektedir. Adölesalar 

üzerinde siber zorbalığın psikolojik, fizyolojik, davranışsal iyi 

oluş ilişkili negatif etkileri bulunmktadır. Siber Zorbalık oranı; 

Çin’de %60, Kore’de %30.3, Japonya’da %67 olarak 

iletilmektedir. 
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SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI 

Sosyal Medya Kullanımı 

Bağımlılık, olumsuz sonuçlarına karşın ödüllendiriciliği 

nedeniyle bir madde kullanımına veya bir davranışa sürekli 

katılma durumu olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre 

değerlendirildiğinde, sosyal ağların aşırı kullanımının 

sonucunda bağımlılığa yol açacağını söylemek çok yanlış 

olmaz. Nitekim birçok araştırmacı kimyasal olmayan ve aşırılık 

gösteren davranışların, kimyasal bağımlılıklar ile benzer 

özellikler gösterdiğini kabul etmişlerdir. Dolayısıyla son 

yıllarda kullanımı çarpıcı bir şekilde artış gösteren ve aşırı 

kullanımının da tanımlanarak Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve 

Sayımsal El Kitabı 5. versiyonuna (DSM-5) dahil edilen internet 

kullanımının bir davranışsal bağımlılık olarak kabul edilmesi 

söz konusu olmuştur. 

Günümüzde akıllı telefonlar her yerde karşımıza çıkıyor. 

Montag ve ark, (2015); ortalama olarak, akıllı telefonlarla günde 

yaklaşık üç saat zaman geçirildiğini ve cep telefonu üzerinde bu 

kişilerin kontrol sorunları, bedensel ağrıları ve cep telefonu 

kullanımına bağlı günlük sorunları dahil olmak üzere çeşitli 
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problemleri olduklarını bildirmişlerdir. Akıllı telefonlar, diğer 

elektronik cihazlardan farklı olarak, çeşitli işlevlerin hemen 

hemen her zaman ve her yerde kullanılmasına olanak 

sağlamakta gittikçe cazip hale gelmekte ve günlük hayatımız 

için olumlu ve/veya olumsuz sayısız sonuçlar doğurmaktadır. 

Dijital teknolojinin hızlı gelişimi ile internet hizmeti bireylerin, 

ailelerin, toplulukların ve hatta toplumun gelişiminin 

vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Çoğu araştırmacı, 

sosyal ağ bağımlılığını, internet bağımlılığının bir çeşidi olarak 

kabul etse de, mevcut veriler sosyal ağ bağımlılığının ayrı bir 

başlıkta incelenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Sosyal medya 

bağımlılığı, sosyal medyaya giriş veya kullanım için kontrol 

edilemeyen bir motivasyonla, sosyal medyada diğer öncelikli 

alanlarını etkileyecek kadar çok zaman ve çaba harcayarak 

sosyal medyayla uzun meşguliyet olarak tanımlanmaktadır.  

Yakın geçmişe kadar sosyal medya, teknolojisi sadece tek taraflı 

bilgi akışını kullanıcılara sunan Web 1.0 teknolojisiyle hizmet 

sunarken, Web 2.0 teknolojisi ile birlikte, karşılıklı interaktif 

iletişime olanak sağlamakta ve çevrimiçi (online) içerik 

üretebilme, paylaşma ve üzerinde çevrimiçi çalışma yapabilme 

kapasitesine sahip özelliklerini ifade etmeye başlamıştır. Son 
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olarak da Web 3.0 teknolojisi ile gelişimini sürdürmektedir. 

Buna göre sosyal medya kullanımı, ortak projeler, webloglar, 

içerik toplulukları, sosyal ağ siteleri, sanal oyun dünyaları ve 

sanal sosyal dünyalar gibi çok çeşitli sosyal uygulamaları 

içermektedir. Yani, sosyal medya kavramı oldukça kapsayıcı bir 

tanım olarak değerlendirilmektedir (Kuss ve Griffiths 2017). 

Sosyal ağ siteleri, insanlara uygun iletişim kanalları sağlayarak 

en popüler mobil hizmetlerden biri haline gelmiştir. 

Kullanıcılar, bu sitelerde bireysel genel profiller 

oluşturabilmekte, gerçek hayattaki arkadaşlarıyla etkileşime 

girebilmekte ve ortak ilgi alanlarına göre diğer insanlarla sanal 

bir platformda tanışabilmektedir. Sosyal ağlar, bloglar, 

microbloglar, hedef kitle ile iletişim kurmak için yararlanılan 

web tabanlı uygulamalar, elektronik ortamdaki televizyon, 

radyo yayınları, eğitim ve eğlence uygulamaları, bireyin kendini 

içinde bulduğu ya da hissettiği sanal dünyaların yaratıldığı 

simülasyon uygulamaları, kişilerarası iletişimi güçlü kılan 

ortamları doğurmaktadır. Bu pencereden bakıldığında, sosyal 

medya, en iyi tanımla sosyal bir iletişim aracı olarak 

nitelendirilebilir. Normal medyada, bilginin kaynağı ile tek 

yönlü bir iletişim söz konusudur. Sosyal medyada ise bilginin 
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kaynağı internettir ve normal medyadan farklı olarak bilginin 

kaynağı ile iki yönlü bir iletişim söz konusu olabilmektedir. 

Bilgiyi alanın aynı zamanda bu bilgi hakkında geri bildirim 

yapma olasılığı vardır.  Gönderici, mesajın uygun bir şekilde 

teslim edilip edilmediğini bilecek ve ayrıca göndericinin de 

alıcının bu mesaja bakışını da bilecektir. Bu geri bildirim de 

kullanıcıların sosyal medyayı kullanma davranışlarını 

pekiştirecektir. 

Sosyal ağ sitesi kullanıcıları, pasif (yani, diğer kullanıcıların 

yayınlarını pasif olarak görüntüleyebilen) veya aktif (yani, içerik 

oluşturma ve bunları diğer kullanıcılarla paylaşan olabilecek) 

şekilde diğer kullanıcılarla sosyal etkinliklerde bulunur. 

Facebook, İnstagram ve Twitter gibi sosyal ağ siteleri son 

yıllarda günlük yaşamın bir parçası haline gelmiştir. Son 10 

yılda, sosyal medya bilgisayar ekranlarından mobil cihazların 

ekranlarına sızmıştır. Bir parmak dokunuşuyla bireyler 

fotoğrafları doğrudan telefonlarından sosyal medya hesaplarına 

yükleyebilmekte, mesajlara anında yanıt verebilmekte veya 

aileleri veya arkadaşlarının neler yaptıklarını kolaylıkla 

görebilmektedir. Oysaki henüz 1997 yılında Sixdegrees‘in 

faaliyete başlamasıyla birlikte sosyal medyanın aktiflik 
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kazanması başlamıştır. Bu site kullanıcılarına profil oluşturma 

ve arkadaşlarını ekleme özelliği tanımış ve büyük bir hızla 

Myspace, Facebook, Flickr, Foursquare, Linkedin, Youtube, 

İnstagram, Twitter gibi birçok önemli sosyal paylaşım siteleri 

açılmaya ve kullanılmaya başlandı.  

Sanal topluluklar içerisinde kullanıcılar birbirleri ile olan 

ilişkileri sayesinde etkileşim gerçekleştirmektedir. Bu etkileşim 

gerçek hayatta sahip oldukları kimlik, statü, duygu ve düşünce 

gibi olguların sanal iletişim içerisinde de yer bulmasına zemin 

hazırlamakta ve bağımlılığa giden yolculuğunda temelleri 

atılmış olmaktadır.  

Sosyal Medya Bağımlılığı 

Sosyal ağ sitelerinin aşırı kullanımının 'bağımlılık' olarak 

nitelendirilmesine karşıt görüşler olmakla birlikte sosyal ağ 

bağımlılığı tanımı bilimsel literatürde son yıllarda kabul 

görmeye başlamıştır. Aşırı sosyal ağ kullanımının, psikoaktif 

madde ile ilgili bağımlılıklara benzer belirtilere yol 

açabileceğini düşündüren ve giderek artan sayıda çalışma 

mevcuttur. 
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Bağımlılık yapan ve bağımlılık yapmayan davranışlar arasındaki 

çizgi çizilirken, belirli bağımlılık ölçütleri kullanılır. Buna göre, 

sosyal ağ bağımlılığı;  

➢ Sosyal ağlarla aşırı mesguliyet (yönlendirici güdü), 

➢ Olumsuz duygular azaltabilmek için sosyal ağ kullanımı 

(duygudurum düzenleme), 

➢ Aynı düzeyde keyif alabilmek için gittikçe daha fazla 

sosyal ağ kullanımı (tolerans, aşerme),  

➢ Kullanılmadığında sıkıntı yaşama (yoksunluk),  

➢ Diğer yükümlülüklerinden sosyal ağ kullanımı için feraget 

etme, ve/veya önemli yaşam alanlarında sorun yaşama 

(çatışma, işlevsellik kaybı),  

➢ Sosyal ağ kullanımı kontrol etme açısından başarısız 

girişimler (depreşme, relaps, kontrol kaybı),  

şeklinde kendini gösteriyor olmalıdır.  

Belirlenen bu bağımlılık ölçütleri, bireylerin bağımlı hale 

geldiği şeyin teknoloji mi, yoksa teknolojinin izin verdiği şeyler 

mi olduğu fenomenini alanyazındaki araştırmacılara 

sorgulatmaktadır. Dışarıdan bakıldığında, insanların sürekli 

çevrimiçi olmak istemesi patolojik görünebilir. Çoğu zaman bu 

durum bir bağımlılık olarak etiketlenir. Teknolojiye bağımlı 
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olduğumuz varsayılmaktadır. Aslında her şey teknolojiden 

ziyade insanlar ve bilgi ile ilgilidir. Bu düşünceden hareketle, 

bunun teknolojiye bağımlılık olmadığını, ancak insanlarla 

iletişim kurmaya ve "beğenilmekten' ötürü iyi hissetmeye ve 

pozitif yorumlar ile kabul görmeye bağımlılık olduğu iddia 

edilebilir. Sosyal ağ sitelerinin anahtar işlevinin 'bağlanmak' 

olduğu düşünüldüğünde, sosyal ağ bağımlılığının da bu 

potansiyel ruh sağlığı sorununun bir çeşidi olabileceği akla 

gelmektedir. 

Son dönemde yapılan araştırmalar, literatüre FoMO (fear of 

missing out) olarak geçen kavramın, sosyal ağları sık 

kullanmanın kısmen gelişmeleri kaçırma korkusundan 

kaynaklandığını ifade ettiğini ileri sürmektedir. Bu kavram, 

kişinin kendisinin olmadığı bir ortamda diğerlerinin 

ödüllendirici bir deneyim yaşadığına ve kendisinin bunu 

kaçırdığına dair endişe duymasını ifade etmektedir. FoMO' nun 

yüksek oluşunun sosyal ağ sitelerinin daha fazla kullanımı, daha 

olumsuz duygudurum, daha düşük iyilik hali ve yaşamsal tatmin 

ve uygunsuz ve tehlikeli durumlarda (ders/toplantı sırasında 

veya araç kullanırken) sosyal ağ kullanımı ile ilişkili olduğu 

gösterilmiştir. Çalışmalar FoMO' nun sorunlu sosyal ağ 
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kullanımı ve sosyal ağ bağımlılığını yordadığını göstermektedir. 

Hem teorik hem de deneysel olarak FoMO' nun kökenleri ve 

bazı sosyal ağ kullanıcılarının neden FoMO 'ya daha fazla 

eğilimli olup, diğerlerinden daha fazla bağımlılık 

geliştirdiklerini araştırmak için daha çok çalışmaya ihtiyaç 

olmakla birlikte çeşitli yordayıcılar bulunmaktadır. 

Sosyal Medya Bağımlılığında Hazırlayıcı Faktörler 

Araştırmalar, sosyal ağ kullanımına bağımlı olanlar arasında 

çeşitli farklılıklar olduğunu göstermektedir. Bu bölümde öne 

çıkan farklılıkları cinsiyet, psikolojik farklılıklar ve kişilik 

özellikleri şeklinde kategorize edebiliriz. 

Cinsiyet 

Her ne kadar aksi sonuçlar gösterilmiş olsa da cinsiyet açısından, 

teknoloji kullanımı ile ilgili bağımlıkları tedavi eden 

psikoterapistler, sosyal ağ bağımlığının genellikle erkek 

hastalardan ziyade kadınlarda daha yaygın olabileceğini 

bildirmekte ve bu farkı kullanım motivasyonlarına göre 

tanımlamaktadır. Kadınların sosyal ağ sitelerinde daha fazla 

arkadaşının olduğu ve daha fazla fotoğraf paylaşıp, daha sık 



D A V R A N I Ş S A L  B A Ğ I M L I L I K L A R  | 69 

 

durum güncellemesi yaptıkları bildirilmektedir. Buna paralel 

olarak Akkaş ve arkadaşlarının bir çalışmasında (2020) 

İnstagram’da paylaşmadan önce düzenleme için harcanan süre 

açısından birbirlerinden farklılaştığı, kadınların düzenleme 

boyutu puanının erkeklerden daha yüksek olduğu 

bildirilmektedir.  

Bir yere ait olma ihtiyacı göz önüne alındığında, kadınların 

sosyal ağları yakınlık ve ilişkisel ihtiyaçlarını karşılamak için 

arkadaşlarıyla etkileşime geçmek amacıyla kullandıkları 

bildirilmiştir. Erkekler ise, sosyal ağları daha çok sosyal bir 

telafi aracı olarak, diğerleri hakkında bilgi edinmek için, sosyal 

kimlik doyumu ve sosyal arkadaşlık aramak için 

kullanmaktadırlar.  

Psikolojik Etmenler 

İnsanın içinde gereksinimlerin kaynağı olan içgüdüler, yani 

organizmanın bir denge durumuna yeniden kavuşabilmesi için 

tatmin etmeye çalıştığı gerilimler vardır. Haz, arzunun tatmin 

edilmesi ve arzunun yarattığı gerilimin gevşetilmesidir. Freud'a 

göre haz ilkesinin ötesinde; "İçgüdü, yaşayan her organizmaya 

ilişkin olan ve onu, dışarıdan gelen ve bozucu güçlerin etkisiyle 
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vazgeçmek zorunda kaldığı önceki bir durumu yeniden 

üretmeye, yeniden kurmaya iten bir eğilimdir. Bu durum bir tür 

organik esnekliğin ya da tercihe göre organik yaşamın ataletinin 

ifadesidir.” 

Bireyin içgüdü, arzu ve istekleri yeni iletişim teknolojileri 

kapsamında özellikle sosyal medya içerisinde yerini almakta ve 

dürtü nesnelerinde değişikliklere sebep olmaktadır. 

Kullanıcıların haz anlayışları arzularının tatmini, sosyal medya 

uygulamaları sayesinde doyurulmaktadır. Bu anlamda 

ihtiyaçların psikolojik temelli olduğunu savunan Abraham 

Maslow' un ihtiyaçlar teorisinin ve Erik Erikson' un psikososyal 

gelişim evrelerinin temelini oluşturduğu kuramları, bu 

bağımlılığın psikolojik nedenlerinin incelenmesinde aydınlatıcı 

olabilir. İhtiyaçların işlevselliği açısından incelediğinde hayati 

ihtiyaçların yemek yemek, su içmek, uyumak gibi gerekli 

ihtiyaçların insanın temel ihtiyaçları olduğu ve inkar edilemez 

olduğuna işaret etmektedir. 

İhtiyaçların; kişisel güvenlik, sosyal aidiyet duygusu, kendine 

güven gibi doğuştan gelen bazı özelliklerin insanın doğasında 

yer aldığını belirtirken; kendini gerçekleştirme, bilişsel 

ihtiyaçlar, estetik ihtiyaçlar ve dışavurumcu ihtiyaçlar gibi 
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ihtiyacın soyut kavramların da bireyin deneyimlerinin temelinde 

olduğu bilinmektedir. Bu ihtiyaçlar kişisel mutluluğun temelidir. 

Çalışmalar, bireylerin Facebook veya İnstagram gibi sosyal ağ 

sitelerinde fotoğraf paylaşımlarıyla tatmin edici deneyimler 

yaşamasının bu teoriler ile açıklanabileceğini belirtmektedir. 

Bu, Twitter'i kullanırken instagramdan daha az bağımlılık ile 

ilişkili belirtiler görülmesinin de bir nedeni olabilir. Söz konusu 

sosyal ağ siteleri aynı zamanda yeni kimlikler keşfetmeye de 

olanak sağlayarak; fotoğraf paylaşmaktan alınan tatmine katkıda 

bulunabilmektedir. Bu perspektiften bakıldığında, bilgi arama, 

kimlik oluşturma (kendini çevrimiçiyken daha fazla göstermek, 

ortaya koymak için) ve keyif alma, eğlenme amaçlı sosyal ağ 

kullanımı için önemli motivasyonlar olarak sayılabilir. Bunun 

dışında röntgencilik veya siber taciz amaçlı kötüye kullanımlar 

da söz konusu olabilir. Facebook ve diğer sosyal ağ sitelerinin 

bağımlılığı değerlendirirken, bu sitelerin sunduğu farklı 

özelliklerin de dikkate alınması gerekmektedir. Özellikle 

ergenlerin kişilik özelliklerini büyük ölçüde etkileyen özdeşim 

kurmanın ana akım medya seçiminde rolü vardır; bu nedenle 

ergenler, kişiler arası ilişkilere ek olarak grup içi ve gruplar arası 

ilişkileri kolaylaştırmak için sosyal medyayı da seçiyor 
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olabilirler. Çeşitli araştırmalar ergenlerin sosyal medya 

kullanımını incelemiştir. Zaman geçirme, eğlence ve bilgi arama 

dışında, kişilerarası etkileşime geçmek için motivasyonlarının 

olduğu çalışmalar göze çarpmaktadır. Valkenburg ve arkadaşları 

(2007) sohbet odalarını ziyaret eden ve anlık mesajlaşma 

kullanan ergenlerin yarısının, başkalarının onlara nasıl tepki 

verdiğini öğrenmek, utangaçlığın üstesinden gelmek ve ilişki 

kurmayı kolaylaştırmak için bunu yaptıklarını belirttiğini 

bildirmiştir.  

Maslow’ un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına baktığımızda ise, 

Güvenlik ihtiyacı, sosyal ağların kullanıcıya bilgilerini 

istedikleriyle paylaşabilme kontrolünü vermesiyle; bağlantı 

kurma ihtiyacı sosyal ağların sosyal bağlantılar kurmaya olanak 

tanımasıyla; takdir görme ihtiyacı 'arkadaş' ve ‘beğeni toplama 

ve kendini diğerleriyle karşılaştırabilme özelliği sayesinde’; 

kendini gerçekleştirme ihtiyacı ise kişinin kendisini görmek 

istediği şekilde karşısındakilere sunabilme olasılığı tanımasıyla 

karşılanabilmektedir. Buna göre sosyal ağlar, sosyal destek ve 

kendini ifade etme olanakları sunarak çok temel insani 

ihtiyaçlardan yararlanmaktadır. Bu, günümüz toplumunda 
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sosyal ağ sitelerinin popülaritesi ve bunlara yüksek katılım için 

bir açıklama sunabilmektedir. 

Sosyal medya kullanımının etiyolojik nedenlerine farklı bir 

bakış açısı getiren Noelle Neumann ise, sosyal medyada 

kullanıcılar üzerinde etkili olan sosyolojik modellerden biri olan 

“Suskunluk Sarmalı" modelini geliştirmiştir. Bu modele göre; 

sosyal medyada kullanıcılar profilleri ile dikkat çekme ve kimlik 

bulma çabası içerisine girmektedir. Dışlanma korkusu, kabul 

edilmeme endişelerine karşın özellikle herkes tarafından kabul 

gören ya da benimsenen fikirleri rahatlıkla ifşa etmektedir. 

Toplumsal korku nedeniyle bireysel fikirlerini gizleme, ifşa 

etmeme ise sessiz kalmayı gerektirmektedir. Bu durum 

suskunluk sarmalı modelinin iletişimin bu denli hayatımızın 

içine girdiği, sınırları ortadan kaldıran, iletişimi kolaylaştıran ve 

hızlandıran, zamanı ortadan kaldıran yapısına ters düşmektedir. 

Yani iletişim içerisinde iletişimsizliğin bir göstergesini 

oluşturmaktadır. Herkes tarafından benimsenen ve kabul gören 

söylemlerin, davranışların sergilenmesi sosyal medya için de 

gerçekliliğini korumaktadır. Kullanıcılar diğer kullanıcılar 

tarafından kabul görmek adına diğerleri ile aynı görüşe sahip 

oldukları paylaşımları rahatlıkla sergilerken, dışlanma korkusu, 
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kabul edilmeme endişesi ile farklı fikir beyan etme konusunda 

ise sessiz kalma ya da daha az cesaret gösterme eğiliminde 

olabilmektedir. 

Suskunluk sarmalı modeline göre, kitle iletişim araçlarının 

etkilerinin çoğu kamuoyunun ve fikir ikliminin 

şekillendirilmesine yöneliktir. Toplumsal çevrede egemen olan 

eğilimler hakkındaki düşünceler kişilerin davranışlarını 

etkilemektedir. Bireyler toplumdaki çoğunluk tarafından 

benimsenmeyen tutumlar, inançlar ve fikirleri savunmaktan 

kaçınarak tecrit olmaktan da kaçınmaya çalışmaktadır. Bireyler 

çoğunluk tarafından hangi fikirlerin savunulduğunu ya da 

kuvvet kazandığını, hangi fikirlerin azınlıkta olduğunu ve 

gerilediğini görmek için çevreyi gözlemlemektedir. Birey 

fikirlerin çoğunluk tarafından uygun olduğunu algıladığında 

ifade edebilmektedir. Azınlıkta olduğunu algılarsa sessiz 

kalmaktadır. Bu durum sosyal medya ortamlarında özellikle 

sosyal paylaşım sitelerinde çok net görünen bir tabloyu 

yansıtmaktadır. Kullanıcılar kendi hesaplarında, profil 

bilgilerinde, duvarlarında yaptıkları paylaşımlarda bunu birebir 

uygulamaktadır. Sosyal ağlarda arkadaşların ya da diğer 
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kullanıcıların sayfalarının gözlenmesi de buna hizmet 

etmektedir. 

Jean Baudrillard ise, "Nesneler Sistemi" adlı kitabında 

nesnelerin kişiselleştirilmesine değinmektedir. Kişiselleştirilmiş 

nesnelerin psiko-sosyolojik süreçte bir yandan bireysel talebi 

karşılayan diğer yandan ise kültürel sistem olarak adlandırılması 

gereken bir farklıklar sistemi olduğunu belirtmektedir. Bu süreç 

zihinsel bir yapıyı oluşturmaktadır. İşlevsel boyutu ile statü 

farklılıklarının önüne geçmektedir. Çok sayıda sunulan 

seçenekler karşısında, yalnızca alınması gerekeni almakla 

yetinmeyen bireyi, diğerlerinden farklı olmak adına seçime 

sürükleyen bireylerin kendisiyle bütünleşmelerini 

sağlayabilecek kişisel bir tavır sergilemektedir. Bu noktadan 

hareketle sosyal medya ağlarının da kişiselleştirilmiş nesneler 

kategorisinde değerlendirilmesi çok da yanlış olmaz. Hem 

kullanıcıların talepleri doğrultusunda yönlendirilmesi, hem de 

kendine özgü bir yapısının oluşması bunun bir göstergesidir. Bu 

ağlar her geçen gün geliştirdiği yeni uygulamalar ile 

kullanıcılarına ulaşmaktadır. Sanal ortamında her kullanıcı 

kendi beklentilerine, isteklerine göre uygun uygulamaları tercih 

edebilmektedir. Bu ortam gerçek hayatta tatmin edilmesinde 
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güçlük yaşayan bazı bireylerde psikolojik iyi oluş halinin 

bozulmasına neden olabilmektedir.  

Araştırmalarda, sosyal ağ bağımlılığı ile psikopatolojik belirtiler 

arasında ilişki olduğu gösterilmiştir. Genel olarak ele 

alındığında, çalışmalar sosyal ağ bağımlığının psikolojik sağlık 

ve iyilik hali üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini 

bildirmektedir. Bununla birlikte, var olan psikiyatrik 

bozukluğun davranışsal bağlamlılıkların gelişimini 

kolaylaştırabileceğine ilişkin çalışmalar mevcuttur. Bugüne 

kadar yapılan araştırmalar, sıklıkla depresyon ve anksiyete 

belirtileri ile sosyal ağ bağımlılığı ilişkisi üzerinde 

yoğunlaşmıştır. Birçok çalışmada uzun süreli sosyal ağ 

kullanımının stres, depresyon, anksiyete ile pozitif, uzun vadede 

iyilik hali ile ters ilişkili olduğu gösterilmiştir. Dikkate değer 

sayıda çalışmada düşük öz saygının depresyon ve anksiyete gibi 

psikopatolojik belirtiler ile yakından ilişkisi olduğu 

bildirilmiştir. Öz saygının aynı zamanda akademik performans 

ile de pozitif ilişkili olduğu gösterilmiştir. 
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Kişilik Özellikleri 

Kişilik özellikleri, çeşitli durumlarda bireyin kognisyonlarını, 

motivasyonunu ve davranışlarını etkilemektedir. Araştırmalar, 

farklı kişilik özelliklerine sahip bireylerin sosyal ağ 

kullanımlarının farklılık gösterdiğini bildirmektedir. Örneğin bir 

çalışmada Facebook kullanıcılarının Facebook kullanmayanlara 

göre daha dışa dönük ve narsisistik olup daha az dürüst ve sosyal 

olarak daha yalnız olduğu gösterilmiştir. Dahası, sosyal ağ 

kullanma sıklığı ve bunların bazı özelliklerinin kullanma 

sıklığının dahi birtakım kişilik özelliklerine göre farklılık 

gösterdiği tespit edilmiştir. 

Sosyal ağ bağımlılığı ile ilgili literatürde en çok gözden geçirilen 

kişilik özellikleri, dışa dönüklük (konuşkan ve sosyal olma), 

yumuşak başlılık (sıcakkanlı ve iyi huylu olma), nevrotiklik 

(dengesiz ve çabuk parlayan), sorumluluk sahibi (iyi organize 

olma ve sıkı çalışma), deneyime açıklık (özgün ve meraklı olma) 

olmuştur. Bunlarla birlikte narsisistik kişilik özellikleri, 

duygusal kararlılık, içe dönüklük ve öz saygı sosyal ağ 

bağımlılığı olan kullanıcıların diğerlerinden ayıran özellikleri 

değerlendirmek adına sıkça araştırılmıştır. Bazı çalışmalarda 

deneyime açıklık Facebook aracılığıyla sosyalleşme eğilimi ve 
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sık sosyal ağ kullanımı ile ilişkili bulunmuştur. Bu özellik, 

aslında gençlerden çok, sosyal ağları “yenilik” olarak algılayan 

ileri yaştaki erişkinlerde sosyal ağ kullanımı ile daha çok ilişkili 

bulunmuştur. 

Nevrotik kişilik özelliklerine sahip olanların sosyal ağları daha 

çok kullandıkları; onaylanma ve değer verilme ihtiyaçlarını 

karşılamak adına sosyal ağlarda daha çok kişisel bilgi ve 

fotoğraf kullandıkları gösterilmiştir. Nevrotikliğin yoğun sosyal 

ağ kullanımı ile yakından ilişkisini açıklayan bir görüşe göre, bu 

bireyler sosyal ilişkilerinde zorluk yaşamakta, uyum 

ihtiyaçlarını web ortamında sağlamaya çalışmaktadırlar. Bir 

yere aidiyet ihtiyaçları düşünüldüğünde, sosyal ağları kullanma 

nedenleri yüz yüze ilişkilerinde kendilerini iyi şekilde 

sunamamalarını telafi etme girişimiyle açıklanmakta ve sosyal 

ağlar aracılığıyla saklı ve ideal benliklerini gösterebilmek-

tedirler. Bir anlamda nevrotik kişilik özelliklerinin karşıtı olan 

duygusal kararlılık özelliğinin sosyal ağ bağımlılığı ile negatif 

yönde ilişkisinin olduğu gösterilmiştir. 

Dikkate değer sayıda çalışmada düşük öz saygının depresyon ve 

anksiyete gibi psikopatolojik belirtiler ile yakından ilişkisi 

olduğu bildirilmiştir. Öz saygının aynı zamanda akademik 
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performans ile de pozitif ilişkili olduğu gösterilmiştir. Sosyal ağ 

bağımlığının öz saygının düşmesine katkıda bulunması; bunun 

da ruh sağlığı ve akademik performansta bir azalmaya yol 

açması olasıdır. Başka bir deyişle, öz saygı sosyal ağ bağımlılığı, 

akademik performans ve ruh sağlığı arasında aracı bir rol 

üstlenmektedir. 

Sosyal Ağ Bağımlılığında Tedavi  

Sosyal ağ bağımlılığının tedavisi genel hatlarıyla aşağıdaki 

gibidir, 

➢ Çevrimiçi geçirilen zamanı sınırlandırmak (sosyal ağlarda 

sürekli geçirilen her saat başında aralar planlamak) 

➢ Sanal ortam dışı tatmin edici aktivitelere daha fazla zaman 

ayırmak, 

➢ Bazı kendine yardım müdahaleleri uygulamaları,  

➢ Otomatik düşüncelerin yeniden yapılandırılmasına 

odaklanan bilişsel davranışçı terapi, günlük aktivite 

çizelgesi oluşturma, bağımlılık yapıcı davranışın 

tetikleyicileri için günlük tutma  

➢ Motivasyonel görüşme gibi müdahaleler önerilmektedir. 

 



80 | B a ğ ı m l ı l ı k t a n  b a ğ ı m s ı z l ı ğ a  d o ğ r u …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deneysel olarak kanıtlanmış etkileri bulunmadığından 

sosyal ağ bağımlılığında farmakoterapötik bir müdahale 

önerilmemektedir. 

Bağlantının tamamen kesilmesinden ziyade kontrollü 

kullanımın sağlanması olmalıdır; çünkü günümüzde 

bireylerin internet erişimi olan bilgisayar veya cep telefonu 

gibi cihazlara erişimini engellemek mümkün değildir 
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AŞK ve KİŞİLERARASI İLİŞKİLERDE BAĞIMLILIK 

Sevgi, Bağ ve Bağımlılık 

Eğer bir özneye karşı olan bağımlılıktan söz edilecekse öncelikle 

sevgiden, bağlanmadan ve bağ kurmadan yola çıkmak daha yol 

gösterici olacaktır. Erich Fromm, Sevme Sanatı adlı eserinde, 

bireyin kendi potansiyelini ve kişiliğini geliştirmediği sürece, 

sevgide başarısızlığa uğrayacağını söyler. Fromm' a göre sevgi, 

“ilgi, saygı, sorumluluk ve bilgiden kaynaklanan üretkenliğin 

ifadesi; sevilen kişinin gelişimi ve mutluluğu için çabalamak 

“tır. Sevgiyle bir arada düşünülen kavramlar çoğu zaman 

düşkünlük, ilgi, değer verme, güven, kabul etme, kendinden 

verme, neşe ve incinebilirliktir. Sevgi, içten gelen ve dışarıya 

doğru yayılan bir durumdur. Schaeffer’ a göre sevgi, enerjidir, 

karşılıksızdır, yayılgandır ve onun belli bir nesneye ihtiyacı 

yoktur. Çocuk ilk sevgiyi anne ve babasıyla deneyimler. İdeal 

ortamda bu sevgi, çocuğun değerini ve yaşamını onaylar. Anne 

baba, çocuğun ihtiyaçlarını karşılar ve ona yaşamın, kendisinin 

ve başkalarıyla birlikte olmanın değerini öğretir. Yani çocuk ve 

ebeveyn arsında bir bağ kurulmaya başlar. Eğer bu bağ sağlıklı 

bir şekilde kurulmazsa, çocuğun fiziksel ve psikolojik 

gereksinimleri zamanında karşılanmazsa çocuk yetişkinlik 
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döneminde öncesinde karşılanmayan gereksinimlerini “öteki” 

de bulmaya çalışır. Tam da bu noktada “Öteki olmadan var 

olamama” kavramı karşımıza çıkar. Freud, anne ile çocuk 

arasındaki ilişkinin, en güçlü sevgi ilişkisi olduğunu ve sonraki 

tüm ilişkilere esin kaynağı olduğunu; Hendrix, çocukların erken 

yaşta en çok etkilendikleri insanlarla ilgili zihinlerinde bir 

imgenin oluştuğunu ve ileride bu imgeye uygun kişilerden 

romantik olarak etkilendiğini belirtmiştir.  

Peki daha sonra ne oluyor da ötekiyle kurulan bu bağ bağımlılığa 

evriliyor? Bağımlının ve bağımsızın genel tanımı bu noktada 

bazı ipuçları verebilir. Bağımlı başka bir şeyin istemine, gücüne 

ya da yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan 

demektir. Bağımsız ise “davranışlarını, tutumunu, girişimlerini, 

herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, özerk, 

özgür" demektir. Sevgi ve Bağımlılığın hakkında çalışmalar 

yapan Stanton Peele ve Archie Brodsky bağımlılığı, yeni ve 

coşturucu bir deneyim uğruna kendini reddetme zorunluluğu ile 

göze çarpan, düzensiz bir durum olarak tanımlarlar. Onlara göre 

bağımlılık, insan eğilimlerinin kötü bir sonucudur. 

İhtiyaçlarımız meşrudur. Ancak, zaman ve dikkatimizi önemli 
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konulardan daha çok bunlara yönettiğimizde bunlar bağımlılık 

olurlar. 

İlişki Bağımlılığı Nedir? 

İlişki bağımlılığı kavramı İngilizcede "codependency" 

sözcüğünün karşılığı olarak kullanılmaktadır. Kavramın Türkçe 

karşılığı olarak, “karşılıklı bağımlılık", "eş-bağımlılık”, 

“bağlaşıklık” ve “kişilerarası bağımlılık" gibi çeşitli 

kullanımları bulunmaktadır. İngilizce codependency/ co-

dependency sözcüğün tam çevirisi olan “eş-bağımlılık” Türkçe 

‘de zor anlaşılmakta olup, “eş” sözcüğünün daha çok karı-koca 

anlamını çağrıştırması nedeniyle, iki kişi arasındaki ilişki 

kastedildiğinde “karşılıklı bağımlılık”, “ilişkideki taraflardan 

bakım veren" kastedildiğinde ise “ilişki bağımlılığı” olarak 

kullanılması daha anlaşılır olmaktadır. 

İlişki bağımlılığı olan kişi, ilişkide  “bakım veren, kurtarıcı, 

süper kahraman" rollerinde olup karşıdakinin her tür 

gereksinimini karşılayan ancak kendi gereksinimlerini ve 

kendini ihmal edendir. İlişki bağımlılığının, patolojik ilişki, 

davranış bozukluğu, kişilik bozukluğu, ilerleyici bir hastalık 

veya manevi boşluk gibi farklı şekillerde tanımı bulunmaktadır. 
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Amerikan Ulusal İlişki Bağımlılığı Birliği (American National 

Council on Codependence-ANCC), tarafından 1990 yılında 

geliştirilen ve üzerinde uzlaşılan tanıma göre ise; ilişki 

bağımlılığı, öğrenilmiş bir davranıştır ve insanlara bağımlılıkla 

karakterizedir. İlişki bağımlılığında kendi benliğini küçümseme, 

gereksinimlerine kayıtsızlık, takıntılı alışkanlıklar, madde 

bağımlılığı, benliğine yabancılaşmaya yol açan hastalıklar ve 

utanç duygusu ile yansıtılan olumsuz benlik yapısı vardır. 

Kaplan (1991) başkasının gereksinimini karşılayarak onunla 

ilişkide olmayı “değersiz/yararsız bağlanma sendromu" olarak 

tanımlamaktadır. İlişki bağımlılığında, başkaları tarafından 

sevilmek ve kabul edilmek uğruna kendi değerlerini, 

gereksinimlerini, duygularını gizleme ve başkalarına odaklı 

yaşama söz konusudur. Bu kişilerde takıntılı alışkanlıklar, 

madde bağımlılığı, yalnızlaşma ve kendinden utanmaya varan 

hatalı benlik algısı bulunmaktadır. 

Carothers ve Warren (1996), ilişki bağımlılığını, benlik veya 

kimlik algısında zayıflamayı gidermek üzere başkalarının 

desteğine bağımlı olma olarak tanımlamışlardır. O'Brien ve 

Gaborit'e göre (1992) ise ilişki bağımlılığı, otonomi ve kişiler 

arası ilişkilerde yetersizlikle belirgin bir durumdur. İlişki 
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bağımlılığı konusunda önemli çalışmalar yapmış olan Hughes 

Hammer ve arkadaşları (1998), ilişki bağımlılığının neden ve 

sonuçlarını içeren tanımlarında ; "başkalarına odaklanma”, 

“kendini olumsuz değerlendirme", "kendini gizleme" ,“bedensel 

sağlıkta bozulma”, sorunlu ailede büyüme” gibi beş temel boyut 

üzerinde odaklanmışlardır. 

Literatüre bakıldığında, ilişki bağımlılığı, aşağıda yer alan çok 

fazla sayıda duygu ve davranışlarla karakterize bir tablo olarak 

ortaya konmaktadır: 

 

Başkalarına bakım verme zorunluluğu hissetme

Mükemmeliyetçilik

Duygularını tanımlama,ifade etme ve yönetmede yetersizlik

Daima başkalarını haklı görme 

Kendi istek ve gereksinimlerini önemsememe

Kendini adama, aşırı fedakarlık

Aşırı sorumluluk ya da sorumsuzluk hissetme

Başkalarının duygu ve davranışlarından kendini sorumlu 
hissetme

Aynılığa dayanamama

Reddedilme korkusu yaşama, aşırı duyarlılık gösterme

Her şeyi ve kerkesi kontrol etme gereksinimi hissetme

Karar verme zorluğu çekme

Strese bağlı hastalıklar yaşama

Güçlü görünmeye çabalama, zorlukları ifade edememe

İfade edilemeyen bir güçsüzlük duygusu içinde olma 
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Kişideki ilişki bağımlılığının derecesi, çocukluktaki 

karşılanmamış ihtiyaçların yoğunluğuyla doğrudan ilişkilidir. 

İlişki bağımlılığının bebeklik döneminde, “ilgi açlığı" ve 

“bağlanma açlığı" ile başladığı belirtilmektedir. Anne ve bebek 

arasında bebeğin ihtiyaçlarına yönelik olarak kurulan ilk bağ, 

bebeği anneye bağımlı kılmakta ve kişinin hayatı boyunca 

kuracağı ilişkileri etkilemektedir. Bu bağ, bebeğin 

emzirilmesinde anne ile kurduğu göz teması ve dokunma hissi 

ile başlar. Annenin sürekli olarak bebeğe zaman ayırması 

mümkün değildir. Zaman zaman bebekten uzaklaşması aradaki 

bağı zedeleyebilir ve çocukta ilgi açlığına zemin hazırlayabilir. 

Ebeveyne 1.5 yaşına kadar duyulan bağımlılık ve sonrasında 

gelen bağımsızlık denemeleri ebeveynler tarafından 

desteklenmeli ve doğru yönlendirilmelidir. Bu süreçte çocuğun 

bakım vereninden yeterli ve tutarlı bir destek görememesi, 

kişinin güvende olma, mutlu olma, sevilme, özgüven duyma gibi 

alanlarında yetersizliğe yol açar, bunun sonucunda ilişkilerde 

bağımlılık sorunu yaşanma olasılığında artışa neden olur. Bu 

durumda, kişi, çocukluktan gelen ihtiyacını, yetişkinlikte anne 

babanın yerine başka bir insanla karşılar ya da karşılamaya 

çalışır. Aşırı düzeydeki ilişki bağımlılığı, özellikle kendini 

sevmeyen insanlarda görülür. Bu tutku büyük bir dualiteyi de 
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gözler önüne serer: kontrolünü kazanmak için bu tür ilişkilere 

ihtiyaç duyan birey, bunu yapmakla otokontrolünü adeta altın 

bir tepside kendi elleriyle bir başkasına sunar. Bu kontrolü 

verme eğiliminin acıdan korkmak, karsısındakini hayal 

kırıklığına uğratmaktan korkmak, başarısızlıktan korkmak, 

suçtan, öfkeden veya reddedilmekten korkmak, yalnızlıktan 

korkmak, hastalıktan korkmak veya ölümden korkmak gibi 

çeşitli korkulardan kaynaklandığı düşünülmektedir.  

İlişki bağımlıları, girdikleri ilişkilerle korkularını ortadan 

kaldırabileceklerini zannederler. Fakat bağımlılığın insanlar 

üzerindeki güçlü etkisi, bu durumdan kurtulmayı derinlerinde 

yatan karmaşık sebeplerden dolayı zorlaştırmaktadır.  

Kişilerarası İlişkiler ve Bağımlılık 

Kişilerarası ilişkiler, insan hayatında önemli bir yere sahiptir. 

Kişilerarası ilişkilerdeki olumlu veya olumsuz süreçler 

bireylerin fiziksel, ruhsal sağlığını, yasam doyumunu ve iyi 

olma halini önemli ölçüde etkilemektedir. Kişilerarası ilişkilerin 

bir kısmı, empati, anlayış, açıklık ve yapıcı konuşmayı içeren, 

kişiyi besleyen ilişkilerken, bir kısmı da sağlıklı bir ilişkiyi 

sürdürmenin güçleştiği zehirleyici bir ilişki tarzıdır. Bu 
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ilişkilerde, bireyi küçümseme, aşağılama, yok sayma, korkutma, 

alay etme ve kolayca öfkelenebilme gibi durumlar söz 

konusudur. Bu ilişki ortamı, çatışmaya zemin hazırlamakta 

bireylerin yaşam kalitesini ve doyumunu olumsuz yönde 

etkilemektedir. Çalışmalar, olumsuz ilişki tarzlarının depresyon, 

öfke, anksiyete bozuklukları, psikosomatik hastalıklar ile 

ilişkilendirildiğini göstermektedir. 

Kişilerarası ilişkilerde bağımlılık, birinin başkasına güvenecek 

kadar kendi kimliğini küçümsemesi, kendini ihmali, diğerlerine 

aşırı odaklı davranışlar geliştirmesi durumudur. Bireyin 

başkalarına güven geliştirmeye dair korku ve güçsüzlük 

yasaması sonucu kişisel ilişkilerinde samimiyetten uzak 

olmasıyla da sahte bir benlik yapısı ortaya çıkmaktadır. 

Ainsworth (1972), bağımlı kişinin kişilerarası ilişkilerde ilgi, 

onaylanma ve yardım arayışında olduğunu; kişinin kendisini 

çaresiz ve güçsüz olarak algıladığını, fiziksel ve duygusal 

bakım, yönlendirilme ve destek için diğerlerine güvenme 

eğiliminde olduğunu belirtmiştir. Bu süreç,  kişilerin 

davranışlarını yönlendirmede diğerlerinin tavsiyesine, onayına 

ve desteğine ihtiyaç duyması seklinde gerçekleşmektedir. 

Başkalarının onayına açık olan bir kişi, diğerlerini hoşnut 
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edecek şekilde davranabilmekte, kendisini koruyamamakta ve 

incitilmeye açık hale gelebilmektedir. İlişki bağımlıları, 

ilişkilerinde ipuçlarına daha duyarlı hale gelmekte, çatışma ve 

stres durumunda sıklıkla daha negatif duygular 

deneyimlemektedir. Zerwekh ve Michales'e (1989) göre bağımlı 

ilişkilerin gelişimi başlangıç, korku ve kontrol, takıntılı 

duyguların dondurulması, çaresizlik ve tıkanma olmak üzere beş 

aşamalıdır.  

 

Şekil 1- Zerwekh ve Michales'e (1989) göre bağımlı ilişkilerin gelişim 

aşamaları 

Çaresizlik 

ve Tıkanma 

Başlangıç 

Korku ve 
Kontrol 

Takıntı 

Duyguların 
Dondurulması 



94 | B a ğ ı m l ı l ı k t a n  b a ğ ı m s ı z l ı ğ a  d o ğ r u …  

 

1. Başlangıç Aşaması 

Bu aşama aşağıdaki süreç ve özellikleri içermektedir; 

✓ Ailede işlev bozukluğu geliştiğinde başlar. 

✓ Başkalarına bakım verme ve onlarla ilgilenme ile 

öğrenilir. 

✓ Kişiler, yerler ve durumlarla takıntılı bir biçimde uğraşılır. 

✓ Çok hızlı biçimde nasıl hayatta kalınacağı öğrenilir. 

✓ Kurtarıcı ve bakıcı rolü üstlenilir. 

 

2. Korku ve kontrol Aşaması 

Korku ve kontrol aşamasında aşağıdaki özellikler yer 

almaktadır; 

✓ Kişi her şeyi ve herkesi kontrol etmek için yoğun bir istek 

duyar. 

✓ Depresyona yol açabilecek ve kontrol edilemeyen şeyleri 

kontrol etmeye çalışır. 

✓ Terk edilme, yalnızlık ve reddedilme korkusu yaşar. 

✓ Ona bağımlı olan kişinin alkol kullanımını, yemek 

yemesini, çalışma ve oyun oynama davranışlarını tehlikeli 

bulur. 

✓ Kızgın ve memnuniyetsiz hale gelir. 
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3. Takıntı Aşaması 

Takıntı, kişinin sürekli olarak o duygu durum ya da davranışa 

odaklanmasıdır. Takıntı aşamasını yaşayan bireyler aşağıdaki 

şekilde etkilenirler; 

✓ Kendini yargılar, suçluluk ve utanç duyar. 

✓ Başarılar, amaçlar ve yapılması gerekenler konusunda 

takıntılı olur. 

✓ Sosyal yaşamı etkilenir. 

✓ Anksiyetesi artar. 

✓ Sıklıkla problemlerden ve bulunduğu şehirden uzaklaşma 

isteği duyarlar. 

 

4. Duyguların dondurulması Aşaması 

Duyguların dondurulması aşaması, kişinin duygularıyla artık 

baş edemediğini gösteren aşamadır ve aşağıdaki duygusal 

tepkiler gösterilmektedir; 

✓ Duygusal sıkıntıdan kurtulmak için duygularını bastırır. 

✓ Kendisi ve duyguları hakkında suçluluk duyar ve dürüst 

hissetmez. 

✓ Ezilmişlik duygusunu kontrol etme ihtiyacından bunalmış 

hale gelir. 
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✓ Neşe, ümit ve doğallığa veda eder. 

✓ Duygularından tamamen kopar. 

✓ Bıkkın olmaktan usanır 

✓ İnkâr etmenin işe yaramadığı bir hale gelir. 

 

5. Çaresizlik ve Tıkanma Aşaması 

Bu aşamanın özellikleri aşağıdaki gibidir; 

✓ Kişi fiziksel, mental ve ruhsal olarak her şeyi kendi haline 

bırakır.  

✓ Kendine zarar veren karışık davranış örnekleri sergiler. 

✓ Gündelik hayatın üstesinden gelemez, ümitsiz hisseder. 

✓ Stresli duyguların sebep olduğu baş ağrısı, sırt ağrısı, 

ülser, kolit ve vb. gibi fiziksel sorular yasamaya baslar. 

✓ Kontrolü kaybeder 

✓ Dibe vurma duygusu içine girer. 

Bu aşamaları yaşamış bazı kişiler daha ileri düzeyde sorunlar 

da yaşayabilirler. Herkes mutlaka ileri düzeyde bağımlılık 

aşamasına gelmeyebilir ancak aşağıda özellikleri sıralanmış 

olan ileri düzeyde bağımlı olanların mutlaka profesyonel 

yardım alması gerekmektedir. 
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İleri düzey ilişki bağımlıları: 

 Kendilerini depresif hissederler 

 Uyuşukluk hissederler 

 İzole edilmiş ve inzivaya çekilmiş hissederler 

 Günlük rutinlerini yitirirler 

 Yıpranırlar ve sorumluluklarını ihmal ederler 

 Tuzağa düştüklerini hissettikleri ilişkiden kaçmak için 

plan yaparlar 

 İntiharı düşünürler 

 Şiddet davranışları göstermeye başlarlar  

 Duygusal, fiziksel ve ruhsal olarak ciddi şekilde 

hastalanırlar 

 Aşırı kilolulu (obezite) ya da aşırı zayıflık ortaya çıkabilir 

 Alkol ve diğer ilaçlara bağımlı olabilirler 

İlişki Bağımlılığı ve Kişilik Özellikleri 

İlişki bağımlılığı ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi 

değerlendiren çok az çalışma bulunmaktadır. Tutkulu aşk ile 

yüksek anksiyete, başkaları tarafından kontrol edilme hissi ve 

dürtüsellik arasında ilişki bulunmuştur. Partnerleri konusunda 

saplantılı olan kadınlar üzerine yapılan bir araştırmada, 
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kadınlarda sanrı bozukluklarının (%30), bağımlı, borderline ve 

narsistik kişilik bozukluklarının (%50) ve madde kullanım 

bozukluğunun (%7.5) daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Ülkemizde üniversite öğrencilerine yönelik yapılan bir 

araştırmada, aşk bağımlılığı ile kaygılı/kararsız, saplantılı ve 

korkulu bağlanma, düşük benlik saygısı sigara, alkol ve madde 

kullanımı arasında ilişki bulunmuştur. Özellikle de düşük benlik 

saygısının, aşk bağımlılığına özgü ölçütleri olan acı veren 

ilişkiler yaşama ve sorunlu bir ilişkiyi sonlandıramamada etkili 

olabileceği belirtilmiştir. 

Sevgi eksikliği ve Bağlanma 

İlişki bağımlılığının etiyolojisinde "sevgi eksikliği" nin önemli 

bir rolü olduğu bilinmektedir. Bağımlı kişilerin kurtulamadıkları 

içsel boşluk hissinin, çocukluk dönemlerinde ebeveynlerinin bu 

kişilere gereksinim duydukları şefkat, dikkat ve özeni yeterince 

vermemelerinden kaynaklanma olasılığı yüksektir. Bu hissi 

yaşayan kişilerin güvensizlik ve "hiçbir şeye yeterince sahip 

değilim" hissi, değerli ve sevilebilir oldukları konusunda kuşku 

duymalarına neden olur. Bu durum da, ilişki bağımlılarının ilgi, 

sevgi ve güven elde etmek için çabalayıp partnerlerini 

kaybetmemek için bağımlı ilişki geliştirmelerine yol açar. 
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Bağımlı kişilerin, çocukluklarında yaşadıkları güç koşulları 

telafi etmek, sevgi, şefkat ve ilgi ihtiyaçlarını karşılamak için 

ilişkiye ihtiyaç duymaları bu eksikliğe dayandırılmıştır. Bu 

nedenle de kişiler, kendilerine uygun olmayan kişileri seçip 

onlara yönelik heyecan duyabilir ve ilişkilerini sürdürmekte 

ısrarcı olabilirler. Kişi, ilişkilerinde sevgi açlığının sürekli 

olarak doyurulmasını istemekte, bu umutla beslenmekte ve aynı 

ilişki dinamiklerini tekrarlayıp durmaktadır. Bu tür 

gereksinimlerin karşılanması için kişiler ilişkilerinde farklı 

roller üstlenirler. 

İlişki Bağımlılığında Temel Roller 

1. Bakım Verme 

Bakım verme, ağırlıklı olarak annenin çocuk doğduktan itibaren 

yaptığı bir eylemdir ve genellikle kadınlar için uygun görülen ve 

beklenilen bir sorumluluktur. Doğal ve sıradan bir sorumluluk 

olarak değerlendirilen bakım verme işi aksadığında bebek ya da 

çocuğun hayatta kalması tehlikeye girmektedir. Örneğin, çok 

basit gibi görünen bebeği emzirme işini anne yapamazsa bebek 

beslenemeyip ciddi yaşamsal sorunlar ortaya çıkabilmektedir. 

Buna karşın ne yazık ki bakım verme, değersizleştirilen ve 
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sıradanlaştırılan bir eylem olarak görülmektedir. Bakım verme 

eylemi değersizleştirildiği için kadının yaptığı iş olması 

nedeniyle kadın da değersizleşmektedir. Değişen toplumlarda 

erkeklerden de bakım verme sorumluluğu beklenmekle birlikte 

bakım kavramına genel olarak kadınsı bir sorumluluk olarak 

bakılmaya devam edilmektedir. 

Kadınlara başkalarının sorumluluğunu üstlenmek çocukluktan 

itibaren öğretilmektedir. Bazı kadınlara ve annelere "iyi kadın” 

ve “iyi anne” olmak için bakıcı olmaları gerektiği 

benimsetilmiştir. Bakıcılık onlardan beklenen ve istenen bir 

durumdur ve onların görevidir.  

Dini inanışlar ve yorumlar da kadınlara bakıcılık yapmayı 

önermektedir. “Almadan verin”, “zorluklara göğüs gerin" 

“Verici olun”, “zorluklara katlanın” gibi emirler öğretiler, 

olumsuz anlamda bakım vermeyi teşvik eden öğretilerdir. 

Bakıcılık yapmak kişiye yarar sağlamak yerine ciddi fiziksel, 

sosyal ve ruhsal sorunlara yol açmaktadır. Benlik değerini 

yükseltmeyi hedefleyen bu davranış biçimi, tersine kişinin 

çabalarını değersizleştirmekte ve başkalarının ona dikkat 

etmemesine yol açmaktadır. Ayrıca kendi çabasının benzeri 
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yoğunlukta bir beklentiyi karşıdakinden istemesi nedeniyle de 

hayal kırıklığı yaşamaktadır.  

Toplumsal cinsiyet rolleri ve sorumlulukları gereğince benzer 

şekilde bazı erkekler de iyi bir koca ve baba olmak için ailenin 

her bir bireyinin ihtiyaçlarını karşılamak ve süper kahraman 

babalar olmak ve duygusal olmamaları gerektiğine 

inanmışlardır. 

2. Kurtarıcılık 

Kurtarıcılar; insanları sorumluluklarından kurtarır; başkalarının 

sorumluluklarını yerine getirir; sonra yaptıklarından dolayı 

karşıdakine öfkelenir ve kendisini kullanılmış ve üzgün 

hissederler. Bu davranış kalıbı ne yazık ki tekrarlayıcı olduğu 

için olumsuz bir döngü olarak devam eder. Bir başkasının 

düşünceleri, duyguları, kararları, davranışları, sağlık durumu ve 

sorunları ile ilgili sorumluluğu alan kişi kurtarıcı rolüne de 

girmiş olur. Gerçekten yardıma gereksinimi olan ve yardım 

isteyen birilerine yardım etmek gerekir. Şefkat göstermek, sevgi 

duymak ve nezaketle yardım etmek yaşamı daha anlamlı kılan 

eylemlerdir. Kurtarıcı, karşıdaki kişinin bulunduğu olumsuz 

durum için rahatsızlık ve hoşnutsuzluk duyar ve acilen bir şey 

yapmak ister. Çünkü sorumlu hissettiği kişi ya da sorun için 
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merhamet, suçluluk ve endişe hissederek bir şey yapma baskısı 

ya da zorunluluğu hisseder. Karşıdaki için yaptığı şeyleri onun 

yapamayacağına, onun kendi sorumluluğunu alamayacağına ve 

yardıma muhtaç olduğuna inanır. Ancak kurtarılan (kurban) 

kişiler aslında kendilerine bakabilecek durumdadırlar. 

3. Kurban Rolü 

Kurtarıcı ve kurban ilişkisi, kişilerin kendilerine verdikleri zararı 

anlamadıkları olumsuz bir döngüdür. Birbirini memnun etmeye 

çalışan iki bağımlı, bu ilişkiyi sonlandırmak istediklerinde 

içlerinden biri diğerine 'ben artık devam etmek istemiyorum', 

diyene kadar hem kendisine hem de karşısındakine büyük zarar 

verebilir. Bu durum birinin diğerini kurtarmaktan vazgeçmesine 

kadar devam eder. 

Bir kurtarıcı, bakıcılık yaparken kendini güvende hisseder ancak 

birisinden bir şey alırken veya birisi onun gereksinimleri için 

yardım etmek istediğinde kendisini suçlu ve rahatsız hisseder. 

Bakıcılık yapmanın en kötü yanı, kurban haline gelmek ve öyle 

kalmaktır. 

Kurban pozisyonu stresli bir pozisyondur. Kişi, stres 

hormonlarının salınması ve stresini ifade edememe nedeniyle 
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hormon dengesizliği, yeme bozukluğu, strese bağlı fiziksel 

hastalıklar ve seksüel sorunlar gibi zarar verici durumlarla 

karşılaşmaktadır. Ruhsal, fiziksel ve ya duygusal olarak 

sorunlara yol açan bu durumda kişinin mutlaka profesyonel 

yardım alması gerekir. 

                                    KURBAN 

                                  

 

ZULMEDEN                                                          KURTARICI 

Şekil-2: Karpman'ın Üçlü Drama Modeli 

Peri masallarının, toplumun normlarını bilinçli olarak genç 

zihinlere aşılamaya yardımcı olduğunu, ancak bilinçaltında, 

hatalı bir yaşam senaryosu için çekici, basmakalıp sayıda rol, yer 

ve zaman yanılgısına neden olduğunu savunan Karpman Üçlü 

Drama Modeliyle bu rollere açıklık getirmeye çalışmıştır. 

Karpman’a göre (1968), Drama (The Drama Triangle)", 

kurtarıcı-zalim-kurban rollerinden oluşan bir nefret üçgenidir. 

Karpman, farklı özellikler ve birbirini tamamlayan üç farklı 

rolün yer aldığı bir sahne düşünerek her köşeye bir rolü 

yerleştirdiği bir üçgen tanımlamıştır.  
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Üçlü Drama Modelinde, kurban, kurtarıcı ve zulmeden/zalim 

olmak üzere üç roldeki kişiler arasında işlevsel olmayan bir 

ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki biçimi, bozuk işlev gösteren 

ailelerde ve gelişimsel süreç içinde öğrenilmektedir. Ailede 

bireyler bu ilişki içinde bir rolden diğer role geçebilmekte, bazen 

bu geçiş aynı gün içinde bile gerçekleşebilmektedir. Kurban, 

kurtarıcı ve zulmeden rollerinden biri olmadığı durumlarda Üçlü 

Drama döngüsü oluşmamakta veya sonlanmaktadır. 

İlişki Bağımlılığında Tedavi 

➢ Olumlu imaj oluşturma, kendini keşfetmeyi geliştirme ve 

kişilerarası iletişim kurma odaklı üç aşamalı bilişsel 

temelli müdahaleler, 

➢ Grup terapileri, 

➢ Kendilik farkındalığı, kendilik gelişimi, benlik saygısı ve 

duyguların ifade edilmesini arttıran 12 adım kendine 

yardım programları, 

➢ Bilişsel ve psikodinamik yaklaşımların bütüncül olarak 

kullanıldığı terapi yaklaşımları 

İlişki bağımlılığında sıklıkla kullanılan terapötik yaklaşımlar 

arasındadır.  
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YEME BAĞIMLILIĞI 

Günümüzde obezite sorunuyla ilgili yapılan çalışmalar, getirilen 

yaklaşımlar neredeyse veri doygunluğuna ulaşmasına rağmen, 

getirilen tedavi ve çözüm önerileri obezitenin ne sıklığını 

azaltabilmekte, ne de verilen kilonun korunma oranlarında uzun 

dönemli sağaltıcı etkiler sunmaktadır. Bu nedenle obezitenin 

çözümüne kalıcı çözüm bulmak isteyen uzmanlar, obeziteye 

neden olan ve verilen kiloyu da korumanın önünde çok ciddi bir 

engel olarak duran yemek bağımlılığını araştırmaya 

başlamışlardır. Bu hikayenin başlangıcı obezite tanısı alan bazı 

kişilerin yemek yeme davranışını kontrol edemediklerinin 

gözlemi ile başlar. Bu kişilerde özelikle karbonhidrat ve 

şekerden zengin olan yiyeceklerin kompulsif tüketimi (aşırı 

yemek/overeating) ve bu besinleri arama davranışının 

gözlenmesi 'yeme bağımlılığı' olarak ayrı bir bozukluğun 

olabileceği düşüncesini doğurur. 2006 yılında Dr. John Hopper 

Michigan'da Brighton Hastanesi alkol ve madde bağımlılığı 

servisinde yatan hastaların normal popülasyondan daha yüksek 

oranda bariatrik cerrahi geçirmiş olduklarını fark etti. İlginç olan 

bu hastaların daha önce alkol veya madde ile hiçbir ilişkileri 

olmaması ve ilk kez bariatrik cerrahi sonrası böyle bir isteğe 
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kapılarak madde denemeye başlamış olduklarıydı. Dr.John 

Hopper ve Dr. Karen Saules' e göre yeme bağımlısı olanlar 

cerrahi yoldan midelerini küçülterek daha az yemeye 

başladıklarında yemek yerine başka bağımlılık yapıcı maddelere 

yönelmekteydiler. Bu yaklaşım büyük ölçüde doğru olabilir. 

Çünkü aynen bağımlılık yapıcı maddeler gibi bazı yiyecekler de 

beyin ödül sistemini uyanırlar. 

Bilim dünyasında bu tartışmalı konu sürerken popüler medyada 

yemek bağımlığı sevilen bir başlık olarak çoktan yerini almıştır. 

İnternet üzerinden yapılan araştırmalarda katılımcıların %72'si 

belirli yiyeceklere bağımlı olduklarını bildirmektedir. Bu 

çalışmada bağımlılık kavramı 'hoşlanma, düşkün olma ve çok 

yeme' olarak açımlansa da, nesnel bir ölçüm yapılmamıştır.  

Yemek bağımlılığı medyada ve sosyal yaşamda farklı 

davranışsal durumları tanımlamak için kullanılsa da, klinik 

öncesi çalışmalardan elde edilen veriler ışığında son yıllarda bir 

davranışsal bağımlılık adayı mı, yoksa bir tür madde kullanım 

bozukluğu adayı olarak mı değerlendirileceği bu alanda da 

tartışmalı olsa da nörobiyoloji alanında çalışmalar bu alanda her 

geçen gün artmakta ve bir bağımlılık olduğu yönünde kanıtlar 

sunmaktadır.  
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Yeme Bağımlılığı ve Nörobiyoloji 

Yemek yeme biyolojik gereksinimlerimizin başında gelir. 

Yaşamak için yemek zorundayız. Fizyolojik ihtiyaçlarımızın 

karşılanabilmesi için besinlere ihtiyacımız vardır. Besinler en iyi 

bilinen doğal ödüllerdir ve limbik sistemde yer alan ödül 

sistemini etkinleştirir. Yaşamsal olan doğal ödüller yemek, 

içmek, cinsellik ve sosyal ilişkiler olarak tanımlanır. Bir tür 

davranışsal bağımlılık adayı olarak tanımlanan 'yemek 

bağımlılığı' kavramının tartışmalı bir alan olmasının en önemli 

nedenlerinden biri de budur. Hali hazırda dopamin salınımının 

kaçınılmaz olduğu yeme davranışının bazı özgül durumlarda 

'bağımlılık benzeri bir davranışa evrildiğini kanıtlayabilmek için 

bir hayli çaba gerekmiştir.  

Dopamin sadece ödülle olan ilişkiyi düzenlemez aynı zamanda 

motivasyonu ve hayatta kalabilmek için gerekli olan davranışları 

da düzenler. Deneysel düzenekte dopamini eksik farelerin 

açlıktan öldüğü, yemek için motivasyonlarının olmadığı 

gösterilmiştir. Dorsal striatum bu davranışların 

düzenlenmesinde önemli rol oynar. Dorsal striatum obezite ve 

kompulsif yeme davranışında da etkilidir. Striatal dopamin 

yanıtında azalma aşırı yeme davranışını tetiklemekte ve yemek 
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yeme kompulsif bir özellik kazanmaktadır. Obezitede strital 

dopamin yanıtında azalma olduğu görülmüştür. Deney 

düzeneğinde yağ ve şekerden zengin besinler verildiğinde 

farelerde kontrolsüz yemek, kısa sürede yemek, elektrik şoku ile 

besin verilmesine rağmen yemeğe devam etme (zararlı 

sonuçlara rağmen) gibi davranışlar gözlenmiştir. Bu farelerde 

bağımlılıkta olduğu gibi dopamin reseptör düzeyinde azalma 

saptanmıştır. Yağdan ve şekerden zengin besin maddeleriyle 

beslenmek ödül sistemi işlevini değiştirmiştir. Takip eden 

çalışmalarda bu bulgu yinelenmiştir. Farelerin şekeri yüksek 

besinler ile beslenmesi sonucunda bağımlılıktakine benzer 

yoksunluk, aşerme (craving) ve kompulsif arama davranışları 

ortaya çıkmıştır. Yüksek orandaki şekerli besinlerin 

dopaminerjik ve opioiderjik sistemde oluşturduğu değişiklikler 

bu tür davranışsal değişiklere neden olmuştur.  

Yeme Bağımlılığı Tanı Kriterleri 

YALE Yeme Bağımlılığı Ölçeği yeme bağımlılığı semptomları 

hakkında karışık tanımların üstesinden gelmek ve gıda 

bağımlılığının değerlendirilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Bu 

ölçek madde bağımlılığı semptomlarını dikkate alarak yeme 

bağımlılığı semptomlarının varlığını ölçer. Aşağıdaki 
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belirtilerden en az üçü karşılanıyorsa yeme bağımlılığı teşhis 

edilebilir. Bu belirtiler; 

➢ Kişinin maddeyi aldığı ilk anda hissettiği etki ve duyguyu 

zamanla aynı şekilde hissetmek istemesinden dolayı daha 

fazla miktarda yiyeceğe (maddeye) ihtiyacının olması. 

(Tölerans gelişimi)  

➢ Besin maddelerinin alımının kısıtlanmasıyla 

fizyolojik/psikolojik yoksunluk ortaya çıkmaktadır. Kişi 

yoksunluk belirtilerini önlemek ve giderebilmek için 

yemeye/maddeye ihtiyaç duyar. (Geri çekilme) 

➢ Besin maddelerinin tüketimini kısıtlamada başarılı 

olamama 

➢ Zihnin ve düşüncelerin devamlı arzu edilen yiyecek ile 

meşguliyeti 

➢ Madde kullanımı sonucunda sosyal, mesleki, eğlenceli 

ortamların terk edilmesi  

➢ Maddenin kullanımı sonucu gelişen fizyolojik ve fiziksel 

problemler nedeniyle yaşamlarında zorluk yaşanmasına 

rağmen bu davranışın sürdürülmesidir. 
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Yeme Bağımlılığı Döngüsü 

Yeme bağımlılığı döngüsünün, genellikle kısıtlayıcı diyetlerle 

başlayan kısır bir döngü olduğu düşünülmektedir. Bu yeme 

davranışları, kişide yoksunluk belirtilerine benzeyen belirtilere 

yol açmaktadır. Özellikle diyetlerde yasak ve yüksek kalorili 

besinlerin bir yandan da reklam sektöründe oldukça cazip 

şekillerde sunulması kişinin bu yoksunluk hissini 

tetiklemektedir. Fakat bu fenomende bir dualite söz konusudur. 

Hem bu çikolata, hamburger, pizza gibi cezbedici besinlerin 

reklamında oynayan kadın figürler medya tarafından dayatılan 

beden ölçülerinde olup, diğer tüketim maddelerinde rol alan 

kadın figürler de neredeyse bu ideal ölçülerdedir. Oysa ki sürekli 

dayatıldığı şekilde bu besinlerin tüketilmesiyle idealize edilen 

bedene sahip olmak neredeyse imkansızdır.  

Reklamların örtük mesajları çoğunlukla o ürünü aldığınızda 

reklamda oynayan kadın/adam gibi güzel, çekici, alımlı 

olacağınızı içerir. Tüketim toplumunda mallar, kültürel bağlar 

ve hayaller üzerinde özgürleşmiştir ve Featherstone bu noktada 

özellikle reklamcılığa dikkat çeker: Reklamcılık, 'iyi yaşam, 

arzu, güzellik, romantizm, tatmin ve cemaat imajlarını' sömürür 

ve bu imajları, sabundan arabaya, alkollü içeceklerden çamaşır 
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makinesine birçok endüstriyel ürünle bütünleştirir. Burada temel 

noktalardan biriyse, markanın tüketimi olgusudur ve 

Featherstone' nun işaret ettiği şekliyle, aynı ürünleri başkalarıyla 

paylaşmaktan, onların da bu ürünleri kullanmasından haz 

duyulmaktadır. Söz konusu olan malların kullanım değerlerinin 

önemlerini yitirmesi ve bu yolla ürünün anlamdan da 

bağımsızlaşmasıdır. 

Turner, bu aşamada bedenin ticarileşmesine değinir. Narsist 

kimlik tarafından, bedenin, cinsel haz ve kendini beğenmenin 

nesnesine dönüştüğünü vurgular. Diyet rejimleri üzerine olan 

tartışmasında Turner, Foucault' un bilgi-iktidar çözümlemesi ve 

Weber' in modern rasyonelleşme süreci analizini 

bütünleştirmektedir. Turner'a göre, enerjinin disiplin edilmesi ve 

ihtiyaçların artması bağlamında bedenin rasyonelleşmesi, 

Weber' in kapițalist gelişim analizinin temel temasıdır. Diyet 

rejimlerinin, bedenin rasyonelleşmesi, kontrol edilmesi ve bir 

adım ileride hedonizmin temel nesnesi haline dönüşmesiyle 

ilişkilendirilmesi gerekliliği ortaya çıkar.  Modern toplumlarda, 

kontrol ve öncelik düzeni, kişisel olan ve arzulanır hislerin 

kaynağı olarak bedenin dış yüzeyine taşmıştır. Robot, bilgisayar 

ve cyborg' larla donanan günümüz toplumunu tanımlamak 
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amacıyla Turner, 'somatik toplum' kavramsalını öne sürer. 

Modern beden anlayışının dönüşümüne de bu kavramsal yoluyla 

karşılık aramaktadır. Somatik toplum, bedeni aynı anda hem 

sınırlayan hem de direnen siyasi ve kültürel eylem alanı olduğu 

toplumsal sistem olarak tanımlanır. Beden, toplumda kriz ve 

tansiyonun temalaştığı baskın bir araçtır. Toplum, bedeni 

değişimlerin evreninde bir değişmez, sabit olarak görürken; 

diğer yandan onu değişimlerin bir yansıması olarak 

değerlendirme eğilimindedir. Bu ikililik arasında kalan bireyler 

de bu duygularla baş edebilmek için yeme bağımlılığının kısır 

döngüsünde sıkışıp kalırlar.  

 

Şekil-3 Yeme Bağımlılığı Döngüsü 
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Yoksunluk
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diyet girişimi
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Yeme Bağımlılığı Tedavisi 

➢ Bilişsel davranışçı terapiler (BDT) hem bağımlılık hem de 

yeme bozukluklarında en etkili ve kanıt düzeyi en yüksek 

olan psikoterapi yaklaşımlarıdır.  

➢ Ayrıca 12 basamaklı tedavi programı olarak uygulanan 

kendine yardım grupları da yeme davranışının 

düzenlenmesinde etkili olabilmektedir. Ülkemizde yeme 

bağımlılığıyla ilgili bir grup olmamakla birlikte; yurt 

dışında Adsız Aşırı Yiyenler (OA; Overeaters 

Anonymous) ismiyle 12 basamaklı tedavi programları 

oluşturulmuştur. 

➢ Yeme bağımlılığında kullanılan diğer inovatif yöntem de 

bir Nöromodülasyon tekniği olarak bilinen Transkranyal 

Manyetik Stimülasyon'dur (TMS). İnvaziv 

nöromodülasyon teknikleri cerrahi bir prosedür 

gerekmeden, güvenli bir şekilde insan beynindeki ödül 

merkezinin eksternal manipülasyonuna izin verir. 

TMS’nin tıkınırcasına yeme ataklarında etkili olduğunu 

gösteren çalışmalar bulunmakla birlikte sınırlı olduğu 

görülmüştür. 
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Yeme bağımlılığının 

tedavisindeki en önemli 

hedef, yemek bağımlılığı 

davranışını yemekten 

bağımsız hale getirmektir. 
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