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MARDiN 1L1NDE BlR FOBl ARA~TIRMASI 

A RESEARCH ABOUT PHOBIA IN MARDIN PROVINCE 

Dr. Nuran A. BOZER* 

oZET: Bir toplum, eger privasiye ve k!§inin b_ir siir~ olsun ~alr§madan ~a§amasma imkan vermeyen 
bir yaprya sahipse orada fobik bozuklugun gelr§mesr beklenemez. Anksryete bozukluklarr ba§ka bi· 
~imler ic;inde kendini gosterecektir. 

SUMMARY: If there is no room for privacy and illness in a society that societ is.__ not conductive 
to the development of phobic disorder. 

G1R1~ 

Bilindi~i gibi fobilerin etiolojisi hakkmda teo
riler hemen diger blittin neurotik hastahklarda ol
dugu gibi, kabaca psikodinamik ve behaviorist 
olarak 2 grupta toplanabilir. 

Klasik Freudienlerin gorli~li pek malum oldu
gundan ve bizim ilgi sahamiZm d1~mda kaldi~m
dan bu grup teorilere hi<; de~inmeyece~iz. 

Behavior terapistlerin fobilerin meydana <;Ila~ 
mekanizmas1 haklandaki ara§tlrma ve teorileri 
gUn gec;tik<;e artmakta ve kendi ic;inde tekrardan 
grupla§maktadir. Klasik ~artlanma (conditioning) 
yanhs1 behavior terapistlerden John Watson ve 
Rosalie Rayner'in 1920'de yaptiklan me~hur Al
bert deneyi uzun sUre fobilerin ortaya <;Ikmas1m 
izah eden temel klasik §artlanma deneyi olarak 
kald1 (1). Daha evvel hayvanlardan hi<;bir korku
su olmayan 5 ya§mdaki Albert'e bir beyaz fare 
verilirken aym zamanda gtirliltlilli bir ses <;Ikarti
hr. Deney birka<; kez tekrarlandiktan sonra, Al
bert farelerden, giderek btitlin tliylli hayvanlardan 
korkmaya ba§lar. 194 7, 1960 y!llannda O.H. 
Mowrer, laboratuvarda ~artlanma yoluyla kazan
dmlan fobilerin, k~1 §artlanma ile ortadan kal
kabilece~ine (§artlanma ·yoluyla fare fobisi yara
tllan Albert'e daha sonra gtirliltlilti ses <;Ikartilma
dan fare verilir ve bu deney bir<;ok kez tekrarla
mr. Sonuc;ta Albert fobiden kurtulur ve tekrar 
farelere yakla§Ir) ve fakat hayatta fobilerin kay
bolmasi olayma pek rastlanmacbgma dikkat c;eke
rek "lki Faktor" teorisini ortaya attJ. Mowrer'e 
gore bir kimse korkulu bir durumla kar~Ila~mca 
korku ve anxiete duymaya ba§lar ve bunu bu du· 
rumdan kac;ma, uzakla~ma (avoidance) takip 
eder. Bu ka<;I§ ve uzakla~ma (avoidance) anxiete· 
yi azaltJr. Bu kac;mmanm anxieteyi azaltmas1, 
korkulan obje veya durumlardan ka<;mma egili-
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mini pekle§tirir. (reinforce). Ka<;I§ ve uzakla§ma 
ise korkunun ekarte edilmesini imkans1z kilarak 
fobinin devamhh~m1 saglar (1, 2). 

Yukarda sozli edilen ara~tlrma ve deneylerde 
ki~i fobik stuasyonu do~rudan kendisi ya§amak· 
tad1r. Daha sonra yap!lan laboratuvar ara§tlrma. 
lar1 ve klinik gozlemler ki~ilerin fobik bir stuas
yona sadece §ahit olarak da fobiler geli§tirebile· 
ce~ini ortaya koymu§tur. Laboratuvarda elekt
rik §oku verildi~i soylenen bir ki§iyi, §okun veril
di~ine inanarak seyreden denekte §Okla c;iftle§ti· 
rilen diger bir notr stimulusa kar§l otonomik bir 
reaksiyon, bir anksiete geli§tirebilece~i gosteril
mi§tir. (Bandura, Rosenthal 1966). Laboratuvar
da gerc;ekle§tirilen emosyonel reaksionlar orta 
§iddette ve ekarte edilebilir niteliktedir. Ancak 
klinikte §ahit olma yoluyla geli§mi§ ileri derece
de ve ISrarh fobilere rastlancb~I baz1 yazarlarca 
ortaya konmu§tur. ome~in Rim (1973) kocasi
mn kli<;lik bir c;ocugu arabayla ezmesine §ahit 
olan bir kadmda, yol kenannda ezilmi§ hayvan 
gorecegi korkusuyla araba kullanma ve boyle sah
neler ic;erece~i korkusuyla T.V. f!lmi seyretme 
fobisi te§ekklil ettigini tesbit etmi§tir (1). 

Son y!llarda ise baz1 behavior terapistler (Beck 
1976, Bandura 1969-77) fobilerin kazamlmasm
da ve idamesinde, diger aylarl davram§lann (mal 
adaptive) kazamlmasmda oldugu gibi cognitif 
faktorlerin, ome~in dti§linme ve hayal etme, 
onemli bir rol oynacb~1 gorli§linli ileri slirmekte
dirler. Bu gorli§ yanhlan, bir ki§inin sadece ken· 
disine bir durumun, bir objenin tehlikeli oldu~ 
soylendigi, telkin edildi~i i<;in fobi geli~tirebile· 
cegini idda ediyorlar. 

MATERIAL VE METOD 

Yukar1da Iasaca ozetledi~imiz fobilerin etiolo-



jisi haklondaki teori ve ara~tmnalarm 1~1~mda go
revli oldu~um Mardin ilinde, fobilerin insidansm1 
ve ozelliklerini tesbit etmeye (,;ah~ tJm. Evvela 
Mardin yoresini k1saca tantyaltm. ~ 

'flirkiye'nin giiney-do~usunrla genelde daghk, 
suyu kit bir bOigedir. Yakla!ltk 700.000 kadar 
alan bOJge halkl ta~hk, kayahk yerlerde yeti!lebi
len nohut, mercimek, bugday gibi tahlllann ziraa
tini yaparak ve iiziim yeti~tirerek ge(,;imini sagla
maya (,;alt~rr (4). Yoreyi gezenler esmer, siyah 
sac;hdan, a~a~1 yukan Scandinav insamm hatlrla
tacak kadar a(,;Ik renklilere kadar her ttir fizik ya
p1da ki~ilerle kar~Ila~abilir. Ayrtca bolgede (,;ok 
~e~itli dini inan(,;lara sahip, ome~in de~i~ik Islam 
ve Htristiyan mezheplerine, Zerdli!lt dinine (Yezi
di) bagh koylere rastlamr. BOlgenin bu kozmopo
lit ozelli~ini, uk ve dinle hastalt~m dagllun ve ka
rakteristikleri arasmda hi<;bir ili§kinin olamaya
cagtm vurgulamak i(,;in a(,;Ikladtm. 1987 ytlmda 
bOJgede aktif (22) s~hk oca~1 halka koruyucu 
hekimlik ve tedavi hizmeti venneye (,;ah~tyordu. 
Aynca Mardin merkezde o vakit (150) kadar ya
tagi, hemen her ana bran§ta servisi ve uzman 
doktoru olan bir Devlet Hastanesi vard1. Bu arada 
hastanede bir asabiye servisi ve noroloji uzmam 
vardu. Mardin Ruh Sagh~1 $b. Md.li olarak gorev 
yaparken, kendi poliklinik (,;alt~malanmda hi(,; fo
bik hastaya rastlamadigim gibi, (,;evredeki sa~hk 
ocaklan, Devlet Hastanesi Acil Poliklinigi doktor
lan ve asabiye uzmam da hi(,; fobiyle kar§Ila§ma
diklanm belirttiler. Bu gozlemleri, imkanlar dahi
linde doklimante etmeye karar verdim. 1.1.1987-
30.6.1987 .dtineminde M.D.H. Acil Poliklinigi
il(,;e saghk ocaklan ve M.D. H. Asabiye POiiklhiigi· 
ne b~vuru saytsi, i(,;lerindeki psikiyatrik vak'a sa
YISI ~ag1daki tabloda gorlilecegi gibi saptanmi§· 
t1r. Toplam ba~vuru say1s1run 70180 olmasma 
kar~m psikiyatrik vak'a say1smm 728 gibi dli~lik 
bir rakam olmasmm iki nedeni vard1r: 

1) 70180 poliklinik say1stdlr, ba~vuran ki~i sa
YISl degildir. Halbuki psikiyatrik vak'alar taran
m~, tekrar gelenler ekarte edilerek bOlgedeki 
vak'a say1s1 tesbite (,;all~tlmt~tlr. Farlan bir nede
ni budur. 

2) t~incisi tek_?ik imkanlann s1mrhh~1 dolayl
Slyla, b~hassa ~a~hk ocaklannda somataform ~i
kayetlerl~ ~ak~k1 ~edeninin fizik, fizyolojik mi 
yoksa PSJkojemk m1 oldugu her zaman tesbit edi
lemediginden, a~ikar nevrotik ozellik gosterme
yen vak'alarda pratisyen hekim arkada~larJmlZ 
neuroz te~hisi ~-oymaktan hak11 olarak kac;mma
landlr. Aym donemde psikiyatri polikliniginde 
toplam ~55 basta gorlilmli~ttir. Bunlann doklimli 
a~g~dak1 ~I nolu tabloda gosterilmi~tir ve i(,;lerin
de h1~ fobt yoktur. 

TARTI$MA 

?o_grafik ko~ullar nedeniyle akrep, yllan gibi 
zehlrh hayvanlann (,;ok oldugu bu bolgede, teo-

rik olarak hi(,; degilse basit fobilerin ortaya (,;lka
cagt dli~linliliir. Ancak (,;evreyi yakmdan tanlym
ca, ya~am ko~ullanmn zorlugu nedeniyle hi~ 
kimsenin akrep, yllan vs.den korkma nedeniyle 
tarlaya, hayvan glitmeye, klsaca i~e gitmekten ge
ri kalamayacagm1 farkediyorsunuz. Bu nedenle 
korkular obje ve durumlardan ka(,;l§ (avoidance) 
olamamakta, zorunlu olarak korkulan obje. Ue 
tekrar tekrar yiiz yiize gelinmektedir. Bu durum 
kan1mtzca (,;evrede fobinin geli~mesine birinci en
geli te~kil etmektedir. lkinci olarak gene toplum 
~artlannm ozelligi, koylerin diger yerle~im mer
kezleriyle baglarmm ~ok s1mrh oh~§u, egitim dli
zeyinin dli~liklligli, ki~ilerin grup degi~tirme yani 
b~ka bir koye, il(,;eye, ile gidip yerle~me olanak
lanm (,;ok azaltmaktadtr. Bu nedenlerle de birey
ler, memnun olmasalar bile ait olduklan grubun 
yani koyiin veya obanm kurallanna stklca uymak 
zorunda kalmaktad1rlar. (Anti-sosyal davram~ bo
zuklugu ve diger neurozlann bolgedeki durumu 
incelenirken bu konuya daha fazla yer verece
giz). Qevrenin, toplum ya da grup kurallan ise ki
~ilerin birbirinden farklt davranmalarma izin ver
memektedir. Bu baklmdan da fobik bir davram· 
~m geli~mesi olduk(,;a glic;tiir. Bu durum (2) grup 
dinamigi, kurallan da beraberce gozonline almdl· 
~mda, O.H. Mowrer'in 2 faktor teorisini dogrula
maktadtr (3). 

Bireysel fobiler gorlilmedigi halde, kollektif 
fobiler gibi kabul edebilecegimiz batJI itikatlara 
(belirli glinlerde baz1 i~lerin yapJlmasmm felake
te neden olacag1, ilk 40 glin Iohusa yalntz buakl
hrsa al basacag1, e~ige siCak su doklillirse cinlerin 
tedirgin olup intikam alacag1 tarzmda) bu yorede 
b?l_ca __ rastlanmaktadu. Tabii ki bu inan(,;lar cog
nltlf ogrenmeler yoluyla toplum liyelerine yayll
maktadu. Ancak burada da grup dinamigi ve tu
tum geli~tirme kurallart onemli bir etkendir. 

~u gozlemler bizi neurotik hastahklarm, hie; 
degtlse ortaya (,;lkl~ ~ekillerinde yani ne tiir bir 
neurozun geli~ecegi hususunda, toplum yaptsi· 
mn tayin edici rot oynadlgt kantsma gotlirmli~
tlir. 
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TABLO: I _, 
SAGLIK KURULU$UNUN ADI POL1KL1N1K SA YISI PS1K1Y ATR1K HAST A SA YISI 

MAZIDAGI SAG. 0. 
OMERLt SAG. 0 . 
SlLOPt SAG. 0. 
lDlL SAG. 0. 
KIZILTEPE SAG. 0. 
SA VUR SAG. 0. 
MlDYATSAG. 0. 
ClZRE SAG. 0 . 
DERlK SAG. 0. 
GERCU~ SAG. 0. 
NUSA YBlN SAG. 0 . 
MARDlN MERKEZ HAST. AClL S. 
MARDIN HAST. ASABlYE S. 

TOP LAM 

TABLO:II 

6513 
5706 
2900 
4096 
6318 
755!3 
7600 
3098 
6961 
3555 
7864 
5808 
2208 

70180 

PS1K1Y ATR1 POL1KL1N1Gt 

PSlKOZLAR NEVROZLAR 

-17 
41 
12 
12 
17 
18 
20 
25 
27 
35 

I 

29 
80 

395 

728 

TOPLAM: 155 

~tZOF. AFFECTlF D1GER SOMATOFORD1GER SEX PROB. QOCUK SOSYAL FtztK DlGER 
BOZ. P.s. BOZ. PSl PROB. P.s. 

12 21 2 29 15 7 9 16 35 9 

35 
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