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yazarlara bilgi

Yazıların İçerdiği Alt Bölümler ve Özellikleri 

• Başlık

• Yazar(lar)

• Yazar(lar)ın kısa özgeçmişi (Her yazar için 50 
kelime)

• İletişim: Yazar(lar)ın tercih ettiği iletişim adresi/e-
posta adresi 

• Anahtar sözcükler: Index Medicus’a göre belir-
lenmiş en az 3 en çok 6 anahtar sözcük

• Türkçe Özet (200-250 kelime)

• İngilizce Özet (250-300 kelime)

• Yazı: Her yazı en az 8, en çok 12 sayfadan oluşur. 
Yazıların belirtilen sayfa sayıları kaynaklar, tab-
lolar ve şekiller hariç tutularak ve tek aralıkla 
yazılmış biçime göre verilmiştir. Yazıların 12 font 
büyüklüğünde ve Times New Roman fontunda 
kaleme alınması gerekmektedir.

• Olgu sunumu: Her yazının sonunda konu ile ilgili 
bir olgu sunumuna yer verilmesi beklenmektedir. 
İşlenen konuyu iyi bir şekilde örnekleyen bir olgu, 
tek aralıklı ve A4 boyutunda bir sayfaya sığacak şe-
kilde yazılmalıdır. Gerçek hasta örneklerinde hasta 
kimliğinin anlaşılmamasını sağlayacak önlemler 
özenle alınmalıdır.

• Tablolar, şekiller ve resimler: Yazılarda okuma-
yı, anlaşılmayı ve sonuçta eğitimi kolaylaştıracak 
tablo ve şekillerin her biri en sonda ayrı sayfalarda 
verilmeli ve metin içinde girecekleri yerler belirtil-
melidir.

• Alıntı pencerelerine metinden cümle önerileri: 
Her yazının içinde 5-8 alıntı penceresi oluşturula-
cak ve bu pencerelerde yazının içinden bazı cümle-
ler/çok kısa paragrafl ar okuyucunun konuya ilgisini 
çekmek üzere bu pencerelerde ayrıca verilecektir. 
Bu nedenle yazarların bu doğrultuda yapacakları 
öneriler konuk yayın yönetmenleri ile yayın yönet-
menlerine yardımcı olacaktır. Bu alıntı pencereleri-
ne alınacak cümle ya da cümlelere ilişkin önerilerin 
yazarlar tarafından ayrı bir sayfada sunulması bek-
lenmektedir.

• Kaynaklar: Kaynak gösterimi ve Kaynak Künyesi 
Yazım Kuralları örnekleri için aşağıdaki “Kaynak 
Yazım Kuralları” bölümüne bakınız.

Kaynak Yazım Kuralları

Metin içinde kaynak gösterimi

• Kaynak gösteriminde Vancouver Stili kullanılacak-
tır. 

• Kaynaklar metin içerisinde çıkış sırasına göre nu-
maralandırılacaktır. 

• Metin içinde numaralar üstsimge niteliğinde yazıla-
caktır. Örnek:1. 

Kaynaklar listesinde kaynak künyesi yazım 

kuralları

• Kullanılan kaynakların listesi yazının bitiminde 
“Kaynaklar” başlığı altında verilir.

• Kaynak künyesi yazımında Vancouver Stili kulla-
nılır.

• Kaynaklar metin içinde çıkış sırası dikkate alınarak 
numaralanır. Kaynaklar Listesinde numaralar yu-
varlak parantez içinde verilir. Örnek: (1)

• Kaynak Listesinde tüm yazarların adları yer alma-
lıdır.

• En sık kullanılan kaynak türleri olan “dergide yayımlan-
mış makale, kitap, editörlü kitap bölümü, yayımlanmamış 
tez, toplantıda sunulan bildiri ya da poster, dergide makale 
(elektronik), kitap (elektronik)” gibi kaynakların verilme 
biçimine ilişkin kurallar ve örnekler aşağıda veril-
miştir. Bu örnekler dışında yer alan kaynak türlerine 
ilişkin yazım kuralları için Vancouver Yazım Stilinin 
daha ayrıntılı yer aldığı kaynaklara başvurulabilir. 

Dergide makale (basılmıș)

- Yazar(lar).
- Dergide basılmış makalenin adı. 
- Derginin adı (italik) 
- Yayın yılı; 
- Cilt numarası (Sayı): 
- Makalenin sayfa numaraları.
Örnek: Oral ET, Vahip S. Bipolar depression: an 
overview. IDrugs 2004; 7(9): 846-50.

Kitap

- Yazar(lar). 
- Kitap adı (italik yazılmalıdır). 
- Seri başlığı ve numarası (eğer bir serinin parçası ise)
- Kaçıncı baskı olduğu (eğer ilk baskı değilse).
- Yayımlandığı/basıldığı yer (eğer birden fazla yer var-
sa ilk belirtilen yer adını kullanın)
- Yayıncı;
- Yayın yılı. 
Örnek: Goodwin FK, Jamison KR. Manic-Depressive 
Illness: Bipolar Disorders and Recurrent Depression. İkinci 
Baskı. New York: Oxford University Press; 2007.

Editörlü kitapta bölüm

- Bölüm yazar(lar)ı.
- Bölüm başlığı.
- Editör (isimden sonra daima (ed.) yazınız)
- Kitap adı (italik).
- Seri adı/başlığı ve sayısı (eğer bir serinin parçası ise)
- Kaçıncı baskı olduğu.
- Yayın yeri:
- Yayıncı;
- Yayın yılı.
- Sayfa numaraları.
Örnek: Jefferson JW, Greist JH. Lithium. Sadock 
BJ, Sadock VA (eds.) Kaplan & Sadock’s Comprehensive 
Textbook of  Psychiatry’de. 7. Baskı. Philadelphia, PA: 
Lippincott Williams & Wilkins; 2000. 2377-90.  

Yayımlanmamıș tez

- Yazar.
- Tez adı (italik yazılmalıdır)
- (Uzmanlık Tezi) ibaresi.
- Kişinin uzmanlık eğitimi aldığı kurum adı.
- Tez kabul yılı. 
Örnek: Sercan M. Depresif  Bozukluklarda Bedensel Belir-
tilerin Önemi. (Yayımlanmamış uzmanlık tezi). İstanbul 
Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabi-
lim Dalı; 1987.

Toplantıda sunulan bildiri ya da poster

- Yazar(lar).
- Bildiri adı.
- Kongre adı (italik yazılmalıdır)
- Kongre tarihi,
- Kongrenin yapıldığı yer.
Örnek: Sercan M, Ger C, Oncu F, Bilici R, Ural C. 
Immigration and Violence by Mentally Disordered 
Offenders. World Psychiatric Association International 
Congress, July 12 -16 2006, İstanbul.

Çevrimiçi kaynak gösterimi

Dergide Makale (Elektronik): Çevrimiçi makale, 
basılı olan ile aynı ise basılı olan kaynak gösterilmelidir. 
Farklılık varsa çevrimiçi olan kullanılır. Eğer dergi ma-
kalesinin bir DOI (digital object identifi er) numarası 
varsa URL adresi yerine onu kullanınız. DOI maka-
lenin çevrimiçi her zaman bulunmasını sağlayan ve 
yayıncı tarafından sağlanan geçici bir ayırt edici kimlik 
bilgisidir.
- Yazar(lar).
- Dergide basılmış makalenin adı.
- Derginin adı (italik)
- [Çevrimiçi]
- Yayın yılı:
- Cilt numarası:
- (Sayı)
- Makalenin sayfa numaraları.
- Ulaşılabileceği adres: URL ya da DOI
- [Erişim tarihi]

Örnekler: 
(1) Arrami M, Garner H. A tale of  two citation. Na-
ture (Online)2008:451(7177):397-399. Ulaşılabileceği 
adres: http://www.nature.com/nature/journal/v451/
n7177/full/451397a.html [Erişim tarihi 20 Ocak 
2008].
(2) Wang F, Maidment G, Missenden J, Tozer R. The 
novel use of  phase change materials in refrigeration 
plant. Part1: Experimental investigations. Applied 
Thermal Engineering. [Çevrimiçi] 2007;27(17-18): 2893-
2901. Ulaşılabileceği adres: doi:10.1016/j.applthere-
maleng.2005.06.011. [Erişim tarihi 14 Temmuz 2008]. 

Kitap (elektronik)

- Yazar(lar)/Editör (editör ise isimden sonra (ed.) 
yazınız)
- Başlık (italik olmalıdır)
- Seri adı/başlığı ve sayısı (eğer bir serinin parçası ise)
- Kaçıncı baskı olduğu (eğer birinci baskı değilse)
[e-kitap]
- Yayımlandığı/basıldığı yer (eğer birden fazla yer 
varsa ilk belirtilen yer adını kullanın)
- Yayıncı
- Yayın yılı
- Ulaşılabileceği adres: URL
- [erişim tarihi] 
Örnek: Simons NE, Menzies B, Matthews M. A Short 
Course in Soil and Rock Slope Engineering.  A Short 
Course in Soil and Rock Slope Engineering. [Çevrimi-
çi] London: Thomas Telford Publishing; 2001. Edini-
lebileceği adres:  [Erişim 18 temmuz 2008].
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Değerli Meslektaşlarım,

Psikiyatride Güncel’in bu sayısında obsesif kompulsif bozukluğun (OKB) tedavisi konusunda bir 
güncelleme yapmayı amaçladık. Bilindiği gibi, OKB’nin klinik özellikleri kadar, tedavisi de çeşitlilik 
göstermektedir. OKB’de ilk basamak tedavileri, serotonin gerialım inhibitörleri ve bilişsel davranışçı tedavi 
(BDT) uygulamalarından oluşmaktadır. 

OKB hastaları üzerinde yapılan çalışmalarda, belirti gruplarının tedavi yanıtı üzerinde etkilerinin olup 
olmadığı önemli tartışma konularından biri olmuştur. Lütfullah Beşiroğlu yazısında, OKB hastalarında 
fenomenolojinin tedavi yanıtı için önemli olup olmadığı sorusundan yola çıkarak, OKB’nin temel 
belirtileriyle ilişkili tanı ötesi fenomenolojik özellikleri ve tedaviye direnç oluşturan olası etmenleri tartıştı. 

OKB’li hastaların belirli bir oranında ilk basamak tedaviye direnç görülmesi, OKB’de yeni tedavi arayışlarını ve 
alternatif stratejiler oluşturma yönünde çabaları gündeme getirmiştir. OKB’de direnç kavramı ve tedaviye dirençli 
hastalarda güçlendirme tedavileri başta olmak üzere çeşitli tedavi seçenekleri Raşit Tükel tarafından ele alındı.  

İlaç tedavileri ve BDT ile sonuç alınamayan ve işlevselliği ileri derecede bozuk hastalarda ilaç dışı biyolojik 
tedaviler önemli bir seçenek oluşturmaktadır. Dirençli OKB’nin tedavisinin anlatıldığı bölümde kısaca 
yer verilen ilaç dışı biyolojik tedaviler, psikocerrahi uygulamalarında hasta seçimi ve yönlendirilmesini de 
içerecek şekilde, Selçuk Candansayar tarafından ayrı bir bölümde ele alındı.   

Mehmet Murat Demet, OKB’de ektanılar ve tedavisini ele aldığı yazısında, ektanılı durumlarda, OKB ve 
eşlik eden bozukluğa ilişkin izlenecek klinik yolu ve tedavi planının oluşturulmasını anlattı. 

Yankı Yazgan ve Ayşegül Selcen Güler, OKB’nin fenotipik görünümünde yaşamın farklı evrelerinde bazı 
değişikliklerin görüldüğünü, çocukluğun da bu dönemlerden biri olduğunu belirtmişlerdir. Yazarlar, çocukluk 
çağı OKB’sini, klinik özellikler ve tedavideki farklılıkları da içerecek şekilde, tedavi yaklaşımları açısından ele 
aldılar. 

Selim Tümkaya, OKB’nin gebelik, doğum sonrası ve yaşlılık olarak belirlenen özel dönemlerde; ilaç 
kullanımıyla ilgili özellikleri, tedaviyi güçleştiren etkenleri ve  uygun tedavi yaklaşımının nasıl olması 
gerektiğini ele alarak tartışmıştır.

OKB’de en fazla kanıtın olduğu psikoterapi yaklaşımı BDT’dir. Erhan Ertekin yazısında, OKB’de BDT 
uygulamalarını, kirlenme-bulaşma korkuları ve kompulsif kontrol etmeleri olan olgu örnekleri üzerinden 
ele aldı. Yazar ayrıca, yazının sonunda dini obsesyonları olan bir hastanın terapi sürecinin özetine yer verdi. 

Psikiyatride Güncel’in bu sayısını OKB tedavisi konusuna ayıran dergi yayın yönetmeni ve yardımcılarına, bu 
sayının oluşmasındaki çok değerli katkılarından dolayı yazarlara teşekkür ediyorum. Yazarların yetkin bilgi ve 
deneyimlerini aktardıkları yazılarla oluşan bu sayının, OKB’nin tedavisinde yol gösterici olmasını diliyorum. 

Raşit Tükel

Konuk Yayın Yönetmeni
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Obsesif kompulsif bozuklukta 

fenomenoloji: Tedavi yanıtı için önemli mi?

Lütfullah Beșiroğlu

ÖZET

Obsesif kompulsif bozukluğu (OKB) olan hastaların önemli bir kısmı ilaç tedavisi ve bilişsel davranışçı terapilerin (BDT) birlikte kullanı-
mında bile tatmin edici bir tedavi yanıtı vermekte yetersiz kalmaktadır. OKB’nin fenomenolojik özellikler açısından yüksek oranda çeşitlene-
bilir doğası nedeniyle, bu çeşitlilik ve tedavi yanıtı arasındaki ilişki araştırmacıların artan bir şekilde ilgisini uyandırmaktadır. Bununla birlikte 
ilaç çalışmaları belirti grupları hakkında istifleme belirtileri dışında başarılı bir tedaviyi açıkça yordayan tutarlı sonuçlar ortaya koyamamıştır. 
Diğer taraftan BDT, OKB’de tüm belirti grupları için tedavinin önemli bir parçası olmuştur. BDT için çalışma sonuçları bulaşma/temizleme 
ve zarar görme/kontrol grubu belirtilerin alıştırma ve tepki engelleme tekniklerine daha iyi yanıt verdiğini ortaya koyarken, bilişsel terapi 
dini/cinsel grubu belirtiler için daha etkili bulunmuştur. Özetle belirti çeşitliliğine bakmaksızın antidepresan tedavi ve BDT’nin birlikte kul-
lanımı OKB tedavisinin temel dayanağı olarak durmaktadır. Bununla birlikte fenomenoloji ve tedavi direnci arasındaki ilişkiyi anlamak için 
daha geniş kapsamlı bir yaklaşıma ihtiyaç bulunmaktadır. OKB hastaları bazı tanı ötesi özelliklerin obsesif kompulsif belirtiler üzerine olan 
etkisi nedeniyle hastalığın çekirdek belirtilerini farklı bağlamda tecrübe edebilirler. Bu yazıda, eldeki tedavi seçeneklerinin belirti boyutlarına 
etkisi ve tanı ötesi özelliklerin bu etkiye nasıl aracılık edebilecekleri tartışılmıştır.

Anahtar sözcükler: Obsesif kompulsif bozukluk, fenomenoloji, belirti, tedavi yanıtı

ABSTRACT

Phenomenology of obsessive-compulsive disorder: is it important for treatment response?
Even after combined treatment strategies including pharmacotherapy and cognitive behavioral therapy (CBT), a significant percentage of 
patients with obsessive-compulsive disorder (OCD) fail to experience a satisfactory response.  Because of highly heterogeneous nature of in 
terms of phenomenological properties, the relationship between phenomenological heterogeneity and response to treatment has increasingly 
aroused interest of researches. However, pharmacotherapy studies have not been able to reveal consistent results about symptom profiles as 
the clear predictors of successful treatment response except for hoarding. On the other hand, CBT interventions have become an important 
part of the management of all symptom dimensions in OCD. Data suggest that patients with contamination/cleaning or doubts about 
harm/checking symptoms appear to respond well to exposure and ritual prevention whereas cognitive therapy has been found more effective 
for religious-sexual obsessions and related compulsions. In sum, combined usage of antidepressants and CBT remains the mainstay of 
treatment of OCD, regardless of OCD symptom subtype. However, to better understand the relationship between phenomenology and 
treatment resistance a comprehensive approach is required. The OCD sufferers can experience core diagnostic elements in different context 
because of the impact of some transdiagnostic phenomenological properties on obsessions and compulsions. In this review, the impact of the 
available treatment options on symptom dimensions and probable modulating and intervening mechanisms of transdiagnostic properties 
are discussed.

Key words: Obsessive-compulsive disorder, phenomenology, symptom, treatment response

Özgeçmiș: 1996 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde psikiyatri uzmanlık 

eğitimini 2002 yılında tamamladı. 2003-2012 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde akademik yașamını 
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Ç
ağdaş psikiyatri terminolojisinde fenomenoloji 
terimi bir hastalığın belirti ve işaretlerinin 
tanımlanması için kullanılmaktadır. Obsesif 
kompulsif bozukluk (OKB) birçok açıdan 

heterojen özelliklere sahip bir hastalık olarak bu 
değişkenliğini ve çeşitliliğini, fenomenolojik özellikler 
açısından da göstermektedir. Hastalığın belirti yapısı ile 
ilgili çeşitliliği tanımlamak üzere yola çıkan çalışmalar, 
başlangıçta büyük oranda kompulsiyonlara dayanarak ya-
pılmıştır1. Son 20 yıl içinde ise birçok araştırmacı OKB’de 
belirti dağılımını önemli oranda Yale-Brown Obsesyon 
Kompulsiyon Ölçeği (YBOKÖ) belirti listesine göre 
araştırmaktadır. Genellikle faktör analizlerine dayanan 
ve benzer desen üzere yapılan çalışmaların sonuçları bağ-
lamında, ilişkili belirtilerin kümelendiği 3 ile 6 arasında 
belirti grubu tutarlı bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu 
çalışmalarda; 

1. Saldırganlık obsesyonları ve ilişkili kompulsiyonlar, 

2. Cinsel/dini obsesyonlar ve ilişkili kompulsiyonlar, 

3. Kirlenme obsesyonları ve temizlik kompulsiyonları, 

4. Simetri-düzen obsesyonları ve sayma, tekrarlama, 
sıralama kompulsiyonları, 

5. İstifl eme obsesyon ve kompulsiyonları, 

6. Diğer obsesyon ve kompulsiyonlar, OKB’de feno-
menolojik açıdan en temel belirti grupları olarak 
tanımlanmaktadır2-4. 

Ülkemizde 15 merkezin katılımı ile yapılan en geniş 
ölçekli çalışmanın (351 hasta) sonuçlarına göre; 
saldırganlık obsesyon ve kompulsiyonları (OK) %44.4, 
dini OK %26.8, cinsel OK %16.2, kontaminasyon (bu-
laşma) OK %75.8, simetri OK %67.8, istifl eme OK 
%22.8, bedensel OK %17.4 ve diğer OK %34.2 oranın-
da belirlenmiştir5.

OKB tedavisinde belirti içeriğine bakılmaksızın, te-
davi seçenekleri serotonin gerialım inhibitörleri (SGİ) 
ve bilişsel davranışçı terapi (BDT) uygulamalarını 
içermektedir. Genel olarak bilindiği üzere OKB için 
güncel tedavi seçenekleri olan antidepresanlar ve 
BDT’nin birlikte kullanımında bile tedaviye yanıt 
oranları yeterince yüksek olmamaktadır6. Tedavi ya-
nıtı ile ilişkili nedenleri yordamak üzere hastalığın 
fenomenolojik özellikleri de dahil çeşitli etmenleri 
araştıran birçok çalışma bulunmaktadır. Bu yazıda 
OKB’nin klinik görünümünün psikofarmakolojik ve 
bilişsel davranışçı tedavilere yanıt ile ilişkisi öncelik-
le belirti gruplarının varlığı açısından tartışılacaktır. 
Psikiyatride her hastalığın kendine özgü bulguları 

olmakla birlikte, çekirdek belirti özelliklerine sıklıkla 

eşlik eden, onları çeşitlendiren, renklendiren veya kar-

maşıklaştıran ek klinik özellikler neredeyse değişmez 

bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan OKB’de 

çekirdek obsesif kompulsif belirtiler dışında tedavi 

yanıtını düzenleyen veya aracılık eden olası tanı ötesi 

(transdiagnostic) fenomenolojik özelliklerin de tartı-

şılması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. 

Belirti grupları ve tedavi yanıtı

Bulașma-temizlik grubu belirtiler

Belirti grupları içinde neredeyse çalışmaların tama-

mında en yaygın belirti grubu olarak tanımlanmak-

tadır. İlaç tedavisi bağlamında bulaşma grubu belir-

tilerin olumlu ya da olumsuz yanıtı yordayıcı olarak 

öne çıktığını ortaya koyan tutarlı sonuçlar bulunma-

maktadır. İlişkili bilişsel ve emosyonel özellikler daha 

ayrıntılı incelendiğinde, bazı yazarlar bulaşma grubu 

belirtilerin anksiyeteden daha farklı bir emosyon olan 

iğrenme (pis olma) ile ilişkili bir alt tip olduğunu iddia 

ederlerken,  diğer alt tipin zarar görme inancı temelin-

de yapılanan bulaşma korkusu olabileceğini belirtmiş-

lerdir7. Özellikle iğrenme emosyonu ile ilişkili belirti-

lerin, alıştırma (exposure) gibi tekniklerin daha uzun 

ve yoğun uygulanmasını gerektirerek tedaviye dirençle 

ilişkili olduğu düşünülmüştür8. Bu açıdan SGİ’lere 

ek olarak bulantı giderici bir ilaç olan ondansetronu 

bulaşma grubu belirtiler için öneren yazarlar bulun-

maktadır9. Diğer taraftan bulaşma grubu belirtilerin 

gizlenme olasılığı olmaksızın açık bir şekilde yaşana-

biliyor olmasını, özellikle bilgisayar uygulamalı davra-

nışçı teknikler açısından avantajlı olarak tanımlayan 

çalışmalar da bulunmaktadır10.

“OKB belirti profiline alıșılagelen 

perspektiften bakmak, özellikle 

ilaç tedavisi bakımından bir belirti 

grubunun tedavi yanıtsızlığını ya da 

daha iyi tedavi yanıtını yordamaya 

yeterli gelmemektedir.

”
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Saldırganlık 

Bu grup belirtiler bazı eylemler veya eylemsizlik nede-
niyle kendine veya başka insanlara gelebilecek zarar ve 
o zararı önlemek üzere yapılan kontrol davranışlarını 
ve zihinsel eylemleri (sayma, dua, tekrarlayan kelime-
ler vb.) içermektedir. Bu grup belirtileri SGİ tedavisine 
daha iyi yanıt ile ilişkili bulan çalışmalarda, bu sonuca 
belirti grubunun ilişkili olduğu emosyonel etmenlere 
ilaçların daha nüfuz edebilir olmasının neden olabilece-
ği yorumu yapılmıştır11,12. Ayrıca travmatik olaylar13 ve 
ektanılı depresyonla14 daha fazla ilişkili bir belirti grubu 
olarak SGİ tedavisinin emosyonel düzenleyici etkisine 
daha açık olabilecekleri ifade edilmiştir. BDT uygula-
maları açısından ise açık ve belirgin kontrol davranışları 
içeren belirtiler oldukları için standartlaşmış uygulama-
lardan sapma gereği olmaksızın tedavi edilebilecek bir 
belirti grubu olarak tanımlanmışlardır.

Dini-cinsel 

Dini, ahlaki, etik veya sosyal değerlere tamamen aykı-
rı karakterde yaşanan istenmeyen düşünceler ve ilişkili 
davranışlar, bu grup belirtilerin içeriğini oluşturmakta-
dır. Geleneksel olarak bu belirtiler saf obsesyon grubu 
olarak tanımlansa da, ilişkili zihinsel ya da davranışsal 
kompulsiyonlar olmaksızın görülme olasılıklarının sık 
olmadığı belirtilmiştir15. Bu grup belirtiler daha erken 
çalışmalarda SGİ ve davranışçı tedaviye olumsuz ya-
nıtı yordayan etmenler olarak bulunmuş16, tedavisinin 
daha uzun ve zor olduğu belirtilmiştir. Yakın zamanlı 
çalışmalarda ise hem ilaç tedavisi hem de bilişsel te-
rapiye daha iyi yanıt ile ilişkili olarak tanımlanmışlar-
dır11,17,18. Bu grup belirtilerin çok rahatsız edici olan 
felaketleştirici (katastrofik) doğası nedeniyle, olağan 
alıştırma tekniklerini uygulamak mümkün olmamakta 
ve daha çok bilişsel açıdan yapılandırıcı tekniklere ge-
rek duyulmaktadır.

Simetri-düzen 

Simetri, sıralama ve düzenleme grubu belirtiler de 
düşük tedavi yanıtı ile ilişkili bulunurken, bu ya-
nıtsızlık büyük oranda ilişkili içgörü sorununa ve 
hastaların tedavi yanıtı aramalarındaki isteksizliğe 
atfedilmektedir19. Bu grup belirtilerin gene BDT uy-
gulanan hastalarda direnç ile ilişkili olduğu  saptan-
mış, bu durum bu hastalara eşlik eden disosiyasyon 

eğilimi ile ilişkilendirilmiştir20. Bir başka çalışmada 
simetri grubu belirtilerle daha fazla ilişkili ek tik 
bozukluklarının varlığı olumsuz tedavi yanıtı için 
suçlanmıştır11.

İstifl eme

Çeşitli çalışmalarda istifl eme grubu belirtiler, hem 
SGİ’lerine hem de BDT’ye en düşük yanıt ile ilişkili 
belirti grubu olarak tanımlanmıştır21-23. Bu yanıt dü-
şüklüğü ile birlikte bu grup belirtileri olan hastaların 
içgörü sorunu ve farklı kişilik özelliklerine sahip olma-
sı bir arada düşünüldüğünde, istifl eme grubu belirtiler 
OKB’den kısmen farklı bir bozukluk olarak düşünül-
müş ve bunun sonucunda OKB ile aynı çatı altında ama 
farklı bir bozukluk olarak tanımlanması söz konusu 
olmuştur.

Yukarıda belirtildiği gibi çeşitli belirti gruplarının var-
lığını olumsuz tedavi yanıtı ile ilişkili bulan çalışmalar 
olsa da, benzer sonuçları alan tekrarlayıcı çalışmaların 
olmadığı göze çarpmaktadır. Tedavi direnci ile ilgi-
li olarak yapılan çalışmaların deseni üzerine yapılacak 
eleştirilerin en başında, kanaatimce, yanıt verme ya da 
vermeme durumunun kategorik bir değerlendirme ile 
belirlenmesi gelmektedir. Örneğin; tedavi çalışmaların-
da yanıt veren hastalar belirlenirken birçok çalışmada 
bir öncekine atıfta bulunarak bir kesme sınırı belirlen-
miş ve referans azalma değeri olarak kabul edilen şiddet 
puanlarında %35 azalmanın hangi rasyonele göre be-
lirlendiği net ortaya konmamıştır. Ayrıca, YBOKÖ ile 
belirti gruplarına bakmaksızın tüm belirtiler üzerinden 
bir şiddet değerlendirmesi yapılmış olması nedeniyle, 
toplam puanlardaki azalmanın hangi belirti grubundaki 
iyileşme ile ilişkili olduğunun ayırdına varılmamaktadır. 
Çalışma desenlerindeki eksiklikler veya değerlendirme 
araçlarındaki yetersizlikler hesaba katıldığında, OKB 

“Obsesyonları otojen-reaktif 

gibi bilișsel gelișim dizgelerini 

temel alarak ayırmanın teorik bir 

kategorilendirme olarak kalmadığı, 

özellikle BDT uygulamaları açısından 

fark yarattığı görülmektedir.

”
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belirti profiline alışılagelen perspektiften bakmak, 
özellikle ilaç tedavisi bakımından bir belirti grubunun 
tedavi yanıtsızlığını ya da daha iyi tedavi yanıtını yorda-
maya yeterli gelmemektedir. 

Otojen-reaktif obsesyonlar 

Yukarıdaki çalışmaların neredeyse tamamında feno-
menolojik özellikleri tanımlamak için YBOKÖ belirti 
listesi veya benzer ölçekler kullanılmıştır. Bu bakımdan 
belirtileri tanımlamaya yönelik farklı yaklaşımların te-
davi yanıtını yordayıp yordamadığı, bir klinik araştırma 
sorusu olabilir. YKOKÖ tarzı ölçeklerde OK belirtiler 
bir arada görülme sıklığı üzerinden dağılımlarına göre 
tasnif edilirler. Örneğin, kirlenme obsesyonlarının te-
mizlik kompulsiyonlarından başka bir belirti grubu 
ile sıklık üzerinden eşleşmesi klinik öngörülerimize 
zaten uymamaktadır. Bu bağlamda, belirtileri tanım-
layan başka özelliklere göre sınıfl amak üzere yapılan 
ayırımlar, hem klinik anlamda hem de yeni araştırma 
soruları geliştirmek açısından yararlı olabilir. Lee ve 
Kwon24 yalnızca obsesyonları hesaba katarak bilişsel 
teori bağlamında, belirtilerin otojen ve reaktif obses-
yonlar olarak iki farklı gruba ayrılabileceğini önermiştir. 
Otojen obsesyonlar daha tekrarlayıcı, daha fazla rahat-
sız edici, kişinin kendisinde bulunmasından daha fazla 
rahatsızlık duyabileceği, hakkında daha az konuşulmak 
istenen ve zihinde belirmesi için daha az uyarana ihti-
yaç duyulan obsesyonlardır. Saldırganlık, dini ve cinsel 
temalı obsesyonlar bu gruba girmektedir. Reaktif ob-
sesyonlar ise daha fazla bir dış uyaran tarafından tetik-
lenme eğiliminde, kişinin daha az saçma bulduğu, daha 
az saklama gereği duyduğu, diğerlerine oranla daha az 
rahatsızlık uyandıran obsesyonlardır. Kirlenme, kuşku, 
simetri, istifl eme obsesyonları ise bu grupta yer alırlar. 
Her iki grubu tanımlayan farklı bilişsel dizgeler, ilişkili 
emosyonel davranışsal tepkiler, klinik ve nörobiyolojik 
özellikleri tanımlayan çalışmalar bulunmaktadır25,26. 
Gene tedavi yanıtı açısından her iki belirti grubunun 
farklı yanıt özellikleri olabileceğini ima eden birkaç ça-
lışma bulunmaktadır11,14. İlk olarak kısa süreli bir tedavi 
çalışmasında (12 hafta), her iki belirti grubunda seçici 
serotonin gerialım engelleyicileri (SSGİ) ile YBOKÖ 
puanları anlamlı olarak azalırken, otojen grupta obses-
yon şiddeti açından azalma daha anlamlı bulunmuş-
tur14. Diğer rutin koşullarda yapılan bir izlem (natura-
listik, ort. 36 ay) çalışmasında, otojen obsesyonlar daha 
fazla remisyona girme eğiliminde bulunmuştur18. BDT 

açısından bakıldığında, farklı araştırmacılar tarafından 
saf obsesyonlar, tabu düşünceler ya da tiksindirici (re-
pugnant) obsesyonlar olarak da tanımlanmış otojen 
obsesyonlar için bilişsel müdahale teknikleri daha etkili 
bulunurken, reaktif obsesyonlar alıştırma ve tepki en-
gelleme tarzı davranışçı tekniklere daha iyi yanıt ver-
mektedir24, 27. Zaten bu tanımlamaya temel teşkil eden 
bilişsel süreçler hesaba katıldığında, her iki grup için 
daha farklı uygulamaların gerekli olacağı peşinen ön-
görülebilir. Örneğin, düşünceyi baskılama, düşüncelere 
verilen aşırı önem, düşünce eylem kaynaşması (fusion) 
gibi bilişsel özellikler otojen grup obsesyonların geli-
şimi ve devamında önem oluştururken, belirsizliğe ta-
hammülsüzlük, mükemmeliyetçilik gibi bilişsel özellik-
ler reaktif grup obsesyonların gelişim ve devamından 
daha çok sorumludur.

Yukarıda görüldüğü gibi, obsesif kompulsif belirtilerle 
ilişkili başka bir klinik durum, nörobiyolojik belirleyici-
ler veya bilişsel süreçlerle birlikte tanımlanabildiğinde, 
tedavi için yeni hedef alanlarının belirlenmesi fırsatı 
doğabileceği görülmektedir. Nitekim obsesyonları oto-
jen-reaktif gibi bilişsel gelişim dizgelerini temel alarak 
ayırmanın teorik bir kategorilendirme olarak kalmadı-
ğı, özellikle BDT uygulamaları açısından fark yarattığı 
görülmektedir. Gene bu ayırımın nörobiyolojik temel-
lerinin olabileceği, otojen obsesyonların limbik pato-
lojilerle daha fazla ilişkili olduğu ve SSGİ tedavisi ile 
bu limbik bölge patolojilerinin geri dönme eğiliminde 
olduğu bulunmuştur26, 28.

“Bilișsel Nöropsikolojik Model’e 

(BNM) (Cognitive Neuropsychological 

Model) göre antidepresanların 

serotonin düzenlenmesi ile bașlayan 

etki süreci, ilk olarak emosyonel 

ișlemleme üzerinde yaratılan 

etkiyle bilișsel değișiklere zemin 

hazırlamaktadır (bottom-up, yukarı 

doğru etki).

”
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Tanı ötesi süreçler, bilișsel nöropsikolojik 

model ve tedavi yanıtı 

Madem tek başına bir belirti grubunun varlığı tedavi 
yanıtını yeterince yordayan bir durum değil, o halde 
bir belirti grubunu tedavi yanıtı ile ilişkili kılan başka 
özelliklerin olup olmadığı sorusu gündeme gelebilir. 
Bunun için öncelikle hem ilaç hem de BDT çalışma-
larında olumsuz yanıt ile ilişkili olabilecek tanı ötesi 
etmenlere göz atmak ve obsesif kompulsif belirtilerle 
ne şekilde temas edebileceği üzerine düşünmek, klinik 
açıdan faydalı bir bakış açısı getirebilir. Tanı ötesi te-
rimi farklı psikiyatrik hastalıklarda görülebilen içkin 
psikopatolojik süreçleri tanımlamaktadır. Metabilişsel 
inanışlar, patolojik kuşku, emosyonel işlemleme bo-
zukluğu, mükemmeliyetçilik,  disosiyasyon, kötü içgörü 
gibi özellikler birçok farklı hastalık belirtileri ile iliş-
kili olabilmektedir. OKB’de bir belirti profili ile ilişkili 
olduklarında ise biliş, emosyon ve davranış arasındaki 
ilişkilerin yeni bir düzenlemeyle yaşanır olmasına ne-
den olabilirler. Bu etmenlerin bir kısmı OKB’de hem 
ilaç tedavisi hem de BDT’ye dirençle ilişkili olarak ta-
nımlanmıştır17, 29,30. 

Bayan E

33 yaşında, evli. Son üç yıldır giderek artan kirlenme 
obsesyonları ve temizlik kompulsiyonları nedeniy-
le ikinci kez psikiyatriste başvuruyor. Bu şikâyetlere 
bağlı bozulan aile ve sosyal ilişkiler nedeniyle oldukça 
zor durumda. Ayrıca dalgınlık, aşırı unutkanlık ve 
kendine yabancılaşma hissi gibi şikâyetleri mevcut. 
Bir yıl önce gittiği psikiyatrist tarafından obsesif 
kompulsif bozukluk tanısı konmuş. Fluoksetin 40 mg/
gün tedavisi ile herhangi bir düzelme tanımlamayan 
hastaya gittiği ikinci psikiyatrist tarafından sertra-
lin 50 mg/gün başlanıyor ve bilişsel davranışçı terapi 
için bir programa alınıyor. Tedavi programının ilk 
iki ayı boyunca beklenen ilerleme gerçekleşmiyor. Bu 
durum terapist tarafından başlangıçta basitçe alış-
tırma egzersizlerine ve ev ödevlerine uyumsuzluk 
olarak yorumlansa da, seanslarda çalışılan uyaranın 
hastanın travmatik geçmişi ile ilintili olması ve alış-
tırma seansları sırasında hastanın kendini yalıtarak, 
yeterli yüzleşmeyi yapamaması ile ilişkili olduğu za-
manla anlaşılıyor.

Bayan S

55 yaşında olan Bayan S yaklaşık 2 yıldır zaman 
zaman artıp azalan depresif ve somatoform şika-
yetler nedeniyle aynı psikiyatristin takibi altında. 
Bu tedavi sürecinde değişik antidepresanlar veri-
len Bayan S’nin şikâyetleri son olarak günlük fl u-
voksamin 200 mg ve trazodon 50 mg tedavisi ile 
kısmen düzelmiş durumda. Bayan S son  görüşme 
sırasında o zamana kadar hiç bahsetmediği bir 
takım belirtilerin yaklaşık 5 yıldır kendisini rahat-
sız ettiğini açıklıyor. Özellikle dua ederken gelen 
Allah’a küfür ve varlığı hakkında sorgulayıcı ob-
sesyonlar nedeniyle defalarca dua etme şeklindeki 
şikâyetlerinden bahsediyor. Utandığı ya da daha 
kötü olacağına inandığı için bu şikayetlerinden 
şimdiye kadar kimseye bahsetmediğini belirtiyor. 
Psikiyatrist eski tedavileri keserek hastaya klomip-
ramin 75 mg/gün başlıyor ve yeterince yapılandı-
rılmamış kısa bir psikoeğitim ve ahlaki perspekti-
fi  test eden bilişsel teknikler uyguluyor. Üç hafta 
içerisinde hastanın obsesif kompulsif belirtileri ve 
depresif şikayetleri tama yakın düzeliyor.

Bayan E ve S örneklerinde olduğu gibi antidepresan-
lar ya da psikoterapötik yaklaşımlara rağmen neden 
bu iki hastada yeterli bir klinik değişim başlangıçta 
sağlamamıştır. Bu soruların yanıtı, psikofarmakoloji 
ve psikoterapinin etki düzeneğini birlikte kurgulayan 
yeni yaklaşımlar gözden geçirildikten sonra verilebilir. 
Antidepresan ilaçların sinaptik düzeyde etkileri ta-
nımlanmış olmasına rağmen, bu etkinin obsesyon ve 
kompulsiyonlarda azalmaya götüren psikolojik süreçle-
re olan etkisi tanımlanabilmiş değildir. Çok yakın za-
manda depresyon için öne sürülen Bilişsel Nöropsikolojik 
Model ’e  (BNM) (Cognitive Neuropsychological Model) 
göre, antidepresanların serotonin düzenlenmesi ile baş-
layan etki süreci, ilk olarak emosyonel işlemleme üze-
rinde yaratılan etkiyle bilişsel değişiklere zemin hazır-
lamaktadır (bottom-up, yukarı doğru etki) 31-33. Tersine, 

“Bilișsel nöropsikolojik model 

açısından fenomenolojik özelliklerin 

tedavide fark yaratan önemli 

özelliğinin, emosyonel süreçlerle 

edindikleri ilișki ya da ilișkisizlik 

olduğu varsayılabilir.

”
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