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ÖZET
B u  olgu su n u m u n d a , ik i ku şağ ın  benzer görüngüleri d ikka te  alınarak, ayrılık anksiye te-  
sin in  ailesel özelliği tartışılm ıştır. Veriler ulaşılabilen aile üyelerinin k lin ik  ve p s iko m etr ik  
değerlendirm eleri ile elde edilm iştir. O kul k o rku su  ya k ın m a sı ile başvuran 7 yaşında  bir 
erkek  çocuğun babası, ik i am cası ve bu  am calardan birisinin ik i çocuğunda da benzer öy
k ü  bu lunm aktayd ı. İk i halası ayrılık anksiye tes ine  ilişkin  bazı özellikler taşım aktaydı. A y
rılık  anksiye tesin in  ailesel özelliğini an lam ak için o lgunun  psikopato lo jik  form ulasyonu  
bağlanm a ku ra m ın a  göre yapıldı.
A n ah tar sö zcü k ler: O kul ko rku su , ayrılık anksiyetesi, bağlanm a kuram ı, aile sistem i, bi- 
yodavranışsa l aile m odeli
SUMMARY: A  CASE STUDY: FAMILIALITY IN SEPARATION ANXIETY
In  th is case report, we d iscu ssed  fam ilial characteristics o f  separation a n x ie ty  regarding  
two generation th a t have  th e  sam e phenom ena . Data have  been collected via clinical in 
terview  an d  p sychom etric  evaluation o f  fam ily  m em bers. In addition to a 7 yea r  old boy  
w ith school phobia, h is  father, h is  two uncles a n d  two cousins h a d  also h is to ry  o f  scho 
ol phobia. H is two a u n ts  show ed also som e fea tures o f  separation anxiety. For u n 
derstand ing  the fam ilial characteristics o f  separation anxiety, we form ula ted  this 
psychopathologic process in  respec t to a tta ch m en t theory.
K e y  w ords: School phobia , separation anxiety, a tta ch m en t theory, fam ily  system , biobe
havioral fam ily  m odel

g ir iş

Yaşamın erken dönemlerinde işlev görmeye baş
layan ve bütün yaşam boyunca önemini sürdü
ren bağlanma süreçleri, psikopatolojik gelişimle
ri anlamamız için kuramsal bir çerçeve sunmak
tadır. Aile sistemi ile ilgili kuramlar da, aile üye
leri arasındaki etkileşimlerin davranışlar üzerin
deki önemini vurgulamaktadır. Çocuk gelişimi 
ile ilgili birçok çalışma, bağlanma ve aile sistemi 
kuramlarının birleşmesinin gerekli olduğunu 
göstermektedir (Bretherton 1985, Cole ve ark 
1994, Cummings ve Davies 1996, Masten ve ark 
1990). Bu bütünleşmeyi sağlayan kuramlardan 
biri olan biyodavranışsal aile modeli çocuk ve 
anababası arasındaki etkileşimin davranışsal ve 
biyolojik sonuçlarını anlamamızı kolaylaştır
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maktadır (Wood ve ark 2000).

Bowlby'nin (1973, 1979) bağlanma kuramına gö
re yeni doğduğunda bebeğin bakımveren kişiye 
olan fiziksel yakınlığı yaşamını sürdürebilmesi 
için bir zorunlulukken, giderek bu yakınlığı çev
resini keşfetmede kullanabileceği 'güvenli bir te
mel' ve tehlike anında korunabileceği 'sağlam 
bir sığınak' olarak kullanmayı öğrenir. Çocuklar 
'güvenli bağlanma' ilişkisinin olduğu durum da 
stres yaratan koşullarda da güvenlik duygusunu 
koruyabilir ve keşfetme davranışlarını etkin ola
rak gösterebilirler. Güvenli bağlanmanın geliş
mesi için çocuğun kesintisiz, tutarlı tepki veren, 
duyarlı ve her zaman ulaşılabilir bir bakımvere- 
ne sahip olması gerekir.

Bağlanmaya vurgu yapan biyodavranışsal aile 
kuramında temel kavram olan biyodavranışsal 
tepkisellik, otonom sinir sisteminin de aracılığı 
ile bireyin duygularını düzenleme becerisini ta
nımlar. Biyodavranışsal tepkisellik, kişilik özel
likleri gibi kalıtsal bir alt yapı ile (Kagan ve ark 
1988) yaşamın erken dönemlerinden itibaren
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çevreyle olan etkileşimden (Calkins 1994, Cas
sidy 1994, Field 1994) oluşur. Çocuk ve bakımve- 
reni arasındaki mesajlar ve anlaşmalar karşılıklı 
bir düzenleyici sistem oluşturur. Bu sistem çocu
ğa iç yaşantılarını ve kişilerarası ilişkilerini yo
rumlama ve düzenleme olanağı sağlar (aktaran 
Feld 1999). Güvenli bir anne-çocuk ilişkisi yaşam 
olaylarının yarattığı stresi tamponlayarak sağlık
lı bir gelişim oluştururken, güvensiz bir bağlan
ma ise duyguların düzenlenmesi ile ilgili nörot- 
ransmitter sisteminde uzun süreli olumsuz etki
ler oluşturarak hastalık süreci başlatabilmekte
dir (Beeghly ve Cicchetti 1996, Wood 1999).

Bağlanmanın güvenirliği hakkında duyulan 
kaygı uyum için gerekli, normal bir gelişimsel 
olgudur (Bowlby 1973). Birey erken çocuklukta 
bağlandığı kişiden ayrıldığında 'ayrılma anksi- 
yetesi' adı verilen yoğun bir duygusal tepki ve
rirken, büyüdükçe bu duygunun yoğunluğu 
azalır. Bu belirtiler aşırı ve gelişimsel olarak uy
gun olmadığı zaman "ayrılma anksiyetesi bo
zukluğu" adını alır. Bu bozukluk DSM-IV tanı 
ölçütlerine göre en az dört hafta süreyle, evden 
ya da bağlanma figüründen ayrılmaya anksiyete 
tepkisi verme ile karakterizedir. Anksiyetenin 
genel belirtilerine bedensel yakınmalar da eşlik 
eder. Küçük çocuklarda ayrılmaya direnç göster
me çabası ve ağlama, daha büyük çocuklarda 
korkunun sözelleştirilmesi ve bedensel belirtiler, 
ergenlerde ise kas gerginliği daha ön plandadır 
(Ollendick ve Francis 1988).

Okul korkusu ayrılma anksiyetesinin önemli 
gösterimlerinden biridir. Okul yaşındaki popu- 
lasyonda %1 oranında görülür (Last ve Strauss 
1990). Çocukların bir kısmı okul ortamına yeni 
girdiğinde anksiyete belirtileri gösterir, ancak kı
sa sürede uyum sağlayabilirken, bir kısmı ayrılı
ğa karşı uzun süre anksiyete tepkileri vermeye 
devam edebilir. Bazı çocuklar ise okula iyi uyum 
sağladıkları bir dönemden sonra şiddetli anksi
yete tepkileri gösterebilir. Bazıları da korku ve 
anksiyete yüzünden okula devam edemeyebilir 
(Deltito ve Hahn 1993). Ergenlerde görülen okul 
korkusunun en yaygın nedeni ayrılık anksiyete
si olarak kabul edilir (Last ve Strauss 1990). Okul 
korkusu olan çocukların daha sonraki yaşam dö
nemlerinde de psikososyal güçlükleri olduğu

bildirilmektedir (Manicavasagar ve ark 1997).

Bu yazıda iki kuşakta benzer özellikler gösteren 
ayrılma anksiyetesi olgusunu ele alacağız.

OLGU:

S. A., 7 yaşında, ilkokul 1. sınıf öğrencisi erkek 
çocuk, okul korkusu yakınması nedeniyle anne
si tarafından Mart 1997'de polikliniğe getirildi.

S.A, bir yıl önce anaokuluna gitmesi için annean
nesinin yanına bırakılmış. Hafta sonları ailesinin 
yanına geliyormuş. Birinci dönem boyunca an
neanne tarafından okula bırakılmış ve okul son
rası alınmış. Okulda yalnız kalma ve uyum soru
nu olmamış. istekliymiş ve severek gidiyormuş. 
ikinci döneme başladıktan sonra bir nedeni ol
maksızın okula gitmeyi reddetmeye başlamış. 
Anneannesi okula bıraktığında kalmak istemi
yor, ağlıyor ve anneannesi ayrıldıktan 5-10 daki
ka sonra okuldan kaçıp eve dönüyormuş. Bu du
rum u bir hafta sürmüş. Öğretmeni okuldan kaç
ması nedeniyle sorumluluk alamayacağını belir
tince ailesi okula göndermemiş. ilköğretim birin
ci sınıfa başladığından beri (3 aydır) okula yalnız 
gitmiyor, annesi olmadan sınıfa girmiyor, sınıf
ta annesiyle birlikte oturuyor, öğretmeni tahtaya 
kaldırdığında annesiyle birlikte kalkıyor, tenef
füslerde annesinden ayrılmıyormuş. Annesin
den ayrıldığında ağlıyor, okulda kalmak istemi
yor ve eve dönüyormuş. Okulda arkadaşı yok
muş. Mahallesindeki arkadaşlarıyla da geçine
miyor, sık sık kavga ediyormuş.

1990 yılında orta sosyoekonomik düzeyde bir ai
lenin ilk çocuğu olarak hastanede ebe yardımıy
la normal yoldan dünyaya gelmiş. Büyüme ve 
gelişmesi normal olmuş. 3 yaşında erkek bir kar
deşi var, onunla iyi anlaşıyormuş.

Babası 33 yaşında, 6 (4 erkek, 2 kız) kardeşten 
beşincisi. ilk evliliği, 8 yıllık evli, oto tamircisi, 
sağlıklı. ilkokula başladığında okulu sevmiyor, 
gitmek istemiyor ve korkuyormuş. ilk iki yıl an
nesi ile birlikte okula gitmiş. Okula alışamaması, 
başarısının düşük olması ve tek başına okula git
memesi gibi nedenlerle ikinci sınıfta bir yıl ara 
vermiş. Üçüncü yıl okula tekrar başladığında ay
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nı sorunların sürmesi üzerine okulu bırakmış. 18 
yaşında ilkokulu dışardan bitirmiş. Ailesine aşı
rı düşkün, çekingen, kolay öfkelenen ve titiz bi
riymiş. 25 yaşında evlenip ailesinden ayrılmış. 
Anne babası ayrı eve yerleşmesine darılmış ve 
altı ay hiç görüşmemişler. Çocukluğundan beri 
tüm erkek kardeşlerin ortak olduğu oto tamirha
nesinde kardeşleriyle birlikte çalışırken, iki yıl 
önce kardeşler aralarında konuşarak, kendi ta
mirhanelerini açma amacıyla ayrılmışlar. Anla
şarak ayrılmalarına karşın, kardeşler arasında 
dargınlık varmış ve görüşmüyorlarmış. Halen 
dayısının oğluyla ortak olarak bir oto tamirhane
si işletiyorlar.

Annesi G. 24 yaşında, ilkokul mezunu, ev hanı
mı, okula gitme sorunu olmamış. Dışa dönük, 
konuşkan, arkadaş çevresi geniş, çabuk kızan, 
eşine ve çocuklarına düşkün biriymiş.

Halası bayan F. 48 y, bekar, ilkokul çıkışlı, aile
nin en büyüğü, okula gitme sorunu olmamış. içe 
kapanık, ailesine çok düşkün biriymiş. Bir çok 
kez evlenme teklifi almasına karşın evlenmeyi 
istememiş. Bir yıl önce ölünceye kadar en büyük 
erkek kardeşinin yanında yaşamını sürdürmüş.

Amcası M. 46 y. evli, 3 çocuklu, ilkokul çıkışlı, 
oto tamircisi. Sessiz, sakin, az konuşan, içe kapa
nık, arkadaş çevresi dar biriymiş. ilkokula başla
dığında okul korkusu nedeniyle 3 yıl annesi ba
bası eşliğinde okula devam etmiş. Okula alışa- 
maması ve okulda yalnız kalamaması nedeniyle 
üçüncü yıl okulu bırakmış.

Halası H. 42 yaşında, bekar, lise çıkışlı, işçi, en 
büyük erkek kardeşi ile birlikte yaşıyor. Sakin, 
sabırlı, olayları çok yönlü düşünen, dışa dönük, 
yeni girdiği ortamlara kolay alışamayan, alıngan 
biriymiş. Okula gitme sorunu olmamış. Bir çok 
taliplisi olmasına karşın evlenmeyi istememiş. 
Babası da evlenmemesi için duygusal baskıda 
bulunmuş.

Amcası E. 40 y, evli, çocuksuz, ilkokul çıkışlı, oto 
tamircisi. Okula gitme sorunu olmamış. Çabuk 
kızan, kıskanç, dışadönük biriymiş.

Amcası A. 36 y, evli, çocuksuz, ilkokul çıkışlı, 
oto tamircisi. Çabuk kızan, alıngan, aklına eseni 
yapan, yakınlarına düşkün birisi. ilkokulda okul

korkusu nedeniyle üç yıl boyunca anne babası 
eşliğinde okula devam etmiş. Bir türlü okula alı- 
şamaması nedeniyle bırakmış. ilkokulu daha 
sonra dışardan bitirmiş.

Amcası M'nin eşi N. 36 y., ev kadını, ilkokul çı
kışlı. Çabuk kızan, çekingen, alıngan, yakınları
na düşkün biriymiş. Üç çocuğu var. Okul korku
larının olması yüzünden ilk iki çocuğunu ilko
kulu bitirinceye kadar okula kendisi götürüp, çı
kışlarına kadar okulun bahçesinde beklemiş.

Bu amcasının kızı I, 16 y., bekar, ortaokul 
üçüncü sınıf öğrencisi, okul başarısı iyi, içe kapa
nık, çekingen, arkadaş çevresi dar, alıngan, yeni 
girdiği ortamlara zor alışan, ailesine, özellikle de 
halasına aşırı düşkün biriymiş. Halen bütün ba
kımını halası yapıyor ve geceleri onun yanında 
uyuyormuş. ilkokulu bitirinceye kadar okul kor
kusu nedeniyle okula annesi eşliğinde devam 
etmiş. Okul korkusu ve okula alışamaması yü
zünden ilkokula başladığı ilk yıl derslerinde ba
şarısız olmuş. Sonraki yıllarda okul başarısı iyiy
miş.

Bu amcanın diğer kızı K. 15 y., bekar, ortaokul 3. 
sınıf öğrencisi, ablası gibi onun da okul korkusu 
olmuş. Okul başarısı iyiymiş. ilkokulu süresinde 
bitirmiş. Konuşkan, kolay arkadaş edinen, dışa 
dönük, titiz biriymiş.

Hastanın öyküsü alınırken ailenin diğer üyeleri
nin ve yakınlarının da ayrılık anksiyetesi açısın
dan ayrıntılı değerlendirilmesi gereğinin farkına 
varılarak, görüşme yapmak üzere polikliniğe 
davet edilmişlerdir. Polikliniğe gelen anne, baba, 
amcanın eşi ve iki çocuğu ile klinik görüşme ya
pılmış, psikometrik olarak değerlendirilmiştir. 
Polikliniğe gelmeyen amcalar ve hala ölçekleri 
evde uygulamışlardır.

Baba, amca, hala ve kuzenlerin Beck Depresyon 
Ölçeği, (Hisli 1989), Durumluk ve Sürekli Kaygı 
Ölçekleri (Öner ve Le Compte 1985) ile yapılan 
psikometrik değerlendirmelerinde orta düzeyde 
anksiyeteli saptanmaları, depresif belirti göster
memeleri aile bireylerinin kaygıya yatkınlığını 
desteklemektedir. Her iki ailenin annelerinin kli
nik görüşmelerinde orta düzeyde bir depresyon
da oldukları gözlenmiştir. Hacettepe Kişilik En-
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vanteri'ne (Özgüven 1992) göre hastanın okul 
korkusu olan kuzenlerinden birisi ile babasının 
sosyal ilişkiden kaçınan, yeni durumlara alış
makta ve kendi kararını vermede güçlük çeken, 
çekingen ve kaygılı bireyler oldukları saptan
mıştır.

Aile sisteminin işleyişini görmek için her iki aile
nin 15 yaşından büyük üyelerine McMaster Aile 
Değerlendirme Ölçeği (Bulut 1990) verilmiştir. 
Her iki ailede de gereken ilgiyi göstermenin aşı
rı ilgilenme yönünde sapmış olduğu saptanmış
tır.

OLGUNUN AİLE AĞACI

0 ^ -0

İ - r O  6 ¿—O 1 - 0  İ t O
1949 1951 1961 1955 1957 1966 1961

1981 1982 1992

1962 1964 1973

àà
1987 1994

TARTIŞMA

Olgumuzu bağlanma, aile sistemleri ve biyodav- 
ranışsal aile kuramları çerçevesinde değerlendir
mek, ailenin diğer üyelerinde görülen benzeri 
bozuklukları açıklamak açısından en uygun yak
laşım olacak gibi görünmektedir. Bowlby'e göre 
(1979) kalıtsal bir biyodavranış sistemi olan bağ
lanma, biyodavranışsal aile kuramındaki önemli 
değişkenlerden biridir. ilk temel ilişki olan anne- 
çocuk ilişkisi sonraki yaşam dönemlerindeki 
bağlanmalar için örnek olur ve ilişkilerdeki 
kontrol edilebilirlik ve öngörülebilirlilik duygu
larının gelişimine zemin hazırlar.

Gerek çocuğun ebeveynlerinden her birine bağ
lanma tarzı, gerekse ebeveynlerin çocuğa karşı 
tutum u çocuğun duygusal gelişiminde önemli 
rol oynar. Annenin bakım tarzı çocuğun bağlan
ma şeklini belirlerken, çocuğun bazı yapısal 
özellikleri de annenin bakım tarzını etkilemekte
dir (Lollis ve Kuczynski 1997). Bebeğin mizacı
nın bakımverenin üzerindeki etkisi ne kadar 
önemli olursa olsun, annenin duyarlılığı bu sis

temde birincil etkiye sahiptir (Cassidy 1994). Ör
neğin ayrılığa aşırı tepki vermede yapısal bir 
yatkınlığı olan bir çocuk, annede aşırı koruyucu 
bir tutum u uyarabilir (Silove ve ark 1996). Çocu
ğun stresi arttıkça yakınlık gereksinimi artmak
ta, bu da neden olduğu duygu ve davranış so
runları ile bağlanma sistemini aktive etmektedir 
(Holmes 1998). Annenin duyarsız, aşırı m üdaha
le edici ve önceden yordanamayan tepkiler ver
mesi çocukta kaygılı bağlanma davranışlarını 
uyarır (Hazan ve Shaver 1994, Sümer ve Güngör 
1999). Kaygılı bağlanma süreci ise çocuk ve er
gende anksiyete bozukluklarına öncül olmakta
dır (Warren ve ark 1997).

Bağlanma tarzı ile psikopatoloji arasındaki ilişki 
tek yönlü bir neden-sonuç ilişkisi olmaktan çok 
karşılıklı bir ilişki gibi görünmektedir. Bozuk ai
le içi iletişiminin neden olduğu kaygılı bağlan
ma stilinin yaşamın her döneminde sorun yarat
tığı, yetişkinlikteki anksiyete bozukluklarına 
özellikle agorafobili panik bozukluğuna, depres
yona temel olduğu ileri sürülmektedir (Bowlby 
1973, Shear 1996). Kişilerarası ilişkilerde aşırı ba
ğımlılığın da, aşırı bağlanma gereksiniminin bir 
gösterimi olduğu düşünülmektedir (Hirschfeld 
ve ark 1991).

Bowen'in aile sistemleri kuramına göre (1978) ai
le 'duygusal bir birim"dir. Aile sistemi içinde bi
rey bir duygusal ağ içinde işlev görür. Bu duy
gusal birim içinde bireysel davranış kazanılır ve 
gelişim gerçekleşir. Anne-çocuk ilişkisinin öte
sinde, çocuk için diğer önemli kişilerle ilişki de 
bu gelişim sürecinde rol oynar. Anksiyete sistem 
içindeki ilişkileri etkileyen, hem bireyin hem de 
sistemin varlığını sürdürmesine araç olan temel 
bir duygudur. Anksiyete, önceki kuşağın yeni 
kuşak üzerindeki etkisini yöneten kuşaklar arası 
bir duygu olarak da ele alınabilir (Donley 1993). 
Önceki kuşağın duygusal yoğunluğu şimdiki 
ilişkilerde benzeri miktarda bir etki yaratır ve 
böylece bu kanal aracılığı ile geçmiş kendisini 
bir versiyonu olarak tekrarlama olanağı bulur 
(Kerr ve Bowen 1988). Diamond ve Doane (1994) 
ergen ve genç yetişkin hastalar ve ebeveynlerin
de yaptıkları bir çalışmada, ebeveynin kendi an
ne babasına, özellikle aynı cinsten ebeveynine 
bağlanm a stilindeki bozukluğun, çocuğuna
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olumsuz duygular yöneltmesinde ve etkileşim
lerinin bozulmasında etkili olduğunu göstermiş
lerdir.

Hersov (1960) okul fobisi olanların yüksek nöroz 
gösteren ailelerden geldiklerini ileri sürmüştür. 
Obondo ve Dhadphale (1990) da okul fobisi olan 
çocukların ailelerinin anlamlı derecede fazla psi
kopatolojiye sahip olduklarını ve aile ilişkilerin
de sorun olduğunu saptamışlardır. Last ve Stra
uss (1990)'un yaptıkları bir çalışmada, ayrılma 
anksiyetesi bozukluğu tanısı alan çocukların an
nelerinde fobik bozukluğu olan çocukların anne
lerine ve kontrollere göre daha fazla anksiyete 
temelli okul reddi bildirmişlerdir. Rosenbaum 
ve arkadaşları (1991) ise 'yabancılar yanında 
davranışsal ketlenme' gösteren bebeklerin daha 
sonraki yaşlarda anksiyete bozuklukları geliştir
diklerini ve bu çocukların yetişkin yakınlarında 
anksiyete bozukluğu öyküsü olduğunu sapta
mışlardır. Biederman ve ark (1999) yaptıkları ça
lışma ile anksiyeteli annelerin çocuklarında ank
siyete bozukluğu geliştirme risklerinin yüksek 
olduğunu belirtirlerken, Warren (1999) panik 
bozukluğu olan annelerin çocuklarında ayrılık 
anksiyetesi ve kaçınma bozukluğu bildirmekte
dir.

Bizim olgumuzda da kliniğe başvuran S.A.'nın 
babası, üç amcası ve bir amcasının iki kızında 
okul korkusu öyküsü, iki halada ebeveynlerine 
aşırı bağımlılık bulunmaktadır. Büyükanne ve 
büyükbabanın çocuklarına karşı aşırı koruyucu 
tutumları olduğu bildirilmektedir. Aile üyelerin
de ayrılma anksiyetesi öyküsünün yaygınlığı 
anksiyeteye yapısal bir yatkınlığın varlığını dü
şündürmektedir.

Bir görüşe göre çocuklardaki ayrılık anksiyetesi 
ebeveynlerin aşırı koruyucu bir tutum  takınma
larına neden olmakta, bu da çocuğun evden ay
rılmasını güçleştirmektedir (Silove ve ark 1996). 
McMaster Aile Değerlendirme Ölçeği (Bulut 
1990) ile yapılan değerlendirmede hastamızın ve 
okul fobisi öyküsü olan iki kuzeninin ailelerinde 
gereken ilgiyi göstermenin aşırı ilgilenme yö
nünde sapmış olması bu varsayımı desteklemek
tedir. Hock ve arkadaşları (2001) yaptıkları bir 
ölçek çalışmasında, sağlıklı ve güvenli bağlanma

stiline sahip olan ebeveynlerin, ergenlik çağın
daki çocuklarından ayrılma kaygılarının düşük, 
güvenli rolde rahat etme düzeylerinin daha yük
sek olduğunu, ergen çocuklarından ayrılma ank- 
siyetesi yüksek olan ebeveynlerin ise kendi an
ne- babalarına bağlanma stillerinde sorun oldu
ğunu bildirmişlerdir.

Bu olgu sunum unda da görüldüğü gibi bağlan
ma ve psikopatoloji arasında yakın bir ilişki var
dır.

Bağlanma sürecinin aile sistemindeki rolü ve 
psikopatoloji gelişiminin kuşaklar arası geçişi ol
dukça komplike bir durum dur. Bağlanma süreç
lerinin kuşaklar arası geçişi ve farklı uyum sü
reçlerindeki rolleri araştırılmaya değer önemli 
konulardır (Greenberg 1999).

Literatürde kişilerarası ilişki süreçleri, depres
yon ve panik bozukluğunda bazı çalışmalara 
rastlanmakla birlikte diğer hastalıklara ilişkin 
fazla çalışma gözlenmemektedir. Özellikle aile
sel yatkınlığın sıklıkla gözlendiği psikopatolojik 
durum larda bu konunun irdelenmesi gerekmek
tedir. Bu alanda yapılacak çalışmalar biyolojik, 
psikolojik ve sosyal olguların karşılıklı etkileşimi 
daha derinden ve kapsamlı olarak kavramamıza 
yarayacak bilimsel veriler sunacaktır.
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