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pidemiyoloji sözcüğü yunanca kökenli olup “epi” ve “logos” sözcüklerinden bir
araya gelmiştir. İlk çalışmalar epidemiye yönelik yapıldığı için bilim dalına Epi-
demiyoloji denmiştir. Epidemiyoloji bilimi toplumdaki insan gruplarında has-

talıkların görülme sıklığını ve bu görülme sıklığını etkileyen nedenleri araştıran bir
disiplindir.1 Çalışmalar sırasında toplum grupları üzerinde sağlıkla ilgili konularda sis-
temli gözlem ve ölçüm yapma ya da elde edilmiş ölçüm sonuçlarından anlamlar çı-
kartmak ve anlaşılır hale getirmek üzere derleme yapmak gerekmektedir.

Kavramsal olarak psikiyatrik epidemiyoloji, varolan toplumdaki herhangi bir
psikiyatrik hastalığın görülme sıklığını tespit eder. Görülme hızındaki değişiklikle-
rin rasgele olmadığını, yer, zaman ve birey gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıktı-
ğını düşünerek bunları inceler.2 Psikiyatrik hastalığın geçişinin yanı sıra daha az
etkilenmiş veya tedavi edilmeden bırakılmış hastaların tespit edilmesiyle hastalığın
sınırlarının, karakterinin anlaşılması ve tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi buna
bağlı olarak sınıflandırma sistemlerinin tanımlanması gerçekleşmektedir. Epidemi-
yoloji bilimi temel nicelik olarak “hız”ı ele alır ve belli bir zaman içerisinde o top-
lumun birim başına bir hastalıktan etkilenen kişi sayısını belirtir. Hastalıktan
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ÖÖZZEETT  Bu makalede dissosiyatif bozuklukların epidemiyolojisi ele alınmıştır. Epidemiyoloji belirli
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etkilenen bu topluluğa “risk altında olan toplum” da de-
nilmektedir. Epidemiyolojik araştırmalar yapan araştır-
macı sadece hız üzerinde durmaz, bu hıza neden olan
etmenleri de inceler. Bu özgül etmenlere “risk etmeni”
denilmektedir.

Epidemiyolojinin öncelikli konusu toplumda yaygın
görülen hastalıkların zararlı etkilerini incelemektir. Bu
zararlı etkileri incelerken birtakım sorulara cevap ara-
maktadır; toplumda hastalıkla ilgili ölüm ve engellilik gibi
olumsuz sonuçların hangi sıklıkta görülmekte ve görülen
bu sıklık yaş, cinsiyet, eğitim, sosyo-ekonomik duruma
göre değişmekte midir? Hastalık hangi bölgelerde daha
çok gözlenmekte ve zamana göre nasıl şekillenmektedir?

İlk epidemiyolojik çalışmalardan biri olan ruh sağ-
lığı bozuk ve mental retardasyonu olan bireylerin pre-
velansı Jarvis tarafından 1855 yılında yapılmıştır. Bu
çalışmanın ardından 19. yüzyılın ortalarında araştırma-
cılar psikiyatrik hastaların ruh sağlığı hastalıkları hasta-
nesine yatış hızlarını incelemişlerdir. Amerika Birleşik
Devletleri’nde II. Dünya Savaşı’nda psikiyatrik rahatsız-
lık sebebiyle orduya alınmayan ve ordudan çıkarılan ki-
şiler üzerinde araştırmalar yapılmış ve savaş devam
ederken ve sonrasında geniş ölçekli psikiyatriye dayalı
epidemiyolojik araştırmalar düzenlenmeye başlamıştır.3

Tüm Dünya’da ve ülkemizde psikiyatrik rahatsız-
lıklar iş sektöründe işgücü kaybına neden olmaktadır.
Psikiyatrik hastalıklar fiziksel hastalıklar kadar bireyle-
rin iş ve günlük yaşamını etkilemektedir. Psikiyatrik du-
rumlar yeti yitimi içinde geçen yıllarının %31’ini
oluşturmaktadır. Dünya üzerinde birçok ülkede yapıl-
mış olan toplum taramalarında psikiyatrik rahatsızlıkla-
rın çok yaygın olduğu tespit edilmiştir.4 17 ülkede
yapılan araştırmalarda herhangi bir psikiyatrik rahatsız-
lığın toplumda bulunuşunu son 12 ayda %4.5-26, Tür-
kiye Ruh Sağlığı profili çalışmasında %17.2 bulun-
muştur. 4Elde edilen veriler toplumda yer alan her altı
bireyden birinin tanı konulacak düzeyde psikiyatrik ra-
hatsızlığı olduğunu göstermektedir. Psikiyatrik bozuk-
luklar toplumda bu kadar yaygın olmasına rağmen
bireylerin çok azı yardım aramaktadır. Türkiye Ruh Sağ-
lığı Profili araştırmasında psikiyatrik rahatsızlığı olanla-
rın sadece %14’ünün tedaviye başvurduğu tespit
edilmiştir. Bu değerler bize tedavi olmaları gereken mil-
yonlarca bireyin tedavi olmadığını göstermektedir.5

DİSSOSİYASYON 

Benliğin savunma mekanizmalarından birisi olan dissosi-
yasyon normalde bütünlük içinde işlev gören düşünce,
bellek, duygu ve kimlik gibi süreçlerde ayrılma ya da de-

ğişme olmasıdır. Dissosiyasyon başlangıçta normal olarak
travmatik yaşantının üstesinden gelme çabası olarak kul-
lanılırken, zamanla patolojik bir sürece dönüşmektedir.
Bu konudaki en eski kayıtlar çoğul kişilikle ilgili olarak
17. yy’da Paracelsus’a kadar uzanmaktadır. Ancak birçok
yazar dissosiyasyon tarihini P. Janet ile başlatır. Janet “de-
sagregation mentale” terimi kullanarak açıklanan dissosi-
yasyon kavramını geliştirmiştir. Janet, belleği zihnin asıl
organize edici aracı olarak kabul etmiş ve belleğin iki
önemli temel işlevi olduğunu belirtmiştir. Bunlardan bi-
rincisi; doğumdan ölüme kadar tüm yeni duyguları almak
ve depolamak, diğeri ise daha önce entegre edilmiş anıla-
rın ışığında yeni gelen verileri organize ve kategorize et-
mektir.6 Kişilerin bu şekilde gelişmeye açık ve değişebilir
anlam şemaları geliştirerek daha sonraki zorluklarla yüz-
leşmelerine hazırlandıklarını düşünüyordu. Dissosiyatif
bozuklukları derinlemesine inceleyen ilk kişi olan Janet’e
göre travmatik yaşantılar sırasında bilinçaltı “sabit fikirler”
adını verdiği yeni bellek tabakaları oluşuyordu. Bu durum,
travmatik belleğin bilişsel ve duygulanım elemanlarını or-
ganize ediyor ve bunları bilinçli farkındalığın dışında tu-
tuyordu. Bilinçaltı sabit fikirler, konversiyon, flaşbek ve
kabuslara oradan da dissosiyatif kimlik bozukluğundaki
alter kişiliklere kadar geniş bir yelpaze gösterebiliyordu.
Freud ve Breuer, histerik belirtiler ile çocukluk çağı ruh-
sal travmalarının ilişkisine dikkat çekmişlerdir. Dissosi-
yasyonun histeri için ilke olduğunu, ikileşmiş bilincin her
histeri vakası için gerekli olduğunu yazmışlardı.7 Freud,
ilk kez “savunma histerisi” kavramını ortaya atan kişidir.
Bu kavrama göre travma sonrası gelişen patolojik sürecin
dissosiyasyon olmadığı ve nevrozların kaynağının dürtü-
sel arzular olduğunu öne sürmüştür.

Dissosiyasyon tarih boyunca histeri ve nevroza yat-
kınlık ile beraber anılmıştır. 1980’li yıllarda Bliss, Spie-
gel, Fink, Steingard ve Frankel gibi yazarlar, dissosiyatif
belirtilere sahip histerik hastaların aynı zamanda hip-
noza yatkınlıklarının da yüksek olduğunu bildirmişler-
dir. Ancak Frankel 1990 yılında dissosiyasyon ve
hipnoza yatkınlık kavramlarının yakın ilişkili fakat farklı
fenomenler olduğundan, her iki gruba yatkınlığı olan-
larda ayırım yapmanın güçlüğünden bahsetmiştir. Spie-
gel de hipnozu yapılandırılmış bir ortamda kontrollü bir
şekilde ortaya çıkarılan dissosiyasyon olarak tanımla-
mıştır.8 Her iki fenomenin ortak özelliği, bazı alanlarda
farkındalığın tamamen ortadan kalkmasıdır. Önceleri
dissosiyasyonun histerik belirtilerdeki rolü ön planday-
ken, modern görüşte bu önem gittikçe azalmıştır. Histe-
rinin somatik ve zihinsel bileşenleri ayrı ayrı ele
alınmaya başlanmış ve sınıflamalarda dissosiyatif bo-
zukluklar (DK), konversiyon, somatizasyon gibi kav-
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ramlar birbirinden net bir şekilde ayrılmaya başlamıştır.
Ancak dissosiyasyonun tarihsel ve klinik kökeni nede-
niyle bu hastalıkların altında yatan bir süreç olabilece-
ğinin akılda tutulması gerekir.  

Dissosiyasyon kendisi patolojik olmayan, günlük
yaşamda olağan koşullarda sessiz olarak bulunan ve her
bireyde ortaya çıkabilecek olan, uyumsal yönleri olan bir
mekanizmadır. Ancak kişinin kendisine rahatsızlık
veren bir nitelik kazandığında ya da psikososyal işlev bo-
zulmasına neden olduğunda tanı konabilir bir dissosiya-
tif bozukluktan söz edilebilir.9 Dissosiyatif bozukluklar
tıpkı diğer psikiyatrik kategoriler gibi bir bozukluk ol-
manın gerektirdiği tüm koşulları yerine getirirler ancak
bir hastalık olarak nitelenemezler. 

Dissosiyasyonda, kişide belirli bir süre içinde bilgi
işleminin durması ya da bilgilerin diğerleriyle birleşti-
rilmemesi sonucu, duygu, düşünce ve davranışlarda
gözle görülür bazı değişiklikler meydana gelir.  Putnam’a
göre dissosiyasyon, gündüz düşleri gibi normal sayılan
hafif belirtilerden, dissosiyatif kimlik bozukluğu gibi psi-
kiyatrik ruhsal hastalıklara kadar uzanan bir süreklilik
içinde ortaya çıkan, kompleks psikopatolojik bir süreçtir.
Patolojik dissosiyasyon; kimlik, bellek ve bilincin bü-
tünleştirici işlevlerindeki bir bozukluk olarak tanımlan-
maktadır.10 Önceleri normal yaşamdaki dissosiyatif
yaşantılarla patolojik durumlar arasında kesintisiz, sü-
rekli bir geçiş olduğu düşünülürken, günümüzde pato-
lojik dissosiyasyonun normal dissosiyatif yaşantılardan
ayrı olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır. 

Yaş ilerledikçe dissosiyasyon daha seyrek kullanılır
ve ileri yaşlarda daha az görülür. Özellikle ergenlik dö-
neminde, belli sınırlarda olmak kaydıyla, depersonali-
zasyon yaşantıları normal kabul edilir. Ancak çocukluk
stresleri, çocuğun ya da gencin cinsel ya da fiziksel kö-
tüye kullanımları, cinsel tecavüzler gibi durumlarda dis-
sosiyasyon daha çok kullanılan bir savunma düzeneğidir.
Kişi bu düzenek aracılığı ile olayı kendi başına değil, bir
başkasının başına geliyormuş gibi yaşayarak anksiyete-
sinden uzaklaşmaya çalışır.11 Bu ya da benzer durumlarda
bir savunma düzeneği olarak kullanıldığında, kişinin ya-
şamını rahatlatıcı, onu rahatsız eden bazı olumsuz ya-
şantılardan izole edici bir görev gördüğü gibi, ruhsal
çatışmalarla başa çıkmasına duygularını boşaltabilmesine
ya da bazı istek, duygu ve davranışlarını dramatize ede-
rek ortaya koymasına olanak sağlar.12Ancak genç yaşlarda
bu düzeneği çok sık kullanan bazı kişilerde yetişkin yaş-
larda da sürekli kullanılması, kişinin uyumunu bozucu
bir durum yaratabilir.Örneğin dissosiyatif bozukluklarda
olduğu gibi dissosiyasyon genel- leştirilir. Bu durumlarda

kişiler ya çekirdek dissosiyasyon belirtileri (amnezi, kim-
lik bozukluğu gibi) ya da bazı ikincil belirtilerle (anksi-
yete, depresyon gibi) hekime başvururlar. 

Dissosiyasyonun geçici veya uzamış bir başa çıkma
düzeneği olarak işlev gördüğü ve travmaya karşı bir uyum
yanıtı olduğu şeklinde kuramsal yaklaşımlar vardır. Disso-
siyasyon bireyin çocukluk döneminde yaşadığı fiziksel,
duygusal cinsel kötüye kullanma, duygusal ve fiziksel is-
tismar gibi travmatik yaşantıların olumsuz yönde etkile-
rine yönelik, kişinin ruhsal bütünlüğü için kullandığı
savunma mekanizmasıdır.13 Kişi dissosiyasyon yardımı ile
yaşadığı deneyim ve bu deneyime dair duygularını geçici
olarak birbirinden ayırabilmektedir. Başa çıkma süreci
içinde dissosiyasyon yardımı ile deneyimden ayrılan güçlü
duygular, dereceli bir şekilde kabul edildikçe, dissosiyas-
yon da azalmaktadır. Peritravmatik dissosiyasyon ve
travma sonrası ortaya çıkan bulgular ile fizyolojik tepkiler
arasındaki ilişkiyi araştıran bir çalışmada, bunlar arasında
pozitif bir ilişkinin varlığı bulunmuştur. Edinilen veriler
ışığında, dissosiyasyonun temel işlevinin bu tepkilere yö-
nelik koruyucu bir işlev üstlendiği yorumu yapılmıştır.
Travmatik olay bilinç ile kabul edilemez olduğundan, ola-
ğan yolları kullanarak bununla başa çıkılamamakta, so-
nuçta, bilinçdışı bir travmatik anı veya sabit fikir olarak
bellekte ayrı bir şekilde varolmaya devam etmektedir. 

Kişiler dissosiyasyonu 3 şekilde yaşarlar: 

1) Kişilik özelliği şeklinde olan, normal ve tehlike-
siz olarak görülen, otomatik davranışlar ve gündüz rü-
yaları ile seyreden şekli,

2) Travma ve strese karşı bir savunma mekanizması
olarak kullanılan şekli,

3) Belirli klinik bozukluklarda, patolojik belirti ve
sendrom olarak görülen şeklidir.

Dissosiyasyon sıklığı kültürlere ve toplumlara göre de-
ğişebilmektedir. Kuzey Amerika, Porto Riko, Batı Avrupa,
Türkiye ve Avustralya gibi çeşitli coğrafi bölgelerde topla-
nan veriler, dissosiyatif bozuklukların klinik semptomla-
rındaki tutarsızlığın altını çizmektedir.14 Bu klinik vakalar,
dissosiyatif hastaların tüm psikiyatrik bozukluklar arasında
en yüksek çocukluk dönemi psikolojik travma sıklığını bil-
dirdiklerini de belgelemiştir. Çocukluk dönemi cinsel (%
57.1-% 90.2), duygusal (% 57.1) ve fiziksel (% 62.9-82.4) is-
tismar ve ihmal (% 62.9) aralarında yer almaktadır. Bu ol-
gularda dissosiyasyon genellikle çocuklukta travma öyküsü,
intihar eğilimi, kendine zarar verme davranışı ve ana tanı-
dan bağımsız olarak artmış genel psikiyatrik komorbidite
ile ilişkilidir. TSSB  ve şizofreni gibi psikiyatrik bozukluk-
lar için dissosiyatif alt tipler önerilmiştir. 
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Tüm dissosiyatif bozuklukların genel toplumdaki
sıklığı her iki cinsiyette %11.2 ve kadınlarda %18.3 ola-
rak bildirilmektedir. Bu kişilerin bir bölümü psikiyatrik
yardım almamakta, bir bölümü ise belirtilerin sadece bir
alt kümesinin dikkate alınması sonucu psikiyatri ile temas
kurduklarında başka tanılar altında (konversiyon bozuk-
luğu, sınırda kişilik bozukluğu ve depresyon gibi) değer-
lendirilmektedir. Ross, dissosiyatif patolojinin genel
toplumdaki yaygınlığını % 5-10 olarak saptamıştır.15

Hollanda’da yapılan bir çalışmada, kadınların %2.9’u
ve erkeklerin %0.7’si yüksek puan aldığı saptanmıştır. Al-
manya’da ve Finlandiya’da yapılan çalışmalarda büyük
genel psikiyatrik popülasyonda, yüksek düzeyde dissosi-
yatörlerin dağılımında ergenlerin toplum örnekleminde
ayrışma puanları üzerinde erkek ve kız çocukları arasında
fark olmadığını ortaya koymuştur. Toplumdaki yüksek
puanlılar arasında cinsiyet dağılımı çalışmaları arasındaki
fark, çocukluk çağı travmalarının yaygınlığını da içeren
kültürel faktörler tarafından yorumlanabilir.16

DİSSOSİYATİF BOZUKLUK VE
TÜRKİYE’DE ÇALIŞMALAR

Türkiye genelinde 1994 yılında yapılan bir anket çalış-
ması Türk psikiyatri hekimlerinin yaklaşık %80’inin bu
tanıyı düşündükleri bir hastasının hiçbir zaman olmadı-
ğını ortaya koymaktadır. Türkiye’de dissosiyatif bozukluk
üzerine ilk sistematik çalışma ve yayınlar İstanbul Tıp Fa-
kültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda 1993 yılında başla-
mıştır.  Klinik psikoterapi birimi ve dissosiyatif
bozukluklar bünyesinde yürütülen psikoterapi eğitim ve
uygulamaları sürecinde, daha çok yataklı servis hastaları
üzerinde yoğunlaşan çalışmalar, 1993 yılında ilk dissosi-
yatif bozukluk hastasının fark edilmesini ve tanısının ko-
nulmasını sağlamıştır. Bu hastanın tedavisi sırasında
edinilen ilk deneyimler sonraki çalışmalar için gerekli ze-
mini oluşturmuştur.17 Şar ve Öztürk ülkemizde dissosi-
yatif bozukluklarla ilgili onlarca bilimsel çalışmayı
birlikte gerçekleştirmişlerdir. Bu alanda uluslararası lite-
ratürde var olan yayınlardan kazanılan bilgiler ve stan-
dart değerlendirme araçlarının katkısıyla tanı konulan
hasta sayısı hızla artmıştır.  Türkiye’de dissosiyatif bo-
zukluklar alanındaki sistematik çalışmaların başlama-
sında klinik psikoterapi çalışmalarının yanı sıra özellikle
“histerik psikoz” kavramı üzerinde durulması rol oyna-
mıştır. İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki çalışmalar sonucu his-
terik psikoz ve dissosiyatif bozukluk kategorileri arasında
açık bir bağ bulunduğu, dissosiyatif bozukluk vakaları-
nın psikiyatriye histerik psikoz ile başvura- bilecekleri,
histerik psikozun dissosiyatif bozukluk için bir tanı pen-

ceresi oluşturduğu görüşü savunulmuştur.18 Bu görüş
uluslararası düzeyde yoğun ilgi toplamış ve bu çalışmanın
bu bağa açıkça işaret eden ilk çalışma olduğu kabul görm-
üştür. 1994-1990’lı yıllar, DB açısından Türkiye literatü-
ründe hızlı çalışmaların olduğu bir dönem olarak
değerlendirilebilir. Bu yıllar ve sonrasında sadece İstan-
bul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Klinik Psikoterapi Birimince 60’tan fazla makale ve kitap
bölümü uluslararası yayınlarda yer almıştır. Dissosiyatif
Yaşantılar Ölçeği (DES), Dissosiyasyon Soru Formu (DIS
Q), Dissosiyatif Bozukluklar Görüşme Çizelgesi (DBGÇ)
ve Dissosiyatif Bozukluklar için Yarı-yapılandırılmış Gö-
rüşme Çizelgesi (SCID-D) gibi, Disso- siyatif Bozukluklar
için hazırlanmış özbildirim ölçekleri ve yapılandırılmış
tanı koydurucu görüşme çizelgelerinin geçerlilik ve gü-
venilirlik çalışmaları tamamlanmıştır ve bunlar Türk
araştırmacılar için önemli bir katkı sağlamıştır.19

Türkiye’de Sivas ilindeki yapılan çalışmada, 648 ka-
tılımcıdan oluşan bir kadın örneği üzerinde yapılandırıl-
mış bir tanısal görüşme gerçekleştirilmiştir. Disso- siyatif
bozuklukların genel prevalansı %18.3, nüfusun %1,1’i
DID idi.20 Sivas ilinde iki yıllık bir takip çalışması, hasta-
ların%47.4’ünü gösterdi. Ankara, birinci basamak sağlık
merkezinde yapılan bir tarama çalışmasında prevalansı
%27.2, yaşam boyu ise %48.2’ye yükselmiştir. Bu çalışma,
Türkiye’deki dissosiyatif bozukluklar için elde edilen yük-
sek yaygınlık oranlarına tam olarak uymaktadır. 

Öncelikle, farklı kişilik özelliklerine dayanan ko-
şullar, kronik kompleks dissosiyatif bozukluklar için
%5.2’lik bir yaygınlık oluşturmuştur. Yataklı psikiyatri
servislerinde bu oran %5’e çıkmakta, genel psikiyatri po-
likliniğinde ise %2-3 düzeyinde olmaktadır. Çalışmalar
genel olarak dissosiyatif bozuklukların sıklığının ise kli-
nik ve klinik dışı popülasyonlarda %0-20 dolayında ol-
duğunu göstermektedir. Dissosiyasyonun genç yaşlarda
daha fazla kullanılan bir düzenek olduğu ve yaş arttıkça
daha az kullanıldığı bilinmektedir.21

Dissosiyatif kişilik bozukluğun en sık görüldüğü yer,
psikiyatri acil birimleridir. Yapılan çalışmalara göre, dis-
sosiyatif kişilik bozukluklarının, toplumda görülme sık-
lığı %10-12 civarındadır. Kadınların çocukluk döneminde
daha çok fiziksel, duygusal veya cinsel travmaya maruz
kalmaları ve erkeklerin rahatsızlığı söyleme eğiliminde
olmayıp tedavi için başvurmamaları nedenleriyle kadın-
larda erkeklere oranla daha çok rastlan- maktadır.22

Tamamlanan intihar oranı %1 -%2 olarak bildiri-
lirken, dissosiyatif bozukluğu olan hastalar sıklıkla inti-
har girişiminde bulunmakta ve kendilerine zarar
verebilmektedirler. Ergen ve erişkin klinik olmayan po-
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pülasyonlar üzerinde yapılan epidemiyolojik çalışmalar,
klinik çalışmalarda büyük oranda bildirilen bu gözlemi
desteklemektedir.23

DİSSOSİYATİF BOZUKLUK VE KOMORBİTİDE

Dissosiyatif bozukluğu olan hastalar, nispeten yüksek sa-
yıda komorbid tanıya sahiptir; bu, klinisyenlerin genel
tablodaki dissosiyatif bozukluğu tanımasını engelleyebi-
lir. Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir tarama
çalışması, dissosiyatif bozukluklar ve borderline kişilik
bozukluğu arasında büyük bir örtüşmeyi belgelemiştir.24

Kadınların geniş bir toplum örnekleminde dönüşüm
semptomları, majör depresyon ve dissosiyatif bozukluk-
larla ilgili benzer gözlemler yapılmıştır.25 Genel popü-
lasyonda ise, çocukluk çağı cinsel ve fiziksel istismar
oranlarının yüksek olmasının yanı sıra mevcut psikiyat-
rik bozukluğun hızının daha fazla olması, diğer konu-
lardan daha fazladır. Böylelikle, dissosiyasyon, birincil
bir duygudurum bozukluğu oluşturmaktan ziyade,
travma ile ilişkili bir dissosiyatif psikopatolojiyi maske-
leyen bir “dissosiyatif depresyon” olan hastalarda göz-
lemlendiği gibi, başka bir psikoterapi ve tedavi sonrası
tedavinin bir parçası olabilir.26 Elazığ ilinde konversiyon
bozukluğu olan hastalar arasında yapılan tarama çalış-
masında bu oran %30.5 idi. Somatizasyon bozukluğu,
distimik bozukluk dahil olmak üzere daha yüksek genel
psikiyatrik komorbiditenin önemli bir göstergesidir.27

Dissosiyatif bozukluk komorbiditesi madde kötüye
kullanımı, sınırda kişilik bozukluğu konversiyon bozuk-
luğu, obsesif kompülsif bozukluk, sosyal fobi ve şizofreni
çalışmalarında görülmüştür. Kişilik bozukluklarını da
içeren çeşitli psikiyatrik bozuklukların ya dissosiyatif ko-
morbiditesi vardır ya da tanısal ölçütlerinde dissosiyatif
belirtileri içerirler. Çocukluk çağı cinsel istismarı ve dis-
sosiyasyon; intihara eğilimi, kendine zarar vermeyi ve
cinsel agresyonu içeren ruhsal sağlık bozulmasının çe-
şitli başka belirteçleri ile bağımsız olarak ilişkilidir.28

Psödonöbet, Türkiye’de en sık rastlanılan konversi-
yon semptomu olarak bilinmektedir. Türkiye ve Hollan-
da’da yapılan çalışmalarda konversiyon bozukluğu olan
hastaların yüksek düzeyde çocukluk çağı travmaları sap-
tanmıştır.29 Aynı zamanda Türkiye’de yapılan iki farklı
çalışmada dissosiyatif bozukluğu olan konversiyon bo-
zukluğu hastalarının, olmayanlara göre daha sık çocukluk
çağı travması bildirdikleri saptanmıştır.Türkiye’de buna
benzer bir çalışmada kronik baş ağrısı, sırt ağrısı olan has-
talarda aynı sonuçlar bulunmuş; çocukluk çağı travması
ile DES skorları arasında ilişki bulunmayıp, çocukluk çağı
ihmal öyküsü olan hastalarda daha yüksek somatoform
dissosiyasyon puanları saptanmıştır. Dissosiyatif bozuk-
lukların geniş olan örtüşmeleri ve çocukluk çağı travma
ile somatoform semptomlar arasında ilişki Janet’in kon-
versiyon bozukluğunu dissosiyasyonun bir somatoform
yönü konusundaki nosyonunu desteklemektedir.30

Kaynak Yer/Örneklem/ Yaş Tarama Aracı Sonuç

Doğan 1998 Sivas, genel toplum, 994 kişi, DES, DDIS DKB %12.4.; Tüm DB %16.8

1 yıllık tarama, tanı yaşam boyu

Tezcan ve ark. 2003 Elâzığ, psikiyatri yataklı servis, 59 kişi, DES, DDIS, SCID-D DKB %15.3; Tüm DB %30.5 

18-56 yaş, iki yıllık tarama, tanı yaşam boyu

Sar ve ark. 2003 İstanbul, psikiyatri polikliniği, 240 kişi, DES, SDQ, SCID II- BKB; DKB %2.5, Tüm DB %13.8 

16- 75 yaş arasında, 3.5 aylık tarama, SCID TSSB, DDIS, SCID-D 

tanı yaşam boyu 

Karadağ ve ark. 2005 İstanbul, Bağımlılık servisi, 215 kişi, DES, DDIS, SCID-D DKB %2.8, Tüm DB %17.2 

17-68 yaş, 1 yıllık tarama, yaşam boyu tanı

Sar ve ark. 2007a Sivas, Genel toplum, kadın, 648 kişi, DES, DDIS, SCID-D, TSSB-BKB DKB %1.1, Tüm DB %18.3 

18-65 yaş, yaşam boyu tanı

Sar, Öztürk, 2007b İstanbul, Psikiyatri acil, 43 kişi, DES, SCID-D DKB %14, Tüm DB %34.9 

13-71 yaş, 2 aylık tarama, yaşam boyu tanı

Evren ve ark. 2007 İstanbul, Bağımlılık servisi, 111 kişi, DES, DDIS, SCID-D DKB %0; Tüm DB %9

18-68 yaş, 1 yıllık tarama, yaşam boyu tanı

TABLO 1: Türkiye Örneklemi üzerinde yapılan dissosiyatif bozukluklarda epidemiyolojik araştırmalar.

DES: Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği; SDQ: Somatoform Dissosiyasyon Ölçeği; SCID-II-BKB: DSM IV Eksen II Bozukluklar için yapılandırılmış klinik görüşme çizelgesi-Sınırda Kişilik
Bozukluğu; SCID-I-TSSB: DSM IV Eksen I Bozukluklar için yapılandırılmış klinik görüşme çizelgesi-TSSB; DDIS: Dissosiyatif bozukluklar için görüşme çizelgesi; SCID-D: DSM IV
Dissosiyatif Bozukluklar İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme; DKB: Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu; DB: Dissosiyatif Bozukluk.
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SONUÇ

Genel olarak, çeşitli ülkelerden yapılan bağımsız çalışma-
lar, yalnızca klinik uygulamada değil, aynı zamanda top-
lumda da zihinsel sağlık sorununu oluşturduğunu açıkça
ortaya koymaktadır. Yaygın olarak kullanılan genel psi-
kiyatrik tarama araçlarında dissosiyatif bozukluk bölüm-
lerinin olmaması, uzun yıllardır büyük ölçekli
epidemiyolojik çalışmalarda dissosiyatif bozuklukların at-
lanmasına yol açmıştır. Bu algıyı düzeltmeye yönelik spe-
sifik araçlar kullanılmasına rağmen, genel psikiyatrik
tarama çalışmalarında dissosiyatif bozuklukların dahil

edilmesi ileride yapılacak araştırmalarda yanlış negatif ta-
nıların önlenmesinde hayati öneme sahiptir, ayrıca disso-
siyatif ve diğer psikiyatrik bozukluklar arasında daha iyi
bir diyagnostik tanıya yardımcı olacaktır.31 DDNOS’un
hem klinik ortamlarda hem de toplumda daha yüksek ol-
ması, DSM-V dissosiyatif bozukluklar bölümünde revize
edilmenin gerekliliğine işaret etmekte ve daha fazla va-
kaya özel bir tanı kategorisine yerleştirilmektedir.32 Son
olarak, dissosiyatif bozuklukların daha iyi tanınması,
olumsuz çocukluk deneyimlerinin ve yaşam boyu klinik-
lerinin küresel farkındalığı ve önlenmesi dahil olmak
üzere tüm insanlık için tarihi bir değer olacaktır. 
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