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Ö Z G Ü L  F O B İ



ÖZGÜL FOBİ
NEDİR?

 

Kişi herhangi bir nesne veya durumdan
korkmasının anlamsız ve aşırı olduğunun
farkındadır fakat bu durumun önüne
geçemez ve yaşamının olumsuz yönde
etkilenmesine engel olamaz. 

Fobi, kişinin yaşamını olumsuz
etkileyen, durumlara veya
nesnelere karşı duyulan mantık
dışı korkulardır. 



Özgül fobinin en belirgin özelliği, kişinin
belirli bir nesneden veya durumlardan
belirgin, devamlı ve abartılı bir korku
duyması ve kaçınmasıdır. Bu özgül
nesneler ve durumlar olmadığında kişide
rahatsızlık belirtisi yoktur. Ancak korku
duyulan uyaran ile karşı karşıya
gelindiğinde kişide panik derecesinde
korku ortaya çıkmaktadır. Kişi fobi nesnesi
ya da durumlardan kaçınabiliyorsa sorun
yoktur fakat sık karşılaşılan nesnelere
(örneğin; köpek, kedi gibi) karşı korku
yaşamı çok kısıtlayıcı olabilmektedir. 
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Bir nesne ya da durumun özgül fobi olarak kabul edilebilmesi için bazı
özellikleri ve sonuçları olması gerekir. Kişinin korktuğu nesne ya da
durum gerçek bir tehdit oluşturuyorsa buna fobi diyemeyiz. Örneğin,
tropikal bölgelerde zehirli böceklerden korkmak bir fobi değildir. 

Öte yandan bir nesne ya da durumun özgül fobi olarak
değerlendirilebilmesi için bu korkunun kişinin hayatında (iş, okul,
aile veya sosyal) kısıtlamalara yol açması gerekir. Eğer kişinin
korkusu rahatsızlık vermiyorsa ya da gündelik yaşamında
herhangi bir aksamaya sebep olmuyorsa bu fobi olarak ele
alınmaz, korku olarak adlandırılır.

Ancak kişi 20 kat çıkmak zorunda kalsa bile asansör kullanamıyorsa
veya kişi sürüngen görme endişesiyle bazı kanalları izlemekten
kaçınıyorsa o zaman bu durumlar özgül fobi olarak değerlendirilir. 
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KORKU VE FOBİ
ARASINDAKİ FARK NEDİR?
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ÖZGÜL FOBİ
TÜRLERİ

Hayvan fobileri:
Hayvanlar ya da böceklerdir. 

Doğal çevre fobileri: 
Doğal çevredeki korku kaynağı
olan nesnelerdir (yükseklik,
fırtına, gök gürültüsü ya da su
gibi).



ÖZGÜL FOBİ
TÜRLERİ

Durumsal fobiler: 
Araba kullanma, uçağa binme,
toplu taşıma araçlarına binme,
tünel, köprü, asansör ya da kapalı
alanlarda bulunma türüdür. 

Kan, enjeksiyon, yara fobisi:
Kan veya yara görme, ameliyat
izleme, iğne veya iğne vurulması
ya da farklı bir tıbbi girişimde
bulunulmasıdır. 

Diğer tür fobiler: 
Bu kategorilere girmeyen
fobiler; boğulma hissi, kusma
ya da bir hastalığa yakalanma
korkusu gibi. 



Kişinin korku yaşadığı bir nesne ya da durumla
karşılaşması halinde genellikle anksiyete belirtileri
görülür. Korku esnasında bedenimizde ve zihnimizde
ortaya çıkan değişiklikler aynıdır. Kişiden kişiye
değişiklikler olsa da bu durumlarda en sık görülen
belirtiler şunlardır;

BELİRTİLERİ NELERDİR?

 

·Kalp çarpıntısı ya da sıkışması
·Nefes darlığı
·Ağız kuruluğu
·Yutkunma güçlüğü
·Titreme
·Terleme
·Uyuşma ya da karıncalanma
·Baş dönmesi
·Mide bulantısı
·Bayılma hissi



ÖZGÜL FOBİ NEDENLERİ NELERDİR?
 

Özgül fobilerin genellikle kişilerin
yaşadığı olumsuz deneyimlere
maruz kalmadan sonra örneğin
küçükken köpek kovalamasının
ardından hayvanlardan korkmak
şeklinde geliştiğine inanılsa da
yapılan çalışmalar bu tür bir ilişkinin
çok az derecede etkilediğini ve
korkuların genetik olarak
belirlendiğini ortaya koymuşlardır.
Ebeveynlerden birinin özgül fobiye
sahip olması çocukların özgül fobiye
sahip olma riskini arttırmaktadır.



·Örseleyici olaylar ile karşılaşma (bir köpek
tarafından saldırıya uğramak ya da
asansörde kalmak gibi)
·Başkalarının başına gelmiş örseleyici bir
olayı duyma ya da görme
·Korku duyulacak durumlarda beklenmedik
panik ataklar geçirmiş olma
·Ebeveynlerin sürekli uyarılarına maruz
kalma ya da çıkan haberler (bilgi aktarımı).

FOBİLERE YATKINLIK
YARATAN ETKENLER
NELERDİR?
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"ÖZGÜL FOBİLER" 
adlı bültenimizi okuduğunuz için

 

A İ L E S İ  O L A R A K

T E Ş E K K Ü R
E D E R İ Z .


