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Akl›m›z›n
En S›ra D›ﬂ›
Oyunlar›
Akl›m›z, sahip oldu¤umuz en de¤erli
hazinemiz. Dünyay› alg›lay›ﬂ›m›z›, nas›l bir
insan oldu¤umuzu akl›m›z belirliyor. Akl›m›z
düzgün çal›ﬂt›¤› sürece dünyayla olan
iliﬂkilerimiz sorunsuzca yürüyor. Bununla
birlikte beynimizde fiziksel ya da toplumsal
nedenlerden oluﬂan s›rad›ﬂ› durumlar bizleri
s›k›nt›ya sokabiliyor. T›p bilimi, insan akl›n›n
düzgün iﬂlememesini, psikolojik ve psikiyatrik
yöntemlerle sa¤altmaya çal›ﬂ›yor. Ne var ki
kimi rahats›zl›klar var ki gerçekten oldukça
s›rad›ﬂ›. Bu rahats›zl›klara s›kça rastlanm›yor,
ne var ki her biri birbirinden ilginç. Kiﬂiler
kimi zaman çevrelerindeki her ﬂeyin
kopyalar›yla de¤iﬂtirildi¤ini, var olmayan bir
yerde yaﬂad›klar›n› zannedebiliyor, kimileri
uykular›ndan patlama sesleriyle uyan›yor,
kimileri sol ellerinin davran›ﬂlar›n› kontrol
edemiyor.
Her birimizin sahip oldu¤u küçük
tak›nt›lar›m›z vard›r. Toplum içinde
birçok birey, çevresini rahats›z etmedi¤i sürece s›rad›ﬂ› davran›ﬂlarda bulundu¤unda, kendine has biri olarak de¤erlendirilir. Ne var ki kimi zaman bu
durum birer psikolojik rahats›zl›k boyutuna ulaﬂabiliyor. Bu gibi durumlarda psikoloji ve psikiyatrinin devreye
girmesi kaç›n›lmaz oluyor. ‹lerleyen
t›p bilimi, birçok ruhsal rahats›zl›kta
tedaviye gereksinim duyan kiﬂilere yard›mc› olmak için yeterli donan›ma sahip. Bununla birlikte literatüre geçen
kimi rahats›zl›klar var ki, ilk kez duydu¤unuzda ﬂaﬂ›rmaktan kendinizi alam›yorsunuz. Bu yaz›m›zda sizlere bu
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rahats›zlardan baz›lar›n› k›saca tan›tmak istiyoruz.

Capgras Sendromu
Capgras Sendromu, hastan›n genellikle kendisine yak›n olan kiﬂilerin ya
da nesnelerin, bazen kendisinin onlara
t›pat›p benzeyen ikizleriyle de¤iﬂtirildikleri san›s›na dayan›yor. Hasta olan
kiﬂinin kendini oldukça karmaﬂ›k bir
komplonun içinde hissetmesi ve çevresindekilerin kendisinin fark›nda olmaks›z›n de¤iﬂtirildikleir düﬂüncesi kiﬂiyi sürekli rahats›z ediyor. Uzmanlar
bu hastal›¤›n daha çok kad›nlarda görüldü¤ünü söylüyor. S›kl›kla ﬂizofre-

niyle birlikte görülen bu rahats›zl›¤›n
organik ya da psikodinamik özellikleri
olabilece¤i söyleniyor.
Capgras sendromu adiyla bilinen
psikotik bozukluk, ilk kez Frans›z psikiyatrlar› Capgras ve Reboul-Lachaux
taraf›ndan 1923’te detayl› bir ﬂekilde
tan›mlanm›ﬂt›. Bu iki psikiyatrist, miras›na konabilmek ve mülkünü elinden
alabilmek amac›yla önce kocas›n›n ve
sonra k›z›n›n yerini alan sahtekârlardan, ya da gerçe¤in tamam›yla benzeri
olan kopyalardan söz eden bir kad›n›n
vakas›n› kayda geçirmiﬂlerdi. Bu saplant›l› fikir, o günden sonra “Capgras
Sendromu” olarak an›lmaya baﬂlad›.
Sanr›sal yanl›ﬂ tan›mlama sendromlar›
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denen tan›ma bozukluklar›na en iyi örneklerden biri bu durum.
Ünlü ‹ngiliz nörolog Sir Henry Head, Birinci Dünya Savaﬂ›’nda beyninin
ön lobundan derin bir yara alm›ﬂ bir
hastay› anlat›r. Hasta, fransa’da iki Bologna oldu¤una inanmaktad›r: ‹lki savaﬂa giderken geçti¤i ve gerçek olan
Bologna, di¤eriyse ‹ngiltere’ye dönerken yolunun üzerine ç›kan ve gerçe¤in
tam bir kopyas› olan sahte Bologna.
Sir Henry, bu hastan›n, uzun seneler
evvel ölmüﬂ olan annesine hâlâ mektuplar yaz›yor olmas› d›ﬂ›nda, di¤er
aç›lardan tamamen rasyonel göründü¤ünü söyler.
Sanr›sal yanl›ﬂ tan›mlama sendromlar›n›n bir di¤er örne¤iyse Fregoli Sendromu ad›n› taﬂ›yor. Hastal›k ad›n›
geçti¤imiz yüzy›l›n baﬂ›nda çok ünlü
olan ‹talyan oyuncu Leopoldo Fregoli’den al›yor. Leopoldo Fregoli, k›l›k
de¤iﬂtirmek ve sahnede binbir surata
bürünmek konusundaki dehas›yla ünlüydü. Aktörün ad›n›n psikiyatri dünyas›nda bir hastal›¤a verilmesinin nedeni, günün birinde bir kad›n›n, sürekli birileri taraf›ndan takip edildi¤ini ve
takipçilerinin hepsinin de asl›nda k›l›k
de¤iﬂtirmiﬂ olarak çevresinde dolaﬂan
Fregoli oldu¤unu iddia etmesiyle gerçekleﬂmiﬂ. Kad›n, Fregoli’nin kendi
çevresindeki insanlar›n k›l›¤›na girerek kendisini rahats›z etti¤inden ﬂikâyetçi olmuﬂ. O günden sonra benzer ﬂikâyetler alan doktorlar, bu hastal›¤a
Fregoli’nin ismini vermiﬂler.
K›l›k
de¤iﬂtirmesiyle
meﬂhur Leopold
Fregoli adl›
aktörün bu
özelli¤i,
sonradan Fregoli
Sendromu olarak
bilinen hastal›¤a
isim oldu.

Yabanc› El
Düﬂünün ki sa¤ elinizle sol eliniz
birbirinden farkl› hareket ediyor, kolunuzu indirmek istiyorsunuz ama o isteminiz d›ﬂ›nda sizi bo¤maya çal›ﬂ›yor;
ya da bir elinizle gömle¤inizin dü¤melerini iliklemeye çal›ﬂ›yorsunuz ama
öteki eliniz beyninizin bu konutuna
uymad›¤› gibi, sizin ilikledikleriniiz de
çözüyor. Böyle bir durumda ne düﬂünürdünüz? Elinizin yabanc› birisi taraf›ndan kontrol edildi¤ini mi? ‹ﬂte biliminsanlar›, insan›n bir elinin yabanc›
bir gücün kontolündymiﬂ gibi vücudun geri kalan›ndan ba¤›ms›z hareket
etmesine bu nedenle “alien hand
syndrome” yani yabanc› el sendromu
ad›n› veriyorlar.

Beynin vücudumuzu kontrol eden
iﬂlevleri sa¤ ve sol loblara bölünmüﬂ
durumda. Her iki yar›kürede farkl› görevlerin yap›lmas› için kontrol merkezleri bulunuy›or. Her iki bölüm birbiriyle ba¤lant›l› oldu¤u oldu¤u için, bu
özellikler bir yard›mlaﬂma içinde birbirini bütünlüyor. Bu iki bölümü biraraya getiren ve karﬂ›l›kl› iletiﬂimde olmas›n› sa¤layan bölümeyse corpus collosum ad› veriliyor. Aradaki ba¤lant› zay›flay›nca, bozulunca, farkl› özellikler
de birbirinden kopuyor. ‹nsan, bir eliyle tuttu¤u ﬂeyin yuvarlak m›, köﬂeli mi
oldu¤unu anlam›yor. Daha ileri hallerde, ellerden biri tamamen kontrolden
ç›k›yor. ‹radeyle hükmedilemez hale
geliyor. Beynin iki yar›küresini ba¤layan corpus callosum, bazen baﬂka hastal›klar›n önüne geçmek için kesilmek
zorunda kal›yor. Bu bölüm kesildi¤i
veya herhangi bir zarar gördü¤ü zaman iki yar›mküre birbirleriyle koordinasyonunu kaybediyor.
Bu durumda en s›k görülen ﬂey iki
yar›mküreden birinin di¤erine üstünlük sa¤lamas›. Öteki beyin lobu 'yönetilen' olmay› kabul ediyor. Ancak baz›
durumlarda, bir taraf›n bu durumu ka-

bul etmedi¤ini ve adeta kendi ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti¤ini görmek mümkün.
Yabanc› el diye adland›r›lan bu el, hastan›n kontrolü d›ﬂ›nda davranmaya
baﬂlam›ﬂt›r art›k. A¤za yemek götüren
di¤er eli tutmaya, di¤er elle kap›y› açmaya çal›ﬂ›rken sizi engellemeye, bir
yerlere sizin iste¤iniz d›ﬂ›nda tutunmaya, araba sürerken arabay› yoldan ç›karmaya hatta gece uyurken sizi öldürmeye kalkabiliyor.
Bu hastal›k üzerine bilinen ilk araﬂt›rmalar yaklaﬂ›k yüz y›l önce baﬂlam›ﬂt›.1908 y›l›nda Almanya’da bir kad›n,
gece uyurken sol eli taraf›ndan bo¤ulmaya çal›ﬂ›ld›¤›n› söyleyerek Nörolog
Kurt Goldstein’a baﬂvurdu. Kad›n elin
kendisini öldürmeye çal›ﬂt›¤›n› ve ﬂeytanlar taraf›ndan yönetildi¤ini düﬂünüyordu. 1950 y›llar›nda ayr› konular
üzerinde çal›ﬂan iki bilim adam› bir
araya getirildi. Bu tarihi buluﬂma yabanc› el s›rr›n›n bir ölçüde çözülmesi
oldu. Bundan elli y›l kadar önce sadece beynin iki yar›s›n› bir arada tutmaya yarad›¤› düﬂünülen “Corpus Callosum” üzerine yapt›¤› çal›ﬂmalarla Roger Spray bu bölgenin beynin iki yar›m küresi aras›ndaki ba¤lant›y› sa¤lad›¤›n› kan›tlad›. Bu çal›ﬂmalar› dikkatle izleyen Sinir Bilimci Joe Baughan
için sara hastalar›n› tedavi etmek konusunda Spray’›n kedi ve maymunlarda yapt›¤› Corpus Callossum’u keserek
beynin haberleﬂme sistemini devre d›ﬂ›
b›rakmak iﬂlemi bir ipucu niteli¤inde
idi. Sara tedavisinde de ayn› yöntem
uyguland›. Görünüﬂte yöntem baﬂar›l›
olmuﬂtu. Hastalarda sar belirtileri art›k görülmüyordu fakat sonradan anlaﬂ›ld› ki hastalar›n beyin ve vücutlar›n›n
bir taraf› alg›lamay› yaparken di¤er taraf bu durumdan tamamen bihaberdi.
Yani beyinlerinin iki taraf› çapraz taraftaki organlarla haberleﬂemiyordu.
Hatta baz› hastalar›n sol elleri bireyden ba¤›ms›z, sanki kendi iradeleir
varm›ﬂ gibi davran›yordu.

Münchausen Sendromu
Bu hastal›¤a ad›n› veren kiﬂi, Karl
Fredrich von Münchausen 18. yüzy›lda yaﬂam›ﬂ bir Alman Baronuydu ve
Rus ordusunda paral› süvariydi. Asl›nda Baron von Münchausen’in hikayeleri Avrupa’da oldukça iyi bilinen hikayeler. Bunun nedeni Baronun palavrac› olarak tan›nmas›.
Haziran 2006
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kiklerden geçmesini sa¤l›yor. Uzmanlar genellikle bu kiﬂilerin çocuklardan
ayr›yken son derece normal davrand›¤›n›, çevrelerinde ilgili, ﬂefkatli bir ebeveyn olarak tan›nd›klar›n› söylüyorlar.
Hastalar ço¤u zaman çocuklar›na yapt›klar›n› da reddediyor ve onlar›n iyiliklerini düﬂündüklerini ileri sürüyorlar.

Patlayan Kafa

Palavrac›l›¤›yla ünlü Baron von Münchausen’in ad› doktorlar› kand›rmak için yalanlar söyleyen hastalar›
tan›mlamak için kullan›l›yor.

Rivayete göre Baron Münchausen,
Osmanl›- Rus savaﬂ›ndan dönüﬂte arkadaﬂlar›na ve komﬂular›na kahramanl›klar›yla ilgili hikayeler anlatmaya baﬂlam›ﬂt›. Hikayeleri o kadar abart›ld› ve
yay›ld› ki, sonunda yalan oldu¤u ortaya ç›k›nca yalanc›l›¤›yla ünlendi. Bu
nedenle yalan hastal›k öyküleri anlatanlar› tan›mlayan sendroma ismi verildi.
Doktorlar›n ço¤u meslek hayat›nda
yapay bozukluk olgusuyla karﬂ›laﬂ›yor.
Bununla birlikte Münchausen Sendromu yapay bozukluklar›n en uç tipi.
Münchausen Sendromlu hastalar de¤iﬂik ﬂekillerde hekimlerin karﬂ›s›na ç›kabiliyorlar.
Bu rahats›zl›k ilk kez 1951’de hastane hastane dolaﬂ›p hastal›k öyküleri
uyduran ve kendilerine gereksiz yere
cerrahi giriﬂimler uygulanmas›na raz›
bir grup hastay› belirtmek için Richard
Asher taraf›ndan kullan›lm›ﬂ. Asher ve
arkadaﬂlar›n›n “Münchausen Sendromu” olarak tan›mlad›¤› durumda hastalar, doktorun muayenehanesine ya
da hastaneye s›kl›kla t›bbi bir müdahaleye gereksinimi oldu¤unu anlatan uydurma bir öykü ile geliyor. Hastal›¤›n
ilginç yan› kiﬂilerin kendilerine hastaym›ﬂ gibi görünmelerine neden olacak
zararlar vermekten kaç›nmamalar›. Tedaviye baﬂland›¤›nda hasta, sonuç al›namadan hastaneden ayr›lmas› ve ayn›
tabloyu yineleyerek tekrar tekrar hastaneye baﬂvurmas› görülen di¤er özellikler. Bu hastalar en zeki gözlemcileri
bile aldatabilecek psikiyatrik sorunlar›
olan kiﬂiler olarak tan›mlan›yor. Hastan›n öyküsü genellikle yalanlarla dolu.
ﬁaﬂ›rt›c› say›da çok kereler hastaneye
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gitti¤i ve sa¤l›k personelini aldatt›¤› da
görülebiliyor. Uzmanlar bu hastalar›n
hemen her zaman doktorlar ve hemﬂirelerle ﬂiddetli tart›ﬂmalara girdi¤ini ve
bundan sonra kendi kendine hastaneden ayr›ld›¤›n› söylüyor
1977’de Roy Samuel Meadow taraf›ndan tan›mlanan “Münchausen by
Proxy Sendromu” (MSbP) (Vekaleten
Hastal›k) ise özel bir çocuk istismar›
formu. Hastal›¤›n bu biçiminde hasta
olan kiﬂi kendinde de¤il de bakmakla
yükümlü oldu¤u bir çocukta hastal›k
yarat›yor ya da uyduruyor. “Hasta” oldu¤unu ileri sürdü¤ü çocu¤u doktora
götürüp çeﬂitli muayenelerden ve tet-

Beyinde uyku s›ras›nda oluﬂan alg›
yan›lmalar›na parasomni ad› veriliyor.
Uyurgezerlik, uykuyla uyan›kl›k aras›nda hayaller görmek en bilinen parasomniler aras›nda. Patlayan Kafa
ad› verilen sendrom da bu kategoride
de¤erlendiriliyor. Kiﬂi uykusu s›ras›nda kendisini uyand›racak denli güçlü
bir patlama iﬂitiyor. Sesin türü ya da
ﬂiddeti kiﬂiden kiﬂiye de¤iﬂse de, as›l
önemli özelli¤i böyle bir sesin gerçekte var olmamas›. Bu ses yaln›zca kiﬂinin kendi zihninde “patl›yor”. Doktorlar uykunun birinci ya da ikinci saatinde, bazen de uyanmaya yak›n duyulan bu sesin fiziksel olarak bir zarar› olmad›¤›n› söylüyorlar. Nedeni çok
kesin olmasa da, duyulan seslerin
kayna¤›n›n asl›nda beyindeki sinir
yollar›n›n bir kar›ﬂ›kl›k yaﬂamas› ve
yanl›ﬂl›kla beyne uyar› iletmesi olarak
düﬂünülüyor.
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Saç Koparma Hastal›¤›
Trikotilomani
Sürekli saçlar›n› çekiﬂtiren ve koparan birine rastlarsan›z bilin ki o bir trikotiloman. ‹nsanlar›n gövdesindeki k›llar›, kaﬂlar›n› kirpiklerini, özellikle de
saçlar›n› koparmalar› ve bunu sürekli
tekrar etmelerine trikotilomani ad› veriliyor. Trikotilomani sözcü¤ü, Yunancada thrix: saç, tillein: çekmek /koparmak, mania: ç›lg›nl›k sözcüklerinden
türetilmiﬂ. Öyle ki bireyler baﬂlar›nda
kellik oluﬂuncaya kadar saçlar›n› koparabiliyor. Bunun engellenmesi durumundaysa büyük gerilimler yaﬂayabiliyorlar. Tersi durumda yani saçlar›n›
kopar›rken büyük keyif ald›klar›, hatta
rahatlama yaﬂad›klar› görülebiliyor.
Uzmanlar bu hastal›¤›n s›kl›kla ergenlik döneminde 12-17 yaﬂlar›nda baﬂlad›¤›n› söylüyorlar. Bu dönemde kad›nlarda saç koparma, erkeklere oranla 510 kat daha fazla görülebiliyor. Ne var
ki bu durum eriﬂkinlik dönemine kadar sürüyor. Eriﬂkinlerde oranlar neredeyse birbirine eﬂit hale geliyor. Kiﬂilerin büyük ço¤unlu¤u saçlar›n› kopar›rken ac› duymad›klar›n› tam tersine keyif ald›klar›n› belirtiyor. Erkeklerde
saç yolman›n yan›nda sakal ve b›y›k
k›llar›n›n kopar›lmas›na da rastlanabiliyor. Obsesif-kompulsif bozukluklardan biri gibi görünse de bu sendrom literatürde baﬂka bir kategoride, dürtü
kontrol bozuklu¤u olarak ele al›n›yor.
Dürtü kontrol bozukluklar›, kendine ve baﬂkalar›na zarar verici ﬂeyler
yapmak için duyulan dürtü veya iste¤e
karﬂ› koymada ve kontrol etmede yetersizlik olarak tan›mlanabilir. Kiﬂi bazen davran›ﬂ› yapmadan önce artan
gerginlik duygusunu hisseder ve sonra
gerginlikten kurtulma ve iç rahatlamas› duygular›n› hissedebilir. Trikotilo-

mani’nin bir dürtü kontrol bozuklu¤u
tan›mlamas›na uyan özellikleri, saçlar›
yolmak için duyulan dürtüye karﬂ› yetersizlik, saç yolmadan önce artan gerginlik ve sonraki iç rahatl›¤›n› hissetmeyi kaps›yor. Ço¤u hasta k›llar› yolmak için parmaklar›n›, bir k›sm› da
c›mb›z kullan›yor. Yüzde 60-70 hasta
saçlar›n› bir defada yoluyor. Uzmanlar
hastalar›n bir gün içinde bir saatten
fazla zaman› yolma iﬂlemi için harcad›klar›n› söylüyor. Seçilen saçlar s›kl›kla daha kal›n ve di¤erlerinden daha
dolaﬂ›k olanlar›. Baz› bireyler saçlar›n›
yolmadan önce kafalar›nda bask› ve
huzursuzluk hissiyle, kaﬂ›nt›, kafa derisinde artm›ﬂ duyarl›l›k ﬂeklinde baz›
bedensel yak›nmalar da bildirmiﬂler.
Ço¤u hasta saçlar›n› yolmadan önce
gerilim hissinden söz edip, sonras›nda
rahatlama duygusu ve hatta gevﬂeme
hissedebiliyor. Birço¤u da yatakta yatarken veya telefonda konuﬂurken, yazarken, okurken, araba sürerken, TV
izlerken saçlar›n› yolduklar›n› belirtiyorlar. Kad›nlar›n baz›lar›nda adet görmeden önceki dönemde semptomlar›n
daha kötüleﬂmesi söz konusu olabiliyor. Bu hastalar›n ço¤unda ayn› zamanda akne veya yara kabuklar›n› yolma, dudak ›s›rma, dil ›s›rma, dil ve
avurtlar›n› çi¤neme, burun kar›ﬂt›rma,
t›rnak yeme, parmak ç›tlatma, parmak
emme ﬂeklinde tan›mlad›klar› al›ﬂkanl›klar› olabiliyor. Hastalar, kellik ve
benzeri durumlardan rahats›zl›k duyup bunu örtme yoluna da gidebiliyor.
Hastalar›n büyük ço¤unlu¤u durumlar›n› gizlemek için peruklar, eﬂarplar,
ﬂapkalar, özel saç stilleri, takma kirpikler kullan›yor, özel makyajlar yap›yor.
Hastalar›n birço¤unda baﬂka bir bozukluk olan trikofaji, yani kopard›klar›
k›llar› yeme bozuklu¤una da rastlan›yor.

Az Rastlanan Di¤er
Psikolojik Rahats›zl›klar
Yabanc› Aksan Sendromu: Hastalar
beyinlerindeki konuﬂma bölgesinin hasar görmesinin ard›ndan, normal konuﬂma aksanlar›n› kaybeder ve farkl›
bir aksanla konuﬂmaya baﬂlar. Sözgelimi ‹stanbullu birinin Kayseri ya da Karadeniz a¤z›yla konuﬂmaya baﬂlamas›
buna örnek olarak gösterilebilir. Kesin
bir tedavisi olmasa da, bu durumun ne-

deni beynimizdeki hecelerin vurgular›n› istedi¤imiz gibi yapabilmemizi sa¤layan bölümün zarar görmesinden kaynakland›¤› düﬂünülüyor.
Triskaidekafobi: Türkçesi, 13’ten
korkma hastal›¤›. 13 say›s› özellikle
Bat› uygarl›klar›nda u¤ursuz kabul
edilir ve birçok kiﬂi bat›l inanç olarak
bu say›dan kaç›nmak ister. Bununla
birlikte bunu çok daha ileri düzeyde
tak›nt›ya dönüﬂtürenler, hastal›k derecesinde rahats›z olabiliyor. Bunun
benzeri tetrafobi, yani 4’ten korkma
rahats›zl›¤› da Çin, Japonya, Kore gibi
Uzakdo¤u ülkelerinde görülüyor. Nedeniyse ölüm ve dört sözcüklerinin
söyleniﬂinin birbirinin ayn›s› olmas›.
Bigoreksi

Bigoreksi: A¤›rl›kl› olarak erkeklerde görülen bu rahats›zl›k, kiﬂinin yeterince kasl› olmad›¤›n› düﬂünmesinden
kaynaklan›r. Kiﬂi kaslar›n› ne kadar çal›ﬂt›r›rsa çal›ﬂt›rs›n, asla yeterince geliﬂkin olmad›¤›n› düﬂünür. S›k s›k aynada kendini seyreder ama bedeninden
memnun de¤ildir. Benzeri bir hastal›k,
s›kl›kla kad›nlarda görülen anoreksi,
yani yeterince zay›f olmad›¤›n› düﬂünmektir.Othello Sendromu: Ad›n› ünlü
yazar William Shakespeare’in “Othello” adl› eserinden alan bu rahats›zl›k,
kiﬂinin sevdi¤i birini hastal›k derecesinde k›skanmas› durumu. Eﬂinin kendisine sad›k olmad›¤› düﬂüncesine kap›lan bireyler, kafalar›nda kurduklar›
bir senaryoda ihanete u¤rad›klar›n›
düﬂünüp, birlikte olduklar› kiﬂilere zarar verebiliyor.
Gökhan Tok
Kaynaklar:
http://english.pravda.ru/science/health/12-04-2006/79109-mental-0
http://www.trich.org/about_ttm/intro.asp
http://www.ashermeadow.com/
http://www.medicine.ankara.edu.tr/internal_medical/forensic_medicine/tk3.html
http://www.cty.com.tr/pdf/6/5/97.pdf
http://www.yenisymposium.net/FULLTEXT/2003(2)/ys2003_41_2_1.pdf
http://www.psikonet.com/konu_kat.asp?kt=6
http://www.crsm.net/Trikotilomani.htm
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