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İnsan, gelişim dönemlerinde nesneleri toplamaya, birik-
tirmeye eğilim göstermektedir. Çocukların ortalama 25-
27 aylık gelişim dönemlerinde nesneleri toplamaya, sak-
lamaya ve biriktirmeye başladıkları ve 6 yaş civarında bu 
davranışların düzenli bir artış gösterdiği belirtilmiştir. Ay-
rıca sağlıklı kabul edilen çocukların yaklaşık %70’inde bu 
davranışların gözlendiği bildirilmektedir (Storch ve ark., 
2007). Biriktiricilik, aşırı toplama, istifleme, kullanışsız ya 
da sınırlı değere sahip olan çok sayıdaki nesneyi edinmek 
ve onları atmakta zorlanma sonucu dağınık yaşam alanla-
rının işlevsellikte belirgin bozulmalara ve strese yol açması 
olarak tanımlanmaktadır (Frost ve Hartl, 1996). 

Biriktiricilik bozukluğu (BB), kompulsif biriktiricilik ola-
rak isimlendirilmekle beraber, aşırı miktarda kullanışsız 
nesnenin edinimi, nesnelerin atılmasında yetersizlik ve 
gönülsüzlük olarak ifade edilmiştir (Frost ve Gross, 1993). 
Bu nesneleri aşırı edinme davranışı bireysel, kişilerarası ve 
mesleki işlevselliği olumsuz olarak etkilemektedir (Dame-
cour ve Charron, 1998). 

Biriktiricilik bozukluğu (BB), sadece bireye değil aynı za-
manda aileleri ve toplum üzerine de büyük bir sorumluluk 
yüklemektedir (Steketee, Frost ve Kim, 2001). BB, kişilera-
rası çatışmalar (Tolin, Frost ve Steketee, 2008), düşük ev-
lilik oranları (Frost, Steketee, Williams ve Warren, 2000) 
ve sosyal izolasyon (Samuels ve ark. 2002) ile ilişkili bu-
lunmuştur. BB, düşme riskinin artması, yangın tehlikesi, 
yetersiz temizlik şartları, yetersiz beslenme ve beraberinde 
getirdiği tıbbi problemler gibi bireyler için ciddi sonuçlar 
doğurabilir (Ayers, Najmi, Mayes ve Dozier, 2014). Bu 
riskler genç, orta ve ileri yaş yetişkinlikte benzer görülmek-
le birlikte, ilaçların yanlış kullanımı, düşmeler, yangınlar 
kirlilik gibi durumların yaşlı erişkinlerde görülme olası-
lığı daha anlamlı bulunmuştur (Ayers, Najmi, Mayes ve 
Dozier, 2014). Yaşam alanlarında oluşan dağınıklık, hane 
halkı faaliyetleri için alanın normal kullanımına müdahale 
edebilir. Yangın ve düşme nedeniyle yaralanma riskini ar-
tırmasıyla beraber kötü sağlık koşullarından kaynaklanan 
hastalıkları da artırır. (Frost, Steketee ve Williams, 2000). 
Elde edilen sonuçlar biriktiricilik semptomlarının yaşla 
birlikte artması nedeniyle karışıktır. BB semptomlarının 
yaşla birlikte artmasından ziyade, zamanla nesnelerin bi-
rikmesi veya fiziksel-zihinsel hastalıkların artması sahip 
olunan malları atma ya da düzenleme becerisini zayıflata-
bileceğinden biriktiricilik davranışı sonuçlarının yaşla bir-
likte daha zorlayıcı hale gelmesi muhtemel olabilir (Ayers, 
Najmi, Mayes ve Dozier, 2014). Bir diğer olasılık ise, ye-
tişkinliklerin biriktiricilik semptomlarını normalleştirme-
leri sebebiyle yaşam boyu biriktiricilik davranışlarının öz 
bildirim ölçekleri aracılığıyla tespit edilmesinin zorlaşması 
olabilir (Ayers, Najmi, Mayes ve Dozier, 2014). 

BB üzerine yapılan araştırma, biriktiricilik semptomları 
üzerinde etkili olabilecek 4 etiyolojik etmenden bahsetmiş-
tir. Bu etmenler, karar verme ve sınıflandırmayla alakalı 
yürütücü işlev eksiklikleri, sahip olunan nesnelere karşı 
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kurulan aşırı duygusal bağlanma, davranışsal kaçınmaya 
olan eğilim ve nesnelerin doğasına dair çarpık inançlar ve 
yaşam olayları olarak belirtilmiştir (Frost ve Hartl, 1996).
BB semptomlarını taşıyan yetişkinlerde yapılan araştırma-
da dikkati odaklama, karar verme ve düzenleyici beceri-
lerinde eksiklikler olduğu belirtilmiştir (Steketee ve ark., 
2012) Bilişsel işlev bozukluğunun kompulsif biriktiricilik 
davranışı gelişimini olumsuz olarak etkileyebileceği (Ste-
ketee ve Frost, 2013), orta yaşlı erişkinlerin, düzenleme, 
karar verme, planlama ve sınıflandırmayla (Grisham ve 
ark., 2010) alakalı yürütücü işlevlerine problemler yaşa-
dıkları belirtilmiştir. 

Bilişsel Davranışçı Yaklaşım ve Bağlanma Kuramı açısın-
dan değerlendirildiğinde ise, Biriktiricilik davranışının; 
genetik yatkınlık, kişinin kimliğine ve yeterliliğine ilişkin 
çekirdek inançlar ve bilişsel işlev bozukluğu gibi yatkınlık 
faktörlerine dayalı bir bilişsel-davranışçı modeline göre ça-
lışılması önerilmektedir (Steketee ve Frost , 2007). 

Bilişsel davranışçı kuramın biriktiricilik davranışı önerdiği 
model, biriktirme davranışı olan bireylerin, sahip olduk-
ları nesnelere karşı yoğun duygusal bağlanma kurduğunu, 
kişilerin sahip oldukları nesneleri kendilerinin bir parçası 
olarak algıladıklarını (Frost ve Hartl, 1996; Frost, Hartl, 
Christian ve Williams, 1995) ve bununla birlikte belli bir 
insanı sevmekle, sahip oldukları nesneleri sevmenin ben-
zer duygulanımlar oluşturduğunu öngörmüştür (Frost ve 
Gross, 1993). BB’ye sahip kişiler, sahip oldukları nesnelere, 
insana dair nitelikleri atfedebilir (Neave, Jackson, Saxton 
ve Hönekopp, 2015) ve attıkları nesneleri, yakın bir arka-
daşlarını kaybetmekle eşdeğer görebilirler (Frost ve Hartl, 
1996). Yıllar önce Fromm (1947), biriktiricilik davranışına 
sahip bireylerin, insanlarla ilişki veya bağ kurmak yerine 
nesnelerle bağ kurduklarına dair varsayımlar öngörmüş-
tür. BB’ye sahip bireyler ise, bu görüşü desteler nitelikte, 
sahip oldukları nesneleri kullanmayı duygusal olarak ra-
hatlama kaynağı olarak gördüklerini (Frost ve ark., 1995) 
ve klinik olmayan örneklemle birlikte katıldıkları çalışma-
da kişilerarası zorlukları daha yüksek düzeyde deneyimle-
diklerini ifade etmişlerdir (Grisham ve ark., 2008). Diğer 
insanlara karşı güvensiz bağlanmalar geliştirmek kişilera-
rası ilişkilerde bozulmalar oluşturabilir.

Bağlanma kuramına göre, bebekler kendilerine korunma, 
güven, destek ve duygusal rahatlık hissi veren kişilerle (ör-
neğin, ebeveynleri) ile güçlü bağlama örüntüsü oluşturup, 
bu kişilere yakınlıklarını sürdürmeye çalışırlar (Bowlby, 
1982). Ancak bağ kurulan kişinin tekrarlayan bir şekilde 
bebeğin ihtiyaçlarına kayıtsız davranması veya ulaşılamaz 
olması gibi durumlarda, bebekler bu kişilerle güvensiz 
bağlanma örüntüsü kurarlar (Ainsworth, 1964). Erişkin 
dönem boyunca kişilerarası ilişkilerinde bu güvensiz bağ-
lanma örüntüsünü devam ettirebilirler. Yetişkin bireyler-
de güvensiz bağlanma örüntüsü, bağlanma kaygısı veya 
bağlanmadan kaçınma olarak kendini gösterebilir (Lowell, 
Renk ve Adgate, 2014). Bağlanma kaygısı, ilişkilerde terk 
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edilme ve reddedilme korkusu ortaya çıkabileceği gibi 
bireyin yakın ilişkilerden kurmaktan kaçınmak için geliş-
tirdiği yöntemlerle belirtilebilir. Bağlanmadan kaçınma, 
yakınlık korkusu ve bir ilişki içinde rahat hissedememe, 
beraberinde kişilerarası ilişkilerden kaçınmaya olan eğilim 
ile belirtilir (Fraley, Vicary, Brumbaugh ve Roisman, 2011). 
Medard ve Kellett (2014), biriktiricilik bozukluğu yaşayan 
bireylerin, öğrencilerin ve klinik olmayan örneklemin 
kontrol grubuna atandığı çalışmada, daha fazla bağlan-
ma kaygısı ve bağlanmadan kaçınma deneyimlediklerini 
temellendirmişlerdir. Bununla beraber sadece bağlanma 
kaygısını biriktiricilik semptomlarının şiddetiyle ilişki ol-
duğunu göstermişlerdir. Neave, Tyson, McInnes ve Hamil-
ton (2016) klinik olmayan örneklemle yapılan çalışmada, 
kaygılı bağlanmanın, biriktiricilik davranışları ve bilişleri 
üzerinde önemli yordayıcı etkisini bulmuşlardır. Nesne-
lere bağlanmanın, kişilerarası ilişkilerde kaygılı bağlan-
ma örüntüsünün bir uzantısı olabileceği düşünülmüştür. 
Çünkü biriktiricilik davranışıyla zorluklar yaşayan bireyler 
duygusal desteği kişilerarası ilişkilerden sağlamak yerine 
daha az tehdit edici görünen, nesnelerden sağlamayı ter-
cih ediyor olabilirler (Norris, Lambert, Nathan DeWall ve 
Fincham, 2012).

Bazı araştırmalar BB yaşayan bireylerin duygusal toleran-
sının ve kişilerarası ilişkilerdeki strese uyumlu davran-
mak konusunda güçlüklerle karşılaştıklarını belirtmiştir. 

Phung, Moulding, Taylor ve Nedelijkovic (2015), klinik 
olmayan örneklemle yaptıkları çalışmada, olumsuz duygu 
durumunu hafifletmek gösterdikleri döküntü belirtisi ve 
kaygıya olan duyarlılığın, BB’nin semptomları üzerinde 
anlamlı yordayıcılar olduğunu göstermektedir. Son olarak 
Fernández de la Cruz ve arkadaşları (2013) yaptıkları çalış-
mada BB yasayan bireylerin sağlıklı kontrol grubuyla kar-
şılaştırıldığında daha fazla duygu düzenlenme güçlükleri 
yaşadıklarını belirtmişlerdir. BB semptomlarında, biliş-
sel-davranışçı yaklaşıma göre, yatkınlık faktörleri kişinin 
sahip olduğu nesnelerle ilgili bilişsel değerlendirmelerine 
katkıda bulunur ve olumlu ve olumsuz duygusal tepkiler 
olarak biriktiricilik davranışlarına yol açar. Kişi sahip olu-
nan nesnelerin yok edilmesi, atılması veya alınmaması 
durumunda ortaya çıkan hoşnutsuzluk duygularıyla baş 
etmek için bireysel olarak olumsuz bir şekilde pekiştirildi-
ğinde, ihtiyaç duydukları cisim veya bilgiye sahip olduğu 
gerekçesiyle veya kişinin bu nesnelere sahip olduğunda 
kendini güvende hissetmesiyle olumlu olarak pekiştiri-
lerek biriktiricilik davranışının güçlenmesine neden olur 
(Steketee ve Frost, 2007).

Genç, orta ve ileri yaştaki yetişkinlerden oluşan karışık 
örneklemde yapılan çalışmalar, BB semptomlarının ilk 
olarak çocukluk ve ergenlik döneminde ortaya çıktığını, 
başlangıç yaşının 40 ve üzeri olmasının nadir olarak ger-
çekleşebileceğini belirtmiştir (Grisham, Frost ve Steketee, 
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2006; Tolin ve ark., 2010). Tolin ve arkadaşları (2010), bi-
riktiricilik semptomlarının çocukluk/ergenlik döneminde 
başladığı, belirtilerin ortaya çıkmasını takip eden ilk on yıl 
ve sonraki 10 yıllık süreçte semptomların arttığını ve daha 
sonra yaşlı-yetişkinlerde semptomların şiddetinin yüksek 
seviyede kaldığını belirtmiştir.

BB tanısına sahip bireylerde komorbiditelerin oluşumları; 
%51.4 oranında majör depresyon bozukluğu, %23.3 ora-
nında yaygın kaygı bozukluğu, %23.3 oranında sosyal fobi, 
%18.1 obsesif kompulsif bozukluk, %13.8 oranında özgül 
fobi, %7.1 oranında travma sonrası stres bozukluğu olmak 
üzere daha yüksek oranlarda görülmektedir (Ayers ve ark., 
2014). Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar, biriktiricilik 
davranışına sahip bireylerin, obsesif kompülsif, bağımlı, 
kaçınılan ve şizotipal kişilik özelliklerini sergileme olasılı-
ğı daha fazla olduğunu göstermektedir (Samuels ve ark., 
2007).

Geliştirilen ilk tedavilerde, karar verme ve sınıflandırma, 
nesnelerin atılmasına maruz bırakma ile ilgili işlevsiz 
inançların bilişsel yeniden yapılandırılmasına yönelik eği-
timler içeren (Hartl ve Frost, 1999), kompulsif biriktirici-
lik davranışının bilişsel-davranışçı modelini kullanılmıştır 
(Frost ve Hartl, 1996). Bireysel (Steketee ve Frost, 2013), 
grup (Muroff ve ark., 2014) ve kendi kendine yardım teda-
vileri olmak üzere birçok farklı bilişsel-davranışsal terapi 
(BDT) sistemi geliştirilmiştir (Bubrick ve ark., 2004; Tolin 
ve ark., 2007a). Son zamanlarda, biriktiricilik davranışının 
zararını azaltmak için motive olamayan bireylerin karşı-
laştığı zararı azaltmak (Tompkins, 2015) amacıyla seroto-
nin geri alım inhibitörleri kullanan farmakolojik tedaviler 
(Saxena ve ark., 2004) geliştirilmiştir. BB yaşayan birey-
lerin tedavisi için; bireysel BDT, grup BDT, BDT temelli 
biblioterapi destek grupları, bilişsel iyileştirme, farmako-
terapi, çevrimiçi destek grubu, motive edici aile eğitimi 
ve aile psikoeğitimi olmak üzere bir çok tedavi yaklaşımı 
geliştirilmiştir. 

Bireysel BDT çalışmaları, tedavi sonuna kadar en az bir 
biriktiricilik şiddeti ölçümünde, tedavi sonrası, % 40-50 
arasında semptomlarda azalma sağlandığını bildirmiştir  
(Steketee ve ark., 2012,; Tolin ve ark., 2007b). Grup taban-
lı BDT’yi değerlendiren çalışmalar, BB semptomlarının 
müdahale sonrasında % 14-29.9 arasında değişen önemli 
oranda azalma sağladığı bulunmuştur. Katılımcıların% 
21-36’ sında, klinik olarak anlamlı değişiklik görülmüştür 
(Muroff ve ark., 2012). Çalışmalar depresyonda ve kaygı 
üzerinde grup BDT müdahale sonrasında iyileşme gösteren 
sonuçlarını belirtmektedir (Muroff ve ark., 2012). Ayers 
ve arkadaşları (2014), Twamley ve arkadaşlarının (2012) 
hazırladığı, bilişsel iyileştirme tekniklerini içeren kaynak-
la beraber nesnelerin atılmasına maruz bırakma ve yeni 
nesneler elde edilmemesine dayalı (BDT’nin bir bileşeni) 
yeni bir düzen oluşturdukları çalışması, BB semptomla-
rında büyük etki büyüklüğüne sahipken (ölçümler bo-
yunca% 8.36-40.86 arasında), BB bulunan katılımcıların 
% 73’ünün semptomlarında klinik olarak anlamlı azalma-
lar bulmuştur. Ayers ve arkadaşları (2014) çalışmalarında, 
BB semptomlarının şiddetini azaltmaya özel olarak odak-
lanan maruz kalmayı çalışmaya dahil ettiklerini belirtmiş-
lerdir. 

BB bulunan erişkinlerde, ilaç etkinliğini inceleyen araştır-
malar ortaya farklı sonuçlar çıkarmıştır (Muroff, Bratiotis 

ve Steketee, 2011). Farmakoterapi denemelerinde, parok-
setin seçici bir serotonin geri alım inhibitörü kullanarak, 
Saxena ve arkadaşları (2011), tarafından yapılan değer-
lendirmede yaklaşık %36 oranında, bireylerin kendilerini 
değerlendirdikleri ölçümde yaklaşık %32 oranında birik-
tiricilik davranışının şiddetini azalttığını gösteren sonuç 
bulunmuştur (Saxena ve Sumner, 2014). 

Türkiye’de biriktiricilik bozukluğu yaşayan bireylerin ya-
şadığı problemler, yaygınlık durumu, kültürel etmenler 
üzerine, biriktiricilik bozukluğu ile ilgili toplumda epide-
miyolojik, ve etiyolojik çalışmalar yapılması önerilmekte-
dir. Edinilen bulgular doğrultusunda; biriktiricilik bozuk-
luğuna dair kültürel çalışmaların yapılmadığı, çalışmaların 
sadece belli bölgelerde, sınırlı örneklem ile çalışıldığı göz 
önüne alınarak, bu alandaki çalışmaların ilerlemesi bek-
lenmektedir. 
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