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Askeri kökenli travma sonrası stres
bozukluğu (TSSB) yaşayan gazi ve
malüllere yönelik eğitim programı: Giriş
İyileşme sürecinin tanıtımı:
‘Gün içinde çoğu zaman bir tedirginlik halim var. Her an bir şey olacakmış gibi geliyor. O
yüzden genelde evde geçiriyorum zamanımı. Evdeyken biraz daha güvende
hissediyorum. Tetikte bekleyen bir asker gibiyim. Ani bir ses duyduğumda, düğünde, asker
uğurlamalarında sıkılan silah seslerinden çok rahatsız oluyor, irkiliyorum. Bazen kendimi
yere attığım bile oldu. Dışarıda dolaşmakta benim için sıkıntı. Sürekli arkama bakıyorum.
Rahat hissetmiyorum. İnsanlar üzerime üzerime geliyor gibi. Güvende hissetmediğim için
yanımda kendimi korumak amacıyla bir şey bulundurma ihtiyacı duyuyorum. Zaman zaman
aşırı sinir patlamaları da yaşıyorum. Ufak şeylerden de olsa insanlarla sık sık kavga
ediyorum ya da kendimi sıkıyorum. Sürekli bir gerginlik, sıkıntı, bunaltı, terleme, çarpıntı,
kesik kesik soluk alıp verme gibi bedensel şikayetlerim var. Yorgun ve hiçbir şey
yapamayacak gibi hissediyorum. Yaşadığım travmatik olaylar aklıma geldiğinde bu sıkıntıları
daha çok yaşıyorum. Zaman zaman kendimi suçladığım oluyor. Bu olayları daha çok
rüyalarımda görüyorum. Bu yüzden geceleri rahat geçmiyor. Uykuya dalmakta ve
sürdürmekte zorlanıyorum. Sabahları da dinlenmiş bir şekilde yataktan kalkamıyorum.
Gündüzleri uyumaya çalışarak uyku borcumu gidermeye çalışıyorum ama yine de dinlenmiş
hissetmiyorum. Geceleri yine deliksiz bir uyku çekemiyorum. Bu sıkıntılar benim için çok
rahatsız edici ve ne yapsam da düzelmeyeceğini düşünüyorum. Umutsuzluk içine girmeye
başladım’
Yukarıda yazılan sıkıntıların bazıları ya da birçoğu aşağı yukarı sizde de bulunuyorsa bu
eğitim notları tam size göredir. Bunların dışında başka sıkıntılarınız, problemleriniz de
olabilir. Aslında travmatik bir olay sonrasında bu tür şikayetler herkeste belirli bir ölçüde
görülebilmektedir. Bunun yanında birçoğu bu sıkıntılardan çevreninde sosyal desteğiyle
birlikte belli ölçülerde zamanla kurtulur. Sıkıntıları devam eden kişiler ise daha uzun bir süre
bu yakınmalarını korurlar. İşte sizde sıkıntıları devam eden bu ikinci grup içinde bulunuyor
olabilirsiniz. Sıkıntılarınız 1 aydan daha uzun bir süredir devam ediyorsa Travma Sonrası
Stres Bozukluğu (TSSB) denilen durumu yaşıyor olabilirsiniz. Bu durumda TSSB tedavisine
yönelik olarak bir psikiyatrist ve psikologtan yardım almanız gerekmektedir.
DSM IV psikiyatrik tanı kitabındaki TSSB belirtileri şunlardır:
A. Aşağıdakilerden her ikisinin de bulunduğu bir biçimde kişi travmatik bir olayla
karşılaşmıştır.
(1) Kişi, gerçek bir ölüm ya da ölüm tehdidi, ağır bir yaralanma ya da kendisinin ya da
başkalarının fizik bütünlüğüne bir tehdit olayını yaşamış, böyle bir olaya tanık olmuş ya da
böyle bir olayla karşı karşıya gelmiştir.
(2) Kişinin tepkileri arasında aşırı korku, çaresizlik ya da dehşete düşme vardır.
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B. Travmatik olay aşağıdakilerden biri (ya da daha fazlası) yoluyla sürekli olarak yeniden
yaşanır:
(1) Olayın, elde olmadan tekrar tekrar anımsanan sıkıntı veren anıları; bunlar arasında
düşlemler, düşünceler ya da algılar vardır.
(2) Olayı, sık sık, sıkıntı veren bir biçimde rüyada görme.
(3) Travmatik olay sanki yeniden oluyormuş gibi davranma ya da hissetme (uyanmak
üzereyken ya da sarhoşken ortaya çıkıyor olsa bile, o yaşantıyı yeniden yaşıyor gibi olma
duygusunu, illüzyonları, halüsinasyonları ve dissosiyatif flashback epizodlarını kapsar).
(4) Travmatik olayın bir yönünü çağrıştıran ya da andıran iç ya da dış olaylarla karşılaşma
üzerine yoğun bir psikolojik sıkıntı duyma
(5) Travmatik olayın bir yönünü çağrıştıran ya da andıran iç ya da dış olaylarla karşılaşma
üzerine fizyolojik tepki gösterme
C. Aşağıdakilerden üçünün (ya da daha fazlasının) bulunması ile belirli, travmaya eşlik etmiş
olan uyaranlardan sürekli kaçınma ve genel tepki gösterme düzeyinde azalma (travmadan
önce olmayan).
(1) Travmaya eşlik etmiş olan düşünce, duygu ya da konuşmalardan kaçınma çabaları
(2) Travma ile ilgili anıları uyandıran etkinlikler, yerler ya da kişilerden uzak durma çabaları
(3) Travmanın önemli bir yönünü anımsayamama
(4) Önemli etkinliklere karşı ilginin ya da bunlara katılımın belirgin olarak azalması
(5) İnsanlardan uzaklaşma ya da insanlara yabacılaştığı duyguları
(6) Duygulanımda kısıtlılık (örn. Sevme duygusunu yaşayamama)
(7) Bir geleceği kalmadığı duygusunu taşıma (örn. Bir mesleği, evliliği, çocukları ya da
olağan bir yaşam süresi olacağı beklentisi içinde olmama)
D. Aşağıdakilerden ikisinin (ya da daha fazlasının) bulunması ile belirli, artmış uyarılmışlık
semptomlarının sürekli olması:
(1) Uykuya dalmakta ya da sürdürmekte güçlük
(2) İrritabilite ya da öfke patlamaları
(3) Düşüncelerini belirli bir konu üzerinde yoğunlaştırmada zorluk çekme
(4) Hipervijilans (aşırı uyanıklık durumu)
(5) Aşırı irkilme tepkisi gösterme
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E. Bozukluğun 1 aydan fazla sürmesi
F. Bozukluk, klinik açıdan önemli sıkıntı yaratır ya da sosyal, mesleki ya da diğer önemli
alanlarda işlevsel bozulmaya yol açar.
Tipleri: Akut (belirtiler 3 aydan az sürüyorsa)
Kronik (belirtiler 3 aydan fazla sürüyorsa)
Geç başlangıçlı (belirtiler olaydan en az 6 ay sonra başlıyorsa)
TSSB’ye yönelik tedavi sürecinizde temel olarak uygulanacak yöntemler ilaç tedavisi ve
psikoterapidir (Psikoterapi: Sorunlarınızın psikolojik nedenlerini anlama, kendi payınızı
görme ve düşünce ve davranış alışkanlıklarınızı işinize yarayacak şekilde düzenleme
çalışmalarıdır). Sıkıntılarınızın şiddeti günlük yaşamınızı bazı alanlarda önemli ölçüde
engelleyecek durumdaysa bir psikiyatriste başvurarak ilaç kullanmanız iyileşme sürecinizde
çok önemlidir. Psikiyatrist kontrolündeki ilaç kullanımınız sıkıntılarınızın şiddetti belirgin
şekilde azalmaya başlayana kadar devam edebilir. İlaç alımınızı aynen size söylendiği gibi
yapmanız çok önemlidir. İlaç tedavisinin yanında imkanlarınız dahilinde, travmatik olaylar
konusunda uzman bir psikologtan psikoterapi alarak sıkıntılarınızın nedenlerini anlama, kendi
payınızı görme ve bu sıkıntılarla daha önce bilmediğiniz yöntemlerle başaçıkma konusunda
birçok şey öğrenebilirsiniz. Özellikle de EMDR olarak adlandırılan bir yöntem travmaların
etkisinden kurtulmada kısa sürede oldukça etkili sonuçlar verebilmektedir.
Bir psikologdan yardım alma imkanınız bulunmuyorsa bu durumda ayrıntılı bir şekilde
hazırlanmış bu notlardan faydalanabilirsiniz. Eğer ilaç tedavisine başladıysanız, bir
psikologtan ya da elinizdeki eğitim notlarından öğreneceğiniz şeyleri yaşamınızda
uygulamanızın ilaç tedavisi kadar önemli olduğunu bilmelisiniz. Eğer yaşamınızda her alanda
genel bir huzur haline olabilecek en yakın zamanda ulaşmak istiyorsanız bu öğrendiğiniz
şeyleri sabırla uygulamanızın ilaç tedavisinden de önemli önemli olduğunu söyleyebiliriz.
Psikiyatrist kontrolünde ilaç tedavisi alıyorsanız ilaçlar size sıkıntılarınızın şiddetini
azaltmada, düşüncelerinizi toparlamada, uykuya dalmanızı kolaylaştırmada ve size
yakınmalarınızla başaçıkma konusunda enerji sağlamada faydalıdır. Ancak sadece ilaç
kullanarak sıkıntılarınızdan etkili bir şekilde kurtulamayabilirsiniz. İlaçların iyileşmenizdeki
etkisi bir benzetmeyle daha kolay anlaşılabilir. Düşün ki bir araba çamura saplanmış ve
patinaj yapıyor. Aldığınız ilaçlar çamura saplanan bu arabayı arkadan ittiren bir güç gibidir.
İlaçların amacı arabayı hareket eder hale getirmektir. Arabanın ne yöne gideceğini belirlemek,
direksiyonu çevirmek ise tamamen sizin kontrolünüzdedir. Arabanızı hep çamurlu yola doğru
sürerseniz yine çamura saplanırsınız. Bu yüzden arabayı nasıl kullandığınızı fark etmek ve ne
yöne gideceğinizi belirlemekte bir uzman bir psikologdan ya da elinizdeki eğitim notlarından
faydalanabilirsiniz.
Eğer bu bölümün başındaki örnek durumun sizde de benzer şekilde olduğunu düşünüyorsanız
klinik bilgi ve gözlemlerimize göre sıkıntılarınızın şiddeti sizin için gerçekten çok rahatsızlık
edici bir durumda olabilir. Kendinizi her an tetikte hissettiğiniz bir yaşantı size çok sıkıntı
veriyor. Uykusuzluk nedeniyle enerjinizi toplamakta yaşadığınız güçlükler moralinizi
bozabilir. Bazen kendinizi boğulacakmış gibi hissediyorsunuz. İnsanların sizi istediğiniz
ölçüde anlamamalarından ya da bunu beklediğiniz oranda göstermediğinden yakınıyorsunuz.
Hissettiğiniz yalnızlık hissi ve insanlarla ilişkilerinizde yaşadığınız problemler canınızı
sıkıyor. Bu problemler düzelmeyecekmiş gibi düşündüğünüz oluyor. (Varsa) Olayla ilgi
yaşadığınız kayıplardan dolayı yas içindesiniz ve aklınıza geldiğinde canınız yanıyor. Bu
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sıkıntılarınızla ilgili olarak bir uzmana başvurmuş olabilirsiniz. Bunun yanında tedavi
sürecinizde ilgili uzmandan daha çok size iş düşmektedir. Başvurduğunuz uzmanın görevi
çamura saplanan arabanın çamurdan çıkmasına yardımcı olabilecek ilaç tedavisini
düzenlemek, (eğer psikoterapi bilgisi varsa) sıkıntılarınızla nasıl başaçıkabileceğinizi
göstererek arabayı zor şartlarda nasıl kullanabileceğinizi öğretmek ve direksiyonu ne yöne
çevirebileceğinizi bulmanızda size yardımcı olmaktır. Arabadan sorumlu olan asıl kişi
arabanın sahibi olan şöfördür. Yani sizsiniz. Bir psikologdan yardım alamasanız bile bu
notları okuyarak sıkıntılarınızı anlama ve başaçıkma konusunda bir çok şey öğrenebilirsiniz.
Bu notlar boyunca sıkıntılarınızda katkısı olan düşünce ve davranış alışkanlıklarınızın
bazılarını uzun vadede işinize yarayacak şekilde değiştirmeniz konusunda size destek olmayı
amaçlıyorum.
İlaç tedavisi ve psikoterapiden öğrendiklerinizi uygulamaya başlamanız tedavi sürecine
girdiğinizi gösterir. Bu süreçte haklı olarak zaman ilerledikçe yüksek sıkıntı düzeyinizin
sürekli olarak aşağıya inmesini bekliyor olabilirsiniz. Bu haklı bir istektir. Kim olsa aynı şeyi
ister, sıkıntılarının bir an önce aşağıya inmesini diler. Ancak işin doğasına baktığımızda
aslında sıkıntı düzeyinizin zaman içinde dalgalanmalar göstererek düşeceğini bilmelisiniz.
Yani bazen düşecek bazen de çıkacaktır. İlaç tedavinize devam ettiğiniz ve daha önemlisi
psikoterapiden ya da başka kaynaklardan öğrendiğiniz bilgiler yardımıyla düşünce ve
davranış alışkanlıklarınızla ilgili olarak teknikleri uyguladığınız sürece uzun vadede genel
sıkıntı düzeyiniz azalarak normal sınırlara gelecektir. Sıkıntılarınızın azalması kişiden kişiye
değişir. 3 ay, 6 ay, 1 yıl ya da daha fazla… Bu zamanın ne kadar uzun olduğuna temel olarak
sıkıntınızın şiddeti, ilaç tedavisini aksatmamak ve psikoterapiden öğrendiklerinizi
yaşamınızda uygulama konusundaki çabanız belirler. Psikoterapiden öğrendiklerinizi
hayatınıza uygulamaya çalışmasanız hatta bunları öğrenme konusunda istekli olmasanız bile
sıkıntılarınızın şiddeti çevre desteğiyle birlikte uzun vadede azalabilir ancak tedavi almanız ve
öğrendiklerinizi sabırla uygulamanız bu zamanın önemli ölçüde kısalmasını sağlar.
Elinizdeki eğitim notlarının bundan sonraki bölümleri, psikoterapi tedavisiyle ilişkili olarak,
sorunlarınızın nedenlerini anlamak ve nasıl iyileşebileceğinizin yollarını öğretmekle ilgilidir.
Bu notlar askeri ortamda travmatik olaylar yaşamış kişilere yönelik özel olarak hazırlanmıştır.
Konular belirli bir sırada birbirlerini takip etmektedir. Bu notları okurken ve öğrendiklerinizi
hayatınızda uygulamaya çalışırken bu sıraya özen göstermeniz tavsiye edilir. Bunun yanında,
8. bölümü öğrendiklerinizi uygulama sırasında yaşayabileceğiniz güçlüklere odaklandığı için
zaman zaman okumanız faydalı olabilir.
1. Mevcut sıkıntılarının nedenlerini anlama (Hayatta kalma ve Alarm modu ile Yaşam Modu)
2. Sıkıntılarınızla şu ana kadar nasıl başaçıktığınızı anlamak (işe yarayan ve yaramayan yollar)
3. Sıkıntılarınızla başaçıkmada etkili yöntemler-1 (Davranış alışkanlıkları ile ilgili teknikler)
4. Sıkıntılarınızla başaçıkmada etkili yöntemler-2 (Düşünce alışkanlıkları ile ilgili teknikler)
5. Sıkıntılarınızla başaçıkmada etkili yöntemler-3 (Duygusal yönde müdahaleler,
kaybedilenlerin yasını tutmakla ilgili problemlerin anlaşılması)
6. Sıkıntılarınızla başaçıkmada etkili yöntemler-4 (Yaşam kalitesini artırmak, yaşama anlam
katmak ve gelecek planı yapma ile ilgili eğitim)
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7. Sıkıntılarınızla başaçıkmada etkili yöntemler-5 (Sağlıklı bir şekilde iletişim kurma yöntemleri,
güçlü bir şekilde hakkını arama ve sinirliliği ifade etmenin yolları)
8. Eğitim notlarını uygulama konusunda yaşanan güçlükler ve isteksizlik duymak

Hazırlamış olduğum eğitim notları ile ilgili sormak istediğiniz noktalar olursa aşağıdaki
adresten e-posta yoluyla çekinmeden sorabilirsiniz.

Uzm. Psk. Cem GÜMÜŞ
E-Posta: info@cemgumus.com
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Askeri kökenli travma sonrası stres
bozukluğu yaşayan gazi ve malüllere
yönelik eğitim programı: 1. Bölüm
Mevcut sıkıntılarınızın nedenlerini anlama
(Hayatta Kalma Modu ile Yaşam Modu)
Önemli not: Dikkatinizi toplamakta güçlük çekme, unutkanlık gibi yakınmalarınız varsa bu
notları okurken bunu göz önünde bulundurun ve anlamanızı sağlayacak şekilde okuyun.
Bunun için hergün sadece 20 dk. okumak, altını çizerek okumak, notları çeşitli kısımlara
bölüp parça parça okumak, tam anlamadan diğer notlara hızlıca geçmemek veya birisine
okutup anlattırmak gibi yolları deneyebilirsiniz.
Sıkıntılarınızı kontrol edebilmek ve iyileşmeye başlayabilmeniz için öncelikle onların
nedenlerini anlamanız çok önemlidir. Bu bölüm sıkıntılarınızın neden devam ettiğini, aynı
olayları yaşayan diğer insanların hepsinin, sizinle aynı sıkıntıları aynı derecede uzun süre
neden yaşamadığını anlamanıza yardımcı olabilir.
Bu bölümde şu konularda bilgi sahibi olabilirsiniz:






Neden zamanımın çoğunda tedirgin, kötü bir şey olacakmış gibi hissediyorum,
önlemler alma ihtiyacı hissediyorum?
Neden öfkemi, sinirlerimi kontrol etmekte zorlanıyorum? Eskisine göre daha sık
kavga ediyorum?
İçimde hissettiğim sıkıntıların (sıkıntı hissi, terleme, çarpıntı vb.) nedeni ne?
Neden yaşadığım olaylar sürekli aklıma geliyor? Kolaylıkla hatırlayabiliyorum?
Kişiliğim eskisine göre değişmiş gibi hissediyorum. Bu doğru mu?

Sorunlarınızın devam etmesinin birçok nedeni vardır. Bu nedenlere yeri geldikçe sırasıyla
değinilecektir. Bu yüzden notların her birinin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Sıkıntılarınızın
(özellikle tedirginlik ve öfke kontrolü problemlerinizin) en önemli nedenlerden birisi hayatta
kalma modu ile yaşam modu arasında enerjinizi ve zamanınızı ortama uygun şekilde
paylaştıramamanızdır. Bu iki modun ne olduğunu anlamak için lütfen okumaya devam edin:
Hayatta kalma modu (Alarm durumu)
Beynimizin orta bölümü (amigdala) 7 gün 24 saat boyunca siz farkında olmadan sürekli
olarak bir radar çevreyi tarar. Orta beynin amacı bir tehlike ile karşılaştığınızda bir saniyeden
daha hızlı bir şekilde hemen düşünmeden tepki verebilmenizi sağlamaktır. Bir tehlike ile
karşılaştığınızda ‘hayatta kalma moduna’, ‘alarm durumuna’ girersiniz. Beynimizin düşünme
kapasitesi nedeniyle orta da gözle görülür bir tehlike olmadığı zamanda sadece düşünerek bu
durum içine girilebilmktedir. Temel amacınız hayatta kalmak, ölmemektir. Aşağıdaki şema
bunu özetlemektedir:
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TEHLİKE → HAZIRLIK (Enerjiyi artırmak) → MÜCADELE ETMEK YA DA GERİ
ÇEKİLMEK
Tehlike alarmı çaldığında hemen vücudunuzda bazı değişiklikler olur. Tehlikeye
hazırlanırsınız. Vücudunuzda şu türden değişiklikler olur:








Kalp atışınızın hızlanması
Soluk alış verişinizin hızlanması
Terleme
Ağız kuruluğu
Midede yanma, sıkışma
Kaslarda gerginlik
Titreme

Yukarıdaki değişikliklerin hepsinin olumlu bir amacı vardır. Bu amaçlar aşağıda yazılmıştır:









Kalp atışınızın hızlanması: Kaslara kan akışı hızlandırılarak hızlı bir şekilde mücadele
etmek ya da kaçmak için kaslar hazırlanır
Soluk alış verişinizin hızlanması: Daha çok oksijen daha çok enerji üretilmesi
demektir. Böylece kasların harcayacağı enerji depolanmaya başlanır
Terleme: Vücutta enerji üretimi arttığında vücut ısınmaya başlar. Vücut ısısının belli
bir sıcaklığın üstüne çıkması zararlı olduğu için terleme bir karbüratör gibi vücudun
soğutulmasını sağlar
Ağız kuruluğu: Tehlike ile mücadele etmek ya da geri çekilmek için büyük bir enerji
gerekebilir. Bu yüzden tehlike durumunda gereksiz tüm enerji harcayan organlar geri
plana çekilir. Sindirim sistemi tehlike anında işe yaramayacağı için tükrük bezleri,
mide gibi organlara az enerji gider ve yavaşlarlar.
Midede yanma, sıkışma: Sindirim sistemine az enerji gitmesi sonucu oluşur
Uykusuzluk: Sürekli uyanık ve tetikte kalabilme yeteneğidir

Askerlik göreviniz sırasında çatışma alanındayken yukarıdaki bedensel hazırlık hepinizde de
belli derecelerde bulunmaktaydı. Bedeniniz hızlı bir şekilde hazırlandıktan sonra çeşitli
önlemler almaya başlarsınız. Örneğin, siper almak, mevzide güvenli bir noktada durmak,
hedef küçültmek, yerinizi belli edecek davranışlar göstermemek gibi. Tüm bunları yaparken
de tetikte beklersiniz. Tek düşündüğünüz şey tehlikedir. Gördüğünüz her şeyi, her kişiyi
potansiyel bir tehdit olarak algılarsınız. Örneğin, termalde gördüğünüz her görüntü ilk olarak
bir teröristi akla getirir ve tetikte kalma düzeyiniz artar. Tehlike ile yüz yüze geldiğinizde de
bedeninizin ürettiği enerjiyi kullanmaya başlarsınız. Mücadele edersiniz, ateş edersiniz, diğer
askerleri kollarsınız… Eğer tehlike çok büyükse, çok büyük bir orantısız güçle
karşılaştıysanız ve mücadele ederek hayatta kalamayacağınızı o an düşündüyseniz geri
çekilmeye başlarsınız. Tehlikeden kaçınırsınız. Sonuç olarakta tehlike belli bir süre ortadan
kalkar, hayatta kalırsınız ve vücudunuz normal enerji üretme ritmine geri döner. Buraya kadar
anlatılan şeyler normalde olması gereken durumlardır. Zaten sizde mutlaka bu aşamalardan
geçtiğinizin farkındasınız. Bu aşamalardan geçerek hayatta kaldınız.
Özetle, eğer bir tehlike ile karşı karşıyaysanız ya da her an böyle bir risk içindeyseniz, ölüm
kalım meselesi varsa, hayatınız tehlikedeyse yukarıdaki aşamaların tümünden geçersiniz ve
bu şekilde sağ çıkarsınız.
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Şunu da söylememiz gerek. Sizin bir yeteneğiniz var ki bu yetenek bir çok insanda bu şekilde
bulunmamaktadır. Tehlikeye hazırlık evresinde oldukça iyisiniz. Enerjinizi bir tehlike
karşısında çok hızlı bir şekilde artırabiliyorsunuz. Bunu sık kullandığınız içinde bu
yeteneğiniz sürekli gelişiyor. Bu durum, bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığınızda bir çok
insana göre hızlı bir şekilde tepki verebildiğiniz anlamına gelir. Bunun yanında bu
yeteneğinizin dezavantajları nedeniyle problemler yaşamaktasınız.
Yaşam Modu
Yaşam modu ortada herhangi bir tehlike unsuru olmadığında, normal yaşam koşullarında
insanların çoğunun içinde olduğu durumdur. Bir şeyle karşılaştığınızda ona uygun tepki
verirsiniz. Üzülünecek şeye üzülür, sevinilecek şeye sevinir, korkulacak şeyden korkar,
sinirlenilecek şeye sinirlenir, acınacak şeye acırsınız. Sevgi, birlik, mutluluk, hüzün, şaşkınlık,
sitem vb. her tür duyguyu yaşayabilirsiniz. Duygularınız zengindir. Hep aynı duygular içinde
kalmazsınız. Verdiğiniz tepkilerde karşılaştığınız olaylarla uyumludur. Örneğin,
kuyruktayken birisi sizin önünüze geçtiğinde sinirlenip onunla kavga etmez bunun yerine göz
ardı edebilirsiniz, onu uyarabilir, diğer insanların dikkatini buna çekebilir veya ilgililere o
anda şikayet edebilirsiniz. Yani vereceğiniz tepki durumla uyumludur. Ortada bir tehlike ya
da özel bir durum olmadığında, sivildeyken yaşam moduna geçmeniz gerekir.
Alarm durumu ile Yaşam modunun enerji düzensizliği
Daha öncede belirtildiği gibi problemlerinizin devam etmesinin en önemli nedenlerinden
birinin alarm durumu ile yaşam moduna ayırdığınız enerjiyi dengelemekte zorlanmanızdır.
Örneğin, diyelim ki arazide, operasyona çıkmışsınız. Görevdesiniz. Bu durumda enerjinizin
tamamına yakınını hayatta kalma moduna ayırırsınız. Yaşam moduna neredeyse hiç
girmezsiniz. Birliğinize geri döndüğünüzde yine alarm modunu devam ettirirsiniz ama
arazideki kadar devam ettirmenize gerek yoktur. Yani bu durumda enerjinizin %60-70’ini
alarm durumuna, % 30-40’ını yaşam moduna ayırabilirsiniz. Sivile döndüğünüzde de alarm
durumunu çok daha azaltıp zamanınızın %90’ını yaşam moduna verebilirsiniz. Alarm
durumuna geçeceğiniz yerler akıcı bir trafikte karşıdan karşıya geçmek, gece karanlık ve
tekinsiz bir sokaktan geçmek zorunda kalmak vb. durumlarla sınırlı kalır. Bu tür durumlarda
sivil yaşamda çok sık olmadığı için ancak zamanınızın küçük bir kısmını alarm durumunda
geçirmeye ihtiyaç duyarsınız. Sizi etkileyen travmatik olayı ya da olayları yaşamadan önce de
muhtemelen bu şekilde ortama uygun olarak alarm durumu ile yaşam modunu
dengeleyebiliyordunuz.
Kısacası problemlerinizin devam etmesinin nedeni bu iki modun dengesini
tutturamamanızdır. Dengesini tutturmakta zorlanmanızın bir nedenine bakıldığında da ölümle
burun buruna gelmeniz, olayda dehşet içine kapılmanız, istediğiniz şekilde hareket
edememeniz ve olay sırasında çaresizliği belirli bir süre yaşamanızın payı vardır. Bu
yüzdende büyük ihtimalle farkında olarak ya da olmayarak şu tür bir düşünce geliştirdiniz.
‘Bir daha aynı şeyi yaşamamak, tekrar çaresiz duruma düşmemek için aşırı tetikte olacağım,
çok önlem alacağım bu şekilde asla gafil avlanmayacağım’. Olayda yaşadığınız yoğun
çaresizlik ve öfke duygunuz nedeniyle bilinçaltı düzeyinde böyle bir karara varmış
olabilirsiniz. Dolayısıyla yaşam modunda uzun süre zaman geçirmek –sivil yaşam da bilesizin için çok riskli, alarm durumunda geçirmek ise daha güvenli ve risksiz gibi geliyor
olabilir. 4. bölümde düşüncelerinizin problemleriniz üzerine olan etkisini incelediğimizde bu
konuyu daha iyi anlayabilirsiniz.
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Alarm durumunda uzun süre kalmanın etkileri
Şu ana kadar alarm durumu ile yaşam modunu inceledik ve problemlerinizde bu iki modu
dengeleyememenin büyük payı olduğunu inceledik. Ne oluyor da alarm durumunda uzun süre
kalıyorum, sivil yaşamda bile sıklıkla bu hayatta kalma moduna giriyorum, sürekli tedirginim
diye düşünüyor olabilirsiniz. Bunun birçok nedeni vardır. Bu nedenlere daha sonraki notlarda
zaman zaman değinecektir. Kısaca özetlemek gerekirse bu nedenler olay anında yoğun dehşet,
korku, çaresizlik duymak, olay sonrasında şehitlerin yasını tam tutamamak, olayı uzun süre
hazmedememek, olayla ilgili yaşantılarını, duygularını kimseye anlatamamak ve alarm
durumuna hızlıca girme alışkanlığı geliştirmek. Bu bölümde de alarm durumuna hızlıca girme
alışkanlığınızın etkisine odaklanılmaktadır. Klinik deneyimlerimize ve yapılan araştırmalara
göre problemlerinizin devam etmesinin temel nedeni bu alışkanlıktır.
Peki nedir bu alışkanlık? Sürekli tetikte kalmak, önlemler almak, zamanın çoğunda tehlikeyikişilerarası ilişkilerde hak ihlallerini beklemek ve sonra yoğun bir şekilde mücadele etmek
veya geri çekilmek
Bildiğiniz gibi sivil yaşamda yaşam tehditi ve ölümle burun buruna gelme ihtimaliniz çatışma
bölgesine göre çok düşüktür. Bu düşük olasılığa rağmen ne oluyorda kontrol edemediğiniz
şekilde, büyük bir tehlikenin sürekli sizi takip ettiğini düşünüyorsunuz? Bunun cevabı
düşüncelerinizde gizlidir. Sık bir şekilde, bilinçli ya da bilinçsiz sadece düşünerek beyninize
bir tehlike varmış gibi sinyal verdirtiyor ve alarm durumuna geçiyorsunuz.
Bir şeyi aklınıza getirdiğiniz anda onu düşünmeye, o varmış gibi tepki vermeye başlarsınız.
Örneğin, bir limon düşünün, suyunun aktığını, ağzınıza suyunu damlattığınızı, elinizde
sıkarken suyunun yüzünüze gözünüze sıçradığını ve gözünüzü yaktığını hayal edin. Ağzınızda
bıraktığı ekşiliği hayal edin. Şu an ne fark ediyorsunuz? Eğer limonu net bir şekilde
canlandırdıysanız ağzınızın suyunun aktığını, ekşi bir limonun suyunu sanki ağzınıza akmış
gibi hissetmişsinizdir. Buradan çıkarılacak ders bir şeyi düşünmenizin o şey gerçekmiş gibi
bedensel tepkiler vermenize neden olabileceğidir. O zaman şu sonuca varıyoruz:
Hayalinizde bir tehlikeyi düşündüğünüzde, senaryolar kurduğunuzda (örneğin, pikniğe
gittiğinizde bir mayına basacağınız, bacağınızın kopacağı, çevrenizdeki insanların
yaralanacağı gibi ayrıntılı görüntüler), yani bir şey olacakmış gibi düşündüğünüzde o şey
oluyormuş gibi tepki verirsiniz.
O yüzden sadece düşünerek sık sık alarm durumuna geçiyorsunuz. Ortada bariz bir tehlike
unsuru olmamasına rağmen bedeniniz enerji üretiyor, tetikte bekliyorsunuz ve önlemler
alıyorsunuz (silahla dolaşmak, sürekli arkanıza bakmak, eve girer girmez kapıyı hemen
kilitlemek, yastığın altında silah bulundurmak gibi). Sürekli tetikte kalmak istediğinizden
dolayı az uyuyorsunuz ya da uyumuyorsunuz. Cephedeki bir asker gibi hissediyorsunuz bir
bakıma. Mevzide, elinizde silah bekliyorsunuz. Karşınıza çıkan her şey, her ses bir
düşmanmış gibi geliyor. Ancak cephede olmadığınız için düşündüğünüz tehlike hiç başınıza
gelmiyor, karşınıza çıkmıyor. Bu yüzden ne onunla doğrudan mücadele edebiliyorsunuz, ne
de geri çekilebiliyorsunuz, çünkü o tehlike kafanızın içinde, sürekli sizin yanınızda. Nerede
olursanız olun. Yaptığınız şey sürekli tetikte beklemek ancak bu çok uzun bir bekleyiş
oluyor. Tehlike olasılığına karşı enerji üretiyorsunuz ancak bunu ortada somut bir tehlike
olmadığı için mücadele etme ya da kaçma olarak kullanıp boşaltma şansınız olmuyor. Bu
yüzden kaslarınız sürekli gergin olduğundan gevşeme amacıyla titremeye başlıyor, uzun
vadede yorgun ve güçsüz hissediyorsunuz. Çünkü tehlikeye karşı sürekli büyük bir enerji
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deposuyla beklemek zorunda hissediyorsunuz. Daha önce belirtildiği gibi bu konuda da
oldukça iyisiniz. Sizin tehlikeyle başaçıkma, önlemler alma ve tetikte bekleyebilme
yeteneğiniz çok iyi durumda olduğu için ve bunu her ortamda kullandığınız için
problemleriniz devam ediyor. Özetle, yaşam moduna geçmeniz gerekirken alarm durumunda
kalıyorsunuz.
Alarm durumunda uzun süre kalmak şu sıkıntılara neden olur:









Sürekli uyanık ve tetikte kalma isteğinden dolayı uykusuzluk problemi
Sürekli tetikte beklemekten dolayı gerginlik, rahat olamama
Düşünce gücüyle tehlike varmış gibi sıklıkla vücut enerji artırdığından dolayı
enerjinin zamanla tükenmesi, yorgunluk, isteksizlik
Ev dışında vakit geçirmek ve diğer insanlarla iletişim kurmak riskli ve tehlikeli olarak
algılandığından dolayı yalnızlık, kendi kabuğunda vakit geçirme, ilişki sorunları
Küçük haksızlıkları büyük haksızlıklar gibi görmek ve uygun yollarla hakkını aramak
yerine aşırı tepki göstermek, sık kavga etmek. Kavga edilen kişiyi adeta çatışmadaki
bir ‘düşman, terörist’ gibi görmek
Tedirginlik ve öfke problemleri nedeniyle düzenli bir işte çalışamamak
Sıkıntıların devam etmesi üzerine umutsuzluk, tükenmişlik ve depresyon

Alarm durumuna eğer sık sık geçerseniz bunun sıklığı gittikçe artabilir. Kararlı ve azimli bir
şekilde zor da olsa aldığınız önlemleri uzun süre bir yana bırakmadığınız, büyük bir tehlike
varmış gibi davrandığınız için aslında tehlikenin olmadığını da kendinize gösterme şansınız
olmuyor. Aşağıdaki örnek hikaye bunu daha iyi anlamanızı sağlayabilir:
Şehir merkezinde kafede oturan bir adam yolun karşısında bir başka adamın kollarını hızlı bir
şekilde sağa sola salladığını fark etmiş. Bunun uzun süre yaptığını görünce dayanamayıp
merakla yanına gidip sormuş.
‘Neden kollarını böyle sürekli sallıyorsun?’
‘Vahşi filleri kovalamak için’
‘E ben burada hiç vahşi fil görmüyorum ki. Ne arasın burada?’
‘Bak gördün mü demek ki işe yarıyor! Ben kollarımı böyle sallamasam filler buraya hücum
ederdi!’
Sivilde vahşi fillerin olmadığını kendinize, bilinçaltınıza gösterebilmeniz için kollarınızı
sallamadan bekleyip görmeniz gerekir. Tabi ki bunu yapmak kolay bir şey değil. Bunun nasıl
yapılacağını ilerideki notlara bakarak öğrenebilirsiniz.
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SIK SORULAN SORULAR
Tehlike durumlarında bazı askerlerin mücadele etmek ya da geri çekilmek yerine donup
kaldıklarını fark etmiştim. Bu nasıl açıklanıyor?
Tehlikeyle başaçıkmak için üretilen enerji düzeyi çok fazla olursa ve dehşet duygusu çok ön
plana gelirse sistem aşırı yüklenir ve donar. Aynen bir bilgisayarın aşırı çalışma sonucu
kilitlenmesi gibi. Donma da bir çeşit kendini koruma yöntemidir.
Ben birisiyle kavga ettiğimde o kişiyi büyük bir zarar vermek hatta imkanım olsa öldürmek
bile isteyebiliyorum. Bunun nedeni nedir?
Bu durumda alarm durumuna ayırdığınız zaman ve enerjinin yüksek olduğunu düşünebiliriz.
Çatışma sırasında alarm durumu çok ön planda olduğu için tek önemli olan hayatta kalmaktır.
Bununda en önemli yollarından biri düşmana olabilecek en büyük zararı vermek, öldürmektir.
Sivilde de aynen çatışmadaki bir asker gibi hissedip hareket ettiğinizi düşünüyorsanız yaşam
moduna nasıl daha çok zaman ayırabilirim konusu üzerinde düşünmeniz faydalı olacaktır.
Bunu nasıl yapacağınız ilerideki notlarda bulunmaktadır. Olayla alakalı olarak içinizde
birikmiş öfke de bu tür patlamalar yaşamanıza neden olabilir.
Ben tehlikenin olmadığını zaten düşünmemeye, kafamdan atmaya çalışıyorum ama işe
yaramıyor. Yine varmış gibi hissediyorum. Bu şekilde mi başaçıkmamız gerekiyor?
Düşünmemeye çalışmak aslında düşünmektir! Şimdi size beyaz bir ayakkabıyı sakın
düşünmeyin, beyaz bağcıklı bir ayakkabı… Bunu birkaç dk. tekrarlasam aklınıza hemen
beyaz bir ayakkabı gelecektir. Şu anda bile gelmiş olabilir. Bu yüzden demek ki
düşünmemeye çalışmak aslında tam tersi etkiye neden olmaktadır. Bunun için başka
yöntemler vardır.
Yaşadığım olayı unutarak mı tedavi olacağım?
Yaşadığınız olayı unutmanız mümkün değildir. Eskiden yaşadığımız hangi olayı tamamen
unutabiliriz ki? Özellikle yoğun duygu yükü yaşadığınız, dehşet ve acı verici bir olayı
unutamazsınız, unutmayacaksınız da. Zaten tedavi olmanız için böyle bir gereklilik de yoktur.
İyileşmeye başladığınız da olacak şey olayı eskisi kadar sık hatırlamamanızdır. Aklınıza
geldiği zamanlarda ise eskisi kadar yoğun sıkıntı duymayacak, ortamdan kopmayacak ve
normal işlerinize devam edebileceksiniz. Geçmişteki olayınızı hatırladığınızda yaşayacağınız
şey bir hüzün, iç burukluğu, üzüntü ve belki bazen bir iki damla gözyaşı olacaktır. Tabi ki
zaman zaman yoğun duygularda yaşayabilirsiniz ancak eskisiyle kıyasladığınızda
yaşayacağınız sıkıntılar sizin yaşamınızı önceki zamanlar kadar etkilemeyecektir.
Dikkatimi toplamakta çok güçlük çekiyorum. Unutkanlıklar yaşıyorum. Bunun hayatta kalma
modu ile ilişkisi var mıdır?
Hayatta kalma modunda tek odaklandığınız şey tehlikenin kendisidir. Bunun dışındaki
ayrıntılara odaklanmanızın riskli olacağını hissedersiniz. Bundan dolayı dikkatinizi diğer
şeylere odaklayamıyor olabilirsiniz. Bunun diğer bir nedeni de eski yaşadığınız olayları
sürekli düşünmek ve depresyondur.
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Benim gibi benzer bir olayı yaşamış ve tedaviye ihtiyaç duymadan bir süre sonra toparlamış
diğer insanlar bunu nasıl başarmış? Özel bir şey mi yapmışlar, kişilikleriyle mi alakalı yoksa
şans mı?
Hazırlıksız bir şekilde, kişinin başaçıkmakta zorlandığı bir olay olarak adlandırılan travmayı
yaşayan herkes bu olaydan olumsuz etkilenir. Sizde dahil olmak üzere bu tür olayları yaşayan
herkes çeşitli problemler yaşar ama farklı olan şey bu problemleri yaşama süresi ve neler
yaptığıdır. Belli bir süre sonra toparlanmış kişilerin bunu nasıl yaptıklarına bakıldıklarında bu
kişilerin özellikle üç tür şey yaşadıkları görülmektedir;





Tedirgin hissettikleri, öfkelendikleri, alarm durumuna geçiyor olduklarını fark ettikleri
anda yaşam moduna geçebilmektedirler. Bunu da tetikte kalmayarak, dikkatlerini
başka yöne çevirerek, güvenlik önlemleri almayarak, günlük yaşama odaklanarak
yapmaktadırlar
Her yönden dengeli bir şekilde yaşamaya çalışmaktadırlar (kendine zaman ayırmak,
ilişki, meslek vb. gibi)
Aile, arkadaş vb. çevresindeki insanlarla yaşadıkları olayları duygularını da ifade
ederek konuşabilmek, ‘içini dökme’ deneyimini yaşayabilmek. Yalnız hissetmemek,
sosyal destek

Bende ruhsal bir kusur, psikolojik bir sakatlık mı var?
Daha önce anlatılan türde yaşadığınız şeyler ruhsal bir kusur, bir sakatlık anlamına
gelmemektedir. Belki size ilginç gelecek ama aslında şu andaki problemlerinizin nedeni güçlü
olan özelliklerinizi-alışkanlıklarınızı çok sık, uygun olmayan durumlarda – örneğin, sivil
yaşamda da- ve fazla dozajda uygulamaktır! Bu güçlü özelliklere, becerilere baktığımızda
bunlar:










Sürekli uyanık ve tetikte kalabilme
Tehlikeyi hızlıca fark edebilme ve hemen ani tepki verebilme
En küçük belirtide direkt olarak tehlikeyi-zarar gelme durumunu düşünebilme
Sıkıntılardan -acıdan- kendinizi uzaklaştırabilmek, yalnız kalabilmek
Negatif, olumsuz, eksik şeylere odaklanarak bunların farkında olabilmek (bunların
farkında olmak önlem almanın, sorunları çözmenin ilk adımıdır)
Duygularını yoğun bir şekilde yaşayabilme
Engellenme ve adaletsizlik durumunda kendinizin ya da başkalarının hakkını
savunmak, harekete geçebilmek
Kendi değerleri ve kurallarına sadık olmak
Hayır diyebilmek

Yani problemlerinizin en önemli nedeni aslında aslında sizde eksik olan şeyler değildir. Asıl
neden fazla olan şeylerdir. Bu fazla olan şeylerin ne olduğunu, neden fazla olduklarını ve
problemlerinizin devamına olan etkilerini notların ilerleyen bölümlerinde (özellikle 2.
bölümde) daha iyi anlayacaksınız.
Durumum gittikçe kötüleşip uzun süre devam ederde şizofreni gibi halk tabiriyle ‘delirir
miyim?’
Hayır. Psikolojik rahatsızlıklar temelde iki gruba ayrılır. Psikoz ve nevroz. Şizofreni hastaları
psikoz grubuna girer. Şizofreni gibi ciddi psikolojik hastalıklar erken yaşlarda hissedilmeye
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başlar. Çoğu zaman ergenlik döneminden sonra tetiklenir. Şizofren hastaların beyin
yapılarında da anormallikler vardır. Bu tür hastaların düşünceleri gerçek olmayan, aşırı
mantıksız hayallerle doludur. Sizin durumunuzdaki kişiler ise nevroz grubuna girer. Bu grupta
depresyon, öfke problemi, sıkıntı, kaygı problemleri gibi şikayetler vardır.
Neden kabus görüyorum?
Kabus bir çeşit kötü ve sıkıntı verici rüyadır. Rüyaların temel bazı nedenleri aşağıda
verilmiştir:





Gün içinde yaşadığınız yoğun duyguların rüyalarınızla devam etmesi
Gün içinde bastırdığınız, görmezlikten geldiğiniz, düşünmemeye ve başkalarıyla
konuşmamaya çalıştığınız şeylerin rüyada özgür kalması
Gece alarm durumunda iseniz rüyalarınız da kabuslar şeklinde hep tehlikeyle,
teröristlerle, başınıza gelen kötülüklerle ilişkili olur
Geçmişte içinize sindiremediğiniz olaylar, durumlar varsa bunlarda kabuslarınıza
yansıyabilir. Burada bilinçaltınızdaki amaç, bastırmamanızı sağlayarak psikolojik
olarak bu olayları sindirmenizi, hazmetmenizi amaçlamaktır

Benim çocuklukta yaşadığım şeyler şu andaki sıkıntı ve problemlerimle ilişkili olabilir mi?
Benzer şekilde olaylar yaşamış ama sıkıntıları uzun sürmemiş kişilerden farklı olarak sizin
problemlerinizin devam etmesinin asıl nedeni yaşadığınız travmatik olayın ya da olayların
etkisi ile başaçıkarken edindiğiniz düşünce ve davranış alışkanlıklarıdır. Bunun yanında
çocukluk çağından beri devam eden bazı kişilik özellikleriniz varsa şu andaki sıkıntılarınızın
ve başaçıkma yöntemlerinizin belirlenmesinde bunlarında payı olabilir. Örneğin, anneniz aşırı
evhamlı ve tedirgin bir yapıya sahipse bu kişilik özellikleri bir şekilde size de geçmiş olabilir.
Ya da aşırı sinirli bir babanız varsa öfke kontrolü ile nasıl başaçıkacağınızı tam öğrenme
fırsatı bulamamış olabilirsiniz. Diğer bir neden çocukluktan gelen hassas bir noktanız bu
travmada yara almış olabilir. Özetle, olaydan önceki kişilik özelliklerinin ve deneyimlerinizin
tabi ki etkisi olabilir ancak asıl neden olay sonrasında bilinçli ya da bilinçsiz olarak
geliştirdiğiniz alışkanlıklardır. Bu alışkanlıklardan en sık görülenleri 2. bölümde anlatılmıştır.
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Askeri kökenli travma sonrası stres
bozukluğu yaşayan gazi ve malüllere
yönelik eğitim programı: 2. Bölüm
Sıkıntılarınızla şu ana kadar nasıl başaçıktığınızı anlamak
(İşe yarayan ve yaramayan yöntemler)
Daha önce problemlerinizle başa çıkabilmek için bir çok yol denediniz. Kendi kendinizi
tedavi edebilmek için bilinçli ya da bilinçsiz çeşitli adımlar attınız ve çaba gösterdiniz.
Çevrenizdeki bazı insanlar sizin hiç çabalamadığınızdan yakınmış olabilir. Bu yüzden
kendinizi bu konuda suçlanıyor gibi düşündüğünüz bile olmuş olabilir. Aslına bakarsanız siz
farkında olarak ya da olmayarak çabaladınız. Ya da en azından daha kötü hissetmemek, nefes
almak için bazı şeyler denediniz. Sıkıntılarınızla başaçıkma yöntemleriniz de yeterince işe
yaramadığı için umutsuz hissetmeye başladınız.
Sonraki bölümler tamamen çözüme yöneliktir. Bu eğitim notlarından öğreneceğiniz
yöntemlerle sıkıntılarınızla daha etkili bir şekilde başa çıkmaya başlayabilirsiniz. Bu
yöntemleri öğrenmeden önce şu ana kadar uyguladığınız yöntemlere göz atmak çok faydalı
olacaktır. Böylece eğer aynı işe yaramayan yolları tekrar kullanmaya başlarsanız kendinizi
durdurabilir ve daha bilinçli bir şekilde, etkinliği kanıtlanmış bir yolu kullanmaya
başlayabilirsiniz. ‘Aynı şeyleri deneyerek farklı sonuçlar alamazsınız. Farklı bir şey
denerseniz farklı bir sonuç alırsınız’
Aşağıda sıkıntılarınızla başaçıkmak, kendinizi iyileştirmek veya sıkıntılarınızı hafifletmek
için kullandığınız bazı yöntemleri göreceksiniz.
Düşünmemeye çalışmak: Bir önceki notlarda bu konuya değinilmişti. Bunu sıklıkla yapıyor
olabilirsiniz. Eski yaşadığınız olaylar aklınıza geldiğinde ya da başınıza kötü bir şey
gelecekmiş gibi düşündüğünüzde hemen bu düşünceleri kovmaya çalışmanız aslında o
düşünceleri daha çok düşünmenize neden olur. Tabi ki olumsuz ve kötü hissettiren düşünceler
geldiğinde ilk akla gelen yol bunları uzaklaştırmaktır. Düşünmemeye çalışarak başaçıkmaya
çalışmanızın altında iyi bir niyet vardır. Büyük ihtimalle olayı artık geride bırakıp önünüze
bakmayı istiyorsunuz. Ekşi limon örneğini hatırlayın. Limonu düşünmemeye çalışmanız,
bunun için kendinizi zorlamanız tam tersi etkiye neden olur. Düşünmemeye çalıştığınız süre
içinde limonu düşünmeye devam edersiniz.
Yalnız kalmak: Dışarıda yaşadığınız öfke problemleri, tedirginlik hissi ya da insanların sizi
sizin beklediğiniz ölçüde anlamadıklarından yakındığınız için yalnız kalmak size daha rahat
gelmektedir. Bu şekilde enerji harcamanıza neden olacak şeylerden kendinizi uzaklaştırmaya
çalışıyorsunuz. Aslında bunu her insan zaman zaman yapar. Yalnız kalıp kendini dinlemek,
dinlenmek ister. Siz de kendinizi diğer insanlardan uzaklaştırabilme, kendi kabuğunuza
çekilebilme konusunda oldukça iyisiniz. Normalde ihtiyacı olduğu halde ayıp olur
düşüncesiyle diğer insanlara gerektiğinde hayır diyemeyen ve kendisini uzaklaştıramayan bir
çok insan vardır. Bunun yanında bu becerinizi sık ve uzun süre kullanıyor olabilirsiniz. Eğer
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uzun süre yalnız vakit geçirirseniz insanlarla kuracağınız ilişkilerden elde edebileceğiniz
ihtiyaçlarınızı karşılamamış olursunuz. Sohbet etme, onaylanma, takdir edilme, anlaşılma,
birlikte vakit geçirme gibi ihtiyaçlarınızı ertelemiş olursunuz. Sürekli kendinizle vakit
geçirmeniz kendinizden sıkılmanıza neden olabilir. Düşünün ki bir arkadaşınızla 24 saat,
haftalarca birlikte vakit geçiriyor, sürekli aynı şeyleri konuşuyorsunuz. Hatta
konuşmalarınızda genelde sıkıntı yaşadığınız konular hakkında oluyor. Sıkılmaya başlarsınız
değil mi? Ayrıca uzun süre yalnız kalınca yapacak en önemli aktiviteniz oturup düşünmek
olur ki bu da problemlerinizin artmasına neden olur.
Oturup düşünmek: Yalnız başına vakit geçirirken ya da diğer insanlarla birlikteyken bile
oturup düşündüğünüz, eski olayları tekrar hatırladığınız, dış dünya yerine daha çok iç
dünyanıza odaklandığınız birçok zaman oluyor. İnsanın iç dünyasına odaklanması, geçmiş
olayların hesabını tutması ve kendine çeşitli dersler çıkarması güzel bir alışkanlıktır ve aslında
birçok insanın sahip olmadığı bir yetenektir de bu. Bu yeteneği geliştirmemiş birçok insanın
kendi iç dünyalarına da gereken özeni gösterip düşünmeleri, hayatlarını ve yaşadıklarını
sorgulamaları olgunlaşmaları açısından bir gerekliliktir. Ancak bu yetenek fazla iyi olursa ve
sık sık kullanılırsa tam tersi etkiyi gösterir. ‘Azı karar fazlası zarar’ burada da geçerlidir.
Özellikle yaşamınızın sadece negatif, olumsuz ve acı taraflarına odaklanarak oturup
düşünüyorsanız problemlerinizin devamına katkıda bulunuyorsunuz demektir. Yaşadığınız
olayla ilgili suçluluk düşüncelerinizin olması, geçmişte verdiğiniz kararları ve yaptığınız
davranışları sürekli sorgulamanız, içinde bulunduğunuz durumla ilgili umutsuzluk içine
girmeniz, sürekli sorunlarınızı ve düzelemeyeceklerini düşünmeniz, kendinizi şiddetli bir
şekilde eleştirmeniz, aşağılamanız vb. düşünce alışkanlıkları (otomatik düşünceler) aslında
problemlerinizin devam etmesinde çok büyük bir paya sahiptir.
Genelde olumsuz şeylere odaklanmak: Yaşamda ters giden şeylere, aksiliklere, sorunlara,
güçsüz yönlerinize, kendinizin ya da diğer insanların eksikliklerine, kendi problemlerinize
odaklanmak büyük olasılıkla sıklıkla yaptığınız bir şeydir. Diğer başaçıkma yolları gibi bunun
da olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Olumlu yönlerine baktığımızda eksikliklere odaklanıp
farkında olmak onları düzeltme fırsatı verir. Problemlerinizi göz ardı etmeyip, aklınızın bir
köşesinde tutmanız onları çözmek için size fırsat sunar. Olumsuzluklara odaklanarak daha
başka olumsuzluklarla karşılaşmamak amacıyla önlemler almak için adım atma konusunda
daha güçlü hissedebilirsiniz. Tabi ki bu olumlu yönleri genelde sadece olumsuz şeylere
odaklanarak değil ‘bazen’ odaklanarak elde etmeniz daha olasıdır. Yani uzun süredir genelde
negatif olumsuz şeylere odaklanmanın, problemlerinizi sürekli gözünüzün önünde tutmanın,
bazı kişilere sürekli kin duymaya zaman harcamanızın ve özellikle zamanınızın çoğunda
odaklanmanızın dezavantajı ise problemlerinizin devam etmesine neden olmasıdır. Sadece
olumsuz şeyleri görmek moralinizin, motivasyonunuzun düşmesine neden olur. Umutsuzluk
içine girersiniz. Nasıl ki bir resimde birçok renk varsa sizinde o resme baktığınızda tüm
renklere odaklanabilmeniz gerekir, sadece siyah ve gri renklere değil. Aksi takdirde
gördüğünüz resim gerçek resim değildir. Sizin hayatınızın resminde siyah ve gri renklerin
daha fazla olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu bir açıdan doğrudur da. Ancak deneyimlerimize
göre problemleri olan kişilerin tamamı, resmindeki diğer renkleri görmekte zorlanmaktadır.
Hareketsiz yaşam: Hayatta kalma moduna, alarm moduna sıklıkla girdiğiniz için çok enerji
tüketiyorsunuz. Her an tehlikeli bir şey olabilir diye düşündüğünüz için sürekli uyanık ve
tetikte kalma amacıyla fark etmeden uykusuzluk sıkıntıları yaşıyorsunuz. Tüm bunlardan
dolayı enerjiniz azalıyor, tam olarak dinlenemiyorsunuz. Bu yüzden daha hareketsiz bir
yaşam, evde oturarak vakit geçirdiğiniz bir yaşam sizin için ideal gibi görünebilir. Bu şekilde
enerjinizi korumak gibi iyi bir niyetiniz var. Ancak hareketsiz kaldığınız sürece kendinizi dinç
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hissedemezsiniz. Ayrıca hareketli bir faaliyet yaptığınız zaman salgılanacak endorfin
hormonunun seviyesini azaltmış olursunuz. Bu hormon kendinizi daha iyi hissetmenizi,
dinlenmenizi ve uykuya dalmanızı kolaylaştırmaya yardımcı olur. Spor, yürüyüş gibi aktif bir
faaliyette bulunmanın bir avantajı da düşüncelerinizden uzaklaşıp dış dünyaya
odaklanabilmenizi de sağlamasıdır. Hareketsiz bir yaşam geçirerek bu avantajlardan kendinizi
mahrum bırakıyorsunuz.
Güvenlik önlemleri almak: Hayatta kalma-Alarm durumuna geçtiğinizde yapacağınız şey
güvenlik önlemleri almaktır (dışarı çok çıkmamak, kalabalığa karışmamaya çalışmak, sürekli
tetikte kalıp etrafı incelemek, silah taşımak vb.). Gerçek bir tehlike durumunda bu önlemleri
almanız mantıklıdır. Bu konuda bir önceki bölümde ayrıntılı bilgi verilmişti. Buradaki mesele
gerekmediği halde, ortada yüksek olasılıklı bir tehlike olmadığı halde kırmızı alarma geçip
tetikte beklemeniz, önlemler almanızdır. Bu güvenlik önlemlerini aldığınız sürece ‘ortada bir
tehlikenin olduğunu kabul etmiş olursunuz’. Dolayısıyla sivilde yaşam moduna geçmeniz
zorlaşır. Ne oluyor da yaşam modunda az alarm durumuna çok zaman geçiyorum diye
düşünüyorsanız bunun bir nedeni güvenlik önlemleri almanızdır.
Alkol kullanmak: Sizin durumunuzdaki bazı kişiler alkol kullanarak problemlerinin etkisi ile
başaçıkmaya çalışmaktadır. Uykusuzluk, can sıkıntısı, yapacak bir şey bulamama ya da
sıkıntılardan bir nebze de olsun uzaklaşma gibi amaçlarda alkol tüketmek kısa vadede işinize
yarayabilir, kendinizi biraz iyi hissedebilirsiniz. Ancak uzun vadede problemlerinizi daha da
kötüleştirecektir. Ayrıca sıkıntılarınıza bir de alkol bağımlılığı problemi eklenebilir.
Uykusuzluk için alkol kullanmak uyku kalitenizi bozar. Uykuya dalmanızı kolaylaştırsa da
sabah uyandığınızda dinlenmiş bir şekilde kalkmadığınızı fark edersiniz. Bu durumda sanki
hiç uyumamış gibi hissedersiniz. Ayrıca gün geçtikçe alkol dozunu artırmanız gerekir. Çünkü
vücudunuz alkole alıştığı için eski etkiyi göstermemeye başlar, uykuya dalabilmek için daha
çok alkol tüketmek zorunda kalırsınız. Sıkıntılarınızdan uzaklaşma amacıyla kullanmanızda
uzun vadede çok işe yaramaz, aksine alkol aldığınız zaman daha da çok sıkıntılarınıza
odaklanırsınız. Bunun yanında alkolün diğer bir olumsuz etkisi de kendinizi kontrol edebilme
yeteneğinizi baskılamasıdır. Öfke kontrolünde zaten zorluk çekiyorsanız, alkollüyken
sinirlendiğiniz bir anda kanunlarla başınız derde girecek davranışlar gösterebilirsiniz. Şiddet
gösterme eğiliminizde artar. Dolayısıyla ‘sıkıntılarınızla başa çıkmak için alkol almak’ birçok
dezavantaja sahiptir.
Kaçınmak: Kaçınmadan kasıt daha genel anlamda sadece insanlarla bir arada olmaktan
kaçınma değil, olayı hatırlatan durumlardan da kaçınmaktır. Kaçınmanın gerektiği durumlar,
olumlu faydaları vardır. Karşılaştığınız kişiler yaşadığınız olayı anlatmanızı istiyorlarsa ve
sizde hayır diyemeyip anlatıyorsanız bu duruma tekrar düşmemek için kaçınıyor olabilirsiniz.
Çünkü yaşadığınız olaylar aklınıza geldiğinde kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Benzer bir
şekilde olayı hatırlatan filmler, konuşmalar, kişiler, vb. şeylerden uzak durmaya çalışmanızda
aslında kendinizi iyi hissetme amacınızdan kaynaklanıyor. Bu sayede aslında bilinçli veya
bilinçsiz olarak, yaşadığınız olayı ya da olayları geride bırakıp hayata tutunmayı istiyorsunuz.
Şimdiki zamana, hayatın kendisine, önünüzdekilere odaklanmaya çalışmak güzel bir istektir.
Bunun yanında eğer yaşadığınız olayla ilgili olarak duygusal olarak sindiremediğiniz şeyler
varsa bunlardan kaçınmak sindirmenizi sağlamayacaktır. Bunları sindirmenin en iyi yolu sizi
anladığını düşündüğünüz kişiler ya da bir uzman ile yaşadıklarınızı paylaşmak ve hatalı
düşüncelerinizi düzeltmektir. Bu hazmetmeyi yapmadan sadece kaçınmanız problemlerinizin
devamına neden olabilir. Daha önce bahsedilen düşünmemeye çalışmakta bir çeşit
kaçınmadır.
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Kaçındığınız şeyler evlilik ilişkisi, yakın ilişkiler, arkadaşlık ilişkileri, meslek vb. olabilir.
Problemleriniz devam ediyorken bu alanlara odaklanamayacağınızı düşünüp, problemlerinizin
bu alanlara da yansıdığını görüp genelde uzak durmaya çalışıyorsunuz. Bir yere kadar bu
kaçınmada size derlenip toparlanma, yaşadığınız olayları sindirebilme için zaman ve imkan
verebilir. Ancak bunun süresi çok uzun olursa, uzun süre kaçınırsanız yakın ya da sosyal
ilişkilerden alacağınız sıcaklık, ilgi gibi ihtiyaçları karşılayamazsınız. Ayrıca çalışmaktan
uzun süre kaçınırsanız bir mesleğin vereceği başarılı olma, güçlü olma, kendine güvenme,
sorumluluklarını yerine getirme, kendine ve çevresindeki insanlara bakabilme gibi
ihtiyaçlarınızı tam karşılayamazsınız. Bu durumda bu ihtiyaçları farkında olmadan farklı
yollardan karşılamaya çalışabilirsiniz. Örneğin, güçlü hissetme, kendine güvenme ihtiyacınızı
sadece kavga ederek, her türlü duruma büyük bir tepki göstererek karşılamaya çalışıyor
olabilirsiniz.
Gündüz uyumak: Uykusuzluğun bir çok nedeni vardır. Alarm durumu nedeniyle sürekli
uyanık ve tetikte kalıyorsunuz. Uykusuzluğunuzun bir nedeni de budur. Uykusuzluk
yaşadığınız için uyku borcunuzu gündüz alıp biraz dinlenmeyi istemeniz son derece doğal bir
istek. Örneğin, öğle arası yarım saat kestirmek normalde bazı insanlar için dinlendirici de
olmaktadır. Bunun yanında gündüz uykusu gece uykusunun yerini tam tutmaz. Gece
uykusunun dinlendiriciliği daha fazladır. İstenen şey gece kaliteli ve uzun bir uyku
uyuyabilmektir. Gündüz uyumanız gece uykunuzu doğrudan etkiler, uyku alışkanlıklarınızı
değiştirir. Günlük ortalama 7-8 saatlik uyku gereksiniminin 2-3 saatini gündüz alırsanız
geceye 4-5 saat kalır. Bu durum da gece yatağınızda uzun süre uyanık kalabilirsiniz.
Birçok kere uğraşı edinmeye çalışmak: Bir işle uğraşmak, hobi edinmek dikkatinizi dış
dünyaya odaklamanızı sağlaması açısından tedaviniz için çok faydalı olabilir. Travmatik bir
olay sonrasında iyileşme sürecinde bu başaçıkma yöntemini deneyip daha iyi hissedebilmiş
bir çok kişi vardır. Saz, keman vb. müzik aletlerini çalmayı öğrenmek, spora gitmek, resim
yapmayı öğrenmek, müzik korosuna katılmak, halk oyunları öğrenmek, bahçe işleriyle
uğraşmak, belediyenin ya da özel kuruluşların hobi kurslarına katılmak gibi birçok faaliyet
imkanı vardır.. Bu faaliyetlere katılmak güzeldir ancak belirli bir süre devam ettirmeyi
gerektirir. İlk başta öğrenme evresi vardır ve sabırlı olmak çok önemlidir. Örneğin, bir müzik
aleti çalmayı öğrenmek istemişseniz 1-2 ay yapıp ben yapamıyorum diye düşünüp bırakmanız
doğru değildir. Çünkü normalde ‘biraz çalabiliyorum’ diyebilmeniz için birkaç ay geçmesi ve
sizin pratik yapmanız gerekir. Dolayısıyla bir uğraşı edinmeniz tedaviniz açısından çok
faydalıdır. Tabiî ki hemen pes etmeyip ilerlemek için kendinize zaman verdiğiniz sürece.
Çünkü aksi takdirde ‘bak bunu da yapamadım, elimde olan hiçbir şey yok’ gibi düşünmeye
başlayıp moraliniz ve umudunuz azalabilir.
Sıklıkla tartışmak, kavga etmek: Bir haksızlık, engellenme durumunda ya da kendi
kurallarınıza-düşüncelerinize göre insanlar hareket etmediğinde sinirlenirsiniz. Bu normal bir
şeydir. Sinirlendiğiniz zaman vücudunuz enerji üretir ve bu enerjiyi hakkınızı aramakta
kullanabilirsiniz. Önemli olan yerine göre, uygun yollarla hakkınızı aramak, gerektiği zaman
orantılı güç kullanmaktır. Muhtemelen yaşadığınız travmatik olaydan önce bu tür bir öfke
problemi, sık sık kavga etme gibi sıkıntılar yaşamıyordunuz. Daha önce kafanıza
takmayacağınız, size önemsiz görünen şeyleri, kontrol imkanınızın olmadığı şeyleri birçok
kere görmezden gelebiliyordunuz. Ya da gerektiğinde uygun yollarla hakkınızı arıyor, büyük
bir şiddet göstermeden içinize sinen şekilde uygun cevabı verebiliyordunuz. Eğer olaydan
sonra öfke problemi yaşamaya başladıysanız kendinizi kontrol etmekte zorlandığınız
durumlar olabilir. Bazı kişiler bu durumda kendilerini zor da olsa tutmak yerine kavga etmeyi,
şiddet göstermeyi tercih etmektedir. Eğer siz de bu yolu seçiyorsanız sizin de bileceğiniz gibi
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kısa vade de rahatlama hissettiğiniz olabilir. İçinizde biriken alarm durumu enerjisini
boşaltmışsınızdır. Ancak kavga sonrasında başka sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Başınız
kanunlarla derde girebilir. Kavga sonrasında aklınıza geldikçe kin duymaya, moralinizi
bozmaya devam edebilirsiniz. Ayrıca eğer sık sık tartışıyor, kendinizi tutmakta
zorlanıyorsanız yakın çevrenizdeki insanlarla da problemler yaşarsınız. Eşinize ya da ailenize
şiddet gösterebilirsiniz. Arkadaşlık kurmakta zorlanabilirisiniz. İnsanlarla yakın ilişkiler
kurmak size zor gelir. Burada uzun süre kalmanız insanlara yabancılaşmanıza, alarm
durumunda kaldıkça diğer insanları size ya da başkalarına zarar verebilecek birer düşmanterörist gibi görmeye başlayabilirsiniz. Yaşam moduna geçtiğinizde sonrasında pişmanlık
duyabilirsiniz. Kavga etmeden hakkınızı güçlü bir şekilde aramanın daha önce bilmediğiniz
yöntemleri vardır. Bu yöntemler için notları okumaya devam edebilirsiniz.
Hayal kurmamak: Aslında siz sık sık gelecekle ilgili hayal kuruyorsunuz. Ancak kurduğunuz
hayaller gelecekte başınıza gelebilecek kötü şeyler ve felaket senaryoları doğrultusunda
oluyor. Problemlerinizin halen devam etmesi, bu bölümde aktarılan başaçıkma yöntemlerinizi
uygulamanız ve sonuç olarakta bu yöntemlerinizin sizin iyileşmenizi sağlayamaması umutsuz
hissetmenize neden oluyor. O zaman da gelecekte düzelmeyeceğinize yönelik hayaller
kuruyor olabilirsiniz. Hatta bazen bu gidişle ciddi psikolojik rahatsızlıklar yaşayabileceğinizi
’delireceğinizi’ zaman zaman hayal ettiğiniz bile olmuş olabilir. Gelecek tehlike ya da
iyileşmemeye yönelik hayallerin yanı sıra umutsuzlukla birlikte hayal etmemeyi seçtiğiniz de
olabilir. Problemlerinizin düzelmeyeceğini düşündüğünüz için bu gidişle sağlıklı bir evlilik, iş
vb. hayallerinizin gerçekleşmeyeceğini baştan kabul ediyor olabilirsiniz. Düzelmeyeceğinizi
düşünüyorsanız, umutsuzluk içindeyseniz normal bir yaşam sürdüğünüz bir geleceği hayal
etmekte size acı verebiliyor. ‘Olmayacak duaya amin dememek’ gibi bir düşünceyle bu sefer
bu tür hayaller içine girmiyorsunuz. Dikkat ederseniz diğer tüm başaçıkma yöntemleri gibi bu
başaçıkma yöntemi de yani olumlu gelecek hayali kurmamakta aslında iyi bir niyete hizmet
ediyor. Yani moralinizi bozmamak amacı. Peki sizce bu amacınız gerçekleşiyor mu? Genelde
olumsuz şeylere odaklanma alışkanlığınız ile birlikte hayal etmediğiniz zaman yaşamınız
sadece problemlerden ibaretmiş gibi görünmekte ve hep böyle kalmaya da devam edecekmiş
gibi düşünmenize neden olmaktadır. Halbuki eğer varsa ilaç tedavinize devam ettiğiniz ve
daha önemlisi bu notlarda aktarılan şeyleri hayatınıza uygulamaya çalıştığınız sürece,
iyileşmemeniz için hiçbir engel yoktur. Bu noktada hayal kurmanın size vereceği
motivasyondan ve enerjiden kendinizi mahrum bırakmanız iyileşmeniz açısından bir
dezavantajdır. Bu noktada şimdilik olumlu bir geleceği hayal etmek size çok uzak görünüyor
olabilir. Bu durumda en azından geleceği olumsuz olarak hayal etmemenizi tavsiye ederiz.
SONUÇ OLARAK…
Tedirginlik, sinirlilik ve depresyon gibi problemlerinizle başaçıkmak, kendinizi iyileştirmek
ya da en azından moralinizi bozmamak ve biraz daha iyi hissetmek için birçok şey
yapıyorsunuz. Bunların bazılarını bilinçli olarak, farkında olarak yapıyorsunuz. Bazılarını da
farkında olmadan… Dikkat ettiyseniz bu başaçıkma yöntemlerinizin hepsinin de arkasında
olumlu niyetler var. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak size iyi gelebileceğini düşündüğünüz ya
da en azından keyfinizin kaçmamasını sağlayacağını düşündüğünüz şekilde hareket
ediyorsunuz, başaçıkmaya çalışıyorsunuz. Ancak sizinde gördüğünüz gibi bu iyi niyetinizle
sık sık kullandığınız yöntemleriniz uzun vadede problemlerinizin devam etmesine katkıda
bulunuyor. ‘Zaman her şeyin ilacıdır’ sözünün size pek uymamasının temel nedeni de budur.
Yani birçok defa farkında olmadan problemlerinizin devam etmesine neden olacak çeşitli
yöntemler uyguluyorsunuz. Bu yöntemlerin bazılarına bu bölümde değinildi. Burada
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değinilmeyen başka başaçıkma yöntemleriniz de olabilir. Bunları fark etmeniz problemlerinizi
farkında olmadan devam ettirmenizi engelleyebilmenizin ilk adımıdır. 3. bölümden itibaren
daha farklı ne tür başaçıkma yöntemleri kullanabileceğinizi öğreneceksiniz. Bu yeni
başaçıkma yöntemlerinin işe yaradığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
Eski yöntemleri öğrenmeniz ve alışkanlık haline getirmeniz belli bir zaman içinde oldu.
Zamanla bu yöntemlerde oldukça ilerlediniz. Bu yöntemleri uygulama konusunda çok
deneyimlisiniz. Dolayısıyla bunların yerine yenilerini koymak tahmin edeceğiniz gibi çaba ve
enerji harcamanızı gerektirecektir. Bu yöntemleri öğrenip uygulama seçimi sizin
ellerinizdedir. Eski yöntemleri kullanmanızın gerekeceği yerler yine olacaktır. Daha önce de
değinildiği gibi sahip olduğunuz yöntemleri zaten normalde herkes zaman zaman
kullanır. Örneğin, yalnız kalmak vb. Ama sadece ‘zaman zaman’. Önemli olan duruma uygun,
sizin işinize yarayan ve uzun vadede huzurunuzu bozmayacak, ihtiyaçlarınızı karşılamanızı
kolaylaştıracak yöntemleri yerinde ve zamanında uygulamaktır. Size tavsiyemiz bu yeni
yöntemleri de öğrenerek alet çantanızdaki aletlerin sayısını artırmanızdır. O zaman her zaman
ve her durumda sadece çekiç ya da pense kullanmamış olursunuz.
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Askeri kökenli travma sonrası stres
bozukluğu yaşayan gazi ve malüllere
yönelik eğitim programı: 3. Bölüm
Sıkıntılarınızla başaçıkmada etkili yöntemler-1
(Davranış alışkanlıkları ile ilgili teknikler)
Önceki bölümlerden hatırlayacağınız gibi, sıkıntılarınızın devam etmesinin en önemli
nedenlerinden birinin, hayatta kalma ve alarm modunda uzun süre vakit geçirmenizden
kaynaklandığına değinilmişti. Olayı yaşadıktan sonra zamanınızın çoğunu alarm modunda
geçirerek tetikte bir şekilde bekleyiş içinde geçiriyorsunuz. Bu alarm modundan uzaklaşıp
normal yaşam moduna geçmenin en önemli amacımız olduğundan bahsetmiştik. İşte bu
bölümde edineceğiniz bilgilerle yaşam moduna geçmenizi kolaylaştıracak bazı davranış
alışkanlıkları edinmeniz amaçlanmaktadır. Burada bahsedilen alışkanlıkların edinilmesi tabi
ki zaman ve çaba gerektirmektedir. Bu yüzden sabırlı bir şekilde uygulamanız çok önemlidir.
İlk başlarda yapamasanız da moraliniz bozulmasın. Size sıkıntı veren alışkanlıklarınızı uzun
süredir devam ettirdiğinizden dolayı değiştirmeniz elbette zaman alacaktır. Eğer bu konularda
uzmanlığı olan bir psikiyatrist ya da psikologla görüşme imkanınız varsa bunu mutlaka
değerlendirmenizi öneririz. Öğrendiklerinizi bir uzman denetiminde uygulamanız daha kolay
olabilir.
Davranışsal olarak uygulayabileceğiniz ve işinize yarayabilecek yöntemler aşağıdaki gibidir:
1.
2.
3.
4.

Şimdiki zamanın ayrıntılarına odaklanmak
Gevşeme egzersizi yapmak
Sürekli tetikte olmamak ve aşırı güvenlik önlemleri almamak
Hareketlenmek

Tehlike algısı →Hazırlık (Bedensel enerji artırımı) →Mücadele etme, Geri Çekilme (ve bazı
durumlarda donma)

1. ŞİMDİKİ ZAMANA ODAKLANMAK
Yukarıdaki özet şemadan hatırlayacağınız gibi ortamda bir tehlike algıladığınızda hazırlık ve
diğer aşamalara doğru ilerlersiniz. Sizin durumunuzda ortada tehlike yokken bile sadece
düşüncelerle farkında ya da farkında olmadan tehlike varmış gibi hissedebiliyorsunuz. O
zaman da tehlikeye yönelik hazırlanıyor, tetikte kalıyor ve önlemler alıyorsunuz. Hayatta
kalma-Alarm moduna hızlı bir şekilde geçmenizde bu tehlike düşüncelerinin büyük önemi
vardır. O zaman yapılması gereken yılanın başını ezmek yani daha başından bu alarm moduna
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girmenizi önlemektir. Bunun içinde tehlike algısına neden olacak şekilde geçmişe veya
geleceğe takılmadan şu andaki gerçek yaşam moduna odaklanmak faydalıdır. Yani yaşam
moduna geçseniz neler görecekseniz sadece onlara odaklanmak gerekir. Şimdiki zamanda
somut olarak neler görüyorsanız onlara odaklanın. Bir tehlike gelecek diye tam bir tetikte
kalma hali değil. Aşağıdaki egzersizle bu odaklanma becerinizi geliştirebilirsiniz.

Odaklanma Egzersizi: ŞİMDİ VE BURADA KALMAK








Kendinize nerede olduğunuzu hatırlatın: Kendi kendinize nerede olduğunu
zihninizden veya sesli olarak hatırlatın. Örneğin, ‘Bugün günlerden 25 Ekim pazartesi
2010 ve ben evimin solunundayım’. Travmatik olay aklınıza gelirse kendinize o
travmatik ortamda olmadığınızı hatırlatın: ‘Şu anda güvendeyim. O ortamda değilim’
Etrafınıza dikkat kesilin: Etrafınıza bakın ve ne gördüğünüzü tarif edin (Karşımda
sarı bir masa var. Üzerinde bir peçetelik var. Duvarlar beyaz renkte. Televizyonun
üzerinde bir anten var, dışarıda ağaçlar görüyorum…). Eğer bir odadaysanız odanın
özelliklerini tarif edin. Olabildiğince çok ayrıntıya dikkat etmeye çalışın. Örneğin,
duvarların rengi, etrafınızdaki eşyaların rengi, şekli, dekoratif öğeler, ışıklandırma vb.
Bu egzersizi biraz daha iyi hissedene kadar gerekirse 15-20 dk. devam ettirin.
Vücudunuza odaklanın: Örneğin, eğer bir sandalyede oturuyorsanız sandalyenin
nasıl hissettirdiğini, sert ya da yumuşak olup olmadığına dikkat edin. Sandalyenin
bacaklarınızdaki baskısını hissedin. Dikkatinizi geriye yaslandığınızda hissettiklerinize
verin. Eğer sandalye kolçaklıysa kollarınızdaki hisleri fark edin. Ayaklarınızın yere
olan baskısını hissedin ve parmaklarınızı oynatın. Nefes alıp vermenize odaklanın,
havanın ciğerlerinize dolduğunu ve dışarı çıktığını hissedin. Eğer ayağa kalkmaya
karar verirseniz kaslarınızdaki gerilimi hissedin. Bir bardak su için ve boğazınızdan
midenize doğru ilerleyişini hissedin.
Acele etmeyin ve hislerinizle savaşmayın: Travmatik anıları ve boşluk duygusunu
yok etmek için acele etmeyin. Onların size zarar vermeyeceğini ve güvende
olduğunuzu kendinize hatırlatın. Bu egzersizi yapıp hislerinizin uzaklaşması için
kendinize zaman verin. Acele etmek ve hislerinizle savaşmak sizi daha stresli sıkıntılı
yapar.

Odaklama egzersizini şu durumlarda kullanmanız faydalıdır:







Kendinizi aşırı tedirgin hissettiğinizde,
Başınıza kötü şeyler gelecekmiş gibi hissettiğinizde,
Sıkıntılarınız çok artıyor ve ortamdan kopuyor gibi hissetmeye başladığınızda,
Sinirlerinizin artmaya başladığını fark ettiğinizde,
Yatakta uykuya dalmaya çalışırken tedirgin hissettiğinizde ya da eski olaylar aklınıza
geldiğinde
Gece bir kabus sonrası uyandığınızda ve yoğun bir rahatsızlık hissettiğinizde

Daha önce de belirtildiği gibi bu sizin için yeni bir alışkanlıktır. Dolayısıyla ilk başlarda tam
yapamasanız ya da işe yaramadığını düşünseniz de yine de uygulamaya devam etmeniz bu
alışkanlığın iyice oturmasını, gittikçe daha başarılı olmanızı ve sıkıntılarınızı daha iyi kontrol
edebilmenizi sağlayacaktır.
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2. GEVŞEME EGZERSİZİ YAPMAK
Tehlike algısından sonra bedeninizin yüksek enerji üreterek hazırlık yaptığını konuşmuştuk.
Yaşam modunda iken bu kadar yüksek enerjiye ihtiyaç olmadığından dolayı sizin sürekli
yüksek enerji üretmeniz bir süre sonra yıpranmanıza neden olur. Yüksek enerji ürettiğiniz
sürece alarm modundasınız anlamına gelir. Bu yüzden ürettiğiniz bu enerjiyi bir noktadan
sonra boşaltma ihtiyacı nedeniyle öfke patlamaları yaşama riskinizde artmaktadır. İşte bu
noktada gevşeme egzersizleri yapıp biraz sakinleşmeniz sizin yaşam moduna tekrar
geçmenize ve gereksiz yre alarm durumuna geçmemenize yardımcı olabilir. Çünkü bu
durumda beyniniz farkında olmadan şunu düşünecektir:’ Vücudum şu anda eskisine göre daha
gevşedi ve sakinleşti. Demek ki ortada büyük bir tehlike yok. Sıkıntıya girmemin, hayatta
kalma modunu devreye sokmamın anlamı yok’.
Aşağıda gevşeme egzersizini nasıl kullanabileceğinizin ipuçları vardır. Bunların dışında
birçok gevşeme yöntemi bulunmaktadır. Başka yöntemlerde kullanabilirsiniz. Önemli olan
vücudunuzdaki aşırı gerginliği azaltabilmektir.
Burada psikoterapi çalışmalarımızda sıklıkla kullandığımız ve etkili olduğunu gördüğümüz iki
tane gevşeme yöntemine yer verilmiştir.
1. Nefes egzersizi
2. Kasları gevşetme egzersizi

1. NEFES EGZERSİZİ
Derin ve kaliteli bir şekilde nefes almak gevşeticidir ve şimdiki ana odaklanmanızı
kolaylaştırır. Bunun için karnınızdan derin nefes alın (2 saniye), karnınızı şişirin, nefesinizi
tutun (1 saniye), nefesinizi bırakın (3 saniye). Bunu birkaç kere tekrar edin. Gün içinde de
normal nefes alıp verme ritminizi karın nefesiyle ve derin bir şekilde almaya özen
göstermeniz tavsiye edilir.
2. KASLARI GEVŞETME EGZERSİZİ
Rahat ve sessiz bir yerde yapmanız daha kolay olur. Bu egzersiz sırasıyla her bir kasınızı önce
kasıp sonra da gevşetme ve aralarda derin nefes alma şeklinde uygulanır.. Örneğin kollarınızı
2-3 sn. kasın ve sonra birden bırakarak gevşemesini hissedin. Derin bir nefes alın ve diğer
kaslara doğru ilerleyen. Şu sırayı izleyebilirsiniz: Eller, nefes, kollar, nefes, omuz, nefes,
gögüs bölgesi, nefes, karın, nefes, kalça, nefes, bacak, nefes, ayak, nefes, yüz, nefes. Tüm
vücudu bitirdikten sonra hala gevşemeyi bekleyen noktalar varsa sadece o bölgeyi
gevşetmeye geçebilirsiniz. Egzersizin toplam süresi ortalama 10-15dk. dır. Bu egzersizi
yaparken kendinizi huzurlu hissettiğiniz bir yeri gözünüzde canlandırabilirsiniz. Bu hayali ya
da bildiğiniz bir yer olabilir (deniz kenarı, çayırlık bir alan, tatile gittiğiniz bir yer vb.).
Olabildiğince net bir şekilde canlandırmaya çalışın ve ardından egzersize geçin.
Gevşeme egzersizi olarak meditasyon, yoga gibi yöntemlerde kullanılabilir. Eğer bu
yöntemleri biliyorsanız bunları da uygulayabilirsiniz.
Gevşeme egzersizlerini sadece sıkıntılı hissettiğiniz zaman uygulamayın. Yorgun
olduğunuzda, eve geldiğinizde birkaç dakikalığına uygulayabilirsiniz. 5dk. bile uygulamanız
faydalıdır. Zamanla gevşeme hızınızda artacaktır. Aynen bisiklete binmeyi, araba kullanmayı
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öğrenmek gibi pratik yaptıkça bu beceriniz gelişecektir. Bu egzersizde ustalaştıkça araba
kullanmayı öğrenen birisinin ustalaştıkça yoğun trafikte araba kullanmasının kolaylaşması
gibi bir durum içine gireceksiniz. Gevşeme teknikleri alarm durumuyla başaçıkmada çok
önem verdiğimiz bir araçtır. Lütfen bu egzersizleri bir alışkanlık haline getirerek uygulamaya
özen gösterin.

3. SÜREKLİ TETİKTE OLMAMAK ve AŞIRI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALMAMAK
Alarm durumuna geçtiğinizde tetikte olma ve güvenlik önlemleri alma ihtiyacı
duyacaksınızdır. Gerekli olmayan alarm durumlarında ise bu önlemleri almak daha öncede
konuşulduğu gibi sıkıntılarınızın devam etmesine neden olmaktadır. Hatırlarsanız sürekli
güvenlik önlemleri alma başaçıkma yönteminizin, sıkıntılarınızın üzerindeki etkilerini 2.
bölümde tartışmıştık. Alarm durumunu devam ettirmemek, bu duruma daha fazla girmemek
için odaklanma egzersizini konuştuk. Odaklanma egzersizinin yanında sürekli tetikte
olmamak ve aşırı güvenlik önlemleri almamakta çok önemlidir. Siz bir yandan çevrenize
odaklanmaya çalışırken bir yandan da sürekli kapıyı kolluyor, bir şey olacakmış gibi de
çevreye bakıyorsanız o zaman odaklanma egzersizinin etkisi azalır. Uygunsuz güvenlik
önlemlerini azaltmaya başlamanız alarm durumundan çıkmanızı hızlandıracaktır. Güvenlik
önlemlerinizi azaltmak için önce bunları listeleyin. Örneğin, şu tür bir listenin olduğunu
düşünelim:
o
o
o
o
o
o
o

Yatak odasına girince hemen ışığı açıp önce kapı kenarından odayı taramak
Eve girer girmez kapıyı kilitlemek
Yanınızda kendiniz koruyabileceğiniz silah, bıçak taşımak
Toprağa basmamak
Yolda yürürken 1dk. da bir arkanıza bakmak
Yastığınızın altına silah koymak
Bir lokantaya ya da benzer bir yere girdiğinizde tüm insanların yüzlerini inceleyip
terörist olup olmayabileceğini incelemek

Bu güvenlik önlemleri listenizi hazırladıktan sonra, bırakmanın kolay olduğu önlemlerden zor
olduğu önlemlere doğru bir sıralama yapın. Yukarıdaki örnek üzerinden gidersek:
o
o
o
o
o
o
o

Yatak odasına girince hemen ışığı açıp önce kapı kenarından odayı taramak
Eve girer girmez kapıyı kilitlemek
Toprağa basmamak
Bir lokantaya ya da benzer bir yere girdiğinizde tüm insanların yüzlerini inceleyip
terörist olup olmayabileceğini incelemek
Yanınızda kendiniz koruyabileceğiniz silah, bıçak taşımak
Yastığınızın altına silah koymak
Yolda yürürken 1dk. da bir arkanıza bakmak

Örneğin, yukarıdaki listeye göre diğerlerine göre en kolay bırakılabilecek güvenlik önlemi
olarak yatak odasına girince hemen ışığı açıp önce kapı kenarından odayı taramak seçilmiş.
En zoru da yolda yürürken sürekli arkaya bakmak. Siz kendi listenizi yaparken bu sıralamayı
kendi rahatsızlık duygunuza göre yapabilir, gerektiğinde sırayı de değiştirebilirsiniz. Listeyi
belirledikten sonra yapılacak şey kolaydan zora doğru bu davranışları azaltmaya başlamak.
Yukarıdaki örnekte ilk görev yatak odasına girince hemen telaşla ışığı açıp odaya göz
gezdirmemek olacaktır. Bunun yerine ışık açılıp, hazırlandıktan sonra direkt yatağa yatılır.
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Bunu yaparken çekilen zorluklar şimdiki zamana odaklanma ve gevşeme egzersizleriyle
azaltılmaya çalışılır. Bu şekilde listenizin sonlarına doğru ilerleyerek işe gereksiz güvenli
önlemlerinizi azaltabilirsiniz. Kendinizi çok zorlamamanız ama çokta kolay ilerlememeniz
çok önemlidir. Bunları bırakmanız kolay olmayacak ama bıraktığınız oranda tedirginlik ve
alarm durumunuz uzun vadede azalmaya başlayacaktır.

4. HAREKETLENMEK
İnsanların yaptıkları ve kendilerini oldukça yordukları bir faaliyet vardır. Bu faaliyet canınızın
oldukça sıkılmasına, kendinizi işe yaramaz hissetmenize, bunalmanıza hatta eğer bu faaliyetin
bağımlısı, tiryakisiyseniz uzun vadede depresyona girmenize neden olur. Aslında bu faaliyeti
sürdürmek oldukça zordur, enerji harcatır ancak yine de yapılır. Üstelik bu faaliyeti
birçoğunuzda yapıyor. Peki nedir bu faaliyet? ‘Aktif hiçbir şey yapmadan oturmaktır’. Uzun
süre bir şey yapmadan oturmak insan doğasına aykırıdır. Mutlaka farklı şeyler yapmak ve
deneyimlemek bir ihtiyaçtır. Bunu yapmadığınızda bunaltı gelir çünkü hiçbir şey yapmadan
oturduğunuzda tek yaptığınız düşünmek olacaktır. Geçmişi, yaşadığınız olayları sürekli
düşünmek acı ve öfkeye, geleceği sürekli düşünmekte sıkıntı, endişe ve tedirginliğe yol
açarak sıkıntılarınızın artmasına neden olmaktadır. Hiçbir şey yapamamanızın, evde bir
faaliyette bulunmadan oturup düşünmenizin tabi ki olumlu yanları da vardır. Ancak uzun
vadede sürekli yapmanız durumunda sıkıntılarınızın artmasına, izole bir şekilde yaşamanıza
neden olur.
Hareketlenmek için en ideal yol spor egzersizleri yapmaktır. Yürüyüş, koşu, spor salonunda
ağırlık kaldırma, futbol oynama vb. faaliyetler sizin enerji depolamanıza, iyi hissetmenizi
sağlayabilecek endorfin hormonunun artmasına neden olur. Ayrıca daha uzun süre uyumanıza
da katkısı olabilir.
Spor dışında hobi faaliyetleri ya da dikkatinizi dış dünyaya verebileceğiniz herhangi bir
faaliyet sizin kendinizi biraz daha iyi hissetmenizde yardımcı olarak yaşam modunda daha
uzun süre kalmanızı sağlayabilir. Bu faaliyetlerin ne olduğunu bulmak için çevrenizdeki
imkanlarınızı gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

Küçük adımlar prensibi:
Yapmak istediğiniz, amaçladığınız şeyi yaparken bunun kolay olması, zorlanmamanız için
küçük adımlara bölmeniz çok faydalıdır. Örneğin, eğer kendinizi çok güçsüz ve isteksiz
olarak görüyorsanız 1 saatlik bir yürüyüş planı gözünüzü korkutacak ve sonuç olarak
yürüyüşe hiç başlamamanıza neden olacaktır. Bu durumda da hedefinize ulaşamadığınız için
kendinize güveniniz azalıp moraliniz bozulabilir, umutsuzluğa kapılabilirsiniz. O yüzden hem
hareketlenme ile ilgili yöntemlerde hem de diğer tüm bölümlerden öğrendiğiniz ve
öğreneceğiniz egzersiz ve yöntemleri yapabildiğiniz küçük adımlara bölmeniz
gerekebilir. Yukarıdaki örneğe dönersek başlangıçtaki bir saatlik yürüme hedefinizi yarım
saate indirebilirsiniz. Yarım saat yürümeyi de zor bir faaliyet olarak düşünüyorsanız 15 dk.ya
indirin. Eğer yerinizden kalkmanız bile size çok zor geliyorsa yürüyüş hedefinizi evin içinde
sadece 5 dk. gezinmeye bile indirebilirsiniz! Bu 5 dk. gezinmeyi tamamlayınca tekrar yerinize
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dönebilirsiniz. Önemli olan ilk adımı atmaktır. ‘Bin adımlık yol bir adımla başlar’. O bir
adımı attığınızda adımlarınızın hızlandığını görebilirsiniz.

SIK SORULAN SORULAR
Sıkıntılarım arttığında şimdiki zamana odaklanmaya çalıştım ama başarısız oldum. Bu
tekniğin bende işe yaramaması gibi bir durum olabilir mi?
Başarısız olmanızın çeşitli nedenleri olabilir. Örneğin, 5 dk. gibi kısa bir süre egzersizi
uyguladıysanız, çevrenizdeki ayrıntılara çok fazla odaklanmadıysanız egzersiz işe
yaramayabilir. Sıkıntılarınız biraz daha hafifleyene kadar kararlı bir şekilde uygulamalısınız.
Daha öncede değinildiği gibi bu egzersizde ustalaşmanız için zaman gerekecektir. Bu teknik
sıkıntılarınızla başaçıkmanızda sadece bir yöntemdir. Diğer yöntemleri de uygulamaya
çalışmanız faydalı olacaktır.
Gevşeme teknikleri işe yaramıyor, gevşeyemiyorum. Neden böyle oluyor?
Yukarıda yazılanlar gevşeme teknikleri içinde geçerlidir. Ne kadar çok uygularsanız o kadar
ustalaşırsınız. Araba kullanmayı yeni öğrenen birisi yoğun trafiğe hemen çıkarsa zorlanır
hatta kaza bile yapabilir değil mi? Öncelikle sakin yerlerde şöförlük becerilerinizi
geliştirmeniz gerekir. Bu yüzden çok sıkıntılı olmadığınız zamanlarda da uygulamanız, yani
şehir dışında boş arazi de araba kullanmanız- gevşeme becerinizi artırır. Böylece gerçekten
ihtiyaç duyduğunuzda da kullanabilir, kendinizi gevşetebilirsiniz.
Canım hiçbir şey yapmak istemiyor, genelde yorgun ve bitkin hissediyorum. Hareketlenme
isteğimin gelmesini bekliyorum ama gelmiyor. Ne yapacağım?
Eğer canınızın istemesini beklerseniz daha uzun süre beklersiniz. Çünkü bir şeyi yapma
isteğiniz aslında o şeyi yapmaya başladıktan sonra gelir. Önce değil! Yani:
Önce hareket → Sonra istek ve motivasyon → Sonra daha çok hareket
Hareket hareketi doğurur. Yukarıda anlatılan küçük adımlar prensibi de tamamen bu görüşe
dayalıdır. Çok küçük bir adımda olsa o adımı atarsanız gerisi gelmeye başlayabilir.
Adımlarınız küçük olduğu içinde kendinizi fazla zorlamanız gerekmez, gözünüzde büyümez.
O yüzden önce canınızın istemesini beklemeyin. Küçük bir adım atın ve bakın. Küçük
hedefler seçin ve o hedeflere ulaşınca yaptığınız şeyi bırakabilirsiniz. Tabi ki canınız devam
etmek isterse daha fazlasını da yapabilirsiniz.
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Askeri kökenli travma sonrası stres
bozukluğu yaşayan gazi ve malüllere
yönelik eğitim programı: 4. Bölüm
Sıkıntılarınızla Başaçıkmada Etkili Yöntemler-2
(Düşünce alışkanlıklarıyla ilgili teknikler)
Eğitim notlarında problemlerinizin devam etmesinin en önemli nedenlerinden birisinin alarm
durumuna sık sık, uygun olmayan ortam ve şartlarda da girmeniz olduğunu ifade etmiştik. Şu
ana kadar düşüncelerin etkilerine de vurgu yapılmış ancak ayrıntılarına girilmemişti. Bu
bölümde düşünce şeklinizin ve geliştirdiğiniz alışkanlıkların sıkıntılarınıza olan etkisini
inceleyeceğiz. Ardından da bu konuda neler yapabileceğiniz tartışılacaktır. Özellikle öfke
problemi yaşıyorsanız bu bölüme özel önem vermenizi tavsiye ederiz.
Düşüncelerin duygular üzerindeki etkisi
Uzun süre devam eden yoğun korku, üzüntü, mutluluk, öfke, umutsuzluk, yetersizlik gibi
duyguların temel nedeni aslında olayların kendisi değil, düşüncelerinizdir. Bu konuyu daha
iyi anlamanız için şu örneği düşünün. Diyelim ki Mehmet adında birisi yolda yürürken yolun
karşısında bir arkadaşını görüyor. Arkadaşı ise ona selam vermeden geçip gidiyor. Mehmet’te
‘beni bir şey yerine koymuyor, önemsemiyor, burnu havada’ diye düşünüp sinirleniyor.
Mehmet’in düşündüğü şey arkadaşının kendisini gördüğü ancak görmezlikten geldiği çünkü
çok önemsemediğidir. Aynı durumun Ali diye birisinin başına geldiğini düşünün. O da
durumu ‘beni görmedi galiba’ şeklinde yorumluyor ve olumsuz etkilenmiyor, sinirlenmiyor.
Örnekleri çoğaltırsak, Ömer ‘Beni görmüş olabilir ama galiba kafasını kurcalayan bir şey var,
dikkat ettim de yüzü de üzgünmüş gibi geldi’ diye düşünüp meraklanıyor ve akşam durumunu
öğrenmek için telefon ediyor. Ayşe ‘beni görmüş olabilir ama herhalde rahatsız etmek
istemedi, birazda çekingen birisi gibi geliyor bana zaten’ diye düşünüp yoluna devam edebilir.
Ayhan ‘görmedi beni galiba’ diye düşünüp peşinden koşuyor. Serhat ise ‘belki beni görmüştür
ama gidipte yanına bir hal hatır sormadım, belki benden bekledi, ayıp oldu şimdi’ diye
düşünüp mahcup hissediyor ve kendine kızıyor. Murat ‘beni belki görmüş ama uzaktan benim
olup olmadığımı kestiremediği için yanıma gelmemiştir’ diye düşünüyor.
Bu örneklerde dikkatinizi ne çekiyor? Olay aynı olay, arkadaşın yolun karşısından geçip
gitmesi. Ancak verilen tepkiler aynı değil. Birisi sinirlenirken, birisi üzülüyor, bir başkası
meraklanıyor. Davranışları da birbirinden farklı. Birisi geçip giderken, birisi bunu dert edip
gece uyuyana kadar aklının köşesinde yer ediyor, belki de arkadaşlıklarını kafasından silip
atıyor. Diğeri meraklanıp telefonla arayıp sorarken bir diğeri de peşinden koşup kendisi
muhabbete başlıyor. Demek ki bir olay ya da duruma bir çok farklı tepki verilebilir ve ilk akla
gelen şeyde doğru olmayabilir. Yoldan geçip giden bir arkadaşın gerçekte durumu şunlardan
biri ya da birkaçı olabilir:



Arkadaşını görmemiştir
Aklında birçok şey vardır, o an iç dünyasına yönelmiştir
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Bir şeye üzülmüştür, yalnız kalmak kimseyle konuşmak istemiyordur
Arkadaşının yanında birinin birlikte yürüdüğünü zannedip rahatsız etmek istememiştir
Arkadaşının o olduğundan emin olamamıştır
Çekingenliğinden pasif kalmıştır, asosyal davranmıştır
Arkadaşına dargındır

Bu örnekler çoğaltılabilir. Buradaki mesele ilk akla gelen düşünceyi doğru olarak hemen
kabul etmek ve o doğruymuş gibi hissetmek, davranmaktır. İşin aslı yukarıda da örneklendiği
gibi birçok farklı seçeneği, olasılığı içerebilir. Bunların hangisinin doğru olduğunu yüzde yüz
bilemeyiz. Elimizde yeterli bilgi olmadan eğer yüzde yüz bildiğimizi düşünürsek işte o zaman
sıkıntı ve problemler başlamaktadır.
Özetle, duygularımızın asıl nedeni bir olayla ilgili düşüncelerimizdir. Yani aslında olayın
kendisi asıl neden değildir. Bunun yanında, bir olay tazeyken olayla ilişkili duygularınız tabi
ki daha çok olayla ilişkilidir, olay yüzündendir (Bir yakınınızın vefatı gibi). Ancak olay ya da
durum geçmişte kalmasına rağmen halen aynı yoğunlukta duygularınızı yaşıyorsanız ve bu bir
problem haline gelmişse o zaman asıl neden yeterince ele alınmamış düşüncelerinizdir. Bunu
anlamanız ve kabullenmeniz kolay olmayabilir. O yüzden lütfen okumaya devam edin.
Babasını kaybeden insanları düşünün. Yaklaşık bir ay geçtikten sonra ve şok ve yoğun üzüntü
dönemini yaşadıktan sonra (ya da bastırdıktan sonra) hissettikleri duygular aynı derecede ve
yoğunlukta mıdır? Aynı süre devam mı eder yoksa birbirlerinden farklı mıdır? Şu tür
olasılıklar olabilir mi?









Babasıyla arası çok iyi olan birisi, hatta babasına bağımlılık derecesinde yakın olan,
pasif ve kendi hayatının iplerini eline alamamış birisi ‘o olmadan yaşayamam, ben
şimdi ne yapacağım’ diye düşündüğünde depresyon, çaresizlik ve acı duyabilir.
Babasıyla uzun süredir görüşmeyen birisi ‘birbirimize dargındık ama sevgimizi ben
hep hissediyordum. Keşke görüşseydim, barışsaydık. Gözü açık gitti’ diye düşünüp
suçluluk ve pişmanlık duyabilir
Babasından nefret eden, kendisine çok kötü davranan ve bu konuda bir şey
yapamamış birisi ‘babam ama çok üzülemiyorum, bana çok eziyet çektirdi. Artık bu
eziyetleri çektiremeyecek, cezasını buldu’ diye düşünüp yoğun bir acı hissetmeyebilir.
Bir başkası ‘ölüm geldiğinde geliyor, yapılacak bir şey yok. Bize kabullenmek düşer’
diye düşünüp sadece hüzün yaşayabilir
Bir diğeri ‘Şimdi ölmemeliydi. Neden hep iyiler ölüyor’ diye düşünüp isyan edebilir,
inancını sorgulayabilir.

Gördüğünüz gibi acı verici bir olayın bile etkisi farklı düşünceler nedeniyle farklı ölçülerde
yaşanıyor. Yukarıdaki örnek durumlarda illa belirtilen şekilde de düşünülmeyebilir. Örneğin,
ilk maddedeki bağımlı ilişkisi olan kişi, çevresinin de etkisiyle bir süre sonra şu şekilde de
düşünebilir, ’Babam benim adıma birçok şeyi düşünüyordu. Bu yüzden olgunlaşamadım.
Bundan sonra hayatın iplerini kendi elime alma vakti geldi. Bunu da neden yapamayayım ki,
aslında bir engel yok’ diye de düşünebilir.
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Yani aslında durum ne olursa olsun, sıradan olaylar ya da acı verici bir olay, farklı şekillerde
düşünülebilir. Bu düşüncelerin herkese göre, her zaman için geçerli bir doğrusu yanlışı
yoktur.Yerinde ve zamanında duygular doğal olarak yaşandıktan sonra da bir durumla ilişkili
rahatsız edici duygular devam ediyorsa, o zaman otomatik düşünce dediğimiz düşüncelerin
etkisi söz konusudur.
Otomatik düşünceler bir durum, olay karşısında ilk akla gelen düşüncelerdir. Farkında
olabiliriz ya da olmayabiliriz ama bizi doğrudan etkiler. Otomatik düşünceler meselenin
sadece bir yönüne odaklanır. Geniş ve kapsamlı, gerçekçi bir şekilde olayı analiz etmez.
Otomatik düşünceler çoğu zaman sizi zor duruma sokar, problemlerinizi yapıcı bir şekilde
çözmenize pek yardımcı olmaz ve sizi olduğunuzdan daha kötü hissettirir. Bu düşünce türleri
aşağıda listelenmiştir:

İŞLEVSEL OLMAYAN DÜŞÜNCE TÜRLERİ
Otomatik düşüncelerimizin bazıları doğru olsa bile, çoğunluğu ya doğru değildir ya da
doğruluk payı çok azdır. Bu türdeki tipik düşünce türleri şunlardır:
Siyah ya da Beyaz düşünme (Aynı zamanda ya hep ya hiç tarzı düşünme, çift kutuplu ya da
ikili düşünce olarak da adlandırılır). Herhangi bir durumu esnek bir şekilde değerlendirmek
yerine sadece iki kategoride ele almak.
Örnek: ‘Eğer tam bir başarı elde etmediysem, başarısız oldum demektir’,’İşsizsem hiçbir işe
yaramıyorumdur’
Felaketleştirme (Aynı zamanda falcılık yapma da denir). Daha gerçekçi sonuçları ele
almadan geleceği olumsuz olarak tahmin etme
Örnek: ‘Çok kötü şeyler olacak’, ‘Bir daha hiç düzelmeyeceğim’
Olumluyu geçersiz kılmak: Kendi kendinize, yaptığınız olumlu şeylerin, yaşantıların,
ilerlemelerin, özelliklerin geçerli olmadığını söylemeniz.
Örnek: ‘O gün gevşeme egzersizini uygulayıp kendimi rahatlatabildim ama bu benim başarılı
olduğum anlamına gelmez. Sadece şansım yaver gitti’
Duygulara göre mantık yürütme: Bir şeyi duygusal olarak çok yoğun yaşadığınız için (ya
da çok inandığınız için) o şeyin doğru olduğunu sanmak ve karşı kanıtları göz ardı etmek.
Örnek: ‘Elimden gelen her şeyi yaptığımı görebiliyorum bazen ya da bana herkes öyle
söylüyor ama yine de kendimi hala suçlu hissediyorum. Demek ki kötü bir şey yaptım’,
‘Tedirgin hissettiğime göre demek ki olumsuz bir şey olacak’
Etiketleme: Eldeki kanıtlar dikkate alınsa, daha az acı çekme ihtimali olduğu halde, bu
kanıtları göz ardı ederek kendinize ve diğerlerine toptan, yargılayıcı, olumsuz sıfatlarda
yakıştırmalarda bulunmak
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Örnek: ‘Ben bir hiçim’, ‘Bir yaratığım’, ‘Beş para etmez biriyim’
Aşırı büyütme/Küçültme: Kendinizi, belli bir durumu ya da bir başkasını değerlendirirken,
mantıksız bir şekilde olumsuzlukları büyütüp, olumlulukları küçültmek
Örnek: ‘Uyguladığım egzersizlerde bir iki denemede başarısız oluyorsam sonrakilerde de
başarısız olacağım anlamına gelir’, ‘Şimdi ilerleme kat etmem devamının geleceği anlamına
gelmez, hep kötü olacağım’
Zihinsel süzgeç: Olayın, durumun tümünü görmeye çalışmak yerine, gereksiz yere olumsuz
bir ayrıntı üzerinde odaklaşmak
Örnek: ‘İş değerlendirme formunda bir tane bile olumsuz puan almam, işimi iyi yapmıyorum
demektir’
Karşıdakinin zihnini okumak: Olası başka nedenleri araştırmaya hiç gerek duymadan
karşımızdakinin ne düşündüğünü bildiğimize inanmak
Örnek: ‘Benim acınacak biri olduğumu düşünüyor’
Aşırı genelleme: O andaki durumun çok ötesine taşınan genel bir değerlendirme yapmak
Örnek: ‘İyi şeyler asla başıma gelmez’, ‘Hayatta zaten hep kötü şeyler yaşadım’
Kişiselleştirme: Olayın farklı nedenleri olabileceğini hiç dikkate almadan, yaşanılan olayların
sebebini ya da diğerlerinin olumsuz davranışlarının nedenini kendine yüklemek
Örnek: ‘Benim yüzümden bunlar yaşandı’
‘Meli-Malı cümleler’: Kendinizin ve diğerlerinin nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin kesin
kurallara sahip olmak; bu kurallar yerine getirilmediğinde ise her şeyin ne kadar kötü
gideceğine ilişkin abartılı beklentiler içine girmek
Örnek: ‘Her zaman en iyisini yapmalıyım. Hata yapmam korkunç olur’
Tünel bakışı: Bir durumun sadece olumsuz tarafını görmek
Örnek: ‘Hayatımda iyi giden hiçbir şey yok’

Bahsi geçen işlevsel olmayan düşünce türleri öğrenilerek kazanılır. Anne baba, akrabalar,
arkadaş çevresi, televizyon, toplum vb. etkilerle bu şekilde düşünmeyi öğreniriz. Nasıl
düşüneceğimizi, olaylara nasıl bakacağımızı, bir şeyle karşılaştığımızda onu nasıl
değerlendireceğimizi, anlamlandıracağımızı öğreniriz. Bir çamaşır makinesi, televizyon vb.
bir elektronik alet aldığımızda bir kullanma kılavuzu olur. Bu kullanma kılavuzu sayesinde bu
makineyi, en iyi şekilde istifade edecek biçimde nasıl kullanacağımızı öğreniriz. Hayatımızın
ise bir kullanma kılavuzu yoktur. Bu yüzden nasıl mantıklı ve gerçekçi düşüneceğimizi de tam
bilemeyiz. Dışarıdan öğreniriz ve olgunlaştıkça öğrendiklerimizi sorgularız. Böylece düşünce
sistemimiz eskisine göre değişmeye başlar. Bu şekilde düşünmeyi sonradan öğrendiğiniz için
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yeni bilgilerle değiştirebilir, daha farklı düşünce türlerini de yeniden öğrenebilirsiniz. Daha
önce verilmiş olan işlevsel olmayan düşünce türleri listesi sizin için bu konuda bir nevi
kılavuz olabilir. Bu şekilde düşüncelerinizi analiz edebilirsiniz. Bu bölümün bundan sonraki
kısmında bu listenin de yardımıyla problemlerinizin devam etmesine, sıkıntılarınızla tam
başaçıkamamanıza neden olabilecek düşüncelerinizi fark edip yerlerine daha gerçekçi
düşünceleri nasıl koyabileceğinizi, sizin durumunuzdaki kişilerin örnek düşünceleri üzerinden
giderek tartışacağız.
TEDİRGİN VE KAYGILI HİSSETMENİZE NEDEN OLABİLECEK OTOMATİK
DÜŞÜNCELER
Korku ve tedirginlik hissi size ortada bir tehlike olduğunu ve buna göre dikkatli olmanıza
işaret eden doğal bir duygudur. Bunun yanında ortamda herhangi bir önemli tehlike
olmamasına rağmen, sivil yaşamdayken, aynen çatışma bölgesindeki gibi alarm durumuna
geçtiğinizi ve problemlerinizin devam etmesinde alarm durumuna uygun olmayan ortamlarda
da sık sık geçmenizin büyük payı olduğuna değinmiştik. Mantıklı düşünüldüğünde ortada bir
tehlike olmamasına rağmen ya da olasılığı çok düşük olmasına rağmen kırmızı alarm
durumuna geçmenizin en büyük nedenlerinden birisi otomatik düşüncelerdir. Bu otomatik
düşünce türleri sıklıkla aşağıdaki şekilde olur:





Felaketleştirme
Duygulara göre mantık yürütme
Aşırı büyütme-Küçültme
Zihinsel süzgeç

Felaketleştirme aynı zamanda falcılık olarakta bilinir. Geleceği olumsuz, tehlikeli
senaryolarla hayal etmenize neden olur. ‘Kötü şeyler olacak ve bunlarla baş edemeyeceğim’
gibi aslında bu şekilde düşünmenizi gerektirecek, somut ve gerçekçi nedenler olmadan
düşünmektir. Bu şekilde düşündüğünüz zamanda tedirgin olmaya başlarsınız. Bunun yerine
daha gerçekçi bir düşünce koymanız faydalıdır. Diğer tüm otomatik düşüncelerde de sizi
rahatsız ettiklerinde, sizin problemlerinizi artırdıklarında yerlerine gerçekçi düşünceleri
koymanız önemlidir. Örneğin: ‘Kötü bir şey olması için herhangi bir önemli neden yok. Şu
anda tedirgin hissetmemin nedeni bu düşünceleri sürekli düşünmem ve hayal etmem’
Duygulara göre mantık yürütme düşünce alışkanlığınız varsa ne hissediyorsanız o yönde
şeylerin başınıza geleceğini düşünürsünüz. ‘Şu anda tedirgin, sıkıntılı hissediyorsam demek ki
kötü bir şeyler olacak’. Aslında daha önce anlatılan çeşitli nedenlerden alarm durumuna
geçmişsinizdir ve bu yüzden sıkıntılısınızdır. Ancak bu sıkıntılı hali, bir tehlikeye
yormuşsunuzudur. Burada gerçekçi düşünme şu şekilde olabilir: ‘Şu anda alarm durumuna
geçmemin nedeni gerçekte bir tehlike olması değil. Sivil yaşamdayım ve hayal ettiğim kötü
şeylerin başıma gelme ihtimali çok çok zayıf. O yüzden bu sıkıntılarımın asıl nedeni alarm
durumuna çok hızlı geçme alışkanlığım’
Aşırı büyütme-küçültme, zihinsel süzgeç tedirginlik duygularının artmasına neden olabilecek
diğer düşünce türleridir.
ÖFKELİ HİSSETMENİZE NEDEN OLABİLECEK OTOMATİK DÜŞÜNCELER:
Öfke doğal bir duygudur ve ikincil olarak gelir, yani bir eksikliğin ve engellenmenin
ardından. Öfke sayesinde enerjiniz artar ve engellendiğiniz durumlarda ihtiyaçlarınızı
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karşılamak, hakkınızı aramak için harekete geçebilirsiniz. Birçoğunuzda eskiden şu andakine
kıyasla sık sık öfkelenmek, sinirlenmek ve kavga etmek gibi durumlar yoktu. Şu anda bu tür
problemlerinizin olmasının bir nedeni daha önce de değinilen alarm durumuna geçmektir.
Alarm durumuna geçtiğiniz için enerji düzeyiniz çok artıyor (kan beyninize sıçrıyor, kalp
atışının hızlanmasıyla gözünüz kararıyor vb.). Enerjiniz fazla olduğu için verdiğiniz tepki de
fazla oluyor. Basit bir nedenden dolayı karşınızdaki kişiyi öldürme derecesinde nefret
ettiğiniz zamanlar olabilir. Dolayısıyla yoğun öfkenin bir nedeni alarm durumunun yoğun
enerjisidir. Diğer bir nedende otomatik düşüncelerinizdir. Otomatik düşünceler hem alarm
durumuna geçmenize hem de bu durumu devam ettirmenize neden olur.
Sinirlilik haline en çok neden olan otomatik düşünce türlerine baktığımızda bunlar:







Siyah-Beyaz düşünme
‘Meli’, ‘Malı’ cümleler kullanmak, kuralcı düşünmek
Karşıdakinin zihnini okumak
Aşırı genelleme
Duygulara göre mantık yürütme
Zihinsel süzgeç

Sık sık öfkeye neden olan düşünce türlerinin başında siyah-beyaz düşünme ve meli malı
şeklinde düşünme gelir. Siyah beyaz düşünme de dünya ya öyledir ya da böyle. Ya siyah renk
vardır ya da beyaz. Gri ya da kırmızı, sarı, yeşil, eflatun gibi renkler yoktur. Haklı ya da
haksız vardır. Biraz haklı biraz haksız yoktur. Kişiye göre kendi durduğu yer beyaz diğer
yerler siyahtır. Örneğin, bir devlet dairesinde kuyrukta bekliyorsunuz. Çok öfkelenmişseniz şu
tür bir siyah beyaz düşünme içine girmiş olabilirsiniz. ‘Bu memurlar işini bilerek yavaş
yapıyor. Kendilerini düşünüyorlar’. Burada diğer tüm olasılıklar devre dışı bırakılarak
memurların çalışma hızının tek bir nedeni olduğunu düşünmüşsünüzdür. Aslına bakarsanız şu
tür düşünceler de olabilir: ‘İş yükü fazla olduğu için yorulmuşlardır’, ‘İnsanlarla uğraştıkları
için sinirleri gergin olabilir, bu da işlerine yansıyabilir’, ‘Bilgisayar sistemi yavaş çalışıyor
olabilir’ gibi. Yani aslında birçok renk vardır. İlk aklınıza gelen şey doğru olmayabilir.
Meselenin ne olduğunu yüzde yüz tam olarak bilemezsiniz. Ancak iletişime geçerek sebebini
anlamaya başlayabilirsiniz.
Öfkeye neden olan diğer bir düşünce türü meli malı cümleleri şeklinde düşünmektir. Bu
böyle olmalı, şu şöyle olmalı gibi. Kesin ifadelerle kurallar koymaktır. Bu cümleleri
kullanırken aslında dikkatli olmamızda fayda var çünkü meli malı şeklinde düşündüğümüzde
alternatif başka bir şey olamaz demiş oluruz. Meli malı cümlelerinin doğru kullanıldığı
yerlere bakarsak, örneğin, ‘nefes almazsak ölürüz, o yüzden nefes almalıyız’, ‘3 gün su
içmediysek 4. gün su içmeliyiz’, ‘Erkekler çocuk doğuramaz’ gibi. Bu cümlelerdeki kesin
ifadeler, kurallar nettir. Değiştirilemez. Peki şu örnekleri düşünün: ‘Kırmızı ışıkta
geçilmemelidir’, ‘Bir insan bir başkasını kesip yiyemez’, ‘Bir çocuk babasına küfredemez’
onu dövemez’. Bu tür cümleleri rahat bir şekilde kullanıyoruz ama aslında kullanma
şekillerimiz tam doğru değildir. Bildiğiniz gibi kırmızı ışıkta insanlar geçer (sizde
geçmişsinizdir), yamyam kabileleri insan eti yemiştir (hatta günümüzde bile bu tür vakalara
rastlanmaktadır), babasına küfreden döven çocuklar vardır. Ahlaki ve toplumsal olarak tabi ki
bunlar kabul edilmeyecek şeylerdir ama olmaktadır yani olabilir. Toplumsal ya da ahlaki
kurallara tüm insanların eşit şekilde uymasını ancak tercih edebilirsiniz. Temenni
edebilirsiniz. Olmalı diyemezsiniz çünkü bu her zaman bizim istediğimiz oranda olmuyor. Bir
şeye olmalı diyorsanız başka bir şey olamaz (Nefes alıp verme gibi). Önceki örnekte yavaş
çalışan devlet memuru olmamalıdır derseniz en çok yapacağınız şey kendi kendinizi
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öfkelendirmek olur. Çünkü devlet memurları yavaş çalışabilir. Böyle bir olasılık vardır. Yavaş
çalışmamasını tercih edebilirsiniz, bu yönde temennide bulunabilirsiniz ama yavaş çalışıyorsa
yavaş çalışıyordur. Şimdi bu noktada o zaman hakkımızı aramayacak, pasif mi kalacağız diye
düşünebilirsiniz. İşte bu nokta sizin tercihinize kalmıştır. Memurun yavaş çalışması sizi
rahatsız etmiyorsa, beklemek konusunda sıkıntı yoksa herhangi bir şey yapmayabilirsiniz.
Eğer sıkıntı duyuyorsanız, yetişmeniz gereken bir yer varsa vb. durumlarda bu konuda adım
atabilirsiniz. Memura durumun nedenini sorabilirsiniz, daha seri çalışmasını talep
edebilirsiniz ya da tatmin olmazsanız amiriyle konuşabilirsiniz. Tüm bunları yaparken aşırı
sinirli ve kavgacı bir tutum içinde olmanıza da aslında gerek yoktur. Kırmızı alarm durumuna
geçmediğiniz sürece hakkınızı kontrollü bir şekilde savunabilirsiniz. Bu konuda 7. bölümden
faydalanabilirsiniz.
Karşıdakinin zihnini okumak öfkeye neden olabilen ya da artmasını sağlayabilen başka bir
düşünce türüdür. Örneğin, ‘Benim acınacak biri olduğumu düşünüyor’, ‘Beni bir şey yerine
koymuyor, önemsemiyor’ vb. Bu düşünceler aslında bizim kendi yorumlarımız ve
fikirlerimizdir. Gerçekte karşımızdaki kişinin bizim hakkımızda ne düşündüğünü, yüzde yüz
bilemeyiz. Yolun karşısından selam vermeden geçen arkadaş örneğini hatırlarsanız ilk
aklımıza gelen düşünce onun önemsemediği yönünde olursa o zaman öfkelenmek çok
doğaldır. Özetle birinin bizim hakkımızda gerçekte ne düşündüğünden yüzde yüz emin
olamayız. Bu durumda karşınızdaki kişinin düşüncelerini okuduğunuzu fark ettiğinizde şu
şekilde bir gerçekçi düşünceyi otomatik düşüncenizle yer değiştirebilirsiniz: ‘Bu düşüncemin
yüzde yüz doğru olduğundan emin olamam çünkü insanların kafasının içinde ne
düşündüklerini kendi başıma tam olarak bilebilmem mümkün değildir’
Zihinsel süzgeç, aşırı genelleme ve duygulara göre mantık yürütme de öfkeye neden
olabilecek diğer düşünce alışkanlıklarıdır. Bu düşünce örneklerine listeden bakabilirsiniz.
SUÇLULUK HİSSETMENİZE NEDEN OLABİLECEK OTOMATİK DÜŞÜNCELER
Bazen olayla ilgili olarak kendinizi suçlu hissettiğiniz hatta sık sık kendiniz suçladığınız,
pişmanlık duyduğunuz olabilir. Geçmişte yaşadığınız olayın ya da olayların olmasında belki
payınız olabilir ancak şunu söylememiz gerek. Şu ana kadar GATA travma kliniğimizde
tedavi gören, travmatik olaylar yaşamış ve bununla ilgili suçluluk hisseden kişilerin
tamamının suçluluk hislerinin asıl nedeninin otomatik düşüncelerinden kaynaklandığını
gördük. Yani aslında kendilerini suçlu hissetmelerini gerektirecek bir şey olmadığı halde,
hatta kimse onları kendilerinin kendi kendilerine yaptıkları gibi suçlamamasına rağmen
kendilerini suçlu hissetmektedirler. Bu durum sadece bizim kliniğimizde gözlemlediğimiz bir
şey değildir. Bu konuda uzmanlaşmış dünyadaki diğer hastanelerde de bu durum aynen
gözlenmektedir. Hastalar kendi kendilerini acımasızca eleştirerek suçlamaktadır. Kendi
kendinizi objektif olmayan bir şekilde, yaptıklarınız ya da yapmadıklarınız konusunda
suçluyorsanız, geçmiş kararlarınızı sorguluyorsanız o zaman büyük ihtimalle otomatik
düşünceleriniz var demektir. Olayla ilgili suçluluk hisleriniz varsa olayı objektif bir şekilde,
en iyisi başka biriyle birlikte analiz etmeniz ve kendi payınızı ondan sonra ölçmeniz gerekir.
Suçlulukla ilgili olarak bir sonraki 5. bölümü okumanız özellikle faydalıdır. Bunun yanında
suçluluk hislerine neden olan bazı otomatik düşünce türleri aşağıda verilmiştir:





Kişiselleştirme
Duygulara göre mantık yürütme
Olumluyu geçersiz kılmak
Tünel bakışı
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Etiketleme

Bir olayın aslında birçok nedeni vardır ama olayın farklı nedenleri olabileceğini hiç dikkate
almadan, yaşanılan olayların asıl sebebinin kişinin kendisi olduğunu
düşünmesi kişiselleştirme düşünme türüdür. ‘Tüm bu olanlar benim yüzümden oldu. …
yapsaydım (ya da yapmasaydım) bunlar yaşanmazdı’. Kişiselleştirme otomatik düşüncesi
bizim hastalarımızda çok sık gördüğümüz bir düşünce türüdür. Dünyadaki diğer travmatik
olaylar yaşamış tüm hastalarda da sık görülür. Eğer kişiselleştirme düşünce alışkanlığını
geliştirmişseniz olayı yaşadıktan sonra çeşitli düşünceler geliştirmişsinizdir. Sonradan
öğrendiğiniz bilgileri olay öncesinde bilmeniz gerektiğini düşünüp kendinizi suçlarsınız. Olay
geçtikten sonra sakin kafayla olayı düşündüğünüzde aklınıza gelen fikirleri olay sırasında şok
halindeyken düşünemediğiniz için pişmanlık duyarsınız. Olayla ilgili birçok sebep olduğu
halde, en büyük sebepte teröristler olduğu halde, olayın sorumlusu olarak kendinizi
görürsünüz. Kendi kendinize ‘suçlu benim dersiniz’. Etiketleme otomatik düşüncesiyle yani
kendinize suçlu etiketi yapıştırarak hep bu etiket doğruymuş gibi düşünürsünüz, diğer
olasılıkları görmezden gelirsiniz. Olayla ilgili iyi giden, yaptığınız olumlu davranışları,
kurtulan kişileri görmezden gelip sadece kayıplara odaklanır, bunların sorumlusu olarak
kendinizi görür, yaptığınız iyi şeyleri önemsemezsiniz (bu otomatik düşünce türü olumluyu
geçersiz kılmaktır). Olayı tam, net tüm ayrıntılarıyla hatırlayamadığınız durumlarda bile tüm
sebebi kendinize yormuşsunuzdur. Halbuki elinizde yeterli kanıt yoktur (tünel
bakışı otomatik düşüncesiyle bir tünelin sadece ucunu görmek gibi sadece belirli yerlere
odaklanıyorsunuzdur).
Adeta kendinizi adil olmayan bir mahkemede yargılıyorsunuzdur. Hakimde sizsinizdir,
savcıda sizsinizdir. Avukatınız ise oldukça pasiftir hatta belki avukatınız hiç olmamıştır. Olayı
anlattığınız kişiler size avukatlık yapmaya çalışsa da hakim ve savcı olarak onları bastırmaya
çalışırsınız. Bu düşünce yanılgıları, yaşadığınız üzüntü ve acıyla birleşince kişiselleştirme
düşünce türü ile düşünmeye başlamışsınızdır. Bu düşünce türünü kendi kendinize olayınıza
somut, mantıklı ve objektif bir şekilde analiz etmeniz zor olabilir. Çünkü duygulara göre
mantık yürütüp ‘suçlu hissediyorsam suçluyumdur’ şeklinde otomatik düşünceleriniz vardır.
Duygularınız düşünmenizi çok etkilemektedir. O yüzden eğer suçluluk düşünceleriniz ile ilgili
olarak kendi başınıza başaçıkmakta zorlanıyorsanız psikoterapi konusunda uzman olan bir
psikolog ya da psikiytrist ile bu konuyu objektif olarak konuşmanız faydalı olabilir.
Burada olayı ayrıntılı ve objektif şekilde düşündüğünüzde şu şekilde bir düşünce daha
gerçekçi olabilir: ‘Olayla ilgili olarak o anda bildiklerimle, o anda yaşadığım doğal şok ve
gerginlik içinde, aklıma gelen, elimden gelen şeylerin en iyisini yaptım. Gelecekten geçmişe
bakıp sürekli sorgulamamın bir anlamı yok’

DEPRESİF ve UMUTSUZ HİSSETMENİZE NEDEN OLABİLECEK OTOMATİK
DÜŞÜNCELER
2. bölümde kullanmakta olduğunuz bazı başaçıkma yöntemlerinize değinilmişti. İyi niyetlerle
farkında olarak ya da olmayarak kullandığınız bu başaçıkma yöntemlerinizin kendinizi
gittikçe depresif ve umutsuz hissetmenize neden olduğu tartışılmıştı. Hatırlarsanız oturup
düşünmek, uzun süre yalnız kalmak yöntemleriniz sizi iç dünyanızla başbaşa bırakıyor. İç
dünyanıza döndüğünüzde de buraya kadar anlatılan otomatik düşünceleri yoğun olarak
düşünme imkanınız oluyor. Bu düşüncelerin bir etkisi de umutsuzluk duygularına ve
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depresyona girmenize neden olmalarıdır. Depresyona ve umutsuzluğa neden olabilecek
otomatik düşünce türlerine baktığımızda aslında listedeki düşünce türlerinin tamamına
yakınının payı olabilir. Öne çıkan düşünce türleri şunlardır:










Olumluyu geçersiz kılmak
Tünel bakışı
Etiketleme
Aşırı büyütme-Küçültme
Zihinsel süzgeç
Aşırı genelleme
Felaketleştirme
Siyah-Beyaz düşünme
Meli-Malı şeklinde düşünme

Depresyona neden olan düşünce türlerinin başında olumluyu geçersiz kılmak gelir. Bu
düşünce türüne örnek ‘Hayatımda iyi giden hiçbir şey yok’. Bu şekilde düşündüğünüzde
yaşamınızda sürekli kötü giden şeylere odaklanırsınız. Yaşadığınız sıkıntılar ya da kötü
olaylar somut bir şekilde önünüzde olmasa, aksine güzel bir şeyle karşılaşsanız bile
‘Hayatımda iyi giden hiçbir şey yok’ otomatik düşünceniz ön plana gelirse bu iyi şeyi
görmezden gelirsiniz. Aşırı büyütme ya da küçültme otomatik düşüncesiyle ‘bu varsa,
olmuşsa ne olmuş ki. Benim bir sürü problemim var’ diye düşünüyor olabilirsiniz.
Aklınız zihinsel bir süzgeç gibi çalışır. Olaylara, hayatınıza bakarken olumlu şeyler bu
süzgece takılır, olumsuz şeylerde geçer. Yani yaşamınızın farkında olduğunuz kısımları bu
süzgeçten geçen kabın içine doluyor diye düşünürsek sizin kabınızda sadece olumsuz ve kötü
giden şeylerin olduğunu görürüz. Neye dikkat ederseniz onu daha çok görürsünüz. Hepinizin
bildiği bir durum vardır. Birisi yeni bir araba aldığında bir süre trafikte araba
kullanırken kendi arabasının markasındaki arabaları daha kolay görür. Yani aynı marka
arabayı görmesi daha kolaydır. Zihninizde aynı şekilde düşünce yapınıza, eleğinize ve
süzgecinize uygun olan şeyleri daha kolay görür. Dolayısıyla ilerleme yolunda adım attığınız
zamanlarda eğer yukarıdaki türde otomatik düşüncelerinize kendinizi kaptırırsanız bu
ilerlemeleri küçümseyip kendinizi geri plana çekebilirsiniz. Bu notlarda öğrendiğiniz bilgiler
doğrultusunda yaptığınız uygulamalardan elde edeceğiniz ilerlemeler konusunda sabırlı
olmanız ve özellikle aşırı küçültme otomatik düşüncesine kendinizi kaptırmamanız çok
önemlidir. Depresyon özellikle daha önplanda olmaya, umutsuzluk duyguları içine girdiğinizi
farketmeye başladığınızda bu konuya özel bir dikkat vermenizi tavsiye ederiz.
Diğer bir otomatik düşünce türü etiketlemedir. ‘Ben aciz, işe yaramaz, hayatın sillesini yemiş
bir kurbanım’ gibi düşünceler içine girerseniz bu sefer bu düşünceleriniz doğruymuş gibi
davranmaya başlarsınız. Bizim meşhur bir atasözümüz vardır: ‘Bir şeyi kırk kere söylersen
olur’. Bu söz aslında etiketleme otomatik düşüncesiyle doğrudan ilgilidir. Eğer sürekli
kendinize aciz, işe yaramaz ve hasta olduğunuzu söylerseniz aynen öyleymiş gibi hissetmeye
ve davranmaya başlarsınız. Yapılan bilimsel araştırmalara göre beyniniz siz ona derseniz öyle
davranır. Mesela ben şimdi limon yiyorum diye düşünseniz ve aklınızda da birkaç dakika
canlandırsanız ağzınızda bir ekşilik ve tükrük artışını hissedebilirsiniz. Bir araştırmada
araştırmaya katılan kişilere oturdukları yerde bacak kaslarına çeşitli ölçüm cihazları
bağlanmış ardından da bu kişilere gözlerini kapatıp uzun bir yolda hızlıca koştuklarını hayal
etmeleri, ‘koşuyorum’ düşüncesini düşünmeleri istenmiş. Araştırma sonuçları ilginç bir
gerçeği ortaya çıkarmış. Koştuklarını hayal edene ve böyle düşünen kişilerin bacak kaslarına
kan akışı hızlanmış ve aynen koşuyormuş gibi kasılmalar olduğu ölçülmüş. Bu araştırmanın
sonucu bize neyi göstermektedir? Kendinize yönelik düşünme biçiminiz sizi doğrudan etkiler.
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Kendinize aciz, hastalıklı gözüyle baktığınızda ve etiketlediğinizde diğer yönlerinizi
görmezden gelip farkında olmadan bu şekilde davranmaya başlarsınız. Aslında bu etiketlerin
doğruluk payı da yoktur. Problemleriniz, sıkıntılarınız olabilir ve bunların şiddeti de diğer
insanlardan oldukça fazla olabilir. Ancak bu durum sizin ‘aciz’ olduğunuzu değil ‘yoğun
sıkıntıları olan bir insan’ olduğunuzu gösterir. Kendinize bir etiket yapıştırmanız o yüzden
gerçekçi değildir ve moralinizi bozar. Bu yüzden sizin kendinizi tanımlarken ‘ben aciz bir
insanım’ demeniz hiçbir anlam ifade etmez çünkü aciz kelimesi sizin olumlu-olumsuz tüm
özelliklerinizi içermez. Ayrıca bu tür bir etiketle kendinize yaklaşmanızın hiç bir faydası da
yoktur.
Siyah-beyaz otomatik düşünce şeklide depresyonda etkilidir. Kendinizi eski durumunuzlayaşamınızla karşılaştırıp şu anda tamamen siyah bölümde görmek ve bir an önce tamamen
beyaz bölümde olmayı istemek tabi ki haklı bir istektir çok gerçekçi değildir. Örneğin,
eskiden hızlı tempoda 5 km. koşabilirken şimdi dışarıya çıkıp yürüme konusunda isteksizlik
yaşamanızı karşılaştırdığınızda ve tamamen beyaza odaklanıp ‘aynen eskisi gibi 5 km.
koşmalıyım koşamazsam acizimdir (meli malı düşünmek ve etiketleme)’ diye düşünürseniz
aslında umutsuzluk düzeyinizi artırmış olursunuz. Bu durumda önce yürüyüşle hamlayan
kaslarınızı açıp formunuza yavaş yavaş tekrar gelmek varken (yani siyah beyazın ara renkleri
varken) siz direkt olarak beyaz rengi ‘hemen 5km. koşmayı’ beklerseniz bunu
yapamayacağınız için moraliniz bozulur ve umutsuzuk içine girebilirsiniz.
Meli malı düşüncelerde depresyon düzeyinin artmasında payı olan otomatik düşüncelerdir.
Örneğin, 3. bölümde belirtildiği gibi hareketlenmeniz sizin kendinizi biraz daha iyi hissedip
canlanmanız için çok faydalı olduğuna değinilmişti. Harekete geçme isteksizliğiniz, yalnız
kalıp, oturup düşünme başa çıkma yöntemlerini sık kullanmanız sizin daha hareketsiz ve pasif
kalmanıza katkıda bulunduğu için bu hareketlenme amacı ilk başta sizin için zor olabilir. Bu
yüzden de o bölümde bahsedilen küçük adımlar prensibiyle de olsa ilk adımı atmada zorluk
çekebilirisiniz. Bunun en önemli sebeplerinden birisi bir meli malı düşüncesi olan ‘Bir şeyi
yapabilmem için önce onu istemem gerekir’ otomatik düşüncesidir. Eğer önce istek gelecek
sonra da hareket diye kurallarınız, şartlarınız varsa bu durumda işiniz zordur. Çünkü istek
kendiliğinden gelmez. İlk adımı atmak her zaman zordur ancak bir kere adım attıktan sonra ve
biraz ilerledikten sonra isteğiniz artmaya başlayabilir. Su birikintisinde su kendine bir kere
yol bulduktan sonra oradan akmaya başlar. Bunu deneyerek test edebilirsiniz. Örneğin, bugün
diyelim ki 15 dk.lık bir yürüme hedefi belirlediğiniz. Yürüyüşe çıkmak çin isteğinizin
gelmesini bekleyin ve istek gelirse yürüyüşe başlayın. Bunları yaparken ne kadar
zorlandığınızı bir yere not edin. Yarında 15. dk. yürüyüşe çıkın ama canınızın istemesini
beklemeden planladığınız saatte yola çıkın ve ne kadar zorlandığınızı not edin. Bunu bir hafta
deneyin ve iki durumu karşılaştırın. Büyük ihtimalle sizinde göreceğiniz gibi önce hareket
sonra istek ve ardından daha fazla hareket gelir. Sonuç olarak depresyonunuza katkıda
bulunan meli malı otomatik düşünceleriniz varsa bunları daha gerçekçi hale getirmeniz ve o
yönde davranmanız önemlidir.
Felaketleştirme otomatik düşüncesi daha önce konuşulmuştu. Bu düşünce türünün bir etkisi
de umutsuzluğa yöneltmesidir. 2. bölümdeki başaçıkma yöntemleriyle çabaladığınız için ve
doğal olarak bu yöntemlerin sizin sıkıntılarınızın azalmasında olumsuz etki de bulundukları
için şu şekilde düşünmeye başladığınız olmuş olabilir: ‘Ne yapsamda bu sıkıntılar
düzelmeyecek. Daha da kötüleşeceğim ve düzelmeyeceğim’. Bu notlarda da gördüğünüz gibi
aslında sıkıntılarınızın ve problemlerinizin devam etmesinde sizin başaçıkma yöntemlerinizin
büyük bir payı var. Bu başaçıkma yöntemlerinin yanına daha etkili başaçıkma yöntemleinin
eklenebileceğini ve aslında bu konuda da etkili olduğu kanıtlanmış birçok yöntemin olduğunu
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gördünüz (Önümüzdeki 3 bölümde daha birçok yöntem de öğreneceksiniz). Dolayısıyla
geleceği kara bir sayfa olarak görmenizin ve umutsuzluk içine düşmenizin bir gereği yoktur.
Yaşamınızda iyi giden şeylere odaklandıkça, olumluyu geçersiz kılma, etiketleme gibi diğer
otomatik düşünce türlerini çok kullanmadıkça düzelmemeniz için bir engel yoktur. Bu
durumda daha gerçekçi düşünme ‘Problemlerimin devam etmesinde ve ilerlemesinde mevcut
başaçıkma çabalarımın payı var. Başka yöntemler öğrendikçe bu sıkıntılarım azalacak’ diye
düşünüp, başlangıçta küçükte olsa olumlu ilerlemelere odaklanıp, giriş notlarında belirtilen
sıkıntınızın dalgalı bir şekilde azalacağını gözönünde tutmanız umutsuzluk duygunuzla
başaçıkmanızda faydalı olabilir.
OTOMATİK DÜŞÜNCELERİ FARKETME VE DAHA GERÇEKÇİ DÜŞÜNME
TEKNİKLERİ
KUTU YÖNTEMİ
Şu ana kadar düşüncelerinizin hisleriniz ve davranışlarınız üzerindeki etkisine değinildi.
Kendinizi daha iyi hissedip daha işlevsel bir şekilde hareket edebilmeniz için bu
düşüncelerinizi ele almanızın gerekliliği aşikardır. Ancak tüm düşüncelerinizi aynı anda ele
almaya çalışmak, sizi rahatsız eden birçok anıya aynı anda bakmak sizin için bunaltıcı
olacaktır. Günlük hayatınızdan da bildiğiniz gibi aynı anda birçok şeyi yapmaya çalışmak,
‘bir koltukta iki karpuz taşımak’ iyi bir yol değildir. Bunun yanında psikolojik olarak sıkıntı
yaşayan herkesin en büyük hatalarından birisi aynı anda birçok şeyi düşünmeleridir. Bu
yüzden düşüncelerine tam olarak odaklanmadıkları için onları etkili bir şekilde analizde
edememektedirler.
Beynimiz aslında birçok düşünceye aynı anda odaklanma konusunda kısıtlılıklara sahiptir.
Beynimizin doğal çalışma sisteminde odaklanma önemlidir. Bu noktada beyninize bu
odaklanma konusunda yardımcı olabilmeniz için hayal gücünün kullanıldığı bir yöntem
bulunmaktadır. Bu yönteme ‘kutu yöntemi’ denilmektedir. Bu yöntemle düşünce dünyanızı
organize etmeniz kolaylaşabilir.
Bunun için öncelikle bir kutu hayal etmeniz gerekmektedir. Şekli, büyüklüğü, rengi vb.
ayrıntılara odaklanın. İstenildiği zaman açılıp kapatılabilecek şekilde bir kapağı olsun. Tüm
bu ayrıntılara odaklanarak daha sonraki zamanlarda da kullanabileceğiniz sabit bir kutu
görüntüsü yaratın.
Kutunuzu oluşturduktan sonra yapacağınız şey şudur: O anda üzerinde durmak istemediğiniz
ya da üzerinde odaklanma imkanınız olmayan, geçmiş-şimdi-gelecek ile ilişkili bir konudüşünce-anı olduğunda kendinize şunu söyleyin: ‘Bu konunun (ya da düşüncenin, anının)
şimdilik, daha sonra üzerinde durmak üzere kutuya girmesine izin veriyorum‘. Bunu
söyledikten sonra gerçekten de kutuya giriyormuş gibi hayal edin. Kutuya zorla sokmaya
çalışmayın, o zaman direnç oluşabilir. Kapağını açın ve bırakın kendiliğinden oraya doğru
aksın..
Bu yöntem düşüncelerinizi bastırmak, görmezden gelmek ya da kafaya takmamak değildir.
Bunları yapmanızz iyi birşey de değildir çünkü bir şeyleri bastırdıkça onları çözememekte ve
bu yüzden farkında olmadan olumsuz etkilenmeye devam etmektesiniz. Kutu yöntemi ile
sürekli omzunuzda yük taşımak yerine daha sonra üzerinde durmak üzere şimdilik bu
düşünme işini ertelemiş oluyorsunuz.
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Kutu yöntemini sabah kalktığınızda, gün içinde ihtiyaç duydukça ve özellikle de gece
yatmadan önce uygulamanızı öneririm.
Peki kutuya gönderdiğiniz konular hep orada mı kalacaklar? Sadece kutu yöntemini
kullanmanız durumunda bazı konuların sık sık gündeme geldiğini göreceksiniz. Bu konular
üzerinde özel olarak düşünülmeye ve çözülmeye ihtiyaç duyulan konulardır. Doğal olarak
zaten düşünmekte önemli bir ihtiyaçtır. Bunun için özel bir düşünme zamanı programlamınızı
öneririm. Örneğin, günlük hayatınızda kendinizle başbaşa kaldığınız bir ya da iki düşünme
zamanı belirleyerek hergün o zaman geldiğinde, ortalama 30dk. oturup düşünmek istediğiniz
ya da kutuya gönderdiğiniz konuları getirip düşünebilirsiniz. Bu düşünme zamanında nasıl
etkili bir şekilde düşünüp analiz yapacağınızın bir yöntemi aşağıda verilmiştir.
OTOMATİK DÜŞÜNCE KAYDI TEKNİĞİ
Düşünme zamanlarınızda inceleyeceğiniz durumlardaki otomatik düşünceleri belirlemeniz ve
yerlerine daha gerçekçi düşünceleri koyabilmeniz için otomatik düşünce kaydı denilen bir
yöntemi kullanabilirsiniz. Bu yöntemde aşağıdaki çizelge kullanılır:
Durum Duygu Düşünce Davranış Kanıt

Karşı
kanıt

Gerçekçi
düşünce

Bu çizelgenin bileşenleri aşağıda tanıtılmıştır:








Durum: Kendinizi kötü hissettiğiniz, canınızın sıkıldığı, öfkelendiğiniz ortam, durum
ya da olayın kendisi
Duygu: Bu durumu yaşarken hissettiğiniz duygular (öfke, tedirginlik, umutsuzluk…)
Düşünce: Otomatik düşüncenin ne olduğu ve türü
Davranış: İlgili durumda otomatik düşünceniz ve duygunuz doğrultusunda yaptığınız
ya da yapıyor olduğunuz şey
Kanıt: Otomatik düşüncenizin doğru ve mantıklı olabileceğine dair kanıtlar,
deliller (Savcı rolü)
Karşı kanıt: Otomatik düşüncenizin doğru ve mantıklı olmayabileceğine yönelik
kanıtlar, deliller (Avukat rolü)
Gerçekçi düşünce: Kanıt ve karşı kanıtlar doğrultusunda otomatik düşünceyi analiz
ettikten sonra ortaya çıkan gerçekçi düşünce (Hakim rolü)
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Aşağıda otomatik düşünce kaydının kullanıldığı örnek bir durum verilmiştir:
Durum
Duygu
Düşünce
Davranış Kanıt
Saat
Umutsuzluk ‘Bir daha
Yerimde
Şu ana kadar bir
14.15te,
düzelemeyeceğim’ oturup eski çok şey
yalnız
Sıkıntı
(Felaketleştirme) olayları ve denedim,
başıma
sıkıntılarımı çabaladım ama
evde
Öfke
‘Aciz birisiyim’
düşünmeye hiç biri işe
otururken
(Etiketleme)
devam
yaramadı
hayatımdaki
etmek
problemleri
Şu ana kadar
düşünmeye
Kendimi
iyiye
başlamam
eleştirmek gitmediğimi
gördüm

Karşı kanıt
İlaç tedavisine başladım
ve bunun yanında
problemlerimle
başaçıkmada yeni şeyler
öğreniyorum
(psikoterapiden ya da
eğitim notlarından)

Gerçekçi düşünce
İlaç tedavisinin
desteğiyle ve
öğrendiğim yeni
başaçıkma
yöntemleriyle
problemlerim uzun
vadede azalacak

Daha önce sadece kendi Küçük ilerlemeleri
başıma çabalamıştım
zaten görebiliyorum.

Sıkıntılarımın
Bu sıkıntıları
ilerlemesinde ve devam
yaşayan bazı
etmesinde kendi
kişilerin uzun çabalarımın payı
süre
olduğunu anladım
iyileşmediklerini
duydum
Yani aslında tam bir
kurban durumunda
değilim
İleride ne olacağını
kesin bilemem.

Bu ilerlemelere daha
fazla odaklandığım ve
yeni yöntemleri
uyguladığım sürece
düzelmemem için bir
engel yok
Tabi ki hemen tam
düzelmem mümkün
değil ancak zaman
geçtikçe giriş eğitim
notunda söylendiği gibi
daha iyi olacağım

Tedavim devam ediyor
Bilimselliği ve etkinliği
kanıtlanmış yöntemleri
öğrendim
Bu teknikler benzer
sıkıntıları olan hastaların
tedavisini sağlamış
Yöntemleri uyguladıkça
yavaşta olsa ilerlediğimi
görüyorum.
Eskisine göre kendimi
kontrol edebildiğim,
sıkıntım arttığında daha
kısa sürede
sakinleşebildiğim oluyor

Bu otomatik düşünce kaydı örneğinde şu şekilde bir yol izlenmiştir:




Önce içinde bulunulan durum, olay saati ve zamanıyla birlikte not edilir
Ardından hissedilen duygu yazılır (Umutsuzluk, sıkıntı, öfke gibi)
Sonra bu duygulara eşlik eden düz cümle şeklindeki otomatik düşüncelerin neler
olduğuna bakılır (Bu düşünceleri yazarken umutsuz hissediyorum gibi bir cümle
yazmayın. Çünkü bu bir otomatik düşünce değil, bir duygudur). Otomatik düşünce
bulununca listeden hangi türde olduğu belirlenir (örneğin, felaketleştirme). Bu
otomatik düşünceler birkaç tane olabilir. Yukarıda görülen durumda iki tane otomatik
düşünce bulunmuştur. Daha sonra bu düşüncelerden en çok rahatsızlık vereni, en çok
umutsuz, sıkıntılı veya öfkeli hissettiren düşünce bulunur (Yukarıda siyahla
gösterilmiştir). Her seferinde sadece bir otomatik düşünce belirlenir ve sadece onun
üzerinde çalışılır.
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Bu düşünce bulunduktan sonra bu otomatik düşüncenin doğru ve mantıklı
olabileceğine yönelik kanıtlarınız yazılır. Aynen bir savcı gibi bu şekilde neden böyle
düşündüğünüzü kanıt kısmına yazarsınız. Yazabildiğiniz kadar kanıt yazmaya çalışın.
Kanıt toplamanın ardından bu sefer söz avukatınıza düşer. Yani otomatik düşüncenizin
doğru olmayabileceğine, duygularınızdan etkilenmiş olabileceğine, neden doğru ya da
mantıklı olmadığına yönelik karşı kanıtlarınızı yazarsınız. İlk başta karşı kanıtlar
bulmak kanıt bulmak kadar kolay olmayabilir. Burada çevrenizdeki kişilere
danışabilirsiniz. Burada da olabildiğince çok karşı kanıt bulmaya çalışın. Hemen adil
olmayan şekilde avukatı susturmayın. Savcı kadar avukatta söz alsın.
Otomatik düşüncenizin haklılığına yönelik kanıt ve karşı kanıtları bulduktan sonra
gerçekçi düşünce aşamasına geçilir. Bu aşamada iki tarafın verdiği kanıtlar bir araya
getirilerek objektif bir şekilde bir karara varılır ve otomatik düşünce gerçekçi bir
düşünceye dönüştürülür. Böylece olumsuz duyguların şiddeti azalıp biraz daha iyi
hissedebilirsiniz. Bu gerçekçi düşünceye varmanız için karşı kanıtları adil bir şekilde
göz önünde bulundurmanızın önemli olduğunu tekrar hatırlatırız.

Yukarıda gösterilen otomatik düşünce kaydı tekniğini kendinizi sıkıntılı hissettiğiniz
zamanlarda, bu sıkıntının düşünsel ve davranışsal nedenlerini anlayıp daha gerçekçi bir
şekilde düşünmeye başlamanız için kullanabilirsiniz. Düşünme konusunda bu tür bir yöntem
kullanmanız yaşadıklarınızı ve düşüncelerinizi daha verimli bir şekilde analiz edebilmenizi
sağlayabilir. Bu teknikte ilk başlarda zorlanabilirsiniz. Duygu, davranış ve özellikle otomatik
düşüncelerinizi fark etmede zorlanabilirsiniz. Karşı kanıtları bulmak diğerine göre daha güç
gelebilir. Diğer tüm yöntemlerde olduğu gibi bu yöntemde de pratik yaptıkça gelişip
ustalaşırsınız. Otomatik düşüncelerinizi belirleyip yerlerine gerçekçi düşünceleri bulmakta
hızlandığınızda bunu yazılı yapmanıza da gerek kalmaz. Önemli olan otomatik düşünceleri
belirleyip etkisini anlamak ve yerine daha gerçekçi ve mantıklı, işlevsel olan düşünceleri
koymaktır.
Bir düşüncenin olumsuz otomatik düşünce olup olmadığını anlamak için şu soruları
sorabilirsiniz:





Bu şekilde düşünmenin bana ne gibi yararları, avantajları oluyor?
Bu şekilde düşünmenin bana ne gibi zararları, dezavantajları oluyor?
Bu düşüncem olmasaydı ya da farklı şekilde düşünseydim nasıl hissederdim?
Bu düşünce işlevsel olmayan otomatik düşünceler listesindeki bir otomatik düşünce
türüne benziyor mu?

Bu sorulara vereceğiniz cevaplar düşüncenizin size yarardan çok zarar verdiğini,
problemlerinizin devam etmesine neden olduğunu, bu düşünce olmasa daha iyi
hissedebileceğinizi ve bu düşüncenin otomatik düşünceler listesinde benzerinin olduğunu
söylüyorsa o zaman bu düşünceniz bir otomatik düşünce olabilir.
Karşı kanıtları bulmanızı kolaylaştırıcı bir ipucu: Karşı kanıtları bulmanızı
kolaylaştırabilecek bir yöntem sizinle aynı otomatik düşünceye sahip olan bir arkadaşınıza ya
da kendi çocuğunuz olsa ona neler diyebileceğinizi düşünmektir. Karşı kanıtları bulmaya
çalışırken şu soruyu kendinize sormanız faydalı olabilir: ‘Aynı otomatik düşünceye …
(arkadaşınızın ismi ya da çocuğunuz) sahip olsaydı ona bu konuda neler söylerdim?’
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BAŞAÇIKMA KARTI TEKNİĞİ
Yukarıdaki teknikte otomatik düşüncelerinizi belirledikten sonra nasıl daha gerçekçi şekilde
düşünebileceğinizin yöntemi verilmiştir. Bu noktada şu tür bir soru sorabilirsiniz: ‘Sıkıntılı
hissettiğim anda bu şekilde düşünemiyoum ki’.
Bu konuda haklısınız. Duygularınız ön plana çıktığında, bunları çok yoğun yaşadığınızda ya
da alarm durumuna geçtiğinizde beyninize giden kan miktarı azalır. Bu yüzden normaldeki
kadar ayrıntılı düşünemeyebilirsiniz. Ayrıca dikkatiniz sadece olayın bir tarafına, madalyonun
bir yüzüne odaklanmıştır. Nabız yükseldiği zaman insanların sağlıklı bir şekilde
düşünemediği bilinen bir gerçektir. Bu durumda biraz gevşeme yöntemi uygulamanın
ardından başaçıkma kartı tekniğini kullanabilirsiniz. Yukarıdaki örnek üzerinden gidersek
diyelim ki ‘bir daha düzelemeyeceğim’ otomatik düşüncenizi analiz ettiniz ve karşı kanıtları
da göz önünde bulundurarak gerçekçi düşünceyi belirlediğiniz. Bir gün sonra da iç dünyanıza
daldığınız ve problemlerinizi düşündüğünüz bir sırada umutsuzluk duygularınızın
yoğunlaştığını düşünün. Ağlama noktasına gelecek kadar umutsuz hissetmeye başladınız. Bu
noktada tek düşündüğünüz şey ‘bir daha düzelemeyeceğim’ düşüncesi olsun. İşte böyle bir
durumda önceden hazırlamış olacağınız başaçıkma kartı çok etkili olabilir.
Başaçıkma kartı basit bir şekilde küçük bir kağıdın bir yüzüne otomatik düşüncenizi diğer
yüzüne de gerçekçi düşüncenizi yazdığınız bir karttır. Önceki örnekte kartın bir yüzünde ‘Bir
daha düzelemeyeceğim’ yazar. Bu otomatik düşünce kısmıdır. Gerçekçi düşünce kısmında ise
‘Küçük ilerlemeleri zaten görebiliyorum. Bu ilerlemelere daha fazla odaklandığım, ilaç
tedavisini aksatmadığım ve yeni yöntemleri uyguladığım sürece düzelmemem için bir engel
yok. Tabi ki hemen tam düzelmem mümkün değil ancak zaman geçtikçe giriş bölümünde
söylendiği gibi daha iyi olacağım’. En sık aklınıza gelen otomatik düşüncelerinizle ilgili bu
tür kartlar hazırlamanız faydalı olacaktır. Örneğin, ‘Her an bir şey olabilir’, ‘İşe yaramazın
tekiyim’, ‘Olanlar benim yüzümden oldu’, ‘Hakkımı arayabilmenin en garanti yolu şiddet
uygulamaktır’ gibi.
Kendinizi sıkıntılı hissettiğinizde biraz gevşedikten sonra daha önceden hazırlamış olduğunuz
başaçıkma kartlarına bakabilirsiniz. Durumunuzla ilgili olan kartı okuyun ve gerçekçi
düşüncenin arkasındaki mantığı o an özümsemeye, dikkatinizi bu yöne vermeye çalışın. Bu
kartlar sizin yanınızdaki bir psikolog, bir terapist gibidir. Bu kartlara ara ara gün içinde
sıkıntılı hissetmediğiniz zamanlarda da bakın. Böylece kartları cebinizden çıkarıp bakma
alışkanlığı geliştirebilirsiniz. Pratik olması açısından isterseniz yazılı kağıt kartlar yerine cep
telefonunuzun not alma bölümünü de kullanabilirsiniz. Burada yaratıcılığınızı
kullanabilirsiniz. Önemli olan daha önce incelemiş olduğunuz gerçekçi düşünceleri ihtiyaç
duyduğunuzda hatırlayabilmektir.
OTOMATİK DÜŞÜNCE SAYACI TEKNİĞİ
Sıklıkla karşınıza çıkan otomatik düşünceleriniz varsa bu otomatik düşünceleri geldikleri anda
saymakta çok etkilidir. ‘Her an kötü bir şey olabilir’ şeklindeki felaketleştirme ve aşırı
büyütme otomatik düşüncesi çok sık aklınıza geliyorsa bu tekniği uygulamanızı tavsiye
ederiz. Bunun için bir sayaç, cep telefonu ya da not defteri kullanabilirsiniz. Başaçıkma
kartını da yardımcı teknik olarak birlikte kullanabilirsiniz. Otomatik düşünce geldiğinde o
düşüncenin kartına bakın ve sayacınıza bir sayı ekleyin. O zaman kendinizi bu düşünceden
uzaklaştırma imkanı doğar. Düşünceye sadece bir düşünce gözüyle bakarsanız aslında o an
kötü bir şeyin olmadığını, bunun bir otomatik düşünce olduğunu yani o anki probleminizin

©Uzm. Psk. Cem Gümüş

düşüncelerinizle ilişkili olduğunu görürsünüz. Düşünce sayacınızdaki sayının gün geçtikçe
artıp azalmadığına bakarak ilerlemenizi de değerlendirebilirsiniz.
OTOMATİK DÜŞÜNCENİN KENDİSİNİ ETİKETLENDİRME TEKNİĞİ
Otomatik düşüncelerin yerlerine gerçekçi düşünceleri koymaya alıştıkça etiketlendirme
tekniğini de kullanabilirsiniz. İyi tanıdığınız, gerçekçi düşüncesini bulduğunuz yani önceden
analiz ettiğiniz otomatik düşünceler gelmeye başladıklarında bunların türlerini içinizden kendi
kendinize söyleyin. Örneğin, ‘her an kötü bir şey olabilir’ düşüncesi geldiğinde
‘felaketleştirme otomatik düşünceleri, tedirginlik düşünceleri’ diye içinizden sakince bunu
kendinize hatırlatmaya çalışın. Ya da ‘Benim yüzümden oldu’ gibi düşünceler geldiğinde
‘Kişiselleştirme, olumluyu geçersiz kılma, suçluluk düşünceleri’ diye bu düşüncelerinizi
etiketleyin. O zaman düşüncelerle aranıza mesafe koymaya başlarsınız.
OTOMATİK DÜŞÜNCELERE MİSAFİR GÖZÜYLE BAKMA TUTUMU
Otomatik düşünceleriniz aklınıza geldiği zamanlarda bu düşüncelere evinizi ziyarete gelen
ancak problemli bir misafir gözüyle bakın. Eğer içeri girmemesi için zor kullanırsanız,
kapıdan pencereden kovmaya çalışırsanız peşinizi bırakmamaya ‘inatlaşmaya’ başlayacaktır.
Bu yüzden bırakın eve gelsin, kolayınıza geliyorsa hayalinizde de misafir gibi geldiğini
canlandırabilirsiniz. Yapacağınız şey bu misafirle eskisi gibi baş başa kalmak değildir.
Otomatik düşünce misafiriniz her geldiğinde başka bir misafiri davet etmenizdir –yani
gerçekçi düşünceyi-. Sizin ilgileneceğiniz, sohbet edeceğiniz ve muhatap olacağınız misafir
gerçekçi düşünce misafiridir. Bir süre ilgisiz kalan otomatik düşünce misafiri ilk başta daha
şiddetli bir şekilde önünüze gelmeye başlayacak, sesini yükseltecek ve direnecektir. Siz
gerçekçi düşünce misafiri ile ilgilendikçe otomatik düşünce misafiri artık eskisi kadar sık bir
şekilde evinizi ziyaret etmemeye başlayacaktır.
ŞİMDİKİ ZAMANA ODAKLANMA VE GEVŞEME TEKNİĞİ
3. bölümde bu tekniğin ayrıntıları verilmişti. Düşünceleriniz çok ön plana geldiyse yukarıdaki
düşünce tekniklerini kullanmanızı kolaylaştırmak için bu iki tekniğide yardımcı olarak
kullanabilirsiniz. Önemli olan dikkatinizi sağlıklı bir şekilde şimdiki gerçek zamana
yönlendirmeniz ve yaşam moduna geçmenizdir.
KAR-ZARAR ANALİZİ TEKNİĞİ
Aklınıza gelen bazı otomatik düşünceler, özellikle geçmişteki olayları düşünürken olumluyu
geçersiz kılma düşünce türü ve tünel bakışıyla sürekli olumsuz olaylara ve yaşamınızın
olumsuz yönlerine odaklanıyorsanız o zaman büyük ihtimalle moraliniz bozulacak, sıkıntı ve
problemleriniz devam edecektir. Bu yüzden kar-zarar analizi tekniğiyle bir davranışınız ya da
düşüncenizin sizin iyi hissetmenize, problemlerinizle başaçıkmanızda ve daha huzurlu
hissetmenizde ne kadar yararlı ve ne kadar zararlı olduğunu belirlersiniz. Eğer bir düşünce
alışkanlığınız ya da davranış alışkanlığınız sizin için faydalı değilse onu değiştirmeyi
hedeflersiniz. Örneğin, yeni kazanılacak bir düşünce alışkanlığı geçmişteki olumsuz olayları
sürekli düşünmemektir. Elinizde olmadan kendinizi düşünüyorken bulduğunuzda ya da bir
şekilde hatırladığınızda dikkatinizi başka şeylere, ‘sahip olduğunuz şeylere, şimdiki zamana’
odaklama kararı almak gibi. Burada önemli olan kararlılıktır. İlk başta zor olsa da tutarlı bir
şekilde bu yeni düşünce alışkanlığını kazanmaya çalışırsanız bu yeni alışkanlık zamanla
oturacaktır. Sürekli eski olumsuz şeylere odaklanma düşünce alışkanlığınızın aynen bir sigara
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tiryakiliği gibi olduğunu düşünün ve buna göre yeni alışkanlığınızı edinmeye çalışın. Bu
düşünce alışkanlığını değiştirmekle ilgili sistematik bir program 6. bölümde dengeli yaşam
konusunda sistematik bir teknik… başlığı altında verilecektir. Bu sistematik programı en az bir
hafta kararlı bir şekilde uygulamanızı önemle tavsiye ederiz.
4. Bölüm ile ilgili önemli noktalar




















Bu bölüm diğer bölümlere göre anlaması en güç olabilecek konuları içermektedir. Bu
yüzden diğer bölümlerde olduğu gibi bu bölümü de teknikleri uygulayabilecek kadar
anlayabilmeniz için parçalara bölerek tekrar tekrar okumanız gerekebilir.
Hissettiğiniz duygular (tedirginlik, öfke, suçluluk, umutsuzluk vb.) uzun süre devam
ediyorsa bunun en önemli nedeni otomatik düşüncelerdir.
Otomatik düşüncelerinizi farkedebilmeniz ilk başta kolay olmayabilir. Bu yüzden
işlevsel olmayan otomatik düşünceler listesinden faydalanabilirsiniz. Bu listedeki
düşünce türlerini ezberlemeniz, her bir düşünce türü için örnekler bulmanız faydalı
olabilir.
Kendinizi kötü hissettiğiniz zaman otomatik düşünce kaydı tekniğini kullanarak
sıkıntınızın otomatik düşüncelerle ilgili kısmını analiz edebilir ve yerine daha gerçekçi
düşünceyi koyabilirsiniz.
Uzun süre kendinizi rahatsız ve sıkıntılı hissetmeniz yani duygularınızın yoğunlaşması
bir otomatik düşüncenin varlığına işarettir. Bu konuda uyanık olun ve en önemlisi ilk
aklınıza gelen otomatik düşünceyi gerçekçi düşünce olarak hemen kabul
etmeyin. Karşı kanıtları -avukatınızı- her zaman konuşturmaya çalışın.
Otomatik düşüncelerle duyguları birbirine karıştırmak sık yapılan bir hatadır. Bu
konuya özellikle dikkat edin.
Gerçekçi düşünceyi bulduktan sonra tekrarlayan, sık sık aklınıza gelen otomatik
düşünceler için başaçıkma kartı, otomatik düşünce sayacı, otomatik düşünceleri
etiketlendirme, şimdiki zamana odaklanma ve gevşeme ile kar zarar analizi tekniğini
kullanabilirsiniz. Özellikle başaçıkma kartlarını hazırlamanızın sizin durumunuzdaki
kişiler için çok faydalı olduğunu belirtmeliyiz.
Düşünmemeye çalışmanın aslında tam tersi etkide bulunarak düşünmeye neden
olduğuna daha önceki bölümlerde değinilmişti. Bu yüzden otomatik düşünceleri
düşünmemeye çalışmanız bu düşüncelerin devam etmesine neden olur.
Otomatik düşünceler adından da anlaşılacağı gibi otomatikleşmiştir. Yani bu şekilde
düşünme bir alışkanlık haline gelmiştir. Dolayısıyla sigara gibi bir alışkanlığı
bırakırken nasıl hareket ediliyorsa bu düşünce alışkanlığıda aynı şekilde bırakılabilir.
Bir alışkanlığı sadece bırakmak yetmez yerine başka bir şey koymak gerekir. Bu
yüzden otomatik düşünceyi düşünmemeye çalışmak yerine yerine başka bir düşünce
koymanız faydalıdır. Bu düşünce de daha gerçekçi ve mantıklı bir düşünce bulmaktır.
Bu düşünceyi kendi kendinize nasıl bulabileceğiniz konusunda kullanabileceğiniz bir
çok teknik bu bölümde verilmiştir.
Otomatik düşüncelerinizi farketme ve yerlerine daha gerçekçi düşünceleri koyma
konusunda daha söylenebilecek birçok nokta vardır. Eğer daha fazla bilgi almak
isterseniz Psikonet yayınlarından ‘İyi Hissetmek’ kitabını okuyabilirsiniz.
Düşünce alışkanlıklarınızı değiştirmek konusunda zorlanıyorsanız bu konuda
imkanınız varsa bir psikoterapistten yardım lamanızı öneririz.
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Askeri kökenli travma sonrası stres
bozukluğu yaşayan gazi ve malüllere
yönelik eğitim programı: 5. Bölüm
Sıkıntılarınızla başaçıkmada etkili yöntemler-3
(Duygusal yönde müdahaleler, kaybedilenlerin yasını tutmakla ilgili problemlerin
anlaşılması)

Önceki bölümlerde olayı yaşadıktan sonra, olayın etkileriyle başaçıkmak için kullandığınız
yöntemlerin aslında sıkıntılarınızın gelişmesine ve ilerlemesine neden olduğu konuşulmuştu.
Bu bölümde özellikle olayın kendisinin üzerinizdeki duygusal etkisi ve bu konuda
yapabileceğiniz şeylerin neler olabileceği tartışılacaktır.
Yaşadığınız olay büyük ihtimalle yakın arkadaşlarınızın ya da emriniz altındaki askerlerin
şehit olmasını içeriyor. Dolayısıyla sizin bir ‘kaybınız’ vardır. Yani yas içindesiniz. Olayı
hatırladığınızda verilen şehit arkadaşlarınızı ya da askerlerinizi düşünüyorsunuz ve içiniz
acıyor. Bu yasınızı doğal bir şekilde tüm aşamalarıyla yaşamış ya da tam yaşayamamış, bazı
yerlerinde takılmış olabilirsiniz. Bu bölümde özellikle kaybınızla ilişkili yasınızı tutmakta ne
durumda olduğunu anlamanıza yardımcı olabilecek bilgiler alabilirsiniz.

YAS SÜRECİNİN 5 AŞAMASI
Yas tutmanın toplam 5 tane aşaması vardır:
1.
2.
3.
4.
5.

Şok
İnkar
Öfke
Depresyon
Kabullenme

1. Şok aşaması: Bu aşama kaybınızı yaşadığınız sırada ya da olay sonrasında başlayabilir. Bu
aşamada kaybınızla ilgili olarak şoka girersiniz. Ne olduğunu tam anlayamazsınız.
Arkadaşınızın ya da askerinizin ölüp ölmediğinden tam emin olamayabilirsiniz. Tam bir kaos
ve keşmekeş yaşarsınız. Duygularınız çok karışıktır. Ne hissettiğinizin o an farkında
olmayabilirsiniz ya da hiçbir şey hissetmeyebilirsiniz.
2. İnkar aşaması: Olayın ilk şokunu atlattıktan sonra olayın sonuçları net bir şekilde ortaya
çıkmıştır. Kaybınızın farkındasınızdır ancak bu aşamada bunu farkında olarak ya da
olmayarak inkar edersiniz. Olayın gerçek olmadığını, bir hayal olduğunu düşünebilirsiniz.
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Birliğinize geri döndüşünüzde ya da kapı açıldığında içeri gelecekmiş gibi hissettiğiniz
olabilir. Kaybınızı yaşamamış gibi hissedersiniz ve ölmediğiniz, her an tekrar geleceğini
düşünebilirsiniz. Bu aşamada olay halen çok tazedir. Eğer bu aşamada fazla kalıp takılırsanız
kaybınızla ilgi tüm duygularınızı yaşayamayacağınız için yas süreçlerinde ilerlemeniz
yavaşlar.
3. Öfke aşaması: Bu aşamada artık olay üzerinden belirli bir zaman geçmiştir. Günlük hayat
düzenine geri dönmüşsünüzdür. Bu aşamanın özelliği öfkenin ön plana geçmesidir çünkü
artık kaybın gerçek olduğunu, geriye gelmeyeceğini ve sonsuz bir yolculuğa çıktığını
anlamışsınızdır. Dolayısıyla bunu kabullenmekte zorlanırsınız. Bu sefer olayı sorgulamaya
başlarsınız. Olaya neden olan teröristleri, hatasından dolayı arkadaşınızın ya da askerinizi,
hayatta kalan diğer askerleri korkaklık edip donup kaldıkları pasif kaldıkları için, çeşitli
nedenlerden komutanları ya da kendinizi suçlarsınız. Eğer şehit ailesi kendi yaslarının öfke
aşamalarından dolayı (aslında mantıklı ve gerçekçi olmadığı halde tamamen
duygusallıklarından dolayı) sizi bir şekilde suçladılarsa öfkeniz özellikle kendinize de
yönelebilir. Olayın nedenlerini geriye bakıp analiz etmeye başlarsınız. Oldukça
duygusalsınızdır ve duygularınızda olayla ilgili olarak öfke ön plana geçer. Öfkenin ön plana
geçmesinin bilinçaltı düzeyde sizin için koruyucu bir amacı vardır. Bu geçmiş olayın
sonuçlarını, kayıpları kabullenemediğiniz için, özellikle kaybettiğiniz kişi ile hayalleriniz
varsa (sivilde görüşmeye devam etmek gibi) hayal kırıklığı, acı ve üzüntüyü alttan alta yoğun
bir şekilde yaşıyorsunuzudur. Bu acı duyguları bilinçli bir şekilde yaşamamak ve veda etmeyi
kabullenemediğiniz için bu duygularınızın yerine farkında olmadan öfkeyi koymak sizin için
bilinçaltı süzeyinde daha iyi bir seçenek gibi görünebilir. Böylece kendinizi yılgın değil güçlü
de hissetmiş olursunuz. ‘Ağlamıyorum, güçlüyüm, ayaktayım, onları üzülerek
sevindirmeyeceğim’ diye farkında olamadan düşünüyor olabilirsiniz. Ancak öfkeyi önplana
getirmeniz asıl duygularınızı normal şekilde yaşamanızı da engeller. Bu aşama birçoğunuzun
en çok takıldığı yas aşamasıdır. Bu aşamada, önceki bölümlerde ayrıntılı olarak değinilen
başaçıkma yöntemleriniz, çabalarınız nedeniyle farkında olmadan uzun süredir takılmış
olabilirsiniz.
4. Depresyon aşaması: Yasın üçüncü aşaması olan öfkede kaldıkça enerjiniz tükenmeye
başlar. Siz kendinize ya da diğerlerine ne kadar öfke kusarsanız kusun ortadaki ölüm
gerçeğinin değişmediğini, gidenlerin geri gelmediğini anlamaya başlarsınız. Kaybınızı derin
bir şekilde içinizde hissedersiniz. Depresyon aşamasına gelene kadar çok enerji harcadığınız,
yakındığınız, hesap sorduğunuz için artık tükendiğinizi hissedersiniz. Bu aşamada
kaybettiğiniz şeyin sadece arkadaşlarınız ya da askerleriniz değil daha başka şeylerde
olduğunu düşümeye başlayabilirsiniz. Eğer öfke döneminde uzun süre takılmışsanız ve
yaşamınız bu yüzden olumsuz etkilenmişse, buna ek olarakta kendinizi sürekli tedirgin
hissedip alarm durumuna geçmeyi alışkanlık haline getirdiyseniz o zaman sağlığınız,
huzurunuz, ilişkileriniz vb. bazı başka güçlüklerde çekiyorsunuzdur. İşte depresyon
aşamasında hem kaybınızdan dolayı hem de sonrasında yaşadığınız sıkıntı ve problemlerden
dolayı depresyona girersiniz. Daha durgunlaşabilirsiniz, kendi içinize dönebilirsiniz. Bir
geleceğiniz olmadığını düşünebilirsiniz. Bu yüzden umutsuzluk içinde gelecek hayalleri
kurmak size anlamsız gelebilir. İnsanlara olan güveninizi kaybettiğinizi hissedebilirsiniz.
Depresyon aşaması öfke aşaması gibi uzun süredir takılmış olabileceğiniz bir aşamadır.
5. Kabullenme aşaması: Kabullenme aşaması yas sürecinin son aşamasıdır. Bu aşamaya
geçebilmeniz için tüm evreleri yaşamanız gerekir. Eğer tüm aşamaları yaşadıysanız, öfkenizi
ifade etmiş, depresyona girerek ıstırabınızı içinizde tam yaşamışsanız kabullenme aşamasına
hazırsınız demektir. Bu aşamada artık yaşadığınız kaybın hayatın bir gerçeği olduğunu
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derinden hissedersiniz. Bunun olmamış olmasını dilemenin, üzerinde sürekli düşünmenin
hiçbir şeyi değiştirmediğini aksine daha da kötüleştirdiğini anlamış olursunuz. Olmuş
olmamasını yine dilersiniz, yine içinizde öfke ve acı vardır ancak artık eskisi kadar bu
konulara enerji harcamazsınız çünkü kendi yaşamınızı olumsuz etkilemekten başka bir işe
yaramadığını görmüşsünüzdür. Kabullenme aşamasına geçtiğinizde yaşayacağınız temel
duygu hüzünlenmektir. Kabullenme yaşadığınız olayı boşvermek anlamına gelmez, sadece
duygusal anlamda kaybınızı içinizde kabullendiğinizi hissedersiniz. Olay aklınıza geldiğinde
hüzünlenirsiniz, içiniz cız eder ve belki bazen gözlerinizin yaşardığını ya da yalnızken
ağlamak istediğinizi hissedebilirsiniz. İnkar, öfke ya da depresyon evresindeki kadar yoğun
bir şekilde sıkıntı yaşamazsınız. Kaybınız aklına geldiğinde günlük işlerinizi yapamaz hale
gelmezsiniz. Kabullenme aşamasına geçtiğinizde artık gidenlere değil kalanlara daha çok
odaklanmaya başlarsınız. Çünkü sadece gidenlere odaklanmanın sonu gelmeyen bir kuyuya
düşmek olduğunu anlamışsınızdır. Bu aşamada kaybettiğiniz kişiye yürekten veda edersiniz.
Onunla geçirdiğiniz güzel anıları içinizde yaşatırsınız.
Yas sürecindeki aksamalar: Yukarıda da belirtildiği gibi yas sürecindeki bazı takılmalar bu
sürecin akışını yavaşlayabilir. Bu takılmalara baktığımızda iki olasılık vardır:



Bir yas aşamasında takılarak uzun süre o aşamada kalınır
Bir yas aşaması tam yaşanmadan bir sonrakine geçilir

Bir yas aşamasında takılmak sıklıkla görülen bir problemdir ve birçoğunuzun bu yönde
sıkıntıları olduğunu gözlemlemişizdir. En çok takılmaların yaşandığı evreler inkar, öfke ve
depresyondur. Bu evrelerdeki takılmaların nasıl sonuçlar verdiği ilgili bölümlerde anlatıldı.
Bu takılmaların nedenlerine baktığımızda da en önemli nedenin geçmiş olay üzerinde uzun
süre düşünme alışkanlığı olduğunu görürüz. Bu alışkanlığı bilinçli olarak geliştirmediniz. Bir
kere bu alışkanlığı kazandığınız için de artık istemesenizde aklınıza düşünceler geldiğinde bu
alışkanlık doğrultusunda yine hareket ediyorsunuz. Olayı hazmedemediğiniz için kendi
içinizde hesaplaşmanızı, sindirmeye çalışmanızın süresini uzun tutmanızdan dolayı özellikle
öfke döneminde takılırsınız. Kişiselleştirme, olumluyu geçersiz kılma, tünel bakışı gibi
otomatik düşüncelerde eklenince gerçekçi düşüncelere ulaşıp kabullenme evresine girmeniz
gecikir. Bir benzetme yapacak olursak yaşadığını olay ve kayıplar bir kolunuza açılan bir yara
gibidir. Normalde her bir yarada olduğu gibi bu yarada eninde sonunda kabuk bağlayıp
iyileşecektir. Sizin yapmanız gereken yarayı temiz tutmak, pansuman yapmak ve yarayı
kurcalamamaktır. Eğer bir aşamada takıldıysanız o zaman otomatik düşüncelerle sürekli
düşünme, kendiniz ya da başkalarını sürekli suçlama gibi alışkanlıklarla yaranızla oynuyor,
kan akmasına neden oluyorsunuz demektir. Genelde yalnız kalma başaçıkma yöntemini
kullandığınız için eski olaylarınızı düşünmek sizin en çok yapabileceğiniz şey haline gelmiş
olabilir. Bu nedenle de en çok alıştığınız şey yaranızla oynamak. Bu bir alışkanlık haline
geldiği içinde fark etmeden kendinizi bu alışkanlığı uygularken bulduğunuz zamanlar oluyor.
Düşünmemeye çalıştıkça da daha fazla düşünüyorsunuz ve sıkıntılarınız artıyor. Buraya kadar
olan bilgilerden faydalanarak bu konularda daha işlevsel ve işinize yarayan başaçıkma yolları
üzerinde bilgi verilmişti. Bu bilgiler ışığında alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz ve yerlerine
daha etkili yöntemler koymanız yas sürecindeki tıkanıklıkların açılmasına katkıda bulunabilir.
Diğer bir yas süreci problemi, bir yas aşamasını daha tam yaşamadan bir sonraki evreye
geçmektir. Bazı kişiler öfke aşamasını yaşamadan kabullenme aşamasına mantıklarının
gücüyle girmeye çalışabilir. Diğer bir türde de öfke aşamasından depresyona geçmeden
kabullenmeye geçmeye çalışmaktır. Kişi depresyonun getireceği yoğun üzüntü ve acıyı
yaşamak istemez, ‘ağlamak istemez’, ağlamayı bir güçsüzlük işareti olarak algılar. Bu
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durumda da duygularını tam yaşayamamış olur. Bazıları da depresyon duygularını
yaşamamak için kendini mizaha, şakaya vurabilir. Etrafındakileri neşelendirmeye çalışabilir.
Yüzünde sahte bir gülümsemeyle içinde yaşadığı acıyla yüzleşmek istemeyebilir. Bu
başaçıkma yöntemlerinin hepsinin altındaki iyi niyeti görebilirsiniz. 2. bölümden de
hatırlayacağınız gibi başlangıçtaki bilinçli ya da bilinçsiz iyi niyetlerle yapılan başaçıkma
yöntemleri aslında sorunun devamına neden olmaktadır. Bu örneklerde de sorunu devam
ettiren dezavantaj, duygularını doğal bir şekilde yaşayamamak, ifade edememektir. Bu
aşamaları sağlıklı bir şekilde yaşamak doğal bir ihtiyaç ve gerekliliktir. Yas sürecini atlatan
kayıplarıyla ilgili yaşadıkları psikolojik problemleri kalmamış kişiler yas sürecinin tüm
aşamalarından sırayla geçmişlerdir. O yüzden yaşayabilmenin yollarına bakmak gerekir.

YAS SÜRECİNİN DOĞAL OLARAK TEKRAR AKMAYA BAŞLAMASINA
YARDIMCI YÖNTEMLER
Yas sürecini sağlıklı duygusal kabullenme evresine getirebilmek için bu aşamaları uygun
şekillerde yaşamak gerekir. Özellikle öfke ve depresyon aşamalarında tıkanıklıklar ya da
duyguların yadsınması görülür. Bu yüzden bu aşamalardaki problemleri tesbit edip sürecin
önünün açılmasına nasıl katkıda bulunabileceğiniz konusunda aşağıda bazı yöntemler
verilmiştir:


Öfke aşamasında takılmak: Hangi koşulda ve durumda olunursa olunsun bir kayıp
yaşayan kişiler normalde yas aşamalarından geçecektir. İnsanların bu aşamalardan
nasıl geçebildiklerine bakıldığında yapılan araştırmalara göre bu kişilerin duygularını
yakınlarına ya da arkadaşlarına anlatıp duygusal rahatlamayı yaşayabildikleri, olumsuz
otomatik düşüncelerle farkında olmadan işe yaramayan başaçıkma yöntemlerini
kullanmadıkları ve günlük hayatlarındaki rutin işlerine olabildiğince çabuk dönmeye
çalıştıkları görülmüştür. Sizde çevrenizdeki insanlara baktığınızda bu aşamalardan
geçtiklerini görmüşsünüzdür. Sizin aynı şekilde geçememenizin nedenlerini özellikle
1., 2. ve 4. bölümde ayrıntılarıyla tartışmıştık.

Öfke aşamasında takıldıysanız 4. bölümdeki suçluluk duygusuna neden olabilecek otomatik
düşünceler kısmını okumanız faydalı olacaktır. Bunun düşüncelerle ilgili nedenleri o kısımda
anlatılmıştır. Bu aşamada takılmanın duygusal nedenlerine bakıldığında şu tür olasılıklar
bulunabilir:
o

Olayla ilgili olarak bazı somut haksızlık durumlarının olduğunu düşünmek

o
Şehit aileleri gibi kayıp yakınlarının, duygusal nedenlerle kendi öfke aşamalarından
ötürü, sizi tamamen duygusal nedenlerle olaydan dolayı suçlaması, sorumlu tutması
o
Olaydan önce kaybettiğiniz kişiyle aranızdaki ilişkide içinize sinmeyen noktaların
kaldığını düşünmeniz
o
Siyah beyaz düşünme, felaketleştirme, meli malı şeklinde düşünme gibi otomatik
düşüncelerinizin ön planda olması nedeniyle olaydan ve yaşananlardan dolayı kendinizi
suçlamanız
o
Olay sırasında doğal olarak yaşadığınız çaresizlik hissini kendi içinize sindirememeniz,
kabullenememeniz
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o
Duyduğunuz şok ve korku hissi ya da başka nedenlerle olay sırasında pasif kalmanız
nedeniyle kendinizden utanmak ve kendinize karşı öfkeli hissetmek
o
Öfke duygusunun size güç verdiğini hissettiğiniz için bu güçlülük halini farkında
olmadan devam ettirme isteği. Bir sonraki aşamadaki depresyon evresine geçmeyi güçsüzlük
olarak algılamak


Depresyon aşamasında takılmak: Uzun süre öfke aşamasında yaşadığınız takılmalar
depresyon aşamasında uzun süre kalma ile devam edebilir. Uzun süre kendinize ya da
başkalarına duyduğunuz öfke belirli bir zaman sonra enerjinizin tükenmesine neden
olur. Eğer öfke dönemini çok hararetli yaşadıysanız depresyon döneminde de o kadar
çok yorulmuş olursunuz. Bu aşamada öfkenizden ziyade depresyonunun eskisine göre
daha ön plana çıkar. Eğer sizde 4. bölümde anlatılan depresyon ve umutsuzluğa neden
olabilecek otomatik düşüncelerde varsa o zaman depresyon döneminde uzun süre
takılmış olabilirsiniz. 2. bölümde anlatılan yalnız kalma, hareketsiz bir yaşam sürme
gibi başaçıkma yöntemlerinin de etkisiyle daha çok kendi kabuğunuzda yaşamanın
etkisiyle yorgunluk, dalgınlık, donukluk, cansızlık, anlamsızlık ve boşluk hissi gibi
durumlar yaşayabilirsiniz. Sıkıntılarınıza ve kayıplarınıza bilinçli ya da bilinçsiz sık
sık odaklanmanın ve olumsuz otomatik düşüncelerin etkisiyle umutsuzluk duyguları
içine girebilirsiniz.

Öfke ve depresyon aşamalarında takılma durumunda yapılabilecek bir çok şey vardır. Bu
eğitim notlarının temel hedefi de budur. Bu yüzden bu yas aşamalarından sağlıklı duygusal
kabullenme aşamasına doğru ilerleyebilmenizde eğitim notlarının tümünden
öğrenebileceğiniz şeyler vardır.
Yasın doğal sürecinin etkisini anlamak
Yaşadığınız olayda yakın bir kaybınız varsa bu durumda yas süreci içinde olduğunuz
tartışıldı. Şu anda içinde bulunduğunuz durumda da yas sürecini yaşıyorsunuz. Sizin için
problem, yasın son aşaması olan sağlıklı duygusal kabullenme aşamasına büyük ihtimalle
henüz geçmemiş olmanız. Şu durumda öfke, depresyon ya da bu ikisi arasındaki geçiş
evresindesiniz. Bu yüzden yaşadığınız sıkıntılara bir de bu gözle bakmanız problemlerinizin
nedenlerini daha iyi anlamanıza katkıda bulunacaktır. Böylece düzelmeyeceğinize yönelik
olumsuz otomatik düşüncelerinizin sıklığı da azalabilir. Aşağıda bu yönde bazı tavsiyeler
bulunmaktadır:


Öfke aşamasında takıldığınızı farketmişseniz bu durumda bilmelisiniz ki öfkeniz ön
planda olabilir. Bu demek oluyor ki olaylara daha duygusal açıdan bakabilirsiniz. Bu
duyguda ağırlıklı olarak öfke olacaktır. Yani birçok şeye öfkelenmenize neden olan,
öfkelenilecek şeylermiş gibi gösteren bir gözlüğünüz vardır. Bu öfke bazılarınızda
ağırlıklı olarak diğer insanlara, bazılarınızda ağırlıklı olarak kendinize, bazılarınızda
da hem kendinize hem de diğerlerine yönelecektir. Dolayısıyla kendinize ya da
diğerlerine yönelik öfke duymanız aslında gerçekte bu yoğunlukta ve sıklıkta öfke
duymanız gerektiği anlamına gelmemektedir. ‘Ben eskiden böyle değildim, tahammül
sınırlarım çok düştü. Daha çabuk sinirleniyorum’ cümlesi sizin için uygunsa burada ne
denilmek istenildiğini daha iyi anlayacaksınızdır. Yani normalde öfkelenilmeyecek ya
da %30 şiddetinde öfkelenilecek şeylere %90 şiddetinde öfkelenmeniz
durumunda bunun asıl sebebi olayların ya da insanların kendisi değil sizin öfke
aşamasında olmanızdır. Hem kendinize hem de diğerlerine bakış açınız öfke
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süzgecinden geçiyordur. Olayı hatırladığınız durumlarda da öfke döneminde
olduğunuzdan dolayı bu öfkeyi kendinize yöneltebilirsiniz. Bu yüzden olayı
düşündüğünüzde kendinize öfke duymanız, suçlamanız, savcı rolünde geriye bakarak
düşündüğünüz suçluluğunuzu kendi kendinize ispat edecek deliller bulmanız sizin
olayla ilgili suçlu olmanızdan değil öfke aşamasında ağırlıklı olarak duygularınızla
düşünmenizden dolayıdır. Alttan alta hissettiğiniz acı duygular ve inkar aşamasının
etkisiyle olayın olmuş olmasını dilemeniz, öfke aşaması ile birleştiğinde bir sorumlu
arama ve ona öfkenizi ifade etme arayışına dönüşmektedir. Bu doğal arayış sonucu
kendinizi suçlamaya başlamış olabilirsiniz. Kendinizi suçlu gibi hissedebilirsiniz. Bu
noktada üzerinde durmanız gereken gerçekçi düşünce şöyle olabilir: ‘Öfke aşamasında
olduğum için kendimi suçlama eğilimindeyim. Aslında somut şeylere baktığımda karşı
kanıt anlamında suçlu olmadığıma yönelik bir çok şey var. Dolayısıyla kendimi suçlu
olarak düşünmem suçlu olduğum için değil öfke aşamasında olduğum için’.
Dolayısıyla, bariz bir şekilde suçlu hissetmenizi gerektiren bir davranış bulunmadığı
sürece (teröriste istihbarat vermek gibi) kendinizi suçlu olarak hissetmeniz öfke
aşamasının kendinize yönelmesi nedeniyledir. Bunu kendinizi suçladığınız otomatik
düşünceleriniz geldiği zaman kendinize hatırlatmanız, gerekirse bir başaçıkma kartına
yazmanız öfke aşamasında sonraki aşamaya geçmenizi hızlandırmakta faydalıdır.
Depresyon aşamasında takıldığınızı farketmişseniz bu durumda bilmelisiniz ki
depresyonunuz, tükenmişliğiniz ve umutsuzluğunuz ön planda olabilir. Bu demek
oluyor ki olaylara daha duygusal açıdan bakabilirsiniz. Bu duyguda ağırlıklı olarak
yetersizlik, boşluk, anlamsızlık ve umutsuzluk olacaktır. Yani birçok şeye bakarken
olumsuz, ters giden yönlerine odaklanabilirsiniz. Sahip olduklarınıza değil genelde
sahip olmadıklarınıza, kaybettiğiniz şeylere odaklanırsınız. Eski yaşamınızla şu andaki
yaşamınızı karşılaştırıp hüzünlenebilirsiniz. Yaşamınızdaki her şeyi, dünyayı
kötülükler, umutsuzluklar, imkansızlıklarla dolu olarak gösteren bir gözlüğünüz
vardır. Depresyon aşaması başlangıç itibariyle aslında enerjinizi daha fazla
harcamamanız için kendi içinize çekilmenizi amaçlar. Böylece toparlanmaya
çalışırsınız. Başka şekilde insanların sizin üzerinize düşmelerini sağlayamadıysanız
depresyonda kendi kabuğunuza çekilmeniz bunu sağlamış olabilir. Bu aşamada en çok
yaşayacağınız duygular yetersizlik, kendinize saygınızın azalması, anlamsızlık, boşluk
duygusu ve umutsuzluktur. Bunları yoğun bir şekilde yaşadığınızda bilmelisiniz ki
bunların asıl nedeni yas aşamalarından depresyon aşamasında olmanızdır. 4. bölümde
anlatılan olumsuz otomatik düşüncelerinizde varsa bu depresyon ve umutsuzluk
duygularınızı daha yoğunlaştırmış olursunuz. 2. bölümdeki başaçıkma yöntemleriniz
de depresyonunuzun uzamasını sağlıyor olabilir. Dolayısıyla depresyonunuza bu
sebeplerden dolayı anlayış göstermeniz ve kendinizi aşağılayıp eleştirmemeniz
kabullenme aşamasına geçmenizi hızlandıracaktır.

Not: Yukarıda anlatılan durumların sizinle benzer olaylar yaşamış tüm kişilerde belirli
oranlarda var olduğunu belirtmeliyiz. Yukarıdaki şekillerde duygularınızın ve yas sürecindeki
öfke ve depresyon aşamalarının etkisinde kalmanın, kendini duygusal düşünerek suçlamanın
sık karşılaştığımız bir durum olduğunu görmekteyiz. Yani bu konuda yalnız değilsiniz. Sizinle
benzer durumda olan birisini tanıyorsanız onunla bu konularda sohbet etmeniz, içinde
bulunduğunuz durumu anlamanızda faydalı olabilir.
Yasın getirdiği duyguları yaşamak ve ifade etmek
Yas aşamalarını sağlıklı bir şekilde yaşamak doğal bir ihtiyaç ve gerekliliktir. Yas sürecini
atlatan, kayıplarıyla ilgili yaşadıkları psikolojik problemleri kalmamış kişiler yas sürecinin
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tüm aşamalarından sırayla geçmişlerdir. Daha öncede değinildiği gibi kabullenme aşamasıyla
birlikte geriye kaybedilen kişinin ya da kişilerin hüzünleri kalır. Yaşadıkları kayıplarla ilgili
psikolojik problemleri devam etmeyen kişilerin bir özelliğinin bu duygularını ifade
edebilecekleri kişilerin çevrelerinde olduğu ve iletişime geçildiği, ‘içlerini dökebildikleri’
bilinmektedir. Bu yüzden yas aşamalarından geçerken, özellikle de depresyon
aşamasındayken, aşağıdaki tavsiyeleri uygulamanız duygularınızı yaşamanız ve ifade
edebilmeniz konusunda yardımcı olabilir:






Sizi bölmeden ve yargılamadan dinleyebileceğinizi düşündüğünüz bir yakınınız, eşiniz
veya arkadaşınıza yaşadığınız olayları, duygularınızı ve olayla ilgili düşüncelerinizi
anlatmanız yas sürecinde ilerlemenizi, tıkanıklıkların açılmasını kolaylaştırabilir.
Çevrenizde böyle birinin olmadığını düşünüyorsanız bir psikologtan bu konuda destek
alabilirsiniz.
Kendinizi ifade etme konusunda diğer bir yöntemde yazmaktır. Yaşadığınız olayları,
duygularınızı ve olayla ilgili düşüncelerinizi bir yere ayrıntılarıyla yazmanız da
duygularınızı bastırmadan yaşamanızı ve ifade etmenizi sağlayabilir.
Kaybettiğiniz kişi ile ilgili duygularınızı ve düşüncelerinizi yazmayı deneyebilirsiniz.
Eğer söylemek isteyip de söyleyemediğiniz şeyler varsa bunları yazmanız çok faydalı
olabilir. Bunu bir mektup şeklinde yazabilirsiniz. Bazı kişiler kaybettikleri kişilerin
mezarlarına giderek mezar başında kendi duygu ve düşüncelerini onlara
söylemelerinin kendileri için çok önemli bir deneyim olduğunu, bunu yaptıktan sonra
kabullenme evresine doğru ilerleyebildiklerini fark ettiklerini söyler.

5. bölüm ile ilgili önemli not: Bu bölümün temel amacı yas ile ilişkili duygularınızı
anlamanıza katkıda bulunmayı amaçlamıştır. Bu duygularınızın etkileriyle başaçıkmakta en
önemli iki araç zaman ve diğer insanlardır. Bu yüzden bu bölümde ifade edildiği sizi
yargılamadan dinleyebileceğini düşündüğünüz insanlarla yaşadıklarınızı, duygularınızı ve
düşüncelerinizi paylaşmanız, ‘içinizi dökmeniz’ iyileşme sürecinizi hızlandıracaktır. Yas ve
ilişkili duygularınızın etkilerini daha iyi anlamak ve bu konuda çalışmak için bu konuda
uzman olan bir psikologla görüşmeler yapmanız faydalıdır. Özellikle de EMDR denilen bir
psikoterapi yöntemi travmalarla ilişkili duyguları ele almada oldukça etkili sonuçlar
vermektedir.
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Askeri kökenli travma sonrası stres
bozukluğu yaşayan gazi ve malüllere
yönelik eğitim programı: 6. Bölüm
Sıkıntılarınızla başaçıkmada etkili yöntemler-4
(Yaşam kalitesini artırmak, yaşama anlam katmak ve gelecek planı yapma ile ilgili eğitim)
5. bölüme kadar olan kısımlarda doğrudan problemlerinizi anlama ve başaçıkma konusunda
bilgi verildi. Bu bölümde dengeli yaşam konusu işlenerek daha geniş bir bakış açısıyla
(sadece sorunlarınıza değil) hayatınıza bakabilmeniz amaçlanmıştır. Böylece yaşamınızı daha
kaliteli ve huzurlu bir şekilde sürdürebilmenin yolları konusunda bazı fikirler edinebilirsiniz.
Bu bölümden en iyi şekilde faydalanmanız için öncelikle önceki bölümleri özümsemenizi ve
uygulamaya başlamış olmanızı tavsiye ederim.

DENGELİ YAŞAM
Psikiyatri kliniklerinde işin doğası gereği temel olarak üzerinde konuşulan şey sıkıntılarınızın
ve problemlerinizin kendisidir. Yaşamınızda iyi giden şeylere ya da ihtiyaçlarınıza çok fazla
odaklanılmaz. Siz kendinize de büyük ihtimalle aynı şekilde bakıyorsunuz. Genelde aklınızda
ve dikkatinizde olan şey kendi sorunlarınızdır. Hayata bakarken de genelde olumsuz, ters
giden, acı dolu kısımlarına odaklanıyor olabilirsiniz. Bir benzetme yaparsak içinde farklı
renklerin olduğu bir resme bakarken sadece koyu renklere odaklanmanız gibidir. 2. bölümde
bahsedilen genelde olumsuz şeylere odaklanma yönteminizi kullanıyor olmanızın,
hatırlayacağınız gibi olumlu yönleri de vardır. Ancak olumsuz yönleri çok daha fazladır ve
problemlerinizin devam etmesinde büyük bir paya sahiptir.
Dengeli yaşamdan kasıt olumsuz şeylerin yanında iyi giden şeyleri de görebilmek, resimdeki
her rengin farkına varmaktır. Bu noktada sizin hayatınızın resminde sadece koyu renkler
olduğunu düşünebilirsiniz. Şu anda baktığınız noktadan, otomatik düşünce gözlükleriniz
(tünel bakışı, felaketleştirme, olumluyu geçersiz kılmak vb.) ve iyileşme konusunda işinize
yeterince yaramayan yöntemlerinizin de etkisiyle öyle görünebilir. Belki de gerçekten koyu
renkler daha fazladır. Belki ekstra renkler katmaya ihtiyaç duyuyorsunuzdur. Hangi durumda
olursanız olun yaşamınızı daha gerçekçi ve bütünsel olarak dengeli bir şekilde
yaşayabilirsiniz. Bunun için öncelikle yaşamınızda hangi alanların olduğunu öğrenmeniz bu
konudaki ilk adımınız olabilir:
Dört tane yaşam alanı vardır:
1.
2.
3.
4.

Beden alanı
İlişki alanı
Başarı ve kontrol alanı
Gelecek, anlam ve maneviyat alanı
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Sizin güçlü-güçsüz, sağlıklı-sağlıksız, iyi-kötü sahip olduğunuz tüm yanlarınız bu dört yaşam
alanı içinde dağılmış bir şekilde yer alır. Her bir yaşam alanı kendine has ihtiyaçları,
korkuları, sorunları vb. içerir. Bu yaşam alanları aşağıda ayrıntılı bir şekilde
anlatılmıştır. Yaşadığınız problemlerin bir sebebi de sahip olduğunuz enerjiyi bu alanlara
dengeli bir şekilde paylaştırmamanızdır. Bu yaşam alanlarını okurken hangi yaşam alanına ya
da alanlarına çok enerji ayırdığınızı hangi yaşam alanına ya da alanlarına daha az enerji
ayırdığınızı düşünmenizi tavsiye ederiz.
1. BEDEN ALANI
Bu alan bedensel varlığınızla ilgili her şeyi kapsar. Yeme, içme, hayatta kalma, cinsellik,
barınma, hareket etme, yaşıyor olduğunu hissetme ve sadece kendiniz için bir şeyler
yapma gibi ihtiyaçlarınızı karşılıyorsanız bu alana enerji harcıyorsunuz demektir. Bu alanın
temel amacı yaşamak ve bedensel ihtiyaçları karşılamaktır. Yani tüm ihtiyaçların başında
gelir. Beden alanı ile ilgili olarak en çok korkulan şey ölmektir. Yukarıda dikkat ettiyseniz
hayatta kalma ihtiyacına vurgu yapılmıştır. Tedirginlik hissiniz ön plandaysa bu ihtiyacı diğer
ihtiyaçlarınızın önüne getirmişsiniz demektir. Yani beden alanındaki yeme, içme, cinsellik
yada diğer yaşam alanlarındaki başarılı olma, insanlarla ilişki kurma gibi ihtiyaçlara
harcadığınız enerji hayatta kalma ihtiyacı için harcadığınız enerjiden daha az anlamına gelir.
Özellikle 1. bölümde anlatılan hayatta kalma-alarm durumuna sık sık uygun olmayan
durumlarda da geçmenizin nedeni de budur. İhtiyaçlara enerji harcama sıralamanızda beden
alanına daha fazla enerji harcıyor olabilirsiniz. Bu alanın içinde de ön planda hayatta kalma,
güvende hissetme ihtiyacınız doğrultusunda yaşıyorsunuz. Dolayısıyla diğer ihtiyaçlarınızı
tam karşılayamıyorsunuz ya da onlara artık duyarsızlaşıyorsunuz.
Beden alanına neden diğer yaşam alanlarından daha fazla enerji harcadığınızın nedenine
baktığımızda en büyük neden yaşadığınız travmatik olay ya da olaylardır. Ölümle burun
buruna geldiğiniz için hayatta kalma ihtiyacınız o an tehlikeye düşmüştür. Eğer bu olayda
yoğun bir çaresizlik, güçsüzlük, umutsuzluk ve dehşet içine düştüyseniz olay sonrasındaki
yaşamınızda alarm durumuna daha sık bir şekilde geçebilirsiniz. Çünkü büyük ihtimalle
aklınızda şu tür bir otomatik düşünce vardır: ‘Bir daha asla aynı duruma düşmeyeceğim,
ölümle bu kadar burun buruna gelmeyeceğim, bunun için ne yapmam gerekiyorsa yapacağım.
Sürekli tetikte olup önlemler almam lazım. Yoksa her an ölebilirim’. Bu otomatik düşüncenin
farkında olabilirsiniz ya da olmayabilirsiniz. Önemli olan bu otomatik düşüncenin
davranışlarınızı ne kadar uzun süre etkileyip etkilemediğidir. Travmatik bir olay yaşayan
herkes bu tür bir düşünce içine girer ve olumsuz etkilenir. Ancak bunun süresi kişiden kişiye
göre değişir. Bir iki saatte de atlatılabilir, bir iki yıl ya da daha uzun sürede de. Bu süreyi
belirleyen şeylerin neler olduğu şu ana kadar verilmiş olan eğitim notlarında ayrıntılarıyla
verilmiştir. En önemli sürdürücü neden 2. bölümde anlatılan başaçıkma yöntemlerinizdir.
Sonuç olarak, sizde görmektesiniz ki eğer tedirginlik duygusunu sık yaşıyorsanız beden
alanındaki hayatta kalma ihtiyacınız konusunda çok enerji harcıyorsunuz demektir. Yani
kendinizi hayatta tutma konusunda çok şey yaptınız ya da halen yapıyorsunuz. Bunu tabi ki
yapmaya devam da etmelisiniz çünkü eğer hayatta değilseniz diğer hiçbir ihtiyacınızı
karşılayamazsınız zaten. Buradaki mesele bu ihtiyacınıza harcadığınız enerji, zaman ve
çabanın sizi nasıl etkilediğidir. Önemli olan hayatınızın büyük bir tehlikede olmadığı
durumlarda büyük önlemler almamanızdır. Alarm durumu ile yaşam durumunun enerji
dengesini yeri ve zamanına göre yapabilmektir. 1. bölümde ifade edildiği gibi tehlikeyi hızlıca
fark edebilme ve ani tepki verebilme gibi sizin çok büyük bazı becerileriniz var. Bu becerileri
çok sık uyguladığınız için bu konularda çok ilerlediniz. Bu becerileriniz sizin tehlike
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durumunda hayatta kalma ihtimalinizi kesinlikle artıracaktır. Gerçekten ihtiyacınız olduğunda
birçok insana göre büyük ihtimalle çok daha etkili ve hızlı tepki verebilirsiniz. Eğer
profesyonel bir askerseniz zaten işiniz gereği de bu konuda oldukça deneyimlisiniz.
Dolayısıyla gerçek bir tehlike durumunda büyük olasılıkla kendinizi koruyup hayatta
kalabileceğiniz konusunda içinizde kendinize güvenmeniz çok önemlidir. Enerjinizi uygun
olmayan durumlarda alarma geçip tetikte olmaya, güvenlik önlemleri almaya ve dolayısıyla
hayatta kalma becerilerinizi sürekli ilerletmeye gereksiniminiz aslında yoktur. Eğer bu
durumu belirli bir süredir yaşıyorsanız zaten bu konuda şu ana kadar fazlasıyla şey
yapmışsınız demektir. Özellikle sivil yaşamda olasılığı çok düşük riskler konusunda da bu
kadar sıklıkta ve yoğunlukta kırmızı alarm durumuna geçmenize gerek yoktur. Bunun zaten
büyük ihtimalle de bilincindesiniz. Alarm durumuna sık sık geçme konusundaki
alışkanlığınızı değiştirmeniz konusunda önceki eğitim notlarında birçok bilgi verilmişti. Bu
konuda ilgili notlardan faydalanabilirsiniz.
Özetle, hayatta kalma ihtiyacınız konusunda şu ana kadar çok enerji ve zaman harcadınız. Bu
konuda artık eskisi kadar enerji harcamanıza gerek olmadığının ve bundan sonra diğer
ihtiyaçlarınıza da önem vermenizin sizin iyilik haliniz için faydalı olacağını farketmişsinizdir.
Tedirginlik hislerinizle başaçıkma konusunda şu ana kadar verilen eğitim notlarından
yararlanmaya ve olumlu sonuçlarını yavaş yavaş almaya başladığınızı gördüyseniz aşağıda
verilen bazı tavsiyeleri de uygulamaya başlamanızı öneririz. Bu tavsiyeler beden yaşam
alanınızın diğer ihtiyaçlarını karşılamaya başlamanızda faydalı olabilir:









Sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat edebilir, arada sırada farklı tatlarda ve çeşitlerde
yemekler yemeye çalışabilirsiniz
Sıkıntılarınızla başaçıkmaya başladıkça cinsel ilişki kurma konusunda daha istekli
olabilirsiniz. Eğer cinsel ilişki kurma konusunda problemleriniz varsa bu konuda bir
uzmandan yardım alabilirsiniz
Canlı, dinç ve sağlıklı hissetmek beden alanının önemli bir ihtiyacıdır. Bu ihtiyacınızı
karşılamak için sağlıklı beslenmenin yanında en iyi yol yaşamınızı hareketlendirmek
ve düzenli spor yapmaktır
Yaşadığınızı derinden hissetmek bu alanın diğer bir ihtiyacıdır. Özellikle travmatik bir
olaydan sonra yaşadığınızı tam olarak hissetmiyor, kendinizi bir ruh gibi hissediyor
olabilirsiniz. Bazılarınızın sıkıntıları arttığında kendinisine zarar verdiğinde
rahatlamasının en önemli sebebi budur. O an duyduğunuz fiziksel acı size yaşadığınızı
gösteren bir sinyal görevi görüyor olabilir. Bu noktada beden alanına özellikle
odaklanmanız çok önemlidir. Size yaşadığınızı hissettirecek, heyecan duymanızı
sağlayacak aktiviteler ve bazı hobi faaliyetleri faydalı olabilir. Bu faaliyetleri bulmak
bazı kişilerde özellikle önemli olabilir. Askerlik görevi sırasında yaşanan yüksek
adrenalini sivil yaşamda bulamama, daha kendi kabuğunda ve pasif bir yaşam
nedeniyle zaman zaman öfke patlamaları ve kavgalarla kişi bilinçli ya da bilinçsiz bu
adrenalini tekrar yaşama çabası içine girilebilir. Önemli olan özlediğiniz heyecanı
yaşam modu içinde
Dış görünüşünüze elinizden geldiğince özen göstermeniz (saç, sakal, kıyafet vb.),
Maddi durumunuz elverdiğince kendiniz için bir şeyler yapmanız, kendinize değer
vermeniz ve hayata tutunmanız açısından tavsiye edilir.

Bazılarınız beden alanıyla ilgili diğer ihtiyaçlarınızı halihazırda zaten karşılıyor da olabilir.
Bu durumda bu alanda daha başka neler yapabileceğinize odaklanmanız, bu alana enerji
aktarımınızı artırarak daha iyi hissetmenizi sağlayabilir.
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2. İLİŞKİ ALANI
Bu alan diğer insanlarla ve sizin dışınızdaki diğer her şeyle olan ilişkinizi içerir. Eşiniz,
çocuklarınız, aileniz, akrabalarınız, arkadaşlarınız, toplum vb. ile olan ilişkilerinizin toplama
ilişki alanının içine girer. İnsanlar dışındaki şeylerle olan ilişkilerinizde bu alana girer. Doğa,
çevre, yaptığınız faaliyetler (spor, hobi vb.) vs. ilişki alanına girer. Yani kendiniz dışındaki
herşeyle kurduğunuz temas ilişki alanı ile ilgilidir. İnsanlarla olan ilişkileriniz bu alanın büyük
bölümünü oluşturur. İlişki alanı sayesinde karşılayacağınız ihtiyaçlar sevmek, sevilmek, kabul
edilmek, onaylanmak, takdir edilmek, anlaşılmak, bağ kurmak ve sosyalleşmektir. Bu
ihtiyaçları karşılayabileceğiniz asıl alan ilişki alanıdır. Bu alanla ilgili olarak en çok korkulan
şey sevilmemek ve reddedilmektir. İlişki alanına harcayacağınız enerji sayesinde yukarıdaki
ihtiyaçlarınızı belirli oranlarda karşılarsınız. Beden alanında olduğu gibi ilişki alanıda,
karşılanması sizin iyilik haliniz için önemli olan ihtiyaçları içerir.
Bazılarınız evli bazılarınız bekar olabilir, çevrenizde sevildiğinizi ve anlaşıldığınızı
hissedebileceğiniz yakınlarınız, arkadaşlarınız olabilir. Çevrenizde insanlar olabilir ancak siz
bu insanlarla fazla ilişkiye girmeden yine de yalnız hissedebilirsiniz. İzole bir yaşantınız,
kısıtlı sayıda arkadaşınız ya da mesafeli aile bağlarınız olabilir. İlişki alanına ne kadar enerji
harcadığınıza dönüp bakmanızı tavsiye ederiz. İnsanların yakınlığını çevrenizde ne kadar
hissediyorsunuz, ne kadar hissetmiyorsunuz? Kendinizi yalnız birisi olarak mı tanımlarsınız?
İnsanlarla ilişki içinde olmayı diliyor, buna ihtiyaç duyuyor ancak çevrenizdeki kişilerin size
uygun olmadıklarını mı düşünüyorsunuz? Yoksa yalnız olmayı istiyor ve bundan yakınmıyor
musunuz? Öncelikle ilişki alanında hangi durumda olduğunuzu değerlendirin. 2. eğitim
notunda yalnız kalma başaçıkma yönteminiz hakkında konuşulmuştu. Yalnız kalmak size
enerjinizi fazla harcamamak gibi bazı yönlerden olumlu katkı sağlıyor. Bunun yanında ilgili
notlardan hatırlayacağınız gibi yalnız kalmanız insanlarla kurduğunuz ilişkilerden elde
edebileceğiniz sevilme, onaylanma, anlaşılma gibi ihtiyaçlarınızı yeterince
karşılayamamanıza neden olur.
Özetle, ilişki alanına eğer az enerji harcadığınızı farkettiyseniz bu alana da artık enerji
ayırmanızın faydalı olacağı kararını verebilirsiniz. Tabi ki eğer mevcut problemlerinizi henüz
belirli ölçülerde kontrol edemediğinizi görüyorsanız şimdilik yalnız kalmaya harcadığınız
enerjiyi daha fazla tutmayı seçebilirsiniz. Biraz ilerlediğinizi fark ettikçe bu alana yavaş yavaş
enerji harcamaya başlamanızı önemle tavsiye ederiz. Aşağıda ilişki alanı ile ilgili olarak
uygulayabileceğiniz bazı öneriler bulunmaktadır.


Yalnız kalma başaçıkma yönteminizi sık kullanmanız dış dünya ile değil daha çok iç
dünya ile ilişki kurmanıza neden olur. Kendinizden zamanla sıkılmaya
başlayabilirsiniz. Bu yüzden yavaş yavaş dış dünyayla ilişki kurmanın da yollarına
bakmaya çalışabilirsiniz. Örneğin, doğayla ilişki kurarak gördüğünüz bir çiçeğin
yanına gidip kokusunu koklamak, duyduğunuz kokuyu içinizde hissetmeye çalışmak,
güneşin batışının bulutlar üzerinde yarattığı manzarayı seyretmek, parkta gördüğünüz
küçük bir çocuğun yüzündeki gülümsemeye dikkat etmek, yaptığınız bir faaliyete
(spor, hobi, film izleme, müzik dinleme vb.) dikkatinizi vermeye çalışmak, 5 duyu
organınıza dikkat etmeye çalışmanız vb. şekillerde dış dünya ile kurduğunuz teması
artırmaya çalışın



Mevcut problemleriniz nedeniyle şu ana kadar ki ilişkilerinizde çeşitli sorunlar yaşıyor
olabilirsiniz. Bu problemlerinizde insanlar arası ilişkilerde aklınıza gelen otomatik
düşüncelerin büyük bir rolü vardır. Bu yüzden 4. eğitim notundaki bilgileri özellikle
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gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. İlişkilerinizde problemler yaşadığınızda otomatik
düşünce kaydı ve diğer tekniklerle daha esnek ve gerçekçi düşünceleri bulmaya
çalışın.
Özellikle öfke kontrolünde güçlük çekmeniz sizin insanlardan daha izole bir yaşamı
tercih etmenizin diğer bir nedenidir. Bunda alarm durumuna sık girmek, eski
başaçıkma yöntemleriniz, otomatik düşünceleriniz, yas süreciniz, genel kişilik yapınız
ve kontrol-güç ihtiyacınızın farklı oranlarda payı vardır. Yoğun öfkenizin nedenlerini
anlamanız kontrol etmenin ilk adımıdır. Bu konuda notların tümünden, kontrol
konusunda da özellikle 7. eğitim notundan faydalanabilirsiniz
Hızlı ve yoğun bir şekilde öfkelenmenizin nedenlerini anlamanız ve bu konuda kontrol
sağlamanın yollarını öğrenip alışkanlık haline getirmeniz ilişki kurma ihtiyacınızı
karşılamanıza yardımcı olacaktır
İlişkiler konusu oldukça geniş bir konudur ve bu eğitim notunda tüm yönleriyle ele
alınması mümkün değildir. Bu yüzden eğer burada değinilen noktalar dışında başka
nedenlerden dolayı (insan ilişkilerini güvensiz olarak görmek, risk almak istememek,
çekingen kişilik özellikleri vb.) ilişki alanını ihmal etme ihtiyacı duyuyorsanız bu
durumda bir psikologtan bu konuda destek almanız faydalı olabilir.
3. BAŞARI VE KONTROL ALANI

Bu alan yaşamınızın mesleki yönü ve yaşam üzerinde sağladığınız kontrolün derecesi ile
ilgilidir. Bir işinizin olması, sorumluluklarınızı yerine getirme ve çevrenizi şartlar dahilinde
kontrol edebilme bu yaşam alanı ile ilgilidir. Bu yaşam alanı sayesinde tatmin edeceğiniz
ihtiyaçlar kendine güvenmek, güçlü hissetmek, yaşamını kontrol edebiliyor olduğunu bilmek,
yeni şeyler öğrenmek, kendine saygı duymak ve bir işle ilgilenebilmektir. Bu alanla ilgili
olarak en çok korkulan şey yaşam üzerinde kontrolü kaybetmektir.
Başarıdan kastedilen şey büyük bir şey başarmak, herkes tarafından takdir edilecek önemli bir
işe imza atmak değildir.Başarıdan kastedilen şey amaçlanan şeyi yapabilmektir. Başarı
hissini yaşayabilmeniz için bilinçli bir şekilde belirlediğiniz hedefiniz doğrultusunda
ilerlemeniz ve hedefinize sonunda ulaştığınızı görmeniz gerekir. Bazı zorluklarla karşılaşıp
bunları çözebildiğinizi, atlatabildiğinizi kendinize göstermeniz bir ihtiyaçtır. Dolayısıyla her
şeyin yolunda gittiği, kolay ve zorlamayan bir hayatta mutluluk vermez. Biraz zorlanmak ve
sonra bununla başaçıkabildiğini görmek kişinin kendisine olan güvenini artırır. Dolayısıyla
başarabileceğiniz küçük hedeflerden başlayarak bu ihtiyacınızı karşılamaya doğru ilk adımı
atabilirsiniz. Seçeceğiniz hedefin büyüklüğü önemli değildir. Depresyondayken sizin
kendinizi biraz zorlayıp canınızın istemesini beklemeden çıkıp 15dk. yürüme hedefinizi
gerçekleştirmeniz ve tekrar eve dönmeniz bir başarıdır. Başarı ve güç hissini yaşamanızı,
kendinize duyduğunuz saygıyı arttırmanızı sağlayabilecek en uygun ortam bir işte çalışmaktır.
Bir işte çalıştığınız zaman birçok kere kendi iç dünyanızın dışına çıkarsınız küçük ya da
büyük işle ilgili bir çok hedefiniz olur. İşte çalışmaya devam ettikçe, bu küçük görevleri
yerine getirdikçe başarı hissini alttan alta deneyimlersiniz. Başarılı hissedebilmeniz için
çalıştığınız işin ne olduğu da çok önemli değildir. İşinizi sevmeyebilirsiniz ama bu başarılı
hissetmenizi engellemek zorunda değildir. Başarı ve kontrol hissini yaşamak için para
kazanmadığınız, gönüllü olarak çalıştığınız bir dernek faaliyetinde de bulunabilirsiniz ya da
hergün önemli miktarda zaman ayırdığınız bir hobi faaliyetide olabilir.
Özellikle tedirginlik ve öfke kontrolü problemleriniz nedeniyle düzenli bir işte çalışmakta
zorlanıyor olabilirsiniz. Eğer böyle bir durum nedeniyle uzun süre işsiz kalmışsanız ve başka
bir faaliyette de uzun süre bulunmadıysanız kendinize olan saygınızı, güveninizi ve kontrol
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hissinizi eskisi kadar hissedemiyor olabilirsiniz. Bu durumda kontrol ve güç ihtiyacınızı tam
karşılayamadığınız için bununla başaçıkmak amacıyla bilinçli ya da bilinçsiz farklı yollar
denemiş olabilirsiniz. Bu başaçıkma yollarının başında öfke kontrolü problemleri gelmektedir.
Öfkelendiğiniz ve çevrenizdeki insanlara açıkça bunu gösterdiğiniz, bağırdığınız hatta bazen
şiddet uyguladığınız oluyorsa bu zamanlarda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Gergin, sinirli
vb. duygularınıza biraz daha yakından bakarsanız bazılarınız güçlü hissettiğini fark etmiş
olabilir. Yani birçok kere yoğun bir şekilde öfke duyduğunuzda, bunu çevrenize
gösterdiğinizde ve bu yönde harekete geçtiğinizde kendinizi güçlü ve bir dereceye kadar
kontrol sahibi biri olarak görüyorsunuz. Ya da bunları yapmadığınız zaman büyük ihtimalle
aciz, yetersiz, güçsüz olacakmış gibi hissediyorsunuz. Demek ki öfke problemleriniz aslında
sizin güç ve kontrol ihtiyacınızı bir dereceye kadar karşılamanızı sağlıyor.
Yaşadığınız olayda büyük ihtimalle doğal olarak çaresizlik ve güçsüzlük hissettiniz. Eğer
olaydan sonra daha önce tartıştığımız nedenlerden dolayı problemlerinizin devam etmesi
nedeniyle işsizseniz, güç ve kontrol ihtiyacınızı tatmin edebileceğiniz iş dışı bir faaliyet içinde
de bulunmamışsanız o zaman bu ihtiyaçların yoksunluğunu çekiyorsunuzdur. Yaşadığınız
olay aklınıza geldiğinde ve çaresizlik-güçsüzlük gibi duyguları yine yaşıyor gibi
hissettiğinizde hemen tam tersini yani güç ve kontrol sahibi biri olma ihtiyacınızı tatmin
edebilmek için fark etmeden yoğun öfke içine giriyor olabilirsiniz. Öfke kontrolü sorununuzu
düşünürken bu durumun olup olmadığını kendinize sorunuz.
Sonuç olarak, başarı ve kontrol ihtiyacı her insanın yaşamak istediği bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı
uzun süre göz ardı ederseniz kendinize saygınız azalır, kendinizi yetersiz hissedebilir ve
depresyona girebilirsiniz. Sizin için bu ihtiyacınızı karşılamanın en önemli yolu sürekli
öfkelenmek ve şiddet uygulamaksa, bu durumda da ilişkileriniz olumsuz etkilenir hatta
kanunlarla başınız derde girebilir. Başarı ve kontrol alanına daha fazla enerji ayırabilme ile
ilgili olarak yapabileceğiniz bazı şeyler aşağıda verilmiştir:






Yaşamınızda yapabildiğiniz, güçlü olduğunuz yönlerinizin farkına varmaya
çalışın. Olumluyu geçersiz kılmak gibi otomatik düşünceler kendinizi olduğundan daha
yetersizmişsiniz gibi hissetmenize neden olur. Yani bu durumda aslında kendinizi
yeterli ve güçlü hissetmek için birçok nedeniniz olduğu halde bunları göz ardı
ederek siyah beyaz düşünmek, aşırı büyütme küçültme gibi otomatik
düşüncelerle kendinizi yetersiz ve başarısız olarak görüyor olabilirsiniz
Eski yaşamınızla şu andaki yaşamınızı sürekli karşılaştırmanız olumsuz otomatik
düşüncelerinizin artıp güçlenmesine neden olarak kendinizi yetersiz ve güçsüz
hissetmenize, depresyona ve umutsuzluğa düşmenize ve bu yüzdende daha pasif ve
durağan bir yaşam içine girmenize neden olabilir. Özellikle profesyonel askerlik
yaptıysanız, askerlik dönemindeki başarılarınızı, yüksek performansınızı şu andaki
durumunuzla karşılaştırmanız ve ardından olumsuz otomatik düşüncelerle kendinizden
yüksek beklentiler içine girmeniz yetersiz hissetmenize neden olabilir. Bu yüzden
önünüzdeki yaşama daha çok odaklanmayı kendinize misyon edinerek yapabildiğiniz
şeylere odaklanın.
Uzun süre yalnız kalmak, sadece oturup düşünmek, hareketsiz kalma gibi başaçıkma
yöntemlerinizi sizin pasifleşmenize neden olarak başarı ve kontrol alanına az enerji
harcamanıza neden olur. Bu yüzden kendinizi güçlü ve yeterli hissedebileceğiniz
deneyimler içine girmemiş olursunuz. Dolayısıyla yaşamınızı daha hareketlendirecek
faaliyetler bularak küçük adımlar prensibiyle sizi zorlamayacak küçük hedeflerle
yaşamınızı aktifleştirmeye başlamanız faydalıdır
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Hayatta daha aktif bir şekilde faaliyetlerde bulunmanızı veya düzenli bir işte
çalışmanızı zorlaştıran sıkıntılarınız (tedirginlik düşünceleri ve öfke kontrolü
problemleri gibi) ön plandaysa özellikle bunların şiddetini azaltma konusunda eğitim
notlarından faydalanmanız sizin daha sonra başarı alanına enerji ayırmanıza zemin
hazırlar
Başarı ve kontrol alanının bir diğer ihtiyacı yeni şeyler öğrenmektir. Yeni şeyler
öğrendiğiniz zaman çevrenizi daha iyi anlayıp kontrol edebilirsiniz. Ayrıca insanlarla
olan sohbetlerinizde konuşacak konu bulma sıkıntısı da çekmezsiniz. Bu yüzden genel
kültürünüzü artırıcı faaliyetler yapabilir, internet, ansiklopedi ya da kitap okuyarak her
gün yeni bir şeyler öğrenmeyi kendinize bir alışkanlık haline getirebilirsiniz. Bunun
diğer bir faydası da oturup eski olayları ya da sıkıntılarınızı düşünmek yerine daha
aktif ve farklı bir faaliyette bulunarak dış dünya ile temas kurmanızı sağlamasıdır.
Dikkatinizi toplama konusunda güçlük çekiyorsanız 3. eğitim notundaki küçük
adımlar prensibini kullanarak kısa aralıklarla yeni şeyler öğrenebilirsiniz.
4. GELECEK, ANLAM VE MANEVİYAT ALANI

Bu alan yaşamınızda kurduğunuz hayaller, yaşam anlamı ve maneviyat duygunuz ile
ilişkilidir. Yaşamınızı yönlendirecek kurallar, değerler, planlar, hayaller, yaşam anlamı,
maneviyat, kültür bu alana girer. Bu yaşam alanı sayesinde karşılayabileceğiniz
ihtiyaçlar geleceği planlayıp bir sonraki adımınızı belirleyebilmek, yaşamınıza anlam katmak
ve maneviyattır. Bu yaşam alanı ile ilişkili problemler umutsuzluk, anlamsızlık, boşluk ve bir
yere ait hissedememektir.
Bu yaşam alanı en çok ihmal edilen alandır. Bu aslında insanların büyük bir bölümünün
yeterince önem vermediği bir alandır. Özellikle batı kültüründeki insanlar bu alanı ihmal eder.
Halbuki yaşamımı en çok etkileyen ve etkilemeye devam edecek alan bu alandır. Maddi
yönden sıkıntısı olmayan, ilişkileri iyi ve başarılı insanlar mutsuzluk ve boşluk hissiyle
psikoterapiye geldiklerinde üzerinde durulacak yaşam alanı tahmin edeceğiniz gibi dördüncü
alan olacaktır.
Bu alana enerji ayırabilmeniz için diğer üç alanda bir dereceye kadar yaşamınızı dengelemeye
başlamış olmanız faydalı olacaktır. Sıkıntılarınızı yavaş yavaşta olsa kontrol etmeye
başladığınızı gördükten sonra bu alana enerji harcamaya başlayabilirsiniz. Gerçekçi gelecek
planları yapmak, yaşama amaçlarınızı belirlemek ve manevi yönünüzü güçlendirmek gibi
adımlar atmanız diğer üç yaşam alanında daha da iyi bir şekilde ilermenizi hızlandırarak genel
bir huzur haline ulaşmanızı sağlayabilir. Bu alanla ilişkili olarak verebileceğimiz bazı öneriler
aşağıda ifade edilmiştir:
1. Geleceğinizle ilgili net hayalleriniz olsun. Önemli olan hayal edebiliyor olmaktır,
hayallerinizin çok büyük olmasına gerek yoktur. İlerisini görüp planlarsanız
yaşamınıza bundan sonra nasıl yön vereceğinizi, nasıl kontrol edebileceğinizi de
bilirsiniz. Bu da size güç verir. Rotasız bir gemi yolculuğu olamayacağı gibi hedefsiz
bir yaşam da denizde sürüklenmek gibidir. Tabi ki rotanızı zamanla değiştirme hakkı
ve ihtiyacı doğabilir. Buradaki kilit nokta esnek olmaktır. Bununla ilgi sorunlarınız ve
çekinceleriniz varsa 2. eğitim notunda anlatılan hayal kurmama bölümünü tekrar
okuyup kendi durumunuzu daha iyi anlayabilirsiniz. Çok küçükte olsa, gerçekçi bir
şekilde yavaş yavaş olumlu anlamda hayal etmeye başlamanız motivasyonunuzu ve
umudunuzu artırmaya, size güç vermeye başlar.
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2. Bu dünyanın bir parçası gibi hissedebileceğiniz deneyimlere kendinizi verin. Uuzun
süre yalnız kalmayı tercih etmeniz ya da insanların sizi sizin beklediğiniz oranda
anlamadıkları ve anladıklarını da göstermediklerini düşündüğünüz için insanlara,
topluma karşı bir yabancılaşma hissediyor olabilirsiniz. Çevrenizdeki dünyanın
ayrıntılarına, ‘küçük şeylere’ odaklanmaya başlamanız, dünyayı gözlemlemeniz ve
olumlu yanlarına da odaklanmaya başlamanız bu dünyadaki yerinizi hissedebilmenizi
sağlayabilir. İlişki alanına yatırdığınız enerjiyle kendinizi ve diğer insanları sevmeye
çalışmanız, güçlü ve olumlu yanlarına da odaklanmanız dünyaya olan bağlılık
hissinizi artırabilir.
3. Toplumsal yönden sorumlu davranışlar (çevreyi kirletmeyecek küçük önlemler
almanız…), dernek üyeliğiyle gönüllü toplumsal faaliyetler vb. aidiyet ve anlamlı
yaşam duygunuzu güçlendirebilir.
4. Yaşam misyonunuzu belirlemeye çalışın. Bunu belirlemeniz için kendinizi tanımanız
gerektiğinden beden ve başarı alanına özen gösterin. Kendinizi ait hissedebileceğiniz,
yakın hissedebileceğiniz içinde bulunduğunuz şartları da göz önüne alarak, bir meslek
seçimi ya da görev değişimi misyonunuz doğrultusunda ilerlemenizi kolaylaştırabilir.
5. Yaşamınızı yönlendiren değerlerinizi (dürüstlük, adalet, başarı, ilişki, eğlence vb.)
belirleyip liste yapmanız ve önem sıralamasına koymanızı önemle tavsiye ederiz.
Böylece hem alacağınız kararlara yön vermede hem de yaşamınızı kontrol etmenizde
hangi değeriniz doğrultusunda hareket edeceğinizi belirlersiniz.
6. Kim olduğunuzu bilmeniz, aile çevrenizin üzerinizdeki etkisini anlamanız, aile
değerlerinin önem sırasının size uyup uymadığını (önem sırasında değişikliğe ihtiyaç
duyup duymadığınızı) belirlemeniz ve kültür gibi çevresel etkenlerin kimliğiniz
üzerindeki etkisini anlamanız önemlidir. Bu yönde kendi içinizde barışmanız, ardından
da ‘kendiniz olmanızın’ ilk adımı budur.
7. Maneviyat ihtiyacı bu dünyaya bağlılığınızı içinizde hissedebilmenizdir. Maneviyat
ihtiyacınız ile ilgili bir şeyler yapmanız kendinizi bu dünyaya daha ait birisi olarak
görmenize yardımcı olabilir. Dini inancınız doğrultusunda hareket etmeye özen
göstermeniz maneviyat ihtiyacınızı karşılamanızı sağlayabilir. Ayrıca ailenizin size
aktardığı dini inanç konusundaki inanç ve görüşlerinizi netleştirmeniz de faydalıdır.
Bunun yanında maneviyat ihtiyacınızı karşılamak için dindar birisi olmanıza da gerek
yoktur. Yukarıda anlatılan önerileri dikkate almanız, özellikle de bu dünyaya ait
hissetmenize ve yaşam amacınızı belirlemenize yardımcı olacak önerileri göz önünde
bulundurmanız ve küçük adımlarla ilerlemeniz maneviyat ihtiyacınızı karşılamanızı
sağlayabilir.
DENGELİ YAŞAM KONUSUNDA SİSTEMATİK BİR TEKNİK…
Bu bölümde dengeli yaşamın önemi ve bu konuda neler yapabileceğiniz konusunda bazı
fikirler verildi. Bu fikirler hem tedirginlik gibi olaydan sonra başlayan sıkıntı ve
problemlerinizle başaçıkmanızda hem de yaşam kalitenizi genel anlamda artırıp kendinizi
nasıl daha iyi hissedebileceğinize yönelik olarak faydalı olabilir. Bu fikirlere daha birçoğu da
eklenebilir. Bunların neler olduğunu kendi kendinize deneyimlerinizle, çevrenizdeki
insanların ilgili yaşam alanlarına yönelik neler yaptığına bakarak, sorarak, kitap okuyarak,
film izleyerek vb. yollarla bulabilirsiniz. Bu bölümün amacı şu andaki problemlerinizin
yanında yaşamınızın genelinde de kendi kendinize yardım edebilmenizdir. Daha öncede
değinildiği gibi dengeli yaşama doğru daha kolay ilerleyebilmeniz için öncelikle bazı
sıkıntılarınızı kontrol altına almaya başlamış olmanız faydalı olacaktır. Örneğin, alarm
durumunda eskisine göre biraz daha az zaman geçirebilmeye başlamanız gibi…
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Burada aktarılacak sistematik tekniğin size birçok faydası olabilir. Bunlar:




Dengeli yaşama geçmeye başlamanızı hızlandırabilir
Çevrenizdeki kaynaklarınızı daha çok fark etmenizi sağlayabilir
En önemlisi olumluyu geçersiz kılmak, tünel bakışı gibi otomatik düşüncelerle
olumsuz ve sıkıntılı durumlara sık sık odaklanma düşünce alışkanlığınızı
değiştirmenizi kolaylaştırabilir

Bu sistematik tekniğin özü gün içinde kendinizde ve çevrenizde gördüğünüz yolunda giden,
olumlu ve güçlü şeylere odaklanmaktır. Bu çalışmayı uyguladığınızda gün içinde fark
ettiğiniz olumlu durumları kısa cümlelerle aşağıdaki şekilde bir not defterine kaydedersiniz.
Kendinize ve çevrenize dikkat ederken aşağıdaki başlıklar altında dikkatinizi vermeye
çalışırsınız:


Beden alanı: Bu alandaki ihtiyaçlar yeme, içme, hayatta kalma, cinsellik, barınma,
hareket etme, yaşıyor olduğunu hissetme ve sadece kendiniz için bir şeyler yapmadır.
Bu alandaki ihtiyaçlarınızı karşıladığınız zamanlarla ilgili olarak yaşadığınız olumlu
deneyimleri aşağıdaki şekilde kaydedebilirsiniz. Burada bazı örnekler verilmiştir:
OLUMLU
DURUM
30dk. parkta
yürüyüş yaptım
(Beden)

İYİLİK HİSSİ VE
DÜŞÜNCESİ
Kendimi iyi hissettim,
dış dünyaya
odaklanabildim

DUYGU
DERECESİ (0-100)
60

Akşam farklı Tadı güzeldi, yemekten
bir yemek
zevk aldım
yedim (Beden)

40

Berbere gidip
saç tıraşı oldum Saç tıraşım iyi oldu,
(Beden)
hoşuma gitti

30

Yeni bir
gömlek aldım
(Beden)

20

Gri pantolonuma
yakıştığını farkettim

Beden alanı ile ilgili olumlu ve sizi birazda olsa iyi hissettirdiğini düşündüğünüz her şeye
dikkatinizi vermeye çalışın. Durum ve iyilik hissi-düşüncesini yazdıktan sonra sizi ne kadar
iyi hissettirdiğinin derecesini de 100 üzerinden kaydedin. Ayrıca yazdığınız sizi biraz iyi
hissettiren durumların hangi yaşam alanına girdiğini bulabildiyseniz o yaşam alanının adını da
parantez içinde yazın. Dikkat ettiyseniz yukarıda günlük hayatta karşılaşabileceğiniz küçük
şeylerle ilgili durumlardan örnekler verilmiştir. Sizin çizelgenizde de bu şekilde olacaktır.
Küçük bir not defterini yanınızda taşıyarak yerinde ve zamanında bu notları alabilirsiniz. Gün
sonunda da geriye doğru bakıp doldurabilirsiniz. En iyisi olabildiğince erken not almaktır.
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İlişki alanı: Bu alandaki ihtiyaçlar sevmek, sevilmek, kabul edilmek, onaylanmak,
takdir edilmek, anlaşılmak, bağ kurmak ve sosyalleşmektir. Bu alandaki ihtiyaçlarınızı
karşıladığınız zamanlarla ilgili olarak yaşadığınız olumlu deneyimleri aşağıdaki
şekilde kaydedebilirsiniz. Burada bazı örnekler verilmiştir:
OLUMLU
İYİLİK HİSSİ VE
DURUM
DÜŞÜNCESİ
Çocuğumla
Bana karşı sıcak bir
yarım saat
şekilde gülümsemesi
oynadım (İlişki) iyiydi

DUYGU
DERECESİ (0-100)
70

Ahmet’le
yaptığımız
sohbet (İlişki)

50

Fena değildi

Otobüste yer Biraz iyi hissettim
verdiğim yaşlı
bir kadın
teşekkür etti
(İlişki)

40

Parktaki
Rahatlıklarını izlemek
kedileri izledim hoşuma gitti
(İlişki)

40

Burada alınan notların doğrusu ya da yanlışı yoktur. Yaşadığınız en küçük şeyi bile
yazabilirsiniz. Önemli olan sizi biraz iyi hissettirmesi yani duygu derecesinin 0’dan yüksek
olduğu her şeyi kaydedebilirsiniz.
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Başarı Alanı: Bu alandaki ihtiyaçlar kendine güvenmek, güçlü hissetmek, yaşamını
kontrol edebiliyor olduğunu bilmek, yeni şeyler öğrenmek, kendine saygı duymak ve
bir işle ilgilenebilmektir. Bu alandaki ihtiyaçlarınızı karşıladığınız zamanlarla ilgili
olarak yaşadığınız olumlu deneyimleri aşağıdaki şekilde kaydedebilirsiniz. Burada
bazı örnekler verilmiştir:
OLUMLU
İYİLİK HİSSİ VE
DURUM
DÜŞÜNCESİ
Bozuk fırını
Tamirciye para vermek
tamir edebildim zorunda kalmamak
(Başarı)
güzeldi

DUYGU
DERECESİ (0-100)
75

İzlediğim
Bu konudaki bilgilerim 60
belgeselden
çok arttı. Birilerine
arabalarla ilgili anlatmam ilginç olabilir
birçok şey
öğrendim
(Başarı)
Öğrendiğim
teknikleri
Umudum biraz arttı, iyi 80
uyguladığımdan hissettim
beri özellikle
son bir haftadır
hiç kendimi
kaybetmediğimi
fark ettim
(Başarı)
50
Evden
Unuttuğumu erken fark
çıktığımda daha edebildiğim için
kapı
sevindim. Yoksa bugün
önündeyken
işim zor olurdu
cüzdanımı
unuttuğumu
fark edip eve
çıktım (Başarı)
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Gelecek, Anlam ve Maneviyat Alanı: Bu alandaki ihtiyaçlar geleceği planlayıp bir
sonraki adımınızı belirleyebilmek, yaşamınıza anlam katmak ve maneviyattır. Bu
alandaki ihtiyaçlarınızı karşıladığınız zamanlarla ilgili olarak yaşadığınız olumlu
deneyimleri aşağıdaki şekilde kaydedebilirsiniz. Burada bazı örnekler verilmiştir:
OLUMLU
DURUM
1 ay sonrası için 3
günlük bir tatil
planı yaptım
(Gelecek)

İYİLİK HİSSİ VE
DÜŞÜNCESİ
Tatilde neler
yapabileceğimi
düşündüm, bu iyi
hissettirdi

Güneşin batışını
izledim
(Maneviyat)

Turuncu güneş ışığının
bulutlarla yaptığı
60
manzara hoşuma gitti, bir
an için huzurlu hissettim

Okuldaki veli
toplantısında
Gurur duydum
çocuğumun
derslerinde başarılı
olduğunu öğrendim
(Anlam)
Bir toplumsal
derneğe bağış
yaptım (Anlam,
Maneviyat)

DUYGU
DERECESİ (0-100)
60

70

Küçükte olsa bir katkıda 50
bulunmak beni iyi
hissettirdi

Bu sistematik tekniği en az bir hafta, tercihen iki ya da üç hafta boyunca aralıksız
uygulamanızı tavsiye ederiz. Daha önce değinilen, sıkıntılarınızın devam etmesinde önemli
bir payı olan düşünce alışkanlıklarınızı değiştirmeniz için bu tür bir çalışma içine girmeniz
çok faydalı olacaktır. Olumluyu geçersiz kılmak, tünel bakışıyla genelde sadece olumsuz
tarafları görmek gibi alışkanlıklarınız olduğu için aslında yapacağınız şey alışkanlıklarınızı
değiştirmektir. Bu da biraz çaba gerektirecektir. Bu çaba sizi yıldıracak kadar büyük
olmayacaktır. Bunun hızını ayarlamak sizin elinizdedir. Yukarıdaki şekilde dört yaşam
alanının olumlu durumlarına odaklanıp kaydederken kiminiz cebinde bir not defteri taşıyıp
anlık olarak kaydetmeyi seçebilir. Tabi ki bu şekilde yapmanız daha etkili olabilir. Çünkü
sıcağı sıcağına yazmanız yaşadığınız küçük olumlu durumların gözünüzden kaçmasını
engelleyebilir. Eğer bu size zor geliyorsa küçük adımlar prensibini kullanıp işinizi
kolaylaştırabilirsiniz. Mesela gün sonunda her bir alanla ilgili sadece bir durum yazmayı
deneyebilirsiniz. Ya da sadece bir alanla ilgili bir durum. Gün içinde ya da gün sonunda
oturup yarım saat olumlu durumları düşünebilirsiniz. Bunun süresini 5 dakikaya da
indirebilirsiniz.
Özetle, önemli olan küçükte olsa bir adım atmanız bir şeyler kayıt etmenizdir. Kaç tane
yazdığınız önemli değildir. Tahmin edeceğiniz gibi başlangıçta yazacak bir şeyler bulmakta
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da zorlanabilirsiniz. Klinik bilgi ve deneyimlerimize göre bunun nedeni hayatınızda olumlu
durumların olmamasından dolayı değildir. Bunun asıl nedeni eski oturmuş düşünce
alışkanlıklarınıza uymayan bir şey yapmaya çalışacaksınız.
Bu bölümde dengeli yaşam, temel ihtiyaçlarınızın neler olduğu gibi bilgiler verildi. Bölüm
sonunda da dengeli yaşama geçmenizi hızlandırıp düşünce alışkanlıklarınızı değiştirerek
sıkıntılarınızın azalmasına yardımcı olabilecek bir egzersiz öğrendiniz. Önceki eğitim
notlarında biraz ilerleme sağladıkça bu bölümde verilen dengeli yaşam konusunu da
düşünmeye başlamanız ve olumlu durumlara odaklanıp kaydetme egzersizini uygulamaya
başlamanız tavsiye edilir.
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Askeri kökenli travma sonrası stres
bozukluğu yaşayan gazi ve malüllere
yönelik eğitim programı: 7. Bölüm
Sıkıntılarınızla başaçıkmada etkili yöntemler-5
(Sağlıklı bir şekilde iletişim kurma yöntemleri, güçlü bir şekilde hakkını arama ve sinirliliği
ifade etmenin yolları)
Yaşadığınız problemlerin nedenlerini anlama ve başaçıkma konusunda şu ana kadar birçok
bilgi verildi. Son olarak bu bölümde öfke kontrolü problemi ve sağlıklı iletişim konusu
tartışılacaktır. Diğer bölümler kadar önemli olan bu bölümde, yakın ya da uzak çevrenizdeki
insanlarla kurduğunuz ilişkilerde ne gibi problemler yaşadığınızı nedenleriyle birlikte anlama
ve başaçıkma konusunda bazı yararlı ipuçları bulabilirsiniz. Bu ipuçları özellikle ailenizle ya
da eşinizle kurduğunuz yakın ilişkilerdeki problemleri çözme konusunda neler
yapabileceğinizi anlamanızı ve bu konuda adım atmanızı kolaylaştırabilir.
Bu bölümde hedeflenen en önemli şey neden sık sık öfkelendiğinizi anlamanız ve bu konuda
neler yapabileceğiniziöğrenmenizdir. İnsanlarla kurduğunuz ilişkilerde sık sık sinirlenmek,
kavga etmek, şiddet göstermek gibi problemler yaşıyor olabilirsiniz. Eğer bu problemleriniz
ön plandaysa lütfen bu bölüme özel bir önem gösteriniz.
Önceki eğitim notlarından hatırlayacağınız gibi eskisine göre daha sık bir şekilde sinirleniyor
ve bu yüzden ilişkilerinizde problemler yaşıyorsanız bu durumda öfke patlaması
probleminizin gelişmiş olduğu düşünülebilir. Bunun çeşitli sebepleri olabilir:






Alarm durumuna geçme sıklığınız fazlaysa, bilinçli ya da bilinçsiz, çevrenizde bir
tehlike varmış gibi davranıyorsunuzdur. Bu durumda sürtüşme yaşadığınız insanları da
birer düşmanmış gibi algılayabilirsiniz. Aslında üzerinde durulmayacak şeylere bu
yüzden takılıp öfkelenebilirsiniz. Ayrıca gösterdiğiniz tepkilerin şiddeti de fazla
olabilir. İnsanlarla sürtüşme yaşamasanız bile alarm durumunun yarattığı gerginlikten
dolayı kendinizi patlamaya hazır bir bomba gibi hissedebilirsiniz.
Otomatik düşünceleriniz nedeniyle sık sık öfkeleniyor olabilirsiniz. 4. bölümde
anlatılan siyah beyaz düşünme, meli malı düşünme, karşıdakinin zihnini okuma, aşırı
genelleme, zihinsel süzgeç ve duygulara göre mantık yürütme gibi otomatik düşünceler
aklınıza geldiğinde bu düşüncelerin gerçekçi olup olmadığını o anda sorgulamadan,
şiddet içerikli davranışlarda bulunuyor olabilirsiniz.
Yaşadığınız olay ya da olaylarla ilişkili kayıplarınıza yönelik yas içinde olabilirsiniz.
Eğer yas aşamalarından öfke aşamasına takılmışsanız bu durumda daha sık bir şekilde
öfkelenebilirsiniz. Olayla ilgili içinize sindiremediğiniz otomatik düşünceler aklınıza
geliyorsa bu durumda kendinize yönelik öfke duyabilirsiniz. Bu öfkenizi farkında
olmadan daha sonra çevrenizdeki insanlara yansıtabilirsiniz. Ayrıca olayla ilgili sizi
kötü hissettiren anıları hatırlamamak için sık sık çevrenizdeki insanlarla tartışarak
dikkatinizi başka şeylere odaklıyor olabilirsiniz.
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Yaşamınızı yeterince dengeli yaşayamamanızda öfke problemlerine neden olabilir.
Kendinizi güçlü hissetme, kendinize güvenme yöntemi olarak farkında olmadan
sadece tartışma ve kavga etme yöntemini kullanıyor olabilirsiniz.
Halihazırda çocukluktan beri gelişmiş öfke problemleriniz varsa bu probleminiz
olaydan sonra yukarıdaki etkenlerle de birlikte daha da artmış olabilir.

Öfkeli olmak bir problem midir?
Bu soruyu cevaplamadan önce öfke duygusunu anlamak gerekir. Öfkelenmek, (ya da
sinirlenmek) bir engellenme durumunda hissedilir. Yani sizin bir ihtiyacınız sizin istediğiniz
gibi karşılanmadığında, sizin önem verdiğiniz bir şey gerçekleşmediğinde öfkelenirsiniz.
Öfkelenerek bedeniniz enerji üretir, bu şekilde harekete geçerek karşılaştığınız engelleri
ortadan kaldırabilir, ihtiyaçlarınızın tatmin olmasını sağlayabilirsiniz (bu ihtiyaçların neler
olduğu önceki bölümde 4 yaşam alanında anlatılmıştı). Bu açıdan bakıldığında aslında her
insan öfkelenir. Şunu da eklemeliyiz ki hiç öfkelenmemek de yardım alınması gereken bir
problem olabilir. Öfke sayesinde asıl ihtiyaçlarımızı karşılayacak adımlar atabiliriz. Burada
önemli olan hissedilen öfkenin nasıl kullanıldığıdır. Yukarıdaki sorunun cevabına dönersek:






Eğer eskisine göre sık sık öfkeleniyorsanız,
Öfkelendiğinizde kendinizi kontrol etmekte zorlanacak kadar geriliyor ve bu
gerilimi gün boyunca yaşıyorsanız,
Öfkelendiğiniz kişi ile aranızdaki sürtüşmenin tek çözümü olarak kavga etmeyi, sözel
ya da fiziksel olarak şiddet uygulamayı görüyorsanız,
Yoğun bir kin duyuyorsanız,
Yakın çevrenizdeki birçok kişide öfke kontrolü ile ilgili probleminiz olduğunu
söylüyorsa

Bu durumda büyük ihtimalle öfke kontrolü probleminizle ilgili değiştirmenizin faydalı olduğu
bazı alışkanlıklarınız, başaçıkma yöntemleriniz (bkz. 2. bölüm) var demektir.
Öfkeyi kontrol edememek bir zayıflık ya da kötü hastalık mıdır?
Hayır! Özellikle 2. bölümde anlatıldığı gibi aslında yaşadığınız tüm sıkıntıların altında
eksiklik ya da zayıflık değil tam tersine güçlü olduğunuz yönlerin fazla güçlü olmasından
dolayı problemler yaşamaktasınız. Başaçıkma yönteminiz (sıklıkla tartışmak, sözel-fiziksel
şiddet göstermek vb.) yani alet çantanızdaki bir aletinizi her durumda dozunu kaçırarak
kullanma eğilimine giriyorsunuz. Bu yüzden ortamına göre ihtiyacınız olan diğer güçlü
yönlerinizi -aletlerinizi- ustalıkla kullanma ve daha da geliştirme fırsatı bulamıyorsunuz.
Peki bu güçlü özellikleriniz nelerdir?




Negatif, olumsuz, eksik şeylere odaklanarak bunların farkında olabilmek. Bunları
hızlıca farkedebilme konusunda kendinizi oldukça geliştirdiniz. Bunların farkında
olmak önlem almanın ve sorunları çözmenin ilk adımıdır.
Duygularını yoğun ve doğal bir şekilde yaşayabilme. Özellikle öfke duygunuzu yoğun
ve doğal bir şekilde yaşayabiliyorsunuz. Enerjinizi hızlı bir şekilde artırabildiğiniz için
gerektiğinde hakkınızı aramak ve ihtiyaçlarınızı akrşılayabilmek için gereken enerji ve
motivasyonu üretebiliyorsunuz. Doğal bir şekilde aktif bir pozisyona
geçebiliyorsunuz.
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Engellenme ve adaletsizlik durumunda kendinizin ya da başkalarının hakkını
savunmak, harekete geçebilmek. Bu özelliğe yeterince sahip olmayan, çekingenlikten
ve pasiflikten yakınan ve sadece sizin bu güçlü özelliğinize biraz yaklaşabilmeyi
hedefleyen bir çok insan terapiye başvurmaktadır!
Kendi değerleri ve kurallarına sadık olmak. Sizin diğer bir özelliğinizde kendi
kafanızda sahiplendiğiniz değerlerinizin (adalet, dürüstlük, düzen…) olması ve bu
değerler doğrultusunda yaşamınızı organize etmeye çalışabilmenizdir.
Hayır diyebilmek. İnsanların talepleri karşısında hayır diyemeyen, olumsuz tepki
gösteremeyen ve hep uyumlu davranan birçok kişi sosyal fobi ve depresyona
girebilmektedir.

Bu güçlü yanlara daha başkaları da eklenebilir. Yukarıdaki özelliklerin hepsi olmasa da
bazıları sizde daha gelişmiş olabilir. Yukarıda dikkat edeceğiniz gibi bu özellikler aslında bazı
insanların sahip olmayı diledikleri, bununla ilgili kitaplar okudukları, terapi yardımı almaya
çalıştıkları özelliklerdir. Sizin durumunuzda bu özelliklerin problem yaratmasının nedenleri:





Uygun olmayan durumlarda da kullanmanız,
Sık sık kullanmanız,
Verdiğiniz tepkinin derecesinin karşılaştığınız duruma uygun olmaması,
İletişimde önemli olan diğer özelliklere (empati vb.) yeterince önem vermemenizdir.

Öfkeyi kontrol etmek pasiflik ya da acizlik midir?
Öfke kontrolü konusu genelde insanların önyargıyla yaklaştıkları bir konudur. Sizde öfke
kontrolünü pasif bir konuma geçmek, haksızlıklar karşısında hakkını aramamak, boyun
eğmek, ezilmek, ‘sesini çıkarmamak’ gibi düşünüyor olabilirsiniz. Yukarıda değindiğimiz
gibi her zaman pasif bir konumda olmak, gerektiğinde hakkını aramamak madalyonun diğer
yüzüdür ve başka problemleri doğurur. Bu da istemediğimiz bir şeydir. Dolayısıyla bu bölüm
boyunca size aktarılacak şey mevcut güçlü özelliklerinizi nasıl daha etkili ve problemlerinizi
perçinlemeyecek şekilde, sağlıklı bir şekilde kullanabileceğinizdir. Ayrıca öfke kontrolünü
sağlamada geliştirmenizin faydalı olacağı başka özelliklerde tanıtılacaktır.
Bu bölümün hedefleri:




Sık sık öfkelenmenizin otomatik düşüncelerinizle olan ilişkisini iyice kavramanız
Sağlıklı ve etkili iletişim yöntemlerini öğrenmeniz
Gerektiğinde hakkınızı güçlü ve kontrollü bir şekilde savunmanızın özel yöntemlerini
‘alet çantanıza’ katmanızdır.

Eğitim notlarının bundan sonraki kısımları sık ve şiddetli bir şekilde huzurunuzu bozacak
şekilde neden öfkelendiğinizi anlayıp bununla nasıl daha etkili bir şekilde başaçıkacağınızı
tartışmaya odaklanacaktır. Aşağıdaki konu başlıkları altında konu işlenecektir:
1. Alarm modu nedeniyle öfke problemi yaşamak
2. Olumsuz otomatik düşünceler nedeniyle öfke problemi yaşamak
3. Temel insan hakları konusundaki otomatk düşünceler nedeniyle öfke problemi yaşamak
4. Empati kurmak yerine saldırı şeklinde iletişim kurmaktan dolayı öfke problemi yaşamak
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5. Kendini tam ifade edememek nedeniyle olumsuz durumu yaşamaya devam etmekten dolayı
öfke problemi yaşamak
6. Olumsuz durumlarla başaçıkmanın tek yolunun sözel-fiziksel şiddet uygulamak olduğunu
düşünmekten dolayı öfke problemi yaşamak

1. ALARM MODU NEDENİYLE ÖFKE PROBLEMİ YAŞAMAK:
Bu konu önceki bölümlerde ayrıntılı bir şekilde incelenmişti. Tekrar özetleyecek olursak eğer
içinde bulunduğunuz çevrede gerekmemesine rağmen alarm modunda uzun süre kalıyorsanız
savunma durumuna geçersiniz. Bedeniniz her türlü durumu olası bir tehlike ya da kötü durum
olarak algılayabilir. Bu durumda en ufak bir olumsuzlukta bile (örneğin, yanlışlıkla sokakta
size çarpan birisi) yüksek şiddette bir tepki verebilirsiniz. Karşınızdaki kişi o an size bir
düşman gibi görünebilir. Bu durumda öfkelendiğiniz bu kişiye büyük bir zarar vermek isteği
duyabilirsiniz. Alarm durumundan çıkıp yaşam moduna geçtiğinizde kavga ettiğiniz duruma
sonradan geriye dönüp baktığınızda bazen pişmanlık duyacağınız şeyler de yapmış
olabilirsiniz. Eğer öfke kontrolü probleminizin alarm modu nedeniyle ortaya çıktığını
düşünüyorsanız özellikle 1. ve 3. bölümü okuyup hayatınıza uygulamaya çalışmanızı tavsiye
ederiz.
2. OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER NEDENİYLE ÖFKE PROBLEMİ YAŞAMAK
Otomatik düşüncelerinizin duygularınız üzerinde olan etkisi 4. bölümde ayrıntılı bir şekilde
anlatılmıştı. Hem yapılan araştırmalara göre hem de bizim klinik gözlemlerimize göre öfke
kontrolü problemi yaşayan kişilerin tamamında bu durumlarını etkileyen otomatik düşünceler
bulunmaktadır. Bu otomatik düşünceler meselenin genelde sadece bir yönünü ele aldığından
tek boyutlu düşünmeye neden olmaktadır. Bu yüzdende daha gerçekçi düşünme çoğu kez geri
planda kalmaktadır. Birçok durumda sadece otomatik düşüncenizin farkına varıp yerine daha
gerçekçi olan düşünceyi koyduğunuzda öfkenizin yatıştığını farkedeceksinizdir. O an kan
beynime sıçrıyor diyorsanız bu durumda odaklanma ve gevşeme egzersizi gibi yöntemlerle
alarm durumunuzu kontrol altına almanız gerekebilir.
Öfkeye neden olan otomatik düşünceler 4. bölümden alıntı yapılarak bir kez daha aşağıda
verilmiştir:
Sinirlilik haline en çok neden olan otomatik düşünce türlerine baktığımızda da bunlar:







Siyah-Beyaz düşünme
‘Meli’, ‘Malı’ cümleler kullanmak, kuralcı düşünmek
Karşıdakinin zihnini okumak
Aşırı genelleme
Duygulara göre mantık yürütme
Zihinsel süzgeç

Sık sık öfkeye neden olan düşünce türlerinin başında siyah-beyaz düşünme ve meli malı
şeklinde düşünme gelir. Siyah beyaz düşünmede dünya ya öyledir ya da böyle. Ya siyah renk
vardır ya da beyaz. Gri ya da kırmızı, sarı, yeşil, eflatun gibi renkler yoktur. Haklı ya da
haksız vardır. Biraz haklı biraz haksız yoktur. Kişiye göre kendi durduğu yer beyaz diğer
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yerler siyahtır. Örneğin, bir devlet dairesinde kuyrukta bekliyorsunuz. Çok öfkelenmişseniz şu
tür bir siyah beyaz düşünme içine girmiş olabilirsiniz. ‘Bu memurlar işini bilerek yavaş
yapıyor. Kendilerini düşünüyorlar’. Burada diğer tüm olasılıklar devre dışı bırakılarak
memurların çalışma hızının tek bir nedeni olduğunu düşünmüşsünüzdür. Aslına bakarsanız şu
tür düşünceler de olabilir: ‘İş yükü fazla olduğu için yorulmuşlardır’, ‘İnsanlarla uğraştıkları
için sinirleri gergin olabilir, bu da işlerine yansıyabilir’, ‘Bilgisayar sistemi yavaş çalışıyor
olabilir’ gibi. Yani aslında birçok renk vardır. İlk aklınıza gelen şey doğru olmayabilir.
Meselenin ne olduğunu yüzde yüz tam olarak bilemezsiniz. Ancak iletişime geçerek sebebini
anlamaya başlayabilirsiniz.
Öfkeye neden olan diğer bir düşünce türü meli malı cümleleri şeklinde düşünmektir. Bu
böyle olmalı, şu şöyle olmalı gibi. Kesin ifadelerle kurallar koymaktır. Bu cümleleri
kullanırken aslında dikkatli olmamızda fayda var çünkü meli malı şeklinde düşündüğümüzde
alternatif başka bir şey olamaz demiş oluruz. Meli malı cümlelerinin doğru kullanıldığı
yerlere bakarsak, örneğin, ‘nefes almazsak ölürüz, o yüzden nefes almalıyız’, ‘3 gün su
içmediysek 4. gün su içmeliyiz’, ‘Erkekler çocuk doğuramaz’ gibi. Bu cümlelerdeki kesin
ifadeler, kurallar nettir. Değiştirilemez. Peki şu örnekleri düşünün: ‘Kırmızı ışıkta
geçilmemelidir’, ‘Bir insan bir başkasını kesip yiyemez’, ‘Bir çocuk babasına küfredemez’
onu dövemez’. Bu tür cümleleri rahat bir şekilde kullanıyoruz ama aslında kullanma
şekillerimiz tam doğru değildir. Bildiğiniz gibi kırmızı ışıkta insanlar geçer (sizde
geçmişsinizdir), yamyam kabileleri insan eti yemiştir (hatta günümüzde bile bu tür vakalara
rastlanmaktadır), babasına küfreden döven çocuklar vardır. Ahlaki ve toplumsal olarak tabi ki
bunlar kabul edilmeyecek şeylerdir ama olmaktadır yani olabilir. Toplumsal ya da ahlaki
kurallara tüm insanların eşit şekilde uymasını ancak tercih edebilirsiniz. Temenni
edebilirsiniz. Olmalı diyemezsiniz çünkü böyle bir şey mümkün değil. Bir şeye olmalı
diyorsanız başka bir şey olamaz (Nefes alıp verme gibi). Önceki örnekte yavaş çalışan devlet
memuru olmamalıdır derseniz en çok yapacağınız şey kendi kendinizi öfkelendirmek olur.
Çünkü devlet memurları yavaş çalışabilir. Böyle bir olasılık vardır. Yavaş çalışmamasını
tercih edebilirsiniz, bu yönde temennide bulunabilirsiniz ama yavaş çalışıyorsa yavaş
çalışıyordur. Şimdi bu noktada o zaman hakkımızı aramayacak, pasif mi kalacağız diye
düşünebilirsiniz. İşte bu nokta sizin tercihinize kalmıştır. Memurun yavaş çalışması sizi
rahatsız etmiyorsa, beklemek konusunda sıkıntı yoksa herhangi bir şey yapmayabilirsiniz.
Eğer sıkıntı duyuyorsanız, yetişmeniz gereken bir yer varsa vb. durumlarda bu konuda adım
atabilirsiniz. Memura durumun nedenini sorabilirsiniz, daha seri çalışmasını talep
edebilirsiniz ya da tatmin olmazsanız amiriyle konuşabilirsiniz. Tüm bunları yaparken aşırı
sinirli ve kavgacı bir tutum içinde olmanıza da aslında gerek yoktur. Kırmızı alarm durumuna
geçmediğiniz sürece hakkınızı kontrollü bir şekilde savunabilirsiniz. Bu konuda 7. bölümden
faydalanabilirsiniz.
Karşıdakinin zihnini okumak öfkeye neden olabilen ya da artmasını sağlayabilen başka bir
düşünce türüdür. Örneğin, ‘Benim acınacak biri olduğumu düşünüyor’, ‘Beni bir şey yerine
koymuyor, önemsemiyor’ vb. Bu düşünceler aslında bizim kendi yorumlarımız ve
fikirlerimizdir. Gerçekte karşımızdaki kişinin bizim hakkımızda ne düşündüğünü, yüzde yüz
bilemeyiz. Yolun karşısından selam vermeden geçen arkadaş örneğini hatırlarsanız ilk
aklımıza gelen düşünce onun önemsemediği yönünde olursa o zaman öfkelenmek çok
doğaldır. Özetle birinin bizim hakkımızda gerçekte ne düşündüğünden yüzde yüz emin
olamayız. Bu durumda karşınızdaki, kişinin düşüncelerini okuduğunuzu fark ettiğinizde şu
şekilde bir gerçekçi düşünceyi otomatik düşüncenizle yer değiştirebilirsiniz: ‘Bu düşüncemin
yüzde yüz doğru olduğundan emin olamam çünkü insanların kafasının içinde ne
düşündüklerini kendi başıma tam olarak bilebilmem mümkün değildir’
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Zihinsel süzgeç, aşırı genelleme ve duygulara göre mantık yürütme de öfkeye neden
olabilecek diğer düşünce alışkanlıklarıdır. Bu düşünce örneklerine 4. bölümdeki listeden
bakabilirsiniz.
Yukarıdaki türde, öfkenizi ortaya çıkaran ve artıran otomatik düşüncelerinizi farketmeniz ilk
adımdır. Bunu farkettikten sonra neler yapabileceğiniz 4. bölümde ayrıntılı bir şekilde
anlatılmıştır. Bu yüzden bu bölümü birkaç kere okumanızı tavsiye ederiz.
3. TEMEL İNSAN HAKLARI KONUSUNDAKİ OTOMATİK DÜŞÜNCELER
NEDENİYLE ÖFKE PROBLEMİ YAŞAMAK
İnsan ilişkilerinde toplam 8 tane temel insan hakkının bulunduğu söylenebilir. Bu insan
haklarını tam olarak içselleştirmemekten, kabullenmemekten ve bu haklar konusunda katı
otomatik düşünceleri olmasından dolayı kişi hayatında öfke probleminin yanında daha başka
problemlerde yaşayabilir. Bu temel haklar aşağıda verilmiştir:
1. Başkalarını ilgilendirmediği sürece yapmak istediğiniz bir davranış için çeşitli
nedenler ya da bahaneler ortaya atmanız gerekmez
2. Diğer insanların problemlerine çözüm bulmak zorunda değilsiniz. Bunu seçme hakkı
sizindir. Eğer isterseniz yaparsınız.
3. Bir konudaki fikrinizi değiştirme hakkınız vardır.
4. Hata yapma hakkınız vardır. Bu hatalarınızın sorumluluğuda size aittir.
5. ‘Bunu bilmiyorum’ deme hakkınız vardır. Herşeyi bilmek zorunda değilsiniz
6. ‘Mantıksız’ kararlar verme hakkınız vardır.
7. ‘Anlamadım’ deme hakkınız vardır.
8. ‘İlgilenmiyorum’ deme hakkınız vardır.
Yukarıdaki haklarınızın bazılarını kullanıyor olabilirsiniz, bazılarını ise pek kullanmıyor
olabilirsiniz. Belki de bazılarının daha önce farkına varmamıştınız. Bu hakların herbirini
yaşamınızda ne ölçülerde kullandığınızı düşünmeniz faydalı olabilir.
Hepiniz yukarıdaki haklarınızı belirli ölçülerde yaşıyorsunuz. Eğer bunlar birer insan
hakkıysa ve sizde de doğal olarak bu haklar varsa o zaman diğer insanlarda da bu hakların
olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Bu haklar doğrultusunda ne derecede hareket ettiğinizi
incelerken çevrenizdeki insanlarında bu haklara sahip olduğunu düşündünüz mü? Yani
aslında yukarıdaki haklar aynı oranlarda diğer insanlarında haklarıdır. Eğer bu hakların
kullanımından dolayı öfke problemi yaşıyor olabileceğinizi düşünüyorsanız bu noktaya özel
bir önem vermeniz gerekir. Örneğin, birisiyle yaşadığınız bir problemde karşı tarafın o anda
ya da geçmişte mantıksız kararlar verme, anlamadım ya da bilmiyorum deme, size yardımcı
olmama hakkı vardır. Yani bunlar yaşamda olabilir şeylerdir ve olasılıklar dahilindedir.
Burada önemli olan şey bu kuralların sizi esnek bir düşünmeye sevk etmesidir. Bunlar
olamaz, olmamalı şeklindeki düşünceleriniz gerçekçi değildir. Olmamasını tercih
edebilirsiniz ancak oluyorsa oluyordur. Sizinde mantıksız kararlar verme, her şeyi bilmeme,
bazen sadece kendi işinizle ilgilenme gibi haklarınız vardır. Burada önemli olan nokta karşı
tarafın haklarına saygı göstermek ve ardından ilgili durumda kendi ihtiyacınız neyse onu
karşılamaya, sorunu çözmeye yönelik yapıcı ve güçlü bir şekilde hareket etmektir. Bunun özel
yöntemlerinden bazılarını notların ilerleyen bölümlerinde inceleyeceğiz.
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4. EMPATİ KURMAK YERİNE SALDIRI ŞEKLİNDE İLETİŞİM KURMAKTAN
DOLAYI ÖFKE PROBLEMİ YAŞAMAK
Yakın ya da uzak her tür kişiyle kurduğunuz iletişimlerde 4 farklı seçeneğiniz bulunmaktadır:





Kendinizi suçlamak
Karşınızdakini suçlamak
Kendinizi anlamak
Karşınızdakini anlamak

İnsanlarla kurduğunuz ilişkilerde yaşadığınız problemler genelde ilk iki seçenekten dolayı
oluşmaktadır. Ya kendinizi suçlayarak pişmanlık, suçluluk, çökkünlük, kaygı, hüzün vb.
hissedersiniz ya da karşınızdakini suçlayarak ona karşı öfke hissedersiniz. Bu iki seçeneği
eğer çok hızlı ve neredeyse her durumda otomatik olarak kullanırsanız ilişkilerinizde
bozulmalar başlar. Duygularınızın şiddetti arttığında genelde insanlar bu ilk iki seçeneği
kullanma eğilimine girmektedirler. Yani ya kendini ya da karşısındakini suçlamak daha kolay
ve pratik görünmektedir. Özellikle toplumumuza baktığımızda gerek çevremizde gerekse
televizyon programlarında insanların genelde birbirlerini suçlayıcı bir dille iletişim kurdukları
görülmektedir. Aslına bakarsanız bu kolaylık ve pratiklik uzun vadede tam tersi bir şekilde
enerjiyi tüketmekte ve kişinin ilişkilerinin bozulmasına neden olarak huzurunun kaçmasına
yol açmaktadır.
Eğer ilişkilerinizde belirgin problemler yaşamıyorsanız son iki seçeneği kullanıyor
olabilirsiniz. Ya kendi ihtiyaçlarınızı, duygularınızı, düşüncelerinizi doğru bir şekilde anlıyor
ya da karşınızdaki kişiyle empati kurarak kendinizi karşınızdaki kişinin yerine koymak
yoluyla o kişinin ihtiyaçlarını, duygularını ve düşüncelerini doğru bir şekilde anlıyorsunuzdur.
Yukarıdaki bölümden devam edersek empati aynı zamanda karşımızdaki insanın haklarını da
anlamayı içerir.
İlk iki seçeneğin ilişkilerinizi yıprattığı ve huzurunuzu kaçırdığı ortadadır. Yukarudaki dört
seçenek iletişim kurma alışkanlığınızı yansıtır. Yeri geldiğinde tabi ki kendimizi ya da diğer
insanları suçlama ihtiyacı duyabiliriz. Özellikle yas döneminde bu doğal bir şekilde de
gelişebilir. Önemli olan şey bunu hemen hızlı bir şekilde ve her zaman
yapmamaktır. Öncelikle mümkün olan her durumda kendinizi ve karşınızdaki kişileri
anlamaya, empati kurmaya çalışmanız gerekir. Bazen sadece anlamak bile öfkenizin
dinmesini sağlayabilmektedir. Eğer durumu objektif bir şekilde değerlendirdikten sonra
ortada bir haksızlık durumu olduğunu düşünüyorsanız o zaman uygun ve sağlıklı yollardan
hakkınızı arayabilir, şiddetsiz bir iletişim kurabilirsiniz. Bunun nasıl yapılacağı anlatılacaktır.
Kendinizi ve özellikle öfkelendiğiniz karşınızdaki kişiyi anlamak, empati kurmak için
aşağıdaki duygu ve ihtiyaç listesini kullanmanız faydalı olabilir.
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Temel İhtiyaçlar
BEDENSEL İHTİYAÇLAR İLİŞKİSEL İHTİYAÇLAR
Yeme, içme, hareket, barınma Sevmek, sevilmek
Cinsellik
Kabul edilmek, onaylanmak
Dinlenme
Takdir edilmek
Hayatta kalma, güven
Anlaşılmak
Yaşıyor olduğunu hissetme, Bağ kurmak, sosyalleşmek
eğlenme
BAŞARI VE KONTROLLE ANLAM VE MANEVİYAT
İLGİLİ İHTİYAÇLAR
İHTİYAÇLARI
Kendine güvenmek
Kişisel değerler
doğrultusunda yaşamak
Güçlü hissetmek
Anlamlı yaşamak
Yaşam üzerinde kontrol
Maneviyat
sahibi olmak
Yeni şeyler öğrenmek
Huzur
Kendine saygı duymak
Ait hissetmek
Bir işle ilgilenmek
Hedeflerin olması

Temel duygular
İHTİYAÇLAR
KARŞILANDIĞINDA
Enerjik
Sevinçli
İyimser
Memnun
İçi rahatlamış
Duygulanmış
Rahat
Hevesli
Doygun
Umutlu
İlgili
Etkilenmiş
Gururlu
Güven dolu
Canlı
Mutlu
Neşeli

İHTİYAÇLAR
KARŞILANMADIĞINDA
Öfkeli
Umutsuz
Canı sıkılmış
Kaygılı
Sabırsız
Yalnız
Kafası karışık
Hayal kırıklığına uğramış
Sıkıntılı
Huzursuz
Şaşkın
Mahcup
Ezik
İsteksiz
Rahatsız
Kaygılı
Tedirgin

Kendinizin veya karşınızdaki kişinin hangi duygu ya da ihtiyaç içinde olduğunu
anlayabilmeniz için temel duyguların ve ihtiyaçların neler olduğunu önceden öğrenmeniz
faydalıdır. Lütfen bu listedeki duygu ve ihtiyaçları öğrenerek kendinizde ve çevrenizdeki
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insanlarda bunları görmeye çalışın. Özellikle de öfke gibi rahatsız edici bir duygu hissettiğiniz
zaman ‘şu an ne hissediyorum, neye ihtiyacım var’ ya da ‘bu kişi ne hissediyor, neye ihtiyacı
olabilir?’ diye düşünün. Eğer alarm durumuna yoğun bir şekilde giriyorsanız, ‘o an hiçbir şey
düşünemiyorum’ gibi bir yakınmanız varsa bu probleminize öncelik vererek bununla
başaçıkmanızı ve yaşam modunda daha uzun süre vakit geçirmenizi önemle hatırlatırız.
5. KENDİNİ TAM İFADE EDEMEMEK NEDENİYLE OLUMSUZ DURUMU
YAŞAMAYA DEVAM ETMEKTEN DOLAYI ÖFKE PROBLEMİ YAŞAMAK
Öfke kontrolü problemiyle ilgili diğer bir önemli nokta kendinizi tam ifade edememekten
dolayı problemin ve sürtüşmenin büyümesidir. İletişim problemleri konusunda bir şeyler
okudu yada televizyon programı izlediyseniz belki rastlamışsınızdır. Herşeyin temeli
iletişimsizlik denir. Özellikle evlilik problemleri yaşayan eşlerde bu iletişimsizlik problemi
çok ön plandadır. Hatırlarsanız önceki bölümde iletişimde 4 tane seçeneğin olduğunu
söylemiştik. İlk iki seçenek kendinizi yada karşınızdakini suçlamaktı. İşte karşınızdakini hızlı
bir şekilde kısıtlı bir bilgiyle suçlamak iletişimsizliğe bir örnektir. Karşınızdaki kişiyi
suçlarken birçok kere aslında kafanızda kurduğunuz bazı otomatik düşünceleri gerçeğin
kendisiymiş gibi alarak hareket edersiniz. Bu durumda da karşı taraf hemen savunmaya
geçerek sizi suçlar. Yani bir savunma-saldırı çatışması yaşanır. Bazen bir taraf bazen de diğer
taraf kazanır, daha doğrusu karşı tarafı bastırır. Bu da aslında bir zafer değildir. Karşı taraf
halen eski düşüncesini düşünmeye devam eder, ortadaki sorun çoğu zaman çözülmez, sadece
bastırılır. Özetle, her iki tarafında birbirini suçlaması aslında uzun vadede her iki tarafında
kaybetmesi anlamına gelir. Peki her iki tarafında çoğu zamankazandığı uzlaşmacı bir seçenek
olabilir mi? Bunun ilk adımı kendinizin ve karşınızdakinin duygu ve ihtiyaçlarını anlayıp
bunuaçık bir şekilde ifade etmektir.
Açık bir ifade dört ana unsuru içerir:
Objektif gözlem + Duygu + İhtiyaç + İstek





Objektif gözlem, ilgili durumda somut bir şekilde deneyimlediğiniz şeylerdir
Duygu, yukarıdaki listedeki gibi bir histir. İhtiyaçlarınızla ilişkilidir
İhtiyaç, yukarıdaki listedeki dört yaşam alanından biri ya da birkaçını içerir
İstek, ihtiyacınız doğrultusunda gerçekleşmesini beklediğiniz taleptir.

Örnek durum: Travmatik olaylar yaşamış ve bu konuda problemleri ve sıkıntıları olan Ahmet
anne babasının kendi üzerine fazla düştüğünü düşünüyor ve bundan yakınıyor. Dışarıya
çıkacağı zaman iyi hazırlanıp hazırlanmadığını tekrar tekrar soruyorlar. Kendisini rahatsız
edecek kontrolcü davranışlar içerisine giriyorlar. Bu durumda da Ahmet anne babasına
kendisine çocuk gibi davrandıkları yönünde öfkeli bir üslupla zaman zaman çıkışları olmuş





Objektif gözlem, dışarıya çıkarken anne babanın fazla kontrolcü olması
Duygu, öfkelenmek, ezik hissetmek
İhtiyaç, güçlü hissetmek, yaşam üzerinde kontrol sahibi olmak
İstek, dışarıya çıkarken bu kadar kontrolcü ve evhamlı olmamaları

Bu örnekte Ahmet benzer bir durum yaşadığında şu tür bir ifade kullanabilir: ‘Dışarıya
çıkarken sık bir şekilde beni denetliyorsunuz ve sonra cep telefonuyla arıyorsunuz. Durum
böyle olunca öfkeleniyorum ve aynı zamanda ezik hissediyorum çünkü kendimi güçlü
hissetmeye, yaşamım üzerinde kontrol sahibi olmaya, kendi ayaklarım üzerinde durmaya
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ihtiyacım var. Bu yüzdende dışarıya çıkarken bu kadar kontrolcü olmamanızı ve beni sık sık
cep telefonuyla aramamanızı istiyorum’.
Bu örnekte Ahmet eskisi gibi saldırı-savunma şeklindeki iletişimden açık bir iletişime
geçmeye başlamıştır. Yukarıdaki türde bir ifade sonrasında anne baba ile daha yapıcı bir ilişki
kurulabilir. Bu ifade anne babanın asıl düşüncelerini de ortaya çıkarabilir. Bu örnekte anne
babanın Ahmet hakkında endişelendiği, ona çok değer verdiği ve kaybetmekten korktuğu için
aşırı kontrolcü davrandığı ortaya çıkabilir. Bu ortaya çıktığında da bu korku doğrultusunda
yaptıkları davranışların, yani başaçıkma yöntemlerinin, aslında işe yaramadığı, ilgili gerçekçi
olmayan otomatik düşüncelerinin tam tersine ilişkilerini yıprattığını, aralarına mesafe
koyduğunu farkedebilirler. Gördüğünüz gibi açık ifadeler her iki tarafında daha samimi bir
şekilde gerçek düşüncelerini görebildikleri ve bu yönde hareket edebildikleri bir fırsat sunar.
Bu şekilde konuşmak size ilk başta tuhaf geliyor olabilir. Birçoğumuz suçlayıcı türde
konuşmaya aslında çocukluktan beri aşina olduğumuz için bu tür iletişim türleri bize ilk başta
yabancı gelebilmektedir. Bu açık iletişimi özellikle öfke vb. duygularınızı yoğun şekilde
yaşadığınız, karşılanmayan ihtiyaçlarınız olduğu durumlarda karşınızdaki kişiyi hemen
suçlama isteği duyduğunuzda uygulayabilirsiniz. Diğer tüm becerilerde olduğu gibi zamanla
bu beceride de ustalaşarak doğal akışınız içinde düşünmeden uygulayabileceksiniz.
Öfkenizi kontrol etmenin sağlıklı yöntemi:
1.

Alarm durumundan çıkmak için durun ve nefes alın (İşe yaramadıysa 2.ye geçin)

2.

Yargılayıcı ve suçlayıcı otomatik düşüncelerinizi farkedin (İşe yaramadıysa 3.ye geçin)

3.

Duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı anlayın (İşe yaramadıysa 4. ye geçin)

4

Duygularınızı ve karşılanmayan ihtiyaçlarınızı ifade edin

Bu yöntemi öfkelendiğinizi hissettiğiniz her durumda uygulayabilirsiniz. Eğer otomatik
düşüncelerinizi ve ihtiyaçlarınızı doğru bir şekilde anlarsanız çoğu zaman bunları ifade
etmeye gerek kalmadan bile öfkenizin azalmaya başladığını görebilirsiniz. Uyguladıkça daha
etkili ve hızlı bir şekilde bu yöntemi kullanabildiğinizi fark edecesiniz.
Not: Sağlıklı iletişim ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz Sistem Yayıncılıktan
‘Şiddetsiz İletişim’ kitabını okuyabilirsiniz.
6. OLUMSUZ DURUMLARLA BAŞAÇIKMANIN TEK YOLUNUN SÖZELFİZİKSEL ŞİDDET UYGULAMAK OLDUĞUNU DÜŞÜNMEKTEN DOLAYI ÖFKE
PROBLEMİ YAŞAMAK
Buraya kadar olan kısımda öfke probleminizin nedenleri ve bu konuda neler yapabileceğiniz
üzerinde duruldu. Kendinizi ve karşınızdakini anlayıp, empati kurup açık bir şekilde kendinizi
ifade etmenin birçok kere işe yarayabileceğine, öfkenizi ve olumsuz durumları çözebileceğine
değinildi. ‘Peki yukarıdaki sğlıklı yöntemi kullanmama, açık bir şekilde iletişim kurmama,
empati göstermeme rağmen halen olumsuz durum devam ederse ne olacak, geçip gidecek
miyim’ diye düşünüyor olabilirsiniz.
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Eğer doğru bir şekilde yukardaki 4 aşamalı yöntemi sırasıyla uygulamış, kendinizin ve
karşınızdaki kişinin duygu ve düşüncelerini anlamış, gerçekçi olmayan otomatik
düşüncelerinizin etkisinden kurtulmuş ve açık bir şekilde kendinizi suçlayıcı olmayan bir
tavırla ifade etmiş olmanıza rağmen halen sorun devam ediyor, ihtiyacınız karşılanmıyorsa o
zaman devam etme ya da önemsememe arasında bir tercih yapmalısınız. Zor bir kişiyle
karşılaşmış olabilirsiniz. Önemsememek, geçip gitmek ve kendi başınıza başka bir çözüm
bulmak içinize siniyorsa, huzurunuz açısından bunu daha iyi görüyorsanız bu yönde hareket
edebilirsiniz.
Suçlayıcı olmayan bir tonda kendinizi ifade etmenize ve makul isteklerde bulunmanıza
rağmen halen karşınızdaki kişi ortak bir zemin bulma konusunda sizi zorluyorsa bu durumda,
eğer isterseniz, ihtiyaçlarınızı güçlü bir şekilde karşılamanızın özel yollarını deneyebilirsiniz.
Zor durumlarda ihtiyaçlarınızı tatmin etmenin tek yolu sözel ya da fiziksel şiddete başvurmak
değildir. Hayatımızın bir kullanma kılavuzu olmadığından dolayı hayatta nasıl hareket
edeceğimizi, hakkımızı nasıl savunacağımızı anne babamızdan ve çevremizden öğreniriz ve
bunlar daha sonra birer alışkanlık haline gelir. Ancak bu alışkanlıkların yeterince etkili
olmayan ve sıkıntılarınızın artmasına neden olabilecek olanları şartlara göre güncellenmezse
problemlere neden olmaktadır. Olumsuz bir durum yaşadığınızda, engellendiğinizde, bir
ihtiyacınız karşılanmadığında genelde ilk akla gelen şey sesini yükseltmek, bağırarak
konuşmak, karşı tarafı suçlamak, hakaret etmek, kötü hissettirmek, zorlamak hatta bazen
fiziksel şiddet uygulamaktır. 2. bölümden hatırlayacağınız gibi kavga etme başaçıkma
yöntemi aslında uzun vadede sıkıntılarınızın devamına, huzursuzluğa ve ilişkilerinizin
bozulmasına katkıda bulunmaktadır. Burada anlayılacak teknikleri (atılgan iletişim
yöntemleri) birer araç olarak düşünmenizi, bunları alet çantanıza koymanızı ve yeri geldiğince
kullanarak iyice ustalaşmanızı tavsiye ederiz.
Öfkelendiğiniz durumlarda ihtiyaçlarınızı karşılamanızın, karşınızdaki kişi sizi manipüle
etmeye çalıştığında, hakkınızı güçlü bir şekilde aramanızın özel teknikleri aşağıda verilmiştir:
1. Bozuk plak tekniği
2. Ortak bir çözüm bulmaya çalışmak
3. Eleştiriyle başaçıkma teknikleri
a. Anti-Bozguncu tekniği
b. Kozları elinden alma
c. Negatifleri sorgulama

1. BOZUK PLAK TEKNİĞİ:
Bozuk plak tekniği adeta bozuk bir plak gibi kararlı bir şekilde aynı konu üzerinde durarak ne
istediğinizi ısrarlı bir şekilde söylemenizdir. İsteklerinizi ısrarlı bir şekilde söylerken karşınıza
çıkarılan bahaneleri dikkate almazsınız. Bunu yaparken çok önemli bir nokta size getirilen
bahaneleri sert ve şiddetli bir şekilde reddetmemenizdir. Karşınızdaki kişi sesini yükseltse bile
sizin yükseltmemeniz, sakin kalmanız sizi daha güçlü kılar. Kırmızı alarm durumuna
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geçmeden olabildiğince sakin ve aynı ses tonunu koruyarak ısrarcı olmanız gerekir. Buradaki
püf nokta bozuk bir plak gibi aynı şeyleri söylemek değil ısrarcı olmak, hemen pes
etmemektir. Bu tekniği özellikle banka, devlet dairesi vb para karşılığı hizmet aldığınız
yerlerde karşılaştğınız problemlerde makul bir çözüm ve ortak nokta bulmak için
kullanabilirsiniz.
Bozuk plak tekniğinin kullanıldığı örnek bir durum:
Ali haftasonu yaptığı alışverişten sonra eve geldiğinde satın almış olduğu etin poşetin içinde
olmadığını fark eder ve bunun üzerine süpermarkete geri giderek bu eti almaya çalışır.
Tezgahtar: Buyrun ne istemiştiniz?
Ali: Bugün yaptığım alışverişte sebze, meyve ve et gibi bir çok şey aldım ancak eve
geldiğimde etin poşette olmadığını farkettim. Burada kalan eti almak istiyorum.
Tezgahtar: Arabanıza baktınız mı?
Ali: Evet baktım ve burada kalan eti almak istiyorum (Bozuk plak)
Tezgahtar: Bu konuda bir şey yapabileceğimi sanmıyorum (Sorumluluğu başkasına
yüklemek)
Ali: Ne düşündüğünüzü anlıyorum ama bu eti geri istiyorum (Bozuk plak)
Tezgahtar: Fişiniz yanınızda mı?
Ali: Evet
Tezgahtar: (Fişe bakar) 3 tane et siparişiniz varmış
Ali: Evet. Burada kalan etimi de geri istiyorum
Tezgahtar: Eee kasap kısmıyla ilgili yapabileceğim bir şey yok (Sorumluluğu başkasına
yüklemek)
Ali: Nasıl hisettiğinizi anlıyorum ama paramı ödediğim kişi sizdiniz ve etimi geri
istiyorum (Bozuk plak)
Tezgahtar: Arka tarafa geçip kasap reyonu sorumlusuyla görüşmeniz gerek
Ali: Adı nedir?
Tezgahtar: Mert
Ali: Buraya çağırın lütfen
Tezgahtar: İçeri girerseniz hemen orada göreceksiniz
Ali: Orada kimseyi göremiyorum, lütfen Mert beyi buraya çağırın (Bozuk plak)
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Tezgahtar: İçeri girin birazdan burada olur
Ali: İçeri girip uzun süre bekleyip zaman kaybetmek istemiyorum. Buradaki işimi bir an önce
bitirip çıkmak istiyorum. Lütfen Mert beyi buraya çağırın (Bozuk plak)
Tezgahtar: Sıradaki insanları bekletiyorsunuz, bu insanlarında işi var ve hizmet bekliyorlar
(Suçluluk yükleyerek kontrol etmek)
Ali: Onlarında zamana ihtiyacı var ve alışveriş yapmak istiyorlar, tıpkı benim gibi. Bunu
biliyorum. Lütfen Mert beyi çağırın(Bozuk plak)
Tezgahtar: (Hoşnutsuz bir şekilde bir süre Ali’ye baktıktan sonra arka taraftaki başka bir
görevlinin yanına gidip bir şey söyledikten sonra tekrar kasaya gelir) Bir dk. içinde burada
olacak
Ali: Tamam, teşekkürler
Tezgahtar: (Mert beye dönerek) Bu müşteri et siparişini kaybetmiş
Mert: (Ali’ye dönerek) Nerede kaybettiniz?
Ali: Burada, sizden hiç almadım ve şimdi almak istiyorum (Bozuk plak)
Mert: Fişinizi görebilir miyim?
Ali: Buyrun
Mert: 3 tane et siparişiniz varmış
Ali: Evet ve onları şimdi istiyorum (Bozuk plak)
Mert: Arabanıza baktınız mı belki poşetten düşmüştür
Ali: Evet baktım ve şimdi onları istiyorum (Bozuk plak)
Mert: Bunları düşürebileceğiniz bir yer var mı? (Kabullenmeme ve suçluluk yükleme)
Ali: Evet var, burada düşürebilirim ve şimdi onları istiyorum (Bozuk plak)
Mert: Yani buranın dışında demek istedim
Ali: Hayır yok ve satın aldığım etleri istiyorum
Mert: Satın aldığı şeyleri kaybettiğini söyleyen birçok kişi daha sonra başka bir yerde
kaybettiğini hatırlar. İsterseniz yarına kadar bekleyip eğer bulamazsanız ondan sonra gelin
Ali: Sizi anlıyorum ama şimdi satın aldığım etleri istiyorum (Bozuk plak)
Mert: Geç olmaya başlıyor ve birazdan burayı kapatacağız
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Ali: Sizi anlıyorum ve satın aldığım etleri istiyorum (Bozuk plak)
Mert: Bu konuda ne yazık ki kendi başıma bir şey yapamam
Ali: Kim yapabilir?
Mert: Market müdürü
Ali: Tamam, market müdürünü çağırın lütfen
Mert: Şu anda çok meşgul. Pazartesi tekrar buraya gelirseniz görüşebilirsiniz (Suçluluk
yükleme)
Ali: Sizi anlıyorum, bende meşgul bir insanım. Lütfen şimdi buraya çağırın
Mert: (3-4 sn. sessizce Ali’ye baktıktan sonra) Yanına gidip konuşayım ve ne
yapabileceğimize bir bakalım o zaman
Ali: Tamam, burada bekliyor olacağım
(Mert bey ile market müdürü aralarında konuştuktan sonra Mert bey tekrar gelir)
Ali: Evet?
Mert: Başınıza böyle bir şey geldiği için çok üzgünüz. Kasap reyonuna gidip satın aldığınız
şeyleri alabilirsiniz.
Ali: Tamam, teşekkürler
Not: Bozuk plak tekniği çok az kontrol şansınızın olduğu yasal ortamlar ya da tehlike
durumlarında kullanılması pek mümkün değildir. Dolayısıyla bu tekniği kullanırken
bulunduğunuz ortamı ve konumu da göz önüne almanız gerekir. Bazı katı durumlarda ne
kadar ısrarcı olursanız olun isteklerinize ulaşmanız mümkün değildir. Şartlara göre esnek
olabilmeniz gerekir.
2. ORTAK BİR ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞMAK
İhtiyaçlarınızı karşılama konusunda ısrarcı bir tutumda olduğunuz sürece ve bu notların
tümünde anlatılan bilgiler ışığında şiddetsiz bir iletişim kurduğunuzda karşılaştığınız
durumlarda her iki tarafı da belli ölçülerde tatmin edecek bir çözüme ulaşılabilirsiniz. En ideal
olan şey bu ortak çözüme ulaşabilmek amacıyla sabırla iletişimi sürdürmektir.
3. ELEŞTİRİYLE BAŞAÇIKMA TEKNİKLERİ:
Burada anlatılacak teknikler her türlü eleştiri ya da sizi kötü hissettirerek kontrol etme
amacında olabilecek kişilerle etkili bir şekilde iletişim kurabilmenize ve ihtiyaçlarınızı
karşılamanıza yardımcı olabilir. Bu teknikleri kullandıkça ilk baştaki yüksek şiddette tepki
verme, ‘kanın beyninize sıçraması, gözünüzün kararması’ gibi durumlarla daha az
karşılaşmaya başlayabilir, kendinizi kontrol edip daha sakin ve güçlü bir konuma
geçebilirsiniz. Böylece çevrenizdeki herhangi birisi adeta sizi bir kukla gibi istediği gibi
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yönlendiremez, sizin iplerinizle oynayamaz. Duygusal kontrolünüz sizin elinize geçmeye
başlar.
Eleştiri karşısında birçok kişinin yaptığı ilk şey bu eleştiriyi kabul etmemek, hemen şiddetle
reddetmektir. Bu durumda savunma-saldırı pozisyonu doğmakta ve yararsız bir şekilde,
gerilim içinde, sonu gelmez bir tartışma yaşanmaktadır. Aslına bakarsanız istenildiğinde her
insan hakkında eleştirilecek bir şey bulunabilir. Bunu bulmak zor değildir. Dolayısıyla
problem yaşadığınız kişilerde o an size karşı olan öfkelerinden ya da sizi kontrol etme,
tartışmayı sonlandırma ihtiyaçlarından dolayı sizi suçlama tekniğini kullanabilmektedirler.
Eğer siz bu durumda hemen kendinizi savunmaya geçerseniz aslında diğer insanın kontrolü
altına girersiniz. Bu da alarm durumu içine girmenizi kolaylaştırabilir ve şiddetini artırabilir.
Dolayısıyla karşınızdaki kişinin size getirdiği bir eleştirinin sizin kişilik değerinizi aslında
değiştirmeyeceğini, özünde sizi küçük düşürmediğini, bir eleştirinin özünde sadece
davranışlarınızla ilgili olabileceğini bilmeniz faydalı olacaktır. Bu şekilde kendinizi küçük
düşmüş gibi hissettiren otomatik düşünceleriniz varsa bunların farkında olup daha gerçekçi
şekilde düşünmeniz bu teknikleri uygularken yararlı olacaktır. Bunun yanında eleştirilerdeki
haklılık payını tabi ki görmeniz gerekir. Bu şekilde kendiniz geliştirebilir, farketmediğiniz
yönlerinizi farkedebilirsiniz.
Aşağıda anlatılan teknikler eleştiri karşısında nasıl bir tutum içine girebileceğiniz konusunda
size yol gösterebilir. Bu teknikleri kullanmadan önce kendi otomatik düşüncelerinizin
farkında olup, kendinizi ve karşınızdakini anlayıp, gerektiğinde otomatik düşüncelerinizi
gerçekçi düşüncelerle değiştirmenizi önemle hatırlatırız.
a. ANTİ-BOZGUNCU TEKNİĞİ
Bu tekniğin özü:




Size yöneltilen hiçbir eleştiri ya da suçlamayı reddetmemek (sakin bir şekilde bu
eleştiriye cevap vermek),
Savunma pozisyonuna geçmemek (ama ben… vb… dememek)
Karşı tarafı eleştirip suçlamamaktır (sende … yapıyorsun vb. dememek)

Eleştiri karşısında duygusal olarak dağılarak karşı tarafa hemen otomatik bir şekilde cevap
vererek suçlamaya başlamazsanız karşı tarafın ortadaki soruna çözüm bulacak bir tutum içine
girmeye başlamasını sağlarsınız. Çünkü karşı tarafı dinlediğinizigösterirsiniz. Birisini
suçlarken aslında karşı tarafı tam olarak dinlemez ve anlayamazsınız. Suçlamadığınız için
dinleyip anladığınız için bir süre sonra (bozuk plak tekniğiylede birleşince) karşı tarafta sizi
dinlemeye ve anlamaya başlayacaktır. Bu tekniği ve sonraki iki tekniği nasıl kullanacağınızı
bölüm sonundaki örnek diyaloglardan öğrenebilirsiniz.
b. KOZLARI ELİNDEN ALMA
Yaptığınız bir hata sonucu karşı taraf sizi eleştiriyor ya da suçluyorsa bu durumda bu tekniği
uygulayabilirsiniz. Bu tekniğin sizin konuyla ilgili olarak kendinizle ilgili eleştirdiğiniz
olumsuz noktaları ifade edersiniz. Yani kendi kendinizi sözel olarak eleştirir, hatanızı ortaya
koyarsınız. Bunu yapabilmek için hatalar konusundaki olumsuz otomatik düşüncelerinizi
gerçekçi düşünceler haline getirmeyi alışkanlık haline getirmeniz gerekir. Yani hataya sadece
bir hata olarak bakabilmeli ve yapılabilecek tek gerçekçi şeyin bu hatadan ders çıkarmak
olduğunu kabullenmelisiniz.
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Tüm tekniklerde olduğu gibi bu tekniği uygularkende ortamın ve durumun uygulamaya uygun
olup olmadığını belirlemeniz gerekir.
c. NEGATİF SORGULAMA
Yukarıdaki iki teknik daha çok size yakın olmayan insanlarla uygulanmasının daha uygun
olduğu tekniklerdir. Bu teknik ise, özellikle yakın ilişkiler içinde olduğunuz eşiniz, annebabanız, ailedeki diğer kişiler yada yakın bir arkadaşınızla yaşadığınız problemleri öfke
patlaması yaşamadan çözmenizde daha etkili olabilir. Negatif sorgulamada size yöneltilen
eleştiriye hemen savunmacı karşılık vermeden bu eleştiriye ek olarak siz kendiniz ile ilgili
başka hangi konularda eleştirdiğinizi ifade edersiniz. Yani eleştiriye ek olarak kendinizle ilgili
konuyla ilişkili olabilecek başka eleştirilerinizi de söylersiniz. Eleştirilecek noktalarınızı karşı
tarafla birlikte araştırırsınız.
Şiddetsiz iletişim ile ilgili tekniklerin kullanıldığı örnek durumlar:
Sıra beklerken araya giren adam:
Nüfus müdürlüğünde sırada beklerken birisi Ali’nin önüne geçer.
(Adam Ali’nin önüne geçmeye çalışırken)
Ali: Önüme geçiyorsunuz ama burada sıra var. Sıranın ucu şuradan başlıyor.
Adam: Sıramı var
Ali: Evet sıra var ve sıranın şuradan sıraya girmeniz gerekiyor (Bozuk plak tekniği)
Adam: Acelem var benim ama, izin verseniz işimi halletsem ne olacak ki?
Ali: Sizi anlıyorum bir an önce işinizi halletmek istiyorsunuz. Tıpkı benim gibi (AntiBozguncu tekniği). Ama şimdi sıraya geçmeniz gerekiyor (Bozuk plak tekniği)
Adam: İşinizi 2 dk. geç bitirseniz ne olur? Çok sabırsız birisisiniz galiba
Ali: Olabilir (Anti-Bozguncu tekniği), ancak şimdi sıraya geçmeniz gerekiyor (Bozuk plak
tekniği)
Adam: Üff
(Bunun üzerine sıranın arka tarafına geçer)
Arkadaşının arabasını ödünç almak isteyen adam:
Arkadaşı Celal’den arabasını bir günlüğüne ödünç istemektedir ancak Celal bu sefer
isteksizdir. Daha önce birkaç kere vermiştir.
(Kahvehanede otururken Celal’in yanına arkadaşı Yusuf gelip oturur ve kısa bir sohbetten
sonra)
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Yusuf: Ya Celal sana işim düştü yardım edecek başkada kimse yok
Celal: Hayırdır ne oldu?
Yusuf: Bu akşam arabana ihtiyacım var
Celal: Hmm başka bulamayacak kimsende yoksa bu senin için bir problem olabilir (AntiBozguncu tekniği). Ama ne yazık ki arabamı sana ödünç veremem (Bozuk plak tekniği)
Yusuf: Neden?
Celal: İhtiyacın olduğunun farkındayım (Anti-Bozguncu tekniği) ama ne yazık ki bugün
arabamı veremem (Bozuk plak tekniği)
Yusuf: Ne zaman ihtiyacın olur? Tam zamanında getiririm
Celal: Getireceğinden eminim (Anti-Bozguncu tekniği) ama bugün arabamı ödünç
veremem (Bozuk plak tekniği).
Yusuf: Ne zaman istesem şu ana kadar hep ödünç verdin
Celal: Evet vermiştim, değil mi? (Kozları elinden alma)
Yusuf: Niye bugün vermiyorsun, daha önce hep iyi baktım
Celal: Evet doğru, arabama hiç zarar vermedin Yusuf. Şu anda da ihtiyacın olduğunu
görüyorum (Anti-Bozguncu tekniği)ama bugün arabamı ödünç vermek istemiyorum. (Bozuk
plak tekniği)
Yusuf: Bak ben iyi bir söförüm ve daha öncede arabana hç bir şey olmamıştı
Celal: Evet doğru (Anti-Bozguncu tekniği) Ben sadece arabamı ödünç verdiğimde
endişelendiğimi farkettim. Bir daha aynı şeyleri yaşamamak ve kafamın rahat olması için
arabamı ödünç vermek istemiyorum (Açık bir şekilde iletişim kurmak)
Yusuf: Biliyorsun daha önce hiç kaza yapmadım!
Celal: Biliyorum yapmadın (Anti-Bozguncu tekniği) bu şekilde hissetmem belki aptalcadır
ama öyle hissediyorum işte (Kozları elinden alma)
Yusuf: Peki niye ödünç vermek istemiyorsun?
Celal: Çünkü arabam şimdi nasıl diye kaygılanmak istemiyorum (Açık iletişim)
Yusuf: Ama biliyorsun ben kötü bir şey yapmam ki!
Celal: Haklısın Yusuf (Anti-Bozguncu tekniği). Seninle ilgili bir şey yok, kim olsa aynı şeyi
yapardım. Benden kaynaklanıyor bu. Sadece endişelenmek istemediğim için böyle
yapıyorum. Bu yüzdende ödünç vermek istemiyorum (Açık iletişim)
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Yusuf: O zaman bu konuda bir şey yapman lazım
Celal: Ne gibi?
Yusuf: Bir psikoloğa gitmek gibi, ne bileyim!
Celal: Tavsiyen için teşekkürler (Anti-Bozguncu tekniği), belki giderim belki de gitmem. Bir
bakarım… (Kozları elinden alma)

Babasıyla çalışmayı bırakıp kendi dükkanını açmayı isteyen adam
Erdoğan babasının fazla otoriter olmasından ve kendisi üzerinde kontrolcü olmasından
yakınarak babasının maddi destekle kurmakta yardımcı olduğu dükkanı satarak parayı
babasına vermeye ve ayrı bir işe girme kararı alır.
Erdoğan: Dükkanı satıp başka bir iş kurmayı ve harcadığın parayı da sana geri vermeyi
düşünüyorum.
Baba: Bunca emekten sonra neden böyle bir şey istiyorsun ki? İyi kazanıyorsun ve bana geri
ödeme yapmana da gerek yok
Erdoğan: Biliyorum, harcadığın parayı sana geri ödemek zorunda değilim (Anti-Bozguncu
tekniği). Ancak yine de ödemek istiyorum çünkü bu benim için çok önemli (Açık iletişim)
Baba: Bu şu ana kadar duyduğum en aptalca şey. Aklını başına topla!
Erdoğan: Sana katılıyorum. Bu belki aptalca ve mantıklı değil (Anti-Bozguncu tekniği). Ama
sürekli sanki kendim adıma değil de senin adına çalışıyormuşum gibi hissettim (Açık iletişim)
Baba: Saçmalama! Sana hiç daha önce işini nasıl yapacağını söylemedim.
Erdoğan: Evet, belki bu bir saçmalık (Anti-Bozguncu tekniği) ama ben böyle olmasının daha
doğru olacağını düşünüyorum(Bozuk plak tekniği). Daha önce işleri nasıl yürüteceğimle ilgili
üzerimde baskı kurmadın ama sürekli şöyle bir hisse kapılıyordum. Sanki işleri berbat
edebilir, kendimi aptal yerine koyabilir ve senin paranıda boşa harcayabilirmişim gibi
düşündüğünü, bu konuda endişelendiğini hissettim (Açık iletişim, Kozları elinden alma).
Baba: Eğer başarısız olsaydın bu diğer başarısızlıklarından birisi olurdu. Annen ve ben
paranın gitmesini kabul edebilirdik
Erdoğan: İşleri yürütemeyeceğim konusunda hiçbir şüphen olmadığından emin
misin? (Negatif sorgulama)
Baba: (Savunmacı bir şekilde konuşarak) Belki biraz. Ama borçlar, mali işler gibi şeylerde
kolay değil
Erdoğan: Doğru söylüyorsun (Anti-Bozguncu tekniği). Daha önce bunlar konusunda işleri
batırdığımın farkındayım. Bu şekilde endişelenmenden dolayı da seni suçlamıyorum (Kozları
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elinden alma). Ama o zamanlardan beri sanki işleri tekrar batırmamak için senden mutlaka
onay almak zorundaymışım gibi hissettim. Bu da benim hoşuma gitmiyordu. Kendimi ezik
hissediyordum. Bu yüzdende kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum (Açık iletişim)
Baba: (Karşı çıkmaya hazırlanırken) Ama….
Erdoğan: (Araya girerek) Ne söyleyeceğini biliyorum ve sana katılıyorum. Bu şekilde
düşünmek aptalca (Anti-Bozguncu tekniği). Ama öyle düşünüyorum işte! İstediğim şey
bundan sonra hayatımın iplerini daha çok elime almak (Açık iletişim).Küçük bir çocuk gibi
her yaptığımı babama gösterip kontrol ettirmek zorunda kalmamak (Kozları elinden almak)
Baba: (Bir süre sessiz kalıp Erdoğan’a bakar) Sana yardımcı olmaya çalışmanın kötü bir şey
olduğunu daha önce hiç düşünmedim. Ben hep senin iyiliğini düşündüm
Erdoğan: Kötü bir şey yaptığını düşünmüyorum baba (Anti-Bozguncu tekniği). Bana yardım
etmeye çalışmanı takdir ediyorum ama bu seferde kendimi yetersiz hissediyorum. Belki
eskiden öyleydim belki de hala öyleyim (Kozları elinden almak). Ama artık yetersiz miyim
yoksa değil miyim acaba diye düşünmek zorunda kalmaka istemiyorum (Açık iletişim)
Baba: Eğer böyle bir düşüncen varsa niye daha önce bana azar azar ödemek yerine şimdi
dükkanı satmayı istiyorsun?
Erdoğan: Dükkanı satmam konusunda seni endişelendiren şey ne? (Negatif sorgulama)
Baba: Düzenli bir gelirinin olduğunu bilmek beni iyi hissettirecek. Eğer bana bir şey olursa
çalışamam ve annene bakabilmek için senin yardımına ihtiyaç duyarım. Emekliliğimde
yaklaştı. Emekli olduğumda gelip dükkanda kendimi meşgul edebilirim diye düşünüyordum.
Erdoğan: Baba saçmalama sıkıntıya düştüğünde her zaman yanında olacağım… Aklıma bir
fikir geldi. Dükkanı açarken harcadığın para ne kadarsa o kadarlık uzun vadeli kredi borcu
alacağım ve böylece paranı ödemiş olacağım. Bende yavaş yavaş borcumu ödemiş olurum.
Eğer böyle olursa kendimi çok daha iyi hissedeceğim (Ortak bir çözüm bulmaya çalışmak)
Baba: Tamam olur
Erdoğan: Ama bir şartla, emekli olup dükkanda çalışmaya başlasan bile dükkanın patronu
benim ve her şeye ben karar veririm! Tamam mı?
Baba: Anlaştık
NOT: Bu tekniklerle ilgili olarak daha birçok ayrıntı bulunmaktadır. Uygulama sırasında ilk
başlarda zorlanabilirsiniz. İşler tam istediğiniz gibi gitmeyebilir. Sonuçta yeni bir iletişim
yöntemi öğreniyorsunuz ve bunu bir alışkanlık haline getirmeniz zaman alacak. Önemli olan
sizin azimle bu iletişim yöntemlerini kullanmaya çalışmanızdır. Bu bölümle ilgili olarak daha
fazla bilgi almak istiyorsanız piyasada ‘Atılganlık’ konusundaki kitapları edinip
okuyabilirsiniz. Ayrıca bu eğitim notlarının yazarı Uzm. Psk. Cem Gümüş’e e-mail yoluyla
internet üzerinden ulaşarak takıldığınız noktaları ve sorularınızı sorabilirsiniz (e-mail
adresi:info@cemgumus.com)
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Öfkenizi kontrol etmenin sağlıklı yöntemi:
1. Alarm durumundan çıkmak için durun ve nefes alın (İşe yaramadıysa 2.ye geçin)
2. Yargılayıcı ve suçlayıcı otomatik düşüncelerinizi farkedin (İşe yaramadıysa 3.ye geçin)
3. Duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı anlayın (İşe yaramadıysa 4. ye geçin)
4. Duygularınızı ve karşılanmayan ihtiyaçlarınızı ifade edin (İşe yaramadıysa 5.ye geçin)
5. Şiddetsiz iletişim tekniklerini kullanın ve makul bir çözüm bulmaya çalışın

YOĞUN ÖFKE PROBLEMİ HAKKINDA 7 ÖNEMLİ NOKTA
1.
Öfke probleminizin asıl sebebi olaylar ve kişiler hakkındaki gerçekçi olmayan otomatik
düşüncelerinizdir
2.
Uzun süre öfkenizi canlı tutmanız çoğu zaman işinize yaramayacak, aksine sizi
hareketsizleştirecek, yapıcı çözümler üretmenizi engelleyecek ve içinizdeki kin ve düşmanlığı
artırarak huzurunuzun bozulmasına neden olacaktır
3.
Öfkenizin artmasına neden olan otomatik düşüncelerinizi daha gerçekçi hale getirirseniz
çoğu zaman öfkeniz yatışmaya başlar
4.
Her insan kendi bakış açısına göre haklıdır. Bu yüzden insanları anlamaya, empati
göstermeye, onların gözlerinden dünyayı görmeye çalışırsanız iletişimde problemler
yaşamazsınız.
5.
Diğer insanlar genelde verdiğiniz cezayı haketmediklerini düşünürler. Bu yüzden
özellikle yakın ilişkilerinizde öfke doğrultusunda uyguladığınız düşmanca davranışlar kısa
vadede sizi rahatlatsa da ilişkilerinizi uzun vadede yıpratır.
6.
Öfkenizin büyük bir kısmı insanlar sizi eleştirdiğinde, size katılmadığında ya da
istediğiniz gibi davranmadıklarını gördüğünüz zaman özgüven kaybınıza karşı savunmanız
yüzündendir. Böyle bir öfke her zaman uygunsuzdur. Çünkü özgüveninizi kaybetmeniz ancak
sizin olumsuz otomatik düşünceleriniz nedeniyle olabilir. Değersizlik duygunuz nedeniyle
karşınızdaki kişiyi suçladığınızda daima kendinizi kandırırsınız.
7.
Öfkeniz sizin engellenmeye karşı gösterdiğiniz tepkidir. Bu engellenme ile
başaçıkmanızda size enerji sağlar. Burada üzerinde durulacak nokta size zararlı olacak
şekilde, uygun olmayan durumlarda, fazla miktarda ve sıklıkla öfkelenip öfkelenmediğinizdir.
Uzun vadedeki sağlığınızı ve huzurunuzu düşünerek azı karar fazlası zarar prensibini
hatırlayın.
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Askeri kökenli travma sonrası stres
bozukluğu yaşayan gazi ve malüllere
yönelik eğitim programı: 8. Bölüm
Eğitim notlarını uygulama konusunda yaşanan güçlükler ve isteksizlik duymak
Eğitim notlarını hayata geçirme konusunda bazı güçlükler yaşayabilirsiniz. Bu konularda yeri
geldikçe önceki notlarda bilgi verilmeye çalışıldı. Bu güçlükleri yaratan en önemli neden
işinize yaramayan, gerçekçi olmayan otomatik düşüncelerdir. Bu otomatik düşüncelerden
bazıları aşağıda verilmiştir. Aşağıda ayrıca uygulama aşamasında karşılaşacağınız bazı
güçlükleri nasıl anlayıp çözebileceğinize dair ipuçlarıda verilmiştir. Özetle, eski düşünce ve
davranış alışkanlıklarınız nedeniyle karşılaşabileceğiniz bazı güçlükleri anlamak ve çözüm
yolları hakkında bilgi almak, ayrıca kendi kendinizi tedavi etme programını nasıl
planlayabileceğiniz konusunda kafanızın netleşmesi için aşağıdaki bilgileri okuyabilirsiniz.

Bu eğitim notlarında bir çok şey var. Çok ayrıntılı. Neresinden başlayacağımı bilmiyorum.
Eğitim notlarında birçok konuda bilgi verilmiştir. Dolayısıyla neresinden başlayacağınıza
karar vermemeniz doğaldır. Notlar içinde zaman zaman hangi durumlarda nelere dikkat
etmeniz anlatılmıştı. Eğer giriş notundaki ilk örnek vakadaki problemlerin tamamı da sizde
varsa tüm notları sırasıyla özümseyerek okumanızı ve uygulamaya yavaş yavaş başlamanızı
tavsiye ederiz. Burada aktarılan bazı problemler sizde olmayabilir. Bu durumda aşağıdaki özel
durumlarda özellikle bazı bölümleri işlemeniz ve önem vermeniz daha etkili olacaktır. Bu
özel durumlara dikkat etmeniz tedavi planınızı ayarlamanızda size yardımcı olabilir:
Tedirginlik duygunuz ön plandaysa:




1. Bölümdeki alarm durumu ile yaşam durumunu iyice özümseyin
2. Bölümdeki mevcut başaçıkma tekniklerinizin olumlu ve olumsuz etkilerini öğrenin.
Bunları uygulamaya harcadığınız zamanı azaltın
3. Bölümdeki davranışsal başaçıkma yöntemlerini uygulamaya başlayın
o Şimdiki zamana odaklanmak tekniğini sıkıntınız olmadığında gün içinde zaman
zaman uygulayarak pratik yapın. Daha sonra orada anlatılan sıkıntılı
durumlarla karşılaştığınızda uygulayarak sakinleşmeye çalışın
o Sürekli tetikte olmamak ve aşırı güvenlik önlemleri almamak
tekniğinin nedenlerini iyice anlayın. 1. bölümdeki bilgileri gözden geçirin. Bu
tekniğin anlatıldığı bölümde gösterildiği gibi liste yaparak kolaydan zora
güvenlik önlemlerinizi azaltmaya başlayın
o Gevşeme egzersizini sıkıntınız olmadığında gün içinde zaman zaman
uygulayarak (örneğin, günde en az 3 kere 5dk.) pratik yapın. Daha sonra orada
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anlatılan sıkıntılı durumlarla karşılaştığınızda uygulayarak kendinizi
sakinleştirmeye çalışın
o Hareketlenmek konusunda plan yapın. Spora gitme imkanınız varsa bu imkanı
kullanın. Küçük adımlar prensibiyle işinizi kolaylaştırarak hareketlenme
konusunda adım atın
4. Bölümdeki otomatik düşünceler konusunu iyice özümseyin.
o Tedirgin ve kaygılı hissetmenize neden olan düşünceler konusunu okuyarak bu
düşüncelerin kendinizde olup olmadığını araştırın. Başka hangi tür
düşünceleriniz olduğunu düşünün.
o Otomatik düşünceleri farketme ve daha gerçekçi düşünmenin teknikleri
bölümünü okuyarak uygulamalar yapın.
Tedirginlik duygunuz azalmaya başladıkça 6. bölümdeki dengeli yaşam konusunu
okuyup bölüm sonundaki sistematik tekniği en az bir hafta uygulayın.

Öfke duygunuz ön plandaysa:



1. Bölümdeki alarm durumu ile yaşam durumunu iyice özümseyin
2. Bölümdeki mevcut başaçıkma tekniklerinizin olumlu ve olumsuz etkilerini öğrenin.
Bunları uygulamaya harcadığınız zamanı azaltın



3. Bölümdeki şimdiki zamana odaklanma, gevşeme ve hareketlenme
tekniklerini yukarıda anlatıldığı gibi uygulamaya çalışın. Eğer güvenlik önlemleri
alıyorsanız sürekli tetikte olmamak ve aşırı güvenlik önlemleri almamak tekniğini de
uygulayın



4. Bölümdeki otomatik düşünceler konusunu iyice özümseyin.
o Öfkeli hissetmenize neden olan düşünceler konusunu okuyarak bu
düşüncelerin kendinizde olup olmadığını araştırın. Başka hangi tür
düşünceleriniz olduğunu düşünün.
o Otomatik düşünceleri farketme ve daha gerçekçi düşünmenin teknikleri
bölümünü okuyarak uygulamalar yapın.



5. Bölümdeki yas ile ilgili bölümün tamamını okuyup özümseyin. Özellikle öfke
aşaması ile ilgili olan bölümlere dikkat edin.
Öfke probleminiz azalmaya başladıkça ve alarm durumuna daha az geçtikçe
başladıkça 6. bölümdeki dengeli yaşam konusunu okuyup bölüm sonundaki sistematik
tekniği en az bir hafta uygulayın.
7. bölümdeki iletişim yöntemlerini öğrenerek yavaş yavaş uygulamaya başlayın.
Alarm durumuna geçme ve otomatik düşüncelerinizi gerçekçi düşüncelerle değiştirme
konusunda ilerledikçe bu bölümden daha çok verim alabilirsiniz.





Suçluluk duygunuz ön plandaysa:


2. Bölümdeki mevcut başaçıkma tekniklerinizin olumlu ve olumsuz etkilerini öğrenin.
Bunları uygulamaya harcadığınız zamanı azaltın
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Sadece suçluluk duygusunu yoğun bir şekilde yaşıyorsanız özellikle 4. bölümdeki
suçluluk hissetmenize neden olan otomatik düşünceler konusunu okuyun. Otomatik
düşünceleri farketme ve daha gerçekçi düşünmenin teknikleri bölümünü okuyarak
uygulamalar yapın.
5. Bölümdeki yas ile ilgili bölümün tamamını okuyup özümseyin. Yasın getirdiği
duyguları yaşamak ve ifade etmek kısmını uygulamaya çalışın.

Depresyon ve umutsuzluk duygunuz ön plandaysa:






2. Bölümdeki mevcut başaçıkma tekniklerinizin olumlu ve olumsuz etkilerini öğrenin.
Bunları uygulamaya harcadığınız zamanı azaltın
3. bölümdeki hareketlenmek tekniğini uygulamaya çalışın. Küçük adımlar prensibiyle
işinizi kolaylaştırarak hareketlenme konusunda adım atın
4. Bölümdeki otomatik düşünceler konusunu iyice özümseyin.
o Depresyonda ve umutsuz hissetmenize neden olan düşünceler konusunu
okuyarak bu düşüncelerin kendinizde olup olmadığını araştırın. Başka hangi
tür düşünceleriniz olduğunu düşünün.
o Otomatik düşünceleri farketme ve daha gerçekçi düşünmenin teknikleri
bölümünü okuyarak uygulamalar yapın.
5. Bölümdeki yas ile ilgili bölümün tamamını okuyup özümseyin. Yasın getirdiği
duyguları yaşamak ve ifade etmek kısmını uygulamaya çalışın.



6. Bölümdeki dengeli yaşam konusunu okuyup bölüm sonundaki sistematik tekniği en
az bir hafta uygulayın.



7. Bölümdeki iletişim yöntemlerini öğrenerek yavaş yavaş uygulamaya başlayın.

Uykusuzluk probleminiz ön plandaysa:






Tedirginlik düşünceleriniz olup olmadığını gözden geçirin. Varsa 1. bölümdeki alarm
durumu ile yaşam durumunu iyice özümseyin
2. bölümdeki gibi sıklıkla kullandığınız başaçıkma teknikleriniz varsa bunların olumlu
ve olumsuz etkilerini öğrenin. Bunları uygulamaya harcadığınız zamanı azaltın
Uykusuzluk bilgi broşüründeki uyku alışkanlığı ile ilgili bilgilere uymaya çalışın.
Gerekli düzenlemeleri yapın
o Uykuya dalmadan önce 3. bölümde verilen gevşeme tekniğini uygulayarak
gevşeyin. Gün içinde arada sırada uygulayarak pratik yapın
o Eğer uykuya dalma sırasında olayla ilgili görüntüler aklınıza geliyorsa şimdiki
zaman odaklanma egzersizini uygulayın. Gün içinde de pratik yaparak
ustalaşın.
o Kabus görüp uyanırsanız şimdiki zamana odaklanma ve gevşeme egzersizi ile
kendinizi sakinleştirin
4. bölümdeki otomatik düşünceler konusunu iyice özümseyin.
o Otomatik düşünceler konusunu okuyarak yaşamınızda hangi tür otomatik
düşüncelerin olduğunu araştırın. Başka hangi tür düşünceleriniz olduğunu
düşünün.
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Otomatik düşünceleri farketme ve daha gerçekçi düşünmenin teknikleri
bölümünü okuyarak uygulamalar yapın.
o Gece aklınıza gelen otomatik düşünceleri düşünce kaydı tekniğini kullanarak
belirleyin ve bu düşüncelerinizi daha gerçekçi hale getirin
5. Bölümdeki yas ile ilgili bölümün tamamını okuyup özümseyin. Eğer yasla ilgili bir
probleminizin olduğunu düşünüyorsanız yasın getirdiği duyguları yaşamak ve ifade
etmek kısmını uygulamaya çalışın.
6. Bölümdeki dengeli yaşam konusunu okuyup bölüm sonundaki sistematik tekniği en
az bir hafta uygulayın.
İlişkilerinizde problemler yaşıyorsanız 7. Bölümdeki iletişim yöntemlerini öğrenerek
yavaş yavaş uygulamaya başlayın.
o






Yapacak çok şey var gibi görünüyor ama ben neresinden başlayacağımı bilmiyorum.
Bu eğitim notları çok ayrıntılı olarak yazıldığı için birçok şeyi içeriyor. Bundan dolayı
kendinizi kaybolmuş hissedebilirsiniz. Neresinden başlayacağınıza karar veremiyorsanız
yukarıdaki planlar işinize yarayabilir. Sizi en çok rahatsız eden durum hangisiyse sadece
onunla ilgili olan bölümleri okuyun.
Bir şekilde planlı başlasam bile başarabileceğimi düşünmüyorum.
Problemlerinizin oluşması ve oturması belirli bir zaman aldı. Dolayısıyla problemlerinizin
azalması da belirli bir zaman alacak. Burada anlatılan bilgiler ve başaçıkma teknikleri işleri
hızlandıracaktır. 3. bölümde anlatılan küçük adımlar prensibiyle yavaş yavaş, emin adımlarla
ilerleyebilirsiniz. Giriş bölümünde anlatıldığı gibi zaman zaman tabi ki dalgalanmalar
olacaktır. Bu dalgalanmalar doğal bir süreçte yaşanacak şeylerdir. Zamanla kendinizi iyi
hissettiğiniz, en azından çok kötü hissettmediğiniz zamanların sayısı artacaktır. Umutsuzlukla
ilgili otomatik düşünceleriniz eğer güçlüyse özellikle 4. bölümü tekrar okumanızı tavsiye
ederiz.
Hiçbir şey yapasım gelmiyor. Hatta okumak bile benim için zor. Çoğu zaman da
anlamıyorum.
2. bölümde anlatıldığı gibi hareketsiz kalmak aslında sizin kullandığınız bir başetme yöntemi
ancak bir süre sonra sıkıntılarınızın devamına neden oluyor. Bu konuda 3. bölümdeki
hareketlenmek tekniğini kullanarak ilerleme katedebilirsiniz. İsteğinizin gelmesi harekete
geçtikten sonra daha da artacağından dolayı bu konuya özellikle dikkat etmenizi tavsiye
ederiz. Yoğun otomatik düşünceleriniz nedeniyle ve alarm durumuna geçtiğinizden dolayı
odaklanma sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Bu da okuduklarınızı anlamanızı güçleştirebilir. Bu
eğitim notlarını okurken bir sonraki bölüme geçmeden önce bir önceki bölümü anladığınızdan
emin olun. Çünkü her bir bölüm bir önceki bölümden bilgiler içermektedir. Dikkat
probleminizle de ilgili olarak küçük adımlar prensibini kullanabilirsiniz. Bir oturuşta tüm bir
bölümü bitirmek yerine parçalara ayırarak okumayı deneyin. Günde bir sayfa okuyacak kadar
küçük parçalara bölebilirsiniz. Yeter ki bir şekilde okumaya ve uygulamaya başlayın. Gerisi
katlanarak gelecektir.
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Çevrem değişmediği sürece ben hep böyle kalacağım, kader beni kurban etmiş gibi
geliyor bana. Benim elimde bir şey olmadığını düşünüyorum.
Bu şekilde düşünmenizin birkaç nedeni olabilir:
o
Bu umutsuzluk düşüncesi ile ilgili otomatik düşüncelere 4. bölümde değinilmişti. Sizin
bu şekilde düşünmeniz bunun böyle olduğu anlamına gelmemektedir. Hatırlarsanız otomatik
düşünceler meselenin sadece bir bölümünü ele almaktadır, yanlıdır ve objektif değildir. Kendi
payınızı görmenizi engelleyebilir.
o
2. bölümde anlatılan başaçıkma yöntemleriniz, -çabalarınız- sizin problemlerinizi
çözmenizde pek işe yaramadıklarından dolayı (hatta daha da kötüleşmesine neden
olduklarından) tükenmiş ve yapılacak başka bir şey yokmuş gibi düşünüyor olabilirsiniz.
o

Depresyona girmiş olabilirsiniz

o
Bilinçaltı düzeyinde kendinizi cezalandırıyor olabilirsiniz. Çeşitli otomatik düşüncelerin
etkisiyle yas dönemini tam yaşayamamaktan dolayı hayatta kalmaktan ötürü kendinizi
suçluyor olabilirsiniz. Bu suçlamanın cezası olarakta kendinizi iyi edebilecek şeylerden uzak
duruyor olabilirsiniz.
Yukarıdaki türde nedenlerden dolayı zaman zaman umutsuzluğa kapılabilirsiniz. Eğer böyle
olursa tedavi sürecine girdiğinizi, problemlerinizin devam etmesinde sizin nasıl bir payınız
olduğunu anladığınızı ve daha önce denemediğiniz bilimsel birçok başaçıkma yönteminin
olduğunu kendinize hatırlatarak azimle küçük adımlarla ilerlemeye çalışın. İmkanlar
doğrultusunda sizin durumunuzdaki kişilerle çalışma konusunda uzman bir psikologtan
psikoterapi alarak buradaki yöntemleri nasıl daha etkili bir şekilde kullanabileceğinizi
öğrenebilirsiniz.
Dengeli yaşamla ilgili olumlu durumlara odaklanma egzersizi bana uygun olan bir
egzersiz değil. Benim hayatımda iyi giden, olumlu hiçbir şey yok
Olumuyu geçersiz kılmak, tünel bakışı gibi otomatik düşünceler eğer yoğun olursa bu tür
durumlarla karşılaşabilirsiniz. Burada olumlu ve iyi giden şeyden kasıt yaşam içindeki lüçük
şeyleri görebilmekle ilgilidir. Dolayısıyla aslında birçok şey vardır. Büyük ihtimalle bu küçük
şeylerin o kadar önemli olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Bu durumda size tavsiyemiz yine
de bunların farkına varmaya çalışmanızıdır. Bu şekilde düşünce alışkanlıklarınızda değişiklik
yaratmaya başlayarak elinizde olan şeylerin neler olduğunu görebilmeye başlarsınız ki bu da
depresyondan çıkmanın en önemli adımıdır.
Eğitim notlarını aynen uyguladığımı düşünüyorum ama halen bir şey değişmemiş gibi
hissediyorum
Buradaki eğitim notlarını okurken aslında problemlerinizle birlikte, kafanızda otomatik
düşünceler varken okuyorsunuz. Dolayısıyla önemli bazı ayrıntıları kaçırıyor olabilirsiniz.
Zaten bu yüzden en ideali bir psikologla birlikte buradaki başaçıkma yöntemlerini hayata
geçirmektir. Ancak bu konuda uzman bir psikolog bulmakta zorlanabilirsiniz. Bu notların
yazılma amacı da bir psikologtan destek imkanı olmayan kişilere belli ölçülerde destek
vermektir. Bu yüzden uygulama anlamında bazı güçlükler yaşanabilir. Bu güçlükler aşağıdaki
gibi olabilir:
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Eğitim notlarının bazı kısımlarını tam anlayamamak
Önemli ayrıntıların bazılarını atlamak
Öğrendiklerini kendi yaşamına tam uyarlayamamak
Problemlerin nedenlerini tam anlamadan teknikleri uygulamaya çalışmak
Tekniklerde pratik yaptıkça ustalaşılmasına rağmen kısa bir süre uygulayıp bırakmak
Umutsuzluk gibi duyguların önplanda olmasından dolayı kendini programa tam
verememek
Dalgalanma yaşayıp kötü bir döneme girdiğinde pes etmek
Yüksek beklenti içine girip küçük ilerlemeleri görmemek ve hemen büyük
değişiklikler beklemek

Yukarıdaki türde problemler yaşadığınızı düşünüyorsanız bir psikologdan, olmuyorsa
güvendiğiniz birinden (eşiniz, kardeşiniz, anneniz, yakın bir arkadaşınız vb.) size destek
olmasını isteyebilirsiniz. Bu notları okutarak size bu bilgileri anlatabilir ve uygulama
konusunda plan yapmanıza yardımcı olabilir, sizi takip edebilir.
Benim durumuma benzer durumda olan bazı kişiler uzun yıllar boyunca sıkıntılarının
devam ettiğini söylemişlerdi. Eğer bende öyle olabileceksem o zaman bu eğitim
notlarının bana bir faydası olmayacak mı?
Uzun yıllar boyunca sıkıntıları devam eden kişiler bu eğitim notlarında verilen destekten
faydalanmamışlardır. Büyük ihtimalle 2. bölümde verilen türdeki yöntemlerle çabalamış
ancak problemleri belirgin bir biçimde azalmamıştır. Bu eğitim notlarında verilen bilgiler
yaklaşık 40 yıldır bilinen ve yakın zamana kadar geliştirilmiş yeni yaklaşımları ve araştırma
sonuçlarını da içeren en etkili yöntemlerin bir araya getirilmesiyle sizin durumunuz için özel
olarak oluşturulmuştur. Dolayısıyla kararlı bir şekilde uyguladığınız sürece kendinizi
iyileştirme sürecinde önemli adımlar atacaksınız. Yeter ki sizi engelleyen olumsuz otomatik
düşünceleri ve davranış alışkanlıklarınızı fark edip değiştirin! Bunu nasıl yapacağınız eğitim
notları boyunca ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.
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