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10 yıl kadar önce kendimi beni oldukça zorlayan bir anksiyete 
bozukluğunun pençesinde bulmuştum. O zamana değin, bu 
durumun bana nasıl hissettireceği şöyle dursun, bu tanımın ne 
anlama geldiğine dair bile bir fikrim yoktu. O dönem çok sevilen 
TOONATTIK adlı bir çocuk programını sunuyordum ve yaptığım 
işe kesinlikle çok değer veriyor, işimi çok ama çok seviyordum.

Fakat işler ters gitmeye başlamıştı. Yaşadığım çalkantılı ilişkinin 
beni içine ittiği stres yumağının ve her daim yüzümde eşsiz bir 
gülümsemeyi zorunlu kılan, son derece enerjik olmamı gerektiren 
işimin de yarattığı baskının üstüne bir de duygularımı biriyle 
paylaşma konusundaki beceriksizliğim eklenince adeta her 
şey içimde patlamıştı.

Bingo! 

O ‘ŞEYİN’ olduğu günü çok net hatırlıyorum. Sanki aylardır 
uyumamış gibi hissediyordum kendimi, gözü far ışığından 
kör olmuş bir tavşandan farkım yoktu. Adeta bedenimden 
ve zihnimden tamamen bağımsız bir oto-pilot tarafından 
oradan oraya sürükleniyor ve yapmak zorunda olduğum her 
harekette ve vermek zorunda kaldığım her kararda biraz daha 
taşlaşıyordum. Durumum öyle berbattı ki; normal ve diyet kola 
arasında bir seçim yapmak zorunda kalmak bile beynimde 
adeta bir sınav sorusu gibi yankı buluyordu. Sanki hiçbir şeyde 
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tam olarak ‘var olmayan’ ben, bir sis bulutunun içinde hapsolmuş 
gibiydim.

O zorlu günlerden geçerken, ‘anksiyete bozukluğu’ ya da 
‘panik atak’ gibi kavramlardan bihaber olsam da ruh halimi 
‘tuhaf’ veya ‘anormal’ olarak tarif edebiliyor ve adeta aklımı 
kaybettiğimi hissediyordum. Bugün geriye dönüp baktığımda 
şükrederek hatırladığım o ‘çöküş günü’ gelene kadar yaklaşık 
6 ayın geçmesi gerekmişti ve fakat o dönüşü olmayan noktaya 
gelene dek her gün, HER BİR LANET GÜN, sanki bir pençe 
göğsümü sıkıştırırken endişe, korku ve yalnızlık duygularının 
hâkim olduğu sabahlara uyanıyordum. 

Ve elimden- hiçbir- şey- gelmiyordu.

Önümde berbat, gereksiz ve bir o kadar da yersiz bir panik 
duygusunun beni selamladığı bir gün vardı ve gerçekten tek 
dileğim o günün bir an önce son bulmasıydı. Duygusal ve 
fiziksel anlamda bitiktim ki; işte tam da o sırada dünyanın en 
iyi oyuncusunun sahneye çıkma sırası gelmişti: Kendi içimde bir 
çöküş yaşarken kusursuz bir poker surat olma konusunda da 
ustalaşmıştım. Öyle bir an geldi ki bile isteye arabamla bir yere 
toslamayı bile aklımdan geçirdim, böylece hastanede kalma 
lüksüne sahip olacaktım, tüm dünya beni rahat bırakacak, ben 
de böylece bir güzel dinlenebilecektim. 

Sizce bu ne kadar üzücü? Henüz 25 yaşındaydım, hayallerimi 
süsleyen işi yapıyordum ve beni seven bir aileye ve sayısız 
arkadaşa sahiptim ama yine de gerek duygusal gerekse zihinsel 
dünyam alt üst olmuş haldeydi. Hiç kimse, işin aslını söylemek 
gerekirse ben bile, kendimi gerçekten tanıyamıyordum. Bir 
düşünsenize; gerçekten dokunamadığınız bir şeyi deşip 
iyileştirebilmek için nasıl yardım alabilirsiniz ki! Görmediğiniz 
bir şeyi? Bunlara kafa yorarken, akıl ve ruh sağlığımız ile ilgili 
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asıl meselenin ve aynı zamanda asıl kusurlu noktanın karşımda 
durduğunun farkına vardım. Bu kitap aracılığıyla anksiyetenin 
ve onun beraberinde getirdiği haksız ve cehaletin beslediği 
kusurun sırtına bir füze bağlayıp ondan kurtulmak için düğmeye 
bastığım yerdeyim!

Ne derler bilirsiniz: “Dibi görmeden zirveye tırmanamazsın!” 
İçine düştüğüm durum için kullanılabilecek en doğru ifade bu 
olmalı! Nihayetinde çaresizce ihtiyaç duyduğum o yardımı 
almam için tüm o sözde ‘başa çıkma’ çabalarımın son bulması 
gerekmişti! Ancak ben o duygusal çöküşü deneyimleyene kadar 
böyle bir şeyin var olduğundan dahi habersizdim.

Sizi bilmem, ama benim için dikkatleri üzerime çekmeme 
sebep olduğu için belki de toplum içinde ağlamak kadar 
utandırıcı bir şey yok… Bu benim için gerçekten utanç verici 
bir durum… Garip bir şekilde duygularımızı sırf ‘zayıf’ olarak 
etiketlenmekten korktuğumuz veya utandığımız için göstermemek 
üzere kodlanmış bir düşünce yapısına sahibiz ve bu durum ne 
yazık ki insanlar ağlayan bir mors ile karşı karşıya kaldıklarında, 
ayaklarını tuhaf bir biçimde sürüyerek bir mil öteye kaçarken 
yardımcı olmuyor. Dürüst olmam gerekirse, ağlarken pek sevimli 
olmuyorum. Öfke nöbeti geçiren bir ufaklıkla rekabet edebilecek 
kadar çok sümük üretebilir, gözyaşlarına boğulabilirim. 

O GÜN, bir yandan uykusuzluk ve anksiyete ile başa 
çıkmaya çalışırken bir yandan da adeta bıçak gibi göğsüme 
saplanan ağrılar ve bulanık zihnim yüzünden yorgun düşmüştüm. 
Adeta sürünerek kendimi yeni bir çekim için güç bela stüdyoya 
attığımı hatırlıyorum, derken içimde bir patırtı koptu ve aylardır 
içimde tutmak için savaş verdiğim gözyaşlarım adeta bir su 
bendini kırıp taştı. Birdenbire ağlamaya başladım, öylece, 
durmaksızın ağlıyordum. Bu rahatlama anının yaşanması için 
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yanımdan geçen bir iş arkadaşımın endişeli bir ifadeyle, ‘Anna, 
sen iyi misin?’ diye sorması yeterli olmuştu. Bu küçücük soru 
cümlesiyle birlikte adeta bir anahtar, aylardır içimde tuttuğum 
endişelerin, üzüntülerin, içimde yeşerttiğim kuşkuların ve 
kaygıların kilidini açıvermişti. Aman Tanrım! Tüm bu duyguların 
ortaya saçılmasına izin vermek bana gerçekten iyi gelmişti…

FAKAT DİKKAT! Bu iyi hissetme hali hemen gerçekleşmedi! 
Sessiz sedasız bir taksinin arka koltuğuna oturtulup, ‘daha iyi 
hissedip’ eve gönderilene kadar geçen sürede oldukça tuhaf 
ve gerçekdışı duygular yaşadım. Ancak üç haftalık izin süresi, 
akabindeki terapi seansları (az sonra göreceğiniz kutucuğu 
incelemenizi isterim) ve nihayet uyumama yardımcı olan kısa 
süreli kaygı odaklı meditasyon çalışmaları insanın yaşam şeklinin 
değişebileceğinin kanıtı niteliğindeydi. 

O çöküş benim için çok sert bir uyanış çağrısıydı, kaygının 
ne olduğunu, benim kim olduğumu ve hayattan ne beklediğimi 
öğrenmeme ve aynı şekilde, acımasızca da olsa, neyi 
istemediğimi anlamama vesile oldu. Bir sonraki maceram, 
kaygının belirtilerine nasıl karşı koyabileceğimi ve dengemi 
nasıl bulacağımı öğrenmek oldu ve tüm bunlar yaşadıklarımın 
üzerinden geçen on yılın sonunda beni bu kitabı yazmaya 
yöneltti. 

Alt üst olduğum o günden sonra, içime döndüm, kendimi 
keşfetmek üzere bir yolculuğa yelken açtım ve kendimi eğittim. 
Şimdi ise artık heybemde danışmanlık, yaşam koçluğu ve NLP 
bilgimle kaygıyı azaltma konusundaki yetilerimi, ipuçlarını ve 
deneyimleyip test ettiğim teknikleri sizinle paylaşabiliyor olmam 
gerçekten muhteşem.
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EFSANELERİ YIKMAK: TERAPİ 
YÖNTEMLERİ

Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik danışmanlık en çok tercih edilen terapi 
yöntemlerinden biridir. Bu teknikte, güven veren ve 
yargılayıcı olmaktan uzak bir ortam oluşturulur ve kişinin 
kendi sorunları ve duyguları hakkında konuşmasına imkân 
tanınır. Danışman pozisyonundaki uzmanın görevi dinlemek, 
rehberlik etmek ve danışanın kendi alanına dair ve kendi 
zamanına ait sorunlarını çözmesi için ona yardımcı olmaktır. 
Bu terapi şeklinde uzmanlar genellikle tavsiyede bulunmayı 
tercih etmezler, kişinin sorunlarının kökenini keşfetmesine 
ve anlamasına yardımcı olurlar. 

Psikoterapi
Psikoterapi de, duygusal problemlerin tedavisi ve ruh 

ve sinir sağlığına etki eden koşulların iyileştirilmesi için 
konuşma üzerinden yürütülen terapi yöntemlerinden 
biridir ve zaman zaman konuşmanın yanında, danışanın 
çok daha etkili iletişim kurmasına yardımcı olabilmek adına 
sanat, müzik ve drama gibi başka farklı enstrümanlar da 
kullanılabilmektedir. 

Psikoterapi üzerine uzmanlaşmış kişiler, danışanlarına 
kulak vermek suretiyle onların sıkıntılarına sebep olan 
nedenleri bulmak ve çözüme giden yolda yardımcı olmak 
üzere eğitilirler. Psikoterapistler dinlemenin yanı sıra, 
sizin için önem arz eden konular hakkında sizinle fikir 
alışverişinde bulunarak sorunların çözüme kavuşması 
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için farklı izlemler önerebilir ve şayet gerekliyse davranış 
şeklinizi değiştirmenize yardımcı olurlar.

Klinik Psikoloji 
Klinik psikolojinin amacı danışanların sıkıntılarını 

hafifletmek ve psikolojik olarak iyi olma hallerini 
pekiştirmektir. Klinik psikologlar, aldıkları doktora eğitimi 
sayesinde, her yaştan insanı etkileyebilen çok çeşitli psikolojik 
zorlukları anlama yetisine sahip olurlar. Sağlık ve Bakım 
Meslekleri Konseyi (Health and Care Professions Council- 
HCPC) üyesi olan bu hekimler insanların kendi hayatlarında 
olumlu değişiklikler yapabilmesini desteklemek amacıyla 
kanıta dayanan birçok farklı psikolojik değerlendirme ve 
tedavi yöntemini uygulamak üzere eğitim almışlardır.

Psikiyatri 
Genel bir tanımlama yapmak gerekirse psikiyatri, tıpta 

ruh sağlığımızla ilgili bizi zorlayan durumları tanımlamaya, 
tedavi etmeye ve önlemeye adanmış bir uzmanlık alanıdır. 
Psikiyatristler tıp eğitimi almış doktorlardır, bu da onların 
‘konuşarak yürütülen terapileri’ önermenin ve hatta 
uygulamanın yanı sıra gerekli hallerde ilaç da reçete 
edebilecekleri anlamına gelir.

Nöro Linguistik Programlama (NLP) 
NLP dediğimiz şey, kısaca iletişim odaklı, konuşma 

üzerinden yürütülen bir terapi yöntemidir ve zihnimiz, 
lisanımız ve davranışlarımız arasındaki dinamiklerin 
bizi ne şekilde etkilediği ile ilgilenir. Bir NLP uzmanı, 
danışanın kendini adadığı her ne varsa, onu yansıtan bir 
‘ayna’ vazifesini üstlenir ve farklı yaklaşımlarla ve kendini 
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keşfetme süreçlerinden destek alarak, üzerine kafa yorulması 
gereken her türlü sorunu, duyguyu ve başa çıkılması gereken 
blokajları keşfetmesine yardımcı olur ve ona bu yolculukta 
rehberlik eder.

Hipnoterapi
İlerleyen bölümlerde yer alan hipnozla ilgili bölüme göz 

atın. 

Bilinçli Farkındalık (Mindfulness)
Bilinçli farkındalık yaşanan anın, hislerimizin, 

düşüncelerimizin ve bizi çevreleyen dünyanın yargılamadan 
farkında olmak ve olan biten her şeye dikkatimizi verebilmek 
anlamına gelir. Bu felsefede asıl mesele, yaşam önümüzde 
akıp giderken, sürekli bir düşünme ve endişelenme halinde 
olmaktan ziyade onu deneyimlemekle ilgilidir. Bilinçli 
farkındalık ile ilgili yaklaşımların kökeni Budizm’e kadar 
dayanır ama yaklaşık bin yıllık bir geçmişi olmasına karşın 
bu felsefenin bir terapi türüne evrilmesi çok yenidir (Bilinçli 
farkındalık temelli bilişsel terapi ve stresin azaltılması).

Bilinçli farkındalık pratiği bir öğretici aracılığıyla terapi 
yöntemiyle öğretilebildiği gibi farklı birçok kaynaktan 
(çevrimiçi eğitimler, kitaplar ve video kayıtları) yararlanmak 
suretiyle kişi tarafından kendi kendine de uygulanabilir. 
Bu felsefeyi deneyimlemeniz için çok çeşitli yöntemler 
mevcuttur: Bunlar şekil itibariyle bu amaca yönelik egzersizler 
olabileceği gibi (düzenli nefes egzersizleri yapmak) gündelik 
hayatın içinde yürüyüş yapmak ya da yemek yemek gibi 
aktiviteler de olabilir.
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EFT- Duygusal Özgürleşme Tekniği
Bir çeşit ‘psikolojik akupresör’ olarak da tanımlanabilecek EFT, bir 

insanın duygusal uyumunu etkileyebilecek, inançlarını ve davranışlarını 
sınırlandırabilen ‘enerji blokajlarını’ serbest bırakmak için vücudun belirli 
baskı noktalarına özel bir teknikle bir dizi ‘dokunuş’ uygulanmasıdır. 

EFT, kişinin kendi kendine yardım edebilmesi için; özünde doğal, 
baştan savma olmaktan uzak, ilaç kullanılmayan bir yaklaşım olarak 
kabul edilmektedir ve parmak uçlarını kullanmak suretiyle bir EFT 
uzmanı tarafından uygulanabileceği gibi, kişi bu tekniği öğrenerek 
kendi kendine de uygulayabilir. 

CBT- Bilişsel Davranışçı Terapi
XXX. sayfadaki açıklamaya bakınız.
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İster sosyal fobiylesosyal fobiyle ya da panik ataklapanik atakla başa çıkmak zorunda 
kalın, isterseniz uyku problemiyuyku problemiyle, anksiyeteye bağlı baş baş 
ağrısıyla, iştahsızlıkla, stresle ağrısıyla, iştahsızlıkla, stresle ya da travma sonrası stres travma sonrası stres 
bozukluğu (TSSB) bozukluğu (TSSB) ile boğuşuyor olun ve kendinizi iyileştirmek iyileştirmek 
için için çareyi içkide, haplarda ve hatta kendi kendine zarar 
vermekte arayın, modunuz düşük olsun modunuz düşük olsun ya da depresyonundepresyonun 
pençesine düşmüş olun, bariz şekilde ağrılarınız ve ıstırabınızağrılarınız ve ıstırabınız 
olsun, her halükârda size ışık olabilecek ipuçlarım olduğunu 
söylemek istiyorum.

Bazılarınız şu soruyu aklından geçirebilir: Sen ne bilebilirsin 
ki? Sana lafını sakınmadan işimize karışma hakkını kim veriyor? 
Neden seni dinleyelim ki? Evet, haklı olabilirsiniz, ama şu bir 
gerçek ki ben o yollardan geçtim ve halinizden anlarım…

Çünkü ben, bütün gece saati seyredip ertesi sabah sıfır 
uykuyla adeta bir stres yumağına dönüşmüş halde, korkunç bir 
sunum ve iş görüşmesi gerçekleştirmek zorunda kalmış o insanım.

Çünkü ben, avuç içlerim terden sırılsıklam, perişan eden 
bir kalp çarpıntısıyla üzgün bir halde parti salonuna giren ve 
bir sonraki devasa panik atak beni ele geçirmeden önce yer 
yarılsa da içine girebilsem diyen o yalnız kovboyum.

Tıkandığımı, yutkunamadığımı hissettiğim zamanlar oldu, 
kaygılarımın etkisiyle fiziksel anlamda zayıf düşmemden 
kaynaklanan şiddetli baş ağrılarından çok çektim. Sadece 
birkaç saat uyumak ve beni pençesine düşüren kaygılarımdan bir 
süreliğine dahi olsa kurtulmak için teselliyi art arda yuvarladığım 
kadehlerde aradım. Ve şimdi söyleyeceğimi sadece size itiraf 
ediyorum, sıkı durun: Gecenin köründe yapayalnız ve adeta taş 
kesilmiş bir halde, uyumayı beceremediğim için zırıl zırıl ağlarken 
annemi arayıp ona ihtiyacım olduğunu haykırmışlığım var (35 
yaşında evli bir kadınım, ev kredisi ödüyorum ve hamileyim, 
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ne olmuş yani!). Evet, dostum! Sapına kadar kalifiye bir kaygı 
insanıyım!

Geçtiğimiz on yıl içerisinde, iyi ki tanışmışım dediğim pırıl pırıl 
bir terapistin– olabilecek en yetenekli danışman psikiyatrist ve 
mentörlerden biri olan Dr. Robert Schapira’ya minnettarım.- beni 
sevgiyle sarıp sarmalayan ailemin, desteklerini esirgemeyen 
arkadaşlarımın, kendime bonkörce sunduğum özbenimseyişimin 
ve bıkıp usanmadan yaptığım egzersiz ve okumalarımın 
sayesinde sadece kaygılarımla ve panik atakla başa çıkmayı 
öğrenmekle kalmadım, bu sıkıntıları bertaraf etmeyi de 
başardım ve bunların hayatımı ve geleceğimi etkilemesine 
izin vermeme konusunda ustalaştım. Şunu söyleyebilirim ki 
ben ruh ve sinir sağlığıyla ilgili bir rahatsızlığın bir insanı tek 
başına tanımlayamayacağının, hatta kötü bir şey olmadığının 
canlı kanıtıyım. Aslında anksiyete bozukluğu yaşamamış 
olsaydım, şimdi olduğum kadar mutlu ve yaşadıklarımdan 
hoşnut olamayacağımı düşünüyorum. Şimdi söyleyin bakalım; 
nasıl bir ‘deliyim’ ben?

Bu, insanı güçsüz kılan ve çoğu zaman da yaşamını sınırlayan 
durum yüzünden kaç kişinin gereksiz yere acı çektiğinin ve halen 
de çekmekte olduğunun cidden farkındayım. Bu belki sizsiniz, 
belki bir arkadaşınız ya da akrabanız, kim bilir… İşte bu yüzden, 
içimde biriktirdiklerimi– tabiri caizse edindiğim kazanımları- 
insanlarla paylaşmaya karar verdim ve kişisel ve profesyonel 
bilgi birikimimi, yakaladığım püf noktaları, teknikleri, gerek TV 
ve radyo programlarıyla ya da makaleler aracılığıyla geniş 
kitlelere gerekse özel hizmet verdiğim danışanlarıma ulaştıran, 
ruh sağlığına hizmet eden bir elçi, danışman, yaşam koçu ve 
uzman bir NLP uygulayıcısı olduğum için kendimle gerçekten 
gurur duyuyorum. Tüm bu pratikler ve medya çalışmalarım 
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sırasında veya özel seanslarda bir araya geldiğim insanların 
geri dönüşleri beni bu kitabı hayata geçirmeye yöneltti. Başka 
bir deyişle, bu kitap benim ruhsal sıkıntıların utanç verici olduğu 
düşüncesine başkaldırım, bu konuların açıkça konuşulabileceğini 
gösterme ve herkesi kendi ruh sağlığını ciddiye alma konusunda 
cesaretlendirme girişimimdir. Umuyorum ki siz de bu satırların 
arasında yardım, tavsiye, destek ve kabuller bulacaksınız.

Çaresizce bana yardım edebilecek bir şeye ya da bir kişiye 
ihtiyaç duyduğum o günlerde, bir umut piyasadaki kitaplara 
sarıldığımda, okuması zor, çoğunun mesleki terimlerle dolu ve 
biraz da fazla resmi ve tıbbi bir dille yazılmış olduğunu fark 
ettim.

Şunu unutmayın ki, anksiyete ile başa çıkmaya çalışıyorsanız, 
kendinizi tükenmiş hissedersiniz, şalteriniz atmak üzere demektir. 
İşin kötüsü bu anlık bir duygu durumu da değildir, sürer gider… 
Böyle hissederken, önemli bir okumaya odaklanmak ya 
da büyük bir teori yığınını anlamaya, sindirmeye çalışmak 
gerçekten çok zordur. Böyle zamanlarda konforunuza hizmet 
edecek, size yardımcı olacak, tek tek de söylense, o destek 
sözcüklerini duymak istersiniz. Aslında ihtiyaç duyduğunuz, 
anksiyetenin fiziksel açıdan sizde uyandırdığı berbat ve insanı 
güçsüz bırakan duyguları tecrübe etmek ve bunları hafifletmek 
için birkaç ipucu ve tekniktir. Anlaşıldığınızı, dinlenildiğinizi ama 
her şeyden önce ‘normal’ olduğunuzu hissetmeye ihtiyacınız 
vardır… ‘Normal’ tanımlamasının bugün ve bu çağda tartışmaya 
açık olduğunun farkındayım, ancak bu sizin nasıl hissettiğiniz 
ile ilgili- o yollardan geçmiş birinin izini sürün.

İşte ben de tam bu sebeple bu kitabı yazmak istedim ve 
keşke en çok ihtiyaç duyduğum zamanlarda, ona sihirli bir 
güç sayesinde sahip olabilseydim diyorum. Gerçekten bana 
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faydası dokunabilirdi; a) her şeyden önce içine düştüğüm 
durumu tanımlayabilirdim b) nedenini saptayabilir ve kendimi 
sakinleştirebilirdim c) zihinsel ve fiziksel anlamda ihtiyacım 
olan desteği bulabilir ve kendimi daha iyi hissetmeme yardımcı 
olacak, umutsuzca aradığım ipuçlarına ve tekniklere erişmiş 
olabilirdim. Ama her şeyin ötesinde bana ‘normal’ olduğumu 
hatırlatırdı ki bunun kaygılarıyla boğuşan bir insan için önemini 
asla küçümsememelisiniz. 

Her biri birbirinden harika insanlar olan danışanlarım, 
sevenlerim ve takipçilerim bu yollardan geçmiş olmam 
sebebiyle, terapistleri ve koçları olarak bana daha da fazla 
güvendikleri sıklıkla dile getiriyorlar, onların yaşadıklarını 
yaşamamış olsaydım belki de farklı düşüneceklerdi. Bu tecrübe 
beni alçakgönüllü olmaya itiyor ve anksiyeteyi asla ve asla 
hafife almıyorum.

Anksiyeteye savaş açtığım günden beri deneyimlerimi ve 
tavsiyelerimi paylaşırken her daim, ‘gerçek’, özgün ve şeffaf 
olmayı amaç edindim. Televizyona çıktığımda da, yazılarımda 
da, sosyal medyada paylaşım yaparken de bundan hiç ödün 
vermedim. İster anksiyete olsun ister ruh sağlığı ile ilgili farklı 
sıkıntılı durumlar, her birinin toplum içinde normalleştirilmesi ve 
bunlar hakkında gerçek, samimi bir dille, utanmadan ve hatta 
kimi zaman latife yapmayı ihmal etmeden konuşulabilmesi 
gerekir- Öyle ki; anksiyetenin gücünü yok etmek için en iyi yol 
onun yüzüne gülebilmektir!

Son beş yılda vaktimin büyük bir kısmını, bu kitabın ortaya 
çıkmasında da çok büyük katkı sağlamış bir yardım derneği 
olan Mind’a, bir çocuk danışmanlığı yardım hattı olarak hizmet 
veren Childline’a ve genç yetişkinler için çalışan bir kuruluş olan 
The Prince’s Trust’a adadığımı söyleyebilirim. 
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The Prince’s Trust’ın yakın zamanda yayımladığı rapora göre, 
yaşları 16 ile 35 arasında değişen her 10 genç yetişkinden 
biri kaygıları sebebiyle evden ayrılmaya cesaret edemiyor ve 
yine bu raporun ortaya koyduğu başka bir veri de anksiyetenin 
günümüzde majör ruhsal hastalıkların başında geldiği. Her 
dört bireyden birinin ruh sağlığı problemleri ile başa çıkmaya 
çalışmakta olduğunu görüyoruz. Bildiğimiz başka bir gerçek de 
bu durumun belirli bir ırka, dine, cinsiyete veya sosyal sınıfa özgü 
olmadığı… Yani herkes herhangi bir zaman diliminde, herhangi 
bir sebeple kaygı bozukluğu ile yüzleşmek durumunda kalabilir. 

Bu kitabın herkes için yazılmış olduğunu tekrar vurgulamak 
istiyorum. Sizin için, komşunuz için, iş arkadaşınız için… Her 
kimin dostça uzanan bir yardım eline ihtiyacı varsa bu satırlar 
onun için kaleme alındı. 

İşte size, ilk tenkitlerle irkilmeye başladığınız andan en 
derin kuyulara düştüğünüzü hissettiğiniz ana, nerede ve ne 
zaman kaygılarınız sizi sinsice ele geçirmeye başlarsa, onları 
tanımanıza ve onlarla başa çıkmanıza yardımcı olacak, rahatça 
okuyabileceğiniz bir rehber kitap!

Bu rehberi evinizde, otobüste, spor salonunda, ihtiyaç 
duyduğunuz her an okuyabilirsiniz. 

Kaygılar hakkında konuşmayı düşünmek dahi insana 
oldukça korkunç gelebilir, bunu anlıyorum, fakat gerçekten 
böyle olmak zorunda değil. Hem kişisel tecrübelerime 
hem de TV ve radyodaki dert ortağınız ve yaşam koçunuz 
olarak deneyimlediklerime dayanarak daha güçlü olabilmek 
için atılması gereken ilk adımın ‘yardım’ istemek olduğunu 
rahatlıkla söyleyebilirim. Bu kitabı okumanız da doğru yolda 
yürüdüğünüzün kanıtıdır- Tebrikler!
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Mevcut Durumunuzu Değerlendirmek

(Bu hızlı uygulanabilen ve bir o kadar da etkili alıştırma, kendinizi 
‘anda tutmanız’ ve ANDA NASIL hissettiğinizi fark etmeniz için 
harika bir fırsat olabilir. 

Peki, bunu neden yapmak isteyelim ki? Eğer tüm dikkatimizi 
kendimize vermeyi başarabilirsek, bu ‘durumumuzu’ 
tanımlamamıza ve kendimizi çimdikleyerek gerçekleri görmemize 
büyük ölçüde yardımcı olur. 

İster bir not defteri ya da yazı panosu kullanın isterseniz 
ajandanızda kendinize bir sayfa ayırın ya da cep telefonunuzu 
veya tabletinizi bu iş için tahsis edin… Seçim sizin, kendinizi hangi 
yöntemle daha rahat hissedecekseniz onu tercih edebilirsiniz. 

• Ya önünüzdeki kâğıda boylu boyunca dümdüz bir çizgi çizin ve 
üzerine soldan sağa olacak şekilde 1’den 10’a kadar rakamları yazın 
ya da kullandığınız aygıtta 1’den 10’a kadar bir liste hazırlayın. 
Metro, tren gibi bir araçla seyir halindeyseniz ya da uzun bir 
yolculuk yapıyorsanız, ikinci seçenek daha iyi bir seçim olacaktır.

• Şimdi sadece ‘var olduğunuzu hissetmek’ için birkaç dakikanızı 
ayırın. İstediğiniz bir yere oturun ya da seçtiğiniz bir köşede sadece 
ayakta durun. Gülünç olduğunu düşünmüyorsanız gözlerinizi de 
kapatabilirsiniz. 

• Şimdi ve burada nasıl hissettiğinizin farkına varın. Dün nasıl 
hissettiğinize değil, genelde nasıl olduğunuza değil, sadece ŞU 
AN’a odaklanın ve duygu ya da duygularınızın sadece o ana ait 
olmasına izin verin. 
• Hazırladığınız skalaya dönün, 1 ‘çok iyi hissetmeyi ve huzurlu 
olma halini’, 10 ise ‘dayanılmaz korkuları ve/veya sıkıntıları’ temsil 



Z a m a n ı etmektedir. O an hislerinize karşılık gelen sayıyı yazarak veya 
işaretleyerek duygu durumunuzu değerlendirin. 

• Hangi rakamı işaretlemiş olursanız olun, kendinize şu soruyu 
sorun: ‘Bu derecelendirme notunu bir tık daha iyileştirmek için 
ne yapmak gerekiyor?’ Eğer halihazırda 1’i işaretlediyseniz harika. 
Böyle devam etmelisiniz! 

• Bu derecelendirme yöntemini her gün kullanın ve notlar 
alın. Kendinize yukarıdaki soruyu sormayı ihmal etmeyin ve 
derecelendirmelerinizin oluşturduğu örüntülere dikkat edin. 
Örneğin, özellikle stresin ve endişelerin yoğun olarak hissedildiği 
günlerde benzer puanlamalar yapıyor olabilirsiniz. 

• Hislerimizin farkına varıp onları anlamaya başladığımızda, 
hayatımızda, gerekli olması halinde, neyi nasıl değiştirebileceğimizi 
ya da kendimizi en tepeye yaklaştırmak için neyi, nasıl farklı bir 
gözle görmemiz gerektiğini keşfetmeye başlarız.

ÖNEMLİ NOT: Şayet seçiminizi 10’dan yan kullandıysanız 
ve bu mütemadiyen tekrarlanıyorsa, birebir destek almak ve 
tavsiyelerinden yararlanmak için hekiminizle ya da ruh ve sinir 
sağlığı konusunda hizmet veren bir kuruluşla iletişime geçmeniz 
uygun olacaktır.
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Anksiyete nedir?

Siz de benim gibiyseniz, anksiyete nöbetleriniz sırasında, ani 
akıl tutulması, terden sırılsıklam avuç içleri ve kalp çarpıntısı 
gibi insanı zorlayan semptomlarla boğuşurken ‘Neden ben?’ 
sorusunu birden fazla kez dillendirmişsinizdir. İşin gerçeği, 
bu sorunun, hepimizin son derece sıkıcı ve normal bireyler 
olduğumuzdan farklı bir cevabı yok. Herkes kaygılanır, aslına 
bakarsanız, birçok araştırma bu konuda benzer sonuçlar ortaya 
koymakta ve bu konudaki en geniş çaplı istatistikler bize Birleşik 
Krallık sınırları içinde yaşayan her 5 yetişkinden birinin anksiyete 
ile mücadele ettiğini göstermekte. Yani bu, resmi istatistikleri 
dikkate aldığımızda, tahmini nüfusu 64 milyon olan İngiltere’de 
yaklaşık 13 milyon insanın hayatının herhangi bir döneminde 
kaygı bozukluğundan mustarip olduğu anlamına gelir. Vay 
canına!

Daha detaylı bir çalışma yaptığımızda Ulusal İstatistik 
Ofisi’nin 2015 tarihli son bulguları 16 yaş üstü Birleşik Krallık 
nüfusunun yaklaşık yüzde 20’sinin anksiyete ve depresyona 
ait belirtiler gösterdiğini ortaya koyuyor ve yaklaşık üçte ikisi 
kadın olan mağdurlar bu yaşadıkları sıkıntıların onları ‘oldukça’ 
etkilediğini dile getiriyorlar.

Peki, bu bulgular bizim için ne ifade ediyor? Öncelikle bizler 
oldukça kalabalık ‘gamlı baykuşlar kulübünün’ birer ferdiyiz. 
Aynı zamanda kaygı bozukluğu sıkça rapor edilen oldukça 
yaygın bir sorun olarak karşımıza çıkmakta. Yalnızlık ya da 
izolasyon olarak tanımlayıp deneyimlediğiniz herhangi bir 
duyguyu da bu sınıfa dahil edebiliriz. Ben gerçekten sizi az 
da olsa rahatlatabilmek ve etkisi altında olduğunuz kaygıların 
aslında çevrenizdeki diğer bireyler tarafından da zaman 
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zaman hissedildiğini vurgulamak istiyorum- sadece bunu sizinle 
paylaşmadıkları için bilmiyor olabilirsiniz.

Beni darmadağın eden kaygılarımla ve panik atak 
nöbetlerimle ilk kez yüzleşmem gerektiğinde, yeryüzünde 
yaşayan en yalnız insan olduğumu ve adeta kapana kısıldığımı 
hissetmiştim. Bana ne olduğunu idrak edemediğim gibi ‘tuhaf’ 
ya da ‘kaçık’ olarak yaftalanmaktan o kadar korkuyordum ki 
sıkıntımı kesinlikle kimseye söylemeye cesaret edemiyordum. 
İnsanlar bu iki kelimeyi çok biliyormuşçasına umursamaz bir 
dille kullanıyor olsa da aslında bu tavır, içinde fazlaca suç 
unsuru, kişisel mana ve damgalama barındırır.

Hayatı adeta uzaktan, bir sis perdesinin izin verdiği ölçüde 
yaşadığım hissine sahip olduğumu hatırlıyorum. Bunu betimlemek 
pek kolay değil. Herkes bu tasviri kişiselleştirebilir fakat asıl 
söylemek istediğim şey ‘kendi varlığımı’ hissedemiyor oluşumdu 
ve neden böyle olduğunu anlamama yardım edecek tek bir 
ipucu dahi yoktu. Gerçekten korkutucuydu ve bu korku dolu 
aylar boyunca kendimi zihin sağlığımla ilgili ciddi sorunlarım 
olduğuna gerçekten inandırmıştım.

Fakat gerçeğin bu düşüncelerle uzaktan yakından ilişkisi 
yoktu. Şimdi neden kendimi bu denli kötü hissettiğimi öğrenmek 
isteyeceksiniz… Stres… iyi ve eski bir tanıdık… Stres…

Stres duygusu kontrolden çıktığında…

Anksiyeteyi anlayabilmek için, stresin ne anlama geldiğini bilmek 
size gerçekten fayda sağlar, çünkü bu iki kavram birbiriyle 
yakın ilişki içindedir. Stres, baskı veya kişinin artık fiziksel veya 
psikolojik olarak rahatça başa çıkamadığı bir düzeye ulaşan, 
birden fazla kaynaktan beslenen baskıların oluşturduğu bütün 
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olarak tariflenebilir. Burada önemli olan nokta, kişinin kendini 
kimseyle kıyaslamamaya özen göstermesidir, zira herkesin 
zorluklarla başa çıkma ya da çıkamama hali kendine hastır 
ve her yiğidin de yoğurt yiyişi farklıdır. Kimse salt doğruyu ya 
da yanlışı temsil etmez, birbirinden daha güçlü ya da daha 
zayıf olarak yaftalanamaz, her birey kendi yolunda ilerler ve 
kendi içinde muhteşem farklılıklar barındırdığı kabul edilmelidir.

Strese ait, kendinizde de gözlemleyebileceğiniz birçok 
emare ve semptom vardır. Aşağıdaki listede bunların kısmını 
bulmanız mümkün fakat hepsinin bu kadarla sınırlı olmadığını 
da belirtmeliyim: 

• Baş ve boyun ağrısı

• Uykuya dalmada ya da uyku halini sürdürmede zorluk 
çekme

• Kâbuslar ya da gerçek sanılacak kadar canlı rüyalar 
görme (vivid dream)

• Bağırsak ya da sindirim sorunları

• Modun düşüklüğü

• İştahın azalması veya tam tersi abur cubura düşme

• Hazımsızlık, sindirim güçlüğü

• Her an ağlamaya hazır olma 

• Bunalma hissi

• Nefes darlığı

• Göğüs kafesinde hissedilen ağrı ve çarpıntı hissi

Bu noktadan itibaren stresin belki de anksiyete için bir tür ön 
hazırlık evresi olduğunu fark etmeye başlamış olabilirsiniz. 
‘Kaygı ve stres’ ikilisini zihninizde İngiliz televizyonunun 
sevilen ikilileri Ant&Dec ya da Morecombe ve Wise’mış gibi 
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canlandırabilirsiniz. İkisi de hem birbirlerini gaza getiriyor 
hem de en verimli şekilde çalışabilmek için birbirlerine ilham 
veriyorlar. En önemli detay ise tek başlarına asla aynı etkiyi 
yaratamayacak oldukları gerçeği. 

Şimdi arkanıza yaslanın ve kendinize düşünmek için zaman 
verin. Acaba kaygılarınızın sizi ele geçirdiği zamanlar, stres 
yüklü anlarınıza ya da bu duygunun ağır bastığı dönemlere 
denk gelmiş olabilir mi?

Bu bağlamda şunu da eklemek istiyorum: Şiddetli anksiyete 
ataklarımla başa çıkmaya çalıştığım dönemde hiç fark etmesem 
de insanların yersiz tenkitlerine ve kendi streslerini bana 
yansıtmalarına izin veriyordum. Tabii ki, burada ‘izin vermek’ 
fiilini kullansam da, aslında bu bilinçli olarak yaptığım bir seçim 
değildi. Hepimizin strese sağlıklı ve kontrol edebileceğimiz 
bir mesafede durmayı seçme hakkımız var ya da onun bizi 
ele geçirmesine göz yumarız. O zamanlar benim tavrımın bu 
tür bir farklılığa sebep olabileceğini bilmiyordum. Bu sebeple 
de bilinçli ve bilinçsiz olarak zihnim her çeşit stres kaynağında 
bana yansıyan her zerreciğin adeta kendisine yönlenmesine 
izin veriyordu. 

O dönem beni zorlayan bir ilişki yaşıyordum, iş yüzünden 
sürekli aynı ortamlarda bulunmamız da cabasıydı, kısacası stres 
yakamı bırakmıyordu. Üstüne üstlük bayağı popüler bir işte, 
oldukça güçlü karakterlerin hâkim olduğu bir kurtlar sofrasında 
çok yoğun bir tempoyla çalışıyordum. Kariyerimin akıbeti 
tamamen patronlarımın insafına ve kontrolüne bırakılmıştı- ya 
da o günlerde ben öyle olduğunu düşünüyordum. Hal böyle 
olunca da tüm bu değişkenlerin bir araya geldiği, baskının 
katlandığı ve beklentinin her geçen gün arttığı bir ortamda, 
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benim zavallı küçük duygusal filtremin ansızın kendiliğinden 
alev almasına şaşmamak gerekir! 

Stres ve kaygı: Uyumlu bir ilişkinin iki öğesi… Şayet birlikte 
çalışırlarsa, bir rüya takımına dönüşebilir ve daha dikkatle 
odaklanmanız gereken alanlara yönelmenize yardımcı 
olabilirler- fakat ikisi arasındaki denge bozulur ve siz ortaya 
çıkan olumsuz etkinin idrakine varamazsanız, işte o zaman 
kendinizi bir kâbusun içinde buluverirsiniz. 

O zaman işe, stres seviyenizi belirleyerek ve tam olarak 
nerede durduğunuza bakarak başlayalım!
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Şimdi sizden boş bir ‘spidergram’ çizmenizi istiyorum. Bunu 
tabletinizde hazırlayabileceğiniz gibi, bir kâğıt parçasını ya 
da mutfaktaki yazı panosunu da bu iş için kullanabilirsiniz 
(Spidergramdan kastım; tıpkı bir örümceği andıracak şekilde, 
ortaya bir yuvarlak çizip ondan dışarı uzanan ‘bacaklar’ yani 
düz çizgiler çizerek bir tablo hazırlamanız).

Stres Seviyenizi Puanlayın

• Öncelikle ortadaki dairesel alanın içine ‘Ben’ yazmanızı istiyorum. 
• Şimdi odaklanın ve şu an hayatınızda olup biten her şeyi 
gözünüzün önüne getirin, özellikle sizi strese sokan duygu ve 
düşünceler ve bunları nasıl tanımlayabileceğiniz hakkında beyin 
fırtınası yapın. 
• Düşünceler ve fikirler şekillenmeye başladığında, örümceğin 
ayaklarına benzettiğimiz çizgilerin uçlarına bunları tek tek yazın.



• Yaratıcılığınızı konuşturun ve zihninizde hayatınızın farklı 
yönlerini gözden geçirin: iş ortamınızı, evinizi, ailenizi, finansal 
durumunuzu, sosyal hayatınızı ve aklınıza gelen, sizi rahatsız eden 
ve stres seviyenizi arttıran her şeyi not alın… Altına bakmadığınız 
tek bir taş bile kalmasın… Öyle bir iş çıkarın ki şefkatle beyninizin 
tüm dehlizleri boşalsın. Ben bunu ‘beyin boşaltma’ olarak 
adlandırıyorum. 
• Şayet bu doğal akış içerisinde aklınıza gelen her şeyi not 
aldığınıza kanaat getirdiyseniz hazırladığınız şemaya birkaç 
dakika göz gezdirin, aklınızdan geçen her şeyi kâğıda (ya da her 
ne kullanmayı tercih ettiyseniz oraya) aktardığınızdan emin olun 
ve kendinize zihinsel anlamda tüm bu konu başlıklarıyla aranıza 
sağlıklı bir ‘mesafe’ koyabilmek için izin verin. 
• Sakince derin bir nefes alın. Nefesinizi verirken sizi strese sokan 
her tür duygunun da onunla birlikte bedeninizden uzaklaşmasına 
müsaade edin. Aynı anda salıvermeyle bir iki tık azalan yükünüzün 
beraberindeki bastırılmış duyguyu da fark edin. – Eğer kâğıda 
aktarılmışsa artık aklınızda yeri yok demektir. 
• Kendinizi hazır hissettiğinizde dikkatinizi tekrar hazırladığınız 
şemaya verin ve duygusal anlamdaki ölçülü mesafenizi koruyarak, 
önemine ya da etkisine göre 1’den 10’a kadar derecelendirerek 
yazdığınız stres kaynaklarınızı puanlayın. Unutmayın, 10 en önemli 
ve/veya sizi en çok etkileyen duyguyu temsil ediyor.
• Bir sonraki adım, stres kaynağı olan bu duygular arasından 
en önemli olduğunu düşündüğünüz üçünü seçmek. Seçiminizi 
yaptıktan sonra kararınızı gözden geçirin ve diğer maddeleri 
şimdilik bir kenara bırakın (tabii ki onlar da hâlâ önemli fakat 
bunlarla başka bir zaman diliminde ilgilenebilirsiniz).
• Seçtiğiniz üç duyguya bakarak hayatınızın o yönleriyle ilgili 
nasıl hissettiğiniz ve bu noktalarda stres duygusunu ve seviyesini 
azaltmak için ne yapmaya ihtiyaç duyduğunuz hakkında 
düşünmenizi istiyorum. Bazı şeyleri farklı biçimde yapmanız 
işleri yoluna koymaya yeter mi? Bu konu hakkında özel olarak 



konuşmak istediğiniz biri var mı? Kendinize daha çok zaman 
ayırarak bu durumu düzeltmeniz mümkün mü? Vb.
• Sadece fikirlerin ortaya çıkmasına ve gelişmesine izin verin ve 
kendinizi hazır hissettiğinizde, stres ve kaygı seviyenizi ‘kaynak 
dolu olumlu ruh haline’ (NLP terimi: resourceful state) çekebilmek 
için neler yapabileceğiniz, söyleyebileceğiniz ya da ne gibi fikirler 
üretebileceğiniz hakkında bir ‘aksiyon planı’ hazırlayın.
• Her adımınızı kendi hızınızda atmaya özen gösterin (bu 
alıştırmayla istediğimiz son şey, sizi daha fazla strese maruz 
bırakmak olacaktır) ve sizi rahatsız eden şeylerin aslında size 
yardımcı olabileceğini ve yaşadığınız stresin sebeplerini aza 
indirgeyebileceğinizi fark edin.
• Durumların ve duyguların sebeplerini ve tetikleyicilerini tekrar 
kendi kontrolümüz altına almamız, neyin neden gerçekleştiğini 
anlamada oldukça etkili olabilir- Unutmayın, asıl amacınız 
hayatınızda çalan stres ‘sirenlerini’ yok etmek!


