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Genel girifl

Ruh sa¤l›¤› ve hastal›klar› hakk›nda bilgilendirme kitapç›klar› insanlar›n

hissedifl, düflünüfl  ve davran›fl biçimlerinde bir tak›m fleylerin her zaman

oldu¤undan ve arzu edilenden farkl› olmas› durumunu ve bu durumlarda

nelerin, nas›l oldu¤unu ve neler yap›labilece¤i konular›nda sizi ayd›nlat-

may›, bilgilendirmeyi amaçlamaktad›r. Özellikle de göçmenlik yaflant›s›-

n›n zorluklar› göz önüne al›nd›¤›nda yurt d›fl›nda yaflayan insanlar›n ruh-

sal ve sosyal durumlar› çeflitli tehlikelere daha fazla oranda aç›kt›r. O ne-

denle bu konularda bilgi sahibi olmak ruh sa¤l›¤›n›z› korumada sizlere

büyük ölçüde yard›mc› olacakt›r.

Psikolojik veya ruhsal durumumuz çevremizdeki herfleyle yak›ndan ilgili-

dir. Onlar taraf›ndan etkilenir ve onlar› da etkiler.  Ruhsal durumumuz

bedenimiz ve onun çal›flma flekliyle de çok yak›ndan ilgilidir. Ruh ve be-

den bir bütün oldu¤u için birbirleriyle devaml› bir iletiflim ve etkileflim

içerisindedirler. Ruhsal durumumuzdaki huzurluluk veya nefle hali bede-

nimizin de kendisini iyi hissetmesine, rahat ve huzurlu olmas›na yol açar.

Ama ne yaz›k ki bu iliflki ve etkileflim olumsuzluk ve huzursuzluk durum-

lar› için de  geçerlidir. Moralimizin bozuklu¤u bedenimizin çal›flma ve

huzurunu da hemen olumsuz olarak etkileyebilir ve bir tak›m rahats›zl›k-

lara yol açabilir.

Ayn› flekilde ruhsal durumumuz ve dolay›s›yla da bedensel durumumuz

da bizim d›fl›m›zdaki flartlar›n, durumlar›n, olaylar›n v.s. etkisi alt›ndad›r.

Bizim d›fl›m›zdaki olaylar denildi¤inde geçmifl yaflant›m›z, bafl›m›zdan ge-

çen olaylar, flimdiki yaflant›m›z, durumumuz ve gelece¤in bizdeki etkileri-

ni de söylemek istiyoruz.  Bu anlamda yaflad›¤›n›z her hangi bir olay, al-
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d›¤›n›z bir haber v.s. sizin ruhsal durumunuzu olumlu veya olumsuz  ola-

rak etkileyebilir. E¤er bu durum, olumsuzsa ve son zamanlarda  s›k s›k

benzeri olumsuzluklar› yafl›yorsan›z bu olaylar sizin ruhunuzun  ve de be-

deninizin birlik ve bütünlü¤ünü, huzurlulu¤unu giderek artan  oranlarda

etkileyecektir. Bu etkileme çeflitli flekillerde olabilir. ‹flte o zaman  afla¤›da

anlataca¤›m›z ruhsal flikayetlerin  temelleri at›l›yor demektir. Üstelik de

bu durum gurbette yaflayan insanlar olarak bizlerin bafl›na gelirse etkisi

daha da fazla olabilmektedir. Zira bizim dil sorunumuz, uyum sorunu-

muz, ayr›mc›l›¤a u¤ramak gibi  sorunlar›m›z ve onlara karfl› çok az çözüm

olanaklar›m›z vard›r. Sosyal ve ekonomik sorunlar, iflsizlik, kuflak çat›flma-

s›, ev ve konut, gelir- gider sorunlar›, hastal›klar gibi di¤er faktörlerin et-

kisi alt›nda böylece kendimizi her geçen gün daha çok eziliyor  gibi hisse-

debiliriz. Bu durumlarda bizler yerli halktan daha fazla ruhsal hastal›kla-

ra yakalanma riski tafl›r ve yukar›da da de¤inildi¤i gibi  ço¤umuz de¤iflik

flekillerde tepkiler verir ve de¤iflik hastal›klar oluflturabiliriz.Bu hastal›klar-

dan kurtulmak yerli halka göre daha da uzun sürebilir. Bu anlamda size

zor günlerinizde yard›mc› olmas› aç›s›ndan ve sizleri bilgilendirmek ama-

c›yla s›k rastlanan baz› rahats›zl›klarla ilgili sekiz de¤iflik kitapç›k haz›rla-

d›k. Elinizdeki ikinci kitapç›k olan ‘Korku flikayetleri’ adl› bu kitapç›k ya-

n›nda afla¤›da adlar› yaz›l› di¤er 7 kitapç›ktan da yararlanabilirsiniz. 

1- Depresyon flikayetleri

2- Korku flikayetleri

3- Bedensel a¤r›lar ve sinirsel gerginlikler(Psiko-somatik rahats›zl›klar)

4- Psikozlar

5- Yeme bozukluklar›

6- Kiflilik ve karakter sorunlar›

7- Ba¤›ml›l›k ve al›flkanl›k yapan maddelerle ilgili sorunlar

8- Efller aras›  ve cinsellikle ilgili sorunlar

Bu kitapç›klar›n amac› sizleri ruh sa¤l›¤› ve hastal›klar› konusunda bilgi-

lendirerek sizde veya çevrenizdeki kifliler de olabilecek bu tür rahats›zl›k-

lar›n daha kolay fark›na var›p, erken bir flekilde saptamada bulunup ve

teflhis koyarak gere¤ini yapman›za yard›mc› olmakt›r.
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Hastal›klar› saptama ve onlarla bafl etmeye çal›flma bir süreçtir. Bu du-

rumlarda kiflinin önce kendi kendine yapaca¤› baz› fleyler olacakt›r. Daha

sonrada  kifli, kendi kendine çözemedi¤i sorunlar› ve belli bir süredir de-

vam eden rahats›zl›klar› için  bilinçli olarak yard›m almak çabas›na gir-

melidir. Bu herkeste rastlanabilecek rahats›zl›klardan salt ruhsal rahats›z-

l›k oldu¤u için utan›p, çekinmenin kifliye yarar› olmayaca¤› gibi, zarar› da

olabilir. Bu anlamda unutmay›n›z ki erken teflhis sadece kanseri de¤il bir

çok ruhsal hastal›¤› da önler. Bu kitapç›klarda anlat›lan rahats›zl›klar›n

sizde olmas› durumunda size önerilen yöntemleri uygulamak yan›nda

duruma göre ev doktorunuza giderek onun sizdeki rahats›zl›ktan haber-

dar olmas›n› da sa¤laman›zda yarar vard›r.  Ev doktorunuz veya siz gerek

gördü¤ünüzde bu konular›n uzman› olan GGZ/Riagg  denilen ‘ Ruh sa¤-

l›¤› ve hastal›klar› merkezi’ ne yollanman›z› sa¤layabilir ve buradaki uz-

manlardan gerekli yard›m› alabilirsiniz. Sizlere sunulan bu kitapç›klardan

iyi bir flekilde yararlanman›z›, sa¤l›¤›n›z› daha iyi koruma ve geri kazan-

man›z› dileriz.

Murat Can, Psikoterapist

GGZ Midden Brabant Tilburg

Nisan 2003
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Korku, insan›n can›n›n, mal›n›n, sevdiklerinin, inançlar›n›n ve toplum

içindeki yerinin tehdit edildi¤i durumlarda yaflanan, bedensel belirtilerin

efllik etti¤i duygusal bir tepkidir. 

Korku her insan›n, zaman zaman yaflad›¤› bir duygudur. Bunun yan›

s›ra di¤er psikiyatrik hastal›klarda da bir yan belirti olarak ortaya ç›kabi-

len bir rahats›zl›k türüdür. Kayg› ise kayna¤› ve nedeni belirsiz korkudur.

Korku ve bunalt› flikayetlerinde yaflam› veya güveni tehdit eden ya d›fl-

tan gelen veya içten  gelen bir tehlike söz konusudur.

Kayg›l›l›k durumunda kifli bunu de¤iflik flekillerde ortaya koyar. Kifli

bir an gelecekte kötü bir fley olacakm›fl gibi bir duyguya kap›l›rken, bir

baflka anda ne yapaca¤›n› ve nas›l yapaca¤›n› bilemedi¤inden flikayetçidir.

Bazen de do¤ru dürüst düflünemedi¤inden, karar veremedi¤inden yak›n›r.

Baz› durumlarda kifli bafl›na kötü bir fley gelece¤inden korkar. Kiflideki bu

kayg›l›l›k durumu bazen kiflinin kendisine yönelik olup örne¤in  ciddi bir

hastal›¤a tutulaca¤› korkusunun oluflmas›na yol açar.

Kayg›l›l›k durumunda genelde flu tür fleyler söz konusu olabilir: 

1- Hofl olmayan, elem veren duygulan›m durumu söz konusudur

2- Gelece¤e  yönelik endifleli beklentiler vard›r

3- Bu durumlar›n öznel olarak alg›lanmas›, anlafl›lmas›, duyumsanmas›

söz konusudur

4- Kifli de bedensel gerginlik vard›r ve

5- Ruhsal tedirginlik ve panik söz konusudur.

Kifli, kiflilik özelliklerinden kaynaklanan sürekli bir kayg›ya sahip ola-

bilece¤i gibi, bazen de  iç ve d›fl ortamlardan kaynaklanan duruma ba¤l›

kayg›ya sahip olabilir. Bu durumda kifli içinde bulundu¤u durumu ve or-

tam› tehdit eden, tehlike yaratan biçimde alg›lay›p yorumlar.

Ayr›ca baz› durumlar yine elem veren, hofl olmayan, huzursuzluk ve ra-

KORKU VE KAYGI fi‹KAYETLER‹



9

hats›zl›k veren, tedirginlik yaratan durumlar olarak da alg›lanabilir.

Kayg›  düzeyinin yükselmesi kifli taraf›ndan ölüm korkusu, s›k›nt› ya-

da s›k›flma olarak alg›lan›r. Bu durum da kiflide bir bilinç bulan›kl›¤› ve

panik yarat›r. 

Kifli kendini çaresiz ve açmazda hissettikçe vücut stres ve korku hor-

monu olan Cortisol üretir. Cortisol da vücudun savunma gücünü zay›fla-

t›r ve vücudun çabuk yorgun ve zay›f düflmesine yol açar. Korku ve stres

uzad›kça o oranda da vücut ve ruh zay›f düfler. Bunun sonucu olarak ki-

flide bir tak›m bedensel belirtiler ortaya ç›kar. Bunlardan en çok rastlanan-

lar flunlard›r: Kalp bölgesinde s›k›flma, solunum güçlü¤ü, terleme, titre-

me, k›zarma, solma, a¤›z kurulu¤u, bulant›, ö¤ürme veya kusma, bafl dön-

mesi, göz kararmas›, s›k s›k idrar etme iste¤i, el ve ayaklarda uyuflukluk

veya kar›ncalanma, ifltahs›zl›k, uykusuzluk, yorgunluk v.s.dir. Bu belirti-

ler en yo¤un olarak panik nöbetlerle görülür.

Bu belirtilere sahip olan kifli  kendisinde ciddi bir bedensel rahats›zl›k

varm›fl hissine kap›l›r. Kifli genelde kalp krizine yakalanacakm›fl gibi kor-

kar. Oysa bu durum  genelde ruhsal kökenlidir ve kifli kayg›, endifle ve

korkudan dolay› panik nöbet geçirmektedir. Panik nöbetten söz edebil-

mek için nöbet s›ras›nda afla¤›daki belirtilerden en az 4 tanesinin birden

olmas› ve 10 dakika içersinde en yüksek düzeyine ulaflmas› gerekmekte-

dir.  Bu belirtiler flunlard›r: Solunum güçlü¤ü ve s›k ve yüzeysel soluk al›p

verme, çarp›nt›, kalp at›fllar›nda artma, kan bas›nc›nda yükselme, gö¤üs-

te a¤›rl›k, a¤r› veya bas›nç, bir huzursuzluk, s›k›nt›l›l›k veya rahats›zl›k

duygusu, bo¤uluyormufl gibi olma  veya t›kanma duygusu, bafl dönmesi,

göz kararmas›, dengesizlik, düflme- bay›lma duygusu, birden bire s›cak

basmas› veya so¤ukluk duygusu, ellerde, ayaklarda bat›flma, çekilme, ka-

r›ncalama, uyuflma, yanma, terleme, titreme, ürpülme duygusu, gerçek

d›fl› duygu ve düflünceler, konuflma güçlü¤ü, az yada çok konuflma, kalp

krizi veya ölüm korkusu, bay›lacakm›fl duygu ve korkusu, gürültü ve sese

karfl› afl›r›  duyarl›l›k, bunalma, delirme ve kontrolü kaybetme duygusu,

boyunda, belde, s›rtta a¤r›, gerginlik ve kas›lmalar. 

E¤er sizde bu belirtilerin 4’ den fazlas› oluyorsa ve bunlar oldukça

uzun bir süredir örne¤in bir kaç ayd›r, varsa durumunuzun incelenmesi

ve  bedensel olarak gerçekten hiç bir rahats›zl›¤›n olmad›¤›n›n tespit edil-

mesi gerekmektedir. Bedensel olarak bir fleyiniz yoksa ve bu rahats›zl›kla-
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r›n›z da devam ediyorsa o zaman onlar›n ruhsal oldu¤u düflünülür.

Korkunun en yo¤un oldu¤u zaman da  kifli pani¤e kap›l›r. Panik nö-

betler durumunda kifli bedensel, ruhsal belirtiler ve yak›nmalar›n  yan›n-

da afl›r› derecede kayg›, korku, flaflk›nl›k ve telafl durumuna girmifltir. Nö-

bet s›ras›nda kifli bilinci aç›k olmas›na ra¤men iliflki kurmak, rahat konufl-

mak zordur. Kifli tekrar panik nöbeti yaflayaca¤› korkusuna kap›lm›flt›r.

Kifli dikkatini olumsuzluklara verir. Alg›s› seçicidir ve hatal›, çirkin, kötü,

eksik, bozuk olan fleylere yönelir. Böylece kifli kendisini kayg› ve korku aç-

maz dairesine sokar. Bu açmaz ve ç›kmaz  daireler çeflitli konulara yöne-

lik olabilir. 

Çeflitli kiflilerin çeflitli nedenlerden dolay›  Korku flikayetlerine yaka-

lanma ihtimali veya riski daha yüksektir. Bunlar›n bafl›nda baz› kiflilik

tiplerine sahip olanlar gelir. Örne¤in içine kapal›, mükemmeliyetçi,

duygusal ve al›ngan karakterli kifliler bunlara örnektir.

Ayr›ca içinde bulunulacak baz› koflullarda bu rizikoyu art›r›r. Örne-

¤in çocukluk döneminde  yeteri kadar aile s›cakl›¤› almam›fl insanlar, ken-

dilerinin baflkalar›nca kabul görmedi¤ini düflünen kifliler, duygusal olarak

örselenmifl kifliler, duygusal yaln›zl›k, yoksulluk ve yoksunluk çekenler bu

guruba girer. ‹çinde bulunulan flimdiki zamanda ki olumsuzluklarda

bu rizikoyu art›r›r. Örne¤in kendini yaln›z hisseden kifliler, sorunlar›n› tek

bafl›na çözmek isteyenler, baflkas›n›n yard›m›n› istemeyen veya alamayan-

lar da bu risk oldukça yüksektir. Ayr›ca kendini yaflam yorgunu olarak

hisseden kiflilerde bu guruba girerler.

Yukar›dakilerin yan› s›ras›nda bir tak›m baz› önemli olaylar› yafla-

m›fl kiflilerde ayn› flekilde yüksek riskle karfl› karfl›yad›rlar. Buna örnek

olarak  ifl yerindeki sorunlar, iflten ç›kar›lmalar, yaflam› tehdit eden duru-

mu olanlar, yuvas› y›k›lanlar, ciddi bir kaza, bir olay yaflayanlar veya

bunlar› geçmiflte yaflam›fl olanlar verilebilir.

Unutulmamas› gereken bir baflka noktada amaçs›z yaflayan yani yafla-

ma amac› olmayanlar›n bu flikayetlere kap›lma ihtimalinin yüksekli¤idir.

Yaflamda bir boflluk, anlams›zl›k, tats›zl›k yaflayanlar, zevk alamayanlar,

maddi, manevi veya hastal›k gibi nedenlerle imkanlar› s›n›rl› olanlar, ne-

deni ne olursa olsun hayat›ndan b›km›fl insanlar bu guruba girer. fiimdi

sizde bu durumun sizde nas›l oldu¤unu bir düflünün.

fiimdi bu korku rahats›zl›klar›n›n çeflitleri konusunda ayr›nt›l› bilgi
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vermeden önce yaflam›n›zda dikkat etmeniz gereken baz› fleylere dikkati-

nizi çekelim. Unutmay›n›z ki gerginlik ve korku genellikle flu durumlar-

dan dolay› ortaya ç›kar ve bunlardan ne kadar uzak olursan›z o kadar iyi

olur:

1- Sizin onu etkileme flans ve imkan›n›z›n olmad›¤› konulara fazla kafa

yorarsan›z,

2- S›k s›k kendinizi suçlu ve çaresiz hissederseniz,

3- Kendinizi korku, flüphe, üzüntü s›k›nt› ve içe at›lm›fl öfke ve k›zg›nl›k-

larla devaml› meflgul ederseniz,

4- Bir çok ve çeflitli iflleri ayn› zamanda yapmaya çal›fl›rsan›z ve

5- Yapabilece¤inizden ve kald›rabilece¤inizden fazla yapmaya kalkarsan›z

korku hastal›klar›na yakalanma ihtimali art›yor demektir.

KORKUYLA ‹LG‹L‹ HASTALIK ÇEfi‹TLER‹

fiimdi en s›k rastlanan korku hastal›klar›n›n adlar›n› sayaca¤›z ve biraz

sonrada bunlarla ilgili ayr›nt›l› bilgiler verece¤iz. 

Korku yaflam›n de¤iflik alanlar›yla iliflkili olabilir. Bunlar›n en s›k rast-

lananlar k›saca flunlard›r:

Kiflinin sosyal bir ortamda panik nöbetine tutulaca¤› ve utanacak bir

duruma düflece¤i beklentisi ve korkusu olabilir. Psikiyatride buna SOS-

YAL FOB‹ denir.

E¤er kifli ev d›fl›nda, örne¤in cadde ve sokakta, çarfl›da-pazarda, dük-

kanda yani  özel baz› yerlerde kendisine birfley olabilece¤i ve nöbet gele-

ce¤i  korkusuna sahipse buna AGORA FOB‹ denir.

Genelde Agora fobi alt›nda toplanabilen bir baflka fobi türü de

KLASTRO FOB‹’dir. Bu korku baz› kapal› yerlerle ilgili olarak, örne¤in

arabada, asansörde, tren veya uçakta v.s ortaya ç›kar.

Kiflinin korkusu kendisinin ciddi hasta oldu¤u veya vücudundaki baz›

organlar›n iyi çal›flmad›¤› fleklindeyse buna  H‹POKONDR‹ denir.

Kiflinin örne¤in kendisinin veya etraf›ndaki baz› fleylerin pis oldu¤unu

düflünmesi veya hastal›k bulaflma olas›l›¤›ndan korkarak bir tak›m düflün-

ce ve davran›fllara devaml› sahip olmas› söz konusuysa buna OBSESS‹F-

KOMPULS‹F rahats›zl›k denir. 

Yukar›da anlat›lan korkulardan bir türü de kiflinin yeme adetiyle ilgi-
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lidir. Kiflide afl›r› bir kilo alma korkusu vard›r. ANOREKS‹YA veya BU-

L‹M‹YA denilen bu rahats›zl›klar› zaten ayr› bir hastal›k türü olarak bu

kitap serisinde bulabilirsiniz. 

Yine   s›k rastlanan bir baflka korku türü de evden ve yak›nlar›ndan ay-

r› ve uzak kalma ile ilgili olan AYRILMA ANKS‹YETES‹ veya KORKU-

SU dur.

Ayr›ca kifliler bafllar›ndan geçen ciddi olaylar, felaketler, afetler v.b ör-

selenmelerden dolay› bir korku ve endifle halinde olabilirler. Buna POST

TRAVMAT‹K STRES BOZUKLU⁄U denir.

fiimdi yukar›da k›sa de¤inilen korkuyla ilgili en önemli korku hastal›-

¤› türlerine biraz daha ayr›nt›l› olarak de¤inilecektir. 

OBSESS‹F-KOMPULS‹F KORKU BOZUKLUKLARI

Kiflinin iradesi d›fl›nda ortaya ç›kan, inatç›, tekrarlay›c› ve son derece

rahats›z edici düflünce, istek veya hareketleri içeren  bir rahats›zl›kt›r. Ob-

sesyon istenmeyen sabit fikir/saplant›l› düflünce ve istekler, Kompulsiyon

ise istenmeyen hareketler ve davran›fllard›r.

Obsesyonlar, bir kelime, bir cümle, bir arzu fleklini alabilirler. Kom-

pulsiyonlar ise çok basit hareketten, çok kar›fl›k, sembolik, ayin flekline va-

ran hareket s›ralamalar› biçiminde ortaya ç›kabilir. Bu hareketler veya dü-

flünceler gerek kifli gerekse baflkalar› taraf›ndan önlenmeye çal›fl›ld›¤›nda

kifli bunal›ma veya pani¤e kap›labilir.

Bu rahats›zl›kta en s›k rastlanan davran›fl flekilleri flunlard›r: Belli fley-

lere dokunma yada dokunmama, belli say›lara göre durma yada hareket

etme, eylemde bulunma, elektrik dü¤melerini, gaz ve su muslu¤unu ve

benzerlerini kontrol etme, tekrar tekrar aç›p kapatma, durmadan el veya

eflya y›kama, temizleme, düzeltme, toz alma, saatlerce bulafl›k, çamafl›r y›-

kama, meyvay›, sebzeyi deterjanla, s›cak suyla defalarca y›kama, kaynat-

ma, evi yerlefltirme, baz› fleyleri s›ras›yla yapma, sayma, tekrarlama….v.b.

Kifli bu zorunlu yap›lan hereketlerin gereksiz ve saçma oldu¤unu bil-

mesine ra¤men bunlar› denetleme, engelleme ve önleme gücüne sahip de-

¤ildir. Kifli bunlar› durdursa da, durdurmasa da kayg› ve korkuya kap›l›r.

Bunlar› yapmazsa kendinin yada yak›nlar›n›n kötü durumlara düflece¤ine

inan›r. Günün büyük bir bölümünü bu tür basmakal›p, tek düze, zorun-
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lu hareketleri yaparak geçirir. Bu rahats›zl›ktan tamamen kurtulabilmek

için kiflinin bir uzmandan yard›m almas› gerekir ve ço¤unlukla da ilaçla

desteklenmesi gerekir.

H‹POKONDR‹

Halk aras›nda hastal›k hastal›¤› da denilen  bu rahats›zl›kta  gerçekte

bedensel bir temele dayanmayan ama kiflinin ciddi bir hastal›¤› varm›flca-

s›na endifleye sürüklenmesi söz konusudur. Kifli devaml› olarak bir kayg›

ve endifle içerisindedir. Bu kifliler sa¤l›k durumlar› ve iç organlar›n›n ça-

l›flmas›na afl›r› duyarl›d›rlar. Bedendeki küçük belirtiler, de¤ifliklikler bu

kifliler taraf›ndan abart›l›, afl›r› biçimde alg›lan›r ve duyumsan›r. Bu kifli-

lerde genelde flu üç davran›fl türüne s›k s›k rastlan›r: Birincisi Kontrol

davran›fl›d›r. Bu kifliler vücutlar›n›, idrar ve d›flk›lar›n› ve benzeri fleyleri

devaml› kontrol ederek gördükleri küçük de¤iflikliklere çok fazla kafa yo-

rar, korku ve pani¤e kap›l›rlar.

‹kinci s›k rastlanan davran›fl türü: Yaklaflma davran›fl›d›r. Bu kifliler

küçük rahats›zl›klarda bile doktor doktor, hastane hastane gezerler. Arafl-

t›r›r, sorar ve incelerler. Kafalar›n› yorduklar› rahats›zl›klarla ilgili olarak

gazete, dergi, kitap, ansiklopedi v.s ne ellerine geçerse didik didik kar›flt›-

r›p bilgiler toplarlar. Oraya buraya telefon açarak, mektup yazarak bilgi-

lenmek isterler. Birine inanmay›p bir daha bir daha arar, sorarlar. Dinle-

diklerini, okuduklar›n›, bulduklar›n›, duyduklar›n› kendilerine yak›flt›r-

d›klar› veya varoldu¤unu sayd›klar› hastal›klar, rahats›zl›klar do¤rultusun-

da alg›lay›p, yorumlarlar. K›sa süreli sakinleflme ve yat›flmalardan sonra

tekrar ayn› kofluflturmaya girerler. Bu yaklaflma ve yat›flma aray›fllar›n›n

sonucu olarak kifli açmaz bir daireye düfler ve her defas›nda daha da de-

rinlerine do¤ru gider. ‹flin gerçe¤inde sorun bu kiflilerin kalbinde, mide-

sinde, ci¤erlerinde veya beyninde de¤il  ruhsal yap›s›ndad›r.  Ancak bunu

kabullenmek istemezler. Bunlar  daha çok bedensel rahats›zl›klar›n›n ol-

duklar›na inan›p, saplanm›fllard›r. Defalarca yap›lan araflt›rma ve incele-

meler ve baz› t›bbi müdahaleler bu kiflilere hiç bir zaman yeterli güveni

verememektedir.  Onlar mutlaka bir kusur bulurlar.

En s›k rastlanan üçüncü bir davran›fl türü de: Kaçma-Uzaklaflma dav-

ran›fl›d›r. Kifli baz› durumlarda  bir tak›m fleyleri duymaktan, görmekten,
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onunla karfl›laflmaktan çok korktu¤u için o tür fleylerden kaçar ve uzakla-

fl›rlar. Gerçe¤i bilmek istemez ve onu kald›ram›yacaklar›n› düflünürler.

Sonuç olarak kifli bu üç davran›fl türü aras›nda s›k›flm›fl gibidir ve bu

davran›fllardan dolay›  bu rahats›zl›klardan kurtulmalar› oldukça zordur.

Zira bu davran›fllar kifliyi rahatlat›p korkular›n› yenmelerini sa¤larlar. An-

cak bu rahatl›k ve sakinleflme k›sa dönemlidir ve kal›c› de¤ildir. Kifli ken-

dindeki bu üç davran›fl› araflt›r›p bulmak zorundad›r. Yap›lacak en önem-

li ifl bu davran›fllardan vazgeçmektir. Böylece açmaz daireler k›r›labilir.

Daha sonrada bu durumda yap›lacak en mant›kl› ifl durumun psikolojik

oldu¤unu ve bu davran›fllar›n  kiflinin pek de öyle kendi elinde olmad›¤›-

n› anlay›p kabul etmesi ve en k›sa zamanda bir uzmandan yard›m almas›-

d›r.  

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLU⁄U VEYA POST

TRAVMAT‹K KORKU fi‹KAYETLER‹

Bu rahats›zl›klar genellikle kiflinin yaflad›¤› önemli bir olaydan sonra

ortaya ç›kan ruhsal rahats›zl›k çeflididir. Bu olay bir deprem, sel ve benze-

ri gibi do¤al bir afet olabilece¤i gibi, kaza, iflkence, savafl, tecavüz, dayak

veya tehdit gibi baz› olaylar da olabilir. Kifli bu durumlar› direk kendisi

yaflam›fl olabilece¤i gibi, böyle bir olay›n tan›¤› da olmufl olabilir.

Bu rahats›zl›k durumlar›nda kiflide huzursuzluk, korku, çaresizlik veya

dehflete kap›lma söz konusudur. Kifli afl›r› duyarl›d›r ve devaml› tepkiler

verir.  Kifli bafl›ndan geçen bu olaylar› ister istemez devaml› hat›rlar, kafa

yorar ve kara kara düflünür. Olaylarla ilgili s›k s›k korkulu rüyalar görür,

uyan›kken de o olay veya olaylar yeniden oluyormufl veya olacakm›fl his-

sine kap›l›r. Kiflinin bütün gücü o olayda yo¤unlaflm›flt›r ve  normal ola-

rak kiflinin dikkati, alg› ve hat›rlama gücü, düflünce ifllevleri yavafllar. 

Kifli bu durumlarda o olayla ilgili fleylerden yada onu hat›rlatacak her-

fleyden kaçmak ve uzaklaflmak için u¤rafl›r. Bu rahats›zl›¤› geçiren kiflinin

en büyük bir baflka özelli¤i de bafl›ndan geçen olay yani travman›n önem-

li bir k›sm›n› hat›rlayamamas›d›r. Kifli yaflama küsmüfl gibidir, zevk alam›-

yordur ve önemli etkinliklere karfl› bile ilgi ve istek gösterememektedir.

Ayr›ca insanlardan uzaklaflma ve onlara yabanc›laflma e¤ilimi gösterir. Ki-

flinin gelecekle ilgili umutlar› yok gibidir. Kifli bunlar yan›nda uykusuz-
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luk, ifltahs›zl›k, huzursuzluk, h›rç›nl›k, afl›r› irkilme, konsantre olma so-

runlar› gibi bir çok depresyon rahats›zl›klar› çekmektedir.

Bu kiflilerin ço¤unlukla konunun uzmanlar›nca ciddi bir yard›m gör-

meleri gerekmektedir.

FOB‹K RAHATSIZLIKLAR

Fobi nedeni belli veya belli olmadan bir tak›m fleylerden korkmak ve

çekinmek demektir. Korku bu söz konusu çevreye, ortama, kifliye v.s yak-

laflt›kça artar, onunla iç-içe, yüz-yüze olunca dayan›lmaz düzeye ulafl›r. Bu

durumlardan uzaklaflt›kça da azal›r ve sonunda kaybolur.

Kifli korku rahats›zl›¤›n›n gereksizli¤ini, mant›ks›zl›¤›n›, anlams›zl›¤›n›

v.s bilir, kabul eder ancak yinede korkusunu denetleyemez ve engelleye-

mez. Bu durumlardaki korkular, di¤er günlük yaflamda yaflanan  ufak te-

fek korkulardan farkl›d›r. Bu korku kiflinin çevreye,ortama uyumunu,

davran›fl›n›, tutumunu bozar. Kiflinin hem ruh sa¤l›¤› hem de çevreyle

olan iliflki ve iletiflimini bozabilir.

Fobik rahats›zl›klar kayg› ve korkunun iliflkili oldu¤u duruma göre 4

bafll›kta toplanabilir.

Birinci gurup Belli durumlardan korkmay› kapsar: Bunlar flunlar ola-

bilir: Kapal› yer, aç›k yerler, cadde, meydan, sokaklar, yükseklik, boflluk,

asansör, uçak, araba, gemi, deniz, kapal› hava, y›ld›r›m, karanl›k, gök gü-

rültüsü, yaln›zl›k ve benzerleridir.

‹kinci gurubuda flunlar oluflturur: Kiflinin beden ifllevlerini kontrolü

alt›nda tutamayaca¤› korkusu. Yüz k›zarmas›, terleme, idrar ve gaz kaç›r-

ma, kendini tutamayaca¤› korkusu.

Üçüncü gurubu baflka kiflilerden korkma oluflturur: Erkeklerden veya

kad›nlardan korkma, tan›d›k veya yabanc›lardan korkma, toplumda belli

bir yeri veya statüsü olan kiflilerden korkma, gurup veya kalabal›klardan

korkma bunun en s›k rastlanan örnekleridir.

Dördüncü guruba da nesnelerden korkma girer: Tabanca, b›çak, i¤-

ne, flifl, dü¤me, ilaç, kan, pislik, her türlü zararl› veya zarars›z evcil olan ve-

ya olmayan hayvanlar, böcekler, akrep, y›lan ve benzerleri bu guruba gi-

rer.

fiimdide fobilerden en önemli iki tanesini k›saca aç›klayaca¤›z.
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Fobiler aras›nda en s›k görülen agora fobidir.

AGORAFOB‹

Agora fobi afla¤›daki durumlar› kapsar:

Bir- ‹nsanlar›n toplu olarak bulundu¤u aç›k ve kapal› alanlardan kork-

mak: Çarfl›, pazar dükkan, meydanlar, süpermarketler, sinema, cami bu-

na bir örnektir.

‹ki- Trafikle ilgili durumlar: Araba, otobüs, metro, tren, tramvay, ge-

mi, uçak, köprü, tünel, alt ve üst geçitler buna örnektir.

Üç- Hareket serbestli¤ini k›s›tlayan durumlar: Difl doktoru veya ber-

ber koltu¤unda oturmak, asansörde bulunmak, doktor muayenesi, s›ra

beklemek, birisini bekleme, telefonda birisiyle uzun süre konuflmak,

Dört- Evde yaln›z kalmak veya evden uzak olmak ve di¤er çat›flma ya-

ratan bütün çevre, ortam ve iliflkilerle iç içe olmak.

Agora fobi rahats›zl›¤›nda kifli en çok yaln›z kalmaktan korkmaktad›r.

Bu korkunun alt›nda birden bire ortaya ç›kaca¤› var say›lan, beklenen be-

densel yada ruhsal bir hastal›k, beceri veya güç kayb› nedeniyle kaçama-

mak veya yard›ms›z kalmak kayg›s› ve endiflesi yatar.

Bu rahats›zl›¤› bulunan kifli de bir tak›m düflünce yanl›fll›klar› söz ko-

nusudur. Bu kifliler genelde rahats›zl›klar›n etkisi alt›nda flu tür tehlikele-

re maruz kalacaklar›n›  düflünürler: Korumas›z ve yard›ms›z kalmak, cid-

di bir bedensel hastal›¤›n ortaya ç›kabilece¤i,örne¤in kalp krizi, beyin ka-

namas›, soluk alamay›p ölme v.s. aniden ölüm, bedensel ve ruhsal duru-

munun üzerinde denetiminin kalmamas›, ak›l hastas› olmak, ambulans›n

gelemeyece¤i korkusu, doktora, hastaneye yetiflememek, baflkalar›n önün-

de fenalaflmak ya da bay›lmak, küçük düflmek ve rezil olmak korkusu.

Bu korku kiflinin günlük yaflam›n› giderek artan oranlarda etkilemeye

bafllar ve kiflinin zaman zaman panik nöbetlerine girmesine yol açabilir.

Belirli durumlarda panik nöbeti geçiren bir kifli, kayg›l› bir flekilde yine

böyle bir nöbetin geri gelece¤ini  beklemeye bafllar. Bu beklenti korkunun

geliflmesine ve geri gelmesine yol açar. Kifli o gelecek diye i¤ne üzerinde

oturuyor gibidir ve o gelmesin diye devaml› onu düflünür ama devaml›

onu düflündü¤ü için o beklenen korkuda sonunda gelir. Böylece kifli aç-

maz bir daireye düfler, korkular› büyür ve kifliyi yönetir hale gelir. Kifli pa-
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nik nöbetlerini önlemek, kendini güven içinde hissetmek için korku ya-

ratan durumlardan ve ortamlardan sürekli bir biçimde kaçsa bile kurtula-

maz. Ayr›ca bu kaç›fl onun  günlük yaflant›s›n›, iflini-gücünü, toplum için-

deki yerini, konumunu, olumsuz olarak etkilemeye bafllar. Bu giderek

onun evdeki iliflkilerini de olumsuz olarak etkiler. Evde yaln›z kalmaktan

korktu¤u  için yak›nlar›n›n evden uzaklaflmalar›n› engeller.

Kifli kendini giderek küçük, ba¤›ml› hisseder ve öyle davran›r. Baflka-

lar› da onu k›rmamak için, ona yard›mc› olmak için onun isteklerini art-

niyetsiz olarak yapmak veya yerine getirmek isterler. Ancak bu yard›mlar,

uzun dönemde olumsuz etki yaparak, kiflinin hastal›¤›n›n kökleflmesine ve

kal›c› olmas›na yol açarlar. Yani iflin özünde k›sa dönemde yard›mc› olsa-

lar bile uzun dönemde fark›na varmadan zararl› olmufl olmaktad›rlar.

Agorafobi gibi s›k s›k rastlanan bir baflka fobide Sosyal fobidir.

SOSYAL FOB‹

Sosyal fobi kiflinin sosyal ortamlardan ve baflka insanlardan korkmas›,

çekinmesi demektir. Bu kifliler sosyal ortamda, baflkalar›yla ba¤lant›, ilifl-

ki ve iletiflim kurup sürdürürken korku, çekingenlik ve kayg›ya kap›l›rlar.

Böyle bir kifli baflkas›n›n yan›nda kendisini beceriksiz, de¤ersiz, küçük,

bilgisiz, yeteneksiz olarak görüp, alg›lar ve öyle hisseder. ‹flte bunun için-

dir ki her ne vesile ile olursa olsun baflkalar›n›n dikkatini çekmekten, dik-

kat oda¤› olmaktan kaç›n›rlar. O tür fleyleri yaflamamak için de insanlar-

dan uzaklafl›r, baflkalar›yla birlikte bulunmak istemeyip özellikle gurup ve

topluluklara girmek istemezler. E¤er böyle durumlarla karfl›lafl›rlarsa da

genel bir endifle ve korku durumu kifliyi duruma göre panik nöbetine ka-

dar götürür. Bu durumlarda kiflide k›zarma, ellerde titreme, terleme, sesin

titremesi v.s. söz konusudur. Kifli bu belirtilerin di¤er kifliler taraf›ndan

fark edilece¤i korkusuna kap›l›r ve dikkatlerin kendi üzerinde toplanaca-

¤› ve küçük düflece¤inden korkar. Bu korkuylada  kendini neredeyse fren-

leyemeyece¤inden dolay› da yersiz hareketler, yüz ifadeleri ve  baz› eylem-

ler yapabilir. Ancak yapt›¤› bu tür hareketlerle korktu¤u bafl›na gelir ve

daha çok dikkat çekmeye bafllar. Baflkalar›n›n ona dikkatle bakt›¤›n›, ken-

disini de¤ersiz, küçük, hasta, zavall› olarak gördüklerini düflünürler.
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Bu kaçma ve kaç›nma davran›fl› kiflinin ola¤an günlük ifllerini yerine

getirmesini, mesleki yada e¤itimle ilgili fonksiyonlar›n›, toplumsal etkin-

liklerini yada iliflkilerini bozar ve kifliyi giderek evden d›flar› ç›kmaz duru-

ma getirebilir.

Bu kiflilerin gösterdikleri belirtiler agora fobi deki belirtilere çok ben-

zer ancak oradaki korku çeflitli yerlerle iliflkiliyken burada insanlar›n bu-

lundu¤u sosyal ortamla iliflkilidir.

fiimdi de korku flikayetlerinde sizin neler yapabilece¤inize de¤inilecek-

tir.

NELER YAPILAB‹L‹R?

Her ne kadar korku hastal›¤› bafll›¤› alt›nda toplanm›fl olsa da yukar›-

da anlat›lan rahats›zl›klar›n her birinin  tedavi flekli kendine özgü olup, bir

birinden oldukça farkl›d›r.

Herfleyden önce siz rahats›zl›¤›n›z›n ne oldu¤unu anlamaya çal›fl›p

mümkünse bu bilgiler do¤rultusunda ona bir teflhis, bir ad koyun. Zira

hastal›¤›n›z›n yaklafl›k olarak ne oldu¤unu bilmek sizi biraz da olsa rahat-

latacakt›r. Sonra bu rahats›zl›¤›n nerede, ne zaman, nas›l ve hangi s›kl›kla

yani günde kaç defa ve ne kadar ortaya ç›kt›¤›n› araflt›r›p bulmaya çal›fl›n.

Gerekirse bunu ka¤›da yazarak tutarl› bir flekilde geliflmeleri incelemeye

çal›fl›n. Bunun yan› s›ra rahats›zl›¤›n›z›n nelerle ilgili oldu¤unu ve gerek

hastal›¤›n ortaya ç›k›fl›nda ve gerekse devam etmesinde sizin kendi rolü-

nüzün neler oldu¤unu da bulup anlamaya çal›fl›n. Unutmay›n›z ki psiko-

lojik rahats›zl›klarda büyük ifl yine de size düflmektedir.

Yapt›¤›n›z incelemelerden sonra e¤er rahats›zl›¤›n bir tak›m nedenler-

le ilgisi varsa, önce o nedenleri ortadan kald›rmaya çal›fl›n. Yaflant›n›zda

ufak tefek de¤ifliklikler yapman›n büyük yararlar›n› görebilirsiniz.

‹laç kullanmak korku flikayetlerinde bafl vurulacak bir yöntemdir. An-

cak doktorun verece¤i bu tür ilaçlar›n özünde kal›c› bir yarar›n›n olmad›-

¤›n› ve sizi geçici olarak rahatlat›p- sakinlefltirdi¤ini  biliniz ve ilaçtan da

daha çok bir fley de beklemeyiniz. ‹laç konusunda bilmeniz gereken çok

önemli baflka bir konuda kayg› ve korku rahats›zl›klar›nda verilen sakin-

lefltirici ve yat›flt›r›c› ilaçlar›n belli bir süre sonra al›flkanl›k ve ba¤›ml›l›k

yapma özelliklerinin oldu¤udur. Gerekti¤inde ve k›sa dönemler için kul-
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lan›ld›¤›nda baflka baz› ilaçlar›n tersine çabuk ve olumlu etkiler yapan bu

ilaçlar›  devaml› kullanmay› al›flkanl›k haline getirmeyiniz. Özellikle bir

kaç aydan fazla devaml› kullanmak yararl› olmayabilir. Zira belli bir süre

sonra onlarda yard›m etmez olurlar. Dozunu art›r›rs›n›z ancak bir süre

sonra o dozda yard›mc› olmaz. O nedenle doktor kontrolünde ve onun

belirledi¤i flekil, miktar ve süre kadar kullan›l›rsa en çok fayday› görürsü-

nüz. Ayr›ca unutmay›n›z ki bu ilaçlar›n da hemen görülebilecek baz› yan

etkileri olabilir. En çok rastlananlar flunlard›r: Uyku ve uyuflukluk, duy-

gulan›mda yavafllama, kaslarda gevfleme, bilinç ve bellekte baz› zorluklar.

Beklenen korku

fiimdi korku flikayetlerinin ço¤unda rastlanan bir konuya dikkatinizi

çekmek istiyoruz. Güzel bir Türkçe karfl›l›¤› olmamakla birlikte Beklenen

korku veya korku beklentisi diye adland›rabilece¤imiz bir durumdur.

Bildi¤iniz gibi korku rahats›zl›klar›nda kifli daha önce belki de bir de-

fa olmufl olan bir deneyimden sonra bafl›na her hangi bir yerde ve bir an

kötü bir fley gelebilece¤inden  ve pani¤e kap›labilece¤inden  korkar. Bu

korkudan  o kadar korkar ki o kiflinin bütün yaflant›s›n› kaplar ve yönlen-

dirir. Onunla bu kadar u¤raflt›¤› içinde bunun gerçek olma ihtimali yük-

selir ve kendini rahats›z- huzursuz, gergin, kayg›l› hisseder. Böylece kifli

açmaz- ç›kmaz daireye düfler.

Bu dairenin içinde kifli en çok vücudunu kontrol alt›nda tutar. Küçük

ve masum belirtileri kötüye yorumlar, onlar› hemen tespit eder, inceleme

alt›na al›r ve dikkatini onlara verir. Bir süre sonra vücudunun de¤iflik yer-

lerinde olabilecek ve birbirleriyle hiçte ilgisi olmayan baz› belirtileri, de¤i-

fliklikleri, hisleri bir birleriyle  iliflkilendirmeye bafllar. Onlara bir hastal›k

ad› vermeye, asl›nda uydurmaya çal›fl›r. Onlar› olumsuz ve kötü olarak al-

g›lar ve de yorumlar. Bunun sonucu olarak yeni bir aflamaya ulafl›l›r. O da

vücuduna daha fazla dikkat etmek zorunlulu¤udur ve böylece de do¤al

olan ve hiç bir aç›klama gerektirmeyen ve hiç bir kötü  durumla ilgisi ol-

mayan küçük belirti ve de¤ifliklikleri izler, inceler ve kontrol eder. Bütün

alg› ve dikkati yani radarlar›n› vücuduna yöneltir. Bunun sonucu olarak

kendisinde kötü bir fley oldu¤unu veya olaca¤›n› düflünür. Bana bir fley

olacak diye bekler. Böyle bekledi¤i içinde en küçük de¤ifliklikleri kolayca
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alg›lar ve bunlar› da kötüye yorumlar. Bunun sonucu olarak ta bütün za-

man›n› korkuyla geçirir.  ‹flte böylece o beklenen korkunun açmaz›na

düfler ve daha da derinlerine do¤ru gider. 

Bizim bu aç›klamadan amac›m›z kiflinin bu yanl›fl flekilde u¤raflt›¤›n›n

fark›na varmas›n›n gere¤idir. Kiflinin bunlardan vazgeçmesi için ayr›ca

flunlara da dikkat etmesi gerekir.

Bir- Dikkatinizi her zaman vücudunuza yönlendirmeyiniz.

‹ki- Vücudunuzu devaml› kontrol alt›nda tutmay›n›z.

Üç- Olabilecek de¤ifliklikleri ve belirtileri küçük parçalar halinde görü-

nüz ve bunlar›  birbirleriyle iliflkilendirmeyiniz. Özellikle de onlara bir

hastal›k ad› yak›flt›rmay›n›z.

Dört- Vücuttaki de¤iflikliklerin do¤al oldu¤unu, havadan, içinde bu-

lundu¤unuz ortamdan, düflünce biçim ve içeri¤inden, hislerinizden ya-

k›ndan ilgili olabilece¤ine inan›n›z. Yani vücuttaki belirtilerle bu sayd›¤›-

m›z konular aras›nda neden ve sonuç iliflkisi vard›r. Yoksa sadece sonuç

iliflkisi yoktur ve o belirtiler baz› fleylerin sonuçlar› de¤ildir.

Sonuç olarak ta bafl›n›zdan geçen bir – iki olumsuz olaydan ve dene-

yimden dolay› haks›z yere beklenen korku açmaz›na düflüp onu tekrar ça-

¤›rmay›n. Unutmay›n›z ki genelde siz onu ça¤›r›yorsunuz. Çünkü siz de-

vaml› onla u¤rafl›yor, onu bekliyor ve ça¤›r›yorsunuz. Do¤al olarak ta bir

iki olumsuz olay›  birden genellefltiriyorsunuz. Unutmay›n›z ki her olay ve

deneyimin flartlar› farkl›d›r ve tekrar ayn›s› olacak diye bir kural yoktur.

Sonuç olarak bir kaç kelimeyle özetlemek gerekirse, ‘ korkudan korkma-

y›n ve buna kendinizi inand›r›n’ .

RAHATLAMA HAREKETLER‹

Korkulu durumlarda kiflinin vücudu ve de dolay›s›yla ruhunda gergin-

likler oldu¤u için kifli korku açmaz dairesine düflmektedir. O nedenle  si-

ze flimdi sizi ruhsal ve bedensel olarak rahatlat›c› bir  yöntem ö¤retilecek-

tir. 

Size ö¤retece¤imiz tekni¤in ad› Rahatlama hareketleridir. Bunu kor-

kuya ve sinirsel gerginliklere karfl› bir silah olarak kullanabilirsiniz ve ken-

dinizi rahat ve sakin olarak hissettikçe korkunun sizden uzaklaflt›¤›n› fark

edeceksiniz.
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Rahatlatma hareketlerine bafllamadan önce kendinize rahat bir oturufl

biçimi seçiniz ve mümkünse yanlar›nda el ve kol koymak için kollar› olan

bir sandalye veya koltu¤a oturunuz. Hareketler s›ras›nda dikkatinizi ken-

di vücudunuza ve vücudunuzdaki yedi kas gurubuna çevireceksiniz. Bu

durumda konsantre olman›z› kolaylaflt›rabilmek için gözlerinizi kapatma-

n›zda yarar vard›r.  Ama bu bir zorunluluk de¤ildir.

Koltu¤a oturup yavafl yavafl nefes al›p vermeye devam edi-

niz…………..flimdi dikkatinizi ellerinize ve kollar›n›za do¤ru vererek

oradaki kaslar›n›z› gerdirebilmek için ellerinizle yumruk yaparak  parmak-

lar›n›z› s›k›n›z ve yumru¤unuzu bile¤inizden itibaren yavafl yavafl kolunu-

zun içine do¤ru bükünüz. Ayn› anda iki dirse¤inizi de koltu¤un kollar›

üzerine çökerek dirsekle omuzunuz aras›ndaki kaslar›n gerginleflmesini

sa¤lay›n. Bu flekilde yavafl yavafl befle kadar say›n. Bu arada el ve kollar›-

n›zdaki kaslar›n ›s›nd›¤›n›, a¤›rlaflt›¤›n› hissedeceksiniz. Vücudunuzdaki

di¤er organlar› gerdirmeyiniz. Siz de içinizden rahatla diyerek el ve kolla-

r›n›z› b›rakarak yavaflça bacaklar›n›z›n üzerine koyunuz ve el ve kollar›n›-

z›n gevfledi¤ini ve rahatlad›¤›n› hissediniz.

fiimdi dikkatinizi yavafl yavafl omuzlar›n›za ve oradaki kullanmak

zorunda oldu¤unuz kaslara veriniz. Omuz kaslar›n› gerdirmek için  omuz-

lar›n›z› yavafl yavafl yukar›ya do¤ru kald›rarak kafan›z› omuzlar›n›z›n

aras›na al›n›z. Bu flekilde befle kadar sayd›ktan sonra omuzlar›n›zdaki kas-

lar›n ›s›nd›¤›n› ve a¤›rlaflt›¤›n› hissediniz. Ve flimdi de omuzlar›n›z› yavafl-

ça tekrar normal haline indirerek içinizden de kendinize rahatla deyiniz ve

omuzlar›n›z›n rahatlad›¤›n› hissedin..

fiimdi dikkatinizi boynunuza ve oradaki kaslara götürünüz. Boyun

kaslar›n› gerginlefltirmek için bafl›n›z› çok yavaflça öne do¤ru e¤erek,

çenenizin döflünüze de¤mesini sa¤lay›n›z. Bunu oldukça yavafl yap›n›z ve

oradaki kullanmak zorunda oldu¤unuz kaslar›n gerildi¤ini ve ›s›nd›¤›n›

hissedin. Bu arada  vücudunuzun di¤er yerleri gerilmeden ve  sakin sakin

durmaya devam ediyor. Bu flekilde befle kadar sayd›ktan sonra boynunuzu

tekrar yavaflça normal haline getirerek içinizden de rahatla deyiniz ve boy-

nunuzun rahatlad›¤›n› hissedin.

fiimdi dikkatinizi yüzünüze ve orada bulunan kaslara veriniz.

Yüzünüzdeki kaslar› gerginlefltirmek için  gözlerinizi e¤er aç›ksa kapatarak

göz kaslar›n›z› gerdirin,  sonra kafllar›n›z› çatarak al›n kaslar›n›z› gerdirin
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ve arkas›ndan da  burnunuzla sanki keskin bir koku koklar gibi yaparak

burun bölgesi kaslar›n›n kas›lmas›n› sa¤lay›n ve ard›ndan da dudaklar›n›z›

bir birine bast›rarak, dikkat edin difllerinizi de¤il, a¤›z bölgesi kaslar›n›

gerginlefltirin. Ve flimdi bunlar›n hepsini yani göz, al›n, burun ve a¤›z kas-

lar›n› ayn› anda gerdirerek befle kadar say›n. Böylece bafl a¤r›lar›na da iyi

gelen bu hareket sayesinde  yüzünüzdeki kaslar›n ›s›nd›¤›n› ve a¤›rlaflt›¤›n›

hissedeceksiniz.  Bu arada vücudunuzun di¤er yerleri kas›lmadan ve ger-

ginleflmeden duruyor. fiimdi içinizden de rahatla diyerek ve derin bir

nefes vererek yüzünüzü normal haline getiriyorsunuz ve yüzünüzün

rahatlad›¤›n› hissediyorsunuz.

Yüz kaslar›ndan sonra flimdi dikkatinizi yavafl yavafl gö¤üs kaslar›n›za

götürüyorsunuz. Buradaki kaslar› kasd›rabilmek için gö¤sünüzü ileriye

do¤ru ç›kar›p, omuzlar›n›z› geriye do¤ru yitiyorsunuz. Bu hareketi çok

dikkatli bir flekilde yaparken  vücudunuzdaki di¤er yerlerin gerilmeden

durmas›na dikkat ediniz. Bu flekilde befle kadar sayd›ktan sonra içinizden

de rahatla diyerek ve derin bir nefes vererek vücudunuzu eski haline

getiriyorsunuz.

fiimdi dikkatinizi karn›n›za ve bu bölgedeki kaslara götürüyorsunuz.

Bu kaslar› gerdirebilmek için karn›n›z› derin bir nefesle havayla dol-

durarak, nefesinizi tutunuz. Bu flekilde kaslar›n›z›n gerildi¤ini ve yavafl

yavafl ›s›nd›¤›n› hissedeceksiniz.  Bu arada dikkat etmeniz gereken önem-

li bir fley nefesi gö¤sünüzle de¤il de karn›n›zla almak ve yine karn›n›z›

nefesle doldurman›zd›r.  Bu flekilde befle kadar sayd›ktan sonra flimdi

derin bir nefesle ve içinizden de rahatla diyerek  vücudunuzu eski haline

getiriniz. Böylece kar›n bölgesinin rahatlad›¤›n›, gerginli¤in kar›n böl-

gesinden ç›k›p gitti¤ini hissedeceksiniz.

fiimdi son kas gurubuna yani ayak ve bacaklar›n›za do¤ru dikkatinizi

yönlendirin. Buradaki kaslar› gerdirebilmek için  iki topu¤unuzu yavafl

yavafl ama sert bir flekilde yere bast›rman›z  ve ayn› anda da ayak parmak-

lar›n›z› yavaflça yüz hizan›za do¤ru kald›rman›z gerekmektedir. Böylece

ayak ve bacaklar›n›z›n alt ve üst taraflar›ndaki kaslar›n gerildi¤ini ve yavafl

yavafl ›s›nmaya bafllad›¤›n› hissedeceksiniz. Vücudunuzun baflka yerlerini

sakin tutarak ve bu flekilde befle kadar sayd›ktan sonra, içinizden de rahat-

la diyerek ayaklar›n›z› normal haline getiriyorsunuz.  Kaslar› gerdirme

hareketleri burada bitmifl bulunuyor ancak oturdu¤unuz yerden k›p›r-
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damadan dinlemenize devam ediniz. 

fiimdi dikkatinizi tekrar ilk bafllad›¤›n›z organa çeviriniz. Düflünceniz-

le önce el ve kollar›n›za giderek, oradaki s›cakl›¤›, huzuru ve rahatl›¤› his-

sediniz…………………. Ayn› flekilde dikkatinizi  omuzlar›n›za çeviriniz

ve oradaki huzuru ve sükuneti hissedin ………… …… fiimdi  boy-

nunuza gidin düflüncelerinizle……oradaki s›cakl›¤› ve rahat› hissedin.

……………….fiimdi  bafl ve yüzünüzü ve oradaki rahatl›¤› ve yumuflak-

l›¤› hissedin………………Ayn› flekilde dikkatinizi flimdi de gö¤üs böl-

genize çevirin ….oradaki rahat› farkedin………..Gö¤sünüzün alt›na do¤-

ru inerek karn›n›z› hissedin…oradaki huzuru, rahatl›¤› ve s›cakl›¤› his-

sedin….Yavafl yavafl nefes al›p vermeye devam edin. Yavaflça nefes

al›n……ve yine yavaflça geri verin……ve son olarak  ayak ve bacak-

lar›n›z›n ne kadar rahatlad›¤›n› hissedin……Vücudunuz sakin sakin

duruyor ve siz yavafl yavafl nefes al›p vermeye devam ediyorsunuz…..Her

nefes veriflte vücudunuzdaki gerginli¤in vücuttan at›l›p gitti¤ini his-

sedin….Bütün vücudunuz flu an sakin, rahat ve huzurlu bir durum-

da……Vücudunuzun s›cakl›¤›n› hissedin…bu s›cakl›¤› saklay›n….flimdi

ellerinizi karn›n›z›n üzerine, göbe¤inizin alt›na koyunuz. Elleriniz bir

birine de¤mesin ve deminden beri yapt›¤›n›z gibi sakin sakin nefes al›p

verin……yavaflça nefes al›n ve karn›z›n fliflti¤ini elinizin de karn›n›zla

beraber hareket etti¤ini hissedin……..ve tekrar yavaflça geri verin ve el-

leriniz de karn›n›zla beraber insin…..al›n……verin. fiimdi üçe kadar

sayacaks›n›z ve üç dedi¤inizde gözlerinizi açacaks›n›z ancak yine yeriniz-

den k›pramayacaks›n›z. Nefes al›p vermeye devam edin

…………Bir…………..iki, flu an o koltukta oturdu¤unuzu hissedin ve

….üç gözlerinizi yavaflça aç›n ancak oturdu¤unuz yerden sakin sakin nefes

al›p vermeye devan edin…………………………….flimdi sanki sabah

uykudan uyanm›fl gibi esneyip, flöyle bir gerilebilirsiniz…..Rahatlama

hareketleri burada bitmifltir. 

Bu hareketi iyi bir flekilde ö¤renebilmek için günde bir kaç kez tekrar-

laman›z› öneririz. Bunu iyi bir flekilde ö¤rendikten sonra onu, her ken-

dinizi s›k›nt›l›, huzursuz, gergin ve korkulu hissetti¤iniz durumlarda kul-

lanabilirsiniz. Böylece sizin olaylar üzerindeki olumlu etkiniz çok önemli

oranlarda artacakt›r ve kendinize olan güveniniz tazelenecektir.

Asl›nda bir uzman taraf›ndan ö¤retilen ve bir teyp kasetine çekilerek
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düzenli olarak dinlenilmesi gereken bu  rahatlama hareketlerini güzel bir

flekilde ö¤renebilmeniz için s›k s›k okuyup ve tekrar yapman›zda büyük

yarar vard›r. Ancak bu flekilde bir süre sonra ka¤›da bakmadan bu uy-

gulamay› yapabilecek hale geleceksiniz. 
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