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NaWa*

* güvencenin merkezi

travma yaþamýþ insanlar için 
bilgilendirme ve alýþtýrma kurslarý

Giriş

Bu bilgileri dinlemenizin amacı, ya kendinizin ya 
ailenizden birinin ya da bir arkadaşınızın acı ve 
endişe verici bir olay yaşamış olması ve böyle bir 
olayın insanın başına gelebileceğine ihtimal bile 
vermeyişiniz ve de böyle bir olayla sizin şahsen 
karşı karşıya kalmanızdır. Ama maalesef bütün 
yer yüzünde beklenilemeyecek düzeyde insanlar, 
inanılamayacak derecede şiddet olaylarıyla 
karşılaşmaktalar. Belki siyasi faaliyetlerde 
bulundunuz ve şiddetle karşılaşabileceğinizi 
bekliyordunuz. Buna rağmen bu konuda geçirmiş 
olduğunuz tecrübelerin üzerinizde ağır bir etki 
yaptığını hissediyorsunuz.

Aşırı derecede ağır şiddete maruz kalan insanlarda 
çeşitli belirtiler ve şikayetler ortaya çıkar. İnsan 
kendini hasta hisseder, belki de normal olmadığını 
sanar, delirdiğinden korkar ve doktorlar bu belirtileri 
hastalık olarak algılarlar. Ama ağır şiddete maruz 
kalan bir kişinin gösterdiği tepki delilik/çılgınlık 
değildir, aksine normal ve anlaşılır bir tepkidir. 
Aslında insanların başka insanlara acı vermemesi 
gerekir, onları yaralamamaları ve korkutmamaları 
lazımdır. Vücutunuz ve ruhunuzun vermiş olduğu 
tepki, normal olmayan ve insanlık dışı olaylara 
bir cevap niteliğindedir. Dahası tepki vermeniz 
iyidir, çünkü bu durum, bedeninizin reaksiyon 
gösterdiğini ve kendi kendine yardımcı olup tedavi 
olmanıza çalıştığını göstermektedir.

Hissettiğiniz bu şikayetlerin çözülmesi konusunda 
çok tecrübeler edinilmiştir. Bu tecrübelere göre 
durumunuz hep aynı kalmaz, yani durumunuzda 
iyileşmeler meydana gelir. Vücut ve ruhunuzun 
iyileşmesi sürecinde ona destek olmalısınız.

Düsseldorf’taki Psikososyal Sığınmacılar Merkezi, 
bu tür şikayetlerin tedavisi konusunda tecrübe 
sahibidir. Bu kurum, ülkelerindeki savaş, takibat, 
sürgün ve diğer insan hakları ihlallerinden dolayı 
Almanya’ya sığınmış kişilere danışmanlık yapmakta 
ve tedavi hizmeti vermektedir.

Kendi durumunuzu daha iyi kavramanız ve 
sizi cesaretlendirmek amacıyla, bizler, bu bu 
enformasyonlarla hem size hem de aile yakınlarınıza 
küçük bir destekte bulunmak istiyoruz.

Bu CD’nin ilk bölümünde, travmanın ne olduğunu, 
bunun hangi şikayetleri beraberinde getirdiğini 
ve bu durumda nasıl davranmak gerektiği 
konularında size bilgiler sunuyoruz. Bunun için 
kafadan bulduğumuz Ayşe ve Mahmut adlı kişiler, 
kendi hikayelerini anlatarak bize rehberlik yapacak 
ve biz de böylelikle bu konudaki kavramları 
daha iyi anlamış olacağız. İkinci bölümde ise, 
kendi sentom/belirtileriniz konusunda nasıl 
davranacağınıza destek olmak amacıyla iki tane 
ekzersiz duyacaksınız.

Travma nedir?

Ani ve daha önceden tahmin edilemeyen olaylar 
ve yaşadıklarımız hayatımızının akışını büyük 
bir ölçüde değiştirebilirler. Bu tür olaylar, bizi 
yolumuzdan saptırabilir, korku verebilir ve 
travmalaştırabilir. Elbette ki insanların çoğu, zor ve 
tehlikeli koşullar altında yaşamıştır, buna rağmen 
hepsi bu koşullardan dolayı travmalı olmamıştır. 
Bundan dolayı da, öncelikle travmanın ne olduğunu 
tarif etmemiz lazım.

Ben şimdi size, evine baskın düzenlenmiş, 
nezarette tutulmuş ve işkenceye maruz kalmış 
Ayşe ve Mahmut’un hikayelerininden bahsedeyim. 
Onlar yaşadıklarını şöyle anlatıyorlar:

Ayşe ve Mahmut anlatıyorlar

Ayşe: “Benim adım Ayşe. Çocuklarımı yataklarına 
yatırmıştım. Kendi halimde düşüncelere dalmış 
bir vaziyette ev işiyle uğraşıyordum. Aniden 
dışarda bir jipin sesini duydum, kapının önünde 
durdurdular jipi. Yüksek sesle bağırarak kapıya 
vurmaya başladılar. Korku içime yayıldı, kendimde 
değilmişim gibi kapıyı açtım, içeriye daldılar, 
üstüme bağırdılar. Kocan olacak alçak nerde? 
Terbiyeli bir kadın kocasının nerede olduğunu 
bilir, dediler. Beni alıp götürdüler. İçerde çok kötü 
muamelelerle karşılaştım. Şok içindeydim, kendimi 
tamamen bırakmıştım. Ölmekten korkuyordum. 
Ama bir şekilde ölmedim işte.”

Mahmut: „Benim adım Mahmut. Ben siyasetle 
uğraşıyordum, çünkü halkım için, çocuklarımın 
geleceği için mücadele vermek istiyordum. 
İşkencelere dayanarak kimseyi ihbar etmedim. 
Akrabaların yardımıyla ailemi kurtarak Almanya’ya 
getirttim. Ama çoğu sefer doğru yolu seçip 
seçmediğim konusunda şüphelerim var. Eşim Ayşe 
hasta, bana saygı göstermeğe çalışıyor, çünkü 
psikolojik durumum iyi değil. Çocuklarımız için 
doğru dürüst anne ve baba olamıyoruz. Bu gurbete 
bizim onların yardımına ihtiyacı oluyor“
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İnsan aklından geçiremeyeceği bir olay yaşarsa, 
kendisinin öldürülebileceğini veya çok sevdiği 
bir kişinin ani ölümü durumuyla karşılaşırsa, 
yaşamını tehdit eden bir hadise olursa ve bu 
hadiseye hakim olamazsa ve o insan kendini eli 
kolu bağlı hissederse, yani imkansızlıkçaresizlik, 
aşırı dercede korku ve yıldırma duyguları ortaya 
çıkarsa, o zaman bir travma söz konusudur.

Travmanın iki çeşiti var. Birnci grubta travmaya 
sebep olan olaylar daha çok tesadüfen gerçekleşen 
trafik kazaları, uçak düşme, yangın felaketi, tabiat 
afetleri olarak kabul edilirken, ikinci grupta ise 
daha uzun süreli devam eden ve insanlar tarafından 
sebebiyet verilmiş travmalardır ki bunlar örneğin 
işkence, savaş sırasında yaşanan olaylar ve cinsel 
tacizdir.
İnsanlar tarafından sebebiyet verilmiş şiddet 
travmaları, örneğin tesadüfen gerçekleşen tabiat 
felaketlerinden dolayı ortaya çıkan travmalara 
nazaran daha zor bir şekilde hazmedilmektedir.

Her insan değişik tepki veriyor.

Verdiğimiz örnekte Ayşe ve Mahmut hayatlarını 
tehdit eden ve insan eliyle gerçekleşen şiddetin 
kurbanı oldular. Travma geçiren bir insan genellikle 
hem bedeninde hem de ruhunda bir kırılmışlık hissi 
taşır. Buna rağmen bu ağır tecrübeler, her insanın 
psikolojik olarak hastalanmasına sebep olmak 
zorunda değildir. İnsanların farklı ve bireysel olması 
ve yaşadıkları olayları değişik olarak algıladıklarını 
belirtmek gerekiriyor.

Örneğimizdeki Ayşe’nin travmaya biçeceği önem 
Mahmut’a göre daha zordur.

Ayşe: “Hep allaha dua ettim, Allahım, bir günah 
işlemedim, eşime, çocuklarıma ve yakınlarıma 
karşı iyi davranmaya çalıştım. Allahım, başıma 
gelen bu çirkinliğe/vahşiliğe neden engel olmadın? 
Buna anlıyamıyorum.”

Mahmut: “16. yaşımdan beri kendi kendime 
yemin ettim ve dedimki, seni hiçbir zaman alt 
edemiyecekler. Mücadale edeceğim, bana işkence 
etseler de beni sarsamayacaklar. Bedenime 
istedikleri şeyleri yapabilirler, ama düşüncelerime, 
inancıma hiç birşey yapamayacaksınız, çünkü 
ruhum hep bana aittir.”

Sosyal çevreden gelen yardım iyileşmeye
yardınmcı olur.

Travmanın sonuçları her birey için farklıdır. Akraba 

ve arkadaşların vereceği sosyal destek ve yaşam 
koşulları bu konuda önemli bir rol oynar. Ayşe’nin 
tecavüze maruz kalmasından sonra kendisini „kirli“ 
hissetmesi veya konuşma cesareti gösteripte başına 
gelenleri anlatığında kendisine saygılı davranılması 
soysal etkenlere bağlıdır. Mahmut’un konumunda, 
kendisinin o kadar acılara dayanmasından dolayı 
partisinin gelişmesinden gurur duyması veya tüm 
yaptıklarının boşu boşuna vermiş olduğu çabalar 
olarak algılaması bir rol oynar. Ve tabiiki Mahmut ve 
Ayşe’nin hayatlarını bunca tehdit eden olaylardan 
sonra, acaba günün birinde kendilerinin güvenlikte 
bir hayat sürdürecebilecekleri hissi de bu konuda 
önemli bir rol oynar. Travmadan sonra koruma 
ve güvenlik konuları kurbanlar için çok önem arz 
eder.

Toparlayacak olursak

Travmalar, akla gelemeyecek ve hayatı tehdit 
eden olaylar olup, bir sefere mahsus ortaya çıkan, 
tesaadüfi travmalar veya insan eliyle gerçekleşen 
keyfi şiddet sonucu ortaya çıkan travmalardır.
Anilikleri/Beklenilmemezlikleri, ağırlıkları ve kontrol 
edilebilirlikleri, travma kurbanında posttravmatik 
psikolojik rahatsızlıkların gelişmesinde rol 
oynarlar.
Ha keza travmadan sonraki çevrenin konumu 
ve ilgili kişinin sosyal ve duygusal destek alıp 
almaması da bir rol oynar.

Travmadan sonra nasıl tepki veriyoruz? 
Travma tepkileri neden doğal tepkilerdir?

Travmadan sonra hemen hemen bütün insanlar, 
belirli duygu ve düşünceler gösterirler ve vücutta 
reaksiyonlar oluşur. Ayşe ve Mahmut anlatıyorlar:

Ayşe: „Yaşadığım olaylar, ben istemezsem bile, film 
kareleri gibi sürekli gözümün önüne geliyor. Bazen, 
kendi kendime, ben deli olmuşum, diyorum. Aslında 
tamamen unutmak istiyorum, ama yapamıyorum. 
Uykudayken bile dinlenemiyorum. Artık iyi bir anne 
olamıyorum, çocuklarıma bağırıyorum, onlara 
yemek pişiremiyorum, yani çok sinirli olmuşum, 
çabuk irkliyorum. Eşim aniden yanıma gelirse bile 
irkiyorum. Çoğu zaman başım ağrıdığından dolayı 
yatağa uzanıyorum, kimseyle konuşmak bile 
istemiyorum. Ben eski ben değilim artık, gerçekte 
yaşamıyorum, bir rüyadayım ve hiç kimsenin bana 
yardım edemiyeceği hissine kapılıyorum.“

Mahmut: „Eşimin bağırmalarını duydum. Bazen 
acıyorum kendisine, bazen nefret ediyorum 
ondan, bazen kendimi suçlu hissediyorum. Ama 
hissetiklerimi onunla paylaşamıyorum. Onu 
yaralamak istemiyorum, onu yaralamaktan 

Türkisch / Turkish
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korkuyorum. Çocuklarım bana karşı saygı 
göstermiyorlar artık, nasıl saygı göstersinler ki? 
Onlara bir şey veremiyorum. Yaşadıklarım hep 
beynimin içinde dönüp dolaşıp güzümün önüne 
geliyor. Bu yetmezmiş gibi, buradaki endişelerimde 
üstüne geliyor. Kafam patlayacak gibi oluyor. Böyle 
olunca çocuklara bağırıp, bazende elimi kaldırıp 
vuruyorum, sonrada yaptığımdan pişman oluyor, 
üzülüyorum. Herşeyi unutmak için akşamleyin 
televizyonun karşısında oturunca içki içiyorum.”

Ayşe ve Mahmut, başağrısı, keyifsizlik ve üzüntü, 
değişmiş özduygu, güvensizlik, kirlenmiş ve suçlu 
olma duygusu, ümitsizlik, sinirlilik, yönünü tayin 
etme zorlukları türünde çeşitli belirtileri tarif 
etmekteler.
Ayşe, her ne kadar engellemek ve başka tarafa 
itmek istese de sık sık istemeyerek seslerin, 
resimlerin ve başkaca duyumların ve de travma 
düşüncelerinin beynine geldiğini belirtmektdedir. 
Belki bu durum siz de mevcüttur. Böyle bir şey 
kafayı karıştırabilir ve şok edebilir. Belki de kendi 
kendinize, acaba duygu ve düşüncelerimi bir 
daha kontrol edip onları yönlendirebilecekmiyim 
diye de sormuşsunuzdur. Belki de delirmekten/
çıldırmaktan korkuyorsunuz.
Ama bu tür tepkiler tamamen normal olup hayati 
tehlike arz eden bir olaya tepkilerdir, ve bunlar 
„normal olmayan“ bir durumdan doğan travmadır.

Hayati tehlike arz eden bir durumla karşı karşıya 
kalırsak ne oluyor?

Düşünün kü, ormanda geziyorsunuz, 
aniden önünüzde size doğru gelen bir yılan 
farkediyorsunuz. Hemen alarma geçiyorsunuz, 
vücudunuz içgüdüsel olarak tepki gösteriyor. 
Adaleleriniz geriniyor, dikkatli ve tamamen 
ayıksınız. Kaçmayı düşünüyorsunuz, ya da bir sopa 
alıp saldırmak istiyorsunuz veyahut kımıldamadan 
yılanın önünüzden geçmesini bekliyorsunuz. 
Yani kaçmaya veya savaşmaya hazırsınız veya 
görünmemek için donmuş gibi yapıyorsunuz. 
Vücutunuzun nasıl ısındığını, kalbinizin nasıl hızlı 
çaldığını hissediyorsunuz, çünkü vücütunuzdaki 
bir salgı bezi tehlike anında otomatikman 
adrenalin üreterek sizi ve vücutunuzu savaşmaya 
hazır hale getirir. Vücutun bu mekanizması, hem 
insanlarda hem de hayvanlarda var olup onların 
hayatta kalmalarını sağlamaya yarayan bir korucu 
sistemdir.

İnsan örneğin bir şiddet kurbanı olduğunda o zaman 
bu korucu sistem devreye girer, vücut şavaşmak 
veya kaçmak için seferber olur, ama insan şiddetin 
pençesinde olduğundan dolayı savaşma imkanı 
olmadığı gibi kendi kendini de koruyamaz. Vücutta 
bir gerilme mevcüttur, hayat tehditi ortadadır, ama 
buna karşı yapılacak bir şey yoktur. Sanki başlamış 

bir hareketi durdurmaktır, yani hayatı tehdit eden 
bir durumdan kaçma çabası veya buna karşı verilen 
savaş başarısızlıkla sonuçlanır.

Biz insanlar, sonuna kadar götürmediğimiz yani 
sonuçlandırmadığımız şeyleri, tekrar tekrar ele alıp 
onları bitirmek isteriz. Sonuçlandırmadığımız işler 
hep kafamıza takılırlar. Bir dizi filmi izliyorsanız ve 
bir sonraki bölümü beklerken ya masayı silerken 
ve telefonun çalması durumlarını düşünün bir 
kere. Telefon görüşmesi esnasında bile masanın 
temizlenmesi ve işiniz bitinceye kadar içinizde 
rahatsız edici bir duygu sarar sizi. Bunlar, önemsiz 
ve günlük şeylerdir ve hem belleğimiz hem de 
vücutumuz bunlara karşı tepki verir. Hayati tehlike 
arz eden durumlar söz konusu olunca tepkiler de o 
derece büyük olurlar. Sürekli o olayı, o olayla ilgili 
resimlerin karelerini bir bir hatırlarız.

Yani, travma belirtileri, insan sisteminin gayet doğal 
bir parçası oldukları için ortaya çıkarlar. Bu insan 
sistemi, aniden meydana gelen, beklenilmeyen 
travmatik hayat tecrübelerini üstesinden gelmek 
için çabalamaktadır. 

Genellikle görülen tepkiler, yani tipik travma 
belirtikleri nedir?

Üç çeşit tipik travma belirtisisi vardır;
1. travmayı tekrarlatan ve ağır sıkıntı yaratan 

anılar,
2. uyuşturma ve sakınma tepkileri ve
3. yüksek gerilimli tepkiler. 

Aşağıda söz konusu bu üç travma çeşitleri daha 
yakından tanıtılacaktır.

Travmayı tekrarlatan ve ağır sıkıntı yaratan 
anılar

Tanıtacağımız birinci tipik belirti, travmayı 
tekrarlatan ve kişide ağır derecede sıkıntı yaratan 
anılardır.

Ayşe, travmaya sebep veren olayların bir film 
karesi gibi gelip geçtiğini, yani kendini tekrarlayan 
ve sıkıntı veren anıları anlatmaktadır. Bunlar bazen 
sadece vücutun değişik yerlerindeki gerilimler 
veya ağrılar, koku, sesler ve bedende hissedilen 
duygulardan oluşan parça parça anılardır.

Belki bu durumu siz de tanıyorsunuz. Olayları 
tekrardan yaşama ürkütebilir, sinirlendirebilir, 
ümitsiz kılabilir veya üzüntü verebilir. Belki 
de bu travmadan dolayı kendinizi yaralanmış 
hissediyorsunuz. Belki de suçluluk duygusuna 
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kapılıyorsunuz, eğer başka davranmış 
olsaydım herşeyi engelleyebilirdim diye belki 
düşünüyorsunuzdur.

Olayları tekrardan yaşama sizi „Flashback“ denilen 
bir şekilde sizi alt etmektedir. Flashback, güçlü bir 
duygulanmayı beraberinde getiren bir travmanın 
aniden ve çok canlı bir şekliyle yaşanan olayların 
yeniden yaşanması anlamına gelmektedir. Böyle 
bir durum Mahmut’ta da arada bir görüldüğü gibi 
en yakın çevrenizinden çözülmenize yol açar.

Mahmut: „Aniden yüzler gözümün önüne geliyor, 
sanki herşey bir daha oluyor hissine kapılıyorum, 
ellim ayağım tutmuyor. Sonra kendimi tamamen 
kaybediyorum, burada değilim. Kendime 
geldiğimde saate baktığımda, farkediyorumki 
bayağı bir uzun süreyle kendimde değilmişim.”

Flashback’ler genelde birkaç saniye ile birkaç 
dakika süreyle meydana geldikleri gibi nadir 
durumlarda saatlerce devam edebilirler. Öyle 
olabilir ki, siz flashback’lar esnasında ne 
yaşadığınızı hatırlamayabilirsiniz de.

Ne yazık ki uykudayken bile sürekli gelip giden 
kabuslardan rahatsız olabiliriz. Ayşe şöyle 
anlatıyor:

Ayşe: “Bazen kabus göreceğim diye korktuğum 
için uyumak bile istemiyorum. Çünkü rüyalarımda 
o başıma gelen çirkin olayları bir daha yaşıyorum, 
hem de gerçeğinden daha kötü olarak, tamamen 
çaresizdim. Uyandıktan sonra bile sadece rüya 
gördüğümün farkına varmak için uzun zamana 
ihtiyaç duyuyorum. Mahmut daha sonraları bana, 
uykuda bağırdığımı ve sağıma soluma vurduğumu 
bana anlatmıştı.”

Eğer kendinizde tekrardan yaşama, flashback’ler 
veya kabus gibi durumları tespit ettiyseniz bunlar 
„deli olacağınıza“ dair işaretler olmadığı gibi, 
tam aksine daha hazmetmediğiniz çok ağır ve 
yoğun tecrübelerle karşı karşıya kaldığınınızın 
belirtileridir.
Travmalaşmış yaşananlar, hazmedilmemiş ve 
düzensiz bir şekilde belleğe işlenirler. Bunlar maziye 
ait olan yaşanmışlıkların anılardan farklıdırlar. 
Aynı zamanda yaşanan durumla ilgili anılar çoğu 
kez parça parçadır, daha doğrusu bunları sadece 
kısmen hatırlamayabilirsiniz ya da bu olayların 
hangi sırayla başınıza geldiğinden tam olarak 
emin olamazsınız. Bu durumda hafızanız daha çok 
karışık ve yüklüdür.
„flashback“ travmayı hatırladığınız anlamına gelip, 
bu durumda resimler, sesler, kokular ve başka duyu 
organlarının algılamaları öyle ortaya çıkar ki sanki 
siz şimdiki zamanda travmalı durumu yeniden 
yaşarsınız. Bu çok ağır bir yük olduğu için bu 

durumları hatırlamaktan sakınmaya çalışırsınız.
Ayşe kendi „Travma Belleği’ni“ anlayabilmesine 
yardımcı olacak bir resmi tarif ediyor:

„Travma Belleği“

„Psikoloğum bana bunu şöyle izah etti: normalde 
kişisel olayları hatırlarsam, örneğin, düğün 
törenimizi veya çocuklarımın doğumlarını aklıma 
getirirsem onların nasıl olduğunu, kendimi o zaman 
nasıl hissettiğimi çok iyi anımsayabiliyorum. Tabii 
ki bu duygular o zamanki kadar güçlü değiller. 
O zamanki ses ve müziği duyamıyorum. Bunun 
nedeni o günlere ait yaşamış olduğum şeyler 
belleğime süzülmüş bir şekilde kayıt edilmiştir, 
bunlar diğer kişisel yaşadığım olaylarla belli bir 
düzene girmiş durumdalar. Yani nasıl ki insan 
bir olayın resmini/fotoğrafını çeker ve bir albüme 
sırasına göre yapıştırır. Ama gözaltında veya ev 
baskını sırasında yaşanan olaylar o kadar kötüdür, 
o kadar beklenilmez ve tehdit edicidir ki o kadar 
rahatlıkla ve çabuklukla bunları insan belleğine 
yerleştiremez. Yani o olay konusundaki resimler 
albümde sağa sola dağılmaktalar. Bazen yere 
düşerler, bazen bakmak istememenize rağmen 
orada dururlar ve bazende insan birini ararsa 
karmakarışık bir vaziyette olurlar. Resimlerin 
sırası tam belli değildir. Tekrar bir düzene koymak 
istersen tek tek resimleri bir daha gözden geçirmek 
gerekir, onları ayırdıktan sonra belli bir düzen 
içinde albüme yapıştırmak lazımdır.”

Resimlere psikoloğunuz eşiliğinde bakmanız 
zamanla olayları daha az anımsamanıza kesinlikle 
neden olacaktır. Tıpkı güneş altında bir resme 
bakarken zamanla renklerin solmasını gibi bir 
durum yaşıyorsunuz.

Flashback’lere daha iyi hakim olabilmeniz için size 
daha somut ipuçları vereceğiz:

Flash-back’ler için ipucu

Ellerize dokunup onları ovun. Ayaklarınızın yere 
nasıl değdiğini hissedin, en iyisi ayakkabılarızı 
çıkarıp bulunduğunuz odada bir kaç adım yürüyün. 
Bulunduğunuz konumu değiştirip, şimdiki zamanda 
bulunduğunuzu ve bedeninizi hareket ettirmeye 
ve kontrol etmeye hakim olduğunuzu bilincinize 
çağırın.

Geçmişin etki ve resimlerinden çıkıp şimdiki 
zamana gelmek için bütün duyularınızı kullanın:
Sevdiğiniz kokuları ve çiçekleri koklayın.
Bulunduğunuz odadaki eşyalara bakıp onlara 
dokunun ve hissedin onları.
Örneğin ellerinizi birbirine değdirerek kendi 
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bedeninize dokunun. Belki de açık bir pencere 
önünde derin bir nefes alın.
Yeyip ve için.

Tipik travma belirtileri: Sakınma tepkileri

Tipik bir travma belirtisi de sakınma tepkisiydi.
Ayşe’nin kabus görmekten korktuğu için uyumak 
istememesi anlaşılır bir durumdur. Yine aynı 
şekilde Mahmut’un da televizyon haberlerini 
izlerken kendi yaşamış olduğu savaş anılarının 
yeniden canlanmasından endişe etmesi de olağan 
bir şeydir.
Her ikisi de, acı çekmiş oldukları olayların belli 
durumlarda anılmasının yükü altındadırlar.

Mahmut: “Üniformalı Devlet Güvenlik Güçleri 
beni o kadar korkuttular ki şimdi polisle olan 
her türlü kontağı kesmek istiyorum. Yabancılar 
Polisi/Dairesi’nde kağıtları uzattırmak zorunda 
olduğumuzda, ben kendim evde kalıyorum, o tür 
işler için büyük kızımı oraya gönderiyorum. Hatta 
alışverişe bile gitmekten sakınıyorum kendimi.”

Ayşe: “Çok üzgünüm ama, o olaylardan 
sonra kocamın bana yaklaşmasına tahammül 
edemiyorum. Bu konuda onunla konuşamıyorum, 
nasıl davranacağını, nasıl bir tepki göstereceğini 
bilmiyorum. Yanıma yaklaşırsa o zaman yaşadığım 
herşeyin tekrarlanacağından korkuyorum. 
Genellikle beni rahat bırakıyor, zaten kendisi de 
başımın ne kadar çok ağrıdığını görüyor, bazen 
benim karım zaten yok diye küfür de ediyor.”

Travmayı kısmen de olsa tekrardan yaşama 
korkusu insanlar üzerinde çok baskı yapmaktadır. 
Bundan dolayı çoğu kez insanlar, kendilerine 
travmayı hatırlatacak ne varsa, örneğin yerler, 
kişiler, belli renkler, elbiseler, televizyon 
proğramlardan sakınarak bu korkuyu kontrol 
etmeyi denerler ya da travma ile ilgili düşünce 
ve hatıraları bütün güçleriyle başlarından savmak 
yani sakınmak isterler. Sakınma, bireyin tehlikeli 
bulduğu bir şeyden ya da onu ürküten duygu ve 
düşüncelerinden kendini koruması yolu olup tıpkı 
insanın yanan sobadan parmağını kaçırması gibi 
doğaldır.

Mahmut: “Psikoloğum bir sefer bende bir deney 
yaptı. Karşımdaki masanın üzerinde duran vazonun 
içindeki sarı ve kırmızı çiçekleri düşümememi 
söyledi bana. Herşeyi düşünebilirsin, ama 
vazoda bulunan sarı ve kırmızı çiçekleri kesinlikle 
düşünmeyeceksin, dedi....Biliyor musunuz ne 
oldu?Bir süre sonra kendi kendime güldüm, çünkü 
sadece ve sadece vazodaki sarı ve kırmızı güllerdin 
dışında başka birşey düşünemiyordum... İsterseniz 
siz de bir deneyin.“

Travmayla bağlantılı olan sesleri, renkleri, 
resimleri zorla bastırmamak ve sakınmamak daha 
kolaydır, onları önünüzden geçip giden bir tren gibi 
hissetmek gerekir.
Ayrıca sadece sakınmak ve korktuğunuz 
bir tehlikenin ortaya çıkmaması isterseniz, 
durumunuzda bir iyileşme sağlayamazsınız.

Tipik travma belirtileri: Fazla gerilim 

Fazla gerilim, yaşanmış bir travmadan sonra çokça 
ortaya çıkan bir belirtidir. Ayşe ve Mahmut, her 
ikisi de aşırı derecede sinirli olup, huzursuzlar. 
İçlerindeki huzursuzlukları şöyle tarif ediyorlar:

Ayşe: „Kapı zili hep çalındığında çok irkilir 
oluyorum, korkudan sarsılıyorum. Çocuklarımla 
sakin bir şekilde konuşmak istesem bile ama öyle 
olurolmaz küçük şeylerden dolayı hırçınlaşıp 
bağırıp çağırıyorum. Öyle huzursuzum ki hiç iyi 
şeyler olacak beklentisinde değilim, insanlara ve 
hayata dair güvenim yok.“

Mahmut: „İçimde tarif edilemez bir hareketlenme, 
gidipgelme, hissediyorum. Beni rahat bırakmıyor 
bu durum. Bir kaç dakkikalığına bile olsa bir 
sandalyede rahat oturamıyorum. Yerimden kalkıp 
gidip gelmeye başlıyorum. Gazete okumak istersem 
konsantre olamıyorum, ya da biri bizi ziyarete 
gelirse konuşulan şeyleri takip edemiyorum artık. 
Çocuklarımdan birini uzun süreli gözlerken ya da ve 
onun ismini hatırmamadığımda çok üzülüyorum.”

Bu sürekli huzursuzluk, hissettiğiniz bedensel 
gerilim, yaşadığınız travmayla yakından ilgilidir, 
dahası bu durum bedeninizin gösterdiği bir 
savunma tepkisidir. Travma vücut tarafından hayatı 
tehdit eden bir durum olarak algılandığından, 
vücutumuz adrenalin olarakta bilinen sinir 
hormonları üretmek suretiyle tehlikeye karşı tepki 
gösterir. Bu hormonlar, tehlike esnasında bizi ve 
vücutumuzu savaş veya kaçış için hareket etmeye 
hazır ve uyarıcı yaparlar. Ortalıkta tehlike arz eden 
bir durum söz konusu olduğu sürece vücutun bu 
otomatikman gösterdiği tepki olumludur. Ama 
travma daha hazmedilmediğinden dolayı yaşatma/
savunma sisteminiz, vücuttaki tehlikeli durumunun 
geçmiş olduğuna dikkat etmeksizin, sanki ortada 
hala tehlikeli bir durum varmış gibi hareket etmeye 
devam etmektedir.

Yüksek gerilimli tepkiler şunlardır: kızgın ve 
hırçınlık halleri, konsantre ve anımsama zorlukları, 
pürdikkat kesilme, güvensizlik, abartılmış 
endişelenme hali, uyuma güçlükleri, abartılmış 
ürkmeler.
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Travmatik olayları size hatırlatan uyarıcılarla, 
insanlarla veya durumlarla karşı karşıya gelmeniz 
halinde özellikle çok gerilim/heyacan hissedersiniz. 
Bu bazen bir renk veya bir ses olabilir, kendi 
kendinizi izlemek suretiyle sizi heyacanlandıran 
veya geren durumları tespit edebilirsiniz. Eğer bu 
„uyarıcıları“ tanırsanız, yani beyninize „tehlikeli bir 
durum var“ ve bundan dolayı da sizi uyaran ve 
hormon salgılanmasına neden olan durumları fark 
ederseniz, siz kendinize „tehlike geçti/yoktur“ diye 
uyarıda bulunabilirsiniz.

Bu CD üzerindeki rahatlama/dinlenme eksersizleri, 
kendi kendinizi nasıl sakinleştirebilme ve geriliminizi 
nasıl giderebilirme konularında size yardımcı 
olacaklardır. Buna ek olarak kendi kendinize nasıl 
destek olabileceğiniz konusunda da başkaca 
imkanlar vardır. Bunlar için birkaç örneği şimdi 
size açıklayacağız. 

Travmadan nasıl kurtulabilirim? İpucu ve 
kendi kendini destekleme imkanları

Kendi kendini destekleme imlanları kişiden kişiye 
göre değiştiği gibi farklı kültürlere de bağlıdır. 
Ama yine de bu konuda çok insana yardımcı olan 
tecrübeler mevcuttur. Travmalaşmış tüm insanlara 
sakin ve güvenli bir ortam duygusu yardımcı 
olduğu gibi, onların kendi kendilerini sakinleştirme 
yeteneklerini de geliştirir. Ayşe ve Mahmut kendi 
konumlarında bize birkaç ipucu veriyorlar:

Mahmut: „Konuşmak yardım eder: Travmayı 
hazmetmek demek, yaşanmış olanları ifade 
etmektir, bundan dolayı sizi sıkan ne varsa onun 
hakkında konuşun, sizi endişelendiren ne varsa, 
yani rüyalarınız, duygu ve düşünceleriniz hakkında 
konuşun. Bu ister terapide olsun isterse de güven 
duyduğunuz bir insanla olabilir. Yeterki siz bu 
konuda konuşun.“

Ayşe: „Normal olma durumu yardım eder: Günlük 
hayatınızda küçük çapta da olsa sevineceğiniz 
durumlar yaratın. Her gün sizin hoşunuza giden 
küçük şeyler yapmaya kendinizi alıştırın, bu kısa 
mesafeli bir gezinme/yürüyüş olabilir, hoşunuza 
giden bir ezgiyi dinlemek, şiir okumak gibi şeyler 
olabilir. Hoşunuza giderek yaptıklarınızı kendinize 
alışkanlık yapın.”

Mahmut: “İlişki yardım eder: Başka insanlarla 
ilişkide bulunma, onlarla konuşma, onlarla gülme 
ve ağlama size destek olur.”

Ayşe: “Yaratıcılık yardım eder: İster şarkı söylemek 

olsun, ister ekmek pişirmek, yemek yapmak, 
çocuklarla oynamak, elişleri yapmak, birşey imal 
etmek, dillendirmek, hareket etmek, bunların 
hepsi size destek olur.”

Ne siz ne de biz, yaşanmış olan şeyi sanki 
yaşanmamış kılamayız, ama hayattan tekrardan 
pay alabilmek için siz kendi kendinize bu yollar 
sayesinde yardımcı olabilirsiniz.

------------------------------------------------------

İç resimlerin etkisi

Belki de aşağıdaki belirtilerden birinden siz de 
şikayetçisinizdir:
Huzursuzluk ve sinirlilikden dolayı bedende oluşan 
gerilim, pürdikkatli olma hali, titreme, ürkme hali, 
hırçınlık ve uyuma güçlükleri.
Ya da sürekli bir şekilde bedeniniz alarm halinde, 
konsantre olamıyorsunuz, kendinizi bitkin 
hissediyorsunuz ve duygu hissedemez bir halde 
hissediyorsunuz.
Belki de kendinizi kontrol altında tutamama hali 
yaşıyor ve dünyadaki olayları ve geleceği olumsuz 
değerlendiriyorsunuz.

Gerilim giderici, yani sakinleştirmeye yönelik sanal 
ekzersizler sayesinde vücuta özel hareketleri aktif 
olarak kontrol etmeyi öğreneceksiniz.
Ekzersizlerden dolayı vücuttaki gerginlik halinde 
bir azalma sağlanıp, böylelikle bedensel gerginlik 
hallerinde bir düşüş elde edilir.
Bu durumda stres ve ağrılar azaltılır. Siz de 
beden olarak kendinizi daha rahat hissedip 
daha iyi uyursunuz ve de kendinizi daha iyi 
konsantre edebilirsiniz. Korkunuzda da bir azalma 
görülecektir.
Düzenli olarak yapılan ekzersizler sayesinde 
vücutunuzun algılamasında iyileşme olacağı gibi 
yanlış ve hatalı davranışlarda düzelme sağlanır 
veya bu hatalar artık önlenir. Ağrılar azalır.
Sonuç itibarıyla bu ekzersizler, gerginliğinizi 
gidermeye, huzur ve güvenli bir ortamı bulma 
konusnda size yardımcı olacaktır. Olumlu ve güzel 
duyguları bilinçli olarak yaratmayı öğreneceksiniz.

Kendi içinizdeki resimlerle çalışmanın nasıl olduğu 
konusunda kendi kendinize sorular soruyorsanız, o 
zaman düşünün ki bir limonu ısırıyorsunuz.
Böyle bir düşünceyle vücuttunuzda neler olduğunu 
izleyin.
Belki de şimdi yüzünüzü ekşitiyorsunuz/
büzüyorsunuz, gözlerinizi kapatıyorsunuz, belki 
de gerçekten ağzınızda sanki bir ekşimsi bir tat 
var diye bir hisle karşı karşıyasınız ve ağzınızın 
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