
 

 
 

 

 

Kaygılarımız ile Mücadele Etmenin Yolu 

 

Değerli Okurlarımız,  

Mezun arkadaşlarımızdan Uzman Psikolojik Danışman Zeynep Sar’ın sizler için kaleme 

aldığı COVID-19 hakkındaki yazısını paylaşmaktan mutluluk duymaktayız.* Kaygı ile 

mücadele etmenin yollarını ve öneriler derlemesini bulabileceğiniz bu yazının sizlere faydalı 

olmasını temenni etmekteyiz.  Unutmayın ATAS olarak bu süreçte yanınızdayız. Sağlıklı 

günler dileriz. 

ATAS Yönetimi    

www.atas.org.uk 

 

KAYGILARIMIZ İLE MÜCADELE ETMEK 

Tüm dünyada görülen, küresel bir tehdit olarak kabul edilen COVID-19 virüsü ve akabinde 

belki de etkisinden daha büyük problemler oluşturan, ruh sağlığımızı etkileyen 

kaygılarımızdan ve bu süreçte ortaya çıkan kaygı ve tepkilerden bahsetmek istedim. Bu 

yazıyı sevgili Klinik Psikolog Yeliz Şık Çifçi ve Uzman Psikolojik Danışman Sevde Barış 

Şahbudak hocalarımın konuşmalarından aldığım notlar ve aralarına kattığım yorumlarımla 

hazırladığımı belirtmek isterim. İyi okumalar! 

Beklemediğimiz tramvatik olaylarla karşılaştığımızda beynimizdeki sistemlerde aksamalar 

olur. Tehditle beraber beynimizdeki korku merkezi aşırı uyarılır ve duygu merkezimiz bir 

nevi donakalır. Tehdit anında akla gelen ilk düşünce “kendi canını korumaya çalışmaktır”. Şu 

anda da dışarıda bizim için varoluşsal ve yaşamsal bir tehdit var. Beyinde odaklanılmış 

amacımız ise “hayatta kalmak”. Maslow’un ihtiyaç hiyerarşisini hatırlayalım. Teoriye göre 

insan ihtiyaçları sınırsızdır ve giderilen ihtiyacın ardından başka bir ihtiyaç ortaya çıkar. 

İhtiyaç piramidine bakarsak eğer insanın en temel ihtiyaçlarından başlayıp tüm ihtiyaçlarının 

karşılanması gerekir. Bunlar sırayla fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik, ait olma, değer görme ve 

sevgi görme, en son olarak da kendini gerçekleştirme aşamasıdır. Bu hiyerarşiyi kurarak 

güncel durumda nasıl en son aşamaya, yani kendini gerçekleştirme aşamasına gelebiliriz 

anlamaya çalışalım.  

Fizyolojik ihtiyaçlara baktığımız zaman, bunlar bizim en temel ihtiyaçlarımızdır: yeme içme, 

nefes alma, uyku gibi. Bu ihtiyaç hiyerarşisini güncel hayata uyarlarsak aslında ilk başta 

yapılan makarna ve tuvalet kağıdı stoklamanın temel ihtiyaçların karşılanması için ortaya 

çıkan bir kaygı olduğunu görebiliriz. Eğer bunun gibi temel ihtiyaçlarınızı karşıladığınızı 

düşünüyorsanız birinci basamağı gerçekleştirmiş olursunuz. Tüm dünya olarak evlere 



 

kapandık ve herkesin dilinde evde kal sloganı var. Bu süreçte evden çıkmamak, evden 

çalışmak, sosyal ilişkilere mesafe koymak, hijyene dikkat etmek bunlar insanın güvenli 

hissetme kısmına girer. Bu ve buna benzer size iyi gelen, kendinizi güvenli hissedeceğiniz 

şeyleri düşünün ve yapmaya çalışın. Bu şekilde ikinci aşamayı da gerçekleştirmiş 

olabilirsiniz. İkinci bir söylem olan “sosyal izolasyon”, şu süreçte sosyal mesafe önemli evet 

fakat bu demek değildir ki kimseyle görüşmeyeceğiz. İlişkilerimiz bizim için her zaman 

önemlidir. Bunlar bizleri ayakta tutar ve sinir sistemimizin işlemesine yardımcı olur ve 

uyandırır. Şefkat, merhamet görmek bize kapsandığımızı hissettirir, yani ait olmayı. Bu 

yüzden sevdiklerinizle bol bol konuşun, görüntülü arama yapın. Bu süreçte ilişkileri devam 

ettirmek önemlidir ve iyi hissettirir. Bunu yaptığımızda, bizim için bir yere ait olma 

aşamasını gerçekleştirmeye yardımcı olur. Aynı zamanda bunu gerçekleştirirken başkalarını 

düşünmek ve karşılıklı birbirimizi düşünüyor olmayı da yaparız. Bu da değer görülme ve 

sevgi ihtiyacımızı karşılar. Konuştuğunuz kişilerin sizin için endişelendiğini bilmek ya da 

sizin onlar için endişelendiğinizi görmek, bunun yanında saygı görmek gibi unsurlar değer 

görme kısmını gerçekleştirmemize yardımcı olur. Bu aşamaların hepsini yaptıkça kendini 

gerçekleştirmek ihtiyacı olan son kısım da yapılmış olunur. Böylece kendinizi daha rahat 

hissedebilirsiniz.  

Teknolojinin ileri seviyede olduğu, bilgi erişimine hızlı ve mükemmel bir şekilde 

erişebildiğimiz bir dönemde yaşıyoruz. Fakat şu anda bu virüsün tedavisini bilmiyoruz ve bu 

bizde belirsizlik, çaresizlik, başarısızlık ve aslında bir nevi ego sarsıntısı oluşturuyor. Bu 

kaygıların hepsi çok normaldir. Bu süreçte bu kaygıları ve endişeleri herkes hisseder. Ancak 

bunlar farklı şekillerde ve derecelerde oluşur, bu yüzden önemli olan onunla baş etme 

yöntemidir. Bu açıdan da iç dünyamızla dış gerçekliğin uyumu önemlidir. Kaygılarınızı fark 

edin ve bunlardan dolayı bedendeki duyumsamalarınızı yani bedeninizdeki tepkileri fark 

edin. Bastırmaya çalışmayın, bastırmanız tehlikeye yol açabilir. O kaygıyı, travmayı duyun 

ve bedeninizi hissedin. Bunu ötelediğiniz zaman egzama, kaşınma gibi şeyler ortaya çıkabilir. 

Ne yaşadığımızdan ya da ne olduğundan çok nasıl deneyimlediğimiz önemlidir. Bu yüzden 

birliktelik, birlikte olmak önemlidir. Rahatlamak için birbirinize destek verin, destek isteyin.  

Eskisi gibi odaklanamamak, günü boş geçiriyor hissi yaşamak bu süreçte normaldir. Suçluluk 

duymaya, kendinize bu yüzden baskı uygulamanıza gerek yoktur. Şöyle düşünelim şu anda 

bizim var olan gerçekliğimiz sarsıldı, dış dünyada bir tehdit var ve bu süreci herkes geçiriyor. 

Şu anda belirsizlik çok fazla ve bunları anlamlandırma ve sınırlandırmaya çalışmak önemli 

bir nokta. Sürekli videoları, haberleri takip etmek anlamlandırmadır, neyi nasıl yapacağımızı 

öğreniriz. Anlamlandırmak ve yorumlamak bize iyi gelebilir. Eğer bunu yaptıkça kaygınız 

artıyorsa ilk başta şunu düşünün, korktuğunuz başınıza geldi mi? Gelmediyse sakinleşmeye 

çalışın eğer geldiyse, sizden önce bunu yaşayanlar ne yapmış nasıl yol izlemiş bunları 

araştırın ve uygulamaya çalışın. Bu belirsizliğin ve duygusal dayanaklılığın önüne 

geçebilecek en önemli şeylerden birisi, umut etmektir. Umut, aslında yaşamak için bir 

sebeptir. Şu anda tedavisi yok, ne olacağını bilmiyoruz gibi kaygılı ve endişeli düşünceler 

yerine, salgını kontrol altına almak için çalışan bir sürü insan var, dünyada birçok bilim 

insanları aşısını bulmak için çaba gösteriyor ve uğraşıyor gibi düşüncelerle umudumuzu 

arttırabiliriz. 

Çan eğrisini düşünün, aslında her şeyi bir çan eğrisine yorumlayabiliriz: Bir şeyin sürekli 

artışı, zirve noktasına ulaşması ve ardından yavaşça düşüşü. Nasıl ki virüs ilk çıktığında, 

herkes videolar izliyor, gönderiyor, mesajlar atıyordu, konuşuluyordu fakat şimdi bu durum 

biraz daha stabil hale geldi, duruldu ve yavaşça azalma olacak. Salgın için de bu çan eğrisi 



 

geçerli, önce yavaşça ya da belki hızlıca artacak, zirveye ulaşacak ve ardından düşüşe 

geçecek. 

Sosyal izolasyonda evde bunalmak da diğer tüm kaygılarımız ve endişelerimiz gibi 

normaldir. Önemli olan bunları yavaşlatmaya çalışmaktır. Mesela elinizi sürekli yıkamak mı 

istiyorsunuz ya da çok mu yıkıyorsunuz, öyleyse o anda kalın, elinizi hissedin, yıkarken 

köpüğü, kokuyu hissedin. Bilinçli farkındalığınızı geliştirmeye çalışın. Gelecekle ilgili 

düşünmektense anda kalın, anı yaşamaya çalışın. Bu düşünce ile belki şu şekilde başa 

çıkabilirsiniz, biz eve kapatıldık değil de kendi güvenliğimiz için evde kalmayı tercih ettik. 

Aslında temele, birileri beni kapattı değil de evimin kapısını dışarıya ben kapattım 

düşüncesini koyabiliriz. Akabinde bu kişisel olarak geliştirilebilir, örneğin “evet şimdi 

evdeyim ama bu kendi güvenliğim için. Ben kapımı kapattım bunu nasıl bir avantaj olabilir 

benim için ya da bunu nasıl değerlendirebilirim”. Ben şöyle yorumlamaya çalışıyorum bu 

süreci, muhakkak hepimizin bir süredir yapmak istediği ve vakit bulamadığı için yapamadığı 

şeyler vardır, şu anda vaktimiz bol ve bu dezavantajlı süreci belki de kendimiz için avantaja 

çevirebiliriz. Kendinize alanlar oluşturabilirsiniz belki imkanlarımız kısıtlı olabilir ama 

elimizden geleni yapabiliriz. Evde çalışanlar için eğer odaklanamıyorsanız mesela köşeler 

yapabilirsiniz, masanızı ofis gibi düşünüp orada sadece işle ilgili şeyler yapabilirsiniz, ara 

verdiğinizde o masada kalmayın salona gidin kahvenizi alın arayı başka yerde verin, orada 

yemek yemeyin gibi. Hatta iyi geleceğini düşünüyorsanız işe gider gibi giyinebilirsiniz. 

Akşam sohbet ettiğiniz yerler olsun kahvelerinizi çayınızı alın oraya gidin dışarı çıkar gibi 

oturun, sevdiklerinizi arayın onlarla görüntülü kahve sohbetleri yapın. Sizi rahatlatacak diğer 

bir şey de doğa. O yüzden doğa sesleri, dalga, orman, kuş cıvıltısı gibi sesler açarak 

sakinleşmeye ve dinlemeye, anı yaşamaya çalışabilirsiniz. Bu ve bunun gibi şeyleri 

kişiselleştirebilir kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Aslında biraz da kişisel olarak kendinize 

neyin iyi gelebileceğini yine kendiniz bularak atlatabileceğimiz bir süreç, çünkü herkes 

birbirinden farklıdır.  

Çocuklarımıza karşı iletişim: 

Öncelikle kendiniz rahatlamadan çocuklarınızı rahatlatamazsınız. Bu yüzden ilk önce 

kendinizi dinleyin, duygularınızı, kaygılarınızı ve onların var olduğunu hissedin, kabul edin. 

Bilinçli farkındalığınızı geliştirin ve gelecek kaygısındansa anda kalın. Baktığınızda çocuklar 

bunu sizden daha iyi yapabiliyorlar. Çocuklarınızla paylaşım yapın, duygularını paylaşın ve 

neyi bildiklerini sorun. Soruları nasıl sorduğumuz ve olaylara verdiğimiz tepkilerimiz 

önemlidir. Of ne zaman okul açılacak kaygısını beraber yaşayın. Onlara karşı esnek olun eğer 

fazla uyumak istiyorlarsa bırakın uyusunlar onların kaygıyı atlatma şekilleri bizimkilerden 

farklı olabilir.  

Çocuklarınızla sürekli aktivite yapmak onların kaygısını artırabilir. Bu yüzden onlara serbest 

zaman verin, kendi hallerine bırakın. Siz de o sürede kendinizi dinleyebilirsiniz. Dayanışmayı 

çocuklarınıza da yansıtın, anlatın. “Hani biz alkışladık ya işte doktorlar, bilim insanları bizim 

için çalışıyor ve bu onlara teşekkürümüz. Biz onları kalbimizde hissediyoruz. Onlar bizleri 

korumak istiyor o yüzden onlar bize ne zaman izin verirlerse biz o zaman çıkabiliriz, onları 

dinleyelim.” gibi onların da hissetmelerine ve farkında olmalarına yardımcı olun. Sinir 

sistemlerini dalgalandıracak oyunlar oynayarak hareketliliğe yardımcı olabilirsiniz. Birlikte 

heyecan veren oyunlar oynamak hem size hem de çocuklarınıza iyi gelebilir. Evde takvim 

yapabilirsiniz, yapılacakları veya aktiviteleri planlamak belirsizliğe iyi gelebilir.  

 



 

Egzersizler: 

Rahatlamanız için egzersizler var. Bunları isterseniz arka fonda rahatlatıcı bir müzik ile de 

yapabilirsiniz, sessiz bir ortamda da. Hatta dilerseniz benimle iletişime geçip benim 

yönergelerimle de yapabilirsiniz. 

1. Kendinizi rahat hissedeceğiniz bir yere oturun. İki ayağınızı yere koyun. Ayak 

tabanlarınızın yerle teması, topuğunuzun yere değdiğini fark edin. Ağılımızı sandalyeye 

bırakıp, sandalyenin sırt desteğini  fark edin. Kaslarınızı bırakın ve rahatladığını fark edin.  

2. Kendinizi rahat hissedeceğiniz bir yere oturun. Elinizi diyaframınızın üstüne koyun. Derin 

bir nefes alın, verirken “vuuuu” sesi çıkarın. Nefes bitene kadar sesi çıkarmaya devam edin. 

Birkaç kere normal nefes alıp verin ve sonra tekrar derin bir nefes alıp ve vuuu sesi çıkarın. 

Biraz bekleyin, sürekli yapmak baş dönmesi yapabilir. Bunu yaparken bedeninizdeki 

değişimleri, duyumsamaları fark edin ve hissedin. (Çocuklara da yapılabilir. Hatta bazen 

duygu da ekleyebiliriz. Mesela öfkeli bir çocuğa ‘hadi içindeki öfkeyle vuuu yap ve öfkeyi 

katarak bu sesi çıkar.’, gibi.) 

3. Kendinizi rahat hissettiğiniz bir yere oturun. Sağ elinizi kalbinize, sol elinizi alnınıza 

koyun. Nefes alıp verin. 2 dakika öylece durun. Nefesi kısa alıp uzunca verebilirsiniz. Bir 

şeyler hissediyor musunuz? Hissetmeye çalışın, bedeninizi ve kendinizi hissetmeye çalışın. 

4. Kendinizi rahat hissedebileceğiniz bir yere oturun. Gözlerinizi kapatın. Derin nefes alıp 

verin. Kendinizi bir gül ağacı olarak hayal edin. Varlığınızı ve bulunduğunuz doğayı 

hissedin. O ortamda gül ağacı olarak deneyimlerinizi hissedin. Dikenlerinizi, çiçeklerinizi, 

yapraklarınızı hissedin. Birileri size bakım yapıyor mu, ilgileniyor mu yoksa tek başına 

mısınız, hissedin. Rahatlayın, gül ağacı olarak duygunuzu hissedin ve o duyguyu 

vücudunuzda nerede hissettiğinizi fark edin. Ona şefkat gösterin, özümseyin ve onu rahat 

hissedeceğiniz bir yere yerleştirin. Rahatlayın ve dilerseniz o anı, deneyimlerinizi resmedin, 

hikayeleştirin.   

Notlar:  

Sevde Barış Şahbudak ‘Korona Sürecinde Sinir Sistemimize Neler Oluyor’ konuşması: 

https://www.youtube.com/watch?v=WRRYaCSJdHc 

‘ATAS Mental health support’ programı 

Asağıdaki linkten ATAS’ın bu süreçte İskoçya’daki Türk öğrenciler için başlattığı tamamen 

ücretsiz olan mental destek programı ile ilgili bilgi alabilirsiniz: 

https://www.instagram.com/p/B-Za8WzJkZI/?igshid=1v4knr53pjuv3  
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