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“Allison ve Piper, hikâyelerini anlatırken muazzam bir cesaret 
gösteriyorlar. Akıl hastalığı olan biriyle deneyimi olan herkes 
suçluluk, endişe ve utanç duyguları yaşayabilir. Her Şeye Rağ-
men Sevmek, zihinsel hastalığı olan birini sevdiğimizde yol ala-
bilmek için egzersizler ve yöntemler sunarken, bir yandan da 
bu duyguları yaşarken yalnız olmadığımızı hatırlatıyor.”

-Mackenzie Wissink, Çocuk Davranışları Müdahale Uzmanı

“Herkesin okuması gereken bir kitap! Her Şeye Rağmen Sev-
mek, bir anne ve kızının ergen depresyonunun gerçekleri ve 
etraflarındaki sistemlerin hayal kırıklığı yaratan başarısızlığı ile 
duygusal yolculuğunun ham, zorlayıcı ve kırılgan bir tasviri. 
Yolculukları boyunca, umuda ve şifaya ilham veren, ilerlemek 
için şefkatli, güçlendirici yollar da dahil olmak üzere, paha 
biçilmez bilgi ve içgörülerle dokunmuş bir kitap.”

-Kelli Saginak, EdD., Profesör, Yaşam, Kilo ve Fonksiyonel 
Sağlık Koçu

“Her Şeye Rağmen Sevmek, sistemi kökünden sarsabilecek güce 
sahip. Allison ve Piper’ın derin samimiyeti ve kırılganlığı, her 
ebeveyn için, özellikle de çocuklarının zihinsel sağlık müca-
deleleriyle başa çıkmayı öğrenmekten korkan ve kaybolmuş 
hisseden kişiler için çok ihtiyaç duyulan bir örnek. Doğru ve 
ufuk açıcı içgörüleri müşterilerime ve kendi çocuklarıma nasıl 
daha iyi destek olabileceğime daha derinlemesine bakmama 
neden oldu. Her Şeye Rağmen Sevmek, bibliyoterapi kitaplığı-
nızın olmazsa olmazı.”

-Jack Hinman, Moonridge Academy İcra Direktörü
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Giriş

Hüsrana uğramış vaziyetteyim. Kızım depresyondan ve 
bilişsel çarpıtmalardan muzdarip ve ben bunu durdu-

ramıyorum. Sahip olduğumuz zihinsel sağlık sistemleri onda işe 
yaramıyor. İlaçlar önemli bir fark yaratmıyor gibi görünüyor. 
Terapistleri çok fazla ilerleme kaydedemiyor.

Arkadaş edinmekte ve arkadaşlıklarını devam ettirmekte 
başarılı değil. Kimse, kendine zarar verme, yeme bozuklukları, 
intihar, kaygı ve depresyon hakkında konuşmak istemiyor. Za-
ten kimsenin bunları gerçekten anladığını sanmıyorum. 

Keşke başka bir yolu olsaydı.
Bir çaresizlik ânında, ergen kızımız Piper’ın ikinci intihar 

girişimi ve hastaneye kaldırılışından sonra, neden bunları ya-
şamış bir anne tarafından yazılmış bir kitap olmadığını merak 
ettim. Ne muhteşem bir kitap olurdu. O kitabı muhakkak 
alırdım! 

Bu yüzden, karanlık ve başa çıkılması zor bir yerde yaşa-
yan bir çocuğa ebeveynlik yapma yolculuğu hakkında bir ki-
tap yazmaya karar verdim. Kızım, bu yolculuğunun bir par-
çası olarak, günlük tutmayı kendini düzenlemek için bir başa 
çıkma aracı olarak kullanıyordu ve bu kitabın bazı girdilerine 
katkıda bulunmaya başından itibaren canıgönülden istekliy-
di. Bunları bölümlere dağılmış olarak bulacaksınız; bazen en 
karanlık anlarında aklından geçenleri okuyacaksınız. Eğer bu 
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kitap onun gibi bir kıza yardımcı olacaksa, o zaman bu korku-
tucu ve rahatsız edici düşünceleri dünyaya ifşa etmeye değece-
ğini söyledi. İşte kirli çamaşırlarımızla buradayız. Bir anne için 
duygusal olarak dengesiz bir gence ebeveynlik yapmak ve şid-
detli depresyonun hız treniyle mücadele eden bir ergen olmak 
nasıl bir şey, hepsi bu satırlarda.

Bir krizin ortasındaysanız ve bunu okuyorsanız, lütfen bu 
kitabın sizin için olduğunu bilin. Kızım ve ben, bu kitabın 
benzer zorluklar yaşayan diğer anneler ve kızları (Babalar ve 
oğullar da!) için yararlı olmasını umuyoruz.

Yolculuğunuz sırasında ruhen yanınızdayız ve bu duygusal 
kasırgada yalnız olmadığınızı bilmenizi istiyoruz.



Kısım I

Faydalı Zihniyetler
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“Hikâyemi benzersiz olduğu için değil,
olmadığı için anlatıyorum.”

Çoğu ergen kız yoğun duygusal baskı altında kalır ve bu durumları 
farklı șekilde gösterir. Bu yoğun duygularla doğru șekilde temasa 
geçilmediğinde geri dönüșü olmayan sonuçlar olușabilir.

İyi bir ebeveyn olma çabanızın duygusal yoğunluğunu kaldıramıyor 
musunuz? Kızınızla doğru iletișimi kurmak için elinizden gelenden 
çok daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Peki ya bir sabah kızınızın geceyi 
hiç bilmediğiniz bir yerde geçirdiğini öğrenirseniz ya da intihar 
girișiminde bulunursa neler hissedersiniz? Nasıl davranırsınız? 
Hiçbir ebeveyn bunun olabileceğini hayal etmez. Canınız sonuna 
kadar yandığı halde onunla nasıl iletișim kurardınız?

Ebeveynlik; çocuğunuzu koșulsuz sevmek, onu güvende tutmak, 
hayattan ders almasını sağlamak değil midir?

Allison Garner, kızının duygusal, zihinsel ve davranıșsal mücadele-
leriyle yüzleșirken kendi yolculuğuna sizi de dahil ediyor. Cesaret 
veren dürüstlüğüyle kızının sarsıcı intihar girișimlerinden okuldan 
kaçmasına, arkadașlarından uzaklașmasına kadar sizlere yașadık-
larını anlatıyor. Kızının günlüğünden alıntılar içeren Her Șeye 
Rağmen Sevmek, çekinmeden ve güçlü bir cesaretle bizlere iyi gele-
cek umudunun büyüleyici resmini çiziyor.

Ebeveynlere kendilerinde ve çocuklarında bir sorun olmadığına 
dair güvence veren bu kitapta kendinizi ve çocuğunuzu yargılama-
dan nasıl bir yol izleyeceğinizi bulacaksınız.




