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Üzüntü seni neşeye hazırlar; şiddetli bir şekilde 
evindeki her şeyi kapının dışına süpürür atar ki 
yeni bir mutluluğun içeriye girebileceği bir yer 
açılsın. Kalbinin dalından sarı kuru yaprakları 
sallayıp döküverir ki onların yerine taze yeşil 
yapraklar açsın. Çürümüş kökleri söküp atıverir 
ki onların altında saklı yeni kökler büyümek için 
yer bulsun. Üzüntü ve hüzün kalbinden her neyi 
söker atarsa yerine daha güzelleri gelir. 

-Mevlana Celaleddin Rumi
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Giriş

Hayat zordur. Öyle de olmalı. Her ne kadar sevdiğimiz birinin acı çekmesini 
istemesek de bu olmadan zorlukların üstesinden gelecek özgüvene sahip olamayız. 
Eğer böyle olmasaydı nasıl iyileşeceğimizi asla öğrenemeyecek, dolayısıyla kendi-
mize ve başkalarına faydalı olamayacaktık. Yine de pek çoğumuz başa çıkması çok 
zor sorunlarla boğuştuk. İster istismar ister ihmal, isterse sorunlu bir evde yaşamak 
olsun, olumsuz çocukluk deneyimlerinin (OÇD)* toksik stresi her toplumu etkiler. 
OÇD, çözümlenmediği takdirde, beyni, biyolojiyi ve benlik duygusunu hayatımız 
boyunca ve hatta bir nesilden sonraki nesillere kadar refahımızı etkileyebilecek bi-
çimde etkiler ve değiştirir. OÇD, ardında bıraktığı yıkım nedeniyle bir numaralı 
çözümlenmemiş halk sağlığı sorunu olarak adlandırılabilir.

Neyse ki toksik çocukluk çağı stresi çözülebilir. Bu alıştırma kitabı, OÇD’nin 
neden olduğu ruhsal yaraları iyileştirmeniz ve arzu ettiğiniz hayatı inşa etmeniz için 
size rehberlik edecek. Bu çalışma kitabı umut ve refahınız için sorumluluk almakla 
ilgili. Şu an mücadele ettiğiniz ve daha önce karşılaştığınız zorlukları anlamanın 
iyileştirici olduğunu göreceksiniz. Acı çekmenizin nedenleri olduğunu fark etmek 
rahatlatıcı olacaktır. Bu nedenler mantıklıdır. Deli ya da anormal değilsiniz. Yaşlı 
bir yetişkin olsanız bile pek çok iyileşme seçeneğiniz olduğunu fark edeceksiniz. Bu 
alıştırma kitabı, gizli yaralarınızın nedenlerini görmezden gelmek veya bunlardan 
saklanmak yerine, bu yaraların temelindeki nedenlere inmemizi sağlayacak. 

Bu alıştırma kitabı sorunları geçmişe yüklemekle ilgili değil. Suçlamak sadece 
kendimizi çaresiz kurbanlar gibi hissetmemize neden olur. Hepimiz gibi o anda 
bildiği şeyi yapan ebeveynlerinizi ya da kendinizi yargılamakla da ilgili değil. Sert 
yargılar ve eleştiriler bizi acıya hapseder ve motivasyonumuzu düşürür. Bu alıştırma 
kitabı daha ziyade, iyileşmek için etkin biçimde takip edebileceğiniz yeni olasılıkları 
ve çözümleri görmekle ilgili. İrade tek başına istediğiniz ölçüde işe yaramadıysa, bu 
alıştırma kitabı size çok daha fazla iyileşme seçeneği sunacak.

* Advers Childhood Experiences (ACE), Türkçeleştirilerek kitap boyunca Olumsuz Çocukluk Dene-
yimleri (OÇD) şeklinde kullanılmıştır. (e.n.)
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Neden Bu Alıştırma Kitabı? 
Artık kendimizi deneyimleme şeklimizin genel psikolojik sağlığımızı ve işleyişi-

mizi derinden etkilediğini biliyoruz. Bu deneyimi yalnızca mevcut düşünce örün-
tülerine odaklanarak değiştirmeye çalışmak genellikle etkisizdir. Asıl gerekli olan, 
geçmişten gelen gizli yaraları daha derin bir düzeyde doğrudan ele alan yeni bir 
yaklaşımdır. Bu alıştırma kitabıyla, genellikle yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan ve 
bilinçli farkındalık seviyesinin altındaki acı ve utancı, güvenli ve sağlıklı bir benlik 
duygusuna nasıl dönüştüreceğinizi öğreneceksiniz. Hissedilen duyguyu -bir türlü 
kurtulamadığınız sözlerle ifade edemediğimiz rahatsızlığı, sizde bir şeylerin yanlış 
olduğu hissini- günyüzüne çıkaracak ve bu duyguları olduğunuz kişi olmaktan duy-
duğunuz sessiz bir içsel memnuniyetle değiştireceksiniz. 

Yaşamın ilk yıllarından kalan gizli yaraları iyileştirmenin yanı sıra, bu alıştırma 
kitabındaki becerilerin genel olarak zihinsel ve fiziksel sağlığınızı iyileştirmesini de 
bekleyebilirsiniz (Weinberg, 2013). Tüm (iyileşmiş) benliğinizi şimdiki âna getirdi-
ğinizde, hayattan daha fazla keyif alacak, kendiniz ve değer verdikleriniz için daha 
fazla anda olacaksınız.

Bu Alıştırma Kitabından En İyi Şekilde
Nasıl Yararlanabilirsiniz? 
Bu alıştırma kitabı becerileri uygulamak ve bu becerilerde ustalaşmayı kapsa-

maktadır zira beyninizi değiştirmek için bilgi tek başına yeterli değildir. Alıştırma 
kitabı mantıksal bir sıra izlemektedir. Her beceri ondan önce gelen beceriler üzerine 
inşa edilir. Bölümleri atlamak isteyebilirsiniz. Ancak, bir sonraki beceriye geçmeden 
önce her beceriyle ilgili makul ölçüde bilgi sahip olabilmek için bu alıştırma kitabını 
baştan sona okumanız hâlinde en fazla faydayı göreceksiniz. (Daha fazla ayrıntı için 
kitabın en son bölümüne bakınız.)

Alıştırma Kitabı Nasıl Bir Düzen İzliyor?
Kısım I’de, OÇD’nin yol açtığı toksik stresin vücudunuza ve duygusal sağlığınıza 

nasıl zarar verdiğini ve çocukluktaki sevgi dolu bağların beynin düzgün gelişmesine 
nasıl yardımcı olduğunu öğreneceksiniz. 

Kısım II, iyileşme yolculuğunuzda size çok etkili bir şekilde rehberlik edecek. 
Bölüm 4, OÇD’yi atlatmak için neden çok fazla umut olduğunu açıklıyor. Son 
yıllarda travmatik anılar ve bunların hem kendi çabalarımızla hem de gerektiğinde 
yetenekli bir ruh sağlığı uzmanının yardımıyla nasıl iyileştirilebileceği hakkında çok 
şey öğrendik. 
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Bölüm 5, 6 ve 7 beyninizi güçlendirecek ve onu iyileşme yolculuğunuza hazırlaya-
cak. Bölüm 5 ve 6, beyninizin en iyi şekilde işlev gösterebilmesi için stresi ve yoğun 
üzüntüye yol açan duyguları nasıl düzenleyeceğinizi öğretecek. Bölüm 7, size beyin 
sağlığını, işlevini ve ruh hâlini en iyi duruma getirmenin kilit noktalarını gösterecek ve 
beyninizi hızla sağlıklı bir şekilde yeniden yapılandırmaya hazırlayacak. 

Şefkat imgeleri, doğru beyin gelişimini destekleyen sevgi dolu bağlanma bağla-
rını taklit eder. 8’den 11’e kadar olan bölümler, yeni şefkat deneyimleri yaratmanız 
için size rehberlik edecektir. Bunlar ilk yıllarınızda ihtiyaç duyulan ancak muhteme-
len eksik olan deneyimlerdir. Bazen hayal edilen ideal bakım verenlerden bazen de 
kendinizden ihtiyaç duyulan beslemeyi sağlayan bu imgeleme deneyimleri, beyinde 
OÇD’den kaynaklanan rahatsız edici beyin yapılanmasını dengelemeye başlayan 
yapıcı nöral yolaklar oluşturur. Yeni oluşan nöral yolaklar kendinizi en iyi şekilde 
hissetmenize ve işlev görmenize yardımcı olacaktır. Bölüm 12’de, başa çıkması zor 
deneyimleri, teselli etme, koruma ve cesaretlendirme ile yatıştırma modelini geliştir-
meye başlayacaksınız. Bu noktaya kadar öğrendiğiniz beceriler, ilerlerken sizi en eski 
yaralarınızı değerlendirmeye ve iyileştirmeye hazırlayacaktır.

Bölüm 13 ve 14’te, son zamanlarda yaşadığınız rahatsız edici olayların ya da 
düşüncelerinizin izini, şimdiki yaşamınızı etkileyen çocukluk olaylarına kadar nasıl 
süreceğinizi öğreneceksiniz. Hem son olayları hem de eski yaraları nasıl çözeceğinizi 
keşfedeceksiniz. 

Utanç, OÇD mağdurlarının çektiği pek çok acının temelinde yatar. 15- 23. Bö-
lümler acınızın temeline inerek acı veren utancı içsel güvenlik ve kendiniz olmaktan 
duyulan sessiz bir memnuniyetle nasıl değiştireceğinizi gösterecek.

Herkes acı çekecektir ancak hayat acı çekmekten ve hatta iyileşmekten daha faz-
lasıdır. Bölüm 24-28, size tatmin edici ve neşeyle dolu bir yaşam yaratmak için 
iyileşmenin ötesine geçmenin yollarını açıklayacak.

Son olarak Bölüm 29, size en çok yardımcı olan ilke ve becerileri gözden ge-
çirmek ve yaşam yolculuğunuz boyunca becerilerinizi güncel tutmak için bir plan 
oluşturma fırsatı verecek. Benim arzum, sağlıklı bir benlik duygusu, içsel güvenlik 
ve iyi hissetmeye dayalı sahip olabileceğiniz en iyi sağlık durumunu geliştirmede 
usta bir şifacı ve uzman olmanız. Bu alıştırma kitabının amacı bunlardır. Zaman ayı-
rın. İyileşme yolculuğu zamanınıza ve çabanıza değecek. Kendi hızınızda ilerleyin. 
Alıştırma kitabındaki bir bölüm bunaltıcı gelirse, kitabı bir süreliğine kenara koyun. 
Öğreneceğiniz sakinleşme becerilerini kullanın. İyileşme yolculuğunuzda size destek 
olacak yetenekli bir ruh sağlığı uzmanı bulmak isteyebilirsiniz. Haydi bu yolculuğa 
birlikte koyulalım. 





KISIM I

Olumsuz Çocukluk
Deneyimleri Hakkında
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BÖLÜM 1

Toksik Stres ve Olumsuz Çocukluk
Deneyimleri 

Her birimiz genellikle üç tür stres yaşamışızdır; iyi stres, tolere edilebilir stres ve 
toksik stres (McEwen, 2017). Bunların her biri esneklik kazanmamızı ve gelişme-
mizi sağlamış olabilir ancak toksik stres özellikle çocukluk döneminde kendine has 
sorunlara yol açar. Bu stres türleri bir süreklilik arz eder, yani aralarında ince bir sınır 
vardır. Fakat bu stres türleri genel olarak aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

• İyi stres canımızı sıkmadan bizi zorlar. Duygularımızı kontrol edebilir ve iyi 
kararlar verebiliriz. Önemli bir sınava hazırlanan bir öğrenciyi veya büyük bir 
maçta iyi performans gösteren hazırlıklı bir sporcuyu düşünün. Stres tepkisi 
-savaş ya da kaç- kısa sürelidir ve stres hormonları makul seviyedir. 

• Tolere edilebilir stres, stres hormonlarının düzeyinin daha fazla artmasıyla yoğun 
bir savaş ya da kaç türü fiziksel değişiklikleri içerebilir. Ancak, özellikle güven 
duyulan yetişkinler çocuğun stresi azaltmasına yardımcı olursa vücut, sonunda 
normale döner. İyileşme, kalıcı fiziksel veya psikolojik hasar oluşmadan önce 
gerçekleşir. Sevdiğiniz birinin doğal nedenlerle ölümü veya bir kasırganın ar-
dından bir araya gelen bir topluluk buna örnek olarak gösterilebilir. 

• Toksik stres o kadar bunaltıcı, o kadar şiddetli veya kroniktir ki kişi uzun 
süre “sarsılır” ve stres altındadır. Bu tür bir stres, özellikle de stresin olumsuz 
etkilerini azaltmaya yardım edecek güven duyulan bir yetişkin olmadığında 
beyni ve biyolojiyi, yetişkin sağlığını, iş performansını, ilişkileri, muhakeme-
yi, dürtü kontrolünü, maneviyatı ve özsaygıyı bozacak şekilde olumsuz etki-
ler. Toksik stresin etkileri, kontrol altına alınmadığı takdirde nesilden nesle 
aktarılabilir.

Şimdi yaşamın erken dönemindeki toksik stresle ilgili büyüleyici bir çalışmaya 
bakalım.
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Hoş olmayan duygulardan kaçınmak istemek son derece normaldir. Ancak kaçınma, 
duyguların ve bu duyguları yönlendiren anıların değişmeden kalmasına neden olur. 
Kaçınarak duygularla nasıl güvenle ve soğukkanlılıkla yüzleşeceğimizi öğrenemeyiz. 
Duygulardan korkmak aslında beyni tetikte tutarak bizi stres durumlarına hazırlar. 
Güzel haber şu, hoş olmayan duygularla rahatça ve güvenle başa çıkmanın yeni yollarını 
öğrenebilirsiniz.

Çocukluk döneminin gizli yaralarını iyileştirmek için pratik alıştırmalar!

Hepimiz çocukluğumuzun bir ürünüyüz ve çoğumuzun bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde çocukluktan 
yetişkinliğe taşıdığı izler var. Olumsuz çocukluk deneyimleri (OÇD'ler) -depresyon, anksiyete, panik bozukluk, 
travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) dahil olmak üzere- neredeyse tüm ruh sağlığı bozukluklarının kökeninde 
yer almaktadır. OÇD'lerle ilişkili anılar bir çocuğun beyninde iz bırakır ve travmatik olayın üzerinden yıllar 
geçmiş olsa bile zihinsel ve fiziksel olarak kendini gösterebilir.

Glenn Schiraldi, gizli kalmış yaralarınızla başa çıkmanın yanı sıra, acınızın temel nedenini ele almayı, 
beyninizin strese ve dış dünyaya tepki verme şeklini değiştirmeyi ve rahatsız edici anıları yatıştırmayı nasıl 
başarabileceğinizi alıştırmalarla açıklıyor.

Çocukluk döneminden kalan toksik stresin aslında sağlığınızı nasıl etkilediğini, bilinçaltınızda yer kaplayan 
rahatsız edici izlerden kurtulmanın yollarını, stresi nasıl kontrol edeceğinizi ve kendiniz için doğru terapi 
yönetimini ve zamanını nasıl tespit edebileceğinizi Olumsuz Çocukluk Deneyimleri Çalışma Kitabı adım adım 
açıklıyor!




