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Önsöz

Artık bir klasik hâline gelen İçinizdeki Çocuğu İyileştirin ki-
tabının üzerinden geçilmiş yeni baskısına bu önsözü yazmak-
tan onur duyuyorum. 

1995 yılından bu yana travma sonrası iyileşme sürecinin 
öncülerinden biri kabul edilen Dr. Charles Whitfield, mes-
lektaşlarının oybirliğiyle Amerika’daki en iyi doktorlardan biri 
seçilmiştir. Dr. Whitfield’ın yol göstericiliği ve sözleri, mil-
yonlarca okurun kalbine ve aklına dokunmuş, çok değerli bir 
duygu olan umudun yüreklerinde yeşermesini sağlamıştır. Dr. 
Whitfield, ömrünü adadığı araştırmalarını ve klinik tecrübe-
lerini, kariyeri süresince diğer profesyonellerle ve iyileşme sü-
recindeki kişilerle paylaşmıştır. Yetmiş beşin üzerinde yazar bu 
kitaptan alıntı yapmıştır ki bu inanılmaz bir rakamdır, üstelik 
İçinizdeki Çocuğu İyileştirin kitabının bilgi depomuzdaki öne-
mini belirten bir göstergedir. 

Dr. Whitfield’ın İçinizdeki Çocuğu İyileştirin kitabının ya-
yımlanmasının üzerinden geçen yirmi yılda travmanın, insan 
ruhu üzerindeki etkilerini anlayabilme konusunda harika bir 
ilerleme kaydedildi. Bu kitap, kaydedilen ilerlemeye önemli 
bir katkı sağlamıştır ve bunun sonucunda da zaten çok satan 
bir kitap olmayı başarmıştır. Dr. Whitfield, ‘içimizdeki çocu-
ğu’ şöyle tanımlar: “Bizim temelde canlı, enerjik, yaratıcı ve 
kendinden tatmin duyan yanımızdır.” Bu yanımız gözetilme-
diği zamansa sahte benlik ortaya çıkar. Sahte benliği anlamak 
ve onda kapana kısılı kalmamak için Dr. Whitfield, üç kilit 
alandan yararlanıyor: Çocuk istismarı ve ihmalinin etkisi, ço-
cuk istismarı ve ihmalinin hasar verici etkilerini iyileştirme sü-
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recinin önemli bir parçası sayılan hikâye anlatımıyla bütünleş-
mek ve manevi yönden ‘On İki Adımda’ iyileşme hareketinin 
iyileşme sürecine katkısı. 

Çocuk İstismarı ve İhmali
Biriyle güven duyulan yakın bir ilişkinin kurulması ve de-

vam ettirilmesi için gerek görülen becerilerden yoksun olsanız 
nasıl bir hayatınız olurdu? Peki ya ilgi gösterme, pişmanlık, 
empati ve sevgi becerilerinden yoksunsanız? Sağlıklı duygu-
sal ilişkiler kurmak, hayata gözlerimizi açtığımız ilk yıllarda 
beyinde gelişen bazı bölümlere bağlıdır. Bir travmadan diğe-
rine maruz kalarak sağlıklı gelişimi önemli ölçüde sekteye uğ-
ratılan çocuklar, Dr. Whitfield’ın yedinci bölümde açıkladığı, 
‘savaş, kaç ya da olduğun yerde kal’ gibi bir durumda kont-
rolleri dışında mahsur kalırlar. (Genelde travma sonrası stres 
bozukluğu olarak adlandırılır.) Çocukluk döneminde yıpranan 
ve gelişimi sekteye uğrayan çocuklarda, memnuniyet duymak 
veya uyarılmak yetişkinlik döneminde zorluk yaşanan bir şey 
olabilir. Dr. Whitfield bu kitapta, işlevsiz ailelerde çocuk istis-
marının ne kadar yaygın olduğunu belirterek travmanın çeşitli 
biçimlerini ele alıyor. Örneğin yakın zaman önce yapılan araş-
tırmalar, gelişim dönemindeki bir çocuk açısından ihmal ve 
duygusal istismarın da en az fiziksel ve cinsel istismar kadar 
yıkıcı bir etkisi olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Dr. Whitfield, “Bebekler ve çocuklar sözkonusu olduğun-
da ağır fiziksel istismar ve aleni cinsel davranışların açıkça 
travmatik olduğu herkesçe kabul edilse de çocuk istismarı-
nın diğer biçimleri her zaman istismar olarak kabul görülme-
mektedir. Çocuk istismarının diğer biçimlerine; hafif fiziksel 
istismar, üstü kapalı veya çok bariz olmayan cinsel istismar, 
zihinsel ve duygusal istismar, çocuk ihmali ve çocuğun ruhsal 
gelişimini veya ruhsal yönünü engelleme ya da göz ardı etme 
örnek gösterilebilir,” diye açıklar.
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Dünyaya geldikten sonraki bir sene gibi erken bir dönem-
de, çocuğun duyguları ifade etme ve duygular ile davranışlar 
üzerinde farklı düzeyde kontrol sergileme becerileri gelişir. Ge-
lişmemizin bu en kritik döneminde kendimizle ve başkalarıyla 
nasıl ilişki kurulacağını öğreniriz. 

Hikâyemizle Bütünleşmek
Hikâyemizden, hakkımızdaki birçok şeyi öğrenebiliriz. 

Hikâyemizi anlatmak neden çok önemlidir? Bunun yanıtı bi-
raz karmaşık olsa da araştırmacılar ve klinik tedavi uzmanla-
rı, yapbozun parçalarını bir araya getirmeye çalışıyorlar. Dr. 
Whitfield ise bu konuda şöyle diyor: “Küçükken başımıza ge-
len şeylerle şu an yaptığımız şeyler arasındaki bağlantıları gör-
meye başlıyoruz. Hikâyemizi paylaştıkça saplantıların mağdu-
ru veya kurbanı olmanın kıskacından kurtulmaya başlarız.” 

Araştırmalara göre çocukluk dönemimizde başımıza gelen 
olaydan ziyade, bizim o olayı ne kadar anlamlandırıp ne kadar 
anlamlandıramadığımız önem teşkil eder. Diğer bir deyişle tu-
tarlı bir hikâyede, duygusal ve mantıksal öğeler birbiriyle bü-
tünleşebilmelidir. Dr. Whitfield şöyle der: “İçimizdeki çocuğu 
keşfetme ve iyileştirme sürecinde, hikâyemizi anlatmak çok et-
kili bir eylemdir.” Böylesine basit bir eylem; beynimizin duy-
guları, davranışları, bilinçli farkındalığı ve duyuları birleştir-
mesi de dahil olmak üzere birden fazla görevi bir anda yerine 
getirmesini sağlar. Hikâyemizi anlatırken hayatımızdaki olay-
ları, davranışlarımızı ve duygularımızı daha sağlıklı ve anlayışlı 
biçimde idrak ederek yeni bir çerçeveye oturturuz. 

Bahsedilen bütünleşme, kişisel gelişim odaklı grup top-
lantılarına katılınması, grup veya bireysel psikoterapi alınma-
sı, en yakın arkadaşla gönülden sohbet edilmesi veya günlük 
yazılması gibi güvende hissettiren bir ortamda çok daha etkili 
gerçekleşir. Son elli yıldır yapılan araştırmalarda elde edilen en 
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tutarlı bulgu, tedavi başarısının en iyi göstergesinin terapist ile 
danışan arasında ustalıkla kurulan güven verici ilişki olduğu-
dur. Bu bağlamda bakıldığında bir klinik tedavi uzmanı; da-
nışanının risk alabileceği, aleyhine işleyen savunma mekaniz-
masının önüne geçebileceği güven veren bir ortamda hayat 
hikâyesine anlam verebilmesi için ona yardımcı olabilir. Üs-
telik danışan, dünyası ve kendi hakkında yeni bir bakış açısı 
kazanırken tedavi uzmanı teskin edici ifadeler söylerek ona 
destek verir. Bazıları bu deneyime ‘aydınlanma ânı’ veya ‘şaşır-
ma ânı’ da der. Bunu tecrübe eden danışanlar, artık kendileriy-
le daha iyi iletişim kurar. (Danışanlar kendiyle daha iç içedir, 
olaylar karşısında daha az savunmaya geçer ve hikâyeleriyle 
daha iyi bütünleşmiştir ki bunların hepsi de kişisel gelişim ala-
nının birer parçasıdır.) 

Budistler, benliği bitmek tükenmek bilmeksizin soyulan bir 
soğana benzetir. Soyulan her bir kabuk, keşfedilecek ve bütün-
leşecek yeni bir kısımdır. Dr. Whitfield bunu şöyle açıklıyor: 
“Değişim geçirirken onunla bütünleşmeye ve değişimi günlük 
hayatımıza uydurmaya başlarız. Bütünleşmek demek, ayrı par-
çaları bir bütün hâline getirmek anlamına gelir.” Bütünleşme-
nin, esenliğimizle arasındaki bağlantıyı kavramak önemlidir. 
Beynimiz parçalarla ne kadar iyi bütünleşirse bir o kadar kar-
maşık ve sağlıklı olacaktır, aşağıdaki hikâye de bunu çok iyi bir 
şekilde gözler önüne serer:

Marcus, alkol tutkunu bir anne babayla büyüdü. 
Babası, Marcus’u deri bir kemerle döven istismarcı 
bir alkol bağımlısıydı. Marcus on iki yaşındayken 
birinin ona zarar vermesine bir daha asla izin ver-
meyeceğine yemin ederek “Biri beni kızdırırsa kıçına 
tekmeyi basarım,” dedi. Marcus’un birlikte içki içti-
ği pek çok erkek arkadaşı olmasına rağmen müdür, 
öğretmen, polis ve terapist gibi erkek yetkililerle ara-
sında daima sorunlar yaşandı. Bu durum ona sorul-
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duğunda ise şöyle yanıt verdi: “Bu gibi durumlarda 
sanki içimdeki başka biri dizginleri eline alıyormuş 
gibi hissediyorum. Kontrol benim elimde olmuyor.” 
Tedavi sürecinde Marcus, duygularıyla başa çıkmak-
ta büyük zorluk yaşadı ve duygularını ifade edecek 
sözcükleri bulamadı. Marcus öfkesini şöyle tanımla-
dı: “Ya hep ya hiç. Ya hiçbir şey hissetmiyorum ya da 
haddinden fazla şey hissediyorum.”

Beyin, büyük bir çoğunlukla duygular aracılığıyla kendini 
ifade eder, gelgelelim Marcus ne duygularına bir isim vere-
biliyor ne de onlarla başa çıkabiliyordu. Biz bu güçlüğe, ‘bü-
tünleşme sorunu’ adını veriyoruz. Marcus, çeşitli tekniklerden 
faydalanarak sorununun üstesinden gelebilir. Tekniklerden 
ilki, durumu kavramasına yardımcı olacaktır. Ardından du-
rum anlam kazanacak, zamanlı ve etkili bir müdahale yapıla-
bilecektir. Tedavi programı, bu süreci çabuklaştıracaktır. İkinci 
olarak meditasyon, beynin işlev biçimini değiştirmesine yar-
dımcı olabilir. Örneğin farkındalık meditasyonu yapmak duy-
gusal ve zihinsel enerjiyi tazeler ve hayattaki olaylar karşısında 
yeni tavır ve davranışlara ön ayak olur. Elinizdeki bu kitapta, 
Dr. Whitfield bahsettiğim tarzdaki iyileşme becerilerini nasıl 
kazanabileceğimizi adım adım açıklıyor. 

Travmatik bir ortamda büyüyen Marcus gibi bir çocuğun 
aşırı faal çalışan bir beyin sapı olacaktır. Strese tepki veren sis-
temlerin büyük bir kısmı beyin sapında yer alır ve beyin sapı-
nın fazlaca uyarılması korku, kaygı, öfke ve dürtülerine hâkim 
olamama gibi duyguları ortaya çıkarabilir. Çocukluk döne-
minde yinelenen travma ayrıca empati kurma, sorunlara çö-
züm bulma ve soyut kavramları canlandırabilme yetisiyle ala-
kalı sorunlara da sebep olabilir. Bununla birlikte Marcus gibi 
insanlar tehdit altında hissettiklerinde durumu gözünde bü-
yütebilir veya jest ve mimik gibi görsel ipuçlarını yanlış oku-
yabilir, bunun sonucunda da duygusal acıyı kontrol edebilme 
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yetisinden mahrum kalırlar. Marcus’un tedavi sürecinin baş-
langıcında, geçmişte yaşadığı travmayı ona hatırlatan bir du-
rumu tecrübe ettiğini hayal edin. Örneğin işyerindeki müdürü 
ona kızdığında Marcus’un beyni önceden öğrendiği ‘savaş ya 
da kaç’ komutunu vereceğinden Marcus bir kez daha öfke pat-
laması yaşayacaktır. 

İçinizdeki Çocuğu İyileştirin’de tedavi sırasında karşılaşılan 
on dört ana soruna değiniliyor. Değinilen sorunların arasında 
kontrol ve kontrol yoksunluğu da bulunuyor. Marcus ve onun 
gibi diğer birçok kişide var olan kontrolü yitirme korkusu, 
kendine zarar verici davranışların oluşmasına neden oluyor. 
Marcus’un geçmişte karşılaştığı yetkili kişiler onu tedavi et-
memekle, kovmakla, hapse atmakla veya başka türlü şekillerde 
cezalandırmakla tehdit ettiler. Onların böyle tepkiler vermesi, 
Marcus’un yetkili kişilerle yakınlaştığında ona zarar verecekleri 
algısını beslemekten başka bir işe yaramadı. Tedavi alabilece-
ği bir ortamda Marcus, ona hiçbir faydası olmayan başarısızlık 
zincirini kırmayı öğrenebilir. Kendini nasıl sakinleştirebilece-
ğini ve yönlendirebileceğini öğrenmeye başlayabilir. İçinizdeki 
Çocuğu İyileştirin kitabında bu değişim süreci hakkında anlaşı-
lır biçimde bilgiler veriliyor. 

Psikoterapinin öncelikli hedefi, duygu -his- ve düşünce-
nin -idrak- bütünleşmesi, bunun sonucunda da kişisel gelişi-
mi kapsamaktadır. Marcus, hislerini kelimelere dökmekte ve 
yönlendirmekte zorluk yaşıyordu. Duyguları ve düşüncele-
ri arasında nasıl bir denge ve bütünleşme onun için en iyisi 
olurdu? Hayatımızla ilgili zihinsel, duygusal ve fiziksel bilgiler 
de dahil olmak üzere bilginin her türlü çeşidini aktarmak adı-
na asırlardır hikâyelerden yararlanıyoruz. Terapistimiz, destek 
grubumuz veya mentorumuzla birlikte oluşturduğumuz bir 
hikâyeden faydalanarak stres nedeniyle düzensizleşen beyin 
ve bedenimizi yeniden bütünleştirip iyileştirebiliriz. Böylesine 
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bir bütünleşme ve dengelenme sonrasında yeni bir bakış açı-
sı gelişecektir. Marcus, sorunlarla başa çıkma ve hayatta kal-
ma durumları karşısında çocukluğunda göstermeyi öğrendiği 
ve uzun bir zamandır başına bela açan öfkesinden sıyrılmayı 
öğrenecek. On iki yaşındayken Marcus’un beyni, olabilecek en 
iyi hayatta kalma stratejisinin öfke olduğunda karar kılmıştı. 
Şimdiyse Marcus; duygularını kelimelere dökme, bakış açısını 
değiştirme ve meditasyon gibi kendini sakinleştirme becerile-
rini tecrübe ederek eskiden öfkesini ve sinirini tetikleyen du-
rumlarla şu an karşılaşırsa artık rahatlayabilecek.

Dr. Whitfield, artık klasikleşen bu kitabında işte böyle bir 
bütünleşmeden bahsediyor. Kendimizi ve başkalarını anlama 
ve huzura erebilme kabiliyetinde olduğumuzu fark etmek de-
mek, tam anlamıyla kendimizle bütün olmuşuz demektir. 

12 Adımda Manevi Yönden 
İyileşme Hareketi

Dr. Whitfield şöyle yazar: “Kısa ve öz tanımlamak gerekirse 
maneviyat; kendimizle, başkalarıyla ve evrenle aramızdaki iliş-
kiyle ilgilidir.” 

Manevi olmanız için illaki dini bir inancınızın olması ge-
rekmez. Manevi yönden güçlü olduğunuzda alçak gönüllülü-
ğü, manevi gücü, hayatın bir anlamı ve bir amacınızın olduğu 
hissini, kendinizi ve başkalarını kabul edebilme yetisini, uyu-
mu, huzuru, minettarlık duygusunu ve bağışlayıcılığı hayatını-
za davet edersiniz.  

Meditasyon ve maneviyat arasındaki ilişki, pekâlâ belgeler-
le kanıtlanmıştır. Meditasyon da maneviyat da duyguların za-
man ve mekânın ötesine koyverilmesini gerektirir. Maneviyat 
ve iyileşme arasında da sıkı bir bağ vardır. Sağduyulu bir bakış 
açısından bakıldığında maneviyat, iyileşme sürecinde faydala-
nıldığında dayanıklılık verir. Birinin ateist veya agnostik oldu-
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ğunu söylediği durumlardaysa meditasyon tekniği, dini yön-
den maneviyatın yerini doldurabilir. 

Manevi yönü geliştirmenin birden fazla yolu vardır. Mar-
cus’un manevi yönden 12 Adım uygulamasını kendine örnek 
alması ve çevresini maneviyatı güçlü insanlarla doldurması 
onun için büyük önem teşkil eder. Ayrıca hayatındaki mane-
viyat yüklü anların değerini bilmeyi öğrenmesi de Marcus için 
önemli bir adım olacaktır. Anlamlı ve insanlarla bağ kurarak 
yaşanan bir hayat, memnuniyeti artırırken yalnızlığı, boşluğu 
ve acıyı azaltır. 

Dr. Whitfield şöyle açıklıyor: “Mutluluğun, elde edebileceği-
miz bir şey olmadığını görmeye başlayabiliriz. Oysa mutluluk, 
huzur ve sakinlik bizim doğal hâlimizdir. Duygu ve deneyim-
lerimize eklediğimiz tüm o şeylerin altında, kendimizle ilişki-
mizin altında huzurun ta kendisi yatar.”

Bu kitap, ilk yayımlandığı 1986 senesinde zamanının ile-
risinde bir içeriğe sahipti. Tıpkı yirmi sene öncesinde olduğu 
gibi günümüzde de geçerliliğini sürdüren İçinizdeki Çocuğu 
İyileştirin kitabı travma psikolojisi ve tedavisi alanında çığır 
açan özelliğini korumayı sürdürüyor. Her bir sayfasının sun-
duğu bilgeliğin ve iyileştirici etkisinin faydasını göreceğinizi 
bildiğimden sizi kitabın sayfalarını çevirmeye davet ediyorum. 

Prof. Dr. Cardwell C. Nuckols  
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Bu kitap

 içimizdeki çocuğa adanmıştır. 
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Giriş

1986 yılında bu kitabı, hastalarıma ‘bibliyoterapi’ ol-
ması ve öğretici nitelikte bir eser olması için yazmış-
tım. Senelerdir büyük bir çoğunluğunu çocukluk 

döneminde travma yaşamış yetişkinlerin oluşturduğu hasta-
larımda gözlemlediklerim ve o zamana kadar konuyla alakalı 
yazılmış klinik ve bilimsel kaynaklardan okuduklarımdan yola 
çıkarak kitabın iyileştirici etkisi bulunan basit içeriğini oluş-
turmuştum. Kitabı yazdığım dönemde, kitabımın herkese hi-
tap edeceğini düşünmemiştim ve milyonlarca kopyasının sata-
cağını ya da dünya genelinde ondan fazla dile çevrileceğini hiç 
öngörmemiştim.

Kitabın değiştirilmemiş asıl metni ve metinde yer alan il-
keler zamana karşı geçerliliğini korumayı -günümüzde dahi- 
başarmıştır, klinik ve bilimsel araştırmalarda ortaya çıkartılan 
bulguların sürpriz olduğu pek söylenemez. Son yirmi senede 
ortaya çıkarılan bulgular, travmaya sebebiyet veren davranışlar 
sergileyen ve rencide eden bir ailede büyümenin zarar verici 
etkilerini doğrulamıştır. Yedinci bölümde değindiğim, sıkıntı 
yaratan etkilerden biri olan travma sonrası stres bozukluğuysa 
(TSSB) travma yaşayan yetişkin çocuklarda en çok karşılaşılan 
ve normal yaşamı engelleyen rahatsızlıktır. 

Kabul
Dünya genelinde yaşayan 230.000’in üzerinde kişi üzerin-

de yürütülen 330’dan fazla bilimsel araştırmayı incelememin 
ve on yıl süren araştırmamın sonucunda da görüldüğü üzere 
çocukluk döneminde yaşanan travma, zihinsel rahatsızlıklar 
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tatminkâr yanımızı ifade etmektedir. İçimizdeki çocuk, gerçek 
benliğimizdir.

Bu kitapta Dr. Whitfield, iyileşme ve keşfetmeye dair yolculuğumuza 
ışık tutmaktadır. Alkolik ve işlevsiz ailelerde büyüyen yetişkinlerin 
miras aldıkları korku, kafa karışıklığı ve mutsuzluk duygularıyla başa 
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ailelerde değil, işlevsiz ailelerde de büyüyen yetişkin çocuklara 
odaklanmakta ve yaşadıklarını ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır.

Geçmişinizin şu anki hayatınıza etkisini anlamak istiyorsanız bu kitabı 
mutlaka kişisel gelişim kitaplarınızın arasına eklemelisiniz. İlk defa 
1987 yılında yayımlanan İçinizdeki Çocuğu İyileştirin kitabı ‘içimizdeki 
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güncelliğini korumaktadır.

Dr. Charles L. Whitfield
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