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OBSESİF
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GÜNLÜĞÜ
OKB ile Baş Edebilmek için Oluşturulmuş
Bir Aktivite Günlüğü

Charlotte Dennis

Desteği, geribildirimi, ayırdığı zaman ve önerileri için anneme, babama, Beth’e,
Johnny’ye, Amita’ya, Zoe’ye, Olivia’ya ve OCD Action’a (OKB Hareketi) teşekkür
ederim. Siz olmasaydınız her şey bin kat daha zor olurdu.
Ayrıca beni hep güldürmeyi başaran Jack’e de teşekkür ederim. Ona bu kitabın ilk
taslağını gösterdiğimde ve OKB şikâyetimden bahsettiğimde, “Senin hakkındaki
düşüncelerim değişmedi…

...hâlâ senden haz etmiyorum,” dedi.

Önsöz
Obsesif Kompulsif Bozukluk Günlüğü, OKB ile bireysel seviyede nasıl baş
edilebileceğini kişisel tecrübelerle açıklayarak piyasadaki büyük bir açığı kapatıyor.
Bir gayret sonucunda ortaya bilgilendirici, duygusal ve ilham verici bir günlük çıktı.
Charlotte, OKB’ye yönelik Bilişsel Davranış Terapisi (BDT) serüvenini cesurca anlatıp
aynı sorundan muzdarip diğer OKB’lilere yol gösteriyor. Okuyucuların tedavi sırasında
yararlanabilmeleri için anılarını, fotoğraflarını ve yararlı çalışma dokümanlarını
paylaşıyor.
OKB cinsiyeti, kültürü veya nereden geldiği önemli olmaksızın toplumdaki kişilerin
%1 ila 2’si gibi büyük bir kısmını etkiliyor. OKB kendini farklı semptomlarla gösterse
de tedavi yöntemleri aynıdır ve en önemlisi oldukça etkilidir. Kliniğimizde Charlotte
gibi yüzlerce OKB hastası genç bireyin tedavisini BDT vasıtasıyla gerçekleştirdik.
Tedavinin en önemli kısmı tepki önleme ile yüzleşme (ERP) aşaması yani korkular
ile yüzleşip travmalara mahal vermemektir. Charlotte bu konuda kendi yüzleşme
görevlerine ithafen güzel örnekler vermekle kalmayıp okuyucularını da desteklemeyi
başarıyor. Bunların dışında okuyucuları OKB ile baş edebilmek için ihtiyaç duyulan
yetenekler konusunda da aydınlatmayı başarıyor.
OKB hastaları, bu kitap sayesinde yalnız olmadıklarını ve bu hastalıktan muzdarip
başkalarının da olduğunu görebiliyorlar. Charlotte ile âdeta arkadaşça bir ilişki kurup
OKB hastalığına sahip bir kişinin sıkıntılarına dışarıdan tanık olabiliyor ve OKB’nin
aslında tedavi edilebileceğini görüyorlar.
Dr. Amita Jassi, Danışman Psikiyatrist
Dr. Zoe Kindynis, Ulusal OKB, Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB) ve Alakalı
Rahatsızlıklar Kliniği, Maudsley Hastanesi

BU GÜNLÜK ŞU KİŞİYE AİT:

Eğer herhangi bir sayfayı bitirmekte güçlük çekerseniz sorun değil!
Zorlandığınız sayfayı yırtın atın ya da sonrası için saklayın. Siz nasıl isterseniz.

Okb Günlüğü Kullanma
Kılavuzu
Bu kitap baştan sona doğru ilerleme kaydedebileceğiniz şekilde tasarlanmıştır.
Görevler sayfalar ilerledikçe zorlaşacak ve OKB’yle mücadeleniz karmaşıklaşacaktır.
Tabii bu, sayfaları karıştırırken ileri atlayıp ilginizi çeken bir şeyi yapamayacağınız
anlamına gelmiyor. Kaldığınız sayfaya geri dönmek şartıyla istediğiniz zaman sonraki
sayfalara bakabilirsiniz.
Bazı aktiviteleri, OKB belirtilerim konusunda fikir sahibi olmanız için ben de
doldurdum. Ayrıca bu kitapta Bilişsel Davranış Terapisi (BDT) eğitimi ile ilgili notlar da
bulacaksınız.
Her bölümde kendi hikâyeme daha çok değineceğim. İlerledikçe benim OKB
travmalarımın ne kadar yoğunlaştığını göreceksiniz. Her şey iyi ve kötüden ibaret
değil tabii ki. Kitabın sonunda OKB ile yaşamaya nasıl alıştığımı ve sizin de bunu
yapabileceğinizi anlayacaksınız.

İçindekiler
Bölümler yaş ve OKB seviyelerine göre sıralanmıştır.
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ANONİM

1 . B Ö LÜ M :

Habersiz

OKB nedir?
0-6 yaş arası

OKB Nedir?
Obsesif Kabare Bozukluğu?
Obsesif Kadayıf Bozukluğu?
Tam olarak değil.
Obsesif kompulsif bozukluk hakkında pek çok şeyin açıklandığı sayısız kitap var. Ben
işi basit tutmak istiyorum çünkü buradaysanız eminim ki konuyla ilgili halihazırda bir
şeyler biliyorsunuzdur.
Takıntılar: Aklınızdan bir türlü çıkmayan düşünceler veya görüntülerdir.
Dürtüler: Takıntıyı ortadan kaldıracak eylemler/ritüellerdir. Öte yandan takıntı uzun
süreliğine kaybolmaz.
Herkesin zaman zaman garip düşünceleri olabileceğini hatırlatmakta fayda vardır.
Evden aceleyle ayrılan herkes, “Kapıyı kilitledim mi?” diye düşünebilir. Bununla
birlikte bu düşünceler günlük yaşamınızı etkilemeye başladığında OKB’den muzdarip
olabilirsiniz.
Bu kişisel gelişim günlüğü, OKB ile deneyiminizi keşfetmenize ve kendinizi
anlamanıza yardımcı olması için tasarlanmıştır.
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Kitap boyunca takıntılarım ve dürtülerimden sıklıkla bahsediyorum.
Takıntılarım, uygunsuz bir şey yapma veya yanlışlıkla başkalarına zarar verme
korkusundan kaynaklanıyordu. Benim zorunluluğum, sahip olmadıklarımı kontrol
etmekti.
Herkesin takıntıları ve dürtüleri farklıdır. Yaygın görülen bazıları ise şunlardır:
•

Kirlenme veya hasta olma konusunda çok endişelenebilirsiniz.

•

Kendinize veya bir başkasına zarar vereceğinizden endişelenebilirsiniz.

•

Bazı insanlar düşüncelerinin uygunsuz olduğundan endişelenebilir.

•

Bazıları her şeyi sakladığından ve bildiğinden emin olmak ister.

•

Bazı sayıların uğurlu veya uğursuz olduğuna inanabilirsiniz.

•

Bir dine zarar verme konusunda endişelenebilirsiniz.

•

Bazı insanlar yanlış bir şey söyleyebileceklerinden endişelenir ve söyledikleri
her şeyi hatırlamaya çalışır.

Bu düşünceleri uzaklaştırmak veya kötü bir şeyi önlemek için şunları yapıyor
olabilirsiniz:
•

Kontrol etmek

•

Yıkamak veya temizlemek

•

Saymak

•

Bir şeyleri tekrar etmek

•

Bir şeyleri sipariş etmek

•

Çok sayıda nesneyi saklamak ve bir şeyleri atmaktan kaçınmak

•

Sizin için ‘doğru’ olana kadar nesnelere dokunmak

•

Bir ebeveyninizden veya arkadaşlarınızdan sizi kontrol etmesini istemek1

1 Amita Jassi, Can I Tell You about OCD? (Size OKB’den Bahsedebilir miyim?), Londra, Jessica Kingsley Publishers,
2013.
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SENİ SEN YAPAN KİM?
Jim Rohn (yazar ve konuşmacı), en çok vakit geçirdiğiniz beş kişinin ortalaması
olduğunuzu söylemiştir.
İşte benim beş kişim de şöyle: En iyi özelliklerimden bazılarını olduğu kadar
korkularımdan birkaçını da bu insanlardan almışım.

Annem

babam

Annemden aldığım en iyi özelliklerim nezaketim ve
doğaya değer vermem. Ayrıca annemin örümcek ve
ateş korkusunu da almışım. Annem bazen babama
kapıyı kilitleyip kilitlemediğini sorar. Sanırım -adım gibi
eminim- o da çok endişeleniyor ama tanıdığım en cesur
insanlardan biri.

Babamın espri anlayışına -kendisi çok komiksahibim. Bu fotoğraftan çok anlaşılmasa da bence
en büyük korkusu yükseklik. Fotoğraf, korkunun
onu durdurmasına hiçbir şeyin izin vermeyeceğini
gösteriyor. Babam çok rahat ve hiçbir şey onu
şaşırtmıyor.

16

Jack her daim en iyi arkadaşımdır. Onun etrafında
olduğumda çok motive oluyorum. Yaratıcı olmam için
beni gaza getiriyor. “İnsanlar ya size ilham verir ya
da sizi tüketirler. Çevrenizde kimin olacağını akıllıca
seçmelisiniz,” sözünü her zaman sevmişimdir. Jack bana
kesinlikle ilham veriyor.

Jack

Connor beni müzikle tanıştıran kişi. Eskiden konserlere
ve festivallere gitmek için birlikte çok zaman geçirirdik.
Ayrıca çok fazla korku filmi de izlerdik. Karanlık ve
diğer şeylerle ilgili korkularımın kaynağı muhtemelen
Connor’la izlediğim korku filmleri.

Connor

Alex ile ilgili en sevdiğim anılarım konserler, birlikte
gitar çalmamız ve bovling oynamamız. Alex’i hiçbir
şey rahatsız etmiyor gibi görünüyor, sanat heykelleri
için bazı fikirlerim dışında... Sanırım fikirlerim onu
biraz ürkütüyor. Yine de ona her zaman her şeyi
söyleyebileceğimi biliyorum ki bunu ona söylemesem de
aslında benim için çok değerli!
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Alex

Sizin Beş Kişiniz Kim?
Onlardan aldığınız iyi özellikleriniz neler?
Onların korkularından birini aldığınızı düşünüyor musunuz?
Eğer öyleyse hangilerini aldınız?
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