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İBu hikâyeler biraz ben, biraz sen…

Eren Bey’in panik ataklarının altında neler vardı?

Ekim Hanım’ın şahit olduğu ve maruz kaldığı şiddet onda nasıl yaralar açmıştı?

Tuna Hanım’ın ilişkisindeki problemlerin nedenleri aslında hangi anılarıydı?

Kitaptaki üç kahramanın ukdeleri, bugünlerinde ne şekillerde ortaya çıktı?

EMDR Terapisiyle bunlardan nasıl kurtuldular?
Psikologlar terapide neler sorar, yanıtlarda neler arar, 

bulduklarını nasıl çözüme taşır?
Bir yerlere süpürdüklerini sandıkları anılarıyla önce yüzleştiler, 

sonra barıştılar. 
Geçmişlerinin yüklerini terapi odasında bıraktılar.

Oradan dökülenler bu kitapta toplandı.
Üç insan, üç gerçek öykü…

Elinizde duran kitap Türkiye'deki ve dünyadaki ilklerden… 
Terapinin ne olduğunu ve son yıllarda dünyada hızla yayılan EMDR-
’nin nasıl uygulandığını bu kitaptaki terapi öykülerinde bulacaksınız. 
Mehtap Güngör klinik bilgilerini ve titizlikle sürdürdüğü seanslarının 
uygulayışını çok akıcı bir dille harmanlamış. Bu ilk kitabını öyle güzel 
kurgulamış ki her hikâyeyi bir solukta okuyacak, süreci takip ederken 
heyecanlanacak, en olmadık köşelerde sarsılacak ve kendinizden izler 
yakalayacaksınız. 
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Terapi Odasından Dökülenler

Mehtap Güngör





Bir yıl arayla kaybettiğimiz babam Kazım Aydın
ve eşim vesilesiyle babam olan

Av. Gürman Güngör’ün anısına...
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ÖZGEÇMİŞ

Mehtap Güngör, Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fa-
kültesi Psikoloji Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. Me-
zuniyet sonrasında 5 yıl boyunca çeşitli eğitim kurumlarında 
gençlere ergenlik, performans ve sınav kaygısı, motivasyon 
ve ders çalışma alışkanlıkları konularında danışmanlık yaptı. 
Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikolo-
ji Yüksek Lisans Programını “Obsesif Kompulsif Bozuklukta 
Bilişsel Çarpıtmalar ile Semptomlar Arasındaki İlişki” konulu 
projesiyle bitirdi. Güngör, Okan Üniversitesi ve Maltepe Üni-
versitesi’ndeki çalışmalarının ardından Türk Kızılayı Altıntepe 
Tıp Merkezi’nde klinik psikolog olarak görev yaptı. Çalışmala-
rında, Bilişsel Davranışçı Terapi, Gestalt Terapi, EMDR (Göz 
Hareketleriyle Duyarsızlaştırma) tekniklerini kullanmakta olan 
Mehtap Güngör, 2015 yılında akreditasyon kriterlerini tamam-
layarak EMDR Europe tarafından verilen ve uluslararası geçer-
liliği olan ‘EMDR Sertifikalı Terapist’ unvanını aldı.

Mehtap Güngör, kurucusu olduğu PsikoMola Bireysel ve 
Kurumsal İletişim Merkezi’nde çalışmalarını sürdürmektedir.
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ÖNSÖZ
(Babama Anlatamadığım)

Babam yıllarca mesleğim konusunda sorular sordu bana. 
Ben tam olarak ne yapıyordum? Ne söylüyordum da insanlara 
iyi geliyordu? Kimi zaman anlatmaya çalıştım. Kimi zamansa 
genel geçer bilgiler verdim. Babam, pek çok konuda birikim 
sahibi olan, okuyan, sorgulayan biri olmasına rağmen psikoloji 
alanına o kadar uzaktı ki… Bir türlü anlamadı. Ya da ben an-
latamadım.

İlk kez ofisimi ziyarete geldiğinde, seans odasına girdi. Danı-
şanlarımın hangi koltukta oturduğunu sordu bana. Gösterdim. 
Geçti, o koltuğa oturdu. “Hadi bakalım.” dedi. Şimdi bir kah-
ve söyle ve terapi dediğin şey nasıl bir şeyse bana uygula. Ona 
kahvesini söyledim. Terapi işini şimdi boşverelim baba dedim. 
Birlikte kahvemizi içelim, sohbet edelim.

Babamın ofise ilk ve son gelişi oldu. Hatta babam mesleğim-
le ilgili bir daha soru sormadı. Soramadı. Hastalandı. Yaklaşık 
altı ay sonra da öldü.

Bu kitabı onun ölümünden sonra yazmaya karar verdim. 
Babama anlatamadıklarımı yazmak, onun sorularını cevapla-
mak istedim. Yazarken, ona anlattım. Bu şekilde hem ölümü 
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karşısında hissettiklerimi sağaltmaya hem de terapide neler olu-
yor sorusunun cevabını merak eden insanlara bu konuda fikir 
vermeye çalıştım. 

Babamın, “Sen tam olarak ne yapıyorsun?” sorusunun ceva-
bı her zaman “Psikoterapi yapıyorum.” oldu.  

“Psikoterapi nedir?” sorusuna cevabım hep ise; “Değişim!” 
oldu. Kapımı çalan insanların yaşadıkları sıkıntıları giderebil-
meye, bu sıkıntılara sebep olan düşünce, davranış ve inançlarını 
değiştirmeye çalışıyorum.

“Bunu nasıl yapıyorsun?” sorusunun cevabı ise çok uzundu.
O zamanlar cevaplayamadım. İçimde ukde kaldı. 
Hangimizin içinde ukdeler yok ki! Bu kitapla babama ve 

okuyuculara terapide neler olduğunu öyküleştirerek anlatmayı 
amaçladım. Hem kendi ukdemi, hem üç danışanımın ukdele-
rini paylaştım.

Psikoloji alanında pek çok farklı ekol, psikoterapiye farklı 
bakış açılarıyla yaklaşıyor. Psikoterapistler, bu değişimi sağla-
mak amacıyla, bağlı bulundukları ekole göre farklı uygulama-
larda bulunuyorlar. 

Bu kitapta, ben kendi yaptığım çalışmalara yer veriyorum. 
Terimlerden uzak durmaya çalışarak, elimden geldiğince detay-
lı, adım adım ‘değişime’ nasıl ulaştığımı anlatmaya çalışıyorum. 

Kitapta yer alan öykülerin kahramanları, danışanlarım. On-
ların hikâyelerinden ve terapi süreçlerinden esinlenerek yazdım 
öykülerimi. Hepsinden izin aldım. Hatta öykülerdeki isimleri-
ni kendileri belirlediler ve tüm bu süreç içerisinde beni destek-
lediler. 

Öncelikle onlara teşekkürü borç bilirim. Bu üç öykünün 
kahramanlarına ve tüm danışanlarıma bana dünyalarını açtık-
ları için minnettarım. 

Üniversitenin ilk gününden, bugüne kadar benimle bilgi ve 
birikimlerini paylaşan tüm hocalarıma, tüm meslektaşlarıma 
teşekkür ediyorum. 
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EMDR modelini, Türkiye’ye getiren ve öğrenmemize vesi-
le olan Emre Konuk’a, öğrenme ve uygulama süreçlerinde her 
daim bana ışık tutan Asena Yurtsever’e,

Yaşamımdaki pek çok alanda olduğu gibi bu süreçte de tüm 
desteğini arkamda hissettiğim dostum Firuzan L. Emiroğlu’na,

Kitap yazma sürecimin bir yerinde, bu sürece katılan ve 
beni yazma konusunda yüreklendiren Evrim Gökalp ve Şöhret 
Baltaş’a,

Bu işin altından kalkamayacağımı düşündüğüm zamanlar-
da beni yüreklendiren, gelişmeleri yakından ve merakla takip 
eden PsikoMola Ekibine ve diğer dostlarıma sonsuz teşekkür-
ler…

Ve yol arkadaşım, eşim Cüneyt R. Güngör’e
Bana yaşamımın her alanında olduğu gibi mesleğimde ve 

yazma sürecimde de omuz verdiği için,
Sevgisini ve bana olan inancını her daim hissettirdiği için…
Ve kızlarım Öykü ve Güneş,
Ne zaman yorulsam, bunalsam sevgileri ve çocuksu neşele-

riyle yaşama sevincimi tekrar tekrar alevlendirdikleri için… 
Her daim bana güç verdikleri için…

Ve sen baba…
Sana da teşekkür ederim.
Işıklar içinde uyu…
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EMDR Terapisinin Kurucusu 
Francine Shapiro’ya,

Alışılagelmiş terapi modellerinin dışına çıkıp kendi gözlemle-
rini bir terapi modeli hâline getirebilecek cesaretin olduğu için,

Kendi denemelerinden çıkan sonuçları, bilim dünyasında 
fark ettirecek ve bu konuda bilimsel araştırmalar yapılması ge-
rektiğini anlatacak kararlılığın ve inancın olduğu için,

EMDR Terapisini, karşı gelenlere rağmen, tüm dünyaya an-
latmak adına verdiğin o eşsiz mücadele için,

Tüm meslektaşlarım ve yarar gören tüm danışanlarım adına 
şükranlarımı iletirim. 

Bu kitap yayına hazırlanırken ölüm haberini aldık, bir yanı-
mızı eksik bıraktın…

Umuyorum ki bizlere bıraktığın bu değerli hediyenin pek 
çok insana şifa olduğunu bilerek ve EMDR’nin gelişmesi için 
çaba harcayacak pek çok heyecanlı terapistin varlığından haber-
dar olarak gittin.

Işıklar içinde uyu…

18 Haziran 2019
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Okur için: EMDR hakkında

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) 
Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme anlamı-
na gelen etkili bir psikoterapi yaklaşımının/yönteminin adıdır. 

1987 yılında Amerikalı psikolog Dr. Francine Shaphiro’nun 
göz hareketleri ile rahatsız edici düşünce ve duyguların şidde-
tini azaltabileceğini tesadüfen keşfetmesiyle oluşan bu yöntem,  
psikoterapistlerin ve araştırmacıların katkılarıyla hızla gelişmiş 
ve bütüncül bir terapi yöntemi hâline gelmiştir.

İlk dönemlerinde, daha çok Travma Sonrası Stres Bozuklu-
ğu (TSSB) için uygulanan bir terapi modeli olarak karşımıza 
çıkan EMDR, günümüzde bağımlılık davranışları, öfke, anksi-
yete, depresyon, kayıp ve keder, ağrıyı azaltma, benlik saygısını 
geliştirme, stres yönetimi ve performans geliştirme gibi farklı 
alanlarda kullanılmaktadır. 

EMDR Nasıl İşliyor?

EMDR’nin etki mekanizmasının nasıl olduğunu anlayabil-
mek için beynimizin nasıl çalıştığına kısaca değinmek gerekir. 

Yaşamımız boyunca deneyimlediğimiz her şey, beynimizin 
sağ ve sol yarımküreleriyle algılanır. Fizyolojik bir sistem olan 
bu duruma ‘işlemleme’ diyoruz. Ancak travmatik ya da duy-
gusal yoğunluğu fazla olan deneyimlerde bu fizyolojik sistem, 
gelen bilgileri işlemekte zorluk yaşar. Duygu, düşünce, duyum, 
imge, ses, koku gibi bilgiler işlenip ilişkili anı ağlarına bağla-
narak bütünleşemez. Bu anılar kendimize ve dünyaya karşı 
inançlarımızı, dolayısıyla bugünkü duygu ve davranışlarımızı 
olumsuz olarak etkiler. 

Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz 
gibi önemli travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak 
üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşan-
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tı; günlük hayatta aile, okul ve iş çevresinde yaşanan olumsuz 
olaylar, şiddete maruz kalma, aşağılanma, reddedilme, ihmal 
ve başarısızlık gibi deneyimler işlenememiş anılar arasında yer 
alabilir. 

EMDR, bu tür anıların yeniden ele alınıp işlenmesini sağ-
layan bir terapi yöntemidir. Beynin zamanında yapamadığı iş-
lemi yapmasını sağlar. “Bir anının işlenmesi” kavramını biraz 
açacak olursak; anının travmatik özelliklerinin daha az rahatsız 
edici olarak hissedilmesi, anıda öğrendiğimiz yanlış yargıların 
doğru ve olumlu düşüncelerle değişmesidir. İşlemleme sonu-
cunda, gündelik hayatta bizi olumsuz etkileyen ve sorun ola-
rak karşımıza çıkan duygu, düşünce ve davranış kalıplarından 
özgürleşiriz. Hatta farkında olmadan olumsuz etkilendiğimiz 
belli tutum, kişi, nesne gibi etkenler artık bizi etkilememeye 
başlayabilir. 

Öyküler için EMDR Rehberi

EMDR ile terapi süreci, diğer terapi yöntemlerinde olduğu 
gibi, danışanın yaşadığı sıkıntıları ve semptomları tanımlayarak 
başlar. Danışanın yaşam öyküsü, EMDR Modeli çerçevesinde 
değerlendirilir ve bu sıkıntılara sebep olan, kendine ve dünyaya 
dair olumsuz inançları sorgulanır ve tanımlanır.

 Sonraki aşama, bu inanç sisteminin nasıl oluştuğunu da-
nışanla beraber anlamaktır. Yaşanmış hangi olay/olaylarla bu 
inanç sistemi oluşmaya başlamış, hangileriyle güçlenmiş oldu-
ğunu EMDR terapisti, danışanıyla birlikte anlamaya çalışır. Bu 
çalışmayla, danışanın bu inanca sahip olduğu anılar ortaya çı-
kar. Olabildiğince en erken anıya ulaşabilmek, EMDR çalışma-
larında değerlidir. İnancın oluştuğu ilk anıya ulaştıktan sonra o 
anıya dair danışanın duyarsızlaşması, inanç sisteminin değişi-
minde önemli rol oynar. 
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Öykülerde, ön hazırlık olarak tanımlanan durum, danışanla 
birlikte belirlenen anı için yapılan bir ön çalışmadır. 

EMDR olarak kısaltılmış olan ismin açılımda yer alan ‘du-
yarsızlaştırma’ ve ‘yeniden işleme’ terimleri, işte bu ön hazırlık-
tan sonra devreye girer. Anının rahatsız edici görüntüsü, sesi 
gibi bileşenleriyle birlikte, anıya dair gerçekçi olmayan olum-
suz inançlar, düşünceler, bedende hapsolmuş olumsuz hisler ön 
hazırlık sürecinde tanımlandıktan sonra duyarsızlaştırma süreci 
başlar. 

Duyarsızlaştırma süreci, öykülerde de bahsi geçen ‘çift yönlü 
uyarım’ dediğimiz, danışanın göz hareketlerinin belli bir süre ve 
belli bir hızda sağa sola götürülmesi ve getirilmesi hareketidir. 
Bu hareketle beynin sağ ve sol yarımkürelerinin aktive olması 
ve beyindeki işlenmeden duran materyalin işlemlenmesi amaç-
lanır. 

Öykülerde geçen, ‘anı çalışma’ ifadesi, ön hazırlık ve çift 
yönlü uyarımı içermektedir. Bu şekilde danışan anıya karşı sa-
dece duyarsızlaşmaz, aynı zamanda o anıya ilişkin daha gerçekçi 
bir bakış açısı kazanır. Duygularının ve beden duyumlarının 
farkındalığı artar. 

Öykülerde EMDR sürecini anlatırken farklı bir yazım tek-
niği kullanıldı. Danışanın anıya odaklanmasını sağlamak üzere 
psikoloğun kullandığı kısa yönlendirme sözcükleri bütünlüğü 
kesintiye uğratmamak için verilmedi; sadece danışanın anıya 
odaklanma süreci anlatıldı. Ancak arada psikoloğun uyaran ro-
lünün de gözden kaçmaması için, EMDR bölümlerini bir satır 
aralıklı vermeyi tercih ettik.

Son olarak;

EMDR terapisi, danışanın yaşadığı problemler ortadan kal-
kana kadar devam eden bir süreçtir. Sadece geçmiş anılarla de-
ğil, problemin bugünkü yansımaları (tetikleyiciler) ve gelecek-
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teki olası senaryoları veya rahatsız edici durumu da göz önünde 
bulundurur. Dolayısıyla EMDR terapisinde sadece geçmiş de-
ğil, bugün ve gelecek de çalışılır. Bu sürecin sonunda, danışanı, 
geçmişin olumsuz etkisinden kurtararak bugününe ve geleceği-
ne daha gerçekçi ve sağduyulu bakması amaçlanır. 

___________________________________________

NOT: Bu bir öykü kitabı olduğu için, EMDR Modeli hakkında kısa ve 
teknik terimler kullanılmadan bilgi vermeye çalışılmıştır. Daha detaylı bilgi 
için, http://www.emdr-tr.org sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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DUYGULARIM NEREDE?

Sahne

Bulutlar, sabahtan itibaren yeryüzüne ağırlıklarını boşaltı-
yor. Yaz aylarında sık rastlanmayan bir yağmur aralıksız yağıyor. 
Hava gri... Dünya kendi etrafında dönmeye, dakikalar saatleri 
kovalamaya devam ediyor. İnsanlar arkadaşlarıyla vakit geçiriyor, 
anneler çocuklarına yemek yediriyor, kimileri çalışıyor, kimileri eğ-
leniyor. Hayat akıp gidiyor...

Bir yerlerde zaman duruyor. Bulutlar da zamana ayak uydu-
ruyor sanki... Onlar da tüm yüklerini boşaltmış, rahatlamış olma-
lılar ki, güneşin önünden çekiliyorlar. Güneş o zaman aralığında 
kendini gösteriyor, olacaklara tanıklık ediyor. 

Saatler ikindiyi henüz geçmiş. Büyük ve yeşil o malum araç ha-
yatın hareketliliğinden uzaklaşarak mezarlığın kapısından giriyor. 
Mezarların başında nöbet tutan farklı büyüklükteki mezar taşla-
rı, cenaze arabasını ve ardındakileri seyrediyor. Ağır ağır ilerleyen 
küçük, büyük arabaları... O arabaların içindeki acılı insanları 
seyrediyor. Cenaze arabası ise ardındakilere ve o donuk taşlara al-
dırmadan, kendisine çizilmiş yolda tereddütsüz ilerliyor. Bir süre 
sonra kendisine gösterilmiş noktada duruyor. 
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Ben de duruyorum. Cenaze arabasının az ilerisinde, yüksekçe 
bir yerdeyim. Bir ağacın gölgesine sığınmışım. Üzerimde, olması 
gerektiği gibi siyah takım elbisem, olan biteni izliyorum. Tüm vü-
cudum hareketsiz. Sadece gözlerim oynuyor. Kendi sessizliğimin 
içinde nefes alış verişlerimi, kalp atışlarımı duyuyorum. Hafif esen 
rüzgârı, yaprakların belli belirsiz kıpırtılarını fark ediyorum. Do-
ğanın ve yaşamın hareketi devam ediyor. Ben ise hareketsiz, tepki-
siz, öylece duruyorum.

Cenaze arabasının ardından gelen arabaları görüyorum. Ara-
balarından inen insanları görüyorum. Tanıdık, az tanıdık, hiç ta-
nımadık yüzlerin oluşturduğu bir insan kalabalığı toplanıyor ce-
naze arabasının hemen yanında. Cemaati oluşturuyorlar. Birkaç 
adam ayrılıyor cemaatten, cenazenin bulunduğu yere doğru ilerli-
yor. Arabadan tabutu dikkatle indirip saygıyla alıyorlar omuzları-
na. Telaşsız ilerliyorlar yeni kazılmış mezara doğru. 

Yeni kazılmış mezar. İçi boş...
Birazdan beyaz cüppesiyle cemaate önderlik eden hocanın du-

aları duyulacak. Cemaatin elleri göğe açık, onlar da dua edecekler 
cenaze için. 

Birazdan hoca duasını tamamlayacak, “Amin.”ler, “Hakkımız 
helal olsun!”lar duyulacak sessizliğin içinde. Helallikler verilecek. 

Birazdan ölen kişinin ailesinden veya yakınlarından bir iki 
adam inecek o boş mezarın içine. Açılmış tabuttan kefeniyle alı-
nacak cenaze, yakınlarının ellerine verilecek. Onu, içleri titreyerek 
yerine yerleştirecekler.

Birazdan kazılmış mezardan çıkan toprakların oluşturduğu 
küçük tümsekten, kürekle toprak alacak cemaattekiler, artık yerine 
yerleşmiş olan meftanın üzerine atacaklar. Onun üzerinde de kü-
çük bir tümsek oluşturana kadar devam edecekler.

Birazdan o tümseğin başucuna basit bir tahta dikilecek. Üze-
rine bir isim yazılmış olacak. Sonrasında son görevlerini tamam-
lamış olmanın iç huzuruyla yavaş yavaş ayrılacak cemaat mezar 
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başından. Ailesindekilere ‘başsağlığı’ dileyecek ve hayata devam 
edecekler. 

Ben duruyorum. Cenazenin az ilerisinde yüksekçe bir yerde-
yim. Üzerimde siyah takım elbisem, toplanmış cemaati izliyorum.

Mezarın yanı başında erkekler... Erkek cemaatin uzağında, 
benim gibi merasimi izleyen kadınlar var. Koyu renk giyimli, 
başları örtülü kadınlar. Elleriyle başörtülerinin kenarlarını tu-
tan, mendilleriyle gözyaşlarını silen kadınlar. Ağlayan, ağlaya-
bilen kadınlar.

Birazdan beyaz cüppeli hocayla birlikte erkek cemaati dağıla-
cak mezar başından... 

Birazdan kadınların arasından bir kız çocuğu koşacak meza-
rın başına. Çömelecek. O tümseğin toprağına usulca dokunacak. 
Yavaş yavaş okşayacak toprağı gözyaşları içinde. Üzerinde sadece 
bir isim yazılı olan, mezarın başındaki o donuk tahtayı okşayacak. 
Ağlayacak.

Birazdan ağır adımlarla bir kadın gelecek kız çocuğunun yanı-
na. Önce omuzuna dokunacak yavaşça. Sonra o da yanına çöme-
lecek. O da ağlayacak.

Birazdan koyu renk giyinmiş kadın ve kız çocuğu sarılacaklar 
birbirlerine sımsıkı. Kâh o kara toprağı okşayacaklar, kâh mezar 
başındaki o basit tahtayı. Ama sarılacaklar birbirlerine. Sarıla-
caklar ve rahat rahat ağlayacaklar.

Ya sonra?

***

Seans odasının kapısında karşılıyorum Eren Bey’i. Üzerine 
tam oturan koyu renk takım elbisesinin hissettirdiği kararlılığı 
gölgeleyen tedirgin adımlarla giriyor odaya. Bir an duraksıyor, 
ne yapacağını bilemez hâlde etrafta dolaştırıyor gözlerini. Bek-
liyorum. Bakışları bana döndüğünde gülümseyerek uzatıyorum 
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elimi, “Hoş geldiniz Eren Bey.” diyorum. Kontrol etmeye ça-
lıştığı tedirginlikle sıkıyor elimi, gösterdiğim koltuğa oturuyor. 
Karşısındaki koltuğa oturmamı bekliyormuş gibi, ben oturur 
oturmaz başlıyor konuşmaya.

- Hayatımda ilk kez bir psikoloğa geliyorum. Bu yüzden tam 
olarak ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Nasıl bir süreç izle-
necek? Siz mi soru soracaksınız, ben mi anlatacağım?

- Siz hangisini tercih edersiniz?
“Hangisi daha doğru olacaksa onu yapmayı tercih ederim 

tabii. Uzman sizsiniz.” diyor. Psikoloğa ilk kez gelen pek çok 
danışanımdan duyduğum tanıdık cümleler bunlar. Böyle du-
rumlarda ilk seansın genel çerçevesini çizmenin danışana yar-
dımcı olacağına inanırım. 

- Öncelikle sizi buraya getiren şikâyetlerinizi dinlemek iste-
rim. Sonrasında ise sizi daha iyi tanımak, bu şikâyetlere sebep 
olabilecek yaşam olaylarınızı anlamak için öykünüzü anlatma-
nızı isteyeceğim. Eğer sizin için de uygunsa…

- Uygun. Önce ilk sorunuzu cevaplayayım. Buraya, gittiğim 
farklı branşlardaki doktorların ve psikiyatristimin önerisiyle 
geldim. Elbette kız arkadaşımın ısrarıyla da. Bana konulan tanı 
Panik Bozukluk. Sık sık atak yaşıyorum. 

- Bu atakların nasıl olduğunu anlatabilir misiniz?
- Soğuk bir terlemeyle başlıyor. Korkunç bir kalp çarpıntısı. 

Ama öyle böyle değil. Nefes alamıyorum sanki! Kalbim yerin-
den fırlayacakmış gibi hissediyorum. O an bana sorsanız, kalp 
krizi geçirdiğimden eminim. Bu atakları yaşamaya başladığım 
ilk zamanlar en yakın hastanede alıyordum soluğu. Doktorlar 
psikolojik olduğunu söylediğinde bir türlü inanmıyordum on-
lara. Ciddi bir sağlık problemim olduğuna ve doktorların bu-
nun ne olduğunu bulamadıklarına o kadar emindim ki. Ala-
nında uzman farklı doktorlarla görüşüp hepsinden aynı cevabı 
aldığım için şu an ikna olmuş durumdayım. Sorunum psikolo-
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jik. Bunu biliyorum ancak bazı ataklarım o kadar şiddetli olu-
yor ki, hastaneye gitmeden, sakinleştirici bir iğne vurulmadan 
kendime gelemiyorum. Bir psikiyatristle da görüşüyorum ve 
onun yönlendirmesiyle de sizden randevu aldım. 

Panik atak aniden ortaya çıkan çok şiddetli kaygı nöbetleri-
dir. Bir tetikleyici ile başlar genellikle. Bu tetikleyici bir ses, bir 
olay, bir düşünce olabileceği gibi; çarpıntı, nefes darlığı, uyuşma 
hissi gibi beden duyumları da olabilir. Ne olduğunu, neden ol-
duğunu anlayamadığı için, bu deneyimi yaşayan kişi bedenine 
odaklanır. Bedene odaklandığında ise yaşanan beden duyumla-
rı daha şiddetli algılanmaya başlar, kaygı ve korku artar. Kaygı 
ve korkuya, beden tepkileri de eşlik eder. Sonuç panik ataktır. 
Belirtiler bir süre devam eder. Sonrasında yavaş yavaş azalır.

Beklenmedik zamanlarda, tekrarlayan ataklar ve bu ataklar 
arasındaki zaman aralığında kişinin atak geçireceğine dair sü-
rekli kaygı duyma hâli ise Panik Bozukluk olarak tanımlanır.

- Bu atakları ne zamandır yaşıyorsunuz Eren Bey?
- İlk atağımı yaklaşık iki yıl önce yaşadım. Çok güçlü, zor-

layıcı bir deneyimdi benim için. Ondan sonra yaşam kalitem 
ciddi olarak bozulmaya başladı. Hayatım ya ataklarla ya da atak 
geçireceğim endişesiyle yaşadığım saatlerden ibaret hâle geldi. 
Hiçbir şeye dikkatimi veremiyorum. Kitap okuyamıyorum, 
film izleyemiyorum. İşimi yaparken tedirginim. Devamlı dik-
katim bedenimde. Nasıl nefes alıyorum, kalp çarpıntım hızlan-
maya mı başladı? Sırf bu yüzden on gün önce önemli bir iş gö-
rüşmesini yarıda kesmek zorunda kaldım. O kadar gergindim 
ki, devam edecek gücü bulamadım kendimde.

- Anlıyorum.
- Kusura bakmayın ama bunu gerçekten anlamanız imkân-

sız. Böyle bir şey yaşadınız mı, bilmiyorum. Yaşamayanın anla-
yabileceği bir durum değil bu. Tüm hayatıma yansıyor. Hiçbir 
şeye odaklanamıyorum. İş hayatımda bugüne kadar devamlı 
yükselen başarı ivmesi baş aşağı gidiyor. Yaptığım işler ve per-
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İBu hikâyeler biraz ben, biraz sen…

Eren Bey’in panik ataklarının altında neler vardı?

Ekim Hanım’ın şahit olduğu ve maruz kaldığı şiddet onda nasıl yaralar açmıştı?

Tuna Hanım’ın ilişkisindeki problemlerin nedenleri aslında hangi anılarıydı?

Kitaptaki üç kahramanın ukdeleri, bugünlerinde ne şekillerde ortaya çıktı?

EMDR Terapisiyle bunlardan nasıl kurtuldular?
Psikologlar terapide neler sorar, yanıtlarda neler arar, 

bulduklarını nasıl çözüme taşır?
Bir yerlere süpürdüklerini sandıkları anılarıyla önce yüzleştiler, 

sonra barıştılar. 
Geçmişlerinin yüklerini terapi odasında bıraktılar.

Oradan dökülenler bu kitapta toplandı.
Üç insan, üç gerçek öykü…

Elinizde duran kitap Türkiye'deki ve dünyadaki ilklerden… 
Terapinin ne olduğunu ve son yıllarda dünyada hızla yayılan EMDR-
’nin nasıl uygulandığını bu kitaptaki terapi öykülerinde bulacaksınız. 
Mehtap Güngör klinik bilgilerini ve titizlikle sürdürdüğü seanslarının 
uygulayışını çok akıcı bir dille harmanlamış. Bu ilk kitabını öyle güzel 
kurgulamış ki her hikâyeyi bir solukta okuyacak, süreci takip ederken 
heyecanlanacak, en olmadık köşelerde sarsılacak ve kendinizden izler 
yakalayacaksınız. 

Uzman Klinik Psikolog Asena Yurtsever
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