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ı. kısım

Anksiyete Bilmecesi



bölüm ı

Anksiyetenin Doğası

Ne bir Baş Engizisyoncu, korkunç işkenceleri anksiyete kadar elinde 
hazır bulundurabilir ne de bir casus şüphelendiği adamın en zayıf 
anını bulup ona nasıl daha ustaca saldıracağını veya kapana düşü-
recek tuzaklar kuracağını anksiyete kadar iyi bilebilir. Keskin zekalı 
bir hakim bile zanlıyı nasıl sorgulayacağını, sınayacağını anksiyete 
kadar iyi bilemez. Anksiyeteden ne yanıltmacalarla ne şamatayla, ne 
işte ne oynaşta, ne gece ne de gündüz kaçış yoktur.

—søren kıerkegaard, Anksiyete Kavramı (1844)

Anksiyete sorununun, çeşitli ve önemli sorunların birleştiği bir dü-
ğüm noktası, cevabının ise zihinsel varlığımızı aydınlık seline boğa-
cak bir muamma olduğu konusunda hiçbir şüphe yoktur. 

—sıgmund freud, 
Psikanalize Giriş Dersleri (1933)

En mühim anlarda sendelemek gibi uğursuz bir huyum var.
Mesela Vermont’taki bir kilisenin mihrabında durup müstakbel ka-

rımın koridordan geçerek evlenmek için yanıma gelmesini beklerken bir-
den kendimi fena halde hasta hissetmeye başlıyorum. Basit bir bulantı 
değil yaşadığım; şiddetli bir kusma isteği ve titreme sarıyor bedenimi. 
Hepsinden de öte, kan ter içindeyim. Temmuz’un ilk günlerindeyiz; do-
layısıyla kilise de sıcak. Birçok kişi yazlık elbiselerinin içinde bunalıyor. 
Ama benim kadar değil. Müzik başlarken alnımda ve dudaklarımın üze-
rinde boncuk boncuk ter diziliyor. Düğün fotoğraflarımızda nişanlımın 
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babasının kolunda koridordan geçişini yüzümde kırık bir tebessümle iz-
lerken mihrapta gergin gergin durduğumu görebilirsiniz. Fotoğraflarda 
Susanna ışıl ışıl, bense terden parlıyorum. Bütün kilisenin önünde yanı-
ma geldiği zaman, gözlerimden, yakalarımdan sicim gibi ter akıyor. Ra-
hibe dönüyoruz. Arkasında duran konuşma metni verdiğimiz arkadaşlar 
endişeyle bana bakıyorlar. Nesi var? Ne düşündüklerini hayal ediyorum. 
Bayılacak mı yoksa? Bunları düşünmek beni daha da terletiyor. Birkaç 
adım arkamda duran sağdıcım omzuma hafifçe vurup, alnımı silebilmem 
için bir peçete veriyor. Kilisede arka sıralarda oturan arkadaşım Cathy, o 
an bana bir bardak su getirmeyi çok istediğini anlatmıştır sonraları; bir 
maratondan çıkıp gelmiş gibi görünüyormuşum.

Konuşmacıların temkinli ve endişeli yüz ifadeleri artık saklanamaz 
gibi görünen bir dehşete dönüşüyor: Ölecek mi? Bunu ben de merak et-
meye koyuluyorum, çünkü vücudum sarsılmaya başlıyor. Hafif bir titre-
meden bahsetmiyorum, ancak elimde bir kağıt tutsam belli olacak, göze 
çarpmayan bir titreme bu; sanki havale geçirmek üzereyim. Epilepsi nö-
betim var gibi bacaklarımı bir arada tutmaya odaklanıyor ve pantolonu-
mun titrememi saklayacak kadar bol olduğunu ümit ediyorum. Müstak-
bel eşime yaslanıyorum artık, titrememi ondan saklamanın anlamı yok, o 
da beni ayakta tutmak için elinden geleni yapıyor. 

Rahip konuştukça konuşuyor. Ne söylediğine dair hiçbir fikrim yok. 
(O an orada bulunmuş sayılmam ne de olsa.) Biraz acele etse de bu iş-
kenceden kurtulsam diye dua ediyorum. Duraklayıp bana ve nişanlıma 
bakıyor. Gözlerimdeki paniği, terden parladığımı görünce etekleri tutu-
şuyor. “İyi misin?” diye soruyor sessizce. Çaresizce başımı sallıyorum. (İyi 
olmadığımı söylesem ne yapabilirdi ki? Kiliseyi mi boşaltacaktı? Öyle bir 
rezalete katlanamazdım.)

Rahip vaazına devam ederken ben uzuvlarımdaki titremeye, istifra 
etme isteğine ve bilinç kaybına karşı mücadele veriyorum. Aklımdan tek 
şey geçiyor: Beni buradan çıkarın. Neden mi? Çünkü arkadaşlarım, ailem, 
meslektaşlarım dahil neredeyse üç yüz kişi evlilik törenimizi izliyor ve 
ben bayılmak üzereyim. Bedenimin kontrolünü kaybediyorum. Bu anın 
hayatımın en mutlu, en önemli anı olması gerekirken ben acınacak hal-
deyim. Buradan sağ çıkamamaktan endişe ediyorum.

Kan ter içinde ayıla bayıla (“evet,” deyip, yüzükleri takıp gelini öpe-
rek) düğün törenini devam ettirmeye çabalarken, herkes (eşimin ailesi, 
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arkadaşları, iş arkadaşları) bana bakarken ne düşünüyor diye biçare halde 
merak ediyorum: Evlenmekten vaz mı geçti? İçindeki dayanıksızlık dışına 
mı yansıdı? Korkaklığı mı? Evliliğe uygun olmadığı mı ortaya çıktı? Kor-
karım ki eşimin arkadaşlarından şüphesi olan varsa dedikleri çıkıyor. Ne 
düşündüklerini hayal ediyorum: Biliyordum zaten. Onunla evlenmeye layık 
değil. Kıyafetlerimi çıkartmadan duş almış gibiyim. Fiziksel zaafım, zayıf 
halkam ter bezlerim, tüm dünyanın gözleri önüne seriliyor. Varlığımın ne 
kadar gereksiz olduğu ortaya çıkıyor.

Neyse ki tören bitiyor. Tere batmış halde yeni eşime minnetle yasla-
narak koridoru geçiyorum. Kiliseden çıktığımızda şiddetli fiziksel rahat-
sızlığım azalıyor. Nöbet geçirmeyeceğim. Bayılmayacağım. Fakat resepsi-
yon sırasında beklerken, resepsiyonda içip dans ederken mutlu rolü oynu-
yorum. Kameraya gülümsüyor, uzatılan elleri sıkıyor ve ölmek istiyorum. 
Neden olmasın? Erkek adamın en can alıcı işlerinden birinde, düğün tö-
renimde sınıfta kaldım. Nasıl oldu da bunu da elime yüzüme bulaştırdım? 
Sonraki yetmiş iki saati, beni bitiren bir keder içinde geçiriyorum.

Anksiyete nispeten daha az kişi öldürür; ancak mümkün olsaydı bir-
çok kişi anksiyetenin şiddetli vakalarında görülen felce ve sıkıntıya 
alternatif olarak ölümü seçerdi.

—davıd h. barlow, Anksiyete ve Rahatsızlıkları (2004)

Düğün törenim çöküntüye uğradığım ilk an değildi, son da olmaya-
caktı. İlk çocuğumuzun doğumunda benzim atıp bayılınca, hemşireler bir 
süreliğine doğum sancısı çeken eşimi bırakıp benimle ilgilenmek zorun-
da kaldılar. Konferans ve sunumlarda sahnedeyken utanç verici bir şekil-
de ne diyeceğimi bilemeden donakaldım ve birkaç defa sahneden kaçmak 
mecburiyetinde hissettim. Randevularımı terk ettim, sınavlardan çıktım, 
iş mülakatlarında, uçak veya tren seyahatlerinde ya da öylesine sokakta 
yürürken kendimi kaybettiğim zamanlar yaşadım.

Sıradan günlerde sıradan şeyler yaparken; kitap okurken, yatakta 
uzanırken, telefonda konuşurken, bir toplantıda otururken, tenis oynar-
ken, binlerce kez varlığımı saran bir yılgınlık hissine kapılıyor ve bulantı, 
baş dönmesi ve başka fiziksel belirtilerden oluşan bir ordu tarafından sal-
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dırıya uğruyorum. Bu olaylarda bazen ölümün artık çok yakın olduğuna 
inanıyorum.

Böyle şiddetli nöbetler geçirmediğim anlarda bile endişeyle boğu-
şuyorum: Sağlığımdan, ailemin sağlığından, para durumundan, işten, 
arabamdaki tıkırtıdan, bodrumdaki sızıntıdan, yaşlılığın zorluğundan 
ve ölümün kaçınılmazlığından, her şeyden endişe duyuyorum. Bazen de 
hiçbir şeyden. Bazen bu endişe hafif fiziksel sıkıntılara dönüşüyor; karın 
ve baş ağrılarından, baş dönmelerinden, kol ve bacak ağrılarından veya 
hummalıymışım ya da grip olmuşum gibi genel bir kırgınlıktan muzda-
rip oluyorum. Muhtelif zamanlarda nefes alırken, yutkunurken, hatta yü-
rürken anksiyetenin tetiklediği sıkıntılar yaşıyorum; bunlar zamanla tüm 
zihnimi kaplayan saplantılar haline geliyor.

Bir dizi korkum veya fobim de var. Birkaçından bahsedecek olursak, 
kapalı alanda kalma (klostrofobi); yükseklik (akrofobi); bayılma (asteno-
fobi); evden uzakta mahsur kalma (bir tür agorafobi); mikrop (basilofobi); 
peynir (turofobi); topluluk önünde konuşma (sosyal fobinin alt katego-
rilerinden biri); uçuş (aerofobi); kusma (emetofobi) ve tabii ki uçaklarda 
kusma korkusu (aeronausiphobia) sıralanabilir.

Ben küçükken, annem akşamları hukuk fakültesine devam ettiği için 
evde bir bakıcıyla yalnız kalır; annemle babamın bir trafik kazasında öl-
düğünden ya da beni terk ettiklerinden (bunun klinik adı “ayrılma ank-
siyetesi”dir) sefilce korkardım. Yedi yaşına geldiğimde annemle babam 
eve gelsin diye beklerken bir ileri bir geri gide gele yatak odamın halısını 
aşındırmıştım. Birinci sınıftayken aylarca neredeyse her öğleden sonrası-
nı okulun hemşire odasında psikosomatik baş ağrılarıyla eve gitmek için 
yalvararak geçirdim. Üçüncü sınıfta, baş ağrıları yerini karın ağrılarına 
bıraktı, ama revire yaptığım günlük yürüyüşler değişmedi. Lisedeyken 
rekabet gerektiren durumların bende tetiklediği anksiyete ıstırabından 
kaçmak için tenis ve squash maçlarını bile bile kaybederdim. Lisedeki bir, 
aslında tek randevumda romantik bir anda kız öpüşmek için bana doğru 
eğildiğinde (dışarıda onun teleskobundan takımyıldızlarına bakıyorduk) 
anksiyete ipleri eline aldı ve kusmaktan korkarak kendimi geri çekmek 
zorunda kaldım. O kadar utanç vericiydi ki kızın aramalarına cevap ver-
meyi bıraktım.

Kısacası aşağı yukarı iki yaşından beri gergin bir fobi, korku ve sinir 
yumağıyım. Ayrıca on yaşındayken muayene için bir akıl hastanesine gö-




