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Yaygın Kaygı ile Baş Etme



Her insanın zaman zaman endişeli hissetmesi oldukça 

olağan bir durumdur. Yetiştirilmesi gereken bir proje, 

sınav, sağlık sorunu, aileyle ilgili sorunlar, maddi 

sorunlar gibi yaşam olayları  birçoğumuzu 

kaygılandırabilir. 

Kaygı, yaşam olaylarında bizi harekete geçiren temel 

mekanizmalardan biridir. Örnek olarak, geçmeniz 

gereken bir sınav var fakat siz bu sınavla ilgili hiçbir 

kaygı taşımıyorsanız hoşunuza giden şeyleri bırakıp ders 

çalışma olasılığınız oldukça düşüktür. 

Yaygın kaygı normal kaygıdan bazı farklılıklar 

göstermektedir ve bu yazımızda sizlere yaygın kaygıdan 

bahsedeceğiz.



• Yaygın kaygı durumu normal kaygı 

duygularından farklıdır. Yaygın kaygı 

probleminde kişi her zaman bir felaket bekler, 

sağlık, para, aile, iş veya okul hakkında 

endişelenmeyi bırakamaz, endişelenmek için bir 

neden olmadığının farkında olsa bile 

endişelenebilir. Yaygın kaygı problemi zihinsel 

ve fiziksel olarak yorucudur. Enerjinizi 

tüketebilir, uykunuzu engeller ve vücudunuzu 

yıpratabilir.
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Belirsizlik ve Kaygı

Belirsizliğin nasıl algılandığı endişe ve kaygının 
kaynağıdır. Belirsiz durumlar tehdit içerdikleri şeklinde 
değerlendirilirse kaygı ve endişe artar. Aileniz sizi 
aradığında ‘Bir şey mi oldu’ şeklinde düşünebilirsiniz. Bu 
düşünce vücudunuzda fark edilebilir bir reaksiyona sebep 
olabilir. Bu durumun yaşamınızda genel bir hale 
dönüştüğünü düşünün. Sürekli bir olumsuz durum 
beklentisi gergin bir bedene sebep olur. Bu durum sizin ani 
ve öfkeli tepkiler vermenize sebep olacaktır. Sonuç olarak 
yaşam kaliteniz ciddi anlamda etkilenecektir.

Ayrıca belirsizliği belirli hale getirme çabası belirsizliğe 
duyulan toleransı daha da düşürür ve endişenin devam 
etmesine neden olur.



Kaçınma Davranışları

Kaygıyla başa çıkabilmek için kaçınma, erteleme vb. 
davranışlarda bulunabilirsiniz. Bu davranışlar sizin 
sonucundan kaygı duyduğunuz, sizi endişelendiren durumu 
deneyimlemenize engel olacağı için korkulan durumla hiçbir 
zaman karşı karşıya gelmemiş olacaksınız. Hiçbir zaman 
karşılaşmadığınız bir durumla baş etmeyi nasıl 
öğreneceksiniz? Ya da sizi endişelendiren durumun sonucu 
gerçekten düşündüğünüz gibi felaket mi olacak? Bunu hiç 
deneyimlemeden nasıl bilebilirsiniz?

Kaçınma davranışları kısa vadede çözüm gibi görünse de 
uzun vadede yaşamınızı kısıtlayan bir sorun haline 
dönüşecektir. Sürekli belirsiz durumlara karşı önlem almaya, 
zihninizdeki düşünceleri kovmaya çalıştığınız bir çözüm yolu 
bir süre sonra sizi yıpratan bir sorun haline gelmiş olacaktır. 



Kaygı ile Başa Çıkmak 
için Neler Yapabiliriz?

• Progresif kas gevşetme egzersizi çözüm için ilk yapılması 

gerekenlerdendir. Vücut gerginliğinin azalması zihinsel ve 

duygusal değişimin kapısını açacaktır.

• Kaçınma davranışları sürdürücü etkiye sahiptir. 

Egzersizlerle kaslarınızda bir miktar gevşeme sağladıktan 

sonra kaçınma davranışlarının tespit edilmesi ve bu 

davranışların terk edilmesi değişim için çok büyük bir 

adım olacaktır. Bu davranışların terk edilmesi büyük bir 

tehdit gibi algılansa da çözüm yolunun buradan geçtiği  

unutulmamalıdır. 



• Düşüncenin gerçek değil sadece bir 
düşünce olduğunu unutmamalıyız. 
Aklımıza gelen herhangi bir durumun 
olasılıklardan yalnızca biri olduğunu göz 
ardı edilmemelidir. Kaygı arttığında risk 
algısı da artmaktadır. O an bize kaygının 
artmasıyla olasılığın gerçekleşme 
ihtimali artıyor gibi görünse de gerçekte 
yaşanması muhtemel olayla bizim kaygı 
duymamızın hiçbir bağı yoktur. Bir diğer 
deyişle o an kaygımızın artması 
olasılığın arttığı anlamına 
gelmemektedir.   

• Kafein sınırlandırılmalıdır. Kafein kalp 
çarpıntısı ve titreyen ellerden 
huzursuzluğa kadar endişe gibi görünen 
ya da hissettiren her türlü gergin 
fizyolojik tepkiyi tetikler. 



• Güçlü bir destek sistemi oluşturun. İnsanlar sosyal yaratıklardır. Ancak güçlü bir destek sistemi 
mutlaka geniş bir arkadaş ağı anlamına gelmez. Güvenebileceğiniz birkaç kişinin faydasını hafife 
almayın.

• Hareket Edin: Egzersiz kaygının azaltılmasında doğal ve etkili bir yöntemdir. Gerginliği hafifletir, 
stres hormonlarını azaltır, beyni daha az kaygıya eğilimli ve daha esnek hale getirecek şekilde 
fiziksel olarak değiştirir.



Yaygın Kaygı durumu yaşantınızı zorlaştırıyorsa, 
nasıl baş edeceğinizi bilemiyorsanız merkezimize 

başvurabilir uzmanlarımızdan yardım 
isteyebilirsiniz.
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