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Stres, milliyet, ırk, cinsiyet ve yaş farketmeksizin evrensel bir deneyimdir. 
Strese etkili bir şekilde yanıt vermenin ilk adımı, ne zaman stresli olduğumuzu 
anlamaktır. Zihnimizden geçen bazı düşünceler stresimizi arttırabilir. Zamanla 
birtakım düşünce kalıpları kökleşmiş ve otomatikleşmiş olabilir. Bu kalıplardan 
bazıları aslında düşünme hatalarını yansıtır. Başka bir deyişle, stres altındayken, 
düşüncelerimiz durumu doğru bir şekilde yansıtmayabilir.  
 
Hayatı abartılı bir negatif odakla görebiliriz. Bu insan deneyimini ve bizi 
etkilediği çeşitli yollarından birini derinlemesine inceleyelim.
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Ruminasyon 
Bir düşünceyi tekrar tekrar zihnimizde 
döndürmek anlamına gelir. Diğer bir deyişle 
stresli yaşam olayları sırasında veya sonrasında 
olumsuz çıkarımlar yapıp, o çıkarımları sıklıkla 
zihnimize getirmemize ruminasyon denir. Gerçek 
şu ki COVID-19 esnasında stresle başa 
çıkmamızda ruminasyon hiç işe yaramıyor. 
“Kontrolü kaybedeceğim, yapabileceğim hiçbir 
şey yok, aldığım hiçbir önlem işe yaramayacak…” 
gibi düşüncelerin hiçbiri doğru değil. 



Ruminasyon Türkçe’de “Zihinsel Geviş Getirme” olarak kullanılır. 
Kaygılandığımızda düşüncelerimizi sindirmek için zihnimizde 

döndürüp duruyoruz. 
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Ruminasyon İle Başa Çıkmak İçin Ne 
Yapabiliriz? 
Kendimizi tekrarlayıcı bir düşünce 
içinde bulabiliriz. Tekrarlayıcı 
düşünceleri toplu bir şekilde de 
zihnimizde döndürüyor olabiliriz, 
sevdiklerimizle sürekli aynı endişe 
verici konulardan konuşuyor olabiliriz. 
Böyle durumlarda kendimizi fark 
etmek, bu durumun sevdiklerimize 
verebileceği zararı düşünmek ve 
kendimizi durdurmak ruminasyon ile 
başa çıkmamızı sağlar. 



Başa Çıkmak İçin Ne Yapabiliriz? 
Olumsuza odaklandığınızı fark ettiğinizde, 
düşüncelerinizi daha yakından inceleyerek 
alternatif bir perspektif olup olamayacağını 
düşünün. Her şeyin kötü olmadığı, iyi 
örneklerin de var olduğunu fark edin. Tüm 
insanlar bu durumda sizinle aynı sonuca mı 
ulaşıyor? Gerçekten olumlu hiçbir sonuç yok 
mu? Bir şeyleri düşünme şeklimizi araştırıp 
inceleyerek daha akılcı sonuçlara varabiliriz.
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Olumsuza Odaklanma 
Olumsuza odaklanma yaygın bir düşünme hatasıdır ve çoğumuz bunu zaman 
zaman yaparız. Basitçe, belirli bir durumla ilgili tüm olumlu bilgileri görmüyor 
ve sadece olumsuz bilgilere odaklanıyoruz. Olumsuza odaklanmamızın nedeni 
genellikle gerçekçi olmayan yüksek beklentilerimizden kaynaklanır. Bu gerçekçi 
olmayan beklentilerimiz, her zaman iyi bir şey olmalı veya bir şey mükemmel 
biçimde yapılmalı gibi gerçek dışı inançlarımızdan gelir. COVID-19 esnasında 
stresle başa çıkmamızda olumsuza odaklanmak hiç işe yaramıyor.
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Ya Hep Ya Hiç Tarzı Düşünme  
Düşünme hatalarımıza aşırı 
güvendiğimizde, olayları 
genellikle kaygı veya öfke  
gibi duyguları körükleyecek  
şekilde yorumlarız. Ya hep ya 
hiç düşünmek böyle bir 
çarpıtmadır. Ya hep ya hiç 
düşünmek aşırı uçlarda 
düşünmeyi ifade eder. Bu 
düşünceler içerisinde “asla”  
ya da “kesinlikle” gibi ifadeler 
barındırır. Bu tür hatalı 
düşünme, bir durumdaki 
alternatifleri görmeyi veya bir 
soruna çözüm getirmeyi 
engeller. COVID-19 esnasında 
da stresle başa çıkmamızda ya 
hep ya hiç biçiminde düşünmek 
bize yardımcı olmuyor. 

Başa Çıkmak İçin Ne Yapabiliriz? 
1. Hiç, hep, asla gibi terimlerden 
kaçınmaya çalışın. 
2. Siyah-beyaz uçlarda düşündüğünüzü 
fark ettiğinizde gri alan için bir olasılık 
olup olmadığını sorgulayın.  
3.Herhangi bir durumun yalnızca bir 
tarafını görebildiğinizde, güvenilir 
arkadaşlarınızın veya ailenizin  
desteğini alın.
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Aşırı Genelleme 
Bir ya da birkaç deneyimimizden yola çıkarak yetersiz kanıtlarla kendimiz, 
çevremiz ya da geleceğimiz ile ilgili olumsuz bir sonuç çıkarmaktır. Olumsuz 
durum sadece bir kez bile olsa, tekrar tekrar gerçekleşmesi beklenir. Bu 
düşünceler genellikle son derece inandırıcıdır ve sorgulanmadan inanılır. Aşırı 
genelleme gibi düşünme hatalarımızın duygusal durumumuz üzerinde olumsuz 
etkileri olabilir; moral bozucu ve yıkıcı olabilir. COVID-19 esnasında stresle başa 
çıkmamızda aşırı genelleme yapmak hiç işe yaramıyor.

Başa Çıkmak İçin Ne Yapabiliriz? 
İhtiyacımız olan tek şey, daha dengeli, 
rasyonel bir perspektife ulaşmak için 
düşüncemizi incelemektir. İncelemek  
için kendinize şu soruları sorabilirsiniz:  
“Bu düşüncemin benim için yararları  
veya zararları neler?”, “Çok sayıda  
alakalı deneyimle mi yoksa birkaç  
deneyimle mi bu sonuca vardım?”,  
“Bu düşüncemi destekleyen kanıtların 
yanında karşı kanıtları da dikkate aldım  
mı?”, “Birisi bu durumu daha etkili bir 
şekilde ele alsaydı, ne düşünürdü?”
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Mükemmeliyetçi Tutum 
Mükemmeliyetçilik, mükemmellik kriterine uymayan herhangi bir şeyi kabul 
edilemez olarak görme eğilimidir. Mükemmeliyetçi tutum önyargılı inançlardan 
kaynaklanır. Ya hep ya hiç şeklinde düşünmek, “olmalı”, “olmamalı”, “gerekli” 
ifadelerini kullanmak, sürekli olumsuza odaklanmak ve aşırı genellemek gibi 
düşünce hataları mükemmeliyetçi tutumun içinde barınır. COVID-19 esnasında 
stresle başa çıkmamızda mükemmeliyetçi tutuma sahip olmak hiçbir işe 
yaramıyor.

Başa Çıkmak İçin Ne Yapabiliriz? 
Dünyadaki herkesin güçlü ve 
güçsüz yönleri var ve mükemmel 
diye bir şey yok. Hatalar yapmamız 
büyümemiz ve gelişmemiz için 
oldukça önemli. Örneğin, haftada 
3 gün spor yapmaya karar 
veriyoruz ama bir kere aksatınca  
hiç yapmamaya başlıyoruz.

Önemli olan olduğu kadar yapabildiğimizi kabul etmemiz. Kendinizi 
eleştirirken fark edin. Benzer bir durumda bir arkadaşınıza ne söyleyeceğinizi 
düşünün ve kendinizle konuştuğunuzda aynı dili kullanarak pratikler yapın.
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