
VAKA 9                                            

İsim: MEK  Yaş 26    Erkek    

Eğitim:    Meslek: astroloji-tarot gibi alanlarda danışmanlık hizmeti veriyor 

  

Bekar   Çocuk: Yok 

Sigara: 1i5 paket /gün.  Alkol: sosyal 

 

Ana şikâyet(leri):  

Temizlik konusunda takıntılı olacak şekilde titizlik.Takıntılı düşünceler. 

 

Ailedeki önemli hastalıklar: 

Genel: Hasta soğuktan çabuk etkileniyor, boğaz enfeksiyolarına sık yakalanıyor. Acı ve baharatlı 

yedikten sonra rahatsızlanıyor. Tatlı tuzlu arasında tuzlu gıdaları tercih ediyor. Tatlı- dondurma 

düşkünlüğü yok. Danışan gün içinde nadiren susadığını söylüyor. Yağmurlu ve karlı havaları seviyor. 

Dinlenme yerleri olarak yağmur yağan yerleri seviyor, deniz kenarı ve güneşlenmeyi sevmiyor. 

Çocukken havale benzeri bir hastalık geçirmiş.5 yaşında kasık fıtığından ameliyat olmuş. Danışan 

genelde geç uyuyup geç kalkıyormuş, sabahın erken vakitlerinde iyi olmuyormuş. 

Ana şikayeti: 

Temizlik konusunda takıntılı olacak şekilde titizlik.Takıntılı düşünceler. 

Danışan  hakkında benim izlenimim: 

Danışan temizlik konusundaki tutumunu normalleştiriyor; olması gerekenin bu olduğuna 

inanıyor.Obsesyonlarını kompulsyonlar izliyor.Doğal olmayan düşünce süreçleri 

oluşturuyor.Megalomaniye de yatkın.Bazı insanları, yaşantıları aşağılama tutumuna sahip. 

Danışan ile yaptığım görüşme 

s-temizlik konusunda çok takıntılı olduğunu söyledin, neler yaşıyorsun bu konuda? 

Mek-Toz lekesi görmem bir anlık da olsa nefes almama engel olur toz üzerime sineceğini düşünürüm 

beni kötü göstereceği beye üzerimdeki kokunun toz her neyse ama yağ beni çıldırtır bitlenme 

düşüncesine kadar kötü koku sevdiğim birinin yanına gittiğimde ise ona kötü hissettirir korkusu da var 

s-temizlik konusunda ritüellerin neler, bir gününü nasıl geçiriyorsun? 

Mek-Sabah uyanırım kahvaltı varsa yaparım tuvalet ardından duşa girerim kıyafetlerim günlük 

yıkanmış olur.Tuvaletten sonra 5-6 defa el  yıkarım.Duşta ayrı bölgeler için ayrı lifler 

kullanırım.Uyumadan önce tekrar duş alırım, duş alamamışsam yatağımda uyumam. 



 

s-kendinden biraz bahseder misin? 

Mek-Hayatı dolu dolu yaşamak isterim, eğlenmeyi severim, bir arkadaş ortamı için ne kadar yorgun 

olsam da harekete geçerim..evden uzak eğlenmeyi seviyorum..bir tık kaliteli seçimler beni biraz daha 

mutlu ediyor, marka takıntım var.Bu nedenle para biriktiremiyorum.En iyi olabilmek için, tatmin 

olmak için elimdeki tüm parayı harcıyorum. 

Çocukluğum biraz baskın geçti.Kendimi ifade edemezdim, eve çok bağlı idim.Okula giderken eve 

dönüp bakardım.Bu lise yıllarında tiyatroya başladığım zamana kadar devam etti.Eve o kadar özlem 

duyardım ki 40 dakikalık öğlen aramda on dakika evde geçirir geri kalan zamanı gidip gelmek ile 

harcardım.Bu özlem duygusunda sıkıştığımı hissettiğim dönemler çok oldu. 

Titizlik ve takıntım çocukluk çağlarımda başlıyor; ben kir içinde eve gelirdim, annem kapıdan beni 

banyoya götürürdü, öyle eve giremezdim ben.Öyle bir lüksüm yoktu.Çünkü eve bir kum tanesi dahi 

girse annem o durumu kabul etmezdi.Annem çok bağırır ve hakaret ederdi.Bende yıkanmak 

isterdim.Bazen yıkanamayınca yatağımda yatmak istemezdim.Halen daha bu devam ediyor.Eğer eve 

geldiğimde saat geç olmuş ise duş sesi kimseyi rahatsız etmesin diye yıkanamadığımda yatağımda 

yatmıyorum. 

Çok verici bir tarafım vardır.Fakat kendime ait şahsi telefon yada anısı olan bir şey olursa onu 

vermem, versem de kahrolurum..Maddi olarak parayı gözüm görmez, biri para istese cebimdeki 

paranın tümünü verebilirim.Tanıyor olmam şart değil, hiç tanımadığım biri ihtiyaç halinde ise kendim 

zor durumda kalsam dahi yardımcı olabilirim. 

Geçmişimden nefret ediyorum, ailemi seviyorum ama çok anlaşmazlık ortamı var onlar ile 

anlaşamıyorum. Aslında bazı zamanlar vicdansız acımasız olabiliyorum ve acı çektirmekten zevk 

alıyorum bu ruhsal da fiziksel de çoğu zaman da ani olur öfkelenmem ve ani söner 

Acı çekmesi bana karşı kötü bir şey yapıldıysa çok canımı yakacak kadar ve haksızlığa uğradıysam 

bizzat ben bir şey yapmasam bile o tarafın başına bir şey gelmesi sürünmesi gibi düşünelim zevk 

duyarım bu kadın erkek farkı yok 

s-nelere sinirleniyorsun 

mek-Birlikte yemek sorası ellerini yıkamaması terlemesi ve bunu temizlememesi sesini yükseltmesine 

tahammül edemem hele bir erkekse öfke patlaması yaşarım gözlerim kararır 

s-mesela marka kıyafet alamazsan, yada lüx değil basit mekanlarda takılırsan ne hissedersin? 

Mek-Özgüveni yerlerde fakir basit 

s-korkuların var mı bahsedebilir misin 

mek-Örümcek ve ya yılan hatta akrep den korkarım aynı zaman da aldatılmaktan yalan söylemek 

vardır birde bu yalanın yuva yapması işte bundan da korkarım aynı zaman da intikamcıyım kinim 

tutarsa o kişi elime düşmesin 

s-rüyalarından bahseder misin, tekrar eden rüyaların var mı mesela? 



Mek-Rüyalarımda genelde devlet büyükleri olur bazen lüx bir hayat bazen de parçaları bir araya 

getiremeyeceğim kadar karışık rüyalar ama niyetim neyse onu görüyorum bilinçaltı mı değil mi 

bilmiyorum. Çocuklukta uyurken sırtımı boşluğa karanlığa vermekten korkardım 

 


