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Z.M.A.H 47 yaşında ve Iraklı bir kadındır. Çocukluğunda 
ve gençliğinde çok iyi bir öğrenciydi ve hatta orta okulu 
birincilikle bitirmişti. O zamanlar oldukça zeki ve 
eğlenceli bir kızdı. İbrahim Tatlıses dinlemekten oldukça 
keyif alırdı, en sevdiği şarkısı ise Cane Cane’ydi. İki kız 
kardeşi ve bir ağabeyi vardı. Fakat ağabeyinin ondaki yeri 
ayrıydı. İran Savaşı sonrasında, 1988’de, ağabeyi savaşta 
öldü. O zamanlar 17 yaşındaydı. Bu olay hem onu hem 
ailesini derinden yaraladı. O da ailesi de yasa girmişti. 
Ancak ailesi o zamanlar Z.M.A.H’nin yasının çok daha 
uzun süreceğini bilmiyordu. 1988 yılından sonra giderek 
içine kapandı ve tamamen değişti. Kimseyle hatta kız 
kardeşleriye bile sohbet etmiyordu, dışarı çıkmayı 
reddediyordu. Hatta yemek yemeyi bile reddediyordu. 
Boğazından geçmediğini söylüyordu ve uzun bir süre 
yalnızca Irak çayı içip yoğurt yiyerek beslendi – 30 yıl 
kadar. 



Beslenme şekli dolayısıyla oldukça zayıfladı ve
güçsüzleşti. Herhangi bir fiziksel bozukluk
saptanamadığı halde katı gıdaları yutamıyordu. Irak’ta
yaşananlardan sonra can güvenliğinden endişe duyan
aile Türkiye’ye kaçmak zorunda kaldı. Bir sene önce
Ankara’ya yerleştiler. O ise yabancı bir ülkeye
gelmekten dolayı gergin ve sıkıntılıydı. Göçmen ofisi
dışında evden kesinlikle çıkmıyordu. Ailesi fiziksel ve
psikolojik rahatsızlıkları dolayısıyla doktora götürmek
istiyordu ama onu evden çıkmaya ikna edemiyorlardı.
Sonra, kız kardeşi MSYD-ASRA Mamak ofisimizi
ziyaret etti ve kayıt yaptırdı. Kayıt sırasında,
kardeşinin durumunu da arkadaşlarımıza iletti.
Koruma ekibindeki arkadaşlarımız durumu psiko-
sosyal destek ekibimize bildirdi. Ekibiz onu arayıp
görüşme yapmak amacıyla ofise davet etti ancak
beklendiği üzere evden çıkıp ofise gelmeyi reddetti.
Bunun üzerine, ekibimiz onu evde ziyaret etmeyi
önerdi. Teklifimizin kabul edilmesi üzerine
psikoloğumuzun da bulunduğu ekibimiz aileyi ziyaret
etti. Z.M.A.H’ye kurumumuz tanıtıldı, psikolojik
danışmanlık süreciyle ilgili bilgi verildi. Normalde
yabancılarla iletişim kurmayı reddettiği halde
psikoloğumuzla haftalık olarak görüşmeyi kabul etti ve
psikolojik müdahale süreci böylece başladı.
Psikoloğumuza güvendi ve ikinci görüşme sırasında
eğer  MSYD-ASRA psikoloğu eşlik ederse doktora
gideceğini söyledi. Ekibimiz hastane randevularını aldı
ve ulaşım aracını sağladı. Böylece psikoloğumuzla
birlikte doktor randevuları için evden çıkmış oldu.
Devam eden psikolojik danışmanlık sürecinde kurulan
bağ gittikçe sağlamlaştı. Terapötik ilişki ve psikolojik
danışmanlık sayesinde psikolojik durumunda hızlı bir
iyileşme görülmeye başlandı. Ailesiyle daha fazla
zaman geçirmeye, konuşmalara katılmaya ve daha
fazla ve daha katı yiyecekler yemeye başladı. Gün be
gün daha iyi ve canlı hissetmeye başladı. Her ev
ziyaretimizde, ailesi ondaki bu olumlu değişimden
ötürü MSYD-ASRA ekibine takdir ve teşekkürlerini
sundu.  
 
 



Daha sonra, takip seanslarından birinde 
psikoloğumuz ona kibarca bir teklifte bulundu. Onun 
evden dışarı çıkmış olmasını da sağlamak amacıyla 
onu bir sonraki görüşmeyi kurumun ofisinde 
gerçekleştirmeye davet etti. Bu yolla psikoloğumuz 
maruz bırakma tekniği de denilen ve kaygı 
bozukluklarının tedavisinde kullanılan bu tekniği 
uygulamaya koymuştu. O bu teklifi yalnızca 
“İnşallah.” diyerek karşıladı. Bu noktada bize sadece 
beklemek düşüyordu. En sonunda, randevu saatinde 
o ve kız kardeşi ofisimize gelmişti. Bu tam bir kırılma 
noktasıydı. 30 yıl boyunca zorunlu kalmadıkça asla 
evden çıkmayan ve Türkiye’ye geldi geleli sadece 2 
kere (Göçmen Ofisi ve Hastane) çıkmıştı. Bu onun 
için bir ilkti ve büyük bir başarıydı. Göstermiş olduğu 
gelişme göz yaşartan cinstendi. Ofisteki görüşme 
daha çok bir ağırlama havasında geçti. Görüşme 
sırasında İbrahim Tatlıses’i yeniden dinlemeye 
başladığından bahsetti. Kız kardeşi ise dün akşam 
onlara geleneksel bir Irak yemeği hazırladığını 
anlattı. Bunun üzerine o, psikoloğumuzu bir akşam 
aynı yemekten hazırlamak üzere evlerine davet etti. 
 
Z.M.A.H ile birlikte oldukça büyük bir şey başardık. İş 
birliğimiz ve görüşmelerimiz kaygı bozukluğu ve 
yeme problemleri çözülene kadar devam edecek. 
Onun cesareti ve kararlılığı aynı sorunlardan 
muzdarip olan insanlara da emsal olacaktır. 
 
 


