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Çocuklarımızın Korku ve Kaygılarını Nasıl Yönetiriz? 
 

Değerli Anne-Babalar,  

 

Kaza, doğal âfet, yangın, patlama gibi zor ve korkutucu bir deneyim yaşayan ya da buna şahitlik 

eden kişiler uzun süre bu durumun fiziksel ya da psikolojik etkilerini taşırlar. Yetişkinler gibi çocuklar da 

endişe verici bir olayı deneyimledikten ya da duyduktan sonra kimi zaman uzun süre bu durumun 

etkilerini, günlük hayatlarına yansımalarını üzerlerinde taşır. Çoğu zaman bu etkiler çocuğun 

davranışlarında, alışkanlıklarında, ilişkilerinde ve aktivitelerinde gözlemlenebilir. Örneğin, korkutucu 

deneyimi yaşadıktan sonra çocuğun daha düzensiz beslendiği, düzensiz uyku alışkanlığı edindiği, gün 

içinde halsizleştiği, tekrarlayan kabuslar görebildiği, okula gelmekte ya da günlük alışkanlıklarını 

sürdürmekte zorlandığı dikkat çekebilir. Bu ayki bültenimizde sizlerle, çocuklarınızın korku ve 

kaygılarını nasıl yönetebileceğinizi paylaşacağız. 

 

Eyüboğlu Eğitim Kurumları  

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 

 

 

 

Korku ve Endişe Uyandıran Olayların Çocuklar Üzerindeki Psikolojik Etkileri Nelerdir? 

Dehşet verici olayların yaşanması, bu olayların tekrarı ve ne zaman meydana geleceği 

konusundaki belirsizlik insanı endişeye düşürür. Endişe seviyesinin yükselmesi kişinin performansını 

olumsuz yönde etkiler. İnsanlar yoğun kaygı duymaları nedeniyle günlük rutinlerini gerçekleştirmekte 

dahi zorlanırlar. Korku uyandırıcı olayların yaşandığı bir süreçte anne ve babalar aile bireyleri arasında 

sıkı bir iletişim ortamının varlığından emin olmalıdır. Aile içinde bireylerin birbirine verdiği değer, 

duyduğu saygı ve olumlu paylaşımlar çocukları korku uyandıran olayların negatif etkilerinden 

korumakta ve onlara bulundukları ortamın güvende olduğu mesajını vermektedir. 

 

Çocukların algıları çevrelerindeki uyaranlara açıktır. Bu nedenle çocukların yanında, yaşanan 

olayların ürkütücü tarafları hakkında detaylı konuşmalardan kaçınmak gerekir. Çocuklar etkilendikleri 

durumlarla ilgili fazlaca soru sorabilir ya da bu konuyu konuşmaktan kaçınabilirler. Her iki durum da 

çocuğun yaşanan olaydan etkilendiğinin işaretidir. Yapılması gereken çocuğa basit ve sade bir açıklama 

yapmaktır. 

 

Basın ve Sosyal Medya Kullanımı Evde Nasıl Yönetilmelidir? 

Toplumu ilgilendiren korkutucu olayla ilgili haberleri televizyon ya da internetten sürekli takip 

etmek kaygı ve korkuyu arttırır. Bu nedenle anne-baba tarafından, çocuğun bu süreçte sosyal medya 

üzerinden haber takibinin sınırlandırılması önemlidir. Bunun bir başka nedeni de özellikle sosyal 

medyada paylaşılan bilgilerin ve haberlerin doğruluğunun kesin olarak bilinmemesidir. Kaynağı belli  

olmayan bilgileri takip etmenin sağlıklı olmadığı ve endişeyi arttıracağı çocukla paylaşılmalıdır. Çocuğun 

sosyal medya kullanımı ebeveynler tarafından takip ve kontrol edilmelidir. 

 

Çocuğumuzla Durum Hakkında Nasıl Konuşmalıyız? 

Anne-babalar çocuklarının bulunduğu ortamda aile veya içinde yaşadığı toplum ile ilgili dehşet 

verici bir haber aldığında öncelikle kendi tepkilerini, kalp atışlarını kontrol altına almalıdır. Bir yetişkin 

olarak kişinin kendi ruh sağlığını koruyabilmesi, çocuğun korku ve endişe seviyesini azaltacaktır. 

  

Çocuğun yaşı, yapısı ve gelişimsel süreçleri göz önünde bulundurularak yaşanan olayın 

gerçekliği olabildiğince sade ve açık bir şekilde anlatılmalıdır. Yaşanan olaylarla ilgili soruları çocuğun 



güvendiği bir yetişkin (anne-baba) tarafından cevaplandırılmalıdır. Bu cevaplar, çocukların 

zihinlerindeki belirsizliği ve farklı kaynaklardan edindikleri bilgilerin yarattığı kafa karışıklığını 

gidermelerini sağlar. Çocuğunuzla endişeleri hakkında konuşmak, onun kendini güvende hissetmesine 

ve yaşanan olaylarla daha güçlü bir şekilde başa çıkmasına yardımcı olur. Çocukla veya gençle 

konuşurken yaşı göz önünde bulundurulmalıdır, ancak tüm çocuklar yaşı fark etmeksizin dinlendiğini ve 

önemsendiğini hissetmek ve güven ortamı içinde olduğunu bilmek ister. Çocuğunuza yaşadığı ortam 

içinde sizin ve çocuğunuzun güvende olduğunu ve bunun için gerekli önlemlerin alındığını ifade etmek 

gerekir. 

 

Çocuklarla konuşurken ses tonu ve beden dili oldukça önemlidir. Sözel olarak vermek istediğiniz 

mesajla içinde bulunduğunuz ruh halinden kaynaklı olarak bedeninizin ya da ses tonunuzun verdiği 

mesaj farklı olabilir. Bu durumda çocuğunuz endişeli olduğunuzu fark eder ve anlattıklarınıza olan 

güveni azalabilir. 

 

Çocuğunuzla, yaşadığınız duyguları paylaşabilirsiniz. Örneğin; “Yaşananlardan dolayı üzgünüm, 

bu olaylardan dolayı biraz gerginim.” gibi… Bu tür paylaşımlar çocuğunuza, duyguların ifade edilebilir 

ve doğal olduğunu gösterir. Eğer o anda oldukça kaygılı ve üzgün bir duygu durumu içindeyseniz bu 

konuşmayı daha sakin hissettiğiniz bir zamana erteleyebilirsiniz, ancak aradan çok uzun bir süre 

geçmemesi önemlidir. 

 

Bu olayların hemen sonrasında kişiler hayatları ile ilgili büyük kararlar almaktan ve 

uygulamaktan kaçınmalıdır. Günlük hayatınız içindeki aktivitelerinize devam etmeli ve çocuğunuzu bu 

yönde desteklemelisiniz. Çocuğunuzun endişe duyduğu ya da merak ettiği bir durumda size 

başvurabileceğini bilmesini sağlamak onun için en büyük güven kaynağıdır. Bunun için sıcak ve açık bir 

iletişim ortamı yaratmak, çocuğun duygusunu olduğu gibi kabul etmek ve onu dinlemek yeterlidir. 

 

Çocuğun yaşanan olaydan 3 hafta sonra uyku problemleri, olumsuz yeme alışkanlığı devam 

ediyorsa veya tırnak yeme, strese bağlı tik oluşumu gibi rahatsızlıklar meydana geliyorsa bir uzmana 

başvurmakta fayda vardır. 
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