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Pandemi Döneminde Anne-Baba Olmak 

Kısa bir zaman öncesine kadar aklımıza gelmeyecek, belki de izlediğimiz filmlere konu olan, 

beklenmedik ve olağan dışı bir dönemi yaşıyoruz hep beraber. Tüm dünya gibi bizler de içinde 

bulunduğumuz bu durumu anlamaya, önlemler almaya, sağlığımızı korumaya ve duygusal 

olarak ayakta kalmaya çalışıyoruz. Anne-baba olarak görevler, sorumluluklar biraz daha 

artıyor, zaman zaman pozitif tutumlar sergilemek zorlaşıyor olabilir. Gün içerisinde, aileniz ve 

kendi sağlığınızla ilgili koruyucu önlemler almaya, ev ortamından işlerinizi yürütmeye, 

çocukların eğitim süreçlerini takip etmeye ve desteklemeye aynı zamanda çocukların isteklerini 

de gerçekleştirmeye çalışırken sizler nasılsınız? Durup sakince kendinizi dinleme fırsatınız 

oldu mu? Kendinizi dinlediğinizde ise belirsizliğin, kontrol edemediğiniz sürecin sizde endişe 

yarattığını mı fark ediyorsunuz? Hislerinizin, başa çıkmaya çalıştığınız duygunuzun böylesi bir 

süreçte normal olduğunu bilmenizi isteriz. İnsan doğası gereği, daha önce deneyimlemediği, 

tehdit altında olduğu, belirsizlik içeren durumlardan korkar ve kaygılanır. Bu süreçte 

hissettiklerimizi kabul etmeli fakat bu duyguları kontrol edebilmeyi de sağlamalıyız. Her zaman 

olduğu gibi çocukların anne-babalarının duygularından etkilendiğini, onların duygularını alarak 

yansıttığını unutmamalıyız.  

Yetişkinler gibi çocuklar da bu süreci anlamaya, yaşamlarındaki ani değişime adapte olmaya 

çalışıyorlar. Yaşam düzenindeki değişimlerin çocuklarımızı duygusal olarak etkilendiğini 

biliyoruz. Onların duygularını kontrol etme ve dışa vurma yolları yetişkinlere göre farklılık 

gösterebilmektedir. Bu dönemde çocuklarınızın duygusal süreçlerde iniş çıkışlar yaşadığını ve  

daha önce gözlemlemediğiniz davranış ve tutumlar sergilediklerini görmeniz son derece 

doğaldır. Tam da bu noktada; 

• Rutinde var olan kural ve sınırları korumakta zorlanıyor olabilirsiniz. 

• Çocuklarınız size her zamankinden yakın olma ihtiyacında olabilir, ayrılmakta zorluk 

yaşayabilir. 

• Bebeklik dönemine ait (parmak emme, bebeksi konuşma, anne-baba ile uyuma isteği, 

alt ıslatma vb.) regresif davranışlarda artış olmuş olabilir.  
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• Size göre çözümü kolay ya da önemsiz konularda ağlama krizleri ya da öfke 

patlamalarıyla karşılaşıyor olabilirsiniz.  

• Çocuklar sıklıkla “sıkıldıklarını” belirtiyor ve talepkâr tutumlar sergileyerek sizi zorluyor 

olabilir.  

• İştahsızlık ya da duygusal yeme davranışında artış görülebilir. 

• Psikosomatik belirtiler (karın ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı) ortaya çıkabilir. 

• Daha önce kendi başına yapmakta zorlanmadığı işleri şu an sizin desteğinizle yapma 

ihtiyacı görülebilir. 

 

Ne Yapmalıyız? 

Çocuğa, yaşanan olayla ilgili olarak uygun bir ifade kullanılarak, yaş düzeyine uygun ölçüde 

bilgi verilmelidir. Olayla ilgili duygu ve düşüncelerini ifade etmesine fırsat tanımak, ailenin diğer 

bireyleri tarafından dinlenmek, duygu ve düşüncelerinin kabul gördüğünü duymak çocuğu 

rahatlatır. Kendini önemsenmiş hisseder. Bu zamanlarda ailenin bir arada olması da çocuğun 

yalnız kalma ve korunamama korkularını yenmesine fayda sağlayacaktır. 

Korku ve endişe içindeki çocuğu anlamak çok önemlidir. Korkuları anlamsız veya aşırı 

bulunduğu takdirde, anlaşılmadıkları hissiyle utanıp, reddedilmiş ve sevilmiyor duygusuna 

kapılabilirler. “Korkulacak bir şey yok, güçlü olmalısın.” şeklinde bir konuşma yerine, “Evet, 

korktun, seni anlıyorum.” şeklinde bir konuşma, çocuğu daha çok rahatlatacaktır.  

Travmatik olaylar karşısında anne-babalar bazen (kendileri de kaygı duydukları ya da korkmuş 

oldukları için) çocuklarını rahatlatıp yatıştıracak gücü kendilerinde bulamayabilirler. Bu gibi 

durumlarda çocuktan duyguları saklamaya çalışmak yerine paylaşmak, çocuğun da kendi 

hislerini rahatça paylaşması için fırsat sunar.   

Sadece sözcüklerle değil, davranışlarla da çocuğa güven vermek önemlidir.  “Hepimiz 

birlikteyiz ve güvendeyiz.” mesajı, çocuğa duygusal güvenlik hissi verecektir. Onlara sarılmak, 

fiziksel temasta bulunmak onları rahatlatacağı gibi, iletişimi de arttıracaktır. Çünkü bazen sözlü 

ifade edemedikleri durumları siz ona sarıldığınız zaman daha kolay dışa vurarak 

atlatabilmektedir. Anne-babanın çocuğa onu sevdiğini ve desteklediğini sıklıkla söylemesi 
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önemlidir. Bu günlerin geçici olduğunu ve işlerin yoluna girmesi için çalışıldığını bilmek çocuğa 

güven verecektir. 

Süreç içerisinde hem kendiniz hem çocuğunuz için günlük rutinler oluşturmak önemlidir. 

Rutinler içerisinde çocuklar kendilerini güvende hissederler, bu durum hem size hem de 

çocuğunuza iyi gelecektir. 

Çocuklar takdir görmekten çok hoşlanırlar. Özellikle  kritik zamanlarda olumsuz, yaşlarına 

uymayan davranışlarına odaklanmak yerine, olumlu davranışlarını vurgulamakta fayda vardır. 

Mesela yemek yaparken ya da sofra kurarken ona görevler vermek çocuğun kendisini başarılı 

hissetmesini sağlar. Ayrıca günlük, olağan yaşantıya dönüldüğü zaman da sorumluluk algısı 

pekişmiş olur.   

Sizler çocuklarınızın dünyasının merkezindesiniz. Bu yüzden önce kendinize dikkat etmeniz 

çok önemlidir. Sizin güçlü olmanız, duygu durumunuzu kontrol edebilmeniz onların kendilerini 

güvende hissetmesine yardımcı olacaktır. Bu süreçte sizin rahatlayabilmeniz, kendinizi daha 

iyi hissetmeniz için birkaç önerilerde bulunmak istiyoruz. 

 

• ”Kelebek sarılması” tekniğini uygulayabilirsiniz. Stresli geçen gününüzün ortasında bir 

sakinlik hissi yaratabilir; 

1. Sessiz bir yer bulun ve zihninizin gözünde bir soluklanma yeri hayal edin; çok 

sakin ve huzurlu bir yer. 

2. Gözlerinizi kapatın ve kendinizi orada hayal edin. 

3. Ne görebildiğinize, neye dokunabileceğinize, ne duyabileceğinize dikkat edin. 

Kollarınızı çapraz göğsünüzün üzerinden geçirin ve neleri görebileceğinizi, 

duyabileceğinizi ve nelere dokunabileceğinizi düşünürken omuzlarınızda 5 ila 7 yavaş, 

alternatif vuruşlar yapın. Vücudunuz gerilimi serbest bırakırken gözlemleyin. 

• Arkadaşlarınızla ve ailenizle bağlantıda kalın. Onları düzenli olarak arayın veya mesaj 

atın. Açık ve yaşadıklarınız konusunda dürüst olun. 

• Mindfulness Pratikleri Uygulama: Duygularınızı gözlemleyin. Düşüncelerinizi 

gözlemleyin. Fiziksel hislerinizi gözlemleyin. Hiçbirini yargılamayın. Bırakın gelsin. 
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•           Sanatla uğraşarak, müzik dinleyerek veya günlük tutarak kendinizi ifade edin. 

• Zaman ve mekan yaratın, oturun, bir noktaya odaklanın veya gözlerinizi kapatın. Derin 

nefes alın, tutun ve yavaşça nefes verin ve duraklayın. Nefes alıp verirken nefesinizin hissine 

odaklanarak nefes almaya devam edin. Düşüncelerinizi bir kutuya süpürdüğünüzü hayal edin. 

• Bir podcast dinleyin. 

• Okumak istediğiniz bir kitabı okuyun…5 dakika olsa bile… 

• Öz Şefkat Egzersizi yapabilirsiniz: 

1. Elinizi kalbinizin üzerine koyun. 

2. Duygularınızı adlandırın. 

3. Kendinize yalnız olmadığınızı ve bu durumun herkesin başına geldiğini 

hatırlatın. 

 

Kendinizi daha güvende hissettiğinizde ve kaygınızı biraz da olsun kontrol ettiğinizde, siz de 

çocuğunuzla çok daha sağlıklı bir iletişim kuracağınızı ve onun da duygularını düzenlediğini, 

kaygılarının azaldığını gözlemleyebilirsiniz. Bu nedenle bu süreçte kendinize karşı hoşgörülü 

ve şefkatli olmayı ihmal etmeyin. Çocuğunuza verebileceğiniz en güzel desteğin kurduğunuz 

ilişki, oynadığınız oyunlar ve birlikte geçirdiğiniz vakit olduğunu unutmayın. Birlikte geçirdiğiniz 

vakitlerin hepsinin dolu dolu ya da eğlenceli geçmesi gerekmez. Zaman zaman baş etmesi zor 

durumlar olsa da önemli olan duygularınızı tüm samimiyetinizle çocuğunuzla paylaşmanız ve 

onun da duygularını aynı şekilde kabul etmenizdir. Bu dönemi bir avantaj olarak görüp, 

çocuğunuzla kurduğunuz ilişkiye odaklandığınızda, en sağlıklı biçimde geçireceğinize şüphe 

duymayın. 

  

Sağlıklı ve umut dolu günlerde bir araya gelmek ümidiyle, 

   Eyüboğlu Eğitim Kurumları  

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 
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Kaynakça:  

Davranış Bilimleri Enstitüsü-Yeni bir ev rutini nasıl oluşturabilirim? 

Davranış Bilimleri Enstitüsü- Covid19 Travması                            

Türk Psikiyatri Derneği Yayınları-Covid-19 ve Çocuklar 

Global Child-EMDR Alliance 


