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Travma Nedir?

Psikolojik anlamda değerlendirildiğinde travma; bir çocuğun fiziksel ve duygusal 
olarak iyi oluş haline zarar veren, onun korkmasına sebep olan yoğun yaşam deneyi-
midir.

Travmatik stres ise; çocukların travma etkisi yaşatabilecek, zor deneyimlerin ardından 
vermiş olduğu psikolojik tepkidir. Bu tanım, formal bir teşhis tanımı olmamakla birlikte,
çocukların ve ergenlerin travmaya sebep olan olaya karşı verdikleri, ızdırap dolu üzün-
tülü tepkilerin genişliğini izah eder.

Her bireyin travmaya sebep olabilecek olay karşısında vereceği tepkiler bireyseldir. Bir 
çocuk, yaşanan olay ardından çeşitli travmatik belirtiler gösterirken, bir diğeri bu belirtileri 
yaşamıyor olabilmektedir. Bu farklılık ise çeşitli faktörlerden kaynaklanmakta olup, çocuğun 
yaşı, olayla bağlantı durumu, olaydan önceki kişilik yapısı, olaydan sonra bulacağı destek, 
olayın süresi ve gerçekleşme sıklığı ile alakalı olabilmektedir.

Duygu kontrolü zorlaşır, olaylara ani tepkiler verilebilir, agresif bir tutum içerisine 
girebilir.

Yeni korku ve kaygılar geliştirilebilir, anneden/bakım veren kişiden ayrılma zorlaşabilir. 
Normal süreçte kendi yatağında uyuyan bir çocuk, olayların ardından tek başına yatmak 
istemeyebilir, alt ıslatmalar başlayabilir. Gece uyuyamama, kabus görme sebebi ile okula 
uykusuz veya geç gelebilir. Okulda ağlama krizleri geçirilebilir.

Fiziksel semptomlar görülebilir. Bunlar sebepsiz yere baş ağrısı, karın ağrısı şeklinde 
kendisini gösterebilir. Normalde hoşlandığı aktivitelere ilgisi azalabilir, eskisi gibi 
yapmak istemeyebilir.

Travmatize Olmuş Bir Çocuğu 
Ev Ortamında Nasıl Tespit Edebiliriz?
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Travma, okul performansını etkileyebilir, derslerde ilgi kaybı, artan okul devamsızlıkları, 
akademik performansın düşmesi buna örnek gösterilebilir. Travmatik yaşam 
deneyimlerinin öğrenme üzerindeki olumsuz etkisi de kanıtlanmıştır. Düşen yaşam 
kalitesi beraberinde, dikkat, odaklanma ve akılda tutma becerilerini zayıflatmaktadır.

Sürekli üzgün ve mutsuz bir ruh halinde olabilir. Yaşça büyük çocuklar, aslında 
çok etkilenseler de kendilerini koruyabilmek ve güçlü kalabilmek adına hiçbir şey 
olmamış gibi davranabilirler. Bu noktada duruma müdahale edip, çocuğun duygu ve 
düşüncelerinin dışa vurumunu kolaylaştırmak faydalı olacaktır.
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Okul Öncesi Çağı

Bu dönemlerde travmatik olaya maruz kalan çocuklar çaresizlik hissedebilirler. Yaşanan 
tehlikeli durumun devam edip etmeyeceği belirsizlik oluşturabilir ve bu belirsizlik 
çocuğun korkusunu yaşadığı travmatik olayın ötesinde bütün hayatına yayılabilir. Günlük 
hayatlarında onları nelerin rahatsız ettiğini tanımlamada güçlük çekebilirler. 
Hissettiklerini ifade etmede yetersizlik yaşayabilirler.

Bu çaresizlik ve korku hissi travmatik olay öncesinde kazanılmış gelişimsel 
becerilerde kayıp olarak belirebilir. Travmatik bir olay yaşamış bir çocuk tek 
başına uyuyamayabilir ya da okula gittiğinde ebeveynlerinden ayrılmakta güçlük 
yaşayabilir. Parkta tek başına oyun oynayabilen bir çocuk travmatik bir olayın 
ardından aile bireylerinin yokluğunda parkta durmayı istemeyebilir. Travmaya 
maruz kalmış çocuklarda konuşma kaybı, tuvalet alışkanlıklarında bozulmalar, 
uyku bozuklukları (kabuslar ya da uykuya dalmada güçlük v.b.) gibi sorunlar 
sıklıkla görülebilir. Birçok durumda travma yaşamış çocukların oyunlarında 
travmanın çocukta bıraktığı etkiler gözlemlenebilir. Oyunlarında travmayı 
tekrar canlandırabilir ya da travmanın olumsuz etkilerinin olduğu bir oyun 
kurgulayabilirler, çizdikleri resimlerde yahut anlattıkları hikayelerde travmayı 
barındıran elementlere sıklıkla yer verebilirler.
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Okul Çağı

Travmatik olaylar bu yaş çocuklarında sürekli bir güvenlik kaygısını ortaya çıkarabilir. Bu 
kaygılar kendileri ile ilgili ya da ailenin diğer fertleri ve okuldakiler ile ilgili olabilir. Bu 
dönem çocukları travmatik olay esnasında davranışlarını kafalarına takarlar. Sıklıkla suçluluk 
duygusu ya da utanç eşlik edebilir. Neler yapsaydım ya da yapmasaydım düşünceleri onları 
meşgul eder. Yaşadıkları korku ve üzüntü onları fazlasıyla bunaltabilir.

Okul çağı çocuklarında da gelişimsel ilerleyişte durma ya da gerileme görülebilir. Uykuya 
dalmada zorluk, tek başına uyumak istememe, kötü rüyalar bu dönemde de görülmektedir. 
Hatta öğretmenleri konsantre olmada güçlük çektiğinden ya da öğrenmekte zorlandığından 
bahsedebilir. Bu dönem çocuklarında travma, bedensel şikayetlere de sebebiyet verebilir. 
Sıklıkla baş ağrısı, mide ağrısı gibi şikayetlerde bulunabilirler. Psikosomatik tepkiler 
gösterebilirler; yani herhangi bir fiziksel rahatsızlıkları olmadığı halde, ağrıları olduğunu 
düşünebilirler. Yine bu dönem çocuklarında nadiren umursamazlık ve agresiflik 
gözlemlenebilir.
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Ergenlik:

Ergenlik döneminde travma 
yaşayan çocuklarda içine 
kapanıklık gözlemlenebilir. Korku 
hissi, savunmasızlık ve diğerleri 
tarafından “anormal” olarak 
etiketlenme düşüncesi ergeni 
arkadaşlarından ve ailesinden 
uzaklaştırır. Ergenler de travmatik 
olay yüzünden utanç ve suçluluk 
duygusu hissedebilirler. Hatta 
bu duruma yönelik intikam 
alma ya da adaleti sağlamaya 
yönelik planlar kurgulayabilirler. 
Yaşanan travma ergenlerin dünya 
görüşünde radikal değişimlere 
sebep olabilir. Bazı ergenlerde 
kendine zarar verme davranışı 
görülebilir. Bu olayın ardından 
sakarlıklar başlayabilir.
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Yandaki tabloda

belirtilentepkilerin 

bir çoğunu 

evladınızda fark 

etmeniz durumunda 

bizlere iletmenizi 

rica eder, birlikte 

sürdüreceğimiz 

çalışmalar neticesinde 

öğrencimizin içinde 

bulunduğu bu sıkıntılı 

dönemi beraberce 

atlatabileceğimizi 

belirtmek isteriz:
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Travmatize Olmuş Bir Çocuğa Yaklaşım Nasıl Olmalıdır?
Ebeveynler çocuğun doğru bilgiyi, ilk ağızdan edinebileceği kişiler olarak, yaşanan olaylarla 
ilgili, mantıklı, makul, çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun bir açıklama yapmalıdır. 
Hiçbir şekilde olay hakkında konuşmamak, görmezden gelmek, yokmuş gibi davranmak 
çocuğun kaygı düzeyini artıracak, güvenini sarsacaktır. Çocuk konuşmak istediği zaman bu 
yardım çağrısı muhakkak dikkate alınmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; çocuğun 
yaşı ve gelişim düzeyidir. Çocukları yaşadıkları olumsuz deneyimler noktasında çok fazla 
detay paylaşmaya zorlamak, özellikle yaşanan krizin hemen sonrasında, onların travmayı 
tekrar yaşamalarına sebep olmakla beraber aynı zamanda üzerlerinde yoğun bir psikolojik 
ve duygusal stres oluşmasına da neden olabilir. Zor zamanların  ardından yaşanan olaylarla 
ilgili konuşuyor olmak, çocuğun ve ergenin zihnindeki olayın yerini netleştirir, sınırları belli 
ve anlaşılabilir olan bu hikaye sayesinde zihinde anlamlandırma süreci hızlanır ve çocuğun 
bu durumu atlatabilmesi kolaylaşır ancak bu iletişimin ve paylaşımın son derece profesyonel 
şekilde yürütülmesi şarttır. Sonuç olarak, çocuğun travmatik durumla başa çıkma becerisi, 
onun yaşananları tam anlamıyla anlama becerisi ile ilişkilidir.  



13

EBEVEYNLERE NASIL TAVSİYELER VEREBİLİRİZ?

YAŞANAN OLAYLAR SONRASI DURUM ÇOCUĞA NASIL 
AÇIKLANMALIDIR?

Anne ve babalar çocukların medya ile olan ilişkisinin kontrollü ve sınırlı kalması noktasında 
dikkatli olmalıdır. Özellikle medyada olay anına ve/ya sonrasına ait görüntüleri görmek 
yaşanan travmanın atlatılmasını zorlaştıracak, çocuğun zihnindeki ‘güvende değiliz’ fikrini 
kuvvetlendirecektir. Medya ile olan ilişki arttığında, çocuğun korkuları ve kaygılarının 
seviyesi artacaktır. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki; trajik olayı defalarca izleyen 
çocuklar, negatif olmaya ve negatif davranışlar geliştirmeye daha yatkındır. Ayrıca çok küçük 
çocukların medyada maruz kaldığı görüntülerin ardından olayın devam ettiğini düşünmesi 
de muhtemeldir.

Unutmayın ki, özellikle okul öncesi çağındaki ve küçük yaştaki çocuklar için yapılabilecek 
en iyi şey, onları yaşanan olaylardan olabildiğince uzakta tutmak, hususiyetle medya 
organları aracılığıyla zihinlerine girecek gereksiz bilgilerden muhafaza etmeye çalışmaktır. 
Çocukların, küçük dünyalarında anlamlandıramayacakları kadar büyük olaylar ile ilgili bilgi 
bombardımanları altında zihinlerinin karışmasına ve korkular yaşamalarına izin verilmemesi 
onlar için en sağlıklısı olacaktır.

Ancak özellikle olaylara birebir, bir yakını aracılığı ile ve/ya medya organları aracılığıyla 
maruz kalan çocuklar için aşağıda belirtilen olası tepkiler için şu cevapları verebilirsiniz:

Çocuğun yaş grubuna göre durumun izahı şekillenmektedir. Ancak ilkokul düzeyinde 
bir çocuğa durum örnekte belirtildiği şekli ile açıklanabilir:

” Ülkemizin çok güzel ve açıkçası kötü niyetli insanlar tarafından kıskanılacak birçok 
yeri var. Ülkemizin iyiliğini istemeyen insanlar da bu ülkede yaşayanların huzurlu 
olmasını ve kendi yöneticilerini, başbakanını, cumhurbaşkanını seçmesini istemiyorlar. 
Bu aklı karışmış kötü kişiler, ülkemize zarar vermek istedikleri için bizi zor durumda 
bırakmaya çalışıyorlar. Bu olaylarda şehit olanlar ve yaralananlar da oldu, ama şimdi 
güvendeyiz, bizi koruyan, bizim için çalışan askerler ve polisler, devlet adamları var. 
Onlara dua edebiliriz. “
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