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Çocuklarımız Etkilenmesin…. 

Özellikle son zamanlarda yaşanan ve gündemimize bir anda giren terör olayları doğal olarak 

toplumumuzu negatif anlamda etkilemektedir. 

Size gönderdiğimiz bu yazımızda özellikle bu dönemde çocuklarımıza nasıl yaklaşmamız 

gerektiğine dair bir takım önerileri paylaşmak istiyoruz. 

Öncelikle gündelik yaşantımıza beklenmedik şekilde giren olaylar, görüntüler ve 

konuşmalardan çocuklar her ne kadar korunmaya çalışılıyor olsa da ailelerinden, çevrelerinden, sosyal 

medyadan bir şekilde etkilenebiliyorlar. 

 Şiddet ve terör olaylarından etkilenmemek elbette mümkün değil. Kontrolümüz dışında ve 

beklenmedik şekilde gelişen trajik olaylar öncelikle güven duygusunun azalmasına hatta yok olmasına, 

tedirginliği, endişe ve korkuyu zihnimizde ve bedenlerimizde hissetmemize sebep oluyor. Bunun için 

öncelikle biz yetişkinler duygu kontrolümüzü sağlamalı; 

 Duygularımızın bizi yönetmesine mümkün olduğunca izin vermemeli, 

 Gündemimizin ve sohbetlerimizin merkezi terör olmamalı, 

 Aile içi ve çevremizle kurduğumuz iletişimlerimiz pozitif, barışçıl ve özenli 

olmalıdır(Prof.Dr.Yankı Yazgan). 

 Travmatik etkileri olan böyle durumlarda her çocuğun farklı tepkiler verebileceği bilinmelidir. 

Çocuklar korku oluşturan durumlarda öncelikle yetişkinlerin vermiş oldukları tepkilerden (mimik, jest, 

konuşma vb.) birincil derecede etkilenirler. Anne-babasının, yakın çevresinin korku ve panik 

yaşadığını gören, hisseden çocuğun tepkileri de benzer yönde olacaktır. Bazen en küçük bir korkunun 

,istemeden verilen tepkilerden, konuşmalardan sonra büyük korkulara dönüşebileceği 

unutulmamalıdır. 

 Bazen çocuklar sözel olarak ifade edemedikleri tepkileri içe kapanma, ağlama, agresifleşme 

veya pasif agresifleşme olarak yansıtırlar. Ebeveynle mümkün olduğunca çocuklarının tepkilerini iyi 

gözlemlemeli, enerjisini pozitif olarak boşatabilecekleri etkinliklere yönlendirmelidir. 

 Soru soran ve korkusunu dile getiren çocuğa sakin ve dingin bir ses tonuyla, net ifadeler 

kullanarak yaklaşılmalıdır. Çocuğa, sakin bir ortamda, etkin dinleme yapılmalıdır. “Bir şey yok” 

demek yerine “Evet, bir patlama oldu ve bu patlamadan pek çok insan etkilendi gibi… (Dr.Klinik 

Psikolog Olcay Güner) 

 Güven duygusu azalan veya kaybolan çocuğu rahatlatabilmek için, ona ilk başta ailesi ve 

eğitim-öğrenim gördüğü okulunda mümkün olan ve gerekli tüm önlemlerin ne şekil alındığını 

somut şekilde anlatılmalıdır. 

 Yaşanan üzücü olaylara rağmen çocuklarımızı umutlu olmaları yönünde yüreklendirelim. 

 Barış ve sevgi dolu günler dileriz. 

 

        Aylin Altıntopuz 

           Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen 
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