
ÇOCUKLAR VE
ERGENLER

TRAVMADAN
NASIL

ETKİLENİR?



Çocuklar ve ergenler
travmayı yet�şk�nlerden daha

farklı şek�llerde
deney�mleyeb�l�r ve ona daha

farklı tepk� vereb�l�rler. 

Pek� yaşa göre travmaya ver�len tepk�ler
nasıl farklılaşab�l�r? 



Okul Önces� Dönem (0-6 yaş)
 

Bu dönem çocuklarında görülen ben merkezc� somut
düşünce yapıları kend�ler�n� olayın merkez�nde
algılamalarına ve yaşanılan olayla �lg�l� kend�ler�n�
suçlamalarına neden olab�l�r. Örneğ�n; kardeş�
hastalanan b�r çocuk, odasını toplamadığı �ç�n
kardeş�n�n başına bunun geld�ğ�n� düşüneb�l�r ve bu
nedenle suçlu h�ssedeb�l�r.
Karanlık ve canavar g�b� hayal� varlıklardan korkma,
travmat�k yaşantılarla �lg�l� abartılı öyküler anlatma,
savaşla �lg�l� sürekl� sorular sorma; seslere aşırı duyarlılık,
fazla ya da az hareket görüleb�l�r.
Ağrılar, s�nd�r�m s�stem� �le �lg� sorunlar (bağırsak
kontrolünün kaybı, m�de bulantısı g�b�) olab�l�r.

4 yaş ve sonrası: Suçluluk ve utanç duyguları bel�rg�nleş�r. 

3-6: Ger�leme davranışları (Altını ıslatma, parmak emme,
konuşma bozuklukları g�b�), öfkey� dışa vurma, �çe kapanma,
travmat�k durumu yen�den canlanlandırma* (oyunlarında ve
res�mler�nde bununla �lg�l� �çer�klere yer vermek g�b�)
gözlemleneb�l�r. 
*yet�şk�nler�n olay üzer�ne konuşmasına kıyasla çocuklar,
travmat�k durumu oyunlar ve res�mler �le yen�den canlandırarak
anlamlandırmaya çalışırlar.

0-3: Huzursuzluk, ağlama, uyku sorunları, kabus görme, �ştah
kaybı; anneden ayrılmaya aşırı d�renç, yabancılara korku �le
yaklaşma görüleb�l�r.



Okul dönem� (6-12 yaş)
 
 

Bu durum yaşıtlarıyla olan �l�şk�s�n� olumsuz etk�leyeb�l�r ve
çocuk kend�s�n� yalnız h�ssedeb�l�r

İl�şk�lerden ger� çek�lme, saldırgan davranış, depresyon ve
huzursuzluk görüleb�l�r.

Okul başarısında düşme, okula g�tmey� reddetme, öğrenme ve
davranım bozuklukları ortaya çıkab�l�r.

Ger�leme davranışlarına rastlanab�l�r. Bu davranışlara örnek
olarak altını ıslatma, yalnız yatmaktan korkma, kabuslar
görme, odaklanma zorluğu ver�leb�l�r.

Ölümü kabullenmeye çalışma ve oyunlar yoluyla
travmayla baş etme
Travmat�k durumu önleyeb�leceğ�n� hayal etme
İlerleyen yaşlarda olay sırasında gereken�
yapamamaktan doğan b�r suçluluk

B�l�şsel olgunluk düzey�nde �se;

görüleb�l�r.



Okul dönem� (6-12 yaş)
 
 

Bu durum yaşıtlarıyla olan �l�şk�s�n� olumsuz etk�leyeb�l�r ve
çocuk kend�s�n� yalnız h�ssedeb�l�r

İl�şk�lerden ger� çek�lme, saldırgan davranış, depresyon ve
huzursuzluk görüleb�l�r.

Okul başarısında düşme, okula g�tmey� reddetme, öğrenme ve
davranım bozuklukları ortaya çıkab�l�r.

Ger�leme davranışlarına rastlanab�l�r. Bu davranışlara örnek
olarak altını ıslatma, yalnız yatmaktan korkma, kabuslar
görme, odaklanma zorluğu ver�leb�l�r.

Ölümü kabullenmeye çalışma ve oyunlar yoluyla travmayla
baş etme
Travmat�k durumu önleyeb�leceğ�n� hayal etme
İlerleyen yaşlarda olay sırasında gereken� yapamamaktan
doğan b�r suçluluk

B�l�şsel olgunluk düzey�nde �se;
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Odaklanmada güçlük, kafa karışıklığı ve yorgunluk olab�l�r.

Nefes darlığı, ağız kuruluğu, baş ağrısı ve genel ağrılar
başlayab�l�r.



Ergenl�k Dönem�

Kend�s�n� ger� çekeb�l�r, �ç�ne kapanab�l�r, daha az d�yaloga
g�reb�l�r ve �lg�ler�nde azalma görüleb�l�r.

A�le �l�şk�ler�n� gözden geç�reb�l�r ve daha bağımsız olmak
�steyeb�l�r. Bağımsızlığını kaybetme kaygısıyla keder ve üzüntü
duyab�l�r. 

Bu dönemde ergenler k�ml�kler�n� oluşturma arayışı �çer�s�d�r ve
b�r b�rey olarak görülür olmak �sterler. Yaşanan travma
ergen�n k�ml�ğ� �le �lg�l� sorgulamalarını etk�leyeb�l�r. 

Bu dönemde somat�k (beden �le �lg�l�) problemler, �ştah ve uyku
problemler�, tekrarlayan kabuslar, �stenmeyen �mgeler�n z�h�nde
canlanması görüleb�l�r.

Bu davranışlar sonucunda da a�le �l�şk�ler� zayıflayab�l�r ve
okul �le �lg�l� sorunlar yaşanab�l�r. Sonucunda düşük benl�k
değer� gel�şeb�l�r.

İsyankar, saldırgan ve öfkel� davranışlar görüleb�l�r.

Bu yaşta ergenler soyut düşüneb�lmekted�r. O nedenle geleceğe
yönel�k olası senaryolar hakkında f�k�r yürüteb�l�r ve karamsar b�r
tutum takınab�l�rler. Ayrıca gelecek �le �lg�l� plan yapmada da
güçlük çekeb�l�rler.

Odaklanmada güçlük, yorgunluk, nefes darlığı, baş ağrısı ve
genel ağrılar görüleb�l�r.

B�r genc�n yaşanılan durumla �lg�l�
başa çıkma araçları d�kkatle tak�p
ed�lmel�d�r. Çünkü öncek� yaş
gruplarında görülen oyun yoluyla
başa çıkma yer�ne ergenler r�sk
alma davranışları göstereb�l�r.



Tüm bunları b�lmek neden öneml�?
 

Çocuğunuz bazen sözel olarak kend�s�n� �fade
edemed�ğ� durumlarda bahsed�len tepk�lerle bu
süreçtek� yaşadığı zorlanmaları yet�şk�nlere anlatmaya
çalışır. Çocuğunuzu �zlemek, �ht�yacı olduğunda yanında
olacağınızı h�ssett�rmek, yaşanılan olay üzer�ne
konuşmak ve güven vermek oldukça öneml�d�r. 

Bahsed�len tepk�ler çocukların ve ergenler�n
yaşadıkları olayla baş etme çabalarının olağan b�r
sonucudur. İlk haftalarda bu etk�ler daha bel�rg�n
olab�l�r ve yoğunluğu değ�şerek devam edeb�l�r. Ancak
zamanla bu yakınmaların azalması beklen�r. Eğer bu
ş�kayetler uzunca b�r süred�r devam ed�yorsa veya
çocuğunuzun gündel�k yaşamını sürdürmes� önünde b�r
engel �se o zaman profesyonel b�r destek alınması
tavs�ye ed�l�r.



Eğer salgın sürec�nde başa
çıkmakta zorlandığınızı ve bu
durumun s�z� veya çevren�z�

olumsuz etk�led�ğ�n�
düşünüyorsanız lütfen b�z�mle

�let�ş�me geç�n.
 

BİRLİKTE BAŞEDEBİLİRİZ!
 
 

İLETİŞİM
 copes@tedu.edu.tr


