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Korkusuz hayat yoktur… 
 
Sayın Velilerimiz, 
 
Anne babalar çocuklarını en mutlu şekilde yetiştirmek ister. 
Bir yandan onları üzüntüden, endişeden ve korkudan uzak 
tutmaya çalışırken bir yandan da çocuklarının yaşadıkları 
korkuları gözlemlerler. Birçok anne baba çocukların 
korkularının olduğunu bildiği halde bu korkular hakkında 
yeterince bilgi sahibi değildir. 

 
Bültenimizde, sizleri çocukların yaşadığı korkular ve anne babaların çocuklara destek olmak için 
yapabilecekleri hakkında bilgilendirmeye çalışacağız.  
 
Yararlı olması dileklerimizle… 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 
 
Korku 
Korku, insanoğlunun kendiliğinden edindiği bir tecrübedir, koruyucu bir fonksiyonu vardır ve hayatta 
kalabilmek için gereklidir. Korku, tehlikeli ve tehditkâr bir duruma karşı gerekli psikolojik ve entelektüel 
hazırlığın oluşmasını sağlar. Ancak korku, normal yaşantıya izin vermeyecek, çocuğun olgunlaşmasını 
engelleyecek ve günlük hayat akışını tehlikeye sokacak boyuta ulaştığında koruyucu fonksiyonunu 
kaybeder. Bu durumda korkular gelişimi yavaşlatır, patolojik hale getirir; yaşantıyı destekleme ve 
ayakta tutma yerine yaşantıyı zayıflatır. 
 
Çocuklar hayatlarının ilk yıllarında gelişimlerine bağlı olarak, kimi kalıtımsal kökenli, kimi mizaç ve aile 
ortamı kaynaklı etkileşimler nedeniyle çeşitli korkular yaşar. Bunun yanı sıra bazı korkular da ebeveyn-
çocuk ilişkisinden meydana gelir. Bununla birlikte çocuk korkuları eğitimsel bir mükemmeliyetçilikle 
ortadan kaldırılamaz. Çocukların sorularına verilen objektif doğru cevaplar genellikle çocuklara uymaz 
ve onları zorlar. Çocukların yaşına, ihtiyaç ve isteklerine yol gösteren cevaplar daha uygundur. 
 
Korkular kendilerini duygular vasıtasıyla gösterir. Fakat bir çocuğun her korkusu büyükler tarafından 
fark edilmeyebilir. Çok çeşitli belirtilerden anlaşılabilen bastırılmış, gizlenmiş korkular da vardır: 
 

Bunlar: 
 Regresyon (gerileme)  Örnek: Bir çocuğun kardeşi doğduktan sonra bebek gibi tepkiler 

vermesi, emeklemesi, tekrar altının bağlanmasını istemesi vb. 
 Tuvaletini kaçırma 
 Hiç merak etmeme tavrı ve kendi isteğiyle ortamdaki insanlardan izole olma 
 Pasiflik ya da aşırı uyumluluk 
 Sabırsızlık, hareketlilik, saldırganlık 
 Mesafesizlik  Örnek: Çocuğun etrafındaki insanlara hemen yaklaşması, kucaklarına 

oturması, sarılıp öpmesi, körü körüne itimat etmesi 
 

Korkular işlenebilir 
Çocukların korkularını kendi becerileriyle işleyip üstesinden gelmeleri, onların ben-kimliklerini ve 
özgüvenlerini geliştirmeleri açısından önemlidir. Çocuklar, korkularının üstesinden gelebilmek için 
ebeveynlerinin desteğine ihtiyaç duyar ve bu yolla güvenliği ve destek olmayı öğrenir. 
Çocukların korkuyla mücadele etmede kendi yöntemleri vardır: Korkularını sahnelerler, onlara birer 
isim verirler. Ebeveynlerin destekleri de çocuklara bu mücadelelerinde yardımcı olacaktır: 



 
 Çocuğa küçük yaştan itibaren emniyet ve güvende olduğu duygusu verilmelidir. Araştırmalar 

gösteriyor ki, çocuk ilişkide olduğu kişiye, özellikle anneye yakınlık ve temas ihtiyacı duyar 
ve annenin uzun süreli yokluğu veya kaybı ruhsal strese yol açar. İlerleyen yaşlarda da 
annenin işe gitmesi, sağlık probleminin olması vb. nedenlerden dolayı çocuğun anneden 
ayrılma zorunluluğu çocuğa uygun şekilde anlatılırsa (ayrılığın kapsamı, yakın ilişkide 
olabileceği başkalarının varlığı, çocuğun ayrılık nedenlerini önceden bilmesi vb.) çocuk bu 
korkuyla daha rahat baş edecektir. 

 Çocuğun korkusu ciddiye alınmalıdır, ne aşırı dramatize edilmeli, ne de küçümsenmelidir. 
Bununla birlikte korku asla bir disiplin aracı olarak kullanılmamalıdır. 

 Korkuların yerleştikten sonra yavaş geçtikleri bilinmektedir. Korkuyla baş etmek bugünden 
yarına ulaşılabilecek bir olgu değildir. Her çocuğun kendi temposu ve ilerleme tarzı vardır. 
Bu süreçte çocuğa destek olunmalıdır. 

 
Çocuklarda görülebilen korkular 

 Uykudan uyanma ve gece sıçraması 
Çocuklar rüyalarında onlara korku veren olayları işler. Kâbuslar en çok, çocuğun 
bağımsızlığının açığa çıktığı evre olan beş yaş civarında görülür.  Kâbus gören ve gece 
sıçrayarak uyanan çocuğunuzla sakin bir şekilde konuşun, teselli edin ve yakınlık hissi verin. 
Bu durumda ebeveynin takınacağı rahat ve sakin tavır son derece önemlidir. Çocuğunuza 
emniyet duygusu verin, onun dayanağa ihtiyacı vardır. Onu rüyalarından koparmayın, sizin 
yakınlığınızdan emin bir şekilde rüyalarıyla yüzleşebilir. Çocuk arzu ederse ebeveynler ertesi 
gün rüyayla ilgili konuşabilir. Çocukların rüyalarını onların yerine yorumlamaya kalkmayın. 
Sizin yorumunuz belki çocuğunuzun rüyalarına onun için hiçbir anlam taşımayan konular da 
dahil edebilir. 
 

 Anne babadan ayrılmalar  
Özellikle; anaokuluna ve 1. sınıfa giden çocuklarda ayrıca okul değişikliği gibi durumlarda 
başlarda anne babadan ayrılmakta zorluklar olabilir, hatta bu ayrılıklar bazen uzun sürebilir 
ve anne ya da babada çocuğu “bırakamama” durumu başgösterir. “Şimdi ben gidiyorum.” 
“Bak şimdi gerçekten gidiyorum artık.” “Gerçekten üzülecek bir şey yok.” gibi cümleler çok 
tanıdıktır. Bu durumun sebepleri arasında şunlar yer alır: 
 

1. Bazı ebeveynler çocuklarına yeterince itimat etmez. Çocuklarının sadece kendi 
yanlarında güvende olduğunu ve kendisini iyi hissettiğini düşünür. 

2. Bazı yetişkinler suçluluk duyar. Özellikle çalışan ebeveynler “Acaba çocuğuma 
yeterince zaman ayırıyor muyum?” endişesini yaşar.  

3. Bunun dışında yetişkinler eğitmen ya da öğretmeni, kendi eğitim ve terbiyelerine kimi 
zaman rakip görür. Çocuklar başka eğitim hedefleriyle ve içerikleriyle yüzleşir. Anne 
baba tahtından indirilerek yerini, çocukların bir süreliğine daha fazla önemsediği 
öğretmenler alır. Çocukların yakın ilişkide oldukları birilerine ayrıca açık ve belirgin bir 
zaman planlamasına ihtiyaçları vardır. Aile, çocuğa başka bir otoritenin de tesir 
etmesine ve eğitim gücünün başka birilerine (öğretmenlere) devredilmesine izin 
vermelidir. 
 

 Yok olma korkuları  
Çocuklar, gündüzleri oyunlarında oynadıkları korku ve dehşet saçan canavarlardan gece 
olunca aynı oranda korkar. En büyük korkuları onlar tarafından yutulmaktır! Bu dönemde 
çocuk kendine tehdit oluşturabilecek hayal ürünü varlıklar ve figürler bulur. Yok olma 
korkuları çocuğun gelişimine tabidir ve sihirli gelişim dönemine rastlar. Çocuklar bu 
korkularla mücadele edebilmek için ebeveynlerin korumasına ihtiyaç duyar. Bununla birlikte 
ebeveynler çocukların bu korunma ihtiyacını çoğu kez yanlış anlar ve çocuk için de pek de 
uygun olmayan iki tür mücadele stratejisi geliştirir: 
 

1. Ebeveyn çocukla mantık bazında münakaşaya girer. Bu hayal ürünü yaratıkların hiç 
var olmadıkları konusunda onu ikna etmeye çalışır. Bunu yaparken de çocuğun bakış 
açısını tamamen göz ardı eder.  
 

2. Bazı ebeveynler de çocukların dehşet tecrübelerini abartarak aşırı dramatize eder. Bu 
korkuları çocukları yerine kendileri çözmek ister ve buna yönelik önerilerde bulunur.  

 
Çocuklar kaşif iseler, o zaman “kendi imalatları” olan bu varlıkların, şekillerin ve vahşi 
yaratıkların yok olmasını da sağlayabilirler. Çocukların yok olma korkularını güdülü ve 
oyunsal bir şekilde yavaş yavaş ortadan kaldırmak mümkündür. Çocukların güven 



duydukları bir aile ortamında bulunup bulunmadıkları, duygusal destek görüp görmedikleri 
bu aşamada önemlidir. Bu oyunlar ve figürler hoşlarına gitmekle beraber ebeveynlerine, 
kardeşlerine ve yakın ilişkide oldukları kişilere temasları daha önemlidir. Orada kabul 
edilmek isterler. Yok etme fantezilerini ve korkularını oyunlar vasıtasıyla ifade etme, 
üstesinden gelme imkanları olmazsa bu figürlere duygusal açıdan kuvvetli bir bağlılık duyma 
tehlikesi doğar. O zaman öz benliğin ve kendine değer verme duygusunun gelişiminde 
sorunlar kaçınılmaz hale gelir. Çocuğa canavar, yaratık gibi oyuncakların alınması mecbur 
değildir, bununla birlikte o varlıkların çocuğa ne yaşattığının ebeveynlerle birlikte oyun 
olarak oynanması önemlidir.  
 

 Ölüm korkuları  
Ayrılığın en eski sembolü olan ölümü, çocuğun gelişiminin bir parçası olarak algılamak 
birçok ebeveyn tarafından ilk başta yadırganan bir düşünce olsa gerek. Özerklik ayrılık 
olmadan düşünülemediği gibi, bağımsızlık da kişilere ve alışılmış durumlara veda etmeden 
düşünülemez. Çocuklar 6 yaşına kadar ölümü nihai bir sonla bağdaştıramaz. Okul çağının 
başlamasıyla ölümün kaçınılmazlığı yavaş yavaş kendini göstermeye başlar. Güncel olaylar 
ve durumlardan tamamen bağımsız bir şekilde gelişimine bağlı olarak ölümle ilgili sorular 
ortaya çıkar.  Ölüm, yas, gökyüzü ve tanrıyla ilgili sorular çocuklar için normaldir. Yetişkinler 
ise bu soruları cevaplamada zorlanır. Ebeveynlerin yanıtı çoğunlukla “Bizim başımıza böyle 
bir şey gelmez.”, “Bundan korkmana gerek yok.”, “Böyle yapma şimdi, çok gereksiz.” 
şeklindedir. Ancak bunların pek yararı yoktur, çünkü bu cevaplar çocuğa ebeveynin 
çaresizliğini işaret eder. Çocuk kendini tek bırakılmış ve emniyetsiz hisseder. Genel olarak 
ebeveynler ölüm konusunu sadece çocuk soru sorduğunda ele almalıdır. Bu durumda 
yetişkinin soruyu çok iyi dinleyip çocuğun neyi bilmek istediğine dikkat etmesi gerekir. 
Bunun yanı sıra bir sorunun cevabı şu ifadeyle bitirilebilir: “Daha fazlasını merak edersen 
her zaman sorabilirsin.”  
 
Çocukların anne babanın ölümüne yönelik endişelerini içeren sorulara şu şekilde cevap 
vermek yanlış olmayacaktır: “Her canlı, çiçek, hayvan, insan bir gün ölür, ama ben uzunca 
bir süre senin yanında kalıp sana bakmak ve seni her şart altında korumak istiyorum. Ben 
ölünce sana bakacak sevdiğin birileri mutlaka olacaktır.” 

 
Korkuya neden olabilecek yetiştirme tarzı 

 Çocuktaki duygusal kabul edilmişlik eksikliği. 
 Çocuğun umursamazlık olarak algıladığı aşırı serbest tutum. 
 Fiziksel şiddet, ceza tehditleri ve sözlü terbiye metotlarının hakim olduğu sevgiden yoksun 
yetiştirme tarzı. 
 Tutarsızlık. 
 Çocuğu zihinsel olarak zorlayıp duygusal ihtiyaçlarının karşılıksız kalmasına neden olan beklentili 
tavır. 
 Çocuğa hiçbir bağımsızlık tanımayarak ebeveynlere bağımlı bıraktığı için onun gelişimini 
kısıtlayan aşırı korumacı yetiştirme tarzı. 

 
Ebeveynler için üç önemli kural  

1.Kural: Korkuyu çocuğunuza tasvir ettirin. Dikkatle dinleyin ve ona yakınlık hissi verin. 
Çocuğun tam olarak ne kastettiğini anlamak için sorular sorun. Korkularını küçümsemeyin ancak 
aşırı da dramatize etmeyin, bu engelleyici olur. Çocukla konuşurken onun dilinden konuşun. 
Duymak istediklerini söyleyin, laf kalabalığı çocukları kapatır. 
2. Kural: Çocuğunuzun tasvirinden sonra korkunun nereden kaynaklanabileceğini düşünün. Tek 
yönlü düşünmekten kaçının, nedeni sadece kendinizde ya da başkalarında aramayın.  
3. Kural: Bu noktada ebeveynlerin, daha doğrusu çocukların korkuyla baş edebilmek için kendi 
imkânları olup olmadığına bakın. Gerekiyorsa bir uzmandan yardım alın. 

 
Çocukların korkuları için ne zaman bir uzmana başvurmak gerekir? 

 Korkular çocuğun kendi imkânları doğrultusunda üstesinden gelemeyeceği şiddetteyse, 
 Çocuk kendini korkusunun içine gömmüş ve korku hali gelişimine, olgunlaşmasına engel 

oluyorsa, 
 
 Korkusunu gerçekten hazmetmeden bastırıyorsa bir uzman (psikolog, psikiyatrist vb.) yardımına 

ihtiyaç var demektir. 
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