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OLAĞAN DIŞI DURUMLARDA ÇOCUKLARDA ORTAYA ÇIKABİLECEK TUTUM 

VE DAVRANIŞLAR 

Olağan dışı durumlar; insanların alışkın oldukları düzeni ve hayatın akışını 

etkileyen, bir takım sosyal, psikolojik, ekonomik etkileri olan durumlardır. Olağan dışı 

durumlar bazen doğal bazen de insan kaynaklı afetler olarak karşımıza çıkabilir. 

Bugünlerde bizler de neslimizin bugüne kadar hiç yaşamadığı kadar büyük ve küresel 

boyutta bir krizle karşı karşıyayız. Tüm dünyayı derinden etkileyen bu salgından ruhsal 

açıdan etkilenmek “normal” bir durumdur. Kaygılanmak ve korkmak son derece insani 

duygulardır, hatta bu dönemde işlevseldir. Bu olumsuz gibi görünen duygular olağan 

boyutta olduğunda gereken davranış biçimini geliştirip sürdürmemizi, fiziksel 

önlemlerle kendimizi korumamızı sağlar. 

Yetişkinler için yaşanılan süreci anlamlandırmak daha kolay olabilirken; bu 

durum çocuklar için daha zordur. Duyguları anlamlandırma ve tanımlama, duygularla 

başa çıkabilme de ilk adımlardır. Yoğun duyguların üstesinden gelmek ve duyguları 

yönetebilmek için hem deneyim kazanılması hem de belli bir olgunluk düzeyine 

ulaşılması gerekir. Duygularını tanıyabilen ve ifade edebilen çocuklar yaşamlarının her 

döneminde dış dünyanın getirdikleriyle daha rahat başa çıkabilir. Yaşamın ilk yıllarında 

bu becerileri kazanmak pek de kolay değildir, anne baba olarak çocuklarımıza yardım 

etmemiz gerekir. Onların duygularıyla başa çıkmasına yardımcı olmada iki adım vardır. 

Birinci aşama, çocuğun duygularıyla bağ kurup anlaşıldığını çocuğa göstermek, ikinci 

aşama ise, anladığımız duygudan kurtulabilmesi için ona yardımcı olmaktır. Zorlayıcı 

durumlarda çocukların ihtiyaç duyduğu şey -biz yetişkinlerde de olduğu gibi- hayatın 

devam ettiğini hatırlamaktır. Bu dönemde yapabileceğimiz en önemli şey, çocukların 

tüm duygu ve davranışlarını sabır ve açık kalplilikle karşılamaktır. 
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Çocukların öğrenme şekillerinden biri anne ve babalarının davranışlarını örnek 

almaktır, belirsiz olan ve sağlıkla ilgili endişe verici bu süreçte çocuklar hiç olmadığı 

kadar ebeveynlerini gözlemlemektedir. Konuya yönelik verilen tepkiler, yetişkinler 

arasındaki sohbetler ya da sözel olmayan mesajlar onların bu süreci tanımada en çok 

kullandıkları yol olacaktır. Bu yüzden anne ve babalar, bu süreçte ne kadar sakin ve 

sağduyulu yaklaşımlar sergilerse çocuklar da o denli bu davranış biçimlerini 

sergilemeye yatkın olacaktır. Bir uçakta olduğunuzu ve aniden türbülansa girdiğinizi 

düşünün.  O an tek istediğiniz sakinliğini koruyarak durumu size açıklayacak, 

yaşadığınız duyguları anlayışla karşılayıp kendinizi daha iyi hissetmeniz için sizi 

cesaretlendirecek bir kabin personeli olurdu. Anne babalar da çocuklarının hayatındaki 

kabin personelidir. 

Ebeveyn olarak vereceğimiz destekleyici ortak tepkilere rağmen her çocuğun bu 

süreçte farklı tepkiler gösterebileceğini unutmamak gerekir. Çocukların gösterdiği 

davranışlar veya davranışlarındaki değişimler gelişim ve yaş dönem özelliklerine göre 

farklılık gösterebilir. Bu sebeple tutum ve davranışlarını bu bağlamda değerlendirmek 

ve çocukların değişen davranışlarını anormal dönemde verilen normal tepkiler olarak 

nitelendirmek gerekir. 

Bu dönemde çocuklar sıklıkla; 

-Kaygı, korku, güvensizlik, şaşkınlık yaşayabilir, 

-Agresif davranışlar sergileyebilir, 

-Ağlayabilir ya da ağlamaklı olabilir, 

-Neler olduğunu anlamlandırmakta zorlanabilir, 
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-Başkaları tarafından anlaşılmadığını düşünebilir, 

-İçine kapanabilir, 

-Ani duygu ve davranış değişimi gösterebilir, 

-Odaklanmakta zorluk yaşayabilir, 

-Uyku düzenlerinde bozulmalar olabilir, kabus görebilir, 

-Yapması gereken görevlerini, akademik sorumluluklarını reddetme davranışları    

 gösterebilir, 

-Yalnız kalmaktan, karanlıktan ya da diğer konularla ilgili korku duyabilir, 

-Oynadığı oyunlarda salgın hastalığı ya da bu sürece dair temaları 

canlandırabilir, 

-Sınırları / kuralları esnetmeye çalışabilir, 

-Ebeveynlerine aşırı bağlanma ya da ebeveynlerini kaybetme korkusu 

yaşayabilir, 

-İlişkide olduğu kişilerle sıklıkla çatışma yaşayabilir, 

-Hiçbir şey yokmuş gibi davranıp, durumu yok sayabilir, 

-Konu hakkında hiç konuşmak istemeyebilir ya da sürekli konuşmak isteyebilir, 

-İçinde bulunduğu durumu küçümseyebilir, önemsizmiş gibi davranabilir, 
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-Baş ağrısı, mide ağrısı gibi psikosomatik belirtiler gösterebilirler. 

Bu süreçte çocuklara yaklaşımımız çocukların yaşadıkları duygu ve davranış 

değişiklikleriyle başa çıkılmasını,  çocukların da kendilerini daha iyi hissetmelerini 

sağlar. 

Anne babaların, her zaman en kritik görevi çocuğunun yanında olup onu her 

zaman rahatlatacak bir kucak olmaktır. Ebeveynle çocuk arasındaki doğumla başlayan 

bağ, çocuğa her zaman kendini güvende hissettirirken özellikle belirsizliğin hakim 

olduğu bu dönemde daha önemli bir roldedir. Rutinler oluşturmak belirsiz bir süreci 

belirgin kılmanın en etkili yollarından biridir, bazen programda esnemeler olabilir, fakat 

genel çerçevenin korunmasıyla çocuklardaki güven duygusu pekiştirilebilir, tabii bunun 

sağlanması için tüm aile üyelerinin çaba göstermesi gerekir. Ailece karar verilerek 

oluşturulacak rutinlere, birlikte keyifli vakit geçirebileceğiniz etkinlikler ve çocukların 

yaş düzeyine uygun, severek rahatlıkla yapacakları sorumluluklarını da ekleyebilirsiniz. 

Bu süreçte çocuklara sıklıkla, sizler için çok değerli olduklarını ve sizler tarafından çok 

sevildiklerini hatırlatmanız çok önemlidir. Görüşemediğiniz aile büyükleri ve 

arkadaşlarıyla teknolojik araçlar aracılığıyla görüşmesine olanak sağlamanız da 

sevildiğini hissetmesine ve oluşturduğu bağları korumasına yardımcı olacaktır. 

Çocuklara yaş düzeyine uygun açıklamalar yapmak da onları rahatlatacak 

yollardan biridir. Çocuklar için kısa, net ve somut cümlelerle yapılan güven verici 

açıklamalar yeterli olacaktır. Onların merak ettiklerini rahatlıkla sorması için fırsat 

verilmesi gerekir. Çocukların sorduğu tüm soruların yanıtları bilinmeyebilir, bu durumda 

bu konuda bir bilginiz olmadığını, en kısa sürede öğrenerek gerekli açıklamayı 

yapacağınızı söylemeniz yeterli olacaktır. Hatalı bir bilginin değiştirilmesi güçtür, ancak 

zaman istenerek kısa sürede verilecek bilgi çocuğa önemsendiğini hissettirerek 
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sağlam bir bilgiye ulaştığı hissini de verir. Bu süreci çocuklara açıklarken, önemli bir 

dönemden geçtiğimizi, ailece virüsten korunmak için alınan önlemleri, evde aile 

üyeleriyle birlikte güvende olduğunuzu, yaşadığı duyguların normal ve geçici olduğunu 

söyleyebilirsiniz. 

Çocuklarla konuşurken bu süreçte nasıl hissettiğinizden bahsetmeye, 

duygularınızı tanımlamaya özen göstermeniz önemlidir. Bu hem sizleri rahatlatacak 

hem de çocuğunuzun bu duyguları normalleştirmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca 

sizlerin kendi duygularınız hakkında konuşmanız çocuğunuzun da kendi duygularını 

aktarma konusunda daha istekli ve paylaşımcı hale gelmesine destek olabilir. 

Evde olunan bu dönemde teknolojik araçların daha sık kullanılmasıyla birlikte 

sosyal medyadaki paylaşımlara ya da haberlere daha çok maruz kalınan bir dönemden 

geçiyoruz. Bizimle birlikte çocuklar da bilmeleri gerekenden daha fazla bilgiye ve 

paylaşımlara maruz kalabiliyor. Bu tür paylaşımlarla karşılaşmaları çocukları olumsuz 

yönde etkileyerek onların davranış değişikliklerine sebep olabilmektedir, bu nedenle 

konuyla ilgili haberleri ve paylaşımları sınırlandırmak büyük önem taşımaktadır. Gün 

içerisinde gelişmeleri takip etmek ve gündemin gerisinde kalmamak için zaman 

dilimleri belirleyebilir, bu zamanlar haricinde kendinizi de bu süreçten 

uzaklaştırabilirsiniz. 

         Böylesine olağan dışı bir durumu deneyimlerken çocukların davranışlarında 

değişimler olması oldukça normaldir, ancak yukarıda bahsedilen önerilerin 

uygulanmasına rağmen çocukların davranışlarında olumlu yönde değişimler olmaması 

ve olumsuz davranışlarının yoğunluğunun artması durumunda bir uzman yardımı 

almanız gerekebilir. Böyle bir durumda çocuğunuzun okul psikolojik danışmanını konu 

hakkında bilgilendirmeniz önemli ve gereklidir. 
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Fiziksel ve ruhsal sağlığımızın iyi olduğu günler dileriz. 

  

Eyüboğlu Eğitim Kurumları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 
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