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Stresle Baş Etme ve Rezilyans 

 

Stres, vücudun bir takım olumsuz olaylardan etkilenmesi, bunlara fiziksel ve psikolojik tepkiler 

göstermesidir. Çağımızda çevresel ve sosyal uyarıcıların yoğunlaşması ve bu uyarıcıların 

şiddetinin gitgide artması, yaşanılan pandemi süreci, online eğitim, sınavlar gibi durumlarda 

stres denilen olgunun ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Stresin oluşumunda bu 

yaşanılanlarla birlikte kendimizi algılama ve düşünme biçimimizin de büyük bir etkisi vardır. 

Kendi bilişsel yapımızı bilir ve düzenleyebilirsek stres düzeyimizi daha kolay denetleyebiliriz. 

 

 “Esneyen bambu direnen meşeden daha güçlüdür.” 

                                                                                     Japon atasözü 

 

Bambular muson yağmurlarında kırılmadan neredeyse yere kadar eğilmekte ve yağmur 

geçince tekrar ayağa kalkmaktadırlar. Bu durum bambuların esneklik gösterme ve 

toparlanabilmesini göstermektedir. İnsanlarda da bu duruma rezilyans (resilience) 

denmektedir. Yani rezilyans; olumsuzluklara karşı hazırlıklı olma, stres ve travmayla başa 

çıkabilme, zor koşullara uyum sağlama, yıkıcı deneyimlerden bir şeyler öğrenerek başa 

çıkabilme ve gelişme kapasitesidir. Hem ruhsal hem de fiziksel esneklik ve dayanıklılıktır. 

Rezilyans çocukluk döneminde kazandırılırsa, kişinin ilerleyen dönemlerde stresle baş etme 

becerisinin daha yüksek olduğu görülüyor. 

 

Anne-Baba Yaklaşımları Nasıl Olmamalı… 

 

“Benim çocuğum çok özel, çok zeki.” düşüncesiyle yetişen çocuklar, büyüdüklerinde eleştiriye 

dayanıklı olamaz, başkalarına empati duyamazlar. Bir hedef koyamazlar ve bunun için 

yeterince çabalayamazlar. Sürekli başkalarının onayına ihtiyaç duyarlar. Kendi sorunlarını 

çözemezler ve bu nedenle yetişkin hayatlarında başarısız olurlar.  

Helikopter olarak belirtilen korumacı anne - babalar; çocuğunu yanlarından ayırmaz, sürekli 

çocuğunu gözlemler ve en ufak bir sorunda müdahale ederler. Böyle büyüyen çocuklar, kendi 

davranışlarının sonuçlarını görmeyi, sorunlarını çözmeyi, duygularını düzenlemeyi ve stresle 

başa çıkabilmeyi öğrenemezler. Çocukların her karşılaştıkları sorunda başka biri tarafından 

kurtarılacağını ya da sorunlarının çözüleceğini beklememeleri gerekir. Yetişkin hayatlarında 

mutsuz, özgüveni zayıf ve başarısız olurlar.  

Aşırı otoriter anne-babaların çocukları, korkutularak büyüdükleri için çekingen erişkinler olurlar. 

Suçluluk duygusu hissedebilirler. Hata yapmaktan, başaramamaktan, sevmekten, 

reddedilmekten korkarlar. Yetişkin hayatlarında kaygılı, panik ve iletişime kapalı olurlar. 
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Çocuklarda Rezilyans Nasıl Kazandırılır? 

 

“Çocuklara; yaşadıkları olumsuzlukları ayrıştırarak, hayatının diğer alanlarına etki ettirilmemesi 

öğretilmelidir.” 

 

Güçlü, kırılgan olmayan bir çocuk yetiştirmede anne ve babanın yaklaşımı çok önemlidir.  Anne 

ve babanın aşırıya kaçmadan çocuğunu koruması, rezilyans kazanmada en uygun olan 

yaklaşım olacaktır. Bu yaklaşımdaki anne ve babalar; çocuğun ihtiyaçlarını başta tam 

karşılarken büyüdükçe ve güçlüklerle karşılaştıkça çocuğun sorunlarını kendisinin çözmesine 

zaman verirler. Zamanla çocuklar, ailelerinin araya girip sorunu çözmesine ihtiyaç duymadan 

zorlukların üstesinden gelirler. Yetişkinlik hayatlarında bağımsız, mutlu ve özgüvenli olurlar. 

Kabullenmede önemlidir. Mesela; havaalanına yetişmeye çalışırken trafik tıkanırsa 

beklemekten başka çare kalmaz. Aileler, çocuklarına değiştiremeyecekleri şeyler için fazla 

üzülmemeleri ve enerji harcamamaları gerektiğini öğretmelidir.  

Bazen çocukta aşırı gerginlik yaratan bir durumda bir espri yapmak, olayı yumuşatır. 

Şakalaşmak ve gülmek, stresi ve çaresizlik hissini azaltır. Örneğin ders çalışırken 

“Anlamıyorum, yapamıyorum!” duygusunu yaşayan bir çocuğa, “Hadi ara verelim.” denmelidir. 

Dikkatini başka yere çekmek; çok fazla düşünen, meşgul, yoğun ve stresli çocuklara iyi gelir.  

Bazen anne- babaların cesaret vermekten başka yapabilecekleri bir şey yoktur. Ancak bu 

cesareti verebilmek bile çok önemlidir.  

Olumlu konuşmalar; geleceğe daha umutla bakmaya, daha olumlu düşünmeye ve mutlu 

olmaya yardım eder. Olumlu iletişim, sağlıklı birey olmada en etkili yoldur. 

Unutmayın ki stres hayatımızın her anında olabilir. Ancak bununla baş etmeyi öğrenmek, 

yaşamımızı kolaylaştıracak ve huzur verecektir. Bu yüzden çocuklarınız için stres etmenlerini 

ortadan kaldırmak yerine, gelecekte bu durumla başa çıkabilmeleri için rezilyans kazandırmalı 

ve baş etme becerilerini geliştirmelerinde destek olmalıyız. 

 

Kaynakça 

“Çocuğunuzu Nasıl Daha Dayanıklı Yapabilirsiniz?” Yaratıcı Ebeveyn, 13 Dec. 2019, 
www.yaraticiebeveyn.com/cocugunuzu-daha-dayanikli-nasil-yapabilirsiniz/.  

Çocukta Rezilyans & Esneklik Ve Toparlanabilme Becerisi - Alper Hasanoğlu | 
Kitapyurdu.com. www.kitapyurdu.com/kitap/cocukta-rezilyans-amp-esneklik-ve-
toparlanabilme-becerisi/408168.html.  

“Psikolojik Rezilyans Nedir? " Bilgiustam.” Bilgiustam, 14 Dec. 2020, 
www.bilgiustam.com/psikolojik-rezilyans-nedir/.  


