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ÇOCUKLARDA ANKSİYETE (KAYGI) VE KORKU NEDİR? 

 

Anksiyete (kaygı) toplumda giderek daha sık rastlanan bir problem haline gelmektedir; 

ancak anksiyete ve korku birbirine çoğunlukla karıştırılmaktadır. Kaygı ile korku 

arasında net bir çizgi vardır. Aralarındaki en önemli fark; korku, bilinçli olarak tanınan, 

genellikle bir dış baskı ve tehlike sonucu ortaya çıkan heyecansal bir tepkidir. Örneğin 

“Ben böcekten korkarım” ifadesindeki gibi korkunun kaynağını biliriz. Kaygı ise kişi 

tarafından bilinmeyen, belli olmayan, nesnesiz tehlikelere karşı verilen heyecansal bir 

tepkidir, kişinin kendi varlığı için gerekli olan değerlerin, tehdit edilmesi halinin 

yaşandığı doğal içsel bir durumdur. 

Bu durum, çocuğun psikolojik ve sosyal uyumunu ve birtakım işlevlerini bozacak 

yoğunlukta ve sürede ise bu anksiyete bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İşlevselliği bozmayan kaygı, problem belirtisi değildir. Hatta belirli oranda hissedilen 

anksiyete, kişide işlevselliği artırabilir. Çünkü kaygı, tehlike durumlarında alarm 

görevindedir ve kişinin hissettiği tehlikeye karşı önlem almasını sağlar. Performans 

gösterilmesi beklenen durumlarda belli düzeyde hissedilen anksiyetenin de faydalı 

olduğunu söylemek mümkündür. 

Anksiyete Çocuklarda Nasıl Oluşur?  

Çocukluk, insanların en hızlı gelişim gösterdiği dönemleridir. Çocuklukta fiziksel, 

bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimin temelleri atılır. Çocuk çevresini tanımaya 

çevresindeki ilişkileri ve olayları anlamlandırmaya ve yorumlamaya çalışır. Bu süreçte 

çocuğun içinde bulunduğu koşullara göre anksiyete düzeyi de şekillenmeye başlar. 

Kaygı duygusunun şiddeti ebeveynlerinin, öğretmenlerinin ve arkadaşlarının 

davranışlarına göre ivme yönünü gösterir. Stresi arttıran çevresel faktörler yetişkinlerin 

kaygı durumlarını arttırırken çocuklarınkini de arttırmaktadır. Hem fiziksel hem 
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duygusal tehditler hem de çocuğun yapabileceğinden fazla performans gerektiren 

durumlar kaygı meydana getirmektedir. 

Anksiyete Kaynakları Nelerdir?  

Her yaş grubuna ve her çocuğa göre kaygının sebepleri değişkenlik gösterebilir. 6-10 

yaş grubunda yer alan okul çağındaki çocukluklarda anksiyetenin kaynakları şu şekilde 

sıralanabilir: 

Karanlık, hayvanlar ve hayali yaratıklar, birden gerçekleşen çevre değişiklikleri, 

yabancılar, gürültü ve yüksek ses, gök gürültüsü, kötü masal kahramanları, şiddet 

içerikli dijital oyunlar, ebeveynlerden ayrılma, gece yalnız uyuma, okula başlama, 

arkadaş edinememe, arkadaşları tarafından istenmeme, başarılı olamama, bu 

dönemde aileye yeni bir kardeş gelmesi kaygıya sebep olabilir.  

Bunlarla birlikte, çocukluk çağında maruz kalınan aşırı reddedici, küçük düşürücü 

olumsuz tutumlar, ergenlik döneminde diğer yetişkinlerin alaycı tutumları, ebeveynlerin 

ceza vermesi, çocuğun fiziksel veya psikolojik baskı altında tutulması, çocuğun altını 

ıslatma ve cinsel oyunlarının aşırı tepkiyle karşılanması, aşırı koruyucu tutumlar, 

ebeveynlerin birbirine zıt olan istekleri, tutarsızlıkları, kural ve sınırlarda 

istikrarsızlıkları, boşanmış ailelerde anne ve baba arasında boşandıktan sonra da 

devam eden tartışmalar, çocukta anksiyete meydana getirebilmektedir. 

Yoğun Anksiyetesi Olan Çocuklarda Neler Gözlenir?  

Yoğun anksiyetesi olan çocuklarda psikolojik belirtiler genelde şu şekilde 

görülmektedir: Huzursuzluk, aşırı heyecan, endişe, düşünceleri toparlamada zorluk, 

zihin durması hissi, denetim yitirme veya ölüm korkusu. 

Anksiyete içinde olan birçok çocuğun yaratıcılığı diğerlerine nazaran daha gelişmiş 

olabilmesine rağmen kaygıyla baş edebilmek için yaratıcı planlar yapamazlar. Bunu 
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yapabilseler bile çabuk pes ederler. Çünkü kendi duygularıyla başa çıkamazlar ve 

sonucu anında görmek isterler. Yoğun kaygısı olan çocuklar duygularını kontrol altına 

alıp endişelerini aza indirgeyebildikleri zaman bile kendilerini başarılı görmezler. 

Daha az ders çalışma, daha az arkadaşlarının olması sebebi ile arkadaş desteği 

gerektiği durumda daha yalnız ve mutsuz olma, spor, müzik, dans gibi eğlenceli ve 

hareketli aktivitelerden kaçınma görülür. Ödevleri konusunda hassas ve çalışkan 

olsalar bile sınıfta kendilerini daha az ifade ettikleri bazen de anksiyeteleri sebebi ile 

sınavdan düşük not aldıkları görülebilmektedir. 

Bedensel belirtileri ise şöyledir; kan basıncının ve kalp atışının artması, kas gerilmesi, 

ürperme, gözbebeklerinin büyümesi, derinin solması ya da kızarması, terleme, sık 

tuvalete gitme, öğürme, geğirme, kusma, boğazda düğümlenme, sersemlik hissi, 

uyuşma ve karıncalanmalar, uyku bozukluğu. Bunlardan bir veya birkaçı uzun süre 

gözlemlenirse dikkate alınmalıdır. 

İhtiyacı Karşılanan Çocukta Gelişen Kavramlar Nelerdir? 

Annenin desteğiyle çocukta kendilik kavramı gelişir. Bu da çocuğun tüm sosyal 

hayatını etkiler. Çocuk beklediği süre içinde ve duyarlı şekilde yardımı aldığında bu 

ilişkiyi içselleştirir ve aynısını kendi sosyal yaşamına yansıtır. Bu şekilde çocuk kendini 

kıymetli ve iyi bir bakımı hak eden kişi olarak görür. Kendine ve diğerlerine güvenmeyi 

öğrenir. Yaşamının ilk yıllarında annesi tarafından kabul gören ve ihtiyaçları karşılanan 

çocuk başkalarının da ona değer vereceğine inanır. Böylece insanlarla güvene dayalı 

bir ilişki kurma pekişir. Çocuğun kendine güveniyle birlikte sözel iletişimi de gelişir. Tam 

tersi durum söz konusu olduğunda çocuk kendine ve başkalarına olan güvenini 

kaybeder. Agresif ve öfkeli bir çocuk olur. Bu koşulda çocuğa bakım veren kişi onu 

koruyan, rahatlatan kişi değil, kaygıya sebep olan kişi olur. 
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Anne Babanın Bu Süreçte Çocuğa Tutumu Nasıl Olmalıdır?  

Anksiyete durumları çocukların benlik algısının düşmesine, içe dönmelere, arkadaş 

ortamından dışlanmalarına ve okul başarılarının düşmesine sebep olabilir. Bunlarla 

karşılaşan ebeveynler kimi zaman ne yapacaklarını bilemediğinden bazı yanlış 

tutumlar sergilemektedirler. Örneğin, çocuğu korktuğu nesne veya duruma maruz 

bırakma, cezalandırma, tehdit etme, kınama, dalga geçme gibi davranışlarda 

bulundukları görülür. Bunun yerine, çocuğunuzu detaylı bir şekilde gözlemleyin. Ondan 

yapabileceğinin üzerinde şeyler beklemeyin. Bu yüksek beklenti onun kaygısını arttırır. 

Başarısız olduğu durumlarda çocuğunuza destek olun, bir daha denemesi, 

vazgeçmemesi adına onu teşvik edin. Başarılı olduğunda övgü onu motive edecektir. 

Küçük çocuklarda ebeveynlerini ve onların sevgilerini kaybetme düşüncesi onlarda 

anksiyete uyandırabilir. Çünkü herhangi bir anlaşmazlık ve tartışma sonucunda bunu 

genelleyebilir ve bir daha onların kendisini de sevmeyeceğini düşünebilirler. 

Çocuğunuzu büyütürken onu kaygılı düşünceler, tutum ve davranışlarla değil, sevgi ve 

güven duygusu içinde, hoşgörülü ve tutarlı tutumlarla yetiştirmeye çalışın. Unutmayın 

ki kaygı anne-babadan çocuğa bulaşan bir duygudur. 

Özellikle okul çağında çocuklarla, kendisinde kaygı yaratan durumlar, bunlarla ilgili 

duygu ve düşüncelerini açıkça paylaşabileceği güven veren, yargılanmayacağı ve her 

koşulda sevgi ve kabul göreceğinden emin olduğu bir ebeveyn çocuk ilişkisi kurmak 

gerekmektedir. 

Unutmayın, ebeveynlerin çocuklarına verdikleri güven duygusu ve çocuklarının 

özgüvenini desteklemeleri çocuğun kaygısıyla baş etmesinde en büyük yardımcıdır.  
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