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KORKUYU YÖNETMEK ve BAŞA ÇIKMAK

Her yetişkin problemi için nasıl tek bir çözüm yok ise, her çocuk için de tek ve standart 
bir çözüm söz konusu olamaz. Bu nedenle çocuğu iyi tanımak, gözlemlemek ve çocuğa göre 
yöntem belirlemek önemlidir. Öncelikle yaşadığı korkunun/kaygının gerçek olduğunu ve 
çocuğunuzun elinde olmadan yaşadığı duygular olduğunu unutmayın. Ebeveynlere gerçek dışı 
veya anlamsız gelen bir şey küçük çocuklar için çok gerçek ve korkutucu görünebilir.

Her çocuk dönemsel olarak farklı korkular geliştirebilir. Önemli olan bu noktada çocuğa 
doğru yaklaşıyor ve doğru müdahaleleri yapıyor olmaktır. Çocuk korkularını sözel olarak dile 
getirmeye başladığı an anne-baba söylediklerine, yapacağı telkinlere ve davranışlarına çok 
dikkat etmelidir. Çünkü çocuk hissettiği olumsuz duygular karşısında rahatlamak ve tekrardan 
güvende hissetmek için anne-babaya başvurur ve karşılaşacağı hatalı bir tepki durumu daha da 
pekiştirebilir.

Tehditkâr söylemler çocuğu her zaman daha da tedirgin hissettirecektir. ‘Bunu yaparsan 
giderim, annen olmam.’, ‘Seni başkasına veririm.’, ‘Ben artık senin baban değilim.’ vb... 
ifadeler çocukta reddedilme, yalnızlık gibi duyguları arttıracak, korkularının derinleşmesini 
sağlayacaktır. Ayrıca çocuğa anlatılan hikâyeler ve masallar aracılığıyla korkuyu eğitmek için 
kullanmak da çocukta yeni korkular başlatabilir veya mevcut olanları pekiştirebilir.

Korku çocuğa anne-baba tarafından veya çevresinden istemeden de olsa öğretilebilir. 
Sokakta bir köpek gördüğü zaman çocuğun elini daha sıkı tutmaya çalışan, arkasına geçirmeye 
çalışan veya hem kendisini hem çocuğu olduğu yerden uzaklaştıran bir annenin çocuğunun 
köpekten korkmaması çok düşük bir olasılıktır. Çocuk anne-babaların korkularını 
içselleştirmeye karşı oldukça duyarlıdır ve bu şekil yaşantılar kalıcı sonuçlar ortaya çıkarabilir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Çocuğunuz onu anladığınızı hissetsin: Korku/kaygı gibi yoğun duyguları elinde 
olmadan hisseden bir çocuğun duygularını yok saymak, küçümsemek, varlığını reddetmek, 
hafife almak ve yargılamak onun korkularını daha da arttıracaktır.

Anne-baba olarak öncelikle çocuğunuzun duygularını kabullenmeli, gerçek dışı veya 
hayal ürünü olsa bile onu anladığınızı hissettirmelisiniz. Onu dikkate alarak dinleyin ve 
anlamaya çalışın. En önemlisi de empati kurmaya çalışın. ‘Aman bunda korkacak ne var?’ ‘Yok 
öyle şeyler, inanma!’ diyip çocuğun duygularını küçümsemek ve eleştirmek yerine; ’Evet, 
haklısın korkmuş olabilirsin.’, ‘Seni anlıyorum, ben de senin gibiyken . .d a n  korkardım.’ gibi 
ifadeler kullanarak duygu yansıtması yapmalısınız.

Güven verin: Mutlu olmak, üzülmek, şaşırmak gibi korku da doğal bir duygu ve çocuğun 
gelişiminin bir parçası. Bu yüzden öncelikle bunu kabullenip çocukla anlayış çerçevesi içinde 
ona tekrardan güven vermek için işbirliği yapmalısınız.



Onu korkutan şeyi anlatmasını dinlemek, tarif etmesini istemek, ifade etmekte 
zorlanıyorsa resmini çizmeye teşvik etmek ve sonrasında bunlarla ilgili konuşarak, korku olarak 
algıladığı şeylerle ilgili bilgi vermek, aslını keşfetmeye çalışmak gibi yöntemlere 
başvurabilirsiniz.

Ayrıca çocuğun yaşamının ilk anlarından itibaren aşırı koruyucu bir tavır 
sergilenmemelidir. Bu takdirde çocuk her şeyi tehdit olarak algılamaya programlanmış olacak 
ve çeşitli korkular geliştirecektir. Güvenliğini göz önünde bulundurarak, bilinmeyenlerle ilgili 
basit ve mantıklı açıklamalar yaparak, gerektirdiği takdirde kitap, öykü, şarkı, oyun gibi 
materyalleri de araç olarak kullanarak çocuğa güven ortamı oluşturmalısınız.

Zorlamayın: Günlük hayatta herkesin en az bir kez duymuş olduğu ‘Korkularının 
üzerine git!’ mottosu çocuklar söz konusu olduğunda pek de etkili bir yöntem değildir. 
Korktuğu şeyle çocuğu direk baş başa bırakmak korkusunu azaltmak yerine daha da 
arttıracaktır. Çocuk korktuğu şey/durum her ne ise aşamalı olarak yavaş yavaş alıştırılmalıdır.

Denizden korkan bir çocuğu kollarından tutup suya atmak yerine, önce deniz kenarında 
vücuduna suyun değmesine izin vererek, çeşitli kum oyuncaklarıyla oynayarak sonrasında 
ayaklarını denize sokarak ufak adımlarla bunun üstesinden gelmeye çalışılmalıdır. Yine aynı 
şekilde karanlıkta yalnız uyumaktan korkan bir çocuğun üzerine kapıyı çekip tek başına 
uyumasını beklemek yerine ilk geçiş döneminde gece lambası kullanmak, ‘Kapıyı senin için 
açık bırakacağız.’ diyerek kaygı seviyesini azaltmaya çalışmak daha etkili olacaktır. Korktuğu 
hayvanın resimlerine bakıp, o hayvanın oyuncağını almayı teklif edebilirsiniz.

Böylece oyunda kontrol edebildiği veya resmedebildiği bir şey ona eskisi kadar 
korkutucu gelmeyecektir. Çocuğa ihtiyacı olan zamanı vermelisiniz, sabırlı olup hazır olduğu 
anı gözetmelisiniz

ÇOCUĞUN HİSSETTİKLERİNE EŞLİK ETME ve KORKUYLA BAŞ ETME
AŞAMALARI:

1- Hissettiği duyguya saygı duymak

Çocuğunuzun size güvenmesi için bu şarttır. Onun duygularına her zaman saygı gösterin, 
size mantıksız gelse bile. Çocuk korkar, ne haklı ne haksızdır. Onun korkmak için bir (hatta 
birden fazla) nedeni vardır. Siz bu nedenlerin ne olduğunu bilmeseniz bile duygusuna eşlik 
edin.

2- Dinlemek

‘’Seni korkutan ne?’’, ‘’Seni en çok korkutan ne?’’ - Köpekten korkuyorum.

Bu çok geniş bir ifadedir. Köpeğin havlamasından mı korkuyor? ani hareketlerinden mi? 
köpeğin birden üstüne atlayıp patisiyle ona vuracağından mı yoksa onu yalayacağından mı 
korkuyor?

Dinlemek sadece çocuğa kulak vermek değil, onun kendi hislerinin ifade edebilmesine 
yardım etmektir. ‘’Neden ?’’ diye sorarak düşüncelerini harekete geçirmemesine dikkat edin.



Yoksa size akıllıca bir cevap vermeye çalışır ama bu onun kendi gerçekliği değildir. Onu 
dinleyerek keşfetmesine yardım edin. ‘’Ne?’’, ‘’Nasıl?‘’ gibi sorularla başlayan cümlelerle 
onun keşfine ve ifadesine eşlik edin.

Konuşmak istemediği durumlarda, birlikte resim yapabilir veya oyun oynayabilirsiniz. 
Resim veya oyun aracılığıyla korkusu/kaygısı hakkında önemli bilgiler elde edebilirsiniz.

3- Kabul etmek ve anlamak

Korkularını paylaştığında duygusunu kabul edin. ‘’Korkmanı anlıyorum. Bu köpek 
gerçekten çok gürültü yapıyor/’, “Çok korkmuş olmalısın.”, “Bu konu senin canını sıkmış 
görünüyor.”, “ Hepimizin böyle korkuları olabilir.”

Çocuğun hissettiği duyguyu kabul edin. Bunu onayladığınızı ona hissettirin. Hissettiği 
şeyi hissetmeye hakkı olduğunu anlasın. Hemen onu korkusundan kurtarmaya ya da sorunu 
onun yerine çözmeye çalışmayın. Şefkat ve biraz anlayış gösterin. İhtiyacı olan şey bu!

Çocuğunuzu iyi gözlemleyin ve ondan yapamayacağı şeyler beklemeyin. Yapamadığı 
durumlarda çocuğunuzu destekleyin, sakin bir şekilde tekrar denemesi veya olumlu bir adım 
atması için teşvik edin.

Korktuğu durumdan veya nesneden kaçınması konusunda desteklemeyin ancak çocuğu 
zorlayarak, korkusuyla da yüzleştirmeyin. Korkularını kademeli olarak ele almalısınız. Önce 
küçük adımlarla başlayın. Örneğin denize girmekten korkuyorsa, deniz kenarında çocuğunuzla 
birlikte oyun oynamakla işe başlayabilirsiniz. Kaygılarını eleştirmeyin, küçümsemeyin. 
“Korkacak ne var ki?” “Erkek çocuk korkar mı?” gibi ifadelerden uzak durun. Bu ifadeler 
korkusunu yatıştırmanın aksine anlaşılmadığını hissettirecektir.

4- Normalleştirmek

‘’Ben de..‘’ demek. O ne hissettiğini söyledikten sonra siz de bugüne dair ya da geçmişte 
hissettiğiniz duygularınızdan bahsedebilirsiniz. Küçüklükte olan korkularınızı paylaşın. 
Korkuyor gibi yapmayın. Çocuğa gerçeği anlatın. Çocuğun korkmadığı bir korkuyu seçin ki o 
sırada kendisini sizden güçlü hissetsin. Bu durum kendi korkusuyla yüzleşmesine yardım eder. 
Korkunun sadece kendi hissettiği bir duygu olmadığını, herkesin yaşayabildiğini anlamasını ve 
normalleştirmesini sağlar.

5- İç ve dış kaynakları aramak

Hepimizin bir korkuyu yenme tecrübesi vardır. ‘’Hatırlıyor musun bir korkun vardı ama 
ondan artık korkmuyorsun.’’ Çocuk kendi kendine hatırlayamazsa ona yardım edin. 
Hatırlaması ve o duyguları yeniden yaşaması için fırsat verin.

Kendi başa çıkma yöntemlerinizden veya arkadaşlarının neler yaptığından bahsederek 
farklı yolların denenebileceği bilgisini vermeye çalışın.

“Eren korkuyor mu hiç?” , “Sen neden korkuyorsun?” diyerek kimseyle kıyaslamayın. 
Diğer çocukların hatta bazen yetişkinlerin de benzer korkuları olduğundan ve bu korkuların çok 
doğal olduğundan bahsedin.



6- Enerjisini boşaltmasına yardım etmek

Korktuğunuz zaman diyaframımız kasılır. Onu gevşetmeye yarayan her şey 
korkularımızdan kurtulmamıza yardımcı olur. Derin nefes almak, şarkı söylemek, gülmek, 
bağırmak. O baskı hissinden kurtulana kadar çocuğunuzdan derin nefesler almasını isteyin. 
Şarkı söyleyin ve onunla beraber gülün.

Onunla yüzleşirken güçlü olduğunu hissedecektir. ‘’İçindeki gücü ve güveni 
hissedebiliyor musun? Bence bunun kendi gücün olduğunu kabul edebilirsin.’’

Kaygısını azaltmak için sevdiği herhangi bir aktiviteyi (yüzme, dans, jimnastik, bisiklet, 
ip atlamak vb.) yapması konusunda çocuğunuzu destekleyebilirsiniz. Kaygısını denetim altında 
tutmak için başa çıkma mekanizmalarını öğretebilirsiniz. Gevşeme egzersizleri (derin nefes 
alma, gevşetici hayal kurma, kas gevşetme egzersizleri vb.) ve olumlu telkin cümleleri 
(“Başarabilirim, “Yapabilirim” “Birlikte çözebilirz” vb.) gibi teknikleri çocuğunuza 
öğretebilirsiniz.

7- İhtiyaç duyduğu bilgileri doğru zamanda vermek

Korkan kişi rahatlamaya ve bilgiye ihtiyaç duyar. Ama ona bu bilgiyi çok erken verirseniz 
duymaz bile. Bu nedenle açıklamalar boşa gider. Onun hislerini dinlememiz, kendi 
kaynaklarına ulaşmasında ona eşlik etmemiz gerekir. Ancak bundan sonra çocuk sizin 
açıklamalarınızı dikkatle dinleyecektir. Daha iyisi cevapları kendisinin bulmasıdır.

Çocuğunuz yoğun kaygı yaşadığı esnada akılcı, mantıklı konuşmalar yapmak etkili 
olmayabilir. “Canavar diye bir şey yoktur” demek korkmasını engellemeyecektir. Bazı 
durumlarda uzun uzun anlatarak, güven vererek ikna edilemeyeceklerini de kabul etmelisiniz.

8- Korkusuna karşı farklı cevaplar hazırlatmak

Duruma göre tatmin edici bir çözüm bulduğunda durmasını ya da başka alternatifler 
üretmesini isteyebilirsiniz. Fikirlerini ‘’İyi ya da Kötü’’ olarak değerlendirmemeye dikkat edin. 
Bu değerlendirmeyi onun yapması gerekiyor. Çocuğun yeni cevaplar bulmasına ve onları 
değerlendirmesine yardım edin. ‘’Eğer böyle yaparsan ne olur?’’ ’Daha mı az korkmaya 
başlarsın?’’

Sizin baskı yapmamanız ve korkusunu sizin yanınızda yenmesini istemeniz doğru 
değildir. Yoksa çocuk sizin isteğinizle kendisini zorlanmış hisseder. Sadece özgür irade çocuğa 
korkusunu yenecek gücü olduğu hissini verir ve onunla başa çıkmasını sağlar.

Çocuğunuzun kaygı/korku duygusuna karşılık tutumlarınızı dengelemeniz önemlidir. 
Duygusuna ilgisiz kalmayın fakat gereğinden fazla ilgi göstermenin ve korkularını abartmanın 
da davranışını pekiştireceğini unutmayın.

Çocuğunuz endişelenmeye eğilimli bir yapıya sahip ise, yeni durumlar öncesinde 
(boşanma, taşınma, kardeş doğumu, okula başlama vb.) çocuğunuzu zihinsel olarak hazırlayın. 
Korkutma, bir disiplin aracı değildir. Her ne olursa olsun çocuğunuzu korkutacak söylemlerde



bulunmaktan kaçının. ”Beni dinlemezsen doktor sana iğne yapacak.”, “Uslu durmazsan bırakır 
giderim.”, “Beni üzersen hastalanırım, annesiz kalırsın”, “Uyumazsan öcü geliyor.”

Bu önerilerle çocuğunuzun kaygısını tamamen ortadan kaldıramayabilir ama minimize 
edebilirsiniz. Küçük korkular güven verme ve yaşıtların model alınması yoluyla ortadan 
kaldırılabilirken, daha ciddi durumlarda ise uzman desteği alınmalıdır.

Uzman Psikolog Gökçen Çetiner Işbilen



ÇOCUKLUK KORKULARI

Korku; üzüntü, mutluluk ve heyecan gibi korku da çok boyutlu bir deneyimdir. Tehdit 

anlarında yoğun olarak hissedilen bu duygu, geçmişte yaşanan olumsuz bir deneyim sonrasında 

ya da anlık olarak tetiklenen bir durum sonrası ortaya çıkabilmektedir.1 Korku, görünen ya da 

görünmeyen herhangi bir tehlike durumunda tüm canlıların doğal bir kendini koruma 

mekanizmasıdır.

Çocukluk korkuları, gelişim süreçlerinde normal olarak karşılanmakta olup; korkular 

çocuğun yaşına ve yine gelişim dönemine göre farklılık gösterebilmektedirler. Çocukların bu 

korkularla baş etmesi gelişim döneminin önemli parçalarından biridir.

2-3 Yaş Korkuları

2- 3 yaş arasındaki çocuklar daha çok köpekten, kediden, karanlıktan, yüksek seslerden 

(elektrik süpürgesi, saç kurutma makinası vb.) ve yalnız kalmaktan korkabilirler. Bu yaş 

aralığındaki çocuğun yaşadığı korkular çok yoğundur.

3- 6 Yaş Korkuları

Bu yaş aralığındaki çocuklar genel anlamda gördükleri ve zihinlerine kazıdıkları soyut 

olaylardan korkar. 2-3 yaş aralığındaki çocuklar henüz çevreyi tanımadıkları için tanımsız gelen 

şeyler onların korkularını tetikler. İzledikleri çizgi filmlerdeki karakterler, dışarıda denk 

geldikleri farklı kişiler, karanlık gibi etkenler başlangıçtır. 3-6 yaş aralığındaki çocukların 

çevreyi tanımaya başlaması, duygusal ve zihinsel gelişimlerinin de artmaya başlaması ile bu 

korkular azalmaya başlayacaktır.

6 Yaş Korkuları

Bu yaş grubundaki çocukların korkuları genellikle yaşanan olaylarla ilgilidir. 6 yaş 

çocuklarındaki korkular bir olay sonrası tetiklenen korkulardır. Eve hırsız girmesi, televizyonda 

karşılaşılan bir ana ait korku, deprem ya da yangın gibi korkular tetiklenen korkulardır. 

Televizyonda gördüğü ve yangında yanan bir eve ait görüntü çocuğun korkularının 

tetiklenmesinde aktif rol oynar.2

1 DİNÇER, A . "KORKU: DİLİ, KAVRAMLAŞMASI, KÜLTÜREL BOYUTU". Uluslararası Türkçe Edebiyat 
Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 6 (2017 ): 769-798
2 Çocuklarda Korku ve Kaygılar, http://www.gunisigicocuk.com/bilgi cocuk-korku.php [Erişim Tarihi, 
12.02.2020]
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ÇOCUKLUK DÖNEMİ KORKULARI İÇİN ANNE-BABALAR NELER

YAPABİLİRLER?

Öncelikle çocuğun nelerden korktuğunu anlamanız gerekir. Soyut bir şeyden korkuyorsa 

resmini çizdirebilir ve resim hakkında konuşabilirsiniz.

Onu anladığınızı ve yanında olduğunuzu hissettirmek de önem arz etmektedir. Onu 

korkularıyla tek başına bırakmak yerine, korktuğu her neyse onun üzerine beraberce 

gidebilirsiniz. Bu kısımda kilit nokta ise; korkuların üzerine gitmesi için çocuğunuzun 

kesinlikle zorlanmamasıdır. Zorladığınızda çocuk istemediği bir tepkiyi verebilir ya da 

korktuğu şeyle yaşamayı kabul edebilir. Korkusu ile yüzleşmeme durumu ise gelecekte farklı 

korkuların önünü açabilir. Bunların önüne geçmek için de çocuğa kendi korktuğunuz bir şeyi 

anlatabilir ondan yardım isteyebilirsiniz.

Bu aslında çocuğunuza; “Benim de korkularım var, korkular normaldir ve geçicidir” hissi 

vermek için iyi bir yöntem olabilir.

Küçük de bir hikâyecik da aktarmak gerekirse; bundan yıllar önce bir öğrencime böcekten 

çok korktuğumu anlatmıştım ve ona böceklere karşı yaklaşımı ve cesaretinden ötürü gurur 

duyduğumu söylemiştim. Aynı öğrencim bir süre sonra bahçeden bir böcek alıp yanıma geldi 

ve böceği elime bırakarak; “Öğretmenim o çok küçük, korkmana gerek yok” dedi.

Çocuklar korkularla doğmazlar ancak çevreyi tanıdıkça korku nedir öğrenirler. 

Korkusunu yenmesi konusunda yönlendirmek istediğiniz çocuklar, henüz tanışmadıkları ve 

büyükler için bir korku simgesi olabilecek nice şey için birçok yetişkini de yüreklendirebilirler.

Çocuk cesareti ile kalın

Cansel TARHAN



Muhabirimiz Kitap Kurdu Bu Ay 3 Yaş B Sınıfına Mikrofon Uzattı...

Denizde yaşayan bir hayvan olsaydın 
hangi hayvan olurdun ve nereye gitmek 

isterdin ??

balığı olup Antalya'ya 
gitmek isterdim.

Yarasa balığı olup okula 
gitmek isterdim.

Deniz
ahtapotu olup evime 

gitmek isterdim.
Köpek

balığı olup denizlere 
gitmek isterdim.



Deniz
kızı olup havuza gitmek 

isterdim.

Köpek
balığı olup köpek balığı 

yuvasına gitmek isterdim.

Fok
balığı olup denize gitmek 

isterdim.

Pembe
balık olup çilekli ve çikolatalı 
dondurma almaya giderdim.



Deniz
kızı olup denize gitmek 

isterdim.

Yunus
balığı olup okula gitmek 

isterdim.

Balık
olup alışveriş merkezine 

gitmek isterdim.

Deniz
balığı olup tatlı sulara 

gitmek isterdim.
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