
 

Psikolojik travma kişilerin hayatını, vücut bütünlüğünü ya da 
ruhsal dengesini tehdit eden, ve duygusal anlamda üstesin-
den gelmekte zorlandığı olaylar, deneyimler veya durumlardır 
(Pearlman & Saakvitne,1995) . 
Sarsıcı olaylar karşısında vücudumuzda hem fizyolojik hem 
de psikolojik tepkiler oluşur; çünkü bedenimiz olayları her za-
man bütün olarak algılar. Heyecan veren, korkutan, çaresiz 
hissettiğimiz olaylar karşısında vücudumuzda kalp çarpıntısı, 
terleme, tepkisiz kalma (donma) gibi fizyolojik tepkiler oluşur 
ve bu olay ruhsal dünyamızı tehdit edecek nitelikte ise bizde 
birtakım psikolojik izler bırakır. Travma yaratan durumlarda 
anahtar kelime “tehdit” tir. Tehdit ne derece doğrudan ise du-
rum kişi üzerinde o kadar etkilidir ve bu, gerek o an gerekse 
daha sonraki zamanlarda kişinin yaşantısını olumsuz yönde 
etkileyebilir. 

Çocuklarda travmaya deprem,sel,yangın gibi beklenmedik anlarda ortaya çıkan afetler sebep ola-
bileceği gibi başka insanların sebebiyet verdiği taciz, tecavüz, istismar,hırsızlık, kazalar ya da bun-
lardan herhangi birine tanık olmak da etki edebilir. 
 
Bunların yanı sıra günlük hayatta yaşanan bazı durumlar da çocuklarda travmatik etkiler bırakabi-
lir. Taşınma, bir yakının kaybı, okulda uğradığı zorbalık, boşanma, hastalık gibi durumlardan ötürü 
maruz kalınan yoğun medikal müdahaleler  de çocuklarda ruhsal yaralara sebep olabilir. 
 
Travma yaratan bir olaya verilen tepki olayın hemen sonrasında görüleceği gibi, olayın üzerinden 
birkaç gün, birkaç hafta ya da daha uzun bir süre geçtikten sonra da gözlemlenebilir.   
 
Bir olayın travmatik etki yaratıp yaratmaması tamamıyla kişinin bu olayı algılayış biçimine ve bu 
olayın hayatını, duygularını ve düşüncelerini ne kadar olumsuz etkilediğine bağlıdır. Bu anlamda 
travma kişisel bir deneyimdir. 
 
Olaylar kişileri farklı şekillerde etkileyebilir. Aynı olumsuz deneyimleri yaşamış bireylerin bazıları 
için bu travma yaratabilirken, bazıları için yaratmayabilir. Bu nedenle iyileşme sürecinde, yaşanan 
bir olayın travmatik olup olmadığını ortaya çıkarmaktan ziyade bu olayın o kişiyi duygusal anlamda 
nasıl etkilediğine bakmamız gerekmektedir.(http://psikolojiktravma.blogspot.com.tr/) 



Okul Öncesi Dönem (0-6): Üç yaşından küçük bebekler travma yaşantıları karşısında genellikle 
huzursuzluk, ağlama, uyku sorunları, kabuslar ve iştah kaybı gibi tepkiler gösterirler. Ayrıca, anne-
lerinin yanından ayrılmaya karşı aşırı direnç gösterebilir, yabancılardan korkabilir ve yalnız kaldıkla-
rında hırçın davranışlar sergileyebilirler. Üç ile altı yaş arasındaki çocuklarda ise bu belirtilere ek 
olarak, önceki gelişim evrelerine özgü davranışlara (örneğin altını ıslatma, parmak emme, konuşma 
bozuklukları) geri dönme, saldırganlık ya da içe kapanma ve sessizlik durumları gözlenebilir. Aynı 
zamanda, travmatik olayın bazı yönlerini içeren oyunlar oynama ve olayı yeniden canlandırma dav-
ranışlarına da sıklıkla rastlanmaktadır. 
 
Okul Çağı (6-12): Bu yaş döneminde de altını ıslatma gibi önceki gelişim evrelerine özgü davranış-
lar yeniden ortaya çıkabilir,yalnız yatmaktan korkma, kâbuslar görme gibi sorunlar ve dikkati topla-
mada güçlükler gözlenebilir. Dikkat problemleri okul başarısının da düşmesine, okula gitmeyi red-
detmeye ve bunlara eşlik eden öğrenme ve davranım bozukluklarına neden olabilir. Çocuk kendini 
kişiler arası ilişkilerden ya da çeşitli etkinliklerden geri çekebilir. Ayrıca, edilgen ya da saldırgan 
davranışları nedeniyle arkadaş ilişkilerinin bozulması da çocukta sosyal bir yalıtılmışlık duygusuna 
yol açabilir. Bunların yanı sıra, depresyon, huzursuzluk ve çeşitli bedensel yakınmalar da gözlene-
bilir (Erden.G.&Gürdil.G.,2009). 

 Çocuk için kendini güvende hissedeceği bir ortam yaratmak, 
 Çocuğun duygusunu ifade etmesine izin vermek fakat onu bunu yapmaya zorlamamak, 
 Yaşanılan olayı görmezden gelmemek, unutturmaya ya da bastırmaya çalışmamak, 
 Çocuğun yaşanılan olaydan ötürü kendini suçlamasına izin vermemek, 
 Çocuğun verdiği tepkileri ciddiye almak;çocuk için önemli olan herhangi bir şeyi önemsizleştirme-

mek, 
 Çocuğun travmaya karşı verdiği tepkilere karşı sabırlı davranmak, duygularını anlamaya çalış-

mak ve bunu mutlaka ona ifade etmek, 
 İhtiyaç hissedildiği anda mutlaka bir ruh sağlığı uzmanına başvurmak ve yardım almak, travma 

yaşayan çocuğa  karşı yapılması gereken uygun yaklaşımlardır. 
 
 


