
 

 

ÇOCUKLUKTA KORKU VE KAYGILAR 

Sevgili anne ve babalar, 

Korku ve kaygı hepimizin hayatının belli dönemlerinde yaşadığı duygulardır. Korku; anlık 

ve belirli bir tehlike anında hissedilen, kaynağı belli olan heyecansal bir tepkidir. Kaygı ise; 

kaynağı belirsiz, etkileri uzun sürebilen ve daha çok geleceğe/bilinmeyene karşı geliştirilen 

içsel bir durumdur.  

Bireyler bebeklikten olgunluğa kadar her yaş döneminde farklı korkular yaşayabilir. 

Yaşanan bu kaygı ve korkular rahatsız edici olsa da gelişimin önemli bir parçasıdır. Özellikle 

fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimin temellerinin atıldığı çocukluk yıllarında yaşanan 

korku ve kaygılar gelişimde önemli bir etkiye sahiptir. Çocuklar bu duygu sayesinde 

çevrelerine uyum sağlamayı, kendilerini tehlikeli durumlardan uzak tutmayı öğrenirler. Korku 

ve kaygıların gelişime olumlu yönde etkileri olsa da bu duyguların çok yoğun ve sık yaşanması 

kişi için zorlayıcı ve sıkıntılı bir hal alabilir. Bu durumun ne zaman kabul edilebilir sınırlar 

içinde olduğunu, ne zaman üzerinde durulması gereken bir durum olduğunu ayırt edebilmek 

aileler için önemli bir konudur.  

Çocuklarda yaygın olarak 

görülen farklı dönemlerde 

yaşayabilecekleri bazı korkular vardır 

ve gelişim dönemlerine göre yaşanan 

bu duygular çocuklar için normal kabul 

edilir. Bunlardan bahsedecek olursak; 

0-3 Yaş: Genellikle bu yaş 

dönemindeki çocuklar görsel nesneler 

(özellikle ebat olarak büyük olanlar), 

yüksek ses, karanlık gibi durumlara 

karşı korku tepkisi geliştirebilirler. 

3-6 Yaş: Bu yaş döneminde ki çocuklar hayallerinde canlandırdıkları gerçek dışı 

durumlar, anneden ayrılma, fiziksel olarak zarar görme, yalnızlık gibi durumlara karşı korku 

tepkisi geliştirebilirler. Özellikle 5-6 yaş döneminde korkuların yoğunluğu artabilir etkisini 

kaybeden korkular tekrar gün yüzüne çıkabilir. 

6-12 Yaş: Bu yaş döneminde çocuklar haberler, filmler, kitaplar gibi uyaranlarla daha 

fazla etkileşim halinde oldukları için korkuya sebep olacak daha fazla etmenle karşı karşıya 

kalırlar. Bu nedenle ölüm, kazalar, sakatlanma gibi durumlara karşı korku duyguları yoğun 

olabilir. Bunun yanında sınav, okul performansı gibi konularda da kaygılar görülebilir. 



Ergenlik: Ergenlikte yaşanan duygusal ve fiziksel değişimler kaygı ile korkuların kaynağı 

haline gelebilir ve korkular daha çok gerçek olaylara yönelir. Geleceğe yönelik korkular, akran 

ilişkilerine yönelik kaygılar, dış görünüşe yönelik kaygılar gibi durumlar ergenlik döneminde 

ortaya çıkar. 

Genellikle 8 yaş itibariyle korkuların yoğunluğu azalır ve bu şekilde seyreder. Ancak tüm 

bu korkular normal kabul edilmesine rağmen elbette çok uzun süredir devam ediyorsa ve 

çocuğunuzun normal hayatına devam etmesini ciddi olarak etkileyen bir yoğunluktaysa, bir 

uzmana danışmak 

gerekmektedir.  

Her çocuk dönemsel 

olarak yukarıda bahsettiğimiz 

korkuları yaşayabilir bu 

durumda önemli olan korkuyu 

doğru bir biçimde 

yönetebilmektir. Çocuğun korku 

yaşadığı fark edildiği an anne 

babalar verdikleri tepkilere çok 

dikkat etmelidir. Anne babalar 

olarak yaşanan bu durumu 

pekiştirmekten, tehdit unsuru 

olarak kullanmaktan çocukta olumsuz duygular uyandırmaktan kaçınılması gerekmektedir. Aynı 

zamanda korkular oluşmadan önce de anne ve babalar dikkatli davranmalıdır. Çünkü korku 

öğrenilebilir bir duygudur, ebeveynlerin yaşadığı korkuları bir süre sonra çocuk öğrenir ve aynı 

korkuları yaşayabilir. Çocuk anne-babaların korkularını içselleştirmeye karşı oldukça duyarlıdır 

ve bu şekil yaşantılar kalıcı sonuçlar ortaya çıkarabilir. 

 

Peki anne babalar neler yapabilir: 

 Çocuğunuz size herhangi bir şeyden korktuğunu ifade ediyorsa nedeni ne olursa olsun 

bunu kabul edin. Çünkü sizin için çok basit görünen bir durum onun için ciddi bir korku 

kaynağı olabilir. 

 Çocuğunuzun korkularını anlatmasına izin verin ve onu sabırla dinleyin. 

 Çocuğunuz size korktuğunu söylediğinde ona asla ‘bunda korkacak ne var?’. ‘bebek misin 

sen?’ gibi tepkiler vermeyin. ‘evet haklısın korkmuş olabilirsin, bende senin 

yaşındayken……..’ gibi ifadelerle onu anladığınızı hissettirin. 

 Çocuğunuzu korktuğu ya da sizin korktuğunuz nesnelerden kaçırmayın. Öncelikle siz 

sakin olun ve çocuğunuzun da sakinleşmesini sağlayın. Korkuyu sizden öğrenmesine engel 

olun. 

 Çocuğunuza güven verin. Bilinmeyenlerle ilgili basit mantıklı açıklamalar yaparak 

gerekirse kitap, şarkı, oyun gibi materyalleri de kullanarak bir güven ortamı 

oluşturabilirsiniz. 



 Olayların korkutucu yanını ve risklerini ön plana çıkarmaktansa güvenliğe ve çocukların 

güvenliğini arttırmak için yapmaları gerekenlere odaklanın. Böylece çocuğunuz kendini 

sizin kontrolünüz altında hisseder, bu da ona güven duygusu verir. 

 Televizyon izlemeye sınır getirin. Özellikle haber programları ve yetişkinler için 

hazırlanan belgeseller çocuklar için uygun değildir. 

 Kaygılı çocuklar çoğu zaman hataları olmayan şeylerden kendilerini sorumlu hissederler. 

O olayın sebeplerinin, çocuğunuz tarafından kesin bir şekilde anlaşıldığından emin olun. 

 

 

 

 

Anne babalar olarak 

çocuklarınızın daha mutlu 

ve rahat bir hayat 

yaşayabilmeleri için 

dikkat edilmesi gereken 

bazı durumlar vardır. 

Bunlar arasında önemli 

konulardan biride korku 

ve kaygılardır. Bu 

bültenimizde 

çocuklarınızın yaşadığı 

korku ve kaygılardan, onlara nasıl yardımcı olabileceğinizden bahsettik. Bu bilgiler 

ışığında çocuğunuzun korku ve kaygılarıyla tek başınıza baş edemediğinizi hissederseniz 

rehberlik servisine ulaşıp, bizlerden de destek alabilirsiniz. 

 
        

Özel Eksen Okulları Rehberlik Servisi 

 

 

 

 

 

 

 

 


