
 

Travma gençleri ve çocuklarɩ nasɩl 

etkiliyor? 

 

Bu kitapçɩk çocuklarla ilk elden ilgilenen bakɩm 

vericiler ve profesyonelleri hedeflemektedir.   

Priya Patel and Panos Vostanis 

                    



Travma nedir? 

Psikolojik travma olumsuz olaylara maruz 

kaldɩktan sonra oluşur ve fiziksel bir yaralanmanɩn 

ardɩndan hissedilen acɩya benzer.  

 

Travmatik olaylara tekrarlayan bir şekilde maruz 

kalma sonucunda ise kompleks travma ortaya 

çɩkar. Bu travmatik olaylar: 

 Savaş 

 Doğal felaketler 

 Іstismar (fiziksel, cinsel, duygusal) 

 Aile-içi şiddet 

 Hastalɩk, sevilen birinin vefat etmesi ya da 

diğer kayɩplar 

  Fiziksel yaralanmalar 



 

Travmatik yaşantɩlar… 

 Genellikle çocuk istismarɩ ya da aile içi şiddet 

gibi diğer olaylarla bağlantɩlɩdɩr  

 Kűműlatif, yani űst űste eklenerek artan bir 

etkiye sahiptir  

 Travmatik olayɩn şiddetine ya da olaya olan 

yakɩnlɩğa bağlɩ bir doz-etki ilişkisi vardɩr   

 Diğer risk faktőrlerine ve olumsuz olaylara 

maruz kalɩnmasɩ takdirde yűksek ihtimalle 

travmatik yaşantɩlar da ortaya çɩkmaktadɩr  



 

  



Travma çocuklarɩ nasɩl etkiler? 

 

Travmaya maruz kalmɩş çocuklarda:  

 Gecikmiş gelişme 

 Duygu dűzenlemesinde zorluk  

 Diğer insanlarɩn duygularɩnɩ anlamakta zorluk  

 Yoğun utanma ve őfke duygusu  

 Davranɩşsal ve nőrolojik değişimler  

 ve Ruh sağlɩğɩ problemleri gőrűlebilir 

 



Travmanɩn Etkileri 

Travmanɩn sebep olduğu çoklu etkileşim aşağɩdaki 

diyagramda gősterilmiştir. Őrneğin: 

 travmanɩn çocuk ve ebeveyn ruh sağlɩğɩnɩ 

etkilediğini ve 

 işsizlik, elverişsiz konaklama koşullarɩ, 

sağlɩksɩz yaşam alanlarɩ gibi diğer sosyal 

olumsuzluklarɩn da travma-ruh sağlɩğɩ 

ilişkisinde rol oynadɩğɩnɩ gőrűyoruz. 

Ebeveynlik kapasitesi’nin őnemi ise anahtar-aracɩ 

faktőr olarak belirtilmiştir.  
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Risk (vulnerability/ kɩrɩlganlɩk) 

faktőrleri 

 

Çocuğun ileride ruh sağlɩğɩ problemleri 

geliştirmesi ihtimalini arttɩran risk faktőrleri: 

 Yoksulluk 

 Sosyal dɩşlanma 

 Şiddete maruz kalma 

 Fiziksel, cinsel ve duygusal istismar  

 Ailesel ve sosyal destekten yoksunluk  

 Ebeveyn ruhsal hastalɩğɩ, uyuşturucu ve alkol 

kőtűye kullanɩmɩ 

 

 



Koruyucu (mukavemet/direnç) 

faktőrleri 

 

Çocuklarɩn olumsuzluklarla baş etmelerine 

yardɩmcɩ olan; gelişim ve potansiyellerini en 

yűksek seviyeye çɩkaran koruyucu faktőrler: 

 Bakɩm verene gűvenli bağlanmak 

 Aile, arkadaşlar ve çevreyle karşɩlɩklɩ saygɩ ve 

dűrűstlűğe dayalɩ ilişkiler  

 Eğitim hayatɩnda başarɩlɩ olmak  

 Başa çɩkma stratejileri  

 Çocuk-dostu destek ve servislere ulaşɩm  

 

 

  



Resilience framework 

(mukavemet/dayanɩklɩlɩk çerçevesi) 

 

Mukavemet çeşitli travmatik ya da stresli 

durumlara olumlu karşɩlɩk verebilme yeteneğidir. 

 Aşağɩda gősterilen ekolojik sistemler 

modelinde, her halka çocuğa mukavemetini 

arttɩrma şansɩ verir 

 Her halka dinamik bir şekilde birbiriyle 

etkileşim halindedir  

 Dolayɩsɩyla her halkada bulunan mukavemet 

arttɩrɩcɩ faktőrleri bulmak őnemlidir 

ç 
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Mukavemet Çerçevesini Nasɩl 

Uygularɩz?  

Őrneğin: 

Seviye Muhtemel mukavemet arttɩrɩcɩ faktőrler 

Child/Çocuk mizaç, başa çɩkma stratejileri, maneviyat, 

inanç, őzsaygɩ 

Family/Aile istikrar, gűvenli bağlanma, olumlu ve tutarlɩ 

ebeveynlik  

School/Community-

Okul/Çevre 

Okula erişim ve arkadaşlɩk   

Services/Society-

Servisler/Toplum 

Gűvenlik ve destekleyici iletişim ağlarɩ  
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Gőrev! 

 

Aşağɩdaki kompleks vakalardan birini dűşűnűn ve 

her basamaktaki mukavemet/dayanɩklɩlɩk 

faktőrűnű belirleyin: 

 

1.  6 yaşɩnda bir çocuk, aile-içi şiddete maruz 

kalmɩş, yetersiz beslenmiş, okula gitmiyor, 4 

tane kardeşi var, aile işsiz, gecekondu 

mahallesinde yaşɩyorlar ve bu çocuk 

yetişkinlerle ve diğer çocuklarla bir araya 

geldiğinde agresifleşiyor  

2.  13 yaşɩnda bir çocuk, bakɩm evinde, fiziksel 

istismar ve ihmal geçmişi var, őğrenme 

zorluğu, sosyal olarak izole ve arkadaşɩ yok  



Korunmasɩz çocuklara yardɩm 

ederken karşɩlaşɩlan ortak bariyerler 

 

 Yeterli destek ve servisin olmamasɩ  

 Uygun becerilere sahip kɩsɩtlɩ sayɩda 

profesyonel olmasɩ  

 Yetersiz kaynaklar  

 Kurumlar arasɩnda iletişimsizlik  

 Destekleyici politika ve mevzuat yetersizliği  

 

‘Yeni yerler açmak için insanlarɩn 

yardɩmlarɩ yeterli gelmiyor’ 

 

‘Çoğu zaman profesyoneller ya da 

danɩşmanlar olmadɩğɩndan őğretmenler 

bu işi yapɩyor… ama biz bu konuda 

yetkili değiliz. O yűzden bazen yanlɩş 

yapabiliyoruz.’ 

 

Kenya’lɩ çocuklar, őğretmenler, 

ebeveynler ve profesyonellerle çocuğun 

ruhsal ihtiyaçlarɩ űzerine yapɩlan 

gőrűşmelerden bazɩ alɩntɩlar (Getanda, Vostanis & O’Reilly, 

2017) 



 

Toplumsal Bariyerler 

 

Ruh sağlɩğɩnɩn ayɩplanmasɩ, toplumun kalɩp 

yargɩlarɩ ve bu alanɩn yeterli anlaşɩlamamasɩ 

çocuğun yardɩmɩ kabul etme isteğini 

azaltabiliyor. 

 ‘Benim ruhsal problemim 

yok’ 

 ‘Sana iğne yapɩp sonra da 

deliler hastanesine 

gőnderiyorlar’ 

o ‘Paylaşmak istemiyorlar, 

çűnkű bunlarɩ ona 

anlatɩrsam sonra 

hakkɩmda ne dűşűnűr diye 

korkuyor olabilirler, ya da 

onlarla alay edileceğini 

dűşűnűyorlardɩr. ’ 

 

o Kenya’lɩ çocuklar, őğretmenler, ebeveynler ve 

profesyonellerle çocuğun ruhsal ihtiyaçlarɩ űzerine 

yapɩlan gőrűşmelerden bazɩ alɩntɩlar (Getanda, Vostanis 

& O’Reilly, 2017) 

 Birleşik Krallɩk ruh sağlɩğɩ servisine devam eden 

refakatsiz műlteci ergenlerden alɩntɩlar (O’Reilly, 

Majumder, Karim & Vostanis, 2015) 



 

 
WACIT (www.wacit.org) hakkɩnda daha fazla bilgi 

edinmek için Prof. Panos Vostanis (pv11@le.ac.uk) ile 

iletişime geçebilirsiniz 
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