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  Travma, k�ş�n�n hayatını b�rçok açıdan olumsuz yönde etk�lemekte ve etk�ler�
hayat boyu devam etmekted�r.

     Çocuk ve ergenler, gel�ş�m düzeyler�ne bağlı olarak, yet�şk�nlere göre travmaya
çok daha farklı b�r şek�lde cevap vermekted�r ve buna bağlı olarak çocuk ve
ergenlerdek� travmaların tedav�s�nde kullanılan tedav� yöntemler� yet�şk�nlerden
farklı olmalıdır.



ÇOCUK VE ERGENLERDE GÖRÜLEN TRAVMA NEDİR VE
BELİRTİLERİ NELERDİR?

   Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB); travmat�k olayların (kabuslar ve �z�ns�z/zorla
gelen düşünceler) tekrar tekrar yaşanıyormuş g�b� çok yoğun b�r şek�lde h�ssed�lmes�,
travmayla bağlantılı uyaranlardan kaçınma, b�l�şsell�kte ve duygudurumda (negat�f
�nançlar ve korku veya utanç duyguları) olumsuz değ�ş�mler, uyarılma ve tepk�sell�k
(konsantrasyonda zorluk ve aşırı uyarılmışlık) g�b� semptomlar görülmekted�r (APA,
2013). 

  6 yaş ve 6 yaşın altındak� çocuklar TSSB semptomlarının çoğuna sah�p olsa dah�,
bel�rt�len yaş grubundak� çocuklara TSSB tanısı konulamaz. 



  Travmalar çok farklı nedenlerle �l�şk�l� olarak
oluşmaktadır. Çocukluk ve ergenl�k çağında; göç, evlat
ed�n�lme, ebeveynler tarafından �hmal ve su�st�male
uğramak, doğal afetler� deney�mleme, savaş ve teröre
maruz kalma ve c�nsel �st�smara uğrama �le �l�şk�l�
travmalar da görüleb�lmekted�r. Travma doğrudan
deney�mlenen durumlardan ötürü veya dolaylı olarak
ed�nd�ğ�m�z deney�mlerden de ortaya çıkab�lmekted�r.
Örneğ�n; 11 Eylül saldırıları sırasında olay yer�nde olmayan,
ancak TV’de haberler� �zley�p travmat�ze olan ve Travma
Sonrası Stres Bozukluğu bel�rt�ler� gösteren b�rçok çocuk
olduğu yapılana araştırmalar sonucunda ortaya
çıkarılmıştır. Bu olay, dolaylı yoldan ed�n�len travmaların
sonucuna b�r örnekt�r.



TRAVMA DENEYİMLEYEN ÇOCUK VE 
ERGENLER İÇİN PSİKOLOJİK DESTEK

  Küçük çocukların d�l becer�ler�n�n yeterl� düzeyde olmaması ve
çocuk ve ergenler�n yaşadıkları çeş�tl� travmalar sonucu
deney�mler�n� söze dökmede zorlanması, b�l�şsel davranışçı terap�
(BDT) g�b� sözel �fade gerekt�ren terap� yöntemler�n�n etk�s�z
kalmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle, sözel olmayan terap�
yöntemler�ne başvurulmalıdır. 



   Sanat, drama ve dans; �lkel zamanlarda katars�s ve b�rey veya toplum �ç�n
tehl�ke oluşturab�lecek şeyler karşısında kontrol sağlama �ht�yacı �le ortaya
çıkmış ve gel�şt�r�lm�şt�r (Johnson, 1987). Bu f�k�rden yola çıkılarak,
günümüzde dans, drama, sanat ve daha pek çok farklı yaratıcı sanat metotları
terap� olarak ortaya konulmaktadır. Yaratıcı Sanat Terap�ler�n�n; sözel
olmayan, dışavurumcu terap� yöntemler�n� �çermes� neden�yle, çocuk ve
ergenler�n deney�mled�kler� çeş�tl� travmalar üzer�nde oldukça etk�l� olduğu
göz önünde bulundurulmalıdır.
 
   Ek olarak yapılan b�l�msel araştırmalar sonucunda; Oyun Terap�s�, H�kaye
Terap�, Kum Teps�s� Terap�s�, H�pnoterap� ve EMDR g�b� yöntemler�n de TSSB
tedav�s�nde oldukça etk�l� olduğu kanıtlanmıştır. Travma deney�mlem�ş olan
çocuk ve ergenler �ç�n yardım almak oldukça öneml�d�r. Bu konuda ebeveynlere
sorumluluk düşmekted�r.



TRAVMA DENEYİMLEYEN ÇOCUK VE ERGENLER ÜZERİNDE 
YARATICI SANAT TERAPİLERİNİN FAYDALARI

 Yaratıcı sanat terap�ler�n�n, çocuk ve ergenl�k çağı
travmalarını deney�mleyen çocuk ve ergenler�n; duygu,
davranış ve gel�ş�msel problemler�, travma veya �l�şk�l�
semptomları ve ps�kopatoloj�k rahatsızlıklar gel�şt�rme
yatkınlıkları üzer�ndek� önem� ve etk�ler� çeş�tl� araştırmalar
yoluyla ve b�l�m �nsanları tarafından değerlend�r�lm�şt�r.



 Yapılan araştırmalar sonucunda Yaratıcı Sanat
Terap�ler�n�n nöroloj�k açıdan çeş�tl� travmat�k
deney�mlere sah�p olan çocuk ve ergenler üzer�nde poz�t�f
etk�ler�n�n olduğu bulunmuştur.

   Yapılan çalışmalara göre; bey�nde söze dökülmeden 
saklanan görsel ve duyusal travmat�k anıların doğasına 
bağlı olarak ortaya çıkan travmalar �ç�n Yaratıcı Sanat 
Terap�ler�n�n kullanılması �le �lg�l� artan nöroloj�k bulgular olduğu; Yaratıcı Sanat Terap�ler�n�n
çocukluk ve ergenl�k çağındak� travmalar sonucunda çocuğun kel�melerle �fade edemed�ğ�
duygu, anı ve deney�mler� �fade edeb�lmes�nde etk�l� olduğu ve çocukluk ve ergenl�k çağında
deney�mlenen göç, evlat ed�n�lme, ebeveynler tarafından �hmal ve su�st�male uğrama, doğal
afetler� deney�mleme, savaş ve teröre maruz kalma ve c�nsel �st�smara uğrama �le �l�şk�l� olan
travmaları üzer�nde tedav� ed�c� rolünün oldukça fazla olduğu görülmüştür.



 Aynı zamanda, grup �çer�s�nde �let�ş�m becer�ler�n
gel�şt�r�lmes�n�, başkalarına d�kkat verme
becer�ler�n�n artmasını, grup üyeler� �ç�ndek�
destek, �ş b�rl�ğ� ve paylaşımı pek�şt�rmey�
sağlamaktadır.



ANNE VE BABALARA BAZI ÖNERİLER
  Çocuğunuzun end�şes�n�, korkusunu anlamaya çalışın. 

 Empat� kurmayı ve duygusunu yansıtmayı deney�n. Şaka da olsa çocuğunuzun
duygularıyla alay etmek, çocuğunuzda gelecekte daha büyük ps�koloj�k sorunlara
sebep olab�lecek der�n yaralar bırakacaktır.
 
 Çocuğunuzu gözlemley�n ve onun seçt�ğ� türden oyunları b�rl�kte oynayın. Oyun
oynarken, çocuğunuza karşı yönlend�r�c� olmayın ve d�rekt�fler vermey�n. Kend�n� oyun
ortamında yeter� kadar güvende h�sseden çocuk, çoğunlukla travma konusunu
kend�l�ğ�nden oyun �çer�s�nde d�le get�r�r. Bu noktada, s�z�n sevecen yaklaşımınız
oldukça öneml�d�r.  



ANNE VE BABALARA BAZI ÖNERİLER

 Eğer çocuğunuzun duygusal olarak hazır olduğunu h�ssed�yorsanız, ona özell�kle
yaşamış olduğu travmayla �l�şk�l� olduğunu düşündüğünüz çeş�tl� oyunlar oynamayı
önereb�l�rs�n�z. Örneğ�n, yakın b�r zamanda b�r doğal afet meydana geld�yse, ambulans
veya �tfa�ye arabasıyla oynamayı tekl�f ed�p çocuğunuza deprem/yangın/sel �le �lg�l�
b�r oyun oynamayı önereb�l�rs�n�z. 

 Güvenl� ve eğlencel� b�r ortam yaratıp kahkahalar yoluyla duygusal arınmasını da
teşv�k etmel�s�n�z (ağlamasına �z�n ver�n). Bu yaklaşımınız çocuğunuz �ç�n son derece
etk�l� olacaktır. Çocuğunuz oyun sayes�nde, travmat�k olayların etk�s�nden adım adım
kurtulacaktır.



ANNE VE BABALARA BAZI ÖNERİLER

 Çocuğunuz travmat�k olaylar sebeb�yle f�z�ksel olarak zarar gördüyse, a�leden herhang� b�r�
yaralandı veya öldüyse, çocuğunuz normal�n dışında davranışlar serg�l�yorsa örneğ�n; yemek
yemey�, uyumayı, s�zden ayrılmayı, okula g�tmey� redded�yorsa ya da travma sonrası bel�rt�ler
b�r aydan fazla sürdüyse, çocuğunuz �ç�n profesyonel yardım alınması öner�l�r.

 S�z de anne baba olarak travma yaşadıysanız, çocuğunuza gereken desteğ� vermekte
zorlanab�l�rs�n�z. Öncel�kle s�zler f�z�ksel ve ruhsal olarak sağlıklı olacaksınız k�, çocuklarınız
da �y� olsun. Bu nedenle, gereken desteğ� kend�n�zden es�rgemey�n. Kend�n�z �ç�n gerekl�
ps�koloj�k desteğ� almak adına �lk adımı atın.



TRAVMA DENEYİMLEMİŞ OLAN ÇOCUĞUNUZA
OKUYABİLECEĞİNİZ KİTAP ÖNERİLERİ

 Elveda Bay Muff�n – Anna Clara T�dholm

Boşluk - Anna Llenas

 Ben’�n Gem�s� - Peter Koolw�jk

Annem Her Yerde – P�mm Van Hest

Çok Kötü B�r Şey Oldu – Margaret M. Holmes, Cary P�llo


