
YERİNDEN EDİLME SÜRESİNCE ÇOCUK YA DA ÇOCUKLARIN 
BAKIMINI SAĞLAYAN YETİŞKİNLER İÇİN BİLGİ

SİZİNLE İLGİLİ

Neyi deneyimliyor olabilirsiniz?

• Normalden daha asabi olabilirsiniz ve ruh halinizde iyiye ve kötüye doğru çarpıcı 
değişiklikler olabilir. Özellikle, kaygılı, kızgın ya da depresif olabilirsiniz. 

• Yaşadığınız deneyimlere ilişkin tekrarlayan ve canlı anılarınız olabilir. Bu geriye dönüşler 
(flaşbekler) hızlı kalp çarpıntıları ya da terleme gibi fiziksel tepkilere neden olabilir. 

• Odaklanmayı ya da karar vermeyi zor bulabilirsiniz, ya da kafanız kolayca karışabilir. 
Ayrıca, uyku ve yeme düzeniniz bozulabilir. 

Tüm bunlar sizin bakımını sağladığınız çocuk ya da çocuklarla birlikte uyumunuzu etkileyebilir. 

Kendinize yardım etmek için ne yapabilirsiniz?

• Bunun zor bir süreç olduğunu ama bu süreci yönetmek için çaba gösterebileceğinizin 
farkında olun. Hayatınızda başka dönemlerde diğer zorluklarla mücadele etmiştiniz.  

• Kendinizin benzersiz (eşsiz) biri olduğunu kabul edin. Sahip olduğunuz becerileri ve 
kaynakları kullanın.

• Kendinize ve çocuklarınıza yaşamış olabileceğiniz kayıpların yasını tutmak için izin verin. 

• Nasıl hissettiğinize ilişkin değişimlere karşı sabırlı olmayı deneyin. 

• Umutlu ve olumlu bir bakış açısı deneyin ve sürdürün. Bu, çocuklarınızın gelecek için umut 
sahibi olmasına yardımcı olacaktır. 

• Birbirinizi destekleyin ve arkadaşlarınızdan, akrabalarınızdan, toplum ve din liderlerinden yardım alın.

• Mümkün olduğunca kendinize göz kulak olun ve ne zaman yapabilirseniz 
dinlenmeyi/istirahat etmeyi deneyin. 

• Elinizden geldiğince, düzenli uyku zamanları gibi rutinleri kurmaya ya da yeniden 
uygulamaya çalışın.

• Kendinizi düzenli ev işleri ya da düzenli bir işle ya da etrafınızdakilerle birlikte yaptığınız 
etkinliklerle meşgul tutmaya çalışın. 

• Yaptığınız dini etkinliklerinize devam edin. 

ÇOCUĞUNUZLA İLGİLİ

Çocuğunuz ne yaşıyor olabilir?

Çocukların stresli deneyimlere nasıl tepki gösterdikleri çeşitli etkenlere bağlı olarak farklılaşabilir, 
örneğin yaşlarına göre; fakat burada çocukların gösterdikleri bazı ortak tepkiler bulunmaktadır: 

• Baş ağrısı, mide ağrısı, iştahsızlık gibi fiziksel şikayetler.

• Korkulu ve kaygılı olma.

• Uyumada güçlük, kabuslar, karabasanlar (gece terörü), bağırma ya da çığlık atma.

• Yaşı daha büyük olan çocuklarda altını ıslatmaya geri dönüş, anababaya yapışma, sık sık 
ağlama, parmak emme, yalnız kalmaktan korkma.

• Alışılmamış şekilde aktif ya da agresif olma ya da tam tersi utangaç, sessiz, içekapanık ve hüzünlü olma.

• Odaklanmada güçlük. 

Korkutucu ya da tedirgin edici bir deneyimden sonra çocukların stres tepkisi ya da 
problem davranış göstermelerinin NORMAL olduğunu hatırlamak önemlidir. 

Bu broşür ilk olarak 2014 yılında Aala El-Khani, Rachel Calam ve Kim Cartwright (Manchester Üniversitesi/İngiltere) tarafından 
çatışma bölgelerinde, kamplarda ve Manchester’da yaşayan Suriyeli mültecilerle yapılan görüşmelerle geliştirilmiştir. 



Çocuğunuza yardım etmek için ne yapabilirsiniz?

GÜVENLİK

• Kaldığınız yerin güvenliğine bağlı olarak, sizin için özellikle neyin önemli olduğunu dikkate alın.

• Ailenizi her zaman bir arada tutmaya çabalayın. 

• Çocuğunuzdan uzun süre ayrı kalmamaya büyük gayret gösterin.

• Eğer çocuklarınız sizden ayrı kalmaktaysa isimlerini, sizin nerede kaldığınızı ve ihtiyaç 
duyduklarında nasıl yardım isteyeceklerini bildiklerinden emin olun. 

• Eğer bir dağıtım merkezine gidiyorsanız ya çocuklarınızı her zaman yakınınızda tutun 
ya da onları evde sorumlu ve güvenilir bir akraba ya da yetişkinin bakımına bırakın. 

• Eğer çocuklarınız sizinle birlikte gidiyorsa, ayrılırsanız buluşabileceğiniz bir yeri önceden 
ayarlayın. Buranın çocuğun bileceği ve rahat hissedeceği bir yer olmasından emin olun.

• Eğer çocuğunuz dışarıya oynamaya çıkarsa, onlara nereye gidiyor olduklarını ve ne 
zaman dönecekleri konusunda sizi haberdar etmelerini söyleyin. 

SICAKLIK VE DESTEK SAĞLAMA

• Onlara bakmak ve onları korumak için elinizden gelen her şeyi yapacağınıza söz verin. 

• Sık sık sarılarak ya da ellerini tutarak çocuğunuza sevgi dolu olmaya çalışın.

• Sık sık onları sevdiğinizi söylemeye çalışın. Çocuğunuzu önemsemek ve onu sevdiğinizi 
söylemek ona yeniden güven verecektir. 

ÖDÜLLENDİRMEK

• Küçük gibi görünse dahi çocuklarınız iyi bir şey yaptıklarında onları övmek (sözel olarak 
pekiştirmek) için fırsatlar arayın. 

• Çocuğunuza karşı sabırlı olmayı deneyin ve davranışlarındaki değişimler için, örneğin 
size yapışması ve sık sık güvence araması gibi davranışları için onu eleştirmeyin. 

• Çocuğunuzu yardım etmesi için yüreklendirin ve yardım ettiğinde övün ve teşekkür edin. 
Çocuklar diğer kişilere yardım ettiklerinde, daha iyi başa çıkarlar ve daha çabuk iyileşirler.

 
BİRLİKTE ZAMAN GEÇİRMEK VE KONUŞMAK

• Dikkatinizi çocuğunuza verin. Ne zaman yapabilirseniz onlara birkaç dakikanızı ayırın.

• Onları dinlemek için zaman ayırın ve ne deneyimlediklerini anlamaya çalışın. 
Deneyimledikleriyle ilgili ne hissettiklerini ve hangi deneyimin onlar için en stresli ve uyum 
sağlamak için en zor olduğunu sorun. 

• Çocuğunuza sağlayamayacağınız şeyler için söz vermeyin. 

• Açık olun ve ne olduğuyla ilgili çocuğunuza doğru bilgi vermeye çalışın. 

OYNAMASI İÇİN CESARETLENDİRMEK 

• Çocuğunuzu sizinle, kardeşleriyle ya da diğer çocuklarla oynaması için cesaretlendirin. 
Oyun, çocuğunuzun geçmişi, şu andaki stresi ve deneyimleri ele alması ve geleceğe 
hazırlanmasına yardım etmede önemlidir. Yaşamlarındaki bazı olağanlıkları/normallikleri 
sürdürmesine yardım eder.

RUTİNİ SÜRDÜRME

• Uyku zamanları gibi günlük rutinleri elinizden geldiğince sürdürmeye çalışın.

• Okul olmasa da okul faaliyetlerinde bulunması konusunda çocuğunuzu 
cesaretlendirin (okuma, matematik, yazma).

YENİ BİR ÜLKEDE ÇOCUĞUNUZUN BAKIMI

• Bazı ülkelerde, anababaların çocuklarına vurmalarına izin verilmez. Kuralları ve 
sınırları bilmek önemlidir. Anababa olarak kurallarınızı düşünün. Basit yönergeler 
verme ve çocuğunuzla konuşma iyi olacaktır. 

• Kış mevsimi çok soğuk geçiyorsa, çocuğunuzun ek kıyafetlere ihtiyacı olacaktır (şapka, 
eldiven, sıcak tutan ayakkabılar, belki de kar kıyafetleri ve sıcak tutan pantolonlar). Eğer 
bunlar mevcutsa, bol bol dışarıda oynaması için çocuğunuzu yüreklendirmek iyi olacaktır. 


