
Travma ve Aile 

Ai l e  Ça l ı şm a l a r ı  B i r i mi  Eylül—Ekim 

Bu sayıda:  

Travma Nedir?  3-4 

Ebeveynlik Tutumunun Travmanın  

Gelişimindeki Rolü 

 

5-6 

 

Biraz da İçimiz Daralsın! 7-8 

Travmanın Nesiller Arası Aktarımı  9-10 

Sosyal Medya-Travma İlişkisi ve Aile  

Bireylerine Etkisi 

 

11-12 

 

Travma Sonrası Büyüme 13-14 



 Travma, çok yönlü olarak ele alınması gereken ve etki alanı bir 

hayli yayılmacı olan bir konu. Travmatik bir olay sonrasında olayın ken-

disini de etkilerini de konuşmak pek çok zaman zor olabiliyor.  

 

 Özellikle son dönemde ülkemizde ve dünyada yaşanan yangın, sel 

gibi afetler ile çatışmaları da kapsayan çeşitli olaylar bu konuya daha 

dikkatli ve kapsamlı şekilde bakmamız gerektiğini düşündürüyor. Biz de 

BAU PUAM Aile Çalışmaları Birimi olarak, travma konusunu farklı açı-

lardan ele aldığımız bir bülten sunmak istedik. Üst üste yaşadığımız 

olumsuz olayları farklı açılardan değerlendirmenin hem kendimiz hem 

de çevremizle ilgili farkındalık kazanmamızda etkili olacağını umuyoruz. 

Böylelikle kendimiz ve sevdiklerimiz için gerekli adımları atmayı da dü-

şünebiliriz.  

Önsöz 

 
 

Sayfa 2 Travma ve Aile 

Dr. Sena CÜRE ACER 



 Günlük hayatımızda 

ne yazık ki çokça kullandığı-

mız travma kelimesi aslında 

eski Yunancada ‘teiro’ kö-

künden türemiştir ve kelime 

anlamı ‘yaralamak’ olarak 

geçer. Bizi yaralayan, stres 

düzeyimizi arttıran olayları 

travmalarımız olarak adlan-

dırsak da aslında travma 

hem bundan daha geniş hem 

de aslında daha özneldir. Her 

insan belli olaylar karşında 

travmayı farklı deneyimler, etkilerini farklı görebilir. Aynı zamanda hayatımız boyunca bir 

dönemde bize ağır gelen, yaralayan, travmatik bir yapıya sahip olan olay, başka bir zaman 

bizi o kadar yoğun etkilemeyebilir.  

 Levine’e (2014) göre, travma ve travmatik olayların seyri ve sonuçları gibi, bu olay-

lardan etkilenen kişilerin yaşları, gelişimsel ve zihinsel kapasiteleri de farklı olur, ve trav-

matik deneyimler karşısında verilen tepkiler kişiye özgüdür. Travmalar bireyin yaşamını 

tehdit eden, güvenlik hissini sarsarak bütünlüğümüze saldıran olaylardır. Amerikan Psiki-

yatri Birliği’ne (2013) göre, DSM-5’te travmatik olay, kişinin ölüm ve ciddi yaralanma ile 

karşı karşıya gelmesi veya cinsel saldırıya uğraması, ya da olayı doğrudan yaşamak yerine 

bir yakınının ölüm veya ağır olarak yaralanmasının söz konusu olmasıdır. Travmatik olay-

lar günlük hayatın düzenini bozup hayatı tehdit ederken aynı zamanda panik, çaresizlik 

gibi duygular yaratır.  

     Yangın, yanıklar, ihmal, çocuk istismarı, şiddet, boşanma, salgınlar, ölüm, yaralanma 

belli başlı travma türlerine örnek gösterilebilir. Aker’e (2012) göre, kazalar, savaşlar, doğal 

afetler, her türlü saldırı, hastalık ya da yakınımızın zarar görmesi, kaybolması, cinsel ta-

cizler gibi durumlar oldukça zorlayıcıdır ve travmatik olay olarak sayılabilir. Fergusson ve 

arkadaşlarına (2014) göre, doğal afetler şüphesiz ki ruhsal travmaya neden olabilecek fak-

törler içerisindedir. Travmaları birçok şekilde sınıflandırmak mümkündür. Fiziksel şiddet 

ve saldırı gibi insan eliyle gerçekleşen; ani hastalıklar, trafik kazaları, ani ölümler gibi bi-

reysel travmalar; salgınlar, doğal afetler gibi toplumsal travmalar olabilir. Örneğin aile 

içinde tekrarlanan şiddet travmatik olacağı gibi, ani ve tek seferlik yaşanılan bir olay da 

insanlar için oldukça travmatik olabilir. 

     Travma sonrasında insanlarda ani davranış değişimleri gözlemlenebildiği gibi, şok, in-

kar gibi tepkiler, ve bedenin farklı bölümlerinde ağrı, ellerde ve ayaklarda terleme, baş 

dönmesi gibi farklı bedensel duyumlar hissedilebilir. Sarsıcı yaşam olaylarının ardından 

ortaya çıkabilen bu gibi tepkiler aslında oldukça normaldir.  
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Bazen de insanlar travmatik anılardan kurtulamaz, olayları zihinlerinde tekrar tekrar 

yaşayabilirler. Bazı insanlar, travmatik olayı hatırlatan yerlerden ve durumlardan kaçın-

ma, öfke, içe kapanma gibi travma sonrası stres bozukluğu belirtileri gösterebilirler. Kişi-

nin dayanıklılığı, yaşı, sosyoekonomik düzeyi gibi, travmatik olayın şiddeti, travmatik ola-

ya etrafımızdakilerin verdiği tepkinin büyüklüğü, yaralanmanın, can kaybının, ve yine 

mal kaybının miktarı da risk etmenleri olarak görülebilir. Ancak özellikle travma sonrası 

stres bozukluğu olmak üzere travmatik olaylar ile ilişkilendirilen veya sonrasında ortaya 

çıkan hastalıklar ile travmaların, travmatik olayların aynı oranda gözlemlenemeyebilece-

ğini söyler Aker (2012). Travma insanların yaşam düzenlerini bozan, ani ve anlamlandır-

ması zor bir deneyim olabilir. Ne yazık ki depremler, salgınlar, yangınlar ile sık sık karşı 

karşıya gelirken, etkilenmemek gibi bir durum söz konusu olamayabiliyor. Yetişkinler için 

bile anlamlandırması zor olan bu yıpratıcı olaylar, belki de en çok çocukları etkiliyor. Bu 

tür travmatik olayları görmezden gelmek yerine, hissettiklerimizi saklamak yerine hem 

kendimizi hem de yakınımızdaki çocukları görmek, anlamaya çalışmak, tepkilerimizi fark 

edebilmek ya da travma sonrasındaki belirtileri tanıyıp ona göre hareket etmek, ve yar-

dım almaktan çekinmemek büyük önem taşır. İleride daha az ‘travma’ kelimesini kullan-

mak ümidiyle.  
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 https:// doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2014.652 
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 Herkesin travmatik bir olayı yaşama 

veya böyle bir olaya maruz kalma olasılığı 

vardır. Ancak herkes travmatik olaylardan 

sonra aynı süreçlerden geçmez. Travma; ola-

yın şiddetine, maruz kalma süresine, geçtiği 

yere, kim tarafından gerçekleştirildiğine, 

doğrudan veya dolaylı maruz kalınmasına, 

kişinin psikolojik dayanıklılığına, sosyo-

ekonomik seviyesi gibi birçok faktöre göre 

kişide farklı etkiler bırakabilir. Bu faktörler 

travmatik bir olay sonrası gerçekleşen Trav-

ma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) oluşma-

sında etkili olabileceği gibi, psikolojik belirti 

gelişmesinde ve iyileşme sürecinde de risk 

faktörü veya koruyucu faktör halinde etkili 

olabilir. Bu faktörler arasında kişinin anne-

babasının ebeveynlik tutumunun, aile içi 

iletişimin ve aile desteğinin de büyük bir 

önemi olduğu yadsınamaz. Öyle ki, yapılan çalışmalara göre ailenin tepkisinin ve yakla-

şımının çocuğun travmatik bir olaydan sonra TSSB geliştirmesine değil ancak psikolojik 

belirtilere ve iyileşme sürecine etkisi olduğu görülmüştür (Nugent ve ark. 2007; Cox ve 

ark. 2008). Perry ve Pollard’ın 1998’de yaptığı çalışmaya göre;  çocukların travmatik bir 

deneyim sonrasında, çocuğun nöro-biyolojik iyileşme süreci için ebeveynlik tutumlarının 

ve uygulamalarının çocuğun ihtiyaçlarına karşı duyarlı olabilme ve ihtiyaçlarını karşıla-

yabilme yeterliliğinde olması önemli bir unsur.  

 Travmatik olaylar çoğu zaman beklenmediktir ve hem aile hem de kişi bu deneyi-

me hiçbir zaman hazır olmaz. Bu yüzden bu beklenmedik olay karşısında bakım verenle-

rin davranış şekilleri de değişebilir. Aileler olaydan kendilerini sorumlu tutabilir veya 

çocuklarını koruyamadıkları için kendilerini suçlayabilir. Bu noktada, travmatik dene-

yim sonrasında çocuklarına daha korumacı ve kısıtlayıcı yaklaşabilirler. Ancak bu tu-

tumlar çocukların üzerinde iyi bir etki bırakmayabilir ve bu istenen bir durum değildir. 

Mesela, 2014’te bir fırtına sonrası çocukların travma sonrası stres bozukluğu semptomla-

rını ve ebeveynlerin tutumlarını ölçen bir araştırmada, ebeveynlerin bu doğal afet sonra-

sı çocuklarına karşı daha korumacı ve otoriter olduğu çocuklarına daha az özerklik ver-

meleri gibi davranış değişikliklerinde bulunduğu gösterilmiştir. Bu davranış şekilleri ile 

çocuklarda kötü sonuçların oluşması (mesela TSSB oluşumu olasılığının artması) arasın-

da anlamlı ilişki bulunmuştur (Cobham ve McDermott, 2014). Yani ebeveynlik stili trav-

matik olay öncesi belirtiler için ne kadar koruyucu olabiliyorsa, travma sonrası yansıtı-

lan ebeveynlik stilinin de tutarlı olması, dikkat edilmesi gereken konulardan biridir.   

 Aile ilişkilerinin ve ebeveynlik tutumunun kişinin yetişkinlik dönemini çeşitli yön-

lerden doğrudan veya dolaylı olarak etkilediği birçok araştırmada ortaya çıkmıştır. Kül-

türden kültüre daha uygun ebeveynlik tutumu değişse de, iyi ve kötü olarak ayırabilece-

ğimiz ebeveynlik biçimleri vardır.  
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Öyle ki, kötü ebeveynlik stili (düşük bakım, 

reddetme, aşırı korumacılık gibi) kişinin yetiş-

kinlik hayatında psikopatolojik bozukluğun 

gelişmesinde bir yatkınlık yaratabiliyor (örn; 

Silberschatz ve Aafjes-van Doorn, 2016). Kötü 

ebeveynlik stili aynı şekilde TSSB gelişiminde 

de bir yatkınlık yaratabilir. Örneğin yapılan 

bir araştırmada, yüksek seviyede aşırı koruma-

cı ebeveynlik stili, çocukların travmatik bir 

olay sonrasında “travma sonrası stres” geliştirmesinde risk faktörü olarak tanımlanmıştır 

(Bokszczanin, 2008).  

 Ebeveynlik tutumu ve travmatik olayın gelişmesini aslında bir binada gerçekleşen 

depreme benzetebiliriz. Binanın temelinin sağlamlığı bireylerin güçlü ebeveynlik stilleri 

olarak düşünülebilir. Ne kadar doğru malzemeler kullanılırsa bina o kadar sağlam olur. 

Depremi de travmatik bir olay olarak değerlendirirsek, bina ne kadar sağlam olursa dep-

remden o kadar az zararla kurtulur. Güçlü binalar da  sarsılabilir ama eğer temel zayıf 

olursa yıkılır ve geri döndürülmesi daha güç bir enkaz kalır.  

 Belki travmatik olaylarla karşılaşmayı önleyemeyiz ama olumlu ebeveynlik tutum-

larıyla travmatik bir olayın kalıcı bir etki bırakmamasını sağlayabiliriz. Yani binaların 

temelini sağlam atmakla başlamak yapacağımız en kazançlı yatırım olacaktır. Enkazın 

altında kalmama ümidiyle! 
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 Zihinselleştirme; arzular, duygular ve inanç-

lar gibi belirgin zihinsel durumlar temelinde kendi-

sinin ve başkalarının eylemlerini anlamlandırmayı 

gerektirir (Bateman ve Fonagy, 2004). Zihinde var 

olanın zihinde olduğunun kabulünü içerirken kişi-

nin, kendisinin ve başkalarının zihinsel durumları-

nı zihinsel durumlar olarak tanımasının ifadesidir 

de aynı zamanda. Daha sade ifade edecek olursak, 

zihinselleştirme kendimizin ve diğerlerinin zihinsel 

süreçlerini ve durumlarını hem bilinçli hem de bi-

linçsiz şekilde anlayabilme yatkınlığımıza atfedilen 

bir kavrayış halidir. Gelişiminde yaşamın ilk bir-

kaç yılının önemi büyüktür ve zamanla gelişebilen bir yetidir ve bu yolda ebeveynler ile 

çocuklar arasında kurulan güvenli bağlanmanın katkısı büyüktür. Güvensiz bağlanmaya 

sebep olan küçüklükte yaşanan travmatik yaşantıların, fazlaca genellenmiş negatif fizyo-

lojik, duygusal ve düşünce kalıp ve tepkilerin sonraki hayata etkisi büyük olabilmektedir. 

Yetişkinliğimizde, küçüklüğümüzdeki olumsuz bir tecrübemizi hatırlatan herhangi bir 

şeyle karşılaşmamız ya da kendimizi bugünkü zamanda çok bunalmış ve üzgün hissetme-

miz bizi küçüklüğümüzdeki bir travmaya götürebilir ve şimdiki zamanda gereğinden fazla 

tepki vermemize ya da üzgün hissetmemize neden olabilir. Dahası yıllarca tamir ettiğimiz 

zihinselleştirme yetimiz hatırlanılan eskilere ait zararlı düşünce ve iletişim kurma kalıp-

larıyla tahrip olarak geriye gidebilir. 

 Ebeveynlerin çocuklarına özenli, hassas, ulaşılabilir ve erişilebilir yaklaşımı, çocuk-

ların kendi zihinsel durumlarının başkaları tarafındaki yansımalarını tecrübe etmelerine 

yarayacak (Gergely, 2001), bu şekilde oluşan, kendi durumlarının ikincil temsili sayesinde 

benliklerinin oluşumu geçişken bir zihinler arası etkileşim ile desteklenecektir. Dışarısı-

nın onu anlaması ve bu anlayışa uygun tepkiler vermesi neticesinde kurulan güvenli köp-

rüler sayesinde çocuğun benliği, iç-dış dengesi sağlanmış anlayış kanallarına uygun yol-

lardan adeta gidip gelerek kendisinin dışarıdaki yansımasını gözlemleme ve oluşumuna 

gerekli takviyeleri alma fırsatına kavuşabilmektedir. Ancak ebeveynlerin dengesiz ebe-

veynlik tutumu, duygusal ihmal, ya da kötü muamele sergiledikleri çocuğun düzenli ola-

rak travmatik yaşantıya maruz kaldığı durumlarda kurulması gereken köprüler yerini 

devasa uçurumlara, bozulmuş, tahrip olmuş ya da yanlış kanallara bağlanmış etkileşim 

yollarına bırakmaktadır. İçsel yaşantısının yanlış temsiliyle karşılaştığı, yani dışarı taraf-

tan anlaşılmadığı bu durumlarda çocuk, duygu ve düşüncelerini anlamada karışıklık ya-

şayacak ve adeta duygu ve düşüncelerinin sarılıp kavranamaması nedeniyle onları düzene 

sokma ve kontrol etmede sorunlar yaşayacaktır. Bu noktada baş gösteren bir diğer husus 

ise şudur ki çocuk, örneğin annenin yanlış temsilini, diyelim ki annenin yanlış anlama ve 

kavramaları sonucu ortaya çıkan düşmanca tavrını, içselleştirebilmekte ve kendi benliği-

nin bir parçasıymış gibi kendi yapısına katabilmektedir (Winnicott, 1967). Annenin öfke, 

nefret ya da korkuları çocuğun benlik tanımının içerisinde yer alabilmektedir (Fonagy ve 

Target, 1995). Ebeveyn ile kurulan güvenli olmayan bağlanımı takip eden bu duygu ve 

düşünceleri düzenleme ve kontrol etme problemleri ise çocuğu ileriki zamanlarda travma 

yaşantısı karşısında daha kırılgan bir hale getirecektir (Bateman ve Fonagy, 2004). Zihin-

sel diyarına ait bu şekilde tahrip olmuş yollara, civarında oluşan uçurumlara ve içerisinde 

bu yollardan gelmiş kendi atmosferine ait olmayan parçalara sahip çocuklar yetişkin ol-

duklarında bu yollar ve bu zihinsel yapı üzerinden ilişki kurdukları için birçok sorunla 

karşılaşabilirler.  
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Örneğin, zihinlerinde aslında yabancısı oldukları, kont-

rol edemedikleri ve düzensizlik kaynağı parçalar olması, 

onların duygu ve düşüncelerini, istismarcı partnerler 

tarafından manipüle edilme karşısında zayıf bırakabil-

mektedir (Bateman ve Fonagy, 2004). Günlük hayatın 

daha küçük pratiklerinde, yaşamın incelen ve aslında 

birçok ilgi çekici ayrıntı barındıran alanlarında da zihin-

selleştirme ile ilgili sorunların etkilerine rastlayabiliriz. 

Birçok kez başımıza gelen, bir arkadaşımıza çok önemse-

diğimiz bir konudan bahsettiğimizde söylediklerimizin 

öylesine yüzeysel dinlenip yeterince anlaşılmaması ve lafımız bittiğinde alakasız bir so-

ruyla karşılaşmamız, ya da beraber oturduğumuz kişinin ona bir soru sorduğumuzda ko-

nuyla alakasız, bizim merakımızı önemsemeden sadece anlatmak istediği sıkıcı şeylerden 

bahsetmesi, veya karşımızdaki insanın da anlatması gereken bir sorunu olduğunda onun 

zihninin yükünü hiç önemsemeden onu kendi problemlerimize boğmamız gibi aslında 

önemsemeden geçiştirdiğimiz fakat biriktiğinde artık içerisinde huzur bulamadığımız iliş-

kilere sebep veren birçok örnek sayılabilir. Pandemi izolasyonu neticesinde çokça yalnız 

kalmamız, dışarısıyla olan etkileşimimizin azalması neticesinde dış alanımızın daralması 

öte yandan kendimizle baş başa kalmamız sonucunda ise zihinsel alanımızın haddinden 

fazla genişleyip sadece kendi içimizde bize hareket alanı tanıması  zihinselleştirme kabili-

yetimize zarar vermiş olabilir. Bozulan bu iç-dış dengemiz neticesince kendimizle fazla 

vakit geçirmemiz dolayısıyla da birbirini tekrar eden ve tetikleyen zararlı duygu ve dü-

şünce helezonlarının içerisinde bunalmış olmamız oldukça muhtemel. Bu durum hem geç-

miş travmalarımızın nüksetmesine hem de gelecekte travma karşısında daha güçsüz kal-

mamıza sebep olabilir. Üzerine bir de pandemiyle ilişkili uzun süre devam eden stres, 

travmatik yaşantılar ve bunların yakınında olma gibi durumlar eklendiğinde genişleyen 

zihinsel alanımızın bakımını yapması ve onu kontrol etmesi oldukça güçleşti. İhtimal, bir-

çoğumuzun yıllar içerisinde geliştirdiği ve ona aksi yönde hareket eden eğilimlerini törpü-

lediği zihinselleştirmenin bu şekilde sekteye uğraması, onun aleyhtarı olan yönelimleri-

mizin baskınlığını arttırdı. Bu durum ise izolasyonun kalkmasıyla güzelleşen ve iyileşen 

hayatımıza hem bahsedilen hayatın küçük pratikleri özelinde hem de ilişkilerimizin yapı-

sı ya da mental sağlığımız gibi daha temel meseleler özelinde tatsızlıklar getirebilir. İç 

dünyamız ile dış dünyamız arasındaki dengeyi tekrar tesis edip, iç yaşantılarımızı, dışarı-

ya anlayışlı ve toleranslı bir şekilde kanalize ederek, iyileştirmek ve güzelleştirmek; dış 

dünyamızın daralan ufkunu ise olabildiğince genişleterek tekrar kendimize, doğru ve gü-

zel bir ritimde nefes aldırmak bizi bekleyen umutlu günlerin başlangıcı olacaktır diye dü-

şünüyorum. 
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 Kişilik yapısı oluşurken çeşitli 

bileşenler bir araya gelir ve hatta bu 

etkenler kendi aralarında da bir etki-

leşim içerisindedirler. Bu faktörler-

den en çok bilinenlere genetik akta-

rım ya da mizaç örnek olarak verile-

bilir. Fakat, başka bir etken vardır ki 

kişiliğin oluşumunda önemli bir yere 

konumlandırılabilir: Belirli temala-

rın nesiller arası aktarımı. Bu konu 

son zamanlarda birçok araştırmacı-

nın ilgisini çekmekte ve bunun üze-

rinde birçok çalışma yapılmaktadır. 

Son zamanlarda da hayatlarımızda 

pandemi koşulları, doğal afetler ya 

da insan eliyle meydana gelmiş 

olumsuzluklar gibi çeşitli engellen-

melere maruz kaldığımızdan ve özel-

likle medya organları aracılığı ile bi-

ze yansıtılan negatif içerikteki haberlerden dolayı, belirtilen konuyu ‘travma’ teması ile 

harmanlamak doğru olacaktır.  

  

 Travmanın bir sonraki nesle aktarımı demek, ebeveynlerden en az birinin yaralayı-

cı bir deneyime maruz kalması ve bu yaşantının etkisi ile birlikte ebeveynin çocuklarına 

davranış şekillerinin biçimlenmesi demektir. Bu etki çocuğa iki yolla yansıtılabilir: Ya ço-

cuk ebeveynlerinin travma sonucu oluşturdukları depresif ya da kaygı semptomlarına di-

rekt olarak maruz kalacak ya da deneyimlenen benzer travmatik davranışlar çocuklar 

üzerinde devam ettirilecektir (Schwerdtfeger ve Nelson Goff, 2007). Peki bu yollar özünde 

nasıl oluşuyor ve neden devam ettiriliyor? Belirtilen araştırmacıların çalışmasına göre, 

kişiyi çaresiz, korunaksız ve tehdit altında hissettiren durumların (travmatik yaşantılar) 

sonucunda kişi normalin üstündeki seviyelerde depresif ve/veya kaygılı olabilir. Yaşanan 

olayların ve bunlara bağlı olan etki ve duyguların üzerinde mümkünse zamanında çalışıl-

ması gerekir. Çalışılmadığı takdirde ‘depresif anne’ dediğimiz kavramla bağlantılı olabile-

cek bir senaryo ortaya çıkabilir. Depresif anne kavramı, çocuğunun duygusal ihtiyaçlarını 

karşılamakta zorlanan ve çocuğundan gelen sevgiyi hissedemeyen, dolayısıyla bu sevgi-

den keyif alamayan bir anneyi nitelemektedir (Shabad, 1993). Çocuğun direkt olarak ma-

ruz kaldığı depresif semptomlar, çocuğu annesinin bu semptomlardan sıyrılması için elin-

den gelebilecek her şeyi yapması gibi bir yola sürükleyebilir. Başka bir deyişle, çocuk dep-

resif olan annesini diriltmeye çalışacaktır. Belki de çocuk, annesinin depresifliğini gider-

mek için kendi gelişimsel süreçlerinin getirdiği problemlerle aynı anda baş etmekte de 

zorlanacaktır. Yolun sonunda ise, Shabad’a (1993) göre ya çocuk annesinden gelen depre-

sif semptomları alıp onun gibi olacak ya da belki de kendisinin zedelenmemesi için anne-

sinden kopuk bir hale gelmeye çalışacaktır. Ayrıca, ailelerimiz tarafından bize öğretilen 

değerler sistemini devam ettirmeye meyilli olabiliriz. Eğer annenin depresifliği de çocuk-

anne ikilisi içerisinde bir değer olarak algılanmışsa çocuk da bu sistemi devam ettirmek 

isteyebilir (Lev-Wiesel, 2007).  

Travmanın Nesiller Arası Aktarımı  



Acaba ailemizden miras kalan ve aslında bize 

uymayan değerler yapısının dışına çıkabildiği-

miz takdirde mi özgürüz? Kısacası, üzerine ça-

lışılmayan bu deneyimlerin sadece kişide değil, 

aynı zamanda çocuklarında da nasıl bir etki 

yarattığını hayal etmeye çalışırsak küçük ama 

etkisi büyük bir farkındalık elde etmiş olabili-

riz. Yukarıda değinilmiş olan çocuğun izleyebi-

leceği ikinci bir yol ise travmanın tekrarlana-

rak devam ettirilmesine işaret ediyor olabilir. 

Neden yanlış olduğunu düşündüğümüz ve bun-

dan acı çektiğimiz bir davranışı bile bile tekrar-

larız ya da başkalarına karşı benzer tutumlar-

da bulunuruz? Bu sorunun ilk cevabı tekrarla-

manın güvenilir oluşundan geçiyor olabilir 

(Shabad, 1993). Çünkü daha önce kat edilen 

yol, bilindik olmasından dolayı güvenli olduğu 

yanılsamasını yaratıyor olabilir. Yani, öğrenil-

miş olan davranış kalıbının dışına çıkmak bi-

linmezlikleri de barındırdığından, kişiler için 

zorlayıcı olabilir. Bunun sonucunda da yanlış 

olduğunu düşündüğümüz fakat bilindik olan 

tutumu sergilemek daha kolay olabilir. Bir diğer cevap ise deneyimlenen travmatik ya-

şantının yasının tutulamaması olabilir. Örnek olarak, aile içerisinde bir kayıp varsa ve bu 

kaybın getirdiği duygular yaşanmıyorsa ya da bu konu konuşulmuyorsa, kişilerin yas sü-

recine başlayamamış olduğu anlamına gelebilir. Yası tutulamayan durumların da teker-

rür etmesinin olası olduğu da birçok mecrada vurgulanmaktadır.  

 Peki sizin çok da üzerinde duramadığınız, yasını tutamadığınız ve oldukça rahat-

sızlık veren bir yaşanmışlığınız var mıdır? Sizce bu durum çocuğunuz ile kurduğunuz iliş-

kiyi hangi yönlerle etkilemektedir? Bu tür sorgulamalara alan açmak kişinin kendisini 

daha iyi tanımasını ve kurulan ilişkilerin niteliğini belirlemede yardımcı olabilir.  

Sayfa 10 
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 Günümüzde özellikle pandemi şartları sonrası sosyal medya iletişim kurmanın ve 

bilgi edinmenin öncelikli platformu haline gelmiştir.  Birçok sosyal medya platformunun 

hızlı, anlık ve çabasız bir şekilde iletişim kurmaya olanak tanıması sosyal medya kullanı-

mının artmasına zemin oluşturmuştur. Bütün bu kullanım kolaylığı ve her evde kendine 

yer edinebilme kolaylığına rağmen sosyal medya kullanımının aile bireyleri üzerinde çe-

şitli olumsuz etkiler bırakabilme ihtimali mevcuttur. Sosyal medya üzerinden karşılaşı-

lan şiddet ve felaket görselleri, siber zorbalık, çevrimiçi saldırılar ve taciz gibi durumlar 

aile bireyleri üzerinde çeşitli travmalar yaşanabilmesine neden olabilmektedir.  

 Guardchild firmasının  2018 yılında yaptırdığı araştırmalar ergenlerin ve çocukla-

rın yarısından fazlasının siber zorbalığa ve çevrimiçi saldırıya uğradığını ortaya koymuş-

tur. Sosyal medya aracılığıyla çocuk ve gençlerin yaşamış olduğu yüksek orandaki trav-

malara karşılık yine Guardchild firmasının 2018 yılında yapmış olduğu çalışmada, her 6 

ebeveynden sadece 1 ‘inin çocuğunun sosyal medya aracılığıyla zorbalık ve şiddete maruz 

kaldığını bildiği ortaya konmuştur.  Buradan şunu çıkarabiliriz ki çocuk ve gençlerin sos-

yal medya kullanımının doğurabileceği olası olumsuz durumlardan haberdar olmayan ve 

bu konuda yeterli bilgiye sahip olmayan ebeveynlerin çocuklarını olası travmalardan ko-

ruma ve oluşmuş olan travmalarla ilgili onlara destek sağlama ihtimali düşük olacaktır. 

Bu durum daha kişiliği gelişme evresinde olan çocuk ve ergenlerin yaşadıkları travmalar 

sonucu birtakım psikolojik belirtiler göstermelerine sebep olabilir.  

 Siber zorbalık genellikle depresyon, çaresizlik duyguları, kaygı ve savunmasızlığa 

yol açmaktadır (Mirsky ve Omar,2015).  Gelişimsel süreçte bir sıkıntı yaşanmaması adına 

travmaların saptanması ve destek sağlanması önemli olacaktır. Ayrıca sosyal medya ara-

cılığıyla sadece gençler ve çocuklar değil, aynı zamanda ebeveynler de çeşitli olumsuz du-

rumlarla karşılaşmaktadır. Bu olumsuz durumların haricinde sosyal medyada yer alan 

şiddet, taciz ve felaket haberleri ile de ebeveynlerin çocukları ve kendileri hakkında gele-

cek kaygıları artabilir ve çeşitli travma belirtileri gösterebilirler. Erzen ve Dikkatli’ye 

(2019) göre, yapılan araştırmalar bireyselleşen ve teknolojiyi yaşamında yoğun olarak 

kullanan bireylerden oluşan toplumların kitle iletişim araçlarından gelen mesajları içsel-

leştirmeye daha açık olduklarını göstermektedir. Televizyonda travmatik olayları izle-

mek, hiçbir yakını zarar görmemiş olsa bile yetişkin bireyler kadar çocuklarda da TSSB 

belirtilerinin görülmesine sebep olabilmektedir (Demirli, 2011).  

Sosyal Medya-Travma İlişkisi ve Aile Bireylerine Etkisi 
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İçinde yaşadığımız dönemin  en 

büyük icadı ve iletişim kurmamızı 

sağlayan en önemli kaynak olma-

sının yanı sıra sosyal medya dik-

katli kullanılması ve uzun vadeli 

etkilerinin iyi gözlenmesi gereken 

bir iletişim yöntemidir.  

Her türlü içeriğe rahatlıkla ulaşı-

labilmesi ve herhangi bir düzenle-

me olmaması sebebiyle bir çok şid-

det içeriği, toplumu panikletebil-

me etkisine sahip yanlış bilgiler ve 

daha da önemlisi siber zorbalık gibi durumların ortaya çıkabilmesi sebebiyle aile bireyle-

rinde sosyal medya kullanımının travmaya yol açabilme ihtimali azımsanamayacak öl-

çülerde yüksektir. Bu sebeple özellikle çocuk ve ergenlerin sosyal medya kullanımını ta-

kip etmek ve  ebeveynlerin hem kendileri hem evlatları açısından  olası ortaya çıkabile-

cek olumsuz durumların farkında olması önemlidir. Bu sayede sosyal medya temelli ya-

şanabilecek olası travmalar önlenebilir ve en az zarar ile atlatılması sağlanabilir. Yaşa-

mımızın yavaş yavaş merkezi haline gelmeye başlayan sosyal medya için farkındalık sa-

hibi olmamız mühimdir. Burada aile içi iletişimin ve paylaşımın önemi devreye girmek-

tedir. Böylece kendimizi ve çevremizdekileri travma yaşama ihtimalinden koruyarak  

sosyal medyanın faydalı yönlerinden yararlanabiliriz. 
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Her travmanın ardından, bir psikolojik doğuş meydana gelir.  

 Çekirgenin birinci ve ikinci sıçrayışın-

dan sonra düşebilmesi gibi, insanoğlu da birkaç 

düşüşten sonra tekrar ayağa kalkabilir. Ayağa 

kalkarken, bu düşüşünden öğrendiğini alıp yo-

luna devam eder. Çekirgenin bu düşüşünden 

sonra yoluna devam etmesine “travma sonrası 

büyüme” diyebiliriz. Ancak bunu diyebilmemiz 

için, düşüş anında bireylerin ve çekirgenin zih-

ninde yatan düşüncelere ve inançlara değin-

mek gerekiyor. Bu düşüşte psikolojik işlevsellik 

etkilenebildiği gibi, tekrar ayağa kalkmak için 

bazı değişikliklere ihtiyaç vardır. Örneğin, taşa 

ayağınız takıldığında önünüze bakamadığınız 

için, düşünceleriniz artık düşüşünüze odakla-

nır ve bunu yorumlarken “baş etme becerileri” 

büyük önem arz etmektedir. Bu sırada tekrar 

ayağa kalkabilmek için düşüncelerde, duygu-

larda, fiziksel iyi oluş halinde değişiklikler meydana gelir  (Lazarus ve Folkman, 1984). 

Travmanın karakteri gereği duygular bu sırada mücadeleye girer. Bu mücadelede 

verdiğimiz uğraş, “baş etme esnekliği” kazandırır. Araştırmalara göre, bireyler travma ile 

birlikte bilişsel esneklik kazanır ve bir dahaki sefere herhangi bir zorlukla karşılaştığı 

zaman problem odaklı çözüm üretmeyi, algıda daha kontrollü olmayı ve stres ile başa çı-

kabilmeyi öğrenir (Lazarus ve Folkman, 1984; Shigemoto ve ark., 2017; Robitschek ve 

Cook, 1999). Böylelikle herhangi bir çatışma veya problem ile karşılaşıldığında, bireyler 

karmaşık olmayan yollardan psikolojik gelişme ve büyüme gerçekleştirir. Bu da düşüş 

anındaki acıyı anlamlandıran bireylerin ve çekirgelerin psikolojik esneklik ve duygusal 

stres ile başa çıkabilme mekanizması kazandığını gösterir (Ayache ve Goutaudier, 2021). 

Akarsudan düşen bu yaprak tekrar yeşerecekti zaten. Burada değil ama, bir baş-

ka yerde.   

 Travma sonrası büyüme gerçekleştiren bireylerin ilişkilerinde gelişmeler meydana 

gelir çünkü işlevselliği sürdürmek için bireyler “psikolojik dayanıklılık” kazanır (Masten, 

2007).  Araştırmalara göre, hastalıklardan, kazalardan veya doğal afetlerden sonra insan-

ların bilişsel, duygusal ve davranışsal deneyimlerinde pozitif değişiklikler rapor ettiği be-

lirtiliyor (Levine ve ark., 2008). Buna dayalı olarak bireyler kendilerini ilişkilerle, grup 

üyelikleri veya önemli rollerle tanıtır. İlişkilerine bağı kuvvetli olan bireylerin destekleyi-

ci davranışları da benzer şekilde yüksek olur ve böylelikle hayattaki doyumları ve iyim-

serlikleri travma sonrası büyümeyle birlikte etkilenir (King ve Ganotice, 2015). 

 Travma sonrası büyümeyi sürdürmek için neler yapılabilir? En başında, bireye 

travma hakkında temel psikolojik eğitim verilebilir. Böylelikle birey, travma hakkında 

farkındalık kazanabilir. Ayrıca, bireye “baş etme becerileri” kazandırabilecek eğitimler 

hazırlanabilir. Ancak bunların en başında “öz bakım” gelir çünkü çekirgenin bir veya 

ikinci sıçrayışı gibi, insanlar da bu sıçrayışta “güvenilir bir çevre” yaratarak öz bakımına 

katkıda bulunur. Çünkü bu sıçrayışta nereye gideceğinizi bilmek istersiniz ve bu yolda 

size psiko-sosyal destek sağlayan bireylerin varlığı, sıçrayışınıza da ayrıca destek olacak-

tır.  

Travma Sonrası Büyüme 
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 Ek olarak, travmatik durumdan az etkilerle 

sıyrılmak için rahatlama ve meditasyon teknikleri 

öğrenilebilir ve bu teknikler günlük hayatta uygu-

lanabilir (King ve Ganotice, 2015). Ancak çekirge-

nin önceki sıçrayışlarına kıyasla, artık arada bir 

fark vardır. Hayatın anlamının bilincinde olan ve 

psikolojik dayanıklılık kazanan çekirge, travmatik 

düşüşünden bir farkındalık kazanmıştır. “Şimdi ve 

burada” olduğunun farkında olup, sıçrayışlarına 

emin bir şekilde devam edecektir. Tıpkı insanlarda 

da olduğu gibi, acıyı, mücadeleyi ve yolunu derin 

bir duyarlılıkla birlikte anlamlandırmaya devam 

edecektir. Sevgili çekirge, sıçramaya devam et.  
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