
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        ÇOCUKLARDA BAĞLANMA VE AYRILMA ANKSİYETESİ 

 

 

 

Çocuğun doğumdan itibaren anne baba ile kurduğu ilişki, daha sonra diğer bireylere, 

nesnelere ve tüm yaşama karşı alacağı tavırların, benimsediği tutum ve davranışların temelini 

oluşturur. Hayatın ilk yılında bebeğin psiko-sosyal görevi, güvenmeyi öğrenmektir. Bebekle 

annesi arasındaki ilişkiden doğan güven duygusu, insanın ileride kuracağı kişiler arası 

ilişkilerin temelini oluşturur.   

 

 Bağlanma 

Kurulan ilk ilişki, yeni doğana bakım veren anne ya da annenin yerini alabilecek temel 

bakım veren bir diğer bakıcıyla gerçekleşmektedir. Bu ilişkinin, bebeğin kendini güvende 

hissetmesi, ihtiyaçlarının giderilmesi, duygusal yakınlık görme beklentilerinin karşılanması 

gibi olumlu bir süreçte ilerlemesi durumunda, bebek bakıcısıyla kurduğu ilişki sonucunda 

kendini sevilmeye ve onaylanmaya layık görecektir ve önemli olduğunu hissedecektir.  Aynı 

zamanda karşısındakileri ve dünyayı da güvenilir ve olumlu bir yer olarak algılayacaktır. 

 

BAĞLANMANIN OLUŞUM SÜREÇLERİ 

 

1. dönem: 8-12 haftasında bebek, annenin uyaranları ile hareketlenir. Çevresindeki kişilere 

yönelme davranışı gösterir fakat kişileri ayırt etmekte zorlanır veya edemez. Bu dönemde 

bebek için önemli olan birincil ihtiyaçlarının giderilmesidir. 

 

2. dönem: 8-12 hafta ile 6 ay arasında, bağlanmanın ilk işaretleri başlar. Bebek, anneyi 

yabancılardan ayırt etmeye başlar ve dikkatini daha çok anneye yöneltir. Bu dönemde 

bebekler, yabancı kişilerle karşılaştıklarında korku ve kaygı yaşarlar. ‘Yabancı kaygısı’, 

gelişimsel sürecin normal bir parçasıdır. 

 



 

3.dönem: 6 – 24 ay arasında, bağlanma tam olarak gözlenir. Bağlanma, yakınlık arayışı ile 

kendini gösterir ve küçük çocuklarda, bağlandığı kişiden ayrılması durumunda belirginleşir. 

Çocuk, annenin yokluğunda gerginlik ve huzursuzluk, varlığında ise rahatlık duygusu yaşar. 

Çocuğun birincil ihtiyaçlarını karşılayan ve çocuğun yanında rahat hissettiği kişiye “birincil 

bağlanma figürü” denir. Bu kişi genellikle, annedir. 

 

4.dönem: Çocuk, birincil bağlanma figürünü sabitledikten sonra, diğer kişilerle de bağlanma 

gerçekleştirebilir. Bu kişiler; baba, bakıcı, anneanne, dede gibi diğer bakım verici kişiler 

olabilir. 

 

AYRILMA ANKSİYETESİ NEDİR? 

 

  Anne (bakım veren) ayrıldığı zaman çocuğun gösterdiği sıkıntıyı tarif eden tanım 

“Ayrılık Anksiyetesi”dir. Ayrılma anksiyetesinin temel özelliği evden ya da evde bağlandığı 

kişiden ayrılmaya bağlı aşırı anksiyetenin oluşmasıdır. 

 

 Bu durumda olan çocuklar; 

 Evden ya da bağlandıkları kişilerden ayrıldıklarında yineleyici bir biçimde aşırı 

sıkıntı ve kaygı yaşarlar. Bağlandıkları başlıca kişilerden ayrıldıklarında bu 

kişilerin nerede olduklarını bilmeye ve onlarla ilişki içinde olmaya (örn. telefon ile 

görüşmeleri) gereksinim duyarlar. 

  Eve dönme özlemi içindedirler ve sürekli yeniden birleşme düşleri kurarlar.  

 Bağlandıkları kişilerden ayrıldıklarında kendilerinin veya bağlandıkları kişilerin 

bir kaza geçirecekleri ya da hastalanacaklarına ilişkin sürekli ve aşırı bir kaygı 

yaşarlar.  

 

 



 

 Bu çocuklar sıklıkla kaybolma ve anne babasına bir daha kavuşamama korkusu 

yaşarlar. Tek başına evden veya bildik çevreden uzağa bir yere yolculuğa 

çıktıklarında huzursuzlanırlar ve tek başlarına bir yere gitmekten kaçınırlar. Okul 

ya da kampa katılmaya karşı çıkarlar, arkadaşlarının evine ziyarete gitmez ya da 

orada uyumazlar, ufak tefek işler için bile evden çıkmazlar.  

 Odada tek başına oturamazlar, "bağımlı" davranışlar gösterirler, evde anne-

babalarının çevresinde dolaşırlar ya da onları "bir gölge gibi" izlerler. 

 

ANNE-BABALARA ÖNERİLER 

 

 

 Sabırlı ve destekleyici olun. Zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal olarak ‘okula hazır 

oluş’ da çocuktan çocuğa farklılık gösterir. Çocuğunuzun zamana ihtiyacı var. Güven verici, 

yatıştırıcı açıklamalarda bulunun. "Neden okula gideriz? Gitmezsek ne olur?" konusunda kısa 

paylaşımlarda bulunun. Yalnız ümit verirken gerçeklikten de uzaklaşmayın. Anne-babanın 

çizdiği pembe bir okul tablosu, çocuğun hayal kırıklığı yaşamasına yol açabilir. Çocuk 

"Okulda bir takım sorunlarla karşılaşabilirim" fikrine hazırlanmalıdır. Çocuğa bir sorunla 

karşılaşınca ne yapması, kimden ve nasıl yardım istemesi gerektiği öğretilmelidir.  

 

 Vedalaşmayı bir ritüele dönüştürmeyin. Okula daha kolay ayrılacağı biriyle 

gönderebilirsiniz. Öğretmenle anlaştığınız müddetçe siz de bir süre okulda kalabilirsiniz. Her 

gün süreyi kademeli olarak azaltırsınız. Yalnız okuldan ayrılacağınız zamanla ilgili 

çocuğunuza dürüst davranın. Yani birden ortadan yok olmayın. Anlayışlı olun ama okula 

gitme konusunda taviz vermeyin. Çünkü taviz tavizi doğurur. 

 

 

 

 



 

 Çocuğunuzla iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapın. 

Selamlaşmak, hal hatır sormak bu çalışmalara örnek olarak verilebilir. Mesela bir arkadaşı 

hastalandığında, onunla birlikte "Geçmiş olsun" kartı hazırlayıp gönderebilirsiniz. Ya da 

arkadaşlarından biri o gün okula gelmediğinde -mümkünse- telefonla arayıp, arkadaşıyla 

konuşması için cesaretlendirebilirsiniz onu... 

 

 Sürprizler yapın. İşlerinizi planlayın. Şayet servis kullanıyorsa, çocuğunuzu okuldan 

almaya gidin. Verdiğiniz saat konusunda duyarlı olun, sözlerinize sadık kalın.  

 

 Sosyal becerilerini güçlendirecek etkinlikler planlayın. Sosyal beceri eksiklikleri 

çocuğun hırpalanmasına, reddedilmesine ve kavga etmesine yol açabilir. Bir arkadaşıyla 

yakınlık kurabilmesi için destekleyin.  

 

 Duygularını açıklaması için, eleştirmeden suçlamadan ona fırsat verin. "Okulda 

kimse benimle oynamıyor, öğretmenim beni sevmiyor" gibi cümlelerini yorumlamadan 

dinleyin ve onu anladığınızı hissettirin. Açık uçlu sorularla duygularını açığa çıkarın. 

Duygularını ifade etmeyi öğrenen bir çocuk, okulda yaşadığı sorunlar için de çözüm 

arayabilir.  

 

 Çocuğun bağımsızlık duygusunun geliştirilmesi için evde ona yeni sorumluluklar 

vererek özgüvenini güçlendirebilirsiniz. Kendi başına bir şeyler yapabilmesi için teşvik edin.  

 

 Performansından çok kaydettiği ilerlemeye odaklanın. Başka çocuklarla asla 

kıyaslamayın, cezalandırmayın. Önceden neredeydi, şimdi nerede? Yavaş yavaş gösterdiği 

uyum konusundaki davranışlarını fark edin ve takdir edin. Yani yapamadıklarına değil, 

yapabildiklerine yoğunlaştırdığınızda güveni de yerine gelerek uyum sürecini 

kolaylaştıracaktır. 

 

 Ailece kararlı ve tutarlı davranın. Okula gitmemenin nelere yol açacağı konusunda 

masallar alın, anlatın.           

                                                                            

                                                                               

             

                                                                   


