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ÇOCUĞUNUZ KABUS GÖRDÜĞÜNDE

Küçük çocuklar her zaman rüya ile gerçek arasındaki farkı ayırt edemezler. Bazı çocuklar gergin uyanmalarına neden olacak çok 
“gerçek” ve korkutucu rüyalar görürler. Bu durum ebeveynleri de gerebilir ve herkesin uykusunu kaçırabilir. Bir ebeveyn olarak 
çocuğunuzun daha az kabus görmesini sağlayacak şeyler yapabilirsiniz. Böylece herkes daha iyi uyur.

Kabus nedir? 

Kabus çok korkutucu bir rüyadır. Çocuğunuzun korkmuş ve 
ağlayarak uyanmasına veya yatağını ıslatmasına neden olabilir. 

Kabusa ne neden olur? 

•	  Savaş ya da yeni bir ülkeye taşınma dahil korkutucu 
deneyimler. Çocuklar (hatta bebekler) hatıralarını 
bedenlerinde saklarlar. Kabusa neden olabilecek kokuları, 
sesleri ve görüntüleri hatırlayabilirler.

•	  Çocukların anlayamayacağı, hakkında konuşamayacağı ya 
da yardım isteyemeyeceği duygular.

•	  Yaşamlarındaki değişiklikler hakkında güvensiz 
hissetmeleri veya ebeveynlerinin stres, kaygı ve korkuları.

•	  Çocukları korkutan televizyon programları ya da haber 
programlarını izlemeleri veya dinlemeleri. 

Çocuğunuza kabuslarıyla ilgili 
yardım etmeniz neden önemli? 

•	  Çok fazla sayıda korkutucu rüya çocuğun gün içinde kaygılı 
olmasına neden olabilir. Çocuklar kendilerini güvenli ve 
emniyette hissettiklerinde en iyi şekilde hareket ederler.

•	  İyi bir sağlık, iyi öğrenme ve stresin üstesinden gelme için 
iyi uyumak ÇOK önemlidir. Uykudaki kesintiler uykunun 
kalitesini ve uzunluğunu azaltır. 

•	  Çocuklar kabus gördüklerinde ebeveynleri de uykusuz 
kalır. Çok az uyku hem ebeveynlerin hem de çocuklarının 
çabuk sinirlenir hale gelmesine neden olur. 

•	  Kabus gören çocuklar yatağa gitmekten korkabilir, bu da 
uyku zamanını güçleştirir.
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Çocuğunuzun rahatça 
uyumasına ve daha az kabus 
görmesine nasıl yardım 
edebilirsiniz? 

•	  Çocukların yorulması ve rahat uyuması için çokça fiziksel 
faaliyet gerekir. Dışarıda oynamak ve temiz hava almak 
hem vücut için yararlıdır hem de beynin rahatlamasına 
yardım eder. 

•	  Kafein içeren yiyecek ve içeceklerden kaçının. Bunlar 
uykuya dalmayı güçleştirebilir. Pek çok asitli içecek, 
çikolata, çay ve kahve kafein içerir. 

•	  Çocuğunuza et, peynir, yumurta ya da tofu gibi zengin 
proteinli bir uyku zamanı atıştırmalığı verin. Acıkan çocuk 
gece uyanacaktır. 

•	  Her gece aynı saatte başlayan bir uyku zamanı rutininiz 
olsun. Yaklaşık 30 dakika sürebilir ve sessiz faaliyetleri, 
alçak ışığı, ılık bir banyoyu, çokça sarılmayı ve hikayeleri/
şarkıları/duaları içerebilir. 

•	  Çocuğunuzun 11-12 saat uyumasını sağlayın. Küçük 
çocuklar gün içinde kısa uyku uyumaya da ihtiyaç 
duyabilirler. 

•	  Çocuğunuz yorulduğunda yatakta uyumalıdır. Çocuklar 
farklı zamanlarda farklı yerlerde özellikle televizyon 
karşısında uyuyakaldıklarında gece uykuya dalmaları ve 
uyumaları güçleşecektir.

•	  Tam karanlık daha iyi olmasına karşın çocuğunuz alçak bir 
gece ışığına ihtiyaç duyabilir. 

•	  Serin bir oda ve sıcak tutan bir battaniye daha iyi uyumasını 
sağlar. 

Çocuğunuz bir kabustan 
uyandığında ne yapmalısınız? 

•	  Çocuğunuzu rahatlatın. Sakin ve iyi davranın. 
•	  Çocuğunuz yatağını ıslatmışsa hızlıca temizleyin ve 

çocuğunuzun bunu bilerek yapmadığının farkında olun. 

•	  Çocuğunuz yeterince büyükse rüyasında ne gördüğünü 
sorun. 

•	  Çocuğunuz tekrar uykuya dalana kadar ona şarkı 
söyleyebilir ve sarılabilir, onu sallayabilirsiniz.

•	  Ertesi gün çocuğunuzdan korkutucu rüyasının bir resmini 
çizmesini isteyin, ardından resmi parçalayıp atın. 

•	  Rüya korkutucu bir hatırayla ilgiliyse çocuğunuzla 
bunun hakkında konuşun. Çocuğunuzun bunun uzun 
zaman önce, başka bir yerde olduğunu ve artık güvende 
olduğunu anlamasına yardım edin. 

•	  Çocuğunuzdan kendini güvenli, mutlu hissettiği ve 
güzel hatıralara sahip olduğu bir yer çizmesini isteyin 
(veya onun için siz çizin). Bu gerçek de olabilir hayali de. 
Bu resmi uyumadan önce bakması için yatağının yanına 
koyun. Ayrıca oraya gülümsediğiniz bir fotoğrafınızı da 
koyabilirsiniz. 

Karabasan ve kabuslar geçmezse 
yapmanız gerekenler:

•	  Karabasanlar daha zorlu kabuslardır. Çocuğunuz çığlık 
atabilir, uyanamayabilir veya sizi tanımayabilir.  

•	  Arada sırada olan karabasanlar için kaygılanmaya gerek 
yoktur. Çocuklar genellikle karabasanları hatırlamazlar 
ancak karabasanlar ebeveynlerin gerilmesine ve tüm 
ailenin uykusunun bölünmesine neden olurlar. 

•	  Yukarıda açıklanan tüm stratejileri denemenize rağmen 
kabuslar ya da karabasanlar sık bir şekilde devam ediyorsa 
ve/veya geçmiyorsa doktorunuzdan yardım isteyin.  

ÇOCUĞUNUZ KABUS GÖRDÜĞÜNDE
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