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ONSOZ

Bu arastirma K.K.T.C'de ebeveynini kaybetmis cocuk ve ergenlerde kayip
sonrasi yas donemi etkilerinin incelenmesi amaciyla, nitel arastirma desenlerinden biri
olan 'butuncul coklu durum calismasi' deseni yontemi ile hazirlanmistir.
Arastirma boyunca bana degerli fikirlerini vererek yardimci olan tez damsmamm
Dr. Ozhan Oztuga tesekkurlerimi sunanm.

OZET
EBEVEYN KAYBI YA~AYAN <;OCUKLARDA VE ERGENLERDE KAYIP
SONRASI YAS DONEMiNiN
DURUMLARINA

EGiTiM SURE<;LERiNE VE RUHSAL
ETKiLERiNiN

iNCELENMESi

Demet Karakartal
Yiiksek Lisans, Rehberlik Ve Psikoloijik Damsmanlik Anabilim Dab
Tez Damsmam: Dr. Ozhan Oztug

Subat, 2010, 110 Sayfa
Bireylerin yasamlanndaki

onemli kayiplar (olumler) degisik yas tepkilerinin

ortaya cikmasma neden olabilmektedir. Kayiplar karsisinda bircok birey, ortaya cikan
yas tepkileri

ile farkh yollarla

basederek

mevcut

durumlanna

uyum

saglamaya

cahsirlar. Bununla birlikte, bazi bireyler ise; kayiplan sonucu ortaya cikabilecek yas
tepkilerini

cozumleme

ve yas

sureci

ile bas

etme

surecinde

degisik

sorunlar

yasayabilmektedirler,
Ebeveyn kaybi, cocuk ve ergenler acismdan onemli gelisimsel ve akademik
sorunlan da beraberinde

getirebilmektedir.

Bu cahsmada,

KKTC'de ebeveyn kaybi

yasarrus cocuk ve ergenlerin kayip sonrasi yas doneminin egitim sureclerine ve ruh
saghklanna nasil yansidigi,

yas sureci ile nasil basa ciktiklan,

kaybm cocuk ve

ergenlere kim tarafmdan ve nasil anlatildigi ve kayip sonrasi yas doneminde okul
yonetimi ve rehberlik hizmetelerinin mudahalelerinin

ne sekilde oldugu incelenmistir.

Bu kapsamda genel olarak yas tepkileri ile yasm cocuk ve ergenler uzerindeki egitim
surecleri ve ruh saghgi uzerindeki etkilerine deginilmistir,
Bu calisma nitel arastirma desenlerinden olan 'butuncul coklu durum cahsmasi'
deseni kapsammda yurulmustur. Arastirmanm evreni, KKTC'de

ilk veya ortaogretim

kurumlanndan birinde egitim gormus ve son on yil icerisinde ebeveyn kaybi yasamis 18
yas ve uzeri olan bireyleri olusturmaktadir.

Bu evren icerisindeki katihmcilar, kolay

ulasilabilir durum orneklemesi yontemiyle belirlenmistir.

Arastirma icin gerekli olan
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veriler,

yan yapilandmlrms

ve acik uclu sorulardan

olusan

bir mulakat

formu

kullamlarak elde edilmistir. Mlilakalart, Agustos 2009'da bireyler ile ayn ayn bi raraya
gelinerek bireylerin

tercih ettikleri

sakin bir ortamda

gerseklestrilmistir.

Mulakat

sirasmda ses kayit cihazi kullamlarak kisilerin verdikleri bilgiler banda kaydedilmistir.
Elde edilen veriler, arastirmaci tarafmdan oncelikle elde desifre edilmis, daha sonra
toplanan verileri aciklayabilecek kavranmalara ve iliskilere ulasabilmek amaciyla icerik
analizi yontemi kullamlarak

aynntih bir bicimde tammlanan

ve sunulan bulgular

yorumlanrmstir.
lcerik analizi veri cozumleme yontemi sonucunda elde edilen bulgular ebeveyn
kaybi yasamis katihmcilara,

kaybm birinci derecede (anne,baba ve kardes)

yakmlan

tarafmdan, ikinci derecede yakmlan tarafmdan (teyze, hala ve amca) veya yakmlan
sayilmayan bireyler tarafmdan ( okul muduru ve hernsire) anlatildigi belirlenmistir.
Kayip
(umuztsuzluk,
meskuliyet)

sonucu

bazi katihmcilann

isyan, kaybi inkar, sucluluk,
durumlan

yasadiklan

psikolojik

yikim

olarak

si.irekli olarak kayba yonelik zihinsel

belirlenirken,

bazi katihmcilann ise normal yas

tepkileri olan ile basa cikmaya cahstiklan (ozlem duygusu, kaygi,
korku)

smiflandmlan

uzuntu

hali,

ve

gosterdikleri saptanmistir. Yasanan bu duygusal durumlann fiziksel sonucu

olarak ti.ikenme, ve guc kybi yasandigi belirlenirken,

davramssal

olarak da uyku

duzensizligi, istahszihk, aglama ve motivasyon dusuklugu gibi durumlann yasandigi
goze carpmaktadir.
Katihmcilar

kayip yasantilan ile basa cikmak icin, bir kismmin uzmandan

yardim alarak, bir kismmm

ise kendi kendilerine

yardirn almadan basa cikmaya

cahstiklan saptanrmstir. Okul surecleri ile ilgili olarak elde edilen bulgular, kayip
sonrasi yas si.irecinin bazi katilimcilann okul basanlanna ve sosyal iliskilerine etki
edebilecegini gostermektedir.
Bu bulgular isiginda, kayip sonrasi surecte hem ailelerin hem de okul rehberlik
hizmetlerinin

etkin mi.idahalelerinin mumkun kihnmasi icin, okul-toplum isbirliginin

gerekli oldugu dusunulmektedir.

Bireysel olarak kayip durumu yasayan ogrencilerin,

kayip sonrasi yas si.ireciyle basa cikabilmeleri

icin okul rehberlik

hizmetlerinin,
Ill

psikolojik destegin onemine ve rehberlik hizmetlerinin etkin kullammi icin ogrencilerin
farkmdahk duzeylerinin artmlmasma ihtiyac duyuldugu dusunulmektedir.
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ABSTRACT
INVESTIGATING

EFFECTS OF BEREAVEMENT

PERIOD AFTER PARENT

LOSS ON EDUCATION PROCESSES AND PSYCHOLOGY IN CHILDREN
AND ADOLESCENTS
Demet Karakartal
Master of Guidance and Pshchological Counseling Science
Supervisor: Dr. Ozhan Oztug

February, 2010, 110 Pages
Important loss(death) in individuals' life may cause various kinds of
bereavement reactions. Most of the individuals cope with bereavement effects in various
ways and they try to adapt themselves to the new situation. On the other hand, some
individulas may have problems in coping with and analyzing bereavement period
effects caused by loss.
Parent loss in this period,

may bring serious developmental and academic

problems in terms of children and adolescents. In this study, the fact that how the
bereavement period affects education process and sanity of children and adolescents
living in Northern Cyprus experiencing parent loss, how they cope with the
bereavement period, by whom and how the loss is explained them and what
schoolboards and guidance services do after the bereavement period caused by a loss,
are investigated. In this sense, the effects of bereavement on children and adolescents'
education process and sanity and bereavement reactions are included in general.
In the framework of the study done by the researcher, how parent loss
bereavement period reflect their behaviours is investigated. In this way, it is found out
that children and adolescents think of their death parents much more and longer than
adults, their psychology, besides academic success and social relationship are affected
negatively, as well.
V

The study done by researcher is carried out in multiple totalitarian case study
method content which is a kind of qualitative search. The universe of the search
includes individuals who has experienced parental loss in the last recent 10 years, at the
age of 18 and above and studied in either one of the primary or secondary institutes in
North Cyprus. The participants have been determined by case sampling method which
can be easily reached. Data that is necessary for teh search is developed by semistructured and open ended questions are included in an interview form and answers it is
tried to answer the determined questions. The interview is established in august,2009
individually per each person and took place in a quiet atmosphere
participants.

During the interview, sounds of individulas

chosen by the

have been recorded. The

gained data is deciphered by the searcher first, it is categorized then and the foundations
which are defined and presented in detail, are interprete.
By means of content analysis and data gathering, it has been found out that the
loss is explained to the individuals by their main relations( mother,father, sibling), by
their members of outer family ( aunt, uncle) and by others who aren't their relatives
such as ( principle of their school, nurses).
It was defined that after the loss, some people have psychological disappoinment
such as being hopeless, rebellion, denying, feeling guilty and thinking about the loss all
the time while some of them don't experience such things and they try to handle with
the situation according to their ages. As a result of these psychological

situations,

destroying, loss in power can be seen and as behavioral problems insomina, loss in
motivation and nutrition problems have been reported.
In order to handle with loss, it was observed that some of the participants try to
do it getting help from experts and some of them try to eliminate the bad situation on
their own being strong. Data obtained related to school processes, it is seen that the loss
may have negative effects on some people having loss , on their school success and
social relationships. It is claimed that in order to provide efficient help of guidance
services, there shiuld be coorperation between the school and the society in the period
after the loss. In order that the person can handle the loss individually, importance of
guidance services should be grapsed, and so that of psychological

support and their
VI

awareness about these should be increased as a necessity. Besides, the importance of the
fact that these people' life conditions should be improved and supported by specialist
and expert people, is emphasized too.
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BOLUMI

ctats
Bu bolumde, arastirmarun konusunu olusturan problem durumu, problem
cumlesi, arastirmanm amaci ve onemi belirtilmis, simrhhklan aciklanmis ve arastirma
terminoloj isi tammlanrmstir.
1.1 PROBLEM DURUMU
Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son yillarda kanser vakalannm
sikca gorulmeye baslamasi ve trafik kazalanndaki artisla birlikte bircok cocuk
ebeveynini kaybetmektedir (Kibrisgazetesi, 2009).
Her cocuk ebeveyn olumu karsismda duygusal, davramssal, fiziksel ve bilissel
tepkiler gosterebilmektedir. Normal olarak degerlendirilen bu tepkiler, cocugun yasma,
kisiligine ve cevrenin etkisine bagh olabildigi gibi kaybedilen kisiyle olan iliskisine
gore de yogun olarak gorulmektedir (Nadeau, 1998; Dyregrov,2000).
Ebeveynlerinden birini ya da her ikisini de kaybetmis olan cocuk, yasammm
ileri yillannda psikolojik sorunlar gelistirmeye yatkmdir. Ozellikle depresyon ve intihar
dusuncelerinde artis olabilir (Dyregrov,2000). Bu risk olumun ani olmasi ve cocugun
olen ebeveynin yerine koyabilecegi yakm birinin bulunmamasi durumunda daha da
yogun olarak yasanabilir (Dyregrov,2000).
Arastirmacilar olum olaymm, cocuklan sadece ruhsal acidan degil; akademik
basan acisindan da onemli derecede etkileyebilecegini belirtmektedirler (Papalia and
Wendkos,

1987). Ebeveynlerinden birini ya da her ikisini de kaybetmis ogrenciler

uzerinde yapilan bir arastirmada, bu cocuklann tumune yakmmm okul basansmda ani
bir dususun yasandigi, derslere katihmlanmn azaldigi, geri cekilme ve sosyal yasamla
daha az ilgilenme davramslanmn yaygm olarak goruldugu belirtilmistir. (Papalia and
Wendkos,

1987).
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1.2 ARA~TIRMANIN
Bu
ergenlerde

AMACI

arasurmanm

arnaci,

KKTC'de

kayip sonrasi yas doneminin

ebeveynini

kaybetmis

cocuklarda

ve

egitim sureclerine ve ruhsal durumlarma

etkilerinin incelenmesidir.
Bu genel amac dogrultusunda, asagida yer alan sorulara yamt aranmistir.
1. KKTC'de birinci derecede kayip yasayan cocuk ve ergenlere, kayip durumu kim
tarafmdan ve nasil anlatilmaktadir?
2. KKTC'de ebeveyn kaybi yasamis cocuk ve ergenlerin,

ruhsal durumlanna

etkileri ne sekilde olmustur?
2.1. KKTC'de

ebeveyn kaybi yasayan cocuk ve ergenlerin, kayip sonrasi yas

donemi, davrarus ozelliklerine nasil yansmustir?
2.2. KKTC'de ebeveyn kaybi yasayan cocuk ve ergenler, kayip sonrasi yas
doneminde hangi basa cikma yontemlerini kullanmislardir?
3. KKTC'de ebeveyn kaybi yasayan cocuk ve ergenlerin, kayip sonrasi yas donemi
egitim sureclerineetkileri nelerdir?
3.1. KKTC'de ebeveyn kaybi yasayan cocuk ve ergenlerin kayip sonrasi yas
doneminin okul basanlanna etkileri nasil olmustur?
3.2. KKTC'de ebeveyn kaybi yasayan cocuk ve ergenlerin, kayip sonrasi
arkadashk iliskileri ne sekilde etkilenmistir?
3.3. KKTC'de

ebeveyn kaybi yasamis cocuk ve ergenlere kayip sonrasi yas

doneminde okul yonetimi ve rehberlik hizmetlerinin mi.idahaleleri ne sekilde olmustur?
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1.2 ARA~TIRMANIN

ONEMi

Ebeveyn kaybi yasamis cocuk ve ergenlerin olen ebeveynlerini,

yetiskinlere

nazaran daha sik ve daha uzun sure dusunukleri, ruhsal acidan etkilendikleri bunun yam
sira akademik basanlannm ve sosyal iliskilerinin de olumsuz yonde belirlenmistir,
Bununla

birlikte

ebeveyn

kaybi yasamis

cocuk ve ergenler

yasamlanrun

ileriki

yillannda psikolojik sorunlar gelistirmeye yatkm olabilirler (Dyregrov, 2000). Bu risk
olumun ani olmasi ve olen ebeveyninin yerine koyabilecegi yakm birinin olmamasi
durumunda daha yogun olarak yasanabilir (Dyregrov, 2000).
Bu

arastirma

darusmanlann

sonrasmda

ve okul yonetiminin

ailelerin,

okullarda

calisan

rehber

psikolojik

ebeveyn kaybi sonrasmda ve etkileri konusunda

bilgilendirilmeleri um ulmaktadir.
Turkiye ' de ve dunyada yapilan cahsmalar incelendigi zaman cocuk ve olum
konusunda

bir 90k arastirmamn

yapilmis

oldugu gozlemlenmesine

ragmen kayip

yasantismdan sonraki yas surecinin cocuklann egitim hayatlanm ve ruhsal durumlanm
nasil etkiledigi yonunde herhangi bir arastirmanm

bulunmadigi

gorulmektedir.

Bu

arastirma bu konuda bulunan az sayidaki bilimsel boslugu doldurmak acismdan onem
teskil etmektedir.
Bu arastirma, cocuklarda kayip faktorune dayah olarak meydana gelebilecek
problemlerin neler olabilecegi konusunda tllkemizde baska arastirmalann
da zamin hazirlamaktadir,

yapilmasma

Bu sekilde gerek ebeveyn kaybi yasayan cocuklara gerekse

kayip sonrasmda cocuklann yasayabilecekleri problemler ile ilgilenen aileler ve onlara
yardimci olan psikolojik damsmanlara 1~1k tutacagi dusunulmektedir.
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1.4 V arsaynnlar
Son 10 yil icerisinde ebeveynlerinden

birini ya da her ikisini de kaybetrnis

bireylerin yasananlan dogru bir sekilde arumsadiklan varsayilrmstir.
Okul cagi donerninde ebeveynlerinden

birini ya da her ikisini de kaybetmis

bireylerin yasananlarla ilgili dogru bilgi verdikleri varsayilrrustir.

1.5 Simrhhklar
Bu arastirmanm evreni KKTC'de ilk veya ortaogretim kurumlanndan birinde
egitim aldigi donernde ve son 10 yil icerisinde ebeveynlerinden birini ya da her ikisini
de kaybetmis 18 yas ve uzeri bireyler ile simrhdir.

1.6 T ANIMLAR
Birinci Derecede Y akmhk: Anne, baba ve kardesleri kapsamaktadir

(Kuscu,

1991).
Humanist

Psikoloji: lnsanin, kendi kararlanm

verebilmesi

ve sonuclannm

sorumlulugunu ustlenmesi aynca kendine ait bir yasarn tarzi olusturma yetisi olarak
tammlanabilir (Budak, 2005).
Logoterapi: insanm kendi yasarmm anlamh kilma cabasi veya bir anlam bulma
cabasi olarak tammlanabilir (Budak, 2005).
Ikinci Derecede Yakmhk: Hala, teyze, amca ve Kuzenlerden olusan bireyleri
kapsamaktadir (Kuscu, 1991 ).
Psikoanalitik:

Bir insan gelisimi ve davramsi teorisi olarak tammlanabilir

(Budak, 2005).
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Psikolojik Y1k1m: Kisinin duygu, dusunce veya davramslarmda
sureli

izler

birakabilen

ve

kisiligi

yaralayan

yasantilar

olarak

agir ve uzun
tammlanabilir

(Budak,2005).
Sos Cocuk Koyil: Terk edilmis, mahrum birakilmis, ruhsal ve fiziksel olarak
travma gecirmis cocuklar icin yasam dengesini yeniden kurmak, onlan desteklemek,
cocukluktan yetiskinlige giden yolda onlarm ellerinden tutarak bir aile ortami icinde,
gerekli guven, sevgi ve saygiyi gorerek buyuyebilmelerini ve saghkh gelisebilmeleri
saglayan yer olarak tammlanabilir (soscocukkoyudemegi.org.tr) .

. Varoluscu Psikoloji: Kisinin aciyi ve olumu kabullenme ihtiyacuu goguslerneyi
one cikaran yaklasrm olarak tammlanabilir (Budak, 2005).

5

BOLUMII
KURAMSAL TEMELLER
Bu bolumde sirasiyla olum, cocukta olum algismm gelisimi, ebeveyn olumu ve
cocuktaki

etkileri,

ebeveynini

kaybeden

cocuk

ve ergenlere

yapilmasi

gereken

yardimlar, travma ve yas kavramlan incelenmistir.
2.1 Oliim
Olum kavramma bakis a91s1 gelisim donemi ozelliklerine bagli olarak farkhhk
gosterebilmektedir.

Olume verilen anlam, insanlarm

dunyaya bakis acilanna

gore

sekillenmekle birlikte bunun tam aksine yasama verilen anlam da olumun algilarus
bicimini dogrudan etkilemektedir (Karaca, 2000).
Kastenbaum ve Aisenberg (1976), olum kavrarmyla ilgili genel onermeleri soyle
siralamaktadir:
~ 'Olum

kavrami,

her zaman gorecelidir.

gelisimsel duzeyde vurguluyoruz.

Biz olum kavrammm

goreceligin;

Gelisim duzeyi mutlaka bireyin kronolojik

yasi anlamma gelmez. Kronolojik yasm bireyin dusunme bicimini kestirmede
onemli ipuclan verdigi kesindir; ancak biz gelisim duzeyi ile ilgileniyoruz.
~ Olum kavrarm son derece karmasiktir,

Cogu zaman olum kavrammi bir-iki

onermeyle dile getirmek yeterli olmamaktadir.
~ Olum kavramlan degisir. Bir insanm olum kavramim ozel bir zaman noktasmda
belirledigimizde,

bu betimlemenin o kisi icin sonsuza dek degismez kalacagmi

bekleyemeyiz. (Kastenbaum ve Aisenberg, 197 6).'
'Psikoanalitik

(insan gelisimi ve davramsi teorisi) kurama gore insan, dogustan iki

egilimle dunyaya gelir. Yasam icgudusu ve olum icgudusu. Y asam icgudusu, insanm
yasama coskusunu yansitir ve cinsel icguduleri icerir. Olurn icgudusu ise insandaki
yikici, yok edici egilimleri icerir. Psikoanalitik goruse gore; yasayan her varhk, ilksel
(inorganik) konumuna donme amacmi tasiyan yok edici icgudulere sahiptir (Isen, 1995).
Buna karsin her insan bilincdismda

kendi olumsuzlugune

inamr. Bu inane, insanm

olumlu olmaya karsi baslangicta guclt; bir duygusaltepki vermesine yol acar, Olume
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iliskin bilimsel bilginin yetersizligi
gozlemlenir.

Dolayisiyla,

kavramaz ve bilincdisi
1999).' Bu yaklasima

de buna eklenince,

bu yaklasima

gore, hicbir

kendi oltimltiltigti dusuncesine

bireyde tutucu davranislar
insanoglu

olumu

gereksinim

gore; insanoglu olumun farkmda olabilmekte

gercekten

duymaz (Freud,
ancak olumun

bilinmezligi oldugundan dolayi olumu kabul etmekte yetersiz kalabilmektedir

(Freud,

1999).
'Logoterapi'nin (insanm yasamuu anlamh kilma cabasi) kurucusu ve humanist
bir psikolog olan Frankl (1996) ise; gecmisin bireyle birlikte yasamaya devam ettigini
vurgularmstir. Ona gore bir olasihk gerceklige donustukten soma sonsuza kadar boyle
kalacak

demektir.

Frankl'm olume bakisi

dinamiktir.

Olumle

biyolojik

varhk

sonlanmakla birlikte olum anmda tamamlanan yasamin btittinltigti gecmiste kahr ve
kaybolmaz. Boylece logoterapide olum bir yok olus degil aslmda bireyin varolusunu
gerceklestirmesidir.'
Frankl'a gore bireyin hayatta gerceklestirmis oldugu faaliyetler, biyolojik olarak
insan varligirun son bulmasmdan

soma devam edebilmektedir.

Boylece logoterapide

olum, bir yok olus degil, insanm varolusunu surdurebilmesidir.
'Humanist (kendine ozgu bir yasam tarzi olusturma yetisi) bir diger psikolog
olan Fromm (1995) ise, bireyin sahip olma davramsi arttikca olumden korktugunu ve
bunun akilci bir aciklamasmi

da bulamadigmi

ifade etmistir. Ona gore bu korku

olumden degil, sahip olunan seyleri, bedeni, mah mulku, benligi yitirmekten dolayidir
ve kisi hicbir seye sahip olamayacagi

bir ucuruma,

yok olmaya surtiklenmekten

korkmaktadir. Ona gore, bireyin yasam sevgisini artirmasi ve sevgi alamm genisletecek
olan, baskalanrun

sevgisine karsihk vermesi bu korkuyu yenmenin cozum yoludur.

lnsancil-varoluscu

bakis acismdan bakildigmda

varolusu ve

insanm olume karsi tutumu, kisisel

anlam arayismi iceren bir deneyimdir. Olum farkmdahgi bireyi, kendi

kisisel yasami ve onu cevreleyen .gerceklik hakkmda tekrar degerlendirmeye
yorumlamaya

itmektedir. Bu degerlendirme

ya da

ve yorumlama cabasi, bireyin yasamim

anlamh hale getirmesi acisindan dikkate degerdir.'
From, bireyin sahip olma davramsmin artmasiyla birlikte sahip oldugu kisisel
varhklanm yitirmekten korkabilmektedir.

Ve birey bu korkunun onune gecebilme yolu
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olarak

da

baskalannm

benimseyebilmektedir.
yasamim

sevgisme

karsihk

vermeyi

cozum

yolu

olarak

Bireyin, olumun farkmda olmasi, kendi ve cevresindeki kisilerin

degerlendirmesi,

yasamim

anlamli hale getirmede

onemli olabilmektedir

(Fromm, 1995).
'Rank (1954)'a

gore yasama isteminin atihmci bir karakteri ve yaratici bir

potansiyeli vardir. Bu insam bireylestirmeye

dogru goturur. Bu nedenle, ortak yasama

donus, olum ve gerileme ya da bireysellesmenin yitirilmesi olarak yorumlanabilir.'
'Varoluscu

psikolojiye

( kisinin

aciyi ve olumu

kabullenme

ihtiyacim

goguslerneyi one cikaran yaklasim.) gore ise olum, insanlarm icinde bulundugu en
buyuk ikilemdir, insan isterse olumu
Olum

varolusun

cozemedigi

secebilir, fakat istemese de olumu yasayacaktir.

fakat yasamak zorunda

oldugu

belki de yasamm

anlammm icinde sakh oldugu en buyuk gizemdir.'

Varoluscu psikoloji, olum olaymm hayatm bir gercegi oldugunu kabul etmekte
ve bireylerin olumu kabullenmesini destekleyebilmektedir.
'Yalom (2001)'a gore olum ilk anksiyete kaynagi ve bu sifatla ilk psikopatoloji
kaynagidir. insanlar icin dogumdan itibaren tek mutlak gercek olan olum, varolusun
temelinde yatmakta ancak aym zamanda varolmama tehdidi de temsil etmektedir.'
2.1.1 Cocukta Oliim Algismm Gelisimi

Cocuklann olum algilanru betimlemede bazi kavramlar one cikabilmektedir. Bu
kavramlar evrensellik, geri dondurulemezlik, islevlerin durmasi, nedensellik ve hayitm
devamhhgina iliskin algilandir. Evrensellik, olumun her canlmm basma geleceginin
cocuk tarafmdan anlasilmasi, Geri dondurulernezlik, olenin bir daha fiziksel bir beden
olarak yasama donmeyeceginin kesin olarak anlasilmasi, Islevlerin durmasi, canh ve
fiziksel bir bedene atfedilen bedensel islevlerin bitmesinin anlasilmasi, Nedensellik ise;
olumun dissal ve/veya icsel nedenlerin bir sonucu olarak kaynaklandigiru kavramak
olarak tammlanabilir. Bilissel yeteneklerinin gelismesine bagli olarak cocukta olum
kavrami netlesmeye baslamakla birlikte cocukta olum algisi her donemde farkli
bicimlerde gorulebilir (Freeman, 2005).
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2.1.1.1 Okuloncesi Donemde

6mm AlgISI

Bu donern 0-5 yaslan arasmdaki donerni kapsayabilmektedir.
donernde cocuk olume iliskin pek bir sey bilmeyebilir.
anneden aynlmayla

Ancak, ilk olum algisimn

iliskili oldugu yonunde gorusler bulunmaktadir

Okuloncesi donemde 3-5 yaslanm
kavramlan

0-3 yasma kadar ki

icinde hapsolmus

(Gectan, 2005).

kapsayan kesimde olum algisi, uyku ve aynhk

durumda olup, olumu kabullenmeyebilirler.

Olum, bu

donemde uyku gibi ya da olumu farkh sartlar altmda yasamak olarak algilayabilirler.
Bundan

dolayi cocuklar

donebilecegi

beklentisi

karakteristiklerinden

olumu
ycgun

gecici olarak

olarak

biri de meraktir.

gorulebilir.

dusunebilir

ve olen kisinin

Bu yastaki

cocuklann

geri

belirgin

Olenin nereye gittigini, nasil yasadigmi,

ne

yaptiguu surekli olarak merak edebilirlerler, cenaze ve mezar hakkmda bir suru soru
sorabilirler. Mezann
arkadaslanndan

icinde tum gun ve gece yatmamn

ayn kalmanm

cok sikici olabilecegini;

sikici ve aci verici olabilecegini dusunebilirler. Bundan

dolayi da olumun aslmda eglenceli bir sey olmadigim hissedebilirler (Carey, 1985).

2.1.1.2 ilkogretim ddneminde olum algrsi
Bu donern 6-14 yas arahgmi kapsayabilmektedir.

Bu yaslarda cocuklar olumun

bir son olup olmadigmi bilmek isteyebilirler ve olumun bir son olmamasi yonunde bir
beklenti gelistirebilirler
arasmda cocuklann

(Nagy, 1965). Ilkogretim birinci kademede yani 6-11 yaslan

olumu kisisellestirdiklerinden

soz edilebilir. Bu donemde olum,

insan seklinde dusunulebilir.
Nagy (1965) bu donem cocuklanrun onemli bir kismmm olumu iskelet adam ya
da kendi kafalarmda yarattiklan olu adam imaji ile betimlemediklerini

ifade etmektedir.

Okuloncesi donemdeki algilamarun aksine bu yaslarda olumun gercek oldugu kabul
edilir; ancak bu gercek, cocugun beklentilerine ters dusebilir. Olum istenmeyen bir sey
olarak kabul edilebilir ve cocuk buyudukce bu sonuc daha da kesinlesebilir. Dokuz
yasina dogru cocukta, olu insanm artik olmayan bir insan oldugu dusuncesi tam olarak
gelismeye baslayabilir. Ancak yine de olumun bir dis etken nedeniyle belirdigi turunden
bir anlayis surebilmektedir (Carey, 1985). Bu donemde cocukta nedensellik tam olarak
anlasilmadrgi gibi olumun herkes icin gecerli bir sey oldugunu da kabul etmeyebilir.
Olumlerin sadece onun gelip yakaladigi kisiler oldugu dusunulebilir. Eger yeterince

9

sansh, zeki ve yakisikhysamz
dogru

cocuk,

olumu

baslayabilmektedir.

olmezsiniz.

onune

llkogretimin

gecilmez

birinci kademinin

biyolojik

surec

sonlanna

olarak

kavramaya

Bu tur bir olum dusuncesi yaygm olarak 10-11 yaslanna dogru

ortaya cikabilir. Cocukluk yaslanndan

ergenlige dogru ilerledikce cocugun yasadigi

korkularda degismeler meydana gelebilir (Carey, 1985).

2.1.1.3 Ortaogretim doneminde oliim algrsi
Ortaogretim
ergenligin

yogun

donemi

14-18 yaslan

olarak

yasandigr

arasmi

yillara

kapsayabilmektedir.

denk

Bu donem

gelebilmektedir.

Ergenlerin

yasamlannda olum onemli bir yer tutabilmektedir. Ergenlerin olumle ilgili tutumlannda
dikkat cekilecek en onemli nokta, ergen icin olum, anlamsiz ve ustune dusunulmemesi
gereken bir durum sayilabilir. Dolayisiyla ergen, icten ice olumlu olma ve zamanm
ilerlemesi

gibi dusuncelerin

(Koestenbaum,

esliginde

olumu yogun olarak

gunderninde

tutabilir

1998). Ergenlik doneminde olumu dusunmek 90k sik gerceklesebilir.

Olume duyulan ilgi, olume meydan okuma ile birlikte ortaya cikabilir (Karaca, 2000).
Yalom (2000)'a gore olume meydan okumak bir bakima altta yatan olum
dusuncesinden

kaynaklanabilmektedir.

Gorunurde

ergen, olume kayitsiz

kalsa da

aslmda onun icin olum, yasaminin onemli bir parcasmi olusturabilmektedir.
yapilan arastirmalar
edebilmektedir.

gostermektedir

Ancak,

ki ergen, olum kaygrsim dolayh olarak ifade

Bu acidan ergen icin korkunc gorulen sey, olmek degil ihtiyarlamak

olabilir. (Karaca, 2000). Ergen, gelisimi acismdan olumu bir tehdit olarak algilayabilir.
Bundan dolayi ergen icin olum, saghkh bedeni yitirme; gelecege iliskin tasanmlan
tamamlama,

yasarrn anlamh kilma ve kendini gerceklestirme

olumsuzlastiran

yonundeki tasanmlan

ve bu yonlu kaygilan banndiran bir olgu olarak gorulebilir (Gectan,

2001). Ergenlerde

olum dusuncesi,

toplumsal

destek, zihinsel

olgunluk,

bireysel

deneyimler gibi degiskenlerden onemli olcude etkilenebilirler. (Cileli, 2004).
Ergenlik
oldukca

dolayh

doneminin
olarak

karakteristik

ifade edilebilir.

ozelliklerinden

dolayi,

Bu ifade etme bicimi,

olum

dusuncesi,

ergenlerde

olum

dusuncesinin yogun olmadigi yonundeki algiyi destekleyebilir. Ancak ergen, olumden
onemli olcude kaygi duyabilir ve bundan korunmaya

cahsmak icin ozel bir caba

gosterebilir. Bundan dolayi da ergen psikolojisi uzerinde olumun, onernli bir etkisi
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oldugu soylenebilir (Koestenbaum, 1998). Tum bunlara karsm, kisiye ozgu olusan olum
sistemi,

bilissel,

duyussal

bicimlendirebilmektedir.

ve

davramssal

ogeleriyle

olum

algisiru

Boylece her bireyde olumun gorunumu ve yarattigi etki de

farkhlasabilmektedir.

2.1.2 Ebeveyn Oliimii Ve Cocuktaki Etkileri
Her birey olum karsisinda duygusal, fiziksel, davramssal ve bilissel tepkiler
gosterebilmektedir.

Bu tepkilere

normal

yas tepkileri

adi verilebilir.

Ebeveynini

kaybeden cocuklarda da bu normal yas tepkileri gorulebilmektedir.ff'reeman,

2005).

Duygusal yas tepkileri sok, ofke, sucluluk, kaygi bicimlerinde gorulebilirken, Fiziksel
yas tepkileri, fiziksel hassasiyet, fiziksel acilar biciminde ortaya cikabilmektedir, Kann
agnsi, nefes darligi, kaslarda yorgunluk, enerjisizlik, agiz kurulugu, uykusuzluk, yemek
yemenin azalmasi ya da yememe, depresyonun fiziksel belirtileri, genellestirilmis kaygi,
eglence veren deneyimlerin yok olmasi, zaman icinde somatik belirtiler kisinin acismm
cozumlenmedigi tek gostergesi haline gelebilir. Bilissel yas tepkileri, surekli olarak olen
kisiyle gecirdigi seyleri dusunmeye baslamasiyla ortaya cikabilir ve bu zamanla obsesif
bir dusunceye donusebilir (Nadeau, 1998; Dyregrov,2000).
Bireyin olen kisiyle zamanla vedalasmasi gerekmektedir. Ancak, bu olmadigi
icin kisi zihinsel olarak olen kisiye takih kalabilir. Bu durum icsel dusunceler seklinde
de gorulebilir. Bunlar sucluluk duygusu ve cozumlenmemis durumlarla alakah olabilir.
Aynca gorsel ve sesli halusinasyonlar

da bireyin kayiplar karsinda yasadrgi tepkiler

olarak bilissel alam kapsar. Bunlar kayiplardan soma bir kac hafta ya da bir ay icinde
gorulebilir. Diger bilissel durumlar, kayba inanmama, kafa kansikhgi,

pasif intihar

dusunceleri seklinde olabilir. (Nadeau, 1998; Dyregrov,2000).
Davramssal

tepkiler, olen kisinin sik sik ruyada gorulmesi

cikabilir. Bu kaygiya ve rahatlamaya

neden olabilir. Kimileri acr veren duygulan

canlandiran mekanlardan ve nesnelerden uzak durmayi secebilir.
mezarhklan

seklinde ortaya

Bazilan da her gun

ziyaret etme ihtiyaci hissetmekte ve olen kisinin fotografim surekli olarak

yanmda tasiyabilir. Olen kisinin yuzunu unutma korkusuyla olen kisinin esyalanna ve
onlardan uzak durmamaya ozen gosterilebilir. Ancak bazi durumlarda ise bosverme,
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sosyal geri cekilme, aglama ve huzursuzluk

gibi davramslar

da gorulebilmektedir

(Nadeau, 1998; Dyregrov,2000).
Yukanda

betimlenen

turn yas tepkileri bireyin cinsiyeti, yasi, olen kisiyle

kurulan iliskisine gore yogun olarak gorulebilir.
Ebeveynin olumu sadece sevgi veren ve gundelik gereksinimleri
birinin kaybma degil, yasam dengesinin bozulmasma

ve gundelik yasamin alt ust

olmasma da yol acabilir. (Dyregrov, 2000). Cocuklann
donmeyecegini

karsilayan

cogu, olen ebeveynin geri

kabul etmede zorlanabilir, ve olenle aralannda bir kopru kurabilmek

icin onun geri gelebilecegi konusunda hayaller kurabilir. Olup biteni kendi dunyalannda
ve oyunlannda yeniden canlandiracak hicbir sey olmarrus gibi her seyi iyi bir sekilde
sonlandirabilirler.Yeniden
araya gelebilmek
gosterdikleri

birlesme hayalleri yaygindir, aynca anne-babayla tekrar bir

icin olmek istediklerini

ofke

ve

kizgmhk

de belirtebilirler.

araciligryla

da

Cocuklan

ana-babalanm

cevrelerine

yeniden

yasama

dondurmeye cahsabilirler (Deits, 2004; Freeman, 2005).
Ebeveyninden

birini kaybeden

cocuk yasammm

ileri yillannda

psikolojik

sorunlar gelistirmeye yatkm olabilir. Ozellikle depresyon ve intihar dusuncelerinde artis
olabilir. Bu risk

olumun ani olmasi ve cocugun olen ebeveynin yerine koyabilecegi

yakm birinin olmamasi durumunda daha da yogun olarak yasanabilir (Dyregrov, 2000).
Ebeveynin olumunu izleyen yillarda cocuklann psikolojik sorun gelistirme riski
yuksek olmakla birlikte gorulen rahatsizhklar yillar icinde azalma gosterebilir, Ancak
cocuklar olen kisileri, yetiskinlere gore daha sik ve daha uzun sure dustlnebilirler. Bu
durumda

olen

gereksinimlerini
anlasilmaktadir.

ebeveynin
dogru

olumunden

bicimde

soma

sag

karsilayabilmesi

kalan
icin

ebeveyne,

yardim

cocuklann

etmenin

onemi

Olen kisiyi yuceltme egilimi, bazi cocuklar acisindan o kisiye acikca

kizginhk gostermelerini

engelledigi icin ozel bir sorun teskil edebilir. Olen kisinin

sadece olumlu yonleri hakkmda konusmak cocugun terk edilmislik duygusu nedeniyle
kizgmhk ifade etmesini onleyebilir. Ve cocuk bu ofkeyi cevresine yoneltebilir. Bu tur
tepkiler geride kalan ebeveyninin

veya her ikisi de olmusse onlarm yerine gecen

kisilerin cocukla yeni bir iliski kurmasim guclestirebilir.
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Bu tur sorunlar, cocuklar

ailedeki ahskanhklann,

tutumlann ve kurallann onceden oldugu gibi devam etmesini

talep ettikleri zamanda ortaya cikabilmektedir, (Dyregrov, 2000).
Bir ebeveynin
olmadiklan

halde

olumunden

yaslanna

sonra bazi buyuk

uygun

olmayan

cocuklar

sorumluluklar

ve ergenler
ustlenmek

hazir

zorunda

kalabilirler. Bircok ergen kucuk kardesleri icin anne ya da babanm yerini tutabilir.
Dolayisiyla bu durum ustlendigi rolun baskm hale gelmemesi kosuluyla buyumeyi ve
olgunlasrnayi tesvik edebilir. Anne veya babanm tek tarafli olarak yerine gecme veya
destekleyici

rol

ustlenme,

cocugun kendi yasi nedeniyle

cocuklugunun onemli parcalanm kaybetmesiyle
sag kalan ebeveyniyle karsihkh dayamsmasi,

yetersiz kalmasiyla

sonuclanabilir.
olgunlasmasi

ve

Ote yandan, cocugun

ile bagimsizlasmasmi

ve

yetiskin rolune dogru adim atmasim kolaylastirabilir (Warren, 2004).
Anne ve babasmdan birisini kaybeden bazi cocuklar, kaybettigi baba ve/veya
anne

gibi

davranmayi;

deneyebilirler. Cocuk

ebeveynlere

kafasmdaki

imaja

sahip

olmayi

"babam nasil birisiydi" diye sorar ve aynen onun gibi olmaya

calisabilir. Onun davramslanm
kaybettigi

iliskin

taklit edebilir. Hatta bazilan o kadar cok etkilenir ki,

babasi ya da annesi gibi yurumeye,

onun gibi konusmaya,

onun gibi

giyinmeye ve onun yanda birakrms oldugu isleri ve projeleri bitirmeye cahsabilir.
Babasim kaybeden oglan cocugu, babasmm yerini almaya cahsarak, kendisini ailenin
reisi gibi gormeye

baslayabilir,

davranmaya cahsabilir.

annesini

kaybeden

Ya da bazi durumlarda,

kiz cocugu

da annesi

gibi

anne ve babasnu kaybeden cocuk,

kaybettigi anne ya da babasmi unutmaya ve onlann yerine bir baskasmi model almaya,
onlann yerine onu sevmeye ve ona ilgi duymaya calisabilir (Walsh, 1980; Dyregrov,
2000).
Son zamanlarda
rahatsizhklann,

yapilan arastirmalar,

ergenlik donemindeki

bazi psikolojik

ozellikle de intihar olaylarmm ilk cocukluk yillanndaki

ortaya ciktigim ortaya koymaktadir

aynhklardan

(Noppe ve Noppe, 1997). Dolayisiyla

anne ve

babamn kaybmm cocuklar uzerine olan olumsuz etkileri, sadece belli bir zamanla simrh
olmayip, bazi durumlarda yasarm boyunca devam edebilmektedir. Suclu kisiler uzerine
yapilan bir arastirmada, tek anne ve babaya sahip olan cocuklann ileride hem anne hem
de babasi olan cocuklara oranla cok daha fazla sue islemis olduklan belirlenmistir
(Papalia veWendkos, 1987).
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Ebeveyn olumunden sonra bireye saglanacak sosyal destek buyuk oranda bu tur
sikmtilann gorulme sikhgim azaltabilir ancak cocugun ebeveyn kaybmdan etkilenme
derecesi

yasina bagh olarak da degiskenlik

kaybedenlerin

gosterebilir.

ileriki yillarda kaybetmeyenlere

Erken yasta ebeveynini

oranla daha fazla depresyona

girme

egiliminde olabilirler. Ebeveyni kaybetme yasi kuculdukce ilerde depresyona girme
oram da artabilmektedir

(Dyregrov,

ebeveynin kaybedilmesiyle

dolayi

cocukluk

doneminde

ileriki yillarda depresyonun gelisirninde, suca yonelmede

onemli bir faktor olabilmektedir
ebeveyn olumunun

2000). Bundan

(Kaustenbaum

ardmdan cocugun,

ve Aisenberg,

1976). Dolayisiyla

sevgi, ilgi, ihtiyaclanrun

karsilanmasi

suca

yonelmesini engelleyebilir.
Arastirmacilar

olum olaymm, cocuklan sadece ruhsal acidan degil, akademik

basan acismdan da onernli derecede etkileyebilecegini
kaybeden

ogreuciler

uzerine

yapilan

belirtmektedirler.

bir arastirmalarda,

Y akmlanm

bu cocuklardan

tumune

yakinmm okul basansmda ani bir dususun yasandigi, derse katihmlanrun azalmasi, geri
cekilme, oyunlara katilmama,

sosyal yasamamla

oldukca sik goruldugu gozlemlenmistir.

daha az ilgilenme davramslanrun

Her ne kadar cocuk icin annenin olumu daha

yikici gibi gelse de, akademik basan acismdan babalann cocuklar uzerinde daha etkili
oldugu gorulmustur.
Bazi arastirma bulgulanna gore, bes yasmdan once babasim kaybeden erkek
cocuklanrun matematik basanlannda

dususler gczlemlenirken;

benzer basansizhk

kiz

cocuklannda dokuz yasmda ortaya cikrmstrr (Papalia ve Wendkos, 1987).

2.1.3 Ebeveynini Kaybeden Cocuk Ve Ergenlere Yaprlmasi Gereken Y ardimlar
Ebeveynini kaybeden cocuklann yasamasi olasi sikintilann varligi, bu cocuklara
yapilacak

yardmun

onemini

gostermesi

bakirmndan

dikkat cekici olabilmektedir..

Yardim sttreci, olum olaymm yasanmasindan once ve sonra olmak uzere iki boyutta ele
almabilir.

Olumden

yardimci

olabilmekte,

once yapilacaklar,
olum sonrasmda

yarattigi yeni durumu kabullenmeye

cocugun

olum algismi normallestirmesine

ise yapilacak

yardimlar,

donuk olarak yapilacaklan

(Owen, 2007).
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yasanan

olumun

kapsayabilmektedir

Okuldaki psikolojik damsmanlar, cocugun olum sonrasmda gorulebilecek yas ile
etkili olarak basa cikabilmelerinde onemli yardimlar saglamak durumundadirlar. Y as ve
kayiplarla basa cikrnamn anahtan, kayiplan reddetme degil, bunu turn gercekligiyle
kabul edebilmektir.

Bundan dolayi da psikolojik darusmanlann

cocugun ebeveyninin

artik olmadigim anlamalarma yardimci olmalan; olen kisinin olmadigi bu yeni duruma
uyumunu saglamaya

donuk cahsmalan yi.irlitebilmeli ve cocugun yasadigi olumsuz ve

aci duygulanyla da cahsabilmelidirler.
kaybettikleri ebeveynlerinden
cevreye

Bundan dolayi ebeveynini kaybeden ogrencilerin

ozgurlesmelerini

yeniden uyum gostermelerine

iliskiler

kurmalanm

bicimlendirebilmektedir

saglayabilmek,

ebeveynleri olmaksizin

yardimci olabilmek ve bu ogrencilerin yeni

destekleyebilmek

yapilacak

cahsmalann

akismi

(Owen, 2007).

2.1.3.1 Ebeveyn Kaybmdan Once Yapilmasi Gerekenler
Cocugun
bicimlendirebilir.

olumu

algilayisi,

olumden

nasil

etkilenecegini

Bu acidan cocugun olum hakkmda

onemli

dogru bilgilenmesi,

olcude
olumun

yasamm onemli ve onune gecilemez bir gercegi oldugunu anlamasi oldukca onemli
olabilmektedir

(Morgan,

1995). Olum

hakkmda

dogru

bilgilendirmek,

cocuklar

yaslanna bagli olarak olumun ne oldugu, insanlann neden oldugu ve insanlann olum
sonrasmda

yasadiklan

olumle ilgili sorulanna,

hakkmda

bilgi sahibi olmak isteyebilmektedirler.

Cocugun

cocugun gelisim donemleri dikkate almarak durustce cevap

verilmesi gerekmektedir (Eubanks, 2006). Bu amacla dogada meydana gelen diger olum
olaylan onemli bir rol listlenebilir.

Dogadaki

diger canhlann (agac, kedi, kopek,

kelebek vb.) olumunden hareketle cocugun yasina uygun olarak olum hakkmda dogru
bilgiler edinmesi saglanabilir (Turner, 1998).
Dogru yasantilar

gecirmelerini

saglama, gunumuz

dunyasmda

olumun yeri

bashgi altmda ele almdrgi uzere, gunumuzde olum dislanan, inkar edilen, saklanan bir
olgu olarak
anlamakta

yasanabilmekte,
zorlanabilmektedir.

bundan dolayi da birey olumun butunlugunu tam olarak
Diger taraftan

cocuklan

bir seyden uzak tutmaya

calismak, onlan daha fazla o konuda merakh olmaya itebilir. Bu yi.izden cocuklan
cenaze evlerini ziyaretten

ahkoymak

ya da sevilen bir kisinin olumunden

onlan

haberdar etmemeye calismak, gercekte var olmayan bir olum korkusu da yaratabilir.
Bunun icin cocugun gelisim ozellikleri dikkate almarak cocugun cenaze torenlerine
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katihmma izin verilmeli; hastaneleri ve mezarhklan ziyaret etmeleri saglanabilmelidir.
Tum bunlar, cocugun olum algismin normallesmesini saglayabilir (Owen, 2007).

2.1.3.2 Ebeveyn Kaybmdan Sonra Yaprlmasi Gerekenler
Cocuklann

aciyi ifade etmelerine imkan tammak, ebeveyn kaybi sonrasi her

cocukta davramssal, bilissel, fiziksel ve duygusal tepkiler ortaya cikabilir, Bu tepkilere
normal

yas tepkileri

adr verilir.

Ancak,

normal

yas tepkilerinin

yasanmamasi,

bastinlmasi durumlannda daha patolojik tepkilerin ortaya cikmasi beklenebilir. Bundan
dolayi, olum somasmda

cocugun acisim yasamasina

ve bunu ifade etmesine izin

verilmesi gerekebilmektedir (Deist,). Aynca cocugun yas tepkilerinin ortaya cikmamasi
durumunda

ise, cocugun yeniden yaslandmlmasi

ve tepkileri yasamasi icin uygun

ortamlar saglanabilir.
Cocugun olum si.irecine tarukhk etmesinin saglanmasi yas tepkilerinin saghkli
olarak yasanmasi ve acmm ti.iketilmesini saglayabilir. Bu amacla, cocugun ebeveyninin
cenaze torenine katihrru saglanabilir.

Boylece cocugun acismi yasamasinada

imkan

tarunmis olunabilir. Diger bazi cocuklar da uzuntulerini ve kederlerini dogrudan sozel
olarak ifade etmek yerine, onu dis durumlara aksettirmeye

cahsir. Bu ise suphesiz

cocugun daha da saldirgan olmasma neden olabilir (Walsh,

1980). Arna sonucta

cocugun olen kisiye karsi tepkisi ne olursa olsun, o tepkilerini bosaltmaya

imkan

verilebilmelidir.
Kayip sonrasi duruma ahsmalanm saglamak, ebeveynin olumuyle cocuk nesne
ve rol kaybi olmak i.izere iki turlu kayip yasayabilir (Freeman, 2005). Nesne kaybi
cocugun ebeveynini kaybetmesi, Rol kaybi ise, ebeveyninin

olumuyle ortaya cikan,

babasiz ve/veya annesiz cocuk olma rol degisimi olarak tammlanabilir. Cocuk i.izerinde
bazen rol kaybi, nesne kaybmdan 90k daha etkili olabilmektedir. Bu acidan, cocugun
ebeveynini olmadan yasayacagi yeni rol durumlanna uyumunu saglamak yapilmasi
gereken yardimlar arasmda sayilabilir, Bazi

durumlarda cocuk, olen ebeveynle ilgili

olarak bazi yasantilanm gozden gecirmek isteyebilir. lste bu noktada cocuk, dinlenmeye
ve kendini ifade etmeye ihtiyac duyabilir. Cocugun kendini ifade etmesi icin okulda
uygun ortam saglanabilmeli
gerekebilmektedir.

Cocuk,

ve ogretmenleri
evdeki

islevlerde
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tarafmdan
beklenen

bunun icin tesvik edilmesi
degisikliklere

uyumu

icin

hazirlanabilmelidir

(Owen,

2007). Ebeveynini

kaybeden

cocugun

bu acili sureci

yasamasina imkan verilmesi ve kendini ifade etmesine olanak saglanmasi cocugun olum
sonrasma uyum saglamasi acismdan oldukca onemli olabilmektedir (Owen, 2007).
2.2 Travma
Travma, canh uzerinde beden ve ruh acisindan onemli ve etkili yaralanma
belirtileri birakabilen yasanti, bir doku ya da organm yapismi ya da bicimini bozabilen
ve distan mekanik

bir etki sonucu

olusabilen

yerel yara olarak tammlanabilir.

Psikolojide daha cok; bireyin gerektigi gibi bir tepki gosteremedigi, uzerinde durdugu
halde cozume kavusturamadigi,

dolayisiyla bilincin disina ittigi yasanti olarak kabul

edilebilir. Bilinc dismdan bireyin ruhsal yapisi uzerindeki etkisini surekli hissettirebilir,
birey sanki hep soz konusu yasantiyla yuz yuze geliyormus gibi bir duygunun icinde
bulunabilir. Travma seyrek olarak, ornegin savas nevrozunda (gerceklikle iliskinin bir
miktar carpitmaya ugramasi sonucu henuz kaybolmayan ruhsal rahatsizhklann

ortak

adi) oldugu gibi tamamen dis nedenlerle baglantih olabilmektedir. Daha cok icgudusel
gerilimler, hos olmayan cinsel yasantilar travmaya neden olabilmektedir

(Peter A.

Levine, 2008).
Ruhsal travma kapsamma fiziksel ve duygusal tacizler ( dovulme, gasp olaylan,
cocukluk cagmdan beri suregelen sevgisiz ortam, saghk, egitim, bannma ve beslenme
gereksinmelerinin
firtma,

karsilanamamasi

gibi),

yangmlar,

trafik

gibi), cinsel tacizler, dogal afetler (deprem, sel,
kazalan,

savaslar,

catismalardan

etkilenmek

girebilmektedir. Ruhsal bir travmayi izleyerek bazi kisilerde once stres bozuklugu, bazi
kisilerde de bunun sonrasmda travma sonrasi stres bozuklugu ya da diger adi ile post
travmatik stres bozuklugu denilen bir durum gelisebilmektedir (Peter A. Levine, 2008).
2.2.1 Travmatik Matern Ve Davramslar
Travmatik
olabilmektedir.

matem

sonrasi

kiside

olusan

travmatik

davraruslar

cesitli

Bilinen davramslar arasmda; korkrnak, depresyon, ofke ve kotumser

olma durumlansayilabilir.

Ornegin, bir kazaya tamk olan veya kaza geciren bir sahis

olaydan soma onun etkisinde kalarak kendisi araba kullanmak

istemeyebilir

veya

kullansa da cok yavas surebilir, Bu travmadan dolayi olusan bir korku olabilmekte ve
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her an kendinin de kaza yapabilecegi endisesi bilicaltina yerlesebilmektedir.
aile

ferdlerinden

birisini

kaydettigi

zaman

depresyon

ve

korkuyu

Cocuklar
bir

arada

yasayabilirler, hie konusmak istemeyebilir ve akillanna her zaman sevdikleri baska bir
insam daha kaybetme dusuncesi yerlesebilir. Bu dusunce onlan son derece endiseli ve
mutuz yapabilir. Boyle durumlarda toplumdan kopma ve sosyalligini kaybetme tehlike
ve riskleri sozkonusu olabilmektedir

(Judith A. Cohen, Anthony P. Mannarino and

Esther Deblinger, 2006).
Ofkeli olma durumu ise; cocuklann travmatik olaym adil birsey olmadrgmi ve
kendilerinin bunu hakedecek hicbirsey yapmadiklanm bilmeleriyle olusabilir ve bu olay
karsismda

ofkeli

ve saldirgan

olabilirler.

Bu durumdaki

cocuklar

'ben

babami

kaybedecek ne yaptim, neden bu bize oldu, acaba annem neden oldu?' Gibi sorular
sorabilirler ve sucsuz olduklan halde bu olayi neden yasamaya mecbur kaldiklanni
sorgulayabilirler (Judith A. Cohen,Anthony P. Mannarino and Esther Deblinger, 2006).
Diger bir travmatik matem davrarusi da kotumser olup umudunu kaybetmek
seklinde gorulebilir. Ailesinden birini kaybeden cocuk yasadigi caresizlik, endise ve
korku ile diger aile ferdlerinin
dustmebilir
herzaman

de olup onu savunmasiz

ve olaylar karsismda
bir

olumsuz

fikir

hep kotumser

olabilir.

Dusunce

ve yalmz birakacagim

olabilir. Bundan
yapilanrun

dolayi aklmdan

bozulmasi

yuzunden

akillannda hep yasadiklan kotu olayi irdeleyen dusunceler ve sorular olusabilir. Bunlar
akillannda

oldukca mantikh

sergileyebilirler.

Mantikh

dusunemeyebilirler

bir cevap bulamazlarsa

ve her zaman isyankar bir tutum
ve soylenenler

onlara ikna edici

gelmezse cocuklar mantik d1$1 inamslar uretmeye ve onlan savunmaya baslayabilirler.
Bu tip davranislar matemli olan diger sahislan ornek almalan ve onlan model gibi
gorup ayni davramslan sergilemeleri seklinde ortaya cikabilir. Siddet ve saldirgan olan
kiz kardesini ornek olan kiz ablasi gibi agresif davranabilir ve bu onu cevresiyle
olumsuz iletisim kurrnaya yoneltebilir (Judith A. Cohen,Anthony

P. Mannarino and

Esther Deblinger, 2006).
2.2.2 Cocuk Ve Ergenlerde Travma Sonrasi Stres Bozuklugu
Travma sonrasi stres bozuklugu (TSSB) kisinin yasamuu ve fizik butunlugunu
tehdit eden bir travmayi yasamasi ya da buna tamk olmasi sonucunda gelisebilen
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bilissel, duygusal, davramssal ve sosyal bozukluklan iceren psikiyatrik belirtiler olarak
tammlanabilir.

DSM-IV'e gore TSSB tamsmm konulabilmesi

icin yeniden yasanan

belirtilerden en az bir olcutun, kacmma ve genel tepki duzeyinde azalma belirtilerinden
en az ti<; olcutun, asm uyanlmishk
gerekebilmektedir.

belirtilerinden

en az iki olcutun karsilanmasi

Bu klinik durum bir aydan uzun surmeli ve islevsellikte bozulmaya

neden olmahdir.

Belirtiler

3 aydan kisa surerse akut, uzun surerse kronik, stres

etkeninden en az 6 ay sonra baslamissa gecikmis olarak tammlanabilir.
Cocuklarda

TSSB

tamsim

koymada

DSM-IV

(DSM-IV)

tam

olcutleri

kullamlmakta ise de cocukluk cagma uygun tam olcutleri hala tartismahdir. Cocuklann
smirh bilissel ve sozel anlatim yeteneklerinin

olmasi dusunce ve duygulanm

ifade

etmelerine engel olabilir. Bir cok yazar TSSB tamsi icin gelisimsel doneme ozgt; tam
olcutlerinin gelistirilmesi gerektigini ileri surmektedir (Cohen JA, BemettW ve Dunne
JE, 1998).
Scheeringa ve arkadaslan (Scheeringa MS, Zeanah CH, Drell MJ ve Larrieu JA,
1995) bebekler
surmuslerdir.

ve kucuk cocuklar

icin DSM-IV'

e altematif

tam olcutleri

Travmaya maruz kalma her zaman klinik olarak islevsellikte

ileri

belirgin

bozulmaya neden olmayabilir (Sack WH, Clarke G, Him C, 1993). Belirtiler zamanla
azahp cogalabilir, aym sekilde surebilir ya da degisebilir (Sack WH, Clarke G, Him C,
1993). Travma ve cocugun travmaya yamti normal beyin gelisimini bozabilir, cocugun
uyumunu,

bilissel

islevini,

dikkatini,

sosyal becerilerini,

kisilik

tarziru,

kendilik

kavrarmm ve durtu kontrolunu etkileyebilir. Travmamn beyin gelisimi uzerine olan
olumsuz etkileri katekolaminerjik

norotransmitterlerin

ve steroid hormonlann

artisma

bagh olabilmektedir (Nader K, Pynoos RS, Fairbanks LA ve Frederick C, 1990). Kucuk
cocuklarda

TSSB tamsmi

koymak guc olsa da, cesitli cahsmalarda

okul oncesi

cocuklann da travmadan etkilendikleri gosterilmistir (Scheeringa MS, Zeanah CH, Drell
MJ ve Larrieu JA, 1995).
Cocuklarda TSSB tam olcutlerinin hepsi karsilanmasa da, belirtilerden sadece
bir kisrm gorululebilir ve islevsellikte bozulmaya neden olabilir. Bazen TSSB tam
olcutlerinin zamanla karsilandigi gozlemektedir, Bu nedenle TSSB icin belirlenen ti<;
gruptaki belirtilerin

hepsini arastirmak

onemli olmaktadir.

Bu sekildeki arastirma,

ozellikle cocuklarda TSSB'nun kronik gidisini izlemek ve TSSB'nun cocugun gelisimini
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bozma olasihgi nedeni ile onemli olabilmektedir. Tam olcutlerinin hepsi karsilanmasa
da islevsellikte
BemettW

bozulma

oldugu

durumlarda

tedavi

dusunulmelidir

(Cohen

JA,

ve Dunne JE, 1998). Genel olarak cocuk ne kadar olgun ise o kadar

yetiskinlerin TSSB belirtilerine benzer bir tablonun oldugu gozlenebilir. Bebeklerin,
yeni yuruyen cocuklann
yetileri olmadigmdan

ve okul oncesi cocuklann yeterli bilissel ve sozel anlatim

bu cocuklarda tipik DSM-IV tam olcutlerinden

cok anksiyete

belirtileri (aynlma korkulan, yabanci anksiyetesi, hayvan yada canavarlardan korkma
gibi), gercek travma ile belirgin bir iliskisi olan ya da olmayan durumlardan kacmma
belirtileri veya bazi kelimeler ya da sembollerle ugrasip durma ve uyku bozukluklan
gorulebilmektedir.

Cocuklar yeniden yasama belirtilerini

uzun sure gosterebilirler.

Ergenler TSSB icin DSM-IV tam olcutlerini tam olarak karsilayabilir (Terr LC, 1991).
Anne ve babalar

cocuklanndaki

belirtilerin

hepsini

aktarmayabilir

ya da

belirtilerin siddetini hafif olarak gosterebilirler. Belirtiler ogretmenlerin de dikkatinden
kacabilir.

Bu

nedenlerden

konulabilmektedir.
etkilenmemis

dolayi

TSSB

tamsi

Kacmma ve duygusal hissizlik

gibi gorulebilir

ya da travmatik

cocuklarda

onemli

oranda

az

cok yogunsa, cocuk travmadan
olayi yeniden

yasama

belirtileri

maskelenebilir (Scheeringa MS, Zeanah CH, Drell MJ ve Larrieu JA, 1995). Yeniden
yasama

belirtileri

icerebilmektedir,

travmatik

olayla

Kucuk cocuklarda

ilgili

travmatik

tekrar

edici

israrci

hatirlamalan

temayi isleyen tekrar edici oyunlar

oynama, travma ile ilgili ya da icerigi tammlanamayan kabuslar gorme, travmayi tekrar
yasiyormus gibi hissetme ya da davranma, travmatik olayla ilgili rol oynama, travmaya
benzeyen ya da travmayi sembolize eden ip uclan ile karsilasrna durumunda yogun
sikinti duyma ve boyle durumlarda fizyolojik belirtilerin ortaya cikrnasi gozlenebilir
(Cohen JA, BemettW ve Dunne JE, 1998). Cocuklarda

yeniden yasama belirtileri

ozellikle gunduz dusleri ve fantezileri seklinde gorulebilir. Yatmaya direnc gosterme,
gece terorleri ve kabuslar sik olarak gorulebilir. Cocuklarda travmatik olaym anlatilmasi
sozel anlatim ve flashback' lerden ( olaym bir anda gozonune gelmesi) cok travmatik
olaym oynanmasi seklinde olabilmektedir. Ancak akut travmalarda yetiskinlerde oldugu
gibi gorsel flashback'ler ( olaym bir anda goz onune gelmesi) gorulebilir.
Travmatik oyunun, travmayi konu aldigi, anksiyeteyi iyilestirmedigi, kompulsif
(yineleyici davranislar) bir sekilde tekrar edildigi, yaraticihktan
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ve duslemden uzak

oldugu

bildirilmektedir.

Cocuklarda

canlandirma (reenactment)

travma

ile ilgili gorulen

diger bir oyun,

oyunudur. Canlandirma tarzmdaki oyunlarda yine travma

temasi islenmekte ancak bu oyunun tekrar tekrar oynanmasi daha az olabilmektedir ve
cocugun travma oncesindeki oyunlarma daha 90k benzeyebilmektedir.
Scheeringa

ve arkadaslan

cocuklarda

yeniden

yasama

olcutleri
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belirtilerden bir tanesinin olmasim yeterli gorebilmektedir:
'Travmatik oyun, canlandirma (reenactment) oyunu,
Oyunun dismda travmanm tekrar tekrar hatirlanmasi,
Gece teroru, flashback ya da dissosiasyonlar,
Olayi hatirlatici uyaranlarla belirgin bir sikinti yasama.'
Kacmma davramslanna

duyarsizhk da eslik edebilir. Bu durum travmadan sonra

baslayabilir ve travma ile ilgili olan konusmalardan,

duygulardan, dusuncelerden

ve

travmayi hatrrlaticilardan kacmma icin caba sarf etme, travmayi hatirlamama, ilgide ya
da normal etkinliklere katilmada azalma, insanlardan uzaklasma, duygulan yasamada
simrhhk ve gelecek ile ilgili umutsuzluk hisleri seklinde gortilebilir. Cocuklarda oyun
oynamaya ilginin yitirilebilmesi

ile birlikte, daha 90k travmatik oyunun oynanmasi,

travmatik olaym resimlerinin yapilmasi ve sosyal ice cekilme gozlenebilir, ilkokul cagr
cocuklannda

travma ile ilgili amnezi (kismi veya tam hafiza kaybi) ya da akut

TSSB'nda kacmma ve duyarsizhk belirtileri gorlilmeyebilir.
Travmatik olay sirasmda zaman algisinda degisiklikler,

ozellikle ergenlik oncesi

cocuklarda uyku bozukluklan sik olarak gori.ilebilir. Bu cocuklarda yi.iksek oranda
"onbili olusumu" ( omen formation) gori.ilebilmektedir. Onbili olusumu cocugun travma
oncesinde travmanm olacagina dair bazi isaretlerin olduguna ve eger yeterince uyamk
olursa gelecekte olabilecek afetleri tahmin edebilecegine inanmasi olarak tammlabilir
(Scheeringa MS, Zeanah CH, Drell MJ ve Larrieu JA, 1995).
Scheeringa ve arkadaslanna
JA, 1995) gore k-U9-Uk cocuklann
bolumundeki

olcutlerden

(Scheeringa MS, Zeanah CH, Drell MJ ve Larrieu
TSSB tamsi icin yamt vermede

de bir olcut gerekebilmektedir:

duyarsizlasma

Oyun oynamada simrhhk

(cocuk travma sonrasi oyunu ya da canlandirma tarzmdaki oyunlan oynayabilir), sosyal
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19e cekilme,
travmadan

duygulann

kisrth yasanmasi,

soma baslamah

uyanlmada

ve uyku gucluklerini,

artma tarzmdaki

irritabiliteyi,

belirtiler

ofke patlamalanm,

konsantrasyon guclugunu, tetikte olmayi ve irkilme yamtmda artmayi icerebilmelidir.
Olasihkla tekrar edici travmaya maruz kalan kotuye kullamm oykusu olan cocuklarda;
kacmma,

tetikte

alma,

saldirganlik

ve

agn

gibi

belirtilere

daha

sik

olarak

rastlanabilmektedir.
'Scheeringa ve arkadaslan (Scheeringa MS, Zeanah CH, Drell MJ ve Larrieu
JA, 1995) kucuk cocuklarda TSSB tamsi icin sadece bir asm uyanlma belirtisinin
yeterli oldugunu ancak DSM-IV' de yer almayan yeni gelisen korku ve saldirganlik
bolumundeki

olcutlerden

de en az birisinin gerekli oldugunu ileri surmektedirler.'

Cocuklarda kazarulmis becerilerin gerilemesi ( dilde gerileme, tuvalet egitiminin kaybi
gibi), ofke patlamalan, saldirganlik, gece uykusunun bolunmesi, karanhk korkusu ya da
kabuslara bagli olmaksizm yatmak istememe, aynlma anksiyetesi, yalmz basma tuvalete
gitmekten korkma ve travma ile ilgisi olmayan yeni korkulann
(Terr LC, 1991). Cocuk psikiyatrisi polikliniklerine
belirtileri

ile basvuran

cocuklarda

TSSB

gelismesi gorulebilir

yeni gelisen korku ve gerileme

belirtilerinin

aranmasi

gerektigi

ileri

surulmektedir (Terr LC, 1991).

2.2.3 Travmatik Durumda Olan Ogrencilere Ogretmenlerin Ve Okulun
Miidahalesi
'Murray
mucadelesine
etkilerinden

and

Schulte

(1998)

'in iddiasma

ailelerinin ve arkadaslanmn

cocuklann

travma

ile

yardirmyla devam edebilmekte ve olaym

kurtulup bundan ve etkilerinden

basarabilmektedirler.

gore;

kurtulmayi

onlann yardimi sayesinde

Aileler, cocugun bu surecten kurtulma surecini faliyete gecirecek

olan destekciler olarak kabul edilir. Yapilan calismalar ve ileri surulen varsiyimlara gore
sadece aile destegi ile degil de okullarda da destek goren ve bu alanda da ogretmenleri,
okul ve arkadaslan tarafmdan desteklenen travmah ve matemli cocuklar zor gunleri
daha kolay asar (Murray and Schulte, 1998).'
Aileler cocuklann

gerekli ihtiyaclanm

karsilayip onlara duygusal ve dusunce

yonunden yardimci olabilirken, okullarda da bu cocuklara arkadaslar ve kaynasabilecegi
ogrencileri sunabilmektedir. Ve bunlarm da yardmuyla cocuk kotu seyleri unutup tekrar
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normal yasantisma dondurulmeye cahsilabilmektedir.

Okullar velilerle isbirligi icinde

olup ogrencilere fayda saglayacak bir sistem kurabilirler ve bu gibi cocuklara daha fazla
yardimci olabilirler. Ornegin; gonullu veliler okulda yapilan aktivitelerde yer alabilir ve
hem ogretmen hem de okul yetkilileri ile iyi iliskiler kurup, cocuklan

icin bir tur

referans olabilir ve cocugun yasadigi zorluk ve problemlerin daha kolay cozulmesinde
katkida bulunabilirler (Murray and Schulte, 1998).
Travma sonrasi stres ve davrams bozuklugu gosteren ogrenciler gecikmeli olarak
yenileme smiflannda toplanabilirler. Bu tur simflarda egitim yaparken izlenecek olan
yol, normal simf ortami ve mufredattan farkh olabilmektedir. Cocuklara daha fazla ilgi
gosterilip onlar icin uygun iletisim konulan ve modlan belirlenip kaynasmalan ve daha
fazla konusmalan

icin ogretmenlece

desteklenebilmekte,

cesaretlendirilebilmekte

toplumdan izole olup hayattan kopmasi engellenebilmektedir

ve

(Avigdor Klingman and

Esther Cohan 2004).
Cocugun yasadigi kayip ve matemde oldugu durumu, ogretmenler ve damsman
veya rehber ogrctmene bildirilmesi
degil, bu tur ogrencilerin

gerekebilmektedir.

Bu sadece duygusal yonden

islerine motive ve konsantre olup zorluklar yasamamasi

acismdan da onemli olabilmektedir. Cocuklara smifta olum hakkmda birseyler ogretmek
bu onlan bu olguya alistirmak faydah olabilir. Ailelerle birlikte okullar da cocuklan
egitmekle ve sosyallestirmekle

sorumlu olan ilk kurumlar olarak kabul edilebilir. Bunu

ogretirken, yapilan mevcut calismalara olum konusunu da ekleyip ogrencilere bunun
hayatm

bir

parcasi

oldugu

ve

herkesin

birgun

olecegi

anlatilabilir,

Olumun

bagdastirabilecegi konu ve ders olarak saghk dersi veya hayatbilgisi dersi secilebilir. Bu
derslerde

insan hayatmm

olmazlan

anlatihrken

dongusu,

yasayis, temel ihtiyaclar

ve hayatm

olilm ve kayip konulan da bunlara eklenebilir

olmazsa

(Wass Miller

1990).
Ogretmenler bu gibi cocuklara yardim ederken ve onlarla ilgilenirken

farkh

stratejiler izleyebilirler. Ornegin 'kurtulma okumasi' olarak adlandinlan ve ogrenciye
okumayi gerektiren bir teknik kullanabilirler. Bu teknikte ogretmen tarafmdan secilen
uygun konulu ve dikkat cekici kitaplar, ogrenciye okutulup daha sonra bu kitap
hakkmda tartismalar ve sorular sorarak onlann okuyup okumadiguu
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test edebilir ve

matemli cocugu konusmaya yoneltebilir. Secilecek olan kitaplarda ve aktivitede sunlara
dikkat edilmelidir;
1. Kitaplar

ogrenciye

tartisma

sorulan

oikabilecek

olan ortamda yani smifta

okutulur
2. Kitap digerleriyle de paylasihr
3. Cocuga kendi okumasi izin herhangi bir kitap verilir
4. Cocuga var olan tartismaya katilabilmesi icin bir takip kitabi verilir.
Kitabi secen ogretmen, cocugun olumsuz dusuncelerinin dagilmasma, onun stres ve
baskidan kurtulmasma yardim edebilir. Y asanan kotu olaylan dusunmek yerine matemli
ogrenci kitaba motive olacagmdan
sonucun

elde

edilmesini

oradaki guzel olaylann isleyisini ve sevindirici

okumasiyla

kotumser

duygulardan

kurtulabilir

ve bu

okuduklanm arkadaslanyla ve ogretmeniyle paylasabilir (Eileen Helen Jones 2001 ).
Dyregrov (1990) matemli cocukla

ilgilenmede ve ona yardimci olmada kullamlan

okul terapisinin basamaklanm su sekilde siralar;
1. 'Fotograflar ve diger semboller kullanmak ve yeni olgularla butunluk saglamak.
2. Yazma ve cizme: bu sozlu olarak anlatilmasi zor olan duygu ve dusunceleri
kagida dokme islemidir.
3. Rahatlatici hayal etme etkinlikleri: bu gibi etkinlikler, panik, endise ve fiziksel
zorluklan asmak icin kullamlabilir

ve kontrol ve ait olma ile yardim edilme

duygulan elde edilir.
4. Olu insanm hatirlanmasi

ve amlmasi icin sahte torenler ve dini etkinlikler

yaratma ve cocugun olumu kabullenmesi.
5. Y eni durumlar icin rol yapma oyunu ve aktivitesi
6. Dusunceleri tekrar insa etme ve patoloji aktivitesi
7. Y azih materyal kullamp uzuntunun bastinlmasi.'
2.3 Yas Kavramma

X aklasnn Ve Yas

Siireci

Genel anlamda yas, ozellikle sevilen ya da kisiye yakm birinin olumu sonrasmda
gosterilen normal ve dogal bir tepki olarak tammlanabilir
ifadeyle yas, sevilen birinin

olumunden

(Oates, 2003). Baska bir

sonra kayip yasayan bireyler
24

tarafmdan

gosterilen fiziksel, duygusal, bilissel ve davramssal tepkiler olarak nitelendirilebilir.
Bununla birlikte, yas tepkilerinde gorulen kisiler arasi farkhhklar ve yas surecine etki
eden faktorlerin cesitliligi nedeniyle yas, kavramsal olarak normal yas, karmasik yas ve
travmatik yas olarak -U9 farkh sekilde tammlanabilir (Worden, 2001).
Akut ya da tamamlanmamis

yas olarak da ifade edilen normal yas, bir kayip

sonrasi bireylerde gozlenen ve kaybm dogal bir sonucu olarak ortaya cikan bir dizi ortak
fiziksel,

duygusal,

bilissel ve davramssal

tepkilerin

varhgim

tammlayabilmektedir

(Worden, 2001).
Karmasik yas ise, kaybm ardmdan en az 6 ay gecmesine ragmen kayip yasayan
bireyin kisisel, sosyal ve mesleki yasam alanlanndaki islevselliginin giderek bozulmasi
sonucu olusan bir sorun olarak nitelendirilebilir (Zhang, 1998).
Travmatik yas, zamansiz ve beklenmedik bir anda ve ozellikle siddet ya da
korkunc bir olay sonucu meydana gelen olumlerin ardmdan bireyde olusan tepkiler
(Parkes,2001)

ve bu tepkilere bagli olarak bireyin yasam alanlanndaki

onemli derecede olumsuz etkilenmesi olarak tammlanabilir.

islevselligin

Travma ve kaybm birey

uzerinde yarattigi ikili etki, birey icin temel bir psikolojik yuk olabilir ve bireyin
degerlerini,

beklentilerini,

ciddi oranda orseleyerek

dunyayi algilama bicimini ve bas etme mekanizmalanru
yas tepkilerinin

cozumlenme

surecini uzatabilir.

Aynca,

travmatik yas yasayan bireyler, yasadiklan travmaya bagli olarak travma sonrasi strest
bozuklugu gelisebilir. (Bonanno ve Kaltman, 2001 ).
Yas surecinde bireysel farkhhklar olmasma ragmen, genel olarak arastirmacilar
sok ve inkar, sosyal geri cekilme ve yeniden yapilanma seklinde -U9 ayn donemden
olusan bir surec modeli one surmektedirler (Freud, 1917).
Linderman

(1944), yasa ruhsal ve belirtileri olan kesin sirurli bir sendrom

(hastahk)

olarak yaklasrnakta ve yas surecine ait bedensel sikmtilar, olene ait seylerle

ugrasma,

sucluluk,

dusmanca

tepkiler

ve

stir-Up

giden

davrams

oruntulerinin

degistirilmesi seklinde bes ozellik tammlayabilmektedir.
'Engel (1961 ), yasm hastahk olup olmadigim sorgularken ashnda bu surecin
beklenenin dismda gelismesinin bir bozukluga yol acabilecegini ileri surebilmektedir.
25

Ve yas surecini li9 bolume ayirmistir bunlar; sok ve inkar, kayip yasantismm

surec

icerisinde giderek kabul edilmesi ve yeniden yapilanma seklindedir.'
Bowlby ve Parkes (1970),

yas surecine ait dort donem tarif etmistir. Bu dort

donem; ani bir ofke patlamasiyla kesintiye ugrayan genel bir tepkisizlik hali, olenle
ilgili arama-arastirma

hali, umitsizlik

yasantisi

ve yeniden

yapilanma

ve yasm

tamamlanmasi olarak kabul edilebilir.
Her ne kadar, arastirmacilar birbirine benzer siirec modelleri tammlasa da yas
surecinde bireysel farklihklar olabilir. Kisinin basetme yetenekleri, kisilik yapisi, yasam
deneyimleri,

sosyal

destek

sistemleri,

kisilerarasi

iliskileri,

olen kisimn

bireyin

hayatmdaki yeri, anlami bu surecin dogasmi, gidisatmi ve islevselligini belirleyebilir.
Yas surecinde bireysel faktorler kadar kulturel faktorler de onemli olabilir. Bizim
toplumumuzda

olumun arkasmdan birtakim dini ve kulturel ntuellerle kayip yasantisi,

yakmlar arasmda paylasilabilir ( Bowlby ve Parkes, 1970)
Kaybm oldugu gunden baslayarak 7, 40 , 52 , gunlerde paylasilarak yasamlan
ritueller surec icin kolaylastmci

faktorler olabilir. Ortalama 6 ay - 1 yil yash kisinin

desteklenmesi ve sorunlarmm paylasilmasi soz konusu olabilir. Arna bir taraftan da yil
donumlen gibi yasantilar da bireyi bir kez daha zorlayabilir. Diger kulturlerde de buna
benzer onanci ve destekleyici tutum ve inanclar yasanabilmektedir

(Bowlby ve Parkes,

1970).
Genel olarak yas surecinde birey birkac hafta icinde is yasamma donebilir,
birkac ay icinde sosyal rolleri ile denge kurmaya ve yaklasik 6 ay-1 yil icinde de yeni ve
saghkli iliskilerle hayatma yeni bir yon vermeye baslayabilir
Gelisimsel
gitmeyebilir.

asamalarla

aciklanan

yas

sureci,

( Bowlby ve Parkes, 1970)

bazen

dogrusal

Zaman zaman asamalar kendi icinde yer degistirebilir

bir

sekilde

veya farkhhk

gosterebilir. Dolayisiyla bireysel farkhliklar bazen asamalar arasi farkhhklara da neden
olabilir. Y asanan kayiplardan soma bazi bireyler yaslanm tamamlamayarak
veya uzatabilirler.

surdurebilir

Matern surecinin uzamasi olumsuz bazi davrams kahplanm

da

beraberinde getirebilir. Bazen de kayip duygusu yok sayilarak reddedilir ve bir baska
zaman yasanmak uzere ertelenebilir (Thomas, Kenneth R. Ve Siller, Jerome, 1999).
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Y as sureci ile birey saghkli bir sekilde basedebilmek, dis dunya ile iliskiler ve
baglar kurabilmek

sonucu umut ve yeniden butunlesme

saglanmis

olabilmektedir.

Ancak birey saghksiz yollarla bu sureci asamiyor ve saplamp kalabiliyorsa bu noktada
patolojiden soz etmek gerekebilir (Thomas, Kenneth R. Ve Siller, Jerome, 1999).

2.3.1 Cocukluk Matemi Ve Etkileri
Y as tepkileri incelendiginde, normal yas ile depresyon belirtileri arasmda uyku
ve yeme duzensizligi,

derin uzuntu, caresizlik, sosyal ice cekilme gibi bircok ortak

nokta gozlenebilmektedir,

Bununla birlikte, sozu edilen tum bu belirtiler yas siirecinde

kisa bir sure icin ortaya cikabilmekte, dolayisiyla bir kayip sonrasi gorulen depresyon
normal olarak karsilanabilmekte

ve normal yas surecinde zamanla azalarak ortadan

kalkmasi beklenmektedir (Worden, 2001).
Bircok gens; insan okula giderken aile ici olumle yuzlesebilmektedir.

Her ne

kadar da bosanmalar kadar olmasa da okula giden ogrencilerin % 3 kadan bu tur
olumleri yasayabilmektedir (Cruse, 1989).
'Holland;

Humberside

70'nin bu olayi yasadigmi

ilkokullannda

yaptigi bir arastirmada

ve bu okullarda

% 70 seviyesinde

ogrencilerin
matemli

%

cocuk

bulundugunu ve bu genclerin gectigimiz 2 yil icerisinde aile icin olum yasadiklanm

aciga cikarmistir. (Hollan, 1993).'
'Branwhite; ortaokullardaki ogrencilerin orneklerine bakildigmda 2-3 ogrencinin
yakm akraba olumu ile karsrlastigi goruldugunu ileri surmustur (Branwhite, 1994).'
'Ward'a gore; bir babayi kaybetme olasihgmm anneyi kaybetme olasihgmdan
daha 90k oldugunu ve aile ici olumlerin % 80'nin baba olumu oldugunu aciklarmstir.
Bunun nedeninin ise; kadmlann kendilerinden yash adamlarla evlenmeleri ve adamlann
kadmlara oranla daha gens; yasta olmasi oldugunu ileri surmustur (Ward, 1994).'
'Pickard; her okulda bir miktar matemli gencin oldugu, ozellikle nene, dede ve
diger akrabalann olumu de dusunuldugu zaman bunun sayism artacagim ileri surmustur,
Aynca okulun felaket plam olsa da, bir aile ici olum karsismda yapabilecekleri sey ve
gosterebilecekleri tepkinin okula bir ucagm carpmasindan farkli olarak baska hicbir sey
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yapamadiklanm

ortaya cikarmistir.

Bu nedenle

Stirling Kurulu

ac11I ve kederli

ogrencileri hatirlama ve onlara ulasmanm oneminin de vurgulandigi bir acil planlama
kitapcigi uretmistir (Pickard, 1999).'

2.3.2.1 Matemin Cocuklar Uzerindeki Kisa Siireli Etkileri
'Raphael; bircok ogrencinin okulda kisa sureli problemler yasadigim ve bu kisa
sureli problemlerin uzun vadeye de yayilabilecegini ileri surmustur (Raphael, 1982).
'Raphael yaptigi bir arastirmada ; 10 cocuktan 9'nun matemden soma davrams
rahatsizhklan,
cocuklann

ofke ve depresyon etkileri

full

kapasitelerini

gosterdiklerini, bu aci ve uzuntuden dolayi

yansrtamadiklarim,

bu

olumun

engelledigini ve tam olarak duruma adapte olamadiklanm

onlann

gelisimini

ortaya cikarmistir (Raphael,

1982). Okullann, bu tur ogrencilerin egitimsel ozel ihtiyactan 90k manevi bir ihtiyac
oldugunu algilamalan

gerektigini savunmustur.

Cunku bu olaydan soma cocuklann

gereginden ve potansiyelelrinden

daha dti~tik katihm saglandigmi bu yuzden konsantre

olma ve odaklasma problemleri

ve yasayabileceklerini

ve bu onlann ogrenmelerini

etkileyebileceklerini vurgularmstir (Raphael, 1982).'
'Diger yandan ilkokullann 3 ceyregi fiziksel veya psikolojik matem sonrasi etki
ile karsilastigmi, okullann % 40'mdaki ogrenciler uzuntulerindcn dolayi ofke ve siddet
davramslan gosterdigini, olaylann % 33'tinde aglama, benzer olarak % 40 seviyesinde
de depresyon gozlernlendigini ve % 30 uzerindeki ogrencilerin ise guvende hissetmeme
durumu olan 90k fazla baglanma

durumu

gozlemlendigini

ve

saldirganligm

da

farkedilebilecek olan bir diger davrams oldugu belirtilmektedir (Raphael, 1982).

2.3.2.2 Matemin Cocuklar Uzerindeki Uzun Ddnemli Etkileri
Y etiskinler, cocuklann matem ve uzuntuyu atlatmak icin ihtiyaci oldugu sureyi
ve bunu atlatma zamamm

90k dusuk olarak bilebilir.

bosanmadan meydana gelebilmektedir.

Bu matemler

olum veya

Bu tur kayiplann etkileri hem egitim hem de

davrams problemi bakimmdan ozellikle cocuk icin bir destek olmadrgi zaman gun ve
haftalar yerine ay ve yillan bulabilir. Cocukluk doneminde

aile ici olum yasayan

yetiskinler uzun sureli zorluklar yasayabilir ve bu gibi sahislar daha fazla sikici davrams
yapmaya megilli olabilirler (Bowlby, 1963).
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Yapilan arastirmalarda

% 20'inde ycgun

aile ici olum yasayan yetiskinlerin

depresyon ve bunalim gozlemlendigini,
rahatsiz edici davrams gostermeye

bu olaylan yasayan cocuklann, istem d1~1 ve

2 kat daha yatkm olduklanm,

3-4 yasmdayken

yasanan olum ve 10-14 yasmda bunahm rahatsizhklan yasamak birbirine paralel ve
baglantili oldugunu gostermistir (Hiil, 1969).
'Lamers yaptrgi bir arastirmada

aile icinden bir sahsin olumunun getirecegi

etkinin, cocuk icin olusacak zorluklarm

artmasmda

anahtar rol oynadigini

ve 11

yasmdan once annesini kaybedenlerle yetiskin depresyonu arasmda bir bag oldugunu,
diger cocuklarda

da kendine

guvenmeme

ve sucluluk

duygusunun

goruldugunu

belirtmektedir (Lamers, 1986).'

2.4 Yas Siireci ve Kayba Yonelik Uyumu Etkileyen Faktorler
Worden (2001) yas surecini etkileyen yedi temel faktor belirlemistir. Bunlar;

2.4.1 Olen kisinin
anlayabilmek

kimligi:

icin oncelikle

duyulabilmektedir.

Kayip

yasayan

olen kisinin

bireyin

yasa

kim olduguna

yonelik

yonelik

tepkilerini

bilgiye

ihtiyac

Yas tutan birey ile olen kisi arasmdaki akrabahk duzeyi ( es, ana-

baba, cocuk, sevgili,kuzen, arkadas vb.) ve aralanndaki iliskinin niteligi, bireyin yas
surecini etkileyebilmektedir.

Yashhk ve normal sebeplerden olen bir buyukanne ile bir

trafikkazasi sonucu aniden olen bir cocuga yonelik yas tepkilerinde farkhliklar olabilir.
Aym zamanda,

babalan

olen iki kardesin

gorulebilir. Bu farkhliklar,
duzeyi

ile

babalarma

yas tepkilerinde

de onemli farkhhklar

her iki cocugun babalan ile olan iliskilerindeki
yonelik

beklenti

ve

ihtiyaclanrun

farkli

yakmlik

olmasmdan

kaynaklanabilmektedir.

2.4.2 Olen kisi ile iliskinin dogasi: Olen kisi ile iliskisinin dogasi da bireyin yas
surecini etkileyebilmektedir.

Olen kisi ile catismah bir iliskisi olan birey, gecmiste olen

bireyle iliskisinde varolan bitmemis islerin de etkisiyle sucluluk duygulan yasayabilir
ve buna bagli olarak yas surecini uzatmaya cahsabilir. Aym zamanda, kayip sonrasmda
kendini

rahatlamis,

pismanlik,

catismah

kaygi ve cokkunluk

iliskiden

kurtulmus

yasayarak,

hisseden

ic diyaloglan

catismalanm devam ettirebilir (Mestcioglu ve Sorgun, 2003).
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birey zaman

icinde

ile olen kisi ile olan

Catismali iliski kadar, bagimh iliskiler de yas surecine olumsuz etki etmektedir.
Olen kisi, kayip yasayan birey icin bir baglanma figuru olusturabiliyorsa, yas tutan

birey kendini yalmz, caresiz hissedebilir ve kolay incinebilir (Mestcioglu veSorgun,
2003). Bu durumda birey kacmma davrarusi gelistirebilir ve artik olen kisinin
bulunmadigi bir dunyaya yeniden uyum saglama konusunda guclukler yasayabilir.
(Mestcioglu veSorgun, 2003).
2.4.3 Oltlm bicimi: Genel anlamda olum bicimi, normal olum, kaza, ozkiynn ve cinayet
sonucu olum olmak uzere 4 temel kategoriye aynlabilmektedir. Dolayisiyla, olum sekli
dogal olarak bireylerin yas surecini ve kayba yonelik uyumu etkileyebilmektedir. Bunun
yam sira, kaybm travmatik bicimde ya da beklenmedik olusu da yas surecini
etkileyebilmektedir. Olumu onceden bilmek, bireyin kaybi sonrasmda cekecegi aciyi
azaltmayabilir ancak bireyin yas surecine hazirlanmasma, sosyal destek aginm
olusturulmasma, olen kisi ile o gune dek konusamadiklanm dillendirmesine olanak
tamyabilir (Mestcioglu ve Sorgun, 2003).
2.4.4 Gecmis kayiplarm varhgi: Kayip yasayan bireyin daha once kayiplannm olup
olmamasi, bireyin onceki kayiplara gosterdigi yas tepkileri ve onceki kayiplara yonelik
yas surecinin tam olarak tamamlamp tamamlanmadigi gibi etkenler de yas surecini ve
kayba yonelik uyumu etkileyebilmektedir. Bu noktada, bireyin gecmisinde herhangi bir
psikolojik sorun yasayip yasamadigimn degerlendirilmesi onemli olabilmektedir
(Mestcioglu veSorgun, 2003).
2.4.5 Kisilik ozellikleri: Yas surecindeki bireyin kisilik ozellikleri, (bireyin cinsiyeti,
yasi, zorluklarla bas etme bicimi, bilissel yaklasim bicimi ve baglanma bicimi ile inane
ve degerleri) bireyin kayba yonelik tepkilerinin anlasilmasmda onemli olabilmektedir
(Bowlby 1980),
2.4.6 Sosyal destek: Kayip yasayan bireyin, aile ya da cevresinde bir sosyal destek
agmm olmasi, bireyin yas surecini ve kayba yonelik uyumunu onemli derecede
etkileyebilmektedir. Sosyal destegin olmasmm yam sira yas tutan kisinin, algiladigi
destegin derecesi de onemli olabilmektedir (Mestcioglu veSorgun, 2003).
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2.4. 7 Yas siirecinde olusan sikmnlar: Bir kaybm ardmdan meydana gelen yasam
olaylan, ani degisiklikler ve krizler yas surecini onemli olcude etkileyebilmektedir.
Kayip sonrasi bireyin yasammda bazi degisiklikler
yasanabilecek

gerceklesebilir

Bununla birlikte,

ciddi ekonomik sorunlar, bireylerde ya da ailelerde onemli zorluklann

deneyimlenmesine yol acabilmektedir (Mestcioglu veSorgun, 2003).

2.5 Okullarm Matemli Cocuklara Miidahalesi
Okullarm matemli olan ogrencilere miidahalesi, bu gibi ogrencilerin akademik
basanlanrun

ve sosyal iliskilerinin olumsuz yonde etkilenmemesi bakimmdan onemli

olabilmektedir.Okullar

matemli

olan genclere ve ogrencilere

hem reaktif hem de

proaktif methodlar ve yaklasimlarla yardim edebilir (Holland, 1997). Reaktif yaklasima
gore, ailesi olen cocuklara uzuntu ve matemlerinin ilk anmda yardim edilebilir ve destek
saglanabilir.

Bu, olaym cocuklara ileride daha fazla zorluk cikarma riskini en aza

indirmek ve yeni duruma adapte olup hayatlanna uyarlamalan icin yapilan bir duygusal
ilkyardim olarak kabul edilebilir. Okul ortami, sosyal ag'rn bir parcasi olarak kabul
edilebilir

ve bundan dolayi matemli cocuklara destek vermeye yardimci olmak icin

uygun ortam oldugu dusunulebilir.

Bazi gencler olum ve aynhk olaylanndan

soma

okulu guvenli bir sigmak olarak gorebilir ve matem yasayan kisim, ailesi bosanan
kisirndan daha az ogrctmen destegi aldigim hissedebilir (Lewis, 1992).
Ogrctrnenler boyle kriz anlannda bu ogrencileri desteklemek icin yapilabilecek
en 1y1 seyin ne oldugunu algilayip yapmaya calisabilirler ancak gerekli becerilerden
yoksun olabilirler. Ogretmenler,
olarak goriilebilmekte
oynayabilmektedirler

ve bu

ogrencilerinin

duygusal yasaminda

onemli figiirler

sekilde cocuklara yardun konusunda

onemli bir rol

( Leaman, 1995). Cocuklann

kendilerini iyi hissedebilecegi

kayip sonrasi olusabilecek zararlann en aza indirilebilecegi
duyabilmektedirler

(Capewell,

1994). Ogretrnenlerin,

ve

bir okul ortamma ihtiyac

ogrencilerinin

manevi refahi

konusunda da sorumlu olduklan konusu da tartisilabilir (Ludford 1994). Dolayisiyla
ogretmenlerin bu gorev ve rolu tamamlayabilmek

icin gerekli beceriler ve istege sahip

olmasi onemli olabilmektedir.
'Humberside

calismalan,

ogretmenlerin

bu durum

icin ne uygun

sekilde

egitildigini ne de bu destegi verirken kendilerini rahat hissettigni ve herrhangi bir
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travmatik

olay yasandigmda

okullarda

aldiklan

destegin

aynisini

ailevi

matem

yasandigi durumda alamadiklanm ortaya cikanmstir.'
Arastirmalar,

okullann

matemli

ogrencilere

sistemleri olmadigim ileri surebilmcktedirler.

yardim

etmek

icin genellikle

Okullar, matemin kisisel bir sey oldugunu

ve kisisel karsihk ve destege ihtiyaci oldugunu belirtmektedirler ( Holland, 1997).
Okullar,
hazirlamalanna

cocuklara

ileride

yasayacaklan

mufredat programlannda

kayip

ve matemlere

kendilerini

matem ve kayip unsurlanm icerip ele alarak

yardimci olabilir. Bu bir proaktif yaklasim olarak kabul edilebilir ve genel olarak
proaktif yaklasim, 'kayip egitimi' olarak bilinir ve cocuklara kucuk kayiplar yasarken
his ve duygulanyla

onlara yardim edebilir. Aynca onlara olum kavramim daha iyi

anlamalan, ilerideki kayiplanyla ve matemle nasil basedecekleri fikrini asilayabilmesi
ve ogrencilerle ogretmenler

arasmdaki iletisimi gelistirebilmesi

konusunda yardimci

olabilmektedir (Leaman, 1995).
'Olum herkesi etkileyen bir olgu olarak kabul edilir ve genclerin bu alanda
egitim almalan gerektigi iddia edilebilir (Leaman, 1995). Bu konu mufredat icerisinde
yer ahrsa ve ozel ogretmenlerin
arastmlirsa

katihrmyla

bu konu islenip hisler ve dtisimceler

sessiz kalma durumu ve sesszilik azaltilabilir. Kayip egitimi cokuklann

yasadigi aile bosanma, simftan simfa gecis ve okuldan okula gecis gibi bircok hayat
degisikligiyle alakali olabilir.'
'Belfast ilkokullanndaki
olgusunu ogrenmede
okullann

yardimda

ogretmenlerin %80'e yakmi cocuklara olum kavrami ve
kendilerinin

de bir rolu oldugunu

sadece %30' unda olum konusu aktif olarak mufredatta

Leckley 1991). Bunun Humberside cahsmalannda

dusunse de bu
islenmektedir

(

yankilan olmustur. Bunu yapugmi

soyleyen okullar coktur ama gercekte kayip egitimi 90k az ele almmaktadir. Arastirma
kayip konusuna okullarda bazen deginildigini fakat bunun birseysel okullarda gonullu
bir ogremen ile yapildigim gostermektedir (Abrams, 1993).'
'Okullann yansmdan fazlasmda kayip konusu din dersi olarak dinsel konular
bazmda ele almdigi one surulmektedir. Olum olgusu, mufredatm diger alanlannda da
yer almaktadir. Ornegin lngilizce. Hem din hem de Ingilizce kisileri kendi duygusal
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gorii~ ve tecrubelerinden
savasi sairlerinin

uzaklasmasina neden olabilir. Cenaze torelerini ve 1. Dunya

kulturlerini

ogrenmek

genclerin

yuz yuze kaldigi ve yasadigi

tecrubelerle ingilenmekten farkhdir ve onlarm kendi duygu ve hisleriyle alakah degildir.
Ogretmenler icin diger bir konu da mufredattaki mevcut zaman ve okullarrm zaten 90k
sayida mufreden ve bask! altmda oldugudur.

Ogretmenlere belli alanlarda konulara

temas etmeleri zorunlu kihmr ve bu ulusal mufredat olarak adlandmhr ve kayip, matem
ve olum egitimi konulannda

yeterli hale gelmek icin zamanlan olmayabilir (Abrams,

1993).'
Okullarm matemli cocuklarla reaktif yonden ilgilenmesinde kaynak ve becerileri
olabilir.

Bu mufredatta,

olum egitimine yer vermekle

saglanabilir. Ogretmenler,

matemli cocuklarla aileden birisinin olumunu tartisma konusunda isteksiz olabilirler. Bu
onlann ogrencilerle aralannda olan profesyonel iliskinin kisisel ve duygusal bir iliskiye
donusecegini hissetmelerine neden olabilir (Abrams, 1993). Bazen ogretmenlerin olum
konusunda

cocuklara yardim etmekten alikoyacak

(Sisterton

1983).

Bazi

ogretmenlerin

tam

cozulmernis problemleri

toplum

tafafmdan

olabilir

bilinmeyen

ve

desteklenmeyen acilan ve uzuntuleri olabilir (Rowling 1995).
Aynca,
konuda

ogretmenler

konusmakta

uzuntuye

sebebiyet

olum konusunu

isteksiz

olabilirler.

verebilecegini

ogrenciye acmaktan

Cunku

cekinebilir

olum konusunda

dusunebilmektedirler.

ve bu

konusmalanrun

Ogretmenlerin

matem

surecinde kendilerini rahat hissetmeye ihtiyaclan olabilir ve matemli cocuklan etkili
olarak desteklemeden

once olumle ilgili kendi hislerini gozden gecirebilmelidirler

(Martin 1983).
2.6 Kayip 've Matern Konusunda Ogretmen Egitimi
Bazi arastirmacilar,
ihtiyacmm

oldugunu

ogretmenlerin

uzuntu ve matem konularmda egitim alma

dustlnebilmektedirler.
egitim

noksanligi

Ilkokul
yasayabilir

ogretmenleri
( Charlton

sosyal egitim ve

damsmanlik

alanmda

ve Hoye

1987).

'Humberside

arastirmasi bunu ~o-yle destekler: sadece birkac ogretmen kayip alamnda

egitim alrmsur cogu bu alanda hie egitim almamistir. ilkokul ve ortaokullarda yapiian
humberside arastirmasi da okullann daha fazla egitim ve kaynaga ihtiyac oldugunu
dusundugunu

belirlemistir.'

Y ani,

hazirlik
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egitimi

alan

ogretmenlerin

matemli

cokuklarla konusmada ve onlara yardim etmede kendilerine daha 90k guvenmeye yatkm
oldugu soylenebilir ( Urbanowicz 1994). Bircok smif ogretmeni gene olmakla birlikte
tecril?e eksikligine

sahip olabilir ve kendileri

de ayni tur bir matem ve uzuntu

yasamadikca bunu yasayan ve birebir bununla yuzlesen ogrencilere bunu kolayca izah
edemeyebilirler.
Ogretmenler kayip, olum ve matem gibi konularla ilgilenirken, bu konularda
egitim aldiklan

zaman kendilerine

olan guvenleri artabilir. Bu egitim, yasadiklan

tecri.ibeleriyle ve cocuklan anlamalanyla

da artabilir. 'Iceberg arastirmalan,

bu alanm

mufredatta daha fazla ele alinmasi ve ogretmenlerin yeterlilik ders ve kurslan almasi
durumunda matemli cocuklara daha fazla yardim edebileceklerini ortaya cikarrrustir.'
'Humberside

cahsmalan

okullann,

ek egitim

ihtiyaci

oldugu

uzerinde

durmustur. Bu ihtiyacm okullarm, matemli cocuklara ve ogrencilere destek konusunda
diger dis kurumlardan

yardim alabilmenin yamsira bilgili ve egitim almis ogretmen

kadrosu ile saglanabilecegini one surmustur.'
2. 7 Evde Cocuklara Destek
Matemli cocuklar gerek proaktif gerek reaktif kayip egitimi bakimdan uzuntu ve
matemleri icin bir olum sonrasmda biraz okulda ve biraz da yetiskinlerin uzuntuden
siynlma cabasinda oldugu ve tum dikkatlerini cocugun ihtiyaclanna yonlendirdigi yer
olan evde de destek alabilirler. Ancak olumden sonra cocuga olan ilginin azaldigmi
gosteren kamtlar da bulunabilmektedir.

Ornegin; okul oncesi yas grubu cocuklara

ilginin %30 oranmda azalma gosterdigi tahmin edilmektedir ( Kranzler 1990). Aile
icerisindeki yetiskinler, cocuklann da matemden dolayi yas tutmaya ihtiyaci oldugunu
tam olarak anlayabilecek ve taktir edebilecek durumda olmayabilirler. Bu matem, ev
halkma egemen ohm cocugun uzuntusunden

90k, yasayan aile ferdinin ( anne veya

baba) uzuntusu olarak gorulebilir (Wolff 1992). Anne ve babalar da matemin cocuk
ustunde
cocugun

olusturacagi

etkiyi kucumseyebilirler

(Weller

1988). Ailedeki

yetiskinler,

yas tutma ihtiyacmm oldugunu farkmda olup kabul etseler de cocugun bunu

yapma islemini aktif hale getirmekte yetersiz olabilirler. Dolayisiyla
ve yumusak

kelimelerle

konuyu

deyistirip

engellemeye calisabilirler.
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cocuklann

yetiskinler, guzel

olumle baglanti

kurmasmi

Y etiskinlerin cocuklara bu konu hakkmda yardim ederken onlarm dusunce ve
hisleri ile hareket edebilmeleri, ona gore davranmalan gerekebilmektedir.

Boylece hem

matemli cocugun uzuntusunu azaltabilir ve yasayan ferdleri koruyarak yetiskinler de
kendi matem ve uzuntulerini bastirabilirler.

'Kardesini kaybeden ergenlerin olumden

sonraki bir yil icerisinde ailelerine guvenmedikleri ve acilamadiklan
vardir

(Balk

durumunda,

1983).'

Dolayisiyla

birinin

Cocuklann

matemi

atlatmasmm

olumden sonra hem cocuk hem de yetiskinleri

zorluk bekleyebilmektedir.
yetiskin

cocugun

hakkmda deliller
saglanamamasi

surec icerisinde bircok

Cocuk uzun sure donuk ve sessiz kalabilir ve bunu ancak

uzuntuden

kurtulma

cahsmasiyla

matemlerini paylasamarnalan,

atlatabilir

( Goldman

gelecekte karsilasabilecekleri

temelinin atilmasina neden olabilir. Cozumlenmeyen

1996).

problemlerin

konular ve problemleri olan bu

gibi matemli cocuklar da kendi cocuklan icin zavalli bir model ornegi teskil edebilirler.
Cocuklann matem sonrasi sahip olabilecegi en buyuk korku terkedilmis olmak ve diger
aile ferdini de kaybetme
katabilmektedir

korkusu olabilmekte

(Kubler-Ross

1983).

ve bu onlara guvensizlik

Cocuklar uzuntuyu yetiskinlerden

duygusu

farkli olarak

yasayabilir, arahksiz, surekli ve keskin yoklama ve yalanlama yaparak olum olmadigi
hayalini kurabilirler ( Hemmings 1995).
2.8 Iletisim Baglarr
'Okul ve hayatta kalan aile uyeleri arasmdaki
olabilmektedir.
etkilenmis

Yasayan

aile uyesinin

olabilecegi hatirlanmah

iletisimin kurulmasi

esini kaybetmekten,

onemli

90k derin bir sekilde

ve etkili iletisimler matemli cocuklara faydalar

saglamahdir (Holland, 2007).'
'Pamela ic ice oldugu ilkokulun babasmm olumune 90k iyi ve hassas bir sekilde
yaklasngiru ve bunun ona zor gunler icinde yardim ettigini soyler. Pamelanm algilayisi
okulun babasmm olumu ile gercekten ilgilendigini ve bunun hem Pamela hem de ailesi
uzerindeki etkisini de onemsedigi seklindedir.'
Okulun olum sonrasi cenazeye cicek gonderme veya herhangi bir bireyin torene
katilmasi cocuga olum hakkmda acik bir itiraf verebilir ve kabul edilebilir. Bu onlarm
izole olmasim engelleyebilir ve ogretmenlerinden

yardim isteme ve onlarla olanlan

konusma sansini cogaltabilir. Ogretmenler de yasayan aile ferdlerine, ogrenciyi cenaze
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sonrasi okula dahil edip etmeme gibi kararlarla yardimci olabilirler. Aileler ile cocuklan
dinsel konulara ve derslere dahil etmemenin

sonucunda olusabilecek

kontrol, gti<; ve anlama konulanm tarnsabilirler.

problemleri,

Y apilan calismalara gore bu ail el er

tarafmdan hosgorulur ve kabul gorulur. Aynca ogretmenler,

aileleri cocugun izole

olmus hale gelip konu hakkmda kimseyle konusmama tehlikesi ile karsi karsiya oldugu
konusunda da uyarabilirler (Holland, 2007).
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BOLUMIII
YONTEM
Bu bolumde sirasiyla arastirmarun yontemi, arastirmarun evren ve orneklemi,
veri toplama

araclan,

verilerin

toplanmasi

ve verilerin

cozumu

bolumlerine

yer

verilmistir.

3.1 Arastirmanm Modeli
Bu cahsma nitel arastirma

desenlerinden

biri olan 'butuncul

coklu durum

cahsmasi' deseni kapsammda yurutulmusttir. Butuncul coklu durum cahsmasi, her bir
durumu icinde bi.iti.inci.il olarak ele ahp, daha soma da birbiri ile karsilastirmayi amaclar.
Bu tur desende arastmnaci,

tek bir problem durumundan yola cikarak her durumda

karsilastmlabilir veriyi toplar. (Yildmmecximsek,

2005).

3.2 Evren ve Orneklem
Arastirmanm

evreni KKTC'de

ilk veya ortaogretim

kurumlanndan

birinde

egitim gormus ve son on yil icerisinde ebeveyn kaybi yasamis 18 yas ve uzeri olan
bireyleri kapsamaktadir. Bu evren icerisindeki katihmcilar, 5'i kiz ve 5'i erkek olmak
i.izere kolay ulasilabilir durum orneklemesi yontemiyle belirlenmistir. Kolay ulasilabilir
durum orneklemesi yontemi, arastirmaciya hiz ve pratik kazandmr. Cunku bu yontemde
arastirmaci yakm olan ve erisilmesi kolay olan bir durumu secer (Yildmmez.Simsek,
2005).

3.3 Verilerin Toplanmasr
Gorusme yapilmak icin oncelikle hazirlanan yan yapilandmlmis

mi.ilakat formu

kullamlmistir. Formun hazirlanma asamasmda ilgili literati.ir taranrms ve literati.irdeki
veriler dogrultusunda, denemelik gorusme maddeleri olusturularak
gorusme formu hazirlanrmsur.
katihmci

ile yapilrmstir.

kaydedilmesi

amaciyla

yan yapilandinlmis

Gorusme formu Mayis 2009'da pilot cahsma olarak i.i9

Yapilan
gorusulen

gorusmeler,
sahislann
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arastirmaci
bilgisi

tarafmdan

dahilinde

ses

gorusmenin
kayit

cihazi

kullamlarak bireylerin kendi tercih ettikleri sakin ortamlarda yuz yuze

yapilrms ve

gorusmeler ortalama yanm saat surmustur.
3.4 Verilerin <;:oziimii ve Y orumlanmasi
T oplanan verilerin analizinde, icerik analiz yontemi kullamlmistir. Mi.ilakattan
elde edilen bilgiler, arastirmaci tarafmdan oncelikle elde desifre edilmis, dinlenen
ifadeler metne donusturulmustur,

Metinler birkac kez satir satir okunmus ve buna

yonelik kodlamalar olusturulmustur, Ardmdan kodlar biraraya getirilerek ortak yanlan
bulunmus boylece arastirma bulgulannm
cikanlnustir.

Belirlenen

katagoriler

ana hatlanm olusturacak katagoriler ortaya

altmdaki

kodlar birbirleri

ile iliskili bicimde

konmustur, Bulgular katagorilere aynhrken bireyler ile yapilan gorusmeler ayn ayn ele
almrms ve gorusmeler sirasmda sorulan sorularm sorulma amaclanna ve iceriklerine
gore katagorilere aynlmistir. Bulgulann yorumlanmasi asamasinda kisilerin verdikleri
bilgilerden yararlamlmistir.

Buna ek olarak bireylerin kimliklerini gizlemek amaci ile

gercek isimlerinin yerine takma isimler kullamlrmstir.
3.4.1 Gecerlilik Ve Giivenirlilik Cahsmalari
Nitel

arastirmalarda

gecerlilik

arastirmacmm

arastirdrgi

olguyu,

oldugu

bicimiyle ve olabildigince yansiz gozlernesi olarak tammlanabilir (Kirk ve Miilerl 986).
Nitel arastirmalarda
arastirmaya

katilan

gi.ivenirlikik ise; arastirmaci tarafmdan vanlan temel sonuclann,
bireylerle

paylasilarak

onlann

gorusleri

almmasi

olarak

tammlanabilir (Kirk ve Miilerl 986). Y apilan arastirmada arastirmaci, veri toplama ve
analiz yontemleri ile aynntih aciklamalar yapmis ve arastirmaci tarafmdan vanlan temel
sonuclar ile arastirmaya katilan Sinem, Osman ve Ibrahim ile paylasilarak
ahnrmstir.
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gorusleri

BOLUMIV
BULGULAR VE YORUM
Bu bolumde arastirma probleminin cozumu icin, arastirmaya katilan bireylerden
toplanan veri analizi sonucunda elde edilen bulgular ve bu bulgulara iliskin yorumlar
yer almaktadir.
4.1 Kanhmcilarm Ozelllklcri
Bu arastirmanm

omeklemi,

KKTC'de ilk veya ortaogretim

kurumlanndan

birinde egitim gormus ve son on yil icerisinde ebeveyn kaybi yasamis 18 yas ve uzeri
olan bireylerden olusmaktadir. Bununla birlikte Kanluncilann 4'il baba kaybi, S'i anne
kaybi, 1 'inin ise her iki ebeveynini kaybettigi saptanrmstir. Olum nedenlerinden

3 'ii

tarafik kazasi, S'i kanser hastaligi, l 'i kalp krizi ve 1 'i de bobrek yetmezligi olarak
belirlenmistir. Gorusmeye katilan bireylerin, kayip yasantilannm
3 ve 10 yil arasmda degismektedir.

Katilimcilann

demografik

uzerinden gecen sure
ozellikeri ise Tablo

4.1 'de sunulmustur.
Tablo 4.1 Katihmcrlarm Ozellikleri

Katrhrncrlar

Cinsiyet

Ebeveynini

Kaybedilen

Kaybm Uzerinden

Kaybettigi

Ebeveyn

Cecen Siire

Dtinemdeki Yasi
Baba

JO

Ibrahim

E

13

Simge

K

16

Anne

3

Salih

E

13

Baba

JO

Tan em

K

14

Baba

JO

Siileyman

E

7

Anne-Baba

10

Ayse

K

13

Anne

7

Burcu

K

14

Anne

7

Osman

E

13

Anne

3

Sin em

K

16

Anne

10

Umut

E

16

Anne

JO

E:Erkek

K:K1z

Tabloda yer alan isimler katihmcilarm ger(,'.ek isimleri degildir.
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4.2 Kayip durumunun anlanlmasi

Yapilrms olan cahsmada ebeveyn kaybi yasamis katihmcilara, kaybm birinci
derecede (anne,baba ve kardes)

yakmlan tarafmdan, ikinci derecede yakmlan

tarafmdan (teyze, hala ve amca) veya yakmlan sayilmayan diger sahislar tarafmdan
( okul muduru ve hemsire) anlatildigi belirlenmistir. Ebeveyn kaybi yasamis ve
gorusmeye katilan Sinem kaybm kendisine babasi tarafmdan anlatildiguu soylemekte ve
ona nasil anlattigmi soyle ozetlemektedir;
'' babam beni telefonla arayarak annemin agzrla$flgznz ve hastahaneye gitmemiz
gerektigini

soyledi.

onundebirkalabalik

Hastahaneye

gittigimiz

vardi. Nenemler,

halamlar,

acikcasi ne oldugunu anlamaya calistyordum.

zaman,
teyzemler

annemin

yattigi

odanzn

hepsi agltyorlardi.

Ben

Daha sonra babam yanima gelerek

anneni kaybettik seklinde bir aciklama yapti ".

Diger taraftan gorusmeye katilan Tanem kaybm kendisine annesi tarafmdan
anlatildigi ve ona babasmm kaybim

nasil anlattignu $U sekilde anlatilmaktadir;

"babam her aksam 17:00 gibi isten eve gelirdi. Olay gunu saat 18:30 oldu.
Babami beklerken eve polisler geldi. Bende abim ve kardesimle yemek yiyorduk. Annem
polislerle konusurken aglamaya basladt. Biz acikcasi ne oldugunu anlamadik. Annem
daha sonra yanimiza gelerek babanizi bir trajik kazasznda kaybettik diyerek aglamaya
devam etti ''

Gorusmeye katilan diger bir katihrnci Osman'a ise annesinin kaybmi kendisine
kiz kardeslerinin anlattignu soylemekte ve bunu kendisine nasil anlattiklanrn $U sekilde
ozetlemektedir;
'' okuldan eve geldim. Eve geldigimde

evde bir kalabalik vardi. Ablalarim,

babam, halalarim ve teyzelerim hepsi agltyordu. Eve girdigimde

ablalartm hemen

yanima geldi bana sarildtlar ve annemizi kaybettigimizi soylediler. ''

Ebeveyn kaybi, uc katihmciya da (Sinem, Osman ve Tanem) birinci derecede
akrabalan tarafmdan anlatilsa da anlatihs sekillerinde bir farkhhk oldugu saptanrmstir.
Birinci derecede akrabalan sayilan kisiler, (anne,baba ve kardes) Osman ve Tanem'e
ebeveyn kaybi yasadiklanm duygusal bir ifadeyle ve aglayarak anlatirken, gorusmeye
katilan Sinem'e ise

ebeveynini kaybettigini, soguk kanh bir ifadeyle anlanldigi
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saptanrmstir.

Kaybm

kendisine

ikinci derecede

akrabasi

sayilan halasi tarafmdan

anlauldigim soyleyen Ibrahim ise, kendisine nasil anlattigim soyle ozetlemektedir;
'' Olayzn oldugu gun okuldan eve geldim. Evde bir kalabalzk vardz. Birsey
oldugunu anladzm. Zaten annem, nenem evde agliyorlardi. Kardeslerim kusuk oldugu
icin onlarz evden uzaklastirdilar.

Halam, ben kapzdan girdigimde

yanzma geldi.

Babamzn bir trafik kazasz gecirdigini ve hastahanede oldugunu soyledi. Fakat benim
'tamam hastahaneye gidelim babamz gormek isterim' diye zsrar etmem uzerine baban
oldu artzk hastahaneye gitmenin bir anlamz yoktur seklinde bir actklama yaptz. ''
Diger taraftan gorusmeye

katilan Salih ebeveyn kaybmm kendisine

amcasi

tarafmdan anlattigim belirtmistir,
'' annem ve babam, babamzn tedavisi icin Turkiye 'ye gitmisti ve ordan babamin
alum haberi geldi. Ben, ablamla birlikte amcamlarda kaltyordum. Babamzn aldugu gun,
amcam birileri ile telefonda konusuyordu. Daha sonra gozleri dolu bir sekilde yantmtza
gelerek babamzn babamzn alum haberini bize verdi ve babanzzz kaybettik dedi. ''
Gorusmeye katilan Burcu ise ebeveyn kaybmm kendisine teyzesi tarafmdan
nasil anlatngim soyle ozetlemektedir;
'' annemin aldugu gun okuldaydim, tenefuse falan ctkmisttk. Okul mudurumuz
yanzma

geldi

ve benimle

konusmak

istedigini

soyledi.

Odaszna gittik.

Odaszna

girdigimizde teyzem orda oturmus beni bekliyordu. Birsey oldugunu anladim. Teyzem
bana dondu ve aglayarak anneni kaybettik dedi. ''
Ebeveyn kaybi kendilerine (Ibrahim, Salih ve Burcu) ikinci derecede akrabalan
tarafmdan anlatilsa da gorusmeye katilan ibrahim'e

kayip durumu 'alistira ahstira'

anlatihrken, Burcu ve Salih' e duygusal bir ifade sekliyle anlatildigi belirlenmistir.
Dolayisiyla bir cocuga anne ya da babasmi kaybettigini soylemek zorlu bir gorev
olabilmektedir Genelde bu gorevi aile icerisinde cocukla iletisimi ve etkilesimi iyi olan
soguk kanh bireylerin ttstlenmesi ya da cocuga bu durumu geciktirmeden,

sakin ve

anlayabilecegi bir sekilde hayatta kalan ebeveyni tarafmdan aciklanmasidir (De Spilder,
1987).
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Diger taraftan Ayse ve Suleymana kayip durumu akrabalan sayilmayan yabanci
kisiler

tarafmdan

anlauldigi

belirlenmistir.

Kaybm

kendisine

hastahane

personeli

tarafmdan anlatildigmi soyleyen Ayse bunu soyle anlatmaktadir;
'' okuldan

eve geldim

olayin oldugu giin annem

komsudaydi.

Benim

eve

geldigimi gorunce o da eve geldi. Eve geldiginde sarhos gibiydi, terliyordu ne oldugunu
sordum ama bana cevap bile veremedi. Ben komsulara cagtrmaya basladim. Onlarda
ambulansz cagirdilar. Ambulans gelene kadar annemin basinda bekledik. Bu arada
babam da acilen isini biraktp eve geldi. Ambulans geldi annemi aldz ve babamla birlikte
ambulanszn arkaszndan hastahaneye gitmekicin yola ctkttk. Yolda giderken ambulanszn
srenlerini

kistigini

gordum.

Ancak

hicbirsey

anlayamamistim.

Hastahaneye

vardigtmtzda ambulanstaki hemsire yanzmzza geldi ve babamla bana donerek hastayi
kaybettigimizi soyledi. ''
Gorusmeye katilan Suleyman ise, kaybm kendisine okul muduru tarafmdan
soylendigini ve nasil anlatildigim soyle ozetlernektedir;
'' anne ve babamzn trajik kazasi yaptigi gun sabah beni okula birakip bir islerini
halletmeye gideceklerdi. Oglen oldugu zaman beni okula almaya gelmediler. ben onlarz
beklerken okul muduru beni yanzna aldz. Anne ve babamdan baska aile bireyimizde
olmadigindan

dolayi aksama kadar okul mudurunun evinde kaldim. Okul mudurum

bana annem ve babamin bir trafik kazasi gecirdigini, yapilan tum mudahalelere ragmen
kurtaramadtklarini

ve anne ve babamdan baska aile bireyimin olmamasz nedeniyle beni

sos cocuk koyune yerlestireceklerini

soyledi. Aksam saatlerinde ise beni SOS cocuk

koyune goturduler. ''
Kaybm kendilerine (Suleyman ve Ayse) akrabalan sayilmayan yabanci · kisiler
tarafmdan nasil anlatildigma bakildigi zaman her ikisine de dogrudan ve soguk kanh bir
ifade ile anlatildigi dolayisiyla aralannda bir farkhhk olmadigi saptanmistir.
Kayip
ebeveynlerinin

yasayan
yamnda

iki

katihmcmm

bulunarak,

Kayip esnasmda ebeveynlerinin

(Umut

ebeveynlerin

ve

Simge)

kaybuu

da kayip

gordukleri

sirasmda

belirlenmistir.

yanmda olmalan Umut ve Simge icin psikolojik bir

yikim (Kisinin duygu, dusunce veya davramslannda agir ve uzun sureli izler birakabilen
ve kisiligi

yaralayan

yasantilar

olarak tammlanabilir)

saptanmistir.
42

yasamalanna

neden oldugu

4.3 Ruhsal durumlarma etkileri
Yapilmis olan cahsmada ebeveyn kaybi

yasarms katihmcilann, kayip sonrasi

ruh saghklanna etkileri incelendigi zaman Ibrahim, Osman, Ayse, Umut ve Tanem'in
psikolojik yikim (umuztsuzluk, kaybi inkar, uzuntu hali, sucluluk, surekli olarak kayba
yonelik zihinsel meskuliyet) yasadiklan,

Simge, Burcu, Sinem, Suleyman ve Salih'in

ise normal yas sureci tepkileri ( isyan, ozlem duygusu, kaygi, ve korku) gosterdikleri
saptanmistir. Katihmcilann yasadiklan bu etkilerin ruhsal durumlanna nasil yanstdigi
ise gorusmelerden alman almtilarla asagida belirtilmistir,

4.3.1. Psikolojik Yikrm
Yapihrms olan cahsmada ebeveyn kaybi

yasamis katihmcilann, kayip sonrasi

ruh saghklanna etkileri incelendigi zaman Ibrahim, Osman, Ayse, Umut ve Tanem'in
psikolojik

yikim (umuztsuzluk,

isyan, kaybi inkar, sucluluk,

surekli olarak kayba

yonelik zihinsel meskuliyet) yasadiklan saptanmis ve bu etkilerin ruhsal durumlanna
nasil yansidigi asagida belirtilmistir.
Gorusmeye katilan Ibrahim, ebeveyn kaybmm onun uzerinde psikolojik bir
yikim

olusturdugunu

ve dunyanm

sonunun

geldigini

dusundugunt;

belirtmistir.

Babasmm kaybmdan sonraki ruhsal durumunu soyle anlatmaktadir;
'' babamzn olduguni: ogrendigim zaman uzuldum, dizlerim titredi, dizlerimin
bag: cozuldu tabi kabul etmek de istemedim. Buyuk bir psikolojik yzkzm yasadim,"
Gorusmeye katilan Osman ise; ebeveyn kaybmm onu psikolojik olarak olumsuz
yonde

etkiledigini

ve kaybm uzerinden

3 yil gecmesine

zamanlarda annesi ile birlikte gecirdigi anlan dusundugunu

ragmen

yalmz kaldigi

belirtmektedir.

Ebeveyn

kaybmdan sonraki ruhsal durumundan soyle bahsetmektedir;
cc

ebeveynimi kaybettigim zaman 90k uzuldum, 90k agladim. uykudan aglayarak

uyandigimi ve annem beni bzrakzp gitti diye bagirdigimi hatzrlarzm. ''

Gorusmeye katilan diger bir

katihmci

Ayse ise,

ebeveyn kaybmm onun

uzerinde psikolojik olarak buyuk etki yaptigi, gelecege yonelik kendisinde kaygilann
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olustugunu

ve annesine

karsi buyuk bir ozlern duydugunu

anlatmaktadir.

Kayip

yasantismm ruhsal durumuna etkisinden soyle bahsetmektedir;
'' ebeveynimi kaybettigim zaman cok uzuldum, sok yasadim, gelecege yonelik
endiselerim oldu ve astn bir ozlem duydum. ''

Kayip yasandigi sirada ebeveyninin yanmda olan Umut kayip yasantismm onun icin
psikolojik

bir yikim oldugunu

belirtmektedir.

Kayip yasantismdan

sonraki ruhsal

durumunu soyle izah etmektedir;
'' annemin oldugu an sok oldum, uzuldum ve agladim. Annemle gecirilen zamanlarz
dusunurdum. ''

Kayip yasayan diger bir katihmci Tanem ise; kayip yasantismdan sonra gelecege
yonelik

kaygi

yasadigiru

ve

babasmm

onlar

icin

calisip

para

kazandigiru

dusundugunden dolayi buyuk bir sucluluk hissettigini belirtmektedir. Kayip yasannsnun
ruhsal durumuna etkilerini soyle ozetlemektedir;
'' Babamin oldugunu ogrenince aglamaya basladim. Gelecege donuk kaygz icerisine
girdim. Bunun yanznda sucluluk duygusuna kapzldzm. Cunku babam bize bakmak icin
ise gidiyordu bundan dolayzda kendimi suclu hissettim. ''

4.3.2. Normal Yas Siireci Tepkileri

Gorusmeye katilan Simge, Burcu, Sinem, Stileyman ve Salih'in ise normal yas
sureci

tepkileri

(ozlern

saptanmistir. Katilimcilann

duygusu,

kaygi,

uzuntu

hali,

ve korku)

gosterdikleri

yasadiklan bu etkilerin ruhsal durumlanna nasil yansidigi

ise gorusmelerden alman almtilarla asagida belirtilmistir.
Gorusmeye katilan Simge, babasmm kaybmdan sonra 90k buyuk bir uzuntu hali
yasadigim ve ve ileriki hayati icin buyuk bir umutsuzluga

dustugunu belirtmekte ve

kayip yasantismdan sonraki ruhsal durumunu soyle ozetlemektedir;
' 'Ebeveynimi kaybettigim zaman cok buyuk bir uzuntu hali yasadim ve ileriye
donuk umutsuzluga dustum. ''
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Diger bir katihmci olan Burcu, ebeveyn kaybmm onun iizerinde olumsuz etki
yaptrgmi, kendisinde

ileriye yonelik kaygilann

olustugunu

ve annesinin

olumune

kendini hazirlasa da kayip durumunu kabullenmekte zorluk cektigini belirtmekte bunu
soyle izah etmektedir;
"Annemi kaybettigim zaman, ileriye donuk kaygilartm oldu. Iste nasil okuyacam
ileride hayatim ne olacak gibi. ''

Gorii~meye katilan Sinem ise kayip yasantistmn kendi ruhsal durumu iizerinde
olumsuz bir etki yarattigmi belirtmektedir.

Kayiptan sonraki ruhsal durumunu soyle

anlatmaktadir;
' 'annemi kaybettigim

zaman ilk once bir ,JOk durumu yasadim.

Gercekten

annemin oldugune inanmak istemedim. ''

Kayip yasayan diger bir katilrmci Si.ileyman ise,anne-baba

kaybmdan

soma

yasmm da kucuk olmasmdan dolayi buyuk bir korku yasadigim anlatmakta ve kaybm
ruhsal durumuna olan etkilerini soyle izah etmektedir;
"yasimin kucuk olmaszndan dolayi bir korku durumu icerisine girdim. Uzuldum.
Hatirladigim kadariyla anne ve babami isterim diye baginyordum fakat ne care?"

Diger yandan Salih
fazla etkilenmedigini

ebeveyn kaybi yasadiktan soma, ruhsal durumunun pek

cunku babasmm hastahk doneminde kendini babasmm olumune

hazirladigmi soylemektedir .Ruhsal durumunu ise soyle ozetlemektedir;
' 'babami kaybettigim zaman ilk anda bir ,JOk durumu yasadim. Ardindan da babam
bizi birakip gitti gibisinden ofke halleri oldugunu hattrltyorum. ''

Psikolojik yikim yasayan katihmcilar, yas donemini daha uzun siirede atlatabilen,
normal yas tepkileri gosteren katihmcilar
atlatabilen katihmcilar
katilimcilar

ile normal

olduklan

ise yas donemini daha kolay ve saglikh

saptanrmstir. Dolayisiyla

yas tepkileri

gosteren

belirlenmistir.
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bireyler

psikolojik yikim yasayan
arasmda

farkhlik

oldugu

4.3.3. Davrams ozelliklertne etkileri
Katilimcilann davrarussal ozelliklerine bakildigi zaman, tumunun kayiptan sonra
hem fiziksel (tukenme, gii9 kaybi) hem bilissel (kabullenememe,

inanmama, kayba

yonelik zihinsel meskuliyet) hem davramssal (Uyku duzensizligi,

istah duzensizligi,

aglama ve motivasyon eksikligi) hemde duygusal (Korku, saskinhk, sok, uzuntu, inkar,
kaygi, isyan ve icine kapamkhk) tepkiler gosterdikleri
yasamis katihmcilann davrams ozelliklerine

saptanmistir. Ebeveyn kaybi

etkilerininin

ne sekilde oldugu asagida

belirtilmistir.
Ebeveyn kaybi yasarrus olan Ibrahim, ebeveyn kaybi yasadiktan sonra icine
kaparuk bir kisi haline donustugunu, buyuk bir depresyon yasadigmi, uzun zaman uyku
ve yemek yeme problemlerinin

olustugunu, buyuk bir uzuntu icerisine girdigini ve

ileriye donuk kaygilar yasadigmi belirtmekte ve bunu soyle anlatmaktadir;
'' babamz kaybettigim zaman davrantssal olarak, tepkilerim, Uzun zaman uyku
problemi

yasadim.

problemlerim

Istahsizdtm

yemek yiyemezdim

bu sekilde.

Fiziksel

olarak

bir yorgunluk bir halsizlik durumu, duygularzm, bir anda kabullenmekte

zorluk cektim. Zamanla

kabul ettim tabi bunu. Ileriye donuk kaygzlar yasamaya

basladim. Tabi 13 yasindaki bir cocuk bunlarz dusunebilir. Iste ailem naszl gecinecek,
kardeslerim naszl okuyacak yonunde bende bir kaygz olustu. Bilisssel olarak tepkilerim,

m

bir kac ay babamla gecirdigim

zamanlarz dusunmek istemezdim.

zaman kotu olurdum bu da kabul etmek istemedigimden

Dusundugum

dolayzydz. Fakat bir kac yil

gectikten sonra aradan o anlarz zaman zaman gozden gecirdim. ''

Gorusmeye katilan Simge, ebeveyn kaybi sonrasi yas doneminde uzun bir sure
uyku problemi yasadrgmi, istahmm kapandigim ve bu davramslannm

1 ay surdugunu

daha sonra fiziksel olarak eski duzenine geri dondugunu belirtmistir. Bunun yarusira
Simge, babasi ile gecirdigi zamanlan yalmz kaldigi durumlarda sik sik dusundugunu,
kapi caldigi zaman ki eger bu kapi calisi babasmm isten eve donusu zamanlarma denk
geldiginde kapiyi calanm babasmm oldugunu dusundugunu belirtmekte ve davrarussal
ozelliklerini soyle izah etmektedir;
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'' babamz kaybettigimde
kadar da bu durum
dondum.

uzun sure uyku problemi yasadtm,

boyle devam

etti. Daha sonra fiziksel

Duygusal olarak tepkilerimse

cok

istahim kapandi

1 ay

olarak eski duzenime

geri

buyuk bir uzuntu hali yasadim ve ileriye

yonelik umutsuzluga dustum. Bilissel olarak tepkilerim ise; babamla kucuklugumden
olumune kadar olan sure zarfinda birlikte gecirdigimiz anlar, her bos kaldigimda
gozumun onune gelmektedir. Bazen kapi caldiginda bu kaptntn calma saati, babamzn
isten geldig! anlara denk geldigi durumlarda kapiyi calanin babam oldugu hissi icimde
uyanmaktadir. '

Ebeveyn kaybi yasarms olan diger bir katihmci Salih, ebeveyn kaybi yasadiktan
sonra fiziksel olarak bir sorun yasamadigmi, psikolojik olarak ise, babasmm olumune
kendini hazirladigi halde babasmm olum haberini aldigi zaman ilk anda bir sok durumu
yasadiguu,

kayba inanmadigmi

ve babasmm onu birakip gittigini dusundugunu

bu

nedenle de ofke halleri yasadigim belirtmekte ve bunu soyle izah etmektedir;
"ebeveyn 'babamin kaybzndan sonra fiziksel olarak bir problem yasamadim.
Duygusal yonden ilk anda bir sok durumu yasadim. Ardzndan da babam bizi birakip
gitti gibisinden

ofke halleri oldugumu hatirliyorum.

Bilissel olarak tepkilerim ise,

babamzn oldugune inanmak istemedim ve kafa karistkligi halleri yasadim. ''

Tanem,

kayip

yasantismdan

sonra

babasiyla

gecirdigi

zamanlann

aklma

geldigini bunun dismda gece uykulannm bolundugtmt; ve istahsizhk durumu yasadigim
belirtmekte ve bu davramslanm soyle ozetlemektedir;
"Geceleri uykularzmzn bolundugunu

ve istahimtn kapandigtni

hatirliyorum.

Babami kaybettigim zaman gelecege donuk kaygi icerisine girdim. Bunun yanznda
sucluluk duygusa kapildim. Cunku babam bize bakmak icin ise gidiyordu

bundan

dolayida kendimi suclu hissettim. Surekli olarak babamla gecirdigimiz zamanlar aklima
gelmekteydi ''.
Gorusmeye

katilan diger bir katihmci

Suleyman,

ebeveynlerinin

kaybmdan

sonra 1 ay boyunca duzenli uyku uyumadigmi, uykusundan uyamp evde oldugunu samp
anne-babasina

cagirdigim,

ve yemek yemek ismedigini

belirtmekte

ve bunu soyle

anlatmaktadir;
"1

ay dogru

duzgun

uyku

uyumadtgimi
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ve yemek yemek istemedigimi

Buyuk bir korku yasadim.

hatirliyorum.

Ileride

ne olacak

ben ne olacak diye

korkuyordum. Anne ve babamin oldugune inanmtyordum. Geceleri uykumdan uyanip
evde oldugumu zannedip anne ve babama caginyordum. ''
Ayse, kayip yasantismdan sonra 90k fazla uzuldugunu, ilk basta kayip durumunu
inkar ettigini aylarca uyku ve yemek

yeme sorunu yasadigmdan

kilo kaybettigini

soylemekte ve bunu soyle ifade etmektedir;
"Gunlerce, aylarca uyku ve yemek yeme sorunu yasadim. A§m kilo kaybettim.
Cok uzuldum, sok yasadim gelecege yonelik endiselerim oldu ve astri bir ozlem duydum.
Surekli olarak annemle gecirdigim zamanlar aklimdaydi ve hayali evdeydi sanki ve ben
onunla konusuyordum. ''
Burcu, kayip sonrasinda annesinin olumune kendini hazirladigi halde annesinin
olum haberini aldigi zaman ilk anda bir sok durumu yasadigim, gunlerce duzenli uyuku
uyuyamadigmi,

istahsizhk

yasadigmi

ve surekli

olarak

tansiyonunun

dustugum;

belirtmektedir ve bunu $U sekilde ozetlemektedir;
' 'Gunlerce, uyku uyuyamadim

ve dogru duzgun yemek yegemedim

ve surekli

olarak tansiyonumun dustugimi: hatirliyorum. Ileriye donuk kaygtlarim oldu. Iste naszl
okuyacam ileride hayattm ne olacak gibi ... Surekli olarak annemle gecirdigim zamanlar
aklimdaydi ve hastaltk durumda kendimi ne kadar alistirsamda annemin olduguni: uzun
bir sure kabullenmekte zorluk cektim. ''
Osman, kayip sonrasmda uyku ve yemek yeme sorunu yasadigmi, uykulanndan,
bazen aglayarak uyandigmi ve annesinin onu birakip gittigini dusunerek isyan ettigini
belirtmektedir. Ve davraruslanni soyle ozetlemektedir;
=Gunlerce, uyku uyuyamadim ve yemek yegemedim. Cok uzuldum, 90k agladim,
uykudan aglayarak uyandigtmi ve annem beni btrakip gitti diye bagtrdigtmi hattrlartm.
Surekli olarak annemle gecirdigim

zamanlar

hep aklima gelirdi. Simdi bile yalntz

kaldigim zaman akltma gelmektedir'
Sinem kayip sonrasinda yas doneminde 1-2 ay uyku sorunu yasadignu, istahmm
kesildigini

ve

mikren bas agnsmin

sikhkla tekrarlandigiru

belirtmektedir.

Aynca

Sinem, 'Neden benim annem' diyerek isyan ettigini ve surekli olarak annesi ile birlikte
gecirdigi zamanlan dusundugunu belirtmekte ve bunu $U sekilde ozetlemektedir;
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' '1-2 ay uyku duzensizligi,

istahim kesilmisti. Kucuk yaslardan

beri benim

mikrenim oldugu icin mikrenim arttz. bir sok yasadim. Gercekten annemin oldugune
inanmak

istemedim.

Isyan ettim neden

benim diye falan boyle. Onunla birlikte

gecirdigim anlar gozumun onune gelirdi ''

Umut, kayip sonrasi yas doneminde uyku ve yemek yeme duzensizliklerinin
ortaya ciktigmi, annesi ile gecirdigi zamanlan sik sik dusunmekte ve kayba inanmak
istemedigini soylernektedir. Aynca uzuldugtmu ve agladrgim belirtmekte ve bunu soyle
anlatmaktadir;
''Uyku duzensizligi oldu, yemek yegemedim istahim kesildi. Uzuldum. Annemle
gecirilen zamanlarz dusunurdum. ilk anda olumune inanmak istemedim. Ondan sonra

zaten inanmak zorunda kaldzm. Cunku hayat devam eder. ''
Kanhmcilann
gosterdikleri

davrams ozellikleri

davramslar

incelendigi

zaman, normal yas surecinde

(uyku ve yeme duzensizligi,

derin uzuntu ve sosyal ice

cekilme) ile depresyon belirtileri arasmda ortak noktalar gozlenebilmekte
sonrasi

olusabilen

Dolayisiyla

bu davramslann zamanla

azalarak

gorusmeye katilan bazi katihmcilarda

ancak kayip

ortadan kalkrnasi

beklenir.

bahsedilen davramslann zamanla

azaldigi, bazilanmn ise daha uzun bir sure devam ettigi saptanmistrr.
4.3.4. Basa cikma ydntemleri
Katihmcilann kayip yasantilan basa cikmak

icin kullandiklan yontemlere

bakildigi zaman bir kisrnmm uzmandan yardim alarak, bir kisrmnm ise kayip yasantilan
ile kendi kendilerine yardim almadan basa cikmaya cahstiklan saptanrrustir. Y ardim
alarak basa cikmaya cahsanlar ile yardim almadan basa cikmaya cahsanlar arasmda
farklihk oldugu saptanrmstir. Bu farklihk ise; yardim alarak basa cikmaya calisanlann,
yardun almadan kendi kendilerine basa cikmaya calisanlara nazaran yas donemini daha
kolay ve daha saghkh atlattiklan saptanmistir. Katihmcilann kayip yasantilan ile basa
cikrnak icin kullandiklan yontemler asagida belirtilmistir.
Ibrahim,
damsmanmdan

ebeveyn

kaybi

yasadiktan

sonra bir uzmandan,

okul psikolojik

hicbir yardim almadigim, ne okulundan ne de ailesinden bu konuyla

ilgili ozel bir destek gormedigini

ve bu durumla basa cikrnak icin ailece icinde
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bulunduklan

durumdan dolayi eve daha fazla bagland1gm1, buyuk biri olarak yaklasip

babasmm rolunu ustlendigini belirtmekte ve bunu soyle ozetlemektedir;
'' kaytpla basa cikmak icin ne bir psikolog, ne bir psikiyatristen yardim almadim.
Ne de 'bu durumdaytm, bana yardimci olun' Jeklinde bir talebim olmadi. Sadece kayip
yasanttstndan sonra ailece icinde bulundugumuz durumdan dolayi eve daha buyuk biri
gibi olarak yaklastim. ''
Gorusmeye katilan Simge, kayip sonrasi yas donemi ile basa cikrnak icin 1 yil
sureyle

okuldaki

rehber

ogretmeni

ile goru~tugunu belirtmekte

ve bunu soyle

ozetlemektedir;
'' Bir ytl sureyle okulumdaki rehber psikolojtk danisman ile gori1$meye gittim.
Boylelikle bu durumla basa cikdim. ''

Diger yandan Salih, ebeveyn kaybi yasadiktan sonra bulundugu durumla basa
cikmak icin 6 ay sureyle duzenli bir sekilde bir psikologdan yardim aldigmi belirtmekte
ve bunu soyle anlatmaktadir;
'' kaytp yasantistndan

sonra bulundugum durumla basa cikmak icin ablamla

birlikte teyzemin arkadasi olan psikolog ile 6 ay boyunca seanslara katildim. ''
Tanem, kayip yasantisi ile basa cikmak icin psikolojik olarak herhangi bir
yardim alrnadigini, buna maddi gucunun yetmedigini ve hickimsenin
yardim talebinde bulunmadigiru,

okulu yanda birakarak

ona boyle bir

ailesine ekonomik

destek

vermek icin calismaya baslayip biraz da olsa ev ortammdan ve yasadigi olumsuz
duygularmdan kurtuldugunu belirtmekte ve bunu su sekilde anlatmaktadir;
"Bu durum/a basa cikmak icin herhangi bir yardim almadim. Yardim alacak
ekonomik

durumumda

zaten yoktu.

Basa cikmak

icin kuafor yaninda

9alz$maya

basladtm. Kendimi ise ve aileme verdim bu sekilde. ''
Gorusmeye katilan diger bir katihmci Sulayman, kayip yasantisi ile basa cikmak
icin goturuldugu sos cocuk koyundeki bir psikologdan yardim alarak basa cikmaya
cahsugmi belirtmekte ve bunu soyle anlatmaktadir;
'' Bu durumla basa cikmak icin sos cocuk koyundeki psikologdan yardim aldim
ve bu yardtm halen devam etmektedir. ''
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Ayse, kayip sonrasi yas donemi ile basa cikmak icin bir psikologdan yardun

-

aldrgim, duzenli olarak doga yi.iri.igi.i~leri yaptigmi ve babasma daha fazla baglanarak bu
durumla basa ciktiguu anlatmakta ve bunu soyle ozetlemektedir;
"Bu durumla basa cikmak icin psikolog ile duzenli olarak seaslara katzldzm
bunun disinda doga yurugusleri yaptim ve babama daha fazla bagladtm. ''
Diger bir katihmci Burcu ise, ebeveyn kaybi sonrasi yas doneminde psikolojik
olarak herhangi bir uzmandan yardim almadigmi, okul rehber psikolojik darusmanmm
sadece OSS smavlan ile ilgilendigini bu nedenle ona yardimci olmadigmi anlatirken, bu
durumla basa cikmak icin kayip durumunun hayatm bir sarti oldugunu, herkesin bu
kayibi ya~ayabilecegini, herkesin uzulebilecegini

ve bunu atlatabilmek icin herkesin

zamana ihtiyaci oldugunu belirtmekte ve bunu soyle anlatmaktadir;
"Bu durumla basa ctkmak icin kimseden bir yardzm almadzm. Zaten okuldaki
rehber ogretmenimden ya da baska birinden bole bir talep de gelmedi acikcasi bende
boyle bir talepte bulunmadzm cunku okuldaki rehber ogretmenimizin yaptigt iste ass
sznavlarz, okullara yerlestirmeler falandz. Bu yuzden bende yanzna gidip benim kayzp
yasantimla

ilgilenin demedim. Olumun herkesin basina gelebilecegini

ve hayatznzn

kuralz oldugunu dusundum ve boylece basa cikmaya calistim. ''

Gorusmeye katilan Osman ise; kayip sonrasi yas donemi ile basa cikmak icin bir
uzmandan yardim almadigim

arkadas ve ogretmenlerinin

destegi ve nasihatleri ile

kendini toparlamaya cahstigim anlatmakta ve bunu soyle ozetlemektedir;
"Bu durumla basa cikmak icin birinden yardzm almadzm. Kaybzn oldugunu
ogrenen ogretmen ve arkadaslarimin

destegi ve nasihatleri ile kendimi toparlamaya

caltstun. ''
Gorusmeye

katilan Sinem kayipla basa cikma yontemi olarak herhangi bir

uzmandan yardim almadigim ve herkesin bu durumunu yasadigmi, bu sorunu ile yalmz
olmadigmi

dusunerek

basa cikmaya

cahstignu

anlatmakta

ve bunu soyle izah

etmektedir;
"Bu durumla basa cikmak icin herhangi bir yerden bir yardzm almadim. Yani
kendi kendime bu hayatzn bir gercegidir, her insan dogdugu gibi olur de dusunerek
basa cikmaya calisum oyle da oldu yani. Ama Kayzp olmasaydz belki universiteyi
bitirmis bir meslek sahibi olabilirdim tabi. ''
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Diger bir katihmci Umut, kayip yasanti yas donemi ile basa cikmak icin bir
uzmandan yardim almadigmi, bu durumu kabullenerek basa ciktignu belirtmekte ve
bunu soyle ozetlemektedir;
' 'Kimseden bir yardim almadtm. Bu durumu sadece kabullendim ''.

4.4 Yas ddnemlnin egitim siireclerine etkileri
Katihmcilann,

kayip

sonrasi

yas doneminde

egitim

sureclerine

etkilerine

bakildigi zaman gorusmeye katilan Umut, Burcu, Sinem, Tanem ve Ibrahimin

egitim

surecinin olumsuz yonde etkilendigi, diger taraftan gorusmeye katilan Osman, Simge,
Suleyman, Ayse ve Salih'in ise egitim surecinin etkilenmedigi belirlenmistir.
surecleri olumsuz yonde etkilenen bireylerin,
derslerinde

bir dusus, derslere katihmm

ebeveynlerinin

rolunu

ustlenme

gibi

genelde okul basanlannda degisiklik,

azalmasi,

okula devam etmeme ve olen

davramslar

etkilenmeyen bireylerin ise okul basanlannda

Egitim

gorulurken,

egitim

surecleri

bir degisiklik olmadigi ve derslerinde

herhangi bir dusus yasanmadigi saptanmistrr. Egitim surecleri olumsuz yonde etkilenen
ve egitim surecleri etkilenmeyen katihmcilann anlattiklan asagida belirtilmistir.
Ibrahim, kayip sonrasi yas donerninin egitim surecini olumsuz etkiledigini, okula
kendini adapte edemedigini ve egitiminin yanm kaldigim soylernekte ve bunu soyle dile
getirmektedir;
'' bu kaytp yasanttsindan

sonra en basta okuyamadtm. Kardeslerimin

buyugii

oldugum icin babamin yapmasi gereken bazt sorumluluklar bana dusmustu. Baham da
olmadigi icin bunlarz ben yapmaktaydim.

Dolaytstyla

egitimim de bu sekilde yarim

kaldt. ''
Gorusmeye

katilan diger bir katihmci

Sanem kayip sonrasi yas doneminin

egitim surecini olumsuz etkiledigini ve babasmm kaybmdan sonra okulu birakrnak
zorunda kaldigim belirtmekte ve bunu soyle izah etmektedir;
'' babamtn olumunden

sonra okulu biraktim ve kuafor yantna gidip meslek

ogrenmeye karar verdim. ''
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Sinem, kayip sonrasi yas doneminin egitim surecini olumsuz yonde etkiledigini
ve annesinin evde yapmas1 gereken gorevleri yerine getirmek durumunda

kalmasi

nedeniyle liseden sonra okula devam edemedigini belirtmekte ve egitim surecinin nasil
etkilendigini su sekilde ifade etmektedir;
'' Kayzp yasanttstndan sonra liseye kadar ancak okuyabzldzm. Ee cunku babamzn
ve benden yasca kucuk bir erkek kardesimin
olmamasz ve iste evde annemin yapmasi
nedeniyle

ben

yapmak

zorundaydim.

olmasi ve onlara bakacak kimsenin

gereken islerin baska birinin olmamasi
Ve liseden

sonra

onlara

bakmak

icin

okuyamadzm. ''

Gorusmeye

katilan Burcu ise, kayip sonrasi yas doneminin

egitim surecini

olumsuz etkiledigini ve liseden sonra okula devam edernedigini anlatmakta ve bunu
soyle dile getirmektedir;
'' bu kayip yasantisi ilerideki kariyer hayatzmz olumsuz yonde etkiledi. Cunku
icimden derslerime calismak, odev yapmak gelmiyordu bu yuzden derslerimde dii§il§
yasandi. Ancak ogretmenlerim durumumu bildikleri icin derslerimden beni kendi gonul
rtzalari ile gecirdiler. ''

Egitim sureci olumsuz yonde etkilenen diger bir katilimci Umut ise, liseden
sonra Universteye devam edemedigini soylemekte bunu soyle aciklamaktadir;
"kayzp yasanttsi egitim siirecimi olumsuz yonde etkiledi Notlarim dustu. Zaten
onumde askerlik falan vardz. Okumak yerine de askere gitmeyi tercih ettim. ''
Gorusmeye katilan Simge ise, babasmm olumunun ilerideki kariyer hayatim
etkilemedigini belirtmekte ve bunu soyle izah etmektedir;

"Babamin olumunun derslerim uzerinde kotu bir etki yarattigtna inanmiyorum.
Cunku depresyon halinden kurtulmak icin zaten ben kendimi okula verdim. Bunun
yanznda psikolog olan komsumuz, okuldaki ogretmenlerim ve rehber ogretmenim yas
surecimi erken atlatmam konusunda yardimci oldu. Bu yuzden okul hayatzmda kariyer
hayatimda kotu yonde etkilenmedi ''
Gorusmeye katilan Osman ise; kayip sonrasi yas doneminin ilerideki kariyer
hayatim olumsuz yonde etkilemedigini,

halen daha okuyor oldugunu ve basanli bir

ogrenci oldugunu anlatmakta ve bunu soyle dile getirmektedir.
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"Annemin olumunden

sonraki

ilk 1 ytl derslerimde

dusus yasandi.

Arna

ogretmenlerimin destegi ve ilgisi ile daha sonra kendimi toparladim ve simdi derslerim
ve notlarim iyi durumda. ''
Diger bir katihmci olan Suleyman ise kayip sonrasi yas doneminin onun egitim
hayatim etkilemedigini belirtmekte ve bunu $U sekilde anlatmaktadir;
'' Kayip yasantisi

ilerideki kariyer hayatimi pek etkilemedi

cunku okuluma

katilan Ayse ise; kayip sonrasi yas donerninin

egitim surecini

devam ettim ''

Gorusmeye

olumsuz yonde etkilemedigini anlatmakta ve bunu soyle izah etmektedir;
'' kayip yasantisi ilerideki kariyer hayatimi pek etkilemedi cunku duzenli olarak
bir psikolog ile gorusmelere devam ettim. Okula motive olmam konusunda ve okumam
konusunda bana destek verdi. ''
Gorusmeye katilan Salih ise, ebeveyn kaybmm onun egitim hayatiru olumsuz
etkilemedigini soylemekteve bunu soyle ozetlemektedir;
'' kayip yasanttstnin ilerideki kariyer hayatimi etkiledigine inanmiyorum'

4.4.1 Okul basarrlarma etkileri
Katihmcilann kayip sonrasi yas doneminde okul basanlanna etkilerine bakildrgi
zaman, Umut, Burcu, Sinem, Tanem ve Ibrahimin kayip yasantismdan

sonra okul

basanlanlann olumsuz yonde etkilendigi, dikkat ve konsantrasyonlannm

azaldigi ve

babasim kaybedeb cocuk ve ergenlerin akademik basanlan uzerinde daha etkili oldugu,
derslerinde dli$li$ yasandigi bu nedenle egitimlerinin de yanm kaldigi saptanrms ve
gorusmecilerin anlattiklan asagida belirtilmistir.
Gorusmeye katilan Tanem, kayip sonrasi yas doneminin okul basansmi olumsuz
etkiledigini, babasmm olumunun ders cahsmasinda ve okula devam etmesinde olumsuz
etki yarattigim bu nedenle okula gitmedigi icin basanlanmn dustugunu anlatmakta ve
bunu soyle dile getirmektedir;
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'' Ders notlartm buyuk oranda dustu. Derslerime ve odevlerime babam yardtm
ederdi. Babamzn olumu odev yapma ve ders calisma konusunda buyuk bir eksiklik
yaratti. ''
Umut ise; kayip sonrasi yas doneminin okul basansim olumsuz etkiledigini,
okula gitmek istemedigini, annesinin olumunun ders cahsmasinda buyuk bir eksiklik
yarattigmi

ve bu nedenle derslerinde

ani bir di.i~i.i~ yasadigmi

ve derslerinin

bir

cogundan zayif not aldigim soylemekte ve bunu soyle izah etmektedir;
"Derslerimde

dusus yasandi.

Sznav donemi

calistrdtm. Annemin olumu notlarima yansimastna

derslerime

annemle

birlikte

sebeb oldu. Annemin olumu odev

yapma ve ders calisma konusunda bir eksiklik yaratti. Cunku annem kucuk yastan
itibaren benim derslerimle yakzndan ilgilenirdi. ''
Gorusmeye katilan Ibrahim ise; kayip sonrasi yas doneminin okul basansma
olumsuz

etki

edemedigini

yaptignu,

babasmm

kaybmdan

ve okula ilgisi zayif oldugunu

soma

kendini

soyleyerek

derslerine

adapte

basanlannm di.i~Uigiini.i

anlatmakta ve bunu su sekilde ozetlemekredir;
'' Derslerimde motivasyon ve konsantrasyon bozuklugu yasadim. Ogretmen ders
anlatzrken ben babamzn olumunu dusunuyordum. Eve gittigimde ders calismak yerine
annem ve kardeslerimle

vakit gecirmek istiyordum. Derslerimde

dusus yasadim.
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donem notlarim yuksekken ikinci donem notlarim yartya dusmus hatta bir kac dersten
de kink not almistim. Ders caltstrken babamdan yardim alirdim. Onun olumu ders
calismakonusunda ise buyuk bir eksiklik yaratti. ''

Diger
konsantrasyon

taraftan
bozuklugu

Sinem,

kayip

yasadigim

sonrasi

bu yuzden

yas

doneminde

de derslerinde

motivasyon

ve

di.i~i.i~ yasandigmi

belirtmekte ve bunu soyle anlatmakdair;
'' annemin

olumunden

sonra

ev isleriylede

ilgilendigim

icin derslerimde

konsantrasyon ve motivasyon bozuklugu yasadim. Kendimi derslere veremedigim icin
notlarzm dustu. ''
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Burcu ise.kayip sonrasi yas doneminin okul basansmi kotu yonde etkiledigini,
derslerinde belirgin dusus yasandigmi

ve derslerine devamsizhk

durumu oldugunu

belirtmekte ve bunu su sekilde ozetlemektedir;
' 'Okulda

ders

esnasznda

annemle

gecirdigim

zamanlari

derslerde konsantrasyon ve motivasyon bozuklugu yasadtm.notlarim

dusundugumden
da belirgin oranda

bir dusus bunun yantstra derslerime devamstzltk durumu oldu. ''

Diger yandan katihmci Salih, Ayse, Simge ve Stileyman'nm okul basanlannda
bir degisiklik

olmadigim

ve derslerinde

dti~ti~ yasamadiklanm

belirtmektedirler.

Osman'run ise kayip yasantismdan

sonra ilk 1 yil derslerinde dti~ti~ yasandrgi ancak

ogretmenlerinin

destegi ile kendini toparlayarak

ve arkadaslanmn

tekrar okula ve

derslerine adapte oldugu belirlenmis vekanhmcilann anlattiklan gorusmelerdcn alman
almtilarla asagida belirtilmistiri
''Salih:
Derslerimde

derslerimde

konsantrasyon

bir dusus yasanmadi.

ve

motivasyon

eksikligi

yasamadim.

Odevlerime ve derslerime babam yardim ederdi.

Ancak onun olumu odev yapma ve ders calisma konusunda bir eksiklik yaratmadz. ''

"Ay§e: derslerimde

motivasyon

ve konsantrasyon

eksikligi yasadim

psikolog yardzmz ile bunu ktsa surede atlattzm. Derslerimde

herhangi

ancak

bir du§U§

yasanmadi. Odev yaparken ve ders calisirken babamdan yardim alirdim. Ebeveynimin
olumu ise odev yapma ya da ders calisma konusunda bir eksiklik yaratmadz. ''

''Simge: Derslerimde ve odevlerimde bir konsantrasyon ve motivasyon eksikligi
yasamadim. Derslerimde bir du§U§ yasanmadi. Odev yaparken ve ders calisirken hem
annemden hem de babamdan yardim alirdim. Babamzn olumunun odev yapma ya da
ders calisma konusundaki eksikligini ise annem telafi etti. ''

"Suleyman: derslerimde konsantrasyon ve motivasyon eksikligi yasadim. Fakat
profesyonel yardim alarak bu durumu 4-5 ay gibi kisa bir surede atlattim. Derslerimde
bir du§U§ yasanmadi.

Anne ve babamzn olumu odev yapma ya da ders calisma

konusunda bir eksiklik yaratmadi cunku anne ve babamzn olumunden sonra SOS cocuk
koyunun velayetine alindim. Ve orda ders calisirken bize yardimci olan ogretmenlerimiz
vardi. ''
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"Osman:

olumunun

annemin

ilk bir kac ayznda derslerimde

motivasyon ve

konsantrasyon eksikligi yasadim. Fakat bu durumu kzsa surede atlattzm. Derslerimde ilk
bir yzl dusus yasadim ancak bunu ogretmenlerim ve arkadaslanmin destegi ile atlatzzm.
Odev yaparken ve ders calisirken babamdan yardzm alirdtm annemin olumu ise cdev
yapma ya da ders calisma konusunda bir eksiklik yaratmadz. ''
Okul basanlan olumsuz yonde etkilenen bireyler, derslerinde d-U~-U~ yasayip
egitimleri

yanm kahrken,

herhangi

bir d-U~-U~ yasamadiklan

Dolayisiyla

okul basanlan etkilenmeyen
ve egitimlerine

bireylerin

devam

ise derslerinde

ettikleri

saptanmistrr.

egitim siirecleri olumsuz yonde etkilenen bireyler ile egitim surecleri

etkilenmeyen bireyler arasmda farkhhk oldugu ortaya cikrmstir.

4.4.2 Arkadashk iliskilerine etkileri
Gorusmeye
iliskilerinin

katilan bireylerin

kayip sonrasi okula donuslerinde

arkadashk

etkilerine bakildigi zaman katilimci Salih, Ayse, Simge, Sinem, Burcu

Umut, Suleyman ve Osman'nm arkadashk ilskilerinin etkilenmedigi, katihmci Ibrahim
ile Tanem'in olumsuz yonde etkilendigi gorulmustur. Arkadashk iliskileri etkilenmeyen
katihmcilann,
saptanmistir.

genellikle

arkadaslanndan

Arkadashk

arkadaslanndan

iliskileri

sosyal

olumsuz

destek

yonde

goren

etkilenen

bireyler

oldugu

katihmcilann

ise;

destek gormeyen ve kayip yasantismdan soma icine kapandiklanndan

dolayi arkadaslanndan

uzaklasan

sonrasi okula donuslerinde

bireyler

kendilerine

olduklan

yardimci

kisilerin varhgina ihtiyac duyabilmektedirler

belirlenmistir.

olabilecek

Bireyler

kayip

ve destek cikabilecek

(Owen, 2007). Bu ihtiyaci karsilanmayan

bireylerin arkadashk iliskilerinin olumsuz yonde, bu ihtiyaci karsilanan bireylerin ise
arkadashk iliskilerinin etkilenmedigi saptanmistir. Arkadaslik iliskileri etkilenmeyen ve
arkadashk

iliskileri

olumsuz

yonde

etkilenen

katihmcilann

anlattiklan

asagida

belirtilmistir.
Gorusmeye katilan Ibrahim, kayip sonrasi yas doneminin arkadashk iliskilerini
olumsuz

yonde

etkiledigini,

arkadaslanndan

uzaklasip

icine kapamk

bir ogrenci

oldugunu soylemekte ve bunu soyle anlatmaktadir;
' 'Arkadaslarimla

kaynasma

stkinttsi yasadim
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onlarla

iliskilerim

kopmustu.

Onlar birbirleri ile sohbet ederken, oynarken ben yalnzz bastma bir kenara cekilmeyi
tercih ettim. ''
Gorusmeye katilan bir diger katihmci Simge, kayip yasantismdan sonra okula
donusunde arkadaslan ile iliskilerinin herzamanki gibi devam ettigini ve hicbir sekilde
arkadaslanyla

kaynasma

sikmtisi

yasamadigmi

belirtmekte

ve bunu

soyle

dile

getirmektedir;
' 'okula gittigim zaman arkadaslarim

bana bas saglzgz dileginde bulundular.

Onlarla herhangi bir kaynasma stkinttsi yasamadim. ''
Salih ise, kayip sonrasi yas doneminin arkadashk iliskilerini etkilemedigini ve
kayip

yasantisindan

sonra

arkadaslanndan

gordugu

buyuk

bir

destek

uzerine

arkadaslanna daha fazla baglandigim belirtmektedir.
' 'okula gittigim zaman, arkadaslarim

tarafindan teselli edici ve samimi bir

sekilde karsilandim. Onlarla herhangi bir kaynasma stkinttst yasamadim ''

Gorusmeye katilan Tanem, kayip sonrasi arkadaslik iliskilerinin olumsuz yonde
etkilendigini ve eskisine nazaran onlardan uzaklastigim soylernekte ve bunu $U sekilde
izah etmektedir;
' 'okula

gittigim

zaman,

arkadaslarim

ba,Jsaglzgz diledi.

Arkadaslartmla

kaynasma stkinttsi biraz yasadim. Eskiye nazaran bir uzaklasma yasadim. ''

Gorusmeye

katilan

Suleyman,

kayip

sonrasi

arkadashk

iliskilerinin

etkilenmedigi ya da olumsuz etkilendigi yonunde bir aciklama yapamarmsur.

Cunku

ebeveynlerini kaybettikten sonra yanmda ona sahip cikabilecek birilerinin olmamasi
uzerine

eski okulunun degisip sos cocuk koyune goturuldugu yonunde bir aciklama

yapmistir. Ve bunu da $U sekilde anlatmaktadir;
'' kayip yasanttstndan sonra tekrar eski okuluma gitmedim. Cunku eski okulum
koydeydi.

SOS cocuk koyunde yasamaya

basladtktan

sonra egitim aldigtm

okul

degisti. ''

Gorusmeye katilan Ayse, kayip sonrasi okula donusunde arkadaslik iliskilerinin
etkilenmedigini, onlarla bir kaynasma sikintisi yasarnadigim, arkadaslanmn ona sosyal
destek verdigini ve birbirlerine daha siki baglandiklanni
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anlatmakta ve bunu $U sekilde

izah etmektedir;
"okula gitttigim zaman arkadaslarimin
oldular ve ba§saglzgi dilediler.

Birbirimize

hepsi yanima geldiler, bana destek
daha fazla baglandik.

Onlarla hicbir

kaynasma stkintisi yasamadtm. ''
Gorusmeye

katilan Burcu ise;

iliskilerinde bir degisiklik yasanmadignu

kayip sonrasi okula donusunde

arkadashk

ve onlarla herhangi bir kaynasma sikmtisi

yasamadrgmi anlatmakta ve bunu soyle ozetlemektedir;
' 'okula gitttigim zaman 90k yakin arkadaslarim ve ogretmenierim yantma gelip
bassaglig: dilediler. Onlarla da hicbir sekilde bir kaynasma sikintisi yasamadim. ''
Diger bir katihmci Osman, kayip sonrasi yas doneminin arkadashk iliskilerini
olumsuz yonde etkilemedigini ve eskisine nazaran 90k daha iyi oldugunu anlatmakta ve
bunu soyle ozetlemektedir;
"Annemin oldugunu

duyan arkadaslarim

eve geldiler.

Bana destek falan

oldular okula gittigim zamanda bu destek ve ilgi devam etti. ''
Gorusmeye katilan Sinem ise, kayip sonrasi okula donusunde arkadaslannin ona
bassagligr

dilediginive

bu kayip durumuna

uzulduklerini

soyleyerek

ona destek

ciktiklanru anlatmakta ve bunu soyle ifade etmektedir;
'' Okula gittigim zaman annemin olduguni; duyan ogretmenlerim ve aradaslanm
yanima gelerek bana ba§saglzgi dilediler. Uzulduklerini belirttiler. Onlarla herhangi bir
kaynasma stktntisi yasamadim. ''
Kayip yasantismdan sonra okula donusunde Umut, kayip sonrasi yas doneminin
arkadashk
olarak

iliskilerini

destek

olumsuz yonde etkilemedigini,

verdigini

soylemekte

ve

bunu

su

arkadaslanrun
sekilde

dile

ona psikolojik
getirmektedir;

"Ogretmenlerim ve arkadaslarim annemin olumunden sonra eve geldiler destek
falan oldular okula gittigimde de ayni sekilde karsiladilar. ''

4.4.3 Okul yonetimi/ rebberlik hizmetlerinin miidabaleleri
Yapilan cahsmada kayip yasayan katihmcilann kayip sonrasi okula donuslerinde
okul rehber psikolojik darusmanlanrun

katilimci Osman, Ayse, Suleyman, Simge ve
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Salih'in kayip yasantilan

ile yakmdan ilgilenip onlan okula ve derslerine motive ederek

miidahale ettikleri belirlenmistir, Umut ve Sinem'e ise okul muduru ve ogretmenlerin
teselli edici sozlerle ve destekleyici davranmalan
Katihmci

ile mudahale ettikleri saptanmistir.

Burcu'ya ise gerek okul rehber psikolojik damsmanlanrun

muduru

ve ogretmenlerin

etmedikleri,

bassaghgi

dilekleri

gerekse okul

hicbir sekilde mudahale

dismda

Tanem'e ise, okul mudurunun onu odasma

cagrrdignu

ve okulunu

aksatmamasi konusunda uyardigim, bunun dismda bassaghgi dilemedigini ve gerek
okul yonetiminden
gormedigi

gerekse

saptanmistir.

ogretmeninin

okulun

Katihmci

sadece bassaghgi

rehber

psikolojik

Ibrahim' e ise,

darusmarundan

bir destek

ogretmeninin

ve rehber

simf

diledigini, mudur muavinin

okula adapte olmasi ve okula devamhhgim

ise onun toparlanmasi,

saglamasi icin ona nasihatler ve kendinden

ornekler verdigini belirtmektedir.

Okulun
katihmcilan

rehber

psikolojik

darnsmanlanrun

kayip

yasayan

derslerine ve okula motive ederken, okul muduru ve ogretmenlerin kayip

genclere teselli edici ve destekleyici davranmalan
Dolayisiyla

mudahalesi

okul muduru ve ogretmenlerin

damsmanlannm

ile mudahale ettikleri gorulmustur.

mudahalesi

ile okul rehber psikolojik

mudahalesi arasmda farkhhk oldugu saptanrmstir. Gorusmeye katilan

katilimcilara yapilan mudahale sekilleri asagida belirtilmistir.
lbrahim,
rehber

kayip yasantismdan

ogretmeninin

sadece

soma okula donusunde

bassagligi

diledigini,

mild-Ur

siruf ogretmeninin
muavinin

ise

ve

onun

toparlanmasi, okula adapte olmasi ve okula devamhhgmi saglamasi icin ona nasihatler
ve kendinden ornekler verdigini belirtmekte ve bunu soyle anlatmaktadir;
'' Stntf ogretmenim ve rehber ogretmenim sadece bassaglig: dilediler. Mudur
muavinim beni odasina c;agzrdz iste nasihatler vererek biraz da olsa okula devamliligtmi
sagladi ve kendimi toparlamamda buyuk etkisi oldu. ''
Gorusmeye katilan Simge, kayip yasantismdan

soma okula donusunde okul

yonetiminin ve okul psikolojik damsmammn onu 90k samimi bir sekilde karsiladigmi
ve onun kayip yasantisi ile yakmdan ilgilendiklerini belirtmekte ve bunu soyle ifade
etmektedir;
'' okula gittigim zaman ogretmenlerim

bana bas saglzgz dileginde bulundular.

Ozellikle ogretmenlerim teker teker beni teselli etmeye caltstilar. Bir de okuldaki rehber
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ogretmenim

1 yzl sureyle haftanzn belli gunleri benimle gorusme yaparak kendimi

toparlamama yardzmcz oldu. Onlarla herhangi bir kaynasma sikinttsi yasamadim. '
Gorusmeye katilan bir diger katihmci Salih, kayip yasantismdan

sonra okula

donusunde ogretrnenlen ozellikle rehber ogretmeni tarafmdan teselli edici sozlerle ve
samimi bir sekilde karsilandigim ve bu durumla kisa si.irede ve saghkli bir sekilde basa
cikrnasi

icin

onunla

yakmdan

ilgilendiklerini

soylemekte

ve bunu

tarafzndan

ozellikle

su sekilde

anlatmaktadrr;
' 'okula
ogretmenimiz

gittigim

zaman,

ogretmenlerim

de

tarafzndan teselli edici ve samimi bir sekilde karsilandim.

rehber
Onlarla

Herhangi bir kaynasma sikintisi yasamadim. ''

Diger bir katihrnci Tanem ise, kayip yasannsmdan
donusunde

okul

mudurunun

konusunda

uyardigirn,

onu

bunun

odasma

dismda

uzun bir sure sonra

cagirdigim

bassagligi

ve okulunu

dilemedigini

okula

aksatmamasi

ve

gerek

okul

yonetiminden gerekse okulun rehber psikolojik damsmamndan bir destek gormedigini
anlatmakta ve bunu soyle izah etmektedir;
'' okula

gittigim

zaman,

okul

muduru

beni

odaszna

cagmp,

okulumu

aksatmamam konusunda beni uyardz. ''

Kayip yasayan bir diger katihmci Si.ileyman kayip yasantismdan sonra sos cocuk
koyunde oldugundan

dolayi okul rehberlik hizmetlerinden

ve okul yonetiminin

bir

yardim alamadigim anlatmakta ve bunu soyle izah etmektedir;
'' kayzp yasanttsindan
koydeydi.

sonra tekrar eski okuluma gitmedim. Cunku eski okulum

SOS cocuk koyunde yasamaya

basladiktan

sonra egitim aldigtm

okul

degisti. ''
Ayse, kayip sonrasi yas doneminde okuldaki butun ogretmenlerinin

ve okulun

rehber psikolojik danismanmm ona bassagligi dilemesinin yam sira ozellikle okulun
rehber psikolojik damsmanmin
motive olmasi konusunda

onun kayip yasantisi ile ilgili derslerine ve okuluna

destek verdiklerini

anlatmakta

ve bunu su sekilde izah

etmektedir;
'' okula gitttigim zaman ogretmenlerimin
ve bassaglig: dilediler. Birbirimize

hepsi yanzma geldiler, destek cikitlar

daha fazla baglandik. Ayrzca okuldaki rehber
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ogretmenim yantma gelip kayip yasanttmla

ilgili benimle konusup beni rahatlatmaya

caltsti. Onlarla hicbir kaynasma sikintisi yasamadim. ''
Burcu

ise,

ogretmenlerinin,

kayip

sonrasi

mudurun

yas

ve rehber

doneminde
psikolojik

okula

donusunde

damsmammn

dilediklerini bunun disinda kayip yasantisi ile ilgilenmediklerini

sadece

okuldaki
bassagligi

anlatmakta ve soyle

dile getirmektedir;
' 'okula gitttigim zaman 90k yakzn arkadaslarim ve ogretmenlerim yanima gelip
ba,Jsaglzgz dilediler. Onlarla da hicbir sekilde bir kaynasma sikintisi yasamadim. ''
Gorusmeye katilan Osman ise, kayip yasantismdan

sonra ogretmenlerinin

ve

okul psikolojik damsmanmm cenaze evine gelip bassagligi dilediklerini, ona her yonde
destek ciktiklanm ve okula donusunde de bu destegin devam ettigini belirtmekte ve
bunu soyle ozetlemektedir;
"Annemin oldugiinu duyan ogretmenlerim eve geldilerdi zaten bana destekfalan
oldular okula gittigim zamanda bu destek ve ilgi devam etti. ''
Diger bir katihmci Sinem ise, kayip sonrasi okula donusunde ogretmenlerinin
ve rehber ogretmeninin

sadece bassagligi

dilediklerini

belirtmekte

ve bunu soyle

anlatmaktadir;
' 'Okula gittigim zaman annemin oldugicnu duyan ogretmenlerim yanima gelerek
bana ba,Jsaglzgz dilediler.

Uzulduklerini

belirttiler. Onlarla herhangi bir kaynasma

sikinttsi yasamadim. ''
Umut ise, kayip sonrasi yas doneminde ogretmenlerinin

ve rehber ogretmenin

kayip yasandigi ilk gunlerde cenaze evini ziyaret edip, onun yanmda olduklanm, ona
destek cikuklanru ve okula donusunde ise ayni destegin devam ettigini anlatmakta ve
bunu soyle ifade etmektedir;
' 'Ogretmenlerim annemin olumunden sonra eve geldiler destek fa/an oldular
okula gittigimde de ayni sekilde karsiladtlar. '
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BOLUMV
SONU<; VE ONERiLER

Bu bolumde arastirmanm sonuclanna yer verilmis, sonuclar dogrultusunda
oneriler getirilmistir.
5.1 Sonuclar
Bu arastirma

KKTC'de ebeveynlerinden

birini ya da herikisini de kaybetmis

cocuklarda ve ergenlerde kayip sonrasi yas doneminin
hayatlanna etkilerinin incelenmesi amaciyla yapilrmstir.

ruh saghklanna ve egitim
Yapilan arastirmada ebeveyn

kaybi yasamis cocuk ve ergenlerin kayip sonrasi yas donerninin egitim sureclerine ve
ruh saghklanna nasil yansidigi, yas si.ireci ile nasil basa ciktiklan, kaybm cocuk ve
ergenlere kim tarafmdan ve nasil anlatildigi ve kayip sonrasi yas doneminde okul
yonetimi ve rehberlik hizmetelerinin mi.idahalelerinin ne sekilde oldugu incelenmistir.
Y apilmis olan cahsmada ebeveyn kaybi yasamis cocuk ve ergenlere kaybm
kendilerine birinci derecede yakmlan tarafmdan, ikinci derecede yakmlan tarafmdan ve
yakmlan sayilmayan diger sahislar tarafmdan anlatildigi, bazi katihmcilann ise kayip
esnasmda

ebeveynlerinin

yanmda

bulunurak

ebeveynlerinin

kaybim

gordukleri

belirlenmistir. Kayip yasantisi, katihmcilara ikinci derecede yakmlan tarafmdan ya da
yakmlan sayilmyan diger kisiler tarafmdan anlatilmasi onlann yas tutma sureclerini
olumsuz

yonde

etkiledigi

ve

kayip

esnasmda

ebevenlerinin

yanmda

bulunan

katihmcilann ise psikolojik yikim yasadiklan saptanrmstir.
Ebeveyn kaybi yasayan katihmcilann tumunun kayiptan sonra hem fiziksel
(Tukenme.guc
(uyku

ve

kaybi), hem bilisssel (kabullenememe,

istah

duzensizligi,

aglama),

hemde

inanmama),

duygusal

hem davramssal

tepkiler

gosterdikleri

saptanmistir. Bu tepkilerin, bazi katilimcilarda yogun olarak goruldugu ortaya cikmis,
ve bu durum onlann gerek yasam

dengelerinin

bozulmasma neden oldugu saptanrmstir.
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gerekse

gi.indelik yasamlannin

Bunun yam sira yas surecinde ortaya cikan olumuz duygularla basetme,

zorlu

bir deneyim olmakta ve bu durumdaki cocuk ve ergenlerin bu yas donemini saghkli
atlatabilmeleri icin dis etmenlerin destegine ve yardima ihtiyac duyduklan saptanmistrr.
Bu cahsmada

cocuk ve ergenlerin

kaybettikleri

ebeveynlerini,

yetiskinlere

nazaran daha sik ve daha uzun sure dusunukleri ve ebeveyn kaybmm cocuk ve ergenleri
hem ruhsal ve hem de akademik basanlan acisindan etkilemekte oldugu saptannustir
(Papalia ve Wendkos, 1987).
Bazi cocuk ve ergenlerin ebeveynlerinin
rolunu

ustlenmek

belirlenmistir.

zorunda

kaldiklan

ve

olumunden soma olen ebeveynlerin

olen

ebeveynlerinin

yerini

aldiklan

Bunun yam srra ogrencilerin bir kismmda okul basanlannda

yasandigi,

dikkat ve konsantrasyonlarmm

ergenlerin

akademik

dusus

azaldigi ve babasmi kaybeden cocuk ve

basanlan uzerinde daha etkili oldugu, derslere katihmlanmn

azaldigi ve sosyal aktivitelerle daha az ilgilendikleri ortaya cikmisnr.
Katihmcilar, kayip yasantilan ile basa cikabilmek icin, bir kisrrun yardim alarak
bir kismmm ise yardim almadan yas donemi ile kendi kendilerine
cahstiklan

saptanmistir.

basa cikmaya

Y ardim alarak basa cikrnaya cahsan katihmcilann,

yardim

almadan kendi kendilerine basa cikrnaya katihmcilara nazaran yas donemini daha kolay
ve daha saghkli atlabildikleri ortaya cikrrustir.
Katihmcilann

kayip sonrasi okula donuslerinde bazi katihmcilann

iliskilerinin etkilenmedigi bazi kanhmcilann
etkilendigi

saptanmistir,

arkadaslanndan
iliskileri

Arkadashk

sosyal destek

olumsuz

yonde

ise arkadashk iliskilerinin olumsuz yonde

iliskileri

goren bireyler

etkilenen

arkadashk

bireylerin

etkilenmeyen
olduklan

bireylerin

genellikle

ortaya 91km1$, arkadashk

ise arkadaslanndan

sosyal

destek

gormeyen bireyler olduklan saptanmistir.
Y apilan calismada kayip yasayan katihmcilann kayip sonrasi okula donuslerinde
bazi katihmcilara okul rehber psikolojik damsmarun mudahale ettigi, bazi katilimcilara
ise okul muduru ve ogretmenlerin mudahale ettigi saptanmistir. Okul rehber psikolojik
damsmanlann mudahalesi, katihmcilann

kayip yasantilan ile yakmdan ilgilenme ve bu

durumda olan ogrencileri okula ve derslerine motive etme seklinde oldugu saptanmistir.

64

Okul muduru ve ogretmenlerin mudahalesi ise; teselli edici ve destekleyici yaklasunlar
seklinde

oldugu

belirlenmistir.

Bu

calisma

Turkiye.'de

yapilrrus

olan

cahsma

sonuclanyla birbirlerini destekler nitelikte oldugu ortaya cikrmstir (Warren, 2005).

5.2 Oneriler
Arastirmaci tarafmdan yapilrrus olan bu
yasayan

cocuk ve ergenler,

cahsmada KKTC'de ebeveyn kaybi

kayip sonrasi yas doneminde

ortaya cikan olumsuz

duygularla basetme surecinde zorlu bir deneyim yasamakta ve yas donemini saghkh bir
sekilde atlatabilmeleri icin dis etmenlerin destegine ve yardima ihtiyac duymaktadirlar.
Bu nedenle bu durumda olan cocuk ve ergenlerin bu donemi saghkh bir sekilde atlatip
ve ileriki yasamlanm da saghkli bir sekilde surdurebilrneleri icin uzmanlarca gereken
onlemlerin almmasmm gerekliligini beraberinde getirmektedir (Worden, 2001). Okul
ortami cocuk ve ergenlerin kendi yasamakta olduklan evlerinden soma en fazla zaman
gecirdikleri

bir yer oldugundan dolayi okul yonetimi ve okullarda cahsmakta

olan

rehber psikolojik darusmanlara ve ogretrnenlere cesitli gorevler dusmektedir.

5.2.1 Ebeveyn Kaybi Yasamis Cocuk Ve Ergenlere Oneriler
Ebeveyn kaybi yasamis cocuk ve
yasadiklan

ergenler, kayip sonrasi yas doneminde

olumsuz duygular ile basa cikmak icin oncelikle yasamlan bu olumsuz

duygulann

normal

oldugunu

tarafmdan onerilmektedir

kendilerine

ammsatmalan

psikolojik

damsmanlar

Bu durumda olan cocuk ve ergenler sosyal destek olarak

okulda calisan ogretmenlerden,

rehber psikolojik damsmanlardan

ve arkadaslanndan

yardim istemeyi, bununla birlikte hobilerini yapmayi, sporu ve fiziksel ahstirmalarla
rahatlamayi denemeleri de psikolojik danismanlar tarafmdan onerilmektedir

(Owen,

2007).

5.2.2. Psikolojik Damsmanlara Oneriler
Okullarda
noktada

cahsmakta

bu ogrencilerin

ebeveynlerinin

olmadigim

olan Psikolojik

psikolojik

Damsman

durumlanm

anlamalanna

yardimci

65

ve Rehber ogretmenler

yakmdan
olmalan

takip

etmeli

bu

ve artik

ve bu duruma

uyum

saglamalanna

donuk calismalar

Bununla birlikte ebeveynleri

yurutmeleri

olmaksizm

onemli

olabilmektedir

(Owen, 2007).

cevreye yeniden uyum gcsterebilmelerine

yardimci olmak ve bu ogrencilerin okula ve derslerine olan ilgi ve motivasyonlanm
artmci

sekilde yaklasimlan,

okuldaki

sosyal aktivitelere

yonlendirilmeleri,

sosyal

iliskilerinde olusabilecek yikimlann (icine kapamkhk, sosyal aktivitelere olan ilginin
azalmasi) onune gecebilmektedir. Bunun yamsira cocuk ve ergenlerin kayip sonucunda
yasayabilecegi

olumsuz

duygulardan

kurtulabilmeleri

amaci ile bireysel

hizmetleri sunmak, bu ogrencilerin duygusal durumlanm

anlayabilmek,

damsma

saghkh bir

sekilde yasamlanni surdurebilmeleri bakimmdan onemli olabilmektedir.
Ebeveyn kaybi yasamis cocuk ve ergenlere yonelik grupla psikolojik darusma
cahsmalan,
birbirleri

onlann yasantilanru
ile paylasarak

normallestirmeleri,

kendilerini

yasadiklan

yalmz hissetmemeleri

sorun ve problemleri

bakimmdan

faydah ve

rahatlatici olabilir.

5.2.3. Ailelere Onerller
Ailelerin travma ve etkileri konusunda
soma hayatta kalan ebeveynlerin

bilgilendirilmesi,

ya da diger aile

kayip yasantismdan

uyelerinin

karsilasabilecekleri

zorluklan en dusuk seviyede tutabilmesi ve bu zorluklarla basa cikabilmeleri acisindan
onemli olabilir. Bu nedenle ailelere anne-baba egitimi programlan

duzenlenilmesi,

okullarda

birlikte medya

araciligi

aile bilgilendirme
ile ebeveyn

bilgilendirici
ebeveynlere

seminerleri

kaybmm

programlann

cocuk

yapilmasi

yonelik hazirlanacak

duzenlenmesi

ve bununla

uzerinde

yaratacagi

arastirmaci

tarafmdan

etkilerle

ilgili olarak

onerilmektedir.

Aynca

seminer, toplanti ve onleme cahsmalan

ile, bu

konunun farkh yas gruplannda nasil algilandigi, olumun nasil aciklanmasi gerektigi, bir
olum yasanmasi durumunda ailenin vermesi gereken tepkiler gibi konularda yardimci
olunabilir. Boylece kayip yasayan cocuklann bu sureci daha kolay atlatabilme sansi
olabilir.

5.2.4. Okul Yonerimi Ve Ogretmenlere Onertler
Okul yonetimi ve ogretmenlerin,
guvende hissetmeleri

bakimmdan

bir kayip sonrasmda cocuklann

kayip ve etkileri konusunda
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kendilerini

bilgilendirilmeleri,

ebeveyn kaybi yasamis ogrencilerin kendilerini derslerine daha iyi verebilmeleri icin bu
ogrencilere karsi daha itinali ve ozverili bicimde yaklasmalannm
dusunulmektedir.

Bunun yamsira bu gibi ogrencilerin

faydah olabilecegi

sosyal aktivitelere

kanhmmi

artmnak maksadiyla ailelerini bilgilendirmek ve aile ile yapilacak olan bu koalisyonun
faydah olabilecegi dusunulmektedir.
5.2.5. Arastirmacrlara Oneriler
KKTC'de ebeveyn kaybi sonrasi yas surecinin hayatta kalan ebeveynlerinin ve
universite ogrencilerinin ruhsal durumlanna etkilerinin ne sekilde oldugu, yas surecinin
universite ogrencilerinin

egitim sureclerini nasil etkiledigi bunun disinda universite

ogrencilerine yonelik yas danismanligi konusunda arastirmalann
uzerinde bilimsel boslugun varhgmi ortaya koyrnaktadir.
gerek universite ogrencilerine

bulunmamasi,

konu

Ebeveyn kaybmdan

sonra

gerekse hayatta kalan ebeveynlere daha kolay yardim

edebilmek adma lilkemizde bu konu ile ilgili arastirmalann

yapilmasmm gerekliligine

inamlmakta ve arastirmaci tarafmdan bu boslugun doldurulmasi onerilmektedir.
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Ek 1. Ebeveyn Kaybi Ve Kayip Sonrasi Yas Siireci bilgi Formu
Bu form, bir yuksek lisans tez cahsmasmm geregi olarak yapilmasi dusunulmus,
ebeveyn kaybi ve kayip sonrasi yas sureci hakkmda bilgi vermek amaciyla sunulmustur,
Bu bilgilendirme formunu lutfen dikkatlice okuyunuz. Y eterince acik olmayan ya da
daha fazla bilgiye ihtiyac duydugunuz konular hakkmda arastirmaci Demet Karakartal
ile iletisime gecebilirsiniz.
Bilgilendirme

formunu

okuyup, bu onemli calismaya

simdiden tesekkur ederiz.

Demet Karakartal
Psikolojik Damsman ve Rehber Ogretmen
(demkrtl(a).hotmail. com)

(0533 836 60 16)

Dr. Ozhan Oztug
Tez Damsmaru
Yakm Dcgu Universitesi
Egitim Bilimleri Enstitusu
Lefkosa, KKTC
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yaptigiruz katki rein

1- Bu arastirmamn amaci nedir?
Her cocuk ebeveyn olumu karsisinda
gosterebilmektedir.

dugusal, fiziksel ve davrarussal tepkiler

Bu tepkilere normal yas tepkisi adi verilebilir. Bu tepkiler cocugun

yasma, kisiligine ve cevrenin etkisine bagh olabilecegi gibi kaybedilen kisiyle olan
iliskisine gore de degisiklik gosterebilir. Bu ara~tirmanm amaci, K.K.T.C'de

birinci

derecede kayip yasayan cocuk ve ergenlerin kayip sonrasi yas doneminin

egitim

hayatlanna ve ruhsal durumlanna etkilerini incelemektir.
2- Arastirmayi olusturan basamaklar nelerdir?
)"' Kanhmcilarla

onlann tercih ettikleri bir ortamda yaklasik yanm saat si.irecek

teke tek

bir mi.ilakat yapilacaktir.

bilimsel

yaymlarda

veya

Kauhmcilann kimlikleri ve

Bu arastirmadan elde edilecek sonuclann

konferanslarda

sunulmasi

amaclanmaktadir.

kendilerini desifre edecek bilgiler gizlilik ilkesi

geregince sakli tutulacaktir.
3- Bu arastirmada yer almak zorunda miyim?
Bu arastirmada yer alma zorunlulugu yoktur. Katihp kanlmamak sizin tercihinize
birakilrrustir.
4- Arastirmaya kimler kanlabilir?
Arastirmaya K.K.T.C'

de ilk ve ortaogretim kurumlanndan

birinde egitim aldigi

donemde ebeveynlerinden birini ya da her ikisini de kaybetmis 18 yas ve uzeri bireyler
katilabilir.
5- Bu arastirmada yer almanm avantajlan ve dez avantajlan nelerdir?
Bu gorusme sonrasmda anlattiklanruz sonucunda rahatlamamz avantajdir. Ancak bu
anlatacaklanmz sizi o gi.inlere dondi.ireceginden dez avantaj olacaktir.
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6- Katilmak icin ne yapmaliyim?
Katilmak

icin,

( demkrtl@hotmail.com

(0533
)

836

adresinden

60

16)

telefon

arastirmaci

gerekmektedir.
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numarasmdan

Dem et

Karakartal 'a

ya

da

ulasmaniz

Ek 2. Miilakat Formu
Iyi gunler. Ben Demet Karakartal. Yakm Dogu Universitesi Rehberlik ve Psikolojik
Damsmanhk bolumu yuksek lisans ogrencisiyim. Ebeveyn kaybi sonrasi yas surecinin
bireylerin egitim hayatlanm ve ruhsal durumlanm nasil etkiledigi ile ilgili bir arastirma
yapiyorum ve bu konuda sizinle gorusmek istiyorum. Bu gorusme surecinde
soyleyeceklerinizin tumu gizli tutulacaktir. Aynca arastirma sonuclanm yazarken,
g6rii$ttigtim bireylerin gercek kimliklerini raporuma kesinlikle yansitmayacagim.
Gorusmeyi izin verirseniz kaydetmek istiyorum. Bunun sizce bir sakincasi var mi? Bu
gorusmenin yaklasik yanm saat surecegini tahmin ediyorum. Simdi sizin sormak
istediginiz birsey var rm?

A-

ctnts

SORULARI

1- Bana kendinizden bahseder misiniz ?
isim

Ya$

Soyisim

Cinsiyet

Egitim Durumu
Meslek

2- Daha once hangi okullarda ogrenim gordunuz?

3- Okul yillanmzi nasildi? Arkadaslanniz ve ogretmenleriniz ile iliskileriniz
nasildi? Uzucu ve sevindirici anlanmz nelerdi?

4- Ebeveyninizi kaybetmenizin nedeni neydi?

5- Ebeveyninizi hangi tarihte kaybettiniz?

6- Ebeveyninizi kaybettiginiz tarihte siz kac yasmdaydiruz?
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7- ANA SORULAR

7- "Ebeveynizin oldugunu nasil ogrendiniz? 0 sirada yanmda rmydmiz yoksa size biri
mi soyledi? Eger biri soylediyse, size nasil acikladi?"
8- "Ebeveynizin oldugum; gordugunuz/ogrendiginiz
yasadimz?"

am anlatir rmsmiz? Neler

9- "Ebeveyninizi kaybettiniz zaman, herhangi bir fiziksel problem yasadmiz mi? Ne
gibi problemler yasadimz? (ornegin; uyku ve yeme problemleri, bas agnsi, bas donmesi,
tansiyon dusmesi, yi.ikselmesi ... )
10- Ebeveyninizi kaybettiginiz zaman ne tur duygular yasadimz? ( ornegin; sok, ofke,
kaygi, sucluluk).
11- Ebeveyninizi kaybettiginiz zaman bilissel olarak tepkileriniz nelerdi'ztomegin;
surekli olarak olen kisiyle gecirdiginiz zamanlan dusunme, kayba inanmama,kafa
kansikhgi.gorsel ve sesli hallusinasyonlar)
12- Bu kayip yasantismdan ne kadar sure soma okula gitmeye basladirnz?
13- Neden

soma okula gittiniz?

14- Okula gitmediginiz bu

sure icerisinde neler yaptimz?

15- Okula gittiginiz zaman ogretmenleriniz ve arkadaslanmz sizi nasil
karsiladivromegin; size karsi tutumlan ne oldu?,onlarla kaynasma sikmtisi yasadmiz
mi") Siz nasil karsilanmayi bekliyordunuz?
16- Derslerinizde herhangi bir motivasyon ve konsantrasyon eksikligi yasadmiz rm?
Yasadiysamz ne gibi bir eksiklik yasadmiz?
17- Derslerinizde herhangi bir du$U$ yasandi rm? Yasandiysa ne gibi bir dU$U$ yasandi?
18- Odev yaparken ya da ders cahsirken ebeveynlerinizden yardim ahr rmydimz?
Aldiysamz hangi ebeveyninizden yardim ahrdimz?
19- Peki ebeveyninizin olumu odev yapma ya da ders calisma konusunda herhangi bir
eksiklik yaratti nu?
20- Bu kayip yasantisi ilerideki kariyer hayatimzt nasil etkiledi? (ornegin; basanlanmz
dU$1U mu")
21- Kayip yasantismdan soma, bu durumla basa cikmak icin neler yaptimz?
(ornegin.rehberlik hizmeti aldiniz mi? Aldiysaniz nasil bir hizmet alduuz").
Almadiysaruz neden almadimz?
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Ek 3. Miilakat Siireci

Literatur taramasi

Sub.

Ma.

Nis.

X

X

X

May.

Mulakat
formunun
hazirlanmasi

X

Pilot cahsmamn
gerceklestirilmesi

X

Gorusme
Formundaki
Sorulann
Yeniden
Duzenlenmesi
Mulakatin
Gerceklestirilmesi

Haz.

Tern.

X

X

Ag.

Ey.

Ek.

Kas.

X

X

X

X

Elde Edilen
Verilerin Cozumu
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Ek 4. Omek Miilakatlar
GORUSME -1 DESiFRE
D.K: Iyi gunler
iBRAHiM: iyi gunler
D.K: Nasilsmiz?
iBRAHiM: Sagolun siz nasil?
DK Tesekkur ederim iyiym bende. Oncelikle size kendimden bahsedeyim ismim demet
karakartal

Yahn Dogu Oniversitesi

yuksek lisans ogrencisiyim.

Rehberlik

Ve Psikolojik

Damsmanhk

bolumu

Ebeveyn kaybi sonrasi yas surecinin bireylerin egitim

hayatlanm ve ruhsal durumlanm nasil etkiledigi ile ilgili bir arastirma yapiyorum ve bu
konuda sizinle gorusmek istiyorum. Bu gorusme surecinde soyleyeceklerinizin

tumu

gizli tutulacaktir. Aynca arastirma sonuclanni yazarken gorti~ttigtim bireylerin gercek
kimliklerini

raporuma

kesinlikle

yansrtmayacagim.

Gorusmeyi

izin

verirseniz

kaydetmek istiyorum bunun sizce bir sakmcasi var mi?
iBRAHiM: Hayir yoktur.
DK: Bu gorusmenin yaklasik yanm saat surecegini tahmin ediyorum simdi sizin sormak
istediginiz birsey var mi?
iBRAHiM: Simdilik yok.
DK: Bana kendinizden bahseder misiniz?
iBRAHiM: Ismim Ibrahim Alaykoyde ikamet etmekteyim. 23 yasmdayim evliyim bir
cocugum var. Gecimimi guvenlik kuvvetlerinde

uzman cavus olarak gorev yaparak

saghyorum,
DK: Daha once hangi okullarda ogrenim gordunuz?
iBRAHiM: Alaykoy ilkokulu, bayraktar ortaokulu ve lefkosa turk lisesi.
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DK: Peki okul yillanmz nasildi? Arkadaslanmz

ve ogretmenleriniz

ile ili~kileriniz

nasildi?
iBRAHiM: Babamm olumunden once notlanm 90k iyiydi. Babami kaybettikten sonra
okula ilgim azald1gmdan notlanm 90k dusmustu, Arkadaslanm
iliskilerim

iyi ve kaynasmis

durumdaydi

ogretmenlerim

ve ogretmenlerimle

tarafmdan

sevilen

bir

ogrenciydim.
DK: Peki ebeveyninizi kaybetmenizin nedeni neydi?
iBRAHiM:Trafik

kazasi

DK: Ebeveyninizi hangi tarihte kaybetmi~tiniz?
iBRAHiM: 1999 Y1lmda
DK: Ebeveyninizi kaybettiginiz tarihte siz kac ya~mdayd1mz?
iBRAHiM: 13 yasmda
DK: Ebeveyninizin oldugunu nasil ogrendiniz? 0 sirada yanmdamrvormz? Y oksa size
biri mi soyledi?
iBRAHiM:

Hayir yanmda degildim. Okuldan geldim. Eve geldigimde

evde bir

kalabahk vardi. Birsey oldugunu anladim. Zaten annem, nenem evde aghyorlardi.
Karde~lerim

kuciik oldugu icin onlan evden uzaklastirdilar.

Halam, ben kapidan

girdigimde yamma geldi. Babamm bir trafik kazasi ge9irdigini ve hastahanede oldugunu
soyledi, Fakat benim 'tamam hastahaneye gidelim babami gormek isterim'diye

israr

etmem uzerine babamm oldugunu bana acikladi,
DK:Peki bunu size nasil acikladi?
iBRAHiM: Alistira ahstira iste konusamaz simdi, agirdir, yarm gideriz ben tabi gidelim
diye israr ettikce baban oldu artik hastahaneye gitmenin bir anlami yoktur seklinde bir
aciklama yapti.
DK:Peki ebeveyninizin oldugu am anlat1rm1sm1z? Neler yasadimz?
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iBRAHiM: Ogrendigim zaman uzuldum, Dizlerim titredi, dizlerimin bagi cozuldu tabi
kabul etmek de istemedim. Buy-Uk bir psikolojik yikim yasadim.
DK: Peki ebeveyninizi kaybettiginiz zaman fiziksel olarak ne tur problemler yasadimz?
iBRAHiM: Uzun zaman uyku problemi yasadim, istahsizdim yemek yiyemezdim bu
sekilde.
DK: Peki ebeveyninizi kaybettiginiz zaman ne turduygular yasadmiz?
iBRAHiM:

Bir anda kabullenmekte

ileriye don-Uk kaygilar

yasamaya

zorluk cektim, Zamanla kabul ettim tabi bunu.
basladim.

Tabi 13 yasmdaki

bir cocuk bunlan

dusunebilir, Iste ailem nasil gecinecek, kardeslerirn nasil okuyak yonunde bende bir
kaygi olustu.
DK:Peki ebeveyninizi kaybettiginiz zaman bilissel olarak tepkileriniz nelerdi? (ornegin;
surekli olarak babamzla gecirdiginiz zamanlanm dustmmek, kafa kansikhgi, gorsel ve
sesli hallusinasyonlar v.b).
iBRAHiM:

ilk birkac yil bunlan dusunmek istemezdim. Dusundugum

olurdum. Bu da kabul etmek istemedigimden

zaman kotu

dolayiydi. Fakat daha soma birkac yil

gectikten soma aradan, o anlan zaman zaman gozden gecirdim.
DK: Peki bu kayip yasantismdan ne kadar sure soma okula gittiniz?
iBRAHiM: lhafta soma
DK: Neden 1 hafta soma okula gittiniz?
iBRAHiM: Okula gitmek istemezdim.ilk gunlerde gerek cenaze gerek mevlitler gerekse
annemin durumu olsun bunlardan dolayi zaten bende de okula gidecek pek bir durum
yoktu. 0 yuzden gitmek istemedim. Hatta bir haftanm sonunda da teyzemin isran
uzerine okula gitmek zorunda kaldim.
DK: Okula gitmediginiz bu sure icerisinde baska neler yatiruz?
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iBRAHiM:

Iste evde oturduk, cenazeye gittik, babamm mevlitleri okutuldu. Evde

anneme yardimci oldum. Cunku annemin birsey yapacak pek bir durumu yoktu.
DK: Anladim, Peki okula gittiginiz zaman ogretmenleriniz ve arkadaslanmz

sizi nasil

karsiladi? Onlarla kaynasma sikmtisi yasadimz mi?
iBRAHiM: Smif ogretmenim ve rehber ogretmenim sadece bassaghgi dilediler. Bunun
dismda pek bir yardimlan olmadi, Arkadaslanmin

bir kismi sadece bassagligi dilediler.

Mudur muavinim beni odasma cagirdi iste nasihatler vererek biraz da olsa okula
devamhhgirm

sagladi ve kendimi toparlamamda

buyuk etkisi oldu. Arkadaslanmla

kaynasma sikmtisi yasadim onlarla iliskilerim kopmustu. Onlar birbirleri ile sohbet
ederken, oynarken ben yalmz basima bir kenara cekilmeyi tercih ettim.
DK: Peki siz nasil karsilanmayi bekliyordunuz?
iBRAHiM: Yani oyle ya da boyle karsilanayim diye bir bekleti icerisinde degildim.
DK: Anladim. Peki bu kayip yasantisi ileriki kariyer hayatmizi nasil etkiledi?
DK: Derslerinizde herhangi bir motivasyon ve konsantrasyon eksikligi yasadmiz mi?
Yasadiysaniz ne gibi bir eksiklik yasadiruz?
iBRAHiM: Evet yasadim. Ogretmen ders anlatirken, ben babamm olumunu
dustinuyordum. Eve gittigimde ders cahsmak yerine annem ve kardeslerimle vakit
gecirmek istiyordum.
DK: Derslerinizde herhangi bir dti~ti~ yasandi mi? Yasandiysa ne gibi bir dti~ti~
yasandi?
iBRAHiM: Y asadim. Derslerimde ilk donem notlanm yuksekken ikinci donem
notlanm yanya dusmus hatta bir kac dersten de kink not almistim.
DK: Odev yaparken ya da ders cahsirken ebeveynlerinizden yardim ahr rmydiruz?
Aldiysamz hangi ebeveyninizden yardim ahrdmiz?
iBRAHiM: Evet ahrdim. Annem ilkokul mezunu oldugundan genelde odevlerimi ve
anlamadigim konulan babama sorardim o da bana yardimci olurdu.
DK: Peki ebeveyninizin olumu odev yapma ya da ders cahsma konusunda herhangi bir
eksiklik yaratti mi?
iBRAHiM: Babamm olumu bu konuda buyuk bir eksiklik yaratti.
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DK: Bu kayip yasantist ilerideki kariyer hayatimzi nasil etkiledi? (ornegin; basanlanniz
dustu mii?)
DK: Kayip yasantismdan soma, bu durumla basa cikmak icin neler yaptimz?
(ornegin.rehberlik hizmeti aldiniz mi? Aldiysaruz nasil bir hizmet alduuz").
Almadiysamz neden almadimz?
iBRAHiM:

En basta okuyamadim,

Kardeslerimin

buyugu oldugum

icin babamm

yapmasi gereken bazi sorumluluklar bana dusmustu. Babam da olmadigi icin bunlan
ben yapmaktaydim. Dolayisiyla egitimim de bu sekilde yanm kaldi.
DK: Anladim. Peki bu kayip yasantismdan

soma bu durumla basa cikmak icin neler

yaptimz?
iBRAHiM:

kayipla basa cikmak icin ne bir psikolog, ne bir psikiyatristen

yardim

almadim. Ne de 'bu durumdayim, bana yardimci olun' seklinde bir talebim olmadi.
Sadece kayip yasantismdan

soma ailece icinde bulundugumuz

durumdan dolayi eve

daha buyuk biri gibi olarak yaklastim.

DkAnladim. Ee gorusmemizin sonuna geldik. Bu goriismeye katildigin icin sana tekrar
tesekkur ediyorum.
iBRAHiM: Ben tesekkur ederim.
GORUSME- 2 DESiFRE
DK: lyi gunler
SiMGE: Iyi gunler
DK: Nasilsimz?
SiMGE .Iyiyim siz nasil?
DK: Tesekkur ederim iyiyim bende. Oncelikle size kendimden bahsedeyim ismim
demet karakartal Yakm Dogu Universitesi Rehberlik Ve Psikolojik Damsmanhk
bolumu yuksek lisans ogrencisiyim. Ebeveyn kaybi sonrasi yas surecinin bireylerin
egitim hayatlanm ve ruhsal durumlanm nasil etkiledigi ile ilgili bir arastirma yapiyorum
ve bu konuda sizinle gorusmek istiyorum. Bu gorusme surecinde soyleyeceklerinizin
tumu gizli tutulacaktir, Aynca arastirma sonuclanru yazarken gorii~tiigiim bireylerin
gercek kimliklerini raporuma kesinlikle yansitmayacagim. Gorusmeyi izin verirseniz
kaydetmek istiyorum bunun sizce bir sakmcasi var mi?
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SiMGE: Hayir,
DK: Bu gorusmenin yaklasik yanm saat surecegini tahmin ediyorum simdi sizin sonnak
istediginiz birsey var mi?
SiMGE: yok.
DK: Bana kendinizden bahseder misiniz?
SiMGE:

Ismim

Simge

19

yasindaynn.

Yakmdogu

universitesinde

okuyorum.

Guzelyurtta kahyorum.
DK: Daha once hangi okullarda ogrenim gordunuz?
SiMGE: Y ayla ilkokulu, Sehit Turgut ortaokulu ve guzelyurt kurtulus lisesi.
DK: Peki okul yillanniz

nasildi? Arkadaslanniz

ve ogretmenleriniz

ile iliskileriniz

nasildi?
SiMGE: Okulu seven, arkadaslanrn

ve ogretmenlerimle

iliskilerim

1y1 derslerimde

basanli biriydim halen de bu boyle devam etmektedir.
DK: Peki ebeveyninizi kaybetmenizin nedeni neydi?
SiMGE: Onkoloji hastasi olmasi.
DK: Ebeveyninizi hangi tarihte kaybetmistiniz?
SiMGE: 2006 Yilmda
DK: Ebeveyninizi kaybettiginiz tarihte siz kac yasmdaydimz?
SiMGE: 16 yasmda
DK: Ebeveyninizin olduguru; nasil ogrendiniz? 0 sirada yanmdarmyduuz?

Y oksa size

biri mi soyledi?
SiMGE: Babam olumunden 1 hafta once hastahaneye yatmlrmsu. Durumuda bayagi
agirdi, 1 hafta surede hergun ziyaretine gittigimizde biraz daha kotulestigini gozlerimle
goruyordum. Bu duruma kendimi zaten ahstirmistim. Yine ziyaretine gittigimiz bir
gunde yanmdayken oldu.
DK:Peki ebeveyninizin oldugu am anlatirnnsimz? Neler yasadimz?
SiMGE: babam gozlerini kapattigi zaman oldugunu anlarmstrm, Annem uykusu geldi
deyip beni disanya cikarmaya calisti. Arna ben yere yigilarak aglamaya basladim.
Kendimi kaybettigimi ve bana sakinlestirici igne yaptiklanm hatirhyorum,
DK: Peki ebeveyninizi kaybettiginiz zaman fiziksel olarak ne tur problemler yasadimz?
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SiMGE: Uzun zaman uyku problemi yasadim, istahim kapandi 1 ay kadar da bu durum
boyle devam etti. Daha sonra fiziksel olarak eski duzenime dondum.
DK: Peki ebeveyninizi kaybettiginiz zaman ne tur duygular yasadmiz?
SiMGE: 90k buyuk bir uzuntu hali yasadim ve ileriye yonelik umutsuzluga dustum,
DK:Peki ebeveyninizi kaybettiginiz zaman bilissel olarak tepkileriniz nelerdi? (ornegin;
surekli olarak babamzla gecirdiginiz zamanlanm dusunmek, kafa kansikhgi, gorsel ve
sesli hallusinasyonlar v. b).
SiMGE: babamla kucuklugumden
olumune kadar olan sure zarfmda birlikte
gecirdigimiz anlar, her bosta kaldrgimda gozumun onune gelmektedir. Bazen kapi
caldigmda bu kapmm calma saati, babamm isten geldigi anlara denk geldigi durumlarda
kapiyi calamn babam oldugu hissi icimde uyanmaktadir.
DK: Peki bu kayip yasantismdan ne kadar sure sonra okula gittiniz?
SiMGE: 3 gun sonra
DK: Neden 3 gun sonra okula gittiniz?
SiMGE: babamm olumun ertesi gunu cenazesi kaldmldi, Ondan sonraki 2 gun de
annemle birlikte evde kaldrm. Gelen giden oldu o islerle ilgilendim. Komsumuz
psikolog oldugundan dolayi bana bir an once okula devam etmemi, hayatm devam
ettigini, okula devam ederek kendimi toparlayacagim konusunda beni ikna etti bu
nedenle babamm olumunden 3 gun sonra okula dondurn.
DK: Anladim. Peki okula gittiginiz zaman ogretmenleriniz ve arkadaslanniz
karsiladi? Onlarla kaynasma sikintisi yasadmiz mi?

sizi nasil

SiMGE: okula gittigim zaman ogretmenlerim ve arkadaslanm bana bas saghgi
dileginde bulundular. Ozellikle ogretmenlerim teker teker beni teselli etmeye cahstilar.
Bir de okuldaki rehber ogretmenim 1 yil sureyle haftamn belli gunleri benimle gorusrne
yaparak kendimi toparlamama yardimci oldu. Onlarla herhangi bir kaynasma sikmtisi
yasamadim.
DK:Peki siz nasil karsilanmayi bekliyordunuz?
SiMGE:

ogretmenlerimin

ve arkadaslanmm

beni karsiladiklan

gibi karsilanmayi

bekliyordum.
DK: Derslerinizde herhangi bir motivasyon ve konsantrasyon eksikligi yasadmiz mi?
Yasadiysaniz ne gibi bir eksiklik yasadimz?
SiMGE: Hayir yasamadim,
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DK: Derslerinizde herhangi bir dusiis yasandi mi? Yasandiysa ne gibi bir dusus
yasandi?
SiMGE: Yasanmadi.
DK: Odev yaparken ya da ders cahsrrken ebeveynlerinizden yardim ahr rmydrmz?
Aldiysamz hangi ebeveyninizden yardim ahrdimz?
SiMGE: Evet alirdim. Hem annem hemde babamdan yardim ahrdim.
DK: Peki ebeveyninizin olumu odev yapma ya da ders cahsma konusunda herhangi bir
eksiklik yaratti mi?
SiMGE: Babamm olumunun odev yapma ya da ders calisma konusundaki eksikligini
annem telafi etti.
DK: Anladim. Peki bu kayip yasantisi ileriki kariyer hayatimzi nasil etkiledi?
SiMGE: Babamm olumunun derslerim uzerinde kotu bir etki yaratngina inanmiyorurn.
Cunku depresyon halinden kurtulmak icin zaten ben kendimi okula verdim. Bunun
yanmda psikolog olan komsumuz, okuldaki ogretmenlerim ve rehber ogretmenim yas
surecimi erken atlatmam konusunda yardimci oldu. Bu yuzden okul hayatimda kariyer
hayatimda kotu yonde etkilenmedi.
DK: Anladim. Peki bu kayip yasantismdan

sonra bu durumla basa cikmak icin neler

yaptimz?
SiMGE: Bir yil sureyle okulumdaki rehber psikolojik danisman ile gorusmeye gittim.
Boylelikle bu durumla basa cikdim,
Dk..Anladim. Ee gorusmemizin sonuna geldik. Bu gorusmeye katildigm icin sana tekrar
tesekkur ediyorum.
SiMGE:Ben tesekkur ederim.
DK:iyi gunler.
SiMGE:iyi gunler.
GORUSME-3 DESiFRE
DK: Iyi gunler
SALiH: Iyi gunler
DK: Nasilsimz?
SALiH: Iyi siz nasil?
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DK: Tesekkur ederim iyiym bende. Oncelikle size kendimden bahsedeyim ismim demet
karakartal Yakm Dogu Universitesi Rehberlik Ve Psikolojik Damsmanhk bolumu
yuksek lisans ogrencisiyim. Ebeveyn kaybi sonrasi yas surecinin bireylerin egitim
hayatlanm ve ruhsal durumlanm nasil etkiledigi ile ilgili bir arastirma yapiyorum ve bu
konuda sizinle gorusmek istiyorum. Bu gorusme surecinde soyleyeceklerinizin tumu
gizli tutulacaktir. Aynca arastirma sonuclanru yazarken gorustugtun bireylerin gercek
kimliklerini
raporuma kesinlikle yansitrnayacagim.
Gorusmeyi izm verirseniz
kaydetmek istiyorum bunun sizce bir sakmcasi varrm?
SALiH: Hayir yoktur.
DK: Bu gorusmenin yaklasik yanm saat surecegini tahmin ediyorum simdi sizin sormak
istediginiz birsey var mi?
SALiH: Su an yok.
DK: Barra kendinizden bahseder misiniz?
SALiH: Ismim Salih. Dogancida ikamet etmekteyim. 23 yasmdayim Lefke A vrupa
Universitesi ziraat fakultesi 4. Suuf ogrencisiyim.
DK: Daha once hangi okullarda ogrenim gordunuz?
SALiH: Bans ilkokulu, Sht, Turgut ortaokulu ve Guzelyurt Kurtulus lisesi.
DK: Peki okul yillanmz
nasildi?

nasildi? Arkadaslanmz

ve ogretmenleriniz

ile iliskileriniz

SALiH: Okul yillanm iyi sayihrdi.Arkadaslanm ve ogretmenlerimle iliskilerim iyi ve
kaynasrrus durumdaydi ogretmenlerim tarafmdan sevilen bir ogrenciydim.
DK: Peki ebeveyninizi kaybetmenizin nedeni neydi?
SALiH:Onkoloji hastasi olmasi.
DK: Ebeveyninizi hangi tarihte kaybetmistiniz?
SALiH: 1999 Y1lmda
DK: Ebeveyninizi kaybettiginiz tarihte siz kac yasmdaydimz?
SALiH: 13 yasmda
DK: Ebeveyninizin oldugunu nasil ogrendiniz? 0 sirada yanmdamiydimz?
biri mi soyledi?
SALiH: Hayir yanmda degildim. Barra amcam soyledi.
DK:Peki bunu size nasil acikladi?
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Y oksa size

SALiH: Annem ve babam, babamm tedavisi icin tlirkiyeye gitmisti ve ordan babamm
olumun haberi geldi. Ben de ablamla birlikte amcamlarda kahyordum. Babamm oldugu
gun, amcam birileri ile telefonda konusuyordu. Amcam gozleri bir dolu bir sekilde
yamrmza gelerek babamm olum haberini bize verdi ve babamzi kaybettik dedi.
DK:Peki ebeveyninizin oldugu am anlatirrmsmiz? Neler yasaduuz?
SALiH: babamm oldugum; ogrenince ablam cighk atarak aglamaya basladi ben de o an
cocukluk halimden olsa gerek babamm olumune tizulmek yerine, ablamm yere yatip
aglamasiyla ilgileniyordum. Tabi daha sonra ben de aglamaya basladim.
DK: Peki ebeveyninizi kaybettiginiz zaman fiziksel olarak ne tiir problemler yasadiruz?
SALiH: fiziksel olarak bir problem yasamadim,
DK: Peki ebeveyninizi kaybettiginiz zaman ne tur duygular yasadmiz?
SALiH: ilk anda bir sok durumu yasadim, Ardmdan da babam bizi birakip diye
gibisinden ofke halleri oldugunu hatirhyorum.
DK:Peki ebeveyninizi kaybettiginiz zaman bilissel olarak tepkileriniz nelerdi? (ornegin;
surekli olarak babamzla gecirdiginiz zamanlanm dusunmek, kafa kansikligi, gorsel ve
sesli hallusinasyonlar v.b).
SALiH: babamm oldugune inanmak istemedim ve kafa kansikhgi halleri yasadim.
DK: Peki bu kayip yasantismdan ne kadar sure sonra okula gittiniz?
SALiH: lhafta sonra
DK: Neden 1 hafta sonra okula gittiniz?
SALiH: cenazenin gelmesi 2 gun surdu. 1 gun cenaze islemleri surdu, 2 gun arka
arkaya, daha sonra da 6 boyunca ablamla birlikte teyzemin tarudigi bir psikologa
gorusmeye goturulduk. Beni zaten okula gitmeye ikna eden de psikolog oldu.
DK: Anladim. Peki okula gittiginiz zaman ogretmenleriniz ve arkadaslanmz

sizi nasil

karsiladi? Onlarla kaynasma sikmtisi yasadmiz mi?
SALiH: okula gittigim zaman, ogretmenlerim ve arkadaslanm tarafmdan ozellikle de
rehber ogretmenimiz tarafmdan teselli edici ve samimi bir sekilde karsilandim. Onlarla
Herhangi bir kaynasma sikmtisi yasamadim.
DK:Peki siz nasil karsilanmayi bekliyordunuz?
SALiH acikcasi benimle bu kadar ilgileneceklerini beklemiyordum. Benimle yakmdan
ilgilenmeleri, beni sasirttig, gibi onlara daha fazla baglanmami da sagladi,
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DK: Derslerinizde motivasyon ve konsantrasyon eksikigi yasadmiz rm? Yasadimzsa ne
gibi bir eksiklik yasadmiz?
SALiH: Hayir yasamadim,
DK: Derslerinizde

herhangi bir dusus yasandi mi? Yasandiysa

ne gibi bir dti~ti~

yasandi?
SALiH: Y asanmadi.
DK: Odev yaparken veya ders cahsirken ebeveynlerinizden
Aldiysamz hangi ebeveyninizden yardim ahrdmiz?

yardim alirnnyduuz?

SALiH: Yardim ahrdim. Genelde annem yardim ederdi.
DK: Peki ebeveyninizin olumu odev yapma ya da desr cahsma konusunda bir eksiklik
yaratti mi?
SALiH: Eksiklik yaratmadi.
DK: Anladim. Peki bu kayip yasantisi ileriki kariyer hayatimzi nasil etkiledi?
SALiH: ilerideki kariyer hayatmn etkiledigine inanrrnyorum.
DK: Anladim, Peki bu kayip yasantisindan sonra bu durumla basa cikmak icin neler
yaptimz?
SALiH: kayip yasantismdan sonra bulundugum durumla basa cikmak icin ablamla
birlikte teyzemin arkadasi olan psikolog ile 6 ay boyunca seanslara katildim ..
Dk..Anladun. Ee gorusmemizin sonuna geldik. Bu gorusmeye katildigm icin sana tekrar
tesekkur ediyorum.
SALiH:Ben tesekkur ederim.
DK:iyi gunler,
SALiH:iyi gunler.

GORUSME-4 DESiFRE
DK: iyi gunler
TANEM: Iyi gunler
DK: Nasilsimz?
TANEM: lyiyim siz nasihruz?
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DK: Tesekkur ederim iyiym bende. Oncelikle size kendimden bahsedeyim ismim demet
karakartal Yakm Dogu -Oniversitesi Rehberlik Ve Psikolojik Damsmanhk bolumu
yuksek lisans ogrencisiyim. Ebeveyn kaybi sonrasi yas surecinin bireylerin egitim
hayatlanm ve ruhsal durumlanm nasil etkiledigi ile ilgili bir arastirma yapiyorum ve bu
konuda sizinle gorusmek istiyorum. Bu gorusme surecinde soyleyeceklerinizin tumu
gizli tutulacaktir. Aynca arastirma sonuclanm yazarken gorustugum bireylerin gercek
kimliklerini
raporuma kesinlikle yansrtmayacagim.
Gorusmeyi izin verirseniz
kaydetmek istiyorum bunun sizce bir sakincasi var rm?
TANEM: Hayir yoktur.
DK: Bu gorusmenin yaklasik yanm saat surecegini tahmin ediyorum simdi sizin sormak
istediginiz birsey var rm?
TANEM: Su an yok.
DK: Barra kendinizden bahseder misiniz?
T ANEM: Ismim Sanem. 24 yasmdayim ortaokul mezunuyum.
DK: Daha once hangi okullarda ogrenim gordunuz?
TANEM: Tathsu ilkokulu, gecitkale ortaokulu.
DK: Peki okul yillanmz

nasildi? Arkadaslanniz

ve ogretmenleriniz

ile iliskileriniz

nasildi?
TANEM: Fazla bir okul hayatim olmadi. Ortaokuldan sonra okulu brraktim. Ilkokul
eglenceli gecti. Ogretmenlerim ve arkadaslanmla iliskilerim iyiydi.
DK: Peki ebeveyninizi kaybetmenizin nedeni neydi?
TANEM:Trafik kazasi.
DK: Ebeveyninizi hangi tarihte kaybetmistiniz?
TANEM: 1999 Y1lmda
DK: Ebeveyninizi kaybettiginiz tarihte siz kac yasmdaydimz?
TANEM: 14 yasmda
DK: Ebeveyninizin oldtigtinti nasil ogrendiniz? 0 sirada yanmdannydimz?
biri mi soyledi?
T ANEM: Hayir yanmda degildim, Barra bunu annem soyledi.
DK:Peki bunu size nasil acikladi?
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Y oksa size

TANEM: Babam her aksam 5:00 gibi isten eve gelirdi. Olay gunu saat 6:30 oldu
babami beklerken eve polisler geldi. Bentle abim ve kardesimle birlikte yemek
yiyorduk. Annem polislerle konusurken aglamaya basladi. Bize dondu ve babamm
oldugum; soyleyerek aglamaya devam etti.
DK:Peki ebeveyninizin oldugu am anlatirmtsiruz? Neler yasadimz?
T ANEM: babamm oldugunu cgreniuce aglamaya basladim.
DK: Peki ebeveyninizi kaybettiginiz zaman fiziksel olarak ne tur problemler yasadimz?
T ANEM: Geceleri uykulanmm bolundugunu ve istahirmn kapandigim hatirhyorum.
DK: Peki ebeveyninizi kaybettiginiz zaman ne tur duygular yasadmiz?
T ANEM: Babami kaybettigim zaman gelecege donuk kaygi icerisine girdim. Bunun
yanmda sucluluk duygusa kapildim. Cunku babam bize bakmak icin ise gidiyordu
bundan dolayida kendimi suclu hissettim.
DK:Peki ebeveyninizi kaybettiginiz zaman bilissel olarak tepkileriniz nelerdi? (ornegin;
surekli olarak babamzla gecirdiginiz zamanlanm dusunmek, kafa kansikligi, gorsel ve
sesli halliisinasyonlar v.b).
TANEM: Surekli olarak babamla gecirdigimiz zamanlar akhma gelmekteydi.
DK: Peki bu kayip yasantismdan ne kadar sure sonra okula gittiniz?
T ANEM: 15 gun sonra
DK: Neden 15 gun sonra okula gittiniz?
TANEM: Okula gitmek istemiyordum. Zaten diger kardeslerimde 15 gun sonra okula
gitti. Zaten annemde okula gitmek icin israr etmedi. Koyun muhtannm isran uzerine
okula gittik.
DK: Anladim. Peki okula gittiginiz zaman ogretmenleriniz ve arkadaslanmz
karsiladi? Onlarla kaynasma sikmtisi yasaduuz mi?

sizi nasil

T ANEM: okula gittigim zaman, arkadaslanm bassaghgi diledi. Okul muduru ise beni
odasma caginp, okulumu aksatmamam konusunda beni uyardi. Arkadaslanmla
kaynasma sikmtisi biraz yasadim, Eskiye nazaran bir uzaklasma yasadim.
DK:Peki siz nasil karsilanmayi bekliyordunuz?
T ANEM: daha steak ve samimi karsilanmayi bekliyordum.
DK: Derslerinizde motivasyon ve konsantrasyon eksikligi yasadmiz mi?
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TANEM:

Herhangi

bir

konsantrasyon

ve

motivasyon

eksikligi

yasadigima

inanmiyorum.
DK: Derslerinizde bir dusus yasandi mi? Yasandiysa ne gibi bir di.i~i.i~ yasandi?
T ANEM: Evet yasandi. Ders notlanm buy-Uk oranda dustu,
DK: Odev yaparken

veya ders cahsirken

ebeveynlerinizden

yardim ahrmiydiruz?

Aldiysamz hangi ebeveyninizden yardim alirdimz?
TANEM: Evet ahrdim. Odev ve derslerime babam yardim ederdi. Babam okulumla
ilgilenirdi.
DK: Peki ebeveyninizin olumu odev yapma ya da ders calisma konusunda bir eksiklik
yaratti mi?
T ANEM: Evet yaratti,
DK: Anladim. Peki bu kayip yasantisi ileriki kariyer hayatmizi nasil etkiledi?
T ANEM: olumsuz etkiledi. Zaten babamm olumunden sonra okulu biraktim ve kuafor
yanma gidip meslek ogrenmeye karar verdim.
DK: Anladim. Peki bu kayip yasantismdan sonra bu durumla basa cikmak icin neler
yaptiruz?
TANEM: Bu durumla basa cikmak icin herhangi bir yardim almadim. Y ardim alacak
ekonomik durumumda zaten yoktu. Basa cikmak icin kuafor yanmda cahsmaya
basladim. Kendimi ise ve aileme verdim bu sekilde,
DK:Anlad1m. Ee gorusmemizin sonuna geldik. Bu gorusmeye katildigm icin sana tekrar
tesekkur ediyorum.
T ANEM:Ben tesekkur ederim.
DK:iyi gunler.
TANEM:iyi gunler.
GORUSME-5 DESiFRE
DK: lyi gunler
SULEYMAN: iyi gunler
DK: Nasilsimz?
SULEYMAN: Tesekkur ederim iyiyim siz nasil?
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DK: Tesekkur ederim iyiym bende. Oncelikle size kendimden bahsedeyim ismim demet
karakartal Y akm Dogu Universitesi Rehberlik Ve Psikolojik Damsmanlik bolumu
yuksek lisans ogrencisiyim. Ebeveyn kaybi sonrasi yas surecinin bireylerin egitim
hayatlanm ve ruhsal durumlanm nasil etkiledigi ile ilgili bir arastirma yapiyorum ve bu
konuda sizinle gorusmek istiyorum. Bu gorusme surecinde soyleyeceklerinizin tumu
gizli tutulacaktir. Aynca arastirma sonuclanm yazarken gorli$tligtim bireylerin gercek
kimliklerini
raporuma kesinlikle yansitmayacagim.
Gorusmeyi izin verirseniz
kaydetmek istiyorum bunun sizce bir sakmcasi var mi?
SULEYMAN: hayir.
DK: Bu gorusmenin yaklasik yanm saat surecegini tahmin ediyorum simdi sizin sormak
istediginiz birsey var mi?
SULEYMAN: Hayir yok.
DK: Bana kendinizden bahseder misiniz?
SULEYMAN Ismim Suleyman. Lise son smif ogrencisiyim. Guzelyurtta kahyorum,
DK: Daha once hangi okullarda ogrenim gordunuz?
SULEYMAN: Ozgurluk ilkokulu ve Sehit Turgut ortaokulu.
DK: Peki okul yillanmz

nasildi? Arkadaslanmz

ve ogretmenleriniz

ile iliskileriniz

nasildi?
SULEYMAN: Okul yillanm iyiydi. Halende iyi gidiyor. Arkadas ve ogretmenlerimle
iliskilerim iyiydi ve simdi de oyle.
DK: Peki ebeveyninizi kaybetmenizin nedeni neydi?
SULEYMAN:Trafik kazasi.
DK: Ebeveyninizi hangi tarihte kaybetmistiniz?
SULEYMAN: 1999 Y1lmda
DK: Ebeveyninizi kaybettiginiz tarihte siz kac yasmdaydimz?
SULEYMAN: 7 yasmda
DK: Ebeveyninizin oldugum; nasil ogrendiniz? 0 sirada yarundamiydimz? Y oksa size
biri mi soyledi?
SULEYMAN: Hayir yanmda degildim. Bana bunu okul mudurum soyledi.
DK:Peki bunu size nasil acikladi?
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SULEYMAN: Anne ve babamm trafik kazasi yaptigi gun sabah beni okula birakip bir
islerini halletmeye gideceklerdi. Oglen oldugu zaman beni okula almaya gelmediler.
Ben onlan beklerken okul muduru beni yanma aldi. Anne ve babamdan baska aile
bireyimizde olmadigmdan dolayi aksama kadar okul mudurunun evinde kaldim. Okul
mudurum bana Anne ve babamm bir trafik kazasi gecirdigini, yapilan tum mudahalelere
ragmen kurtaramadiklanm soyledi. Ve anne ve babamdan baska aile bireylerimin
olmamasi nedeniyle beni Sos cocuk koyune yerlestireceklerini soyledi, Ve Aksam
saatlerinde ise beni SOS cocuk koyune goturduler.
DK:Peki ebeveyninizin oldugu am anlatirmisimz? Neler yasadimz?
SULEYMAN: Yasunm kucuk olmasmdan dolayi bir korku durumu icerisine girdim.
Hatirladrgim kadanyla anne ve babami isterim diye baginyordum fakat ne care?
DK: Peki ebeveyninizi kaybettiginiz zaman fiziksel olarak ne tur problemler yasadiruz?
SULEYMAN:

1 ay dogru duzgun uyku uyumadigmu

ve yemek yemek istemedigimi

hatirhyorum.
DK: Peki ebeveyninizi kaybettiginiz zaman ne tur duygular yasadimz?
SULEYMAN: Sadece buyuk bir korku yasadim. ileride ne olacak ben ne olacak diye
korkuyordum.
DK:Peki ebeveyninizi kaybettiginiz zaman bilissel olarak tepkileriniz nelerdi? (ornegin;
surekli olarak babamzla gecirdiginiz zamanlanm dusunmek, kafa kansikligi, gorsel ve
sesli hallusinasyonlar v.b).
SULEYMAN: Anne ve babamm oldugune inannuyordum,

Geceleri uykumdan uyamp

evde oldugumu zannedip anne ve babama cagmyordum.
DK: Peki bu kayip yasantismdan ne kadar sure soma okula gittiniz?
SULEYMAN: 3 gun soma
DK: Neden 3 gun soma okula gittiniz?
SULEYMAN: Cunku bu 3 gunu psikolog ile gecirdim.
DK: Anladim. Peki okula gittiginiz zaman ogretmenleriniz ve arkadaslanmz
karsiladi? Onlarla kaynasma sikmtisi yasadmiz mi?

sizi nasil

SULEYMAN: Tekrar eski okuluma gitmedim. Cunku eski okulum koydeydi. SOS
cocuk koyunde yasamaya basladiktan soma egitim aldigim okul degisti.
DK: Derslerinizde motivasyon ve konsantrasyon eksikligi yasadiniz mi?
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SULEYMAN: Evet yasadrm, Fakat profesyonel yardim alarak bu durumu 4-5 ay gibi
kisa bir surede atlattim.
DK: Derslerinizde herhangi bir dusus yalandi mi? Yasandiysa ne gibi bir dti~ti~ yasandi?
SULEYMAN: Hayir yasanmadi,
DK: Odev yaparken ya da ders cahsirken ebeveynlerinizden yardim ahrrmydimz?
SULEYMAN: Evet ahrdim, Genelde babam yardim ederdi.
DK: Peki ebeveyninizin olumu odev yapma ya da ders cahsma konusunda bir eksiklik
yaratti mi?
SULEYMEN: Hayir yaratmadi. Cunku anne ve babamm olumunden sonra SOS cocuk
koyu velayetine almdim. Orda ders calisirken bize yardimci olan ogretmenlerimiz vardi.
DK: Anladim. Peki bu kayip yasantisi ileriki kariyer hayatimzi nasil etkiledi?
SULEYMAN: Pek etkilemedi cunku okuluma devam ettim.
DK: Anladim. Peki bu kayip yasantismdan sonra bu durumla basa cikrnak icin neler
yaptimz?
SULEYMAN: Bu durumla basa cikrnak icin sos cocuk koyundeki psikologdan yardim
aldim ve bu yardim halen devam etmektedir.
DK: Anladim. Ee gorusmemizin

sonuna geldik. Bu gorusmeye katildigm rem sana

tekrar tesekkur ediyorum.
SULEYMAN Ben tesekkur ederim.
DK:iyi gunler.
SULEYMAN .Iyi gunler,
GORUSME-6 DESiFRE
DK: Iyi gtmler
A Y$E: Iyi gunler
DK: Nasilsimz?
A Y$E: Tesekkur ederim iyiyim siz nasil?
DK: Tesekkur ederim iyiym bende. Oncelikle size kendimden bahsedeyim ismim demet
karakartal Yakm Dogu Universitesi Rehberlik Ve Psikolojik Damsmanhk bolumu
yuksek lisans ogrencisiyim. Ebeveyn kaybi sonrasi yas surecinin bireylerin egitim
hayatlanm ve ruhsal durumlanm nasil etkiledigi ile ilgili bir arastirma yapiyorum ve bu
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konuda sizinle gorusmek istiyorum. Bu gorusme surecinde soyleyeceklerinizin tumu
gizli tutulacaktir, Aynca arastirma sonuclanru yazarken gorii~tugum bireylerin gercek
kimliklerini
raporuma kesinlikle yansitmayacagim.
Gorusmeyi izin verirseniz
kaydetmek istiyorum bunun sizce bir sakmcasi var mi?
A Y$E: Hayir sakmcasi yok.
DK: Bu gorusmenin yaklasik yanm saat surecegini tab.min ediyorum simdi sizin sormak
istediginiz birsey var mi?
A YSE: Hayir.
DK: Bana kendinizden bahseder misiniz?
A YSE: ismim Ayse. Universite ogrencisiyim. Guzelyurtta kahyorum.
DK: Daha once hangi okullarda ogrenim gordunuz?
A YSE: Ozgurluk ilkokulu ve Sehit Turgut ortaokulu ve Guzelyurt Ticaret Lisesi.
DK: Peki okul yillanmz

nasildi? Arkadaslanmz

ve ogretmenleriniz

ile iliskileriniz

nasildi?
A YSE: Okul yillanm

iyiydi. Basanli

bir ogrenciydim.Arkadas

ve cgretmenlerimle

iliskilerim iyi,s icak ve samimiydi.
DK: Peki ebeveyninizi kaybetmenizin nedeni neydi?
A Y$E:Kalp Krizi.
DK: Ebeveyninizi hangi tarihte kaybetmistiniz?
AY$E: 2002 Y1lmda
DK: Ebeveyninizi kaybettiginiz tarihte siz kac yasmdaydiruz?
A YSE: 13 yasmda
DK: Ebeveyninizin oldugunu nasil ogrendiniz? 0 sirada yarundarmydimz? Y oksa size
biri mi soyledi?
GORUSMECi: Hayir yanmda degildim. Bana bunu hemsire soyledi.
DK:Peki bunu size nasil acikladi?
A YSE: Okuldan eve gittun, Olaym oldugu gun annem komsudaydi. Benim eve
geldigimi gorunce o da kalkip eve geldi. Eve geldigi zaman sarhos gibiydi. Tabi kac gun
oncesinden de kolum uyusuyor gibi seyler soylerdi. Terliyordu ona ne oldugunu sordum
ama cevap bile veremedi. Ben komsulara cagirmaya basladim, Onlarda ambulansi
aradilar. Ambulans gelene kadar annemin basmda bekledik. Bu arada babam da acilen
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isini birakip eve geldi. Ambulans geldi annemi aldi ve babamla birlikte ambulansm
arkasmdan hastahaneye gitmek icin yola ciktik. Y olda giderken ambulansm srenlerini
kistiguu gordum, Ancak hicbir sey anlamarmstim. Hastahaneye vardigimizda
ambulanstaki hemsire yarurmza geldi. Babama ve bana donerek annemi kaybettigimizi
soyledi.
DK:Peki ebeveyninizin oldugu am anlatirrmsimz? Neler yasaduuz?
A YSE: 0 an sok oldum. Bu gercek olamaz diye durumu inkar ettim. Babama sanlarak
aglamaya basladim,
DK: Peki ebeveyninizi kaybettiginiz zaman fiziksel olarak ne tur problemler yasadimz?
A YSE: Gunlerce, aylarca uyku ve yemek yeme sorunu yasadim. Asm kilo kaybettim.
DK: Peki ebeveyninizi kaybettiginiz zaman ne tur duygular yasaduuz?
A YSE: Cok uzuldum, sok yasadim gelecege yonelik endiselerim oldu ve asm bir ozlem
duydum.
DK:Peki ebeveyninizi kaybettiginiz zaman bilissel olarak tepkileriniz nelerdi? (ornegin;
surekli olarak babamzla gecirdiginiz zamanlanm dusunmek, kafa kansikhgi, gorsel ve
sesli hallusinasyonlar v.b).
A YSE: Surekli olarak annemle gecirdigim zamanlar akhmdaydi ve hayali evdeydi sanki
ve ben onunla konusuyordum,
DK: Peki bu kayip yasantismdan ne kadar sure soma okula gittiniz?
A YSE: 1 hafta soma
DK: Neden 1 hafta soma okula gittiniz?
A YSE: Cenazenin kaldmlmasi, mevlitlerin
dolayisiyla 1 hafta soma okula gittim.

okutulmasi

DK: Anladim. Peki okula gittiginiz zaman ogretmenleriniz
karsiladi? Onlarla kaynasma sikmtisi yasadmiz rm?

ve cenaze

evi ziyaretleri

ve arkadaslanniz

sizi nasil

A YSE: okula gitttigim zaman ogretmen ve arkadaslanmm hepsi yamma geldiler, destek
ciktilar ve bassaghgi dilediler. Birbirimize daha fazla baglandik. Aynca okuldaki rehber
ogretmenim yamma gelip kayip yasantimla ilgili benimle konusup beni rahatlatmaya
cahsti, Onlarla hicbir kaynasma sikmtisi yasarnadim.
DK:Peki siz nasil karsilanmayi bekliyordunuz?
A YSE: Beni karsiladiklan sekilde karsilanmayi bekliyordum.
DK: Derslerinizde motivasyon ve konsantrasyon eksikligi yasadmiz rm?
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A YSE: Evet yasadim. Arna kisa surede atlattim. Bunu da psikolog yardirm alarak kisa
surede atlattim.
DK: Derslerinizde bir dti~ti~ yasandi mi?
AYSE: Yasanmadi.
DK: Odev yaparken vaya ders cahsirken ebeveynlerinizden yardim ahmuydiruz?
A YSE: Evet babamdan yardim alirdim.
DK: Peki ebeveyninizin olumu odev yapma ya da ders calisma konusunda bir eksiklik
yarattmu?
A YSE: Hayir bir eksiklik yaratmadi.
DK: Anladim, Peki bu kayip yasantisi ileriki kariyer hayatmizi nasil etkiledi?
A YSE: Pek etkilemedi cunku duzenli olarak bir psikolog ile gorusmelere devam ettim.
Okula motive olmam konusunda ve okumam konusunda bana destek verdi.
DK: Anladim. Peki bu kayip yasantismdan sonra bu durumla basa cikmak icin neler
yaptiruz?
A YSE: Bu durumla basa cikmak icin psikolog ile duzenli olarak seaslara katildim
bunun dismda doga yurugusleri yaptim ve babama daha fazla bagladim,
DK: Anladim. Ee gorusmemizin

sonuna geldik. Bu gorusmeye katildigm 19m sana

tekrar tesekkur ediyorum.
A YSE:Ben tesekkur ederim.
DK:iyi gunler.
A YSE:iyi gtmler.
GORUSME- 7 DESiFRE
DK: Iyi gunler
BURCU: Iyi gunler
DK: Nasilsiruz?
BURCU: Tesekkur ederim iyiyim siz nasil?
DK: Tesekkur ederim iyiym bende. Oncelikle size kendimden bahsedeyim ismim demet
karakartal Yakin Dogu Universitesi Rehberlik Ve Psikolojik Damsmanhk bolumu
yuksek lisans ogrencisiyim. Ebeveyn kaybi sonrasi yas surecinin bireylerin egitim
hayatlanm ve ruhsal durumlanm nasil etkiledigi ile ilgili bir arastirma yapiyorum ve bu
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konuda sizinle gorusmek istiyorum. Bu gorusme surecinde soyleyeceklerinizin tumu
gizli tutulacaktir. Aynca arastirma sonuclanm yazarken gorustugum bireylerin gercek
kimliklerini
raporuma kesinlikle yansitmayacagim.
Gorusmeyi izin verirseniz
kaydetmek istiyorum bunun sizce bir sakmcasi var mi?
BURCU: Hayir bir sakmcasi yok.
DK: Bu gorusmenin yaklasik yanm saat surecegini tahmin ediyorum simdi sizin sormak
istediginiz birsey var rm?
BURCU: Hayir yok simdilik.
DK: Bana kendinizden bahseder misiniz?
BURCU: Ismim Burcu. Gimede kahyorum. Lise mezunuyum. 21 yasmdayim. Su an
cahsmiyorum.
DK: Daha once hangi okullarda ogrenim gordunuz?
BURCU: 23 nisan ilkokulu ve Anafartalar ortaokulu ve Anafartalar Lisesi.
DK: Peki okul yillanruz nasildi? Arkadaslanmz

ve ogretmenleriniz

ile iliskileriniz

nasildi?
BURCU: Okul yillanm fena sayilmazdi. Arkadas ve ogretmenlerimle

iliskilerim de

iyiydi.
DK: Peki ebeveyninizi kaybetmenizin nedeni neydi?
BURCU: Onkoloji hasatasi olmasiydi.
DK: Ebeveyninizi hangi tarihte kaybetmistiniz?
BURCU: 2002 Y1lmda
DK: Ebeveyninizi kaybettiginiz tarihte siz kac yasmdayduuz?
BURCU: 14 yasmda
DK: Ebeveyninizin oldugunu nasil ogrendiniz? 0 sirada yanmdamiyduuz?

Y oksa size

biri mi soyledi?
BURCU:Hay1r yamnda degildim, Bana bunu teyzem acikladi.
DK: Peki bunu size nasil acikladi?
BURCU: Annemin oldugu gun okuldaydim tenefuse falan cikrmstik. Okul mudurumuz
yamma geldi ve benimle konusmak istedigini soyledi. Odasma gittik. Odasma
girdigimde teyzem orda oturmus beni bekliyordu. Birsey oldugunu anladim, Teyzem
bana dondu ve aglayarak anneni kaybettik dedi
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DK:Peki ebeveyninizin oldugu am anlatirrmsimz? Neler yasadimz?
BUR CU: Annemin hasta oldugunu ve bu hastahgm olumle sonuclanacagmi biliyordum.
Kendimi zaten yavas yavas buna hazirlarmstim. Ancak haberi aldigim zaman bu duruma
ne kadar kendimi ahstirsam da O an sok oldum. Ve teyzeme sanlarak aglamaya
basladim.
DK: Peki ebeveyninizi kaybettiginiz zaman fiziksel olarak ne tur problemler yasadimz?
BURCU: Gunlerce, uyku uyuyamadim ve dogru duzgun yemek yegemedim ve surekli
olarak tansiyonumun du~tugunu hatirhyorum.
DK: Peki ebeveyninizi kaybettiginiz zaman ne tur duygular yasadmiz?
BURCU: Ileriye donuk kaygilanm oldu. Iste nasil okuyacam ileride hayatim ne olacak
gibi ...
DK:Peki ebeveyninizi kaybettiginiz zaman bilissel olarak tepkileriniz nelerdi? (ornegin;
surekli olarak babamzla gecirdiginiz zamanlanm dusunmek, kafa kansikligi, gorsel ve
sesli hall usinasyonlar v. b).
BURCU: Surekli olarak annemle gecirdigim zamanlar aklimdaydi ve hastahk dururnda
kendimi ne kadar ahstirsamda annemin oldugum; uzun bir sure kabullenmekte zorluk
cektim.
DK: Peki bu kayip yasantismdan ne kadar sure sonra okula gittiniz?
BURCU: 20 gun sonra
DK: Neden 20 gun sonra okula gittiniz?
BURCU: Cenazenin kaldmlmasi, evdeki mevlitler nedeniyle 20 gun sonra okula gittim.
Zaten annemi kaybettikten sonra okula gitmek istemiyordum hie; icimden okula gitmek
gelmiyordu. Ancak babamm zoruyla 20 gun sonra okula gittim.
DK: Anladim. Peki okula gittiginiz zaman ogretmenleriniz ve arkadaslanruz
karsiladi? Onlarla kaynasma sikmtisi yasadmiz mi?

sizi nasil

BUR CU: okula gitttigim zaman cok yakm arkadaslanm ve ogretmenlerim yamma gelip
bassaglrgi dilediler. Onlarla da hicbir sekilde bir kaynasma sikmtisi yasamadim.
DK:Peki siz nasil karsilanmayi bekliyordunuz?
BURCU: Bu sekilde karsilanmayi bekliyordum.
DK: Derslerinizde motivasyon ve konsantrasyon eksikligi yasadmiz mi?
BURCU:

Evet

yasadim.

Okulda

ders esnasmda

dusunurdum,
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annemle

gecirdigim

zamanlan

DK: Derslerinizde bir dil~il~ yasandi mi?
BURCU: evet yasadim, Notlanmda belirgin oranda bir dusus oldu. Bunun yamsira
derslerime devamsizhk durumum oldu.
DK: Odev yaparken vaya ders calisirken ebeveynlerinizden yardim ahrmiydmiz?
BUR CU: Evetahrdim.

babamdan yardim ahrdim,

DK: Peki ebeveyninizin olumu odev yapma ya da ders calisma konusunda bir eksiklik
yarattimi?
BURCU: Hayir bir eksiklik yaratmadi.
DK: Anladim. Peki bu kayip yasantisi ileriki kariyer hayatmizi nasil etkiledi?
BURCU: Kotu etkiledi. Cunku icimden derslerime cahsmak, odev yapmak gelmiyordu
bu yuzden derslerimde dil~il~ yasandi. Ancak ogretmenlerim durumumu bildikleri icin
derslerimden beni kendi gonul nzalan ile gecirdiler,
DK: Anladim. Peki bu kayip yasantismdan soma bu durumla basa cikrnak icin neler
yaptiruz?
BUR CU: Bu durumla basa cikmak icin kimseden bir yardim almadim. Zaten okuldaki
rehber ogretmenimden ya da baska birinden bole bir talep de gelmedi acikcasi bende
boyle bir talepte bulunmadim cunku okuldaki rehber ogretmenimizin yaptigi iste oss
smavlan, okullara yerlestirmeler falandi. Bu yuzden bende yanma gidip benim kayip
yasantirnla ilgilenin demedim. Olumun herkesin basma gelebilecegini ve hayatmm
kurah oldugunu dusundum ve boylece basa cikmaya calistnn.
DK: Anladim. Ee gorusmemizin
tekrar tesekkur ediyorum.

sonuna geldik. Bu gorusmeye katildigm icin sana

BURCU:Ben tesekkur ederim.
DK:iyi gunler.
GORO~MECi:iyi

gunler.

GORUSME-8 DESiFRE
DK: Iyi gunler
OSMAN: Iyi gunler
DK: Nasilsimz?
OSMAN: Tesekkur ederim siz nasil?
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DK: Tesekkur ederim iyiym bende. Oncelikle size kendimden bahsedeyim ismim demet
karakartal Y akm Dogu Universitesi Rehberlik Ve Psikolojik Damsmanhk bolumu
yuksek lisans ogrcncisiyim. Ebeveyn kaybi sonrasi yas surecinin bireylerin egitim
hayatlanm ve ruhsal durumlanm nasil etkiledigi ile ilgili bir arastirma yapiyorum ve bu
konuda sizinle gorusmek istiyorum. Bu gorusme surecinde soyleyeceklerinizin tumu
gizli tutulacaktir. Aynca arastirma sonuclanm yazarken gorustugum bireylerin gercek
kimliklerini
raporuma kesinlikle yansitmayacagim.
Gorusmeyi izm verirseniz
kaydetmek istiyorum bunun sizce bir sakmcasi var mi?
OSMAN: Hayir yok.
DK: Bu gorusmenin yaklasik yanm saat surecegini tahmin ediyorum simdi sizin sormak
istediginiz birsey var mi?
OSMAN: Hayir.
DK: Bana kendinizden bahseder misiniz?
OSMAN: ismim Osman. Guzelyurtta kahyorum. Lise ogrencisiyim.

16 yasmdayim,

DK: Daha once hangi okullarda ogrenim gordunuz?
OSMAN: Bans ilkokulu ve Guzelyurt Turk Marif Koleji.
DK: Peki okul yillanniz

nasildi? Arkadaslanmz

ve ogretmenleriniz

ile iliskileriniz

nasildi?
OSMAN: Okul yillanm iyiydi, basanli bir ogrenciydim ve bu basan halen devam
etmektedir. Arkadas ve ogretmenlerimle iliskilerim de iyiydi.
DK: Peki ebeveyninizi kaybetmenizin nedeni neydi?
OSMAN: Kanser hastasi olmasi.
DK: Ebeveyninizi hangi tarihte kaybetmistiniz?
OSMAN: 2006 Y1lmda
DK: Ebeveyninizi kaybettiginiz tarihte siz kac yasmdaydiruz?
OSMAN: 13 yasmda
DK: Ebeveyninizin oldugunu nasil ogrendiniz? 0 sirada yanmdarmydimz?

Y oksa size

biri mi soyledi?
OSMAN: Hayir yanmda degildim, Bana annemin oldugunu kiz kardeslerim acikladi.
DK: Peki bunu size nasil acikladi?
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OSMAN: Okuldan eve geldim. Eve geldigimde evde bir kalabalik vardi, Ablalanm,
babam, halalanm ve teyzelerim hepsi agliyordu. Eve girdigimde ablalanm hemen
yamma geldi bana sanldilar ve annemizi kaybettigimizi soylediler.
DK:Peki ebeveyninizin oldugu am anlatirrmsiruz? Neler yasadimz?
OSMAN: Cantarm birakip, evin arka avlusuna 91k1p saatlerce agladim. Annem beni
neden birakip gitti diye bagirdim ama hie; bir faydasi yoktu.
DK: Peki ebeveyninizi kaybettiginiz zaman fiziksel olarak ne tur problemler yasadiruz?
OSMAN: Gunlerce, uyku uyuyamadim ve yemek yegemedim boyle ..
DK: Peki ebeveyninizi kaybettiginiz zaman ne tur duygular yasadmiz?
OSMAN: Cok uzuldum, eek agladim, uykudan aglayarak uyandigmn ve annem beni
birakip gitti diye bagirdigimr hatirlanm.
DK:Peki ebeveyninizi kaybettiginiz zaman bilissel olarak tepkileriniz nelerdi? (ornegin;
surekli olarak babamzla gecirdiginiz zamanlanm dusunmek, kafa kansikhgr, gorsel ve
sesli hallusinasyonlar v. b ).
OSMAN: Surekli olarak annemle gecirdigim zamanlar hep aklima gelirdi. Simdi bile
yalmz kaldigim zaman akhma gelmektedir.
DK: Peki bu kayip yasantismdan ne kadar sure soma okula gittiniz?
OSMAN: 3 gun soma
DK: Neden 3 gun soma okula gittiniz?
OSMAN: Cenazenin kaldmlmasi,
gun soma okula gittim.

evdeki mevlitler ve evdeki karmasikhk nedeniyle 3

DK: Anladim. Peki okula gittiginiz zaman 6gretmenleriniz ve arkadaslanruz sizi nasil
karsiladi? Onlarla kaynasma sikmtisi yasadimz mi?
OSMAN: Annemin oldugunu duyan arkadaslanm ve ogretmenlerim eve geldilerdi zaten
bana destek falan oldular okula gittigim zamanda bu destek ve ilgi devam etti.
DK:Peki siz nasil karsilanmayi bekliyordunuz?
OSMAN: Bu sekilde karsilanmayi bekliyordum.
DK: Derslerinizde motivasyon ve konsantrasyon eksikligi yasadimz mi?
OSMAN: Annemin clumunun ilk birkac aymda motivasyon ve konsantrasyon eksikligi
yasadim. Fakat bunu kisa surede atlattim.
DK: Derslerinizde bir du~u~ yasandi rm?
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OSMAN: Yasanmadi.
DK: Odev yaparken vaya ders cahsirken ebeveynlerinizden yardim ahrrmydmiz?
OSMAN: Evet. Genelde bu konuda babam yardrmci olurdu ve halen oluyor.
DK: Peki ebeveyninizin olumu odev yapma ya da ders cahsma konusunda bir eksiklik
yarattmu?
OSMAN: Herhangi bir eksiklik yasamadim.
DK: Anladim. Peki bu kayip yasantisi ileriki kariyer hayatimzi nasil etkiledi?
OSMAN: Annemin olumunden sonraki ilk 1 yil derslerimde dti~ti~ yasandi. Arna
ogretmenlerimin destegi ve ilgisi ile daha soma kendimi toparladim ve simdi derslerim
ve notlanm iyi durumda.
DK: Anladim. Peki bu kayip yasantismdan soma bu durumla basa cikrnak icin neler
yaptmiz?
OSMAN: Bu durumla basa cikrnak icin birinden yardim almadim. Kaybm oldugunu
ogrenen ogretmen ve arkadaslanmin destegi ve nasihatleri ile kendimi toparlamaya
cahstim.
DK: Anladim. Ee gorusmemizin sonuna geldik. Bu gorusmeye katildigm icin sana
tekrar tesekkur ediyorum.
OSMAN:Ben tesekkur ederim.
MULAKATCI:iyi

gunler.

OSMAN:iyi gunler.
GORUSME-9 DESiFRE
DK: Iyi gunler
SiNEM: Iyi gunler
DK: Nasilsimz?
SiNEM: Tesekkur ederim iyiyim ya siz nasilsmiz?
DK: Tesekkur ederim iyiyim bende. Oncelikle size kendimden bahsedeyim ee ismim
demet karakartal Yakm Dcgu Universitesi Rehberlik Ve Psikolojik Damsmanhk
bolumu yuksek lisans ogrencisiyim. Ebeveyn kaybi sonrasi yas surecinin bireylerin
egitim hayatlanm ve ruhsal durumlanm nasil etkiledigi ile ilgili bir arastirma yapiyorum
ve bu konuda sizinle gorusmek istiyorum. Bu gorusrne surecinde soyleyeceklerinizin
tumu gizli tutulacaktir, Aynca arastirma sonuclanm yazarken gorti~ttigtim bireylerin
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gercek kimliklerini raporuma kesinlikle yansitmayacagim.
kaydetmek istiyorum bunun sizce bir sakmcasi var mi?

Gorusmeyi izm verirseniz

SiNEM: Hayir yok.
DK: Bu gorusmenin yaklasik yanm saat surecegini tahmin ediyorum simdi sizin sormak
istediginiz birsey var mi?
SiNEM: Hayir.
DK: Bana kendinizden bahseder misiniz?
SiNEM: ismim Sinem. 26 yasmdayim. Lise mezunuyum. Su anda calisnuyorum.
DK: Daha once hangi okullarda ogrenim gordunuz?
SiNEM: Y ayla ilkokulu, Sht. Turgut ortaokulu ve Guzelyurt kurtulus lisesi.
DK: Peki okul yillanruz nasildi? Arkadaslanniz
nasildi?

ve ogretmenleriniz

SiNEM: Annemin olumune kadar iyiydi. Arkadas ve ogretmenlerimle
iyiydi. Samimiydik.

ile iliskileriniz

iliskilerim 90k

DK: Peki ebeveyninizi kaybetmenizin nedeni neydi?
SiNEM: Onkoloji hastasi olmasi.
DK: Ebeveyninizi hangi tarihte kaybetmistiniz?
SiNEM: 5 kasim 1999 yilmda
DK: Ebeveyninizi kaybettiginiz tarihte siz kac yasmdaydiruz?
SiNEM: 16
DK: Ebeveyninizin oldugunu nasil ogrendiniz? 0 sirada yarundarrnydimz? Y oksa size
biri mi soyledi?
SiNEM: Hayir yanmda degildim, Bana annemin oldugunu babam soyledi.
DK: Peki bunu size nasil acikladi?
SiNEM: Beni telefonla arayarak annemin agirlastignu ve hastahaneye gitmemiz
gerektigini soyledi. Daha sonra eve gelip beni aldi ve hastahaneye gittik. Hastahaneye
gittigimiz zaman annemin yattigi odanm onunde bir kalabalik vardi, Nenemler,
halamlar, teyzemler falan hepsi agliyorlardi. Ben ne oldugunu acikcasi anlamaya
cahstim. Daha sonra yamma babam gelerek bana anneni
kaybettik seklinde bir
aciklama yapti.
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DK:Peki ebeveyninizin oldugu am anlatmrusimz? Neler yasadimz?
SiNEM: Oncelikle soka girdim. Hemen annemin yattigi odamn kapisiru actim. lste o
yatakta yatiyordu uzerinde bir ortu vardi, Ortuyu kaldirdim ve gercekten olum
olmedigine baktim. Kaldmp baktiktan sonra iste oldtigtinti anladnn. Aglamaya basladim
bu kadar.
DK: Peki ebeveyninizi kaybettiginiz zaman fiziksel olarak ne tur problemler yasadimz?
SiNEM: evet yasadim. 1-2 ay uyku duzensizligi, istahim kesilmisti. Kusuk yaslardan
beri benim mikrenim oldugu icin mikrenim artti bunlar ...
DK: Peki ebeveyninizi kaybettiginiz zaman ne tur duygular yasadmiz?
SiNEM: ilk once bir sok yasadim, Gercekten annemin oldugune inanmak istemedim.
isyan ettim neden benim diye falan boyle,
DK:Peki ebeveyninizi kaybettiginiz zaman bilissel olarak tepkileriniz nelerdi? (ornegin;
surekli olarak babamzla gecirdiginiz zamanlanm dusunmek, kafa kansikligi, gorsel ve
sesli hallusinasyonlar v.b ).
SiNEM: Onunla birlikte gecirdigim anlar gozumun ontine gelirdi.
DK: Peki bu kayip yasantismdan ne kadar sure sonra okula gittiniz?
SiNEM: Y aklasik 1 hafta sonra
DK: Peki Neden 1 hata sonra okula gittiniz?
SiNEM: ilk once iste cenazenin kaldmlmasi oldu. Okutulan mevlitler arkasmdan
taziyeye gelen misafirler falan bu yuzden bir hafta sonra okula gittim.
DK: Anladim, Peki okula gittiginiz zaman ogretmenleriniz ve arkadaslanmz

sizi nasil

karsiladi? Onlarla kaynasma sikmtisi yasadimz rm?
SiNEM: Okula gittigim zaman annemin oldugunu duyan ogretmenlerim ve aradaslanm
yamma gelerek bana bassaghgi dilediler. Uzulduklerini belirttiler. Onlarla herhangi bir
kaynasma sikmtisi yasamadim.
DK:Peki siz nasil karsilanmayi bekliyordunuz?
SiNEM: Bu sekilde karsilanmayi bekliyordum.
DK: Derslerinizde motivasyon ve konsantrasyon eksikligi yasadmiz mi?
A Y~E: Evet yasadim. Arna kisa surede atlattim. Bunu da psikolog yardimi alarak kisa
surede atlattim.
DK: Derslerinizde bir dti~ti~ yasandi rm?
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SiNEM: Kendimi derslere veremedigim icin notlanm dustu.
SiNEM: Evet yasadim. Annemin olumunden sonra ev isleriyle de ilgilendigim
okula olan motivasyon ve konsantrasyonum bozuldu

rem

DK: Odev yaparken vaya ders calisirken ebeveynlerinizden yardim ahrrruyduuz?
SiNEM: yardim almazdim.
DK: Peki ebeveyninizin olumu odev yapma ya da ders cahsma konusunda bir eksiklik
yarattirm?
SiNEM: Haytr bir eksiklik yaratmadi.
DK: Anladim, Peki bu kayip yasantist ileriki kariyer hayatnuzi nasil etkiledi?
SiNEM: Liseye kadar ancak okuyabildim. Ee cunku babamm ve benden yasca kucuk
bir erkek kardesimin olmasi ve onlara bakacak kimsenin olmamasi ve iste evde annemin
yapmasi gereken islerin baska birinin olmamasi nedeniyle ben yapmak zorundaydim.
Ve liseden sonra onlara bakmak icin okuyamadim.
DK: Anladim, Peki bu kayip yasantismdan sonra bu durumla basa cikmak icin neler
yaptiruz?
SiNEM: Bu durumla basa cikmak icin herhangi bir yerden bir yardim almadim. Y ani
kendi kendime bu hayatm bir gercegidir, her insan dogdugu gibi olur de dusunerek basa
cikmaya cahstim oyle da oldu yani. Arna Kayip olmasaydi belki tmiversiteyi bitirmis bir
meslek sahibi olabilirdim tabi.
DK: Anladim. Ee gorusmemizin

sonuna geldik. Bu gorusrneye katildigm 19m sana

tekrar tesekkur ediyorum.
SINEM:Ben tesekkur ederim.
DK:iyi gunler,
SiNEM:Gtile gule.
GORUSME-10 DESiFRE
DK: Iyi gunler
UMUT: Iyi gunler
DK: Nasilsimz?
UMUT: iyiyim siz?
DK: Tesekkur ederim iyiyim bende. Oncelikle size kendimden bahsedeyim ee ismim
demet karakartal Yakin Dogu Universitesi Rehberlik Ve Psikolojik Damsmanhk
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bolumu yuksek lisans ogrencisiyim. Ebeveyn kaybi sonrasi yas surecinin bireylerin
egitim hayatlanm ve ruhsal durumlanm nasil etkiledigi ile ilgili bir arastirma yapiyorum
ve bu konuda sizinle gorusmek istiyorum. Bu gorusme surecinde soyleyeceklerinizin
tumu gizli tutulacaktir. Aynca arastirma sonuclanm yazarken gorustugum bireylerin
gercek kimliklerini raporuma kesinlikle yansitmayacagim. Gorusmeyi izin verirseniz
kaydetmek istiyorum bunun sizce bir sakmcasi var nu?
UMUT: Hayir.
DK: Bu gorusmenin yaklasik yanm saat surecegini tahmin ediyorum simdi sizin sormak
istediginiz birsey var mi?
UMUT: Simdilik yok.
DK: Barra kendinizden bahseder misiniz?
UMUT: ismim Umut. Guzelyurtta oturuyorum. 26 yasmdayim. Lise mezunuyum. Su
anda cahsmiyorum.
DK: Daha once hangi okullarda ogrenim gordunuz?
UMUT: Yayla ilkokulu, Sht. Turgut ortaokulu ve Guzelyurt kurtulus lisesi.
DK: Peki okul yillanrnz nasildi? Arkadaslanmz ve ogretmenleriniz
nasildi?

ile iliskileriniz

UMUT: Okul yillanm iyiydi lise 2'ye kadar derslerim iyiydi. Lise 2'nin birinci
doneminde annemi kaybedince derslerimde ani dti~li~ oldu. Arkadaslanm
ve
ogretmenlerimle iliskilerim iyiydi. i9li disliydik.
DK: Peki ebeveyninizi kaybetmenizin nedeni neydi?
UMUT: Bobrek yetmezligi.
DK: Ebeveyninizi hangi tarihte kaybetmistiniz?
UMUT: 1999 yihnda
DK: Ebeveyninizi kaybettiginiz tarihte siz kac yasmdaydiruz?
UMUT: 16 yasmdaydim.
DK: Ebeveyninizin oldtiglinli nasil ogrendiniz? 0 sirada yanmdamrydimz? Y oksa size
biri mi soyledi?
UMUT: 0 sirada yarundaydim. Elimi tutuyordu. Ve soma doktor geldi. Igne yapti.
Daha soma annemi makinelerin bulundugu alt kata aldilar duzelecekmis gibi ama
annem orda vefat etti.
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DK:Peki ebeveyninizin oldugu am anlatmrusimz? Neler yasadimz?
UMUT: Tabiki sok oldum, uzuldum, agladim boyle yani.
DK: Peki ebeveyninizi kaybettiginiz zaman fiziksel olarak ne tur problemler yasadiruz?
UMUT: Uyku duzensizligi oldu, yemek yegemedim istalum kesildi bu kadar.
DK: Peki ebeveyninizi kaybettiginiz zaman ne tur duygular yasadnnz?
UMUT: Uzuldum.
DK:Peki ebeveyninizi kaybettiginiz zaman bilissel olarak tepkileriniz nelerdi? (ornegin;
surekli olarak babamzla gecirdiginiz zamanlanm dusunmek, kafa kansikligi, gorsel ve
sesli hallusinasyonlar v.b).
UMUT: Annemle gecirilen zamanlan dusunurdum.ilk
anda olumune inanmak
istemedim. Ondan sonra zaten inanmak zorunda kaldim. Cunku hayat devam eder.
DK: Peki bu kayip yasantismdan ne kadar sure sonra okula gittiniz?
UMUT: 10 gun sonra okula gittim. Onu da zaten gitmek istemezdim.
DK: Peki Neden 10 gun sonra okula gittiniz?
UMUT: Annemin vefati ile ugrastik, aile bireylerimizin,
ogretmenlerimin bassagligi icin eve gelmesi bu kadar

arkadaslanmm

ve

DK: Anladim. Peki okula gittiginiz zaman ogretmenleriniz ve arkadaslanruz sizi nasil
karsiladi? Onlarla kaynasma sikmtrsi yasadmiz rm?
UMUT: Ogretmenlerim ve arkadaslanrn annemin olumunden sonra eve geldiler destek
falan oldular okula gittigimde de ayni sekilde karsiladilar.
DK:Peki siz nasil karsilanmayi bekliyordunuz?
UMUT:Boyle.
DK: Derslerinizde motivasyon ve konsantrasyon eksikligi yasadimz mi?
UMUT: Hay1r yasamadim.
DK: Derslerinizde bir du~u~ yasandi mi?
UMUT: Evet yasandi. Smav donemi derslerime annemle birlikte cahsirdim. Annemin
olumu de notlanma yansidi.
DK: Odev yaparken vaya ders cahsirken ebeveynlerinizden yardnn ahrmiydimz?
UMUT: Evet annemden yardim ahrdim.

109

DK: Peki ebeveyninizin olumu odev yapma ya da ders calisma konusunda bir eksiklik
yarattmu?
A Y$E: evet yaratti. Annemin olumu bu konuda bende bir eksiklik yaratti cunku annem
kucuk yastan itibaren benim derslerimle yakmdan ilgilenirdi.
DK: Anladim, Peki bu kayip yasantisi ileriki kariyer hayauruzi nasil etkiledi?
UMUT: Olumsuz yonde etkiledi. Notlanm dustu. Zaten onumde askerlik falan vardi.
Okumak yerinede askere gitmeyi tercih ettim.
DK: Anladim, Peki bu kayip yasantismdan sonra bu durumla basa cikmak icin neler
yaptimz?
UMUT: Kimseden bir yardim almadim. Bu durumu sadece kabullendim.
DK: Anladim, Ee gorusmemizin sonuna geldik. Bu gorusmeye katildigm icin size tekrar
tesekkur ediyorum.
UMUT:Ben tesekkur ederim.
DK:iyi gunler,
UMUT:iyi gunler.
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