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Kayıp ve Yas
Kayıp, sev�len b�r canlı, nesne veya ortamın

y�t�r�lmes�d�r. Yas �se kayıptan sonra ortaya çıkan acılı
dönem� �fade eden doğal b�r süreçt�r. 

Yas tutan k�ş�, bu süreçte, kaybın olmadığı b�r
dünyaya uyum sağlamaya çalışır.

0-2 YAŞ

Çocuklarda Yas Tepk�ler�

2-6 YAŞ

• Uyku ve yeme düzen�nde değ�ş�kl�kler
• Güven, sevg� ve destek �ht�yaçlarında
sarsılma
• Kabuslar
• Terk ed�lmeyle �lg�l� end�şeler
• Ölümden sorumlu h�ssetme (Ablama
kızdım, o yüzden öldü g�b�)
• Bazı durumlarla karşılaştığında korku,
ağlama, huzursuz olma g�b� bel�rt�ler
gösterme.

• Sürekl� kucakta tutulma �ht�yacı, s�n�rl�l�k,
yüz �fadeler�nde değ�ş�kl�k veya uyku-
yeme düzenler�nde aksamalar olab�l�r.



Çocuklarda Yas Tepk�ler�

• Ölümden sorumlu h�ssett�ğ� �ç�n
suçluluk duygusu 
• Dünyanın artık güvenl� b�r yer
olmadığını h�ssetmek
• Başkalarının güvenl�ğ� hakkında
end�şelenmek
• Okulda derslere odaklanmakta
güçlük çekmek ve ders
başarısında düşüş

12-18 YAŞ

• Hayatın anlamını sorgulama

• Ev�n dışından duygusal destek almayı
terc�h etme (yas tutan akranları,
danışmanları veya d�ğer gençlerden)
• Okulda konsantre olmakta güçlük
çekme ve ders başarısında düşüş
• Uyku �le �lg�l� sorunlar
• Kend�s�n� meşgul ederek zorlayıcı
duygulardan kaçınma
• Öfke, �nkar, suçluluk, üzüntü g�b� bazı
duygular

Çocuklarda Ölüm Algısı

0-2 YAŞ

• Kaybı anlamazlar fakat çevreler�nde
veya rut�nler�nde meydana gelen
değ�ş�kl�kler� h�ssedeb�l�rler.

• Bakımverenler�n�n stres�ne karşı
hassastırlar.

• Bakımveren�n yokluğunu fark
edeb�l�rler.

• Bu yaştak� çocuklar, normal rut�nler�
mümkün olduğunca devam ett�ğ�nde
ve kend�ler�ne şefkat ve anlayışla
bakıldığında kend�ler�n� rahat ve
güvende h�ssederler.

 

7-11 YAŞ
 



• Ölümün yaşamın sona ermes�
olduğunu kavrayab�l�rler.

• Ruh-hayalet g�b� korkular
yaygınlaşab�l�r.

• Çoğu çocuk ölümün kalıcı olduğunu
ve herkes�n başına geleceğ�n� anlar.

• 2-6 yaş aralığındak� çocuklar, b�r�n�n
neden öldüğünü anlamak �ç�n yardıma
�ht�yaç duyarlar.

• Ölümün tüm canlıların başına geld�ğ�n�
ve değ�şt�r�lemeyeceğ�n� anlamaları �ç�n
ölümle �lg�l� açıklamaların sık sık tekrar
ed�lmes� gerekeb�l�r.

• Herkes�n öldüğünü ve hayatın kırılgan
olduğunu fark etmeye başlayan
çocuklar �ç�n bu, korkutucu b�r b�lg�
olab�l�r.

2-6 YAŞ

7-11 YAŞ

12-18 YAŞ

• Yet�şk�n b�l�şsel kapas�tes� bulunur. 

• Ölümün hayatın b�r parçası olduğunu ve
ger� alınamayacağını anlarlar.

• D�nlemek, �stenmed�kçe öğüt
vermemeye çalışmak, duyguların �fade
ed�lmes�ne �z�n vermek oldukça öneml�d�r.

• Arkadaşlar genell�kle ergenler�n destek
ve bağlantı kaynağıdır ancak arkadaşlar
keder karşısında nasıl destek
sağlayacaklarını b�lemeyeb�l�rler.



B�r ebeveyn olarak yas sürec�n�z�
yaşayın: Hayatta kalan b�r
ebeveyn�n yas tutamamasının,
çocuğun yas sürec�ne büyük b�r
engel olduğu kanıtlanmıştır. Anne
babanın a�leden b�r�n�n kaybına
üzülememes�, çocuk �ç�n güvens�z
b�r ortam yaratır ve çocuğun ölüm
ve ölümdek� rolü konusunda kafa
karışıklığına yol açar. Bu durum
çocuğun yas tutmasını
engelleyeb�l�r. 

Çocuklara: 
"Ben nasıl h�ssett�ğ�n� b�l�yorum." ,
“Sen�n üzülmen� �stemezd�.” ve
"Bu sen� daha güçlend�recek." g�b�
cümleler kurmaktan kaçının. Bu
sözler çocuğun duygularının yok
sayılmasına, suçluluk h�ssetmes�ne
veya güçsüz h�ssetmes�ne yol
açab�l�r. 

Çocuğun duygularını �fade
etmes�ne ve ağlamasına �z�n
ver�n: Ağlamak, bastırılmış
duyguları �fade etmede sağlıklı
b�r yoldur. Araştırmalarda,  kayıp
yaşayan b�r k�ş�n�n (çocuklar
dah�l) beyn�n�n aşırı m�ktarda
kort�zol ürett�ğ� ve ağlamanın
b�rey �ç�n yararlı olduğu
bel�rlenm�şt�r.

Bunlara D�kkat Ed�n!
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