
ÇOCUKLARDA 
ÖLÜM KAVRAMI



    Çocukların ölüm kavramını anlaması, yaş düzey�ne göre değ�ş�r.
Ölümün kaçınılmaz b�r son olduğunu çocuklar kavramakta zorlanab�l�r.
Yas sürec� herkes �ç�n değ�şkend�r. Pek çok faktör yasın yaşanma
şekl�n� etk�ler. Çocuğun yaşı, kaynakları, ev ortamının güvenl�ğ�, ölüm
şekl�, yet�şk�nler�n çocuğa olan desteğ� g�b� faktörler çocuğun nasıl yas
tutacağını bel�rler. Çocuklar da yaşadıkları kayıplara karşı farklı
tepk�ler vereb�l�rler. Çocuğu korumak adına olumsuz duygularını
bastırmasına neden olmak, çocuğun duygusunu rahatça �fade
edememes�ne neden olur. Yas sürec�nde çocuğun duygularını �fade
edeb�lmes� �ç�n alan sağlamak, bu sürec� daha sağlıklı geç�rmes�ne
yardımcı olacaktır.



ÇOCUKLARIN GELİŞİM DÖNEMLERİNE GÖRE
ÖLÜM KAVRAMI

5 YAŞA KADAR ;
Ölüm kavramını çok az anlar. Yet�şk�nler nasıl tepk� ver�yorsa genelde
ona göre tepk� ver�r.

5-6 YAŞ ;
“Ölü konuşmaz” g�b� b�yoloj�k gerçekler� anlayab�l�r.

6-7 YAŞ ;
Duygusal tepk�ler ver�r ancak ölümün herkes�n başına geleceğ�n�
anlayamaz.

7-10 YAŞ ;
Ölümün herkes�n başına geleceğ�n� ve b�r son olduğunu anlar.
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ÇOCUĞA ÖLÜM ANLATILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

        Çocuk ölümle �lg�l� sorular sormaya başladığı zaman ya da b�r ölüm
olduğunda ölüm kavramı konuşulmalıdır.
 
        H�kâye k�taplarından faydalanılab�l�r.

        Ölümü konuşmaktan yet�şk�n kaçınırsa arkadaşlarıyla konuşur ve ne
öğreneceğ� b�l�nmez. Yanlış b�lg�ler öğreneb�l�r. ''Sen�n annen hortlak oldu'' g�b�
cümleler çocuğun korku yaşamasına neden olab�l�r.
 
        Çocuğa yalan söylenmemel�d�r. “Seyahate g�tt�, tat�le g�tt�” g�b� cümleler
kullanılmamalıdır.

       Çocuğa sorduğu kadarı anlatılmalıdır.



Abartmadan, traj�k hale get�rmeden söylenmel�d�r.

 Yaşamın sonu olduğu anlatılmalıdır.

 Mümkün olduğunca çabuk söylenmel� ve b�r yakını söylemel�d�r.

 Çocuk üzülünce sarılab�l�r, kucağına alab�l�r. 

Çocuğun kend�n� güvende h�ssett�ğ� b�r yerde söyleneb�l�r.

 Mevs�mler değ�şt�ğ�nde yaprakların dökülmes�, tırtılın kelebek olması g�b�
değ�ş�mlere vurgu yapılab�l�r.

 ''Göç ett�, kaybett�k''; g�b� kel�meler yer�ne ''öldü''; kel�mes� kullanılmalıdır.
Çocuklar bel�rs�z kel�meler� anlamakta zorlanab�l�rler.

 Soruları cevaplanmalıdır.



Küçük yaştak� çocuklara çok detay ver�lmemel�d�r.

Çocuğa ölüm haber� ver�rken ağlanab�l�r.

Ölen kend� ev�ndeyse çocuk b�r süre evden uzaklaştırılab�l�r. Parka
veya b�r arkadaşına kısa sürel�ğ�ne götürüleb�l�r.

Eğer ölen k�ş� �nt�har ett�yse çocuk b�r yerden duyacağı �ç�n o da
söylenmel�d�r. ''Ne yazık k� �nt�har ederek öldü. Hem üzgünüz hem de
yanlış yaptığı �ç�n kızgınız.'' şekl�nde söyleneb�l�r.



“Ş�md� güvendes�n.”

“Sen�n suçun değ�ld�.”

“Bu tepk�ler�n normal.”

“Ben�mle konuşab�l�rs�n.”

“Bunları yaşamak zor b�l�yorum.”

“Üzgün, kızgın h�ssedeb�l�rs�n.”

“İht�yacın olduğunda buradayım.”

ÇOCUĞA NELER SÖYLENEBİLİR?



YAS DÖNEMİNDE ÇOCUĞA NASIL YARDIM EDİLEBİLİR?

Günlük rut�nler� mümkün olduğunca devam ett�r�n.

Çocuktan b�r şey saklamayın.

 Yaşına uygun cümleler kullanın.

Soruları net şek�lde cevaplamaya çalışın.

 Duygularını �fade etmes� �ç�n cesaretlend�r�n.

Eğer �st�yorsa cenazeye katılmasına �z�n ver�n.

 



Ölen k�ş� �le �lg�l� anıları hakkında konuşmaya teşv�k ed�n.

Ölen k�ş�n�n res�mler�n� ulaşab�leceğ� b�r yere koyun.

Yaşadığı duyguları kabul ett�ğ�n�z� göster�n.

 

YAS DÖNEMİNDE ÇOCUĞA NASIL YARDIM EDİLEBİLİR?
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