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Çocuklara Ölümü Anlatmak 

 
Değerli Anne-Babalar,  

  

“Ölüm ne demektir?”, “Ölmek uykuya dalmak mıdır?”, “Ölen kişi geri gelir mi?”, “Ölen kişi acıkır 

mı?”, “Sen ölmeyeceksin değil mi?” gibi sorular çocukların ölüm kavramını derinlemesine sorguladıkları 

ve yanıtlanması zor sorulardır. Yaptığımız görüşmelerde velilerimizin çocuklarına bu soyut kavramı 

anlatmakta zorlandığını ve bu tür soruları yanıtlayamadıklarını gözlemledik. Bu ayki bültenimizde ölüm 

kavramını çocuklarımıza nasıl anlatabileceğimizi sizlerle paylaşacağız.  

 

Eyüboğlu Eğitim Kurumları  

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 

 

  

Çocukların Ölüme Bakış Açıları  
Ebeveynler çocukların ölümü anlamadığını, duygusal açıdan onlara ölümün çok ağır geleceğini 

ve çocukların ölümden aşırı etkileneceğini düşünürler. Özellikle ölen kişi sevdiği biri ise bunu 

çocuklarına ne zaman  ve nasıl söyleyeceğini bilemezler. Aslında ölümün yaşamın bir parçası olduğunu, 

çocukların masallarda ölüm hakkında bir şeyler duyduklarını, televizyonda ölümle karşılaştıklarını bu 

nedenle az da olsa ölüm kavramına yönelik bir farkındalıkları olduğunu unutmamak gerekir. Çocuklar 

genellikle ölümle, biz yetişkinlerden daha iyi baş edebilirler. Bu nedenle çocuklara bir yakını ölmüşse de 

bunu anlatmaktan kaçınmamak önemlidir. Çocuklara ölüm hakkında konuşma fırsatı verirsek, yaşına 

uygun doğru bilgilendirme yaparsak bu duygularla başa çıkmasında yardımcı oluruz. Örneğin 

çocuğunuz tarafından ölümle ilgili olarak size yöneltilen sorulara aşağıdaki yanıtları verebilirsiniz:  

 

Ölüm ne demektir?  

Ölüm, kişinin bedensel çalışmasının durmasıdır. Yani kişinin artık nefes almaması, görmemesi, 

duymaması, hissetmemesi, kalbinin atmamasıdır. 

 

Ölmek uykuya dalmak mıdır? 

Ölüm uykudan farklıdır. Uyuduğumuzda vücudumuz hâlâ çalışır, nefes alırız, kalbimiz atar, 

bedenimiz hâlâ hareket edebilir. Oysa bir insan öldüğünde, vücudun çalışması durur.   

 

Ölen kişi geri gelir mi?  

Sonsuzluk kavramı çocuklar için anlaşılması güç bir kavramdır. Bu nedenle çocuğunuza ölen 

kişinin bir daha geri gelmeyeceğini defalarca söylemeniz gerekebilir.  

 

Çocukların ölüme bakış açıları, bulundukları yaş dönem özelliklerine ve çocukların yaşadıkları 

deneyimlere göre şekillenir. Aileden aldıkları kültürel birikim, dini görüşler ölümün kavranmasında rol 

oynar. Tüm bunların yanında bireysel olgunluk düzeyi ve kendine özgü yorumlama şekillerinin etkisini 

de unutmamak gerekir. 6-9 yaş grubuna bakacak olduğumuzda; ölümün bir son olduğunu ve her 

canlının bir gün öleceğini anlamaya başladıklarını görürüz. Ancak yine de soyut kavramları (cennet, 

cehennem vb.) anlamakta zorlanırlar. Bazı çocuklar ölen kişinin geri geleceğini düşünür. Bu yaştaki 

çocuklar ölümü kişisel olarak görmez, ölümün bir şeyin gelip kişiyi alıp götürmesi gibi veya gribe 

yakalanmak gibi algılayabilirler. Ölüm nedenleriyle ve ölümden sonraki fiziksel süreçlerle ilgilenirler. 

Ölümün yayılabilen bir şey olmasından, sevdiği diğer insanları da yakalamasından korkarlar. Ölümden 

kendi düşüncelerini sorumlu tutup kendilerini suçlu hissedebilirler. 9-12 yaş grubuna bakacak 

olduğumuzda ise; ölümün geri dönüşünün olmadığını tamamen anlamaya başladıklarını görürüz. 

Çocuklar bu yaşlarda kendisinin de ölme olasılığını anlar ve ölümü son olarak görürler.  Bazı çocuklar 

ölümü yetersiz davranış için ceza olarak görebilir.  Bu yaştaki çocukların bazıları  ölümden hiç 



  

 

etkilenmemiş gibi görünebilir. İnsanların başka insanlara yer açmak için öldüğünü düşünebilirler. Kimisi 

ise ölümün ne olduğuna dair daha fazla soru sorar. Ritüellere ve manevi hayata olan ilgisi artabilir.   

 

Çocuklar sevdikleri birinin ölümünü öğrendiklerinde, yetişkinlerinkine benzer fiziksel ve duygusal 

tepkiler verirler, ancak kayıpları için farklı biçimlerde yas tutarlar. Çocukların yas durumundaki 

davranışları uygunsuz davranışlar olarak algılandığında, çocuğun acısı ve kafa karışıklığı daha da 

derinleşebilir. Bu dönemde genel itibariyle kaygı duyabilirler. Başka bir kayba uğrayacaklarından 

korktukları için özellikle küçük yaştaki çocuklar, ebeveyn ve yakınlarına  karşı çok bağlı veya çok 

talepkâr olabilir. Bu süreçte çocuklar kaybettiği yakınına dair anılarını sık sık dile getirebilir. Eğer ölüm 

“uyumak” olarak tanımlandıysa, çocuk uyumaktan korkacaktır ki bu çok sık rastlanılan bir durumdur. 

Gün boyu yas ile ilgili davranışlarda bulunmayan, bunu dile getirmeyen çocuklar, geceleri rüyalar veya 

kabuslar görebilir. Bu dönemde bazı çocuklar ağlar, bazıları ağlamaz. Bazıları uzun süre üzülür, bazıları 

üzülmez. Bazı çocuklar ebeveynlerini korumak için üzüntüsünü saklamaya çalışırlar. Çocuklar ölen kişiyi 

özleyebilir, sürekli onunla olan anılarını düşünebilir ya da ölen kişiyi hatırlatması için onun bir eşyasını 

taşıyabilirler. Acıyla baş edebilmeleri için bu yöntemler bir süreliğine onlara yardımcı olabilir. Ayrıca bu 

tür dönemlerde çocuklarda odaklanma sorunları ve fiziksel şikayetler (baş ağrısı, mide ağrısı gibi) 

görülebilir. Yastan dolayı çocuklar genelde olduklarından daha yavaş öğrenebilirler. Çocuğun 

davranışlarında veya kişilik özelliklerinde gözle görülür değişimler fark ediliyorsa, çocuğun kendine 

zarar vermekle ilgili veya yaşamak istemediğini belirten söylemleri varsa, eşyalara, insanlara ya da 

hayvanlara karşı tahrip edici davranışlar sergiliyorsa, okulla ilgili sorunlar çıkmaya başladıysa ve okul 

performansında önemli değişimler varsa, ebeveyn olarak tepkilerle başa çıkamadığınızı düşünüyorsanız 

ve sorun davranış altı aydan uzun zamandır sürüyorsa; uzman yardımı almakta fayda vardır.  

 

Pek çok aile  çocuğunu cenaze merasimine götürüp götürmeme konusunda tereddüt yaşar.  

Çocuk orada ne olacağı, kaç kişi olacağı, kimlerin olacağı, neler göreceği konusunda hazırlıklıysa 9-10 

yaşından sonra götürülebilir. Küçük yaş grubu için, nelerin olacağı daha net bir şekilde tanımlanmalıdır. 

Cenaze merasimlerinin, ölüm sonrası gerçekleştirilen ritüeller olduğu unutulmamalıdır. Çocuğun yaşına 

göre cenaze törenine katılmak isteyip istemediği çocuğa sorulabilir. Eğer çocuğunuz merasime 

katılacaksa, cenaze merasiminde bazı kişilerin ağlayabileceği çocuğa söylenmelidir. Çocuğunuz cenaze 

merasimine katılmak istiyorsa tören boyunca onun yanında olun, ona sarılın.  

 

Çocuğa Ölümü Açıklarken…  
 Ölümü, çocuğa yakın biri anlatmalıdır. Ebeveyn ya da büyükanne, büyükbaba gibi kişilerin 

açıklama yapması doğru olacaktır.  

 Açıklama için rahatsız edilmeyecek bir yer seçmeye özen gösterilmelidir. 

 Ölüm haberi çabuk yayılır. Çocuğun bu üzücü haberi başkasından öğrenme ya da içinde 

bulunulan durumu hissetme ihtimali fazladır. Çocuklarınızı incitmemeye çalışırken onları daha 

çok incitebilir ve şok olmalarına neden olabilirsiniz. Bu nedenle ölüm haberi uygun biçimde 

çocukla bir an önce paylaşılmalıdır.  

 Ölüm haberini paylaşan kişi, çocuğu rahatlatmak için onunla beraber olacağını belirtmelidir.  

 Çocuğun yaşına uygun bir şekilde konuşulduğundan emin olunmalıdır. 

 Anne-baba da olayla ilgili kendi duygu ve düşüncelerini ifade etmelidir.   

 Çocuğun aklına takılan bir soru olup olmadığı mutlaka sorulmalıdır.  Bazen sormak istedikleri 

soru olsa da o anda sormaya çekinebilirler. Soru sormaya teşvik etmenin önemli olduğu 

unutulmamalıdır. 

 

Sizlere Önerilerimiz... 
 İyi bir dinleyici olun.  

 Ölümün çocuğunuzun suçu olmadığı konusunda onu rahatlatın. 

 Ölüm hakkında konuşmayı tercih etmeyen çocuklar, çizerken veya yazarken kendilerini daha 

rahat hissedebilir. Yazma ve çizme gibi kendini ifade edebileceği deneyimleri destekleyin. 

 Duyguları ve korkuları normalleştirin. Ölümle ilgili benzer endişeleri yetişkin olarak sizin de 

yaşadığınızı paylaşın. Böylelikle çocuk, aklına gelen soruların ve endişelerinin anlamsız 

olmadığını görecektir.  

 Algıların ve çarpıtılmış düşüncelerin üzerine eğilin.  

 Sorduğu sorulara cevap veremiyorsanız dürüst olun ve bunu çocuğunuzla paylaşın.   

 Ölen kişiyle olan olumlu anıları çocuğunuzla paylaşın.  

 İhtiyacınız olduğunda size yol gösterebilecek kaynaklardan (kitaplar, danışmanlar vb.) yardım 

alın. 

 Çocuğunuzun hayatında güvenliği, tutarlılığı ve düzeni sağlamaya çalışın.  

 Çocuğunuzu ölen kişinin anıları ile oluşturabileceği bir hikaye kitabı ya da fotoğraf albümü 

yapmaya teşvik edebilirsiniz. Bu, ölen kişi ile ilgili anıları ve ilişkileri kalbimizde, aklımızda hala 



  

 

canlı kılmak için kullanılabilecek bir yoldur.  Yas tutmak unutmak değildir; ölümü yavaş yavaş 

kabul etmek ve ölen kişi ile ilişkileri hatırlayıp ailenizi güçlendirmek, zenginleştirmektir. 

 “Aramızdan ayrıldı.”, “Uykuya daldı.”, “Allah onu yanına aldı.” gibi söylemler çocuk için kafa 

karıştırıcı ve korkutucu olacağından, bu ifadeleri kullanmaktan kaçının.  

 “Hastalıktan öldü.” ifadesi yerine, bütün hastalıkların her zaman ölümle sonuçlanmadığını, 

bunun sadece bazı hastalıklar için geçerli olduğunu  açıklayın.  
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