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Dr. Füsun SAYEK

Hayat, biz başka planlar yaparken başımıza gelenlerdir. 



 Hegel rahatlıkla tarihi  “insanın ölümle ne yaptığı”nın
bir kaydı olarak özetlemiş.

 La Rochefoucauld’nun dediği gibi, insan güneşe de, 
ölüme de doğrudan doğruya bakamaz.



Ölüm, başka bir bağlamda da, aklın 
gücüne pervasızca karşı koyar: Aklın 
gücü iyi seçim yapmak için bir 
kılavuzdur, oysa ölümde seçim yapma 
söz konusu değildir. Ölüm utanılacak 
bir durumdur, aklın aşağılanmasıdır. 
Ölüm, akla duyulan güveni ve aklın söz 
verdiği güvenirliği çökertir.



İnsanın, kimsenin birisiyle birlikte ya 
da birisinin yerine ölemeyeceğini tam 
olarak fark etmesini sağlayan şey 
“benim ölümüm” anlayışıdır. Heidegger
şöyle der, “birisi bir başkasının yerine 
ölüme gidebilse de, bu ölüm hiçbir 
zaman diğerinin ölümünün elinden 
alındığı anlamına gelmez. Kimse 
kimsenin ölümünü elinden alamaz.” 

En temel düzeyde ölmek en yalnız 
insani deneyimdir.



 İnsanlar, yalnızca bilmekle kalmayıp,aynı
zamanda bildiklerini de bilen – ve bildiklerini 
“bilmemeleri” olanaksız olan – tek yaratık 
türüdür. Bir kez öğrenildiğinde ölümün 
kaçınılmaz olduğu bilgisi unutulamaz; yalnızca 
bir süre, dikkatin başka konulara kayması sonucu 
düşünülmeyebilir. 

Bilginin, deyim yerindeyse, görme yada işitmeden 
çok koklamaya özgü bir niteliği vardır; kokularda, 
bilgi gibi, yok edilmez; yalnızca daha güçlü 
kokularla bastırılarak “duyulmaması sağlanır”

Zygmunt Bauman, 



 Ölüm korkusu içsel yaşantımızda önemli bir rol 
oynar; başka hiçbir şeyin yapmadığı şekilde 
başımıza bela olur; bilincin sınırındaki 
karanlık, rahatsız edici varlıktır.

 Bu korkularla başa çıkmak için ölüm 
farkındalığına karşı savunmalar geliştiririz, 
inkara dayanan ve karakter yapısını 
şekillendiren ve eğer bu savunmalar yanlış 
uyuma neden oluyorsa klinik sendromlarla 
sonuçlanan savunmalar.Başka bir deyişle, 
psikopatoloji ölümün korkusunu aşmanın etkin 
olmayan şeklinin bir sonucudur.



Güçlü ve etkin bir psikoterapi yaklaşımı 
ölümün farkında olma esasının üzerine 
inşa edilebilir.

Ölüm o kadar büyük bir önem taşır ki, 
eğer uygun bir şekilde yüzleşilirse 
insanın hayata bakışını değiştirir ve 
hayata gerçekten otantik bir şekilde 
dalışı sağlar. 



Ölüm anksiyetesinin her yerde 
bulunmasına ve yaygın kollarına rağmen, 
varlığın en derin düzeylerinde 
bulunduğunu, yoğun bir şekilde 
bastırıldığını akıldan çıkarmamak 
gereklidir. 

Ölüm anksiyetesi çok hastanın klinik 
tablosunda kolayca görülmez.



“Nasıl Öldüğümüz kim olduğumuzu 
gösterir. Hayatı ölüm tanımlar...

Ölümlerimiz hayatlarımızı aydınlatır. 
Ölümlerimiz anlamdan yoksunsa, 
hayatlarımız da yoksun demektir.

 Her birimiz aradığı ölümü ölür, kendi 
hazırladığı ölümü.”

Octavio Paz, 



Pek çok kişi, kendi ölüm biçimlerine 
özel, sembolik bir önem de verir; 
ölümlerinin, yaşamları için en önemli 
olduğuna inandıkları değerlerin 
doğrulamasını isterler. İyi bir ölüm 
düşüncesi sadece nasıl ölündüğünü 
değil, onun zamanını da kapsar. 
İnsanların nasıl yaşamak istedikleri ile 
ilgili görüşler, ne zaman ölmek 
istedikleri ile ilgili kararlarını da 
belirler, bu anlamda ölüm önemlidir.



Kaçınılmaz bir son olan ölümün bilincine 
oldukça erken varılmıştır.

Kül Tegin’in mezar taşında şunları 
okumaktayız: Kararı zaman tanrısı verir, 
tüm insanoğlu ölümlü olarak doğar.

Kaşgarlı Mahmut’un sözlüğünde toplandığı 
eski Türkçe atasözleri ve deyimler aynı 
doğrultudadır: İnsanlığın yaşamı ebedi 
değildir der ve şunları ekler: zaman, insan 
farkına varmadan akıp gider, insan ebediyen 
yaşamaz

Jean Paul Roux, Altay Türklerinde Ölüm 



Yunan mitolojisinde ölüm, Thanatos ve 
uyku, yani Hypnos ikiz kardeşlerdir. 

Bu bağlantının uyku bozukluğu 
yaşayanlar için bir anlamı vardır ve pek 
çok klinisyen ölüm korkusunun hep 
yetişkin hem de çocuklarda görülen 
uykusuzlukta önemli bir faktör 
olduğunu öne sürmektedir.



 Anubis, 
 Eski Mısır mitolojisine göre, 

Nephthys ve Seth'in (bazı 
efsanelere göre Osiris ve Isis'in) 
oğludur. Anubis ölümle beraber 
anılır. Ölen Osiris'i 
mumyaladığı için mumyalama 
tanrısı olmuştur. Görevi tüm 
ölüleri korumak ve yüceltmektir. 
Bu yüzden mumyalamayla 
görevli kişiler Anubis maskesi 
takarlar. Ölen kişi diğer dünyada 
yargılanırken Anubis ona 
yardım eder. Anubis diğer 
dünyada ölülerin koruyucusu ve 
ölüler kentinin efendisidir.

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C4%B1s%C4%B1r_mitolojisi&action=edit
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nephthys&action=edit
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Seth_%28mitoloji%29&action=edit
http://tr.wikipedia.org/wiki/Osiris
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Isis&action=edit


BEERLİNG,  Ölüm karşısında üç ideal-tipik kültürel 
tarihsel tarihsel tutumu belirlemiştir

 Kaderci: Ortaçağda baskındır,ölüm kişinin kendi 
yazgısı gibi önüne geçilmez bir fenomendir. Zamanı 
geldiğinde kişi ölür

 Girişimci: Yaşamı uzatmak için olanaklı tüm araçlar 
kullanılır. 

 Kayıtsız: Ölümü ve onun insan varoluşundaki önemini 
yadsır. Epiküros  yaklaşımı. Biz varolduğumuz sürece 
ölüm yoktur ölüm varsa biz artık yokuz



Tıp eğitimi tedaviye başarıya yöneliktir. 
Oysa ölüm yenilgiyi simgeler. 

Tıp öğrencisi tüm eğitimi boyunca başarı 
için hazırlanır, yenilgiyi kabul için 
hazırlanmaz. 

Tıp eğitiminde ölümcül hastalık öğretilir 
fakat bu hastalığı olan hasta ruhsal ve 
bedensel sorunları ile bir bütün olarak 
öğretilmez. 



Hekim ölüme yakın bir hasta karşısında genellikle 
üç yanlış yaklaşıma yönelebilir

1-Hastaya aşırı bağlanır, aşırı empati yapar, kendisini 
ailesinden biri gibi hisseder. Bu yaklaşım onu 
yansız olmaktan alıkoyar ve yıpratır. 

2- Kendisini yoğun acı duygularından korumak için 
yalnızca hastalığı ele alır, hastadan ve ailesinden 
duygusal olarak uzaklaşır ki onun beklenen rolüne 
ters düşer. 

3- Gerek eğitimin kendisinde geliştirdiği, gerek 
hastaların onda görmek istediği kurtarıcılık rolü 
onda tüm güçlülük (omnipotans) yaratır ki bu da 
onu sık sık hayal kırıklığına düşürür. 



Hekimin bu yanlış yaklaşımlardan 
kendisini koruyabilmesi için, ölüm 
konusunda kişisel duygularının 
bilincine varması ve onların üstesinden 
gelebilmesi gereklidir. 

Buna ek olarak tıp eğitimine ölüm 
konusu da doğum konusu gibi girmeli, 
öğrenci okulu bitirmeden bu konu ile 
yüz yüze gelmelidir.



En önemli sorunlardan birisi Ölümcül 
Hastalık tanısını bildirme sorunudur. 
Bu hem hekim hem de aile için en güç 
andır. Aileler hastalık boyunca tanıyı 
işittikleri anın dayanılması en güç an 
olduğunu belirtmektedir. Hekimler da 
tanıyı bildirmenin ölümü bildirmekten 
daha zor olduğunu söylemektedirler. 



1- Tanının aileye bildirilmesi için 
yapılacak görüşmenin kıdemli 
hekimlerinden biri tarafından 
yapılması çok önemlidir. 

2- Tanıdan kesinlikle emin olmadan bu 
görüşmeyi yapmamak, aileye şüpheli 
bilgiler aktarmamak gerekir. 

3- Ailenin anlayacağı bir dil kullanmaya 
özen gösterilmelidir.



 4- Görüşmede hekimin zaman kaygısı içinde 
bulunmaması, konuyu aceleye getirmemesi 
zorunludur. Ana babanın en acı bir gerçekle yalnız 
başlarına kalmış olma duygusuna kapılmaları, 
aceleye gelmiş bir görüşme ile kolaylaşır ve 
kesinleşebilir.

 5- Birçok hekim tanıyı ailede en güçlü gördükleri 
kimseye söylemeyi yeğliyorsa da büyük bir 
çoğunluk anneye veya babaya beraberce söylemek 
gerektiğine inanmakta ve şu yararları ileri 
sürmektedirler.

 6-İlk görüşmede ana ve babaların içinde 
bulundukları duygusal kriz onlarda yanlış 
anlamaya eğilim yaratır. İki kişi olurlarsa 
söylenilenleri yanlış anlama olasılığı azalır.



 Görüşmeye hastanın tanısı ile başlanır. Ne olduğu, 
nedenleri ailenin kültürel düzeyine göre açıklanır. 
Tedavisi, yan etkileri, gidişi bildirilir. 

 Prognoz hakkında bir şey sorulduğunda da hasta 
ailesinin umut gereksinimini dikkate alarak, fakat 
aşırı umutlandırmaya gitmeden prognozun, bu 
hastalıklar üzerinde yapılan yoğun araştırmalar ve 
hızla gelişen tedavi yöntemleri, bulunan yeni 
ilaçlarla oldukça değiştiği gerçeği üzerinde 
durulabilir. 

 Ne zaman öleceği sorusu sorulsa da yanıtlanamaz. 
Ölümün zamanının hiçbir hastalıkta 
bilinemeyeceği gerçeği anlatılır. 



Ölüm anksiyetesi ve otoriterlik 
arasında olumsuz bir ilişki 
bulunmuştur-yani, otoriterlik ne kadar 
fazlaysa ölüm anksiyetesi o kadar azdır 
yada bunun tersi geçerlidir. Üstelik, 
psikiyatriyi seçen tıp öğrencilerinin 
ölüm anksiyetesi, cerrahiye girenlere 
göre daha fazladır ve otoriterlikleri 
daha azdır.



Anadolu’da ölünün dinsel törenle ve 
yemekle anıldığı belli günler vardır. 
Bunların başından ölünün “kırkıncı”, “elli 
ikinci” günleriyle “yılı” gelmektedir.Daha
seyrek olmakla beraber, “üçüncü” ve 
“yedinci”günlerde de ölü belli bir biçimde 
anılmaktadır.

Ölümün elli ikinci günü yapılan işlemler, 
ölünün kemiklerinin etinden bu gün 
ayrıldığı tasarımından temellenen yaygın bir 
inanmaya dayanmaktadır.

Sedat Veyis Örnek, 



Bir ölümü kabullendikten sonra 
yaşamımıza devam etmek isteriz. Acının 
ortadan kalkmasını ve kendimizi yeniden 
yaşama katmayı isteriz. Ancak 
kaybettiğimiz kişinin duygusal varlığı 
kafamızın içinde dolaşıp durur, bizi onunla 
yeni ve daha uygun bir ilişki düzenlemeye 
zorlar. İşte bu uzlaşma dönemi yas işi 
olarak bilinir.

Volkan VD. Zintl E



Yakınını kaybeden bir insanın bu 
olay karşısında duyduğu tepkiler 
şaşkınlık , isyan ve acıdır. 

Toplumsal , ekonomik , biyolojik 
ve duygusal yönden bağlı 
bulunduğumuz bir insanın 
kaybından duyduğumuz acı 
insancıl bir tepkidir.



Kaybedilenin bir daha yerine 
getirilemeyeceğinin acısı bütün 
toplumlarda yasın antropolojik temelini 
oluşturmaktadır. 

Yas, toplum tarafından bizim için “önemli” 
olarak tanımlanmış insanların ve 
yakınlarımızdan birinin kaybıyla duyulan 
acı ve üzüntüyü toplumsal kalıplar içinde 
ifade etmektedir.



Ana fikir kayıp ve yas olgularının 
sosyal kapsam içinde yer aldığıdır. 
Tek başımıza yaşasak bile büyük 
acılar karşısında takınılacak tutum ve 
yas olayını başkalarından öğreniriz. 

Bu başkaları kendileri bir acı yaşayan 
ailemiz veya sosyal çevremizdeki 
bireyler olabilir.



Kültürlere göre değişiklik gösteren bu 
unsurlar her kültürün temel bileşenidir 
ve o kültürü tümüyle aydınlatır. 

“O noktada, ve yalnızca o noktada hile 
yapılmaz”





“Kimse yas tutmayacak”

Kreon 

(Antigone) 



Kreon’un buyruğuna karşı gelip 
ölümü göze alarak erkek kardeşini 

gömen Antigone, egemen 
iktidarın ve milli birlik 
hegemonyasının yoğunlaştığı 
zamanlarda kamusal yas yasağına 
karşı gelerek alınan siyasi risklere 
örnek teşkil eder.



15 Temmuz ve Sonrası



30 Ağustos 2016 Zafer Bayramımı 



"Ölüm korkusu felsefenin başı ve dinlerin 
esasıdır.“                        A. Schopenhauer

Amaç, ölüm karşısında alınacak uygun 
tavrı, ars morendi ’yi (ölme sanatı) 
öğrenmektir; bu sanat, ölümün anlamını 
saptamak, eceli gelen kişinin son 
ereklerini aydınlatmak, “geçiş” in 
ötesinde ölülerin akıbetini aydınlatmak, 
ölülerle diriler arasındaki ilişkilerin 
temellerini atmak iddiasındadır. 



Kayıp karşısında evrensel olarak ve sürekli 
uygulanan çıkış yolu, ölüyü dışlama-ölünün 
“varlığını sona erdirme”- yoluyla yaşam ve 
ölümü birbirinden uzay bağlamından 
ayırmak olmuştur. 

Baudrillard’a göre mezarlıklar ilk gettolardır; 
gettoların ilk örnekleridir,daha sonra ortaya 
çıkacak bütün gettolar için bir modelidir.



Yakınını kaybeden bir insanın bu 
olay karşısında duyduğu tepkiler 
şaşkınlık , isyan ve acıdır. 

Toplumsal , ekonomik , biyolojik 
ve duygusal yönden bağlı 
bulunduğumuz bir insanın 
kaybından duyduğumuz acı 
insancıl bir tepkidir.



Ana fikir kayıp ve yas olgularının 
sosyal kapsam içinde yer aldığıdır. 
Tek başımıza yaşasak bile büyük 
acılar karşısında takınılacak tutum ve 
yas olayını başkalarından öğreniriz. 

Bu başkaları kendileri bir acı yaşayan 
ailemiz veya sosyal çevremizdeki 
bireyler olabilir.



İslamda Ölüm
Ölüm, bu büyük hesap gününe açılan ilk 

kapıdır. Herkes bu kapıdan girecek ve «her 
nefis ölümü tadacaktır» ilahi fermanına 
boyun eğecektir.

Fenafillah «ölmeden önce ölünüz» buyruğu 
bize ölüm öncesi hayatin önemini 
anlatmaktadır, ölüme hazırlıklı olmak, her 
an Allah'ı hatırlamakla, onun emirlerini 
eksiksiz yerine getirmekle mümkündür. 



Cenaze
Hasta vefat edince ağzı kapatılır. Bir bez ile 

çenesi başından bağlanır. Gözleri yumulur. 
Eller yanlarına getirilir. Bunu yaparken dua 
okunabilir.

Sonra ölünün üstüne bir örtü çekilir.
Öldüğü iyice anlaşılınca hemen yıkanır.
Cenazenin yıkanmasından gömülmesine 

kadar, yapılan işlemlere "teçhiz" (hazırlamak) 
denir. 

 İslâm'da, ölen kimsenin en kısa zamanda 
yıkanması, kefenlenmesi ve cenaze namazının 
kılınarak toprağa verilmesi gerekir. 



İslamda Yas
 "Allah'a ve Âhiret Günü'ne inanan bir kadının, bir 

ölünün arkasından üç günden fazla-süslenmeyi 
terketme anlamında-matem tutması (hidâd) helâl 
değildir. Ancak kocası müstesna, onun ölümü için 
dört ay on gün "hidâd" yapması gerekir" buyurur. 
(Buhârî, cenâiz 31.) Buradaki yas tutma, bağırıp 
çağırma değil, yeniler giyip, süslenmeyi terketme 
anlamındadır. Bu hadisten, kadınların sair 
zamanlarda süslenebilecekleri, kocasının ölümü 
üzerine bunu dört ay on gün terketmesinin gerekli 
olduğu anlaşılır. 

 Ölünün yakınlarını taziye etme süresinin de üç gün 
olması, bundan olsa gerektir. Çünkü taziyet, sabır 
tavsiye etme demektir. Üç günde matem sona 
erdiğine göre, taziyenin anlamı kalmamıştır. 





Yahudilerde Ölüm

 Yahudi dinine göre ölüm hayatın sonu değildir. 
İçinde yaşadığımız dünya bizi başka bir dünyaya 
götüren koridor gibidir. Diğer yaşama , gelecek 
dünyaya (olam haba )insanların yargılanıp 
ruhlarının yeniden canlanacağına inanmak Yahudi 
düşüncesinde ve felsefesinde vardır. Tüm İsrael’in 
gelecek dünyada payı vardır. (Mişna sanhedrin 11:1) 

 Sahip olduğumuz bir bedenimiz varolduğu gibi bir 
de ruhumuz vardır. Bedenimiz ölünce tekrar 
toprağa dönüşür. Yani kısaca yok olur. Ruhumuz 
ise yaşamaya devam eder.



Ölüm ve yasla ilgili dini kanun ve uygulamalar iki ilke 


Yaşamını yitirmiş te olsa insanoğlunu onurlandırmak ve 
saygı duymak(kibud ha-met) 

 Zihinsel,hissi,ruhi olarak yasta olanları rahatlatıp iyi 
olmalarını sağlamak(nihum avelim) 

Ölmeden Önce İtiraf 

Yahudi inançlarına göre Talmudistler ölüm öncesi itirafta 
bulunanların bir sonraki hayatta yer alacaklarını söylerler. 

Onlara göre bir kişi ölümcül hastalığa yakalandığında itirafta 
bulunmalıdır ve hiçbiri, itiraftan sonra başına kötü olayların 
geleceğinden korkmamalıdır. 



Yahudilikte Ritüeller
 Ölüm Sırasında:Ölüm döşeğindeki kişi yalnız bırakılmamalıdır. Bu esnada onun yanında bulunan kişilerin boş, 

esası olmayan konulardan konuşmamaları gerekmektedir. Ölüm döşeğindeki kişinin her ne kadar öleceği çok belirgin 
olsa da, o ölmeden cenaze hazırlıklarına başlanmamalıdır. Cesedin bulunduğu yere yemek türü şeyler sokmak yasaktır. 
Hatta su bile içmek doğru olmaz. Kişi öldükten sonra ceset cenaze gününe kadar kesinlikle yalnız bırakılmamalıdır.  Ne 
koşullarda olursa olsun ceset kesinlikle Cumartesi günü kaldırılmamalıdır. Günümüzde Türkiye’de de bu uygulama 
aynen geçerlidir. 

 Giysilerin Yırtılması (Keriya):Giyilen kıyafetlerin yırtılması çok eskilere dayanır. Ölüm haberi üzerine, 
ölenin yakınının giysisini yırtması, ilk İbranilere kadar uzanan bir gelenektir. “Yaakov, oğlu Yosef ’in öldüğünü 
öğrendiğinde üstündekileri yırtmıştı.” Bu yüzden birinci dereceden yakınını kaybeden kişi, yani yas tutacak kişi 
kıyafetini kol tarafından yırtar. Bu eylem kişiler ayaktayken gerçekleştirilir. Keriya’nın sebebi, kişinin içindeki Tanrı’ya 
olan isyanı yatıştırmak içindir.  Ölen kişi 1. dereceden akrabaysa, yas tutan kişi yedi günlük yas süresince giydiği tüm 
elbiseleri yırtmalıdır. Ve bir daha dikmemelidir. Şabat günü geldiğinde ise farklı bir kıyafet giyilmelidir. Farklı kıyafetler 
giyilmediği takdirde, kıyafetin yırtık olan kısmı içe dönük olmalıdır ve yırtık görülmemelidir. Günümüzde Türkiye’de 
hiçbir dinsel gerekliliği olmamasına rağmen Yahudiler yas sırasında, siyah giyinmektedirler .

 Cenazeye Katılım:Cenazeye Kohenler katılmamalıdırlar. Kohenler imtiyazlı kişilerdir. Yüce vazifeleri vardır. 
Kişiye ölünceye kadar tüm yardımları yaparlar ancak ölüm sonrası bu yardımları devam ettirmezler. 

 1. dereceden yakınını kaybeden ve yas tutan kişiye, ölümden, cenazeye kadar olan 
zamanda “Onan” denir. Bu kişi bu süre boyunca hiçbir şey yapmamalıdır. Bu süre içinde dinsel tören olmamalıdır.  
Onan, bu süre içinde yıkanmamalı, et yememeli, şarap içmemeli, cinsel ilişkiye girmemeli, neşeli partilerde bulunmamalı, 
arkadaşlarıyla görüşmemelidir. Kişi evden sadece cesedin gömüleceği zaman çıkabilir. Aksi takdirde evden çıkmamalıdır. Eğer 
ölüm Cumartesi günü olmuşsa, onan bu yaptırımların birçoğunu yapmak zorunda kalmaz. Ancak yine de cinsel ilişkiye girmesi 
yasaktır. 

 Gömme ve otopsi: Ölüleri yakmak yasaktır.Gömme toprakta olmalıdır.Tora’ya göre “ Topraktan geldiniz 
toprağa döneceksiniz”(Bereşit 3:19). “Kesinlikle ölüyü gömmelisin“ (Devarim 21:23) Ölü eğer yakılırsa ve 
külleri toprağa gömülmezse ve yeryüzünde muhafaza edilirse ölünün ailesi Şiva yapamaz.  Parçalamak 
yasaktır.Ölünün kanı onun bir parçası olduğundan cesetle gömülmeli ve dışarı akıtılmamalıdır.  Gömme 
mümkün olduğunca ölümün gerçekleşmesinin hemen ardından olmalıdır.Ertesi güne ancak uzakta bulunan 
akrabaların ulaşabilmesi yada Şabat ve bayramlar nedeniyle ertelenir.  Şabat günü gömmek 
yasaktır.Bayramların ilk günü de Yahudilerin gömülmesi yasaktır. 

 Yas Yemeği (Guevo): Yasın ilk günündeki yemek, yas tutan kişinin olmamalıdır. Yemek, 
komşularının veya arkadaşlarının olmalıdır. Yemekte yumurta verilmesi simgesel bir olaydır. Yumurtanın 
yuvarlaklığı bu mesajı vermektedir; “Bütün insanlar bir gün ölecektir”.  
Arkadaş veya komşular 7 gece boyunca yemek vermelidir. 7 gün boyunca yastaki kişiler hiçbir iş yapmamalıdır. 



Yas Zamanı 
 Yas zamanını Yahudiler üçe ayırmışlardır. İlk yedi gün 

(Şiva), ölümden sonraki 30 gün (Şeloşim) ve ölümden 
sonraki 12 ay. 

Yas, ölünün gömüldüğü andan itibaren başlar. 

Şiva (ilk yedi günlük dönem) 

Şiva süresi yedi günün ilk sabah duasıyla başlar.Gömme 
günü Şivanın ilk günü olarak sayılır. 

Şabat da Şiva sürecinin içindedir.Şabat şivanın arasına 
gelince halk uygulamalarına göre Şabat için Şivaya ara 
verilir ve Şabattan sonra devam edilir.Yine de Şabat yedi 
günün içinde sayılır. 



Hıristiyanlıkta Ölüm
 İncil'e göre ilk insan, Adem ve Havva cennette yaşarken 

ölümsüzdüler; ancak şeytanın kandırması sonucu ilk 
günahı işlediler ve cennetten kovuldular: "Bunun için, 
nasıl günah bir adam vasıtası ile dünyaya girdiyse, böylece 
ölüm de bütün insanlara geçti, çünkü hepsi günah 
işlediler." "Zira günahın ücreti ölümdür." Buna karşılık, 
Hıristiyanlık, daha baştan öteki dünyadaki yaşama 
dayalıdır. İncillerde ebedi hayata kavuşmanın 
formüllerinden sık sık söz edilir. Örneğin Yuhanna 
İncili'nin 3. babında "Baba oğulu sever ve her şeyi onun 
eline vermiştir. Oğula iman edenin ebedi hayatı olur" 
demekte ve ebedi hayatın İsa'yı sevmekten ve onu 
dinlemekten geçtiğini söylemektedir.



Cenaze
 Hıristiyanlığa göre bir kişi öldüğünde, önce papaz ve 

ardından da vaftiz ailesi çağrılır ve sonra üzüntülerini 
belirtmek, yardımcı olmak amacıyla komşular ölü evini 
ziyaret ederler. Ölü kefene sarılmadan önce usullere uygun 
bir şekilde yıkanmalıdır. Ölen, bir diyakon ya da papaz ise, 
onu papazlar yıkarlar. Ölünün vücudu kefenlendikten 
sonra bir tabuta konur ve tabut dört kişi tarafından, 
papazlar ve diyakonların söyleyecekleri ilahilerin eşliğinde 
kiliseye kadar taşınır. 

 Mezar hazırlandıktan sonra, onun başında ayin ve cenaze 
töreni yapılır. Sonra herkes ölü evine gidip orada bir şeyler 
yedikten, üzüntülerini tekrar belirttikten sonra evlerine 
dönerler.



Cenaze
 İkinci gün, ölü için yeniden bir tören yapılır ve ölünün 

akrabaları, kilisenin kapısında fakirlere yiyecek dağıtırlar. Üç 
gün boyunca komşular yas evine üzüntülerini bildirmeye 
sürekli olarak gelirler. Üçüncü gün de papaz sabah saat 
dörtte Qurbana yapmadan önce, yanında ölüye çok yakın bir 
kadın olmak üzere mezarlığa gider ve ölen kişinin mezarını 
tütsüler. Bu, tıpkı kadınların İsa'nın mezarını ziyaret 
etmesine benzer. Herkes, ölünün sevdiklerinin mezarları 
üzerine de ateş yakar. Yasta olan kişiye "Tanrı size ve ölünüze 
huzur versin ve ölünüzün yüzü Tanrı'nın nuru ile 
aydınlansın..." diye teselli verilirken, mezarlar üzerine ışıklar 
yakılması ile amaçlanan ölünün ruhunu aydınlatmak, 
böylece ona huzur vermektir. 





İtalya'nın Sicilya bölgesinde bulunan ve 16. yy'da kurulan kilisede bulunan rahipler 19.yüz yıla kadar 
görülmedik bir uygulama başlattılar. Ölülerin mumyalayarak bir kısmını raflara dizen rahipler 
bazılarını da duvarlara astı.Kasabanın önemli ve zengin insanlarının giysileri her yıl yenilenirken 
fakirlere dokunulmadı.                                                       Capuchin Catacombs of Palermo/İTALYA 

http://www.milliyet.com.tr/content/galeri/yeni/goster.asp?prm=0,5924582&id=21&galeriid=4681
http://www.milliyet.com.tr/content/galeri/yeni/goster.asp?prm=0,5924582&id=21&galeriid=4681


Kişi beklenen yaşam süreci içinde yaşamda 
seyrini sürdürebilmişse ölümü “zamanlı” 
olarak kabul edilir. 

Öte yandan “zamansız” ölümler yaşamı 
sürdürme beklentilerine bir darbedir. 
Zamansız ölümlere örnek olarak bebeğin 
ölümü, trafik kazasında yakınlarını kaybetme 
ve “olağandışı ölümler” ya da intiharla aile 
üyelerinden birini yitirmeyi verebiliriz. 

Bu ölümlerin komplikasyon yaratma 
potansiyeli yüksektir. Ve yas sürecinin seyrini 
belirleyen önemli etkenlerdir.



Olağandışı Ölümler
 Faili meçhuller

 İşkence sonucu ölümler

 Bedeni parçalananlar

 Bedeni bulunamayanlar

 Toplu katliamlar, Maraş, Sivas, 1 Mayıs, Ankara Gar

 Toplu mezarlar

 Doğal afet görünümünde toplu ölümler

 Kanunla asılıp mezarı bulunamayanlar

 ……………………….. ve sayılamayacak kadar liste
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Plaza de mayo
Desaparecidos

Cumartesi 
anneleri 600 
buluşma 

http://en.wikipedia.org/wiki/Desaparecidos


Olağandışı ölümlere ve bunların travmasına 

karşı toplum derin bir tepkisizlik içinde 

görünmektedir. 

Travmatik yaşantıların art arda gelmesi, 

çeşitliliği ve sürekliliği toplumun kendisini ve 

geçmişi sorgulamasını güçleştirmektedir. 

Aile ilişkilerinde ve sosyal hayatta yerleşik 

şiddet, tepkisizliği pekiştiricidir. 

Hemen her mağdur grubunun öteki mağdur 

grupların matemine büyük ölçüde politik 

kimliklere bağlı uzaklığı, yine travmayla 

başetme koşullarını ağırlaştırmaktadır.



Yakınlarını olağandışı ölümlerle yitiren 
acılı, yaşlı insanlar, kendini anlatma 
olanağından geniş ölçüde yoksundur. 
Adlarına konuşanlar, çoğunlukla onların 
sesini bastırabilmekte ya da 
çarpıtabilmektedirler. 

Ölümü yücelten değerlerin yaygınlığı 
ve mistifikasyonu, insana duyarlı bir 
yas sürecini değil, acıları kronikleştirici 
bir anlayışı teşvik etmektedir.



Taziye Evleri
 Diyarbakır’daki taziye evleri yastaki kişilerin taziye 

dileklerini kabul ettiği, gerektiğinde oradaki kişilerin dini 
vecibelerini de yerine getirebildiği geniş salon benzeri 
mekânlardır. Fizik mekân olarak geniş kahvehanelere 
benzerler, bir köşesinde çay ocağı vardır, uygun yerlerde 
sandalyeler, koltuklar, sehpalar, ısıtma-soğutma sistemleri 
ve aydınlatma araçları bulunur. İçeride oyun oynanmaz, tv
seyredilmez, sigara içilmez, dedikodu yapmamaya özen 
gösterilir. Salonun uygun bir yerinde taziye sahiplerinin ve 
hocanın oturduğu yer vardır. Taziye için bir kişi geldiğinde 
ve ayrılacağı zaman hoca Fatiha anonsu yapar ve orada 
bulunan herkes öleninin ruhuna bağışlanmak üzere sık sık 
Fatiha okur. Hoca bazen Kur’an okur bazen de ortama uygun 
sohbet ve nasihatte bulunur.

 Dr. Evindar Karabulut , Uzmanlık tezi



Taziye Evleri
 Diyarbakır ilinde 30’dan fazla taziye evi mevcuttur ve 

bunların çoğu erkek taziye sahiplerine hizmet vermektedir. 
Son yıllarda erkek taziye evlerinin hemen bitişiğinde birkaç 
tane kadın taziye evi de açılmıştır.

 Bu çalışma sonucunda; akut matem döneminde ölenin 
birinci derece yakınlarının daha çok etkilendiğini, kadınların 
bu süreci daha yoğun olarak yaşadığını ve ani ölümlerin yas 
yaşayan bireyler için daha travmatik olduğunu tespit ettik. 
Yas sürecinde yaslı bireyin hayatı yeniden organize 
edebilmesi ve ölen kişiden sonraki süreci daha az travmatik
yaşayabilmesi için destek almasının oldukça önemli 
olduğunu gözlemledik. 

 - Yararlı ??

 - Yas tutma sürecini bozan ??

 - Bölgenin bir gerçeği !!!



Olağandışı ölüm/öldürüm vakalarının 
hukuksal izlemesinin, sorumluların 
teşhirinin ve cezalandırılmasının 
mağdurlara olumlu etkisi ve toplumun 
geçmişiyle, kendisiyle hesaplaşması 
için zemin hazırlayıcı etkisi de 
unutulmamalıdır.



Sınırda Belirsizlik
Kaybın belirsizliği konusuna farklı bir yaklaşım 
Pauline Boss tarafından ele alınmıştır. Yazar aile 
bireylerinden birinin kaybında açık olmayan 
hususların bulunmasının kimin aile içinde, kimin 
dışında olduğu konusunda karmaşa ve çatışma 
yaratacağını öne sürmüştür. Bu belirsizlik, bir bireyin 
fiziksel ve psikolojik olarak sistem içerisinde var olup 
olmadığı konusundaki kafa karışıklığına 
dayanmaktadır. Alzheimer hastalığında kişi fizik 
olarak mevcut, psikolojik olarak dışarıdadır. 

Evde olmayan genç psikolojik açıdan sisteme 
dahilken fiziksel açıdan yoktur.



Yasın sonuna ulaştığımızda, 
kaybettiğimiz ilişkiden, gereksinim 
duyduğumuz birşeyi kendimize mal 
ederiz. Bunu özdeşimler yapma süreciyle 
başarırız.

Yitimsiz sevgi yoktur. Ve bir miktar yas 
tutmaksızın yitimin ötesine geçmek diye 
bir şey yoktur. Yas tutamamak, ölüm ve 
yeniden doğumun büyük, insanca 
döngüsüne girememektir.

Volkan VD. Zintl E



Yası tam olarak tutulmamış kayıplar –başka 
bir deyişle, uyum sağlayamadığımız 
değişiklikler- yaşamımıza gölge düşürür, 
enerjimizi yutar ve bağlantı kurma 
yeteneğimizi bozar. 

Eğer yas tutamıyorsak, eski 
sorunların,düşlerin ve ilişkilerin kölesi 
olarak kalırız. Hala geçmişin melodisine 
göre dans ettiğimiz için bugüne ayak 
uyduramayız.

Volkan VD, Zintl E.



 Kimi yaşamların yası tutulabilir, ötekilerin yası 

tutulamaz olduğuna ; hangi tür öznenin yası 
tutulabilir olduğuna ve yasının tutulması 
gerektiğine, hangi tür öznenin ise yasının 
tutulmaması gerektiğine karar veren ayrımcı yas 
tahsisi, kimin normatif olarak insan olduğuna, 
yaşanabilir bir yaşam ve yası tutulabilir bir ölüm 
sayılanın ne olduğuna dair belli dışlayıcı 
kavrayışlar üretmekte ve sürdürmektedir.

 Judith Butler, Kırılgan Hayat Yasın ve 
Şiddetin Gücü. 



Bir kayıp sosyal olarak yeterli kabul 

görmüyorsa acının dışarı vurulması zorlaşır. 
Sosyal açıdan müphem olarak kabul edilen 
kayıplarda açıktan yas tutmak veya dış 
destek almak kolay değildir. 

Toplum ve kültür “yas tutma” için bazı 
kurallar belirlemiştir. Toplum kaybın bazı 
taraflarını veya tümünü kabullenmiyorsa, 
yoksun kalan kişi yasını topluma açık bir 
şekilde tutamaz. 



 İlişki sosyal olarak kabul görmemektedir; 
 Kayıp sosyal olarak kabul görmemekte veya 

gizlenmektedir; 
 Acı çeken kişi sosyal kabul görmemektedir; 
 Ölüm veya ölümler başkalarında utanma duygusu 

veya olumsuz düşünceler doğurmaktadır; 
 Bireylerin yas tutma şekli; kuralların dışında kalan 

tutumları, ilgi veya irkilmeden yasaklamaya 

Burada kayıpla ilgili altta yatan bir utanma 
veya “görünmezlik” duygusu söz 
konusudur.



 Dört etken yas tutma yetisini bozar. 
 Birincisi, kişinin duygusal yapısıdır. Çocukluk gereksinimleri 

yeterince karşılanmamış ya da bir dizi kayba uğramış kişiler keder 
duymakta güçlük çekebilirler. 

 İkinci etken, kaybedilen ilişkinin özgül doğasıyla ilgilidir. Aşırı 
bağımlı ya da bitmemiş meselelerle yüklü bir ilişkinin bırakılması  
daha zordur. 

 Üçüncü etken yitimin koşullarına ilişkindir. Birisi aniden ya da kötü 
biçimde ölürse, bu ölümü kabullenmek daha güç olur. 

 Sonuncu etken is, günümüzde kederin dışa vurulmasına karşı 
getirilen kısıtlamalardır. Ölümü yadsıyan bir kültürde yaşıyoruz. 
İncinebilirliğimizle-hem yitirebileceğimiz hem de yitebileceğimiz 
konusunda yüzleşmektense duygusuzluk felsefesini yüceltiyor ve 
yas tutanları gözyaşlarını içlerine akıtmaya teşvik ediyoruz.

 Erich Lindemann (1944), kişinin kaybı yaşamadan önce keder içine 
girmesini açıklayan   beklentisel keder  kavramını ortaya atmıştır. 
Bu son evredeki kanser hastalarının ailelerinde ve yaşlı ana babası 
olan çocuklarda oldukça sık görülür.



 Kederi yaşamaktan kaçmak ya da onu geçiştirmeye 
çalışmak KOMPLİKASYONLU YAS durumunu ortaya 
çıkartabilir. 

 Dr. Worden'e göre yakınını kaybeden bir kişi ancak 
aşağıdaki aşamaları tamamladıktan sonra yas tutma 
süreci gerçek anlamda tamamlanmış olur. 

 Kaybın gerçekliğini kabul etmek,
Acı ve kederi yaşamak,
Kaybedilen kişinin artık mevcut olmadığı bir ortamda 
yaşamaya alışmak,
Duygusal enerjiyi geri toplamak ve diğer insanlarla olan 
ilişkilerinde kullanabilmek.

 Dr. Worden, kişinin ölmüş olan yakınını acı çekmeksizin 
düşünebilmeyi başardığı anda yas tutma sürecinin 
tamamlanmış olacağına dikkati çekmektedir.



 Çoğu kişi kederin özelleştirici olduğunu, bizi yalıtılmış 
bir duruma götürdüğünü ve bu anlamda siyasetten 
uzaklaştırdığını düşünüyor. Oysa bence yas daha girift 
türden bir siyasi cemaat anlayışı temin eder ve bunu 
her şeyden önce temel bağımlılığı ve etik sorumluluğu 
kurumsallaştırmak açısından içerimleri olan ilişkisel 
bağları öne çıkararak yapar. 

 Eğer kaderim başlangıçta ya da nihai olarak 
seninkinden ayrılamaz durumdaysa, “biz” i boydan 
boya kat eden, karşı çıkamayacağımız bir ilişkisellik 
söz konusudur. Ya da karşı çıkabiliriz, ama o zaman 
şekillenişimizin toplumsal koşullarına ilişkin temel bir 
şeyi inkar etmiş oluruz.

Judith Butler, Kırılgan Hayat 



 Hatırlamak etik bir edimdir, kendi başına ve kendisi 
olarak etik değeri vardır. Hafıza ise, acı verici olsa da, 
ölülerle kurabileceğimiz tek bağdır. Dolayısıyla, 
hatırlamanın etik bir edim olduğu inancı, öleceğini 
bilen, normal koşullarda bizden önce ölenlere (aile 
büyüklerine, anne babalara, öğretmenlere ve yaşlı 
dostlara) yas tutan insanlar olarak doğamızın 
derinlerine kök salmıştır. Kalpsizlik ve hafıza kaybı, 
nedense hep elele yürümüştür. 

 Bir adım geri çekilip düşünmekte yanlış olan hiçbir 
şey yoktur. Zaten birçok bilge kişi şöyle dememiş 
midir: “Hiç kimse aynı anda hem düşünüp hem de 
birine vuramaz.”

Suzan Sontag, Başkalarının Acısına Bakmak.



Yas tutamayanlar, uzun süreli sevgi 
bağlarını da sürdüremeyebilirler.Ya fazla 
sıkı tutunurlar, ya da yeterince sıkı 
tutunamazlar. 

Yaşamın paradokslarından biri işte budur: 
Ölüm almak istediğinde bırakamıyorsak, 
yaşam gerektirdiğinde de genellikle 
tutunamayız. 



Bir aile bireyinin ölüm şekli ve bu 
ölümün nasıl ele alındığı, grubun yas 
tutma becerisini etkiler. Ani ya da kötü 
bir ölüm şekli en zor olanlardandır. 
Özkıyım, ani oluşuna ve şiddet 
içermesine ek olarak, açıkça yaşanan 
suçluluk duyguları, utanç ve 
etikletlenme nedeniyle bir aileyi 
komplike yasa yatkınlaştırır. Ailede 
özkıyımdan önce de olasılıkla gerginlik 
yaşanmıştır.

Volkan VD. Zintl E. 



Ölümle ve yaşlılıkla barışık bir "tıp 
etiği" ve buna bağlı bir tıp pratiği 
geliştirmeliyiz. Ölümden kaçış yoktur, 
modern tıbbın ihyasına uyup sözüm 
ona hayatı uzatmak uğruna hayatı
medikalize etmekten vazgeçmeliyiz. 

Hayatın medikalize edilmesine olduğu 
kadar ölümün hospitalize edilmesine 
de karşı olmalıyız. Herkesin evinde 
dostları arasında ölme hakkı vardır. 



Tıp yaşamı uzatmaya çalışmalıdır, 
ancak bunu ölümün biçimini bozma 
pahasına yapmamalıdır. 

Tıp hem bir yaşam hem de sakin bir 
ölüm sağlamalıdır. 

Sakin bir ölüm,ölümü yumuşatmak ve 
denetlemek için bugün elimizde 
bulunan olanaklarla, evcilleştirilmiş 
ölümün avantajlarını birleştirir.

Callahan
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