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ÖZET 

Bu çalış mada Diyarbakır'da çalış an imam-hatiplerin halkın yas tepkileri ve cenaze törenleri hakk ındaki gözlem 
ve tecrübelerini öğ renmek, elde ettiğ imiz verilerle modern yas kuram ım karşı laş tırmay ı  amaçladık. Yap ı lan gö-
rüşmelerin teyp kay ı tları  tek tek dinlenip analiz edildi. Böylece bu konudaki genel yakla şı m belirlendi. Bu ve-
rilere göre; beklendiğ i gibi ani ve beklenmedik ölümlerde yas reaksiyonlar ı  daha ağı rdı . Trafik kazaları  da ani, 
beklenmedik ölüm olmakla birlikte kazalar ın kadere bağ lanması  nedeniyle çok daha kolay kabul edilmektedir. 
Literatürde dinin yas üzerine birbirine zı t çeş itli etkileri olduğu bildirilmektedir. Bu çal ış man ın bulguları  ölüm 
sonrası  ortaya konacak olan tepkiler ve yap ı lacak törenler hakkında dinin belirli kuralları  olması  ve bu konuda 
bilişsel yap ın ı n varlığı , ölümün kolay kabullenilmesine katk ı  sağ layacağı  say ın' desteklemi ş tir. Din ve kültürün 
değ iş ik etkileri nedeniyle, patolojik yas terapisinde uygulanacak yöntemlerin farkl ı  toplumlarda gereğ inde de-
ğ iş tirilmesi gerekmektedir. Ayr ıca, tıp fakültesi ve imam hatip liselerinde yas konusunun e ğ itim öğ retim prog-
ramında daha geniş  kapsamlı  uygulanmas ı nın oldukça yararlı  olacağı  kanaatindeyiz. 

Anahtar kelimeler: Ölüm, yas, din 

Düşünen Adam; 2000, 13 (1): 12-18 

SUMMARY 

In this study, it is aimed to learn observation and experiences of religious men located in Diyarbak ı r about grief 
reactions and funeral ceremonies of population and to compare the obtained data with modern grief theories. 
Tape records of our interviews have been analyzed one by one, thus we determined the general approaches on 
this subject. According to the obtained data; grief reactions were more severe in sudden and unexpected deaths 
as expected. Although they cause sudden and unexpected deaths traffic accidents have been accepted more ea-
sily, because it's believed that those accidents have been completely related to destiny. In literature, it's reported 
that religion had contrary effect on grief. Findings in this study supported the hypothesis that the determined 
rules of religion and the presence of cognitive structure about death led to easy acceptance of death. It's ne-
cessary to change the methods used to treat pathological grief reactions among different communities because of 
different effects of religion and culture. Also, we believe that it'll be useful to involve grief with more details in to 
education programme in religious high schools and medical faculties. 

Key words: Death, grief, religion 

GİRİŞ  

Ölüm, evrenselliğ i ve tüm insanlar için arkada kalan 
sorununu olu ş turmas ıyla tartışı lmaz bir sondur. Bu 
açıdan baktığı mızda ölen ki ş i için sorunlar bitmi ş  

ancak geride kalanlar için psikolojik, sosyolojik eko-
nomik yepyeni ve çoğu kez de beklenmedik güçler 
ortaya ç ıkmış tır. Geride kalanlar bu sorunlarla nas ı l 
başa çıkacak ve bu ba şa çıkma uğ raşı sında hangi et-
menleri kullanacak, bu konularda kimlerden yard ım 
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alacaktır? Bu sorunlar hemen tüm geride kalanlar 
için geçerlidir, bu konu insanl ığı n varoluşundan bu-
güne yaşanmakta ve tart ışı lmaktadır. 

Yas konusunu bilimsel temelde ilk ele alan ve ta-
mmlayan Freud'dur (1915). 1960'larda ba ş layan bi-
limsel çalış malar dikkatleri toplumun ölüme kar şı  ta-
vırlarına ve ölümün zorunluluğuna yönlendirdi. 
Kubler-Ross'un çal ış mas ı  yas ın temelini de anlama-
ya hizmet etmi ş  olan ölümün değ iş ik dönemlerini or-
taya koymuş tur. Daha yeni bir görü şe göre; yas ya-
pı sı  değ işebilen dinamik bir süreç olarak de ğerlendi-
rilmektedir (13) . 

Liebermann ve Borman kendine- yard ım grupları  
(kadınları  bilinçlendirme, e ş siz ebeveynler, dullar, 
kalp cerrahisi hastalar ı  ve anneler) üzerine bir çal ış -
mada en çok seçilen etmenin evrensellik oldu ğunu, 
bunu rehberlik, özverili olma ve bağ lı lığı n izlediğ ini 
bildirmektedir (18) . Yalom ve ark. dul kalanlara k ısa 
süreli yas gruplar ı  (destek grubu) düzenlenmi ş  ve bu 
uygulamanın etkinliğ i kanı tlanmış tır (19) . 

NORMAL YAS TEPKİLERİ  ( 1°,15-17)  

1. Duygular 

Üzüntü, kendini kötü hissetme, ölen öfke, suçluluk 
ve kendini eleş tirme, anksiyete, yaln ızlık, yard ımsı z-
lık, halsizlik hissi, şok, özlem, özgürlük, rahatlama 
ve duygusal küntlük ş eklinde olabilir. 

2. Fizik duyumlar 

Boğ azda düğümlenme, nefes darl ığı , midede boş luk 
ve kaz ınma hissi, enerji azl ığı , kaslarda uyuşukluk, 
yorgunluk, bitkinlik, ağı z kuruluğu, gürültüye kar şı  
tolerans azalmas ı  görülür. Bunlar s ıklıkla ölenin has-
talığı nın belirtileriyle ayn ıdır; ancak tüm bu belir-
tiler bilinç dışı  geliş mekte ve organik bir hastal ık so-
nucu olmamakla, ölenle özde ş leşme süreci ile birlik-
te ortaya ç ıkmaktadır. 

3. Düşünce kal ıplar ı  

Ölüme inanamama, konfüzyon, konsantrasyon güç-
lüğü, preoküpasyon (ölenle ilgili konularda sürekli 
zihinsel uğ raşı ), varm ış  gibi hissetme, illüzyon ya da 
iş itsel-görsel hallüsinasyonlar, mistisizm, depresif 

düşünce, depersonalizasyon. 

4. Davranış lar 

Uyku ve iş tah bozuklukları , dalgınlık, sosyal geri çe-
kilme, rüyada görme, öleni hat ırlatacak e şya ve or-
tamlardan kaç ınma, öleni arama ve onu çağı rma, iç 
çekme, aşı rı  hareketlilik, ağ lama, öleni hat ırlatan yer 
ve objelerle ilgilenme, ölenin e şyalanna aşı rı  kıymet 
verme, özde ş leşme. 

YAS TEPKİSİNİN SAFHALARI 

John Bowlby'nin hipotezi yas ı  dört döneme ay ınr. 
1. dönem (erken faz): Ş ok, protesto, ümitsizlik, ça-
resizlik, inanamama, öfke ve lazg ınliğı n olduğu saf-
hadır. Bu dönem günlerce sürebilir ve yas sürecinde 
periyodik olarak tekrarlayabilir. 
2. dönem: Özlem duygusu, aşı rı  hareketlilik, preo-
küpasyonun görüldüğü bu dönem birkaç ay veya ş id-
deti azalm ış  olarak y ıllarca sürebilir. 
3. dönem: Kaybın gerçekliğ ini kabullenmekle baş -
lar. Konfüzyon, yaln ızlık duygusu, uyku ve i ş tah bo-
zuklukları , depresif düşünce kal ıpları , halsizlik hissi, 
ölenin hatıralann ın yeniden ya şanması  bu dönemde 
görülür. Ölüm kabullenildiğ inde hayal kırıklığı  ka-
ç ınılmazd ır. 
4. dönem: Yeniden organize olma safhas ıdır. Yasin 
ş iddetli görünümünün kaybolmaya ve yasl ı  kiş inin 
yeniden yaşama dönmeye baş ladığı  dönemdir. 

Yas dönemlere ayr ılarak incelenmi ş  olmasına rağ -
men, bu dönemlerde görülen belirti ve bulgular bir-
birinden kesin s ınırlarla ay ırmak mümkün de ğ ildir. 
Geleneksel olarak yas yakla şı k olarak bir y ıl sürer 
ve zaman içinde yatış ma eğ ilimi gösterir (10) . 

PATOLOJIK YAS REAKS İYONU 

Yas sürecinin temel i ş lev dönemlerinin birinde tak ı l-
ma olması , ş iddet ve süre bakımından farkl ı lık gös-
termesi yas ın anormal bir şekil aldığı m gösterir (17) . 

Anormal, komplike, patolojik ve çözülmemi ş  yas 
kavramları  eşanlamlı  olarak kullan ılmaktad ır. 

Patolojik kabul edilen 4 tip yas şekli tanımlanmış tır. 
Bunlar; kronik, gecikmi ş , eksejere ve maskeli tipler- 
dir  (2,11) .  

13 

pe
cy

a



Diyarbakı r Bölgesinde Yas ve Din ilişkisi 	 Özçetin 

YAS ve DİN 

Yas ve din ili şkisi incelenmek istendiğ inde genellik-
le dinin stres durumunda bir ba ş aç ıkma yöntemi ol-
duğu gözönüne al ınarak yola ç ıkılmaktadır. Bu ko-
nuda daha önce yap ı lan çal ış maların en önemlilerin-
den biri "olumsuz bir ya şam olayına uyumda dinin 
rolü" ad ı  altında yayınlanm ış  ve burada çocuğunu 
kaybeden anne-baba ele al ınmış tır. 

Bu çalış mada amaç, dinin kayba uyumdaki rolünü 
ve bu rolü nas ı l oynadığı nı  ortaya koyabilmektir. Bu 
nedenle din; dine önem verme ve dini kat ı lım olarak 
iki ayrı  boyutta de ğerlendirilmiş  ve kayba uyumdaki 
rolü araş tınlmış tır. Yine bu çal ış mada uyumla iliş -
kili üç başaçıkma süreç de ğ işkeni belirlenmi ş tir. 

1. Sosyal destek: Dinin sosyal komponenti olarak 
kabul edilmekte olup uyumu da olumlu etkilemek-
tedir. Bu destek daha çok dini bir cemiyete üye ol-
makla sağ lamaktadır. 

2. Bilişsel süreç: Dinle ilişkili kiş ilerde inanç siste-
mine bağ lı  oluşmuş  bir biliş sel yapı  mevcuttur. Bu 
yap ı  sayesinde bu ki ş ilerin kay ıptan sonraki dönem-
de biliş sel süreci daha h ızlı  iş ler. Yani önceki dini 
bilgi ve deneyimleri ölüm sonucu olan kayba verile-
cek tepkilerin daha h ızlı  ve tutarl ı  olmasını  sağ la-
makta ve bu yolla daha az anksiyete daha iyi uyum 
gerçekle şmektedir. 

3. Anlam bulma: Olumsuz olaylar ı  anlamlandırma 
arayışı mızı  sağ layan inanç sisteminin ilk ve temel 
örneğ i dindir. Ölümle ilgili bir inanç sistemi olma-
yan kiş ilerin sevdiklerini kaybetmeleri durumunda 
sorunla baş aç ıkmalan zorla ş maktadır. Din ile ilgili 
bir yapı  varsa yasl ı  kiş inin sevdiğ inin ölümünü nası l 
algı ladığı na olumlu katkı  sağ layabilir. Mevcut yap ı  
sadece kiş ilerin nas ıl algı ladığı nı  etkilemekle kal-
maz, ayn ı  zamanda alg ıladığı nı  nasıl anlayacağı nı  
sağ lar. Anlam bulma ba şarıldığı  takdirde ki ş inin ka-
yıpla uyumu daha başarı lı  olmaktad ır (5) . 

Ölüm, toplumun ve bireyin dinsel inançlar ıyla sıkı  
sıkıya ilişkili olduğu için, bireyden bireye, aileden 
aileye ve bir toplumdan di ğerine değ iş iklik gösterir. 
Bu konudaki araş tırmalar, dinsel inançlar ı  kuvvetli 
olan kimseleri kendilerinin ve di ğer yakınlarının ölü-
münü daha sakinlikle kabul etmeye haz ır olduklarını  
göstermiş tir (4) . Bunların ötesinde karars ızlığı n 
olumlu veya olumsuz bir inanc ın olmas ından çok 
daha s ıkıntı  verici olduğu görülmüş tür. 

Din ve ölümden korkma hakkında yap ı lan çeş itli ça-
lış malar birbirine z ı t sonuçlar vermiş tir. İki çalış ma-
da anlaml ı  ilişki olmadığı , diğer ikisinde dinin fay-
dalı  olduğu, başka iki çalış mada eğ risel bir ilişki ol-
duğu bulunmuş tur. İ lımlı  dini yaldaşı mı  olan kiş ide, 
dinsel inanc ın yüksek ya da düşük olduğu kiş ilerden 
çok daha fazla anksiyete olu ş tuğu bildirilmiş tir ( t ). 

Dini katı lım 

Sosyal deste ğ in 
algı lanmas ı  

Anlam bulma 

 

Kayba uyum 

 

Dine önem verme 

Biliş sel süreç 
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Hristiyan Psikiyatri Birli ğ i'ne üye psikiyatristler, 
akut ş izofreni ve manik epizodlarda psikotrop ilaç-
larla tedavinin daha etkili, ancak suisid dü şüncesi, 
yas reaksiyonu, sosyopati ve alkolizmde kutsal kitap 
okuma ve dua etmenin oldukça yüksek oranda etkili 
olduğunu belirtmiş lerdir. Buna kar şı n pekçok çal ış -
ma psikiyatristlerin tedavi amac ıyla dinden yararlan-
mada çok daha duyarl ı  olmaları  gereğ ini ifade et-
mektedir (6) . 

Kayb ın arkasından yas tutman ın günah sayıldığı , ya-
saklandığı  veya kısmen kı sıtlandığı  bazı  dinlerin yas 
ac ı sının yaş anmas ını  engellemeleri nedeniyle uzun 
dönemde yas sürecini olumsuz etkileyebilecekleri 
bildirilmiş tir (5) . 

Sonuç olarak dinin kayb ı  uyuma doğ rudan etkili ol-
madığı  üç baş açıkma süreç değ işkeni (sosyal deste-
ğ in algı lanması , anlam bulma, bili ş sel süreç) yoluyla 
dolayl ı  bir etkisi olduğu ortaya konmuş tur (5) . 

İSLAM DİNİNDE ÖLÜM ve YAS (9,12,20,21) 

Diğer büyük dinlerde olduğu gibi İslam dinine göre 
de ölüm, insan ya şamının sonu değ il ahiret hayatının 
baş langıcıdır. Ahiret, mah şer gününden sonra baş la-
maktad ır. Mahşer günü, bu hayat ve sonraki hayat 
aras ında ölümle baş layan bir köprü görevi görür. 
Ahiret hayat ı  ise sonsuza dek sürmektedir. Yani 
ölüm olayı  bir yaş antıdan diğerine geçi ş tir. Bu ma-
nada ölüm yok olmak de ğ ildir. Ölümden sonraki ya-
ş antıya inanmak hemen hemen tüm dinlerde ortak 
olan temel inançt ır. 

İslam dinine göre ölümden sonra ölenin ailesini te-
selli etmek, sab ırlı  ve tahammüllü olmalar ını  tavsiye 
etmek, kaza ve kadere raz ı  olmaya teşvik etmek, 
ölene dua etmek ve kalanlann diğer ihtiyaçlar ı nı  kar-
şı lamak için yasl ı  aile 3 gün süreyle ziyaret edilir. 
Ölü sahiplerinin üzüntülerini tazelememek için üç 
günden fazla süren taziye mekruhtur (yap ı lmaması  
yapı lmas ından daha iyi olan). Ancak cenazede bu-
lunamayan uzaktaki kimseler üç günden sonra da ta-
ziyede bulunabilirler. 

Ölünün gömülmesinden önce ve sonra ağ lamak ca-
izdir (dinen uygun). Ancak sesi yükseltmemek, çir-
kin söz söylememek, ba ğı rıp çağı rmamak, ağı t yak-
mamak gerekir. Ş iir veya ba şka sözlerle ölüye mer- 

siye ve medhiye yazmakta bir sak ınca yoktur. Fakat 
övmekte ileri gitmek, özellikle cenazesinde bunu 
yapmak mekruhtur. Ölünün s ıfatlarm ı  sayarak ağ la-
mak ve ağı t yakmak, göğ süne ve ba şı na yumruklar 
vurarak ya da yakas ını  paças ım yırtarak ve benzeri 
şekillerde ağ lamak haramdır (dinen yasak). 

İslami kaynaklar ölünün yap ılan dualardan faydala-
nacağı  konusunda anlaşma halindedirler. Yine isla-
mi kaynaklara göre sadaka ve hac gibi hem bedeni 
hem mali ibadetleri onun adına yerine getirmek de 
ölüye fayda verir. Kur'an okuman ın sevabı  ölüye 
ulaşı r. 

GEREÇ ve YÖNTEM 

Bu çalış mada, Diyarbakır yöresinde yaşayan halkın, 
ölümü takiben yas sürecindeki geleneksel ve dini tö-
renler ile ki ş isel tepkilerin, bu yörede görevli din 
adamlarının (imam-hatip) gözlemleri ve tecrübeleri 
arac ı lığı  ile irdelenmesi hedeflendi. Elde edilen ve-
riler yorumlan ıp modem yas teorisi ile karşı laş tırıla-
rak ileriye dönük yapı labilecek çalış maların belirlen-
mesi amaçland ı . 

GÖRÜŞ MECİ  SEÇİMİ  

Bu amaca yönelik çal ış ma için Diyarbakır'da en az 5 
yıl görev yapm ış  ve halen çal ış makta olan imam-
hatiplerle görüşme yapı lması  planlandı . En az imam-
hatip lisesi mezunu olan ve yöreyi yeterince temsil 
etmesi için Diyarbakır merkez ilçesinde değ iş ik ca-
milerde görevli olanlar tarama metodu ile seçildi. 

İslam dini uyarınca camiide görev yapacak imam-
hatiplerin erkek olmas ı  bir zorunluluk olduğundan 
(12)  görü şmecilerin tamamı  erkekti. Yüzyüze ve ken-
di ortamlar ında yaptığı mız görü şmeler teyp kasetine 
kaydedildi. Görü şme içeriğ i önceden belirlediğ imiz 
iki ana baş lık altında yapı ldı . 

Bu iki ana baş lı k; 
1. Yöremizde geleneksel ve dini yönleri ile cenaze 
törenleri, 
2. Yas döneminde kiş isel tepki ve bu tepkilerin gele-
nekler ve dini kurallar ile etkile ş imi. 

Bu konular önceden belirledi ğ imiz sorularla ayr ıntı lı  
olarak konu şuldu. Sekizinci görü şmeden sonra al ı - 
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nacak cevaplann ne olaca ğı  önceden tahmin edilebi-
lir düzeye geldiğ inden görü şme sayısı  10'a tamamla-
nıp kesildi. İmam-hatiplerle yap ı lan ve kasete kay-
dedilen görü şmelerin süresi 35-75 dakika aras ında 
değ iş iyordu. Görüşmeler imam-hatiplerin kendi or-
tamlarında, onların uygun olduğu yer ve zamanda 
(genellikle camiide) yap ı ldı . 

Görüşmelerin kaydedildiğ i kasetler tek tek ayr ıntı lı  
şekilde dinlendi, her soruya verilen yan ıtlar esas al ı -
narak herbir görü şmenin özeti ç ıkarıldı . Bu çalış ma 
sonucu ortaya ç ıkan genel veriler modem yas teorisi 
ile karşı laş tınhp yorumlandı . 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Din adamları  ile yapı lan görüşmelerden ç ıkan sonu-
ca göre; bölgemizde geri kalanlann tepkilerinin şekli 
ve ş iddeti genel olarak bunlar ın dini inançlann ın 
gücü ile ilişkilidir. İslami inanış a göre ölüm bir son 
değ il aksine yeni ve sonsuz bir ya ş amın baş lang ıc ı  
olarak kabul edildi ğ inden, dini inanc ı  güçlü olan ki-
ş iler ölümü geçici bir ayrı lık olarak değerlendirmek-
tedir (9,20). Bu dini değerlendirme sonucu modem 
yas kuramına göre bili ş sel süreç ve anlam bulma yo-
lu ile kayıpla başaçıkma kolaylaşmaktadır (5) . 

Görüşülen din adamlar ı  İslam dininde 3 günle s ınır-
lanan yas süresinin, akrabalann, kom şuların, arka-
daş ların ve diğerlerinin ziyaretlerini, yaslar ını  pay-
laşmalann ı  ve yasl ı  kiş ilerin diğer ihtiyaçlarının gi-
derilmesini kapsayan bir süreç oldu ğunu değerlen-
dirmiş lerdir. Yasin yoğun olarak ya ş andığı  bu süre 
içinde, bol bol ölen ki ş iden ve hastal ık sürecinden 
bahsedilmekte, dualar edilmekte ve kutsal kitap okun-
maktadır. Ayrıca, sosyal destek anlam ına gelen ziya-
ret ve yardımlar 35-40 güne kadar uzamaktad ır (21) . 

Böylece aşı nlıldar hoşgörülmemekle birlikte yas ın 
yaşanmas ı  engellenmemekte, 3 günlük sürede daha 
yoğun yaş anmas ı  sağ lanmakta ve gerekli sosyal des-
tek daha uzun süre devam etmektedir. Modem yas 
teorisine göre yas ac ı sının yaş anmas ının engellen-
mesi ve sosyal deste ğ in yetersiz olmas ı  uzun dö-
nemde yas sürecini olumsuz olarak etkilemektedir 
(5) . Gerek bu teoriye göre ve gerekse kat ı lanların bil-
dirdiğ ine göre İslami geleneklere göre düzenlenen 
törenler ve yaklaşı mlar yas sürecini olumlu olarak 
etkilemektedir. 

Görüşülen 10 din adamının tamam ı  beklendiğ i gibi 
en sorunlu, uzun ve en a ğı r yas ın ani ölümlerde ve 
özellikle cinayetlerden sonra görüldü ğünü vurgula-
dılar. Bunu takiben trafık kazalarında aşı rı  tepki gö-
rüldüğünü belirttiler. Bu tepkiler genellikle a ğ lama, 
bağı rıp çağı rma, bayılmalar, ağı t yakmalar şeklinde 
olmakta ve oldukça uzun süren (genç ve öldürülmü ş  
olanların ana-babalannda ya şam boyu devam etmek-
tedir) bu tip yas kad ınlarda daha fazla görülmekte-
dir. 

Aynı  şekilde birçok çal ış mada da ani ve beklenme-
dik ölümlerden sonra yas tepkisinin daha ş iddetli, 
daha uzun ve patolojik yas ın daha sık olduğu destek-
lenmiş tir (7 ' 8 ' 11) . Kan davalar ı  sonucu olan cinayet-
lerde ise, geride kalanlar için yas daha karma şı k bir 
hal almakta aş ağı lanmış  olma, intikam alma gibi 
duygu ve beklentiler patolojik yas olas ı lığı nı  arttır-
maktadır. 

Trafik kazalar ında ise ani ölüm olmakla birlikte 
bunun kader olduğu düşünüldüğünden kabullenme 
görece daha kolay olmaktad ır. Bölgemizde ya ş lı  ve! 
veya hasta olanların ölümü sonucu anlaml ı  ve süreli 
bir yas yaşanmadığı  aksine hem ölenin hem de geri-
de kalanlann kurtuldu ğu düşünülerek rahatlama ol-
duğu belirtilmi ş tir. 

Genç ve erkek ölümlerindeki tepkiler de ğ iş ik şekilde 
ortaya ç ıkmakta ölenin bekar, evli, çocuklu, çocuk-
suz olmas ı  geride kalanlar taraf ından farkl ı  algı lan-
makta ve tepkiler buna göre belirlenmektedir. Ba-
zı larınca bekar ölenin arkada bak ı lmas ı , ilgilenilme-
si gereken e ş i ve çocukları  olmamas ı  bir avantaj ola-
rak kabul edilmekte ve yas hafiflemekte, baz ılarının 
ise ölenin geriye bir yadigan kalmad ığı  için ölüme 
verdikleri tepki oldukça ş iddetli ve uzun süreli ol-
maktadır. 

Kaybedilen ebeveyn ile ambivalan veya ba ğı mlı  bir 
ilişkinin bulunmas ı  halinde ise, depresyon, intihar 
düşünceleri ve di ğer ruhsal belirtilerin beraber oldu-
ğu patolojik yas reaksiyonlann ın arttığı  bildirilmek-
tedir (3,14).  Çalış mam ızda da benzer şekilde görüş -
mecilerden 8'i ölüm öncesi dönemde ölen-geride 
kalan ilişkisini yorumlarken daha önce geçimsiz, 
kavgal ı  ve sorunlu ili şkisi olanların beklediğ imiz şe-
kilde daha fazla üzüldü ğünü ve suçluluk, pi şmanlık 
duyduklann ı  belirttiler. 
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İki görü şmeci ise aksi görü ş  belirtti ve ili şkisi iyi 
olanların daha çok üzüldüğünü söylediler. Bu iki din 
adamının görev yapt ığı  süreler 7 ve 8 y ı l olarak gö-
rü şmeciler arasmda en kısa olanlard ı . Kanımca bu 
yorumları  mesleki tecrübelerinin az olmas ına bağ -
lıydı . 

Yas döneminde ortaya ç ıkabilecek ruhsal sorunlarla 
ilgili gözlemleri özellikle irdelemek amac ıyla gö-
rüşmelerde bu soruya a ğı rl ık verildi. Din adamlar ı  
ruhsal sorunları  sadece psikotik tablolar olarak bi-
liyor ve bunlan yorumlamaya çal ışı yorlar& Pratikte 
çok daha fazla kar şı laş tığı m ız depresyon, anksiyete 
bozulduklan, somatoform bozukluklar ve uyku bo-
zuklukları  gibi diğer tabloları  ya tanımıyor ya da 
dikkate alm ıyorlardı . 

Anlaşı lır kılmak için geride kalanlann unutkanl ık, 
uykusuzluk, sıkıntı  hissi, ilgisizlik, isteksizlik, ken-
dine bakamama i şe gidememe vb. sorunlar ı  nedeniy-
le yard ım aray ıp aramad ıklan soruldu. 7 görü şmeci 
bu yardım isteğ inin oldukça az, 3 görü şmeci ise faz-
la sayıda olduğunu söyledi. Yard ım isteyen geride 
kalanlara sab ırlı  olmaları  ve ölümü kabullenmeleri 
öğütleniyormuş . Bölgemizde özellikle nevrotik hasta 
grubuna muska yaz ıldığı nı  biliyoruz. Ancak görü ş -
melerde hiçbir din adam ı  bu hususa değ inmedi. Ne-
deni; dinimizce büyü ve muskan ın yasak ve günah 
olmas ı  nedeniyle din adamlannca de ğ il ayrı  bir grup 
tarafından yap ı lmas ı  ya da yasalara göre suç olmas ı  
nedeniyle yap ılsa da söylenmemesi olabilir. 

Ölenin şahsi eşyaları  sevabının artmas ı  için yoksul-
lara dağı tılmaktadır. Bu uygulama, modern yas ku-
ram ına göre patolojik yas olu şumu halinde terapide 
kullanacağı mız önemli bir materyali ortadan kal-
dı rmış  oluyor. Bu nedenle patolojik yas tedavisi için 
değ iş ik yöntemlerin daha öncelikle ele al ınmas ını  ve 
yeni yöntemler geli ş tirilmesini gerekli k ı lıyor. 

Eş i ölüp dul kalanlann sonraki yaşamlarını  belirle-
me ve yönlendirmede cinsiyet ve maddi durum rol 
oynamaktad ır. Ayrıca yaş  da kısmen belirleyicidir. 
Geride kalan erkek ve maddi gücü yeterli ise 1-12 ay 
içinde evleniyor ve toplum bunu destekliyor. Dul 
erkek fakir ise yeniden evlenmesi 2 y ı la kadar uzu-
yor ki burada yoksulluk süreyi uzatarak modern yas 
kuram ında önerildiğ i gibi yeni e ş le sağ lıklı  uyuma 
zemin haz ırlıyor gibi görünmektedir. 

Ancak yaş lı  ve çok fakirse yeniden evlenemiyor. 
Kadın ise kendine ve çocuklarına bakabilecek olana-
ğ a (emekli maaşı , komşu ve akraba gibi sosyal çev-
renin ekonomik desteğ i, çocukların yetişkin olmas ı  
vb.) sahipse kesinlikle yeniden evlenmiyor. Çok 
genç, çocuksuz ya da çok fakirse genellikle kendi ai-
lesinin bask ı sı  nedeniyle evlenmek zorunda kal ıyor. 
Bu bulgumuz Yalom ve ark. yapt ığı  çalış mada po-
zitif geli şme gösterenlerin kad ınlar aras ında daha 
yüksek olduğu sonucuyla örtüş mektedir (19) . 

Geçmiş te (20-25 y ı l öncesi) ve günümüzdeki yas 
tepkilerinin ş iddeti ve süresi hakk ında bir görü şme-
cinin şu saptamas ı  ilginçtir son zamanlarda insanlar 
iletiş im araçlar ı  rıedeniyle depremler, sava ş lar ve 
benzeri felaketler sonucu hemen hergün ölüm olay-
larını  görüyorlar ve ş imdilerde eskisine oranla ölü-
mü daha kısa sürede, daha kolay kabulleniyorlar. 
Daha önce bir yak ını  ya da tan ıdığı  ölen kiş inin yeni 
bir ölüm olay ında daha kolay uyum sa ğ ladığı nı  bi-
liyoruz. Acaba ileti ş im araçları  (radyo, TV, sinema, 
gazete vb.) gerçekten bu görevi üstlenmi ş  oluyor 
mu? 

Bölgemizde ekonomik düzey ile cenaze törenleri 
aras ında doğ rusal bir ili şki vardır. Ölen ya da geride 
kalanlar varl ıklı  ise cenazeye kat ı lanların sayı sı  art-
makta, dinin gerektirrnedi ğ i diğer törenler daha abar-
tı lı  yap ılmakta ve sosyal statü göstergesi olarak kul-
lanılmaktadır. Maddi gücü yeterli olmayan geride 
kalanlarm önemli bir k ısmı  da aşı rı  masraf yaparak 
maddi zorluklar yaşamakta ve yas sürecini daha da 
zor ve s ıkıntı lı  duruma getirmektedirler. Din adam-
ları  bu davran ışı  eleş tirmekte ve engellemek için uğ -
raş  vermektedirler. Taziyeye gelenlerin maddi kat-
kıda (özellikle g ıda maddesi şeklinde) bulunmalar ını  
sağ lamaya çal ışı p geride kalanlann maddi s ıkıntısını  
azaltmaya yönelik tutumlar ı  desteklemektedirler. 

Sonuç olarak, dinin, kayba uyuma do ğ rudan etkili 
olmadığı  üç başaç ıkma süreç de ğ işkeni (sosyal des-
teğ in alg ı lanmas ı , anlam bulma, bili şsel süreç) yo-
luyla dolaylı  bir etkisi olduğu desteklenmi ş tir. Dinin 
sorunlarla ba şaç ıkma uğ raşı sındaki etkinliğ i ve ge-
ride kalan sorunun evrenselli ğ i birlikte ele al ındığı n-
da din adamları  ve sağ lık hizmeti veren tüm çal ış an-
ların "ölüm ve yas" hakk ında eğ itilmesinin önemi 
aç ıkça görünmektedir. 
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