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ÖZET

Bu çalışmanın amacı 1-5 y ıl önce anne velveya babasını kaybetmi ş orta yaştaki erkeklerde ebeveyn ölümüne
bağlı rezidüel yas ile beraber olan faktörleri araştırmaktır. Bu amaçla çalışmaya 35-60 (medyan 43 ) ya şları
arasında toplam 133 kişi alındı . Ölümünün beklenen olmas ı, ebeveynle olumlu ili şkinin olmas ı , ölümden sonra
geçen sürenin uzaması ve kardeş sayısının fazla olmas ı gibi faktörlerle rezidüel yasın şiddetinin azalması ilişkiliydi. Ayr ıca, baba kaybından sonra evladın otonomisinin artması ile rezidüel yasağı şiddetinin azalması arasında ve anne kaybından sonra dinin başaçı kma yöntemi olarak kullan ılması ile rezidüel yas şiddetinin azalması
arasında ilişki bulundu. Bu sonuçlar önceki çalışmalarla genel olarak uyumluydu.
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SUMMARY

pe

The aim of this study is to research factors associated with residual grief on middle aged sons who had lost mother andlor father 1 to 5 years previously. For this reason a total of 133 adults aged 35 to 60 (medyan 43 ) included in the study. Factors such as expectedness of death, positive relationship with parents, extendedness of the
period after death, and excess of sibling count esere correlated with decrease residual grief level. In addition, it
founded that correlation between decrease residual grief level with extent of filiad autonomy after father's death,
and decrease residual grief level with it was used to a coping method of religion after mother's death. This results generally corresponded with the previous studies.
Key words: Middle age, parenteral death, residual grief

GİRİŞ

Çoğunlukla orta yaşta yaşanan ve ciddi bir yaşam
olayı olarak tanı mlanan ebeveyn ölümü, önemli derecede ruhsal tepkilere yol açmaktad ır (1 '2). Ancak,
orta yaşlılık dönemi ile uyumlu psikolojik ve sosyal
gelişime de katkı sağlayan ve normal olarak ba şedilmesi beklenen ebeveyn ölümünden sonra, tedaviye
gereksinim gösteren yas reaksiyonlanna nadiren
rastlanmaktadır (1-4) .

Bununla beraber kayb ın beklenmeyen bir şekilde olması, kaybedilen ebeveyn ile ambivalan veya bağımlı bir ilişkinin bulunması halinde ise, depresyon,
intihar düşünceleri ve diğer ruhsal belirtilerin beraber olduğu patolojik yas reaksiyonlann ın arttığı
desteklenmiştir (3 '5-7).
Kayba verilen tepkilerde temelde benzer özellikler
bulunsa da toplumlara göre çe şitli farklılıklar görülmektedir. Yasin yaşanmasını ve paylaşılmasını sağ-
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Tayan dini-kültürel törenlerin, ölümün anlam ını ve
algılanmasını biçimlendiren inan ışların, yas reaksiyonlannı ve yasin çözülmesini etkiledi ği bildirilmektedir (8) .
Yas reaksiyonlann ı ve yasin çözülmesini etkileyen
diğer faktörler aras ında, ölümün beklenen veya beklenmeyen olmas ı (6 '7) , önceki kayıp yaşantıları (9) ,
sosyal destekler (10 .31), yaş, cinsiyet, sosyoekonomik
durum gibi demografik özellikler say ılmaktadır (7,
12) .

Çalıştım grubu

pe

Çalışmaya katılanlar Dicle Üniversitesi Araştırma
Hastanesinin 1-5 yıl öncesine ait morg kayıtlanna
göre anne veya babalarının cenazesini alan ve ara ştırma hakkında gönderilen mektuba olumlu cevap
veren 400'e yakın kişi arasından seçilmiştir. Bu konuda yapılan çalışmalara benzer şekilde, akut yas sürecinin çalışmayı etkilememesi için ebeveynlerini
son 1 yıl içinde kaybedenler çalışmaya alınmadılar.

Çalışmaya, kadın ve erkeklerin birlikte al ınması
planlanmasına rağmen, katılmak isteyenlerin büyük
çoğunluğunun erkek olmas ı, ayrıca cevap veren kadınlann bir kısmının metodolojik olarak, bir kısmının da dil sorunu nedeniyle çal ışma dışı kalması sonucu çalışma grubumuz erkeklerden olu şmuştur. Bu
şekilde çalışmaya 1-5 yıl önce (2.69±0.81) anne ve/
veya babas ını kaybetmiş, 35-60 (medyan 42) yaş
aralığında olan 133 erkek alınmıştır. Katılanların
49'u annesini, 54'ü babas ını, 30'u da her iki ebeveynini kaybetmişlerdi. Çoğunluğu orta sosyoekonomik
gruptan olan ve ilkokul veya ortaokul düzeyinde e ğitim alan katılanların tümü evliydi.
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Ebeveynle ili şkilerin de ğerlendirilmesi

Katılanlara Scharlact' ın (3) yaptığı çalışmadan da yararlanarak hazırlanan ve ilk 11 maddesi ebeveynle
ilişkiyi, son 4 maddesi de evlada ilişkin otonomiyi
değerlendiren ve toplam 15 maddeden olu şan bir
ölçek uygulandı.
Ölçek şu maddelerden oluşmaktayd ı : Onunla yakın

bir ilişkimiz vardı, onunla sohbet zevk verirdi, onunla beraber olmak beni rahatlat ırdı, beni çok iyi anlardı, düşüncelerimi çekinmeden ifade edebilirdim, o
bir akrana benzerdi, onu çok iyi anlard ım, tavır ve
düşüncelerimiz oldukça benzerdi, pek iyi geçimmezdik, kavgal ıydık, yaptığı yardımlar ve tavsiyeler
beni memnun ederdi, beklentilerini yerine getirmek
önemliydi, yaptıklarımı ve girişimlerimi onaylamas ı
önemliydi, istemeden söyledi ğim sözler veya yaptıklanm onu üzebilirdi, duygusal olarak onun deste ği
önemliydi. Değerlendirme; "O- doğru değil, 1- bazen
doğru, 2- çoğunlukla doğru, 3- tamamen doğru" şek
linde yapıldı.
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GEREÇ ve YÖNTEM

Ebeveyn ölümü ile ilişkili olarak devam eden belirtileri ve belirtilerin düzeyini belirlemek için "Texas
Revised Inventory of Grief'in rezidüel belirtilerle
olan 10 maddesi uygulandı (13) .

a

Bu çalışmanın amacı, orta yaştaki erkeklerde ebeveyn
ölümüne bağlı olarak görülen rezidüel yas ı etkileyen
faktörleri, geleneksel bağların güçlü olduğu farklı
bir sosyokültürel yap ıya sahip olan Diyarbak ır'da
araştırmaktır. Bu amaçla, rezidüel yasin düzeyi ile
ebeveynle ilişkinin niteliği, evladın otonomi düzeyi,
ölümün beklenen veya beklenmeyen olmas ı, kardeş
sayısı, başa çıkma yöntemi olarak dinin kullan ılması, yaş, ebeveynin ölüm yaşı ve ölüm süresi gibi faktörlerin ilişkisi araştınlmıştır.

Rezidüel yas belirtileri ve belirtilerin düzeyinin
saptanmas ı

Dindarlığın ve dinin başa çıkma yöntemi olarak kullanılıp kullanılmadığını değerlendirmek için de katılanlara üç soru yöneltildi:
1. Dini inanış olarak kendinizi nas ıl değerlendiriyorsunuz?
2. Dini yükümlülükler ve ibadetler aç ısından kendinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
3. Kaybın verdiği acıyı azaltmada dini dü şüncenin
etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu sorulara ait de ğerlendirme de 0-3 arası ağırlıkta
oluşturulan cevaplara göre yap ıldı. Ayrıca, ebeveyn
ölümü ile ilişkili olarak devam eden belirtilere katkısmı araştırmak için ebeveynin ölümünün beklenen
veya beklenmeyen olmas ı, katılanların kardeş sayısı,
ebeveynin yaşı gibi değişkenlerde de ğerlendirildi.
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Değerlendirmeler anne ve baba ölümüne göre gruplandırı larak yapıldı . Her iki ebeveyni kaybedenlerin
değerlendirmeleri ise anne ve baba ölümüne göre
ayrı ayrı yapıldı.
BULGULAR
Rezidüel yas belirtilerinin da ğılımı

Tablo 1. Rezidüel yas belirtileri ile ilgili maddelere ço ğunlukla doğ ru veya tamamen do ğru ş eklinde cevap verenlerin
oranları

Onu düşündüğ ümde hala
ağlıyorum
Onu düşündüğ ümde hala
üzülüyorum
Ölümünü kabullenemiyorum
Bazen onu çok özlüyorum
Onunla ilgili anıları hatırlamak
acı veriyor
Zihnim onunla ilgili dü şüncelerle
meşgul
Onun yerini hiç kimse
dolduramaz
Onunla ilgili düş ünmekten
kaçı namı yorum
Ölümünü haksızl ık olarak
değerlendiriyorum
Onunla ilgili e şyalar ve ki şiler hala
onu hatırlatıyor

Anne
(s=79) %

Baba
(s=84) %

8.9

10.7

50.6

44.1

41.7
29.1

2.4
33.3
22.6

12.7

7.1

87.4

78.6

17.8

16.7

3.8

1.2

58.2

52.4

Ayrıca beklenen ve beklenmeyen ölümlere ait rezidüel belirti puanlar ı arası nda anlamlı farklılık
vardı (anne t=3.12, p=0.003, baba t=2.55, p=0.014).
Anne kaybında dindarlık ve dinin başa çıkma yöntemi olarak kullanılması ile rezidüel belirtiler arası nda negatif yönde bir ili şki (rs=-0.25, p=0.029) bulunurken, baba kayb ında böyle bir ili şki bulunamadı
(rs=-0.18, p=0.108).
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Rezidüel yas belirtileri ile ilgili maddelere anne ve
baba ölümüne göre, ço ğunlukla doğ ru ve tamamen
doğru şeklinde cevap verenlerin oranlar ı Tablo l'de
verilmiş tir. En yüksek olanlar "onun yerini hiç kimse dolduramaz (anne % 87.4, baba % 78.6), onunla
ilgili eş yalar ve kiş iler hala onu hat ırlatıyor (anne %
58.2, baba % 52.4) ve onu dü şündüğümde hala üzülüyorum" (anne % 50.6, baba % 44.1) maddelerinde
bulundu. En düşük oranlar ise "ölümünü kabullenemiyorum (anne O, baba % 2.4) ve ölümünü haks ızlık
olarak değerlendiriyorum" (anne % 3.8, baba % 1.2)
maddelerinde bulundu.
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Anne ölümü ve baba ölümü ile ilgili rezidüel yas puanları arasında farklılık yoktu (t=1.70, p=0.092). Ayrıca, iki ebeveynini de kaybetmi ş olanların ilk ebeveyn kaybı na bağlı rezidüel yas puanlan ile daha
sonra kaybettikleri ebeveyn kayb ına bağlı rezidüel
yas puanları arasında farklılık yoktu (t=1.26, p=0.21).

pe

Korelasyon de ğerlendirmeleri

Rezidüel yas puanlann ın azalması ile ebeveynin ölümünden sonra geçen sürenin artmas ı (anne rs=-0.41,
p=0.000, baba rs=0.45, p=0.000), ebeveynle olumlu
ilişkiyi gösteren puanlar ın artması (anne rs=-0.29,
p=0.008, baba rs=-0.23, p=0.037) ve karde ş sayısını n fazla olması (anne rs=-0.32, p=0.004, baba
rs=-0.25, p=0.020) aras ında ilişki bulundu.
Baba kayb ından sonra ba ğımlı ilişkiyi destekleyen
otonomi puanlar ının artması ile rezidüel belirti puanlannı n artması aras ında ilişki bulunurken
(rs=0.26, p=0.018), anne kayb ı ndan sonra (rs=0.19,
p=0.096) böyle bir ili şki yoktu. Evebeyn ölümünün
beklenen olmas ı 1, ebeveyn ölümünün beklenmeyen
olması 2 olarak kodland ığı nda; beklenmeyen ölüm
ile rezidüel belirti puanlar ının artışı arasında (anne
rs=0.34, p=0.002, baba rs=0.27, p=0.012) ili şki bulundu.

Bu iki grubun rezidüel belirti puanlar ı arasında anne
kaybında anlamlı farklılık bulunurken (t=2.24, p=0.
028), baba kayb ında farklılık yoktu (t=1.53, p=0.
130). Ayrı ca, rezidüel belirtiler ile kat ılanların yaşı
ve ebeveynin ölüm ya şı arasında ilişki bulunamadı
(Tablo 2). Istatistik i ş lemleri SPSS for Windows
versiyon 5.0.1 program ı ile yapıldı . Karşılaştırmalarda t testi ve korelasyon de ğerlendirmelerinde Spearman testi uyguland ı.

Tablo 2. Rezidüel yas puanlar ı nı n araştırı lan faktörlerle
korelasyon katsay ıları

Yaş
Ebeveyn yaşı
Ölüm süresi
Ebeveynle olumlu ili şki
Otonomi
Ölümün beklenmeyen olmas ı
Kardeş sayı sı
Başaçı kma yöntemi olarak dinin kullan ı lması

Anne
(s=79)

Baba
(s=84)

0.01
-0.05
-0.41***
-0.29**
0.19
0.34**
-0.32**
-0.25*

0.02
0.04
-0.45***
-0.23*
0.26*
0.27*
-0.25*
-0.18

* p<0.05, ** p<0.01,*** p<0.00I
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TARTIŞMA
Çalış mada, beklenen ölümlerde kaybedilen ebeveynle olumlu ilişki olduğunda, fazla kardeş e sahip olunduğunda ve ebeveynin ölümünden sonra geçen sürenin arttığı nda hem anne ölümünde hem de baba ölümüne bağlı rezidüel yasın şiddetinde azalma bulundu. Ayrıca, baba kayb ından sonra evladın otonomisinin artması ile rezidüel yas ın şiddetinin azalmas ı
arasında ilişki bulunurken, anne kaybı ndan sonra da
başa çıkma yöntemi olarak dinin kullan ılması ile rezidüel yas şiddetinin azalması arasında ilişki vardı.
Ölümün beklenen veya beklenmeyen olmas ı

Karde ş sayısı

Kardeş sayısı fazla olanlarda rezidüel yas şiddetinde
azalmanın bulunmuş olması genel anlamda bir sosyal destekle aç ıklanabilece ğ i gibi, ebeveyn ölümünün kardeşleraras ı daha yakın ilişki ve karşılıklı destek için bir fırsat sağlamış olması ve kardeşlerin benzer duyguları paylaşması ile de açıklanabilir.
Genel olarak ülkemizde, çal ışmaya katılanlar ın da
ifade ettiği gibi ebeveyn ölümünden sonra karde şlerin tümü cenaze törenine kat ı hrlar. Böylece ebeveyn
ölümü belki de sıkça beraber olamayan karde şleri biraraya getirmekte, karde şlerarası ilişki güçlenmekte
ve dayanışma artmaktadır.
Benzer şekilde Marshall ve Rosenthal'da ebeveyn
ölümünden sonra aile içi ili şkilerin daha s ıkı olduğunu bildirmiş lerdir (18) Çalışmanı n yapıldığı bölgede
kardeş sayısını n fazla olması genel olarak yas ile başetmede olumlu bir faktör olarak de ğerlendirilmekle
birlikte, ileri ya ş larda çocuk sahibi olman ın sık olması nedeniyle kat ılanların bazılarının da ifade ettiği
gibi psikolojik ve mali deste ğe ihtiyacı olan küçük
kardeş ler yeni sorumlulukları ve sorunları da beraberinde getirmektedir.
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Beklenmeyen ölümlerde rezidüel yas şiddetinde artışın bulunmas ı bu konuda yapı lan birçok çal ışma ile
uyumluydu (3'69'14). Aynı şekilde bu çalışmalar,
beklenmeyen ölümlerde rezidüel yas şiddetinde artmanın yanısıra, akut yas tepkileri daha şiddetli olduğunu ve patolojik yas s ıldığının arttığını da desteklemektedir. Beklenen ölümlerde ise ki şilerin kontrolü korunmakta, kayb ı n etkisi daha az olmakta ve
kayıpla daha kolay ba şedilmektedir (15)

Scharlach'ın yaptığı çalışmada, anne ölümünde daha
fazla olmak üzere her iki ebeveyn ölümünde de otominin artması ile rezidüel yasın şiddetinin azalmas ı
arasında ilişki bulunması , kültürel farkl ılık dışında
çalışma grubunun daha çok kad ınlardan olu şmasıyla
da açıklanabilir (3)

Ebeveynle ili şkinin niteli ği ve evlad ın otonomi
düzeyi
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Ebeveynle iliş kinin iki yetişkin ilişkisi niteliğinde
olması , ebeveynden duygusal alanda ve di ğer alanlarda destek alma gereksinimi hissedilmemesi ve bu
şekilde ebeveynle olumlu ili şki geliştirebilmesi evladın yetişkinliğinin ve otonomisinin göstergesi olarak kabul edilmektedir (16)

.

.

Ebeveynle olumlu ili şkinin varlığında ve bağımlılığın olmadığı durumda örselenebilirliğ in azaldığı ve
ebeveyn ölümü ile başetmenin kolaylaştığı bildirilmektedir (3,17).
Çalışmada, baba kaybı nda otonominin artmas ı ile rezidüel yasın şiddetinin azalmas ı arasında ilişki bulunurken, anne kaybında bulunmam ış olması çalışmaya katılanları n genel olarak geleneksel aile yap ısına
sahip olmasıyla açıklanabilir. Bu tip ailelerde baba
otorite pozisyonundad ır ve özellikle erkek evlatlar
üzerinde etkileri anneye göre çok daha fazlad ır.

30

Dini inançların etkisi

Dini düşünce stres veren yaşam olaylarıyla başetmek amacı ile sıklı kla kullanı lmaktadır (19) Çocuğunu kaybetmiş anne ve babalarda yas ı etkileyen bir
faktör olarak dini dü şünce araştırılmış ve dini düşüncenin ve dinsel törenlerin bili şsel süreci h ızlandırdığı, kiş iye sosyal destek sa ğladığı, kişinin kaybı anlamlandırmasına ve kaybın kabulüne yardımcı olduğu, sonuç olarak da kay ıpla ilgili uyumu kolaylaştırdığı bildirilmiştir (8
.

' 19) .

Çalışmanın yapıldığı bölgede üç gün boyunca ziyaret edilen yaslı kiş ilere dini telkinlerin yap ıldığı,
kaybedilen kişi hakkında konuşulduğu, yaslı kişile-
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rin ve çocuklar ını n gereksinimlerinin kar şılandığı ve
daha sonraki günlerde de yak ınları ve akrabaları tarafı ndan ziyaretlere devam edildi ği ifade edilmektedir. Ayrı ca, ölümden sonra da belirli aral ıklarla dini
etkinlikler yapı lmakta ve bir anlamda dini ve sosyal
destekler devam etmektedir.

ları toplumun sosyokültürel özelliklere göre farkl ılık
göstermesi ise doğaldır. Bireyciliğ in egemen oldu ğu
batı kültüründe, ülkemizde oldu ğu gibi geleneksel
değerlerin baskın olduğu toplumlara göre yaslı kişilere sağlanan sosyal desteklerin daha az olmas ı beklenir.

Kayb ın süresi

Kültürel olarak ebeveynle ilgili aç ıkça ifade edilmesi hoş karşılanmayan hislerin baskılanması, kaybın
önemli gösterilme e ğilimi rezidüel belirtilerin abartılması veya bazı belirtilerin ifade etmekten kaç ınılması çalışmayı sınırlandırmaktadır.

Kayba uyum aş aması ndan önce duygusal şok, kayba
inanamama, inkar, çaresizlik, k ızgınlık, suçluluk,
toplumsal geriçekilme gibi akut yas tepkileri sönmekte ve kayıptan sonra ilk iki y ıl içerisinde kaybın
kabul edilmesiyle birlikte kaybedilen ki şi ile ilgili
düşünce meş guliyeti, ağ lama ve uyku bozukluklar ı
da giderek azalmaktad ır (20,20

Çalış ma grubunun ebeveyn kayb ını yaşamış tüm yetişkin erkekleri temsil edemeyece ği de açıktır. Ayrı ca, cinsiyet, ebeveynin ve evlad ın kişilik özellikleri, ebeveyne mali ba ğımlılığı n olup olmaması da bu
tür çalışmaların sonuçlarını etkileyecektir.
Ülkemizde araştırı lmamış bir konuda yapı lan bu çalışmanın ileride yapılacak çalışmalara katkıda bulunacağını ümit ediyorum.
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Yapılan bu çalış mada da benzer şekilde ebeveyn
ölümünden sonra geçen süre artt ıkça rezidüel yasin
şiddeti azalmaktayd ı . Bununla beraber, yasla ilgili
belirtileri ve yasin çözülme sürecini, tart ışılan faktörlerin yan ısıra kiş isel farklılıkların da etkilediği
bildirilmektedir (20).

,
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KAYNAKLAR

Ebeveynin ölüm ya şı ve kat ılanların yaşı
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Scharlach'ın yaptığı çalış ma ile uyumlu olarak ebeveynin ölüm yaşının ve katı lanların yaşının rezidüel
yasin şiddetini etkilemedi ği bulundu (3) . Bu sonuçlar, katılanları n orta yaş ta olmalar ı nedeniyle yaşlarını n belirli sını rlar içinde olmas ı ve buna bağlı
olarak da ebeveynlerinin ölümlerinin ço ğunlukla
doğal karşılanan yaş larda olmasıyla açıklanabilir.
Sonuç olarak bu çal ışmada ve eğitim düzeyi daha
yüksek olan kad ı n ve erkeklerle yapılmış olan diğer
çalış malarda ölümün beklenen olup olmad ığı, ebeveynle iliş kinin niteliğ i ve evladı n otonomi düzeyi
ebeveyn ölümü sonras ı rezidüel yası etkileyen faktörler olarak bulunmu ş olması , bu faktörlerin genel
olarak her iki cinsiyet, farkl ı kültür ve eğitim düzeyi
için de geçerli olabilece ğini düş ündürmektedir.
Aynı ş ekilde, hemen hemen tüm dinlerde ölümün
sonsuz bir yaş amın başlangıc ı olduğ u temel inancının bulunması , ölümün algı lanmasını ve anlamlandırılması etkilemekte ve yas ile ba şetmeyi kolaylaş tırdığı desteklenmektedir. Yasl ı kişilerin sağladıkları
sosyal desteklerin niteli ğinin ve niceliğinin yaşadık-
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