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ÖZET 

Bu çalış man ı n amacı  1-5 y ı l önce anne velveya babas ını  kaybetmi ş  orta yaş taki erkeklerde ebeveyn ölümüne 
bağ lı  rezidüel yas ile beraber olan faktörleri araş tırmaktır. Bu amaçla çalış maya 35-60 (medyan 43 ) ya ş ları  
arasında toplam 133 kiş i alındı . Ölümünün beklenen olmas ı , ebeveynle olumlu ili şkinin olmas ı , ölümden sonra 
geçen sürenin uzamas ı  ve kardeş  sayıs ı nı n fazla olmas ı  gibi faktörlerle rezidüel yasın ş iddetinin azalması  iliş -
kiliydi. Ayr ıca, baba kaybından sonra evladın otonomisinin artmas ı  ile rezidüel yasa ğı  ş iddetinin azalmas ı  ara-
s ında ve anne kayb ından sonra dinin başaçı kma yöntemi olarak kullan ı lmas ı  ile rezidüel yas ş iddetinin azalması  
arası nda ilişki bulundu. Bu sonuçlar önceki çal ış malarla genel olarak uyumluydu. 

Anahtar kelimeler: Orta yaş , ebeveyn ölümü, rezidüel yas 

Düşünen Adam; 1998, 11 (3): 27-32 

SUMMARY 

The aim of this study is to research factors associated with residual grief on middle aged sons who had lost mot-
her andlor father 1 to 5 years previously. For this reason a total of 133 adults aged 35 to 60 (medyan 43 ) inc-
luded 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 re-
sults generally corresponded with the previous studies. 

Key words: Middle age, parenteral death, residual grief 

GİRİŞ  

Çoğunlukla orta yaş ta yaşanan ve ciddi bir yaşam 
olayı  olarak tan ımlanan ebeveyn ölümü, önemli de-
recede ruhsal tepkilere yol açmaktad ır (1 '2). Ancak, 
orta yaş lı lık dönemi ile uyumlu psikolojik ve sosyal 
geliş ime de katkı  sağ layan ve normal olarak ba şedil-
mesi beklenen ebeveyn ölümünden sonra, tedaviye 
gereksinim gösteren yas reaksiyonlanna nadiren 
rastlanmaktad ır (1-4) . 

Bununla beraber kayb ın beklenmeyen bir şekilde ol-
mas ı , kaybedilen ebeveyn ile ambivalan veya ba-
ğı mlı  bir ilişkinin bulunmas ı  halinde ise, depresyon, 
intihar düşünceleri ve diğer ruhsal belirtilerin be-
raber olduğu patolojik yas reaksiyonlann ın arttığı  
desteklenmi ş tir (3 '5-7). 

Kayba verilen tepkilerde temelde benzer özellikler 
bulunsa da toplumlara göre çe ş itli farkl ı lıklar görül- 
mektedir. Yasin yaşanmas ı nı  ve paylaşı lmasını  sağ - 
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Orta Yaş  Erkeklerde Elıeveyn Ölümü Sonras ı  Rezidüel Yas, 	 Özkan 

Etkileyen Faktörler 

Tayan dini-kültürel törenlerin, ölümün anlam ını  ve 
algılanmasını  biçimlendiren inan ış ların, yas reaksi-
yonlann ı  ve yasin çözülmesini etkiledi ğ i bildiril-
mektedir (8) . 

Yas reaksiyonlann ı  ve yasin çözülmesini etkileyen 
diğer faktörler aras ında, ölümün beklenen veya bek-
lenmeyen olmas ı  (6 '7) , önceki kay ıp yaş antı ları  (9) , 

sosyal destekler (10.31), yaş , cinsiyet, sosyoekonomik 
durum gibi demografik özellikler say ı lmaktad ı r (7,  
12) .  

Bu çalış manın amacı , orta yaş taki erkeklerde ebeveyn 
ölümüne bağ lı  olarak görülen rezidüel yas ı  etkileyen 
faktörleri, geleneksel ba ğ ların güçlü olduğu farkl ı  
bir sosyokültürel yap ıya sahip olan Diyarbak ı r'da 
araş tırmakt ır. Bu amaçla, rezidüel yasin düzeyi ile 
ebeveynle ili şkinin niteliğ i, evladın otonomi düzeyi, 
ölümün beklenen veya beklenmeyen olmas ı , karde ş  
say ı s ı , başa ç ıkma yöntemi olarak dinin kullan ılma-
sı , yaş , ebeveynin ölüm yaşı  ve ölüm süresi gibi fak-
törlerin ilişkisi araş tınlmış tı r. 

GEREÇ ve YÖNTEM 

Çalış tım grubu 

Çalış maya kat ı lanlar Dicle Üniversitesi Araş tırma 
Hastanesinin 1-5 y ı l öncesine ait morg kay ıtlanna 
göre anne veya babalar ı nın cenazesini alan ve ara ş -
tırma hakkında gönderilen mektuba olumlu cevap 
veren 400'e yakı n ki ş i arasından seçilmiş tir. Bu ko-
nuda yapı lan çal ış malara benzer ş ekilde, akut yas sü-
recinin çal ış mayı  etkilememesi için ebeveynlerini 
son 1 y ı l içinde kaybedenler çal ış maya al ınmadı lar. 

Çal ış maya, kad ın ve erkeklerin birlikte al ınmas ı  
planlanmas ına rağ men, katı lmak isteyenlerin büyük 
çoğunluğunun erkek olmas ı , ayrıca cevap veren ka-
d ınlann bir kısmı nın metodolojik olarak, bir k ısmı -
n ın da dil sorunu nedeniyle çal ış ma dışı  kalmas ı  so-
nucu çalış ma grubumuz erkeklerden olu ş muş tur. Bu 
ş ekilde çal ış maya 1-5 y ı l önce (2.69±0.81) anne ve/ 
veya babas ını  kaybetmi ş , 35-60 (medyan 42) yaş  
aralığı nda olan 133 erkek al ınmış tır. Katılanların 
49'u annesini, 54'ü babas ı nı , 30'u da her iki ebevey-
nini kaybetmiş lerdi. Çoğunluğu orta sosyoekonomik 
gruptan olan ve ilkokul veya ortaokul düzeyinde e ğ i-
tim alan kat ılanların tümü evliydi. 

Rezidüel yas belirtileri ve belirtilerin düzeyinin 
saptanmas ı  

Ebeveyn ölümü ile ili şkili olarak devam eden belirti-
leri ve belirtilerin düzeyini belirlemek için "Texas 
Revised Inventory of Grief'in rezidüel belirtilerle 

olan 10 maddesi uyguland ı  (13) . 

Ebeveynle ili şkilerin de ğerlendirilmesi 

Katılanlara Scharlact' ı n (3)  yaptığı  çalış madan da ya-
rarlanarak haz ırlanan 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 yakı n 
bir ilişkimiz vardı , onunla sohbet zevk verirdi, onun-
la beraber olmak beni rahatlat ı rdı , beni çok iyi an-
lardı , düşüncelerimi çekinmeden ifade edebilirdim, o 
bir akrana benzerdi, onu çok iyi anlard ım, tavır ve 
düşüncelerimiz oldukça benzerdi, pek iyi geçim-
mezdik, kavgal ıydık, yaptığı  yardımlar ve tavsiyeler 
beni memnun ederdi, beklentilerini yerine getirmek 
önemliydi, yaptıklarımı  ve giriş imlerimi onaylamas ı  
önemliydi, istemeden söyledi ğ im sözler veya yap-
tıklanm onu üzebilirdi, duygusal olarak onun deste ğ i 
önemliydi. Değ erlendirme; "O- do ğ ru değ il, 1- bazen 
doğ ru, 2- çoğunlukla doğ ru, 3- tamamen doğ ru" şek 
linde yap ı ldı . 

Dindarlığı n ve dinin baş a çıkma yöntemi olarak kul-
lanı lıp kullan ılmadığı nı  değerlendirmek için de ka-
tı lanlara üç soru yöneltildi: 

1. Dini inanış  olarak kendinizi nas ı l değerlendiriyor-
sunuz? 
2. Dini yükümlülükler ve ibadetler aç ı sından kendi-
nizi nas ı l değerlendiriyorsunuz? 
3. Kaybın verdiğ i ac ıyı  azaltmada dini dü şüncenin 
etkisini nas ı l değerlendiriyorsunuz? 

Bu sorulara ait de ğerlendirme de 0-3 aras ı  ağı rlıkta 
oluş turulan cevaplara göre yap ı ldı . Ayrıca, ebeveyn 
ölümü ile ilişkili olarak devam eden belirtilere kat-
kısmı  araş tırmak için ebeveynin ölümünün beklenen 
veya beklenmeyen olmas ı , katılanların karde ş  say ı sı , 
ebeveynin yaşı  gibi değ işkenlerde de ğerlendirildi. 
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Orta Yaş  Erkeklerde Ebeveyn Ölümü Sonras ı  Rezidüel Yas, 
Özkan Etkileyen Faktörler 

Değerlendirmeler anne ve baba ölümüne göre grup-
landırı larak yap ı ldı . Her iki ebeveyni kaybedenlerin 
değerlendirmeleri ise anne ve baba ölümüne göre 
ayrı  ayrı  yapı ldı . 

BULGULAR 

Rezidüel yas belirtilerinin da ğı lım ı  

Rezidüel yas belirtileri ile ilgili maddelere anne ve 
baba ölümüne göre, çoğunlukla doğ ru ve tamamen 
doğ ru şeklinde cevap verenlerin oranlar ı  Tablo l'de 
verilmiş tir. En yüksek olanlar "onun yerini hiç kim-
se dolduramaz (anne % 87.4, baba % 78.6), onunla 
ilgili e ş yalar ve kiş iler hala onu hatırlatıyor (anne % 
58.2, baba % 52.4) ve onu dü şündüğümde hala üzü-
lüyorum" (anne % 50.6, baba % 44.1) maddelerinde 
bulundu. En dü şük oranlar ise "ölümünü kabullene-
miyorum (anne O, baba % 2.4) ve ölümünü haks ızlık 
olarak değerlendiriyorum" (anne % 3.8, baba % 1.2) 
maddelerinde bulundu. 

Anne ölümü ve baba ölümü ile ilgili rezidüel yas pu-
anları  aras ında farkl ı lık yoktu (t=1.70, p=0.092). Ay-
rıca, iki ebeveynini de kaybetmi ş  olanların ilk ebe-
veyn kayb ı na bağ lı  rezidüel yas puanlan ile daha 
sonra kaybettikleri ebeveyn kayb ına bağ lı  rezidüel 
yas puanları  aras ında farklı lık yoktu (t=1.26, p=0.21). 

Korelasyon de ğerlendirmeleri 

Rezidüel yas puanlann ın azalmas ı  ile ebeveynin ölü-
münden sonra geçen sürenin artmas ı  (anne rs=-0.41, 
p=0.000, baba rs=0.45, p=0.000), ebeveynle olumlu 
ilişkiyi gösteren puanlar ı n artmas ı  (anne rs=-0.29, 
p=0.008, baba rs=-0.23, p=0.037) ve karde ş  sa-
yı sını n fazla olmas ı  (anne rs=-0.32, p=0.004, baba 
rs=-0.25, p=0.020) aras ında ilişki bulundu. 

Baba kayb ından sonra bağı mlı  ilişkiyi destekleyen 
otonomi puanlarının artması  ile rezidüel belirti pu-
anlann ın artmas ı  aras ında ilişki bulunurken 
(rs=0.26, p=0.018), anne kayb ından sonra (rs=0.19, 
p=0.096) böyle bir ili şki yoktu. Evebeyn ölümünün 
beklenen olmas ı  1, ebeveyn ölümünün beklenmeyen 
olmas ı  2 olarak kodlandığı nda; beklenmeyen ölüm 
ile rezidüel belirti puanlar ının artışı  aras ında (anne 
rs=0.34, p=0.002, baba rs=0.27, p=0.012) ili şki bu-
lundu. 

Tablo 1. Rezidüel yas belirtileri ile ilgili maddelere ço ğun-
lukla doğ ru veya tamamen doğ ru şeklinde cevap verenlerin 
oranları  

Anne 
(s=79) % 

Baba 
(s=84) % 

Onu düş ündüğ ümde hala 
ağ l ı yorum 

8.9 10.7 

Onu dü ş ündüğ ümde hala 
üzülüyorum 

50.6 44.1 

Ölümünü kabullenemiyorum 2.4 
Bazen onu çok özlüyorum 41.7 33.3 
Onunla ilgili an ı ları  hat ırlamak 
ac ı  veriyor 

29.1 22.6 

Zihnim onunla ilgili dü ş üncelerle 
meşgul 

12.7 7.1 

Onun yerini hiç kimse 
dolduramaz 

87.4 78.6 

Onunla ilgili düş ünmekten 
kaçı namı yorum 

17.8 16.7 

Ölümünü haks ızl ı k olarak 
değ erlendiriyorum 

3.8 1.2 

Onunla ilgili e şyalar ve ki ş iler hala 
onu hat ı rlat ı yor 

58.2 52.4 

Ayrıca beklenen ve beklenmeyen ölümlere ait re-
zidüel belirti puanları  aras ında anlamlı  farklı lık 
vard ı  (anne t=3.12, p=0.003, baba t=2.55, p=0.014). 
Anne kaybında dindarl ık ve dinin başa ç ıkma yön-
temi olarak kullan ılmas ı  ile rezidüel belirtiler ara-
sında negatif yönde bir ili şki (rs=-0.25, p=0.029) bu-
lunurken, baba kayb ında böyle bir ili şki bulunamadı  
(rs=-0.18, p=0.108). 

Bu iki grubun rezidüel belirti puanlar ı  aras ında anne 
kaybında anlaml ı  farkl ı lık bulunurken (t=2.24, p=0. 
028), baba kayb ında farklı lık yoktu (t=1.53, p=0. 
130). Ayrıca, rezidüel belirtiler ile kat ılanların yaşı  
ve ebeveynin ölüm yaşı  aras ında ilişki bulunamadı  
(Tablo 2). Istatistik i ş lemleri SPSS for Windows 
versiyon 5.0.1 program ı  ile yap ıldı . Karşı laş tırma-
larda t testi ve korelasyon de ğ erlendirmelerinde Spe-
arman testi uyguland ı . 

Tablo 2. Rezidüel yas puanlar ı n ı n araş tır ı lan faktörlerle 
korelasyon katsay ı ları  

Anne 
(s=79) 

Baba 
(s=84) 

Yaş  0.01 0.02 
Ebeveyn yaşı  -0.05 0.04 
Ölüm süresi -0.41*** -0.45*** 
Ebeveynle olumlu ili şki -0.29** -0.23* 
Otonomi 0.19 0.26* 
Ölümün beklenmeyen olmas ı  0.34** 0.27* 
Kardeş  say ı s ı  -0.32** -0.25* 
Baş aç ı kma yöntemi olarak dinin kullan ı lmas ı  -0.25* -0.18 

* p<0.05, ** p<0.01,*** p<0.00I 

29 

pe
cy

a



Orta Yaş  Erkeklerde Ebeveyn Ölümü Sonras ı  Rezidüel Yası 	 Özkan 

Etkileyen Faktörler 

TARTIŞMA 

Çalış mada, beklenen ölümlerde kaybedilen ebeveyn-
le olumlu ilişki olduğunda, fazla karde ş e sahip olun-
duğunda ve ebeveynin ölümünden sonra geçen süre-
nin arttığı nda hem anne ölümünde hem de baba ölü-
müne bağ l ı  rezidüel yas ın ş iddetinde azalma bulun-
du. Ayrıca, baba kayb ından sonra evlad ın otonomi-
sinin artmas ı  ile rezidüel yas ı n ş iddetinin azalmas ı  
aras ı nda ili şki bulunurken, anne kayb ından sonra da 
baş a ç ıkma yöntemi olarak dinin kullan ı lması  ile re-
zidüel yas ş iddetinin azalmas ı  aras ı nda ilişki vard ı . 

Ölümün beklenen veya beklenmeyen olmas ı  

Beklenmeyen ölümlerde rezidüel yas ş iddetinde ar-
t ışı n bulunmas ı  bu konuda yap ı lan birçok çal ış ma ile 
uyumluydu (3 '69' 14). Ayn ı  şekilde bu çal ış malar, 
beklenmeyen ölümlerde rezidüel yas ş iddetinde art-
man ı n yan ıs ıra, akut yas tepkileri daha ş iddetli oldu-
ğunu ve patolojik yas s ıldığı nın arttığı nı  da destek-
lemektedir. Beklenen ölümlerde ise ki ş ilerin kont-
rolü korunmakta, kayb ı n etkisi daha az olmakta ve 
kay ıpla daha kolay ba şedilmektedir (15) . 

Ebeveynle ili şkinin niteliğ i ve evlad ın otonomi 

düzeyi 

Ebeveynle ili şkinin iki yetişkin ilişkisi niteliğ inde 
olmas ı , ebeveynden duygusal alanda ve di ğer alan-
larda destek alma gereksinimi hissedilmemesi ve bu 
şekilde ebeveynle olumlu ili şki geliş tirebilmesi ev-
lad ın yetişkinliğ inin ve otonomisinin göstergesi ola-
rak kabul edilmektedir (16) . 

Ebeveynle olumlu ili şkinin varlığı nda ve bağı mlı lı -
ğı n olmadığı  durumda örselenebilirliğ in azaldığı  ve 
ebeveyn ölümü ile başetmenin kolayla ş tığı  bildiril-
mektedir (3,17) . 

Çalış mada, baba kayb ı nda otonominin artmas ı  ile re-
zidüel yas ı n ş iddetinin azalmas ı  aras ında ilişki bulu-
nurken, anne kayb ı nda bulunmam ış  olmas ı  çalış ma-
ya kat ı lanlar ın genel olarak geleneksel aile yap ı sına 
sahip olmas ıyla aç ıklanabilir. Bu tip ailelerde baba 
otorite pozisyonundad ı r ve özellikle erkek evlatlar 
üzerinde etkileri anneye göre çok daha fazlad ır. 

Scharlach' ın yaptığı  çalış mada, anne ölümünde daha 
fazla olmak üzere her iki ebeveyn ölümünde de oto-
minin artmas ı  ile rezidüel yas ı n ş iddetinin azalmas ı  
aras ında ilişki bulunması , kültürel farkl ı lık dışı nda 

çalış ma grubunun daha çok kad ınlardan olu şmasıyla 

da aç ıklanabilir (3) . 

Karde ş  say ısı  

Kardeş  sayı sı  fazla olanlarda rezidüel yas ş iddetinde 

azalmanın bulunmuş  olmas ı  genel anlamda bir sos-
yal destekle aç ıklanabileceğ i gibi, ebeveyn ölümü-
nün kardeş leraras ı  daha yak ın ilişki ve karşı lıklı  des-

tek için bir fırsat sağ lamış  olmas ı  ve kardeş lerin ben-

zer duygular ı  paylaşması  ile de aç ıklanabilir. 

Genel olarak ülkemizde, çal ış maya katılanların da 

ifade ettiğ i gibi ebeveyn ölümünden sonra karde ş le-

rin tümü cenaze törenine kat ıhrlar. Böylece ebeveyn 
ölümü belki de s ıkça beraber olamayan karde ş leri bi-
raraya getirmekte, karde ş leraras ı  ilişki güçlenmekte 

ve dayanış ma artmaktad ır. 

Benzer şekilde Marshall ve Rosenthal'da ebeveyn 
ölümünden sonra aile içi ili şkilerin daha s ıkı  olduğ u-

nu bildirmi ş lerdir (18) . Çalış manın yap ı ldığı  bölgede 

karde ş  say ısı nın fazla olmas ı  genel olarak yas ile ba-

şetmede olumlu bir faktör olarak de ğerlendirilmekle 

birlikte, ileri yaş larda çocuk sahibi olman ın sık ol-

ması  nedeniyle kat ı lanların bazı larının da ifade ettiğ i 
gibi psikolojik ve mali deste ğe ihtiyac ı  olan küçük 

kardeş ler yeni sorumlulukları  ve sorunları  da be-
raberinde getirmektedir. 

Dini inançların etkisi 

Dini düşünce stres veren ya şam olaylarıyla başet-

mek amacı  ile sıklıkla kullan ı lmaktad ı r (19) . Çocu-

ğunu kaybetmi ş  anne ve babalarda yas ı  etkileyen bir 

faktör olarak dini dü şünce araş tırı lmış  ve dini dü şün-
cenin ve dinsel törenlerin bili ş sel süreci h ızlandır-
dığı , kiş iye sosyal destek sa ğ ladığı , kiş inin kaybı  an-

lamlandırmas ına ve kaybın kabulüne yard ımcı  oldu-

ğu, sonuç olarak da kay ıpla ilgili uyumu kolaylaş -

tırdığı  bildirilmiş tir (8 ' 19) . 

Çalış manın yapıldığı  bölgede üç gün boyunca zi- 
yaret edilen yasl ı  kiş ilere dini telkinlerin yap ı ldığı , 

kaybedilen kiş i hakkında konuşulduğ u, yaslı  kiş ile- 
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Orta Yaş  Erkeklerde Ebeveyn Ölümü Sonras ı  Rezidüel Yas, 	 Özkan Etkileyen Faktörler 

rin ve çocuklar ının gereksinimlerinin karşı landığı  ve 
daha sonraki günlerde de yak ınları  ve akrabalar ı  ta-
rafından ziyaretlere devam edildiğ i ifade edilmekte-
dir. Ayrıca, ölümden sonra da belirli aral ıklarla dini 
etkinlikler yap ı lmakta ve bir anlamda dini ve sosyal 
destekler devam etmektedir. 

Kayb ın süresi 

Kayba uyum aşamas ından önce duygusal ş ok, kayba 
inanamama, inkar, çaresizlik, k ızg ınlık, suçluluk, 
toplumsal geriçekilme gibi akut yas tepkileri sön-
mekte ve kay ıptan sonra ilk iki yı l içerisinde kayb ın 
kabul edilmesiyle birlikte kaybedilen ki ş i ile ilgili 
düşünce meşguliyeti, ağ lama ve uyku bozukluklar ı  
da giderek azalmaktad ır (20,20  

Yap ı lan bu çal ış mada da benzer şekilde ebeveyn 
ölümünden sonra geçen süre artt ıkça rezidüel yasin 
ş iddeti azalmaktayd ı . Bununla beraber, yasla ilgili 
belirtileri ve yasin çözülme sürecini, tart ışı lan fak-
törlerin yan ı sıra ki ş isel farkl ı lıkların da etkilediğ i 
bildirilmektedir (20). 

Ebeveynin ölüm ya şı  ve kat ı lanların ya şı  

Scharlach' ı n yaptığı  çalış ma ile uyumlu olarak ebe-
veynin ölüm yaşı nın ve katı lanların yaşı nın rezidüel 
yasin ş iddetini etkilemediğ i bulundu (3) . Bu sonuç-
lar, kat ı lanların orta yaş ta olmalar ı  nedeniyle ya ş -
ların ı n belirli s ı nırlar içinde olmas ı  ve buna bağ lı  
olarak da ebeveynlerinin ölümlerinin ço ğunlukla 
doğal karşı lanan yaş larda olmas ıyla aç ıklanabilir. 

Sonuç olarak bu çal ış mada ve eğ itim düzeyi daha 
yüksek olan kad ı n ve erkeklerle yap ılmış  olan diğer 
çalış malarda ölümün beklenen olup olmadığı , ebe-
veynle ili şkinin niteliğ i ve evlad ın otonomi düzeyi 
ebeveyn ölümü sonras ı  rezidüel yas ı  etkileyen fak-
törler olarak bulunmu ş  olması , bu faktörlerin genel 
olarak her iki cinsiyet, farkl ı  kültür ve eğ itim düzeyi 
için de geçerli olabilece ğ ini dü ş ündürmektedir. 

Ayn ı  şekilde, hemen hemen tüm dinlerde ölümün 
sonsuz bir ya ş am ı n baş lang ıc ı  olduğu temel inanc ı -
n ın bulunmas ı , ölümün algı lanmas ını  ve anlamlan-
dırı lmas ı  etkilemekte ve yas ile ba şetmeyi kolaylaş -
t ırdığı  desteklenmektedir. Yasl ı  kiş ilerin sağ ladıkları  
sosyal desteklerin niteli ğ inin ve niceliğ inin yaşadık- 

ları  toplumun sosyokültürel özelliklere göre farkl ı lık 
göstermesi ise doğ aldır. Bireyciliğ in egemen oldu ğu 
batı  kültüründe, ülkemizde olduğu gibi geleneksel 
değerlerin baskın olduğu toplumlara göre yasl ı  kiş i-
lere sağ lanan sosyal desteklerin daha az olmas ı  bek-
lenir. 

Kültürel olarak ebeveynle ilgili aç ıkça ifade edilme-
si hoş  karşı lanmayan hislerin bask ılanmas ı , kayb ın 
önemli gösterilme e ğ ilimi , rezidüel belirtilerin abar-
tı lmas ı  veya bazı  belirtilerin ifade etmekten kaç ı nı l-
ması  çalış mayı  sınırlandırmaktad ır. 

Çalış ma grubunun ebeveyn kayb ın ı  yaş amış  tüm ye-
tişkin erkekleri temsil edemeyece ğ i de aç ıktır. Ay-
rıca, cinsiyet, ebeveynin ve evlad ın kiş ilik özellikle-
ri, ebeveyne mali ba ğı mlılığı n olup olmamas ı  da bu 
tür çal ış maları n sonuçları nı  etkileyecektir. 

Ülkemizde ara ş tırı lmamış  bir konuda yapı lan bu ça-
lış manın ileride yap ılacak çal ış malara katk ıda bulu-
nacağı nı  ümit ediyorum. 
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