
Bir yakınınız öldüyse (1)

Ölen bir kişiyle vedalaşmak zorunda kalmak hiç de kolay bir adım değildir. Ama aynı zamanda insanların
çoğu için, bu kayıpla yüzleşmek açısından büyük önem taşır. Bu yetişkinler için olduğu gibi, çocuklar ve
gençler açısından da geçerlidir. Çocuğunuzu sevgiyle ve yaşına uygun bir şekilde konuya dahil edin ve
kendisine, ölen kişinin kalbi çarpmadığı için artık vücudunda “oturmadığını” anlatın. Bu konuda hangi
ifadeleri kullanabileceğinize dair daha fazla örneği ve tavsiyeyi, “O an geldiğinde kullanılacak sözcükler –
Çocuklarla hastalık üzerine konuşmak” ve “O an geldiğinde kullanılacak sözcükler – Çocuklarla ölmek ve ölüm
üzerine konuşmak” başlıklı bilgilendirme broşürlerinde bulabilirsiniz. 

Ölümden sonra vedalaşma

Wenn Sie zu diesem Thema Fragen haben oder sich Unterstützung wünschen,
holen Sie sich fachlichen Rat. Ihre örtliche Beratungsstelle oder unser
Beratungsteam überlegen mit Ihnen gemeinsam, welche Erklärungsschritte
gerade anstehen und wie Sie diese gehen können. 

Telefon unter 089 / 997 40 90 20
E-Mail an beratung@aetas-kinderstiftung.de
Chat-Beratung über unsere Homepage 
www.aetas-kinderstiftung.de

Sie erreichen uns 
Montag bis Freitag 
zwischen 10.00 und 14.00 Uhr

Çocuğunuzla, ölen kişiyle hangi biçimde vedalaşabileceği konusunda konuşun. Eğer çocuğunuz vedalaşmak
istemiyorsa, bu isteğini ciddiye alın ve bu isteğinin nedenlerini anlamaya çalışın. Belki çocuğunuz, bu
isteğinizin önünde engel teşkil eden bazı korkular yaşamaktadır. Bu durumda bu korkular çoğunlukla iyi bir
planlama ve adım adım ilerleme sayesinde aşılabilir ve böylece vedalaşması için imkân yaratılabilir.

Hepimiz çocuklarımızı acı veren duygulara ve kayıplara karşı korumak isteriz. Ama ölüm konusu gündeme
geldiğinde bunu yapmamız maalesef mümkün değil. Acı ve üzüntü, şüphesiz bu dönemin, aynı zamanda bap
kurduğumuz kişiyle vedalaşmanın doğal bir parçasıdır. Bu yüzden amacınız çocuğunuzu acıdan korumak
olmamalı. Tam tersine elinden tutup güven duygusu vererek, bu zor duyguları yaşarken onun yanında olun.

Çocuğunuza, ölen kişiyle kimin ilgilendiğini ve ona iyi davranıldığını anlatın. Çocuklar için,
başkalarının o kişiye iyi baktıklarını bilmek çok önemlidir. Mümkünse vefat sonrasında geriye kalan
çocuklara ve gençlere yönelik hizmetlerde tecrübesi olan bir cenaze defin şirketi seçmeye çalışın.
Çocuğunuzun bu dönemdeki gelişmelere nasıl dahil olabileceğini ve hangi konularda katkıda
bulunabileceğini kendisiyle konuşun. 

Eğer çocuğunuz bizzat vedalaşmak istemediğinden eminse veya vedalaşmak mümkün değilse,
uzaktan vedalaşmaya olanak sağlayan birçok farklı yöntem vardır. Bu konuda danışma
hizmetlerinden ve mevcut tavsiyelerden yararlanın. Ayrıca “Bir yakınınız ağır hastalığa yakalandıysa
(3): Çocuğunuzun ziyaret gerçekleştirmeden bağlantıyı nasıl kurabileceğine dair” başlıklı
bilgilendirme broşürünü de okuyabilirsiniz.


