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Sevgili okuyucular,

Bu rehberle öncelikle kanserli ebevey-
nlere, ama onların yanısıra danışman, 
yuva öğretmenleri ve diğer bütün ilgi-
lilere seslenmek istiyoruz.

Kanser teşhisi hemen hemen her du-
rumda hasta kişilerde büyük bir sar-
sıntıya yol açar ve bir anda normal 
hayatlarını sekteye uğratır. Bu teşhis 
ama sadece hasta kişiyi değil bütün 
çevresini ilgilendirir: Eşini, arkadaşlarını 
ve özellikle de çocuklarını.

Çocukları kanser hakkında bilgilen-
dirmek hatta onlara ebeveynlerinden 
birinin öleceğinin haberini vermek Al-
manya’da 15 yıl öncesine kadar tabu 
olarak görülen konular arasındaydı. 
Ancak 2000 yılında Berlin’de yapılan 
Alman Kanser Kongresinde bu teşhi-
sin çocuklar için manası ve çocuklarda 
yol açabileceği kötü hisler hakkında ilk 
defa kamuoyunda konuşuldu.

Ebeveynler için çocuklarına anne veya 
babasının kanser olduğunu hatta 
belki kanserden öleceğini söylemek 
genelde çok zordur. Ebeveynler ço-
cuklarını korumak ister, zor durumda 
bırakmak değil. Bu gayet anlaşılabilir 
bir durum ve zaten doğru olanı da bu. 
Ama uzun yılların tecrübesi ve yapılan 
araştırmalar gösteriyor ki, hastalığın 
çocuklardan gizli tutulması ya da du-
rumun daha iyiymiş gibi gösterilmesi 
çocuklar için kanser teşhisinden daha 
kötü bir etki yaratıyor.

Çocukların çok hassas alıcıları vardır ve 
ebeveynleri gergin, korkulu, üzgün ya 
da sadece normalden farklı olduğun-
da bunu oldukça çabuk fark ederler. 
Kendi kendilerine bu durum hakkında 
düşünürler, genellikle kendilerini suç-
lu hissederler ve bu durum onları zor 
durumda bırakır. Daha sonra çocukla-
ra yalan söylendiği ortaya çıktığında 
çocuklar kendilerini çok kötü hisseder-
ler, kendilerine ve ebeveynlerine olan 
güvenleri sarsılır ve bunun psikolojik 
gelişimleri açısından olumsuz etkileri 
olur. Aksi durumda ebeveynleri onlara 
dikkat ettiğinde, onlara güvendiğinde 
ve onları duruma dahil ettiğinde, ço-
cuklar güçlü taraflarını önemli ölçüde 
geliştirme imkanı bulurlar.

Bu rehber sizi çocuğunuzla yaşına uy-
gun, açık ve dürüstçe konuşabilmek için 
cesaretlendirmek istiyor.

Rehberin içinde değişik yaş gurupların-
dan çocukların ebeveynlerinin kanser 
teşhisini nasıl tecrübe ettiklerine dair 
pratik örnekler bulabilirsiniz. Ayrıca 
rehber size çocuğunuzla hastalık ve 
terapisi hakkında nasıl konuşabilece-
ğinize dair öneriler yapmaktadır. ‚Öl-
mek ve ölüm‘ konuları da bundan ayrı 
tutulmadı. Yaklaşan ölüm hakkında ço-
cuğunuzla nasıl konuşabileceğinize dair 
bir örneği de rehberde bulabilirsiniz.

Rehber çok etraflı bir şekilde hazırlan-
mış olsa da herşeyi kapsama ya da or-

1.  Önsöz

Çalışmalarımızı bağışlarınızla desteklediğiniz takdirde bize 
ve de öncelikle pek çok hastaya ve onların çocuklarına 
yardım etmiş olursunuz:

Frankfurter Stiftung für Krebsforschung zur  
Förderung des Universitären Centrums für  
Tumorerkrankungen Frankfurt (UCT)
(Frankfurt Üniversite Tümör Hastalıkları Merkezini  
destekleme ve Kanser araştırma vakfı)

Abteilung Psychoonkologie am Universitätsklinikum  
Frankfurt am Main 
(Frankfurt Üniversitesi Psikoonkoloji bölümü)

Theodor-Stern-Kai 7
60590 Frankfurt am Main
Banka: Frankfurter Sparkasse
Banka numarası: 500 502 01
Hesap numarası: 200478354
Projekt 10.1: Psychosoziale Unterstützung  
für Kinder krebskranker Eltern
Kanser hastası olan ebeveynlerin  
çocuklarına psikososyal destek

Dr. rer. med. Bianca Senf

Psikolog, Psikoterapist:
Alman Kanser Derneğí nin (Deutschen 
Krebsgesellschaft e.V.)  uzun yıllardır 
hizmetinde çalismaktadır
Frankfurt/Main Üniversitesi Tümör Mer-
kezinde 2011 yılından bu yana onkolo-
ji-psikanaliz bölüm başkanıdır
„Kanser hastası olan ebeveynlerin çocuklarına destek“ (Hilfe für Kinder krebskranker 
Eltern e.V.) derneğinin terapisti ve kurucu üyesidir
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taya çıkabilecek bütün problemlere de-
ğinme gibi bir iddiası yoktur. Hastalığa 
ya da özel ailevi durumlara bağlı olarak 
ortaya çıkabilecek bir dizi soru ya da 
sorun olabilir. Yardım almaktan çekin-
meyin. Böylelikle konunun eğitimini 
almış psikologlar size özel sorularınızı 
açığa kavuşturmakta yardım edebilir 
ve sizinle birlikte sorunlarınıza çözüm 
bulabilirler. 

Bu rehberdeki vakaların hikayeleri da-
nışmanlık çalışmalarımızdan alınmadır; 
Herr Engler, Saymon Engler ve Sarah 
Fey dışındaki kişilerin isimleri değişti-
rilmiştir.

Frankfurt Goethe Üniversitesi, Tümör 
hastalıkları üniversite merkezindeki 
‚Psikoonkoloji‘ bölümümüz hastane-
mizde tedavi gören bütün hasta ve ya-
kınlarına şu yardımları sağlamaktadır:

•  Ebeveynlere ve yakınlarına çocuk-
larla ilgili sorunlarında danışmanlık 
ve destek

•  Sorularını açıklığa kavuşturmak 
üzere çocuklarla görüşmeler

•  ‚Ebeveynler kanser olduğunda bu 
çocukları da etkiliyor‘ ya da ‚Çocu-
ğuma nasıl söylemeliyim?‘ konula-
rında konuşma ve eğitimler.

Dr. Bianca Senf

UCT Psikoonkoloji bölümü yöneticisi

Tümör hastalıkları üniversite merkezi 
yönetim kurulu ve ben bu broşürü mad-
di olarak destekledikleri için IKEA Frank-
furt’a içten teşekkürlerimizi sunarız.

Rehberin son sayfasında ‚Sprecht mit 
uns (‚Konuş bizimle‘)‘ isimli projemizin 
banka hesap numarasının üzerinde bu-
lunduğu bir havale kağıdı bulunmakta-
dır. Bu hesaba yapacağınız bağış pratik 
çalışmalarımıza destekleyecektir.
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Sevgili Türkiyeli veliler,

anne babanın kanser hastalığına yaka-
lanması genç bir ailenin başına gelebi-
lecek en zor durumlardan biri. Çocukla 
anne baba ilişkisinin çok yakın olduğu 
bizim kültürümüzde çocukların bizim 
duygularımızdan etkilenmemesi im-
kansız.

Bianca Senf ìn kitabı alman aileler ve 
psikoterapistler tarafından büyük be-
ğeni ile karşılandı ve çok okundu. Şimdi 
türkçe çevirisini elinizde tutuyorsunuz. 
Sizi ve çocuğunuzu kanser karşısında 
güçlü kılacak bir çok tutum bu kitapta 
betimleniyor. Bizim kültürümüze ya-
bancı gelecek bir tutum şu, kitabın her 
satırında çocuğunuza annenin ya da 
babanın hastalığı hakkında bilgi verme-
niz tavsiye ediliyor. Bu açıklayıcı, eğitici 
yaklaşım Alman kültüründe tartışmasız 
kabul görüyor. Bizim ilk sorduğumuz 
sorulardan biri şu olabilir: Çocukla kan-
ser konusu konuşulur mu?

Çocuklar bilgilenince belki üzüntüleri, 
korkuları artacak ama tasalarını sizinle 
paylaşmak imkanları da olacak. Kitabın 
en önemli tezlerinden biri şu; çocuğu-
nuz sizdeki duygusal değişimin nasılsa 
farkına varır ve eğer onunla açık açık 
konuşmazsanız dertlerini sizinle pay-
laşamaz. Çocuğunuzla açık açık konu-
şursanız ona kanserin üstesinden ge-
lebileceğiniz bir sorun olduğu inancını 
verirsiniz.

Peki bu doğru mu? Kanser üstesinden 
gelebileceğimiz bir hastalık mı? Bu so-
ruya bugün on yıl öncesine oranla kesin 
olumlu bir yanıt verebiliyoruz. Özellikle 

meme, prostat kanseri gibi kanser tür
leri yakalanan hastanın hayat kalitesi-
ne geçici kısıtlamalar getirmesine rağ-
men öldürücü olmaktan çoktan çıkmış-
tır. Bunu hekimleriniz size anlatmıştır, 
bilginizi artırmak için internetten ya 
da Alman Kanser Yardımı (Deutsche 
Krebshilfe) örgütünün yayınlarından 
yararlanabilirsiniz. Kendiniz bilgilenip 
güveninizi artırırsanız, çocuklarınızla 
konuşurken de onlara güven verebi-
lirsiniz.

Bianca Senf ìn kitabı günlük hayatta 
çocukların yuvada, okulda ve aile içinde 
karşılaşabileceği durumlara verdiği ör-
neklerle size somut davranış örnekleri 
sunuyor. 

Kimsenin hayatı düz bir çizgi gibi akıp 
gitmez. Hayat hepimizi zorlu olaylar 
karşısında bırakıyor. Bilimsel psikoloji-
nin en önemli sonuçlarından biri başı-
mıza gelen olaylar kadar onlara nasıl 
yaklaştığımızın da duygu dünyamız 
için önemli olduğudur. Size hastalığı-
nız karşısında dingin, bilgili, donanımlı, 
sakin bir duruş diliyorum. Bianca Sen-
f ìn kitabının kanserle başa çıkmada 
size ve çocuklarınıza başarılı olmasını 
diliyorum. Zevkli okumalar!

Prof. Dr. Yeşim Erim

Erlangen-Nürnberg Friedrich-Alexander  
Üniversitesi 

Psikoterapi ve Psikosomatik Bölümü Başkanı



Kanser tanısı öncelikle hasta olan kişi-
nin hayatını sarsıntıya uğratır. Kanser 
hastası olanlar bu durumu ‘taş taş üs-
tünde kalmıyor, tüm hayatınız alt üst 
oluyor’ diye tasvir ediyor. Böyle bir du-
rumda genç anne ve babaları öncelikle 
meşgul eden düşünce ise çocuklarının 
büyüdüğünü görüp göremeyecekleri 
ya da onlara hayatlarının geri kalanın-
da eşlik edip edemeyecekleri sorusu 
oluyor. Birden bire hayatta her şeyi 
sorgulatacak sorular ortaya çıkabi-
liyor: İyileşebilecek miyim? Daha ne 
kadar yaşayacağım? Çok ağrım olacak 
mı? Neden kanser oldum? Nerde yan-
lış yaptım? Hayatımın geri kalanı nasıl 
olacak? Mesleğime devam edebilecek 
miyim? Bu hastalıkla başa çıkabilecek 
miyim? Aileme, komşulara, arkadaşla-
rıma ne diyeceğim?

Kansere yakalanan kişilerin dünyaları 
sarsılır; ama sadece onların değil eş-
lerinin ve çocuklarının da. Hiç bir şey 
eskisi gibi değildir artık. Ebeveynler-
den hangisinin hasta olduğuna göre 
aile kendisini yeniden organize etmek 
zorunda kalır. Ailenin geçimini sağla-
yan kişi hastalandığında öncelikle 
parasal sıkıntılar ortaya çıkabilir. Ai-
lede çocuklarla öncelikle ilgilenen kişi 
hastalanmışsa günlük hayatın tekrar 
düzenlenmesi gerekir. Kanser tanısının 
yanı sıra bütün aileyi başka zorluklar 
ve günlük hayatta üstlenilmesi gere-
ken yeni sorumluluklar beklemekte-
dir. Somut olarak genelde şunlar sorun 
olarak ortaya çıkabilir: Hastalanan kişi-

nin tedavi için hastaneye götürülmesi 
gerekmektedir. Bunu kim üzerine ala-
bilir? Çocukları yuvadan ya da okuldan 
kim alacak? Çocukları spor ya da müzik 
kursuna kim götürecek? Ev ödevlerin-
de onlara kim yardım edecek? Buna ek 
olarak hastalanan kişi kısa ya da uzun 
bir süre için çalışamayacak olabilir, bel-
ki de bir daha hiç çalışması mümkün 
olmayabilir. 

Kanser tanısı çoğu zaman bir şoktur. 
Çaresizlik, yas, öfke veya saldırganlık 
öncelikle başa çıkılması gereken nor-
mal tepkilerdir. Ebeveynlerin bütün 
bu hisler, endişeler ve sorumluluklar 
arasında çocuklara ayıracak fazla 
zamanları kalmaz. Çoğu ebeveyn bu 
durumla karşı karşıyadır; özellikle çev-
relerinden fazla yardım alamıyorlarsa. 
Çocuklar anne ve babalarının bu yükü-
nü pek çok yönden hissederler. Onların 
günlük hayatı da eskisi gibi değildir 
artık. O ana kadar düzenli ve güvenli 
olan çocuğun dünyası birden bire gü-
vensiz bir yer haline gelmiştir. Böyle 
bir durum hemen her zaman büyük 
korkuya yol açar ve korku bazen hiç 

anlaşılmaz ya da rahatsız edici şekil-
de ortaya çıkar. Eğer yetişkinler bunun 
farkına varamazlarsa çocuğun bu du-
rumuna onun korku ve güvensizliğini 
arttıracak şekilde tepki gösterebilirler. 
Çocuğun çaresiz durumu bu şekilde 
farkına varılmaz ve uzun vadede cid-
di psikolojik sorunlara yol açabilir. Yani 

çocuğunuz tam da böyle bir durumda 
her zamankinden daha fazla sevgi ve 
ilgiye, özellikle de güven hissine muh-
taçtır. Sık sık birlikte geçireceğiniz za-
man dilimleri kendinize ve çocuğunuza 
böyle bir dönemde verebileceğiniz en 
değerli hediyenizdir.

Bilimsel araştırmaların ortaya koydu-
ğu sonuçlara göre anne veya babadan 
bir tanesinde kanser tanısının koyul-
ması çocuklarının gelişimini önemli 
ölçüde etkilemektedir. Kanser hastası 
olan ebeveynlerin çocukları psikolojik 
ve psikiyatrik rahatsızlıkları geliştir-
mek konusunda önemli bir risk grubu 
oluşturmaktadırlar. Yapılan araştırma-
lar (Rutter 1966) bunu açıkça ortaya 
koymaktadır. 

Çocukların üzerindeki psikolojik yük 
özellikle aile içinde olup bitenlerden 
haberdar edilmediklerinde ya da ken-
dilerine doğru bilgi verilmediğinde art-
maktadır. Çocuklar bu konularda çok 
hassastırlar ve büyüklerin düşündü-
ğünden çok daha fazla şeyin farkına va-
rırlar. Araştırmaların gösterdiğine göre 
‘sağlıklı’ ebeveynler bile çocuklarının ruh 
durumunu yanlış, yani olduğundan çok 
daha iyi olarak değerlendirmektedirler. 

Ama bu bilgilerle niyetimiz sizin üzeri-
nizdeki baskıyı daha da arttırmak değil, 
aksine size çocuklarınıza yönelik olarak 
bu konuyla başa çıkma konusunda orta-
ya çıkabilecek soru ve güvensizliklerde 
yardımcı olmaktır. Yeterli bilginiz olup, 
gerçekleştirmesi zor olsa da birkaç basit 
kuralı uygulayabildiğiniz takdirde pek 
çok sıkıntı ve yanlış gelişim engellenebi-
lir hale gelecektir. Özellikle vurgulamak 
istediğimiz çocukların bu zor durumda 
hatırı sayılır şekilde gelişebilecekleri ve 
yeni güçler ortaya koyabilecekleridir.
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2. Kanser tanısı bütün  
                aileyi ilgilendirir

3.  Çocuklarla hastalık hakkında  
         neden konuşmalı?



‘Neden kanser oldun?’, ‘Bu geçen sene 
başına gelen kazadan mı oldu?’, ‘Saçla-
rın dökülecek mi?’, ‘Yeniden iyileşecek 
misin?’, ‘Tekrar hastaneye gitmen gere-
kecek mi?’, ‘Baba da mı hastalanacak?’, 
‘Yaranı görebilir miyim? Acıyor mu?’, 
‘Başkalarına anlatabilir miyim?’, ‘Şimdi 
ben de mi hastalanıp öleceğim?’, ‘Kan-
ser ben yaramaz olduğum için mi gel-
di?’, ‘Şimdi ölecek misin?’, ‘Doğum günü 
partim ne olacak?’, ‘Yine de okul gezisine 
gidebilir miyim?’

Bütün bunlar anne veya babası kansere 
yakalanan çocukların soru ve düşüncele-
ri olabilir. Çocuklar endişe ve korkularını 
her zaman bu kadar açık ortaya koymaz-
lar. Bazı ebeveynler örneğin çocuklarının 
hastalık hakkında hiç bir şey sormadık-
larından bahsediyorlar. Özellikle küçük 
yaştaki çocuklar kolayca duymazdan 
gelinebilecek yorumlar yapmaktadırlar. 
Dikkat edildiğinde ama çocuğun hastalık 
hakkında düşündüğü fark edilebilmek-
tedir. Dört yaşındaki Seda gibi örneğin: 
Arabada söz arasında ve sanki konuyla 
hiç bağlantısı yokmuşçasına arkadaşının 
anneannesinin de kanserden öldüğün-
den bahsediyor. Çocuğun bu sözü onun 
da annesinin hastalığıyla ilgilendiğini ve 
onu kaybetmekten korktuğunu gösterir. 
Böyle bir durumda mutlaka açıklayıcı bir 
soru sorulmalıdır; örneğin: ‘Seda biliyor-
sun annenin göğüs kanseri var. Bazen 
hastalığın daha ağırlaşacağından en-
dişeleniyor musun?’ Çocuğun cevabına 
göre bu soru annenin öleceğine dair 
korkuya doğru genişletilebilir.

Çocuklar bilgileri veya hisleri anlayama-
dıkları zaman ne olmuş olabileceğiyle 
ilgili fikir yürütmeye başlarlar. Bunun 
önüne geçilmesi önemlidir. Çünkü ço-
cukların hayalleri yetişkinlerin tahayyül 
edemeyeceği bir ölçüde gerçekten uzak 
olabilirler.

Buna dair bir örnek: Beş yaşındaki Esra 
lösemi hastası olan babasını hastanede 
tekrar ziyaret etmekten paniğe vara-
cak derecede korkmaktaydı. Annesi bir 
sonraki ziyarete onu da götürmek iste-
diğinde Esra kendisini banyoya kilitlemiş 
ve uzun çabalardan sonra çıkmaya ikna 
olmuştu. Psikolojik danışmanlık görüş-
mesinde bunun sebebi ortaya çıkmıştı: 
Babasını son defa hastanede ziyaret 
ettiğinde iltihap tehlikesi yüzünden 
maske, galoş ve yeşil bir önlük giymesi 
gerekmişti. Babası yatakta yatıyordu. 
Vücudunda pek çok serum hortumu 
vardı ve doktor gelip kendisine bir iğne 
yapmıştı. Esra babası gibi giydirildiğine 
göre bir daha ki ziyaretinde kendisine 
de bu şekilde bir iğne yapacağı fikrini 
geliştirmişti ve bundan paniğe varırca-
sına korkuyordu.

Terapi hakkındaki düşünceler genellik-
le korkunç fantaziler içermektedirler. 
Aşağıdaki hikaye bunu iyi bir şekilde 
ortaya koymaktadır: O zaman 13 ya-
şında olan Çağla babası yoğun bakı-
ma alındığı için çaresizlik içinde arar. 
Hayalinde detaylı bir şekilde babası-
nın hangi alet, hortum ve serumlara 
bağlı olduğunu canlandırmaktadır. 
Sadece bu korkunç sahneler gözünün 
önüne geldiği için uyku uyumasına da 
imkan yoktu. Doktorlar yoğun bakım 
aletlerinin görüntüsünün Çağla için iyi 
olmayacağını düşündüklerinden onu 
babasının yanına sokmak istemiyor-
lardı. Ama doktorlar Çağla’nın gerçekle 
hayallerinden daha iyi başa çıkabilece-
ği konusunda ikna edildiklerinde, ba-
basını görmesine izin verilmişti. Çağla 
bir sonraki görüşmede “Ben çok daha 
korkunç şeyler bekliyordum. Şimdi 
babamı rahatlıkla orda bırakabilirim. 
Orda iyi bakıldığını gördüm” dedi.

Çok basit gibi gözüken, geleceğe yö-
nelik soruların arkasında, örneğin ‘Okul 
gezisine gidebilecek miyim?’ gibi bir 
sorunun ardında, genellikle merha-
metsizlik değil, geleceğin ne kadar 
belirlenebilir olacağına dair bir merak 
yatmaktadır. Bazen de çocuklar gayet 
basit bir şekilde bir kez olsun hastalık-
la karşı karşıya olmamak ve kendilerini 
oyalamak isterler.

Çoğunlukla çocukların kendi suçluluk-
larına dair fantezileri olur. Hastalığı 
yanlış veya yaramaz davranışlarıyla 

meydana getirdiklerini düşünürler 
veya doğru davranışlarla hastalığa 
etki edebileceklerine inanırlar. Her şeyi 
doğru yapmaya çalışırlar: uslu olmak, 
ebeveyninin sözünü dinlemek, iyi not-
lar almaya çalışmak.

Bu durumda şunları göz önünde bu-
lundurun:

•  Böyle bir durumda her çocuk endişe 
duyar ve önemli ölçüde korku geliş-
tirebilir.

•  Çocuklarınızın endişe ve korkularını 
ciddiye alın.

•  Dikkat çeker bir davranış (=hasta-
lığınızdan önce olmayan ve sizi en-
dişelendiren bir davranış) gördüğü-
nüzde harekete geçin. Görünürde 
çocuk hiçbir tepki vermiyorsa, bu 
durumda da dikkatli olmak gerekir.

•  Sizi endişelendiren veya sizi kızdı-
ran davranışlar genelde çocuğun 
güvensizliğiyle oluşur. Çocuğunuz 
yeniden yere sağlam bastığını his-
settiğinde genelde bu davranışlar 
normale döner.

•  Sizi endişelendirebilecek davranış-
lar her zaman anne veya babanın 
hastalığından dolayı değil de çocu-
ğun içinde bulunduğu bir gelişim 
dönemine  bağlı olarak ortaya 
çıkmış olabilir. 

•  Çocuğunuz ve sizin aranızda 
sağlam bir köprü oluşturabildiğiniz 
takdirde çocuklar böyle zor du-
rumlarla kişiliklerini önemli ölçüde 
geliştirme şansına da sahiptirler.
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4.  Çocukların resimleri,  
        düşünceleri ve hayalleri

Beş yaşındaki bir kızın duyguları



Ahmet Vural Bey yazın kanser hastası 
ebeveynlerin çocukları için yardım der-
neğine başvurur. 9 yaşındaki oğlu Faruk 
hakkında giderek daha fazla endişelen-
mektedir. Annesinde metastazlar oluş-
tuğundan beri Faruk saldırgan olmuş, 
söz dinlememekte ve görünürde hiçbir 
sebep yokken başka çocuklara vurmak-
taydı. Vural çifti bu tepkilerin normal 
olup olmadığını ve bu davranışların 
geçip geçmeyeceğini kendi kendilerine 
sormaktaydılar. Ahmet Bey de eşi de 
ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Faruk’a 
bütün gerçeği söylemek doğru muydu? 
Hisleri bunun doğru olduğunu söylese 
de aile büyükleri ve bazı arkadaşları 
buna karşı çıkıyorlardı. Gerçeği öğren-
mekle çocuğun daha da büyük bir baskı 
altında kalacağından endişe ediyorlardı. 
İlk bakışta haklı bir endişe. Bir kez ger-
çeği söylemeye karar verildikten sonra 
bunun için hangi zamanın uygun olaca-
ğı sorusu ortaya çıkabilir. Kim ve nasıl 
çocukla konuşmalıydı? Annesi, babası 
veya ikisi birlikte? Ve oğullarına has-
talığın artık durdurulamayacağını nasıl 
söylemeliydi? Vural çiftini meşgul eden 
sorulardan biri de bir çocuğun böyle bir 
şok karşısında nasıl tepki vereceği ve 
bu tepkilerle nasıl başa çıkılabileceğiydi.

Bu örnek anne-babaların nasıl sorularla 
karşı karşıya kaldıklarını çok güzel gös-
termekte. Bu ve bunun gibi sorulara bu 
broşürle yanıt vermeye çalışmaktayız. 
Lütfen verdiğimiz bilgiler ve tavsiyeleri 
okurken çocuğunuzu en iyi tanıyanın 
kendiniz olduğunu unutmayın. Yara-

tıcılığınız kullanmaktan çekinmeyin 
ve hislerinize güvenin. Eğer emin ola-
mazsanız bu problemleri tanıyıp bilen 
kişilerin tavsiyesini alın.

şik bir yol bulmuştu: ‘5 yaşındaki kızım 
ameliyat sonrası hastanede ziyarete gel-
diğinde getirdiği çiçekleri vazoya koyduk-
tan hemen sonra onu kucağıma aldım ve 
ilk sorum görmek isteyip istemediğiydi. 
Meraklı bir şekilde başını salladı. Ben de 
ona yarayı, daha doğrusu sargıyı göster-
dim. Bu şekilde benim için buzlar erimişti 
ve kızıma karşı bu konuda o zamandan 
beri gayet rahat davranabiliyorum.’

İlerleyen zamanlarda da kızıyla bu konu-
da hiçbir sorunu olmadı. Tabii ki bütün 
zor konular bununla hallolmamıştı. Küçük 
kız başından itibaren hastalık konusun-
da açık davranıldığı izlenimini edinmişti. 
Bu böylesi bir durumda çok gerekli olan 
güveni sağlamaktadır.
 

Pek çok ebeveyn ve de aile büyükleri ço-
cukla hastalık hakkında konuşulduğunda 
ona gereksiz yere bir yük yükleyecek-
lerinden endişelenirler. Çocuğun belki 
de fazla bir şeyin farkında olmadığını 
düşünür, ona hastalıktan bahsetmekle 
durumu daha da kötüleştireceklerinden 
endişelenirler. Çoğu zamanda ebeveynler 
çocuklarının ortaya çıkacak olan hisleriyle 
nasıl başa çıkacakları konusunda kendile-
rinden emin değildirler. Kesin olan: Çocu-
ğunuz bir şekilde tepki verecektir. Belki 
üzülecek ya da ağlayacaktır. Görünürde 
ilgisizlik, kızgınlık ya da saldırganlık da 
vereceği tepkiler arasında olabilir. Düşü-
nülebilecek her türlü hissi tepki ortaya 
çıkabilir ve hastalığın haberinin çocuğu-
nuz üzerinde yarattığı korkunun sonu-
cudur. Sizin için önemli olan bu tepkilerin 

çeşitliliğinin farkında olmaktır. Bu şekilde 
kendinizi buna hazırlayabilirsiniz. Teselli-
ye ihtiyacı varsa çocuğunuzu teselli edin. 
Normalde nasıl teselli ediyorsanız yine o 
şekilde teselli edin. Örneğin kucaklayın, 
hisleri her ne ise onları ifade etmesi için 
fırsat verin. Eğer odadan koşup çıkarsa 
peşinden gidin ve ona ne kadar korkmuş 
olduğunu tahmin edebildiğinizi söyleyin. 
Örneğin onu şu şekilde sakinleştirebilirsi-
niz: ‘Evet, ben de çok korkmuştum ama 
sana söz veriyorum ki, tekrar iyileşebil-
mek için elimden gelen her şeyi yapaca-
ğım. Eğer istersen sana her şey hakkında 
tam olarak bilgi vereceğim.’ Kendi hisle-
rinizi de ifade etmek için kendinize fırsat 
tanıyın. Bazen ebeveynler çocukları hiçbir 
tepki vermediği için endişelenirler. Daha 
sonra ortaya çıkıyor ki kendileri kendi 
hislerini hiç açığa vurmuyor ve de çocuk-
larını korumak için güçlü olmaya çalışıyor-
lar. Çocuğunuza hislerinizi göstermeniz 
önemlidir; bu şekilde onun hislerinin de 
yerinde olduğu mesajını vermiş olursu-
nuz. Hislerinizi hiçbir şekilde gösterme-
mekle, olanca hissinizi filtresiz olarak 
çocuğunuz üzerine yıkmak arasında orta 
yolu bulmaya çalışın.

Ne kadar küçük olsalar da çocukların çok 
hassas algıları vardır. Anne ve babaları-
nın huzursuzluklarını hemen hissederler. 
Değişen mimikleri veya konuşma parça-
larını hemen fark ederler. Önemli olaylar 
hakkında bilgilendirilmezlerse çocuklar 
ne olmuş olabileceğiyle ilgili genelde çıl-
gın ve etraflı fanteziler geliştirirler. Bu 
onları derin bir güvensizliğe iter. Bununla 
ilgili lütfen şu sahneyi gözünüzde can-
landırın: Pencerenin önünde durmuşsu-

6.2  Çocuğumla konu hakkında konu-
şursam onu gereksiz yere bir yük 
altında bırakmış olmaz mıyım?

6.3  Sadece gerçek

12 13

5.  Sorular ve  
     yine sorular

6.  Bunlar bütün aile-
ye yardımcı olur

Hastalığa ve onun getirdiği değişikliklere 
açıklık ve dürüstlükle yaklaşmak bütün 
aileye yardımcı olur. Hasta olan kişi hasta-
lıkla ve ona bağlı korkularla iyi bir şekilde 
başa çıkabiliyorsa, yani kendi soruları, his-
leri ve davranışları konusunda açıksa, bu 
durum çocuklara da yansır. Hollandalı psi-
kiyatrist Hans Keilson’un yaptığı araştır-
malara göre hayatın bizi sürüklediği du-
rumlarla başa çıkabilmenin sırrı başımıza 
gelen şeyin ne olduğu değil onunla nasıl 
başa çıkıldığıdır. Ebeveynler konuyla ilgili 
iç huzurlarını yakalayamadıkları sürece 
çocuklar da karmaşık mesajlara maruz 
kalırlar ve bu onları güvensizliğe iter. Yani: 
Sizin kendinizin konuya kafa yormanız ve 
gerekirse profesyonel danışmanlar yar-
dımıyla başa çıkmanız gerekir. Burada 
önemli olan hastalıkla olan bu uğraşının 
bir süreç olduğu ve haftalar ya da aylar 
sürebileceğidir. Bu konuda kendinizi baskı 
altında bırakmayın.

Çocuğunu eğitim prensibi her zaman 
açıklık olmuş olan genç bir anne spontane 
olarak göğüs ampütasyonu ile ilgili deği-

6.1 Konuyla açıklıkla başa çıkmak



nuz ve yağmur yağdığını görüyorsunuz. 
Bir arkadaşınız odaya giriyor ve yağmur 
yağmadığını iddia ediyor. Nasıl tepki ve-
rirsiniz? Büyük ihtimalle içsel olarak ne 
kadar sağlam durduğunuzla bağlantılı 
olarak ya kendinizden ya da karşınız-
dakinden şüphe duymaya başlarsınız. 
Çocuklar da benzer şekilde tepki verirler. 
Ama onlar ilk olarak kendilerinden şüphe 
duymaya başlarlar, çünkü ebeveynleri 
onlar için dokunulmaz ve bir nevi kah-
raman durumundadırlar. Sizin durumu-
nuza uyarlandığında: Çocuklar kötü bir 
şey olduğunu hissetmelerine rağmen 
anne ve babaları hiçbir şey yokmuş gibi 
davranmaya devam etmektedirler. Bu 
güvensizlik çocukların hislerinin karış-
masına sebep olur. Bu durumda kendi-
lerinden ya da ebeveynlerinden şüphe 
duymaya başlarlar. Zaten zor olan du-
rum daha da karışık hale gelir, çünkü 
çocuklar muallâktaki duruma davranış 
bozukluklarıyla tepki verirler.

Gerçekler bir şekilde ortaya çıkar: Sizin ya 
da eşiniz kansersiniz. Bu gerçeği sizden 
öğrenmemek çocuğun güveni için büyük 
bir sarsıntıdır. Bu çocuk için şu demektir: 
‘Annem ve babam bana güvenmiyorlar’ 
ve ‘artık onlara güvenemem’. 

Bununla ilgili bir örnek: Normalde peruk 
takan kanser hastası bir anne çocuğunu 
ve bir arkadaşının çocuğunu yuvadan 
almaktaydı. Arkadaşının kızı onu gördü-
ğünde şöyle bağırdı: ‘Annen kanser ve 
şimdi bütün saçları döküldü!’ Hasta ka-
dının kızı olduğu yerde kala kaldı, şaşkın 
ve ağlayarak yanlarından kaçtı. Annesi 
ona hastalıktan bahsetmediği ve arka-
daşının ondan daha önce haberi olduğu 
için çok üzgündü.

Hiçbir şey söylememek veya yalan söyle-
mek genellikle çok olumsuz bir etki yapar. 
Özellikle ebeveynler ve çocuk arasında 
iyi ilişkilerin yegane güveni oluşturduğu 
bir zamanda bunlar atmosferi zehirler ve 
güvensizliğin artmasına sebep olur.

Çocuğunuzla konuşmaya karar verdiniz. 
Ama ne zaman konuşmanız gerektiği ko-
nusunda kararsızsınız. Kahvaltı sırasında 
mı yoksa akşam yatmadan önce yatakta 
mı? Bir hastalık şüphesi oluştuğunda da 
çocuğunuzla konuşmanız gerekir mi?

Çocuklarınız mümkün olduğu kadar ça-
buk haberdar edin; yani onların günlük 
hayatlarında bir değişiklik oluşur oluş-
maz. Örneğin: ‘Anne uf oldu ve bu yüzden 
hastaneye gitmesi gerekiyor. O yüzden 
seni yuvadan Sema teyze alacak. Yarın 
hastaneye beni ziyarete geleceksiniz.’

Teşhis ihtimali veya detaylar hakkında bu 
noktada çocuğa bilgi vermek gerekmez. 
Detay sorarsa şöyle diyebilirsiniz: ‘Daha 
bilmiyorum. Doktorun daha bakması ge-
rekiyor. Ama bir şey öğrenir öğrenmez 
sana haber veririm.’

Teşhisin şoku çocuklardan saklanamaz. 
Çocuğunuz ve sizin için uygun olan bir 
zaman bulmaya çalışın. Kimse yorgun, aç 
ya da kafası karışık bir anda bu konuşma-
yı yapmamalıdır. Uykudan önce çocukla 
konuşmak uygun olmaz. Çünkü böyle 
bir konuşmadan sonra çocuğun kendisi-
ni oyalayacak, oynayacak ve mümkünse 
bedensel olarak aktif bir şeyler yapacak 
zamanı olmalıdır. Bu şekilde zorlu görüş-
meler sonrası vücutta ortaya çıkan stres 

6.4 Doğru zaman

hormonlarının tekrar elimine edilmesi 
mümkün olur. Ama lütfen bunu çok katı 
bir kural olarak görmeyin. Bazen tam da 
uyku öncesi konuşmak için çok uygun bir 
ortam oluşabilir. Eğer gerek hissediyor-
sanız konuşmanızdan sonra birbirinize 
sokulmak ve sarılmak için yeterince va-
kit ayırın.

Mümkünse çocuğunuzla anne ve baba 
olarak birlikte konuşun. Bu çocuğun di-
ğer ebeveyne karşı geliştirebileceği bir 
çekingenliği ortadan kaldırır ve ona karşı 
herkesin açık davrandığını gördüğü bir 
güven ortamı oluşturur. Anne ve baba 
olarak yalnız konuşmanın öncesinde ne 
söyleyeceğinize dair görüşmüş olmanız 
gerekir. 

Çocukların sorularını cevapsız bırakmayın. 
Eğer çocuğunuz uygun olmayan bir anda 
soruyorsa, mesela markette kasadayken 
ya da araba kullanırken, ona şu anda ne-
den cevap veremeyeceğinizi açıklayın, so-
rusuna ne zaman cevap verebileceğinizi 
söyleyin ve bu sözünüzde durun.

Çocuklar küçük yetişkinler gibi değil, 
daha farklı düşünürler’. Önemli gelişim 
psikologlarından Jean Piaget 1957 yılın-
da bunu ortaya çıkardı. Bu gerçeği sizin 
durumunuza uyguladığımızda şu demek 
oluyor: Çocuğunuzla kanser hakkında na-
sıl konuşacağınız onun yaşına ve gelişim 
dönemine göre farklılıklar gösterir. Bazı 
çocuklar altı yaşında gerçek okul çocuk-
ları gibiyken aynı yaştaki diğerleri daha 
çocuksu ve oyun meraklısı olabiliyorlar. 
Böyle durumları dikkate almak önemlidir.

Çocuğunuzla açıklayıcı bir konuşmanın 
örneği aşağıda görülebilir:
12 yaşındaki Deniz’in annesi Vesile Ha-
nım, en sonunda kendinde babasının 
kansere yakalandığını söyleme cesare-
tini buldu.
VH: ‘Deniz sana zor bir konudan bahset-
mem gerekiyor.’
D: ‘Ne söyleyeceksin? Babayla ilgisi var 
mı?’
VH: ‘Evet ve bunu konuşmakta çok zor-
lanıyorum.’ Annenin gözlerinden yaşlar 
akmaya başlar.
D: (korkuyla) ‘Babam ölecek mi?’
VH: (Deniz’in en kötü ihtimali söylemiş 
olmasından rahatlamış ve ona şim-
di daha olumlu bir haber verebilecek 
olmasından memnun olarak) ‘Hayır, 
zannetmiyorum, ama baban kansere 
yakalandı, testis kanseri.’ 
D: ’Hm, demek o yüzden çoktandır fut-
bol oynamadı. Peki, bu hastalık onu öl-
dürebilir mi?’
VH: ‘Bu zor bir soru. Tabii ki her kanser 
çeşidinde ölme ihtimali var, ama testis 
kanseri o kadar da kötü olmayan bir çe-
şit ve çoğunlukla tamamen iyileştirilebi-
liyor. Doktorlar bunu çok erken farkına 

6.5   Çocuğa uygun söz ve davranışları 
bulmak
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Üç yaşındaki kız kendisini ve annesini 
resmediyor



vardılar, o yüzden babanın iyileşme şansı 
çok yüksek. Eğer istersen bu kitaptan 
sana gösterebilirim. (Çocuğa hastalığı 
açıklamaya çalışır. Deniz bir dizi soru 
sorar ve annesi de elinden geldiğince 
bu soruları cevaplamaya çalışır)
D: ‘Babam bana söylediğini biliyor mu?’
VH: ‘Evet, biz bu konuda konuştuk ve 
senin olabildiğince bilgilendirilmeni is-
tiyoruz.’
D: ‘Bu iyi, öbür türlü garip olurdu benim 
için. Peki, şimdi ne olacak? Babamın saç-
ları mı dökülecek?’
VH: ‘Hayır, baban ışın tedavisi görecek; 
o zaman saçlar dökülmüyor. Eğer ister-
sen doktor yarın sana daha ayrıntılı bir 
şekilde açıklayabilir.’
D: ‘Peki.’
VH: ‘İstersen, internette anne veya ba-
basından biri kansere yakalanmış olan 
çocuklarla chat yapabilirsin. Bende bir 
internet adresi var.’
D: ‘Belki daha sonra. Şimdi televizyon 
seyredebilir miyim?’

Kanser hastası olanlar nasıl çocuğa 
uygun davranabilirler? Aşağıda 5 ya-
şında kızları olan bir aileden bir örnek: 
‘İlk kemoterapiden sonra hemen ken-
dime bir peruk seçtim. Rengi ve tarzı 
normaldeki saçlarıma çok benziyordu 
ve böylece saçlarımın dökülmesini bek-
lemeye başladım. Saçlarım dökülmeye 
başladığında o zaman 5 yaşında olan 
kızımı ve eşimi de alıp berbere gittim. 
Orda kızımın bir makasla uzun saçlarımı 
kesmesine izin verdim. Daha sonra ber-
ber özel bir usturayla saçları 2 mm.ye 
kadar kısalttı. Perukta da son bir kesim 
yapıldıktan sonra berber salonuna gir-
diğimdeki saç şeklimle orayı terk ettim; 
ama bu sefer perukla. Berberimle daha 

önce görüşmüş ve berber salonunda 
yalnız olmamızı sağlamıştım; o yüzden 
ortam çok rahattı.’ Bu durumda da ko-
nunun bu açıklıkla ele alınması çocuğa 
çok faydalı olmuştu; konuya meraklı ve 
ilgiliydi.

Çocuğunuzla konuşmanızla ilgili genel 
öneriler:
•  Sizden duymaya alışık olduğu keli-

meler kullanın.
•  Mümkünse çocuğunuzun eski tec-

rübelerine atıfta bulunun; örneğin 
‘hatırlıyor musun geçen sene anne-
annen hasta olmuştu ve hastaneye 
gitmesi gerekmişti. Şimdi benim de 
hastaneye gitmem gerekiyor çünkü 
karnım çok ağrıyor.’

•  Çocuğunuz yuvaya gidiyorsa, çok 
televizyon seyrediyorsa ya da sık 
sık telefon konuşmalarını duyma 
fırsatı oluyorsa (ki bunu mümkün 
olduğunca engellemek gerekir) 
kanser kelimesini de kullanın.

•  Sözlerinizi seçerken olabilecek 
değişikliklere yer bırakmaya özen 
gösterin. ‘Her şey düzelecek’ de-
mek yerine ‘Her şeyin düzelmesini 
çok arzu ediyorum. Doktorlar ve 
ben elimizden gelen her şeyi yapı-
yoruz.’ diyebilirsiniz.

•  Çocuğun hislerini, tepkisini gös-
termesini ve soru sorabilmesi için 
zaman ve fırsat verin.

•  Hatalarınızı kabullenin ve bir 
dahaki sefere daha iyisini yapmaya 
çalışın. Bu konularla profesyonel 
olarak uğraşan kişiler bile bazen 
ardından pişmanlık duydukları 
şeyler söyleyebiliyorlar. Açıklık ve 
dürüstlükle sağlamlaşmış bir ilişki 
bu tür dil sürçmelerini affeder.

Söylenen sözlerin yanı sıra sözsüz ve-
rilen mesajlar da vardır. Bunlar vücut 
dilinin otomatik olarak gönderdiği me-
sajlardır. Bunlar örneğin yüz ifadesi, bir 
bakış, el hareketleri, vücut duruşu ya da 
akıcı veya tutuk konuşma tonu olabilir. 
Bu ifadeler çoğunlukla söylenen sözler-
den çok daha fazla şeyi anlatır. Çocuklar 
görünürde mantıklı tepkiler verseler de 
içlerinde bir dünya yıkılır. Belki çocu-
ğunuz sizi korumak istemektedir ya 
da zayıflığını ve hislerini göstermeye 
korkmaktadır. Tam da böyle bir durum-
da vücut dili çocuğunuzun gerçek ruh 
durumuyla ilgili size bilgi verebilir.

‘Sadece doğru ölçü, bir şeyin zehirli ol-
masını engeller’ demiş meşhur İsviçreli 
Doktor Paracelsus 16. yüzyılın başın-
da. Sizin durumunuzda bunun anlamı 
şudur: Konuşmanızda ne kadar detaya 
gireceğiniz çocuğunuzun gelişim düze-
yine ve merakına bağlıdır. Çocuğunuz 
istemediği ve sizin de bilginiz dahilinde 
olmadığı sürece fazla detaya girmeye 

çalışmayın. Çocuğun durumunu gözden 
kaybetmeden dikkatlice bilgi verin ve 
adım adım açıklayın. Teşhis evresinde 
örneğin rehabilitasyon dönemiyle ilgili 
konuşmaya gerek yoktur. Bu durumda 
kendinizin ne kadar bilgiyi kaldırabi-
leceğiniz de önemlidir. Korktuğundan 
dolayı bazı gerçekleri yadsıyan bir anne 
çocuğunu yanlış anlaşılmaya müsait bir 
şekilde bilgilendirecektir ve çocuğun 
tepkisi muhtemelen olumsuz olacaktır. 
Anne bu tepki karşısında çocuğuna bilgi 
vermenin iyi bir fikir olmadığı hükmüne 
varabilir. Bu yüzden kendinizin ve ço-
cuğunuzun belli durumlarda ne kadar 
bilgiyi kaldırabileceğinizi iyi düşünün. 
Doğru ölçüyü bulabilmek için kendi içi-
nizden gelen sesi dinleyin, eşinizle gö-
rüşün ve çocuğunuzun davranışlarını 
gözlemleyin.
 

Çocuğunuza uygun ve her şeyden önce 
anlaşılır bilgiler vermeye dikkat edin. 
Vücut hakkında anlatacağınız detaylar 
teşhisi anlamak açısından önemi olsa da 
çocukların dikkatinin sınırlı olduğunu 
unutmayın. Önemli olan hastalıkla ilgili 
bilgilerin yanı sıra sizin ve çocuğunuzun 
hislerinin bu konuşmada bir yeri olması 
gerektiğidir. Çoğu kişi için hisleri hak-
kında konuşmak zordur ve ‘karaciğer 
göbekte sağ üst taraftadır’ demek ‘çok 
korkuyorum ve sık sık ağlıyorum’ de-
mekten daha kolay gelmektedir. Fakat 
sizin de korkularınız olduğunu görmek 
çocuğunuza yardımcı olacaktır.

6.6   Gözler sözlerden çok daha fazla 
şeyi ifade eder

6.7   Doğru ölçü

6.8  Uygun bilgi
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Tutamayacağınız sözler vermeyin. Ço-
cuklar ebeveynlerinin söylediği şey-
lere var güçleriyle sarılırlar. Bu onlar 
için emniyet ve güvenilirlik anlamına 
gelir. Çocuklar ebeveynlerinin sözlerini 
tutmadığını fark ettiğinde bu onların 
güvenlerini temelden sarsar. Bu onlar 
için ‘Sen bana yalan söyledin’ demek 
olur ve neden kendilerine yalan söylen-
diğini anlamak için kendilerini zorlarlar. 
Çoğunlukla da ebeveynlerini şüpheli 
duruma düşürmemek için kendilerini 
sorgularlar. Bunun yanı sıra çocuklar 
bu olayla önemli şeyler bile söz konusu 
olduğunda bağlayıcı olmak gerekmedi-
ğini öğrenirler.

 

Çocuğunuzu mutlaka günlük hayatın-
da meydana gelecek değişikliklerden 
haberdar edin. Ne aynı kalacak, ne deği-
şecek? Bunlar bir çocuk için çok önemli 
olan somut sorular. Bir çocuğun günlük 
hayatı genellikle oldukça düzenlidir. Bu 
düzen çocuk için güven demektir. Her 
şeyin devamlı olduğu ve hiçbir şeyin 
büyük değişiklere uğramayacağı güve-
ni hastalığın ortaya çıkmasıyla birlikte 
kaybolur. Bu çocukta büyük bir korku-
ya yol açar. Bu korkuyla başa çıkmak 
için çocuğu değişecek ve aynı kalacak 
şeylere hazırlamak önemlidir. Örneğin: 
‘Seni yuvadan artık hep anneannen 
alacak. Ama sonra hep beraber akşam 
yemeği yiyeceğiz.’

Göçmen ailelerde anne veya babadan 
birinin hastalığıyla çocukların bakımının 

zorlaşması çocukları Türkiye’ye akra-
baların yanına göndermek gibi bir çö-
zümü akla getirebilir. Böylesine hassas 
bir dönemde anne ve babasından uzak-
laşmak çocuğun güvensizliğini arttırır 
o yüzden bu en son çare olarak düşü-
nülmelidir. Eğer bu çözüm kaçınılmazsa 
çocuğunuzla konuyu açıkça konuşun ve 
gerekirse profesyonel danışmanlardan 
yardım alın.

 

Her şekilde çocuğunuzla önemli olay-
ları görüşmelisiniz; örneğin bir terapi, 
bunun sonuçları ya da bir rehabilitas-
yon kliniğinde kalmanız planlanıyorsa. 
Çocuğunuza mesela anneannesinin 
neden de tam şimdi bir süreliğine siz-
de kalacağını açıklayın. Kanser tekrar-

ladığında ya da iyileşme şansı olmadığı 
kesinleştiğinde de çocuğunuzla bunun 
hakkında konuşmanız gerekir. 12 yaşın-
daki Arzu’ya annesi babasının yeniden 
iyileşeceğini söylemişti. Böyle demişti 
çünkü bir yandan kendisi de eşinin yine 
de bütün beklentilerin aksine iyileşebi-
leceğini umuyor ve Arzu’yla babasının 
ölebileceği ihtimali üzerine nasıl konu-
şabileceğini bilmiyordu. Anneannesi de 

6.9   Verilen sözde durmak

6.10   Günlük hayattaki değişimler 
hakkında konuşun

6.11   Büyük olayları önceden haber 
verin

Arzu’ya karşı annesinin dediklerini onay-
lamıştı. Ama Arzu babasını hastanede 
giderek daha az ziyaret etmek istiyordu. 
Zaman zaman geçinmesi oldukça zor ve 
bazen de saldırgan oluyordu. Bir gün 
‘Bana zaten doğruyu söylemiyorsunuz 
ki’ diye bağırdı ve odadan koşarak çıktı. 
Danışma görüşmesinde Arzu’nun anne-
sinin zannettiğinden çok daha fazla şeyi 
tahmin ettiği veya bildiği ortaya çıktı. 
Annesi kızıyla açıkça konuşmasının za-
manı geldiğini hemen anlamıştı.

Her konuşmanızda çocukların soru so-
rabilmeleri için fırsat verin. Anlayışlı 
bir şekilde söylenen: ‘Her şeyi anladın 
mı? Anlamadığın ya da seni endişelen-
diren bir şey olursa bana daha sonra 
da sorabilirsin.’ çocuğa vereceği güven 
açısından çok önemlidir. Çocuklar ebe-
veynlerinin örneğin psikolog tavsiye 
ettiği için pedagojik bir görevi yerine 
getirdiklerini hemen kavrarlar. Bazı 
soruları cevaplayamamanız insanlık 
halidir. Çocuğunuza şöyle diyebilirsi-
niz: ‘Biliyor musun, bunu şimdi ben de 
tam olarak bilmiyorum. Ama bir da-
haki sefere doktoruma sorar sana da 
söylerim.’ Bu ve diğer verdiğiniz bütün 
sözleri de tutmanız gerekir. Çocuğunu-
za sizin de her şeyi bilmediğiniz hissini 
vermekten çekinmeyin.

Prensip olarak çocuğunuzun konuşulan 
her şeyi tam olarak anladığından yola 
çıkmayın. Bu kötü haber karşısında şok-
ta olacaktır ve durumun tam boyutunu 
daha kavrayamaz. Bu durumda sihirli 

kelime ‘sormak’. Örneğin bir soru şöyle 
olabilir: ‘Vücudumda kemoterapi sıra-
sında neler olacağını gözünde canlandı-
rabiliyor musun?’ Belki verilen bilgilerin 
çocuğunuza fazla geldiğini fark edebi-
lirsiniz. Böyle bir durumda bir dahaki 
görüşmede daha az detaya girin.

Bazen çocuklar görünürde hastalığa hiç 
tepki vermezler ve soru da sormazlar. 
Bu durumlarda ebeveynler çocuğun 
durumu anlayıp anlamadığından emin 
olamazlar. Böyle bir durumda yeniden 
bir konuşmaya başlamak da zor gelir. 
Bir tepki göremeseniz de verdiğiniz 
mesaj çocuğunuza ulaşmıştır. Dikkat 
edildiğinde özellikle küçük çocukların 
sözlerinde gizli ifadeler saklıdır. Aşağı-
daki olay bunu açıkça göstermektedir:
Dört yaşındaki Sinan’ın annesi rehabili-
tasyon kliniğindedir. Eşi ve oğlu yakında 
bir otelde kalmaktaydılar. Her günkü 
ziyaretlerinde Sinan hep ne yediğini 
sormakta ve her ayrı yiyeceğe yorum 
yapmaktaydı: ‘Bu çok sağlıklı.’ Anne ve 
babasını bu durum giderek rahatsız et-
mekteydi ve Sinan’ın birden bire neden 
yemeklerle bu kadar çok ilgilendiğini 
anlamıyorlardı. Danışma görüşmesinde 
daha sonra şu ortaya çıktı: Sinan kendi 
tecrübelerinden biliyordu ki sağlıklı ye-
mek sağlıklı olmayı ve iyileşmeyi sağlar. 
Buradan da anlaşılmıştı ki 4 yaşındaki 
küçük oğlan annesinin durumuyla ilgili 
endişelenmekteydi.

Ebeveynlerin çocuklarıyla bu konuyu 
konuşamama sebepleri çok farklı ola-
biliyor. Bazen kendileri teşhis karşısında 

6.12   Sorular için fırsat verin

6.13 Çocuğunuz sizi anladı mı?
6.14  Hastalığınız hakkında konuşa-

mıyor musunuz?
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öyle bir şok içerisinde oluyorlar ki önce 
kendilerini toparlamaları gerekebiliyor. 
Bazen de ebeveynler çocuklarının bu 
konuyu başkalarına anlatacağını dü-
şünüp bundan rahatsız olabilecekle-
rini düşünüyorlar. Özellikle hasta kişi 
kamuoyunca tanınan bir kişiyse bu so-
run oluşturabiliyor. Böyle durumlarda 
çocukla konuşmak neredeyse imkânsız 
gözükebiliyor. Ayrıca çocuğun kanser 
teşhisine tepkisinin ne olacağı ve onun 
hisleriyle nasıl başa çıkılabileceği ko-
nusundaki endişeler de ebeveynlerin 
suskunluğu için önemli sebeplerden. 
Özellikle anneler çocuklarıyla hiç konu-
şamaz hale geldikleri hissine kapılmak-
talar. Bunun arkasında genelde kendini 
kontrol edemeyip ağlamaya başlamak-
tan ve bu şekilde çocuğa daha fazla yük 
olmaktan duyulan korku yatmaktadır.

3 yaşındaki Sema’nın ileri safhalardaki 
göğüs kanseri olan annesinin yaşadık-
ları gibi. 3 aydır tuvaletini söyleyebilen 
Sema tekrar altına yapmaya başlar. 
Geceleri ağlayarak uyanmakta ve bu 
durumda en çok annesinin bacakları-
na sarılmak ve onun kucağında olmak 
istemekteydi. Sonra anlaşıldığı gibi an-
nesi durumun ne kadar kötü olduğunu 
kızına söylemeye cesaret edememişti. 

Sema durumdan gitgide daha kötü et-
kileniyordu ve annesi de bundan dolayı 
suçluluk duymaktaydı. Danışma görüş-
mesinde Serpil Hanım’ın cesur olması ve 
olumlu düşünmesi gerektiğini düşün-
düğü ortaya çıktı. İyileşemeyeceğine 
dair düşünce ve korkuları bastırma-
ya çalışıyordu. Çocukları ve eşi adına 
güçlü olması gerektiğini düşünüyordu. 
Çocuğuyla konuştuğunu düşünmek 
onun için korkunç bir senaryoydu. Ağ-
lamaktan kızını teselli edemeyeceğini 
tahayyül ediyordu. Özellikle de bütün 
bu zaman zorlukla bastırmaya çalıştığı 
hislerin, yani ölüm korkusu ve çocuğunu 
yalnız bırakacağı korkusunun, konuş-
maya başlamasıyla birlikte su yüzüne 
çıkacağından endişeliydi. Serpil Hanım 
danışma görüşmesinde gözyaşları içe-
risinde ölüm korkusunu dile getirebil-
dikten sonra yine bu çerçevede önce 
kızıyla hayali bir konuşma yaptı. Gerçek 
konuşmaları bir hafta sonra oldu. Serpil 
Hanım için bu konuşma hâlâ kolay de-
ğildi ama düşündüğünden daha kolay 
olmuştu: üzgündü ama onun dışında 
durum kontrolü altındaydı. Sema an-
nesinin gördüğü kadarıyla rahatlamıştı 
ve sonraki günlerde daha az ağlamaklı 
olmuştu. Bu annesine de kızıyla hasta-
lık sürecinin devamında da açık konu-
şabilmesi için cesaret vermişti.

Herhangi bir sebepten dolayı çocuğu-
nuzla konuşamıyorsanız, bir danışma 
merkezine başvurun (bkz. adresler bö-
lümü). Burada nerde yardım alabileceği-
nizi ve çocuğunuzla nasıl konuşacağınızı 
öğrenebilirsiniz. Belki güvenebileceğiniz 
bir yakınınız, örneğin bir arkadaşınız ya 
da aileden biri size çocuğunuzla konuş-
manızda yardımcı olabilir.

Hasta olan kişiler genelde bu konudan 
mümkün olduğunca az kişinin haber-
dar olmasını isterler. Gerçek olmayan 
bir acımadan ya da arkalarından konu-
şulmasından korkarlar. Bu istek gayet 
anlaşılabilir. Ama çocuklar için böylesine 
büyük bir sır saklamak zorunda olmak 
büyük bir baskı yaratabilir. Aşağıdaki 
örnekte görüldüğü gibi: Meltem Ha-
nım kızını tek başına yetiştirmekteydi. 
Kendisine erken dönem göğüs kanseri 
teşhisi konmuştu. İyileşme şansı çok 
yüksekti. 13 yaşındaki kızı Aslı durumu 
biliyordu ve görünürde olayın altından 
kalkabiliyor gibiydi. Anne ve kızın çok 
yakın bir ilişkisi vardı. Ama anne başka 
kimsenin bu teşhisten haberdar olma-
sını istemiyordu. Aslı hastalıktan bah-
setme yasağına uyuyordu ve annesinin 
tembihlediğine sadıktı. Arkadaşları As-
lı’nın neden giderek daha garip bir hale 
geldiğini anlamıyorlardı ve öğretmen-
leri de Aslı’nın kaçamak davranışları 
karşısında ne yapacaklarını bilmiyor-
lar ve giderek daha sabırsızlanıyorlardı. 
Büyük bir tartışma sonrası Aslı sınıfın 
ortasında gözyaşlarına boğulmuştu. 
Öğretmeni ancak o zaman durumu öğ-
renmişti. Ama Aslı bu durumdan dolayı 
annesine karşı suçluluk duymaktaydı. 
Bu sıkıntısıyla danışmanlık merkezine 
kendisi başvurmuştu.

Çocukla aile dışında ilgilenen kişileri ai-
lede ortaya çıkan hastalık konusunda 
bilgilendirme önemlidir. Çünkü çocuk-
ların davranış bozuklukları öncelikle 
anaokulunda ya da okulda kendini 
göstermektedir. Eğitimciler bu konuda 

bilgileri olursa, çocuğun değişen duru-
munu, anne veya babasının hastalığına 
yani çocuğun yaşadığı korkuya bağla-
yabilirler. Anne ve babası hakkında en-
dişelendiğinden sınıf ortamını rahatsız 
eden bir çocuk için ona bu durumda 
örneğin duygusal olarak destek olmak 
yerine dersten sonra cezaya bırakmak 
kadar kötü bir önlem olamaz.

Eğer mümkünse çocuğunuzun öğret-
menlerine bilgi verin. Tartışma grupla-
rı yapılmasını ya da kanser konusunun 
sınıfta görüşülmesini önerin. Özellikle 
kanser konusunda çocuklar arasında 
birçok yanlış ve garip tahayyüller ve 
tasavvurlar olabilir.

Pek çok bilimsel araştırmadan bilindi-
ği gibi alınan sosyal destek hastalıkla 
başa çıkmakta çok önemli bir faktördür. 
Genelde artık büyük ailelerle yaşanmı-
yor. Çoğu aile birbirinden ayrı yaşıyor ve 
aile büyükleri uzakta, başka bir ülkede 
ya da artık yaşamıyor olabilirler. Belki 
ailenin bir kısmıyla bağlantı kopmuş 
olabilir. Peki, böyle durumlarda kim 
yardım edebilir. Bu durumda size yar-
dımcı olanlar hep aileden biri olmayabi-
lir. Arkadaşlarımız, komşularımız ya da 
iş arkadaşlarımız da sosyal çevremize 
dâhiller. Konuyla ilgili bilgileri olursa bu 
bütün aileye hastalıkla daha iyi başa 
çıkabilmeleri konusunda destek ve 
yardımcı olabilir. Yardımları kabul edin 
ve destek isteyin. İnsanlar çekinirler ve 
hasta insanların çok üzerine gelmek is-
temezler. Hastalar tarafından bu durum 
genelde arkadaşlarının kendilerinden 
uzaklaşması gibi algılanır ama çoğu 
zaman gerçek sebep bu değildir. Çoğu 
arkadaşınız veya tanıdığınız size nasıl 

6.15   Başkalarına bilgi vermeli mi, 
vermemeli mi?

20 21



yardım edeceğini bilmekten çok mem-
nun olacaktır. Sormaya cesaret edin: 
‘Kemoterapi sırasında haftada bir kez 
bizim için alış-veriş yapabilir misin, ço-
cukları yuvadan alabilir misin?’ vs.

Kendinize ‘kansersiz’ bir ortam yara-
tın. Nasıl mı? Örneğin yemek sırasında 
kanser hakkında konuşulmayacağına 
karar verin. Günlük hayatı mümkün 
olduğunca düzenli tutmaya bakın; bu 
çocuklara güven verir. Bu sakin ortam-
larda ne yapılacağına kararı çocuklar 
versin. Sarılmak, kitap okumak, kaset 
dinlemek, resim yapmak ya da kıyafet 
değiştirmek. Bu zaman size ve çocu-
ğunuza aittir ve size de iyi gelecektir. 
Eğer kendinizi çok kötü hissediyorsanız 
okuma saatini bir kereliğine yatağınız-
da da yapabilirsiniz.

Çocuklar bir ebeveyn ağır hasta oldu-
ğunda artık gülüp eğlenmemeleri ge-
rektiğini düşünürler. Çocuğunuza böy-
le bir gerekliliğin olmadığını gösterin. 
Belki yeniden televizyondaki komik bir 
filme gülmek size de yardımcı olur.

Bazen özellikle güzel anlarda üzücü ve 
çaresizlik dolu hisler su yüzüne çıkarlar 
ve belki de şöyle düşünüyor olabilirsi-
niz: ‘Neden tam da her şey bu kadar 
güzelken. Neden şimdi olmak zorunda?’ 
Böyle durumlarda şunu bilmek yardımcı 
olabilir: İnsanlar güzel anlarda bunların 
geçiciliğinin farkına varır ve bu anları 
kaybetme korkusu ortaya çıkar.

6.16   Sakin bir ortam yaratın ve eğlenin

•  Teşhisten önce var olan zorluk 
veya sorunlar: 18 yaşındaki Gülay 
annesine göğüs kanseri teşhisi 
konulduğunda tam da evden taşın-
mak üzereydi. Bu durum karşısında 
kendini evde kalmaya mecbur 
hissediyordu.

•  Etraftan gelen sosyal destek: 14 
yaşındaki Selin annesiyle yalnız 
yaşamaktaydı. Babası onunla hiç 
ilgilenmiyordu. Büyükanne ve 
büyükbabası huzurevinde yaşı-
yorlardı; fazla arkadaşı da yoktu. 
Etraftan alabileceği herhangi bir 
destek yoktu.

•  Sağlıklı olan ebeveynin ulaşıla-
bilirliği: 10 yaşındaki Barış’ın an-
nesinin aileyi geçindirebilmesi için 
bütün gün çalışması gerekiyordu. 
Barış büyük zamanını yalnız geçir-
mekteydi ve kendi başının çaresine 
bakması gerekiyordu.

•  Teşhis: 16 yaşındaki Zafer’in 
babasına prostat kanseri teşhisi 
konmuştu. Bu onun için özellik-
le vücuduyla ve erkekliğiyle çok 
ilgili olduğu ergenlik döneminde 
oldukça zordu ve babasıyla birçok 
çatışmaya yol açmıştı.

•  Hastalık gidişatı: 14 yaşında-
ki Ebru’nun sürekli hastalığın 
tekrarlamasına ve yeni terapilere 
alışması gerekiyordu. Sükûnet 
ve dinlenme mümkün değildi. 
Babasının bir daha iyileşemeyecek 
olabileceği korkusunu bastırmak 
zorundaydı ki hayattan biraz 
olsun zevk alabilsin.

•  Hasta kişinin iyileşme şansı: 3,5 
yaşındaki Ela sürekli karnında 
hayvanlar olduğundan şikâyet 
etmekte ve orda kaldıkları takdirde 
öleceğini düşünmekteydi. Çok ağır 
hasta olan annesi ‘Ölecek misin?’ 
sorusuna ‘Anneler ölmez.’ diye 
cevap vermişti.

•  Çocukla ilişkide dürüstlük ve 
açıklık: 10 yaşındaki Hasan anne-
sinin bir daha iyileşemeyeceğini 
tahmin ediyordu. Kimsenin onunla 
konuşmaması, korkuları karşısında 
kaçamak tepkiler alması ve sıkılmış 
suratlar görmekten çok muzdaripti. 
Zamanla saldırganlaşmış, dikkat 
çekici davranışlar göstermeye ve 
annesine vurmaya başlamıştı.
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7.  Bütün çocuklar 
        hastalık  
  karşısında aynı 
    tepkiyi mi verir?
Hayır. Her çocuğun kendine özgü bir 
karakteri vardır ve ailede ortaya çı-
kan kanser rahatsızlığına farklı tepki 
verirler. Genel olarak çocuğun tepki-
lerinin şu faktörlerle bağlantısı vardır:

•  Teşhis sırasında çocuğun yaşı: 15 
aylık Yusuf görünürde annesinin 
hastalığın karşısında hiçbir tepki 
vermiyordu. Şimdilerde babasına 
olan bağlılığı artmıştı. 3,5 yaşındaki 
abisi ise evi terk etmek istemiyordu 
ve tekrar altını ıslatmaya başlamıştı.

•  Gelişim durumu ve önceki tec-
rübeler: 10 yaşındaki Emine’nin 
kendisi uzun zaman hastanede kal-
mış, birçok acı veren muayeneden 
geçmek zorunda kalmış ve bu sıra-
da oldukça uzun zamanlar yalnız 
kalması gerekmişti. Neler olduğu 
hakkında detaylı bilgisi vardı ve en 
iyisi bu konuyla hiç alakası olmasın 
istiyordu.

•  Ebeveynin ya da hasta kişinin 
çocukla ilişkisi: Berna için babası 
her şeyiydi, onunla çok yakın bir 
ilişkileri vardı ve babası onun en 
güvendiği kişiydi. Kız kardeşinin ise 
anneleriyle yakın bir ilişkisi vardı. 
Babası hastalandığında Berna bu 
kadar yakın olduğu kişiyi kaybet-
mekten çok korkmuştu.

Çalışmalarımızı bağışlarınızla destek-
lediğiniz takdirde bize ve de öncelikle 
pek çok hastaya ve onların çocuklarına 
yardım etmiş olursunuz:
Frankfurter Stiftung für Krebsforsch-
ung zur Förderung des Universitären 
Centrums für Tumor erkrankungen 
Frankfurt (UCT) (Frankfurt Üniversite 
Tümör Hastalıkları Merkezini destekle-
me ve Kanser araştırma vakfı)
Abteilung Psychoonkologie am  
Universitätsklinikum Frankfurt am 
Main (Frankfurt Üniversitesi Psikoon-
koloji bölümü)
Theodor-Stern-Kai 7
60590 Frankfurt am Main
Banka: Frankfurter Sparkasse
Banka numarası: 500 502 01
Hesap numarası: 200478354
Projekt 10.1: Kanser hastası olan 
ebeveynlerin çocuklarına psikososyal 
destek



Aşağıda çocukların değişik yaş dönem-
lerinde kanser hastalığına verebileceği 
tepkiler ve durumun olumsuz tırmanı-
şını engellemek için bunlarla en iyi nasıl 
başa çıkabileceğiniz anlatılmıştır.
 

Çocukların ilk senelerinde daha bir 
hastalık anlayışları yoktur, o yüzden 
içerik olarak onlara bilgi vermek müm-
kün olmaz. Ama yine de 11 aylık bir 
çocuğa annesinin ‘uf’ olduğunu ve 
bu yüzden doktora gitmesi gerektiği 
söylenebilir. Bebekler öncelikle içinde 
yaşadıkları atmosfere ve kendileriyle 
ilgilenen kişilerden ayrılmaya tepki ve-
rirler. Bu yaştaki bebeklerin daha bir 
zaman kavramı oluşmamıştır ve baba 
veya annenin ne zaman geri geleceği-
ni tahmin edemezler. Beş dakika bile 
bir bebeğe sonsuzluk gibi gelebilir ve 
annesi ya da babası yanında olma-
yınca bebekte büyük bir huzursuzluk 
oluşur. Ebeveynlerden biri bir görüşme 
olmadan uzun süre ayrı kaldığında ço-
cuk ilk görüşmede anne veya babayı 
yabancılayabilir. Ebeveynler böyle du-
rumlarda genellikle çocuklarının aslında 
sevinmeleri gerektiğini düşünerek ha-
yal kırıklığına uğrarlar. Çocukların daha 
fazla hayal kırıklığından korunmak için 
içsel olarak kendine bir koruma kalka-
nı oluşturduğunu anlayamazlar. Bu yaş 
gurubunda ebeveynlerin genel kanısı 
çocuğun durumun farkına varmadığıdır, 
çünkü çocuklar görünürde tepki vermez 
gibidirler. Bu doğru değildir. Sadece ses, 
atmosfer ve anneyle olan ten teması 
çocuğa anne ve babanın burada ve 

ulaşılabilir olduğunu hissettirir. Bütün 
karmaşa içerisinde sık sık sakin ve gü-
venli bir atmosfer oluşturmaya çalışın. 
Bu örneğin kendinize kimsenin sizi ra-
hatsız etmeyeceği sarılıp, kucak kucağa 
oturacağınız zamanlar ayırmak demek 
olabilir. Yemekler ve dışarıda dolaşma 
saatleri mümkün olduğunca sükunet 
içinde geçmelidir ve çocukla ilgilenen 
kişi fazla değişmemelidir.

 

Bu yaş grubundaki çocuklar tanıdıkla-
rı başka kişilerin ulaşılabilirliğine bağlı 
olarak farklı tepkiler verebilirler. Be-
bekler gibi onlar da öncelikle evdeki 
atmosfere ve onlarla ilgilenen kişiden 
ayrılmaya tepki verirler. Hasta kişi-
nin hastanede ya da rehabilitasyon 

8.1   İlk bir yıl

8.2   1-2 yaşındaki çocuklar

kliniğinde kalması durumunda müm-
künse her gün ve de hatta her gün 
aynı saatte çocukla telefonlaşmak iyi 
olur. Çoğunlukla çocuklar birkaç sa-
niye telefonda söylenenleri dinledik-
ten sonra telefon cihazıyla oynamayı 
tercih edeceklerdir. Ama tam da bu 
saniyeler çocuğun sizinle ilişkisi ve 
güven hissi açısından çok önemlidir. 
Mümkün olduğunca sık ziyaretler 
ayarlanması iyi olur. Çocuğun hasta-
nede korkacağından endişelenmeyin. 
Büyüklerin ürkütücü bulduğu pek çok 
şeyi çocuklar gayet doğal karşılarlar. 
Ziyaretlerde siz de rahat davranırsa-
nız bu çocuğunuzu da olumlu etkile-
yecektir. Çocuğun dil gelişimine göre 
ki bu yaş döneminde bu çok farklı-
lıklar gösterebilir, çocuğu dar anlam-
da hastalık hakkında bilgilendirmek 
mümkün olmaz. Ama bu çocuğa anne 
ya da babanın hasta olduğunu söyle-
memek gerektiği anlamına gelmez: 
Küçük çocukların en iyi yapabildiği 
şeylerden biri de kendilerine yakın 
olan kişilerin hislerini anlamaktır. Bu 
yetenek çocukların çevreleri hakkın-
da bilgi edinmeleri için çok önemlidir. 
Durumdan emin olmadıkları zaman 
çocuklar anne ya da babalarının yü-
zünde ipuçları ararlar. Ebeveynlerin 
huzursuzluğunu ve korkularını çok 
iyi fark ederler ve buna huzursuzluk, 
ağlama, uykusuzluk, yememe ile tepki 
verirler. 2 yaşındaki Ayça gibi. Ayça 
birden bire yemek yemek istememeye 
başlamış ve ağlamaklı haliyle annesi-
nin sabrını zorluyordu. Annesi yaptı-
ğı hiç bir şeyle ona yaranamıyordu. 
Annesi bir danışma görüşmesinden 
sonra Ayça’ya hastalığından bahset-
meye karar vermişti. Ona şöyle dedi: 

‘Ayça, anne hasta oldu. Burası uf oldu. 
Doktor buraya bakacak ve muayene 
edecek.’ Konuşmanın bu noktasında 
örneğin bir oyuncak bebek yardımıy-
la bazı şeyler açıklanabilir. Bazen ço-
cuklar kendileri de bakmak isteyebi-
liyorlar. Böyle bir durumda hislerinize 
kulak verin. Normalde de çocuklarınız 
konusunda çıplaklık konusuna nasıl 
yaklaşıyorsanız ve kendinizi bu ko-
nuda nasıl rahat hissediyorsanız ona 
göre davranabilirsiniz. Eğer hoşlan-
mayacağınız bir durum oluşuyorsa ço-
cuğa ‘Bundan hoşlanmıyorum.’ Diye-
bilirsiniz. Yine çocukla konuştuğunuz 
veya bir şey gösterdiğiniz atmosfer 
önemlidir. Sizin de sakin olmanız ve 
vaktinizin olması önemlidir. Örneğin 
bir muayeneye gideceğiniz zaman 
çocuğunuza babasının veya bir kom-
şunun bakacağını anlatın. Eğer gele-
bileceğinizden eminseniz ‘Bu akşam 
geleceğim ve seni yatıracağım.’ diye-
bilirsiniz.
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8. Değişik yaş dönemleri



Karakterine ve durumuna göre bu 
yaş grubundaki çocuklar çok değişik 
tepkiler verebiliyorlar. Kendi tecrü-
belerine dayandırdıkları oldukça iyi 
bir hastalık anlayışları vardır ve kay-
betmenin ne olduğunu da bilirler. Bu 
yaşta da çocukların anne ve babadan 
ayrılma konusunda büyük korkuları 
vardır. Belli bir zaman mefhumları var-
dır. Bu zamanı belirtirken çok dikkatli 
olmamız gerektiği anlamına gelir: ‘Bir 
saat sonra geri geleceğim’ derseniz 
bundan emin olmanız gerekir. Geç 
gelmek çocuklara büyük güvensizlik 
verir ve gereksiz yere korkmalarına 
sebep olur. Belki çocuğunuza bir saat 
koyup geri döneceğiniz zaman akrep 
ve yelkovanın nereyi göstereceğini 
anlatabilirsiniz. 

Şu tepkiler bu yaş grubu için tipiktir: 
Çocuk alışık olduğu kişilerden kendini 
geri çeker ya da evi terk etmeyi red-
dedebilir. Sıklıkla bu yaştaki çocuklar 
gelişimlerinde bir adım geri giderler. 
Ufak çocuklar tekrar altının bağlan-
masına ihtiyaç duyabilir. Ya da yuva 
çocukları parmaklarını emmeye başla-
yabilirler. Bu geri adımın arkasında her 
şeyin yine yolunda olduğu bir zamana 
dönme isteği vardır. Bazen çocukla-
rın kendileri de bazı rahatsızlıklardan 
şikâyet etmeye başlarlar. Örneğin 3 
yaşındaki İrem annesininki gibi kar-
nında kötü hayvanlar olduğundan ve 
o yüzden yemek yiyemediğini anlatır. 
Bu düşüncesinin arkasında İrem’in an-
nesinin karnında ödem olması ve gö-
rünür şekilde şişmesi vardı. Bu yüzden 
annesi onu kucağına alamıyordu. İrem 

bir şeylerin yolunda olmadığını fark 
ediyordu. Daha büyük yuva çocukla-
rı bazen saldırganlık gösterebilir ve 
oyuncakları bozmaya yeltenebilirler. 
Daha sıklıkla ortaya çıkan ise uykuya 
yatmaktaki problemlerdir. Bunun ar-
kasında genellikle belirsiz bir korku 
yatmaktadır. Genel bölümde belirtil-
diği gibi, çocuklar dışarıda evdekinden 
farklı davranır. Bu yüzden yuvadaki 
öğretmenleri önemli olaylarla ilgili, 
örneğin hastanede kalacaksanız ya 
da rehabilitasyona gidecekseniz bil-
gilendirmeniz önemlidir. Eğer çocukla-
rınızın değiştiği izlenimini edinirlerse 
eğitimcilerden sizinle bağlantıya geç-
melerini rica edebilirsiniz.

Yuva çağındaki çocuklara durumu tüm 
ayrıntılarıyla açıklamaya, hatta risk 
ve olasılıklardan bahsetmeye gerek 
yoktur, anlatılmamalıdır da. Bu yaş-
lardaki çocuklar dikkatlerini 15 dakika 
toplayabilirler, bu yüzden en önemli 
noktalara odaklanın. Çocuklar için en 
başta önemli olan günlük hayatların-
da meydana gelecek değişikliklerdir. 
Lütfen dikkatli olun: Bu durum çocuk 
için oldukça zor bir durumdur ve dik-
kat ve ilgi görmek onun için bu anda 
çok önemlidir.

Çocuğunuz bu yaş grubundaysa, zor 
gelse de hastalıkların ismini kullanın. 
Sıklıkla rastlanan aşağıdaki durum 
neden böyle yapmak gerektiğini gös-
termesi açısından önemlidir: Ela Ha-
nım’ın iki çocuğu vardır; 4 yaşındaki 
Başak ve 7 yaşındaki Alp. İki çocuk da 
annelerinin hasta olduğunu bilmekle 
birlikte kanser olduğunu bilmemekte-
dirler. Alış veriş yaptıkları sırada kom-

8.3. 3-6 yaş arası çocuklar şunun kızı Leyla’ya rastlarlar. Leyla 
Ela Hanım’a ‘Sen şimdi kanserden 
ölecek misin?’ diye sorduğunda Ela 
Hanım şok olmuştu; Leyla’nın anne-
si de utanmış ve suçluluk duymuştu. 
Küçük Başak ve Alp ise şaşkınlıktan 
kocaman açılmış gözlerle annelerine 
bakakalmışlardı. Başak ağlamaya baş-
lamış ve annesine sormuştu: ‘Anne bu 
doğru mu? Sen şimdi ölecek misin?’

Okula başlayan çocuklar ebeveynle-
rinden özgürleşme konusunda önemli 
bir adım atarlar. Bu yaşlarda durumun 
ciddiyetini oldukça iyi anlayabilirler. 
Bu yaş grubunda en sık okulda ve 
derslerinde dikkat çekici değişiklikler 
ortaya çıkar: Ders notlarında önemli 
bir düşüş gerçekleşebilir ya da tam 
tersi olabilir. Birden bire çocuklar has-
ta ebeveyni memnun etmek için eve 
iyi notlar getirirler.

Bazı durumlarda ise çocuklar kendi-
lerine mutlulukları, sevinçleri çok gö-
rürler. Yetişkin eş ve yakınlarda bile 
sıklıkla görülür kendilerine gülmek 
için bile izin vermek istememeleri. 
Durumun zorluğuna rağmen gülme-
ye ve eğlenmeye zaman ayrılmalıdır. 

Çocuklarınızı arkadaşlarını ziyaret et-
meleri ve her gün mutlu olmak için ne 
yapıyorlarsa onu yapmaları için teşvik 
edin. Bu yaşlardaki çocuklar özellik-
le dikkatle sağlıklı ebeveynin durum 
karşısındaki davranışlarını inceler ve 
onun davranışlarına göre kendi dav-
ranışlarını düzenlerler. Örneğin baba: 
‘Annen toparlanmalı, kendine çeki 
düzen vermeli ve daha az ağlamalı’ 
derse, çocuklar bunu aynen algılar ve 
kendileri için uygularlar. Kendilerini 
toparlar ve ağlamamaya çalışırlar. Bu 
yaşlardaki çocuklarda görülebilecek 
başka bir tepki de fazla hassas ve ilgili 
bir rol üstlenmek olacaktır ki bu rol 
onlara kısa bir süre sonra ağır gel-
meye başlayacaktır. Anneye, yatağa 
çay getirmek, ona annelik yapmaya 
çalışmak ve başucundan ayrılmamak. 
‘Bir şeyler yapabiliyorum’ hissi çocu-
ğa önemli olma hissi verecek, kanser 
hastalığının yarattığı belirsizliğin 
üstesinden gelebilmesi için yardımcı 
olacaktır. Ama bu onu çok fazla so-
rumluluk almaya, bazen istemediği 
ya da çok fazla anlayış göstermesi 
gerektiği için kızgın olduğu zaman-
larda suçluluk hissetmesine sebep 
olmayacak şekilde sınırlandırılmalıdır.

Suçluluk fantezileri bu yaşlarda sık-
lıkla görülebilir. ‘Uslu olmadığım için 
annem hasta oldu’, ‘Uslu durmazsam 
annem yine hasta olur’ Özellikle kız 
çocukları bu konuda daha hassastır. 
Bu durumlarda çocuklar çoğunluk-
la üzgün ve haşarı olmaya cesaret 
edemezler. Tabii aynı şekilde bunun 
tam tersi de olabilir. Aşağıdaki ör-
nek bunu çok güzel anlatmaktadır: 
36 yaşında bir kadın evdeki durum 

8.4. 7-12 yaş arası çocuklar

26 27



kontrolden çıktığında çaresizce yardım 
hattını aramıştı. 11 yaşındaki oğlu Uğur 
her şeye itiraz ediyor, okulda başarısız 
oluyor, gün geçtikçe daha saldırgan 
oluyor, kanser hastası olan annesine 
artık ölmesi gerektiğini haykırıyordu. 
Annesi zaten nasıl olsa eninde sonun-
da ölecekti. Burada Uğur’un durumun 
ciddiyetinden haberdar olduğu gayet 
net görülüyordu. Annesi hastalığın cid-
diyetini kendisi de kabul etmediğinden 
Uğur’un korkularını anlayacak durum-
da değildi. Anne gerçeği görmemek için 
bütün kuvvetiyle direniyordu. Baba da 
bu konuda pek rahatlatıcı bir rol üstlen-
memişti. Çocuk annesinin ölmesini iste-
yerek kontrolden çıkmış duruma biraz 
olsun düzen getirmeye çalışıyordu. Okul 
çocukları çoğunlukla kanser konusu 
hakkındaki tavırları hakkında okulda 
ne yapacaklarına dair kararsız kalırlar. 
Konudan bahsedip etmeme ya da kime 
ne söyleyeceği konusunda. 10 yaşın-
daki Erol da okula gitmek istemiyordu. 
Çünkü annesinin neden artık tekerlekli 
iskemlede oturduğu sorusuna vereceği 
kendine göre doğru bir cevabı yoktu. 
Danışma merkezindeki psikolog ona 
bir çok başka şeyin yanında derse be-
raber gitmeleri ve kanser hastalığı ko-
nusunda öğretmeni ile birlikte sunum 
yapmalarını önerdi. Fikri iyi bulsa da 
Erol bunu yapmak istemedi. Başka bir 
önerisi olup olmadığı sorusuna gayet 
hızlı ve kararlı cevap verdi: ‘Ben onlara 
kendim anlatmak istiyorum bildikleri-
mi ama çok az şey biliyorum.’ Psikolog 
Erol’a bir kitap ve çizimler yardımıyla 
kanserin ne olduğunu, nerden geldiğini 
ve annesinin hangi cins kanser hastası 
olduğunu açıkladı. Ebeveynleri ertesi 
hafta Erol’un okulda yaptığı sunumuy-

la çok başarılı olduğunu ve arkadaşları 
arasında artık bu işin uzmanı olarak 
görüldüğünü anlattılar. Bu onun ken-
dine olan güvenini arttırmış ve okula 
gidişini onun için yine doğal bir hale 
getirmişti. Tabii ki bütün problemler bu 
kadar hızlı halledilemez ama bazıları 
için çözüm bu şekilde olabilir.

7-12 yaşlar arasındaki çocuklar için 
önemli noktalar şunlardır:

•  Çocuklarınıza hastalığı, terapiyi ve 
etkilerini anlatın. Bu yaştaki çocuk-
lar çok meraklıdır ve örneğin biyoloji 
kitaplarının yardımıyla pek çok şeyi 
güzelce anlatmak mümkündür.

•  Fiziksel değişiklikleri somut olarak 
açıklayın. ‘Kemoterapiden saçla-
rım dökülecek; bu yüzden bir süre 
peruk takacağım. Ama saçlarım 
tekrar geri gelecek.’

•  Kontrol muayenelerinin neden 
gerekli olduğunu ayrıntılarıyla 
açıklayın.

•  Çocuğunuza inandırıcı bir şekilde 
kanserin bulaşıcı olmadığını anlatın; 
ve belki bir doktor yardımıyla kalı-
tım konusundan bahsedin. Çocuklar 
için doktora soru sorabilmek ge-
nellikle çok güzel ve heyecan verici 
buldukları bir şeydir.

•  Çocuklarınızın öğretmenleriyle 
durum hakkında konuşun. Onlara 
hastalığın gidişatı hakkında da bilgi 
verin; örneğin bir rehabilitasyon 
kliniğinde kalmanız planlanıyorsa.

•  Çocukların kısa süreli olarak ders-
lerinin kötüleşmesini dramatize 
etmeyin; çoğunlukla bunlar geçici 
durumlardır.

•  Çocuklarınızın kendilerini suçlu 
hissetmelerini engellemeye çalışın.

•  Çocuklara evde büyük görevler 
verirseniz bunun ne zaman deği-
şeceğini de söyleyin. Uzun aylar 
boyunca küçük kardeşlerine bak-
mak zorunda kalacağı perspektifi 
çocuklar için ağır bir yük olabilir.

•  Çocuklarınızı ‘şöyle davranırsan 
anne çabucak iyileşecek’ gibi söy-
lemlerle baskı altında bırakmayın.

•  Günlük hayatta tam olarak neyin 
değişeceğini çocuklara anlatın. Bu 
yaşça daha büyük çocukların da 
güven kazanmaları için önemlidir. 
Örneğin şöyle diyebilirsiniz: ‘Ben 

yorgun olduğum sürece seni bale 
kursuna anneannen götürecek.’

•  Çocuklarınıza muayeneleri ve tıbbi 
aletlerin ne olduğunu açıklayın.

Ergenlik çağı birbirine zıt birçok hissin 
hüküm sürdüğü bir dönemdir ve bu 
anne ya da babaya konulan kanser 
teşhisiyle daha da yoğunlaşabilir. Bu 
yaş grubunun yaşayabileceği zorluk 
daha fazladır: Ebeveynlerden ve yuva-
dan özgürleşmek gereken bir dönem 
yaşanırken, gençler hastalık yüzün-
den yeniden eve bağlanmak zorun-
da kalmaktadırlar; özellikle de küçük 
kardeşleri varsa. Gençler genellikle bir 
şeylerin yolunda olmadığını oldukça 
erken fark eder. Ama kendileriyle o 
kadar meşguldürler ki sorularıyla an-
ne-babalarına gelmezler. Ebeveynler 
için, özellikle de öncesinde aralarında 
sorunlar yaşanıyorduysa, konu hak-
kında konuşmaya başlamak zordur.

Kendilerinin de hastalanacağından 
korkmak bu yaş grubu için tipiktir. 
Ama bu korku daha küçük yaştaki 
çocuklarda da ortaya çıkabilir ve so-
run oluşturabilir. Vücut, özellikle de 
cinsellikle ilgili vücut bölümleri, ör-
neğin göğüs gibi, gençler için ergenlik 
döneminde çok önemlidir. Bu konuyla 
başa çıkmak örneğin bir genç kızın 
annesi meme kanserine yakalanmışsa 
daha da zorlu bir hal alır. 16 yaşın-
daki Merve’de olduğu gibi. Önceleri 
hastalıkla iyi başa çıkıyormuş gibi 
gözükmekteydi. Ama daha sonra 

8.5  Ergenlik yaşındaki çocuk ve 
gençler
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günde birkaç kez göğsünü gözlemle-
yip, yoklamaya başladı. En sonunda 
ağrılardan şikâyet etmeye başlayınca 
endişelenen annesi onu doktora gö-
türdü ama doktor bir şey bulamadı. 
Danışma görüşmesinde anlaşıldı ki 
Merve uzun süredir meme kanserine 
yakalanmakla ilgili belirsiz bir korku 
içindeydi.

Gençlerle konuşmak için öneriler

•  Uygun bir durum oluşmasını bek-
lemeyin. İnisiyatifi ele alın. Ebevey-
nler ‘Seninle hepimizi ilgilendiren 
önemli bir şey konuşmam gere-
kiyor’ dediklerinde gençler genel 
olarak konuşmaya açık ve hazır 
olurlar.

•  Diğer yaş grupları için geçerli olan 
burada da geçerlidir. Tabulaştırma 
ne kadar az olursa, ailedeki tutum 
ne kadar açık olursa korku da o 
kadar az olur.

•  Ebeveynler gençlerin hemen 
hemen kendileri kadar kanser hak-
kında bilgileri olduğunu varsaya-
bilirler, ama özel olarak hastalığın 
ayrıntıları hakkında bilgisi olma-
yabilir. O yüzden kanser çeşidi ve 
gereken tedavi adımları hakkında 
bilgi vermeniz gerekir.

•  Gençler pek çok şeyi anlayabilseler 
ve de özellikle her şeyi anlayabili-
yormuş gibi yapsalar da onları fazla 
ayrıntıyla zorlamamak gerekir.

•  Özellikle gençlerin hepsinin bugün-
lerde internet ulaşımı var. Fakat 
gençler internette elde ettikleri 
bilgilerle her zaman başa çıkamıyor-
lar. Bu durumda ebeveynlerle veya 
uzman kişilerle konuşmak yardımcı 
olabilir. Bu onlara güven verir ve 
daha az endişelenmelerini sağlar.

•  Tek ebeveyni olan gençlerle tek 
başına kalma korkusu hakkında 
konuşulmalı ve mümkünse somut 
çözümler aranmalıdır.

Kanser teşhisiyle başa çıkmayı zorlaştı-
ran bazı ailevi durumlar olabilir. Çocuklar 
böyle durumlarda normalde olacağından 
daha fazla sıkıntı çekerler. Tecrübeleri-
mize dayanarak özel ailevi durumlar söz 
konusu olduğunda en baştan itibaren 
profesyonel danışmanlık almak rahat-
latıcı ve yardımcı olmaktadır.

Zorlu özel ailevi durumlar  
şunlar olabilir:

Çocuklarını tek başına yetiştirenler 
Böyle durumlarda çocuklar kendilerini 
özellikle tehdit altında hissederler çün-
kü onlarla ilgilenen ve ulaşılabilir olan 
kimse yoktur. Birlikte yaşamadıkları ve 
çoğunlukla da kolay ulaşılabilir olmayan 
diğer ebeveyne muhtaç duruma gelir-
ler. Parasal sorunlar günlük akışı belir-
lerler ve çoğunlukla ek problemlere yol 
açarlar. Hasta olan kişi de bu endişeler 
ve korkuların baskısı altındadırlar. Eğer 
hastalık durdurulamayacak gibiyse ço-
cuklarla kim ilgileneceği sorusu hasta 
kişiyi meşgul eder. Çocuklarına baka-
mayacak duruma gelmekten duyulan 
suçluluk da sık görülür.

Üvey/Karma aileler
Nadir olmayan bir durum: İki çocuklu 
bir adam kızı olan bir bayanla evleniyor. 
Bayanın kızı üvey babasıyla anlaşamı-
yor. Annesi ama kansere yakalandı-
ğında kızı reddettiği üvey babasının 
ilgisine muhtaç kalıyor.

Evlat edinmiş aileler
Evlat edinilmiş ve daha önce bir kez 
ebeveynini kaybetmiş çocukların evlat 

edinilme yaşıyla bağlantılı olarak kan-
ser teşhisi karşısında davranış bozuk-
luklarıyla tepki verme riski daha faz-
ladır, çünkü kaybetme korkuları daha 
hızlı ortaya çıkar.

Başka fiziksel ya da psikolojik rahat-
sızlıklardan muzdarip aileler
Bu durumda çocuklar zaten kanser teş-
hisi öncesinde de psikolojik olarak bü-
yük yük altındadırlar. En baştan itiba-
ren psikolojik desteğe ihtiyaç duyarlar.

Bir ebeveynin hâlihazırda kansere ya-
kalandığı veya öldüğü aileler
Böyle durumlar da mümkün ve çocuk-
larda baştan itibaren önemli korkulara 
sebep olmakta. Hastalanan ebeveyn 
hemen profesyonel danışmanlık ve 
destek almalıdır.

Her iki ebeveyn de kanser ise
Psikolojik danışmanlığın yanı sıra ço-
cuğun genetik olarak rahatsızlanma 
tehlikesi hakkında da kendisiyle görü-
şülmelidir.

Ekonomik sıkıntısı olan aileler
Zaten kötü olan genel durum üzerine 
gelen parasal zorluklar çocuklar için 
düşünülenden daha büyük bir baskı 
anlamına gelir. Destek alma imkânınız 
olup olmadığı hakkında bilgi edinin.

Göçmen aileleri
Özellikle ailelerin büyük kısmının Türki-
ye’de yaşadığı durumlarda eksik kalan 
aile desteği zorluklara yol açabilir. Ço-
cuğunuzun bakımı sizin veya eşinizin 
hastalığıyla zor ya da imkansız hale 
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Gençlerin verebileceği 
tepkiler

•  Hasta ebeveyne veya bütün 
aileye karşı saldırgan söz ve 
davranışları olabilir.

•  Depresyon
•  Okul zorlukları
•  Yeme bozuklukları
•  Baş, bacak veya karın ağrıları
•  Uyuşturucu kullanımı
•  Arkadaşlarından uzaklaşmak
•  Hobilerinden uzaklaşmak

9. Özel ailevi durumlar



suna yetişkinlerden çok daha rahat 
yaklaşabilirler. Ölen kişiyle karşılaş-
maya dair korkuları çok daha azdır ve 
yetişkinler açısından bazen ölmekte 
olan kişilere karşı ciddi olarak ilgisiz 
hatta kalpsiz bir tavırla yaklaşabilirler.

10 yaşındaki Sibel örneğin annesine 
talepkâr bir tavırla şöyle sormuştu: 
‘Sen ölünce altın kolyeni alabilir mi-
yim?’ Annesi bu soruyu rahat karşı-
lamış olsa da daha sonra söylediğine 
göre kırılmıştı. Çocukların görünürde 
kalpsiz gözüken davranışlarının arka-
sında genelde birbirlerine karışan bir-
çok his mevcuttur. Mümkün oldukça 
böyle sözleri fırsat bilip durum hak-
kında çocuklarla konuşmak gerekir. 
Örneğin annesi Sibel’le altın kolyesinin 
onun için ne anlam taşıdığını konuşabi-
lirdi. Bu yolla bu kolyenin ve ona sahip 
olmanın Sibel için ne anlama geldiği 
hakkında konuşmalarına fırsat olurdu. 
Çocuğun açığa vurmaya çekindiği his-
lerine bu şekilde yaklaşmak mümkün 
olabilir.

Ne söylemem, ne yapmam  
gerekir?

Çocuklarla konuşmak yetişkinler için 
zordur. Sıkça sorulanlardan biri de bazı 
davranışların doğru olup olmadığıdır. 
Her şeyin sorunsuz geçtiği mükem-
mel bir konuşmanın beklentisi sadece 
üzerinizdeki baskıyı arttırır ve gerçekçi 
değildir. Yine de çocuklarla ölüm ve öl-
mek hakkında yapacağınız konuşmaya 
kendinizi hazırlamanız iyidir. Tanıdıkla-
rınızdan, eşinizden, bir hocadan ya da 
profesyonel danışmanlardan yardım 
ve tavsiye alabilirsiniz. 

Çocuğunuzla bu konuda yapacağınız bir 
konuşmada sizin ölüm ve ölmek, nerden 
gelip, nereye gittiğinize dair düşüncele-
riniz çok önemli yer tutar. İnançlarınız 
ve hayat tecrübeleriniz sizi bu konuda 
etkilemiştir ve çocuğunuzla yapacağınız 
konuşmayı etkileyecektir.

Kendinize ve düşüncelerinize 
saygıyla yaklaşın ve daha nerde 
açıklamaya ihtiyacınız olabilece-
ğine bakın. 

Bu konuşma için de geçerli olan şudur: 
Mümkün olduğunca çocuğun günlük tec-
rübeleriyle bağlantı kurmaya çalışın. Ko-
nuyla ilgili bir çocuk kitabı küçük yaştaki 
çocuklarda size yardımcı olabilir. Ama ki-
tabın arkasına saklanma tehlikesini de 
gözden kaçırmamalısınız. Gözyaşları ve 
üzüntü bu konuşmaların doğal bir par-
çasıdır ve bastırılmamalıdır. Ebeveynler 

Kanser hastalığı ilerlerse ve iyileşme 
ümitleri kaybolmaya yüz tutarsa aile-
nin üzerindeki baskı giderek artar: Ça-
resizlik, öfke, yas ve kötü bir atmosfer 
ortaya çıkar.

Hastalığın ilerlemesi, ölmek ve ölüm 
hakkında konuşmak ebeveynler için en 
zor görevlerden bir tanesidir. Doktorlar, 
danışmanlar ve terapistler için de bu 
konuyu konuşmak zordur. Bu yüzden 
aileler bu durumlarda dışarıdan da az 
destek alabilirler.

Ama özellikle artık hastalık iyice ilerle-
miş ve iyileşme ümidi yoksa çocukları-
nızla bu konuyu konuşup ona durumu 
açıklamanız önemlidir.

Gerçekten ölümden bahsetmek 
gerekli mi?

6 yaşındaki Ferda ve 3 yaşındaki Bi-
lal’ın annesi: ‘Eşimin büyük ihtimalle 
öleceğini söyleyemem ki, böyle bir şey 
yapamam ki’ diye hayıflanıyor.’Evet, 
tam da bu konuyu konuşmak gerek!’ 
Çocuklara olmakta veya olacak şeyler 

hakkında bilgi vermekle pek çok sıkıntı 
ve problemin önüne geçilebilir. Çocuk 
yaşta anne veya babalarını kaybeden 
yetişkinler halen anne veya babalarına 
veda edememiş olmanın ya da kimse-
nin onlara gerçeği söylememiş olmanın 
azabını duyarlar. Buna karşılık ebevey-
nin öleceği hakkında kendisiyle konu-
şulmuş olan yetişkinler büyük yas, terk 
edilmişlik ya da yas hislerine rağmen 
yine de bu şekilde kayıplarıyla daha 
iyi başa çıkabildiklerini anlatıyorlar. 
Önüne geçilemez olanla hesaplaşmak 
ve kendilerince ölecek olan ebeveynle 
vedalaşmak için bu şekilde fırsatları 
olmuştu. 

Çocuğun yaşı bunu anlamak için 
daha çok küçük değil mi?

Yetişkinler genellikle örneğin 3 yaşın-
daki bir çocuğun ölmek ve ölü mefhu-
mu olmadığını düşünürler. Ama bunun 
böle olmadığını gösteren birçok kanıt 
vardır: Çocuklar oldukça erken yaşta 
ölümü ya da yok edilmeyi bilirler. Ve 
evet, bundan korku da duyarlar. Ama 
bunun yanı sıra ölüm ve ölmek konu-
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10.  Hastalık ilerlerse...  
     Ölmek ve ölüm hakkında konuşmak

geliyorsa uygun çözümün ne olacağı 
konusunda danışmanlığa başvurmanız-
da fayda olacaktır. 

Eğer oturma izniniz hasta olan eşinize 
bağlıysa onun ölümü durumunda ne 

gibi haklarınız olduğunu öğrenmenizi 
tavsiye ederiz. Bu konuda belirsizlik za-
ten üzüntü ve endişe dolu bir zamanda 
sizi daha da zor durumda bırakacak ve 
yaşadığınız bu sıkıntılar çocuklarınıza 
da olumsuz olarak yansayacaktır. 



sık sık karşı gerekçe olarak bütün gün 
çocuğun karşısında ağlayamayacaklarını 
dile getiriyorlar. Bu doğru olsa da, konu 
aslında bu değildir. Yetişkinlerden çok 
azı böyle bir durumda gerçekten bütün 
günü ağlayarak geçirmektedir. Burada-
ki asıl mesele çocuğu kendi üzüntünü-
ze dahil etmektir; gözyaşları böyle bir 
durumda çok doğaldır. Aksi takdirde 
çocuklar üzülmenin yasak olduğunu 
düşünebilir ve ebeveynini korumak için 
kendi üzüntülerini bastırmaya çalışırlar.

Temel olarak hastalığın ilerlemesi, ölüm 
ve ölmek hakkında yapacağınız konuş-
mada da daha önceki sayfalarda oku-
duğunuz tavsiyeler geçerlidir. Aşağıda 
bunların ötesinde birkaç öneri yeniden 
özetlenmiştir:

Hastalığın ilerlemesi halinde:
Konuşmadan önce:
•  Anne-baba ya da yakınlar olarak 

konuşmadan önce ne söylemek 
istediğinizi açıklığa kavuşturun.

•  Konuşulacak şeyler konusunda fikir 
birliğine varın

•  Çift olarak birbirinize hislerinizi 
göstermeye, korku ve çaresizliğin 
adını koymaya çalışın ve birbirinize 
destek verin.

•  Eğer çocuğun bilip bilmemesi 
gerekenler konusunda aynı fikirde 
değilseniz yardım isteyin ve birlikte 
çocuğunuza ne söylemeyi önemli 
bulduğunuzu açıklığa kavuşturun.

Çocukla konuşma:
•  Konuşma için sakin bir ortam  

bulun.
•  Açık, dürüst ve çocuğun anlayabile-

ceği sözler kullanın.

•  İyi haberler vermeyeceğinizi söyleye-
rek çocuğunuzu hazırlayın.

•  Ölüm ve ölmek hakkında bilgi verin. 
Kendi inançlarınız ve düşünceleriniz 
doğrultusunda ona bilgi verin.

•  Çocuğunuzun ruh halini ve hislerini 
ortaya koyması, sorularını sorması 
için fırsat verin. 

•  Çocuğun hisleri karşısında sabırlı 
olun. Eğer dini inançlarınıza göre 
yaptığınız bir açıklamada çocu-
ğunuz Allah’a kızarsa bu hissini 
kendi endişelerinizle bastırmayın. 
Kızgınlığını yine Allah’ a karşı ifade 
etmesini önerin. Bu onun hislerini 
kabullenebilmesi ve Allah’la daha 
sağlam bir ilişki geliştirmesi açısın-
dan önemlidir.

•  Temel şeyleri anlayıp anlamadığını 
sorun.

•  Çocuğa ölüyü görmesi için izin verin. 
Gerçekten öldüğünü idrak edebilmesi 
için önemli olabilir.

•  Konuşmalarınızda az ve öz detaylara 
yer verin.

•  Cenaze törenine ya da tabuta 
katkıda bulunmasına izin verin. 
Örneğin istediği bir çiçeği getirmesi-
ne, cenaze namazına katılmasına vs. 
Müsaade edin.

•  Eğer isterse cenazeye katılmasına 
ve mezarlığa gitmesine izin verin.

•  Yakınlarınızdan birinden cenaze 
sırasında çocukla ilgilenmesini rica 
ederek kendi durumunuzu hafifletin.

•  Kendinize ve çocuğunuza zor ve 
kötü bir sonla biten bir dönemi atla-
tabilmek için zaman ve fırsat verin.

9 yaşındaki Cihan’la annesinin bekle-
nen ölümü hakkında konuşma:
Ölüm ve ölme konusunun nasıl konuşu-
labileceği aşağıdaki örnekte görülmek-
tedir: Serhat Bey karısının ağır hastalığı 
ve ölümü hakkında oğlu Seyhan’la açıkça 
konuşma isteğine danışmandan da des-
tek bulduğunda rahatlamıştı. Danışma 
görüşmesinde Serhat Bey’e konuşmaya 
nasıl başlayabileceği konusund aöneriler 
verildi. Burda önemli olan Serhat’ın tanı-
dığı ve bildiği kelimelerin kullanılmasıydı.
Psikolog Serhat Bey’e eşine danışma 
görüşmesinin sonuçları hakkında bilgi 
vermesini tavsiye etti. Hayriye Hanım 
da konuşulacakları onaylamalıydı. Çiftin 
ayrıca bu konuşma için kendilerini ne za-
man hazır hissedeceklerini düşünmeleri 
gerekiyordu. Aynı gün babası Cihan’a an-
nesiyle birlikte onunla çok önemli bir şey 
konuşmaları gerektiğini söyledi ve onu 
annesinn yatağının yanına çağırdı. Çocuk 
durumun ciddiyetini anlamış ve oyununu 
bırakıp hemen yanlarına gelmişti.

Anne: ‘Gel yanıma otur.’
Baba: ‘Biliyorsun annen çok çok hasta. 
Ve ben de son zamanlarda çok sinir-
liydim.’
Cihan: ‘Evet, dedemin de morali çok 
bozuk ve benimle hiç ilgilenmiyor. Çok 
berbat...’
Baba: ‘Cihan, endişelenmemen için 
neler olduğunu bilmen gerektiğini 
düşündük. O yüzden şimdi seninle 
konuşmak istedik.’
Cihan: ‘Evet?’
Anne: ‘Cihan, kanser olduğumu ve 
bu yüzden uzun zaman hastanede 
kaldığımı biliyorsun. Doktorlar beni 
iyileştirmek için herşeyi denediler ama 
olmadı.’
Cihan: ‘Bu ne demek anne? Ama sen 
iyileşeceksin değil mi?’
Baba: ‘Hayır Cihan, annen iyileşmeye-
cek. Annen yakında ölecek.’
Cihan: (Ağlamaya başlar) ‘Hayır, ina-
namıyorum. Bu doğru olamaz.’
Baba: ‘Maalesef Cihan bu doğru. Bu 
hepimiz için çok zor. Biz de bunu iste-
miyoruz ama annen bir daha iyileşe-
meyecek.’

Aile konuşma sırasında ve sonrasında 
pek çok kez birlikte ağladı. Ama sonuç-
ta bu konuşma bütün aile için büyük 
bir rahatlama getirdi. Herkes durumu 
biliyordu ve kimsenin hissetmediği bir 
şekilde davranmasına gerek yoktu. Ci-
han anne ve babasının kendisiyle açıkça 
konuşmasının ona ne kadar iyi geldiği-
ni söyledi: ‘En sonunda dedemin neden 
sürekli üzgün bir suratla dolaştığını ve 
bana kızgın olmadığını biliyorum.’
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Profesyonel danışmanlara başvurma-
nız şu hallerde tavsiye edilir:

•  Kendiniz cevabını bulamadığınız 
sorularınız olduğunda.

•  Çocuğunuzla yapacağınız konuş-
ma hakkında zıt hisler ve fikirlere 
sahipseniz.

•  Çocuğunuzla nasıl konuşacağınızı 
bilmiyorsanız.

•  Çocuğunuzla konuşmak konusunda 
eşiniz sizden farklı düşünüyorsa.

•  Olayların sizi aştığını düşünüyor-
sanız.

•  Çocuğunuzun davranışlarının 
hastalıkla bağlantılı olup olmadığını 
bilemiyorsanız.

•  Çocuğunuz hakkında giderek artan 
endişelere sahipseniz ve davra-
nışlarını nasıl değerlendireceğinizi 
bilemiyorsanız.

•  Çocuğunuz kendisi yardım istiyor-
sa.

•  Çocuğunuza uygun davranıp 
davranmadığınız konusunda emin 
olmak istiyorsanız.

•  Bilgi almak istiyorsanız.

 

Bölgenizdeki çocuk eğitimi danışmanlık 
merkezlerinin adreslerini telefon rehbe-
rinde bulabilirsiniz. Türkçe danışmanlık 
servislerinin olup olmadığını direkt bu 
merkezleri arayıp öğrenebilirsiniz.

Verein „Hilfe für Kinder krebskranker 
Eltern e.V.“
Güntherstraße 4a
60528 Frankfurt 
Tel. und Fax.: 0 69 – 67 72 45 04
www.hilfe-fuer-kinder-krebskranker.de
hkke@hilfe-fuer-kinder-krebskranker.de 

Flüsterpost e. V.
Unterstützung für Kinder 
krebskranker Eltern 
Beratungsstelle
Kaiserstr. 56
55116 Mainz
Tel. 06131/5548798
www.kinder-krebskranker-eltern.de

http://www.krebsgesellschaft-rlp.
de/wir/beratungszentren/kaisersla-
utern/unser-angebot/mama-papa-
hat-krebs

→ „Annem, babam kanser!“ projesi
Sürekli olarak yenilenen ve bütün ad-
resleri içeren bir listeyi bu adreste bu 
labilirsiniz:
www.dapo-ev.de/Intressengruppen.
html

Tüm Almanya için faydalı adresler

http://www.verbund-kinder-krebs-
kranker-eltern.de/de/eltern/links
(bütün adresleri içeren web sayfası) 

Yöresel danışma merkezlerinin adres-
lerini telefon rehberinde bulabilrisiniz.

Bundeskonferenz für Erziehungs-
beratung e.V. 
(Eğitim Danışmanlığı federal konferansı 
derneği)
Hernstraße 53 
90763 Fürth
Tel.: 09 11 – 97 71 40

Deutsche Arbeitsgemeinschaft für 
Jugend- und Eheberatung DAJEB 
(Alman Gençlik ve evlilik danışmanlığı 
çalışma gurubu)
Neumarkter Straße 84 c
81673 München
Tel.: 0 89 – 4 36 10 91
 

12.1 Faydalı adresler

12.2 Frankfurt-Rhein-Main
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11.    Ne zaman profesyonel danışmanlara 
                başvurmanız iyi olur?

12.  Servis bölümü – Konuyla ilgili  
                      kitaplar ve adresler



Deutsche Kinderkrebsstiftung
(Alman çocuk kanser vakfı)
Joachimstraße 20
53113 Bonn
Tel.: 02 28 – 9 13 94 – 30
Fax: 02 28 – 9 13 94 – 33
www.kinderkrebsstiftung.de

Deutsche Arbeitsgemeinschaft für 
Psychosoziale Onkologie e.V. (dapo)
(Alman Psikososyal Onkoloji çalışma 
gurubu derneği)
Kardinal-von-Galen-Ring 10 
48149 Münster
Tel.: 07 00 – 20 00 66 66 
(ücretli)
Fax: 02 51 – 8 35 68 89 
www.dapo-ev.de

Deutsche Krebsgesellschaft e.V. 
(Alman Kanser Derneği)
Kuno-Fischer-Straße 8
14057 Berlin
Tel.: + 49 (030) 322 93 29 0 
www.krebsgesellschaft.de
* Her eyalette bölge kurumları bulun-
maktadır. 

Deutsche Krebshilfe e.V. 
(Alman kanser yardım derneği)
Thomas-Mann-Straße 40 
53111 Bonn
Tel.: 02 28 – 72 99 00
www.krebshilfe.de

Krebsinformationsdienst KID
(Kanser bilgilendirme servisi)
Tel.: 0 62 21 – 41 01 21
www.krebsinformationsdienst.de

Verband allein erziehender Mütter 
und Väter, Bundesverband e.V.
(Çocuklarını yalnız yetiştiren anne ve 
babalar birliği – Eyalet birliği derneği)
Hasenheide 70
10967 Berlin
Tel.: 0 30 – 6 95 97 86
Fax: 0 30 – 6 95 97 877
www.vamv.de

Onkologisches Forum Celle e. V.
 „Ja, ich bin auch noch da“ 
(Onkolojik forum Celle derneği – ‚Evet, 
ben de varım!‘)
Wehlstr. 29
29221 Celle
Tel.: 0 51 41 – 21 77 66

BelaJu
Medizinische Psychologie und Medi-
zinische Soziologie
Studie BelaJu
(Tıbbi psikoloji ve tıbbi sosyoloji .- Be-
laJu araştırması)
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus
Technische Universität Dresden
www.medpsy.de/belaju.html

„Tigerherz….Wenn Eltern Krebs 
haben“
Psychologischer Dienst
(‚Kaplan kalbi… Ebeveynler kanser olur-
sa‘ - Psikolojik servis)
Tumorzentrum Ludwig Heilmeyer-CCCF
Universitätsklinikum
Hugstetter Str. 55
79106 Freiburg
Tel.: 0761/270-73900
www.cccf-tigerherz.de

Beratungsstellephönikks-Familien 
leben mit Krebs
(Phönikks Danışmanlık merkezi – Aileler 
kanserle yaşıyor)
Mittelweg 121
20148 Hamburg
Tel.: 040/445856
www.phoenikks.de

Faydalı internet adresleri

www.hilfe-fuer-kinder-krebsranker.de
www.kinder-krebskranker-eltern.de
www.krebsgesellschaft.de
www.krebshilfe.de
www.krebsinformationsdienst.de
www.krebskompass.de
www.inkanet.de
www.komen.de
www.allesistanders.de
www.uct-frankfurt.de

Kanser hastalarına yardım derneği
http://www.khyd.org/

Tıbbi onkoloji derneği
http://www.kanser.org/toplum/index.
php

Türk kanser araştırma ve savaş kuru-
mu derneği
http://www.turkcancer.org/

Onkoloji kanserle savaş derneği
http://www.kanserlesavasdernegi.
com/

Aşağıda ufak bir kaynak kitap seçkesi 
bulabilirsiniz. Geniş bir kaynakçayı bu-
rada belirtilmiş olan internet adresle-
rinde bulabilirsiniz

Baum, Heike:
Kleine Kinder, große Gefühle. 
Kinder entdecken spielerisch ihre Ge-
fühle
Herder, Freiburg, 1999 

Broeckmann, Sylvia:
Plötzlich ist alles ganz anders - 
wenn Eltern an Krebs erkranken 
Klett - Cotta, Stuttgart, 2002 

Ennulat, Gertrud:
Kinder in ihrer Trauer begleiten 
Ein Leitfaden für Erzieherinnen
Herder, Freiburg, 1998 

C. Heinemann, E. Reinert (Hrsg.): 
Kinder krebskranker Eltern. Prävention 
und Therapie für Kinder, Eltern und die 
gesamte Familie
Verlag Kohlhammer. Stuttgart 2012

Krejsa, Susanne:
Mama hat Krebs
Kreuz Verlag, 2004

Wiemann, Irmela:
Wie viel Wahrheit braucht mein Kind?
rororo, 2001
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12.3 Yetişkinler için kitaplar



Radio-Robby: 
Çocuklara uygun bir dil ve resimlerle 
kanser hastalığının nasıl olduğu ve ışın 
tedavisinin nasıl yapıldığını açıklıyor. 
www.kinderkrebsstiftung.de

Türkçe Chemo-Kasper: 
Küçük çocuklara kemoterapiyi açıkla-
yan resimli bir kitap. www.kinderkreb-
sstiftung.de

Davids, Barbara:
Eines Morgens war alles ganz anders 
Lambertus Verlag, 2000 

Mai, Manfred:
Vom Traurigsein 
Loewe-Verlag, Bindlach, 1996 

Trabert, Gerhard:
Als der Mond vor die Sonne trat. Bu 
kitapta küçük çocuklara meme kanse-
rinin ne olduğu ve ailede neleri değiş-
tirebileceği anlatılıyor.
Editions Mathieu 2001, Heidelberg 

Ölmek, ölüm ve yas hakkında kitaplar

Baum, Heike:
Ist Oma jetzt im Himmel? 
Vom Umgang mit Tod und Traurigkeit
Kösel, München, 2002 

Fässler-Weibel, Peter (Hrsg):
Wenn Eltern sterben 
Betroffene berichten
Paulusverlag, 1995 

Fessel, Karen-Susan: 
Ein Stern namens Mama
Verlag Oetinger, 1999

Fried, Amelie / Gleich Jacky:
Hat Opa einen Anzug an? 
Hanser, München, 1997 

Hermann, Inger / 
Sole-Vendrell, Carmen:
Du wirst immer bei mir sein 
Patmos, Düsseldorf, 2000 

Kaldhol, Marit / Oeyen, Wenche:
Abschied von Rune 
Ellermann, Hamburg, 2000 

Keyserlingk, Linde von:
Da war es auf einmal so still – 
Vom Tod und Abschiednehmen 
Herder- Verlag 1999 

Leist, Marielene:
Kinder begegnen dem Tod 
Gütersloher Verlag, Gütersloh, 1999 

Moritz, Andrea:
Tod und Sterben – Kindern erklärt. 
Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, 
2001 

Post, Alma:
Auf Wiedersehen, Papa 
Palmus Verlag, Düsseldorf 2000 

Scheilke, Christoph / 
Schweitzer, Friedrich:
Musst du auch sterben? 
Kinder begegnen dem Tod
Ernst Kaufmann/Gütersloher Verlag, 
Lahr/Gütersloh, 2000 

Schauberger, Anna: 
Und Wieder Winter
Berlin: Schwarzkopf & Schwarzkopf 
Verlag GmbH, 1. Auflage 2012, ISBN: 
978-3-86265-177-1 

Schindler, Regine / 
Heyduck-Huth, Hilde:
Pele und das neue Leben 
Eine Geschichte von Tod und Leben.
Ernst Kaufmann, Lahr 1981 

Senf, B.: 
Wenn Eltern an Krebs versterben- 
Kinder in ihrer Trauer verstehen und 
begleiten. In: C. Heinemann, E. Reinert: 
Kinder krebskranker Eltern. Prävention 
und Therapie für Kinder, Eltern und die 
gesamte Familie. Verlag Kohlhammer. 
Stuttgart 2012

Stalfelt, Pernilla:
Und was kommt dann? 
Das Kinderbuch vom Tod
Moritz-Verlag, Frankfurt, 2000 

Varley, Susan:
Leb wohl, lieber Dachs 
Betz, München, 1984 

Zoche, Hermann-Josef:
Papa, was ist der Tod? 
Ein Kind fragt nach dem Leben
Pattloch Verlag , Augsburg, 2002
Tanneberger, Stephan u.a.: Jemand in 
meiner Familie hat Krebs - Was kann 
ich tun. 
Zuckschwerdt, 1995

Gençlik romanı
Schauberger, Anna: Und Wieder Winter
Berlin: Schwarzkopf & Schwarzkopf 
Verlag GmbH, 1. Auflage 2012, ISBN: 
978-3-86265-177-1 
İçerik: VE YENİDEN KIŞ otobiyografik 
bir gençlik romanıdır. Romanın kahra-
manı 18 yaşındaki Anna’dır. Annesinin 
kanser hastalığıyla başa çıkmasını, ilk 
aşkını ve bunları birlikte yürütebilme 
çabasını anlatmaktadır. 

Genel bilgi adresleri

http://www.verbund-kinder-krebs-
kranker-eltern.de/de/eltern/links
(Bütün internet adreslerini içeren bir 
sayfa) 

Rheinlandpfalz projeleri 

http://www.krebsgesellschaft-rlp.
de/wir/beratungszentren/kaisersla-
utern/unser-angebot/mama-papa-
hat-krebs
→ ‚Annem, babam kanser!‘ projesi
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12.4 Çocuk ve gençler için kitaplar
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Bu rehberin oluşumu için özellikle Üni-
versite Tümör Hastalıkları Merkezi’ni 
destekleyen ve bağış yapanlara teşek-
kürlerimizi sunmak isteriz:

•  IKEA Deutschland GmbH & Co. KG 
 Niederlassung Frankfurt 
Züricher Straße 7 
60437 Frankfurt am Main

•   Leonhardt+Partner, Frankfurt/Main, 
www.leonhardt-partner.de
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13.  Sponsorlarımıza teşekkürler

Çalışmalarımızı bağışlarınızla destek-
lediğiniz takdirde bize ve de öncelikle 
pek çok hastaya ve onların çocuklarına 
yardım etmiş olursunuz:

Frankfurter Stiftung für Krebsfor-
schung zur Förderung des Universitä-
ren Centrums für Tumorerkrankungen 
Frankfurt (UCT) (Frankfurt Üniversite 
Tümör Hastalıkları Merkezini destekle-
me ve Kanser araştırma vakfı)
Abteilung Psychoonkologie am  
Universitätsklinikum Frankfurt am 
Main (Frankfurt Üniversitesi Psikoon-
koloji bölümü)
Theodor-Stern-Kai 7
60590 Frankfurt am Main
Banka: Frankfurter Sparkasse
Banka numarası: 500 502 01
Hesap numarası: 200478354
Projekt 10.1: Psychosoziale Unterstüt-
zung für Kinder krebskranker Eltern
Kanser hastası olan ebeveynlerin 
çocuklarına psikososyal destek




