
KAYIP VE YAS

Travma, Afet ve Kr�z B�r�m�

-PANDEMİ SÜRECİ BİLGİLENDİRME SERİSİ-

#bizimicinonemlisin



"Yas ne Ross?

O ne!?

Ben rüyaya inanırım mesela, mıhlanmış

duygulara.

Rüya dediğim de senin anladığın değil,

bunu da belirteyim laf arasında.
 

Yas, üstelik sağlıklısı ne bunun, ha benim

kuzum!"

 

Birhan Keskin



Pandemi sürecinin yaşamı tehdit eden doğası ile
birlikte yaşanmakta olan kayıpları, günlük hayat
akışının her zamankinden daha belirgin bir parçası
olarak toplumsal düzlemde deneyimlediğimiz bir
dönemden geçmekteyiz.  

Her günün sonunda kaybettiğimiz kişilerin 'sayılarını'
medya aracılığıyla öğrenirken, kimimizin kaybettiği
yakınlarının cenaze merasimlerine katılamadığını,
kayıpların ani bir şekilde meydana geldiğini veya
vedalaşma şansı olmadığını birebir deneyimlemekte
veya çevremiz aracılığıyla tanık olmaktayız.



Bu süreçte en belirgin kayıp olarak ölümler görülürken,
öte yandan fiziksel olarak mesafelenme süreciyle
birlikte: 

Kayıp sonrası kültürel merasim ve ritüellerin kaybı,
Sıklıkla içinde bulunduğumuz sosyal mekanların kaybı,
İlişkilerimizi sürdürme biçimlerimizin değişimi,
Rutinlerimiz ve günlük hayat akışındaki mecburi
değişimler,
Dostlarımız ve ailelerimizle bir arada bulunamamak,
İş kaybı ve ekonomik kayıplar, 
Geleceğe dair planlarımızla ilgili zorluklar da
deneyimliyor olabileceğimiz kayıp türleri arasında yer
almaktadır.



Bir kayıp sürecini takiben çeşitli evrelerden geçtiğimiz
söylenebilir. 

Bireysel ve toplumsal olarak farklı düzeylerde yaşamakta
olduğumuz bu kayıplar, yas süreçlerini de beraberinde
getirir. 

Yaşanan durumun gerçek olduğuna inanamamak,
hissizlik; öfke, suçluluk, çaresizlik hissetmek; farklı bir
senaryoyla kaybın yaşanmamış olacağına dair düşünceler
ve geçmişe dair sorgulamalar, hesaplaşmalar; kayıpla
ilgili her tür anıyı hatırlatan durumdan uzaklaşmayı
denemek ve içe çekilme; kaybın kabulü ve kayıp sonrası
yaşama uyum sağlama çabaları bu evreler süresince
deneyimlenen yaşantılara örnek verilebilir.



Kayıp ani ve beklenmedik bir şekilde gerçekleştiğinde
veya kaybın yaşanmasına neden olan durumların
değişkenliğine göre şok, inkar, sorgulama ve
anlamlandırma çabalarının yaşantılandığı evrelerin daha
yoğun bir şekilde seyredebileceği varsayılabilir.  

Diğer yandan, bazı zamanlarda kayıp beklenen ve bir
şekilde hazırlığı içinde olduğumuz bir durum olabilir. Yine
de, geçmişteki bağlarımızın sürekliliğinin sarsılması ve
geleceğe dair kurgularımızın yıkımı ile karşı karşıya
kaldığımız zamanlarda, yaşanan her kayıp erken bir kayıp
olarak deneyimlenebilir.



Kaybı yaşanan ile kurulan bağ, tamamlanmamış veya yarım
kalmış yaşantılar, anılar ve geçmiş kayıp yaşantılarına dair
deneyimler ile birlikte her bireyin öznel bir yas süreci vardır.
Bu açıdan kişiler arası farklı yas tepkileri görülmesi de son
derece normaldir. Örneğin, kimisi daha çok ağlayarak, kimisi
ise anılarla ilgili bir işe odaklanarak bu süreci yaşıyor olabilir.

Bir kaybı takiben genel olarak bazı evrelerden geçtiğimize
değinilse de, bu durum evrelerin herkes için aynı, sıralı ve
aşamalı bir şekilde yaşandığı anlamına gelmemektedir.

''Yaslarımız parmak izlerimiz kadar kişiseldir. Geçmişteki yitim
öykülerimiz ve ilişkimizin özellikleri tarafından belirlenir.''  

V a m ı k  V o l k a n



Kendi hızımız ve ihtiyaçlarımızı dinleyerek anılar ve
tamamlanmayan yaşantılar ile ilgili zaman geçirmek;
kaybı yaşanan ile ilişkilendirilen bir işe odaklanmak,
mektup yazmak, anı köşesi yaratmak veya paylaşım
zamanları oluşturmak gibi kişisel ritüeller oluşturmak ve
sürdürmek yasın yaşanmasına alan açmaktadır.

Kayıp yaşayan kişiye bu merasim ve ritüellerde ihtiyaç
duyduğu şekilde eşlik etmek ve paylaşmaya teşvik
etmek; her kişinin kendi öznel süreci olduğunu
hatırlayarak verdiği tepkilere saygı göstermek kaybın
toplumsal düzeyde tanınmasına yardımcı olur.

Kayıp sonrası kültürel merasimler ve ritüeller, yas sürecini
somut bir şekilde deneyimlememize yardımcı olurken,
mevcut koşullarda kaybettiğimiz kişiye bildiğimiz
ritüellerle veda edememekte, kayıp yaşayan kişiye alışık
olduğumuz biçimde eşlik edememekteyiz.



 "Bir kaybın yerine geçecek bir şeyi asla bulamayacağız. 
Boşluğu ne doldurursa doldursun, boşluk tamamen dolsa bile,

yine de başka bir şey kalacak. Ve gerçekten de bunun böyle
olması gerekiyor; vazgeçmek istemediğimiz sevgiyi devam

ettirmenin tek yolu bu. "

S i g m u n d  F r e u d

Yas tutmak, kaybı yaşanan ile kurduğumuz ilişkinin
yaşamımızdaki yerini yeniden anlamlandırmak; geçmişte
kurulan bağların ritüeller aracılığıyla devamlılığını
sağlayarak kaybın zorluğuyla birlikte yaşamaya devam
edebilmek için ihtiyaç duyduğumuz bir yaşantıdır.
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