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Doğru anlatılmazsa 

gelecekleri kararır! 

 

 
 
 

Türkiye'yi ağ latan Soma faciasının en ağ ır izini ölen 

madencilerin çocukları taş ıyacak. Yas uzmanı Dr. Ertufan, 

çocuklara yapılacak yanlış  telkinlerin yaşadıkları travmayı 

ağ ırlaştıracağ ı uyarısını yaptı. 

 

ÜRÜN DİRİER - HABER MERKEZİ 

Türkiye’nin tek yas uzmanı Dr. Hakan Ertufan, Soma'da yaşamını 

yitiren işçilerin geride bıraktığ ı çocuklarına babalarının ölüm 

haberinin nasıl verilmesi gerektiğ ini anlattı. Amerikan Ölüm Eğ itimi 



Derneğ i yas uzmanlığ ı sertifikası sahibi psikolog Dr. Hakan 

Ertufan, Türkiye'de ilk kez bir uygulama ile Haliç Üniversitesi’nde 
de yas psikolojisini yüksek lisans programlarına dahil etmek için 

çalış ıyor. Yas psikolojisinin, doğ mamış bebeğ in kaybedilmesi  ve 

çocuk yasları gibi birçok alt dalı olduğ unu ifade eden Dr. Ertufan, 

Soma'da hayatını kaybeden işçilerin çocuklarına yapılacak yanlış  

telkinlerin yaşadıkları travmayı daha da ağ ır hale getirebileceğ ini 

belirtti.    İKİ KAT FAZLA DİKKAT GEREK 

En önemli konulardan birinin çocuk yasları olduğ una değ inen Dr. 

Ertufan, “Çocuklar yaslarını belli etmezler, o yüzden iki kat daha 

fazla dikkat etmek gerek. Hele büyük trajedi yaşanan ölümlerde 

daha da hassas davranılmalı. Çünkü çocukların yaşadıkları yas 

bütün hayatlarını derinden etkileyebilir” dedi.  

CENNETE GİTTİ DEMEYİN 

“Anne ya da babası ölen bir çocuğ a kesinlikle ‘O cennete gitti, 

cennet çok güzel bir yerdir’ gibi sözler söylenmemeli” uyarısını 

yapan Ertufan, “Çocuk henüz soyut kavramları algılayamadığ ı için 

anne veya babasının kendisini güzel bir yerde yaşamak için bırakıp 

gittiğ ini düşünür. Bu da bilinçaltında terk edilmiş lik inancı olarak 

kalır” diye konuştu. Çocuklara ölümü anlatırken dikkatli olunması 

gerektiğ ini hatırlatan Ertufan, “Çocuğ a doğ um ve ölüm, mesela bir 

fidan, meyveli ağ aç ve kurumuş  ağ aç üzerinden örnekler verilerek, 

fotoğ raflarla anlatılmalıdır. Anılarını hatırlaması sağ lanmalıdır” 

tavsiyelerinde bulundu.  

ŞEHİT MADENCİNİN KIZINDAN AĞ LATAN Ş İİR 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in taziye ziyaretleri 

sırasında yetim kalan çocukların üzüntüleri yüzlerinden okundu. 



Faciada ölen madencilerden Evren Sarı'nın 9 yaş ındaki kızı 

Şennur'un 'Canım Babacığ ım' ş iiri, Bakan Çelik ve beraberindekileri 

duygulandırdı.  

ÇOCUK ÖLÜMLE TANIŞMALI 

Modern hayatta ölümü tamamen dış ladığ ımızı, mezarlıkları 

görmediğ imizi ve yaş lılarımızın ölümüne tanık olmadığ ımızı, bu 

tanıklığ ı hastanelere bıraktığ ımızı hatırlatan Dr. Ertufan, 

“Çocuklarımıza ölümle tanışmaları için en azından evcil hayvan 

almalıyız. Böylece hayvan öldüğ ünde ölüm farkındalığ ı 

geliştirebilirler. Ölümle yüzleşmek için antrenman olur bu. Aksi 

halde ileride yaşayacakları kayıpları kaldırmaları ve kabullenmeleri 

çok zor olur” diyor.     

ABD'DE EŞ  TÜRKİYE'DE EVLAT 

Ölüm acısının kültürlere göre farklılık gösterdiğ ine değ inen Dr. 

Ertufan, ABD’de eş  kaybının en büyük yas sebebi olarak sayıldığ ını, 

bu sebebin Türkiye'de ise evlat acısı olarak kabul edildiğ ini 

söyledi.   

 
 

Soma'da 301 işçiye mezar olan maden faciasının hikayeleri 

yürekleri dağ lıyor. 

 

Madenin derinliklerinde çıkan yangın sonrasında yüzlerce işçi 

arasından dışarı çıkmayı başaran Mehmet Ali Dinçer cehennemi 

andıran o anları anlattı. Dinçer, nefesi kesilen arkadaş larının 

öleceklerini anlayınca duvardaki kömürlerle teyemmüm abdesti 
aldıklarını söyledi. 



VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 

 
Mehmet Ali Dinçer, maden faciasından 9 saat sonra kurtulan 

işçilerden biri. Yerin metrelerce altında örümcek ağ ı gibi örülen 

madenin H Panosu'nda 140 arkadaş ıyla birlikte çalış ıyordu ancak 

sadece 6 arkadaş ıyla dışarı çıkabildi. Mehmet Ali Dinçer, dışarı 

çıkamayıp feci şekilde can veren arkadaş larının son anlarına şahit 

oldu.   "BİR ANDA GAZ GELDİ"   O an yaşadıklarını 

Bugün'den Şeyda Burcu İkiz'e anlatan Dinçer, yangınla birlikte 

etrafa yayılan karbonmonoksit gazını solumaya baş ladığ ında 

öleceğ ini anladığ ını ifade etti. Dinçer, "Bir anda gaz gelmeye 

baş ladı. Gaz gelmeye baş layınca maskeleri taktık. Bir anda temiz 

hava gelmeye baş ladı ancak daha sonra yön değ iştirdi. Ama çıkışa 

doğ ru yürümeye devam ettik" dedi.   "ÖNÜMÜZ ARKAMIZ 

http://www.aksam.com.tr/media/video/?vid=9778


DUMAN"   Mehmet Ali Dinçer ölümle boğ uştuğ u o anları şu 

sözlerle anlattı: "Hava bir anda ters döndü. Bu sefer arkamızda 
duman vardı. Önümüzde duman oldu. Geriye de dönemiyorduk. 

İnsanlar gözümün önünde bayılıp düşüyorlardı. Tüneldeki 

makinaları çalıştırdığ ımız borular vardı. İçinden temiz hava 

geçiyordu. Onu bildiğ imiz için keserle kesip ağ zımızı dayayarak 

temiz hava almaya çalıştık."   "KÖMÜRLE TEYEMMÜM 

EDİYORLARDI"   Aradan geçen zaman içinde insanların 

hayatlarını kaybetmeye baş ladığ ını ifade eden Dinçer, "Duman çok 

yoğ unlaştı. İnsanlar bir anda bağ ırıp çağ ırmaya baş ladı. Kimisi 

'anne' diyor kimisi 'çocuklarım' diyordu. Artık herkes öleceğ inin 

farkına vardı. Helalleşmeye baş ladık. Kim arkadaş ımız çamurlu su 

ile abdest almaya baş ladı. Çamurlu suya ulaşamayanlar duvardaki 

kömürle teyemmüm ediyorlardı" dedi.   "İNSANLAR TEK TEK 

DÜŞÜYOR"   Yaşanan can pazarının ardından işçilerin 

seslerinin kesildiğ ini anlatan Dinçer, "Bir yandan yürüyoruz. Bir 

yandan da insanlar teker teker düşüyordu. Onları da götürmeye 

çalış ıyoruz ama çok fazla kiş i var. Ben de yerde kaldım. Ama 

uyumamaya çalış ıyorum. Orada "Ben Allah için, ekmeğ im için 

buradayım. Ölürsem bunlar için öleyim.' dedim. Sonra bir üşüme 

hissettim. Bu ölmeye baş ladığ ım anlamına da gelirdi, bir yerlerden 

ortama temiz hava geliyor anlamına da. Sonra 20.00'e bana 

kurtarma ekibi ulaştı" dedi. 


