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Bu kitabı, ölümleriyle hayatımızı şekillendiren 
Laura, Roy ve Miles’a adıyoruz.

Destekleri için Angus Lawson Memorial Trust’ın 
kurucuları Nick ve Kara Lawson’a ve bu kitaba 

sorularıyla ilham olan tüm çocuklara minnettarız.



Bu kitabı yazma fikri, “Sevdiğin Biri Öldüğünde Ne Olur?”
diye soran çocuklar sayesinde oluştu.



Sevgili Yetiskinler ve Çocuklar

Bu kitap birlikte ne zaman ne olduğu hakkında konuşmanıza yardımcı olmak 
amacıyla yazıldı. Evet biri ölür. Çeşitli kültürleri barındıran dünyamızda herkesin 
farklı inançları olduğunu bilerek anlatacağız.

Ama önce ne düşündüğünüzü çizmek ya da boyamak ister misiniz?

Ama önce ne düşündüğünü çizmekAma önce ne düşündüğünü çizmek
ve onu boyamak ister misin?ve onu boyamak ister misin?

Sevgili Yetişkinler ve ÇocuklarSevgili Yetişkinler ve Çocuklar
Bu kitap, çocuklarınızla birlikte ‘ne zaman’, ‘ne olduğu’ hakkında konuşmanıza 
yardımcı olmak amacıyla yazıldı. Evet, birileri ölür. Ölümü, çeşitli kültürleri 
barındıran dünyamızda herkesin farklı inançları olduğunun bilincinde olarak 
anlatacağız.



“Ölü ne demektir?”“Ölü ne demektir?”
Ölü, artık yaşamayan ve hayati fonksiyonlarını yerine getiremeyen anlamına gelir. 
Ölü bir insan kaçamaz, oynayamaz, gülemez ya da ağlayamaz, nefes bile alamaz. 
Ölü insanların artık herhangi bir organı faaliyet gösteremediğinden yemek yemesi, 
uyuması ya da sıcak kalması da gerekmez.

“Ölünün ne demek olduğuyla ilgili sen ne düşünüyorsun?”“Ölünün ne demek olduğuyla ilgili sen ne düşünüyorsun?”

“Ölü insanlar nasıl görünür?“Ölü insanlar nasıl görünür?””

Biri öldüğünde, onları son hatırladığımızdan 
farklı görünürler. Vücutları daha solgundur ve 

hareketsizdirler. Bedenleri çalışmadığı için 
artık kımıldayamazlar.

“Ölü insanların nasıl “Ölü insanların nasıl 
göründüğüyle ilgili ne göründüğüyle ilgili ne 

düşünüyorsun?”düşünüyorsun?”





“Ölüm uyumak gibi midir?”“Ölüm uyumak gibi midir?”

“Hayır, ölüm uyumak gibi değildir.”



Hayattayken uykuya ihtiyacımız 
olur. Çünkü vücudumuzun sağlıklı 
olması ve ertesi gün için enerji 
depolaması gerekir.

Bazen yetişkinler, ölen 
insanların uykuya 
daldığını söylerler. 
Bu, kafa karıştırıcıdır.
Uyumaya gittiğimizde 
sabahları uyanırız fakat ölenler 
bir daha uyanmazlar çünkü uykuda 
değildirler.

“Ölümle ilgili ne “Ölümle ilgili ne 
düşünüyorsun?”düşünüyorsun?”



Neden doktorlar ve hemşirelerNeden doktorlar ve hemşireler
insanların daha iyi olması için insanların daha iyi olması için 
bir şeyler yapamıyorlar?”bir şeyler yapamıyorlar?”
Doktorlar ve hemşireler, insanları iyileştirmek için 
ellerinden geleni yaparlar. İnsanlar çoğu zaman
doktora ya da hastaneye gittiklerinde iyileşirler
ama bazen iyileşemez ve ölürler.

“Sence doktorlar ve hemşireler “Sence doktorlar ve hemşireler 
insanlara nasıl yardım edebilir?”insanlara nasıl yardım edebilir?”
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