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 1 

ÖNSÖZ 

Ölüm evrensel ve çok boyutlu bir kavramdır. Bu nedenle toplumların 

ölüme yüklediği anlamlar farklılık gösterebilmektedir. Birçok 

toplumda ölüm varoluşun sonu olarak algılanmaz. Aksine ölüm ötesi 

inanca sahip olan kültürlerde ölüm, ruhun sonsuzluğu anlamına gelir. 

Öte yandan ölümün kaçınılmaz olduğunu bilmek kişinin yaşam 

önceliklerini belirlemesine ve sınırlı olan zamanını ona göre 

yapılandırmasına olanak tanır. Kişinin demografik özellikleri ve 

değişen tarihsel koşullar da ölüm algısı üzerinde etkilidir. Kişinin yaşı 

ölüme yüklediği anlamı ve ölüme karşı tutumlarını etkileyen önemli bir 

değişkendir. Genel algı yaşlı bireylerin yaşam dönemleri itibariyle 

ölüme daha yakın olmalarının ölüm kaygılarını azalttığı yönündedir. 

Fakat yapılan araştırmalar bu konuda farklı sonuçlar sunmaktadır.  

Yaşlılık fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden sorunların yaşanabildiği bir 

dönemidir. Kayıpların sık yaşandığı bu dönem çeşitli uyum sorunlarına 

ve umutsuzluğa neden olabilmektedir. Yaşlanan ve hastalanan bedenin 

deneyimleri sonucunda yaşlı birey ölümü, soyut bir kavram olarak değil 

de, her an yaşanabilecek bir ihtimal şeklinde algılamaya başlar. Ölümü 

yaşamın doğal bir parası olarak gören ve kabullenenler olduğu gibi 

panik ya da inkâr tepkileri verenler de vardır. Ölüm kaygısı yaşlı bireyin 

umutsuzluk, acı, üzüntü, pişmanlık ve başarısızlık hissetmesine neden 

olabilir. Bireyin bu olumsuz duygularla baş edebilmesi, yaşamını daha 

mutlu, huzurlu, doyumlu ve tatminkâr hale getirebilmesi için yardıma 

ihtiyacı olabilir. Dolayısıyla bu alanda yapılan araştırmalar, 

planlamalar ve geliştirilen projeler önem arz etmektedir.  
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1. GİRİŞ 

Dünya genelinde yaşlı nüfusun giderek artması demografik bir 

dönüşüme neden olmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 

verileri Türkiye’de yaşlı nüfusun 2012-2017 yılları arasında %17,1 

arttığını göstermektedir (TÜİK, 2018). Yaşlanma, tüm dünya 

ülkelerinin sağlık ve sosyal politikalarının gündeminde yer alan, 

küresel bir tartışma konusu halini almıştır (Karahan ve Hamarta, 2019; 

United Nations, 2017; Vatan ve Gençöz, 2016). Sözü edilen bu 

toplumsal değişim yeni bir sosyal yapılanmayı beraberinde getirmiştir. 

Sağlıklı yaşlanma, aktif yaşlanma, başarılı yaşlanma, yerinde yaşlanma 

gibi yeni kavramlar ön plana çıkmaya başlamıştır (European 

Commission, 2012). Başarılı yaşlanma kişinin fiziksel, psikolojik, 

zihinsel ve sosyal olarak iyilik halinin sürdürülmesini hedeflemektedir 

(Akgün ve ark., 2004; Ünalan, 2012). Dolayısıyla yaşlı nüfusun yaşam 

kalitesinin yükseltilmesi, fiziksel, sosyal ve ruhsal değişkenlerinin 

yakından tanınması ve bu konuda yapılan çalışmaların arttırılması 

önem arz etmektedir.  

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre “65 yaş ve üzerindeki” kişiler 

yaşlı olarak kabul edilmektedir. Yaşlı nüfus kendi içerisinde; 65-74 yaş 

“genç yaşlılık”, 74-84 yaş “yaşlılık”, 85 ve üzeri yaş “ileri yaşlılık” 

olarak sınıflandırılmaktadır (World Health Organization, 2017). Yaşlı 

nüfusun artması, aile yapısında değişim, geleneksel olarak evde bakım 

rolü olan kadının iş hayatına katılımı, yaşlı bireyin aile yapısı içindeki 

eski rolünün değişmesi nedeniyle günümüzde yaşlılar daha çok devlet 

desteğine ve profesyonel hizmetlere gereksinim duymaktadır (T.C. 
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Kalkınma Bakanlığı, 2015). Artan ihtiyacı karşılamak için birçok 

bakım modeli geliştirilmiş ve kurum açılmıştır. 

Yaşlı bireylere hizmet sunan kurum ve kuruluşlar arasında; Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde bulunan Darülaceze, 

Huzurevleri, Yaşlı Rehabilitasyon Merkezleri, Yaşlı Bakım Merkezleri, 

Yaşlı Dayanışma Merkezleri en yaygın olan kurum bakım modelleridir. 

Sağlık Bakanlığı ve Belediyeler de bu alanda hizmet vermektedir.  

Dernek ve vakıflara ait kuruluşlar, azınlıklara ait kuruluşlar ve gerçek 

kişilere ait özel kuruluşlar yaşlılara hizmet veren özel kurum ve 

kuruluşları oluşturmaktadır (Ersanlı, 2008; Yelboğa, 2017). 

Ölüm evrensel bir olgu olmasına rağmen hakkında yapılan araştırmalar 

daha çok teoloji alanındadır. Psikolojinin ölüm ile ilgili araştırmalarının 

nispeten yeni olmasının nedeni, ölüm olgusunun uzun yıllar felsefenin 

bir problemi olarak ele alınmasıdır (Karakuş ve ark., 2012). Çok 

boyutlu bir kavram olarak ölüm, içinde pek çok dinamiği 

barındırmaktadır. Ölüm olgusunun felsefi, dini, ahlaki, hukuki, sosyal, 

emosyonel ve mistik boyutları, insanlığın var oluşundan bu yana ölümü 

kavrama çabasının göstergeleri olarak kabul edilmektedir (Dağlı, 2010; 

Erdoğdu ve Özken, 2007).  

Ölüm, yaşamsal faaliyetlerin var olmaması olarak tanımlanırken; ölüm 

kaygısı yaşanılan tüm korkuların temeli olarak görülmektedir. Ölüm 

kaygısı yaş, cinsiyet, eğitim, kültür, inanç, medeni durum, ölümü 

düşünme sıklığı ve bir yas sürecinde olup olmama gibi pek çok faktöre 

bağlı olarak değişebilmektedir. Yapılan çalışmalar yaşlı bireylerin 

yaşam döngülerinin son döneminde bulunmaları nedeniyle kendilerini 
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ölüme daha yakın hissettiklerini  (Erdoğdu ve Özkan, 2007) ve ölüm 

kaygıları arttıkça uyumlu bir yaşam sürmelerinin güçleştiğini 

bildirmektedir  (Öztürk ve ark., 2011).  

Yaşlanmanın beraberinde getirdiği kronik hastalıklar, bilişsel 

yeteneklerde azalma, fiziksel yetersizlikler ve günlük yaşam 

aktivitelerini (GYA) yerine getirmede yaşanan güçlükler, yaşlı 

bireylerin ölüme karşı bakış açılarını etkilemektedir ( Ersanlı ve Kakan, 

2008; Top ve ark., 2010; Yelboğa, 2017). Belirsizlik, yalnızlık, ölüm 

anın acı verici olacağına ve ölüm sonrası cezalandırılacağına olan 

inanç, yakınlarını kaybetme ya da geride bırakacağı yakınları için 

kaygılanma, kişisel kimliğin yok olacağı korkusu, kişilerde ölüm 

kaygısına neden olabilmektedir (Kızılkaya ve ark., 2005). 

Yaşam kalitesi yüksek ve üretken bir yaşlılık dönemi için, bireylerin bu 

döneme adaptasyonunu sağlamak ve gerekli planlamaları yapmak 

önem arz etmektedir (Dağlı, 2010). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaşam 

kalitesini; kişinin yaşadığı kültür ve değer sistemleri içerisinde ki 

beklentileri, amaçları ve standartları ile ilgili algısı olarak 

tanımlamaktadır (World Health Organization, 2017). Yaşam kalitesinin 

bir başka tanımı ise bireyin beklentileriyle yaşam olaylarına gösterdiği 

uyumdur (Kalınkara, 2011; Levasseur ve ark., 2008). 

Yaşlı bireylerin ölüm kaygıları ile ilgili yapılan araştırmaların 

sosyodemografik değişkenlerle ilişkili sonuçları farklılık 

göstermektedir (Arpacı ve ark., 2011; Öztürk ve ark.,2011; Softa ve 

ark., 2011; Top ve ark., 2010). Yaşam kalitelerinin araştırıldığı 

çalışmalar (Arpacı ve ark., 2015; Arslan ve Kutsal, 1999; Kılıçoğlu ve 
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Yenilmez, 2005; Onat, 2013; Sönmez ve ark., 2007; Şahin ve Emiroğlu, 

2014) için de aynı durumun geçerli olduğunu söylemek yanlış 

olmayacaktır. Bunun temel nedeni; yaşam koşulları, çevresel faktörler, 

bireysel farklılıklar gibi pek çok değişkenin etkili olması olarak 

görülmektedir (Top ve ark., 2010). Yaşlı bireylerin kendi evlerinde ya 

da bir kurumda yaşamalarının da sonuçları etkileyebilecek önemli 

faktörler arasında olduğu bildirilmiştir (Örsal, 2013; Sarı, 2013; Softa, 

2015; Taycan, 2014). 

Bir ülkenin toplam nüfus içerisindeki yaşlı nüfus oranının %8-10 

arasında olması “yaşlı nüfus”, %10’un üzerinde olması ise “çok yaşlı 

nüfus” olarak tanımlanmaktadır (TÜİK, 2016; Yelboğa, 2017). Birçok 

ülkenin yakın zamanda yaşlı ve çok yaşlı nüfusa sahip olacağı 

öngörülmektedir. Bu demografik değişimin beraberinde getireceği 

sorunlar için planlamalar yapmak ülke politikalarının gündemindedir. 

Yaşamın bu döneminin tüm yönleriyle araştırılması ve 

değerlendirilmesinin gerekli önlemlerin alınmasına, yaşanabilecek 

sorunların en aza indirilmesine katkı sağlayacağı söylenebilir.  

Ölüm kaygısının yaşlı bireylerin hayatlarında önemli bir yer tutması, bu 

konu üzerinde araştırma yapma nedenleri arasında bulunmaktadır. 

Yaşlanmanın beraberinde getirdiği fiziksel, ruhsal ve sosyal sorunlar 

yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir (Kılıçoğlu ve Yenilmez, 

2005; Onat, 2013; Sönmez ve ark., 2007; Şahin ve Emiroğlu, 2014) . 

DSÖ’nün başarılı yaşlanma yaklaşımı, güvenli, sağlıklı ve sosyal olarak 

aktif bir hayatı öngörmektedir. Ekonomik yeterlilik, sosyal güvence, 

toplum tarafından kabul görme, bağımsız yaşamın sürdürülmesi, 
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güvenli barınma koşulları ve sosyal destek yaşlı bireylerin temel 

gereksinimleridir. Yaşam kalitesi yüksek yaşlı nüfustan söz edebilmesi 

için ülkelerin uzun dönemli çözüm politikaları geliştirmeleri 

gerekmektedir (World Health Organization, 2017).  

Bu araştırmada, yaşlı bireylerin yaşadıkları yerin ölüm kaygıları ve 

yaşam kaliteleri ile ilişkisi ayrıca sosyodemografik değişkenler ile 

ilişkisinin araştırılması hedeflenmiştir. Ölüm kaygısı ile ilgili 

araştırmalar hem Türkiye’de hem de dünyada kısıtlı olmakla beraber 

yaşlı bireylerin ölüm kaygılarıyla ilgili çalışmalar daha çok 

huzurevinde yaşayan yaşlılar ile yapılmıştır. Ölüm kaygısını 

etkileyebilecek pek çok faktörü barındıran, özellikle de Darülaceze’de 

ve ev ortamında yaşayan yaşlı bireylerin ölüm kaygıları ve yaşam 

kalitelerini karşılaştırma imkânı sunan bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

Çalışmanın amaçları; 

I. Bakımevinde ya da kendi evinde yaşayan 65 yaş ve üzeri 

bireylerde, ölüm kaygısını, yaşam kalitesini ve bilişsel sorunları 

karşılaştırmak, 

II. Evinde ya da bakımevinde yaşayan yaşlı bireylerin ölüm kaygısı, 

yaşam kalitesi ve sosyodemografik değişkenleri arasındaki ilişkiyi 

anlamaya çalışmaktır. 
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Temel Hipotezler  

H1. Evinde ve bakımevinde yaşayan yaşlı bireylerin farklı yaşam 

modelleri nedeniyle ölüm kaygısı ve yaşam kaliteleri arasında farklılık 

vardır. 

H2. Evinde ve bakımevinde yaşayan yaşlı bireylerin ölüm kaygısı ile 

yaşam kalitesi arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H3. Evinde ve bakımevinde yaşayan yaşlı bireylerin ölüm kaygısı ve 

yaşam kalitesi düzeylerinde sosyodemografik özelliklere göre anlamlı 

bir farklılık vardır. 

Araştırmanın Önem ve Katkıları 

I. Araştırma verileri, yaşlı bireylerin ömürlerinin son kısmını daha 

doyumlu yaşayabilmeleri için ölüm kaygısının olumsuz etkilerini 

azaltmaya ya da ortadan kaldırmaya yönelik gerekli önlemlerin 

alınmasına katkı sağlayabilir, 

II. Yaşlı bireylerin ölüm kaygılarını değerlendirmeyi hedefleyen bu 

çalışma, konuyla ilgili ülkemizde az sayıda bulunan çalışmalara katkı 

sağlamakla beraber diğer kültürlerle Türk kültürünün 

karşılaştırılmasına da olanak sağlayabilir, 

III. Yaşlı bireylerin ölüm kaygılarını azaltmak ve yaşam kalitelerini 

yükseltmek için gerekli planlamaların yapılmasına katkıda 

bulunulabilir, 
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IV. Konuyla ilgili, literatürde bulunan çok sayıda araştırmanın 

sonuçları farklılık göstermektedir. Elde edilecek veriler alana konuyla 

ilgili katkı sağlayabilir, 

 V. Yaşlı bireylerin yaşam evrelerinin bu son dönemimde, ölüme karşı 

tutumlarını değerlendirmeleri, yeniden yapılandırma ve yaşam 

önceliklerinin belirlenmesi açısından katkıda bulunulabilir, 

VI. Ölüm kaygısı yüksek yaşlı bireylerin, ölüm tutumlarını 

sorgulaması, yüzleşmesi ve kabullenişleriyle ilgili terapötik 

müdahalelerin planlaması, ölüm kaygısı düzeyinin düşürülmesine 

yardımcı olabilir. Ayrıca;  

VII. Türkiye uyarlaması yapılmış olan ölçeklerin tekrar sınanması, 

VIII. Yapılacak olan yeni araştırmalara katkı sağlanması, 

IX. Olgu sayısının yeterliliği, örneklem grubunda kadın erkek oranının 

kabul edilebilir düzeyde olması, ülkemizde geçerlik ve güvenilirliği 

yapılmış ölçeklerin kullanılması, çalışmanın olumlu özellikleri 

arasındadır. 

Çalışmanın bundan sonraki kısımları şöyle devam etmektedir; ikinci 

bölümde literatür taraması ve araştırma konusuna ait genel bilgiler, 

üçüncü bölümde gereç ve yöntem, dördüncü bölümde bulgular, beşinci 

bölümde tartışma sunulmaktadır. Altıncı bölüm ise sonuç ve öneriler 

bölümüdür.  
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Farklı Boyutları ile Yaşlanma 
 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaşlanmayı, çevresel etkenlere uyum 

sağlama yeteneğinin azalması olarak tanımlamakta; 65 yaş ve üstü 

kişileri “yaşlı” olarak kabul etmektedir (World Health Organization, 

2017). Bir başka ifadeyle yaşlanma, kronolojik yaşın ilerlemesi ile 

organizmanın hücre, doku, organ ve sistemlerinde, geri dönüşümsüz ve 

ölüm olasılığını arttıran gerilemeler ve değişikliklerdir. Genetik yapı ve 

çevresel koşulların bu süreci etkilemesi, yaşlanmanın her bireyde farklı 

gelişmesine neden olmaktadır (Beğer ve Yavuzer, 2012). Doğal ve 

kaçınılmaz olan bu dönem, doğumla başlayıp ölüme kadar devam eden 

fizyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları olan bir süreçtir (Top ve ark., 

2010).  

Yaşlanma pek çok fiziksel, ruhsal ve sosyal sorunu da beraberinde 

getirmektedir. Gelir düzeyinin, bağımsızlığın, üretkenliğin ve sosyal 

desteğin azaldığı bir yaşam dönemidir (Softa ve ark., 2015). Yaşla 

birlikte azalan fiziksel kapasite, psikomotor yapı ve uyum sağlama 

yeteneğindeki değişimler; bağımsızlığın kısıtlanmasına, fonksiyonel-

likte azalmaya neden olmaktadır. Artan kronik ve fiziksel hastalıklar 

nedeniyle yaşlı bireyler günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede 

güçlük yaşamaktadır (Karakaş, 2012).  Rol ve statü değişimleri, iletişim 

problemleri, sosyoekonomik zorluklar yaşlı bireyin toplumsal bağını 

zayıflatmakta; sosyal içe çekilmelere ve yalnızlaşmaya neden 

olmaktadır. Bilişsel gerileme,  kayıplar, krizler, kuşak çatışmaları, ölüm 

kaygısı, ileri yaş depresyonu, yaşlı ayrımcılığı, yakınların ve 

sevdiklerin kaybı, teknolojik gelişmeler karşısında yetersizlikler yaşlı 
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bireyleri olumsuz etkileyen diğer faktörler arasındadır (Ersanlı, 2008; 

Yelboğa, 2017).  

Dünya Sağlık Örgütü’ nün tanımına göre 65 yaş ve üstü bireyler yaşlı 

olarak kabul edilse de, kronolojik yaş, insanın yaşını bütüncül bir 

bakışla tam olarak karşılamamaktadır. İnsan biyolojik, psikolojik ve 

sosyal olarak farklı yaşlanma özellikleri taşıyabilmektedir. Dolayısıyla 

yaşlanma kronolojik, biyolojik, psikolojik, ekonomik, sosyal ve 

toplumsal boyutları ile tanımlanması gereken bir süreçtir (Cankurtaran, 

2011).  

Kronolojik Yaşlanma: 

Bireyin yıl olarak yaşadığı gerçek zaman miktarını belirtir. Başka bir 

ifadeyle; bir insanın yaşadığı gün, ay veya yıl sayısını ifade eder. 

Kronolojik yaşla yaşlanma arasında ilişki olsa da kronolojik yaş her 

zaman yaşlılığı ifade etmez (Cankurtaran, 2011; Güneş ve ark., 2016). 

Biyolojik Yaşlanma: 

Biyolojik yaşlanma, kronolojik yaşlanmadan farklı bir kavramdır ve 

bedensel özelliklerin kademeli olarak bozulmasını ifade eder. 

Deoksiribonükleik asit (DNA), hücre, doku organ ve sistemlerdeki 

değişiklikler, hastalıklar ve ölüm olasılığının artışı ile ilgilidir. 

Biyolojik yaşlanma belirtileri canlı organizmalarda benzer 

mekanizmalarla oluşmakla birlikte, yaşlanma hızı ve şiddeti her birey 

için farklılık gösterebilmektedir (Kaptan, 2012; Nalbant, 2006).  
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Yaşlanma ile organizmanın tüm sistemlerinde ve işlevlerinde 

gerilemeler meydana gelmektedir. Kas gücünün azalması, saçların 

beyazlaması, kırışıklıklar, görme ve işitme kayıpları ilk göze çarpan 

örnekler arasındadır. Kişinin yaşam biçimi, genetik özellikleri, 

alışkanlıkları ve sahip olduğu hastalıklar biyolojik yaşlanma sürecini 

etkilemektedir (Arpacı, 2005; Karadelioğlu, 2011).  

Psikolojik Yaşlanma: 

Düşünme, duygulanma, davranış biçimleri, problem çözme ve kişilik 

özellikleri açısından uyum sağlama kapasitesinin kronolojik yaş 

ilerledikçe değişimini ifade eder. Yaşlı bireylerde bilişsel esneklik, 

bellek, dikkat, problem çözme becerileri ve diğer bilişsel alanlardaki 

değişimlerle, yeni bilgileri öğrenme zorlaşabilmektedir. Geçmişe 

duyulan özlem ve geleceğe ilişkin güvensizlik, yalnızlık, ölüm kaygısı, 

çaresizlik ile ilişkili duygular ortaya çıkabilmektedir (Bilgili ve Kitiş, 

2017; Kaptan, 2012). 

Psikolojik yaşlanma yaşlı bireyin yaşa bağlı olarak ortaya çıkan 

değişimlere davranışsal uyum yeteneği olarak da tanımlanmaktadır 

(Arpacı, 2005). Geçmişe duyulan özlem, anılarda yaşama ve geçmişten 

kopamama uyum sürecinde ortaya çıkan zorluklar arasındadır. 

Emeklilik yaşlılık döneminde psikolojik yaşlanma başlığı altında ele 

alınabilecek önemli bir gelişimsel kriz halini alabilmektedir. 

Kaybedilen rol ve statüler yaşlı bireylerde yetersizlik duygusu ve işe 

yaramama inancına neden olabilmektedir (Karadelioğlu, 2011). 
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Sosyal Yaşlanma: 

Yaşanılan toplumda yaşla ilgili değer ve normlarla bağlantılı olarak 

bireyin kendisinden beklenen statü, rol ve sosyal etkileşimlerin 

değişmesi, kişinin özerklik ve bağımsızlığı açısından ele alınması 

olarak tanımlanır. Bireylerin sosyal gereksinimleri önemlidir ve sosyal 

gereksinimlerin karşılanmaması durumu ruhsal, zihinsel ve fiziksel 

sağlık sorunlarına yol açabilmektedir (Beğen ve Yavuzer, 2012; 

Kaptan, 2012). 

Bütün bu tanımlara ek olarak yaşlı birey sayısının genel nüfus içerisinde 

artmasına “Toplumsal Yaşlanma” denir. Bir ülkedeki genç nüfusun 

giderek azalması, yaşlı nüfusun giderek artması ya da genel nüfusun 

diğer toplumların nüfusundan daha yaşlı olması şeklinde olabilir 

(Karadelioğlu, 2011). 

Türkiye’de Yaşlılarda Kurumsal Bakım 

Yaşlıların bakım ve rehabilitasyonu ile ilgili oluşturulan evrensel ilkeler 

“bağımsızlık, katılım, bakım, kendini gerçekleştirme ve itibar” olmak 

üzere beş başlıkta sıralanmıştır (Buz ve ark., 2018). Bu ilkeler 

doğrultusunda yaşlıların yaşamlarının son dönemini daha doyumlu 

sürdürmeleri ve iyilik hallerinin geliştirilmesi için farklı bakım 

modellerinin oluşturulması gereklilik göstermektedir. Yaşlı bireylerin 

aile ve toplum tarafından desteklenmesi, ihtiyacı olanlara uygun bakım 

hizmetlerinin sunulması ve yaşlıya yönelik hizmetlerin çoğunun devlet 

tarafından karşılanması öncelikler arasındadır (Fadıloğlu, 2006; Güneş 

ve ark., 2016).  
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaşlılara yönelik olarak 

yürütülen hizmetlerin yetkili birimidir. Türkiye’de yaşlılara kurumsal 

bakım veren Huzurevleri, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri 

2011 yılında 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı Yaşlı Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığı, Engelli 

ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir 

(Çolak ve Özer, 2015; Güneş ve ark., 2016; Özgöbek, 2012).  

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü yaşlılara yönelik 

koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici 

sosyal hizmet faaliyetlerini yerine getirme noktasında asli olarak 

görevlidir. Genel Müdürlük tarafından 2013 yılında “Türkiye’de 

Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama 

Programı” hazırlamıştır. Eylem planında yaşlılara yönelik belirlenen üç 

öncelik; “yaşlılar ve kalkınma”, “yaşlılıkta sağlık” ve “yaşlılıkta refahın 

ve olanakların artırılması”  olarak belirlenmiştir (Engelli ve Yaşlı 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2018).  

Yaşlı bireylere hizmet sunan kuruluşlar; Huzurevleri, Yaşlı 

Rehabilitasyon Merkezleri, Yaşlı Bakım Merkezleri, Yaşlı Dayanışma 

Merkezleri, Evde Bakıma Destek, Evde Sağlık ve Evde Bakım 

Hizmetleri, Gündüz Bakım ve Dayanışma Hizmetleri, Ev Tipi Toplum 

Destekli Hizmetler (Yaşlı Yaşam Evi, Yaşlı Apartmanları, Yaşlı 

Siteleri vb.) ve Yaşlı Kulüpleri olarak sıralanabilir (Ersanlı, 2008; 

Yelboğa, 2017). 
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Bakımevi: 

Bakımevi, tıbbi hizmetler ve diğer destek hizmetleri de sunan geniş 

kapsamlı bir kurumdur. Türkiye’de 1997 yılında yayınlanan “Özel 

Huzurevleri ile Yaşlı Bakımevleri Yönetmeliği”, 2001 yılında 

yayınlanan “Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon 

Merkezleri Yönetmeliği” ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri 

ve bakımevleri kurulmaya başlamıştır.  Bakımevleri devlet ya da özel 

kuruluşlar tarafından hizmet sunabilmektedir. Sunulan hizmetin temel 

amacı yaşlı bireylerin yaşam kalitelerini arttırmaktır. (Güneş ve ark., 

2016). 

Huzurevi: 

Huzurevi, sosyal veya ekonomik yönden yoksunluk içinde olup 

korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç olan 60 yaş ve üzerindeki (özel 

huzurevlerinde 55 yaş üzeri) kişilerin huzurlu bir ortamda korunma, 

bakım, rehabilitasyon, sosyal ve psikolojik gereksinimlerinin 

karşılanmasını sağlayan yatılı sosyal hizmet kuruluşları olarak 

tanımlanmaktadır (Güneş ve ark., 2016). Huzurevinde yaşlı bireylere 

sunulan hizmetler; barınma, beslenme, sağlık hizmeti, temizlik, sosyal 

destek, psikolojik destek, sosyal ilişkilerinin geliştirilmesi, aktivite 

devamlılığının sağlanması, boş zamanların değerlendirilmesi, sosyal 

faaliyetler ve diğer sosyal hizmetler olarak sıralanabilir (Çavuş, 2013). 

Huzurevlerine başvuru şartları; 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak, 

bedensel ve zihinsel gerilemeleri nedeniyle süreli ya da sürekli olarak 

özel ilgi, destek, korunma ve rehabilitasyona gereksinimi olmak, ruh 

sağlığı yerinde olmak, bulaşıcı hastalığı olmamak, uyuşturucu madde 
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ya da alkol bağımlısı olmamaktır. Ayrıca başvuru yapan yaşlı bireylerin 

sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme 

raporu ile saptanmış olması gerekmektedir (Engelli ve Yaşlı Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü, 2018).  

Evde Bakım Hizmetleri: 

Yaşlı bireyin yaşadığı sosyal çevreden uzaklaştırılmadan, bakım 

hizmetlerinin evde sunulduğu, tüm yaş gruplarının faydalanabilmesiyle 

birlikte daha çok 65 yaş üstü bireylerin faydalandığı bir hizmet türüdür. 

Taburcu olduktan sonra tedavisi devam edenler, yatağa bağımlı olanlar, 

özürlü ve engelli olanlar, kendi bakımını yapamayan ya da bakım 

verecek bir yakını olmayanlar ve terminal dönemde olan kişiler evde 

bakım hizmetlerinden yaralanabilmektedir. Evde bakım hizmetleri, 

kişilere kendi ortamlarında daha özgür yaşama imkânı sunmaktadır. 

Bireylerin sevdikleriyle yakın iletişim içinde olması, kendini daha 

bağımsız ve saygın hissetmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda evde 

bakım hizmetlerinin giderek yaygınlaşması ve tercih edilmesinin 

nedeni olarak görülmektedir (Gürer ve ark., 2019; Kaptan, 2012; Örsal 

ve ar., 2016). 

Yaşlı Dayanışma Merkezleri ve Yaşlı Kulüpleri: 

Yaşlı bireylerin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden sağlığını 

sürdürebilmesi için destek sağlayan ve gündüz hizmet sunan 

kuruluşlardır. Yaşlı bireyler bu kurumlarda sosyal faaliyetler, refakatçi 

temini, psikolojik destek ve temel sağlık hizmetlerinden faydalanabi-

lirler (Gürer ve ark., 2019; Kaptan, 2012). 
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Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Hizmetleri: 

Günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmek için yardıma ihtiyacı olan 

yaşlı bireylerin hizmet alabildiği bakım kuruluşlarıdır. Ruh sağlığı 

yerinde, yatağa bağımlı, özürlü, engelli, demanslı olan ve herhangi bir 

bulaşıcı hastalığı olmayan yaşlı bireyler bu kuruluşlardan 

faydalanabilirler (Gürer ve ark., 2019). 

Darülaceze: 

Arapça “acz” kökünden gelen “aceze” sözcüğü düşkün, aciz, kendi 

bakımını gerçekleştiremeyen anlamına gelmektedir. “Dar” sözcüğü ise 

yuva, ev anlamında kullanılmaktadır. Arapça isim tamlaması olarak 

“Dar” ve “aceze” sözcükleri “düşkünler evi” yani “Darülaceze” halini 

almıştır. İstanbul, Osmanlı-Rus savaşı sonrasında Rumeli’den 400 bine 

yakın göçmen almıştır. Göç sonrası artan kimsesizler ve bakıma muhtaç 

kişiler nedeniyle Sultan II. Abdülhamit Han tarafından, 31 Ocak 1896 

tarihinde, Okmeydanı’nda Darülaceze Müessesesinin resmi açılışı 

yapılmıştır ( Süer, 2014). 

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak 

hizmet veren Darülaceze, yaşlı bireylerin yanı sıra kimsesiz çocuklara 

da bakım ve eğitim desteği vermektedir. Geniş kapsamlı bir sosyal 

hizmet kurumu olan Darülaceze; yedi servis, bir poliklinik, bir çocuk 

kreşi, rehabilitasyon merkezi, kütüphane, mutfak, kesimhane, buzhane, 

çamaşırhane, terzihane, matbaa, marangozhane, demirhane, ayakkabı 

tamir atölyesini bünyesinde bulundurmaktadır (Darülaceze Başkanlığı, 

2019).  
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Ölüm Olgusu 

Ölüm, organizmanın canlılığının sona ermesi ya da canlı organizmanın 

kendini yenileme yeteneğini yitirerek hayatın sonlanması olarak 

tanımlanmaktadır. Ölüm, kaçınılmaz olması ve pek çok belirsizliği 

içinde barındırması nedeniyle insanlığın var oluşundan bu yana hep 

merak edilen bir konu olmuştur (Karakuş ve ark., 2012). Ölüm 

realitesinin farkında olan insanlar, ölümün kaçınılmazlığı ve yarattığı 

“yok oluş” duygusu nedeniyle kaygılanabilmektedirler. Kaygının temel 

nedeni ise hayatlarını anlamlı bir şekilde yaşayıp yaşamadıkları 

konusundaki düşünceleridir (Geçtan, 2002; Jung, 1997; Öztürk ve ark., 

2011). 

Ölüm kaygısı 

Yaşlılık döneminde ölüm yaşamın önemli konularından biridir. 

Kayıplar ve ölüme tanıklık artmıştır. Literatüre göre ölüm kaygısı, 

doğumdan itibaren var olan ve hayatın sonuna kadar devam eden bir 

duygudur. Ölüm kaygısı kişinin varlığını tehdit eden gerçek ya da 

hayali algılar olarak da tanımlanabilmektedir (Karakuş, 2012; Koç, 

2002). Ölümü korkutucu kılan nedenlerin başında bilinmezlik 

gelmektedir. İnsanın ölümü deneyimleyerek öğrenme şansı olmadığı 

için başkalarının ölümünü görmek, bu konuda bilgi edinmek, ölümüm 

belirsizliğini gidermemektedir (Skinner ve Vaughan, 1984). 

Yalom (2014) ölüm kaygısını, insanın yaşam boyu başa çıkmaya 

çalıştığı, çoğu zaman inkâr ettiği ama aklından çıkartamadığı bir duygu 

olarak tanımlamaktadır. Ölüm kaygısı, kişinin herhangi bir tehdit algısı 

karşısında hızlı ve anlık kararlar vermesini ve tüm organizmayı 
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harekete geçirerek hayatta kalmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte 

ölüm olgusunun ürpertici, korkutucu ve çaresizlik olarak algılanması, 

insanın psikolojik yapılanmasının karmaşıklığından kaynaklanmak-

tadır (Dağlı, 2010; Kasar ve ark., 2016). 

Kirkegaard (2013), korku ve kaygı arasındaki ayrımı şöyle yapar; 

korku, “bir şeye” duyulanken, kaygı “hiçbir şeyden” duyulan dehşettir. 

Freud, kaygıyı çaresizliğe karşı bir reaksiyon olarak görmektedir. Rollo 

May (1994) ise kaygıdan kurtulmanın yolunun, “hiçbir şeyi”, “bir şeye” 

dönüştürmek olduğunu ileri sürer. Böylece korkulan belli olacak ve 

ondan kaçabilme ya da mücadele edebilme imkânı doğacaktır. Korku 

bilişsel bir süreçtir ve gerçek ya da olası bir tehlikeye karşı 

gelişmektedir. Kaygı ise daha çok duygusal bir tepki olarak 

tanımlanmaktadır. Örneğin ceset ölümün somutlaşmış hali olarak kişide 

korkuya neden olurken ne zaman öleceğini bilmeme hissi kişide 

kaygıya neden olabilmektedir (Kasar ve ark., 2016; Yalom, 2001).  

Yalom (2000), üç tür ölüm korkusundan bahsetmektedir; “ ölümden 

sonra bana ne olacak”, “ölüm anım nasıl olacak” ve “var olmanın sona 

ermesi, yok oluş korkusu”. Ölüm korkusu yok olma, tükenme ile eş 

anlamlı ve çaresizlik içinde kadercilikle karşılanan bir duygu halini 

alabilmektedir. Bir taraftan benimseme, diğer taraftan ölümün zorluğu-

kolaylığı, kabir azabı, cennet-cehennem belirsizliği gibi söylemler, 

ölüme karşı sergilenen tutumları etkilemektedir ve kaygı düzeyini 

arttırabilmektedir (Dağlı, 2010).  Belirsizlik, bedeni kaybetme, acı 

duyma, yalnızlık, denetimi, yakınlarını ve kimlik duygusunu kaybetme 
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korkusu ölüm korkusu olarak ifade edilen yoğun duygunun nedenleri 

olarak sıralanmaktadır (Yıldız, 1996). 

Ölüm kaygısı, insanın varlığının farkında olduğu, içinde yaşadığı 

korkuları temel almaktadır (Jung, 1997). Ölüm kaygısını 

etkileyebilecek faktörler arasında yaş, cinsiyet, dini inançlar, kültür, 

eğitim düzeyi, medeni hal, yakın zamanda yaşanan yas ve kişilik 

özellikleri sayılabilir (Şimşek, 2014; Yıldız ve Bulut, 2017).  

Bilinmezliğin yarattığı kaygı, sevdiklerini kaybetme ya da geride 

bırakma korkusu, ölümün acı verici olabileceğine dair inanç, yarım 

kalmışlık duygusu ve artık var olamama gerçeğinin yarattığı üzüntü 

ölüm kaygısını arttıran nedenler arasında bulunmaktadır (Gülseren ve 

ark., 2000).  

Ölüm kaygısını oluşturan bilişsel, duygusal ve motivasyonel olmak 

üzere üç bileşen bulunmaktadır. Ölüm kaygısının tehdit olarak 

algılanması, beynin duygusal bellek alanlarının aktifleşmesine neden 

olmakta; bunun sonucu gelişen savunma mekanizmalarının davranışları 

etkileyerek yaşam motivasyonunu oluşturduğu düşünülmektedir. 

Kişinin tüm yaşam deneyimleri bilişsel bir yapının gelişmesini 

sağlamaktadır. Örneğin ölüme ait inanç ve düşünceler, ölü olma ile 

ilgili düşünceler, ölüm sonrası ve bilinmezlik hakkında düşünceler ve  

ölüm hakkındaki bilinçli düşüncelerin ölüm kaygısını azalttığı 

varsayılmaktadır (Dağlı, 2010; Kasar ve ark., 2016; Öztürk ve ark., 

2011).  
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Ölüm Olgusuyla İlgili Kuramsal Çerçeve 

Ölümün en fazla işlendiği alan felsefedir. Sokrat, Eflatun, Aristo, 

Epikürcü ve Ekzistansiyalist filozoflar; Nietzsche, Schopenhour, 

Heidegger, Kierkegaard, Sartre, Camus ilk göze çarpan örnekler 

arasındadır (Geçtan, 1974; Sezer ve Saya, 2009; Schopenhauer, 2016). 

Sokrat ölümü insanlık için bir armağan olarak görmüştür. Ölüm 

korkusunun akılla yenilebileceğini ileri süren Sokrat, ölümü ruhun 

bedenden ayrılması olarak tanımlamıştır. Eflatun’un ölüm konusundaki 

fikirleri Sokrat ile benzerdir. Hayatın anlamının keşfedilebilmesi için 

insanın ölüm üzerine düşünmesi gerektiğine inanmıştır (Abdel-Khalek 

ve Lester, 2003; Hökelekli, 1991). Aristo (1997), ruhun ölümsüz 

olduğuna ve ruhun bedenden ayrıldıktan sonra ikinci bir hayat 

yaşadığını ileri sürer. Epikürcüler (2014), “Biz varken ölüm yoktur, 

ölüm varken de biz yokuz.” deyimleriyle ölümün korkulacak bir 

kavram olmadığına inanırlar. Stoacıların ölüme bakış açıları ise 

Epikürcülerin tam tersidir. İyi bir yaşam için ölümü iyi öğrenmek 

gerektiğine inanırlar. Ölüm olgusunun sorgulanması varoluşçuluğun 

başlangıcı olarak kabul edilmektedir (Erdoğdu ve Özkan, 2007; Sezer 

ve Saya, 2009). 

Freud (1962) ölüm farkındalığının, hayattan alınan zevki arttırarak 

hayatın tam anlamını bulduğunu, bu farkındalıktan yoksun olmanın 

hayatı sığ ve anlamsız hale getirdiğini savunmuştur.  Freud uzun yıllar 

ölüm konusuna değinmemiş olsa da daha sonraki yıllarda ölüm 

içgüdüsünü hayatın gayesi olarak ifade etmiştir. Freud’a (1998) göre 

davranışların nedeni geçmiştedir ve gelecekte gerçekleşecek olan 
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“ölüm”, davranışların bir belirleyicisi olamaz. Freud (1962) egonun 

varlığı için tehlike gördüğü herhangi bir düşünce içeriğinin kaygı 

yarattığını, egonun bunu baskılayarak kendini savunduğunu ve kişinin 

bunu istem dışı gerçekleştirdiğini ileri sürmüştür. Bilinç düzeyine 

çıkması önlenen duygu, düşünce, istek ve dürtülerin duygusal enerjileri 

engellenemediği için kişide kaygıya neden olduğunu bildirmiştir. 

Carl Gustav Jung (1997), sosyal uyum sorunu yaşayan bireylerde ölüm 

kaygısının fazla olduğunu ve bunun yaşam korkusundan 

kaynaklandığını belirtmiştir. Erich Fromm bu konuda Jung’u 

desteklemiştir; nihai sonun yok oluş olması ve var olan hayatın 

doyumlu yaşanamamış olmasının kişilerde kaygı yarattığını ileri 

sürmüştür (Fromm, 1994).  May’e (1994) göre bireyin var oluş kaygısı, 

insanın mutlak gerçek olan ölüme karşı koyamaması, ölümlü 

olduğunun yani “hiç” olmanın idrakidir. Ölüm kaygısı ise, bir “yok 

olma” korkusudur.  

Otto Rank’a (1999) göre bağımsızlık ve bağımlılık eğilimleri insanda 

çatışma yaratır. Bağımsızlık çabası insanın var olma çabasıdır. Ayrılık, 

bağımsızlık “yaşam” iken, birleşme “ölümdür”. Rank (1999), ölüme 

ulaşma çabasını, anne rahmine dönme eğilimi olarak yorumlamaktadır. 

“Bağımsızlık için önce ölmek gerekir” diyen Rank, bağımsız bir yaşam 

için omnipotansların sona ermesi gerektiğini, yaşam korkusunun 

temelinin burada olduğunu ileri sürmüştür. Bu durumun beraberinde 

suçluluk duygusunu getirdiğini ve suçluluk duygusunun bağımsızlığın 

kaçınılmaz bir sonucu olduğunu bildirmiştir (Erdoğdu ve Özkan, 2007; 

Geçtan, 1996). 
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Erik Erikson (1968), Psikososyal Kişilik Teorisi’nde kişilik gelişiminin 

yaşam boyu sürdüğünü belirtir. Erikson’un modelinde yaşam yolculuğu 

sekiz aşamadan ve döngüden oluşmaktadır. Bu aşamalar kişilik 

gelişiminin dönüm noktalarını temsil etmektedir. Her dönemin kendine 

ait çözülmesi gereken problemleri vardır. Bu problemlerin nasıl 

aşıldığı, diğer yaşam dönemlerini etkilemektedir. “Benlik bütünlüğüne 

karşı umutsuzluk” hayatın son ve sekizinci evresidir. Geçmiş 

deneyimler ve yaşamın bir gün son bulacağını düşünmek insanda 

bütünlük ya da umutsuzluk duygusu uyandırabilmektedir. Geçmişten 

memnun olanlar bu gelişim aşamasını bütünlük duygusuyla atlatırken, 

bu duyguyu yaşamayanlar ise umutsuzluğa düşebilmektedir. Yaşlı 

bireyler geriye fazla zaman kalmadığını ve gençlere tanınan 

seçeneklerin, fırsatların artık kendilerine tanınmadığını fark ederler. Bir 

yaşam geçmiştir ve her şeyi daha farklı yapmış olmayı dileyenler bu 

umutsuzluklarını diğerlerine öfke ve nefretle ifade edebilirler. Bütünlük 

duygusuna kavuşmuş yaşlı bireyler ise daha huzurlu ve mutludurlar 

(Burger, 2006; Ersanlı, 2008; Vatan ve Gençöz; 2016).  

Varoluşçu Psikoloji’nin önemli teorisyenlerinden olan Victor Frankl 

ölümü insanın anlam arayışında bir pusula olarak görmüştür (Frankl, 

2016). Varoluşçu Psikoloji, insanın ölümü isteyebileceğini ama 

istemese de yaşamak zorunda olduğu için yaşadığı en büyük ikilem 

olduğunu ileri sürer. Varoluşçu Psikoloji’ye göre ölüm yaşamın 

anlamını içinde barındıran en büyük gizemdir (Abdel-Khalek, 2005; 

Erdoğdu ve Özkan, 2007; Öztürk ve ark., 2011). Elizabeth Kübler Ross 

(2010), anlamlı bir hayat için ölüm düşüncesiyle bütünleşmenin 

gerekliliğini savunmuştur. 
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Skinner ve Vaughan (1996), ölüm konusunda sürekli düşünmenin ölüm 

kaygısını arttırabileceğini bu noktada dikkatin ölümden ayrılmasının 

yararlı olacağını ileri sürmüştür. Kendi yaşam alanlarında çocukları ve 

torunlarıyla birlikte yaşayan kişiler daha genç insanları görmekte ve 

onlarla vakit geçirmektedir. Kurumlarda yaşayanlar ise diğer yaşlılarla 

birlikte sağlık ve ölüm konusunda daha fazla konuşmaktadırlar. 

Yaşlılık sürecini daha mutlu bir hale getirmek için ilgi duyulan başka 

bir şeyle meşgul olmanın, ölümden korkmakla geçirilecek zamanı 

azaltacağını savunmuşlardır. 

Bilişsel yaklaşımlar kaygının koşullanmalar ve genellemeler sonucu 

geliştiğini ileri sürer. Kaygının şiddetini, kişinin tehdidi ne yoğunlukta 

algıladığı belirler. Başka bir ifadeyle çevresinde potansiyel bir tehdit 

algılayan birey kendisinin bu durumla nasıl baş edebileceğini 

değerlendirir ve belirler. Bütün bunların sonucunda ölümün ciddi bir 

tehdit olarak algılanması ve kaygıyla düşünülmesi ölüm kaygısını 

geliştirebilir (Öztürk ve ark., 2011). 

Jeff Greenberg’ in (2011), ileri sürdüğü “Dehşet Yönetimi Kuramı” 

ölüm kaygısını, kişinin ölümlü olmasının farkındalığı sonucu gelişen 

duygusal ve bilişsel iki bileşeni olan savunma mekanizmaları olarak 

tanımlar. Duygusal bileşen kişinin ölümlü olduğu gerçeği karşısında 

yaşadığı gerginlikten kaynaklamaktadır. Bilişsel bileşen ise sürekli 

ölümü düşünme ile karakterize bir durumdur. Bu bileşenlerin sonucu 

kişiler ölüm kaygısıyla baş edebilmek için iki savunma mekanizması 

geliştirir, ölüm kaygısını bilinçten uzak tutma çabası ve ölümsüzlüğün 

benimsenmesi. Her iki savunma mekanizması da ölüm kaygısıyla baş 
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edebilmek için geliştirilmiştir ancak yoğun kullanımı ölümü kabullenişi 

güçleştirebilmektedir. Bir başka ifadeyle, Dehşet Yönetimi Kuramına 

göre ölüm düşüncesi kişide dehşet duygusuna neden olmakta ve kişi bu 

duygudan kurtulabilmek için savunmalar geliştirmektedir. Bu 

savunmalar bilinç dışında ya da bilinç düzeyinde olabilir ve ölümün 

sürekli düşünülmesi ölüm kaygısını arttırabilir (Cicirelli, 2002; Öztürk 

ve ark., 2011; Solomon ve ark., 2000). 

 Ölüme Karşı Sergilenen Tutumlar 

Yalom (2000), psikopatolojilerin ana kaynağını ölüm olarak 

görmektedir. Kaçınılmaz olanın ölüm kaygısı değil, ölümün kendisi 

olduğunu söyler. Yalom (2008), ölümün farkında olarak yaşamanın 

oldukça zor olduğunu, bunun güneşe doğru bakmaya benzediğini ve 

sürekli ölümü düşünerek yaşamanın sürdürülebilir olmadığını ifade 

eder. İnsanların ölüm kaygılarını yönetebilmek ve hafifletmek için 

savunmalar geliştirdiğini bildirmektedir. Çocuklar aracılığıyla kendini 

geleceğe yansıtmak, zengin, ünlü olarak hayatta daha fazla yer 

edinmek, koruyucu ve saplantılı inançlar geliştirmek, bu 

savunmalardan bir kaçıdır. Yalom’ a göre (2008), sonu olan bu hayatı 

daha mutlu yaşamak için geliştirilen savunmalar ölümlü olmaya çare 

değildir. Ölüm kaygısı en güçlü savunmalara rağmen tam olarak 

bastırılamaz. Başarılması gereken ölümle yüzleşerek onu 

kabullenmektir (Arpacı ve ark., 2011; Demirci, 2016). 

Anlamlı bir yaşam için ölüm hakkında yapılan sorgulamanın gerekli 

olduğu düşünülmektedir. Ölüme yüklenen anlamlar pek çok etkene 

bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Ölüm kavramı insanlarda 
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kaygı yaratmakta ve bu kaygı nedeniyle kendilerine has tutumlar 

geliştirmektedirler (Demirci ve ark., 2016). Ölüme, kaybedilmiş sevilen 

kişiye kavuşma, huzura erme, sonsuzluğa ulaşma gibi olumlu anlamlar 

yükleyenler olduğu gibi yok oluş, hiçlik, kişiliğin sona ermesi, 

sevdiklerinden ayrılışa neden olan bir stres kaynağı, cezalandırma gibi 

olumsuz anlamalar yükleyenler de vardır. Literatürde ölüm karşısında 

sergilenen tutumlar; ölümü inkâr etme, ölüme meydan okuma, ölümü 

isteme, ölümü kabullenme ve yas tutma başlıkları altında toplanmıştır 

(Karakuş ve ark., 2012; Köstek, 2015; Öztürk ve ark., 2011; Tanhan, 

2007). 

Ölümü İnkâr Etme: 

Ölüm her ne kadar evrensel bir olgu olsa da genel olarak yok 

sayılmaktadır (Yalom, 2000). Çağdaş dünyanın ölüme karşı genel tavrı 

inkârdır. Ölümü inkâr tahmin edilenden daha yaygın bir tutumdur ve 

toplumun ölümle ilgili ritüellerinde, o toplumun sembollere yüklenen 

ölüm algısı gözlemlenebilmektedir. İnsanların ölümü yadsımalarını 

kolaylaştıran en güçlü silah modern hayatın kendisi olarak 

görülmektedir (Karakuş ve ark., 2012).  

Kübler-Ross (2010), insanların günlük hayatın akışı içerisinde ölüm 

hakkında pek fazla düşünmediklerini ve ölümün artık sosyal bir olgu 

olmaktan çıktığını belirtmiştir. Ölümün hastane odalarında 

deneyimlenir hale gelmesinin ve mezarlıkların gözden uzak periferlere 

taşınmasının bu durumun sonuçları olduğunu söylemektedir. Ölümü 

hayattan uzaklaştırmaya çalışmak, ölümün duygusal yükünden 

kurtulma çabası olarak görülmektedir. İnsanların evlerinde huzur içinde 
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ölümlerinin engellenerek, hastane odalarına taşınmalarının, ölümü 

sükûnetle karşılamayı önlediği ve insanları yalnızlaştırdığı 

bildirilmektedir (Karakuş ve ark., 2012; Kübler-Ross, 2010; Thorson,  

ve Powell, 1990). 

Ölümsüzlük arzusunun ve ölümü inkârın en yaygın göstergelerinden 

biri kişinin günlük uğraşlarla zihnini sürekli meşgul etmesi olarak 

görülmektedir.  Bu zihinsel kaçışın sebebi ölüm kaygısının kişide 

emosyonel ve bilişsel huzursuzluk yaratmasıdır.  İnsanın ölümden 

korkması ya da onu büyük bir olgunlukla karşılaması, ölüm ötesine 

inanması ya da inanmaması, ölümlü olduğu gerçeğini 

değiştirmemektedir (Dağlı, 2010; Yalom, 2000).  

Ölülerin mumyalanması, heykellerinin yapılması, eserlerin bırakılması, 

imparatorların, kralların hizmetkârlarıyla, savaşçıların at ve silahlarıyla 

gömülmesi ölümü inkârın örnekleri olarak gösterilmektedir. Bu 

örnekler ölümsüzlük çabalarının sembolik nesneler ile kalıcılığı 

sağlama ve ölüm sonrası üst var oluşa inanarak yaratılmaya 

çalışılmasıdır (Aries, 1991; Karakuş ve ark., 2012; Öztürk, 2011; 

Topuz, 2013).  

Ölüm mutlak bir gerçek olmasına rağmen, hayatın akışına kendini 

kaptırmış olan bireyin ancak şahit olduğu olaylarla hatırlaması sık 

karşılaşılan bir durumdur (Abdel-Khalek, 2006). Sürekli ölüm 

kaygısını inkâr etmek ve bastırmaya çalışmak, kişinin hayat enerjisini 

büyük oranda harcamakta, anlamalı ve doyumlu bir yaşam sürmesini 

engellemektedir (Yalom, 2000).  
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Ölüme Meydan Okuma: 

Ölümün inkârı kadar sürekli ölüm fikriyle hayatın ketlenmesi de 

patolojik bir zemin yaratmaktadır. Sürekli ölümü düşünmek hayatın 

anlamsız olduğuna dair inancı pekiştirebilir. Ölümü inkâr etmek yok 

saymak ya da bastırmak kadar tehlikeli bir tutumdur. Ölüme meydan 

okuyan bireylerde ölümsüzlük arzusu yoğun olarak yaşanmaktadır. Bu 

yoğun arzu ölümü dışlama ihtiyacının bir göstergesi olarak 

görülmektedir (Karakuş ve ark., 2012; Öztürk ve ark., 2011; Topuz, 

2013; Yıldız, 2001). 

Ölüme meydan okuma, ölüm gerçeği karşısında kaçınma ya da 

narsisistik korunma şeklini alabilen bir savunmadır. Bu ölümsüzlük 

arzusunun bir ifadesidir. İnsan bedeninin muhafaza edilerek saklanması 

gibi bazı ritüeller ölümsüzlük isteğinin somut örneklerindendir. Ruhun 

ölümsüzlüğüne olan inanç ölüm gerçeği karşısındaki en büyük 

avuntudur (Öztürk, 2010). 

Ölümü İsteme: 

Ölümü isteme bilinçli bir farkındalık ya da bilinçaltının yansımaları 

olarak çıkabilir karşımıza. Analitik teorisyenler insanın ölüm 

içgüdüsünün; intrauterin (ana rahmi) hayata geri dönüş, omnipotan 

(tüm güçlü) olma hali ve okyanussal duyguya olan özlem ve kavuşma 

arzusu olabileceğini ileri sürer (Karakuş ve ark.,2012; Yıldız, 1996).  

İnsanların ölüme tanıklık etmesi, kendi ölüm algılarını etkilemektedir. 

Yoğun kaygı yaşayan kişiler bu katlanılmaz duygudan kurtulabilmek 

için ölümü tercih edebilmektedir. Ölüm düşüncesine aşırı düzeyde 
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yoğunlaşmak kişinin yaşama olan uyumunu bozmakta ve patolojik bir 

hal almasına neden olmaktadır. Bu nedenle ölüm düşüncesinin 

sınırlarını belirlemek son derece önemlidir (Demirci ve ark., 2016; 

Yelboğa, 2017). 

Ölümü Kabullenme: 

Ölüm bazen kişide çaresizlik duygusuna neden olan yok olmak ve artık 

var olamamak ile eş anlamlı olan bir kavramdır. Kişinin ölüme 

yüklediği anlamla yarattığı duygu değişebilmektedir. Örneğin zor 

ölüm, kabir azabı, ölüm ötesi dünyanın belirsizliği, cennet-cehennem 

kavramları kişilerin ölüm kaygısını arttırabilmektedir. Ölümü kabul 

edebilmek ruhsal sağlığın sürdürülebilmesinde önemli bir faktör olarak 

görülmektedir (Öztürk ve ark., 2011; Top ve ark., 2010). 

Pek çok araştırma yaşlı bireylerin ölüm gerçeğini kabul etmelerinin, 

yaşamlarının bu dönemini daha aktif yaşamalarına ve yaşam 

kalitelerinin artmasına olumlu etki yaptığı sonucuna varmıştır (Arpacı 

ve ark., 2015; Arpacı ve ark., 2011; Aydın ve Karaoğlu, 2012; Yelboğa, 

2017). Yalom (2001), ölümün bir ucube gibi görünmesinden öte 

yaşamın anlam kazanması için gerekli olduğunu ileri sürer. Kendi 

ölümünü cesaretle kabul etmenin hayata zenginlik ve bütünlük kattığı 

düşünülür (Gülseren ve ark., 2000). Ölümün yaşamın bir parçası 

olduğunu kabul etmek ölüm kaygısını azaltabilmektedir. Kabulü zor 

olan, varlığın sonlu oluşudur. Bu kabul, kişinin farkındalık içinde 

doyumlu bir yaşam sürmesine ve sonsuz olmayan vaktini daha iyi 

değerlendirmesine katalizör olabilir (Demirci ve ark., 2016; Karakuş ve 

ark.,2012). 
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Ölüme yakın bireylerin süreci kabullenişleri ve ölüm hakkında 

konuşabilmeleri diğer bireylere göre daha kolay gerçekleşmektedir. 

Bazı yazarlar hayata meydan okuyan bireylerde ölümü inkâr eğiliminin 

daha fazla olduğunu, hayatlarını doyumlu yaşamış bireylerin ölümü 

kabullenişlerinin ise daha kolay olduğunu savunurlar (Demirci ve ark., 

2016; Kübler-Ross, 2010; Yalom, 2000). 

İnsanın Kendi Ölümüyle Yüzleşmesi 

İnsanların ölüme karşı sergiledikleri tutum, davranış ve tepkiler 

farklılık göstermektedir. Ölümü kabul edememe, ölüme meydan okuma 

ve ölümü isteme kendi ölümlülükleri ile ilgili tutumlar arasındayken 

yas tutma sürecini diğerlerinin ölümüne karşı yaşayabilmektedirler 

(Santrock, 2012). Yas süreci kendi içinde farkı duyguları barındıran 

çeşitli evrelerden oluşmaktadır (Yelboğa, 2017). Sevdiklerinin 

ölümünü deneyimleyen kişilerde ölüm daha sık düşünülmektedir (İçli, 

2010). Ölmek üzere olan insanlar genellikle suçluluk, pişmanlık ve öfke 

gibi duygular içinde bulunurlar. Bu sarsıcı duyguların ifade 

edilebilmesi, kişilerin daha huzurlu zihinsel bir sürece girmelerine 

yardımcı olur (Rinpoche, 2006).  

Elisabeth Kübler-Ross (2010), insanların ölüm sürecinde beş evreden 

geçtiklerini ifade eder. Bunlar inkâr ve yalıtılmışlık, öfke, pazarlık, 

depresyon ve kabullenmedir. İnsanlar bu evrelerden sırayla ya da aynı 

sürelerde geçmeyebilirler. 
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İnkâr ve Yalıtılmışlık: 

Kübler-Ross’ un ölüm evrelerinden ilkidir. Kişi ölüm olayının 

gerçekleştiğini inkâr eder. Bu ölümcül hastalık tanısı alanlarda daha çok 

rastlanan yaygın bir tutumdur. İnkâr geçici bir savunmadır. İnkâr 

aşamasındaki bireyin duygularını ifade etmesine olanak tanınmalı ve 

yalnız bırakılmamalıdır. Güvene dayalı kurulan ilişki ve kişinin 

cesaretlendirilmesi gerçeği kabullenmesine yardımcı olacaktır. Kişi 

yarım kalan işleriyle yüzleştiğinde ve geride bırakacağı sevdikleri için 

endişelendiğinde artan bir farkındalıkla başka bir evreye geçer (Kübler-

Ross, 2010; Santrock, 2012). 

Öfke: 

Kişinin ölümü artık inkâr edemeyeceğini fark ettiği ikinci evredir. 

Hâkim duygu öfke, nefret ve kızgınlıktır. “Neden ben?” sorusunu soran 

kişinin duyguları yer değiştirerek çevresinde bulunanlara ve Tanrı’ya 

yansıtılabilir. Kişi duygularını aşırı tepkilerle gösterebilir. Karmaşık 

duyguların ve yoğun kederin hâkim olduğu bir dönemdir. Bu dönemde 

kaybedişin farkındalığı yüksektir. Kişinin yaşadığı karmaşık ve yoğun 

olan duygularını ifade edebilmesi bu evreyi daha kolay atlatmasına 

yardımcı olacaktır (Kübler-Ross, 2010; Santrock, 2012; Yıldız, 1998). 

Uzlaşma: 

Ölüm evrelerinin üçüncü aşaması olan bu evrede kişi ölümü bir şekilde 

erteleyebileceği ya da geciktirebileceği umudunu geliştirir. Ölümlerini 

erteleyebilmek için Tanrı’yla müzakereye girebilirler. Bu dönemde 

kişide suçluluk duygusu yoğun olabilir. Bu nedenle kişi konuşmaya, 
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rahatlamaya ve suçluluk duygusunun azalması için desteğe ihtiyaç 

duyabilir (Kübler-Ross, 2010; Santrock, 2012). 

Depresyon: 

Kişinin ölmekte olduğunu kabul etmeye başladığı, ölüm evrelerinin 

dördüncüsüdür. Kederli ve depresif duygu durumunun hâkim olduğu bu 

dönemde kişi içe kapanabilir ve kendini sevgi nesnelerinden 

uzaklaştırabilir. Depresyonda olan bireyde baskın iki duygulanım söz 

konusudur. Bunlardan ilki hastalığı nedeniyle ailesine yük olma ve 

suçluluk duygusudur. Bir diğeri ise işlevselliğini kaybettiğine olan 

inancı nedeniyle reaktif depresyon aşamasıdır. Bu evre kişinin kendini 

bekleyen ölüme hazırlandığı evredir (Kübler-Ross, 2010; Santrock, 

2012; Yıldız, 1996). 

Kabullenme: 

Ölüm evrelerinin sonuncusu olan kabullenme aşamasında kişi, kaderini 

kabullenerek huzur duygusu geliştirir. Yalnız kalmayı arzulayabilir. 

Kendini yorgun ve bitkin hissettiği bu aşamada yoğun sıkıntılar 

azalmıştır ve ölümden sonra yapılmasını istediği şeyler varsa bunları 

bildirir. Çevresiyle her ne kadar iletişimini azaltsa da hastayla beraber 

geçirilen sessiz zamanlar çok önemlidir. Kübler-Ross bu evreyi ölümle 

olan mücadelenin sonu ve ölümden önceki son dinlenme evresi olarak 

tanımlar (Kübler-Ross, 2010; Yıldız, 1996 ). 
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Ölümü inkâr etme, ölüme meydan okuma, ölümü isteme ve ölümü 

kabul etme kişinin ölüm karşısında sergilediği tutumlar arasındadır. 

Bunlara ek olarak yas tutma bahsedilmesi gereken bir diğer önemli 

süreç olarak görülmektedir (Öztürk ve ark., 2011; Tanhan, 2007). 

Yas Tutma: 

Yas, sevilen bir kişinin kaybından sonra hissedilen duygusal uyuşukluk, 

inanmama, ayrılık kaygısı, çaresizlik, keder ve yalnızlık duygularının 

hâkim olduğu bir dönem olarak tanımlanmaktadır (Santrock, 2012). 

Yas çok boyutlu yapısı ile değişken ve karmaşık bir süreçtir. 

Kaybedilen kişiye karşı özlem yoğun hissedilir. Maciejewski ve 

arkadaşlarının (2007) yaptığı araştırmada özlemin depresyondan daha 

yaygın olduğu ve ölümle ilişkili olumsuz duyguların altı ay içerisinde 

azaldığı gösterilmiştir. 

 

Yas sürecinin insan hayatındaki tanımlanmış görevleri; kaybın 

gerçekliğini kabul etmek, duyguların ifade edilmesi, ölen kişinin 

olmadığı dünyaya uyum sağlamak, duygusal anlamda ölen kişi ile 

ilişkilerin yeniden düzenlenmesi ve yaşama devam etmek olarak 

sıralanmaktadır (Köstek, 2015). 

Yas süreci çeşitli evrelerden oluşmaktadır; 

1. Evre: Şok, inkâr, inanamama, uyuşukluğun yoğun yaşandığı 

birkaç hafta sürebilen evredir. 

2. Evre: Depresif belirtilerin yoğun gözlemlendiği ve kaybedilen 

kişiye özlemin arttığı, iki hafta ya da daha fazla sürebilen evredir 
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3. Evre: Ölen kişinin artık var olmadığı hayata uyum sağlanan, 

çevreyle ve insanlarla etkileşimin tekrar başladığı, aylar bazıları 

için yıllar sürebilen evredir (Öztürk ve ark, 2011). 

 

Yas yaşanılarak tamamlanması gereken normal bir süreçtir. Normal yas 

sürecini yaşayamayan kişilerde patalojik yas gelişebilir. Aşırı suçluluk 

hissi ve kendini suçlama, yaşamın gereklerini uzun süre devam 

ettirememe, değersizlik hissi hatta bu hayatın yaşamaya değer bir yer 

olmadığına dair düşüncelerinin de varlığı patolojik yası düşündürebilir 

(Maraş, 2014). 

 

Komplike yas, engellenmiş yas, uzamış yas ve hipertrofik/aşırı büyüyen 

yas patolojik yas tipleridir.  İnsanların yas tutumlarını etkileyen 

faktörler arasında ölen kişinin kimliği, ölüm biçimi, ölen kişi ile 

ilişkinin doğası, kişilik özellikleri, geçmiş kayıpların varlığı, sosyal 

destek varlığı ve yas sürecinde oluşan diğer yaşam problemleri 

bulunmaktadır (Bildik, 2013). 

 

Patolojik yasta, öleni hatırlatıcılara aşırı odaklanma, öleni aşırı özlemek 

ve istemek, ölümü kabullenememek, uyuşma hali, üzüntüyle aşırı 

meşgul olma, acıyı sevme, hayattan zevk alamama, iyileşme belirtisi 

göstermeme, aşırı izolasyon, ölen kişinin hastalık semptomlarını 

gösterme, ani ve büyük yaşam biçimi değişiklikleri, günlük işlevsellikte 

ve diğer kişilerle ilişkilerde bozulma ve intihar söylemleri gözlenebilir 

(Bildik, 2013; Maraş, 2014). 
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Ölüm Kaygısını Etkileyen Faktörler 

Ölüm Kaygısı ve Yaş 

Yaş, ölüm algısı üzerinde önemli bir belirleyicidir. Yaşamın ilk 

yıllarında yeterli bilişsel yapılanma ve yaşam deneyimlerinden yoksun 

olan bebek için bakım verenden kısa süreli ayrılıklar, büsbütün bir yok 

oluş olarak algılanabilir. Erken çocukluk döneminde henüz ölüm 

olgusu kavranabilmiş değildir. 3-5 yaş aralığındaki çocuklar ölümün bir 

uyku hali olduğuna inanırlar (Barry ve ark., 1999). Okul öncesi döneme 

hâkim olan animistik görüş nedeniyle çocuklar sihirle ölülerin 

dirilebileceğine ya da izledikleri çizgi film karakterleri gibi insanların 

ölümsüz olduklarına inanırlar. Gelişimsel dönemlerinin doğal getirisi 

olan benmerkezci yaklaşım, kendilerini hayatlarındaki bir yok oluşun 

nedeni olarak suçlamalarıyla sonuçlanır. Bu yanlış yürüyen mantık, 

ölümün kendilerinin onaylanmayan bir davranışı nedeniyle olduğunu 

söyler. Çocuklar dokuz yaş civarında herkesin bir gün öleceğini ve bu 

durumun dönüşü olmadığını kavrayabilirler (Santrock, 2015). 

Ergenler bilişsel yapılanmaları ve gelişimleri gereği ölüm ve ölüm 

ötesiyle ilgili dini ya da felsefi bilgilere sahip olsalar da genel tutumları 

görmezden gelmektir. Ölüm onlara göre başkalarının deneyimlediği ve 

kendilerinin yaşamayacağı bir durumdur. Yetişkinlikle birlikte 

hayatının geri kalanıyla ilgi bir sorgulama süreci başlar. Orta yetişkinlik 

ölüm, hayatın anlamı, var oluş amacı gibi kavramların daha fazla 

düşünüldüğü bir dönemdir (Kalish, 1997). Özellikle orta yetişkinler 

genç ve yaşlı bireylere göre ölümden daha fazla korkarlar. Yaşlılar 

ölümü daha sık ve doğrudan deneyimledikleri için ölüm hakkında genç 
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ve orta yetişkinlere göre daha sık düşünür ve konuşurlar. Ölümü 

kabullenmeleri daha kolay olabilmektedir (Hayslip ve Hansson, 2003).  

Yaşlı bireyler kendilerini ölüme daha yakın hissetmektedir. Yaşlıların 

bir kısmı ölümü kabul ederek barışçıl bir şekilde beklerken, daha çok 

yaşamak isteyen yaşlılar da bulunmaktadır (Ertufan, 2008). Yaşlı 

kişinin artık ölümünü erteleyebileceği başka bir dönemi yoktur. Ölümü 

erteleme yetisine sahip olmayan yaşlıların tutumu teslimiyet ya da 

tamamen reddetme olabilmektedir. Çoğu yaşlı insan sessizce ölümün 

yaklaşmasını kabul ederken bazıları yoğun kaygı yaşayabilmektedir 

(Özen, 2008). Yaşlı bireyler arasında yapılan bir çalışmada, daha yaşlı 

olanların (70’li yaşların ortalarında) daha genç olanlara (60’lı yaşların 

sonunda olanlara) göre daha az ölüm korkusu yaşadıkları bildirilmiştir 

(Wink ve Scott, 2005). 

Yaş ve ölüm kaygısı arasındaki ilişkiyi değerlendiren çalışmalara 

bakıldığında; Templer (1972), yaş ve ölüm kaygısı arasında bir ilişki 

olmadığını söylerken, çalışmaların birçoğunda anlamlı bir ilişki olduğu 

vurgulanmıştır (Erdoğdu ve Özkan, 2007; Kalish, 1977; Lester ve 

Templer, 1993; Nelson, 1980; Özen, 2008; Stevens ve ark., 1980; 

Schumaker ve ark., 1991; Suhail ve Arkam, 2002).  

Yaşın ilerlemesi ile ölüm kaygısının arttığını ya da tam tersi azaldığını 

ileri süren çalışmalar olduğu gibi belli bir yaşa kadar artıp daha sonra 

azaldığını belirten çalışmalarda bunmaktadır (Hayslip ve Hansson, 

2003; Kalish  ve Reynolds, 1976). Tek başına şu anki yaşın değil, yaşam 

öyküsü, sağlık durumu, sosyoekonomik durum ve yaşlanma sürecine 

uyumun da bu kaygı düzeyinin belirlenmesinde rolü olduğu 
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vurgulanmaktadır (Kastenbaum, 2007). Yaşlılık döneminde değişik 

düzeylerde görülen ölüm kaygısının, yaşlı nüfus içinde yaş artışı ile 

birlikte artmadığı, aksine yaş arttıkça azaldığı ve bir süre sonra belli bir 

düzeyde sabit seyrettiğini bildiren çalışmalar da bulunmaktadır 

(Kübler-Ross, 2010; Tang ve ark., 2002). 

Ölüm Kaygısı ve Cinsiyet 

Ölüm kaygısı ile arasındaki ilişkinin merak edildiği bir diğer değişken 

ise cinsiyettir. Bu konuda yapılan araştırmalar incelendiğinde ölüm 

kaygısı ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki olmadığını ileri süren bir 

çok araştırma bulunmaktadır (Erdoğdu ve Özkan, 2007; Neimeyer ve 

ark., 2004; Örsal ve ark., 2012: Top ve ark., 2010; Yıldız ve Bulut, 

2017). Bu araştırmaların yanı sıra kadınlarda ölüm kaygısının daha 

yüksek olduğunu belirten araştırmalar da bulunmaktadır (Madnawat ve 

Kachhawa, 2007; Templer, 1970). Kadınlarda ölüm kaygısının daha 

fazla olmasını, kadınların daha duygusal bir yapıya sahip olmalarından 

ve duygularını daha rahat ifade edebilmelerinden kaynaklanabileceği 

ileri sürülmektedir (Ertufan, 208; Karakuş ve ark., 2012).  

Ölüm Kaygısı ve Medeni Durum 

Biyolojik, psikolojik ve sosyal yönleri olan insanın ait olma, ilişki 

kurma, sevme ve sevilme gibi temel ihtiyaçları onu bir alt sistemler 

topluluğu olan aileye yönlendirmiştir (Santrock, 2012). Aile kişinin 

olumsuz yaşam olaylarıyla baş etmesinde önemli bir sosyal destek 

sistemi olarak görülmektedir (Öztürk ve ark, 2011). Ayrıca bazı 

araştırmalarda evli olan bireylerde ölüm kaygısı daha yüksek 

bulunmuştur.  Bu çalışmalarda eş ve çocuklara karşı sorumlulukların ve 
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onları geride bırakma düşüncesinin bu duruma neden olduğu 

düşünülmektedir (Erdoğdu ve Özkan, 2007; Karakuş, 2012; Turgay, 

2003) .  

Çocuk sahibi olmanın ölüm kaygısı üzerindeki etkisi araştırıldığında ise 

farklı sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Çocuk sahibi olmanın ve çocuk 

sayısının ölüm kaygısını etkilemediğini ileri süren çalışmalar olduğu 

gibi, ölüm kaygısı ile arasında pozitif yönde bir ilişki olduğunu ileri 

süren çalışmalarda bulunmaktadır (Erdoğdu ve Özkan, 2007; Öztürk ve 

ark., 2010). Bu çalışmalarda bulgular bireylerin eş ve çocuklarına karşı 

sorumluluklarının fazla olması ile ilişkilendirilmektedir (Erdoğdu ve 

Özkan, 2007). 

Ölüm Kaygısı ve Eğitim Düzeyi 

Ölüm kaygısını etkileyebileceği düşünülen parametrelerden biri de 

eğitimdir. Eğitimin stresle baş etme düzeyini olumlu yönde 

etkileyebileceği düşünülmektedir (Turgay, 2003). Dolayısıyla eğitim 

düzeyi yükseldikçe ölüm kaygısının azaldığını bildiren çalışmalar bu 

yaklaşımı desteklemektedir (Tang ve ark., 2002; Turgay, 2003). Fakat 

eğitim düzeyi ile ölüm kaygısı arasındaki ilişkinin incelendiği 

araştırmalara baktığımızda farklı sonuçlarla karşılaşmaktayız. Top ve 

arkadaşlarının (2010) yapmış olduğu araştırmada eğitim düzeyi ve 

ölüm kaygısı arasında anlamalı bir ilişki olmadığı saptanmıştır. 

Ölüm Kaygısı ve Kültürel Özellikler  

Ölüm kaygısının yaşanmasında bireysel ve kültürel farklılıklar göz ardı 

edilmemelidir. Tıp ve teknoloji alanındaki ilerlemeler insan ömrünün 
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uzamasını sağlayan önemli etkenlerdendir. Aşıların bulunması, 

hastalıkların önlenmesi, yeni tedavilerin keşfi ve insanlarda bir sağlık 

bilincinin oluşması yaşam süresini uzatmıştır. Savaşlar, salgın 

hastalıklar, kıtlık, doğal afetlerin içerisinde ölüm her an her yerdeyken 

artık insanlar ölüme tanıklık etmeden yetişkin hale gelebilmektedir 

(Santrock, 2015). 

Kültürün kişilik oluşumu üzerindeki etkisi düşünüldüğünde farklı 

dirençlerin gelişmesi şaşırtıcı değildir (Öztürk ve ark., 2011). Çünkü 

her insan kendi biyopsikososyal süreçleri ve sınırlılıkları içerisinde 

olayları ve yaşadığı dünyayı anlamlandırır. Aynı şekilde bireysel 

farklılıkların tepkisel çeşitliliğe neden olması, hatta aynı bireyin farklı 

yaşam dönemlerinde farklı tepkiler vermesi son derece doğaldır. Ölüme 

karşı geliştirilen inançlar, bireyi ölüm kaygısına karşı koruyan 

savunmalar olup kültürel farklılık göstermektedir (Arpacı ve ark., 2011; 

Demirci ve ark., 2016). Duygularını yönetemeyen, özgüven eksikliği 

olan ve güven sorunu yaşayan, çevreye uyum sağlamakta zorlanan, 

saldırgan ve fobik bireylerde ölüm kaygısının daha yüksek olduğu 

saptanmıştır (Frazier ve Goodman, 1989; Kastenbaum, 2007; Neufeldt 

ve Holmes, 1979). Bu sonuçlar kişilik özelliklerinin ve ruh sağlığının 

ölüm kaygısı üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. 

Ölüm kaysını kültürler arası araştıran çalışmaların bazılarında 

Uzakdoğu kültürlerinde ölüm kaygısı düzeyi daha düşük olduğu 

bildirilmiştir. Arap ülkelerini (Kuveyt, Katar, Lübnan, Mısır) ve 

İspanyolları karşılaştıran araştırmada, İspanyolların ölüm kaygısı 
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düzeyi daha düşük bulunmuştur (Abdel-Khalek, 2003; Kübler-Ross, 

2010). 

Ölüm Kaygısı ve Fiziksel Hastalıklar  

Yaşlanma ile birlikte görülme sıklığı artan kronik hastalıkların bireyin 

bağımsızlığını kısıtladığı ve yaşam kalitesini düşürdüğü bilinmektedir 

(Güneş ve ark., 2005; Özyurt, 2007; Sarı, 2013). Yaşlı bireylerde ölüm 

kaygısının sağlık durumu ile yakından ilişkili olduğunu ileri süren 

birçok çalışma bulunmaktadır (Karahan ve Hamarta, 2019; Kasar ve 

ark., 2016; Şenol, 1989). Ölüm kaygısı ve kişinin sağlık durumu 

arasındaki ilişki incelendiğinde farklı sonuçlar çıkmaktadır. Ölüm 

kaygısı ve kişinin sağlık durumu arasında istatistiksel düzeyde anlamlı 

bir fark olmadığını bildiren çalışmalar da bulunmaktadır (Köstek, 2015; 

Lucas, 1974; Özen, 2008; Öztürk ve ark., 2011; Softa ve ark., 2011; 

Top ve ark., 2010). Bu durumu yapılan araştırmalardaki katılımcıların 

yaş ortalamalarının çok yüksek olmaması ve kronik hastalığa bağlı 

kısıtlılık durumunun düşük olmasıyla açıklamışlardır (Altay ve ark., 

2016; Sönmez ve ark., 2007).  

Fortner ve Neimeyer (1999), gerçekleştirdikleri meta-analizde fiziksel 

problemleri olan bireylerde ölüm kaygısının daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. Terminal dönemde olan ya da hastalığı nedeniyle günlük 

işlevsellikte azalma ve sakat kalma olasılığı olan kişilerde ölüm 

kaygısının arttığı düşünülmektedir (Öztürk ve ark., 2011). Buna karşılık 

son dönem kanser hastalarının ölüm kaygılarını araştıran iki çalışmada, 

ölüm kaygısı ölçek puanları daha düşük bulunmuştur (Dougherty ve 

ark., 1986; Gibbs ve Lawles, 1978).  
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Kronik hastalığı olan ve daha fazla ilaç kullanan yaşlı bireylerin ölüm 

kaygılarının, kronik hastalığı olmayan bireylerden daha yüksek 

düzeyde olduğu belirtilmiş ve aynı çalışmada polifarmasi (çoklu ilaç 

kullanımı), kronik hastalıklar ve ruhsal hastalıklar arasında da pozitif 

yönde bir ilişki olduğu saptanmıştır (Karahan ve Hamarta, 2019; 

Ünalan, 2012). Yapılan çalışmalar Türkiye’de yaşlı bireylerin % 60- 70 

‘nin en az bir kronik hastalığı olduğunu bildirmektedir (Kutsal, 2006; 

Vatan ve Gençöz, 2016). Softa (2015), kalp hastalığı olan bireylerin 

ölüm kaygılarının daha fazla olduğunu bildirirken, hipertansiyon ve 

diyabet ile ölüm kaygısı arasında anlamlı bir ilişki olmadığını 

bulmuştur. Hastalığın seyri, tedaviye rağmen iyileşmenin olmaması, 

sürecin beraberinde getirdiği çaresizlik, baş edilemeyen ağrı 

deneyimleri ve ölümle ilgili bireysel düşünceler hayatı tehdit eden 

hastalığı olan kişilerde ölüm kaygısına neden olabilmektedir (Öztürk ve 

ark., 2011). 

Ölüm Kaygısı ve Hastalıklar  

Ölüm kaygısı yaşlı bireylerin yaygın olarak yaşadığı psikososyal 

sorunlar arasındadır. Ruh sağlığı sorunlarına sahip kişilerin de ölüm 

kaygılarının yüksek olduğu literatür araştırmaları arasında yer 

almaktadır (Öz, 2002). Öztürk ve arkadaşlarının (2011), 232 yaşlı birey 

üzerinde yapmış olduğu araştırmada; ölüm kaygısı, kaygı ve depresyon 

arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Kurumda yaşayan 

yaşlı bireylerin yetersiz sosyal destek ve hayatı kontrol edememe gibi 

nedenlerle evde yaşayan yaşlı bireylere göre daha fazla çaresizlik, 
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umutsuzluk, kaygı ve depresif özellikler sergiledikleri bildirilmektedir 

(Vatan ve Gençöz, 2006). 

 

Yaşlılık döneminde yaşam kalitesini en çok etkileyen ruhsal sorunların 

demans ve depresyon olduğu bildirilmektedir (Manav ve ark., 2018). 

Demir ve arkadaşlarının (2013) yapmış olduğu çalışmada huzurevinde 

yaşayan yaşlı bireylerde depresyon görülme düzeyi %68,9 evinde 

yaşayan yaşlı bireylerde ise bu oran %81,8 olarak saptanmıştır.  

 

İleri yaş depresyonunun görülme sıklığı %10-25 arasında 

değişmektedir. Yaşlı bireylerin sağlık sorunları depresyon riskini 

arttırmaktadır (Ersanlı, 2008; Yelboğa, 2017). Depresyondaki 

hastalarda özellikle majör depresyonda olguların kendilerini ölmüş gibi 

hissettikleri ya da intiharı düşündükleri için ölüm kaygısı 

yaşamadıklarını bildiren çalışmaların (Öztürk ve ark., 2011; Young, 

2006)  yanı sıra depresyon ve ölüm kaygısı arasında anlamlı düzeyde 

pozitif yönde bir ilişki olduğunu bildiren çalışmalar da bulunmaktadır 

(Öngider ve Özışık, 2013). Top ve arkadaşları (2010), kurumlarda 

yaşayan yaşlı bireylerin ölüm kaygısı ve depresyon düzeylerinin günlük 

yaşamlarını olumsuz etkilediğini bildirmektedir.  

Kişide kontrolünü kaybetme hissi yaratan ilaç yan etkileri ya da 

geçirilen bir psikotik atak gibi durumların ölüm kaygısını arttırabileceği 

bildirilmiştir (Öztürk ve ark., 2011). Psikiyatri hastalarında ölüm 

kaygısı araştırıldığında; şizofreni, anksiyete bozuklukları, obsesyon ve 

nörotizmle ölüm kaygısı arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu 

saptanmıştır (Abdel-Khalek, 2003). 
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Ölüm Kaygısı ve İnanç 

Ölüm evrensel bir olay olmasına rağmen kültüre özgü algılanır ve 

yaşanır.  Her toplumun kendine ait ölüm ritüelleri olması, kültürel 

farklılaşmanın örnekleridir. Ölüm ötesi inançlar, ölümü sadece bedenin 

yok oluşu olarak görür. Ruh yaşamaya devam eder çünkü o ölümsüzdür 

(Hökelikli, 1991). Kişinin ölüm algısında kültürün önemli etkisi olduğu 

gibi bireysel farklılıklar da belirleyicidir. Bazıları ölümü acı çekme, 

ceza, kefaret, yalnızlık olarak görürken bazıları Tanrı’ya kavuşma, 

mutluluk, kurtuluş olarak görebilir (Erdoğdu ve Özkan, 2007). 

Dinin ölüm ötesi yaklaşımı, bireysel farklılıklar nedeniyle kişilerin 

ölüm kaygısını farklı şekillerde yaşayabileceklerini belirtmektedir. 

Ölümü kabullenmek kişinin hayatını otantik bir şekilde yaşamasına 

olanak sağlamaktadır. Fakat bu kabulleniş ve ölüme olumlu anlam 

yüklemek hiç de kolay bir yaklaşım değildir. Ölümle yüzleşmek kişisel 

değişim gerektirir. Bu içsel değişimler çarpıcı dönüşümler doğurur; 

hayat önceliklerini yeniden düzenlemek, istemediklerini yapmamak, 

hayatı ertelememek, anın tadını çıkartmak ve hoşlandığı uğraşlarla, 

sevdikleriyle daha fazla vakit geçirmek gibi (Geçtan,1974; Koç, 2004; 

Yalom, 2000). 

Çalışmalar yalnızlık, ölüme yüklenen olumsuz anlam, ne kadar 

ömrünün kaldığının bilinmezliği, ölüm sonrası cezalandırılacağına, 

ölüm anının acı ve dehşet verici olacağına olan inancın ölüm kaygısını 

arttırdığını bildirmektedir.  Aynı zamanda ilişkilere ve bir aileye sahip 

olma, Tanrı inancı, eserler bırakma, bir hayat amacının olması, ölüm 

hakkında bilgi sahibi olma, ölümü kabullenme, ölümü düşünme, 
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cenazelere katılma ve yas tutmanın ölüm kaygısını azalttığı 

belirtilmiştir (Demirci ve ark., 2015; Yalom, 2000; Yıldız, 1996).   

Yapılan araştırmaların çoğu din ile ölüm kaygısı arasında bir ilişki 

olduğunu göstermektedir. Birçok çalışmada dindar bireylerde daha az 

düzeyde ölüm kaygısı bildirilmişken, bazılarında doğrusal bir ilişki 

bulunmuştur (Hama-Raz ve ark., 2000; Rose ve O’Sullivan, 2002; 

Thorson ve Powell, 1990). Buna karşın dindarlık ile ölüm kaygısı 

arasında ilişki olmadığını belirten çalışmalar da vardır (Templer ve 

Dotson, 1970; Edmunds, 1982). Bu durumda din ve ölüm kaygısı 

ilişkisi için net bir sonuç oluşmamaktadır. Türkiye’de yapılan 

çalışmaların çoğunda dindar bireylerde daha düşük seviyede ölüm 

kaygısı saptanmıştır.  Bu araştırmalarda dini inanç kişinin ölüm 

kaygısıyla başa çıkmasına yardımcı bir unsur olarak görülmektedir 

(Orak ve ark., 2015; Tanhan, 2007).  

Ölümden sonra cezalandırılma inancı ile ölüm kaygısı arasında pozitif 

yönde bir ilişki olduğunu bildiren yayınlar da bulunmaktadır. Dini 

ibadetlerin gereğince yapılmamış olması, geçmişe ait pişmanlıklar ve 

bütün bunları telafi edecek bir yaşam döneminin bulunmaması ölüm 

kaygısını arttırabildiği ileri sürülmektedir (Dağlı, 2010; Hökelikli, 

1991; Julie ve Kevin, 1998). 

Ölüm Kaygısı ve Yalnızlık 

Yalnızlığın yaşlı bireylerde güçsüzlük, depresyon ve ölüm kaygısı 

düzeyinde artmaya neden olduğu bildirilmektedir. Toplumdan 

yalıtılmışlık öfke, gerginlik, olumsuz düşünce eğilimlerine neden 

olabilmekte ve kendi üzerinde yoğunlaşan depresif bir hal 
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alabilmektedir. Yaşlı bireyin bağımlı hale gelmesi toplumdan 

soyutlamasına, üzüntü ve kaygı duymalarına neden olabilmektedir 

(Karakuş, 2012; Özen, 2008). Kurumda yaşayan dul, emekli ve düşük 

gelir düzeyine sahip yaşlı bireylerin yalnızlık duygusunu daha fazla 

ifade ettiklerini bildiren araştırmalar bulunmaktadır. Bu araştırmalar 

aynı zamanda eğitim düzeyi ve yalnızlık duygusu arasında negatif 

yönde ilişki olduğunu bildirmektedir (Esanlı, 2008; Ucun ve ark., 

2015).  

Ron (2004), sosyal destek azlığının ölüm kaygısını arttırdığını ileri 

sürmektedir. Aynı zamanda Softa ve arkadaşlarının (2015) yapmış 

olduğu çalışmada yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, çocuk 

sayısı, ziyaretçi gelme durumu, birlikte yaşanan kişi sayısı, kronik 

hastalığa sahip olmanın yalnızlık durumu ile arasında anlamlı bir ilişki 

olmadığı saptanmıştır.  

Ölüm Kaygısıyla Baş Etme 

Yalom’a göre (2014), insanın yok olma korkusuyla başa çıkabilmesi, 

en önemli gelişimsel görevlerinden biridir. Viktor Frankl (1994), geçici 

olan yaşamdan olumlu deneyimler çıkartabilmenin, karamsarlıktan 

uzak ve daha doyumlu sürülen yaşamın, ölüm kaygısının önüne 

geçebileceğini belirtmektedir.  Yalom’a (2008) göre yalnızlık ölüm 

kaygısını büyük oranda arttırmaktadır. Ölüm kaygısının üstesinden 

gelmek için ise güçlü aile ilişkileri ve dostluk bağları kurmanın 

önemine değinmektedir. Yalom aynı zamanda, yaşlı bireylerin sosyal 

desteğe sahip olmalarının yaşamla kurdukları bağları güçlendirdiğine 

inanmaktadır. 
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Ölümü sürekli düşünmek olumsuz bir etki yaratarak, insanların 

ilişkileri ve yaşam alanlarında zorluklara neden olabileceği gibi kişinin 

hayatı kaçırmasına ve ölüm kaygısının patolojik bir hal almasına da 

neden olabilir. Bu nedenle ölüm hakkında düşünmek, konuşmak ve bu 

konuda ki duyguların ifadesinde sınırların belirlenmesi önemlidir. 

Çünkü sürekli ölüm düşüncesiyle meşgul olmak yaşam sevincini ve 

arzusunu azaltabilmektedir ( Karaca ve Yıldız, 2001; Tanhan, 2007; 

Yalom, 2000).  

Maskeleme ve bastırma ölüm kaygısını azalmak için geliştirilen 

savunmalar olarak bilinmektedir. Ölümün düşünülmesinin ve 

konuşulmasının tabu olarak kabulü, ölüm kaygısını zihinden atarak 

etkisiz hale getirme çabası olarak görülmektedir (Cüceloğlu, 1991). 

Bugün araştırmacıların vardığı ortak nokta ölümü mit olmaktan çıkartıp 

hayatın içerisinde yer almasını sağlamaktır. Ölüm olgusunu hayattan 

uzaklaştırmanın yanlış olduğu kararına varmışlardır. Özellikle küçük 

yaşlardan itibaren çocukların bu yönde eğitilmesi, ölümü tanıması 

önemlidir. Ölüm kaygısıyla baş etmenin yollarından biri de sosyal 

ilişkilerin güçlendirilmesi ve korunması olarak görülmektedir. Yaşlı 

bireylerde yalnızlık duygusunu azaltmak için meşgul olacakları iş ve 

uğraşların edinilmesinin ölüm kaygısını azalttığı düşünülmektedir (Top 

ve ark., 2010; Yalom, 2008; Yelboğa, 2017).  

Yaşlı Bireylerde Yaşam Kalitesi 

Yaşam kalitesi, bireyin değerler sistemi ve yaşadığı kültür bağlamında 

kendini hayatın içerisinde nasıl konumlandırdığı ile ilgili algısı olarak 

tanımlanır. Yaşam kalitesi öznel ve çok boyutlu bir kavram olup 
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biyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan bir rahatsızlığa verilen yanıtı, 

kişinin uyum becerilerini ve tatmin olma düzeyini ifade etmektedir 

(Eser, 2006; Kozalı, 2017; WHOQOL Group, 1994).  

Bireylerin fiziksel ve ruhsal iyi oluşlarını, ilişkilerini ve bağımsızlık 

düzeylerini etkileyen yaşam kalitesi, nesnel değerlendirmeden çok 

bireyin öznel algısı ile şekillenmektedir. Örneğin nesnel değerlendirme 

sonuçları iyilik halini düşük düzeyde gösterse de kişinin öznel 

değerlendirmesi yüksek iyilik hali ve yaşam kalitesinin yüksek 

olduğunu gösterebilir (Campbell, 1976; Cox ve ark., 1992; Kozalı, 

2017).  

Yaşlı sağlığının sürdürülmesinde temel amaç yaşlı bireylerde yaşam 

kalitesini arttırmaktır. Yaşam kalitesi kişinin kendi yaşamından 

memnun olması, beklentileri ile gerçekte yaşadıkları arasındaki dengeyi 

sağlayabilmesidir (Kırdı ve ark., 2006). Uygulanacak tüm 

müdahalelerde en öncelikli amaçlar, yaşlı bireylerin varlıklarını sosyal 

anlamda desteklemek, faydalı olmalarını sağlamak, kişilerarası 

ilişkilerini sürdürmek ve olumlu duygularını geliştirmek olmalıdır. 

Yaşlıların mutlu ve anlamlı bir hayat sürebilmeleri için aktif rollerinin 

güçlendirilmesi gerekmektedir (Kaptan, 2012; Rasmussen ve Brema, 

1996). 

Yaşam kalitesinin arttırılmasını ve sağlıklı yaşamı hedefleyen aktif 

yaşlanma yaklaşımının bazı belirleyicileri bulunmaktadır. Bunlar 

ekonomik, sosyal, davranışsal, bireysel belirleyicilerle birlikte fiziksel 

çevre, sağlık ve sosyal hizmetlerdir. Bakım, bağımsızlık, katılım, 

kendini gerçekleştirme, itibar ve saygınlık yaşlı bireylerin temel 
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gereksinimleri arasında yer almaktadır. Yaşlı bireylerin fiziksel, ruhsal 

ve bilişsel kapasitelerinin kendi sınırlılıkları içerisinde en üst düzeyde 

tutarak yaşam kalitelerini yükseltmek daha doyumlu bir hayat 

sürmelerine yardımcı olacaktır (Altuğ ve ark., 2009; Aydın ve 

Karaoğlu, 2012; Birtane ve ark., 2000). 

Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlık tanımı, insana biyolojik, psikolojik ve 

sosyal açıdan yaklaşılması gerektiği yönünde bilgi vermektedir (World 

Health Organization, 2017). Birbirinden bağımsız düşünülemeyen ve 

herhangi bir değişimin diğer yapıları da etkilediğini bilerek yaklaşımda 

bulunmak tam bir iyilik halinde olmayı destekleyecektir (Altay ve ark., 

2016; Arpacı ve ark., 2015). Yaşlılık dönemi yaşam kalitesini olumsuz 

etkileyen dönemlerden biridir (Bilgili ve Kitiş, 2017).  

Yaşam kalitesini etkileyen önemli faktörlerden biri de sağlıktır. Bir 

başka ifadeyle bireyin biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden iyilik 

halinde olup olmaması yaşam kalitesini etkileyen önemli faktörlerdir. 

Kişinin genel sağlık algısı, fizyolojik faktörler, semptomların varlığı ve 

fonksiyonel durumu sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin alt boyutları 

olarak sayılmaktadır (Fadıloğlu, 2006). Yaşam kalitesinin 

değerlendirilmesinde çok boyutlu yapısı ve subjektif özellikler içermesi 

göz ardı edilmemesi gereken önemli konular arasındadır. Bahsi geçen 

boyutlar arasında fiziksel semptomlar, sosyal, psikolojik ve kognitif 

fonksiyonlar, roller ve beden imajı sayılabilir (Çalıştır ve ark., 2006).  

Yaşam kalitelerini olumlu olarak değerlendiren yaşlı bireylerin sağlık, 

fiziksel çevre, işlevsellik ve aile ile sosyal ilişkilerini pozitif 

yorumlandığı, olumsuz değerlendirenlerin ise bağımlılık, fonksiyonel 
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kısıtlılıklar, mutsuzluk ve azalmış sosyal ilişkiler üzerine vurgu 

yaptıkları bildirilmektedir (Netuveli ve Blane, 2008). Yaşam kalitesinin 

çok boyutluluğu, dinamik özelliği ve bireyin beklentileri ile yaşam 

olaylarına gösterdiği uyum özellikleri yaşlıların yaşam kalitesini 

değiştiren unsurlardır. Ayrıca yaşlının sağlık durumu, fiziksel çevresi, 

sosyal çevresi ve ekonomik durumu yaşam kalitesini etkilemektedir 

(Bilgili ve Kitiş, 2017). 

Yaşlı Bireylerde Yaşam Kalitesinin Arttırılması 

Dünyada giderek artan yaşlı nüfusa yönelik sağlık hizmetlerinin 

yeniden yapılandırılması ve hizmet kalitesinin arttırılmasının birincil, 

ikincil ve üçüncül koruma prensipleri temel alınarak planlanması önem 

arz etmektedir. Ekonomik açıdan yaşlı bireylerin daha bağımsız hale 

gelebilmeleri için yeni kalkınma politikaları düzenlenmesi gerekli 

görülmektedir (Bilgili ve Kitiş, 2017). Yaşlı bireylerin yaşamlarını daha 

sağlıklı ve aktif şekilde sürdürmeleri, yaşam doyumlarının yüksek ve 

üretken bir hayat sürmelerine olanak sağlayabilir. Yaşam kalitesini 

yükseltmek için yaşlılara yönelik politikaların yeniden düzenlenmesine 

vurgu yapılmaktadır (Stuck ve ark., 2002).  

Bilişsel durum, işitsel, görsel değerlendirme ve cihaz kullanımı, günlük 

yaşam aktivitelerini yerine getirme düzeyi, beslenme özellikleri, ihmal-

istismar değerlendirmesi, ağız sağlığı değerlendirmesi, düşme riski ve 

enfeksiyon değerlendirilmesi yaşam kalitesinin belirleyicileri 

arasındadır. Ayrıca hastalıklar ve kullanılan ilaçlar, rehabilitasyon 

gereksinimi, uyku ve dinlenme, yaşanılan sosyal çevre, genetik 

özellikler, ruhsal durum, sosyal durum ve üriner-fekal inkontinanslar 



 
 

 

52 YAŞLI BİREYLERDE ÖLÜM KAYGISI 

kapsamlı değerlendirmenin yapılması gereken diğer alanlardır (Baysan, 

2008). 

Yaşlı bireylerde yaşam kalitesinin arttırılması için sunulan sağlık 

hizmetleri ve sosyal hizmetlerin bir arada düşünülmesi önemlidir. Yaşlı 

bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi, ekonomik sorunlarının 

giderilmesi için nüfus ve kalkınma politikalarında yeni düzenlemeler 

yapması gerekli görülmektedir. Kurumsal bakım yerine aileleri ile 

birlikte yaşamayı tercih eden yaşlı bireyler için gerekli desteğin 

sağlanmasının yaşam kalitelerini arttıracağı ileri sürülmektedir (Bilgili 

ve Kitiş, 2017). 

Yaşlı Bireylerde Bilişsel Özellikler 

Yaşlı bireylerin bilişsel işlevlerinde, herkeste aynı düzeyde olamamakla 

birlikte gerilemeler meydana gelir. Her bireyde farklı bilişsel işlevler 

farklı oranlarda etkilenebilir. Yaşlanma ile birlikte dikkat, algı, problem 

çöme, bilgi işleme, hafıza, yürütücü işlevler ve öğrenme hızında 

yavaşlamalar görülür (Onat, 2013). Genetik faktörler önemli bir yer 

tutmakla birlikte yüksek zihinsel yetenekler, gelişmiş baş etme 

mekanizmaları, akademik başarı ve sağlıklı yaşam gibi birçok faktör 

bilişsel özellikler açısından önemlidir. Yaşlanmayla birlikte en çok 

zekâ, işleme hızı, dikkat ve bellekte değişimler görülmektedir 

(Santrock, 2015).  

Zekâyla ilgili meydana gelen değişimler kristalleşmiş ve akışkan zekâ 

olmak üzere iki bölümde incelenmektedir. Yaşam boyu edinilen bilgi 

ve bilişsel yeterliliğin sürdürülmesi kristalleşmiş zekâ olarak 

tanımlanmaktadır. Akışkan zekâ ise, ezber belleği gibi soyut muhakeme 
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yeteneğini ve görsel ayrıntıları fark etme yeteneğini içerir. Akışkan 

zekâ genellikle orta yaştan itibaren gerilemeye başlamaktadır (Çıtak, 

2017).  

Yaşlı bireylerde meydana gelen bilişsel değişimler içerisinde işleme 

hızı, seçici dikkat, bölünmüş dikkat, sürekli dikkat, episodik bellek, 

anlamsal bellek, kaynak bellek, ileriye dönük bellek, açık bellek ve 

örtük bellekte oluşan gerilemeler yer almaktadır (Çıtak, 2017). 

Yaşlılıkta bilgi işleme hızında bir düşüş olmakla birlikte bu 

yeteneklerde önemli bireysel farklılıklar görülmektedir. Yaşlı 

bireylerde işleme hızındaki azalmanın beyin ve merkezi sinir sisteminin 

işlevselliğindeki azalmadan kaynaklandığı düşünmektedir (Santrock, 

2015).   

Dikkatle ilgili değişimler bilişsel yaşlanmada önemli bir yer 

tutmaktadır. Yaşlılarda dikkatin üç boyutu incelenmektedir; seçici 

dikkat, bölünmüş dikkat ve sürekli dikkat. Seçici dikkat, yaşantının 

belirli bir noktasına odaklanır ve seçici dikkat konusunda yaşlılar 

gençlere göre daha az başarılıdır. Bölünmüş dikkat, aynı anda birden 

fazla faaliyete odaklanmayı içerir ve bölünmüş dikkat konusunda da 

yaşlı bireylerin gençlere göre daha az başarılı olduğu belirlenmiştir. 

Sürekli dikkat ise, bir nesne, görev ya da çevrenin diğer bir yönüne 

odaklanmak ve uzun süre devam ettirebilmektir (Bilgili ve Kitiş, 2017; 

Santrock, 2015). 

Bütün boyutlarında aynı şekilde olmamakla birlikte bellek yaşlandıkça 

değişmektedir. Bazı bellek işlevleri bozulurken bazıları yaşa rağmen 

korunmaktadır. Episodik bellek, yaşam olaylarının nerede ve ne zaman 
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olduğu ile ilgili bilginin korunmasıdır. Örneğin dün akşam yemeğinde 

ne yediğini hatırlamak gibi. Gençler yaşlı bireylere göre daha iyi bir 

episodik belleğe sahiptirler (Santrock, 2015).  

Anlamsal bellek, insanın dünya hakkında sahip olduğu ve kişinin 

geçmişteki kişisel kimliğinden bağımsız bilgilerdir. Yaşlı bireylerde 

anlamsal bilgiyi hatırlamak gençlere göre daha uzun sürmektedir. 

Kaynak bellek, bir şeyi nerede öğrendiğimizi hatırlama yeteneğidir. 

Yaşla birlikte kaynak bellekte bilgi hatırlama güçleşmektedir. İleriye 

dönük bellek, gelecekte yapılacak bir şeyi hatırlamayı içerir. Yaşla 

birlikte ileriye dönük bellekte azalma olduğu belirtilmektedir. Açık 

bellek, kişilerin bilinçli olarak bildikleri ve beyan ettikleri olaylara ve 

deneyimlere dair belleği içermektedir. Yaşlandıkça açık bellekle ilgili 

başarısızlık artmaktadır. Örtülü bellek ise bilinçli olarak toplanan 

bilgilerin dışında, araba kullanmak gibi otomatik olarak gerçekleştirilen 

becerileri ve rutinleri içeren bellektir. Yaşlanmada örtük bellek daha az 

etkilenmektedir (Bilgili ve Kitiş, 2017; Santrock, 2015). 

Manav ve arkadaşlarının (2018), huzurevinde yaşayan 118 yaşlı birey 

üzerinde yaptığı araştırmada yaşlı bireylerde bilişsel durum ve yaşam 

kalitelerinin birbiriyle anlamlı düzeyde ilişkili olduğu ve katılımcıların 

yarısından fazlasında bilişsel bozulma olduğu saptanmıştır. İlhan ve 

arkadaşlarının (2006) yapmış olduğu çalışmada ise huzurevinde 

yaşayan yaşlı bireylerin  %50,8’inde bilişsel bozukluklar olduğu ileri 

sürülmektedir.  
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2. YÖNTEM 

2.1. Katılımcıların Seçimi 

Bakımevinde yaşayan grubun seçimi 

Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ili sınırları içerisinde bulunan 

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Darülaceze’ 

de yaşayan 65 yaş ve üstü yaşlı bireyler oluşturmaktadır. Kurumda 

kalan,  çalışmaya alınma ölçütlerine uyan ve çalışmaya katılmayı kabul 

eden tüm yaşlı bireyler çalışma grubuna alınmış ve çalışma grubu 

örneklemini (81 kişi) oluşturmuştur. 

Çalışma grubunu oluşturan ve kurumda yaşayan 65 yaş ve üstü yaşlı 

bireylerden 26.07.2019 tarihinde veri toplanmaya başlanmış, 

29.11.2019 tarihine kadar devam etmiştir. Kurumda yaşayan 65 yaş ve 

üstü 319 yaşlı bireyden örneklem grubu için çalışmaya alınma 

ölçütlerine uyan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 81 kişi araştırmanın 

çalışma grubu örneklemini oluşturmuştur. 

Örneklem grubu için çalışmadan çıkarılma ölçütleri; 

1. Demans, deliryum gibi bilinç bozukluğunun varlığı, 

2. Son evre kanser, son dönem böbrek yetmezliği gibi ölümcül 

hastalığın varlığı,  

3. Tedavisi devam eden kalıcı bir psikiyatrik bozukluğun varlığı, 

4. Son 6 ay içerisinde kalp krizi, serebrovasküler hastalık gibi akut 

yaşamsal sonuçları olabilen ciddi hastalıkların yaşanmış olması, 

5. En az 6 ay boyunca kurumda sürekli yaşamamış olmak, 

6. Ölçekleri okuyup cevaplayacak eğitim düzeyinde olmamak 

olarak belirlenmiştir. 
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Karşılaştırma grubunun seçimi 

Araştırmanın karşılaştırma grubunu İstanbul’da iki ilçe belediyesinde 

bulunan, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı “İkinci Bahar 

Emekliler Kahvesi” ve “Yaşlı Yaşam Merkezi” bünyesinde kayıtlı ve 

gelen 65 yaş ve üstü yaşlı bireyler oluşturmuştur. Araştırmanın 

karşılaştırma grubunu oluşturan 65 yaş ve üstü yaklaşık 190 yaşlı 

bireyden örneklem grubu için çalışmaya alınma ölçütlerine uygun olan 

ve çalışmaya katılmayı kabul eden 80 kişi araştırmanın karşılaştırma 

grubu örneklemini oluşturmuştur. Çalışmanın karşılaştırma grubunu 

oluşturan ve evde yaşayan 65 yaş ve üstü yaşlı bireylerden 04.10.2019 

tarihi itibariyle veri toplanmaya başlamış 28.12.2019 tarihine kadar 

devam edilmiştir.  

Karşılaştırma grubu için çalışmadan dışlama ölçütleri;  

1. Demans, deliryum gibi bilinç bozukluğunun varlığı, 

2. Son evre kanser, son dönem böbrek yetmezliği gibi ölümcül 

hastalığı varlığı,  

3. Tedavisi devam eden kalıcı bir psikiyatrik bozukluğun varlığı, 

4. Son 6 ay içerisinde kalp krizi, serebrovasküler hastalık gibi akut 

yaşamsal sonuçları olabilen ciddi hastalıkların yaşanmış olması, 

5. Ölçekleri okuyup cevaplayacak eğitim düzeyinde olmamak 

olarak belirlenmiştir. 
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2.2. Veri Toplama Süreci ve Verilerin Analizi 

Sosyodemografik Bilgi Formu: Çalışmacı tarafından hazırlanan 

Sosyodemografik Bilgi Formu ile cinsiyet, yaş, medeni durum, çocuk 

sayısı, dini inanç, fiziksel-ruhsal hastalık durumu ve çalışma durumu 

gibi bilgiler sorgulanarak çalışmacı tarafından, yüz yüze görüşme ile 

doldurulmuştur. 

Standardize Mini Mental Test (SMMT): Standardize Mini Mental Test 

(SMMT), bireyin bilişsel durumunun tespit edilebildiği bir 

değerlendirme testidir. SMMT, bilişsel bozuklukların 

değerlendirmesinde kullanılır. Yönelim, kayıt, hatırlama, dikkat-

hesaplama, hatırlama, dil testleri ve yapılandırma bölümlerinden oluşan 

test toplam 30 puan olup her soru 1 puan değerindedir. Testin kesme 

puanı 23 olarak kabul edilmiştir.  Türkiye’de geçerlilik ve güvenilirlik 

çalışması yapılmış olan testin eşik değerinin 23/24 olduğu ve 0,91 

duyarlılık, 0,95 özgüllükte olduğu bildirilmiştir (Güngen ve ark. 2002). 

Araştırmada mental durumu ölçmek amacıyla kullanılan 

Standartlaştırılmış Mini SMMT, 25-30 arası “normal”, 24-19 arası 

“hafif yıkım”, 19’un altında puan alanlar “olası demans” olarak 

tanımlanmıştır. Kognitif değerlendirmede sık kullanılan SMMT 

demansta oluşan kognitif değişiklikleri izlemek amacıyla 

geliştirilmiştir. SMMT kognitif yetersizlikleri ölçebilirken yürütücü 

fonksiyonları ölçememektedir. Dikkat, hesaplama, kısa süreli geri 

çağırma, oryantasyon, kayıt, dil ve görsel fonksiyonlar ölçebildiği 

parametreler arasındadır. Uygulayıcılar arası güvenirlik incelemesinde 

r:0,99 ve kappa değeri 0,92 olarak bildirilmiştir (Güngen ve ark. 2002). 
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Templer’in Ölüm Kaygısı Ölçeği (ÖKAYÖ): Templer’in Ölüm Kaygısı 

Ölçeği (ÖKAYÖ), Templer’in 1970 yılında geliştirdiği ölüm kaygısı 

seviyesini belirlemeye yönelik, toplam 15 maddeden oluşan bir öz 

bildirim ölçeğidir. Ölçeğin güvenilirlik katsayısı 0.76, product–moment 

korelasyon katsayısı 0.83 olarak bildirmiştir. Soruları doğru/yanlış 

şeklinde cevaplandırılan ölçeği, Ertufan, 2000 yılında yedili likert tip 

şeklinde uyarlamıştır. Ölçekten alınan puan yükseldikçe ölüm kaygısı 

artmaktadır. 0-4 puan hafif düzeyde, 5-9 puan orta düzeyde, 10-14 puan 

ağır düzeyde, 15 puan panik düzeyde ölüm kaygısı olarak 

değerlendirilir. Normal ölüm kaygısı düzeyini gösteren puan aralığı ise 

4,5-7 arasıdır (Ertufan, 2000; Şenol, 1989; Templer, 1970). 

Kısa Form-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği (SF-36): Kısa Form-36 Yaşam 

Kalitesi Ölçeği (SF-36), yaşam kalitesini ölçmede yaygın kullanılan bir 

kendini değerlendirme ölçeğidir. SF-36, Rand Corporation tarafından 

1992 yılında geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur. Ölçek 36 

maddeden oluşmaktadır ve bunlar 8 boyutun ölçümünü sağlamaktadır. 

Ölçeğin 8 alt boyutu ve kapsadığı soru sayısı şunlardır; fiziksel 

fonksiyon (10 madde), sosyal fonksiyon (2 madde), fiziksel sorunlara 

bağlı rol kısıtlılıkları (4 madde), emosyonel sorunlara bağlı rol 

kısıtlılıkları (3 madde), mental sağlık (5 madde), enerji/vitalite (4 

madde), ağrı (2 madde) ve sağlığın genel algılanması (5 madde). Ölçek 

son 4 haftayı göz önüne alarak değerlendirilmektedir. Alt ölçekler 

sağlığı 0 ile 100 arasında değerlendirmektedir ve 0 kötü sağlık 

durumunu gösterirken, 100 iyi sağlık durumuna işaret etmektedir. 

Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Koçyiğit ve arkadaşları 

tarafından yapılmıştır. Güvenilirlik çalışmalarında her bir alt ölçek için 
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Cronbach alfa katsayısı 0.73-0.76 arasında bulunmuştur (Koçyiğit ve 

ark., 1999). 

Verilerin İstatistiksel Analizi 

Bu çalışmada elde edilen verilerin analizi yapılırken, veriler bilgisayara 

sayısal ifade olarak girilerek istatistiksel analizleri yapılmıştır. 

Analizlere başlamadan önce veriler normal dağılım açısından 

incelenmiştir. Analizlerde normallik sınaması için Kolmogorov 

Smirnov Testi, parametrik değişkenlerin karşılaştırmaları için T-test ve 

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), parametrik olmayan 

değişkenlerin karşılaştırmaları için Mann Whitney U, Kruskal Wallis 

Testleri ile ölçeklerin güvenilirlik düzeylerini belirlemek için 

Güvenilirlik (Reliability) Analizi ve ölçeklerin ilişkileri için Spearman 

Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Veri analizleri IBM SPSS Statistics 

25.0 (Statistical Package for Social Science) paket programı aracılığıyla 

test edilmiştir. Tüm analizler için anlamlılık düzeyi p≤0,05 olarak kabul 

edilmiştir.  

2.3. Uygulama Aşamaları 
 

I. Çalışmaya başlayabilmek için gerekli olan etik kurul başvurusu 

T.C. Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne yapılarak, 

çalışma için etik kurul onay yazısı 26.02.2019 tarih ve 2019/06 

sayı ile alınmıştır. 

II. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan ve kurumda yaşayan 65 

yaş ve üstü yaşlı bireylerle çalışabilmek için kurum izni 
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başvurusu yapılarak, 26.07.2019 tarih ve 52568945-020-491 sayı 

ile çalışma yapılabileceğine dair gerekli izin alınmıştır. 

III. Çalışmanın karşılaştırma grubunu oluşturan evinde yaşayan 65 

yaş ve üstü yaşlı bireylerle çalışabilmek için kurumlara izin 

başvurusu yapılarak, 4.10.2019 tarih ve 71500294-120-E.18214 

sayı ile İkinci Bahar Emekliler Kahvesi’nden ve 16.10.2019 tarih 

ve 12523509-000-E.1629/2382856 sayı ile Yaşlı Yaşam 

Merkezi’nden çalışma yapılabileceğine dair gerekli izinler 

alınmıştır.  

IV. Araştırmacı tarafından çalışma ve karşılaştırma grubunda 

bulunan yaşlı bireyler çalışma ile ilgili bilgilendirilerek, 

çalışmaya katılmayı kabul ettiklerine dair yazılı onamları 

alınmıştır. Araştırmanın örneklemini uygun örnekleme yöntemi 

ve gönüllülük esası ile seçilen kişiler oluşturmuştur. 

V. Çalışmaya alınan yaşlı bireylerin sosyodemografik özellikleri ile 

ilgili bilgileri, Sosyodemografik Bilgi Formu kullanılarak yüz 

yüze görüşme yöntemi ile araştırmacı tarafından doldurulmuştur. 

VI. Araştırmacı tarafından çalışma (81 yaşlı) ve karşılaştırma (80 

yaşlı) grubunda bulunan tüm yaşlı bireylere, bilişsel 

bozuklukların değerlendirmesinde kullanılan yönelim, kayıt, 

hatırlama, dikkat-hesaplama, hatırlama, dil testleri ve 

yapılandırma bölümlerinden oluşan Standardize Mini Mental 

Test (SMMT) ile değerlendirme yapılmıştır. 

VII. Araştırmacı tarafından ölçekler hakkında yaşlı bireylere bilgi 

verilerek, ÖKAYÖ ve SF-36’nın katılımcılar tarafından 
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doldurulması istenmiştir. Katılımcıların ölçekleri cevaplama 

süreleri 20-25 dakika arasında değişmiştir. 

VIII. Değerlendirme ve ölçeklerin uygulanma süresinin uzun olması 

nedeniyle görüşmeler katılımcıların uygun oldukları zamanlarda 

kaldıkları ya da devam ettikleri kurumlarda gerçekleştirilmiştir.  
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3. BULGULAR  

Sosyodemografik Değişkenlerin Tanımlayıcı Özellikleri 

Bu bölümde araştırmacı tarafından hazırlanan Sosyodemografik Bilgi 

Formu’ndan elde edilen bulgular yer almaktadır. Çalışmada 81 

bakımevi ve 80 kendi evinde yaşayan olmak üzere 2 grupta bulunan 161 

yaşlı bireyin gruplarına göre ilişkileri incelenmiştir. Katılımcıların 

sosyodemografik özelliklerinden yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve medeni 

durumun gruplara göre dağılımları Tablo 4.1’ de verilmiştir. 

Tablo 3.1. Gruplara Göre Demografik Özellikler Çapraz Frekans Tablosu 

Değişken 

Bakımevi  

(n=81) 

  Ev  

(n=80) 
Toplam 

Yaş    

   65-69 49 (%60,5) 58 (%72,5) 107 (%66,5) 

   70-80 ve üzeri 

Cinsiyet 
32 (%39,5) 22 (%27,5) 54 (%33,5) 

Kadın 31 (%38,3) 33 (%41,3) 64 (%39,8) 

Erkek 50 (%61,7) 47 (%58,8) 97 (%60,2) 

Eğitim    

İlköğretim ve altı 54 (%66,7) 39 (%48,8) 93 (%57,8) 

Lise ve üzeri 27 (%33,3) 41 (%51,3) 68 (%42,2) 

Medeni Durum    

Evli 11 (%13,6) 58 (%72,5) 69 (%42,9) 

Bekâr 31 (%38,3) 5 (%6,3) 36 (%22,4) 

Dul/Boşanmış/Ayrı yaşıyor 39 (%48,1) 17 (%21,3) 56 (%34,8) 

  



 
 

 

63 YAŞLI BİREYLERDE ÖLÜM KAYGISI 

Tablo 3.2 Grupların Çocuk Sahipliği, Çalışma Durumu ve Dini İnanç Düzeyine 

Göre Çapraz Frekans Tablosu 

 Değişken 

Bakımevi 

(n=81) 

  Ev  

(n=80) 
Toplam 

Çocuk Varlığı    

Evet 
36 (%45,6) 74 (%92,5) 

110 

(%69,2) 

Hayır 43 (%54,4) 6 (%7,5) 49 (%30,8) 

Çocuk Sayısı    

1 9 (%25) 8 (%10,8) 17 (%15,5) 

2 12 (%33,3) 30 (%40,5) 42 (%38,2) 

3 9 (%25) 21 (%28,4) 30 (%27,3) 

4 3 (%8,3) 8 (%10,8) 11 (%10) 

5 3 (%8,3) 5 (%6,8) 8 (%7,3) 

6 - 1 (%1,4) 1 (%0,9) 

7 - 1 (%1,4) 1 (%0,9) 

Çalışma Durumu 

Çalışmamış 
19 (%23,5) 16 (%20) 35 (%21,7) 

Çalışıyor 16 (%19,8) 4 (%5) 20 (%12,4) 

Emekli 
46 (%56,8) 60 (%75) 

106 

(%65,8) 

Dindarlık Durumu    

Çok dindarım 34 (%42) 42 (%52,5) 76 (%47,2) 

Biraz dindarım 36 (%44,4) 28 (%35) 64 (%39,8) 

Dindar değilim 11 (%13,6) 10 (%12,5) 21 (%13) 

 

Katılımcıların çocuk sahipliği, sahip olunan çocuk sayısı, çalışma 

özellikleri ve dindarlık durumlarının gruplara göre dağılımları Tablo 

4.2’ de verilmiştir. 
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Örneklem grubunun %50,3’ü bakımevinde yaşarken bakımevinde 

yaşayan kitlenin %65,4’ü de 4 yıldan daha az süredir bu kurumdadır. 

Kurumda yaşayanların %93,8’i bulundukları kurumdan memnun iken 

memnun olmayanların oranı %3,7’dir. Kurumda yaşayanların %55,6’sı 

kurumdan çok memnunken, %38,3’ü biraz memnun ve %3,7’si ise 

memnun olmadığını ifade etmiştir. Örneklem grubunun %49,7’si evde 

yaşamaktadır.  

 

Kitlenin %96,3’ü bir yakınını kaybederken kaybedilen yakınlar 

arasında en fazla oranın baba (%49,1) ve anne (%48,4) olduğu tespit 

edilmiştir. Son kaybedilen yakınların ise ilk 3 sırada anne (%28), kardeş 

(%24,8) ve eş (%20) olduğu belirtilmiştir.  

 

Kitlenin %13’ü dindar olmadığını belirtirken %47,2’si çok dindar 

olduğunu belirtmiştir. Örneklem grubunun %34,2’nin hipertansiyon, 

%30,4’nün diyabet, %21,7’sinin kalp hastalığı, %9,3’nün prostat 

hastalığı ve %53’nin diğer olmak üzere organik-fiziksel hastalığı 

bulunmaktadır. 
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3.1. Çalışmada Kullanılan Ölçeklerin Normal Dağılım Testleri 

 

Tablo 3.3 Genel Örneklemde Ölçeklerin Normal Dağılım Testleri (Kolmogorov 

Smirnov Testi) (n=161) 

 Değişken İstatistik SD p 

Ölüm Kaygısı Ölçeği 0,053 161 0,200* 

Sağlığın genel algılanması-SF36 0,080 161 0,014 

Ağrı-SF36 0,161 161 0,001 

Fiziksel fonksiyon-SF36 0,128 161 0,001 

Fiziksel rol kısıtlılıkları-SF36 0,257 161 0,001 

Emosyonel rol kısıtlılıkları-SF36 0,287 160 0,001 

Enerji Vitalite-SF36 0,078 161 0,018 

Mental sağlık-SF36 0,117 161 0,001 

Sağlık değişimi-SF36 0,244 152 0,001 

Mini Mental Test Toplam Puan 0,283 161 0,001 

YönelimToplam Puan-SMMT 0,524 161 0,001 

Kayıt Hafızası Toplam Puan-SMMT 0,535 161 0,001 

Dikkat ve Hesap Yapma Toplam Puan-

SMMT 

0,332 160 0,001 

Hatırlama Toplam Puan-SMMT 0,520 160 0,001 

Lisan Toplam Puan-SMMT 0,490 161 0,001 

*0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. 

 𝐻0 : Verilerin dağılımı normal dağılıma uyar. 

 𝐻1 : Verilerin dağılımı normal dağılıma uymaz. 

Kolmogorov Smirnov normallik testi sonuçlarına göre yalnızca 

ÖKAYÖ toplam puanının normal dağılım sergilediği görülmektedir 

(𝐻0 kabul: p>0,05). Buna göre ÖKAYÖ ile yapılan analizlerde 
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parametrik testler kullanılırken diğer değişkenlerin analizlerinde 

parametrik olmayan testler tercih edilmiştir. 

 

Tablo 3.4 Bakımevinde Kalanlarda Ölçeklerin Normal Dağılım Testleri  

(Kolmogorov Smirnov Testi) (n=81) 

 Değişken İstatistik SD     p 

Ölüm Kaygısı Ölçeği 0,055 81 0,200* 

Sağlığın genel algılanması-SF36 0,086 81 0,200* 

Ağrı-SF36 0,200 81 0,001 

Fiziksel fonksiyon-SF36 0,116 81 0,009 

Fiziksel rol kısıtlılıkları-SF36 0,327 81 0,001 

Emosyonel rol kısıtlılıkları-SF36 0,346 80 0,001 

Enerji vitalite-SF36 0,072 81 0,200* 

Mental sağlık-SF36 0,152 81 0,001 

Sağlık değişimi-SF36 0,226 78 0,001 

Mini Mental Test Toplam 0,206 81 0,001 

*0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamsızdır. 

 𝐻0 : Verilerin dağılımı normal dağılıma uyar. 

 𝐻1 : Verilerin dağılımı normal dağılıma uymaz. 

Kolmogorov Smirnov testi sonuçlarına göre yalnızca ÖKAYÖ, Enerji 

Vitalite SF-36 ve Sağlığın Genel Algılanması SF-36 puanının normal 

dağılım sergilediği görülmektedir (𝐻0 kabul: p>0,05). Buna göre bu 3 

ölçek ile yapılan analizlerde parametrik testler kullanılırken diğer 

değişkenlerin analizlerinde parametrik olmayan testler tercih edilmiştir. 
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3.2. Çalışma ve Kontrol Grubunun ÖKAYÖ, SF-36 ve SMMT 

Açısından Karşılaştırılması 

 

Tablo 3.5  Çalışma ve Kontrol Grubunun ÖKAYÖ, SF-36 ve SMMT Açısından 

Karşılaştırılması (Ortalama ± St.Sapma) 

Değişken 
Bakımevi  

(n=81) 

Ev  

(n=81) Toplam p 

Ölüm Kaygısı Ölçeği** 61,40 

± 10,09 

64,95  

± 8,25 

63,16  

± 9,36 
0,016* 

Sağlığın genel algılanması-

SF36 

54,57 

 ± 19,06 

57,64  

± 20,84 

56,09  

± 19,96 
0,166 

Sosyal fonksiyon-SF36 
49,69 

 ± 22,71 

63,44  

± 26,29 

56,52  

± 25,43 
0,001* 

Ağrı-SF36 
51,02  

± 24,96 

68,06  

± 27,36 

59,49  

± 27,46 
0,000* 

Fiziksel fonksiyon-SF36 
46,17  

± 27,19 

60,00  

± 30,12 

53,04  

± 29,42 
0,003* 

Fiziksel rol kısıtlılıkları-SF36 
41,67 

 ± 45,41 

57,92  

± 43,07 

49,74  

± 44,87 
0,018* 

Emosyonel rol kısıtlılıkları-

SF36 

38,33  

± 46,27 

54,58  

± 44,77 

46,46  

± 46,11 
0,024* 

Enerji vitalite-SF36 
54,22  

± 18,46 

58,31  

± 23,08 

56,25  

± 20,92 
0,133 

Mental sağlık-SF36 
62,15  

± 15,63 

64,64  

± 17,58 

63,39  

± 16,62 
0,352 

Sağlık değişimi-SF36 
43,27  

± 22,68 

45,95  

± 17,08 

44,57  

± 20,12 
0,369 

Mini Mental Test Toplam 
21,01 

 ± 1,78 

21,21  

± 0,96 

21,11  

± 1,43 
0,173 

LisanTopPuan-SMMT 
5,84  

± 0,86 

6,00  

± 0,00 

5,92  

± 0,61 
0,045* 

*0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı. ** T testi 

Tablo 4.5’de çalışma ve kontrol grubunun ÖKAYÖ, SF-36 ve SMMT 

ve açısından karşılaştırılması için uygulanan analiz sonuçlarında; 

Sosyal Fonksiyon, Ağrı, Fiziksel Fonksiyon, Fiziksel Sorunlara Bağlı 

Rol Kısıtlılıkları, Emosyonel Sorunlara Bağlı Rol kısıtlılıkları, Lisan 

Toplam Puanı ve ÖKAYÖ puanları istatistiksel olarak anlamlı 
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farklılıklar göstermektedir (p<0,05). Buna göre evde yaşayan grubun 

ÖKAYÖ puanları bakımevi grubuna göre anlamlı derecede yüksektir 

(p=0,016).  

SF-36’nın alt ölçeklerinden Sosyal Fonksiyon (p=0,001), Ağrı 

(p=0,000), Fiziksel Fonksiyon (p=0,003), Fiziksel Sorunlara Bağlı Rol 

Kısıtlılıkları (p=0,013) ve Emosyonel Sorunlara Bağlı Rol Kısıtlılıkları 

(p=0,024) puanları bakımevi grubuna göre anlamlı derecede yüksektir 

(Tablo 5). SMMT’nin Lisan Toplam Puanı bakımevi grubuna göre 

anlamlı derecede yüksektir (p=0,045).  
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3.3. ÖKAYÖ Ölçeğinin SF-36 ve SMMT Ölçekleri ile 

Korelasyon Analizleri 

 

Tablo 3.6. Ölüm Kaygısı Ölçeğinin SF-36 ve SMMT Ölçekleri ile İlişkisi  

(Spearman Korelasyon Testi r(p)) 

Değişken 
Huzurevi 

(n=81) 

Ev 

  (n=80) 
Genel 

Sağlığın genel algılanması-SF36 -0,15 (0,170) -0,03 (0,800) 
-0,08 

(0,323) 

Sosyal fonksiyon-SF36 0,07 (0,521) 0,01 (0,953) 
0,07 

(0,374) 

Ağrı-SF36 0,08 (0,483) 0,04 (0,750) 
0,11 

(0,167) 

Fiziksel fonksiyon-SF36 0,07 (0,528) 0,02 (0,874) 
0,09 

(0,275) 

Fiziksel rol kısıtlılıkları-SF36 0,20 (0,080) 0,02 (0,842) 
0,14 

(0,070) 

Emosyonel rol kısıtlılıkları-SF36 0,10 (0,386) -0,08 (0,476) 
0,04 

(0,575) 

Enerji vitalite-SF36 0,09 (0,423) -0,11 (0,342) 
0,00 

(0,996) 

Mental sağlık-SF36 0,07 (0,552) -0,12 (0,284) 
-0,03 

(0,749) 

Sağlık değişimi-SF36 0,03 (0,781) 0,01 (0,959) 
0,03 

(0,683) 

Mini Mental Test Toplam -0,10 (0,393) -0,04 (0,728) 
-0,06 

(0,482) 

Yönelim Toplam Puanı-SMMT 0,01 (0,956) 0,14 (0,208) 
0,06 

(0,460) 

Kayıt Hafızası Toplam Puanı-

SMMT 
-0,02 (0,867) -0,05 (0,667) 

-0,02 

(0,788) 
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Dikkat Hesap Toplam Puanı-

SMMT 
-0,01 (0,918) -0,07 (0,537) 

-0,03 

(0,704) 

Hatırlama Toplam Puanı-SMMT 0,08 (0,489) - 
0,03 

(0,677) 

Lisan Toplam Puanı-SMMT -0,20 (0,077) - 
-0,12 

(0,142) 

- Evde yaşayanların hatırlama (1 puan) ve lisan puanları (6 puan) aynı olduğundan 

katsayı hesaplanamamıştır. 

 

Yaşlı bireylerde ölüm kaygısının, yaşam kalitesini olumsuz etkileyip 

etkilemediğini irdelemek amacıyla ölçek puanlarının ilişkisi Spearman 

Korelasyon Testi ile incelenmiştir (Tablo 4.6). Sadece bakımevinde 

yaşayanlar, sadece evde yaşayanlar ve genel kitle için uygulanan 

korelasyon testleri sonucunda ÖKAYÖ ile SF-36 ve SMMT 

ölçeklerinden hiçbiri arasında bir ilişki saptanmamıştır (p>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

71 YAŞLI BİREYLERDE ÖLÜM KAYGISI 

3.4. Bakımevi Grubunda Sosyodemografik Değişkenlere Göre 

ÖKAYÖ SF-36 ve SMMT Ölçek Puanlarının Karşılaştırılması 
 

Tablo 3.7. Yaş Değişkenine Göre İstatistiksel Analizler (Ortalama (Medyan)± 

St.Sapma) 

 Değişken 
65-69 

(n=49) 

70 ve üstü 

(n=32) 
p 

Ölüm Kaygısı Ölçeği** 
61,00 (61,0) ± 

9,00 

62,00 (63,5) ± 

11,69 
0,666 

Sosyal fonksiyon-SF36 
49,49 (37,5) ± 

24,07 

50,00 (50,0) ± 

20,82 
0,616 

Ağrı-SF36 
51,84 (45,0) ± 

26,12 

49,77 (45,0) ± 

23,44 
0,899 

Fiziksel fonksiyon-SF36 
45,80 (50,0) ± 

27,90 

46,72 (52,5) ± 

26,51 
0,663 

Fiziksel rol kısıtlılıkları-SF36 
44,90 (50,0) ± 

45,92 

36,72 (0,0) ± 

44,89 
0,422 

Emosyonel rol kısıtlılıkları-SF36 
41,50 (0,0) ± 

46,91 

33,33 (0,0) ± 

45,54 
0,397 

Enerji vitalite-SF36** 
55,00 (55,0) ± 

20,18 

53,02 (52,5) ± 

15,69 
0,640 

Mental sağlık-SF36 
63,86 (68,0) ± 

14,91 

59,53 (64,0) ± 

16,57 
0,472 

Sağlık değişimi-SF36 
44,57 (50,0) ± 

24,67 

41,41 (50,0) ± 

19,68 
0,538 

Mini Mental Test Toplam 
20,90 (21,0) ± 

1,54 

21,19 (21,0) ± 

2,10 
0,792 

*0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı. **T Testi 
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Tablo 4.7’de görüldüğü üzere bakımevi örneklem grubunun tüm 

ölçekler ve alt ölçeklerinde, yaş değişkenine göre yapılan 

değerlendirmede istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır 

(p>0,05).  

Tablo 3.8. Bakımevi Grubunda Cinsiyet Değişkenine Göre İstatistiksel 

Analizler (Ortalama(Medyan) ± St.Sapma) 

 Değişken 
Kadın 

(n=31) 

Erkek 

(n=50) 
p 

Ölüm Kaygısı Ölçeği** 61,71 (63) ± 9,31 61,2 (62) ± 10,63 0,827 

Sosyal fonksiyon-SF36 53,23 (50) ± 23,04 
47,5 (37,5) ± 

22,45 
0,166 

Ağrı-SF36 52,66 (45) ± 25,84 50 (45) ± 24,61 0,597 

Fiziksel fonksiyon-SF36 49,19 (50) ± 24,97 
44,29 (47,5) ± 

28,57 
0,400 

Fiziksel rol kısıtlılıkları-SF36 45,97 (0) ± 48,78 39 (12,5) ± 43,5 0,614 

Emosyonel rol kısıtlılıkları-SF36 41,11 (0) ± 49,27 36,67 (0) ± 44,8 0,828 

Enerji vitalite-SF36** 52,1 (55) ± 20 
55,53 (52,5) ± 

17,52 
0,419 

Mental sağlık-SF36 63,1 (64) ± 14,67 
61,56 (66,5) ± 

16,32 
0,754 

Sağlık değişim-SF36 43,55 (50) ± 24,12 
43,09 (50) ± 

21,93 
0,970 

Mini Mental Test Toplam 21,35 (21) ± 2,17 20,8 (21) ± 1,47 0,127 

** T testi *0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı.  

Bakımevi örneklem grubunda cinsiyete göre hiçbir değişkende 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Tüm 

ölçeklerin cinsiyet değişkenine göre analizleri Tablo 4.8’ de 

gösterilmektedir. 
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Tablo 3.9. Bakımevi Grubunda Eğitim Durumuna Göre İstatistiksel Analizler 

(Ortalama (Medyan) ± St.Sapma) 

 Değişken 
İlköğretim ve altı 

(n=54) 

Lise ve üzeri 

(n=27) 
p 

Ölüm Kaygısı Ölçeği** 61,8 (62,5) ± 10,82 
60,59 (62) ± 

8,58 
0,588 

Sağlığın genel algılanması-

SF36** 
54 (55) ± 19,64 

55,69 (55) ± 

18,15 
0,709 

Sosyal fonksiyon-SF36 50,23 (50) ± 20,82 
48,61 (37,5) 

26,48 
0,400 

Ağrı-SF36 51,76 (45) ± 24,33 
49,54 (45) ± 

26,59 
0,565 

Fiziksel fonksiyon-SF36 43,14 (45) ± 24,92 
52,22 (65) ± 

30,86 
0,133 

Fiziksel rol kısıtlılıkları-SF36 37,96 (0) ± 45,49 
49,07 (50) ± 

45,19 
0,285 

Emosyonel rol kısıtlılıkları-SF36 35,22 (0) ± 45,49 
44,44 (33) 

±48,04 
0,361 

Enerji vitalite-SF36** 53,36 (55) ± 18,98 
55,93 (50) ± 

17,6 
0,559 

Mental sağlık-SF36 61,8 (66,5) ± 15,71 
62,85 (64) ± 

15,75 
0,968 

Sağlık değişimi-SF36 44,12 (50) ± 23,23 
41,67 (50) ± 

21,93 
0,715 

Mini Mental Test Toplam 21 (21) ± 1,75 
21,04 (21) ± 

1,87 
0,853 

*0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı. ** T testi 

Eğitime göre uygulanan Mann Whitney U ve T Testi sonuçlarına göre 

hiçbir değişkende anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05). 

Grupların tüm ölçek ve alt ölçeklerin eğitime göre ortalamaları Tablo 

4.9’da gösterilmektedir. 
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Tablo 3.10. Bakımevi Grubunda Medeni Duruma Göre İstatistiksel Analizler 

(Ortalama (Medyan) ± St.Sapma) 

 Değişken 
Evli 

(n=11) 

Bekâr 

(n=31) 

Dul/Boşanmış/Ayr

ı yaşıyor (n=39) 
  p 

     

Ölüm Kaygısı Ölçeği** 
60,91 (65) 

± 9,13 

61,19(58

) 

± 10,86 

61,69 (63) 

± 9,95 

0,96

6 

Sağlığın genel algılanması-

SF36** 

55 (55) 

± 14,32 

56,33(60

) 

± 19,97 

53,04 (50) 

± 19,77 

0,77

5 

Sosyal fonksiyon-SF36 
54,55 (62,5) 

± 21,85 

53,23(50

) 

± 23,04 

45,51(37,5) 

± 22,49 

0,23

8 

Ağrı-SF36 
49,32 (45) 

± 28,92 

53,47(45

) 

± 24,66 

49,55 (45) 

± 24,57 

0,72

1 

Fiziksel fonksiyon-SF36 
43,18 (45) 

± 25,81 

51,59(55

) 

± 26,54 

42,69 (45) 

± 28,05 

0,41

6 

Fiziksel rol kısıtlılıkları-

SF36 

40,91 (0) 

± 47,79 

47,58(50

) 

± 46,71 

37,18 (0) 

± 44,38 

0,65

2 

Emosyonel rol kısıtlılıkları-

SF36 

39,39 (0) 

± 49,03 

45,16(0) 

± 49,1 

32,46 (0) 

± 43,49 

0,65

4 

Enerji vitalite-SF36** 
55,91 (65) 

± 22,13 

59,84(60

) 

± 16,51 

49,27 (50) 

± 17,94 

0,05

4 

Mental sağlık-SF36 
63,27 (64) 

± 11 

64,84(68

) 

± 15,32 

59,69 (64) 

± 16,88 

0,53

5 

Sağlık değişimi-SF36 
52,27 (50) 

± 28,4 

45,83(50

) 

± 16,19 

38,51 (25) 

± 24,72 

0,22

4 

Mini Mental Test Toplam 
20,91 (21) 

± 2,02 

21,13(21

) 

± 1,78 

20,95 (21) 

± 1,75 

0,39

6 

*0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı. ** ANOVA testi 

Tablo 10’da görüldüğü üzere bakımevi örneklem grubunun tüm 

ölçekler ve alt ölçeklerinde medeni durum değişkenine göre yapılan 
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değerlendirme sonuçlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmamıştır (p>0,05). 

Tablo 3.11. Bakımevi Grubunda Çocuk Sahipliğine Göre İstatistiksel Analizler 

(Ortalama (Medyan)± St.Sapma) 

 Değişken 
Evet 

(n=36) 

Hayır 

(n=43) 
p 

Ölüm Kaygısı Ölçeği** 
61,94 (63) ± 

9,33 

61,07 (59) ± 

10,37 
0,697 

Sağlığın genel algılanması-SF36** 
54,55 (52,5) ± 

18,78 

55,73 (55) ± 

18,67 
0,781 

Sosyal fonksiyon-SF36 
47,22 (50) ± 

22,78 

52,62 (50) ± 

22,75 
0,370 

Ağrı-SF36 
48,13 (45) ± 

25,41 

54,77 (45) ± 

24,27 
0,194 

Fiziksel fonksiyon-SF36 
44,31 (47,5) ± 

28,21 

48,24 (50) ± 

26,86 
0,551 

Fiziksel rol kısıtlılıkları-SF36 
36,11 (0) ± 

42,45 

45,93 (50) ± 

47,54 
0,355 

Emosyonel rol kısıtlılıkları-SF36 
30,48 (0) ± 

41,52 

44,19 (0) ± 

49,18 
0,338 

Enerji vitalite-SF36** 
51,81 (50) ± 

19,94 

57,25 (55) ± 

16,69 
0,190 

Mental sağlık-SF36 
60,44 (64) ± 

15,97 

64,51 (68) ± 

14,96 
0,236 

Sağlık değişimi-SF36 
41,91 (50) ± 

25,91 

45,83 (50) ± 

19,06 
0,450 

Mini Mental Test Toplam 20,94 (21) ± 2 
21,12 (21) ± 

1,62 
0,306 

*0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı. ** T testi 
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Tablo 4.11’de gruplardaki katılımcıların çocuk sahibi olmasına göre 

tüm ölçek ve alt ölçeklerin ortalamaları gösterilmektedir. Çocuk 

sahipliğine göre uygulanan Mann Whitney U ve T Testi sonuçlarına 

göre hiçbir değişkende anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0,05). 

Tablo 3.12. Kurumdaki Kalış Süresine Göre İstatistiksel Analizler (Ortalama 

(Medyan) ± St.Sapma) 

 Değişken 
    2 

(n=29) 

 2-4 yıl  

(n=24) 

  4 +  

(n=24) 
   p 

Ölüm Kaygısı Ölçeği** 
62,14(62) 

± 11,56 

59,58(58,5) 

± 10,13 

62,46(63) 

± 8,58 
0,564 

Sağlığın genel algılanması- 

SF36** 

50,17(55) 

± 19,93 

62,29(65) 

± 15,24 

51,25(50) 

± 19,07 
0,040* 

Sosyal fonksiyon- 

SF36 

47,41(37,5) 

± 19,3 

48,96(50) ± 

 22,4 

51,56(50) 

± 26,15 
0,903 

Ağrı-SF36 
46,72(40) 

± 23,59 

50,94(45) 

± 24,45 

54,17(45) 

± 25,69 
0,448 

Fiziksel fonksiyon- 

SF36 

38,97(40) 

± 26,5 

52,06(52,5) 

± 22,8 

46,25(50) 

± 29,24 
0,241 

Fiziksel rol kısıtlılıkları-SF36 
34,48(0) 

± 44,02 

47,92(37,5) 

± 48,3 

43,75(50) 

± 44,99 
0,501 

Emosyonel rol kısıtlılıkları-SF36 
31,03(0) 

± 43,58 

46,38(33,33) 

± 48,97 

37,5(0)  

± 46,43 
0,479 

Enerji vitalite-SF36** 
53,33(50) 

± 15,76 

55,69 (55) 

 ± 18 

52,5(55)  

± 20,27 
0,814 

Mental sağlık-SF36 
61,34(64) 

± 13,88 

64,33(72) 

± 16,26 

60,13(64) 

± 17,85 
0,386 

Sağlık değişimi-SF36 
45,69(50) 

± 23,21 

40,91(25) 

± 22,55 

44,79(50) 

± 22,09 
0,682 

Mini Mental Test Toplam 
21,1(21)  

± 1,86 

21,25 (21) 

 ± 1,8 

20,63(21) 

± 1,81 
0,785 

*0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı. ** ANOVA testi 
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Tablo 4.12’de görüldüğü üzere, kurumdaki kalış süresine göre yapılan 

değerlendirmede yalnızca Sağlığın Genel Algılanması puanı 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir (p<0,05). Buna göre 

2-4 yıl arası grup ile 2 yıldan az ve 4 yıl üzeri grupları arasında anlamlı 

derecede farklılıklar bulunmaktadır. 2-4 yıl arası kurumda bulunan 

grubun Sağlığın Genel Algılanması puanı (62,3) diğer gruplara göre 

anlamlı derecede daha yüksektir. 

Tablo 3.13. Kurum Memnuniyetine Göre İstatistiksel Analizler (Ortalama 

(Medyan)± St.Sapma) 

 Değişken 

Çok 

Memnunum 

(n=45) 

Biraz 

memnunum 

(n=31) 

Memnun 

değilim 

(n=3) 

p 

Ölüm Kaygısı Ölçeği** 
61,91 (60) 

± 9,81 

59,65(62) 

± 10,82 

67,67(65) 

± 6,43 
0,344 

Sağlığın genel algılanması 

SF36** 

57(60) 

± 19,92 

53,23(55) 

± 18,24 

40(45) 

± 13,23 
0,278 

Sosyal fonksiyon-SF36 
48,06(37,5) 

± 24,42 

52,82(50) 

± 19,82 

37,5(25) 

± 33,07 
0,270 

Ağrı-SF36 
50,17(40) 

± 26,69 

51,77(45) 

± 22,46 

41,67 (45) 

± 17,74 
0,653 

Fiziksel fonksiyon-SF36 
41,99(44,44) 

± 28,37 

50,32(50) 

± 26,2 

50 (50) 

± 15 
0,405 

Fiziksel rol kısıtlılıkları-SF36 
43,89(25) 

± 46,51 

36,29(0) 

± 43,7 

66,67 (100) 

± 57,74 
0,499 

Emosyonel rol kısıtlılıkları-SF36 
39,26 (0) 

± 47,29 

36,67(0) 

± 44,94 

33,33 (0) 

± 57,74 
0,962 

Enerji vitalite-SF36** 
53,15 (50) 

± 18,38 

57,15(55) 

± 15,51 

31,67 (40) 

± 28,43 
0,059 

Mental sağlık-SF36 
64,33 (68) 

± 14,1 

61,52(64) 

± 15,36 

32 (28) 

± 18,33 

0,029

* 

Sağlık değişimi-SF36 
44,19 (50) 

± 23,68 

43,33(50) 

± 20,69 

33,33(25) 

± 38,19 
0,757 

Mini Mental Test Toplam 
21,22 (21) 

± 1,58 

20,94(21) 

± 2 

18,67(19) 

± 1,53 

0,044

* 

*0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı. ** ANOVA testi 
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Bakımevi grubunun kurum memnuniyetine göre yapılan analizlerinde 

kurumdan memnun olmayanların Mental Sağlık ve Mini Mental Test 

Toplam puanları, memnun olan diğer iki gruba göre anlamlı derecede 

daha düşüktür. Bakımevi grubunun kurum memnuniyeti değişkenine 

göre analizleri Tablo 4.13’de gösterilmektedir. 

Tablo 3.14. Bakımevi Grubunda Çalışma Duruma Göre İstatistiksel Analizler 

(Ortalama (Medyan) ± St.Sapma) 

 Değişken 
Çalışmamış 

(n=19) 

Çalışıyor 

(n=16) 

Emekli 

(n=46) 
p 

Ölüm Kaygısı Ölçeği** 
61,68 (60) 

± 7,72 

62,5 (62) 

± 12,38 

60,89(62) 

± 10,26 
0,854 

Sağlığın genel algılanması- 

SF36** 

51,58 (50) 

± 19,93 

42,81 (45) 

± 16,93 

59,89(60) 

± 17,58 
0,005* 

Sosyal fonksiyon-SF36 
52,63 (50) 

± 24,5 

46,09 (37,5) 

± 22,23 

49,73 50) 

± 22,44 
0,637 

Ağrı-SF36 
55,66 (45) 

± 28,9 

44,69 (45) 

± 22,02 

51,3 (45) 

± 24,27 
0,571 

Fiziksel fonksiyon-SF36 
42,89 (50) 

± 25,84 

37,19 (32,5) 

± 28,46 

50,64(55) 

± 26,91 
0,208 

Fiziksel rol kısıtlılıkları-F36 
36,84 (0) 

± 47,41 

35,94 (0) 

± 44,69 

45,65(50) 

± 45,43 
0,660 

Emosyonel rol kısıtlılıkları 

-SF36 

35,19 (0) 

± 47,79 

33,33 (0) 

± 47,14 

41,3(16,67) 

± 46,18 
0,733 

Enerji vitalite-SF36** 
54,74 (60) 

± 24,07 

48,85 (45) 

± 19,03 

55,87 (55) 

± 15,5 
0,426 

Mental sağlık-SF36 
62,74 (64) 

± 18,28 

56,94 (60) 

± 20,01 

63,72(68) 

± 12,45 
0,532 

Sağlık değişimi-SF36 
40,79 (50) 

± 20,77 

42,19 (37,5) 

± 25,36 

44,77(50) 

± 22,86 
0,729 

Mini Mental Test Toplam 
21,26 (21) 

± 1,52 

20,63 (20,5) 

± 2,28 

21,04 (21) 

± 1,7 
0,607 

*0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı. ** ANOVA testi 
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Bakımevi grubunun tüm ölçek ve alt ölçeklerinden yalnızca Sağlığın 

Genel Algılanması çalışma durumuna göre anlamlı farklılık 

göstermektedir (p<0,05). Çalışanların Sağlığın Genel Algılanması 

diğer tüm gruplardan daha düşükken, emeklilerin Sağlığın Genel 

Algılanması ise çalışmayanlardan daha yüksektir. Bakımevi grubunun 

çalışma durumu değişkenine göre analizleri Tablo 14’de 

gösterilmektedir. 

Tablo 3.15.Bakımevi Grubunda Dindarlık Durumuna Göre İstatistiksel 

Analizler (Ortalama (Medyan)  ± St.Sapma) 

 Değişken 

Çok 

dindarım 

(n=34) 

Biraz 

dindarım 

(n=36) 

Dindar 

değilim 

(n=11) 

p 

Ölüm Kaygısı Ölçeği** 
62,03 (63) 

± 9,08 

60,89 (62) 

± 9,58 

61,09 (60) 

± 14,79 
0,892 

Sağlığın genel algılanması-SF36** 
54,26 (50) 

± 18,21 

57,5 (60) ± 

19,36 

45,91 (50) 

± 19,60 
0,211 

Sosyal fonksiyon-SF36 
51,84 (50) 

± 20,90 

52,43 (50) 

± 25,15 

34,09 (25) 

± 12,61 
0,03* 

Ağrı-SF36 
54,04 (45) 

± 25,80 

52,43 (45) 

± 25,69 

37,05 

(32,5) ± 

15,08 

0,127 

Fiziksel fonksiyon-SF36 
46,45 (50) 

± 24,94 

48,33 

(47,5) ± 

29,93 

38,18 (35) 

± 25,33 
0,659 

Fiziksel  rol kısıtlılıkları-SF36 

42,65 

(12,5) ± 

46,27 

43,06 (50) 

± 44,96 

34,09 (0) ± 

47,79 
0,791 

Emosyonel  rol kısıtlılıkları-SF36 
38,38 (0) ± 

47,96 

38,89 (0) ± 

46,12 

36,36 (0) ± 

45,84 
0,978 

Enerji vitalite-SF36** 
54,75 (55) 

± 16,82 

55,14 (55) 

± 20,72 

49,55 (45) 

± 16,19 
0,668 

Mental sağlık-SF36 
63,41 (68) 

± 12,19 

63,17 

(64,5) ± 

17,65 

54,91 (56) 

± 17,54 
0,325 

Sağlık değişimi-SF36 
42,97 (25) 

± 23,10 

45,14 (50) 

± 23,01 

37,5 (37,5) 

± 21,25 
0,507 

Mini Mental Test Toplam 
20,97 (21) 

± 2,17 

21,22 (21) 

± 1,29 

20,45 (20) 

± 1,86 
0,271 

*0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı. ** ANOVA testi 
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Tablo 15’de görüldüğü üzere bakımevi örneklem grubunda tüm ölçek 

ve alt ölçeklerinde dini inanç değişkenine göre yapılan değerlendirme 

sonuçlarında göre yalnızca Sosyal Fonksiyon dindarlık durumuna göre 

anlamlı farklılık göstermektedir. Dindar olmayanların Sosyal 

Fonksiyon puanları diğer tüm gruplardan daha düşüktür (p<0,05). 

3.5.  SF-36 ve Templer’in Ölüm Kaygısı Ölçeği Güvenilirlik 

Analizi 
 

Tablo 3.16. SF-36 Kısa Form Güvenilirlik Analizi 

Ölçek Mad

de 

Cronbach's 

Alpha 

Ortala

ma 

St. 

Sapma 

Sağlığın genel algılanması 5 0,70 56,09 19,96 

Sosyal fonksiyon 2 0,83 56,52 25,43 

Ağrı 2 0,92 59,49 27,46 

Fiziksel fonksiyon 10 0,95 53,04 29,42 

Fiziksel rol kısıtlılıkları 4 0,92 49,74 44,87 

Emosyonel rol kısıtlılıkları 3 0,91 46,46 46,11 

Enerji/Vitalite 4 0,82 56,25 20,92 

Mental sağlık 5 0,76 63,39 16,62 

Sağlık_değişimi 1 - 44,57 20,12 

 

Güvenilirlik analizi sonucunda SF-36 ölçeğinin alt boyutlarının alfa 

katsayılarının 0,70-0,95 arasında değiştiği görülmektedir. 0,60 üzeri 

güvenilirlik katsayıları ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu 

göstermektedir (Tablo 4.16). 

 

 



 
 

 

81 YAŞLI BİREYLERDE ÖLÜM KAYGISI 

Tablo 3.17. Templer’in Ölüm Kaygısı Ölçeği Güvenilirlik Analizi 

Ölçek Madde 
Cronbach's 

Alpha 

Ortalama± 

St.Sapma 

Templer’in Ölüm Kaygısı Ölçeği 

(ÖKAYÖ) 
15 0,687 63,16 ± 9,36 

 

Templer’in Ölüm Kaygısı Ölçeği (ÖKAYÖ) için uygulanan 

güvenilirlik analizinde Cronbach's Alpha katsayısı 0,69 olarak 

bulunmuştur. Bu sonuç ölüm kaygısı ölçeğinin de oldukça güvenilir 

olduğunu göstermektedir (Tablo 4.17). 

4. TARTIŞMA 

Bu çalışmada bakımevinde ya da kendi evinde yaşayan 65 yaş ve üzeri 

bireylerde, ölüm kaygısını, yaşam kalitesini ve bilişsel sorunları 

karşılaştırmak ayrıca yaşlı bireylerin ölüm kaygısı,  yaşam kalitesi ve 

sosyodemografik değişkenleri arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışmak 

hedeflenmiştir. 

Katılımcıların ölüm kaygısı düzeylerini değerlendiren Templer’in 

Ölüm Kaygısı Ölçeğine (ÖKAYÖ) göre, bakımevinde yaşayanların 

ölüm kaygısı puanlarının evde yaşayan yaşlı bireylere göre daha düşük 

olduğu saptanmıştır. Bu bulgu doğrultusunda H1 hipotezinin kabul 

edildiğini söylemek mümkündür (H1: Evinde ve bakımevinde yaşayan 

yaşlı bireylerin, farklı yaşam modelleri nedeniyle ölüm kaygısı ve 

yaşam kaliteleri arasında farklılık vardır). Ölüm kaygısı ile yaşam 

kalitesi ölçekleri ve alt ölçekleri arasında anlamlı bir ilişki tespit 

edilmemiştir. Bu bulgu çalışmanın H2 hipotezinin doğrulanmadığını 
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göstermektedir (H2: Evinde ve bakımevinde yaşayan yaşlı bireylerin 

ölüm kaygısı ile yaşam kalitesi arasında anlamlı bir ilişki vardır). 

Ayrıca sosyodemografik değişkenlerin birçoğunun ölüm kaygısı ve 

yaşam kalitesi ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda H3 

hipotezinin kabul edildiği söylenebilir (H3: Evinde ve bakımevinde 

yaşayan yaşlı bireylerin ölüm kaygısı ve yaşam kalitesi düzeylerinde 

sosyodemografik özelliklere göre anlamlı bir farklılık vardır).  

Yapılan bu çalışmada ölüm kaygısının ilişkili olabileceği yaş, cinsiyet, 

medeni durum, çocuk sahibi olma ve eğitim düzeyi gibi parametrelere 

göre ölüm kaygısı puanları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Ölüm Kaygısının Değerlendirilmesi 

Bu çalışmada evde yaşayan yaşlı bireylerin ölüm kaygısı düzeyi 

bakımevinde yaşayan yaşlı bireylerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

saptanmıştır (p=0,016). Bakımevinde ya da kendi evinde yaşamanın 

ölüm kaygısını ne şekilde etkilediğini analiz etmek için yapılan 

araştırmalara bakıldığında farklı sonuçlarla karşılaşılmaktadır. 

Literatürde bulgularımızı destekleyen çalışmalar olduğu gibi (Arpacı ve 

ark., 2011; Kalkan ve Özdel, 2005; Örsal ve ark., 2012), tersini ortaya 

koyan çalışmalar da bulunmaktadır (Madnawat ve Kachhawa, 2007; 

Neimeyer, 2004 ).  

Kurumda yaşayan yaşlı bireylerin ölümle daha fazla yüz yüze 

gelmelerinin, onların ölüm algıları, ölüm ile ilgili tutum ve davranışları 

ve ölüm kaygıları ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bu bulgu 

davranışçı kuram açısından ele alınabilir. Davranışçı kuram, korkulan 
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şeye maruz kalmanın kaygıyı azaltabileceğini, tedavi edici etkisi 

olduğunu, kaçınmanın ise korkuyu pekiştireceğini ileri sürmektedir 

(Ertufan, 2008).  

Lester ve Templer (1993) daha önceki yas yaşantılarının kişinin kendi 

kaynaklarını daha çok kullanmasını sağladığını ve bunun sonucu olarak 

ölüm kaygısıyla baş etme yetkinliğini artırdığını ileri sürmüştür. 

Kurumda bir arada yaşayan yaşlı bireylerin ölüme daha fazla tanıklık 

etmesi, ölüm hakkında daha fazla konuşulması ve ölüm ritüellerinin 

daha fazla gözlenmesinin kişinin kendi ölümlülüğü ile yüzleşmesine 

yardımcı olduğu düşünüldüğünde bu durumun kişiyi ölüme hazırlayıcı 

işlev görme olasılığı bulunmaktadır. 

Yakınlarını kaybeden kişilerin, yaşadıkları yas süreci ve ölümlülük 

gerçeği ile yüzleşmeleri nedeniyle ölüme karşı tutumları 

etkilenmektedir (Ertufan, 2008; Florian ve Mikulincer, 1997). Birinci 

derece yakın kaybının kişinin ölüme yüklediği anlamı etkileyebileceği 

daha önceki araştırmaların sonuçları arasında olduğu için bu 

araştırmada incelenen değişkenler arasında yer almaktadır. Erdoğdu ve 

Özkan’ın (2007) çalışmasında ölümü hatırlama sıklıklarına göre 

kişilerin ölüm kaygısı puanlarının değiştiği gösterilmiştir. Bu 

çalışmayla benzer şekilde Öztürk (2010), çalışmasında yaşlıların son 

bir aydaki ölüm düşüncesi sıklığının arttıkça ölüm kaygısı puanlarının 

da arttığını bulmuştur. 

Yazıcı (1994) evde yaşayan yaşlı bireylerle huzurevinde kalan yaşlı 

bireylerin günlük yaşam aktiviteleri ve ölüm kaygılarını incelediği 

çalışmasında katılımcıların %85’nin orta-hafif, %15’nin ise yüksek 
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düzeyde ölüm kaygısı olduğunu bildirmiştir. Bu çalışmada elde edilen 

bulguların aksine Fortner ve Neimeyer (1999) tarafından yapılan 49 

araştırmanın meta analizinde huzurevinde kalan yaşlı bireylerin ölüm 

kaygıları evinde yaşayan yaşlı bireylere göre daha yüksek bulunmuştur. 

Bu veriler ışığında yaşlı bireylerin bağımsız yaşam alanına sahip 

olmalarının ölüm kaygılarını azaltabileceği üzerinde durulmuştur. 

Bakımevinde yaşayanların daha fazla ölüm kaygısı yaşamalarının ise 

kişilerin bireysel özelliklerinden çok yaşam koşulları ile ilişkili 

olabileceği ileri sürülmektedir (Wagner ve Lorion, 1984). Bu bağlamda 

sosyodemografik değişkenler, fiziksel ve ruhsal sağlık durumu, inanç, 

ülkelerin sosyal hizmet özelliklerinin farklı olması, kurum şartları, 

kurumda kalma süresi, kurum memnuniyeti, yaşanılan kültür ve 

zamanın ruhunun (zeitgeist) karşılaşılan farklı bulgular üzerinde 

belirleyici olabileceği düşünülmektedir. 
 

Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi 
 

Bu araştırmada Yaşam Kalitesi Ölçeğinin (SF-36)  alt boyutlarından; 

Sosyal Fonksiyon, Ağrı, Fiziksel Fonksiyon, Fiziksel Sorunlara Bağlı 

Rol Kısıtlılıkları ve Emosyonel Sorunlara Bağlı Rol Kısıtlılıklarının 

puanları bakımevi grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.  

Yaşlılık dönemi fiziksel ve fonksiyonel kapasitede azalma, kayıplar, 

bilişsel ve emosyonel işlevsellikte kısıtlılıkları beraberinde 

getirmektedir (Kasar ve ark., 2016). Bu değişim, yaşam kalitesini 

olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Ayrıca kronik hastalıklar yine 

yaşlılık döneminde yaşam kalitesini bozabilmektedir. Dolayısıyla 

yaşlanma yaşam kalitesini etkileyen önemli bir parametredir (Zincir ve 
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ark., 2008). Dörter ‘in (2004) huzurevinde ve evinde yaşayan 302 yaşlı 

bireyde yaşanılan yerin yaşam kalitesine olan etkisini incelemek 

amacıyla yaptığı araştırmada, evinde yaşayan yaşlı bireylerin 

huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerden fiziksel sağlık, psikolojik sağlık 

ve sosyal ilişkiler alanı puanları yüksek bulunmuştur. Bu sonuçlar 

çalışmadan elde edilen bulguları destekler niteliktedir.  

Kurumda yaşayan 118 yaşlı bireyin ölüm kaygıları ile sosyal 

meşguliyetleri arasındaki ilişki incelendiğinde, uğraşıları olan yaşlı 

bireylerin ölüm kaygılarının daha düşük olduğu bulunmuştur (Köstek, 

2015). Yaşanılan çevre, sağlıklı ve aktif yaşlanmanın önemli 

belirleyicilerinden biridir. Yaşam alanlarının yaşlı bireyin gereksinim-

lerini karşılayabilir olması, yaşamlarını kolaylaştıracağı gibi sosyal 

yönden desteklenmelerine de imkân tanıyacaktır. Sosyal ağların 

güçlendirilmesi yaşlı bireyin sevgi, saygı ve ait hissetme ihtiyacını 

gidermesine yardımcı olacaktır. Evde yaşayan yaşlı bireylerin Sosyal 

Fonksiyon alanlarının daha yüksek çıkması ailesi ve sevdikleri ile 

birlikte yaşamayla ilişkili olduğu düşünülmektedir.  

Evinde yaşayan yaşlı bireylerin Fiziksel Fonksiyon düzeylerinin bakım 

evinde yaşayanlara göre daha yüksek olması elde edilen bir diğer 

bulgudur. Yalnız yaşamak zorunda olan yaşlı bireylerin çeşitli 

nedenlerden bazen kendi bakım sorumluluklarını alamaması nedeniyle 

kurumsal bakıma ihtiyaç duyabilmektedir. Bir başka ifadeyle kurumsal 

bakım alan yaşlı bireyler fiziksel işlevlerindeki kısıtlılık nedeniyle 

bakım ihtiyacı duyabilmektedir. Bu durum evde yaşayan yaşlı 
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bireylerin Fiziksel Fonksiyonellik açısından daha aktif olabileceği 

şeklinde yorumlanabilir. 

Bireylerin fiziksel ve ruhsal iyi oluşlarını, ilişkilerini ve bağımsızlık 

düzeylerini etkileyen yaşam kalitesi, nesnel değerlendirmeden çok 

bireyin öznel algısı ile şekillenmektedir (Bilgili ve Kitiş, 2017). 

Örneğin nesnel değerlendirme sonuçları iyilik halini düşük düzeyde 

gösterse de kişinin öznel değerlendirmesi yüksek iyilik hali ve yaşam 

kalitesinin yüksek olduğunu gösterebilir. Bu nedenle bakımevinde 

yaşayan yaşlı bireylerin Ağrı, Fiziksel ve Emosyonel Rol Kısıtlılıklarını 

bulunduğu koşullar içerisinde olduğundan daha iyi değerlendirmesi 

araştırmadan elde edilen bulguları açıklayıcı niteliktedir. Ayrıca 

bakımevinde kalanların kurum memnuniyetinin sonuçlar üzerinde 

belirleyici olabileceği düşünülmektedir.   

Yaşlı bireylerde ölüm kaygısı ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkisi 

Spearman Korelasyon Testi ile incelenmiştir. Sadece bakımevinde 

yaşayanlar, sadece evde yaşayanlar ve genel örneklem grubu için 

uygulanan korelasyon testleri sonucunda ÖKAYÖ ile SF-36 ve SMMT 

ölçeklerinden hiçbiri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit 

edilmemiştir (p>0,05). Bu çalışmadan elde edilen bulguların aksi 

yönünde ölüm kaygısı ve yaşam kalitesi arasında anlamlı farkın 

olduğunu bildiren araştırmalar bulunmaktadır (Hongthong ve ark., 

2015; Koç ve ark., 2004; Ünalan ve ark., 2015; Taycan ve ark., 2014).  

Kasar ve arkadaşları (2016) yapmış oldukları çalışmada yaşlı bireylerin 

ölüm kaygısı ile yaşam kalitesi ve tüm alt boyut puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığını saptamışlardır. Bu sonuç 
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literatür bilgilerini desteklememekle birlikte bu çalışmadan elde edilen 

bulgularla paralellik göstermektedir.  Aynı çalışmada bu durumun yaşlı 

bireylerin beklenen yaşam süresinin daha fazla olmasına rağmen 

örneklem grubunun büyük bir kısmının genç yaşlı grubunda olmasına 

bağlanmıştır. Aynı durum bu çalışma için de geçerlidir. Bu çalışmadaki 

örneklem grubunun %66,5’ini 65-69 yaş oluştururken %33,5’ini 70 yaş 

ve üstü olan ileri yaş grubu oluşturmaktadır. İleri yaşlılık dönemlerinde 

ölüm kaygısının daha yoğun yaşanması ile yaşam kalitesinin bozulması 

yakından ilişkili olabileceği ayrıca yaş aralığı gibi diğer 

sosyodemografik özelliklere de bağlı olarak aradaki farkın istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmamış olabileceği düşünülmektedir. 

Öztürk (2010) araştırmasında ölüm kaygısı puanlarının bireylerin 

yaşam kalitesini belirleyen genel sağlık algısı ve ruhsal sağlık alt ölçek 

puanları arasında olumsuz yönde ilişki olduğunu saptamıştır. Yaşam 

kalitesi ve ölüm kaygısı arasında negatif yönde anlamlı ilişki bulunması 

örneklem grubunun yaş ortalamaları, eğitim düzeyi, kurum koşulları 

gibi çeşitli faktörlere bağlanabilir. Aydın ve Karaoğlan (2012) yaş 

ortalamaları daha yüksek grupta yaptığı çalışmada yaşam kalitesini 

düşük olduğunu saptamıştır. Bu bulgular katılımcıların yaş 

ortalamalarının çok yüksek olmamasının kronik hastalığa bağlı 

kısıtlılık ve engellenme durumunun düşük olmasıyla açıklanmıştır. Sarı 

(2013), evde yaşayan 1312 yaşlı bireyin yaşam kalitelerini araştırdığı 

çalışmada kronik hastalığı olmayanların yaşam kalitesi düzeyini daha 

yüksek bulmuştur. Bütün bu sonuçlar konu hakkında bir fikir birliğinin 
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olmadığını ve ileri düzey çalışmalara gereksinim duyulduğunun 

göstergesi olarak yorumlanmıştır. 

Bilişsel Düzeyin Değerlendirilmesi 

Araştırmada bilişsel durumu değerlendirmek amacıyla 

Standartlaştırılmış Mini Mental Test (SMMT) kullanılmıştır. Kognitif 

değerlendirmede sık kullanılan SMMT demansta oluşan kognitif 

değişiklikleri izlemek amacıyla geliştirilmiş olup dikkat, hesaplama, 

kısa süreli geri çağırma, oryantasyon, kayıt, dil ve görsel fonksiyonları 

ölçebilmektedir. Buradaki temel amacımız katılımcıların demans, 

deliryum gibi bilişsel bir bozukluğunun olmamasıdır. Uygulanacak 

ölçekleri okuyup anlayabilecek ve yanıtlayacak düzeyde yeterliliğinin 

olması araştırmaya katılım kriterleri arasında bulunmaktadır. 

Manav ve arkadaşları (2018) yaptıkları çalışmada huzurevinde yaşayan 

yaşlıların yarısından fazlasının bilişsel bozukluk ve depresyon 

yaşadığını bu değişkenlerin de yaşam kalitesi ile anlamlı düzeyde 

ilişkili olduğunu saptamıştır (Manav ve ark., 2018). Diker ve 

arkadaşları (2001), yaş ortalaması 70 olan 144 kişi üzerinde yaptığı 

araştırmada % 6.9 şiddetli bilişsel bozukluk ve  % 25.7 orta derecede 

bilişsel bozukluk saptamıştır. Ayrıca yaşlılarda bilişsel durum 

özellikleri ile sağlık profili ve sosyodemografik değişkenler arasında 

ilişki olduğunu bulmuştur (Diker ve ark., 2001). Bu noktadan hareketle 

bu araştırmaya dâhil edilebilecek örneklem grubunun tamamına SMMT 

uygulanmıştır.  
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Bakımevinde ya da kendi evinde yaşamanın bilişsel düzey ile ilişkisini 

araştırmak için uygulanan analizler sonrasında Standardize Mini 

Mental Test (SMMT)  alt boyutlarından Lisan Toplam Puanı 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir (p<0,05). Buna göre 

evde yaşayan grubun Lisan Toplam Puanı bakımevi grubuna göre 

anlamlı derecede yüksektir. Literatürde bu bulgunun ilişkisine yönelik 

bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Top (2010) yapmış olduğu araştırmada kurumda yaşayan yaşlı 

bireylerin çoğunluğunun yalnız hissettiklerini bildirmektedir. Kurumda 

kalan yaşlı bireylerin evde yaşayanlardan daha fazla zamanlarının 

büyük çoğunluğunu televizyon izleyerek ya da yapacak bir şey 

bulamadan geçirdiklerine dair bulgular bulunmaktadır (Demet ve ark. 

2002; Yazıcı, 1994). Bu verilerin ışığında bakımevinde yaşayan yaşlı 

bireylerin sohbet edebilecekleri, yalnızlıklarını giderecekleri sosyal 

ortamların yeterli olmadığı söylenebilir. 

Kurumda akranlarıyla kurulabilecek ilişkiler akla gelse de farklı kültür, 

eğitim,  yaşam deneyimleri ve sosyoekonomik koşulları olanlarla ortak 

kullanım alanlarını paylaşmaktan kaynaklı sorunlar ilişki kurmayı 

zorlaştırmaktadır. Ayrıca yaşlanma fiziksel, psikolojik ve bilişsel 

gerilemeleri beraberinde getiren bir dönemdir. Bu olumsuz getirileri 

daha fazla yaşayan ve çeşitli nedenlerden ötürü kendi bakımını 

yapamayan yaşlı bireyler kurum bakımına ihtiyaç duymaktadır. 

Dolayısıyla bütün bunlar, evde ailesi ile birlikte yaşayan ve sosyal 

ilişkilerinin daha güçlü olduğu varsayılan yaşlı bireylerin SMMT 
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bileşenlerinden Lisan Toplam Puanının bakımevinde kalanlardan daha 

yüksek çıkmasında belirleyici olduğu düşünülmektedir. 

Çalışma Grubunda Sosyodemografik Özelliklere Yönelik 

Değerlendirme 

Ölüm kaygısı çok boyutlu bir kavram olarak değerlendirilmekte ve bu 

yapısı yaşa, cinsiyete, dini inançlara, kültüre, eğitim seviyesine, medeni 

duruma, mesleğe, bireyin bir yas sürecinde olup olmamasına ve ölüm 

düşüncesinin sıklığı gibi birtakım faktörlere göre farklılıklar 

gösterebilmektedir (Yelboğa, 2017). Dolayısıyla literatürde ölüm 

kaygısı ve sosyodemografik değişkenler arasındaki sonuçların farklılık 

göstermesinin ölüm kaygısının çok boyutlu yapısından 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Yaş ve ölüm kaygısı arasındaki ilişkiyi değerlendiren çalışmalara 

bakıldığında farklı sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Yaşın ilerlemesi ile 

ölüm kaygısı düzeyinin arttığını belirten çalışmalar (Erdoğdu ve Özkan, 

2007; Schumaker ve ark., 1991; Suhail ve Arkam, 2002) olduğu gibi 

yaşın ilerlemesi ile ölüm kaygısı düzeyinin azaldığını bildiren 

çalışmalar da (Kalish, 1977; Lester ve Templer, 1993; Nelson, 1980; 

Özen, 2008; Stevens ve ark., 1980; Şenol, 1989) bulunmaktadır. 

Bunların yanı sıra ölüm kaygısının orta yetişkinliğe kadar artarak en 

yüksek seviyede görüldüğünü, yaşlılıkta ise daha düşük seyrettiğini 

bildiren çalışmalar da bulunmaktadır (Cicirelli, 1998; Tang ve ark., 

2002). Sezer ve Saya (2009) ölüm kaygısı düzeyinin yaş gruplarına göre 

farklı olduğunu ileri süren araştırmalarında, ölüm kaygısının 60-64 yaş 
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arasında en yüksek, 70 yaş ve üzerinde daha düşük olduğunu 

bildirilmişlerdir. 

Galt ve Hayslip’in (1998) genç ve yaşlı bireylerin ölüm kaygısını 

karşılaştırıldığı araştırmada, gençlerde ölüm kaygısı daha düşük 

bulunmuştur. Russac ve arkadaşları ise (2007), 18-87 yaş arası 304 

kişinin ölüm kaygısını inceledikleri araştırmalarında, ölüm kaygısının 

yirmili yaşlarda en yüksek düzeyde olduğunu ve kadınlarda 50’ li 

yaşlarda tekrar yükseldiğini bulmuşlardır. Öte yandan DePaola ve 

arkadaşları (2010), yapmış oldukları meta analizde ölüm kaygısının 

yaşamın son on yılında daha fazla yaşandığını bildirmektedir. Ölüm 

kaygısını etkileyen değişkenlerden biri de kişinin yaşam dönemidir. 

Yaşlılık ölümlerle sık karşılaşılan bir dönemdir.  Yaşlı bireyler 

diğerlerinin ölümlerine tanıklık ettiklerinde kendi ölümlülükleri ile 

yüzleşmekte ve bu ölüm kaygılarını etkileyebilmektedir (Dağlı, 2010). 

Çalışma grubunda yaş değişkenine göre yapılan değerlendirmede 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Araştırma 

sonuçlarını destekler nitelikte olan, ölüm kaygısı ve yaş değişkeni 

arasında anlamlı farkın olmadığını ileri süren çalışmalar bulunmaktadır 

(Arpacı ve ark., 2011; Hökelekli, 1999;  Köstek, 2015; Öztürk ark., 

2011; Top ve ark., 2010; Yıldız, 1998). Fortner ve Neimeyer’in (1999) 

ölüm kaygısı ile çeşitli değişkenlerin incelendiği 49 araştırmayı içine 

alan meta analizinde, yaş ve ölüm kaygısı arasında bir ilişki 

bulunmamıştır. Tüm bu veriler ışığında yaş ve ölüm kaygısı arasındaki 

ilişki ile ilgili kesin bir fikir birliği olmadığı söylenebilir.  
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Yaş ilerledikçe ölümün kaygı yaratmaması Erikson’ un Psikososyal 

Kişilik Kuramı ile uyumludur. Psikososyal olgunluğa ulaşmış ve benlik 

bütünlüğüne sahip yaşlı bireylerin ölüm kaygısı düzeylerinin düşük 

olması beklenir. Öte yandan benlik bütünlüğüne ulaşamamış ve 

umutsuzluk içinde olan yaşlı bireyler yaşamlarından tatminkâr 

olamadıkları ve arzularını gerçekleştirmek için fazla zamanlarının 

olmaması gerekçesiyle ölümden kaygı duyabilirler (Ertufan, 2008; Top 

ve ark., 2010; Vatan ve Gençöz, 2006). Dolayısıyla yaş ilerledikçe ölüm 

yaşamın bir parçası olarak görülür ve kaygı yaratmayabilir.  

Ölüm kaygısı ile arasındaki ilişkinin merak edildiği ve incelendiği bir 

diğer değişken ise cinsiyettir. Cinsiyet ve ölüm kaygısı arasındaki ilişki 

araştırıldığında kadınların ölüm kaygısı düzeylerinin erkeklere göre 

daha fazla olduğunu bildiren araştırmalar bulunmaktadır. Bunun nedeni 

olarak kadınların duygularını erkeklere göre daha rahat ifade 

edebilmeleri ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi nedenlerle daha fazla 

yaşam stresine maruz kalmış olmaları gösterilmektedir. Kadınların 

ölüme yükledikleri duygusal anlamın daha fazla olması, erkeklerin ise 

ölümü daha çok zihinsel bir süreç olarak görmeleri de kadınlarda ölüm 

kaygısı düzeyinin daha fazla olma nedenleri arasında görülmektedir 

(Abdel-Khalek ve ark., 2005; Azaiza, 2010; Dağlı, 2010; Depaola ve 

ark., 2003; Hökelekli, 1991; Karaca, 2000; Köstek, 2015; Madnawat ve 

Kachhawa, 2007; Özen, 2008; Öztürk ve ark., 2011; Suhail ve Arkam, 

2002; Şenol, 1998; Templer ve ark., 20006; Vatan ve Gençöz, 2006; 

Yazıcı, 1994). Erkeklere yüklenen roller arasında cesur olmak ve 

duygularını ifade etmemenin vurgulanmasının kültürel sonucu olarak 
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kadınların ölüm kaygılarını erkeklere göre daha rahat ifade 

edebildikleri dikkat çekilen noktalardan biridir (Lonetto ve Templer, 

1986). 

Bu araştırmada bakımevinde yaşayan yaşlı bireylerin %61,7’si 

erkeklerden oluşmaktadır. Bakımevlerinde yapılan birçok araştırmada 

kurum sakinlerinin büyük bir çoğunluğunu erkekler oluşturmaktadır. 

Bu sonuç Türkiye’de yapılan araştırmalarla benzerlik göstermektedir 

(Konak, 2005; Köstek, 2015; Softa ve ark., 2011). Erkeklerin yaşlılık 

döneminden öz bakımlarını gerçekleştirmede kadınlara oranla daha 

fazla güçlük çektikleri ve dolayısıyla kuruma başvurularının daha fazla 

olduğu söylenebilir (Birtane ve ark., 2000; Konak ve Çiğdem, 2005; 

Lüleci ve Mandıracıoğlu, 200; Top ve ark., 2010).   

Bu çalışmada bakımevi örneklem grubunda cinsiyete göre hiçbir 

değişkende istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. 

Yapılan birçok araştırma cinsiyet ve ölüm kaygısı arasında anlamlı 

düzeyde bir ilişki olduğunu ileri sürerken bazı araştırmalar anlamlı fark 

olmadığını bildirmektedir (Arpacı ve ark., 2011; Erdoğdu ve Özkan, 

2007; Fortner ve Neimeyer, 1999). Bu araştırmalar bu çalışmadan elde 

edilen bulguları destekler niteliktedir. Örneklem sayısı nedeniyle 

aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı çıkmamış olması, 

değerlendirilmesi gereken etkenlerden biri olarak düşünülmüştür. 

Ölüm kaygısı ile ilişkilendirilen değişkenlerden biri de eğitim 

düzeyidir. Ölüm kaygısı ve eğitim düzeyi arasındaki ilişki 

incelendiğinde aralarında anlamlı bir ilişki olduğunu ve eğitim düzeyi 

arttıkça ölüm kaygısı düzeyinin azaldığını bildiren çalışmalar (Arpacı 
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ve ark., 2011; Azaiza, 2010; Erdoğdu ve Özkan, 2007; Öztürk ve ark., 

2011) olduğu gibi aralarında anlamlı düzeyde bir ilişki olmadığını ileri 

süren araştırmalar da (Özen, 2008; Şenol, 1989; Top ve ark., 2010; 

Yıldız, 1998) bulunmaktadır. Eğitim düzeyi yükseldikçe ölüm 

kaygısının azalmasının nedenleri olarak; eğitim düzeyine bağlı olarak 

bireylerin çalışma alanlarında ve gündelik yaşantılarındaki yoğunluktan 

dolayı ölümü hatırlama düzeylerinin düşebileceği ve stresle baş etme 

düzeylerinin artabileceği ileri sürülmüştür (Erdoğdu ve Özkan, 2007).  

Çalışma grubunda eğitim değişkenine göre yapılan değerlendirme 

sonuçlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Top ve 

arkadaşlarının (2010) yapmış olduğu araştırmada eğitim seviyesi ne 

olursa olsun ölümün kaçınılmaz olduğu gerçeğini değiştiremeyeceği 

ifade edilmektedir. Yaşlı bireylerin kendilerini ölüme daha yakın 

hissetmeleri ve hayatlarını öteleyebilecekleri başka bir yaşam 

döneminin bulunmaması nedeniyle eğitim düzeyinin ölüm kaygısını 

etkilememiş olabileceği düşünülmektedir. 

Kurumda kalanların çoğunlukla boşanmış, eşini kaybetmiş ya da bekar 

bireylerden oluşması yalnız yaşayan yaşlı bireylerin bakımevini daha 

çok tercih ettiklerinin göstergesi olarak görülmektedir (Bıyıklı, 2006; 

Ergun ve ark., 2003; Köstek, 2015; Özen, 2008; Top ve ark., 2010). Evli 

bireylerin daha düzenli bir hayata sahip olmaları ve olumsuz yaşam 

olayları karşısında ailenin psikososyal destek oluşturması nedeniyle 

evliliğin ölüm kayısını azaltıcı etkisi olabileceği de düşünülmektedir 

(Ertufan, 2008).  
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Aynı zamanda evli olan bireylerin bekâr ve dul olanlara göre yaşam 

kalitelerinin daha yüksek olduğunu bildiren çalışmalar da 

bulunmaktadır. Bu durumun evli olan bireylerin duygusal ve sosyal 

olarak destek sistemlerinin var olmasına bağlı olduğu düşünülmektedir. 

(Altay ve ark., 2016; Aydın ve Karaoğlan, 2012; Baysan, 2018; Bilgili 

ve Arpacı, 2014; Özyurt ve ark., 2007; Ünalan ve ark., 2015). 

Medeni durum ve ölüm kaygısı arasındaki ilişkinin incelendiği birçok 

araştırmada evli olanların bekâr olanlara göre ölüm kaygılarının daha 

yüksek olduğu belirtilmiştir (Erdoğdu ve Özkan, 2007; Karakuş, 2012; 

Turgay, 2003). Evinde yaşayan ve evli olan yaşlı bireylerin ölüm 

kaygılarının yüksek olma nedeni, çocuklarını, eşini ve sevdiklerini 

geride bırakmadan kaynaklanabileceği ileri sürülmektedir (Karakuş, 

2012).  

Bu çalışmada bakımevi örneklem grubunda medeni durum değişkenine 

göre yapılan değerlendirme sonuçlarında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark saptanmamıştır. Medeni durum ve ölüm kaygısı arasında anlamlı 

bir ilişki olmadığını ileri süren ve bu çalışmadan elde edilen bulguları 

destekler nitelikte birçok araştırma bulunmaktadır (Köstek, 2015; 

Özen, 2008; Öztürk ve ark., 2010; Top ve ark., 2010; Yıldız, 1998). 

Bakımevinde kalan yaşlı bireylerin büyük çoğunluğu yalnız yaşamaları 

(boşanmış, eşini kaybetmiş ya da bekâr) nedeniyle kurum bakımını 

tercih etmektedir. Bu bağlamda ölüm kaygısı ve medeni durum 

arasındaki ilişkide belirleyici olmadığı düşünülmektedir. 
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Çocuk sahibi olma ve çocuk sayısı ile ölüm kaygısı arasında pozitif 

yönde bir ilişki olduğunu ileri süren birçok araştırma bulunmaktadır 

(Erdoğdu ve Özkan, 2007; Öztürk ve ark., 2010). Bu çalışmalarda 

bulgular bireylerin eş ve çocuklarına karşı sorumluluklarının fazla 

olması ile ilişkilendirilmektedir (Erdoğdu ve Özkan, 2007). Çocuk 

sahibi olmak kişinin genlerinin devamlılığını sağladığı için ve 

bilinçaltında ölümle karşı kişide ölümsüzlük hissi uyandırabilecek bir 

savunma mekanizması olarak düşünülmektedir. Ölüm kaygısını arttıran 

nedenlerden biri kişinin ölüm anında yalnız kalacağı inancıdır. 

Dolayısıyla çocukların yaşlılık sürecinde ve ölüm anında yanında 

olacağı inancı kişilerde ölüm kaygısını azaltıcı etkisi olabilir. Sahip 

olunan çocuk sayısının artması bu güvenceyi arttırma olasılığıdır ve 

ölüm kaygısı üzerinde olumlu yönde etki yapabileceği düşünülmektedir 

(Ertufan, 2008). 

Çalışma grubunda çocuk sahibi olma değişkenine göre yapılan 

değerlendirme sonuçlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmamıştır. Özen (2008) huzurevinde yaşayan yaşlı bireyler 

üzerinde yaptığı araştırmasında çocuk sahibi olma ve çocuk sayısı ile 

ölüm kaygısı arasında anlamlı bir ilişki olmadığını bildirmiştir (Özen, 

2008).  Bu araştırmanın bulgularını desteklemekte ve bakımevinde 

yaşayan yaşlı bireylerin çocuk sahibi olmalarının ölüm kaygılarını 

etkilemediği düşünülmektedir.  

Bu çalışmada yaşlı bireylerin bakımevinde kalış sürelerine 

bakıldığında, sürenin %30’unda 4 yıldan fazla, %29’unda 2-4 yıl arası 

ve %36’sında 2 yıldan az olduğu saptanmıştır. Top ve arkadaşlarının 
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(2010), yapmış olduğu çalışmada bu süre 4-6 yıl aralığında olup, bu 

durumu kurumlara olan talebin artışı olarak yorumlamaktadırlar. Yaşlı 

bireylerin kurumda kalma süreleri ile ölüm kaygısı arasında negatif 

yönde bir ilişki olduğunu bildiren çalışmalar (Tang ve ark., 2002) 

olduğu gibi anlamlı düzeyde bir ilişki olmadığını ileri süren 

araştırmalar da bulunmaktadır (Köstek, 2015; Şenol, 1989).  

Kurumda sunulan sosyal aktiviteler ve yerinde sunulan sağlık 

hizmetleri, ekonomik yetersizlikler, yaşlı bireyin bakım ihtiyacını 

giderecek yakınının olmaması, yaşlı bireylerin kurumda kalmayı tercih 

etme nedenleri arasında bulunmaktadır (Vatan ve Gençöz, 2006). 

Ayrıca eş kaybı, hastalık, yalnız yaşama ve çekirdek aile yapısındaki 

yaygınlaşma yaşlı bireylerin bakımevlerini tercih etme nedenleri 

arasında yer almaktadır (Top ve ark., 2010). Köstek (2015) ve Şenol 

(1989) araştırmalarında kurumda kalış süreleri ve ölüm kaygısı arasında 

anlamlı bir ilişki olmadığını ileri sürmektedir ve bu çalışmadan elde 

edilen bulguları destekler niteliktedir. 

Bu çalışmada kurumda kalış süresine göre yapılan değerlendirmede 

yalnızca Sağlığın Genel Algılanması puanı istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık göstermektedir. Buna göre “2-4 yıl arası” grup ile “2 yıldan az” 

ve “4 yıl üzeri” grupları arasında anlamlı derecede farklılıklar 

bulunmaktadır. “2-4 yıl arası” kurumda bulunan grubun Sağlığın Genel 

Algılanması puanı diğer gruplara göre anlamlı derecede daha yüksektir.  

Tang ve arkadaşlarının (2002) yapmış oldukları araştırmada, kurumda 

yeni olmanın uyum sağlama sürecini beraberinde getirmesi nedeniyle 

kaygı ve depresyon oluşturabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Gülseren ve 
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arkadaşları (2000) yapmış oldukları araştırmada, huzurevinde 

yaşayanların aile ortamında yaşayanlara göre daha fazla yalnızlık 

hissettikleri ve huzur evinde kalış süresi uzadıkça yaşam kalitesinin 

olumsuz yönde etkilendiğini belirtmiştir. Uzun yıllardır kurum bakımı 

alan bireylerin (4 yıldan uzun) yaşın ilerlemesi ile zaman içerisinde 

sağlık durumunun dada fazla bozulabileceği öngörüsünde 

bulunulabilir. Dolayısıyla 2-4 yıl arasını oluşturan grubun yaşam 

kalitesi belirleyicilerinden olan Sağlığın Genel Algılanmasının diğer 

gruplara göre yüksek çıkmasında belirleyici olduğu düşünülmektedir. 

Kurumda kalan yaşlı bireylerin kurum memnuniyeti yaşam kalitesini 

arttıran faktörlerden biridir. Sunulan hizmetin kalitesi temel 

belirleyicidir. Kurum memnuniyet düzeyi arttıkça depresyon düzeyinin 

azaldığını bildiren çalışmalar bu durumu açıklamaktadır (Kaya, 1999; 

Vatan ve Gençöz, 2006).  

Bu çalışmanın bakımevi grubunun kurum memnuniyetine göre yapılan 

analizlerinde kurumdan memnun olmayanların Mental Sağlık ve Mini 

Mental Test Toplam puanları, memnun olan diğer iki gruba göre 

anlamlı derecede daha düşüktür. Literatür incelendiğinde bu duruma 

yönelik bir bulgu ya da yoruma rastlanmamıştır. Öte yandan kurum 

memnuniyetinin yüksek bulunmasını bakımevi imkânlarının sürekli 

ulaşılabilir olması ve kurumda kalanların bu bakım modelini sağlığa 

daha uygun bulmaları olarak yorumlanabilir. Çalışmanın yapıldığı 

kurumun yeşil alan ve bahçesinin olması, binaların yaşlı bireylere 

uygun düzenlenmesi, bütün temel ihtiyaçlarının kurum tarafından 

karşılanmasının sonuçları etkilediği ve bu nedenle kurum memnuniyeti 
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ile Mental Sağlık ve SMMTT puanı arasında pozitif yönde bir ilişki 

olduğu düşünülmektedir. 

Bu çalışmada bakımevi grubunun yalnızca Sağlığın Genel Algılanması 

çalışma durumuna göre anlamlı farklılık göstermektedir (p<0,05). 

Çalışanların Sağlığın Genel Algılanması diğer tüm gruplardan daha 

düşükken, emeklilerin Sağlığın Genel Algılanması ise diğer gruplardan 

daha yüksektir. 

Köstek (2015),  huzurevi ve bakımevinde yaşayan 188 yaşlı bireyim 

ölüm kaygılarını incelediği araştırmasında yaşlıların huzur ve 

bakımevindeki meşguliyetleri ile ölüm kaygısı arasında anlamlı 

derecede bir ilişki bulmuştur. İlişki incelendiğinde kurumda çeşitli 

uğraşları olan yaşlı bireylerin ölüm kaygılarının daha düşük olduğunu 

tespit etmiştir. 

Yaşlı bireyleri etkileyen önemli yaşam olaylarından biri de emekliliktir. 

Ceylan (2015) yaşlı bireyin emeklilikle birlikte sosyal değer kaygı başta 

olmak üzere pek çok sorun yaşadığını ifade etmektedir. Aynı zamanda 

emeklilikle birlikte artan boş vakit ertelenen pek çok aktivite için bir 

fırsat oluşturmaktadır. İş stresi ve iş yorgunluğundan uzak sevdikleriyle 

ve istediği uğraşlarla daha fazla vakit geçirebilmekteler (Bilgili ve 

Kitiş, 2017). Dolayısıyla emekli grubun çalışanlara göre kendini daha 

dinç ve fiziksel olarak daha iyi hissetmeleri Sağlığın Genel Algılanması 

puanlarının daha yüksek çıkmasını açıklayıcı olarak görülmektedir. 

Dini yönelimler ölüm kaygısına karşı sergilenen tutumu etkilemektedir 

(Dağlı, 2010). Dini inanç ve ölüm kaygısı üzerine yapılan araştırmalar 
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incelendiğinde farklı sonuçlar olduğu gözlemlenmiştir. Ölüm kaygısı 

ve dini inanç arasında pozitif yönde anlamlı düzeyde bir ilişki olduğunu 

bildiren araştırmalar (Dağlı, 2010; Yıldız, 2006) olduğu gibi aralarında 

negatif yönde anlamlı düzeyde bir ilişki olduğunu ileri süren 

araştırmalar da bulunmaktadır  (Hökelekli, 1992; Karaca,1997). Bu 

sonuçların yanı sıra ölüm kaygısı ve dini inanç arasında anlamlı 

düzeyde ilişki bulamayan ve bu çalışmanın bulgularına benzerlik 

gösteren çalışmalar da mevcuttur (Templer ve Dotson, 1970; Edmunds, 

1982). 

Burada ölüm ötesi inancı olanların Tanrı’yı cezalandırıcı mı yoksa 

affedici olarak mı algılamaları sonucu etkileyen önemli faktörlerden 

biridir. Dini inancın affedici olarak içselleştirilmesinin ölüm kaygısını 

azalttığını bildiren çalışmalar bulunmaktadır (Hama-Raz ve ark., 2000; 

Rose ve O’Sullivan, 2002; Thorsonve Powell, 1990). Templer (1972), 

267 kişi üzerinde yaptığı çalışmasında ölüm ötesi inancı olan ve 

inancının gereğini yerine getirdiğini düşünen kişilerin ölüm kaygılarını 

anlamlı derecede düşük bulmuştur. 

Fortner ve Neimeyer (1999) tarafından yapılan 49 araştırmanın meta 

analizinde dini inanç ve ölüm kaygısı arasında negatif yönde bir ilişki 

bulunmuştur (Fortner ve Neimeyer, 1999). Karaca (2000) dindarlık 

derecesi ile ölüm kaygısı arasında ilişki olabileceğini belirtmektedir. 

Daha dindar kişilerin ölüm kaygısı düzeyinin diğerlerine göre düşük 

olabileceği gibi dini teslimiyetin ölümü kabullenişi kolaylaştırabileceği 

ileri sürülmektedir. Aynı zamanda kişinin inanç düzeyi geleceğe dair 

korku yaratarak ölüm kaygısını arttırabilir (Yıldız, 2001). Yaşlı 
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bireylerde dini inanç ölüm ötesine yönelik öneriler sunarak kişilerin 

yaşamın bu dönemine uyumunu kolaylaştırabilmektedir  (Kılavuz, 

2006). Dağlı (2010), kadınların dindarlık düzeyini erkeklerden daha 

yüksek bulduğu çalışmada dindarlık düzeyi yükseldikçe ölüm 

kaygısının da yükseldiği sonucuna varmıştır.  

Bakımevi örneklem grubunda dini inanç değişkenine göre yapılan 

değerlendirme sonuçlarına göre yalnızca Sosyal Fonksiyon dindarlık 

durumuna göre anlamlı farklılık göstermektedir. Dindar olmayanların 

Sosyal Fonksiyon puanları diğer tüm gruplardan daha düşük 

bulunmuştur. Yaşlı bireylerde yaşam kalitesi puanlarından sadece 

Sosyal fonksiyon alt boyutunun dindar olmayanlarda yüksek 

çıkmasıyla ilgili karşılaştırma yapılabilecek bir kaynağa 

rastlanmamıştır. Yaşlılık süreci yaşam kalitesini etkileyen önemli bir 

parametredir. Ayrıca dinin ve yaşam kalitesin çok boyutlu kavramlar 

olması pek çok nedenin bulgular üzerinde belirleyici olabileceği 

sonucuna varılmasını sağlamıştır. Benzer çalışmaların daha büyük ve 

homejen olan yaşlı popülasyonla yapılması sorulara yanıt alınmasına 

yardımcı olabilir. 
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5. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

İnsanların yaşam döngüsünde kaçınılmaz olan yaşlılık dönemi, sağlık 

ve sosyal sorunların diğer yaş gruplarına göre daha sık görüldüğü doğal 

bir süreçtir. Yaşamın son evresi olan bu dönem, bireyin tüm yaşam 

alanlarını etkilediği gibi ruhsal değişikliklere de neden olmaktadır. 

Günümüzde yaşlı nüfusunun giderek arttığı ve bireylerin yaşamlarını 

sosyal açıdan daha aktif geçirme eğiliminde oldukları gözlenmektedir. 

Yaşam içgüdüsüne karşı yok olmak, artık var olamamak, yaşamdan 

kopmanın güçlüğü ölüm kaygısını etkileyen faktörler arasındadır. 

İnsanların ölümü yaşlı bireylere has bir olgu olarak düşmesinin temel 

nedeni, ölümü ve diğer yitimleri kendisinden uzak hissetmeyi 

istemesinden kaynaklanır (Yelboğa, 2017). İnsan ölümü hakkında 

belirleyici olamasa da ölüm kaygısıyla baş etmede kontrol sahibi 

olabilir. Çalışma sonuçlarının ölüm kaygısı bakımından risk gruplarının 

belirlenmesinde ve bu konuda gerekli hizmet planlamalarının 

yapılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Bu çalışmanın bazı sonuçları literatürde yer alan yurtiçi ve yurtdışı 

araştırmaların sonuçları ile uyumlu iken bazı bulgular ise farklılık 

göstermektedir. Yaşlı bireylerin yaşadıkları ölüm kaygısı ve etkilerinin 

bilinmesinin sunulacak sağlık bakım hizmetlerine yön vermede 

yardımcı olacağı düşünülmektedir. Ölüm kaygısının azaltılması ve 

yaşam memnuniyetinin arttırılması, disiplinler arası müdahalelerin 

planlanmasını gerektirmektedir. Yaşam kalitesinin arttırılması için 

yaşlı bireylerin kapsamlı değerlendirmelerinin yapılması ayrıca politik, 

sosyal ve ekonomik düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 
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Bu çalışmada elde edilen sonuçlar; 

▪ Evde yaşayan grubun ÖKAYÖ puanları bakımevi grubuna göre 

anlamlı derecede yüksektir (p=0,016).  

▪ SF-36’nın alt ölçeklerinden Sosyal Fonksiyon (p=0,001), Ağrı 

(p=0,000), Fiziksel Fonksiyon (p=0,003), Fiziksel Sorunlara 

Bağlı Rol Kısıtlılıkları (p=0,013) ve Emosyonel Sorunlara Bağlı 

Rol Kısıtlılıkları (p=0,024) puanları bakımevi grubuna göre 

anlamlı derecede yüksektir. 

▪ SMMT’nin Lisan Toplam Puanı bakımevi grubuna göre anlamlı 

derecede yüksektir (p=0,045). 

▪ Yaşlı bireylerde ölüm kaygısı ve yaşam kalitesi arasındaki 

ilişkisi incelendiğinde sadece bakımevinde yaşayanlar, sadece 

evde yaşayanlar ve genel kitle için uygulanan korelasyon testleri 

sonucunda ÖKAYÖ ile SF-36 ve SMMT ölçeklerinden hiçbiri 

arasında bir ilişki tespit edilmemiştir (p>0,05). 

▪ Bakımevi örneklem grubunun tüm ölçekler ve alt ölçeklerinde, 

yaş, cinsiyet, eğitim, medeni durum, çocuk sahibi olma 

değişkelerine göre yapılan değerlendirmede istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05). 

▪ Bakımevi örneklem grubunun tüm ölçekler ve alt ölçeklerinde 

kurumdaki kalış süresine göre yapılan değerlendirmede 

yalnızca Sağlığın Genel Algılanması puanı istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık göstermektedir (p<0,05). Buna göre 2-4 yıl 

arası grup ile 2 yıldan az ve 4 yıl üzeri grupları arasında anlamlı 

derecede farklılıklar bulunmaktadır. 2-4 yıl arası kurumda 
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bulunan grubun Sağlığın Genel Algılanması puanı (62,3) diğer 

gruplara göre anlamlı derecede daha yüksektir. 

▪ Bakımevi grubunun kurum memnuniyetine göre yapılan 

analizlerinde kurumdan memnun olmayanların Mental Sağlık 

ve Mini Mental Test Toplam puanları, memnun olan diğer iki 

gruba göre anlamlı derecede daha düşüktür.  

▪ Bakımevi grubunun tüm ölçek ve alt ölçeklerinde yalnızca 

Sağlığın Genel Algılanması çalışma durumuna göre anlamlı 

farklılık göstermektedir (p<0,05). Çalışanların Sağlığın Genel 

Algılanması diğer tüm gruplardan daha düşükken, emeklilerin 

Sağlığın Genel Algılanması ise çalışmayanlardan daha 

yüksektir.  

▪ Bakımevi örneklem grubunda tüm ölçek ve alt ölçeklerinde dini 

inanç değişkenine göre yapılan değerlendirme sonuçlarında 

göre yalnızca Sosyal Fonksiyon dindarlık durumuna göre 

anlamlı farklılık göstermektedir. Dindar olmayanların Sosyal 

Fonksiyon puanları diğer tüm gruplardan daha düşüktür 

(p<0,05). 

▪ Güvenilirlik analizi sonucunda SF-36 ölçeğinin alt boyutlarının 

alfa katsayılarının 0,70-0,95 arasında değiştiği görülmektedir. 

0,60 üzeri güvenilirlik katsayıları ölçeğin oldukça güvenilir 

olduğunu göstermektedir.  

▪ Templer’in Ölüm Kaygısı Ölçeği (ÖKAYÖ) için uygulanan 

güvenilirlik analizinde Cronbach's Alpha katsayısı 0,69 olarak 

bulunmuştur. Bu sonuç ölüm kaygısı ölçeğinin de oldukça 

güvenilir olduğunu göstermektedir.  
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Öneriler 

Değişen dünya koşullarında artan yaşlı nüfus için yeni planlamaların 

yapılması gerekli görülmektedir. Kurumsal bakım ihtiyacı tüm dünyada 

olduğu gibi Türkiye’de de gün geçtikçe artmaktadır (Vatan ve Gençöz, 

2006).  Kurumda sunulan sosyal aktiviteler ve yerinde sunulan sağlık 

hizmetleri, ekonomik yetersizlikler, yaşlı bireyin bakım ihtiyacını 

giderecek yakınının olmaması kurumda kalmayı tercih etme nedenleri 

arasında bulunmaktadır. Sunulan hizmetin kalitesi yaşlı popülasyonun 

refah seviyesinin artmasıyla karşılık bulacaktır. 

Yaşlanmaya yüklenen anlamlar toplumsal ve kültürel olarak farklılık 

gösterdiği için her ülkenin yaşlı sorunlarını çözmesi ve bunun için uzun 

vadeli planlar yapılması gerekmektedir. Yaşam kalitesini arttırmayı 

planlayan bu genel ilkeler Türk kültürü ve toplumuna uygun şekilde 

geliştirilmesi önem arz etmektedir.  

Araştırmanın daha büyük ve farklı bölgelerdeki gruplarda yapılması, 

ölüm kaygısının sosyal hayat üzerine etkilerinin değerlendirilmesi ve 

farklı değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi yapılacak çalışmalar için 

öneriler arasındadır. Ayrıca yaşlı bireylerin yaşlılık dönemi ile ilgili 

adaptasyon eğitimi ile desteklenmelerinin döneme ait sorunlarla etkin 

baş etme yöntemleri geliştirmeleri konusunda yararlı olacağı 

düşünülmektedir.  

Son olarak bu çalışmanın bulguları ölüm kaygısını etkileyen 

faktörlerden sadece bazılarını ortaya koymuştur. Farklı değişkenlerle 

ilişkisinin incelenmesi ölüm kaygısının daha iyi anlaşılmasına yardımcı 
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olabilir. Aynı zamanda çalışma gelecek araştırmalarda daha büyük 

gruplarla gerçekleştirildiğinde sonuçlar daha açık şekilde 

değerlendirilebilecektir. 

Kısıtlılıklar 

Bu araştırmanın kısıtlılıkları şu şekilde sıralanabilir: 

▪ Çalışmanın sadece bir kurumda ve belli bir bölgede yaşayan yaşlı 

bireyler üzerinde yapılmış olması, 

▪ Katılımcıların sadece okuryazar ve eğitimli bireylerden oluşması, 

▪ Örneklemin yaşlı bireylerden oluşması ve ölçekleri doldururken 

anlamakta zorluk yaşanmış olması ihtimali, 

▪ Çalışmanın bulgularının ölüm kaygısını etkileyen faktörlerden 

sadece bazılarını ortaya koyması, 

▪ Araştırma kapsamında ulaşılan verilerin kullanılan ölçeklerin 

ölçtüğü niteliklerle sınırlı olması. 
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