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ÖZET 

 

ANNELERDEKĠ ÖLÜM KAYGISININ ÇOCUKLARI ĠLE KURDUKLARI 

ÖLÜM ĠLETĠġĠMĠNE ETKĠSĠNĠN ARAġTIRILMASI 

Nilay Çetin 

 

Yüksek Lisans Tezi/ Psikoloji Anabilim Dalı 

DanıĢman: Yard. Doç. Dr. Reyhan Saydam 

ġubat, 2015- 53 sayfa  

 

             Bu araĢtırmada annelerin çocukların ölüm algısı üzerindeki etkileri 

araĢtırılmıĢtır. Çocukların ölümü kavrayıĢ düzeylerinin, annelerin kendi hayatlarında 

yaĢadıkları ölüm kaygısı ve çocuklarıyla olan ölüm hakkındaki iliĢkisi incelenmiĢtir.  

            Yapılan incelemeye dahil edilen toplam 66 anne ile uygulanan bu çalıĢmada 

annelerin ölçek üzerindeki görüĢleri alınarak uygulamaya baĢlanmıĢ, 35‟i kız, 31‟i 

erkek olmak üzere toplam 66 çocuk da çalıĢmaya dahil edilmiĢtir. Annelerin ölümü 

nasıl algıladıkları ve bu durumu çocuklarına nasıl aktardıkları araĢtırılmıĢ ve 

incelenmiĢtir. Ölüm Kaygısı Ölçeği ve Ölüm Hakkında ĠletiĢim Ölçeği annelere 

uygulanarak annenin ölüm hakkındaki tutumu belirlenmiĢtir. 

          Ġnceleme dahilinde, annenin yaĢı arttıkça, öfke-düĢmanlık belirtileri azaldığı, 

fobik anksiyete düzeyi yüksek olan annelerin, ölümden sonra fonksiyon kaybına bağlı 

olarak yaĢayacağı korku düzeyi de anlamlı derecede arttığı görülmektedir. Obsesif-

kompulsif bozukluk düzeyi yüksek olan annelerin, ölümden sonra öteki dünya 

düĢüncesine bağlı olarak yaĢayacağı korku düzeyi ve kiĢiler arası duyarlılık düzeyi 

yüksek olan annelerin, ölümden sonra öteki dünya düĢüncesine bağlı olarak yaĢayacağı 

korku düzeyi de anlamlı derecede artmakta olduğu incelenmiĢtir.  Fobik anksiyete 

düzeyi yüksek olan annelerin, ölümden sonra öteki dünya düĢüncesine bağlı olarak 

yaĢayacağı korku düzeyi de anlamlı derecede artmaktadır. Psikotizm düzeyi yüksek 

olan annelerin, ölümden sonra öteki dünya düĢüncesine bağlı olarak yaĢayacağı korku 
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düzeyinin de anlamlı derecede arttığını, depresyon düzeyi yüksek olan annelerin, 

ölümden sonra çürüme ve bozulma düĢüncesine bağlı olarak yaĢayacağı korku düzeyi 

de anlamlı derecede azalmakta olduğu görülmüĢtür.  Depresyon düzeyi yüksek olan 

annelerin, ölüm süreci düĢüncesine bağlı olarak yaĢayacağı korku düzeyi de anlamlı 

derecede artmakta ölümden sonra bulunacakları öteki dünya ile ilgili korkuları arttığı 

oranda çocuklarıyla ölüm hakkında konuĢmaktan kaçınmakta oldukları incelenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Anne ve ölüm, anne ve çocuk iliĢkisi, ölüm kaygısı, ölüm ile ilgili 

iletiĢim. 
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ABSTRACT 

THE ĠNFLUENCE OF MOTHER’S DEATH ANXĠETY ON THEĠR 

COMMONCATĠON ABOUT DEATH WĠTH THEĠR CHĠLDREN 

Nilay Çetin 

 

Master’s Thesis/ Psychology Department 

Supervisor: Yard. Doç. Dr. Reyhan Saydam 

Feb, 2015- 53 pages 

         This study examines the relationship between children‟s conceptualization of 

death and the influence of maternal communication about death. The relationships 

between childrens conceptualization of death, maternal communication about death, and 

parental death anxiety were also investigated. 

  

           66 mother and 66 children (35 female and 31 male) at the age of 4-5 participated 

in the study to explore the interaction between children‟s understanding of death and the 

impact of maternal communication. Death Anxiety Scale and the Communication on 

Death and Dying Questionnaire were used to measure death anxiety in mothers and 

mothers‟ communication on death, respectively. 

  

           A significant negative relationship was found between parents‟ belief in an 

afterlife  and children‟s conceptualization of death. No positive relationship was found 

between parent‟s death anxiety and depression; a significant negative relationship was 

found between parent‟s belief in an afterlife and death anxiety. No relationship was 

found between the parent‟s death anxiety and children‟s social interactions. 

 As mothers‟ age increased, the symptoms of anger-anxiety decreased. Mothers with 

high levels of phobia anxiety also scored high on fear of function loss after death. 

Significant relationships were found between high levels of obsession-compulsion 

symptoms of mothers and their fear of afterlife, and between interpersonal sensitivity 

and the fear of afterlife. Mother‟s phobic anxiety and psychotism were found to be 

positively correlated to their fear of afterlife. Mothers with high levels of depression 
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ranked low on the scale of fear of disintegration after death; but scored high on the scale 

of fear of the process of death. Those with high levels of fear of afterlife avoided 

communicating with their children about dealth. 

  

  

Key words: Mother and death, mother and child relationship, death anxiety, 

communication on death 
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            1.GĠRĠġ ve AMAÇ 

                   

„Dünya üzerinde bir gün öleceğini bilerek yaĢayan tek canlı insanoğludur.‟ 

  Ölüm var olmanın en önemli parçasıdır. YaĢamaya dair yeryüzünde ki canlıların 

hepsi bir gün ölümü tadacaktır. DüĢünce tarihi boyunca ölümün herkes tarafından farklı 

Ģekillerde tanımları yapılıp ünlü düĢünürler tarafından ortaya atılmıĢtır.  Ancak ölümden 

sonrası için hiç bir kanıt olmadığından ölümün ne olduğuna dair kimse bir fikir 

edinememiĢtir. GörüĢler arasında ki tek ortak değer, ölümün canlılar için kaçınılmaz ve 

ortak kaderi olduğudur. 

 „Benim olduğum yerde ölüm yok, ölümün olduğu yerde de ben yokum‟. 

 (Epikür) 

 Ölüm, canlıların bilinmezi olduğu için ve bir bilim gibi araĢtırılarak sonuç 

veremeyecek olmasından dolayı insanoğlunun her zaman ilgi duyduğu bir konu 

olmuĢtur. Bazı filozofların kendi düĢüncelerine göre ölümden en çok korkanlar, hayatı 

yalnızca zaman ve mekan düzlüğünde yaĢayan, hayvan benzeri, maddeyi önemseyen, 

zevk düĢkünü yaratıklar olduğunu savunmuĢlardır. 

 Ölümün düĢünülmesi ve araĢtırılması manevi değerlerin oluĢturulmasında 

oldukça etkili olabilmektedir.(Kübler-Ross, 1997). Ölüm, canlı varlıklardaki yaĢamsal 

görevlerin bir daha yinelememek üzere sona ermesi (Hançerlioğlu, 1978) ; ölüm hayatın 

sonu, yaĢamın bitiĢi, ömrün sona ermesi (Longman, 1997) veya bir insan, hayvan ya da 

bitkide yaĢamın tam ve kesin olarak sona ermesidir (Doğan, 1982) Ģeklinde 

tanımlanmıĢtır. Ölüm, ölme süreci ve bu sürecin sonunda da tanımlandığı için bu alanda 

pek çok tıbbi-teknik tanım yapılabilmektedir. Tüm bu tanımlarda ortak olan nokta ise 

canlı organizmanın kendini yenileme yeteneğini yitirmesi veya hayati organlardan 

birinin ya da bir kaçının tamamen iĢlevini yitirmesiyle hayatın sona ermesidir.(Çobanlı 

ve Salt,2011).  

 Ġnsanoğlu „yaĢamak‟ kavramını anlayabilmek için ölümün hayatındaki yerini 

araĢtırmıĢ ve anlamlandırmaya çalıĢmıĢtır. Ölüm düĢüncesi; kimileri için korkulacak bir 
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sebep, bir yok oluĢ iken, kimilerine göre; ölümsüz bir yaĢamın yepyeni bir baĢlangıcı 

olarak kabul edilebilmektedir. Ölüm hayatına girdikten sonra kimi kimseler sevinç 

duyup heyecanlanabilirken, kimileri ise bu hayatı bırakmanın kaygı ve stresini her gün 

yaĢamaya devam etmektedirler. 

 YaĢam, insan bilinci ile algılanan bir gerçeklik ve insanın bu gerçeklikteki var 

oluĢ hali olarak tanımlanabilir. Ġnsan, bilinciyle algıladığı ve eylemleriyle dâhil olduğu 

bu gerçekliği sürekli anlamaya çalıĢmıĢtır. Bu anlama çabası büyük ölçüde varlığını 

sürdürme ihtiyacından kaynaklanmıĢtır. Bu durumda, insan bilinciyle uyumlu en geçerli 

eylemin „varlığını sürdürmek‟ olduğu söylenebilir. Bu sebepledir ki insan bilinci için 

„yok oluĢ‟ yani „varlığın sonlu oluĢu‟ kabul edilmesi zor bir olgudur (Diggory ve 

Rothman, 1991). 

 

 

2.GENEL BĠLGĠLER 

 2.1.Ölüm 

  

  Ölüm, yaĢamın tam ve kesin olarak sona ermesi, fiziksel ve duyusal hiçbir 

durumun gerçekleĢtirilemiyor olması demektir. Epikür, “Benim olduğum yerde ölüm 

yok, ölümün olduğu yerde ben yokum” diyerek ölüm ve yaĢamın çizgilerini gayet net 

bir biçimde ayırırken, Stoacılar, ölümü yaĢamın en önemli anlarından biri olduğunu “iyi 

yaĢam, iyi ölümü getirir” diyerek Epikür‟ün aksine yaĢam ve ölümü tek bir yerde 

toplayarak ifade etmiĢlerdir. Stoacılar, Epikürcülerin tersine ölümü hayatın en önemli 

olaylarından biri olarak görmüĢlerdir. Onlar için iyi yaĢamayı öğrenmek, iyi ölmeyi 

öğrenmek iyi ölmeyi öğrenmek, iyi yaĢamayı öğrenmektir (Geçtan,1989) diyerek ölümü 

yaĢamlarının merkezine koymuĢlardır. ÇağdaĢ varoluĢçulardan Karl Jasper ”Felsefe 

yapmak, ölmeyi öğrenmektir” (Hançerlioğlu, 1978) diyerek Staocuların ölüme iliĢkin 

bakıĢ açılarını desteklemiĢtir. 

 Filozoflar, “varoluĢun kırılganlığından”, “olmama” korkusundan, “bir olasılığın 

olanaksızlığından” ontolojik anksiyeteden söz etmiĢlerdir (Yalom, 1999). Ölüm fikriyle 

bütünleĢmek, insanı karamsar ve kötü bir ruh haline sevk etmekten çok, değer 

yargılarıyla dolu bir yaĢama yöneltebilir (Yalom, 1999).  
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 Kübler –Ross (1997), ölümün psikolojik yönünü anlamaya çalıĢmak için 

ölmekte olan farklı yaĢlardaki 200‟ den fazla kiĢiyle görüĢmüĢ ve ölümlerini bekleyen 

bu kiĢilerin beĢ ardıĢık dönemden (reddetme, öfke, pazarlık, depresyon ve kabul etme) 

geçtikleri sonucuna varmıĢtır. Kübler-Ross bu çalıĢmasında bazı kültürlerin ölümü 

kabul edici yanının, yeni nesillerin ölümden daha az kaygı duyan bireyler haline 

gelmelerindeki rolüne değinir (Morris 2002). 

 Ölüm, ölme süreci ve bu sürecin sonunda tanımlanan pek çok tıbbi-teknik tanım 

yapılabilmektedir. Tüm bu tanımlarda ortak olan nokta ise canlı organizmanın kendini 

yenileme yeteneğini yitirmesi veya hayati organlardan birinin ya da bir kaçının 

tamamen iĢlevini yitirmesiyle hayatın sona ermesidir (Kübler-Ross, 1997). 

 

 YaĢamın ayrılmaz bir parçası olan ölüm, insanoğlunun her zaman ilgi duyduğu 

bir konu olmuĢtur. Çağlar boyu insanoğlu ölüm üzerine düĢünmüĢ ve onu tanımaya 

çalıĢmıĢtır. Çünkü ölüme iliĢkin sorgulama, yaĢamın anlamlandırılmasında önemli bir 

rol oynamaktadır. Ölümün düĢünülmesi ve araĢtırılması manevi değerlerin 

oluĢturulmasında oldukça etkili olabilmektedir. “Ölüm düĢüncesi” kimi için bir stres 

kaynağı iken, kimi için stresten kurtulma yolu; kimine göre bir yok oluĢ iken, kimine 

göre de ölümsüz bir hayatın baĢlangıcıdır. Bu bakıĢ açısı sonucunda kimi insan, ölüm 

karsısında çok kaygılanırken; kimi sevinç duyabilmektedir (Geçtan, 1990). 

 

 Ġnsanın dünya üzerinde yaĢam boyu elde ettiği nesneleri, „ölmesi zorunlu‟ 

olduğu gerçeği ile terk etmesi gerektiği onu derinden etkilemektedir. Ġyi bir yaĢam 

sürme anlayıĢıyla seneler boyunca yaptığı birikimin bir sonucu olacağını düĢündüğü 

için ölüm düĢüncesinin insan hayatına olan etkisi güçlü ve etkili olacaktır. Fakat sürekli 

olarak bu düĢünceyle devam ediyor olmak yani insanın yaĢam içerisinde de ölümü 

düĢünmesi, yaĢam ile ölüm arasındaki denge ve uyumun bozulmasına ve yaĢarken kaygı 

düzeyinin daha çok artmasına neden olacaktır. 

 Ġnsanoğlunu bu denli meĢgul eden ölüm kavramının farklı kültürlerde ve 

toplumlar da farklı tanımları yapılmıĢtır. Ölüm, canlı varlıklardaki yaĢamsal görevlerin 

bir daha yinelememek üzere sona ermesi, hayatın sonu, yaĢamın bitiĢi, ömrün sona 

ermesi veya bir insan, hayvan ya da bitkide yaĢamın tam ve kesin olarak sona ermesidir 

Ģeklinde tanımlanmıĢtır (Widera, 2002). 
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 Ölüm insan hayatında olumsuz sonuçlara sebep olduğu gibi olumlu sonuçlar da 

sağlamaktadır. Ġnsanoğlunun ölüm bilincinde olması yaĢadığı her ana anlam 

katmaktadır. Her gününün son gün olduğunu düĢünerek yaĢamak geçirdiği zaman ve 

vakti değerli kullanabilmesini sağlar. Ölüm fikriyle yüzleĢmek insanı korkulu ve 

kötümser bir ruh halinin içine sürüklediği düĢünülebilir fakat aslında ölüm hayatın daha 

yoğun ve anlamlı yaĢanmasına sebep olur.  

 VaroluĢçu psikoloji‟nin de temel kavramları arasında yer alan ölüm, insanlığın 

içinde bulunduğu en önemli ikilem olarak açıklanmaktadır. Ġnsan isterse ölümü seçebilir 

fakat istemese de ölümü yaĢayacaktır. Ölüm varoluĢun çözemediği fakat yaĢamak 

zorunda olduğu, belki de yaĢamın anlamının içinde saklı olduğu en büyük gizemdir 

(Yakıt,1983). VaroluĢçulara göre ölüm, insanda varoluĢsal farklılığı artırarak bizi bir 

varoluĢ Ģeklinden daha yüksek olana sevk etmektedir (Yalom,1999). 

 Ölüm olgusu çoğu kez dini hayat ile iliĢkilendirilmiĢtir. Bazılarına göre dinlerin 

ortaya çıkmasında ölüm ve ölüm kaygısı belirleyiciyken; kimilerine göre insanların 

ölüm korkularını azaltmada dinlerin önemli fonksiyonları olmuĢtur. Dini sistemlerde 

ölüm ve ölüm sonrası ile ilgili çok fazla yazılı, sözlü ve pratik gelenek vardır. Dinleri 

gizemli ve cazip bir hale getiren özelliklerden biri de onların ölüm ve ölüm sonrasına 

getirdiği açıklamalardan biri olabilir. Ġslamiyet ölümü, “Allah‟tan gelen varlığın yine 

O‟na dönmesi olarak”  kabul ederken Hristiyanlıkta bazı düĢünürler-Aziz Augustine 

baĢta olmak üzere- insana verilmiĢ bir ceza olarak görürler. Onlara göre Hz. Adem‟in 

iĢlediği günah, insanoğluna ölümü getirmiĢtir (Aydın, 1999). 

 Ġnsanın “ölmek zorunda olan bir varlık” olduğunun bilincinde olması onu 

derinden etkilemektedir (Fromm, 1994). Ölüm insanın bizzat tecrübe alanı dıĢında 

gerçekleĢen bir olaydır. Bu yüzden insanlar, çevresindeki diğer insanların ölümleriyle 

ilgili olarak yaĢadıkları tecrübelerden yola çıkarak ölümle ilgili tutumlar 

geliĢtirmektedirler (Gibbs ve Achterberg, 1998). 

 Ölüm düĢüncesinin insan hayatına etkisi kaçınılmazdır. Ancak aĢırı, ölçüsüz, 

patolojik Ģekilde ortaya çıkan ölüm düĢüncesi insanın psikolojisini olumsuz 

etkileyebilmektedir (Karaca, 2000; Köknel, 1985). Pek çok düĢünür, ölüm kaygısını 

açıklamaya çalıĢmıĢtır. Bununla birlikte ölüm kaygısının nedenlerini anlamaya çalıĢan 

birçok araĢtırma yapılmıĢtır. Yapılan çalıĢmalarda ölüm kaygısının çoğunlukla din, yaĢ, 

cinsiyet, meslek, sosyo-ekonomik düzey ve benzeri gibi değiĢkenlerle ilgisinin 
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incelendiği görülmektedir. (Elkins ve Fee, 1980; Richardson, Berman ve Piwowarski, 

1983; Keller, Sherry ve Piotrowski, 1986 ; Cicirelli 1998; Yıldız,1998; Lundh ve 

Radon, 1998 ; Roff, Butkeviciene ve Klemmack, 2002) dindarlıkla ölüm kaygısı 

arasında pozitif korelasyon görülen çalıĢmalar da mevcuttur (Karaca ,2000; Yıldız, 

1998). 

 Literatürde yaĢ değiĢkeni ile ölüm kaygısı arasındaki iliĢkiyi ele alan 

araĢtırmalar, farklı bulgulara ulaĢmıĢlardır. AraĢtırmaların bir bölümünde yaĢ ile ölüm 

kaygısı arasında iliĢki bulunmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. (Elkins ve Fee, 1980; 

Richardson, Berman ve Piwowarski, 1983; Yıldız, 1998). Benzer bir durum, cinsiyet ile 

ölüm kaygısı arasındaki iliĢkiye bakıldığında da görülmektedir. ġüphesiz ölüm 

kaygısının karmaĢık yapısı ölüm kaygısını açıklamada araĢtırmacıları zorlamaktadır. 

Ancak, yapılan araĢtırmaların sayısı ve niteliği arttıkça ölüm kaygısının nedenlerinin 

daha iyi anlaĢılacağı düĢünülmektedir.  

 Heidegger, ölüm kaygısını “daha öte bir imkanın imkansızlığı” olarak 

nitelendirip ölüm kaygısının “hayatta kalanlara bir yok oluĢ tecrübesi yaĢatmasından 

kaynaklandığını” söylemektedir (Geçtan,1989). 

 Ġnsanın ölüme karĢı durabilecek hiçbir silahı yoktur. Ġnsanlar bu kaçınılmaz sona 

yaklaĢtıkça reddedebilir,  nefretini ve öfkesini dıĢa vurmak isteyebilir, korkularıyla bu 

Ģekilde yüzleĢmeyi tercih edebilirler. 

 Ġnsanlardaki ölüm korkusu yaĢama korkusundan dolayı ortaya çıkabilmekte, 

yaĢamdan korkanların, ölümden daha çok korkan kiĢiler olduğu düĢünülebilmektedir. 

Ġnsanın en önemli dönemlerinden olan gençlik dönemlerinin geri gelmeyecek Ģekilde 

ilerlerken hızla ölüme doğru olan yaklaĢma sıkıntısı beraberinde olumsuz duyguları ve 

depresyon sürecini beraberinde getirebilir. Ölümü korkulup kaçılacak olan bir sebep 

olarak görmektense, yaĢamanın temelini oluĢturan ayrılmaz bir bütün olarak görmek 

daha iyi hissetmesine sebep olabilir. 
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2.1.1. YetiĢkinlerde Ölüm Kaygısı 

 AraĢtırmacılar ebeveynlerin çocuklarıyla doğrudan ölüm hakkında konuĢmaktan 

kaçındıklarını belirtmiĢler, bu kaçınmanın nedeni olarak da ebeveynlerin kendi ölüm 

kaygılarını ileri sürmüĢlerdir ( Feifel, 1990; Smilansky, 1987; Yalom, 1999, 2008 ).  

 Ölüm konusunda kaygı yaĢayan ebeveynlerin, çocuklarına ölümü anlayıp 

kavrama sürecinde yardımcı olmak ve bu kavrayıĢın beraberinde getireceği değiĢik 

sorular ve durumlara yardımcı olamayacakları araĢtırmacılar tarafından bildirilmiĢtir.  

 AraĢtırmacılar ölüm kaygısı olarak nitelendirilen yapının üzerinde uzlaĢılmıĢ bir 

tanımını yapmakta ve bu yapıyı operasyonel olarak tanımlamakta güçlük çekmektedir 

(Neimeyer&Van Brunt, 1995). Ölüm kaygısı ve ölüme iliĢkin tutumları araĢtıran 

psikolojik çalıĢmalarda metodolojik sorunlar üzerinde dikkatle durulmaktadır. Fakat bu 

çalıĢmalar, ölüm kaygısını kavramsal olarak sığ tanımlarla ele almaları ve bu yapıyı 

kuramsal olarak zayıf temellere dayandırmaları nedeniyle eleĢtirilmektedir (Neimeyer, 

1994; Tomer 1994). 

 YetiĢkin için ölüm, kendisini zevk ve sorumluluktan alıkoyan, benliğine 

indirilen bir darbe ve haksızlık olarak görülür. Gençlikten orta yasa geçiĢ, zamanı 

algılayıĢtaki farklılıkla belirlenir. Ġnsan kendi hayatını gözden geçirirken, ne kadar 

yaĢamıĢ olduğuna göre değil de, ne kadar zamanının kaldığına göre değerlendirdiğinde 

gençlikten orta yaĢa geçmiĢ olur. Ölümün kaçınılmaz olduğu, her zamankinden daha 

açık bir biçimde hissedilir. Orta yaĢlılar, ölümün yakınlaĢtığını hissetmeye karĢın, pek 

azı yeniden genç olmayı ister (Osarchuk ve Tatz, 1993). 

            Ölüm kaygısı, kiĢinin yaĢamını tehdit eden durumlar karĢısında yaĢanan 

kaygıdan farklı biçimde; günlük yaĢamda deneyimlediğimiz, kiĢinin ölü olma halini 

düĢünmesiyle ortaya çıkan kaygıyı ifade etmektedir (Tomer, 1992,1996). 

 Orta yaĢ döneminde; aile yapısında olan değiĢiklikler, meslek hayatında ulaĢılan 

aĢama, anne-babalarla olan iliĢkiler, bedensel yaĢlanma ve ölümün kaçınılmazlığının 

algılanması bir krizin yaĢanmasına sebep olabilir. Kırk yaĢına gelmiĢ insan merdiven 

çıkarken nefesinin tıkanması, yediklerinde hazımsızlık çekmesi, unutkanlığın 

baĢlamasını algılaması karsısında ölümün kaçınılmazlığını düĢünmeye baĢlar (Walker 

ve Maiden, 2007). 
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 YetiĢkinlerin günlük yaĢamdaki eğilimleri, tercihleri ise onların ölümle ilgili 

tutumları hakkında bilgi vermektedir. Buna göre, bir insanın vasiyet hazırlaması, 

yaĢamını uzatmak için yeme-içme alıĢkanlıklarını değiĢtirmesi, tehdit edici belirtilere 

karĢın sigara içmeyi sürdürüp sürdürmemesi, ciddi biçimde hasta olan arkadaĢlarını 

ziyaret edip etmemesi, ölüm ilanlarına bakıp bakmaması kiĢinin ölümle ilgili 

tutumlarını açığa vuran yaĢantılardır (Kirkpatrick ve Navarette, 2006). 

 

 Feifel ve Branscomb‟un inanç ve yaĢın etkisini ortaya koyan çalıĢmasında 

ölümü tanrıdan gelen bir Ģey olarak görenlerin (üç farklı yaĢ grubu; 10-29, 30-49, 50-

79) ölümden korkmadıkları ortaya konmuĢtur. Bu çalıĢmada ayrıca, ölümü inkar etme 

davranıĢının 50-79 yaĢ grubunda 30-49 yaĢ grubundan; 30- 49 yaĢ grubunda ise 10-29 

yaĢ grubundan daha az olduğu görülmüĢtür (Feifel ve Branscomb, 2003). 

 

 Ernest Becker‟in Türkçeye “Ölümün Ġnkarı” (The Denial of Death) baĢlığıyla 

çevrilen klasik eserinde, ölüm korkusunun insan varoluĢunun evrensel ve kaçınılması 

mümkün olmayan bir yanı olarak belirtmektedir. Ölüm kaygısının insanoğlunun 

eylemlerini yönlendiren ana neden olduğunu ve insanoğluna özgü eylemlerin ölümden 

kaçınma ve ölümün insan için nihai kader olduğunu yadsıma temelinde biçimlendiğini 

iddia etmektedir. Becker, ölüm kaygısının, insani bilimlerin pek çok disiplininden elde 

edilen bilgileri bütünleĢtiren evrensel bir olgu olduğunu göstermeye çalıĢırken; 

insanoğlunun ölüm karĢısındaki duruĢunun, psikoloji ile felsefi ve mitsel-tinsel 

yaklaĢımların bütünleĢtiği bir temelde anlaĢılabileceğini iddia etmektedir (Becker, 

1973). 

 Tomer, (1994), insanoğlunun ölüm karĢısındaki tutumlarını araĢtıran psikolojik 

ve felsefi yaklaĢımların, ölümü bütünleĢtirme ve anlamlandırma ihtiyacını 

vurgulamaları paydasında örtüĢtüğünü ifade etmektedir. Bu kuramsal analizlerin 

ıĢığında yetiĢkinlerde ölüm kaygısı üzerine çalıĢmaların dört farklı açıdan daha iyi 

anlaĢılacağı sonucuna varmıĢtır. Kendiliğin yok olması ve yok oluĢ; köklü bir değiĢim 

ve ayrılıĢ olarak ölüm; yaĢamın anlamlılığına karĢı bir tehdit olarak ölüm; yaĢamın 

temel hedef ve arzularının gerçekleĢmesine karĢı bir tehdit olarak ölümü görmektedir 

(Tomer, 1992, 1994, 1996). Kuramların çoğunun ölüm kaygısını, nispeten durağan, 

ancak uzun zaman aralıklarında değiĢebilen bir özellik olarak ele alma eğiliminde 
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olduklarını bildirmekte; ölüm kaygısının hem nitelik hem durum belirten özelliklere 

sahip bir değiĢken olarak kabul edildiği söylemektedir (Tomer, 1992, 1994, 1996). 

 Ölüm kaygısının çok boyutluluğunu araĢtırmayı sürdüren Thorson ve Powell 

insanların ölüm ile ilgili olarak en çok neden korktuklarını; ölüme yaklaĢmıĢ olmak ile 

ölüm kaygısı arasındaki iliĢkiyi incelemek istemiĢlerdir (1988). Yine kadınların 

erkeklere kıyasla daha yüksek düzeyde ölüm kaygısı yaĢadıklarını ve bu kaygının 

bedensel bütünlüğün kaybolması ve acı çekme korkusu ile ilgili olduğunu tespit 

etmiĢlerdir. Ayrıca faktör analizinden elde edilen sonuçlar ölüm kaygısının çok boyutlu 

bir yapı olduğunu ortaya koymaktadır. Birinci sıradaki faktör ölümden sonra ne 

olduğuna dair kaygı ile ilgilidir: bir daha düĢünememek, hareketsiz kalmak, ölümden 

sonra yaĢam, bir daha hissedememek ölmekle kaçırılan Ģeyler v.b. Ġkinci faktör acı 

çekme korkusu; üçüncü faktör çürümeye iliĢkin kaygılarla ilgilidir (Thorson ve Powell, 

1992). 

 YetiĢkinlerin kendi yaĢamlarında ki ölüm düĢüncesi ve ölüm algısı onu nasıl 

nitelendirdiklerine ve çocuklarına nasıl aktarabileceklerine dair oluĢan bir durumdur. 

Tüm yetiĢkinlerde birçok türlü bir son algısı vardır fakat herkesin son algısı bir 

diğerinden farklı durumda bulunabilmektedir. ġunu söyleyebiliriz ki, yetiĢkin 

ebeveynlerin „sonluluk‟ kavramı ne ise çocukları da bu düĢünceleri kanıksamaktadırlar.  

 Doğumla birlikte yaĢadığımız her anda, aldığımız her nefeste, aslında biraz 

ölmekte, ölüme bir adım daha yaklaĢmaktayız. YaĢamı anlamlandırırken, ölümlü 

olduğumuza dair kaçınılmaz gerçekten öğrenecek çok Ģeyimiz var. Oysa ölüm, 

yetiĢkinlerin dünyasını düĢünmekten, yüzleĢmekten kaçınılan bir gerçek olarak var 

olmaktadır (Yalom, 1999, 2008).  

 YetiĢkinlerin dünyasında bile ölüm, yüzleĢmekten kaçınılacak bir gerçek olarak 

gözlemlenirken, yeni gelen nesle ölümü anlatmak, her zaman ebeveynlerin ölüm 

korkusunun çocuk üzerinde yansımasına sebep olmaktadır. 
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2.1.2.Çocuklarda Ölüm Algısı 

 Erken çocuklukta ölüm kavramının geliĢimini araĢtıran pek çok çalıĢmaya göre 

yetiĢkinlerinkine benzer normatif bir ölüm kavramına ulaĢmasın da çok önce çok küçük 

yaĢtaki çocukların bile bir “tür” ölüm kavramına sahip oldukları görülmektedir. 

(Kastenbaum & Aisenberg, 1972).  

 GeliĢim döneminde olan 3 ile 5 yaĢ arası çocuklar soyut dönem öncesi olduğu 

için “ölüm algısı” hakkında çok fazla bilgiye sahip olmadıkları görülmüĢ, ölmek 

kavramının bilgisayar oyunlarında ya da çizgi filmlerde nasıl yansıtılıyorsa çocukların 

yanıtlarının da aynı oranda paralellik gösterdiği gözlenmiĢtir. 

 Küçük yaĢ grubuna uygulanan çalıĢmaların birinde;  Tallmer, Formanek ve 

Tallmer (1974) küçük çocukların canlı ve cansız nesneleri doğru bir biçimde 

tanımlayamadığını birbiriyle karĢılaĢtıramadığını tesbit etmiĢtir. Bu erken dönemde 

çocuklar, ölümü sıklıkla bir uyku veya geçici bir ayrılık olarak tarif etmektedirler 

(Nagy, 1948; Speece ve Brent, 1984). “Ölü” olarak tanımlanan kiĢilere düĢünmek, 

gözlerini açmak, iĢitme veya fiziksel olarak büyümeye devam etmek gibi yaĢamsal 

iĢlevler atfedilebilmektedir. Bir diğer çalıĢmada, küçük yaĢtaki çocukların ölümü çok 

uzak bir zamanda gerçekleĢecek bir olay olarak kavramsallaĢtırdıkları görülmektedir.                    

 “Geri dönülmezlik” alt kavramı canlı bir Ģey öldüğünde, bu Ģeyin fiziksel 

bedeninin bir daha canlandırılamayacağının anlaĢılmasına tekabül eder. (Speece ve 

Brent, 1984). Bu çocuklar ölülerin kendiliklerinden tekrar canlanabileceğine (Nagy, 

1948 ); tıbbi bir müdahele sonucu (Rochlin, 1967 ; Steiner, 1965; Lonetto, 1980 ), 

yemek yedikten sonra ( Koocher , 1973 ); veya sihirle (Schilder ve Wechsler, 1934; akt, 

Speece ve Brent,1984) canlanabileceklerine inanmaktadır. Bu küçük çocuklar ölümü 

sonradan uyanılabilen bir uyku, geri dönülebilen bir yolculuk veya iyileĢtirilmesi 

mümkün olan bir hastalık gibi anlamaktadırlar. Speece ve Brent (1984), çocuklardaki bu 

algılamanın yetiĢkinlerin çocuklara ölümü anlatırken kullandıkları tanımlarla iliĢkisi 

olabileceğini ileri sürmektedir. 

 Ölüm kavramına iliĢkin anlaĢmazlıklar araĢtırmacılar arasında devam etmiĢ 

örneğin, Hoffman ve Strauss (1985) 4 yaĢındaki çocukların ölüm kavramına iliĢkin bu 

bileĢeni  anladıklarını  ifade etse de Gartley ve Bernasconi (1967), Kane (1979) ve 
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McIntire, Angle ve Struempler (1972) çalıĢmalarında çocukların bu bileĢeni 

anlayabilmelerinin ancak 5 ile 9 yaĢ arasında gerçekleĢebileceğinden bahsetmiĢlerdir.  

 

2.2.Ebeveynin Çocuğuyla Ölüm Hakkındaki ĠletiĢimi 

 Ebeveynlerin çocuklarıyla olan ölüm hakkındaki iletiĢimi ile ilgili donanımlar 

son derece azdır. Dinsel ve sosyo-kültürel sebepler için yeterince çalıĢma yapılmasına 

rağmen bu alanla ilgili araĢtırma oldukça azınlıktadır. Ebeveynler çocuklarına olası bir 

durum yaĢanmadığı sürece ölümün varlığını söyleme ihtiyacı hissetmemektedirler. 

 Çocukların biliĢsel geliĢimi ve kavramları edinmelerinde ebeveynin (bakım 

veren kiĢiler) önemi bilinen bir gerçektir. Çocukların fikirlerine duyarlı olan ve 

geliĢmekte olan çocukla kavram arasında bir aracı iĢlevi gören yetiĢkinin rolü çocuğun 

biliĢsel geliĢimi açısından çok önemlidir. (Savell ve ark. 1986 ). 

 Çocuk ve ölüm üzerine çalıĢmakta olan birçok araĢtırmacı; çocuğun ölümle ilgili 

olarak evde nasıl bilgilendirildiği ve ebeveynin bu konuda üslendiği role iliĢin 

çalıĢmaların azlığından yakınmaktadır (Matalon, 1998). Bu durum günümüz 

toplumlarında ölümü karĢılamakta yaĢanan güçlük ve ölüme verilen ilk doğal tepki olan 

inkarın bir norm haline gelmiĢ olmasıyla tutarlı görünmektedir (Feifel, 1990; Kübler- 

Ross, 1983;Smilansky, 1987). 

 Ebeveynler, öğretmenler ve diğer yetiĢkinler ölüm gerçeği karĢısında kendilerini 

o kadar huzursuz hissetmektedirler ki, Ģartlar zorlanmadıkça çocuklarla bu konuda 

konuĢmaktan kaçınmaktadırlar (Yalom, 1980). Ölüme iliĢkin bu olumsuz duygular 

kiĢilerin ölümle baĢ etme konusunda kendilerine ve diğer kiĢilere destek olmalarına 

engel olmaktadır(Grolmanlman, 1967; Kübler-Ross, 1969). 

 Yapılan nadir çalıĢmalardan birinde McNeil (1983) annelerin küçük çocuklarıyla 

ölüm hakkında iletiĢim kurma biçimlerini incelemiĢtir. Bu çalıĢmaya katılan annelerin 

yaklaĢık % 90‟nı çocukların ölümle ilgili sorunlarına muhatap olmuĢ;  bu annelerin % 

80‟i bu konuda konuĢmaktan son derece huzursuz olmuĢ ve yaklaĢık % 30‟u çok 

nadiren, % 40‟ı da bazen ailesi ve arkadaĢlarıyla ölüm hakkında konuĢabilmiĢtir. 

McNeil (1983) elde ettiği bulgulara dayanarak annelerin çocuklarıyla ölüm hakkında 

konuĢmayı çok zor bir durum olarak nitelendirdiklerini bildirmiĢ; genellikle bu konuda 
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sağlıklı bilgi sunmakta yetersiz kaldıklarını ve çoğunluğunun bu konu hakkında 

konuĢmaktan kaçındığı sonucuna varmıĢtır. 

 Ölüm hakkında yapılan araĢtırma ve bulgularda annelerin konu hakkında bilgi 

edinmek istediklerini ve ölüm hakkındaki sürece olumlu baktıkları gözlemlenmiĢtir.  

 Çocuklara yönelik ölüm hakkındaki bilgilendirme programlarına dair ebeveyn 

tutumlarını inceleyen bir diğer çalıĢmada ise okullarda erken çocukluk dönemi eğitimi 

sürecinde ölüme iliĢkin bilgilendirme yapılması konusunda ebeveynlerin öğretmenlere 

kıyasla anlamlı derecede daha az destek sundukları bulunmuĢtur. (Crase ve Crase,  

1982). 

 Kalter ve ark., 6-16 yaĢları arasında ebeveyn kaybı yaĢamıĢ çocukların 

uyumlarını değerlendirdiği çalıĢmalarında hayattaki ebeveyn ile çocuklar arasında 

yaĢanan kayıp ve ölümle ilgili açık iletiĢimin çocukların uyum sürecini kolaylaĢtırdığı 

sonucuna varmıĢtır. 

 Aile desteğinin çocukların ölüme uyum sağlamalarını kolaylaĢtıracağı 

varsayımdan hareketle Weber ve Fournier (1985), yakın akrabalarını kaybeden 4- 17 

yaĢ arasındaki çocuk ve ebeveynleri ile görüĢmeler yapmıĢtır. Ebeveynlerin kendi kafa 

karıĢıklıkları, korku ve kaygıları nedeniyle çocuklarını duygusal stresten korumak 

amacıyla, çocuklarını sıklıkla, yaĢanmakta olan ölüm ile ilgili deneyimin dıĢında 

tutmaya çalıĢtıkları belirtilmiĢtir. Böyle davranan ebeveynlerin çocuklarının yaĢamın 

doğal bir döngüsü olan ölümü anlamalarını zorlaĢtırdıkları öne sürülmüĢtür (Weber ve 

Fournier, 1985).  

 Hunter ve Smith (2008), 4-8 yaĢları arasındaki çocukların ölüm kavrayıĢları ile 

annelerinin iletiĢim yeterliliği arasında bir iliĢki olup olmadığı incelenmiĢtir. 

Annelerden, çocukların ölümle ilgili sorabileceği bir dizi soruya cevap vermeleri 

istenmiĢ ve bu cevaplardan yola çıkarak çocuklarıyla ölüm hakkında açık ve etkin bir 

iletiĢim kurma becerileri değerlendirilmiĢtir. Ancak varsayılanın aksine, çocukların 

ölüm kavrayıĢ düzeyleri ve annelerin ölüm hakkındaki iletiĢimsel becerileri arasında 

anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır (Hunter ve Smith, 2008). 

 Grollman (1990), çocuklarla ölüm hakkında nasıl konuĢulması gerektiğine dair 

ebeveynlere bir takım öneriler sunmaktadır. Öncelikle “ölüm” kelimesi tabu olmaktan 

çıkarılmalıdır. Ölüm konusuna nazikçe olağan gereklere dayalı olarak yaklaĢılmalıdır.           
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        Çiçeklerin açıp solmasından, sonbahardaki yapraklardan bahsedilebilir. Ölümü 

doğanın döngüsünün bir parçası olarak anlatmak; çocukların ölümü doğayı inceleyerek 

anlamalarına yardımcı olduğu gibi, konuya yavaĢça girmenin uygun bir yoludur da. 

Ebeveynler çocuklarıyla ölüm hakkında konuĢurken “ayrıldı”,”göçtü”,”bizi bıraktı” gibi 

örtmeci ifadeler kullanmamalıdır. Ebeveynler “deden uzun bir seyahate gitti” gibi 

kurgusal veya yarı-gerçek açıklamalarla cevap vermekten kaçınmalıdırlar. Bu tür 

kurgusal ve örtmece ifadeler ebeveynler tarafından çocuklarını ölüm gerçeğinden 

korumak amacıyla dillendirilse de aynı zamanda kaybın gerçek, ayrılığın acı verici 

olduğunun ve ölümün yaĢama bir son verdiğinin çocuklar tarafından anlaĢılmasını 

güçleĢtirmektedir. Ölüm hastalıkla eĢleĢtirilerek anlatılmamalıdır. Ebeveynlerin kendi 

sınırlılıklarının farkında olmaları, her sorunun cevabını bilmediklerini dürüstçe ifade 

etmeleri çocuklara yardımcı bir yaklaĢımdır. Üzüntü, ĢaĢkınlık veya korku biçiminde 

olsa bile çocukların ebeveynlerinin ölüm karĢısında kendi duygularını ifade edebildiğini 

görmesi oldukça anlamlıdır. Grollman ayrıca ebeveynlere, çocukları istediği takdirde, 

cenaze ve defin törenlerine katılmalarını önermektedir (1990). 

 

2.4. AraĢtırmanın Hipotezleri 

 1.Annenin eğitim durumu ve yaĢı  

  H.1. Annenin eğitim durumu ile çocuğuyla kurduğu ölüm iletiĢimi 

 arasında anlamlı bir iliĢki vardır.  

  H.2.Annenin yaĢı ile çocuğu ile kurduğu ölüm iletiĢimi arasında  anlamlı bir  

             iliĢki vardır. 

  H.3.Annenin eğitim durumu ve yaĢı ile yaĢadığı ölüm kaygısı arasında 

 anlamlı bir iliĢki vardır. 

 

 2. Çocuğun yaĢı ve cinsiyeti  

 H.4. Çocuğun yaĢı ile annenin ölüm hakkında çocuğu ile kurduğu  iletiĢim  

            arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 
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 H.5. Annenin çocuğuyla kurduğu ölüm iletiĢimi çocuğun cinsiyetine göre  

             farklılık göstermektedir. 

 

 3. Annenin psikiyatrik belirti düzeyi ile ölüm kaygısı ve ölüm iletiĢimi   

           arasındaki iliĢki  

 H.6. Annenin psikiyatrik belirti düzeyi ile yaĢadığı ölüm kaygısı  arasında  

            anlamlı bir iliĢki vardır. 

 H.7. Annenin psikiyatrik belirti düzeyi ile çocuğu ile kurduğu ölüm 

 iletiĢimi arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

 

     3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 3.1. AraĢtırmanın Modeli  

 Ebeveynin sahip olduğu ölüm kaygısının ve psikiyatrik belirtilerinin çocuklarına 

ve ölüm algısına olan iletiĢimini amaçlayan bu araĢtırma tanımlayıcı kesitsel bir 

araĢtırmadır. 

 Ebeveynin ölüm kaygısı düzeyi ve psikiyatrik belirtileri araĢtırmanın bağımsız 

değiĢkeni olup çocuklarıyla kurdukları ölüm iletiĢimi araĢtırmanın bağımlı değiĢkenidir 

 

 3.2. AraĢtırmanın Yöntemi  ve Örneklemi 

 ġubat 2014- Haziran 2014 tarihleri arasında Ġstanbul Küçükçekmece ilçesinde 

bir devlet anaokulunda uygulanan bu çalıĢma 66 anne aracılığıyla yürütülmüĢtür. 

 Ġstanbul‟un Küçükçekmece ilçesinde gerçekleĢtirilen çalıĢma, sınıf öğretmeni ve 

okul müdürünün aracılığıyla velilere ulaĢılmıĢtır. ÇalıĢmaya gönüllü olarak katılmak 

isteyen velilerin yanında, Ģimdiye kadar “ölüm” hakkında sorulara cevap veremeyen 

velilerin de bilgi almak ve paylaĢmak için gönüllü oldukları gözlenmiĢtir. 
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 AraĢtırmaya 200 anne davet edilmiĢ fakat 66 anne tarafından geri dönüĢ 

sağlanmıĢ, annelerin her birinin ölüm hakkındaki düĢünceleri farklı olmuĢ, ölçeklere 

karĢı olumlu ve olumsuz tepkiler gösterilmiĢtir. AraĢtırmaya katılımcı olmak istemeyen 

annelerin ölçek kağıtlarını yanıtlamaktan kaçındığı, araĢtırmayı gereksiz bulduğu, 

cevaplamak istemediği ve itiraz ederek sorguladığı gözlenmiĢtir.  

 Annelerin, her birine araĢtırma kapsamında bilgilendirici sözel bir bilgilendirme 

formu gönderilmiĢ, ebeveynlerin sağlıkla değerlendirebilecekleri bedensel özürü 

olmayan, birlikte yaĢayan ailelerden olmaları tercih edilmiĢtir.  Öğrencilerin ve 

velilerin davranıĢsal duygusal problem yaĢamıyor olmaları önem teĢkil ettiği gibi,  

toplumda belli standartların (yaĢ, eğitim düzeyi vs.) içinde de bilgi sahibi olunmuĢtur. 

 Eğitim düzeyi yüksek olan annelerin fazla olduğu bir çalıĢmadır. AraĢtırmaya 

katılan annelerin ve babaların demografik bilgileri Tablo 1 de yer almaktadır. 

 

ÇalıĢmaya katılan annelerin sahip olduğu çocukların 35‟i( %53) kız, 31‟i(%47) erkektir. 

Tablo 1: Ebeveynlerin eğitim düzeyine göre dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Baba 

 

 

 

 

 

 

 

 

N        (%) 

 

 

 

 

 

N     (%) 

Ġlköğretim 2         (3.0)  

Lise 16       (24.2) 4      (6.1) 

Üniversite 48       (72.7) 62    (93.6) 

Toplam 66       (100.0) 66    (100.0) 

  

           ÇalıĢmaya katılan ebeveynlerden annenin eğitim düzeyleri sırasıyla 2‟si 

ilköğretim, 16‟sı lise ve 48‟i üniversite mezunudur. 

 

Tablo 2:  Katılımcı Çocukların YaĢları 

 

                         Çocukların YaĢları 

 N % 

3 yaĢ 11 16.7 

4 yaĢ 33 50.0 

5 yaĢ 19 28.8 

6 yaĢ 3 4.5 

Toplam 66 100.0 
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            Katılımcı ebeveynlerden 3 yaĢ grubunda olan öğrenci yüzdesi %16.7, 4 yaĢ 

grubunda ki öğrenci yüzdesi %50, 5 yaĢ grubu yüzdesi %28.8 ve son olarak 6 yaĢ 

grubundaki yüzde ise %4.5‟ tir. 

 

Tablo 3:  Katılımcı Anne ve Babaların  YaĢları 

 

Ebeveyn YaĢ Aralığı Anne 

N     (%) 

Baba 

N   (%) 

28-33  19    (28.8) 6    (9.1) 

34-39 39    (59.1) 33  (50.0) 

40-55 8     (12.1) 27  (40.9) 

Toplam 66    (100.0) 66  (100.0) 

 

ÇalıĢmaya katılan annelerin %28,8‟i 28-33 yaĢları arasında, %59,1‟i 34-39 

yaĢları arasında ve %12,1‟i 40-55 yaĢları arasındadır. 

 

3.3. AraĢtırma da Kullanılan Veri Toplama Araçları 

 3.3.1. Demografik Bilgi Formu 

 ÇalıĢma kapsamında katılımcı olan çocuk ve ebeveynleri ile ilgili demografik ve 

kiĢisel bilgilerin edinilmesi amacıyla bir bilgi formu oluĢturulmuĢtur. 

 Katılımcı çocukların anneleri tarafından doldurulması istenen formlarda bazı 

demografik bilgiler istenmektedir. ÇalıĢmaya katılacak olan çocuğun ad-soyad, 

cinsiyeti, doğum tarihi, kaçıncı sınıf öğrencisi olduğu ve çalıĢmaya katılan  annenin ve 

babanın ad soyad, yaĢ, eğitim düzeyi öğrenilmiĢtir.  

 Ebeveynlere katılımcı çocuğunun herhangi bir kronik hastalığının ya 

da bedensel özrünün bulunup bulunmadığı sorulmuĢtur. 

 

 3.3.2.Belirti Tarama Listesi (SCL90-R) 

 Değerlendirme kısmında kullanılacak olan SCL-90-R testi Belirti Tarama 

Listesi olup annenin psikiyatrik belirti bilgilerine sahip olunmasına olanak 

sağlayacaktır. 
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 DavranıĢsal ve ruhsal durumları test etmek amacıyla ebeveynler tarafından 

doldurulan self-rating testtir. Derogatis tarafından geliĢtirilmiĢtir (1977). Türkçe 

geçerlilik ve güvenilirlik çalıĢması ise Dağ tarafından yapılmıĢtır (1991). 90 Maddeden 

oluĢan, beĢli seçenek tipinde kiĢinin ruhsal dengesini inceleyen psikiyatrik bir ölçüttür. 

 

Ölçek alt boyutları Ģöyledir: 

Somatizasyon: KiĢinin bedeninde yaĢadığı sıkıntılar yansıtır. Çözümlenemeyen 

engellenme ve çatıĢma sonucu ortaya çıkan iĢlevsel ve fiziksel bozukluklar 

değerlendirilir (Nazlı Sinem Koytak, 2008). 

Obsesif-Kompulsif Bozukluk: Bireylerde yaĢanılması istenemeyen ancak sürekli ve 

engellenemez biçimde yaĢanan düĢünceler değerlendirilir. Tekrar eden düĢünceler ve 

suçlamayla karakterize edilen obsesif- kompulsif sendromların tespitinde yardımcı olur 

( Koytak, 2008). 

Kişiler Arası Duyarlılık: Bu alt boyut bireyin kiĢilerarası iliĢkilerde yaĢadığı yetersizlik, 

küçük görme, rahatsızlık gibi olumsuz duyguları yansıtır (Koytak, 2008). 

Depresyon: Bu alt boyut genel olarak karamsarlık, ümitsizlik, güdülenme isteği, intihar 

düĢünceleri, biliĢsel ve somatik belirtileri içeren yaĢantıların varlığını tespit etmeye 

yardımcı olur (Koytak, 2008). 

Kaygı: Klinik kaygıların içerdiği rahatsızlık, sinirlilik,gerginlik, yorgunluk gibi belirti 

ve davranıĢları değerlendirir (Koytak, 2008). 

FobikAnksiyete: Bireyin belirli nesneler ve durumlara karĢı ısrarlı korku tepkisi 

değerlendirilir (Koytak, 2008). 

Paranoid Düşünce: Bu alt boyutta ki yansıtıcı düĢünceler, düĢmanlık, Ģüphe, büyüklük 

ve merkeziyetçi düĢünceler, bağımsızlığını kaybetme korkusu ve sanrılar gibi 

düĢüncelerin varlığı değerlendirilir (Koytak, 2008). 

 Her bir alt boyuttan elde edilen puanların ortalaması Genel Semptom İndeksi’ni 

(GSĠ) verecektir. 0-4 puanlama arasında değiĢiklik gösteren alt boyutlar, 1,0 „dan 

büyükse davranıĢsal ve ruhsal olarak problem gözlenebildiğine 1,0‟dan düĢükse de 

soruna pek fazla rastlanmadığı hakkında bilgi verir. 
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3.3.3. Ölüm Kaygısı Ölçeği 

 Thorson ve Powell tarafından geliĢtirilmiĢ olan Ölüm Kaygısı Ölçeği kendinden 

önceki ölçekler göz önünde bulundurularak hazırlanmıĢ olup, ölüm kaygısını çok 

boyutlu olarak değerlendirmektedir (1992). Templer (1970) ve Boyar (1964) „ın ölüm 

kaygısı ölçeklerinin Nehrke (1973) tarafından birleĢtirilmiĢ formu Thorson ve Powell 

tarafından bazı değiĢiklikler yapılarak yeniden ele alınmıĢtır (1988). Gözden geçirilen 

son haliyle ölüm kaygısı ölçeği beĢli likert tipinde cevaplanan 25 maddeden 

oluĢmaktadır (Thorson ve Powell, 1992). Ölçekten elde edilen bulgular üzerinde yapılan 

faktör analizleri sonucu “ölümle ilgili belirsizlik” , “ızdırap çekme”, “ölüm süreci”, 

“çürüme ve bozulma” ile ilgili kaygılar olmak üzere toplan dört faktör belirlenmiĢtir 

(Thorson ve Powell, 1984). 

 Ölçeğin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalıĢması Yıldız (2001) tarafından 

yapılmıĢtır. Bireylerin ölüm kaygısını değerlendirmede Türkçede de kullanılabilecek 

geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu tespit edilen Ölüm Kaygısı Ölçeği‟nin 

güvenilirlik katsayıları; yarıya bölme tekniği ile hesaplandığında korelasyon katsayısı 

0.73; Cronbach alpha katsayısı ise 0,84 olarak bulunmuĢtur (Yıldız,2001). Ayrıca test-

tekrar-test güvenilirlik katsayısı bir baĢka çalıĢmada 0.90 olarak tespit edilmiĢtir 

(Karaca,1997). Ölçeğin Türkçe formu üzerinde yapılan faktör analizi, Ġngilizce 

orjinaline benzemekle birlikte bazı farklılıklar da içermektedir. Buna göre Türkçe 

formunda en çok fiziksel ve ruhsal fonksiyonlarını kaybetme, öte dünyayla ilgili 

kaygılar, ölüm süreci- acı ve ızdırap çekme olarak adlandırılan 4 faktör belirlenmiĢtir 

(Yıldız, 2001).   

          Thorson ve Powell Ölüm Kaygısı Ölçeği’nde varyansın %26.3 ünü açıklayan, 

fiziksel ve ruhsal fonksiyonlarını kaybetme kaygısı olarak isimlendiren birinci faktörde 

en yüksek değerlere sahip olan maddeler Ģunlardır: “öldükten sonra bir daha asla 

düĢünememek fikri beni dehĢete düĢürür(3)”, “öldükten sonra iĢlerim üzerinde 

kontrolümü kaybedeceğim düĢüncesinden nefret ederim (6)”, “ölüm sonrası tamamen 

hareketsiz kalmak beni kaygılandırır (7)”, öldükten sonra tamamen aciz durumda 

olacağım fikri beni huzursuz eder (12)”, öldükten sonra asla bir Ģey hissedememek beni 

huzursuz eder (14)”, öldükten sonra dünyalık bir çok Ģeyden mahrum kalacağım 

düĢüncesi beni rahatsız eder (19)” ve “ölümün insanı her Ģeyden ayıracak olması beni 

dehĢete düĢürüyor (22) (Yıldız ve Karaca, 2001).  
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            Varyansın %8.7 „sini açıklayan ikinci faktör, öte dünya ile ilgili kaygılar olarak 

isimlendirilmiĢtir. Bu faktörde en yüksek değerlere, “ölümden sonraki hayat konusu 

beni oldukça kaygılandırıyor (9)”, “ öldükten sonra baĢka bir hayatın olup olmamasıyla 

hiç ilgilenmiyorum (13)”, “ölürken çekilen ızdırap beni kaygılandırıyor (15)”, “öldükten 

sonra yeni bir hayatın olmasını çok istiyorum (16)” ve “öldükten sonra bize ne olacağı 

konusunda çok kaygılanıyorum (20)” maddeleri sahiptir (Yıldız ve Karaca, 2001). 

             Varyansın %7.1‟ini açıklayan 3. faktöre, çürüme bozulma ile ilgili kaygılar adı 

verilmiĢtir. Bu faktörle ilgili en yüksek değerlere sahip maddeler Ģunlardır: 

“gömüldükten sonra cesedime ne olacağı korkusu beni hiç kaygılandırmıyor (4)”, 

“öldüğüm zaman bir tabuta kapatılacak olma düĢüncesi benim için sorun değil (11)”, 

“cesedimin mezarda çürüyeceği düĢüncesi beni dehĢete düĢürür (18)” ve “öldükten 

sonra vücuduma ne olacağı hiç umrumda değil (25)” (Yıldız ve Karaca, 2001). 

                Varyansın %5.6 „sını açıklayan ve ölüm süreci acı-ızdırap çekme ile ilgili 

kaygılar olarak isimlendirilen 4.faktörde yer alan maddeler; “acı çekerek ölmekten 

korkarım (1)”, “ameliyat olacağımı düĢündüğümde çok korkarım (8)”, “ yavaĢ ve uzun 

süren bir ölümden (canımın yavaĢ yavaĢ çıkmasından) hiç korkmuyorum (10)”, ve 

“dünyevi Ģeyleri elde etmek (ve onları kontrol altında tutmak) benim için önemli 

değildir (21)” maddeleridir (Yıldız ve Karaca, 2001). 

             Thorson ve Perkins (1977) tarafından yürütülen bu çalıĢmada yapılan verilerin 

faktör analizinin sonunda, “tecrit olma (tek baĢına kalma) ve hareketsizlik kaygısı”, 

“ızdırap çekme kaygısı”, “ölümün bir son olma kaygısı”, “toprağa gömülme ve çürüme 

kaygısı” olarak 4 temek faktör tespit edilmiĢtir. Thorson ve Powell (1984) tarafından 

yapılan faktör analizinin sonunda ise “ölümle ilgili belirsizlik”, “ızdırap çekme”, “ ölüm 

süreci”, ve “çürüme ve bozulma” ile ilgili kaygılar olmak üzere de 4 alt faktör 

bulunmuĢtur (Yıldız ve Karaca, 2001). 

           

     3.3.4.Çocuklarda Ölüm Hakkında ĠletiĢim Ölçeği 

 Ölüm Hakkında ĠletiĢim Ölçeği ebeveynlerin çocuklarıyla ölüm hakkındaki 

iletiĢim kurma biçimlerini değerlendirmektedir (Matalon, 1988). Bu ölçek çocuk ve 

ölüm üzerine var olan literatürü yoğun bir incelemeye tabi tutuldukdan sonra 

geliĢtirmiĢtir. Teorik olarak Gollman‟ın (1967, 1976, 1990) çocuklarla ölüm hakkında 
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nasıl konuĢmak gerektiğine dair yapmıĢ olduğu kapsamlı çalıĢmalara dayanarak 

geliĢtirmiĢ olmaları nedeniyle, ölçekteki maddelerin görünüm ve kapsam geçerliliğinin 

var olduğu söylenebilir (Gollman, 1967, 1976, 1990; akt. Matalon, 1998). Gollman‟ın 

çalıĢmalarının yanı sıra çocuk ve yas olgusunu araĢtıran psikologların çalıĢmalarından 

esinle düzenlenmiĢtir (Furman, 1974; Klass, Silverman&Nickman, 1996; akt. Matalon, 

1998).  

 Ölçek içinde ki maddeler 8 kiĢiden oluĢan bir ekip tarafından görünüm 

geçerliliği bakımından değerlendirilmiĢtir. Ölçeğe dahil edilen sorular bu ekip 

tarafından anlaĢılır ve konuya uygun bulunan maddelerdir. Bu ölçekteki maddeler 

çalıĢılmakta olan konuya dair var olan kuramsal bilgiye dayanarak rasyonel olarak 

geliĢtirilmiĢtir (Matalon, 1998). 

 Ölçeğin güvenilirliği hesaplanmak üzere 19 ebeveyn ile yapılan pilot çalıĢmada 

Cronbach alpha katsayısı 0.56 olarak bulunmuĢtur. Daha sonra 66 ebeveyn ile yapılan 

çalıĢmada ise Cronbach alpha güvenilirlik katsayısı 0.67 olarak bulunmuĢtur. Toplam 

puanla korelasyonları çok düĢük olan 4 maddenin çıkartılmasıyla birlikte elde edilen 

ikinci Cronbachalpha güvenilirlik katsayısı ise 0.71 olarak tespit edilmiĢtir (Matalon, 

1998). Bu sebepten dolayı madde sayısının 20‟ den 16 düĢürülmesine karar verilmiĢtir. 

Toplam puan analizi düĢük olan ebeveynlerin çocuklarıyla iletiĢimleri arasındaki boyut 

kavramı olumlu ve olumsuz yorumlara yönelik olmaktadır (Matalon, 1998). 

 

 3.4 . Verilerin Değerlendirilmesi 

 AraĢtırmada elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılıp, kayıt altına alınarak 

iĢleme baĢlanılmıĢtır. Bilgisayardaki verilerin kaydının yapılmasında ve 

kullanılmasında Microsoft Office Excel 2007 programından yararlanılmıĢtır. AraĢtırma 

tamamlandıktan sonra SPSS 22.0 for Windows programı üzerinde çalıĢılmıĢ, 

istatistiksel analiz sonuçları bu program aracılığıyla belirlenmiĢtir. Parametrik test 

olarak bağımsız örneklemden yararlanılan t-testi kullanılmıĢtır. Veriler içerisindeki 

değiĢkenler arasındaki iliĢki Pearson ve spearman korelasyon analizi ile hesaplanmıĢ ve 

sonuçlar tablo haline getirilerek yorumlanmıĢtır. 

 



20 
 

 

4. BULGULAR VE SONUÇLAR 

 AraĢtırma ġubat 2014- Haziran 2014 tarihleri arasında Ġstanbul Küçükçekmece‟ 

de bir devlet anaokulunda 66 anne ve çocukları ile yürütülmüĢtür. ÇalıĢmaya katılan 

annelere yazı ile bir bilgilendirme yapılmıĢ daha sonra çalıĢmaya baĢlanmıĢtır. 

ÇalıĢmaya katılan anneler Demografik Bilgi Formunu, Ölüm Kaygısı Ölçeğini, SCL-90-

R ve Ölüm Hakkında İletişim Ölçeğini doldurmuĢtur.  

4.1. Annelerin YaĢı ve Eğitiminin Ölüm Kaygısı ve Ölüm ĠletiĢimi Ġle Olan ĠliĢkisi 

Annelerin eğitim düzeyi, annelerin yaĢı, çocuğun yaĢı, çocuğun cinsiyetinin anneler 

tarafından doldurulan çocukla ölüm iletiĢim formundan elde edilen puan arasındaki 

iliĢkiyi görmek için Spearman Korelasyon analizi uygulanmıĢtır (Tablo 4). Korelasyon 

sonucuna göre değiĢkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmamakla 

birlikte, çocuğun yaĢı ile ölüm iletiĢim puanı arasında negatif yönde, anlamlılığa yakın 

(r=-.21, p=.090) bir iliĢki bulunmuĢtur. Buna göre çocuğun yaĢı küçüldükçe, annelerin 

çocuklarıyla ölüm hakkında konuĢmakta zorlandıkları düĢünülebilir. 

 

Tablo 4. Ölüm iletiĢim puanının, çocuğun yaĢı, çocuğun cinsiyeti, annenin yaĢı ve 

annenin eğitimi ile olan iliĢkisi  

 

 Çocuk YaĢ Çocuk 

Cinsiyet 

Anne YaĢ Anne 

Eğitim 

Ölüm iletiĢim (N=66) -.210* -.073 .059 .123 

*p=.090  

 Annenin eğitiminin ve yaĢının ölüm kaygısı, psikiyatrik belirtilerle olan iliĢkisi 

aĢağıdaki tabloda (Tablo 5) yer almaktadır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda 

annenin yaĢı ve eğitim durumunun, anne tarafından belirtilen ölüm kaygısı arasında 

anlamlı bir iliĢki olmadığı saptanmıĢtır. SCL90-R sonuçlarına göre, annenin yaĢıyla 

öfke-düĢmanlık belirtisi arasında anlamlı negatif iliĢki (r=-.26, p=.038) bulunmuĢ olup, 

annenin yaĢı arttıkça, öfke-düĢmanlık belirtileri azalmaktadır. 
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Tablo 5. Annenin eğitim durumu ve annenin yaĢının Ölüm Kaygısı ve  

Psikiyatrik Semptomlar  (SCL90-R) ile olan iliĢkisi 

 

 

p<.05 

 

 

 

 

 

 

Ölüm Kaygısı Ölçeği (DAS) 

 

Annenin Eğitimi 

(n = 66) 

 

Annenin YaĢı 

(n=66) 

Toplam Ölüm Kaygısı Puanı .08 .11 

Fonksiyon kaybı .07 .18 

Öte dünya .05 .05 

Çürüme bozulma .03 .01 

Ölüm süreci .08 .04 

Somatizasyon -.06 -.16 

OKB .05 -.18 

KiĢiler arası duyarlılık -.00 -.09 

Depresyon .12 -.04 

Anksiyete .03 -.07 

Öfke düĢmanlık -.00 -.26* 

Fobikanksiyete -.00 -.12 

Paranoid düĢünce .09 -.03 

Psikotizm .04 -.10 

Genel Semptom Ortalaması .03 -.14 
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4.2. Annenin Psikiyatrik Belirtilerini Ölüm Kaygısı ve Çocuğuyla Kurduğu Ölüm 

ĠletiĢimine Etkisi  

         Anneler tarafından doldurulan ölüm iletiĢimi Ölçeği puanı ile Ölüm Korkusu 

Ölçeği alt kategorilerinin SCL90-R alt kategorileri ile olan iliĢkisi Tablo 6 da yer 

almaktadır.  

Tablo 6.ĠletiĢim Ölçeği ve Ölüm Korkusu Ölçeğinin SCL90-R ile olan iliĢkisi 

 

 Ölüm 

ĠletiĢim 

Toplam 

Ölüm 

Kaygısı 

Fonksiyon 

Kaybı 

Öteki 

Dünya 

Çürüme 

Bozulma 

Ölüm 

Süreci 

Somatizasyon -.12 .05 .07 .12 -.16 .14 

OKB .09 .20 .20 .32** -.22 .15 

KiĢiler arası 

duyarlılık 

 

.16 

 

.21 

 

.13 

 

.27* 

 

-.12 

 

.24 

Depresyon -.10 .11 .05 .20 -.29* .27* 

Anksiyete -.06 .03 -.02 .17 -.22 .19 

Öfke düĢmanlık -.16 .03 .17 .01 -.20 .01 

Fobikanksiyete .10 .24 .28* .32** -.21 .01 

Paranoid 

düĢünce 

 

-.05 

 

.08 

 

.14 

 

.10 

 

-.13 

 

-.01 

Psikotizm .05 .22 .22 .34** -.21 .11 

Genel Semptom 

Ortalaması 

 

-.02 

 

.15 

 

.12 

 

.24 

 

-.24 

 

.19 

*p<.05, **p<.01 

 Yapılan analiz sonucunda ölüm iletiĢim puanı ve toplam ölüm korkusu puanı 

psikiyatrik belirti listesinde yer alan alt kategoriler arasında anlamlı iliĢki 

gözlenmemiĢtir. Ölüm korkusu ölçeğinin alt kategorilerinden olan fonksiyon kaybı ile 

fobik anksiyete arasında anlamlı (r=.28, p<.05), pozitif yönde iliĢki gözlenmiĢtir. Buna 

göre, fobik anksiyete düzeyi yüksek olan annelerin, ölümden sonra fonksiyon kaybına 

bağlı olarak yaĢayacağı korku düzeyi de anlamlı derecede artmaktadır. 
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 Ölüm korkusu ölçeğinin alt kategorilerinden olan öteki dünya fikri ile obsesif-

kompulsif bozukluk (OKB) arasında anlamlı (r=.32, p<.01), pozitif yönde iliĢki 

gözlenmiĢtir. Buna göre, obsesif-kompulsif bozukluk düzeyi yüksek olan annelerin, 

ölümden sonra öteki dünya düĢüncesine bağlı olarak yaĢayacağı korku düzeyi de 

anlamlı derecede artmaktadır. 

 Ölüm korkusu ölçeğinin alt kategorilerinden olan öteki dünya fikri ile kiĢiler 

arası duyarlılık arasında anlamlı (r=.27, p<.05), pozitif yönde iliĢki gözlenmiĢtir. Buna 

göre, kiĢiler arası duyarlılık düzeyi yüksek olan annelerin, ölümden sonra öteki dünya 

düĢüncesine bağlı olarak yaĢayacağı korku düzeyi de anlamlı derecede artmaktadır. 

 Ölüm korkusu ölçeğinin alt kategorilerinden olan öteki dünya fikri ile fobik 

anksiyete arasında anlamlı (r=.32, p<.05), pozitif yönde iliĢki gözlenmiĢtir. Buna göre, 

fobik anksiyete düzeyi yüksek olan annelerin, ölümden sonra öteki dünya düĢüncesine 

bağlı olarak yaĢayacağı korku düzeyi de anlamlı derecede artmaktadır. 

 Ölüm korkusu ölçeğinin alt kategorilerinden olan öteki dünya fikri ile psikotizm 

arasında anlamlı (r=.34, p<.01), pozitif yönde iliĢki gözlenmiĢtir. Buna göre, psikotizm 

düzeyi yüksek olan annelerin, ölümden sonra öteki dünya düĢüncesine bağlı olarak 

yaĢayacağı korku düzeyi de anlamlı derecede artmaktadır. 

 Ölüm korkusu ölçeğinin alt kategorilerinden olan ölüm sonrası çürüme ve 

bozulma düĢüncesi ile depresyon arasında anlamlı (r=-.29, p<.05), negatif yönde iliĢki 

gözlenmiĢtir. Buna göre, depresyon düzeyi yüksek olan annelerin, ölümden sonra 

çürüme ve bozulma düĢüncesine bağlı olarak yaĢayacağı korku düzeyi de anlamlı 

derecede azalmaktadır. 

 Ölüm korkusu ölçeğinin alt kategorilerinden olan ölüm süreci düĢüncesi ile 

depresyon arasında anlamlı (r=.27, p<.05), pozitif yönde iliĢki gözlenmiĢtir. Buna göre, 

depresyon düzeyi yüksek olan annelerin, ölüm süreci düĢüncesine bağlı olarak 

yaĢayacağı korku düzeyi de anlamlı derecede artmaktadır. 

 Son olarak ölüm iletiĢim ölçeği ile ölüm korkusu ölçeği arasında yapılan pearson 

korelasyon analizine göre yalnızca ölüm iletiĢim puanı ile öte dünya alt kategorisi 

arasında pozitif yönde anlamlı iliĢki (r=.28, p<.05)gözlenmiĢtir. Buna göre annelerin 

ölümden sonra bulunacakları öteki dünya ile ilgili korkuları arttığı oranda çocuklarıyla 

ölüm hakkında konuĢmaktan kaçınmaktadırlar. 
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4.3. Annenin Çocuğuyla Kurduğu ĠletiĢime Çocuğun Cinsiyetinin Etkisi 

 Bağımsız gruplar arası olarak yapılan t-testi sonucuna göre annelerin çocukları 

ile ölüm hakkında konuĢmaları, çocuklarıyla sağladığı ölümle ilgili iletiĢim Ģekli 

çocuğun cinsiyetine göre farklılık göstermemektedir (t=.57, p=.57). 

Tablo 7. Çocuğun cinsiyetinin annelerin çocuklarıyla ölümü konuĢmalarında 

ortalamalar arası farklılıklar 

 

Çocuğun Cinsiyeti 

 

Ölüm 

Hakkında 

KonuĢmak 

Kız 

(n=35) 

X    (SD) 

Erkek 

(n=31) 

X     (SD) 

t değeri p 

değeri 

47.51  (7.97) 46.22   (10.01) .58 .56 
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5. TARTIġMA 

 AraĢtırma da annelerin çocuklarıyla ölüm hakkındaki iletiĢimlerinin temeli 

incelenmiĢtir. Annelerin ölüm hakkındaki düĢüncelerinin çocuklarıyla olan ölüm temalı 

iletiĢimleri ve davranıĢları üzerinde olan etkileri gözlemlenmiĢ, kendi ölüm algıları ile 

ölüm hakkında ki iletiĢim kurma becerilerini olumsuz etkileyip etkilemediği ele 

alınmıĢtır. 

  ÇalıĢma ebeveynin kendi yaĢadığı ölüm algısı ve kaygısıyla çocuğunun yaĢadığı 

ölüm algısı ve kaygısının iletiĢimlerimde ne gibi bir etkileĢime sahip olduğunu 

belirlemektedir. 

 Peterson ve Hawley‟in, ebeveynlik tutumları ve sosyal baskılayıcılar arası 

iliĢkileri inceledikleri çalıĢmada annelerin her ebeveynlik tutum değeri için erkeklerden 

daha yüksek skorlar aldığı bulunmuĢtur (Peterson ve Hawley,1998:221–227). Annelerin 

babalara göre daha koruyucu, daha katı/sert disiplinli ve daha demokratik olduğu 

söylenebilir. Annelerin çocuklarıyla daha fazla birlikte olmalarıyla çocuklarına karĢı 

daha koruyucu ve demokratik davranmaları ve bu yakınlıktan kaynaklanan çocuklardaki 

istenmeyen davranıĢlar karĢısında ise daha katı/sert tutumlu oldukları düĢünülmektedir 

(Özyürek ve ġahin, 2015). Scheffe Testi sonucuna göre; üniversite mezunu annelerin 

demokratik/eĢitlik tutumları ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki annelerden daha 

yüksek, üniversite mezunu anne ve babaların aĢırı koruyuculuk ve sert/katı disiplin 

tutumları daha düĢüktür. Bu durum, öğrenim düzeyi yükseldikçe anne-babaların 

çocuklarına karĢı demokratik tutumlarının arttığını, aĢırı koruyuculuk ve sert/katı 

disiplin tutumlarının azaldığını göstermektedir. (Ata,1987; Mızrakçı,1994; Arı 

v.d.,1995; Özcan,1996; Er Gazeloğlu, 2000; ġendoğdu,2000). Yapılan çalıĢmanın 

istatistiksel sonucunda annenin yaĢı arttıkça, öfke-düĢmanlık belirtileri azalmakta 

olduğu gözlemlenmiĢtir.  

            ÇalıĢma da istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte, anlamlılığa yakın 

düzeyde elde edilen sonuca göre, çocuğun yaĢı küçüldükçe, annelerin çocuklarıyla ölüm 

hakkında konuĢmakta zorlandıkları görülmüĢtür.       

             Annelerdeki olumsuz davranıĢ örüntülerinin çocukta var olan yıkıcı, zedeleyici 

ve katlanması güç davranıĢ örüntülerine bağlı olarak geliĢtiğini söyleyebiliriz ( Barkley, 

1998). Sayınalp AlataĢ (1993) çalıĢmasında, annelerde depresyon semptomlarının 
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yüksek oranlarda gözlendiğini belirtmiĢtir. Smith ve arkadaĢları (1993), annelerin 

davranıĢları ile depresyon semptomları arasındaki iliĢkiyi ölçmek amacıyla yaptıkları 

çalıĢmanın sonucunda annelerin semptomlarının büyük bir kısmının depresyonla iliĢkili 

olduğu sonucuna varmıĢlardır. Toros (2002), Akçakın ve Erden (2001), Fırat (2000) ile 

Herken ve arkadaĢları (2000)‟nın çalıĢmalarında da annelerin depresyon puanlarının 

yüksek olduğu belirtilmektedir. Aile düzenindeki değiĢiklikler, sosyal çevre ve 

aktivitelerin kısıtlılığı, yaĢanan yoğun stres ve hayal kırıklığı, geleceğe yönelik umut 

kaybı, suçluluk, piĢmanlık gibi rahatsız edici duyguların yoğun olarak yaĢanmasının 

depresyon semptomlarının görülme oranını arttırdığı düĢünülmektedir.  

 

 5.1. Annenin yaĢı ve eğitim düzeyinin ölüm kaygısı ve çocuğuyla kurduğu 

ölüm iletiĢimine olan iliĢkisi 

 

 Ebeveynlerin ölüm kaygısı ve yaĢları arasında negatif yönde bir iliĢki tespit 

edilmiĢtir. Yani ilerleyen yaĢ ile birlikte ölüm kaygısının azaldığı ifade edilebilir. 

YetiĢkinlerde ölüm kaygısının yaĢla birlikte daha olgunlukla ve metanetle 

karĢılandığına dair iddiaları desteklemektedir (Thorson ve Powell, 1988). Eğitim düzeyi 

artmasıyla birlikte bireylerin kaygılarını kontrol etme veya olumsuz duygularıyla baĢ 

etme becerilerinin artmasıyla açıklanabilir. Bu yetiĢkinlerde ölüm kaygısını araĢtıran 

çalıĢmalarda elde edilen eğitim düzeyi arttıkça ölüm kaygısının azaldığı yönündeki 

bulguyla kısmen uyum içindedir (Thorson ve Powell, 1984). YaĢla birlikte ölüm 

korkusunun düzeyi arttıkça yaĢamdan zevk alma düzeyi de azalır. Bu açıdan yaĢ ile 

ölüm korkusu arasında bir korelasyondan söz edilebilir (Koç, 2002: 10). 

 

 Öğrenim düzeyi arttıkça anne-baba tutumlarının olumlu yönde değiĢikliğe 

uğradığı ve geleneksel tutumlardan daha az etkilendikleri düĢünülmektedir. Ayrıca, 

öğrenim düzeyi yüksek ebeveynlerin çocukları için daha iyi olacak durumları tespit 

etme ve uygulamada daha istekli oldukları, yeni fikir ve uygulamaları kolay kabul 

ettikleri düĢünülmektedir ( Özyürek ve ġahin, 2005).  AraĢtırma kapsamında annelerin 

ölüm hakkındaki iletiĢimi ele alınmıĢ, annenin yaĢı ve eğitim durumunun, anne 

tarafından belirtilen ölüm kaygısı arasında anlamlı bir iliĢki olmadığı saptanmıĢtır.  

 

 Annelerin yaĢı arttıkça çocuklarıyla ölüm hakkında daha sağlıklı bir iletiĢim 

kurdukları gözlenmektedir. YetiĢkinlerde ölüm kaygısının yaĢla birlikte azaldığı dikkate 
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alınırsa, annelerin ölüm hakkında çocuklarıyla kurdukları iletiĢimin yaĢla birlikte daha 

yetkinleĢmesi oldukça anlamlıdır. Çocuğuyla ölüm hakkındaki iletiĢimi daha açık ve 

duyarlı olan annelerin çocukları daha geliĢmiĢ bir ölüm kavrayıĢına sahip olmaktadır ( 

Koytak, 2008).  

           AraĢtırmada çocuğun yaĢı ile annenin ölüm iletiĢim puanı arasında negatif 

yönde, anlamlılığa yakın  bir iliĢki bulunmuĢtur. Buna göre çocuğun yaĢı küçüldükçe, 

annelerin çocuklarıyla ölüm hakkında konuĢmakta zorlandıkları düĢünülebilir. 

              Farklı bir çalıĢmada ise annelerin ölüm hakkındaki iletiĢimsel becerilerini 

çocukların ölüm anlayıĢı üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı tespit edilmiĢtir (Hunter 

ve Smith, 2008). Tahmin edilenin aksine Hunter ve Smith‟in böyle bir sonuca ulaĢıyor 

olmaları örneklem gruplarının 37 kiĢiden oluĢuyor olması ve annelerin ölüm iletiĢimi 

becerilerinin farklı bir ölçekle tespit etmelerinden kaynaklandığı Ģeklinde 

yorumlanmıĢtır (2008). 

 

 5.2. Annenin psikiyatrik belirtilerinin ve yaĢadığı ölüm kaygısının  

çocuğuyla kurduğu ölüm iletiĢimiyle olan iliĢkisi 

 

               KiĢiler arası duyarlılık düzeyi yüksek olan annelerin, ölümden sonra öteki 

dünya düĢüncesine bağlı olarak yaĢayacağı korku düzeyi de anlamlı derecede arttığı ve 

fobik anksiyete düzeyi yüksek olan annelerin, ölümden sonra öteki dünya düĢüncesine 

bağlı olarak yaĢayacağı korku düzeyi de anlamlı olarak iliĢkili bulunmuĢtur. Ayrıca 

annelerin ölümden sonra bulunacakları öteki dünya ile ilgili korkuları arttığı oranda 

çocuklarıyla ölüm hakkında konuĢmaktan kaçınmaktadırlar. Bu durumda ölüm 

korkusunun yetiĢkinlerin çocuklarıyla ölüm hakkında konuĢmayı engellediği ve 

aksattığına dair yapılan çalıĢmalarla örtüĢmektedir (Yalom,1999). Annelerde ki obsesif-

kompulsif bozukluk düzeyi yüksek olanlarda, ölümden sonra öteki dünya düĢüncesine 

bağlı olarak yaĢayacağı korku düzeyi de anlamlı derecede arttığı gözlemlenmiĢtir. 

               Psikolojik sorunlara sahip bireylerde umutsuzluk, depresyon ve kaygı 

puanlarının anlamlı bir Ģekilde yükseldiği incelenmiĢtir (Haran ve Aydın 1995; 

Karadağ, 2009; ġahin ve diğ. 2009; ġenol-Durak, Durak ve Gençöz, 2006).  Depresyon 

düzeyi yüksek olan annelerin, ölümden sonra çürüme ve bozulmaya karĢı duydukları 
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kaygı düzeyi azalmaktadır. Ölüm süreci ve depresyon düzeyi arasında pozitif bir iliĢki 

vardır. Depresyon düzeyi arttıkça ölüm sürecinden duyduğu kaygı da artmaktadır. 

Umutsuzluk, kiĢinin kendisi, geleceği ve kendi dünyasına iliĢkin olumsuz algılamaları 

kapsarken (Çuhadaroğlu, 1993), ölüm kaygısı, kiĢinin kendi ölümüyle ve hayatını tehdit 

etme olasılığı olan fakat henüz karĢı karĢıya olmadığı durumlarla (ölümcül hastalık, 

trafik kazası, terör, savaĢ gibi) iliĢkili kaygıları göstermektedir (Templer, 1970). 

             Ruh sağlığını tehdit eden baĢta depresyon ve kaygının umutsuzlukla pozitif 

yönde korelasyona sahip olduğunu, çok farklı popülasyonlar üzerinde yürütülen 

deneysel araĢtırmalar desteklemiĢ ve gözlemlenmiĢtir (Holat ve diğ., 1994; Marai, 2004; 

Seber ve diğ., 1993; Tümkaya, Aybek ve Çelik, 2007). Umutsuzluk ile ölüme iliĢkin 

depresyon ve ölüm kaygısı iliĢkisinin incelenme konusunda literatürdeki var olan 

boĢluktan dolayı, ölüme iliĢkin depresyon, ölüm kaygısı, depresyon ve kaygının 

birbirleriyle olan pozitif korelasyonlarının saptanmıĢ olmasından (Hintze ve diğ., 1993; 

Templer ve diğ., 1990; Yaparel ve Yıldız, 1998) hareketle, dolaylı da olsa umutsuzlukla 

iliĢki kurma ve karĢılaĢtırma olanağı vardır. Bununla beraber, umutsuzluk ile ölüme 

iliĢkin depresyon ve ölüm kaygısı arasında pozitif korelasyonların saptanmıĢ olması 

tutarlı bir sonuç olduğu anlamına gelmektedir.  

 

 Ölüme iliĢkin depresyon ise, Kübler-Ross„un (1977: 86) ifadesiyle, ölümcül 

hastalarda olduğu gibi, yaklaĢan kayıpları düĢünmekle ortaya çıkmakta ve karamsarlık, 

üzüntü, keder, piĢmanlık gibi depresif ruh halinin göstergeleri üzerinde durmaktadır. Bu 

çalıĢmada da  depresyon düzeyi yüksek olan annelerin, ölüm süreci düĢüncesine bağlı 

olarak yaĢayacağı korku düzeyinin de anlamlı Ģekilde arttığını gözlemleyebiliyoruz. 

 

 5.3. Çocuğun yaĢı ve cinsiyetinin annenin çocuğu ile kurduğu ölüm 

iletiĢimine olan etkisi 

               Çocuklar yaĢ ve zeka geliĢimiyle birlikte ne kadar çok ölüm olayıyla ilgili 

tecrübeleri olursa, o kadar çok ölüm hakkında doğru ve yeterli bilgiye sahip 

olabilmektedirler. Bu alandaki literatüre dayalı incelemelerin sonucu Ģudur ki, 

çocukların ölüm anlayıĢları aĢamalı olarak geliĢir ve bu noktada en önemli faktör yaĢ ve 

tecrübedir (Mishara, 1997). Annelerin çocuklarını bilgilendirmesi ve ölüm hakkında 
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yeterli bilgiyi sağlayabilmesi açısından çocuğun yaĢ geliĢimi yok sayılamaz bir 

durumdur. Ölüm kavramının, bir yakını kaybetme olgusunun 3 yaĢındaki ve 5 yaĢındaki 

çocuk tarafından farklı bilgilendirilme yapılabildiği görülmüĢtür. Yapılan araĢtırma 

sırasında çocuğun yaĢı ile annenin ölüm hakkında çocuğu ile kurduğu iletiĢim arasında 

anlamlılığa yakın bir iliĢki olduğu bulunmuĢtur. Buna göre çocuğun yaĢı arttıkça anne 

çocuğu ile ölüm hakkında daha rahat konuĢabildiği düĢünülmektedir. 

         Grollman‟ın (1990)  ölüm hakkında sağlıklı ve yerinde bilgilendirmenin esaslarına 

iliĢkin verdiği önerileri takip eden ebeveynler; yani geliĢmekte olan çocuklarıyla ölüm 

kavramı arasında kendilerini uzlaĢtırıcı bir aracı olarak kullanan ebeveynler (Savell ve 

ark., 1986), çocuklarında ölüm kavramının geliĢmesi üzerinde anlamlı bir etkiye 

sahiptirler. Bu bulgu, çocuklara ölüm hakkında anlatılanların onların ölüm kavrayıĢı 

üzerinde çok önemli bir etkisi olduğunu vurgulayan çalıĢmalarla da uyum içindedir 

(Speece & Brent, 1984). Söz konusu bulgu, çocukların ölüm anlayıĢlarının 

biçimlenmesinde deneyimsel ve çevresel etkenlerin önemine değinen çalıĢmaların 

bulgularını da destekler niteliktedir (Prichard & Epting, 1992; Yalom, 1999). 

YeiĢkinlerin çocuklarla ölüm hakkında konuĢmalarını engelleyip aksattığına dair iddiayı 

daha baskın hale getirtmektedir (Becker, 1973; Feifel, 1990; Kübler-Ross, 1983).  

 

 Ebeveynin ölüm kaygısı ile ebeveynin ölüm hakkındaki iletiĢim becerisi 

arasında tespit edilen iliĢki; özellikle batı toplumunda ölümlülükle yüzleĢme ve baĢ 

etme sürecinde yaĢanan güçlüğün, yetiĢkinlerin çocuklarla bu konu hakkında 

iletiĢimlerini olumsuz yönde etkilediğine dair iddiayı güçlendirmektedir (Becker, 1973; 

Feifel, 1990; Kübler-Ross, 1983). Bu sonuç aynı zamanda, ölüm korkusunun, 

yetiĢkinlerin çocuklarla ölüm hakkında konuĢmalarını engellediği ve aksattığına dair 

varoluĢcu yaklaĢımın iddiası ile de uyum içindedir (Yalom, 1999). 

 

5.4. AraĢtırmanın sınırlılıkları ve öneriler 

 AraĢtırma sırasında verilerden çıkan bulguları değerlendirirken çalıĢmanın 

sadece gönüllü katılımcılar yardımıyla yapıldığı dikkate alınmalıdır. Ölüm hakkında ki 

bir çalıĢmaya katılan annelerin daha az kaygılı olduğu ve rahat olduğu gözlemlenmiĢ ve 

bu durumun ölçeklere yansıtıldığı düĢünülmüĢtür. AraĢtırma gönüllü olmayan 

annelerden yapılmadığı için sadece gönüllü olan anneler baz alındığından dolayı, 

araĢtırma tüm annelerin genellenebilirliğini onaylamamaktadır. Asıl gönüllü olmayan 
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kesimin neden gönüllü olmak istemediği ve bu çalıĢma yapılırken, aslında ölüm 

hakkında konuĢmak istemeyen ve çocuğuna da aynı Ģekilde açıklamalarda bulunmayan 

anneleri ele almak sonuçların daha farklı çıkmasına neden olabilecektir. Ölümden 

korkan, kaygı duyan kesimin neden ölçekleri cevaplamaya yanaĢmadıklarına ve 

uygulamaya katılmadıkları incelenemediği için çalıĢmayı sınırlamaktadır. Ölümün 

toplumsal ve bireysel olarak kabul edilmemiĢ olması her ailede farklı etkilere yol 

açmasına aileden aileye değiĢime uğratmasına sebep olmaktadır. 

            ÇalıĢmaya katılmayı kabul eden annelerin sınırlılığı sebebiyle çocukların yaĢlara 

göre dağılımı göz önüne alındığında sayılarının az ve eĢit miktarda dağılmamıĢ olması 

da sonuçların çocukların yaĢ dağılımına göre genellenebilir olmasını engellemektedir. 

Buna göre, araĢtırma örnekleminin daha geniĢ olması elde edilen bulguların daha zengin 

olmasına olanak sağlayabilirdi. BaĢlangıçta 200 ebeveyne gönderilen anket formlarının 

yalnızca 66 ebeveyn tarafından doldurulması, örneklem sayısının düĢük olmasına sebep 

olmuĢtur. 

           Türk toplumunun Ġslam dinine göre ölüm ile inanç arasındaki iliĢkisi çalıĢma 

süresince sorgulanmamıĢ, böylece insanların ölüm korkusunun asıl sebebi olarak bir 

yaratıcıdan korkmak mı yoksa ölümden sonraki yaĢama inanmakla mı (ahiret inancı) 

alakalı bir süreçten geçtikleri araĢtırmaya eklenmemiĢtir. Bu bağlamda çalıĢmaya 

katılan kiĢilerin dini inançları ile ilgili bilgilerin eksik olması ve dini inançları açısından 

ölüme bakıĢ açılarının ele alınmaması araĢtırmanın en önemli sınırlılığından biridir. 

           AraĢtırma sırasında değerlendirmeye babalarında katılmaması bir diğer 

sınırlılıktır. Çünkü bir çocuk aile ortamında yetiĢirken hem annenin hem de babanın 

düĢüncelerinden faydalanmakta ve buna göre yetiĢmektedir. Oysa bu çalıĢmada 

babalarla ilgili olarak elde edilen bilgi babanın yaĢı ve eğitimi ile sınırlı kalmıĢtır. 

          GeniĢ, kapsamlı, derinlemesine yapılan bir çalıĢma ile Türk toplumu 

standartlarına uygun ölçeklerin uygulanması, dini, sosyo-ekonomik, kültürel etkenlerin 

göz önünde bulundurulması elde edilen sonuçların daha genellenebilir olmasına olanak 

sağlayacaktır. 
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Sayın Gönüllü, 

               Bu araĢtırmada Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji 

Bölümü‟nde sürdürülmekte olan “Annelerdeki ölüm kaygısının çocukları ile kurdukları 

ölüm iletiĢimine etkisinin araĢtırılması” incelenmiĢtir. Annelerin ölümü kavrama ve 

anlama düzeyine iliĢkin duygu ve düĢüncelerinin açıklanmasına ve yaĢamın bir parçası 

olan ölüm algısını nasıl yansıttıklarına ve kendi çocuklarının üzerine olan etkilerine 

değinilmesi düĢünülmektedir. 

                AraĢtırma sırasında yapılacak olan ölçekler annelerin duygu ve düĢüncelerinin 

anlamı araĢtırılmaktadır. Dilediğiniz takdirde değerlendirmenin sonucu hakkında bilgi 

edinebilirsiniz. 

                  AraĢtırmaya katılmak gönüllü olup, katılıp katılmama annelerin isteklerine 

bağlı olarak belirlenmiĢtir. AraĢtırmaya katılmayı onaylıyorsanız aĢağıdaki metni 

okuyup, imzalayınız. 

 

 

GÖNÜLLÜ ONAY FORMU 

        Yukarıdaki araĢtırmadan önce gönüllü annelere verilmesi gereken yazıyı okudum. 

Bu koĢulda annesi olduğum……………………………….ile birlikte katılmayı kabul 

ediyorum. 

 

 

Katılımcı Anne Adı-Soyadı  Ġmza 
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EK 2.KĠġĠSEL BĠLGĠ FORMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇOCUĞUN ADI-SOYADI: 

 

CĠNSĠYETĠ: ( ) KIZ   ( )ERKEK 

 

DOĞUM TARĠHĠ: 

 

ANNENĠN ADI: 

 

ANNENĠN YAġI: 

 

ANNENĠN EĞĠTĠM DÜZEYĠ: 

 

BABANIN ADI: 

 

BABANIN YAġI: 

 

BABANIN EĞĠTĠM DÜZEYĠ: 

 

 

 

 

ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ: 

 

ev telefonu: 

 

cep telefonu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

EK 3. BELĠRTĠ TARAMA ÖLÇEĞĠ (SCL-90-R) 
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SCL-90 R 
AĢağıda, insanların bazen yaĢadıkları belirtilerin ve yakınmaların bir listesi verilmiĢtir. 

Listedeki her maddeyi lütfen dikkatle okuyun. Daha sonra o belirtinin SiZDE BUGÜN 

DAHĠL, SON ON BEġ GÜN ĠÇĠNDE NE KADAR VAR OLDUDUĞUNU yandaki 

bölmede uygun olan yerde iĢaretleyin. Her belirti için sadece bir yeri iĢaretlemeye ve hiç bir 

maddeyi atlamamaya özen gösterin. 
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EK 4. ÖLÜM KAYGISI ÖLÇEĞĠ 
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EK 5. ÖLÜM HAKKINDA ĠLETĠġĠM ÖLÇEĞĠ 
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KĠġĠSEL BĠLGĠLER 
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