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ÖZET 

Taka, F. (2010). HemĢirelerde Ölüm Kaygısının Belirlenmesi. Ġstanbul Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri HemĢireliği AD, Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul. 

Bu araĢtırma, hemĢirelerde ölüm kaygısı ve bunları etkileyen faktörleri belirlemek 

amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel olarak gerçekleĢtirilmiĢtir.  

AraĢtırmanın evrenini Ġstanbul Ġli Avrupa Yakasında bulunan 200 ve üzeri yatak 

kapasitesine sahip Ġl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kamu hastanelerinde, yataklı hasta 

ünitelerinde çalıĢan hemĢireler (N=3612); örneklemi ise bu evrenden olasılıksız 

örneklem yöntemi kullanılarak seçilen 251 hemĢire oluĢturdu. Dağılan 500 adet anket 

formundan %75.8 geri dönüĢ oranı ile 379 kiĢi araĢtırmaya dahil edildi. 

AraĢtırmanın verileri, katılımcıların demografik, bireysel ve mesleki özelliklerini içeren 

29 soruluk anket formu ve Thorson-Powell Ölüm Kaygısı Ölçeği ile toplandı. 

Ġstatistiksel analizler, NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007&PASS 2008 

Statistical Software (Utah, USA) programı ile bilgisayar ortamında gerçekleĢtirildi; 

frekans, yüzde hesaplamaları, medyan, standart sapma gibi metotların yanı sıra, 

Oneway Anova, Student t, Ki kare, Post Hoc Tukey HSD, korelasyon test yöntemleri 

kullanıldı.  

AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin yaĢ ortalaması 31,39±6,88 olup (18-61); %84,7‟si 

(n=321) kadın, %15,3‟ü (n=58) erkektir. HemĢirelerin Thorson-Powell ölüm kaygısı 

ölçeği toplam puanları 47,99±16,14 (hafif düzeyde kaygı) olup  karĢılaĢılan ölüm 

olgusu sayısı ile hemĢirelerin ölüm kaygısı arasında anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır 

(F:1,90; p> 0.05).  Mesleği Ģu anda sevme durumları ve  çalıĢılan ünitede karĢılaĢılan 

ölümlerden etkilenme düzeyi ile hemĢirelerin Thorson-Powell ölüm kaygısı ölçeği 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (t:2,93, p<0.05; F:9,82;  

p<0,01). Yine acil servislerde çalıĢan hemĢirelerin Thorson-Powell ölüm kaygısı puanı 

ile diğer ünitelerde çalıĢan hemĢirelerin ölüm kaygısı puanı arasında anlamlı bir fark 

bulundu (F:2,74; p<0,05).  

Anahtar kelimeler: ölüm, ölüm kaygısı, hemĢire, psikiyatri hemĢireliği  



 

ABSTRACT 

Taka, F. (2010). Determination of death anxiety in nurses, Istanbul University,  Health 

Sciences Institute, Psychiatric Nursing, Master Thesis, Istanbul.     

This study aim to determine of death anxiety in nurses and the factors affecting them as 

a descriptive and cross-sectional was conducted. The universe of research is nurses are 

working in the inpatient units in public hospitals has a capacity of 200 beds and above 

due to Provincial Health Directorate at the European side of Istanbul (N=3612). The 

study population consisted of 251 nurses working in these hospitals. Distrubuted 500 

questionnaires return  rate of %75.8 and 379 persons were included in the study. 

The data of the study met with a questionnaire containing 30 questions which 

participant‟s demographic, personal and professional characteristics and Thorson-

Powell Death Anxiety Scale. Statistical analysis was performed with NCSS (Number 

Cruncher Statistical System) 2007 & PASS 2008 Statistical Software (Utah, USA) at 

the computer environment, frequency, percentage calculations, the median, standard 

deviation, such methods as well, Oneway ANOVA, Student t, Chi square, post hoc 

Turkey HSD, correlation tests were used. 

The average age of nurses in the study were 31,39±6,88 (18-61), and 84,7 %  were 

female and 15.3 % (n=58) were male. Thorson-Powell death anxiety scores of  nurses 

were 47,99±16,14 (mild anxiety)  and a significant relationship was not found among 

the number of  death cases  and death anxiety of nurses (F:1,90;  p>0,05). 

There was a significant differences among the Thorson-Powell death anxiety scores of 

nurses with the love of profession and  the level of affected encountered mortality at the 

unit of work ( t:2,93, p<0.05; F: 9.82, p < 0.001). Also, there was a significant 

differences among the Thorson-Powell death anxiety score of nurses working in the 

emergency room with  nurses working with chronic patients (F:2,74, p <0.05).   

 

 

      

Key words: death, death anxiety, nurse, psychiatric nursing,  

 

 

 



 

1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Ġnsanların baĢına gelen en belirleyici, en nihai, en eĢitlikçi ve en kaçınılmaz gerçek; 

tüm insanların kesin ve tek ortak noktası; tarih boyunca insanoğlunun kabullenmekte ve 

baĢ edebilmekte zorlandığı kimi zaman baĢaramadığı; en çok korktuğu, çoğunlukla 

düĢünmek, konuĢmak, yakın olmak dahi istemediği yegâne olgu ölümdür (Badur 2004). 

Ölüm konusunda tek ve belirli bir görüĢle karĢılaĢılmamıĢ, insanlık tarihi boyunca, 

insan düĢüncesinin geliĢimine uygun olarak bu konu çeĢitli görünümler almıĢtır. Bilim 

adamları ve bazı filozoflar ölümü „yok olma‟ olarak nitelendirirken, kimi filozoflar da 

ölümün „biçim değiĢtirme‟ olduğuna inanmıĢlardır (Koç ve Sağlam 2008). Oysa ölüm, 

hayatın evrensel bir görünümüdür. Mantık, ölüm gerçeğinden kaçınılamayacağını 

söylemesine karĢı, genelde hiç kimse, kendisi için ölümün kaçılmaz olduğunu bilmek 

istemez ve bunu kolayca benimseyemez. Biz ölümün, felaketle sonuçlanan bir olay, bir 

dönüm noktası veya ürkütücü, kaçınılan garip bir olay gibi tasarımlarını yaparız (Tatar 

1988). 

Ölüm, insanın bizzat kendi deneyim alanı dıĢında gerçekleĢen bir olaydır. Bu 

yüzden insanlar, çevrelerindeki diğer insanların ölümleriyle ilgili olarak yaĢadıkları 

deneyimlerden yola çıkarak, ölüme iliĢkin tutumlar geliĢtirmektedirler. Bu bağlamda ölüm, 

sadece biyolojik değil aynı zamanda sosyal bir olgudur. Meslek, cinsiyet, eğitim, yaĢam 

deneyimleri, inançlar gibi etkenler kiĢilerin ölümü algılayıĢını, ölümü ve hayatı 

anlamlandırmasını, ölümle ilgili tutum ve davranıĢlarını, ölüm kaygısı derecesini farklı 

etkileyebilmektedir (Field ve Firth-Cozens 1991). 

Tarihsel süreç içinde her kültürde ölüme iliĢkin tutumlar ve ritüeller farklı iken, 

günümüzde kentli insanın ölüme iliĢkin eski deneyimleri, değiĢen sosyal koĢullarla birlikte 

giderek kaybolmuĢtur (Ġllich 2004). 

Günümüz modern yaĢam sürecinde birey ölümü, yadsıyarak mücadele edilmesi 

gereken bir hastalık ya da aĢılması gereken bir engel olarak algılamaktadır. Böylece 

modern insan, yaĢamın her alanından uzaklaĢtırmak istediği ölüm olgusunu hastanelere 

hapsetmek istemekte, bu da ölümün tüm duygusal yükünü sağlık personelinin üzerine 

yıkmaktadır. Oysa tüm insanlar gibi sağlık çalıĢanları da ölümle yüzleĢmekten kaçınmakta 

ve ölüm karĢısında kaygı duyabilmektedirler. Öte yandan sağlık çalıĢanları, çalıĢma 
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koĢulları nedeniyle sık sık ölüm olgusu ile karĢılaĢmakta ve ölümcül hastaya yaĢam sonu 

bakım vermek durumunda kalmaktadırlar (Karan 2006). 

Teknolojinin hızlı geliĢimi tanı ve tedavi tekniklerindeki ilerlemelerle, günümüzde 

pek çok ölümcül hastalık artık tedavi edilmektedir. Teknolojik geliĢmeler yaĢam süresini 

uzatıp, ölümle ve ölümcül hastalıklarla karĢılaĢma oranını artırırken, diğer taraftan ölümü 

kiĢisel, spiritüel bir olay olmaktan çıkarıp tıbbi bir durum haline getirmiĢtir (Wass 2004). 

Böyle bakıldığında ölüm, tıbbi baĢarısızlık olarak yorumlanmakta ve sağlık personeli 

bakım verdiği hastanın ölümü karĢısında suçluluk hissedebilmektedir. 

Hekimler ve hemĢireler bu noktada çok özel bir grup oluĢturmaktadırlar. Hem kendi 

varoluĢlarıyla (insan, birey yönü) hem de baĢkalarının varoluĢ kaygılarıyla, ağrılı 

zamanlarıyla karĢı karĢıya kalmakta, sorumluluk almaktadırlar (Field ve Firth-Cozens 

1991). 

  Bireyi biyo-psiko-sosyal alanda bir bütün olarak ele alan ve insan sağlığını doğumdan 

ölüme kadar korumayı hedefleyen,  sağlığın sürekliliğini temel alarak hizmet veren, kendi 

baĢına bağımsız bir sağlık disiplini olan HemĢirelik, sağlık ekibinin vazgeçilmez bir 

parçasıdır (Velioğlu 1999). 

HemĢireler, bireyin doğumundan ölümüne kadar iyilik haline katkıda bulunmak 

amacıyla hareket etmek, aynı zamanda ölümü bekleyen hastaya bakmak ve çalıĢtıkları 

ünitede beklenmedik hastalarının ölümleriyle karĢılaĢmak durumundadırlar (Birol 2003).  

Ölümü yaklaĢan bireylere bakım vermek hemĢireler için çoğu zaman duygusal olarak acı 

veren, üzüntülü ve bazen tehdit edici bir durumdur. HemĢireler de hastanın kendisi ve 

ailesi gibi bu durum karĢısında korku, kaygı, inkar, öfke, suçluluk ve içe kapanma 

yaĢayabilirler. Tüm bu duyguların yanı sıra hemĢire için, bakım verdiği hastanın ölümü 

baĢarısızlık ve çaresizlik duygularını da harekete geçirir. Bu durumda hemĢire bir taraftan 

kayba verilen tepkileri yaĢarken diğer taraftan baĢarısızlık düĢüncesiyle suçlanır ya da 

kendini suçlu hisseder. Dolayısıyla ölümcül hastayla iç içe olan hemĢirenin yaĢadığı 

olumsuz duygular hemĢirenin psikolojik olarak yıpratmaktadır (Ġnci 2008).  

Terminal dönemdeki hastayla çalıĢan hemĢireler, ölüm olgusunu bu kadar yakından 

yaĢarken aynı zamanda hem kendi ölüm gerçeği ile yüzleĢmekte hem de ölümcül hastaya 

ve ailesine yardım etmek ve bakım vermek durumunda kalmaktadırlar. Aynı anda 

yaĢanan bu iki durum, hemĢireyi duygusal olarak zorlamakta, kaygı duymasına neden 
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olmakta ve bununla baĢ etmek için farklı baĢa çıkma mekanizmaları (inkar, bastırma, 

yansıtma vb) kullanmasına neden olmaktadır (Bahar 2007). 

HemĢirelerin ölüme karĢı yüksek kaygı duymaları ya da bunu inkar etmeleri ölümü 

yaklaĢan hasta ve ailesine verilen bakımı olumsuz etkilemekte, sadece hastanın fiziksel 

bakımına odaklanmalarına, psikososyal ve maneviyat ile ilgili gereksinimlerini göz ardı 

etmelerine neden olmaktadır (Byock ve Miles 2003).  

Literatürde ölüm kaygısı üzerine araĢtırmaların ağırlıklı olarak Avrupa Ülkelerinde 

yapılmıĢ olduğu görülmektedir. Arap ve Uzakdoğu Ülkerinde ise ölüm psikolojisi üzerine 

yapılan araĢtırmalar 2000 yılından sonra artmaya baĢlamıĢtır (Ertufan 2008). 

HemĢirelerin ölüm kaygıları üzerine ise literatürde az sayıda araĢtırma bulunmaktadır. 

Mevcut araĢtırmaların bazısı doğrudan hemĢirelerin ölüm kaygısının düzeyini etkileyen 

değiĢkenleri anlamaya yönelik olmayıp, genellikle ölümü anlamlandırma ve ölüm olayı 

karĢısındaki anksiyetelerinin derecesini ölçmek amacıyla yapılmıĢ çalıĢmalardır. 

Sharma, Monsen ve Gary (1997), hemĢirelik bölümündeki öğrencilerin diğer 

bölümlerde okuyan öğrencilere göre, ölümden ve ölümden sonra bedenlerinin zarar 

görmesinden daha az korktuklarını bildirmiĢlerdir (Sharma ve diğ.1997).  

Kurz ve Hayes (2006), hemĢirelere uyguladıkları planlı bir eğitim programı 

sonucunda, hemĢirelerin ölüme karĢı tutumlarının olumlu yönde değiĢtiğini ve yaĢadıkları 

ölüm anksiyetesinde azalma olduğunu saptamıĢlardır (Kurz ve Hayes 2006). 

 Tatar (1988), ülkemizde yaptığı çalıĢmada, hemĢirelerin ölümü düĢünme sıklığının 

ölüme iliĢkin yaĢadıkları kaygı düzeylerini etkilemediğini, fakat, ölümü ara sıra düĢünen 

hemĢirelerin karĢılaĢtıkları ölüm sonrasındaki kaygı düzeylerinin anlamlı derecede 

yüksek olduğunu tespit etmiĢtir (Tatar 1988).  

  Özaltın ve IĢıl (1997), önlisans hemĢirelik öğrencilerinin ölüme iliĢkin 

yaklaĢımlarını inceledikleri bir çalıĢmada, öğrencilerin ölüme iliĢkin bastırılmıĢ 

duygularının olduğunu ve hastaya yaklaĢımlarının verilen eğitimle değiĢikliğe 

uğramadığını bildirmiĢlerdir. 

Tanrıdağ (1997) ise yaptığı bir çalıĢmada, kliniklerde çalıĢan hemĢirelerin ölüm 

kaygıları ile genel kaygıları arasında anlamlı bir iliĢki olduğunu saptamıĢtır. Ayrıca 6-10 

yıl ve 11-15 yıl çalıĢma süresine sahip hemĢirelerin ölüm kaygıları ve genel kaygıları 

arasında anlamlı bir iliĢki olduğunu bulmuĢtur (Tanrıdağ 1997).  
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Koç ve Sağlam (2008), hemĢirelik öğrencilerinin yaĢam sonu bakıma ve ölüm 

olayına iliĢkin duygu ve görüĢlerinin belirlenmesi amacıyla yaptıkları çalıĢmada, 

öğrencilerin %25,7‟sinin ölmekte olan hastaya bakım verirken yetersizlik, %20‟sinin ise 

anksiyete yaĢadığını ve öğrencilerin %75,7‟sinin terminal dönemdeki bireyin bakımı için 

kendilerini yetersiz gördüklerini belirtmiĢlerdir (Koç ve Sağlam 2008). 

Günümüzde ölümlerin evden çok hastanelerde olması, terminal dönemdeki hastanın 

bakımını önemli kılmaktadır. Bu nedenle hemĢirelerin yaĢam ve ölümle ilgili sorunlarla 

yüz yüze gelmeye, beklenen ölüme karĢı aile tepkilerini anlamaya, onlara ölüm yaklaĢırken 

ve yas sürecinde yardım etmeye hazır olmaları gerekmektedir (Erdemir, 1998). Bu nedenle 

öncelikle hemĢirelerin ölümle ilgili duygularını ve yaĢadıkları kaygıyı belirlemek, yaĢadığı 

duygusal zorlanmalarını, ölüm konusundaki düĢünce ve tutumlarını dikkate almak, bilgi ve 

bakım becerisi konusunda eksikliklerin giderilmesini sağlamak gerekmektedir (Dülgerler 

ve ark.2009).  

Sonuç olarak, kliniklerde kısa veya uzun süreçler içerisinde hastanın tüm bakım ve 

tıbbı tedavisini yürüten, ailenin desteklenmesinde anahtar rol oynayan hemĢirenin yaĢadığı 

bu duyguları tanıması ve bunlarla baĢa çıkabilmesi, hem kendi biyopsikososyal yaĢamını 

hem de hastaya verdiği hizmetin kalitesini olumlu yönde etkileyecektir (IĢık ve ark. 2009). 

Bu çalıĢmanın amacı hemĢirelerin ölüm kaygısını ve bunları etkileyen faktörleri 

belirlemektir. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

Ölüm, canlı varlıklar için hücrenin, organın veya organizmanın yaĢamsal 

fonksiyonlarını tamamen yitirmesi ya da canlı olma halinin sona ermesi anlamına 

gelmektedir (Badur 2004).  

Ölüm çoğu zaman insanda yaĢamın hızını dizginleyen, toplumsal konuma ve 

durumlara bakmaksızın kendini gösteren, doğmak kadar doğal bir olgudur. Hayatın bir 

parçası olduğu gerçeği insanda çoğu zaman kabullenilmesi zor bir durumdur ve bu durum 

kendini korku ve kaygılarla göstermektedir. (Öz 2004).  

GeçmiĢten günümüze kadar ölüm üzerine birçok tanımlama yapılmıĢtır. Ölüm, 

insanoğlu için kontrol edemediği ve kendisine ait olan hayatın kendi kontrolünün dıĢında 

elinden alınması olarak algılandığı için bireyde kaygı düzeyini artırmaktadır.(Eyüboğlu 

2009). Bu nedenle Kübler-Ross (1997) bireyci batı toplumlarının, son yüzyılda ölüm 

olgusunu dıĢlayarak ölüm kaygısına karĢı inkar içinde olduğunu yazmıĢtır.  

Ölüm konusu, psikoloji alanında uzun bir müddet kapsamlı araĢtırmalara layık bir 

konu olarak görülmemiĢ ve bu konuyla ilgili olarak ortaya konan eserlerin çoğu genellikle, 

din, edebiyat, felsefe, sanat, tıp ve biyoloji perspektiflerinden yazılmıĢtır (Hökelekli 1991). 

Dinamik psikiyatri insan varoluĢunun temel gerçeğini pek kabullenememiĢ, ölüm 

kaygısının tek baĢına varlığı uzun süre yok sayılmıĢtır. Ölümün ölecek olanlar ve yas 

tutacaklarda yarattığı psikolojik yaĢantıların ancak son yıllarda ciddi olarak incelenmeye 

baĢlanması ölüm konusunun da cinsellik gibi yasak konu olduğunu göstermektedir. 

Psikanalistler, psikanalizin doğuĢundan ancak 50 yıl sonra ölüme karĢı oluĢan tepkileri 

incelemeye baĢlamıĢlardır (Volkan 1992).  

             Diğer birçok konuyla karĢılaĢtırıldığı zaman, ölüm araĢtırmalarının (thanatology 

researches) batı ülkelerinde de yeni geliĢmekte olduğu görülmektedir. Çünkü ölüm 

konusunun psikolojik perspektiften ele alınıĢı oldukça yenidir. Bu alandaki çalıĢmaların 

yoğun bir Ģekilde baĢlamasının tarihi ancak 1950-1960‟lı yıllara dayanmaktadır
 
(Karaca 

2003). 

2.1. Ölümün Anlamı ve GeliĢmesi 

          Ölüm her çağda insanoğlunun yaĢamını yakından etkilemiĢ, düĢüncesine Ģekil 

vermiĢ ve bunun sonucunda yaĢam tarzını belirlemiĢtir. Herkes için kaçınılmaz bir son 
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olan ölüm, insanı her zaman meraklandırmıĢ ve korkutmuĢtur. Bütün toplumlar, sanat ve 

felsefe gibi yaratıcı faaliyetlerle, ölümün insan yaĢamı için ne ifade ettiğini ve insan 

yaĢamında oynadığı rolü tanımlamak için arayıĢlarını sürdürmektedirler (Dekkers 1996). 

  Bazı araĢtırmacılar, bitkilerin bile insanın tehlike karĢısında duymuĢ olduğu dehĢeti 

hissedebildiklerini ortaya koymuĢtur çünkü canlı organizmalar varlıklarını tehdit eden 

durumlara karĢı tepki gösterme özelliğine sahiptirler. Dolayısıyla sahip olduğu bilinç 

vasıtasıyla diğer bütün canlılardan üstün olan insanın, ölüm gibi direkt varlığını tehdit eden 

bir duruma karĢı duyarsız olması beklenemez. Zeka düzeyi, eğitim seviyesi, sosyo-kültürel 

altyapısı ne olursa olsun, her insanın ölüm gibi ciddi tehlike arzeden bir duruma karĢı tepki 

göstermesi, tutumlar geliĢtirmesi, son derece beklenen bir durumdur. Çünkü her insanda 

bulunan varlığını koruma ve sonsuz yaĢama güdüleri, bu tepkilere kaynaklık etmektedir 

(Mirdoğan 1975). 

  Ölüm kavramı, incelendiği disiplinin bakıĢ açısına göre; biyolojik, psikolojik ve 

sosyal, olmak üzere çoklu anlamlara sahiptir. Konuya bakıĢ açısı ele alınıĢını da etkiler ve 

biyolojik ölüm, psiĢik ölüm, tinsel ölüm, sosyal ölüm gibi farklı tanımlamalar ortaya çıkar. 

Ölüm bu bağlamda, diğer pek çok kavram gibi farklı bakıĢ açılarından, farklı biçimlerde 

ele alınıp incelenebilir (Turgay 2003).        

 

2.1.1. Biyolojik Ölüm 

 

 Önceden, bir insanın ölüp ölmediği kalp atıĢları ile belirlenirken bugün artık kalbin 

durmuĢ olması, bir insanın ölü olarak tanımlanması için yeterli değildir. Modern çağda 

ölçü artık kalp atıĢları değil, beyin fonksiyonlarıdır (Dekkers 1996). 

Son yıllarda ölümün belirlenmesinde beyin ölümü ölçütü daha çok kabul görmeye 

baĢlamıĢ ve beyin ölümünün 3 tip tanımı yapılmıĢtır. Bunlar; neokortikal beyin ölümü, 

beyin sapı ölümü ve tüm beyin ölümüdür.  

Neokortikal beyin ölümünde, serebral korteks iĢlevini geri dönüĢsüz olarak 

yitirmiĢtir ve böylece “canlı bir varlığı”, “canlı bir insan” yapan her Ģey ortadan kalkmıĢtır. 

Bu durumda solunum spontandır, normal beden ısısı ve kan basıncı sağlanabilir ancak bu 

beyin ölümü tanımını savunanlar, kiĢisel iĢlevlerini yürütmek için gereken koĢullardan 

yoksun olan bireylerin ölü sayılabileceğini öne sürerler. 
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 Beyin sapı ölümünde, gerçek ölüm beyin sapının ölümüyle gerçekleĢir. Beynin daha 

üst bölümlerinde EEG ile bir takım elektriksel aktiviteler ölçülse bile, beyin sapı ölümü 

gerçekleĢen birey ölü olarak kabul edilir. Çünkü beyin sapı ölümünün sonucunda kalbin 

durması ile geliĢen dolaĢım yetmezliğine bağlı olarak tüm beyin ölümü kaçınılmaz olur 

(Dekkers 1996; Turgay 2003; Jones 2004). 

Tüm beyin ölümünde ise beynin tüm aktivitesi geri dönüĢsüz bir biçimde kaybolmuĢ, 

kiĢi fiziksel ve zihinsel tüm iĢlevlerini geri dönüĢsüz olarak yitirmiĢtir. Bu nedenle, tüm 

beyin ölümü insanın ölümünün gerçek ölçütü olarak kabul edilir (Jones 2004; Dekkers 

1996). 

2.1.2. Psikolojik ve Sosyal Ölüm 

 

Biyolojik olarak yaĢam ve ölüm arasındaki sınır çok net bir Ģekilde tanımlanırken, 

psikolojik ve sosyal olarak ölüm bu kadar kolay belirlenememektedir. Psikolojik ölüm, 

zihnin bilinçli iĢlevlerini yerine getirememesi, sosyal ölüm ise kiĢinin bilincinin yerinde 

olmadığı halde tıbbi teknolojinin yardımıyla fiziksel iĢlevlerini yerine getirdiği, ancak 

diğer kiĢilerle etkileĢim kurma anlamında sosyal iĢlevlerini yerine getiremediği durumu 

tanımlar (Karaca 2003). 

Biyolojik ve sosyal ölüm arasında psikolojik sonuçları açısından da farklılıklar 

vardır. Hayatını kaybeden kiĢi yalnızca biyolojik ölümü yaĢarken etrafındaki insanlar ölen 

kiĢi ile ilgili sosyal ölümü yaĢarlar. Bu nedenle, ölüm yalnızca fiziksel olarak gerçekleĢen 

bir süreç değil aynı zamanda psikolojik ve sosyal olarak da yaĢanan bir deneyimdir (Ġllich 

2004). 

2.2. Ölüm Kaygısı 

Kaygı konusunda bilim adamlarının ortak bir tanım oluĢturamamaları, ölüm 

kaygısının tanımlanmasında da güçlük yaratmaktadır. Bu sebeple ölüm kaygısının 

tanımlanmasında da farklı yaklaĢım ve görüĢler ortaya çıkmıĢtır. Literatüre bakıldığında 

ölüm korkusu ile ölüm kaygısının birbirine karıĢtırıldığı görülmektedir (Geçtan 1997). 

Ölüm kaygısının en çok üzerinde durulan boyutları ise, bilinmezlik ve yalnızlık 

korkusu, yakınları yitirme ve ölüm anında ıstırap çekme korkusu, kiĢisel kimliği kaybetme 

ve ölüm sonrası cezâlandırılma korkusu, geride kalanlar için endiĢelenme ve yok olma 
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korkusu ile değer verilen insanları kaybetme korkusudur (Koç 2002; Thorson ve Powell 

2006).  

Özellikle batı dünyasında ölüm kaygısı üzerine çalıĢmalar son otuz yılda giderek 

artmıĢtır. Ölümün kaçınılmaz ve korunulmazlığına karĢın ölüm kaygısı üzerine yapılan 

bunca çalıĢma ve araĢtırmanın amacını Yalom „Ölüm kaçınılmazdır, ölüm kaygısı değil‟ 

diyerek açıklamıĢtır (Yalom 1999; Ertufan, 2000). 

 

2.3. Ölüm Kaygısı Ġle Ġlgili Kuramlar 

Ölüm kaygısı tanımı, ölüm bilincini kavramsallaĢtırmak için kullanılan bir terimdir. 

Ġnsanlar kendi hayatlarının sonlu olduğu bilincine uyum göstermek ve bu fikirle yaĢamayı 

öğrenmek zorunda olan canlılardır (Abdel-Khalek 2005). 

Tarihsel süreç içinde insanoğlunun varlığını sürdürebilmesinde önemli bir iĢleve 

sahip olan ölüm kaygısını açıklamak için farklı görüĢler getirilmiĢtir. Ölüm kaygısının 

biyolojik ve antropolojik olarak açıklanmasında, organizmanın gerçek yasam tehdidi 

altında gösterdiği korku tepkisinden hareket edilmektedir (Dağ 1999). Buna karsın, 

araĢtırmalara göre, olum kaygısının yoğunluğu ve derecesi, bireysel ve geliĢimsel 

özellikler gibi birçok faktöre bağlıdır (Duru 1999). 

Ölüm korkusu, gündelik yasam deneyimleri içinde kaygıya dönüĢür. Bir bakıma 

ölümün önceden fark edilmesinin sonucunda korku, ölüm kaygısına dönüĢür. Yani, ölüm 

gerçekliğiyle önceden yüzleĢmek, ölüm kaygısına neden olur (Ġnam 1999). 

Ölüm kaygısı, bir bakıma geleceğe iliĢkin tasarımların gerçekleĢemeyeceğine yönelik 

yaĢanan kaygıdır; ya da ölümden sonra olabileceklere iliĢkin belirsizlikle beraber açığa 

çıkan bir kaygıdır. Tüm bu ve benzeri kaygılar bir anlamıyla yaĢam kaygılarıdır (Garrow 

ve Walker 2001).  

            Langs‟a (2002) göre ölüm kaygısı, çevrenin tetiklediği duygusal yüklenmelere 

karĢılık olarak verilen bilinçli ya da bilinçsiz tepkilerin bir sonucu olarak yaĢanır. Ölüm 

kaygısı ya da korkusu, değiĢken bir olgudur. Bu, bazen acı çekerek ölme korkusu, bazen 

bilinmeyenin korkusu, bazen de erken ölüm korkusu ve bazen de olmama ya da var 

olmamanın korkusudur (Kaynak: Tanhan 2007 p. 63) 

Ölüm kaygısını açıklamaya çalıĢan yaklaĢımlara bakıldığında üç grup halinde 

incelendiği görülmektedir. 
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2.3.1. Psikanalitik YaklaĢım 

Psikanalitik yaklaĢıma göre, ölüm hakkındaki düĢünce ve duygularımızın temelini 

oluĢturan, bizim bilinçli bir biçimde yüzleĢemediğimiz veya anlayamadığımız ruhsal 

madde deposudur. DüĢüncelerimizin pek çoğu bastırılmıĢ endiĢelerin ve çözülemeyen 

ruhsal gerilimlerin parçası veya sembolik temsilleri olduğu için, bir kiĢinin hastalık veya 

ölüm hakkında ifade edilen düĢünce ve duyguları bu yaklaĢımı benimseyenler tarafından, 

öncelikle ele alınmaz. Herhangi bir psikolojik incelemede öncelikli olan, hastanın 

ifadelerinde, jestlerinde veya eylemlerindeki saklanan veya gizil durumda olan anlamlardır 

(Freud 1997). 

Psikolojide ölüm kaygısından ilk bahseden Freud‟tur. Freud‟a göre insanın baĢlıca 

iki temel güdüsü vardır. Bunlardan birincisi libido adını verdiği cinsiyet güdüsü, diğeri ise 

saldırganlık ve yıkıcılık içtepilerini açıklamak üzere kullandığı ölüm içgüdüleridir. Freud‟a 

göre insanların tabiatın tehdidine karĢı sığındığı ilahi varlıklar mevcuttur. Bu yüzden Freud 

ölümü, dini paranoid zihinlerin bir ürünü ve nevrozların ilk belirtisi olarak düĢünmüĢtür. 

Hayat ve ölüm birbirine bağlıdır. Ölüm hayatın perdesi altında sürekli olarak sesini 

duyurmakta yaĢantı ve davranıĢlar üzerinde büyük etkide bulunmaktadır (De Mijolla-

Mellor 2005). 

Psikoanalitik kurama göre insan, doğuĢtan iki eğilimle dünyaya gelir: yaĢam 

içgüdüsü ve ölüm içgüdüsü. YaĢam içgüdüsü, insanın yaĢama coĢkusunu yansıtır ve cinsel 

içgüdüleri içerir. Ölüm içgüdüsü ise insandaki yıkıcı, yok edici eğilimleri içerir. 

Psikoanalitik görüĢe göre yaĢayan her varlık, ilksel konumuna dönme amacını taĢıyan yok 

edici içgüdülere sahiptir (Ġnam 1999). Buna karĢın her insan bilinçdıĢında kendi 

ölümsüzlüğüne inanır. Bu inanç, insanın ölümlü olmaya karĢı baĢlangıçta güçlü bir 

duygusal tepki vermesine yol açar. Ölüme iliĢkin bilimsel bilginin yetersizliği de buna 

eklenince, bireyde tutucu davranıĢlar gözlemlenir. Dolayısıyla, bu yaklaĢıma göre, hiçbir 

insanoğlu ölümü gerçekten kavramaz ve bilinçdıĢı kendi ölümlülüğü düĢüncesine 

gereksinim duymaz (Köknel 1998). 

Freud, kiĢi ölümü hiçbir zaman deneyimleyemediği için, bilinçaltının da ölümün 

hiçbir Ģekilde temsiline sahip olmadığını ileri sürer. Psikanalitik çerçevede ölüm korkusu, 

deneyimle daha doğrudan iliĢkili olan korkulara ve bu deneyimlerden çıkan ruhsal 

çatıĢmalara dayanmaktadır. Ölüm korkusunun izleri, sıklıkla çözülemeyen erken 

deneyimlere kadar sürdürülebilir. Ölümün bilinçaltı temsili olmadığı için, onun korkusu 
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ebeveyne iliĢkin korumanın kaybolmasında deneyimlenmiĢ olan çocukça güçsüzlüğün 

korkularını temsil eder. Benzer biçimde ölüm korkularının ilk olarak ayrılmadan doğan 

kimsesizlik, haksızlık, terk edilme korkularından kaynaklandığı ileri sürülebilir (Badur 

2004). 

Ölüm kaygısı ve korkusu, normal insan yaĢamının doğal, evrensel ve kaçınılmaz bir 

sonucudur.  Ölüm kaygısı ve korkusu, insanlığın ölümün kaçınılmaz olduğu fikrini 

akıllarından çıkaramamaları sonucu oluĢur (Erdoğdu ve Özkan 2007). 

 Freud‟dan ayrılan psikanalistlerden C.G. Jung‟a göre, ölüm kaygısının temelini 

yaĢama korkusu oluĢturur. Bu bağlamda ölmekten çok korkan bireyler, aynı zamanda 

yaĢamaktan da çok korkarlar. O‟na göre yaĢama korkusunun sebebi de bireyin, kendini 

hayata tam anlamıyla bağlayıp psiko-sosyal uyum sağlayamamasıdır (Kaynak: Koç 2002 

p.8). 

Zamanla Freud‟dan farklı düĢünceler geliĢtiren psikanalistlerden Rank‟a göre, 

doğum, dölyatağındaki anne ile olan beraberliğin ölümü anlamına gelir. Bir baĢka deyiĢle, 

insanın bağımsız bir varlık olarak yaĢayabilmesi için bir önceki ortak yaĢamının sona 

ermesi gerekir. Ne var ki insan, bağımsızlığa doğru attığı her adımı ürkütücü bir tehdit 

olarak  yaĢar. Rank‟ın “yaĢam korkusu” dediği bu duygu, gercekte insanın kendi yaĢamını 

sürdürmekten korkmasıdır. Sorumluluğunun ve bakımının bir baĢkası tarafından 

üstlenilmesinin sağladığı çabasız rahatlığa ve güvenliğe karĢın insan, çevresinin 

egemenliği altına girerek bireyselliğini yitirmek ve tümden çaresiz bir duruma duĢmek 

istemez. Korku ve suçluluk duyguları bu kez de ortaya cıkar. Rank bu duyguyu “ölüm 

korkusu” olarak adlandırmıstır (Kaynak: Tanhan 2007 p.47) 

Horney, korku ve kaygı kavramlarını sık sık eĢanlamda kullanmıstır. Korku ve kaygı 

arasındaki mevcut farklıları kabul etmesine karĢın Horney, hem korkunun, hem de 

kaygının tehlikeye karĢı geliĢtirilen bir duygusal tepki olduğunu düsünür. Horney, kimi 

insanlarda, çekilen sıkıntılara bağlı olarak gizli bir ölme isteğinin oluĢtuğunu belirtir. 

Ölümden korku, ölüm isteğiyle karıĢarak bilinmedik bir tehlikeye karĢı duyulan kaygıya 

dönüĢür. Horney, kaygı yaratan en önemli iç etmenin düĢmanlık duyguları olduğunu 

vurgulamıĢtır. Horney‟e gore, kaygı bir bakıma çaresizlik durumuyla beraber yaĢanır. 

Birey ölüm karĢısında kendini çaresiz hisseder ve bu da kaygıya neden olur (Kaynak: 

Tanhan 2007 p.48) 
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2.3.2. VaroluĢçuYaklaĢım 

VaroluĢçular, ölüm düĢüncesinin insan yaĢamını anlamlandıran ve sağaltıcı etkisi 

yanında korkutucu yanı üzerinde de durmaktadırlar. VaroluĢçu filozofların ileri sürdükleri 

temel tezler farklı isimler altında, çoğunlukla aynı kapıya, ölüm kaygısına çıkmaktadır. 

Yani, insandaki temel kaygı, asıl olarak ölüm korkusundan kaynaklanmaktadır. Örneğin, 

bu filozoflardan Jaspers, “varlığın kırılganlığı‟nın farkına varmaktan”, Kierkegaard, 

“varolmama korkusundan”, “gelecekteki imkanların imkansızlaĢması” ndan, Tillich 

“ontolojik bunaltı” dan söz eder (Güleç 1999) 

Koestenbaum‟a göre ölüm gerçeği ile yüzleĢmek, sıradan varoluĢun temelini 

oluĢturan önemsiz ilgileri, küçük yarıĢları ve günlük sorunları önemsiz hale getirir. 

Koestenbaum öleceklerinin sürekli olarak farkında olan insanların, günlük aktiviteleri 

hakkında acelecilik hissine sahip olacaklarından bahseder. Bu acelecilik hissi, bireylerin 

yaĢamlarına yön ve anlam veren projelere odaklanmalarını sağladığı için özgürleĢtiricidir 

(Yalom 1999). Özetle, bir insanın ölüm gerçeğinin varlığını yadsıması, kiĢinin kendini 

aldatmasıdır ve ölüm gerçeğinin inkarı aslında ölüm korkusunun bastırılmasıdır. 

VaroluĢçu yaklaĢıma göre, kiĢi kendi ölümünü düĢünmeye yönelip, bu düĢüncelerin 

eylemlerini biçimlendirmesine izin verirse, daha önce önemli olarak algılanan bütün 

basmakalıp hayat tarzları önemini yitirir ve böylece kiĢi baĢkalarının yolunu izlemek 

yerine kendi yolunu çizer. VaroluĢçu ünlü düĢünür Sartre, bir kiĢinin günlük yaĢamın 

rutinlerine aĢırı Ģekilde sarılmasını otonomi sahibi olamamasının bir göstergesi olarak 

yorumlar. Bu davranıĢ Ģekli bir kaçıĢtır ve bireyi gerçekte “kim” ve “ne” olduğu ile 

yüzleĢmekten korur. Bununla birlikte, Heidegger‟e göre ölüm insana özgürlüğünün 

olanağını sunar ancak paradoksal bir biçimde de ölüm kaçınılmaz olduğu için insan 

özgürlüğünü sınırlandırır (Geçtan 1997). 

Sartre için, ölüm saçmadır, bu deneyimlenemez veya beklenemez, ölümün kendisi 

insan varlığına anlam vermez, olanakları sunmak yerine, ölüm insan olanaklarına zarar 

verir. Bunun yerine Sartre için ölümün farkına varmak insanın özgürlüğe mahkum olması 

anlamına gelir (Geçtan 1997). 

Yalom‟a göre kiĢisel ölüm endiĢelerimiz ve altındaki dinamikler, ölümle ilgili 

fantazilerimiz, inançlarımız, yaĢam tarzı ve seçimlerimizi etkilemektedir. YaĢam ile 

ölümün böylesine iç içe olması ve birbirini etkilemesi ölüm kaygısı üzerine çalıĢmayı, 

hayatı anlama ve anlamlandırma çalıĢmasına dönüĢtürmektedir. Yalom‟a göre ölüm 



 12 

kaygısı tüm psikopatolojilerin altında yatan ana etkendir. Freud ilk baĢlarda ölüm 

konusuna hiç değinmemiĢse de, daha sonra yaĢam ve ölüm iç güdüleri (eros ve thanatos) 

kuramını ortaya koyarak ölümün insan üzerindeki etksini vurgulamıĢtır; bunu da „hayatın 

gayesi ölümdür‟ sözü ile özetlemiĢtir. Nietzsche de Freud‟la benzer bir ifade de 

bulunmuĢtur.: „ Ne mükemmel olursa ölmek ister‟ (Yalom 1999; Ertufan 2000). 

Rollo May (1992), Ölüme iliĢkin kaygılarımızın benliğimizi ve aslında tüm 

davranıĢlarımızı nasıl ele geçiridiğini ifade etmek  „bu soysuz düĢünce, (ölümün bir gün 

geleceği fikri) bilincimize sürünerek sokulur. O zaman bu huzur kaçıran paradoksla 

yüzleĢmiĢ oluruz. Oysa insan olmanın özü budur, dönmekte olan bu gezegenin üzerinde 

varolmakta olduğumuz Ģu kısa anda, zamanın ve ölümün sonunda hepimizden hakkını 

alacağı gerçeğine karĢın bazı insanları ve Ģeyleri sevebiliriz. Kısa anı uzatmayı arzulamak, 

ölümümüzü bir sene kadar daha ertelemek isteriz. Ancak bu erteleme, duraklamaya ve 

sonunda savaĢı yitirmeye bir bağlanmadır‟ der. Rollo May‟e göre ölümümüzün ötesine 

ulaĢabilmenin yolu yaratıcı edimdir (May 1992). 

2.3.3. Terör Yönetimi Kuramı 

Terör Yönetimi Kuram‟ı 1980‟lerde Solomon ve arkadaĢları tarafından 

geliĢtirilmiĢtir. Solomon bu kuramı geliĢtirirken Becker‟in “The Denial of Death” (Ölümün 

Ġnkarı, 1973) adlı eserinden ve Freud‟un ölümü hatırlatan her Ģeyin insanlarda çeĢitli 

mistik inançları canlandırdığı düĢüncesinden esinlenmiĢtir (www.wikipedia.org). 

Terör Yönetimi Kuram‟ı, ölüm korkusunun ve kaygısının altında yatan nedenleri 

açıklamaya çalıĢır. Kuram, ölüm tarafından harekete geçirilen kaygının sonunda kullanılan 

psikolojik savunma mekanizmalarına odaklanır. Temel kaygı kaynağının ölümle iliĢkili 

olduğunu varsayan kuram, bireyin bu kaygıyı hafifletmek için bazı mekanizmalar 

kullandığını ileri sürer. Ġnsanoğlu ölümün yarattığı dehĢeti hafifletmek amacıyla kültürü 

yaratır ve kültüre katılarak yaĢamını düzenler, anlamlandırır ve sürekliliğini sağlamaya 

çalıĢır  (www.wikipedia.org, Yıldız 1999). 

Terör Yönetimi Kuramı‟na göre, insanın ölümlü olduğu düĢüncesi her bireyde 

varoluĢsal bir kaygıya neden olmaktadır. Kültür, insanların yaĢamına anlam, düzen ve 

süreklilik sağlayarak bu varoluĢsal kaygıyı azaltmaktadır. KiĢi, kültürel değerlere 

bağlandıkça ve yaĢamını bu değerlere bağlı olarak ortaya çıkan normlara göre 

düzenledikçe, kendini güvende hisseder. Bağlı olduğu kültürel değerlerin ve normların 

http://www.wikipedia.org/
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doğruluğuna ve haklılığına inanan bireyler, yaĢamlarını anlamlı bulmaya baĢlarlar. 

Çevrelerindeki diğer insanların da aynı değerleri ve normları benimsemesi, bireylerin 

kendine güvenini ve yaĢamlarının anlamlılığına olan inançlarını arttırır. Çevrelerindeki 

diğer insanların kendilerininkinden farklı inançlara sahip olması ise yaĢamın anlamlı 

olduğu düĢüncesini tehdit ederek, bireylerin kendilerine güvenlerini düĢürür. Bireyler, bu 

olumsuz duygudan kurtulmak için farklı yollar izleyebilirler: baĢkalarının inançlarını ve 

düĢüncelerini reddedebilirler; bu inançları ve inançların sahiplerini küçümseyebilirler ya da 

bu farklı inanç sahiplerini kendi inançlarına çekmeye çalıĢabilirler (Tanhan 2007, Ġnci 

2008).  

Kurama göre, ölümlülük bilgisinin sebep olduğu ölüm kaygısı ile baĢ etmede 

kullanılan iki sistemden biri özsaygı, diğeri ise kültürel dünya görüĢüdür. Yüksek 

özsaygıya sahip bireyler, diğerlerine kıyasla ölümün yarattığı dehĢeti daha iyi yönetme 

eğilimindedirler. Diğer taraftan kültürel dünya görüĢleri bireyin yaĢamını sistematik ve 

anlamlı bir yapıya kavuĢmasını sağlamaktadır ve bu anlamlı yapı bireylerin ölüm 

kaygısıyla baĢ etmelerinde önemli bir etkendir (Ġnci 2008).  

2.4. Ölümün Kabul Edilmesi 

Ölümü kabullenme biçimi toplumda yaĢama ve ölüme yüklenen anlamlar, kültür, 

inanç sistemi, yaĢ ve geliĢimsel seviye ve bireysel değerlerden etkilenir. Ġnsan belirli bir 

kültür çevresi ile kuĢatılmıĢ vaziyettedir. Bireyin içinde doğumla hazır bulduğu kültürel 

çevresi, onun kimliğinin oluĢtuğu bir çevredir. Bireye kimliğini kazandıran doğum, 

evlenme ve ölüme kadar uzanan aĢamalarda, bireyin bağımsız davranma Ģansı oldukça 

sınırlıdır. Özellikle geleneksel yapının en fazla hissedildiği kırsal yaĢam alanlarında, 

herhangi bir özgürlükten bahsedilemez. Doğum ve ölüm ile sınırları belirlenen yaĢam 

aktivitelerinde bireyin istek ve yönlendirmesi yok denecek bir orana sahiptir. Tek 

belirleyici olan kültürel çevredir (ġimĢek 2005). 

Her birey için ölümü bekleme ayrı anlamlar taĢımasına karĢın, ölümle ilgili evrensel 

olarak yaĢanan duygu korkudur. Korkunun nedenleri, bilinmezlik, yalnızlık, yakınlarını 

yitirme, bedenini ve denetimini yitirme, kimlik duygusunda sürekliliği yitirme, acı duyma 

ve anlamlı iliĢkilerinin olduğu kiĢilerden ayrılma olarak sıralanabilir (IĢıl ve Karaca 2009). 

Ölüm insanları kayıp ve yas durumuyla yüz yüze bırakmaktadır. Bir Ģeyden yoksun 

olma durumu olarak tanımlanabilen kayıp, yas sürecini baĢlatmaktadır. Yas, yaĢamın 

herhangi bir döneminde kayba karĢı ortaya çıkan doğal bir tepki olup, bedensel, duygusal, 
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biliĢsel, davranıĢsal ve sosyal alanda değiĢimlerle belirlenen karmaĢık bir yaĢantı ve 

deneyimdir (IĢıl ve Karaca 2009). 

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

patolojik Ģekilde ortaya çıkan ölüm düĢüncesi insanın psikolojisini olumsuz 

etkileyebilmektedir (Karaca 2000; Köknel 1998). Bu nedenle insanın dengesini koruması 

açısından ölüm düĢüncesinin sınırlarını belirlemek önemlidir. Bu denge ve uyum 

bozuldukça insandaki kaygı düzeyi artmakta ve yaĢadığı çevreye uyum sağlaması 

güçleĢebilmektedir. Bunun yanı sıra zihinde tamamen bastırılamayan, ara sıra belirli 

ölçülerde hatırlanan ölüm, insan hayatına katkıda bulunabilmektedir (Tanhan ve Arı 2006) 

Elisabeth Kübler-Ross (1997), ölmek üzere olan insanların, ölüme iliĢkin tutumları 

üzerine çalıĢmalar yapmıĢtır. Kübler-Ross‟un en iyi bilinen “Ölüm ve Ölmek Üzerine” 

isimli kitabında, ölmekte olan hastanın içinden geçtiği psikolojik evrelerin 

kavramsallaĢtırması yer almaktadır. Kübler-Ross, 200 ölmek üzere olan hasta ile görüĢerek 

çalıĢmalar yapmıĢ ve ölüm sürecinin beĢ evreden oluĢtuğunu ileri sürmüĢtür. Kübler-

Ross‟un teorisine göre, tedavisi mümkün olmayan hastalığa sahip olduğunu öğrenen birey 

bunun doğru olduğuna inanmaz ve durumu inkar ederek tepki verir. Ġlk tepki “hayır, ben 

değil, doğru olamaz!” biçiminde ortaya çıkmaktadır. Kimi hastalar bir yanlıĢlık yapıldığını 

düĢünmekte, kimileri daha olumlu bir tanı için baĢka doktorlara gitmektedir. Bu 

yadsıma/inkar tepkisi kısa vadede tampon iĢlevi görmekte, beklenmeyen haberin Ģokuyla 

baĢa çıkmada sağlıklı bir yol olarak görülmekte, uzun vadede ise daha köklü savunmalar 

geliĢtirmesine olanak sağlamaktadır (Kübler-Ross 1997; Öz 2004). 

Ġkinci evre olan öfke evresinde tepki; “bu adil değil, haksızlık, neden ben?” 

biçiminde ortaya çıkmaktadır. Odak duygu öfke ve küskünlük olup, aile ve bakım verenler 

için hastanın bakıĢ açısını anlamak ve öfkesiyle baĢa çıkmasını sağlamak zordur. Öfkeyi 

pazarlık evresi izlemektedir. Bu evrede hasta kiĢi Tanrıyla, sağlık profesyonelleriyle ya da 

kaderle pazarlık ederek yaĢamak için alıĢveriĢ anlamında sözler vererek, ölümü ertelemeye 

çalıĢmaktadır (Kübler-Ross 1997; Öz 2004).  

Hasta kiĢi durumunu inkar edemeyeceğini ve iyileĢmenin mümkün olmadığını 

anladığı zaman pazarlık evresini depresyon izler. Depresyon iki Ģekilde görülür: hazırlayıcı 

ve tepkici depresyon. Kübler-Ross hazırlayıcı depresyon ile tepkici depresyonu birbirinden 

ayırmaktadır. Hazırlayıcı depresyon, dünyanın keyflerinden vazgeçmeyi ve dünyadan 

ayrılıĢı içeren hazırlayıcı hüzünle iliĢkilidir. Hasta sevdiği her Ģeyi ve herkesi bırakma 
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sürecine girmiĢtir. Bu depresyon türünde hasta sessizdir. Bu durumda sessiz jestler, 

karĢılıklı duygu ve sevecenlik anlatımları hastaya yardımcı olabilir. Buna karĢılık tepkici 

depresyonda kiĢiye bazı profesyonel müdahaleler gerekebilir ve psikiyatrik destekler 

istenebilir (Kübler-Ross 1997, Öz 2004). 

 Ölüm sürecinin son evresi, bireyin kederi ve kayıp duygusuyla yüzleĢmesi için 

yeterli zamanı kalırsa ve önceki evrelerden geçerken ihtiyacı olan gerekli yardım verilirse 

meydana gelebilir. Kabullenme mutlu bir evre olmadığı halde depresif duygulanım ortadan 

kalkmakta ve bu evrede kiĢi kendi gidiĢine izin vermekte olduğu bir evredir (Kübler-Ross 

1997,  Öz 2004). 

 

2.5. Sağlık ÇalıĢanlarında Ölüm Kaygısı 

Ölüm ile ilgili yapılan bazı çalıĢmalarda sağlık çalıĢanlarının ve hemĢirelerin ölüm 

kaygısını etkileyebilecek değiĢkenler diğer kiĢilerin ölüm kaygısının etkileyen 

değiĢkenlerin yanı sıra mesleki özelliklerinde etkili olabileceğini ortaya koymuĢtur.  

Engel, hekimin hastayı, kendi ölümlülüğünü hatırlatan bir tehdit olarak algılamasının 

sıklıkla hekimin ölmekte olan hastadan uzaklaĢması, sakınmasıyla sonuçlandığını ileri 

sürmüĢtür (Kvale ve ark. 1999). Bu durum hemĢirelik mesleği içinde geçerlidir.  

Doktorların hastaların tanı ve tedavilerine iliĢkin daha radikal kararlar almalarına 

karĢın, hastaya bakım sorumluluğunda olan hemĢireler, mesleklerinin gereği hastaların 

ölüm gerçeği ile daha içice yaĢarlar ve bu alanda hastaya yardım etmek için benzersiz bir 

konumdadırlar (Özaltın ve IĢıl 1997). 

HemĢireler kronik hastalık süreçlerini en çok yaĢantılayan, terminal dönemdeki 

hastanın gereksinimlerini karĢılayarak huzurlu bir ölümü sağlamaya çalıĢan bireylerdir. Bu 

dönemde hasta ve ailesinin en yakınında bulunan, onlara emosyonel destek sunan; sıklıkla 

yoğun bakım, onkoloji, acil ünitelerinde ölümü ertelemek üzere giriĢimlerde bulunan, 

bizzat bakımını verdikleri hastalarının kalp-akciğer canlandırmalarında görev ve 

sorumluluk alan bireylerdir. HemĢireler hastalarının iyileĢme sürecine, taburculuğuna, 

hastalıktan sonra tekrar eski iĢ güçlerine ve eski yaĢam standartlarına kavuĢmalarının 

Ģahidi olsalar da; bu durumdan mesleki doyum kazansalar da, çoğu zaman ölüm sürecinin 

içinde en fazla bulunan meslek grubudur (BaĢer ve Yiğit 1996).  
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Ölümcül hastaya bakan sağlık çalıĢanları hastaların yaĢadığı pek çok duygu ve 

tepkiyi yasamaktadırlar. Ġnkâr içinde olan bir sağlık çalıĢanı hastanın yakında öleceği 

kesinleĢse bile ısrarla tedaviyi sürdürebilmektedir (IĢık ve ark. 2009). Bu uygulamalar 

hastanın acı çekmesine sebep olmaktadır. Kendi ölümlülükleriyle yüzleĢemeyen, bu 

gerçeği kabullenemeyen sağlık elemanları ölümcül hasta ve ailesinden uzaklaĢmakta ya da 

kendi korkularını onlara yansıtmaktadırlar (Dalkanat 2004). 

Hastaları iyileĢirken aldıkları manevi doyum, hastalarının ölümünde onlar için 

manevi bir yıkım haline dönüĢebilmektedir. HemĢirelerin ölüm olgusu ile ilgili 

duygularının farkında olması ve yaĢadıkları kaygı düzeyini bilmesi hasta ve ailelerine daha 

iyi bakım vermelerini sağlayabilecektir. 

2.6. Ölüm Kaygısını Etkileyen DeğiĢkenler 

Ölümle ilgili ilk psikolojik araĢtırmalardan birisini yapmıĢ olan Feifel (1979), 

ölümle ilgili bir çalıĢmanın; geliĢim dönemleri, ölümün yakın ve uzaklığı, cinsiyet, yaĢ, 

zeka düzeyi, sosyoekonomik düzey, ölüm kaygısının ego mekanizmaları ve kiĢilikle olan 

iliĢkisi, ruhsal hastaların zihin geliĢimlerinde ölüme karĢı olan tutumlarının yeri, aileden 

birisinin ölümüne karĢı gösterilen tepkiler, aile yapısındaki değiĢikliklerin ölümle ilgili 

tutumlarla iliĢkisi, değiĢik kültürlerin ölüm karĢısındaki tutumlara olan etkisi gibi değiĢik 

perspektiflerden yapılabileceğini ifade etmiĢtir (Kaynak: Fortner ve Neimeyer 1999 p.393). 

Eğitim Durumu; 

Eğitim durumunun direkt olarak ölüm kaygısını etkileyeceği düĢünülmese de ve 

eğitim durumu ile ölüm kaygısı arasında bir iliĢkiye literatürde rastlanmasa da üniversite 

mezunu olmak toplum tarafından onaylanan ve takdir gören bir basarıdır. VaroluĢçu 

açıdan kiĢinin kendini gerçekleĢtirmesi ve baĢarının kiĢinin benlik algısını olumlu 

etkilemesi sebebiyle akademik unvan/eğitim seviyesinin yüksekliği ölüm kaygısı 

açısından bir etken olarak ele alınmıĢtır (Ertufan, 2008) 

Çocuğun Varlığı/Sayısı; 

Çocuk kiĢinin genlerinin devamı olduğu için bir anlamda biyolojik ölümsüzlük 

olarak düĢünülebilir ve bilinçaltında ölüm kaygısına karsı çocuk sahibi olmak rahatlatıcı 

bir etken olabilir diye düĢünülmüĢtür. Ayrıca, ölüm öncesi yaĢanan süreçte, yani 

ihtiyarlık ve hastalık sürecinde, ölüm anında evladın varlığı bir güvence, son ana kadar 
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kiĢiyi terk etmeyecek birinin kuvvetli ihtimali olarak görülebilir ve bunun kaygı azaltıcı 

etkisi olabilir. Ancak ülkemizde çocuğun kaybının yaĢanabileceği fikri bile tahammül 

edilemez bir acıya dönüĢebilmektedir. Ebeveynlerin çocuklarına karĢı aĢırı özenli ve 

korumacı davranmaları, bu Ģartlar altında çocuklarını kaybetmeleri durumunda ruhsal ve 

fiziksel olarak çökmelerine, iĢ güçlerini dahi kaybetmelerine, üstesinden gelemeyecekleri 

bir kriz yaĢamalarına neden olmaktadır (Özaltın 1999; Dalkanat 2004). 

Mesleğin severek yürütülmesi; 

 Günümüz koĢullarında mesleğin severek yapılması neredeyse tüm sektörlerde zor 

rastlanan bir durum haline gelmiĢtir. Ticaretten sanata, eğitim alanından sağlık sektörüne 

neredeyse tüm alanlarda bireyler yürüttükleri mesleklerinin fedakarlık gerektirdiğinden 

ancak bu fedakarlığın karĢısında yeterli maddi manevi (özellikle maddi) doyumu 

alamadıklarından bahsederler. Bu koĢullar göz önüne alındığında aynı fedakarlığı yapmak 

durumunda olmak ve ağır koĢullara, daha fazla yıpranma payına rağmen yeterli ücreti 

alamamak hemĢirelik mesleği içinde ciddi bir handikaptır. Dolayısıyla hemĢirelik 

mesleğini severek icra etmek verilen sağlık hizmetinin kalitesini tamamıyla değiĢtirecektir. 

Kaliteli sağlık hizmetinin sunulabilmesiyle hem hemĢire manevi doyum yaĢayacak hem de 

hizmeti alan kiĢinin olumlu geribildirimiyle hemĢire mesleğine daha iyi motive olacaktır. 

Mesleği severek yürütebilmek mesleğin tüm olumsuz yönlerini kabul edebilmeyi 

beraberinde getirebilmektedir. (Akgöz ve ark 2005; Altay ve ark. 2010). 

ÇalıĢılan Ünite; 

 Hastanelerde neredeyse tüm ünitelerin hasta profilleri, bakım ve tedavi süreleri, 

hasta prognozları ve gerekli olabilecek tüm giriĢimleri birbirinden farklıdır. Ortak amaç 

hastanın acı çekmesini önlemek, sağlığına kavuĢmasını sağlamak olsa da her ünitede 

yaĢanan olumlu ve olumsuz olaylar birbirine çok uzaktır. Örneğin Psikiyatri servisinde 

karĢılaĢılan ölüm olayı sıklığı ve Ģekli ile yoğun bakımda, acilde ya da onkoloji servisinde 

karĢılaĢılan ölüm olayı sıklığı ve Ģekli oldukça farklıdır. Psikiyatri servisinde karĢılaĢılan 

ölüm olayı yılda bir kez suisid giriĢim Ģeklinde olabilirken, onkoloji servislerinde ölüm 

olgusu ayda ortalama beĢ kere olabilmekte, acil servislerde bu sayı ayda belki otuz ölüm 

olgusuna çıkabilmektedir. Yine yoğun bakımlarda ve onkoloji gibi ölümcül hastalarla 

çalıĢılan servislerde ölüm yavaĢ yavaĢ ve acı vererek gelirken acil servislerde hastanın 

kaybı çok kısa bir sürede aniden meydana gelir. Dolayısıyla çalıĢılan ünitede ölüm 
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olgusuyla karĢılaĢmak, ölümcül hastaya bakım vermek ve her gün yüksek kaygılı hasta 

yakınlarıyla iletiĢim kurmak hemĢirenin ölüme karĢı duyduğu uzaklığı, korkuyu, endiĢeyi 

azaltabilir (IĢıkhan 2008). Bu nedenle yaĢam mücadelesi veren kritik hastaların olduğu 

ünitelerde çalıĢan hemĢirelerin ölüm kaygısının daha düĢük olması beklenmektedir. 

Olanaklar da çalıĢılan üniteye göre değiĢmektedir. Sağlık ocağı hemĢiresine göre, zor 

durumlarda gerekli ilaç, cihaz, malzeme ve sorumluluğu paylaĢabileceği diğer uzman 

meslektaĢlara sahip geniĢ olanaklı hastanelerdeki hemĢirelerin kendilerini ölüme karsı 

mücadelelerinde daha yeterli ve destek içinde hissetmeleri olasıdır. Bu durumun 

hemĢirenin kontrolü elinde tutabileceği inancını artırabileceği ve kontrolü elinde 

hissetmenin de kaygıyı azaltıcı etkisi olabileceği düĢünülmüĢtür. 

ÇalıĢılan Ünitenin Birey Tarafından Seçilmesi ve Üniteden Memnuniyet; 

Çoğunlukla idareciler sağlık çalıĢanının çalıĢmak istedikleri ünitede görev almasını 

isterler ancak bu her zaman mümkün olmayabilir. Bireyin çalıĢtığı üniteden memnun 

olmaması ve yer değiĢikliği yapamıyor oluĢu, bireyin zaten stresli olan hastanelerdeki 

çalıĢma ortamına bir stres daha getireceği kesindir. Memnuniyetsizliğin hakim olduğu bir 

meslek yaĢantısı tükenmeye, kalitesiz hizmet vermeye, hastaya, kadere ya da sisteme 

duyulan öfkeye, hastadan uzaklaĢmaya ve ölüme yönelik düĢüncelerinin değiĢkenlik 

göstermesine neden olabilir (Akgöz ve ark. 2005). 

BaĢa çıkma Mekanizmaları; 

HemĢirelerde tüm insanlar gibi becerilerinin onaylandığını görmek istemektedirler. 

Kanser gibi çok ciddi hastalıklar veya yaralanma vb. sebeplerle ölüm tehdidi altındaki 

hastaları onları baĢarısızlıkla yüz yüze getirdiğinde benlik imajları zedelenebilir. Böyle güç 

ve kontrol kaybı durumlarında ortamdan uzaklaĢma, hastayı vakalaĢtırma ve çok az 

iletiĢim kurma davranıĢları gösterebilmekte, bir anlamda hastalarını terk etmektedirler. 

(Ertufan 2008) 

Bu görüĢlerden yola çıkarak bu çalıĢmada hemĢirelerin, bastırma, hastayı 

vakalaĢtırma, hastayla çok az iletiĢim kurma, mantığa büründürme, ilaç kullanımı, 

kızgınlık, meslektaĢ ve/veya sosyal çevre ile konuĢup paylaĢma, mizah, dine yönelme, içki 

kullanımı ve diğer seçeneklerinden oluĢan baĢa çıkma yollarından öncelikli olarak 

hangisiyle kendilerini korudukları incelenmiĢtir. Bu değiĢkenin de ölüm kaygısı ile 

diğerleri kadar iliĢkili olabileceği düĢünülmüĢtür (Ertufan 2008). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. AraĢtırmanın Amacı ve Tipi 

Bu çalıĢma hemĢirelerin ölüm kaygılarını ve ölüm kaygılarını etkileyen faktörleri 

belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel olarak gerçekleĢtirilmiĢtir.  

3.2.  AraĢtırma Soruları 

1. HemĢirelerin ölüm kaygısı hangi düzeydedir? 

2. HemĢirelerin ölüm kaygısı düzeyleri bireysel özeliklerine göre farklılık 

göstermekte midir?  

3. HemĢirelerin ölüm kaygısı düzeyleri mesleki özeliklerine göre farklılık göstermekte 

midir?  

3.3. AraĢtırmanın Yeri ve Zamanı  

Bu çalıĢma Ġstanbul - Avrupa Yakasında bulunan Ġl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 11 

devlet hastanesinde  Kasım 2008 - Haziran 2010 tarihleri arasında gerçekleĢtirildi. 

3.4. Evren ve Örneklem 

Bu araĢtırmanın evrenini Ġstanbul Ġlinde Avrupa Yakasında bulunan 200 ve üzeri 

yatak kapasiteli, Ġl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 11 devlet hastanesinde çalıĢan toplam 3612 

hemĢire oluĢturdu. Örneklem seçiminde olasılıksız örneklem yöntemi kullanılarak en az 

251 kiĢinin evreni temsil edeceği belirlendi (n= N.t
2
.p.q/d

2
(N-1)+

.
 t

2
.p.q

 
) ve 251 kiĢinin 

üzerinde katılımcı hedeflenerek, dağılan 500 adet anket formunu eksiksiz ve hatasız 

dolduran 379 kiĢi (%75.8 geri dönüĢ oranı ile) araĢtırmaya kabul edildi ve değerlendirmeye 

alındı.  

3.5. AraĢtırmaya alınma ölçütleri  

 18-65 yaĢ arasında olmak, 

 Belirlenen hastanelerde yataklı tedavi ünitelerinde çalıĢan hemĢire olmak,  

 AraĢtırmaya katılmayı kabul etmek olarak belirlenmiĢtir. 
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3.6.  Veri Toplama Araçları 

Veriler araĢtırmacı tarafından literatür doğrultusunda hazırlanmıĢ anket formu ve 

Thorson-Powell Ölüm Kaygısı Ölçeği ile toplandı.  

  

3.6.1. Anket Formu 

AraĢtırmada, hemĢirelerin ölüm kaygısıyla iliĢkili olabileceği düĢünülen, bireysel 

özelliklerini (yaĢ, cinsiyet, medeni durum, çocuk sayısı, eğitim durumu, ciddi sağlık 

sorunu, ölüm riski, ilaç kullanma, ruhsal hastalık geçirme durumu, birinci derece yakını 

kaybetme, 1. derece yakınlarda ölüm riski taĢıyan hastalık görülme, ölüm tehlikesi ile 

karĢılaĢılan yaĢ, ölümden sonraki hayata inanma durumu, ölümü düĢünme, ciddi ölüm 

tehlikesi ile karĢılaĢma, karĢılaĢılan tehlike) ve mesleki özelliklerini (meslekte çalıĢma 

süresi, mesleği isteyerek seçme durumu, Ģuan da mesleği sevme durumu, çalıĢılan ünite, 

ünitede çalıĢma süresi, çalıĢılan üniteyi isteyerek seçme, çalıĢılan üniteden memnuniyet, 

mesleğin duygusal yıpratıcılığına karĢı kendini korumaya alma durumları, bir ayda tanık 

olunan ortalama ölüm sayısı, meslek hayatında ölümle ilk karĢılaĢma anında hissedilenler, 

ünitede ölümle karĢılaĢma anında hissedilenler, ölünün bakımı konusunda ünitede prosedür 

uygulama, ünitedeki ölüm olaylarından diğer hastaların etkilenmeleri önleyebilme, mezun 

hemĢirelere ölüm kaygısına iliĢkin eğitimin gerekliliği) belirlemeye yönelik toplam 29 

sorudan oluĢan ve literatür doğrultusunda hazırlanan anket formu kullanıldı (Tatar 1988, 

Ertufan 2008, Karaca ve Yıldız 2001, Turgay 2003). 

 

3.6.2. Thorson-Powell Ölüm Kaygısı Ölçeği (TPÖKÖ) 

Thorson-Powell ölüm kaygısı ölçeği (TPÖKÖ), ilk defa Nehrke (1973) tarafından 

tanatoloji çalıĢmalarında en çok kullanılan ölçeklerden D. Templer ve Boyer‟in 

ölçeklerinin birleĢtirilmesi ve Nehrke‟nin bu ölçeğe bir madde daha eklemesiyle 

oluĢmuĢtur. Thorson ve Powell (1992), ise bu ölçeği yeniden ele alarak bazı değiĢiklikler 

yapmıĢ ve ölçeğe son Ģeklini vermiĢlerdir. Sonuçta yanıtlardaki ön yargıları en aza 

indirmek amacıyla 25 maddelik doğru yanlıĢ Ģeklinde yanıtlanabilecek bir ölçek ortaya 

çıkmıĢtır. Önceleri yaĢlı deneklere kolaylık olması için doğru- yanlıĢ formatıyla uygulanan 

ölçek, daha sonra aynı çalıĢmacılar tarafından 5‟li likert formuna dönüĢtürülmüĢ, ölçeğin 

doldurulmasında problem yaĢanmadığının gözlenmesi üzerine, ölçeğin son Ģekli 5'li likert 
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formatında kalmıĢtır. Ölçek bu alanda kullanılan önemli ölçeklerden biri olup, ölüm 

kaygısını değiĢik boyutlardan ele almaktadır (Thorson ve Powell 1992, Turgay 2003). 

        Ölçek 25 maddeden oluĢan 5‟li likert tipi bir ölçektir  (fikrime çok uygun (0), fikrime 

uygun (1), karasızım (2), fikrime aykırı (3), fikrime çok aykırı (4)). Maddelerin 17‟si 

olumlu (soru: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24), geri kalan 8 madde ise 

olumsuz (soru: 4, 10, 11, 13, 17, 21, 23, 25) ifadelerinden oluĢmaktadır.  Ölçek puanının 

hesaplanması olumsuz maddelerin puanları ters çevrilerek yapılmakta ve toplam puan 

oluĢturulmaktadır. Puan aralığı 0 ile 100 arasında değiĢmektedir. Ölçeğin değerlendirilmesi 

yapılırken 0-25 aralığında alınan puan bireyin ölüm kaygısının „çok düĢük‟ olduğunu; 26-

50 arasında alınan puan ölüm kaygısının „hafif düzey‟de olduğunu; 51-75 arasında alınan 

puan bireyin ölüm kaygısının „orta düzey‟de olduğunu; 76-100 arasında alınan puan ise 

bireyin ölüm kaygısının „çok yüksek‟ olduğunu ifade etmektedir. (Turgay 2003).

 Thorson-Powell ölüm kaygısı ölçeğinin Türkçeye uyarlaması Karaca ve Yıldız 

(2001) tarafından yapılmıĢtır. 50 Erkek ve 76 kız, toplam 126 üniversite öğrencisi ile 

yapılan çalıĢmada yarıya bölme tekniği ile hesaplanan güvenirlik katsayısı 0,73, 

homojenlik endeksi olan cronbach alpha katsayısı 0,84 bulunmuĢtur.  Mevcut çalıĢmada 

Cronbach alfa katsayısı 0,86 olarak belirlenmiĢtir.  

 

3.7. AraĢtırmanın  Etik Yönleri ve Verilerin Toplanması  

AraĢtırmanın etik izni Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı  Etik 

Kurulundan alınmıĢtır (Ek-4) Belirlenen hastanelerin bağlı olduğu Ġstanbul Ġl Sağlık 

Müdürlüğünden araĢtırmanın uygulanabilmesi için yazılı izin alındıktan sonra (Ek-5)  

Veriler, Ocak 2009 - Nisan 2009 tarihleri arasında, katılımcılara araĢtırmanın içeriği 

açıklanarak yazılı ve sözlü onamları alınarak toplanmıĢtır.  

 

3.8. Verilerin Değerlendirilmesi 

ÇalıĢmada istatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical System) 

2007&PASS 2008 Statistical Software (Utah, USA) programı kullanıldı. ÇalıĢma verileri 

değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (Ortalama, Standart sapma, frekans) 

yanı sıra niceliksel verilerin karĢılaĢtırılmasında normal dağılım gösteren parametrelerin 

gruplar arası karĢılaĢtırmalarında Oneway Anova testi, iki grup arası karĢılaĢtırmalarında 
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Student t-testi Ki kare testleri kullanıldı. Anlamlılığın hangi gruptan kaynaklandığını tespit 

etmek için Post Hoc Tukey HSD testi ve korelasyon testi kullanıldı;  anlamlılık p<0.05 

düzeyinde değerlendirildi.  

 

3.9. AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

 AraĢtırma, belli bir örneklem grubu ile sınırlıdır.  

 Katılımcıların ölümle ilgili konuĢmada ve soruları yanıtlamada isteksiz olmaları 

araĢtırmayı sınırlamıĢtır. 
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4. BULGULAR 

Ġstanbul Ġlinde Avrupa Yakasında bulunan Ġl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 200 yatak 

kapasiteli 11 devlet hastanesinde, yataklı hasta bakım servislerinde çalıĢan 379 hemĢire 

üzerinde yapılan araĢtırmadan elde edilen bulgular altı bölümde sunulmuĢtur. 

1. HemĢirelerin bireysel özellikleri. 

2. HemĢirelerin mesleksel özellikleri. 

3. HemĢirelerin karĢılaĢtıkları ölüm olayından etkilenme durumları. 

4. HemĢirelerin ÇalıĢtıkları Ünitelerdeki Ölüm Olayına ĠliĢkin GörüĢleri. 

5. HemĢirelerin Thorson-Powell Ölüm Kaygısı Ölçeği ile ilgili bulguları. 

6. HemĢirelerin ölüm kaygısını etkileyen kiĢisel ve mesleki özellikleri ile ölçek 

puanlarının karĢılaĢtırılması ve iliĢkisi ile ilgili  bulgular. 
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4.1. HemĢirelerin Bireysel Özelliklerine ĠliĢkin Bulgular 

Tablo 4-1: HemĢirelerin Bireysel özelliklerin dağılımı (n=379) 

  Min-Max Ort±SD 

YaĢ  18-61 31,39±6,88 

  n % 

Cinsiyet 
Kadın 321 84,7 

Erkek 58 15,3 

Medeni Durum 
Evli 227 59,9 

Bekar 152 40,1 

Çocuk Sayısı 

Yok 212 55,9 

1 Çocuk 94 24,8 

2 Çocuk 64 16,9 

3 Çocuk 9 2,4 

Ciddi Sağlık Sorunu 
Yok 332 87,6 

Var 47 12,4 

Ölüm Riski (N=47) 

 

Yüksek 4 8,5 

Orta 18 38,3 

DüĢük 25 53,2 

Birinci Derece Yakını 

Kaybetme 

Evet 149 39,3 

Hayır 230 60,7 

1. Derece Yakınlarda Ölüm 

Riski TaĢıyan Hastalık 

Görülme 

Var 69 18,2 

Yok 310 81,8 

Ölümden Sonraki Hayata 

Ġnanma Durumu 

 

Ġnanıyorum 254 67 

Ġnanmıyorum 61 16,1 

Emin değilim 64 16,9 

Ölümü DüĢünme 

Nadiren (çok 

nadir aklıma 

gelir) 

144 38 

Ara sıra (ayda 1 

ya da hiç) 
115 30,3 

Sıkça (haftada 

en az 1 defa) 
70 18,5 

Çok sık (her gün 

ya da gün aĢırı) 
50 13,2 
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Tablo 4-1’in devamı: Bireysel özelliklerin dağılımı (N=379) 

 Min-Max Ort±SD 

 

Ölüm Tehlikesi ile KarĢılaĢılan YaĢ 

 

2-52 

 

20,86±8,91 

 

 
n % 

Ciddi Ölüm Tehlikesi  

Ġle KarĢılaĢma 

Hayır 223 58,8 

Evet 156 41,2 

KarĢılaĢılan Tehlike 

(N:156)* 

Deprem 59 37.8 

Yangın  4 2,5 

Trafik kazası  40 25.6 

Elektrik çarpması  6 3.8 

Yüksekten düĢme  8 5.1 

Suda boğulma tehlikesi 16 10.2 

BaĢka biri tarafından yaralanma  6 3.8 

Bir hastalık durumu  15 9.6 

Diğer  16 10.2 

*Birden fazla seçenek iĢaretlenmiĢtir. Satır yüzdesi alınmıĢtır.  

  

HemĢirelerin bireysel özellikleri incelendiğinde (Tablo: 4-1); hemĢirelerin yaĢları 

18 ile 61 arasında değiĢmekte olup, ortalamasının 31,39±6,88 olduğu;  % 84,7‟sinin  

(n=321) kadın, % 15,3‟ünün (n=58) erkek; % 59,9‟unun (n=227) evli, % 40,1‟inin  

(n=152) bekar; % 55,9‟unun (n=212) çocuğu yokken, % 24,8‟inin (n=94) 1 çocuğunun 

olduğu belirlendi. 

 Tablo 4-1‟de de belirtildiği gibi hemĢirelerin % 12,4‟ünün (n=47) ciddi sağlık 

sorununun olduğu, bunlardan % 38,3‟ünün (n=18) orta düzeyde ölüm riski taĢıdığı ve % 

20,3‟ünün (n=77) Ģu an da fizyolojik sağlık sorunu nedeniyle ilaç kullanmakta olduğu 

belirlendi. HemĢirelerin % 39,3‟ü (n=149) birinci derece bir yakınını kaybetmiĢken; % 

18,2‟sinin ise (n=69) birinci derece bir yakınında ölüm riski taĢıyan hastalığa sahip olduğu 

belirlendi. 

HemĢirelerin ölümü düĢünmeleri ve öllümden sonraki hayata olan inançları 

sorgulandığında ise % 67‟sinin (n=254) ölümden sonraki hayata inandığı, % 16,1‟inin  
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(n=61) inanmadığı görülürken; % 38‟inin (n=144) nadiren,  % 18,5‟inin  (n=70) sıkça, 

ölümü düĢünmekte olduğu belirlendi. 

Tablo 4-1 de gösterildiği gibi ölüm tehlikesi ile karĢılaĢılan yaĢ ortalaması 

20,86±8,91 (2-52) olarak bulundu. HemĢirelerin % 41,2‟ inin  (n=156) ciddi ölüm tehlikesi 

ile karĢılaĢtığı; bunlardan % 37,2‟sinin  (n=59) deprem olayını yaĢantıladığı; % 25,6 sının 

da  (n=40) trafik kazası deneyimlediği saptandı. 
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4.2. HemĢirelerin Mesleki Özelliklerine ĠliĢkin Bulgular 

Tablo 4-2:  HemĢirelerin Mesleki Özelliklerinin Dağılımı (n:379) 

  n % 

Eğitim Durumu 

SML 105 27,7 

Ön Lisans 131 34,6 

Lisans 132 34,8 

Yüksek Lisans 8 2,1 

Doktora 3 0,8 

Meslekte ÇalıĢma Süresi 

< 1 yıl 28 7,4 

1-5 yıl 100 26,4 

5-10 yıl 99 26,1 

≥ 10 yıl 152 40,1 

Mesleği Ġsteyerek Seçme 

Durumu 

Evet 241 63,6 

Hayır 138 36,4 

ġu an da Mesleği Sevme 

Durumu 

Evet 287 75,7 

Hayır 92 24,3 

ÇalıĢılan Ünite 

Acil 21 5,5 

Cerrahi bilimler 114 30,1 

Çocuk 

hastalıkları 
36 9,5 

Dahili bilimler 110 28 

Psikiyatri 36 9,5 

Yoğun bakım 62 16,4 

Ünitede ÇalıĢma Süresi  

< 1 yıl 96 25,3 

1-5 yıl 184 48,5 

5-10 yıl 53 14 

≥ 10 yıl 46 12,1 

ÇalıĢılan Üniteyi Ġsteyerek 

Seçme 

Evet 138 36,4 

Hayır 241 63,6 

ÇalıĢılan Üniteden 

Memnuniyet 

Evet 296 78,1 

Hayır 83 21,9 
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Tablo 4-2‟de mesleğe iliĢkin tanımlayıcı özellikler verilmekte olup hemĢirelerin % 

34,8‟inin (n=132) lisans mezunu olduğu, % 40,1‟inin (n=152) 10 yıl ve daha fazla 

süredir hemĢire olarak çalıĢmakta olduğu; % 63,6‟sının (n=241) hemĢirelik mesleğini 

isteyerek seçmiĢ olduğu ve % 75,7‟sinin (n=287) Ģu an da mesleğini severek icra ettiği 

saptandı.  

Yine hemĢirelerin % 30,1‟inin (n=114) cerrahi bilimlerde, % 28‟inin (n=110) dahili 

bilimlerde,  % 16,4‟ünün (n=62) ise yoğun bakım ünitelerinde, % 9,5‟inin (n=36) 

çocuk servislerinde, % 9,5‟inin (n=36) psikiyatri ünitelerinde ve % 5,5‟inin ise (n=21) 

acil servislerde çalıĢmakta olduğu; % 48,5‟inin (n=184) 1-5 yıl arasında, % 12,1‟inin 

(n=46) 10 yıl ve daha fazla süredir Ģu anda çalıĢtığı ünitede çalıĢtığı, % 63,6‟sının 

(n=241) çalıĢtığı üniteyi kendisi seçmemiĢ olmasına rağmen % 78,1‟inin (n=296) 

çalıĢtığı üniteden memnun olduğu belirlendi (Tablo: 4-2). 
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4.3. HemĢirelerin  KarĢılaĢtıkları Ölüm Olayından Etkilenme Durumları 

Tablo 4-3: HemĢirelerin bir ayda karĢılaĢtıkları ölüm olgusu saıyısı,  ölüm olayından 

etkilenme ve kendilerini korumaya alma durumlarına iliĢkin bulgular(n:379) 

 Min-Max 
Ort±SD 

(Medyan) 

Bir ayda karĢılaĢılan ölüm olgusu sayısı 0-30 
3,88±5,80 

(1) 

Meslek Hayatınızda ölüm olgusu ile          Evet      379 

hiç karĢılaĢtınız mı?                                     Hayır        0 
  

Meslek hayatında ölümle ilk karĢılaĢma  anında  

hissedilenler* (n=379) 

 

     

n         

 

% 

Çaresizlik 

BaĢarısızlık 

Üzüntü 

Öfke 

Korku 

Diğer 

97 25.5 

21 5.5 

232 61.2 

11 2.9 

94 24.8 

30 7.9 

*Birden fazla seçenek iĢaretlenmiĢtir.  

 
  

   

 HemĢirelerin ölüm olgusuyla ilk karĢılaĢma anında hissettiklerine bakıldığında (Tablo 4-

3);  hemĢirelerin % 47,83‟ünün (n=232) üzüntü hissettiği, % 20‟ sinin çaresizlik ve % 19,38 

inin ise korku hissetmiĢ olduğu belirlendi.  
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4.4. HemĢirelerin ÇalıĢtıkları Ünitelerdeki Ölüm Olayına ĠliĢkin GörüĢleri 

Tablo 4-4:  HemĢirelerin ölüm olgusuna yaklaĢım biçimlerine iliĢkin dağılımlar (N=379) 

 
 

n 

 

% 

Ölünün Bakımı Konusunda Ünitede 

Prosedür Olma Durumu 

Var 192 50.6 

Yok 187 49.4 

Ünitedeki Ölüm Olaylarından  

Diğer Hastaların Etkilenmelerinin  

Önlenmesinin Sağlanma Durumu 

Evet 142 37.4 

Hayır 237 62.6 

Mezun HemĢirelere Ölüm Kaygısına  

ĠliĢkin Eğitim Verilmesi Ġle Ġlgili 

GörüĢleri 

Evet 314 82,8 

Hayır 65 17,2 

 

   Tablo 4-4‟de HemĢirelerin ölüm olgusuna yaklaĢım biçimlerine iliĢkin dağılımlar 

verilmiĢ olup,  hemĢirelerin % 50.6 ‟sı çalıĢtıkları ünitede, ölünün bakımı konusunda 

bizzat uygulanan bir prosedür bulunduğunu ifade ederken; % 62.6‟sı ise (n=227) 

çalıĢtıkları ünitede gerçekleĢen ölüm olayından diğer hastaların etkilenmelerini 

önleyemediklerini ifade ettikleri belirlendi. Yine hemĢirelerin % 82.8‟inin (n=314) 

mezun hemĢirelere ölüm kaygısına yönelik hizmet içi eğitim programları hazırlanıp 

sunulmasını uygun görmekte iken, % 17.2‟sinin (n=65) görmemekte olduğu belirlendi. 
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4.5. Thorson-Powell Ölüm Kaygısı Ölçeği Ġle Ġlgili Bulgular 

Tablo 4-5: Thorson-Powell ölüm kaygısı ölçeği puanlarının dağılımı (N=379) 

 Min-Max Ort±SD 

 

  Thorson–Powell Ölüm Kaygısı Puanı 

  

          2-93 

 

47,99±16,14 

        n       % 

Thorson–

Powell Puanı 

0-25   (çok düĢük kaygı) 32 8,4 

26-50 (hafif kaygı) 183 48,3 

51-75 (orta düzey kaygı) 148 39,1 

≥ 75   (yüksek kaygı) 16 4,2 

 

 Thorson-Powell ölüm kaygısı ölçeğinin puan ortalamasının 47,99 ± 16,14 olduğu 

(2-93); hemĢirelerin % 48,3‟ünde (n=183) hafif kaygı; % 4,2‟sinde (n=16) ise yüksek 

düzeyde kaygı olduğu bulundu  (Tablo 4-5). 
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Tablo 4-6: Thorson-Powell ölüm kaygısı ölçeğine verilen cevapların dağılımı (N=379) 

 

Fikrime 

Çok 

Uygun 

Fikrime 

Uygun 

Kararsı

zım 

Fikrime 

Aykırı 

Fikrime 

 Çok 

 Aykırı 

n % n % n % n % n % 

1-Acı çekerek ölmekten 

korkarım. 
264 69,7 79 20,8 17 4,5 6 1,6 13 3,4 

2-Öbür dünyanın nasıl bir 

yer olduğunu bilmemek 

beni tedirgin eder. 

90 23,7 109 28,8 91 24 38 10 51 13,5 

3- Öldükten sonra bir 

daha düĢünmemek fikri 

beni dehĢete düĢürür. 

50 13,2 65 17,2 107 28,2 80 21,1 77 20,3 

4-Gömüldükten sonra 

cesedime ne olacağı 

konusu beni hiç 

kaygılandırmıyor. 

109 28,8 75 19,8 66 17,4 68 17,9 61 16,1 

5-Tabutlar beni huzursuz 

eder. 
95 25,1 123 32,5 55 14,5 54 14,2 52 13,7 

6-Öldükten sonra iĢlerim 

üzerindeki kontrolü 

kaybedeceğim 

düĢüncesinden nefret 

ederim. 

31 8,2 39 10,3 64 16,9 106 28 139 36,7 

7-Ölüm sonrası tamamen 

hareketsiz kalmak beni 

kaygılandırır. 

43 11,3 61 16,1 54 14,2 102 26,9 119 31,4 
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Tablo 4-6’nın devamı: Thorson-Powell ölüm kaygısı ölçeğine verilen cevapların dağılımı 

(N=379) 

 

Fikrime 

Çok 

Uygun 

Fikrime 

Uygun 

Kararsı-

zım 

Fikrime 

Aykırı 

Fikrime 

Çok 

Aykırı 

n % n % n % n % n % 

8-Ameliyat olacağımı 

düĢündüğümde çok 

korkarım. 

94 24,8 

 

103 

 

27,5 75 19,8 58 15,3 48 12,7 

9-Ölümden sonraki hayat 

beni oldukça 

kaygılandırıyor. 

92 24,3 92 24,3 78 20,6 55 14,5 62 16,4 

10-YavaĢ ve uzun süren bir 

ölümden (canımın yavaĢ 

çıkmasından) 

korkmuyorum. 

30 7,9 33 8,7 48 12,7 100 26,4 168 44,3 

11-Öldüğüm zaman tabuta 

kapatılacak olmam 

düĢüncesi benim için sorun 

değil. 

77 20,3 95 25,1 68 17,9 67 17,7 72 19 

12-Öldükten sonra 

tamamen aciz bir durumda 

olacağım fikri beni 

huzursuz eder. 

61 16,1 81 21,4 61 16,1 96 25,3 80 21,1 

13- Öldükten sonra baĢka 

bir hayatın olup 

olmamasıyla hiç 

ilgilenmiyorum. 

49 12,9 31 8,2 63 16,6 100 26,4 136 35,9 

14-Öldükten sonra asla bir 

Ģey hissedememek beni 

huzursuz eder. 

45 11,9 62 16,4 81 21,4 103 27,2 88 23,2 
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Tablo 4-6’ nın devamı: Thorson-Powell ölüm kaygısı ölçeğine verilen cevapların dağılımı 

(N=379) 

 

Fikrime 

Çok 

Uygun 

Fikrime 

Uygun 

Kararsı-

zım 

Fikrime 

Aykırı 

Fikrime 

Çok 

Aykırı 

n % n % n % n % n % 

15- Ölürken çekilen ızdırap 

beni kaygılandırıyor. 
175 46,2 118 31,1 42 11,1 17 4,5 27 7,1 

16- Öldükten sonra yeni 

bir hayatın olmamasını çok 

istiyorum. 

36 9,5 40 10,6 115 30,3 60 15,8 128 33,8 

17- Ebediyen aciz olmaktan 

endiĢe duymuyorum. 
53 14 53 14 89 23,5 77 20,3 107 28,2 

18- Cesedimin mezarda 

çürüyeceği düĢüncesi beni 

dehĢete düĢürüyor. 

56 14,8 37 9,8 67 17,7 107 28,2 112 29,6 

19- Öldükten sonra 

dünyalık birçok Ģeyden 

mahrum kalacağım 

düĢüncesi beni rahatsız 

eder. 

33 8,7 71 18,7 62 16,4 105 27,7 108 28,5 

20- Öldükten sonra bize ne 

olacağı konusunda çok 

kaygılanıyorum. 

76 20,1 91 24 73 19,3 66 17,4 73 19,3 

21- Dünyevi Ģeyleri elde 

etmek ve onları kontrol 

altında tutmak benim için 

önemli değildir. 

84 22,2 83 21,9 96 25,3 86 22,7 30 7,9 
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Tablo 4-6’ nın devamı: Thorson-Powell ölüm kaygısı ölçeğine verilen cevapların dağılımı 

(N=379) 

 

Fikrime 

Çok 

Uygun 

Fikrime 

Uygun 

Kararsı-

zım 

Fikrime 

Aykırı 

Fikrime 

Çok 

Aykırı 

n % N % n % n % n % 

22- Ölümün insani her 

Ģeyden ayıracak olması 

beni dehĢete düĢürüyor. 

85 22,4 83 21,9 70 18,5 77 20,3 64 16,9 

23- Kansere 

yakalanmaktan özel bir 

korku duymuyorum. 

48 12,7 49 12,9 79 20,8 99 26,1 104 27,4 

24-Öldükten sonra 

yapılması gerekenlerle ilgili 

teferruatlı bir vasiyet 

bırakacağım. 

28 7,4 44 11,6 151 39,8 70 18,5 86 22,7 

25-Öldükten sonra 

vücuduma ne olacağı 

umurumda değil. 

84 22,2 76 20,1 68 17,9 84 22,2 67 17,7 

 

Tablo 4-6 incelendiğinde Thorson Powell ölüm kaygısı ölçeğine verilen cevapların 

dağılımında hemĢirelerin % 69,7 sinin (n=264) „Acı çekerek ölmekten korkarım „ sorusuna 

„Fikrime çok uygun‟ cevabını verdiği;  % 46,2 sinin (n=175) „Ölürken çekilen ızdırap beni 

kaygılandırıyor‟ sorusuna „Fikrime çok uygun‟ cevabını verdiği; % 33,8 inin (n=128) 

„Öldükten sonra yeni bir hayatın olmamasını çok istiyorum‟ sorusuna „Fikrime çok aykırı‟ 

cevabını verdiği; % 36,7 sinin (n=139)  ‘Öldükten sonra iĢlerim üzerindeki kontrolü 

kaybedeceğim düĢüncesinden nefret ederim‟ sorusuna „Fikrime çok aykırı‟ cevabını 

verdiği; yine % 39,8 inin (n=151) „Öldükten sonra yapılması gerekenlerle ilgili teferruatlı 

bir vasiyet bırakacağım‟ sorusuna „Kararsızım‟ cevabını verdiği görüldü.  
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4.6. HemĢirelerin Ölüm Kaygisini Etkileyen KiĢisel ve Mesleki Özellikleri Ġle Ölçek 

Puanlarının KarĢilaĢtirilmasi ve iliĢkisi ile ilgili bulgular 

Tablo 4-7: TPÖKÖ toplam puanının bireysel özelliklere göre değerlendirilmesi (N=379)  

 

 

Thorson-Powell Ölüm  Kaygısı 

Puanı 
Test değeri; p 

Ortalama SD 

 

Cinsiyet 

 

Kadın 48,04 16,03 

t:0,13 ; p:0,89 

Erkek 47,72 16,74 

 

Medeni Durum 

 

Evli 46,85 16,25 

t:1,67 ; p:0,09  

Bekar 49,69 15,87 

Çocuk Sahibi  

Olma Durumu 

 

Çocuk Var 

(n=167) 
46,89 15,59 

t: 1,17; p: 0,24 
Çocuk Yok 

(n=212) 
48,85 16,50 

 

 

Eğitim Durumu 

 

 

 

SML 49,12 14,49 

   F: 0,41; p:0,74 

Ön lisans 47,19 16,11 

Lisans 47,65 17,19 

Lisansüstü 50,82 19,63 

Ciddi Sağlık 

Sorunu 

Evet 48,02 15,25 
        t:0,01;   

         p:0,98 Hayır 47,98 16,28 

Birinci Derece 

Yakını Kaybetme 

Evet 47,37 16,06 
t:0,59;  

p:0,55 
Hayır 48,38 16,21 

Ölüm Riski TaĢıyan 

1. Derece  Yakın 

Var 48,37 14,88 
t:0,21; 

 p:0,82 
Yok 47,90 16,43 
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Tablo 4-7’nin devamı: TPÖKÖ toplam puanının bireysel özelliklere göre değerlendirilmesi 

(N=379) 

 

 

Thorson-Powell  Ölüm Kaygısı 

Puanı 
test değeri; p 

 

Ortalama SD  

 

Ölümden Sonraki 

Hayata Ġnanma 

Ġnanıyorum 47,96 16,11 

F:0,14; 

 p:0,86 
 Ġnanmıyorum 48,83 16,99 

 Emin değilim 47,28 16,14 

 

Ölümü DüĢünme 

Sıklığı 

Nadiren 47,04 15,16 

F:0,39; 

 p:0,75 

 Ara sıra 49,13 17,94 

 Sıkça 48,5 16,54 

 Çok sık 47,42 14,12 

 Ciddi Ölüm 

Tehlikesi Ġle 

KarĢılaĢma 

 Evet 46,95 14,98 
t:1,04; 

 p:0,29 
  Hayır 48,72 16,9 

 
Ölüm tehlikesiyle 

karĢılaĢılan yaĢ 

   < 18 49,68 14,95 
t:1,45;  

p:0,14 
    ≥ 18 45,89 14,94 

t: Student t test  F: Oneway ANOVA test 

 

Tablo 4-7 incelendiğinde, hemĢirelerin cinsiyet, medeni durum, çocuk sahibi olma 

durumu ve eğitim durumu ile Thorson-Powell ölüm kaygısı puanı arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görüldü (p>0,05). 

Thorson-Powell ölüm kaygısı ölçeği toplam puanlarının, bireyin ve ailesinin sağlık 

durumlarıyla yapılan karĢılaĢtırılmasına bakıldığında (Tablo 4-7), bireyin kendisinde ciddi 

sağlık sorunu görülme durumu ve ilaç kullanma durumuna göre TPÖKÖ toplam puanının 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği görüldü (p>0,05). 
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Aynı zamanda birinci derece yakını kaybetme durumu, ölüm riski taĢıyan bir 

hastalığı olan  birinci derece yakını olma durumu, ölümden sonraki hayata inanma durumu, 

ölümü düĢünme sıklığı, ciddi ölüm tehlikesi ile karĢılaĢma durumu ve ölüm tehlikesi ile 

karĢılaĢılan yaĢ aralıklarına göre Thorson-Powell ölüm kaygısı toplam puanının 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği tespit edildi (p>0,05) (Tablo 4-7).  
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Tablo 4-8: TPÖKÖ toplam puanının mesleki özelliklere göre değerlendirilmesi 

 

 

Thorson-Powell  Ölüm Kaygısı 

Puanı 
test değeri; p 

 

Ortalama SD  

ÇalıĢılan Birimi 

 Kendi Ġsteği ile  

Seçme 

Evet 46,60 15,90 
t:1,27; 

p:0,20 Hayır 48,79 16,25 

ÇalıĢılan birimden 

Memnuniyet 

Evet 47,57 15,91 t:0,95;  

p:0,34 Hayır 49,48 16,92 

Meslekte ÇalıĢma 

Süresi 

< 1 yıl 44,5 15,79 

F:0,55;  

p:0,64 

1-5 yıl 47,96 17,35 

5-10 yıl 48,97 16,51 

≥ 10 yıl 48,01 15,19 

Mesleği Ġsteyerek 

Seçme 

Evet 47,53 15,51 t:0,77 

; p:0,471 
Hayır 48,78 17,21 

Mesleği ġu Anda 

Sevme 

Evet 46,62 15,48 
     t:2,93  

     p:0,004** Hayır 52,25 17,46 

t: Student t test  F: Oneway ANOVA test  **p<0,01 

 

 HemĢirelerin mesleki özellikleri ile ölüm kaygısı puanlarının karĢılaĢtırılmasına 

bakıldığında (Tablo 4-8); çalıĢılan birimi kendi isteği ile seçme, çalıĢılan birimden 

memnun olma, meslekte çalıĢma süresi ve mesleği isteyerek seçme durumları ile Thorson-

Powell ölüm kaygısı toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı 

saptandı  (p>0,05). Mesleği Ģu anda sevme durumlarına göre ise Thorson-Powell ölüm 

kaygısı toplam puanının istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık göstermekte 

olduğu görüldü (p<0,01); mesleğini sevmeyen hemĢirelerin puanı sevenlerden anlamlı 

yüksektir. 
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Tablo 4-9: ÇalıĢılan ünitelere göre TPÖKÖ toplam puanlarının dağılımı (N=379) 

 

ÇalıĢılan  

Ünite  

Thorson-Powell Ölüm Kaygısı Ölçeği 

Puani 

 

Test Değeri; 

     p                                     
 N Ortalama SD Median 

 

Acil 21 53,61 15,47 53 

 

 

 

        F: 2,74 

        p: 0,01**  

 

Cerrahi Bilimler 114 51,58 15,94 51 

 

Çocuk Hastalıkları 36 44,44 16,38 42 

 

Dahili Bilimler 110 46,70 15,30 47 

 

Psikiyatri 36 46,02 17,08 45 

 

Yoğun Bakım 62 44,96 16,23 44,5 

 

Total 379 47,99 16,11 48 

F: Oneway ANOVA test 

 

 ÇalıĢılan ünitelere göre Thorson-Powell ölçek puanlarına bakıldığında (Tablo 4-9); 

acil birimlerde çalıĢanların TPÖKÖ puanları çocuk servislerinde ve yoğun bakımlarda  

çalıĢan hemĢirelerin puanlarından (p<0,05); cerrahi ünitelerinde çalıĢanların TPÖKÖ 

puanları ise yoğun bakımlarda, dahiliye ve psikiyatri servislerinde çalıĢanlardan 

hemĢirelerin puanlarından anlamlı derecede yüksek olarak saptandı (p<0,05). 
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   Tablo 4-10: HemĢirelerin karĢilaĢilan ölüm olayindan etkilenme düzeylerinin TPÖKÖ ile 

karĢilaĢtirilmasi (N=379) 

 Thorson-Powell Ölüm 

Kaygısı Puanı 

 

 

test değeri; p 

Ortalama                   SD 

Ünitede KarĢılaĢılan 

Ölümlerden 

Etkilenme Düzeyi 

Çok etkilenen        42,39        16,31 

          F:9,82;  

          p:0,001** 

Biraz etkilenen 42,13 17,52 

DeğiĢken 48,77 14,45 

Etkilenmeyen 55,16 16,48 

 F: Oneway ANOVA test 

 

 HemĢirelerin bir ayda karĢılaĢılaĢtıkları ortalama ölüm sayısı sınıflandırılmasına 

bakıldığında (Tablo 4-10), hiç ölüm olgusuyla karĢılaĢmayanlar ile bir ayda yirmi ve 

üzerinde ölüm olgusyla kaĢılaĢanlarda TPÖKÖ puanları arasında farklılık görülsede bu 

farklılığın istatistiksel olarak anlam taĢımadığı görüldü (p>0,05).   

Ünitede karĢılaĢılan ölümlerden etkilenme düzeyine göre ise (Tablo 4-10), 

Thorson-Powell ölüm kaygısı ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulundu (p<0,01). Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını saptamak amacıyla yapılan 

Post-Hoc Tukey HSD testi sonucunda; çok etkilenen grubun puanlarının ortalamasının hiç 

etkilenmeyen gruptan anlamlı düĢük olduğu (p:0,001); biraz etkilenen grubun 

ortalamasının değiĢken ve hiç etkilenmeyen gruplardan anlamlı düĢük olduğu (p:0,018; 

p:0,001); değiĢken düzeyde etkilenen grubun da ortalamasının hiç etkilenmeyen gruptan 

anlamlı düĢük olduğu (p:0,021) saptandı. 
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Tablo 4-11: HemĢirelerin TPÖKÖ puanlarının yaĢ, ölüm tehlikesi ile karĢılaĢılan yaĢ ve bir 

ayda karĢılaĢılan ölüm olgusu sayısı ile iliĢkisi (N=379) 

  

YaĢ 
Ölüm Tehlikesi ile 

KarĢılaĢılan YaĢ 

Bir Ayda  

KarĢılaĢılan Ortalama 

Ölüm Sayısı 

r** p r* p r** p 

Thorson-Powell  

Ölüm  Kaygısı  

Puanı  

 

0,004 

 

0,93 -0,044 0,58 -0,004 0,93 

*: Pearson korelasyon katsayısı  **Spearman’s rho korelasyon katsayısı 

 

 Tablo 4-11 „e bakıldığında, yaĢ, ölümle karĢılaĢılan yaĢ ve bir ayda ortalama 

karĢılaĢılan ölüm sayıları ile Thorson-Powell ölüm kaygısı ölçeği toplam puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı iliĢki bulunmadı. (p>0,05). 
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5. TARTIġMA 

Psikolojik olarak baĢ etmesi çok güç olduğu bilinen ölüm olgusu ile karĢılaĢmak ve 

ölüm kaygısı yaĢamak sağlık çalıĢanları için kaçınılmazdır. Bu çalıĢma hemĢirelerin ölüm 

kaygılarını ve ölüm kaygılarını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve 

kesitsel olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmadan elde edilen bulgular altı bölümde 

tartıĢılmıĢtır.  

Birinci bölümde; hemĢirelerin bireysel özelliklerinin tartıĢılması,  

      Ġkinci bölümde; hemĢirelerin mesleksel özelliklerinin tartıĢılması, 

Üçüncü bölümde; hemĢirelerin karĢılaĢtıkları ölüm olayından etkilenme durumlarının 

tartıĢılması. 

Dördüncü bölümde; hemĢirelerin çalıĢtıkları ünitelerdeki ölüm olayına iliĢkin görüĢleri 

BeĢinci bölümde; hemĢirelerin Thorson-Powell Ölüm Kaygısı Ölçeği ile ilgili 

bulguların tartıĢılması, 

Altıncı bölümde; hemĢirelerin ölüm kaygisini etkileyen kiĢisel ve mesleki özellikleri ile 

ölçek puanlarının karĢilaĢtirilmasi ve iliĢkisi ile ilgili bulguların tartıĢılması 

bulunmaktadır. 
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5.1. HemĢirelerin Bireysel Özelliklerine ĠliĢkin Bulguların TartıĢılması; 

HemĢirelerin bireysel özellikleri incelendiğinde (Tablo: 4-1); hemĢirelerin yaĢları 18 

ile 61 arasında değiĢmekte olup, yaĢ ortalaması 31,39±6,88 olarak bulunmuĢtur.  

Yapılan çalıĢmalarda, Amerika‟da 1996 yılında ulusal hemĢirelik profiline göre yaĢ 

ortalamasının 44 olduğu görülmüĢtür (Zurlinden 2004). Son yıllarda hemĢireler üzerinde 

yapılan birçok çalıĢmada yaĢ ortalamasının 30 civarı olduğu görülmektedir (Kelleci ve 

GölbaĢı 2004; Çelik ve ark 2009; Akgöz ve ark  2005). HemĢirelerin yaĢ ortalamasının 30 

olmasının nedeni, hemĢireliğin üniversiter düzeyde eğitim vermesi nedeniyle iĢe baĢlama 

yaĢının ortalama 23-24‟e çıkması ve ekonomik koĢullar nedeniyle 55 yaĢ üstü hemĢirelerin 

emekli olmayıp çalıĢmaya devam etmek durumunda olmaları düĢünülmektedir.  

Tablo 4-1‟de görüldüğü gibi hemĢirelerin %84,7‟sinin  (n=321) kadın, %15,3‟ünün 

(n=58) erkek olduğu saptanmıĢtır, oldukça az sayıda erkek hemĢire ile karĢılaĢılmıĢtır. 

AraĢtırmamıza katılan erkeklerin çoğunluğu sağlık meslek lisesi, sağlık memurluğu 

mezunudur. Bunun nedeni 1954‟te kabul edilen HemĢirelik Kanunun 3. Maddesinde, 

„Türkiye‟de hemĢirelik sanatını bu kanun hükümleri dahilinde hemĢire unvanını kazanmıĢ 

Türk kadınlarından baĢka hiç bir kimse yapamaz‟, Ģeklinde çalıĢan hemĢirelerin 

cinsiyetinin „kadın‟ olması yönünde hukuksal bir kesinliğin söz konusu olmasıdır (Resmi 

Gazete 1954). Bu nedenle 1954‟ten bu yana Türkiye‟deki tüm hemĢirelik okullarında kız 

öğrenciler okutulmuĢtur. Ancak daha sonra çeĢitli hastanelerde erkek iĢ gücü açığını da 

kapatmak amacıyla hemĢirelik pozisyonunda sağlık memurları istihdam edilmiĢ, çok yakın 

bir tarihte erkeklerin hemĢirelik yüksekokullarına girmesi ve daha sonra erkek hemĢire 

olarak atanması gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmamız, kadın hemĢirelerin çoğunlukta olması 

bakımından, literatürde hemĢireler üzerinde yapılan diğer araĢtırmalar ile paralellik 

göstermektedir (ġahin ve ark. 2006; Algıer ve ark. 2005). 

Tablo: 4-1‟de görüldüğü gibi katılımcıların %59,9‟unun (n=227) evli, %40,1‟inin  

(n=152) bekar olduğu görülmektedir. Daha düzenli bir hayat, stresli olaylar karsısında aile 

gibi bir psiko-sosyal destek mekanizmasının varlığı açısından evliliğin ölüm kaygısı 

üzerinde olumlu etkisinin olabileceği düĢünülmektedir.  

Tablo: 4-1‟de hemĢirelerin %55,9‟unun (n=212) çocuğu yokken, %24,8‟inin (n=94) 

1 çocuğunun, % 16,9 kiĢinin (n=64) 2 çocuğunun, %2,4‟ünün (n=9) ise 3 çocuğunun 

olduğu belirlenmiĢtir. Bu değerlendirme, yaĢ dağılımındaki (Tablo: 4-1) ve eğitim 

durumundaki (Tablo: 4-2) sonuçlarla paralellik göstermektedir. Çünkü toplam %62,3 
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oranında (n: 236) Sağlık Meslek Lisesi ve Önlisans çıkıĢlı katılımcının olması, yaĢ 

ortalamalarının 30 üzerinde olması, evli katılımcıların çoğunluğu oluĢturmasını ve bunların 

çoğunun çocuklu katılımcı olması sonucunu getirmiĢtir. AraĢtırmamızda seçilen örneklem 

profili demografik özellikler bakımından literatürdeki diğer araĢtırmalara benzerlik 

göstermektedir (Karadağ ve SertbaĢ 2002; Algıer 2005;Teke ve ark. 2007). 

Tablo 4-1‟ de hemĢirelerin ölüm kaygısını ile ilgili bireysel özellikler 

incelendiğinde; hemĢirelerin %87,6‟sının hiçbir sağlık sorunu olmadığı, % 12,4‟ünün 

(n=47) sağlık sorununun olduğu; bunlardan %38,3‟ünün (n=18) orta düzeyde ölüm riski 

taĢımakta olduğu belirlendi. HemĢirelerin %39,3‟ü (n=149) birinci derece bir yakınını 

kaybetmiĢken; %18,2‟sinin ise (n=69) birinci derece bir yakınının ölüm riski taĢıyan 

hastalığa sahip olduğu görüldü. 

Ertufan (2008), çalıĢmasında katılımcıların %90,3‟ü hiçbir sağlık sorunu 

olmadığını, 0,7‟si ölüm riski yüksek ciddi sağlık sorunu olduğunu belirtmiĢtir. Bu nedenle 

gerçek, kiĢisel bir ölüm tehdidinin ölüm kaygısı düzeyine etkisinin dikkate alınması 

gerektiği düĢünülmektedir.  

Ertufan‟ın çalıĢmasında hekimlerin %37,5‟i birinci derece bir yakınını 

kaybetmiĢken, %18 „i ise birinci derece bir yakınının ölüm riski taĢıyan hastalığa sahip 

olduğu belirlenmiĢtir. Birey yönüyle kiĢinin en yakınları üzerinden ölümle yüzleĢmesi ya 

da ölümcül bir hastalığının olması, insanın ölüme yönelik duyduğu kaygıyı 

etkileyebileceği düĢünülmektedir. AraĢtırmamızdan elde edilen bu dağılımlar, Ertufan‟ın 

elde ettiği dağılımlar ile benzerlik göstermektedir. 

HemĢirelerin ölümden sonraki hayata olan inançları sorgulandığında ise (Tablo 4-

1), %67‟sinin (n=254) ölümden sonraki hayata inandığı, %16,1‟inin  (n=61) inanmadığı 

görülmüĢtür. 

Literatürde ölüm kaygısının ölümden sonraki hayat inancıyla etkileĢimi en fazla 

araĢtırılan konular arasındadır. Çünkü ölümden sonra sonsuz acıyla cezalandıracak bir 

güce inanmak ölüm kaygısını azaltmak bir yana belki de artırabilir (Karaca 2003, 

Svendsen 2008) 

HemĢirelerin ölümü düĢünme sıklıklarına bakıldığında (Tablo 4-1); %38‟i (n=144) 

nadiren (çok nadir aklıma gelir), % 30,3‟ü (n=115) ara sıra ( ayda 1 aklıma gelir); %18,5‟i  

(n=70) sıkça (haftada en az bir defa düĢünürüm), %13,2‟si (n=50) ise çok sık (her gün ya 

da gün aĢırı aklıma gelir) ölümü düĢünmekte olduklarını ifade etmiĢlerdir. 
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Bireyin ölümü ve kendi ölümünü düĢünmesi, bir gün öleceği ve sevdiklerini 

kaybedeceği fikri ile yüzleĢmesi ölüme karĢı bakıĢ açısını değiĢtirebilecek bir durumdur. 

Ölüm her ne kadar kabul edilmesi güç bir olgu olsa da kısır döngüden ibaret olan bu fikir 

insan zihninde kabul edilebilir bir hal alabiliyorsa bu durumda ölüme yönelik kaygının, 

korkunun azalabileceği mümkün olabilir (Koestenbaum 1998). 

Tatar‟ın çalıĢmasında ise hemĢirelerin %67‟ si kendi ölümlerini ara sıra 

düĢünürken; %27‟si çok seyrek düĢündüklerini, %6‟sı ise (n=2) çok sık düĢünmekte 

olduklarını belirtmiĢlerdir. Bu konuda bizim araĢtırmamızdan elde edilen bulgular Tatar‟ın 

çalıĢması ile benzerlik göstermemektedir (Tatar 1988). 

  Busse ve Maddox, 1999‟da Duk Üniversitesinde, 60–94 yaĢları arasındaki 140 

yaĢlının ölüm kaygısını inceledikleri çalıĢmada, yaĢlıların % 5'inin ölümü hiçbir zaman 

düĢünmediği, % 25'inin haftada bir kez den daha az düĢündüğü,  % 49'unun ise ölümü 

en azından günde bir kez anımsadığını tespit etmiĢlerdir (Kaynak: Koç 2004 p.298). 

Bizim araĢtırmamızda hemĢirelerin ölümü çok nadir olarak düĢünüyor olmalarının 

nedeni, hemĢirelerin mesleki açıdan ölümle fazlasıyla karĢılaĢmalarının yanı sıra 

örneklemimizin yaĢ ortalamasının 31 olması ve genç bir kesimden oluĢması olabilir. 

Koestenbaum (1998), ölümü düĢünmek konusunda bireylerin cesaretlendirilmesi 

gerektiğini savunarak, ölüm eğitiminin bireyin yaĢamını zenginleĢtirdiğini savunmaktadır. 

Bu açıdan Koestenbaum, ölümü fark etmenin yaĢam limitlerinin fark edilmesi ve yaĢamın 

değerinin görülmesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtmektedir (Koestenbaum 

1998). 

Tablo 4-1 de de gösterildiği gibi ölüm tehlikesi ile karĢılaĢılan yaĢ ortalaması 

20,86±8,91 olarak bulundu (2-52). HemĢirelerin %41,2‟ sinin  (n=156) ciddi ölüm tehlikesi 

ile karĢılaĢtığı, %58,8‟inin (n:223) karĢılaĢmadığı; bunlardan % 34,7‟sinin  (n=59) deprem 

olayını yaĢantıladığı; %23,5 inin de (n=40) trafik kazası deneyimlediği saptandı. Ancak bu 

soruda katılımcılar birden fazla seçeneği iĢaretlemiĢlerdir. 

Ölüm tehlikesi ile karĢılaĢma yaĢı çocuk ve ergenlik dönemine denk gelmiĢse birey 

için daha fazla korku, saplantı ve kaygıların oluĢmasına yol açabilirken, yetiĢkinlik 

döneminde ölüm tehlikesiyle karĢılaĢmak bu tehlikenin ve yaratacağı krizi atlatmak, 

olgunluk gösterebilmek ve kabullenmek daha kolay bir hale gelebilir (Yalom 1999). 

Ertufan (2008), ölüm olgusuyla sık karĢılaĢan hekimlerin ölüm kaygısının 

belirlenmesine yönelik yaptığı çalıĢmada, katılımcıların % 70,1‟inin ölüm tehlikesi 
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yaĢamadığını %29,2‟sinin ise daha önce en az bir kere ölüm tehlikesiyle karĢılaĢtığını 

belirtmiĢtir. Bizim araĢtırmamızdan elde edilen bu bulgular Ertufan‟ın bulguları ile 

paralellik göstermektedir. 

 Ertufan‟ın (2008), araĢtırmasında katılımcıların %7,7‟si ölüm tehlikesini 

yaĢadıklarında 20 yaĢın altında olduğunu belirtmiĢler; %22,2‟si yaĢadıkları ölüm 

tehlikesinin akut olarak geliĢen bir tehlike olduğunu (deprem, trafik kazası, boğulma vs), 

% 4,2‟si ise yaĢadıkları tehlikenin bir hastalık ile birlikte kronik olarak geliĢtiğini ifade 

etmiĢlerdir. 

Turgay (2003), çalıĢmasında ölüm tehlikesi atlatma yaĢ ortalaması 25,96 olarak 

bulunmuĢ, ölüm tehlikesi yaĢayan grubun ölümle karĢı karĢıya kaldıkları olayları 

incelediğinde; maden kazası ve yangın tehlikesi %16,8, suda boğulma tehlikesi ve 

yüksekten düĢme %12,8, trafik kazası %10,4, çeĢitli hastalıklar %13,6, yaralanma-

öldürülme tehlikesi %6,4, birden fazla ölüm tehlikesinin ise %7,2 olduğunu saptamıĢtır. 

 

5.2. HemĢirelerin Mesleki Özelliklerine ĠliĢkin Bulguların TartıĢılması;  

Tablo 4-2‟de: mesleğe iliĢkin tanımlayıcı özelliklerin dağılımında; hemĢirelerin 

%27,7 sinin (n=105) sağlık meslek lisesi %34,6‟sının (n=131) ön lisans, %34,8‟i (n=132) 

lisans, mezunu olduğu görülmektedir.  

HemĢirelik eğitim sisteminde belli bir standart olmayıĢı, geçmiĢten günümüze 

birden fazla eğitim seviyesine temellendirilmiĢ olması nedeniyle her düzeyde eğitime 

sahip hemĢire bulunmaktadır. ÇalıĢma sonuçlarında olduğu gibi hemĢirelikte yüksek 

lisans, doktora eğitimi ile branĢlaĢma henüz geliĢmeye baĢladığından yüksek lisans ve 

doktora mezunu hemĢireye kliniklerde oldukça az rastlandığı görülmektedir (Kerim 

2010).  

Tablo 4-2‟ de hemĢirelerin mesleki deneyimlerine baktığımızda %26,4 ünün 

(n=100) 1-5 yıl arasında hemĢirelik yaptığı; %40,1‟inin ise (n=152) 10 yıl ve daha fazla 

süredir hemĢire olarak çalıĢmakta olduğu görülmektedir. AraĢtırma bu yönüyle Altay ve 

arkadaĢlarının yapmıĢ olduğu araĢtırma bulguları ile benzerlik göstermektedir (Altay ve 

ark.  2010). 
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Bireyin meslekte uzun yıllar çalıĢması, çalıĢtığı ünitelerde iyileĢen ya da dramatik 

bir Ģekilde hayatlarını kaybeden yüzlerce vakayı görmesi ve hepsine bir Ģekilde 

müdahalede bulunması bireyin ölüm olgusuna karĢı daha sıradan bir bakıĢ açısı 

geliĢtirmesine sebep olacağı düĢünülmektedir. 

Katılımcıların %63, 6‟sının (n=241) hemĢirelik mesleğini isteyerek seçmiĢ olduğu ve 

yine %75, 7‟sinin (n=287) Ģu an da mesleğini severek icra ettiği bulgusu elde edilmiĢtir. 

Bu veriler bize hemĢirelerin %12,1‟nin mesleklerini sonradan sevdiklerini 

düĢündürmektedir. Meslek seçimini bilinçli ve isteyerek yapanların mesleğin gereklerini 

yerine getirmede daha baĢarılı olacağı, sorumluluk almada daha istekli olacağı ve mesleğin 

olumsuz yönlerini de daha rahat kabullenebileceği literatür tarafından desteklenmektedir. 

(Karadağ ve SertbaĢ 2002).  

AraĢtırmamıza katılan hemĢirelerin %36,4 ünün (n=138) mesleği istemeyerek 

seçmeleri ve %24,3 ünün (n=92) Ģu anda mesleklerini sevmeden icra etmeleri bulgularına 

benzer bulgular hemĢirelikte tükenme sendromu ve hemĢirelerin iĢ doyumları üzerine 

yapılan birçok araĢtırmada da görülmektedir (Gülseren ark. 2000).  

  Altay ve arkadaĢlarının (2010), hemĢirelerin tükenmiĢlik düzeyleri ile ilgili, 191 kiĢi 

üzerinde yaptıkları çalıĢmada hemĢirelerin %58,6 sının mesleklerini istemeden seçtikleri, 

%14,3‟ünün de Ģu anda sevmeden çalıĢtıkları görülmüĢtür. Bu sonuçlar hemĢirelerin bir 

kısmının mesleğini sevmediğini, sevmeden icra ettiğini düĢündürmektedir. 

  Tablo 4-2‟de: hemĢirelerin %30,1‟inin (n=114) cerrahi bilimlerde, %28‟inin (n=110) 

dahili bilimlerde,  %16,4‟ünün (n=62) ise yoğun bakım ünitelerinde, %9,5‟inin (n=36) 

çocuk servislerinde, yine  %9,5‟inin (n=36) psikiyatri ünitelerinde ve %5,5‟inin ise (n=21) 

acil servislerde çalıĢmakta olduğu tespit edilmiĢtir.  

            Kelleci ve GölbaĢı (2004) ve Akgöz (2005)„in yaptıkları çalıĢmalarda da 

hemĢirelerin ortalama % 30 kadarının hastanelerin dahili kliniklerinde ve % 28-30 

kadarının ise yine cerrahi kliniklerinde çalıĢtıkları belirlenmiĢtir. AraĢtırmanın bu bulguları 

bize hastanelerdeki dahili ve cerrahi kliniklerinin diğer kliniklere oranla daha büyük 

olduğunu; yatak kapasitesinin daha fazla olduğunu ve bu nedenle dahili-cerrahi 

kliniklerinde daha fazla hemĢirenin çalıĢtığını düĢündürmektedir. 

Katılımcıların mesleki özelliklerine iliĢkin bulgular incelendiğinde (Tablo: 4-2) 

hemĢirelerin %48,5‟inin (n=184) 1-5 yıl arasında, %12,1‟inin ise (n=46) 10 yıl ve daha 
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fazla süredir Ģu anda çalıĢtığı ünitede çalıĢmakta olduğu; %63,6‟sının  (n=241) çalıĢtığı 

üniteyi kendilerinin seçmemiĢ olmasına rağmen %78,1‟inin (n=296) çalıĢtığı üniteden 

memnun olduğu belirlenmiĢtir.  

HemĢirelerin büyük çoğunluğunun çalıĢtığı üniteyi kendisi seçmemiĢ olmasına 

rağmen, daha büyük çoğunluğun çalıĢtığı üniteden memnun olması (Tablo: 4-2), bize bu 

ünitelerde çalıĢanların ekip ruhunu oluĢturabildiklerini, klinik ile ilgili sorunlara 

çözümleyici yaklaĢabildiklerini ve hemĢirelerin birbirlerine/hastalara karĢı 

sorumluluklarını en iyi Ģekilde yerine getirdiklerini düĢündürmektedir. Dolayısıyla 

çalıĢılan ünitenin hemĢire tarafından seçilmesinin motivasyonu artırabileceği gibi ünite 

içerisinde ekip lideri ve üyeleri tarafından ekip ruhunun oluĢturulması, iletiĢim 

tekniklerinin olumlu yönde kullanılmasını ve ekip üyelerinin birbirine destek olmasını 

sağlayabilecektir. 

 

5.3. HemĢirelerin KarĢılaĢtıkları Ölüm Olayından Etkilenme Durumlarının 

TartıĢılması; 

AraĢtırmada bir ayda tanık olunan ölüm olgusu ortalaması 3,88±5,80 olarak 

bulundu (Tablo 4-3). Ertufan (2008), yaptığı araĢtırmada hekimlerin %52,1‟inin bir yılda 

ortalama 1 ile 9 arasında, %18,8‟inin 10 ile 29 arasında, % 29,2‟sinin ise 30 ve üzerinde 

ölüm olgusu ile karĢılaĢtığını ortaya koymuĢtur. Bu çalıĢma da tespit edilen, hemĢirelerin 

bir ayda karĢılaĢtıkları ölüm olgusu sayısı Ertufan (2008)‟ın belirldiği hekimlerin bir ayda 

karĢılaĢtıkları ölüm olgusu sayısından oldukça fazladır. Dolayısıyla bu çalıĢmadan elde 

edilen bu bulgular (Ertufan 2008) ile benzerlik göstermemektedir. 

BaĢer ve Yiğit‟in (1996), yaptıları çalıĢmada 108 klinik hemĢiresinden %11,1‟i 

ayda üç, %47,2‟si ayda 4 ve daha fazla ölümle karĢılaĢtıklarını ifade etmiĢlerdir. 

AraĢtırmamızdan elde edilen bu bulgular BaĢer ve Yiğit‟in elde ettikleri bulgular ile 

benzerlik göstermektedir. Çok sık olarak ölümle karĢılaĢmak, bakım veren kiĢilerde aĢırı 

strese neden olur. Böyle bakıldığında bizim çalıĢmamıza katılan hemĢirelerin % 54,8‟i 

yoğun stresli ortamda çalıĢmaktadır. HemĢirelerin bu kadar çok sayıda ölüm olgusuyla 

karĢılaĢmaları kendi ölüm kaygılarını etkilemese de bununla baĢ etmek güç olabilir, hatta 

erken tükenebilirler (BaĢer ve Yiğit 1996) 



 50 

Koç ve Sağlam‟ın 2008‟ de 140 hemĢirelik öğrencisinin ölüm durumuna iliĢkin 

duygu ve görüĢlerinin belirlenmesine yönelik yaptıkları çalıĢmada öğrencilerin %91,4‟ü 

ölüm olgusuyla karĢılaĢtıklarını, %6,4 ü ise karĢılaĢtıkları terminal dönemdeki hastaya 

bakım vermek istemediklerini ifade etmiĢlerdir (Koç ve Sağlam 2008).  

HemĢirelerin ölüm olayından etkilenme ve kendilerini korumaya alma durumlarına 

iliĢkin bulgular incelendiğinde (Tablo 4-3); hemĢirelerin % 47, 8‟inin (n=232) ölüm 

olgusuyla ilk karĢılaĢma anında üzüntü hissettiğini, %20‟ si çaresizlik ve % 19, 38 i ise 

korku hissettiğini belirtmiĢtir. 

Tatar‟ın çalıĢmasında katılımcıların % 50‟si ölümle ilk karĢılaĢtıklarında yoğun 

üzüntü duyduklarını, % 20 si çaresizlik duyduklarını, % 10‟u ise korku duyduklarını 

belirtmiĢlerdir. Koç ve Sağlam‟ın (2008), çalıĢmasında ölüm olgusuyla ilk karĢılaĢma 

anında hemĢirelik öğrencilerinin % 44,5‟i ağladıklarını ve çok üzüldüklerini; %19,5‟i 

ölüden çok korktuklarını; % 19,5 i ise bu olayın biyolojik bir son buluĢ olduğunu düĢünüp 

doğal karĢıladıklarını belirtmiĢlerdir. AraĢtırmamızdan elde edilen bu bulgular bu 

çalıĢmaların bulguları ile benzerlik göstermektedir (Tatar 1988; Koç ve Sağlam 2008).  

HemĢirelerin ölüm olgusuyla ilk karĢılaĢma anında yaĢadıkları duyguların genel olarak 

üzüntü, çaresizlik ve korku olması bize, sağlık çalıĢanı olsak bile ölümü kabul etmede 

zorlandığımızı düĢündürmektedir ( Tablo 4-3). Kübler Ross‟a göre ölümü kabullenmenin 

ilk basamağı ölümü doğal bir süreç olarak görebilmektir. Ross, ölüm, hastalar için acıların 

son bulması olarak görüldüğünde hemĢirelerin duygularıyla baĢ etmesinin daha kolay 

olabileceğini söylemektedir (Kübler-Ross 1987). 

 Yiğit (1998), hasta ve ailesine ölümle baĢ etmelerinde yardım etmeye yönelik 

yaptığı çalıĢmasında hemĢirelerin hastanın ölümünden sonra yaĢadığı kedere 

yoğunlaĢmaması için, hasta ile ilgili duygularını meslektaĢları ve ekibin diğer üyeleri ile 

paylaĢması ve konuĢması gerektiğini savunmuĢtur (Yiğit 1998). 
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5.4. HemĢirelerin ÇalıĢtıkları Ünitelerdeki Ölüm Olayına ĠliĢkin GörüĢlerinin 

TartıĢılması; 

Ünitede ölüm olgusuna yaklaĢım biçimlerine iliĢkin dağılımlarda (Tablo 4-4),  

hemĢirelerin %51,8‟i çalıĢtıkları ünitede, ölünün bakımı konusunda bizzat uygulanan bir 

prosedür bulunduğunu ifade ederken; %61,5‟i ise (n=227) çalıĢtıkları ünitede gerçekleĢen 

ölüm olayından diğer hastaların etkilenmelerini önleyemediklerini ifade etmiĢlerdir.  

Yine Tablo 4-4 de belirttiğimiz gibi hemĢirelerin %82,8‟i (n=314) mezun 

hemĢirelere ölüm kaygısına yönelik hizmet içi eğitim programları hazırlanıp sunulmasını 

uygun görmekte iken, %17,2‟si (n=65) uygun görmediğini belirtmiĢtir. 

Tatar‟ın (1988), çalıĢmasında hemĢirelerin %85‟i ünitelerde yaĢanan ölüm 

olaylarından diğer hastaların etkilenmesini önleyemediklerini ve ölünün bakımına iliĢkin 

herhangi bir prosedürün olmadığını ifade etmiĢlerdir. Yine Tatar‟ın çalıĢmasında 

katılımcıların %84‟ü okulda aldıkları ölüme iliĢkin eğitimi yeterli bulmazken, %93‟ü ise 

mezun hemĢirelere yeniden ölüme iliĢkin hizmet içi eğitim verilmesinin gerekli olduğunu 

ifade etmiĢlerdir. 

Kara (2002), yaptığı çalıĢmada hemĢirelerin ve diğer sağlık ekibi üyelerinin 

ölümcül hastalığı olan hastaların bakımı konusunda çok az eğitim almıĢ olduklarını tespit 

etmiĢ ve sağlık ekibi üyelerine, kendi rollerine ve ölüme iliĢkin eğitim verilmesini 

önermiĢtir. 

Koç ve Sağlam‟ın (2008), araĢtırmasında hemĢirelik öğrencilerinin bulundukları 

sınıflar ile ölümcül hastaya bakım verme isteklilikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

iliĢki bulunduğu; en çok 1. sınıf öğrencilerin terminal dönemdeki hastaya bakım vermek 

istemedikleri ortaya çıkarılmıĢtır. Ayrıca öğrencilerin bulundukları sınıflar ile terminal 

dönemdeki hastanın bakımı için kendilerini yeterli görme durumu arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunamamıĢ öğrencilerin büyük çoğunluğunun terminal dönemdeki 

bireyin bakımı için kendilerini yetersiz buldukları belirlenmiĢtir. Aynı çalıĢma da öğrenci 

hemĢirelerin yaĢam sonu bakıma iliĢkin duygu ve görüĢlerinin dağılımına bakıldığında 

%73.6‟sının yaĢam sonu bakım hakkında bilgi aldığı, %76.4‟unun yaĢam sonu bakımla 

ilgili olarak almıĢ oldukları bilgiyi yetersiz buldukları, %61.4‟unun hemĢirelik eğitim 

programlarında yaĢam sonu bakım konularına gerekli önemin verilmediğini düĢündükleri, 

hemĢirelik eğitiminde yaĢam sonu bakıma verilen önemin hasta bakımını 
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etkileyip/etkilemeyeceği sorulduğunda öğrencilerin %60.0‟ının oldukça etkileyeceği 

görüĢünü paylaĢtıkları belirlenmiĢtir.   

Literatürde hemĢirelik okullarının vermiĢ olduğu hemĢirelik eğitimi ve 

uygulamalarının; öğrencilerde ölüme yaklaĢan hastanın bakımının yarattığı anksiyete ve 

korkunun azaltılmasında yetersiz kalabileceğini belirtilmektedir (Coberley 2004).  

Wong ve Lee (2000), hemĢireler üzerinde yapmıĢ oldukları araĢtırma sonrasında 

hemĢirelerin mezun olmadan önce eğitim-öğretim süreçleri içerisinde, ölüm ve ölüme 

yaklaĢımla ilgili deneyimleriyle baĢa çıkma konusunda yeterince desteklenmediklerini, bu 

nedenle ölüm eğitimi programlarının ölüme yaklaĢan hastanın bakımı ile ilgili klinik 

deneyimlerden ve kiĢisel yetersizlik duygusundan kaynaklanan ölüm anksiyetesini 

azaltmada önemli bir yere sahip olduğunu bildirmiĢlerdir. 

Literatüre bakıldığında yapılan bazı çalısmalarda hemĢirelerin %89.5‟inin temel 

hemĢirelik eğitiminde yaĢam sonu bakım içeriğinin önemli olduğunu fakat %62.0‟si bu 

önemine karĢın hemĢirelerin mezun olmadan önce yaĢam sonu bakım ve bu bakım 

uygulamalarındaki anahtar elementler hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıklarını ve 

araĢtırma bulgularımızı destekler nitelikte eğitim programlarının onları bu konuda 

yeterince hazırlamadığını belirtmiĢlerdir (Robinson 2004). 

 

5.5. HemĢirelerin Thorson-Powell Ölüm Kaygısı Ölçeği Ġle Ġlgili Bulguların 

TartıĢılması; 

AraĢtırmamızdan elde edilen bulgularda (Tablo 4-5), hemĢirelerin Thorson-

Powell ölüm kaygısı ölçeğinin puan ortalamasının 47,99±16,14 olduğu (2-93) görüldü. 

HemĢirelerin %48,3‟ünde (n=183) hafif kaygı; %4,2‟sinde (n=16) ise yüksek düzeyde 

kaygı saptanmıĢtır  

Elde edilen bu ortalama, hemĢirelerin ölüm kaygısının „hafif düzeyde‟ olduğunu 

göstermektedir (Tablo 4-5).  

Eke (2003), farklı mesleklerde çalıĢanların ölüm kaygılarının karĢılaĢtırılmasına 

yönelik yaptığı çalıĢmada ölüm karĢısında en az kaygı duyanlar sırasıyla pilotlar, polisler 

ve itfaiyeciler olduğunu; en yüksek ölüm kaygısı taĢıyanların da sınıf öğretmenleri 

olduğunu tespit etmiĢtir. Eke, en düĢük ölüm kaygısı taĢıyan mesleklerin ölüm riskinin 

yüksek olmasına ve ölümlere aĢina olmalarına; en yüksek ölüm kaygısı taĢıyanların sınıf 
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öğretmenleri olmasının nedenini ise sınıf öğretmenlerinin çoğunun kadın olmasına ve 

kadınların duygusal yapısı gereği erkeklerden daha çok ölüm endiĢesi taĢıdıklarına 

bağlamıĢtır. Ancak bizim çalıĢmamızda örneklemin çok büyük kısmını kadınlar 

oluĢturmasına rağmen, ölüm kaygıları orta düzeyin altında yani hafif düzeyde çıkmıĢtır. 

Bu bulgular bize, hemĢirelerin mesleki alanda ölüm olgusuyla sürekli yüzleĢmekte 

olduğunu ve bu yüzleĢmeden kaçınmak amacıyla kendilerini ölüme iliĢkin duygulardan 

uzaklaĢtırdıklarını düĢündürtmektedir. Kübler Ross (1997), insanların ölüme yaklaĢımını 

Ģöyle açıklamaktadır: Ġnsanoğlu ölümle sakince yüzleĢmekten kaçınır ve bunun da en 

önemli nedeni günümüzde ölümün pek çok açıdan itici, yalnız ve insanlıktan uzak hale 

getirilmiĢ olmasıdır. Bu fikirden yola çıkarak, hemĢirelerin ölümcül hastalarla 

çalıĢmalarına rağmen, ölümle yüzleĢmekten kaçındıklarını söyleyebiliriz. 

Meslek ile ölüm kaygısı arasındaki iliĢkiye yönelik literatür incelendiğinde, 

Yıldız‟ın (1998), farklı bölümlerde okuyan üniversite öğrencileri ile yaptığı araĢtırma 

sonuçları öğretim alanı türüyle ölüm kaygısı arasında anlamlı bir iliĢki bulunmadığını 

göstermektedir. 

Tablo 4-6 incelendiğinde Thorson Powell ölüm kaygısı ölçeğine verilen cevapların 

dağılımında hemĢirelerin % 69,7 sinin (n=264) „Acı çekerek ölmekten korkarım „ sorusuna 

„Fikrime çok uygun‟ cevabını verdiği;  %46,2 sinin (n=175) „Ölürken çekilen ızdırap beni 

kaygılandırıyor‟ sorusuna „Fikrime çok uygun‟ cevabını verdiği; % 33,8 inin (n=128) 

„Öldükten sonra yeni bir hayatın olmamasını çok istiyorum‟ sorusuna „Fikrime çok aykırı‟ 

cevabını verdiği; %36,7 sinin (n=139  ‘Öldükten sonra iĢlerim üzerindeki kontrolü 

kaybedeceğim düĢüncesinden nefret ederim‟ sorusuna „Fikrime çok aykırı‟ cevabını 

verdiği; yine %39,8 inin (n=151) „Öldükten sonra yapılması gerekenlerle ilgili teferruatlı 

bir vasiyet bırakacağım‟ sorusuna „Kararsızım‟ cevabını verdiği görüldü.  

Turgay (2003), yaptığı çalıĢmada katılımcıların ölüme iliĢkin en çok neden 

korktuklarına yönelik incelemesinde; %21,6‟sının uzun ve acı dolu bir ölümden, 

%16,8‟inin aile eve arkadaĢlarından ayrı kalmaktan, %9,3‟ünün bir sonraki hayatta 

cezalandırılmaktan, %9,3‟ünün öldükten sonra ne olacağını bilmemekten, %3,4‟ünün çok 

genç yaĢta ölmekten, %3,2‟sinün aĢırı yaĢlı ölmekten, (%2,4‟ü ölümden korkmadıklarını 

belirtmiĢ), %1,3‟ünün ise hatırlanmayacak olmaktan korktuklarını ortaya koymuĢtur. 

Bizim çalıĢmamızda da hemĢirelerin büyük bir kısmı (n=264) „acı çekerek ölmekten 

korkarım‟ sorusuna „fikrime çok uygun‟, yine büyük bir kısmıda (n=79) „fikrime uygun‟ 
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yanıtını vermiĢlerdir. Bu dağılımlar bize hemĢirelerin acı çekerek ölmekten çok 

korktuğunu göstermektedir. 

AraĢtırmamıza katılan hemĢirelerin, yataklı hasta servislerinde çalıĢan hemĢireler 

olduğunu ve meslek hayatları boyunca defalarca ölümcül hastayla çalıĢtıkları ve ölüm 

olgusuyla karĢılaĢtıkları ve bu hastalarla çalıĢırken sürekli empati yapmak durumunda 

kaldıkları  düĢünüldüğünde „acı çekerek ölmekten korkarım‟ sorusuna verilen cevap 

dağılımının % 69,7 olması  anlaĢılabilir olmaktadır. 

Ayten‟in (2009), da Türk ve Ürdünlü öğrenciler üzerinde ölüm kaygısına yönelik 

yaptığı karĢılaĢtırmalı çalıĢmada da örneklemin genelinde „acı çekerek ölme‟ kaygısı en 

yüksek kaygı olarak bulunmuĢ; „üçüncü dünya savaĢının çıkmasından korkma‟ kaygısı ise 

en düĢük kaygı olarak bulunmuĢtur.  

Kline ve Saggino 1996 yılında Templer‟in Ölüm Kaygısı Ölçeğini kullanarak, 257 

Ġtalyan üzerinde yaptıkları araĢtırmada üç büyük anksiyete tespit etmiĢlerdir. Bunlardan 

birincisi „ölüm ve ölmek‟ ikincisi „zamanın geçiĢi‟ üçüncüsü ise „ameliyat olmak‟ olduğu 

görülmüĢtür.  

Ameliyat, fizyolojik olduğu kadar psikolojik olarak da hastayı tehdit eden bir 

deneyim olarak görülmektedir. Hasta ameliyat olacağını bildiği için korkar, sonrasını 

bilmediği için korkar ve anksiyete duyar. Bireye anksiyete ve korku yaĢatan ameliyat 

öncesi dönem, bireyin yaĢamında yer alan bir kriz dönemidir (Karayurt 1998). Tüm 

bunların bilinmesiyle birlikte hemĢirelerin ameliyat olacak hastaların hazırlığında ve 

ameliyat sonrasında bir çok bağımlı-bağımsız rol ve fonksiyonları olduğu, hastalarla 

empati gerektiren iletiĢim kurmak durumunda oldukları da bilinmektedir (Erdemir 1998).  

Bu bilgiler doğrultusunda hemĢireler hastalara ameliyata yönelik korkularıyla baĢ 

edebilmesi için destek olmak durumundalarken, kendilerinin ameliyat olmaktan korkup 

korkmadıklarını incelediğimizde hemĢirelerin büyük bir kısmının „ameliyat olmaktan 

korkarım‟ sorusuna „Fikrime uygun‟ ve „fikrime Çok uygun‟ cevaplarını verdikleri 

görülmüĢtür (Tablo 4-6).  
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5.6. HemĢirelerin Ölüm Kaygisini Etkileyen KiĢisel ve Mesleki Özellikleri Ġle Ölçek 

Puanlarının KarĢilaĢtirilmasinin TartıĢması; 

Tablo 4-7 incelendiğinde, hemĢirelerin cinsiyet, medeni durum, çocuk sahibi olma 

durumu ve eğitim durumu ile Thorson-Powell ölüm kaygısı puanı arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görüldü (p>0,05). 

Literatür incelendiğinde cinsiyetin ölüm kaygısına etkisinin olmadığı araĢtırmalar 

olsa da (Lewis ve ark. 2000) kadınların ölüme iliĢkin kaygı düzeylerinin erkeklerden daha 

yüksek olduğunu belirten çalıĢmalar ağırlıktadır. (Karaca 2000; Abdel-Khalek 2002; Kara 

2002; Eke 2003; Thorson ve Powell 2006; Lester ve ark.; Akça ve Köse 2008). 

Turgay (2003)‟ün çalıĢmasında kadınların TPÖKÖ‟den aldıkları puanlar, erkeklerin 

aldığı puan ortalamasından daha düĢük çıkmıĢtır.  

Thorson ve Powell (1992), 599 kiĢi üzerinde yaptıkları çalıĢmada, özellikle 

kadınların acı çekerek ölmekten (madde:1), ameliyat olmaktan (madde:8), cesedinin 

mezarda çürüyeceğinden (madde:18), ve öldükten sonra vücutlarına olacakları ile ilgili 

(madde:25) maddelerde yoğun kaygı duyduklarını ortaya koymuĢlardır. 

Mallory (2006) ile Wessel ve arkadaĢlarının (2005) yapmıĢ olduğu çalıĢmalarda, 

hemĢirelerin eğitim düzeyi artıkça ölüme karĢı tutumlarının olumlu yönde etkilendiği 

belirtilmektedir (Mallory 2006; Wessel ve ark. 2005). Bizim çalıĢmamızdan elde edilen 

sonuçlara bakıldığında eğitim durumu ile ölüm kaygısı puanları arasında istatistiksel olarak 

farklılık yoktur, araĢtırmamız bu konuda Mallory ile Wessel ve arkadaĢlarının yaptığı 

çalıĢmalar ile benzerlik göstermemektedir. 

Thorson-Powell ölüm kaygısı ölçeği toplam puanlarının, bireyin sağlık 

durumlarıyla yapılan karĢılaĢtırılmasına bakıldığında (Tablo 4-7), bireyin kendisinde ciddi 

sağlık sorunu görülme durumu ve ilaç kullanma durumuna göre TPÖKÖ toplam puanının 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği görüldü (p>0,05). 

Eke‟nin (2003) çalıĢmasına göre sürekli ilaç kullananlar, ruhsal hastalığı olanların 

ölüm kaygıları ilaç kullanmayan ve ruhsal hastalığı olmayanlara göre ölümden daha fazla 

kaygılanmaktadır. 

Akça ve Köse‟nin (2008), hasta ve sağlıklı bireylerden oluĢan iki grup oluĢturarak 

ölüm kaygısı ölçeğini 356 kiĢi üzerinde uyguladıkları çalıĢmanın sonucunda, ciddi bir 

hastalığa sahip olanların hiçbir hastalığı olmayan kiĢilere göre ölüme iliĢkin kaygı 

düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir (Akça ve Köse 2008). 
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Aynı zamanda birinci derece yakını kaybetme durumu, ölüm riski taĢıyan bir 

hastalığı olan  birinci derece yakını olma durumu, ölümü düĢünme sıklığı, ciddi ölüm 

tehlikesi ile karĢılaĢma durumu ve ölüm tehlikesi ile karĢılaĢılan yaĢ aralıklarına göre 

Thorson-Powell ölüm kaygısı toplam puanının istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

göstermediği tespit edildi (p>0,05), (Tablo 4-7). 

Eke‟nin (2003), çalıĢmasında ailede ciddi hastalık geçiren birinin olması ve son bir 

yılda bir yakını kaybetmenin ölüm endiĢesi üzerinde hiçbir etkisi olmadığı, ancak 

yaĢamlarında en az bir kez ölüm tehlikesi atlatanların atlatmayanlara göre daha az ölüm 

endiĢesi taĢımakta olduğu belirtilmektedir. Fakat Kara (2002), çalıĢmasında sevdikleri 

birinin kaybını yaĢayan hemĢirelerin ölüme iliĢkin kaygı ve depresyonu daha fazla 

yaĢantıladığını belirtmiĢtir.   

HemĢirelerin ölümden sonraki hayata inanma durumuna bakıldığında (Tablo 4-7), 

Thorson-Powell ölüm kaygısı toplam puanının istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

göstermediği görülmektedir (p>0,05). Bu bulgular bize hemĢirelerin ölümden sonraki 

yaĢama inanmasının hemĢirelerin ölüm kaygısını etkilemediğini göstermektedir. 

AraĢtırmamızdan elde edilen bu sonuçlar literatürü her iki açıdan, hem olumlu yönden hem 

de olumsuz yönden desteklemektedir. 

Eke (2003), farklı meslek grupları üzerinde yaptığı çalıĢmada, ölümden sonra 

hayatın olduğuna inanmayanların, inananlardan daha fazla ölüm kaygısı taĢıdıklarını ortaya 

koymuĢtur. 

Yıldız (2001), yaptığı araĢtırmada dindarlık, ölümden sonraki yaĢama inanma ve 

ölüm kaygısı arasında pozitif bir korelasyon olduğunu belirtmiĢtir. Cicirelli‟nin (1998), 

yaptığı araĢtırmada ölümü „yok oluĢ‟ diye düĢünenlerin ölüm kaygısını daha çok 

yaĢadıkları ortaya çıkmıĢtır. Richardson, Berman, ve Piwowarski (1983), tarafından 1428 

yetiĢkin üzerinde yapılan araĢtırma sonuçlarına göre, öteki dünyanın varlığına olan inancın 

ölüm kaygısını azalttığını ortaya koymuĢtur. Fakat Roff, Butkeviciene ve Klemmack 

(2002), yaptıkları araĢtırmada dini inancı olan, öteki dünyaya inanan kiĢilerde ölüm 

kaygısının daha düĢük olduğunu göstermiĢlerdir. 

Öte yandan Amerika‟da Flannelly ve arkadaĢları (2006) tarafından 1403 kiĢi 

üzerinde yapılan ölümden sonraki yaĢam inancının ruh sağlığı ile iliĢkisine yönelik 

çalıĢmada, ölümden sonraki yaĢama inanç ile depresyon ve anksiyete arasında hiçbir 

iliĢkinin olmadığı ortaya konulmuĢtur.  
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Yapılan araĢtırma sonuçlarına bakıldığında (Eke 2003; Yıldız 1998; Cicirelli 1998; 

Richardson ve ark. 1983; Roff ve ark. 2002; Flannelly 2006; Thorson ve Powell 2006) dini 

bir inancın olması ya da ölümden sonraki hayatın varlığına inanma ölüm kaygısını azaltan 

faktör olabilirken, inancı gereği öteki dünyada cezalandırılacağını düĢünmek ölüm 

kaygısını artırabilmektedir. Ölümün mutlak bir son olarak değerlendirilmesi varoluĢa güçlü 

bir tehdit olarak algılandığı için daha fazla ölüm kaygısı yaĢamak mümkün olabilmektedir. 

 

HemĢirelerin mesleki özellikleri ile ölüm kaygısı puanlarının karĢılaĢtırılmasına 

bakıldığında (Tablo 4-8); çalıĢılan birimi kendi isteği ile seçme, çalıĢılan birimden 

memnun olma, meslekte çalıĢma süresi ve mesleği isteyerek seçme durumları ile Thorson-

Powell ölüm kaygısı toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı 

saptandı  (p>0,05). Mesleği Ģu anda sevme durumlarına göre ise Thorson-Powell ölüm 

kaygısı toplam puanının istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık göstermekte 

olduğu görüldü (p<0,01). Mesleğini sevmeyen hemĢirelerin puanı sevenlerden anlamlı 

yüksektir.  

Mesleğini sevmeden yürütenlerin ölüm kaygılarının orta düzeyde, sevenlerin ölüm 

kaygılarının ise hafif düzeyde olduğu saptanmıĢtır. AraĢtırmamızdan elde edilen bu 

bulgular Tatar‟ın (1988) çalıĢması ile paralelellik göstermektedir. Mesleğini severek 

yürüten hemĢirelerin ölüm kaygısının hafif düzeyde çıkması, bize hemĢirelerin hastalarıyla 

daha iyi empati kurabilmek için kendi ölüm kaygılarından uzaklaĢtıklarını, kendi ölüm 

kaygılarını bastırdıklarını düĢündürmektedir.  

ÇalıĢılan ünitelere göre Thorson-Powell ölçek puanlarına bakıldığında (Tablo 4-9); 

acil birimlerde çalıĢanların TPÖKÖ puanları çocuk servislerinde ve yoğun bakımlarda 

çalıĢan hemĢirelerin puanlarından (p<0,05); cerrahi ünitelerinde çalıĢanların TPÖKÖ 

puanları ise yoğun bakımlarda, dahiliye ve psikiyatri servislerinde çalıĢan hemĢirelerin 

puanlarından anlamlı derecede yüksek olarak saptandı (p<0,05). 

Ertufan‟ın (2000), tıp öğrencileriyle yaptığı çalıĢmada; psikiyatriyi seçen tıp 

öğrencilerinin, cerrahiyi seçenlere göre ölüm kaygısı puanlarının daha yüksek olduğu 

ortaya çıkmıĢtır. ÇalıĢmamızdan elde edilen bulgular incelendiğinde, hemĢirelerin ölüm 

kaygısı puanları çalıĢtığı servislere göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

göstermektedir. 
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HemĢirelerin bir ayda karĢılaĢtıkları ortalama ölüm sayısı sınıflandırılmasına 

bakıldığında (Tablo 4-10), hiç ölüm olgusuyla karĢılaĢmayanlar ile bir ayda yirmi ve 

üzerinde ölüm olgusuyla karĢılaĢanlarda TPÖKÖ puanları arasında farklılık olduğu 

görülse de bu farklılığın istatistiksel olarak anlam taĢımadığı görüldü (p>0,05) .   

Ancak Kara‟nın (2002), çalıĢmasında hemĢirelerin sık yaĢanan ölüm olaylarından 

dolayı ölüme karĢı daha olumsuz duygular ve korku yaĢadıkları ortaya konmuĢtur. 

Kara‟nın çalıĢmasından elde edilen bu bulgular bizim çalıĢmamız ile benzerlik 

göstermemektedir. 

Eke (2003), farklı meslek gruplarının ölüm kaygılarını belirlemek amacıyla 

yaptığı çalıĢmasında daha önce birinin ölümüne tanıklık etmenin ölüm kaygısı üzerinde 

önemli bir etkisi olmadığını ortaya koymuĢtur. Ancak ölüm riskli meslek grubunda 

çalıĢanların ölümden daha az korktuğunu, ölüm riski az mesleklerde çalıĢanların ise daha 

çok ölüm kaygısı taĢıdığını ortaya koymuĢtur. HemĢirelik, pilotluk ya da polislik gibi 

ölüm riski fazla olan bir meslek grubu değildir. Ancak hemĢirelerin ölüm kaygısının 

ortalamanın altında olmasının sebebinin ölümcül hastalıklara ve ölümlere daha fazla tanık 

olmasından dolayı, bu meslek grupları gibi kendisi için ölüm olayını maskelemesi ve 

bastırması olabileceği düĢünülmektedir. 

Ġnci‟nin (2008), hemĢireler üzerinde yaptığı çalıĢmada, araĢtırmaya katılan 

hemĢireler ölümcül hastayla çalıĢırken en çok iletiĢim kurmakta güçlük çektiklerini ifade 

etmiĢler, ölümcül hastayla çalıĢmanın ve ölüm olgusuyla karĢılaĢmanın kendilerini 

duygusal olarak olumsuz etkilediğini (%68.9), duyarsızlaĢmalarına neden olduğunu 

(%17.8) ve doyum /motivasyonlarını azalttığını (% 13.3) söylemiĢlerdir 

Ünitede karĢılaĢılan ölümlerden etkilenme düzeyine göre ise (Tablo 4-10), 

Thorson-Powell ölüm kaygısı ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulundu (p<0,01). Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını saptamak amacıyla yapılan 

Post-Hoc Tukey HSD testi sonucunda; çok etkilenen grubun puanlarının ortalamasının hiç 

etkilenmeyen gruptan anlamlı düĢük olduğu (p:0,001); biraz etkilenen grubun 

ortalamasının değiĢken ve hiç etkilenmeyen gruplardan anlamlı düĢük olduğu (p:0,018; 

p:0,001); değiĢken düzeyde etkilenen grubun da ortalamasının hiç etkilenmeyen gruptan 

anlamlı düĢük olduğu (p:0,021) saptandı. Bu bulgular bize, ünitede yaĢadıkları ölüm 

olayından hiç etkilenmediğini ifade eden katılımcıların aslında ölüme karĢı daha çok kaygı 

duyduklarını göstemiĢtir. 
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Kübler-Ross (1997), bu konuda insanların son yüzyılda ölüm olgusunu dıĢlayarak 

ölüm kaygısına karĢı inkar ve bastırma içinde olduğunu belirtmiĢtir. Buradan yola çıkarak 

ünitede karĢılaĢtığı ölüm olayından etkilenmediklerini belirtenlerin kendi ölüm kaygılarını 

bastırmaya çalıĢtıklarını ve inkar ettiklerini söyleyebiliriz. 

 Tablo 4-11‟e bakıldığında, ölüm tehlikesiyle karĢılaĢılan yaĢ ve bir ayda ortalama 

karĢılaĢılan ölüm sayıları ile Thorson-Powell ölüm kaygısı ölçeği toplam puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı iliĢki bulunmadı. (p>0,05). 

Ġnsanın hayatı boyunca, yaĢla birlikte geçtiği psikolojik geliĢim evrelerinin farklı 

ruhsal krizler içermesi, ayrıca yaĢlı ve genç hemĢirelerin aldıkları eğitimin zaman içinde 

değiĢikliklere uğraması sebebiyle yaĢın fark oluĢturabileceği düĢünülmüĢtür. Ancak  bizim 

çalıĢmamızda Thorson-Powell ölüm kaygısı ölçeği puanı ile yaĢ arasında istatistiksel 

olarak bir iliĢki bulunmamıĢtır (p>0,05), (Tablo: 4-11). 

ġenol 1989‟da Ankara ilinde kurumlarda yaĢayan yaĢlıların ölüm kaygısı üzerine 

yaptığı çalıĢmada ölümle ilgili kaygının yaĢ gruplarına göre farklılıklar gösterdiği 

görülmüĢtür. ġenol, bu çalıĢmasında, 60-64 yaĢ grubunun en yüksek düzeyde ölüm kaygısı 

gösterdiği, 70 yaĢ ve yukarısının ise daha düĢük bir ölüm kaygısına sahip olduklarını tespit 

etmiĢtir (Akça ve Köse 2008). 

Akça ve Köse‟nin (2008) yaptıkları araĢtırma da yaĢ ortalaması büyük olanların 

küçük olanlara göre ölüme iliĢkin kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir 

(Akça ve Köse 2008). 

Literatürde yaĢ değiĢkeni ile ölüm kaygısı arasındaki iliĢkiyi ele alan araĢtırmalar 

farklı bulgulara ulaĢmıĢlardır. AraĢtırmaların bir bölümünde yaĢ ile ölüm kaygısı arasında 

iliĢki bulunmazken (Richardson ve ark. 1983; Yıldız 1998; Lewis ve ark. 2000; Karaca ve 

Yıldız 2001; Abdel- Khalek 2002; Koç ve Sağlam 2008) kimi araĢtırmalarda yaĢ ile ölüm 

kaygısı arasında bir iliĢki olduğu sonucuna varmıĢlardır (Tatar 1988; Turgay 2003; 

Thorson ve Powell 2006; Ertufan 2008; Ġnci 2008). 

YaĢla birlikte ölüm korkusunun düzeyi arttıkça yaĢamdan zevk alma düzeyinin 

azalabileceğinden, yaĢ ile ölüm korkusu arasında bir korelasyondan olabileceği 

düĢünülmektedir (Koç 2002). 

Ölüm tehlikesiyle karĢılaĢmanın insanlarda oluĢturduğu etkisi üzerindeki tartıĢmalar 

iki alanda toplanmaktadır. Ölümle yüzleĢmenin kiĢide yeni bir anlayıĢa, yaĢama farklı 

bakıĢa, olumlu etkisine dikkat çekenler olduğu kadar (Yalom 1999), ölüm tehlikesini 
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yaĢamanın ölüm anksiyetesini açığa çıkaracağını, böyle bir tehlike yaĢamayanlara göre 

daha fazla ölüm korkusunu ifade edeceklerini ileri sürmektedir (Robinson ve Wood 1983, 

Öz 2001, Turgay 2003).  

Yalom (1999), ölüm tehlikesi yaĢamanın yaĢama yeni bir anlam kazandıracağı 

fikrini savunmuĢtur. Yalom, Noyes‟in henüz yayınlanmamıĢ bir çalıĢmasına yaptığı atıfta, 

araba kazası, boğulma, dağa tırmanırken düĢme gibi nedenlerle ölüme çok yaklaĢan 200 

kiĢinin incelenmesi sonucunda bu kiĢilerin % 23‟ünün yıllar sonra bile bu deneyimin 

sonuçlarını olumlu olarak yaĢadıklarını bildirmektedir. 

Freud (1997), Psikanaliz yazılarında, geliĢimsel olayların ideal bir zamanlaması ya 

da ardarda gelmesi söz konusu olmalı, çocuk olaylarla, iç kaynaklarıyla uyumlu bir Ģekilde 

baĢ etmelidir. Uygun savunmalar geliĢtiremeden ölümle tatsız bir Ģekilde karĢılaĢan çocuk 

ciddi Ģekilde strese girebilir. Hayatın her döneminde nahoĢ olan ciddi stres, küçük çocuk 

için geçici mutsuzluk durumunun ötesine geçen anlamlar taĢır. Çocukluk ve ergenlik 

döneminde atlatılan ölüm tehlikesinin bireyin davranıĢ geliĢimini, uyaranı algılama ve risk 

alma davranıĢlarını etkilediğini belirtmiĢtir.  

Bu bilgiler ıĢığında, araĢtırmamıza katılan hemĢirelerin küçük yaĢta atlattıkları 

ölüm tehlikesinden sonra ölüm olgusuyla sık karĢılaĢılan bir meslek seçiminde bulunmuĢ 

olmaları, onların ölüm kaygısını daha Ģiddetli hissettikleri yönünde düĢünmemize neden 

olmuĢtur. Bu nedenle, ölüm tehlikesi atlatan hemĢirelerin yaĢı ile bir ayda karĢılaĢtıkları 

ölüm olgusu sayısının Ölüm kaygısı ölçeği puanlarını etkileyeceği düĢünülerek korelasyon 

analizi yapılmıĢtır (Tablo 4-11). Ancak yapılan analizden elde edilen sonuçlar, 

hemĢirelerin ölüm tehlikesi yaĢadığı yaĢı ile çalıĢtığı ünitede karĢılaĢtığı ölüm olgusu 

sayılarının TPÖKÖ puanları arasında hiçbir iliĢkinin olmadığı görülmektedir. 

Doğası gereği karmaĢık bir yapıya sahip olan ölüm kaygısının açıklanması oldukça 

zordur fakat bu çalıĢmanın sonucunda hemĢirelerin ölüm kaygılarını farklı Ģekillerde 

bastırdıkları ve görmezden geldikleri düĢünülmektedir. Bu nedenle hemĢirelerin ölüm 

kaygısının ve bunu etkileyen değiĢkenlerin belirlenmesi, daha sonra verilecek ölüme iliĢkin 

eğitimlerin verimliliğini ve hemĢirelerin topluma sunduğu hizmet kalitesini artırması 

bakımından oldukça önemlidir. 
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6.  SONUÇ VE ÖNERĠLER 

6.1. Sonuçlar 

      AraĢtırmamızın sonucunda,  

 AraĢtırmaya katılan hemĢirelerin yaĢ ortalamasının 31,39±6,88 olduğu % 84,7‟sinin  

(n=321) kadın, % 15,3‟ünün (n=58) erkek; % 59,9‟unun (n=227) evli, % 40,1‟inin  

(n=152) bekar; % 55,9‟unun (n=212) çocuğu yokken, %24,8‟inin (n=94) 1 çocuğunun 

olduğu, % 34,8‟i (n=132) lisans mezunu olduğu, % 40,1‟inin (n=152) 10 yıl ve daha fazla 

süredir hemĢire olarak çalıĢmakta olduğu; % 63,6‟sının (n=241) hemĢirelik mesleğini 

isteyerek seçmiĢ olduğu ve % 75,7‟sinin (n=287) Ģu an da mesleğini severek icra ettiği 

tespit edilmiĢtir. 

 HemĢirelerin % 30,1‟inin (n=114) cerrahi bilimlerde, % 28‟inin (n=110) dahili bilimlerde,  

% 16,4‟ünün (n=62) ise yoğun bakım ünitelerinde,   % 9,5‟inin (n=36) çocuk servislerinde, 

yine  % 9,5‟inin (n=36) psikiyatri ünitelerinde ve  % 5,5‟inin ise (n=21) acil servislerde 

çalıĢmakta olduğu saptanmıĢ olup bunlardan % 48,5‟inin (n=184) 1-5 yıl arasında, 

%12,1‟inin ise (n=46) 10 yıl ve daha fazla süredir Ģu anda çalıĢtığı ünitede çalıĢmakta 

olduğu; katılımcıların % 63,6‟sının  (n=241) çalıĢtığı üniteyi kendilerinin seçmemiĢ 

olmasına rağmen % 78,1‟inin (n=296) çalıĢtığı üniteden memnun olduğu belirlenmiĢtir. 

 HemĢirelerin bir ayda tanık oldukları ölüm olgusu ortalaması 3,88±5,80 olarak 

bulunmuĢtur. (0-30) 

 HemĢirelerin ölüm olgusuyla ilk karĢılaĢma anında hissettikleri duygular üzüntü (% 47,8), 

çaresizlik (% 20) ve korkudur (% 19,8).  

 HemĢirelerin % 60,7‟si birileriyle olumlu-olumsuz yaĢadıklarını paylaĢarak kendilerini 

mesleğin yıpratıcılığına karĢı korumaktadır. 

 HemĢirelerin yaĢı, cinsiyeti, medeni durum, çocuk sahibi olup olmamaları ve eğitim 

durumları ile Thorson-Powell ölüm kaygısı puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır.  

 HemĢirelerin % 12‟sinin sağlık sorununun olduğu ve ilaç kullanmakta olduğu %39,3‟ünün 

birinci derece bir yakınını kaybetmiĢ olduğu, %18,2‟sinin ise birinci derece bir yakınında 

ölüm riski taĢıyan hastalığa sahip olduğu görüldü. 
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 HemĢirelerin %67‟sinin ölümden sonraki hayata inandığı, %38‟inin nadiren, ölümü 

düĢünmekte olduğu belirlendi. 

 HemĢirelerin %51,8‟i ölünün bakımı konusunda bizzat bir prosedür uyguladıklarını; 

%61,5‟i ise gerçekleĢen ölüm olayından diğer hastaların etkilenmelerini önleyemediklerini, 

%82,8‟i mezun hemĢirelere ölüm kaygısına yönelik hizmet içi eğitim programları 

hazırlanıp sunulmasını istediklerini ifade etmiĢlerdir. 

 Thorson-Powell Ölüm kaygısı toplam puanları 47,99±16,14 olup, hemĢirelerin ölüme karĢı 

„hafif düzeyde kaygı‟ taĢıdıkları; cinsiyet, medeni durum, çocuk sahibi olma durumu ve 

eğitim durumu ile Thorson-Powell ölüm kaygısı puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık olmadığı bulundu. 

 Mesleğini sevmeden uygulayan hemĢirelerin Thorson-Powell ölüm kaygısı ölçeği 

puanının, sevenlerden anlamlı derecede yüksek olduğu belirlendi. 

 Acil servislerde çalıĢan hemĢirelerin Thorson-Powell ölüm kaygısı puanı, diğer ünitelerde 

çalıĢan hemĢirelere göre daha yüksek olduğu saptandı. 

 Ciddi sağlık sorunu olan ve bunun için ilaç kullanan, birinci derece yakınını kaybetmiĢ ya 

da kaybetme riski olan, ölüm tehlikesiyle karĢılaĢımıĢ hemĢirelerin TPÖKÖ puanları 

arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlendi. 

 KarĢılaĢtığı ölümlerden hiç etkilenmediğini ifade eden katılımcıların ölçek puanlarının çok 

etkilendiğini ifade eden katılımcıların puanlarından yüksek olduğu tespit edildi. 

 HemĢirelerin ölümle karĢılaĢılaĢtıkları yaĢ ve bir ayda ortalama karĢılaĢılan ölüm sayıları 

ile Thorson-Powell ölüm kaygısı ölçeği toplam puanları arasında iliĢki bulunmadı.  
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6.2. Öneriler 

 HemĢirelerin rol ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirebilmesi, ölümcül hastalarla 

çalıĢabilmesi, hasta ve yakınlarına terminal dönemlerde gerekli emosyonel desteği 

sunabilmesi için kendi duygularına ve düĢüncelerine iliĢkin farkındalığının ölüm kaygısına 

yönelik eğitimlerin verilmesi ile artırılması önerilmektedir. HemĢirelere, kendilerini 

tanımada yardımcı olunmasının hem hemĢirelerin kiĢisel geliĢimine katkıda bulunacağı 

hem de bu sayede hizmet kalitesinin artırılacağına inanılmaktadır. 

 

 HemĢirelerin ölümcül hastalıklarla çalıĢan hemĢireler ile farklı bölümlerde çalıĢan 

hemĢireler arasında zaman zaman yer değiĢikliği yapılması, sağlık çalıĢanlarına düzenli 

aralıklarla izin verilmesi, çalıĢma koĢullarının iyileĢtirilmesi, çalıĢanların sosyal 

aktivitelere katılması, ölüm sürecindeki hastaya bakım veren hemĢirelerin, çalıĢma saati 

içinde düzenli aralar vermesi ve baskı azaltıcı rutin iĢleri yapması önerilmiĢtir. 

 

  Ölüm kaygısına iliĢkin gerçek duygu ve düĢüncelerin alınabilmesinde anket veya ölçek 

kullanmak yeterli olamayabilir. Bu nedenle ölüm kaygısına iliĢkin araĢtırmalarda ölçek ve 

anketle veri toplamak yerine bunlara ek olarak derinlemesine görüĢme ya da odak grup 

yöntemleriyle veri toplanmasının daha yararlı olabileceği düĢünülmektedir. Hatta ölçüm 

yöntemlerine ek bir görüĢ olarak bilinçaltı kaygıyı tespit etmek için „yansıtmalı (projektif)‟ 

ölçüm yöntemlerinin de denenmesi daha faydalı sonuçlar doğurabilir. Çok fazla değiĢkenin 

etkilediği „Ölüm Kaygısı‟ konusunda kalitatif çalıĢmaların yapılması önerilmektedir. 

Yapılan çalıĢmaların sayısı ve niteliği arttıkça ölüm kaygısının nedenlerinin daha iyi 

anlaĢılacağı düĢünülmektedir. 

 

 Ġlerideki araĢtırmalarda, daha büyük evrenin seçilmesi, genellenebilirliği daha fazla olan 

örneklem üzerinde çalıĢılması hemĢirelerin ölüm kaygısının ölçülmesinin ve bunu 

etkileyen faktörlerin belirlenmesinin standardizasyonu sağlanabilecektir. 
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EK-1: KATILIMCI ONAY BELGESĠ 

 

Sayın Katılımcı 

 

          Bu çalıĢma hemĢirelerin ölüm olayı ile sık karĢılaĢma durumlarının kendi ölüm 

kaygılarını nasıl etkilediğini belirlemek amacıyla yapılacaktır. 

          Ölüm kaygı ve korkunuzu belirlemek için Genel Bilgi Formu, Thorson-Powell Ölüm 

Kaygısı Ölçeği. Bu ölçeklerde kendinizle ilgili ve ölüme karĢı duyduğunuz kaygı ve 

korkularla ilgili sorular bulunmaktadır.  

          Sorulara verdiğiniz cevaplar sadece çalıĢmanın bilimsel amacı için kullanılacaktır. 

Hiçbir anket formunda isim belirtilmeyecektir ve hiç kimsenin cevabı teĢhir 

edilmeyecektir. 

 Bu ankete katılımınız gönüllüdür ve istediğiniz an soruları yanıtlamayı yarıda 

bırakabilirsiniz. Bu durumda anket kağıdınız iptal edilecektir.  

            Bu anket formunu doldurmakla bu çalıĢmaya kendi özgür iradenizle katıldığınızı 

kabul etmiĢ ve bu veriyi kullanma hakkını bize vermiĢ sayılacaksınız.  

            Anketinizin geçerli sayılması için tüm soruları atlamadan ve eksiksiz olarak 

yanıtlamanız gerekmektedir. 

            AraĢtırmaya yapmıĢ olduğunuz katkılardan dolayı Ģimdiden teĢekkür ederiz. 

                                

 

Ġ.Ü. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

PSĠKĠYATRĠ HEMġĠRELĠĞĠ 

YÜKSEK LĠSANS ÖĞRENCĠSĠ 

FĠLĠZ TAKA 
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GÖNÜLLÜ ONAY FORMU 

 

          Yukarıda gönüllüye araĢtırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren metni 

okudum. Bunlar hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu koĢullarla söz 

konusu araĢtırmaya kendi rızamla hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul 

ediyorum. 

 

 

Katılımcının Adı-Soyadı, Ġmzası : 
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EK- 2: GENEL BĠLGĠ FORMU 

 

1. Anket no: 

2. YaĢınız:  

3. Cinsiyetiniz:  Kadın  /   Erkek 

4. Medeni Durumunuz:  

       

   a) Evli 

   b) Bekar 

 

5.  Varsa Çocuk Sayınız: ..... 

 

6. Mezun olduğunuz okul: 

 

a) Sağlık meslek lisesi 

b) Ön lisans (2 yıllık üniversite) 

c) Lisans (4 yıllık üniversite) 

d) Yüksek lisans 

e) Doktora 

 

7. HemĢirelik mesleğinde ne kadar zamandır çalıĢıyorsunuz?  

           a) 1 yıldan az  

b) 1-5 yıl 

c) 5-10 yıl 

d) 10 yıl ve üzeri 

 

8. Mesleğinizi isteyerek mi seçtiniz?  

a) Evet 

b) Hayır 

 

9. ġu anda mesleğinizi severek mi yürütüyorsunuz?  

a) Evet                                      b) Hayır 
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      10.ÇalıĢtığınız servis/ünite :………………………………………………………… 

 

      11.  ġu anda bulunduğunuz ünitede ne kadar zamandır çalıĢıyorsunuz?  

a) 1 yıldan az                                   c) 5-10 yıl 

b) 1-5 yıl                                          d)10 yıl ve üzeri 

 

     12. ÇalıĢtığınız üniteyi kendiniz mi seçtiniz? 

 

a) Evet   

b) Hayır 

 

     13. ÇalıĢtığınız üniteden memnun musunuz? 

 

a)Evet 

b) Hayır  

 

   14. Ciddi bir sağlık sorununuz var mı? 

            a)   Evet    ĠSE-------> Ölüm riski  nedir?   Yüksek (  )      Orta(  )     DüĢük (   ) 

b) Hayır 

  15. ġu anda kullanmakta olduğunuz herhangi bir ilaç var mı ? 

a) Evet 

b) Hayır 

 

 16. Birinci derece yakınınızı kaybettiniz mi ? (Lütfen yakınlık derecesini EVET   

Ģıkkının yanına belirtiniz.) 

                          a) Evet ..................................(yakınlık derecesi) 

b) Hayır 

 

17. Birinci derece yakınlarınızda ölüm riski taĢıyan hastalığa sahip birey  var mı? 

(Lütfen    yakınlık  derecesini EVET Ģıkkının yanına belirtiniz.) 

a) Evet ..................................(yakınlık derecesi) 

b)  Hayır 
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 18. Ölümden sonraki hayata inanıyor musunuz? 

a) Evet, ölümden sonraki hayata inanıyorum. 

b) Hayır ölümden sonraki hayata inanmıyorum. 

c) Ölümden sonra hayat olduğuna emin değilim. 

 

19. Ölümü düĢünür müsünüz?   

 

a) Nadiren (ara sıra aklıma gelir) 

b) Ara sıra (ayda bir yada daha az) 

c) Sıkça ( en az haftada bir) 

d)Çok sık ( en az günde bir ya da hafta da birkaç kez.) 

20. Hiç ciddi ölüm tehlikesi ile karĢılaĢtınız mı ? 

 

a) Evet 

b) Hayır 

 

 21. Cevabınız EVET ise karĢılaĢtığınızda kaç yaĢındaydınız?........................... 

 

      22. Cevabınız EVET ise karĢılaĢtığınız durum: (BĠRDEN FAZLA SEÇENEK     

ĠġARETLEYEBĠLĠRSĠNĠZ)  

 Deprem 

 Yangın 

 Trafik kazası 

 Elektrik çarpması 

 Yüksekten düĢme  

 Suda boğulma 

 BaĢka birisi tarafından yaralanma veya öldürülmeye teĢebbüs. 

 Bir hastalık durumu (belirtiniz) 

 Diğer 
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  23. ÇalıĢtığınız ünitede ölüm olgusuyla kaĢılaĢıyor musunuz?   

 

                                         a) Evet 

                                         b) Hayır 

24. Bir ayda ortalama kaç hastanın ölümüne tanık oluyorsunuz?   ……………. 

 

 

25.  Ünitenizde karĢılaĢtığınız ölümler hakkında neler hissetmektesiniz? 

  a) Çok etkilenirim 

  b) Biraz etkilenirim 

  c) Ölümlerden etkilenme durumum hastanın yaĢına, hastalığına, durumuna 

göre değiĢir. 

  d) Hiç etkilenmem 

 26. Ölünün bakımı konusunda ünitenizde bizzat uyguladığınız bir prosedür var               

mı? 

a) Evet 

b) Hayır 

27. Ünitenizdeki ölüm olaylarından diğer hastaların etkilenmelerini önleyebiliyor 

musunuz? 

a) Evet 

b) Hayır 

28. Mezun hemĢirelere ölüm kaygısına yönelik hizmet içi eğitim programları 

hazırlanıp sunulmasını uygun görür müsünüz?  

 

a) Evet 

b) Hayır 
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EK-3: THORSON POWELL ÖLÜM KAYGISI ÖLÇEĞi 
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1 Acı çekerek ölmekten korkarım.       

2 Öbür dünyanın nasıl bir yer olduğunu bilmemek beni tedirgin eder.      

3 Öldükten sonra bir daha düĢünmemek fikri beni dehĢete düĢürür.      

4 Gömüldükten sonra cesedime ne olacağı konusu beni hiç 

kaygılandırmıyor. 

     

5 Tabutlar beni huzursuz eder.      

6 Öldükten sonra iĢlerim üzerindeki kontrolü kaybedeceğim 

düĢüncesinden nefret ederim. 

     

7 Ölüm sonrası tamamen hareketsiz kalmak beni kaygılandırır.      

8 Ameliyat olacağımı düĢündüğümde çok korkarım.      

9 Ölümden sonraki hayat beni oldukça kaygılandırıyor.      

10 YavaĢ ve uzun süren bir ölümden (canımın yavaĢ yavaĢ çıkmasından) 

korkmuyorum. 

     

11 Öldüğüm zaman bir tabuta kapatılacak olmam düĢüncesi benim için 

sorun değil. 

     

12 Öldükten sonra tamamen aciz bir durumda olacağım fikri beni 

huzursuz eder. 

     

13 Öldükten sonra baĢka bir hayatın olup olmamasıyla hiç 

ilgilenmiyorum. 

     

14 Öldükten sonra asla tekrar bir Ģey hissedememek beni huzursuz eder.      

15 Ölürken çekilen ızdırap beni kaygılandırıyor.      

16 Öldükten sonra yeni bir hayatın olmamasını çok istiyorum.      

17 Ebediyen aciz olmaktan endiĢe duymuyorum.      

18 Cesedimin mezarda çürüyeceği düĢüncesi beni dehĢete düĢürüyor.      

19 Öldükten sonra dünyalık birçok Ģeyden mahrum kalacağım düĢüncesi 

beni rahatsız eder. 

     

20 Öldükten sonra bize ne olacağı konusunda çok kaygılanıyorum.      

21 Dünyevi Ģeyleri elde etmek ve onları kontrol altında tutmak benim 

için önemli değildir. 

     

22 Ölümün insani her Ģeyden ayıracak olması beni dehĢete düĢürüyor.      

23 Kansere yakalanmaktan özel bir korku duymuyorum.      

24 Öldükten sonra yapılması gerekenlerle ilgili teferruatlı bir vasiyet 

bırakacağım. 

     

25 Öldükten sonra vücuduma ne olacağı umurumda değil.      
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EK-4: ETĠK KURUL KARARI 
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EK-4: ETĠK KURUL KARARI 
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EK-5: ARAġTIRMA ĠZNĠ 
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