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İleri Yaşlarda Ölüm Kaygısı

Ölüm kaygısı, tüm bireylerde yaşam boyu süren ve kişinin 

birgün varolmayacağı düşüncesiyle beraber gelişen bir 

kaygıdır. 

Yapılan araştırmalar,  ileri yaşın patolojik bir ölüm kaygısı 

hissetmek anlamına gelmeyeceğini ancak 

bir takım değişkenlerle birlilkte yaşlılığın ölüm kaygısını 

arttıracağını bulgulamıştır. 



İleri Yaşlarda Ölüm Kaygısı

Yaş ilerledikçe,

Ölüm düşüncesinin sıklığı, depresyonun varlığı, eğitim seviyesi
gibi sosyo ekonomik değişkenler, fiziksel hastalığa bağlı
biçimde gelişen yaşam kalitesinde düşüş gibi değişkelenlerin
ölüm kaygısını arttırabileceği bulgulanmıştır.

Bunların yanısıra ‘benden sonra çocuklarım ne yapar?’ gibi
düşünce içeriklerinin de ileri yaşta ölüm kaygısının yüksek
düzeyde yaşanmasına sebep olabilir.



Koronavirüs İleri Yaşları Nasıl Etkiler?

İleri yaşlarda bireyler, yeni tip koronavirüs nedeniyle ölüm

kaygısını yüksek düzeyde yaşayabilirler. Olayların basına ve

sosyal medyaya yansımasında hastalığın yalnızca ileri yaşta

bireyleri öldürdüğüne yapılan vurgu, yaşlı bireylerin kaygı

düzeyini arttırabilir.



Koronavirüs İleri Yaşları Nasıl Etkiler?

Pandemi sürecinde tedbir kapsamında 65 yaş üstü

bireylere getirilen sokağa çıkma yasağı ile birlikte bazı

genç bireylerin yollarda gördüğü yaşlı kişilere karşı yanlış

tutumlarda bulunmaları, sözel ve hatta basına yansıyan

kimi olaylarda fiziksel olarak zorbaca davranmaları, ölüm

kaygısı ile başetmeye çalışan büyüklerimizin kaygılarını

artırıcı niteliktedir.

Onların zararlı, virüs yayan bireyler olarak

algılanmalarına yol açan bu saldırganlık örüntülü

davranışlar, ölüm korkusuna yersiz bir suçluluk

duygusunu da eklemiştir.



Yaşam Döngüsü ve Ölüme Bakış

• Yaş ilerledikçe hayatımızın gerçeği olan ölüm algısı daha 
ön plana çıkmaya başlar. 

• Belli yaş döngüsünde hayatın içinde aktif olan birey, yaş 
aldıkça toplum içindeki aktifliğini ve üretkenliğini azaltır.

• İlk yaşlardaki sağlıklı hallerinin azalması, akran 
gruplarındaki ölümler ve yaşadığı toplumun yaşlı bireylere 
yönelik tutumu, kişinin yaşlılığına bakış açısını 
etkileyecektir. 

• Bu ve benzeri değişkenler, kişinin ölümle ilgili 
düşüncelerinin yoğunlaşmasına ve ölüm kaygısının 
artmasına neden olacaktır.



Pandemi ve Ölüm Kaygısının Artması

• 2019 Aralık ayından itibaren tüm dünyayı

etkileyen Covit-19 virüsü nedeniyle ölümlerin

artmasıyla ve ülkemizde uygulanmaya başlanan,

65 yaş üstü vatandaşların korunmasına yönelik

sokağa çıkma yasağı nedeniyle de yaşlı bireyler,

ölüm kaygısını daha yoğun yaşamaya

başlamışlardır.



Koronavirüs İleri Yaşları Nasıl Etkiler?

Ölüm olaylarında ‘yaşlı’ birey ve kronik hastalık vurguları,

ölüm kaygısını arttırabilir. Ölüm kaygısına, hastalanma,

hastaneye yatma, solunum cihazına bağlanma gibi kaynağı

belirgin korkular eşlik edebilir. Bu korkular, ileri düzeylerde

patolojik biçimde yaşanabilir.



Koronavirüs Karşısında Yaşlı Bireylerin

Sakin Kalmasına Yardımcı Olun

İleri yaşlarda bireylerin koronavirüs nedeniyle yaşadıkları ölüm

kaygısının sağlıklı düzeyde olması için bakımını yapan kişilere

görevler düşmektedir.

Öncelikle yaşlı bireylerimize hastalıktan kendilerini karantinaya

alarak, hijyen kurallarına uyarak ve fiziksel sosyal mesafeyi bir

süreliğine en alt seviyeye indirerek korunabilecekleri

hatırlanmalı,

Yaşlı bireyler, hastalıkla ilgili haberlere sürekli biçimde maruz

bırakılmamalıdır.



Koronavirüs Karşısında Yaşlı Bireylerin

Sakin Kalmasına Yardımcı Olun

Yaşlı bireylerin bakımını üstlenen kişilerin sakin kalması ve davranış

değişiklikleri karşısında paniğe kapılmaması gerekir.

Yaşlılarla konuşurken sakin bir dille konuşulmalıdır.

Kaygı gerginliği, öfkeyi tetikleyebilir, alınganlık artabilir. Yaşlı bireyin bu

tür öfke, alıngalık tepkilerine karşı anlayışla yaklaşmak önemlidir.

Yaşlı kimselerin yanında hastalıkla ilgili konuşulmamalı, ölümlerden

bahsedilmemelidir.



İzolasyon Döneminde Evde Yapabileceklerimiz

Peki yaşlı bireyler içinde bulundukları bu ölüm kaygısıyla nasıl 

baş edebilirler?

Özellikle de karantina günlerinde neler yaparak, hala hayatın 

içinde aktif rol aldıklarını hissedebilirler?

Birkaç öneri ve örnekle bunlara değinelim.



Pandemi ve Ölüm Kaygısının Artması



Pandemi ve Ölüm Kaygısının Artması

İleri yaşta bireyler için çevrelerinde onlara ihtiyaçlarını 

karşılamak için yardıma hazır genç bir neslin olduğunu 

bilmeliler.  Çocukları, torunları ve yaşlı bireyler için 

oluşturulan gönüllü gruplar ihtiyaç dahilinde çalışmalar 

yapmaktadır.

Ülkemizde yardım isteyebilecekleri telefon numaralarını 

kolay bir yerde muhafaza etmeleri acil durumlarda 

kolaylık sağlayacaktır.  

Bu telefon numaraları : 155-156-112



Yalnız Değilsiniz!

İlk olarak  büyüklerimiz,  yalnız olmadıklarını,  kendileri gibi kaygı 

yaşayan bir çok akranı olduğunu fark etmeliler. 

Dostlarını telefonla arayarak,  dostlarıyla mümnükse  internet yardımı 

ile görüntülü konuşarak iletişime geçmeli, onlarla duygularını 

paylaşmalılar. 

Akran grupları, aynı duygu ve kaygı içinde oldukları için birbirlerine 

daha iyi destek verebilecektir.  

Dolayısıyla evde yaşlı bireylerin eş, dost, akrabaları ile görüşmelerine 

olanak tanıyın. 

Ondan anlatmaktan keyif aldığı anılarını, başarılarını anlatmasını 

isteyebilirsiniz. 



Evde Aktif Kalmanın Yolları

Bu dönemde teknolojik aletleri öğrenmek için bir ilgi geliştirebilirler.

Uzun zamandır erteledikleri ev içinde yapabilecekleri işleri yapmaya başlayabilirler.

Hobi konuları araştırıp ilgilerine göre yapmaya başlayabilir. Tamir işleri, çiçek bakımı,

örgü örmek, vs.

Müzik dinlemek, şiir yazmak, kısa hikayeler yazmak, olumsuz duygu ve düşünceleri

dışarı atmak için yararlı olacaktır.

Bulmaca çözmek, zihinsel faaliyetlerde bulunmak , resim yapmaya çalışmak, zihni

olumsuz kaygı ve düşüncelerden uzaklaştıracaktır.

Yemek yapmak, yeni pasta tarifleri denemek, farklı aromalı içecekler yapmayı 

denemek sağlıklı beslenmek için alternatifler üretmek,

Evde bulunan malzemelerle basit spor hareketleri ve egzersiz yapmak, dans etmek 

beden sağlığını korumak için iyi olacaktır.



Sanal Müzelere Seyahat

İnternet ortamında yayın yapan müzeleri gezerek gitme 

imkanı bulamadığınız müzeleri inceleme yapmak

Bu müzelere örnek olarak

Türkiye’deki Panoramik Müze 1453 gibi

https://www.panoramikmuze.com/tr/sanal-tur

https://www.panoramikmuze.com/tr/sanal-tur
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Unutmamalıyız ki her canlının bir yaşam döngüsü var. Başladığı gibi 

bitecek olan. Kaliteli ve sağlıklı bir yaşam kendimize verebileceğimiz en 

büyük armağan.

Her canlı biricik, önemli ve değerlidir. Ve her yaşın tecrübeleri bir sonraki 

nesle aktarılması gereken bir mirastır. 

Bu bilinçle hareket ederek kendisini gelecek nesiller için izole edip 

evinde kalan tüm yaşlı büyüklerimizi saygıyla selamlıyoruz



Bizim için çok değerlisiniz. 

Hayat eve sığar 


