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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak
için hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
“Yaşlılarda Davranış Sorunları” ders içeriklerini kapsayan bu çalışma, Yaşlı Bakımı
Bölümü öğrencileri için hazırlanmıştır. Bu dersin konusu, yaşlılılıkta karşılaşılan
davranışsal sorunların arkaplanını ve nedenlerini öğrenmeye yöneliktir.
‘Davranış bozukluğu’ ifadesi öncelikle davranış ölçütünün ne olduğunu akla
getirmektedir. Üzerinde uzlaşı sağlanan bir ölçüt olmamakla birlikte kuşaktan kuşağa
aktarılan toplumsal normlar, bireyin davranışları üzerinde bir kurallar dizgesi
oluşturmaktadır. İnsan davranışına normal ve normaldışı bir düzlemde bakış sağlarken
tarihsel değişimler bütün kavramları yeniden tanımlama gereğini ortaya koymuştur. Bilim,
kültür, zamanla değişen toplumsal normlar, iletişim teknolojisinin başdöndürücü gelişmeleri
karşısında özgün kalıplardan ayrışarak küresel normlara dönüşme eğilimine girmiştir.
Bununla birlikte toplumu dinamize eden değerler bu tektipleşmeye direnmektedir.
İnsan davranışı, çevresel etkiler altında değişime uğrarken öte yandan yaş faktörü
bireyin benliği üzerinde doğal değişimi sağlamaktadır. Davranış ve yaş arasındaki
korelasyona eklemlenen çağ faktörü etkili olmaktadır. Bireyin yaş değişiminin davranışı
etkileme ivmesi dış etkenlerden daha etkilidir. Bu bakımdan bu dersimizde yaşlılık
döneminde ki fiziksel, ruhsal ve sosyal değişimler ele alınacaktır.
Yaş döngüsü ile yaşlılıkta ortaya çıkan değişimler, zihinsel yetersizliklerin
yolaçtığı sorunlar, fiziksel fonksiyon kayıpları ve hastalıklar, ölüm kaygısı, yakın kaybı
sonucu yas sendromu, uyum zorlukları, ruhsal sorunlar, duygudurum bozuklukları ve ölüm
kaygısının ileri yaşlarda bireyin hayatında çalkantılı etkisi gözlenmektedir. Bu çerçevede
ele alacağımız ünitelerde, yaşlılıkta ortaya çıkan olumsuz durumlar karşısında baş edebilme
becerileri üzerinde durulacaktır.
Yaşlılarda davranış bozukluğunun bireysel nedenleri olduğu kadar çağa ait yeni
davranış örüntüleri ortaya çıkmıştır. Kent yaşamı ile kaynaşmış olan çekirdek aile yapısı
bireyin ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olamamaktadır. Bununla birlikte bireyin
içinde yaşadığı toplumun yalnız yaşama göre yapılanması sosyalleşme repertuarını
sınırlamaktadır. Yaşlı birey bu değişimlerden oldukça etkilenmektedir. Genç ve orta yaş
bireylerin bu toplumsal yapılanmadan etkilenmektedirler. Yaşlı birey ise tekdüze yaşamına
eklenen bu yeni durumlar karşısında, önceki kuşak yaşlılara göre daha derin bir duygulanım
içine girmektedir. Hayatın her alanında kullanılan mobil teknololojiyi kullanma
becerisindeki yetersizlik, yaşlıların uyum sorunlarını artırmaktadır.
İnsan ve çevresi arasında devamlı bir uyum sağlama gayretine tanık olmaktadır.
Dinamik bir süreç olarak uyum, insanın toplumda gördüğü değişimlere karşı geliştirdiği
tepkilerle sağlanır. Uyumun iki dinamiğinden biri birey öteki toplumdur. Öteki canlıların
uyum sağlamaları ileri düzeydedir. Ne var ki insan öteki canlılar gibi salt uyum beklentisine

bütüncül bir karşılıklık vererek varoluşunu tamamlamış olmaz. Uyuma direnmesi ve
niteliğini değiştirmeye çalışması da en az uyum kadar değerlidir.
Günümüz yaşlılarının ruhsal ve fiziksel anlamda davranış bozukluğu oluşturan
psikolojik, sosyal ve çevresel etmenler ünitelerde yer almaktadır. Yaşlılarda Davranış
Bozuklukları dersimizin, siz öğrencilerin bu alanda yeterli bilgi, beceri ve donanım
edinmenize katkı sağlamasını hedeflemekteyiz.

Uzm. Psk. Bayram Ayaz
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BÖLÜM:1
YAŞLILIK, DAVRANIŞ VE UYUM

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yaşam dönemleri ve yaşlılıkla birlikte görülen fiziksel değişimleri ele alarak
uyum düzeyleri hakkında bilgi verilecektir.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Yaşlılarda görülen fiziksel değişimler nelerdir?
Sağlıklı yaşlanmayı etkileyen faktörler neler?
Yaşlanmanın belirleyicileri nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Aktif yaşlanma

İlerleyen yaş ile birlikte
işlevselliğin korunmasını
sağlamak için fiziksel olarak
aktif kalmak.

Anksiyete

Hafif kaygıdan yoğun
paniğe değişebilen, farklı
yoğunluklarda yaşanan
duygudur.

Uyum

Bireyin kişisel özellikleri ve
çevresinde karşılaştığı
durumlar ele alınmaktadır.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Aktif yaşlanma ile ilgili
kaynak taraması ve bu
kaynaklarda konu ile ilgili
yapılacak okumalar
kazanımları artıracaktır.
Anksiyete ile ilgili kaynak
taraması ve bu kaynaklarda
konu ile ilgili yapılacak
okumalar kazanımları
artıracaktır.
Yaşlılıkta uyum konusu ile
ilgili yapılan çalışmalar
incelenmiştir.

Anahtar Kavramlar

Yaşam dönemleri
Uyum süreci
Yaşlılık sorunları
Aktif yaşlanma

GİRİŞ
Yüzyılımızda kentleşme sürecinin dönüm noktalarından birini yaşamakatayız. Kırsal
alanda yaşama oranı hızla azalmaktadır. Hızlı kentleşme neticesinde şehir hayatına
adaptasyon sorunları başlamıştır. Kentleşme sürecine eklemlenen teknolojik gelişmeler
insan yaşamının değişiminin başlıca parametreleri haline gelmiştir. Özellikle yaşlı kuşağın
kent yaşamına uyumu ve teknolojiyi kullanımında hzılı değişime uyum sağlama güçlüğü
çekmektedir. Doğal olarak insan ruh yapısı etkilenmktedir. Yapılan araştırmalara göre kent
yaşamı ile kaygı durumları arasında anlamlı bir korelasyon vardır.
Tarım Toplumu’ndan Sanayi Toplumu’na dönüşüm hızlı bir şekilde
gerçekleşmemiştir. Endüstri ürünlerinin yaygın kullanımı ve coğrafyalara yayılması zaman
almıştır. Bilgi çağına çeyrek kala toprağa bağlı yaşayan önemli bir nüfus vardı. Özellikle
yaşlı kuşak geçen yüzyıl son çeyreğine kadar çoğunlukla kırsal alanlarda yaşamakta idi.
Günümüzde artık yaşlı kuşak kitle kültürüne ayak uydurmaya başlamıştır. Kaygı
çağı olarak adlandırılan bu dönemde ruhsal sorunlar ortaya çıkmıştır. Bireysel yaşam
yalnızlaşmayı ve kendine yabancılaşmayı getirmiştir. İletişim teknolojiyle birlikte bireyin
gelişen bilgi ufkunun yanında gerileyen ruhsal yapısı dikkat çekmektedir. Geleneksel
hayatta dar çevresi içinde doğal çevresiyle geliştirdiği ilişkilerle mutlu olan bireyin, yeni
yaşamında yakın çevresine daha zaman ayırarak sanal platformda daha çok meşgul
olmasıyla birlikte ruhsal yapıda değişimler meydana gelmiştir. Bütün yaş grupları bu hızlı
değişimden etkilenmiştir. Yaşla birlikte epidemik tablosunda birçok sorun yaşayan
yaşlılar, kaygı çağında yeni zorlanmalar ve sorunlarla karşılaşmıştır.

1. YAŞLILIK, DAVRANIŞ VE UYUM
1.1.Gümüzde Yaşlılık ve Sorunları
Günümüzde artık insanlar daha uzun yaşıyor. Tarihte ilk defa, nüfus içerisinde
geçmiş yüzyıllara göre daha 65 yaş üstü daha çok insan yaşamaktadır. 2050 yılına
gelindiğinde, 65 yaş ve üstü dünya nüfusunun 2015 yılında 900 milyon olan 2 milyar
olması bekleniyor. Bugün 125 milyon insan 80 yaş ve üstü. 2050 itibariyle, yalnızca Çin'de
120 milyon 85 yaş üstü olarak sayılayacak. () dönemde dünya çapında bu yaş grubunda
434 milyon insan olması bekleniyor. 2050 itibariyle, yaşlıların% 80'i düşük ve orta gelirli
ülkelerde yaşayacak.(WHO, 2017)
•
•
•
•
•

2015 ve 2050 arasında, dünya nüfusunun 65 yaş üzerindeki oranı
yaklaşık% 12'den% 22'ye, yaklaşık iki katına çıkacaktır.
2020 yılında 60 yaş ve üstü insanların sayısı 5 yaşın altındaki
çocuklardan daha fazla olacaktır.
2050'de yaşlıların% 80'i düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşayacak.
Nüfusun yaşlanma hızı geçmişte olduğundan çok daha hızlıdır.
Bu demografik değişimin karşısında ülkeler sağlık ve sosyal
sistemlerinin en iyi şekilde kullanılmakta büyük zorluklarla karşı
karşıyadır.

Dünyada yaşlanan nüfusun hızı çarpıcı bir şekilde artmaktadır. Ülkelerin refah
düzeyi ile demografi arasında farklılıklar vardır. Örneğin Fransa’da 60 yaşından büyük
nüfusun % 10 ile% 20 arasındaki bir değişime adapte olması için yaklaşık 150 yıl geçmesi
gerekirken bu süre Brezilya, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde 20 yıldan biraz daha fazla
sürede gerçekleştiği verilere yansımaktadır. Nüfus yaşlanmasının refah düzeyi düşük
ülkelerde daha hızlı tırmanışı gelişmiş ülkelerde de görülmektedir. Örneğin Japonya'da
nüfusun% 30'u, 60 yaşın üzerindedir. Buna karşın düşük ve orta düzeyli ülkelerde nüfus
değişimi daha hareketlidir. Yüzyılın ortalarına gelindiğinde, örneğin Şili, Çin, İran ve
Rusya Federasyonu gibi pek çok ülke, yaşlanma grafikleri birbirine yaklaşacak.
Bir başka parametre sağlıktır. Bugünün yaşlı insanları ebeveynlerine göre daha
sağlıklı yaşadıklarına dair çok az kanıt vardır. Son 30 yılda yüksek gelirli ülkelerde ciddi
sakatlık oranları düşerken, aynı dönemde hafif ila orta derecede sakatlıkta önemli bir
değişiklik olmamıştır. İnsanlar fazla yaşamak için hayata dair sağlıklı seçimler yapmaları
ve kendilerini destekleyici bir çevrede yaşıyorlarsa topluma daha fazla katkı
sunabilirler. Hayata eklenen bu yıllarda fiziksel ve zihinsel kapasitede düşüş yaşandığında
elbette yaşlıların toplum için etkileri daha az olacaktır.

Biyolojik seviyede yaşlanma, zaman içinde çok çeşitli moleküler ve hücresel
hasarın birikmesinden kaynaklanmaktadır. Bu fiziksel ve zihinsel kapasitede kademeli bir
düşüşe, artan hastalık riskine ve nihayetinde ölüme yol açar. Ancak bu değişiklikler tutarlı
bir düzlemde ilerlemeyebilir. Bazı 70 yaşında insanlar son derece sağlıklı bir hayata
sahipken, aynı yaşta bir başkası zayıf ve diğerlerinden önemli ölçüde yardım talep eden
durumda olabilir. Biyolojik değişimlerin ötesinde yaşlanma, ayrıca emeklilik, daha uygun
konutlara taşınma ve arkadaşların ölümü gibi diğer yaşam geçişleriyle de
ilişkilidir. Yaşlanmaya karşı bir halk sağlığı tepkisi geliştirirken, sadece yaşlılıkla ilişkili
kayıpları hafifleten yaklaşımları değil, aynı zamanda iyileşmeyi, uyumu ve psikososyal
gelişmeyi güçlendirebilecek yaklaşımları da düşünmek önemlidir. (WHO, 2017)

1.2.Yaşlanma İle İlgili Yaygın Sağlık Şartları
İleri yaşlarda ortaya çıkma eğiliminde olan ve başlıca hastalık kategorilerine
girmeyen birkaç karmaşık sağlık durumu yaşlılıkla karakterize edilir. Bunlar
genellikle geriatrik sendromlar olarak adlandırılır. Bunlar çoğu zaman altta yatan
faktörlerin bir sonucudur ve kırılganlık, idrar kaçırma, düşme, deliryum ve ülserleri içerir.
Geriatrik sendromlar, birer hastalık olarak daha ölümcül olabilmektedir. Ancak geriatrik
tıbbı bir uzmanlık olarak geliştiren ülkelerin dışında, geleneksel olarak yapılandırılmış
sağlık hizmetlerinde ve epidemiyolojik araştırmalarda genellikle göz ardı edilmektedir.
İleri yaştaki yaygın durumlar arasında işitme kaybı, katarakt ve kırılma hataları,
sırt ve boyun ağrısı ve osteoartrit, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diyabet, depresyon ve

demans sayılabilir. Ayrıca, insanlar yaşlandıkça, aynı anda birkaç durumu birden
yaşamaları daha olasıdır. WHO,2017)

1.3.Sağlıklı Yaşlanmayı Etkileyen Faktörler
Yaşlı insanların sağlığındaki bazı değişikliklerin genetik olması ile birlikte bunların
çoğu evlerin, mahallelerin ve toplulukların yanı sıra cinsiyetleri, etnik kökenleri ya da
sosyoekonomik durumları gibi kişisel özelliklerin yanı sıra, insanların fiziksel ve sosyal
ortamlarından kaynaklanmaktadır. Bu faktörler yaşlanma sürecini erken bir aşamada
etkilemeye başlar. İnsanların çocuk olarak yaşadığı ortamların kişisel özellikleriyle birlikte
yaşlandıkları ortamlarda uzun vadeli etkileri vardır.
Çevre, sağlıklı davranışların geliştirilmesi ve sürdürülmesi üzerinde de önemli bir
etkiye sahiptir. Yaşam boyunca sağlıklı davranışların sürdürülmesi, özellikle dengeli bir
diyet, yemek, düzenli fiziksel aktivite yapmak ve tütün kullanımından kaçınmak, bulaşıcı
olmayan hastalık riskini azaltmaya ve fiziksel ve zihinsel kapasiteyi arttırmaya katkıda
bulunur. Davranışlar da yaşlılıkta önemini koruyor. Kas kütlesini ve iyi beslenmeyi
sürdürmek için yapılan efor hem bilişsel işlevlerin korunmasına, hem de bakım
bağımlılığının gecikmesine yardımcı olabilir.
Destekleyici ortamlar, kapasite kaybına rağmen, insanların kendileri için önemli
olanı yapmalarını sağlar. Güvenli ve erişilebilir kamu binalarının ve ulaşımın ve dolaşması
kolay ortamların mevcudiyeti, destekleyici ortamlara örnektir. (WHO, 2017)

1.4. Halk Sağlığı ve Yaşlanma
'Tipik' bir yaşlı insan yoktur. 80 yaşındaki bazı insanlar 20 yaşındaki çocuğa benzer
fiziksel ve zihinsel kapasiteye sahiptir. Daha genç yaşlarda insanlar fiziksel ve zihinsel
kapasitelerde önemli düşüşler yaşarlar. İnsanların fiziksel ve sosyal ortamlarda
yakaladıkları fırsatlar sağlıklı davranışlara büyük etki sağlamaktadır. Çevremizle olan
ilişkimiz, doğduğumuz aile, cinsiyetimiz ve etnik kökenimiz gibi kişisel özelliklerle
çarpıktır ve sağlıkta eşitsizliklere yol açar. Yaşlılıktaki çeşitliliğin önemli bir kısmı, bu
sağlık eşitsizliklerinin yaşam süresi boyunca kümülatif etkisinden kaynaklanmaktadır.
Yaşlı insanların genellikle kırılgan veya bağımlı olduğu ve topluma bir yük olduğu
varsayılmaktadır. Bir bütün olarak toplum, ayrımcılığa yol açabilecek bu tutumlara
değinmeli ve yaşlı insanların sağlıklı yaşlanma deneyimini yaşamaları için gereken
fırsatları sağlamalıdır.
Küreselleşme, ulaşım ve iletişimde teknolojik gelişmeler, kentleşme, göç ve
değişen cinsiyet normları, yaşlıların hayatlarını doğrudan ve dolaylı olarak
etkiliyor. Örneğin, bir ailede hayatta kalan kuşakların sayısı artmış olmasına rağmen,
bugün bu kuşakların geçmişte olduğundan daha fazla yaşama ihtimali yüksektir. Bu
mevcut ve öngörülen eğilimleri buna göre çerçevelemelidir.(WHO,2017)

1.5.Gerçeği Değerlendirme Yetisinin Bozulması
Gerçeği değerlendirme
yetisinin
bozulması
acil
müdahale
gerektiren
bir
durumdur.
Gerçeği
değerlendirme
yetisinin
bozulması kişinin bilinçli bir
biçimde
hareket
edemeyeceğinin
de
göstergelerinden
birisidir.
Yaşlılık döneminde ortaya
çıkan bazı psikolojik durumlar
yukarıda da söz edildiği gibi
tedavi gerektirir. Yaşlılıkta
ortaya çıkan bu rahatsızlıkların
kimileri görece daha hafif bazıları oldukça ağır seyreder. Ayrıca ortaya çıkan hastalıkların
bazılarında kişilerin bilinçlerinin kapandığını ve gerçeği değerlendirme yetilerinin

bozulduğunu bazılarında ise bilincin kapanmadığını ve bireyin gerçeklerden kopmadığını
görebiliriz. Bu durum psikoz ve nevroz kavramlarını gündeme getirmektedir. Kişinin
gerçeği değerlendirme yetisinin bozulup bozulmaması bir açıdan durumun ciddiyetini de
gösteren bir belirtidir. Ancak kişinin bilincinin açık olması ve durumun farkında olması bir
sorun olmadığı anlamına gelmemektedir. Gerçeği değerlendirme yetisi tümüyle yerinde
olan bir hastanın da intihar girişiminde bulunabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.
Psikoz ve nevroz ne demektir? Psikotik belirtiler ya da “psikoz” kişinin gerçeklik
ile bağının koptuğu bir durumdur. Böylesi bir durumda kişinin gerçek olan ile gerçek
olmayanı birbirinden ayrıt etmeyebilmektedir. Psikoz durumunda kişi gerçekte olmayan
bazı algılamalara sahiptir. Örneğin kötülük göreceğini, birilerinin kendisini takip ettiğini
söyleyebilir (hezeyan) veya olmayan kişi ya da nesneleri gördüğünü (halüsinasyon) ifade
edebilir. Depresif durumdaki bazı yaşlıların bu tür hezeyan ve halüsinasyonlar yaşadıkları
bilinmektedir. Yaşlı kişide depresyona bu depresyonun şiddeti ile orantılı olarak psikotik
belirtiler de eşlik edebilir. Bazı durumlarda hezeyanlar beden ve organların işleyişi ile ilgili
(somatik nitelikte) olabileceği gibi bazı durumlarda yakınlarından kötülük göreceği,
kendisi hakkında gizli planların kurulduğunu düşünmesine yol açan” paranoid “ kuşku
biçiminde de olabilmektedir. Hezeyan (Sanrı, delüzyon); bir kültür içinde paylaşılmayan,
gerçeğe uymayan, mantıklı bir düşünce ile değiştirilemeyen, direnen bir inanıştır (Kırpınar,
2007).
Hezeyanlar en çok şizofreni, psikotik özellikli mani ve organik beyin
bozuklularında görülür. Hezeyanlar “hakkımda kötü düşünüyorlar, beni izliyorlar, komplo
kurmuşlar beni zehirleyecekler” gibi kötülük görme korkusu biçiminde olabileceği gibi
“bana söz atıyorlar, arabalar farlarını yakıp söndürerek bana imada bulunuyorlar” gibi
doğrudan bir eylem algısı biçiminde de olabilirler. Somatik sanrılar bedenin işleyişi ile
ilgili sanrılardır, kişi bedeninin hastalıklı veya değişmiş olduğuna inanabilir, bazen bu
düşüncelerin şiddeti çok yoğun olabilir hatta kişi iç organlarının çürüdüğü, yok olduğunu
düşünebilir. Hezeyanlar düşünce içeriği ile ilgili bir bozukluktur ve önemli birçok ciddi
psikiyatrik bozuklukta hezeyanlar gözlenebilir.
Yaşlı kişi geçmişteki pişmanlıklarını depresyonda sıklıkla dile getirebilir; bu
suçluluk duygusu o kadar yoğun olabilir ki suçluluk bir düşünce bozukluğuna hezeyan
düzeyine varabilir. Bu durumda kişi aksini gösterir kanıtlar olmasına karşın suçsuzluğu
konusunda ikna edilemez. Bu bağlamda hezeyan yaşayan bir kişiyi ikna etmek yerine tıbbi
müdahalede bulunulması için çabalamak çok daha işlevseldir. Halüsinasyon ise gerçek bir
uyaran olmamasına karşın ortaya çıkan algılamalardır. Görsel ve işitsel olabileceği gibi
koku, tat halüsinasyonları ve beden uyarımları ile ilgili halüsinasyonlar da bulunmaktadır.
En sık işitsel ve görsel halüsinasyonlara rastlanmaktadır. İşitsel halüsinasyonlar konuşma

biçiminde işitilen sesler şeklinde olabileceği gibi, müzik, hayvan veya cihaz sesleri
şeklinde olabilir. Görsel halüsinasyonlar ise basit ya da karmaşık durumlarda olabilirler ve
işitsel halüsinasyonlar ile beraber bulunabilir. Örneğin duvarda asılı tabloda yer alan insan
figürlerinin hareket ettiğini ve konuştuklarının söylenmesi, pencereden bakan bir kişinin
görülmesi gibi.
Depresyon ana hatları ile kişinin yaşamdan zevk almadığı, mutsuz ve umutsuz olduğu bir
duygu durum dönemini tanımlar. Bu döneme bazı belirtiler eşlik eder. Bu dönemde
aşağıda tanımlanan 5 veya daha fazla belirtinin eşlik etmesi durumunda “Majör Depresyon
“ gelişmesi söz konusudur (DSM IV, 1994). Yaşlı bakım elemanlarının acil müdahale
gerektiren bir durum olarak depresyonla ilgili belirtileri tanımaları son derece önemlidir.
Açıklanan belirtiler hem gençler hem de yaşlı kişiler için ortak belirtiler olarak
değerlendirilebilir. Bununla birlikte yaşlı kişilerin depresyon yaşama biçimlerinin gençlere
göre bazı farklılıklarının olduğunu da hatırlatmakta yarar vardır (Eker, 2007). Yaşlı
bireylerde depresyonu “zamanın kalmadığı ve yaşamın yitirildiği” duygusuyla gelişen
uzun bir yas süreci olarak da değerlendirebiliriz. Depresyon içinde bulunan birçok yaşlıda
bu belirtiler açık bir şekilde var olmayabilir. (Aksoy;2018)

1.6.Fiziksel Değişimler
Yetişkin insanlar çevrelerini örgütlemede ve uyum sağlamada duyusal
yeteneklerine bağımlıdırlar. İnsan etkileşiminde etkili bir iletişim kurma yetisi büyük
ölçüde duyulara (görme, işitme, tat alma, dokunma, koklama) bağlıdır. Yaşlı yetişkinler
uyaranların yoğunluğunun az olduğu (hafif ses, az ışık) durumlarda güçlük çekerler.
Görme ve görme uyumu 20 yaşında en üst düzeydedir; bu yaş aynı zamanda ilk özürlerin
ve kalıtsal bozuklukların ortaya çıktığı yaştır. Sinir sisteminin işleyişinde ileri yaşlara
kadar belirgin olarak ortaya çıkmayan yavaş bir düşüş vardır; bu düşüş görme de içinde
olmak üzere bütün davranışı etkiler ve hemen hemen bütün işleyiş ve süreçlerde bir
yavaşlamaya neden olur. Gözbebeği çapında yaşla birlikte ortaya çıkan daralma nedeniyle
göze giren ışık miktarı da azalır, bu yüzden yaşlılar iyi aydınlatılmamış yerlerde görme
güçlüğü çekerler. Yaşlı yetişkinin ışığa uyum sağlaması da genç yetişkinden daha fazla
zaman alır. İşitme alanında 25 yaşından önce azalma çok enderdir. 45 yaşından sonra bu
oran yükselmeye başlar. İşitme yitiminin çoğu yüksek ses frekansında olur. Erkekler düşük
frekansı kadınlardan, kadınlar da yüksek frekansı erkeklerden daha iyi duyarlar. 50
yaşından sonraki işitme yitimi ise erkeklerde daha fazladır (Onur, 1986).

1.7.Yaşam Dönemleri ve Uyum
Yaşam, canlı varlığın sürekli olarak çevresine uyum sağlama çabasıdır. Uyum
dinamik bir süreçtir ve bireyin çevresinde yer alan değişikliklere karşı geliştirdiği
tepkilerle sağlanır. Uyum düzeyi iki temel etmen tarafından belirlenir: Bireyin kişisel

özellikleri ve çevresinde karşılaştığı durumlar. Diğer canlı varlıklardan önemli farklılıklar
gösteren insanın uyum düzeyinin değerlendirilmesi oldukça güçtür. Çünkü insanın başarı
ve yenilgisi, yalnızca temel biyolojik varlığını sürdürebiimiş olmasıyla ölçülemez; dünya
içindeki kendine özgü yeriyle de değerlendirilir.
Çocukluk döneminde olumsuz çevre koşullarının yarattığı engellerle karşılaşan
insan, yetişkin yaşam için gerekli yetenekleri geliştiremez ve zorlanma durumlarına karşı
geliştirmiş olduğu yöntemler yetersiz kalır: Böyle bir durumda yaşanan duygu
anksiyetedir. Anksiyete, hafif bir kaygıdan yoğun paniğe değişebilen, farklı yoğunluklarda
yaşanan bir duygudur. Normal koşullarda, fiziksel ya da toplumsal çevreden gelen
tehlikelere karşı insanı uyaran, aynı zamanda gerekli uyumu yapabilme ve yaşamı
sürdürebilme işlevlerine katkıda bulunan anksiyete, bazen çok yoğun yaşanır. Böyle bir
durum, insanın anksiyeteyi azaltmak amacıyla abartılmış uyum mekanizmaları
kullanmasına ve normaldışı davranışların ortaya çıkmasına yol açar. (Geçtan, 1997)

UYUMUN İKİ TEMEL DÜZEYİ

Bireyin

Çevresinde

kişisel

karşılaşlğı

özellikleri

durumlar

Hayatın getirdiği zorlukalara karşı yaşanan kaygı ile birlikte bireyde birtakım olumlu
gelişmelerin olduğu söylenebilir. Uyum sağlama sürecinde her zorlanma benlik
donanımında başetme becerileri geliştirmeye sebep olmaktadır. Bu bakımdan hem
kaygı hem de öğrenme gerçekleşmektedir. Kişisel farklılıklar kimi bireyde kaygının
ileri düzey yaşanması sebebiyle beceri geliştirmek güçleşmektedir.

1.8. Aktif Yaşlanma
Aktif yaşlanma kavramı ilk kez 1960’lı yıllarda “başarılı yaşlanma” kavramının bir
bileşeni olarak literatürde kullanılmaya başlamıştır. Aktif yaşlanma kavramının yanı sıra
“başarılı yaşlanma”, “sağlıklı yaşlanma”, “üretken yaşlanma” kavramları da kimi zaman
literatürde bu kavramların birbirinin yerine kullanıldığı görülmektedir. Ancak aktivite
teorisi tek bir yaşam tarzına kısıtlı olduğu gerekçesi ile eleştirilmiştir (Bowling, 2008).
Aktivite teorisinin sağlık koşullarından ötürü fiziksel olarak yeterince aktif olamayan bir
grup yaşlıyı dışladığı öne sürülmektedir. Benzer şekilde, çalışmakta olmayan yaşlıları
dışladığı nedeni ile “üretken yaşlanma”, bireylere gerçekçi olmayan beklentiler yüklediği
ve kişileri tek tipleştirdiği yönünde eleştirilen “başarılı yaşlanma” kavramı da
tartışılmaktadır (Ranzijn, 2010). Yaşlıların bakış açılarına göre aktif yaşlanma işlevselliğin
korunması anlamına gelmektedir. İlerleyen yaş ile birlikte işlevselliğin korunmasını
sağlamak için fiziksel olarak aktif kalmak ve düzenli fizik egzersiz yapmak etkili bir

önlemdir. Düzenli fizik egzersiz ilerleyen yaşla birlikte sağlığın korunması anlamında da
pek çok yarar sağlamaktadır. Ancak tüm yararlarına rağmen yaşlılar arasında düzenli fizik
egzersiz yapma oranları yeterli değildir.
Aktif yaşlanmanın belirleyicilerinden düzenli fizik aktivitede bulunmak
işlevselliğin korunması için başlıca koruyucu yöntem olarak ön plana çıkmaktadır. Yaş
ilerledikçe işlevsel kapasite azalmakta, beden bileşimi ise kas kitlesinin azalması, yağ
kitlesinin artması yönünde değişmektedir. Ayrıca yaşlı bireylerin gündelik fiziksel
aktivitelerinin gençlere oranla daha düşük olduğu bilinmektedir. Düzenli fizik egzersiz ise
kronik hastalıkların gelişimini engelleyerek, yaşlanma ile ilişkili biyolojik değişiklikler ile
bunların sağlık ve iyilik hali üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaktadır (akt. Çifçili,
2012).
Başarılı yaşlanmada
dikkat edilmesi gereken
durumlardan biri; fiziksel,
sosyal, mental, duygusal ve
ruhsal aktivitelerin iç içe
geçerek ve birbirlerinden
etkilenerek kaynaşmasıdır.
Başarılı yaşlanmada bir
diğer
dikkat
edilmesi
gereken durum ise hastalık
riskinin düşük olmasıdır.
Hastalıkları
önlemenin
başlıca amaç olmasının
yanında
kronik
hastalıklardan (kanser, diyabet, tansiyon, vb.) kaçınmak, bu mümkün değilse bile onları
geciktirmek önemlidir. Yaşla ortaya çıkan durumlara, kayıplara ve yeni kapasiteler
geliştirerek uyum sağlama, başarılı yaşlanma özelliklerindendir. (Blueprint, 2001).
Yapılan küçük bir yaşam tarzı değişikliği bir hastalığı geciktirebilir ya da diğer
hastalık risklerini ortadan kaldırabilir. Bu nedenle yaşamımızdaki seçimlerimiz bizim
hayatımızın yönünü belirleyecektir. Ancak biz bu seçimleri yaparken bir çok faktörden
etkilendiğimiz belirtilmiştir. Bu etkilere baktığımızda; toplum ve sosyal etkilerin bizim
seçimlerimizde oldukça önemli bir rol oynadığı görmekteyiz. Özellikle bedenimiz sosyal
deneyimlerimizden, bağlı bulunduğumuz toplumun norm ve değerlerinden
etkilenmektedir. Bizim alacağımız risk ya da herhangi bir değişiklik sağlığımızı ve
hayatımızı etkileyecektir. Ayrıca bu durum yeni kararlar almamızı ve günlük yaşamımızı
nasıl geçireceğimizi de belirleyecektir (Giddens, 2001). Örneğin; yürüme engeli ya da
zorluğu olan bir kişinin baston ya da yürüteç kullanması, kişinin sosyal ve iş hayatına
devamlılığını sağlayabilirken, boş zaman aktivitelerini de yerine getirebilmesine olanak
tanıyabilir. Bu örnekte olduğu gibi bireyin fonksiyonel yeterliliklerini kullanarak
kayıplarını telafi etmesi mümkün olacaktır. Yani başarılı yaşlanma, kişinin hayatını,

tercihlerine bağlı olarak şekillendirecektir. (Jones, 2005).
Yetişkin insanlar çevrelerini örgütlemede ve uyum sağlamada duygusal
yeteneklerine bağımlıdırlar. İnsan etkileşiminde etkili bir iletişim kurma yetisi büyük
ölçüde duyulara (görme, işitme, tat alma, dokunma, koklama) bağlıdır. Yaşlı yetişkinler
uyaranların yoğunluğunun az olduğu (hafif ses, az ışık) durumlarda güçlük çekerler.
Görme ve görme uyumu 20 yaşında en üst düzeydedir; bu yaş aynı zamanda ilk özürlerin
ve kalıtsal bozuklukların ortaya çıktığı yaştır. Sinir sisteminin işleyişinde ileri yaşlara
kadar belirgin olarak ortaya çıkmayan yavaş bir düşüş vardır; bu düşüş görme de içinde
olmak üzere bütün davranışı etkiler ve hemen hemen bütün işleyiş ve süreçlerde bir
yavaşlamaya neden olur. Gözbebeği çapında yaşla birlikte ortaya çıkan daralma nedeniyle
göze giren ışık miktarı da azalır, bu yüzden yaşlılar iyi aydınlatılmamış yerlerde görme
güçlüğü çekerler. Yaşlı yetişkinin ışığa uyum sağlaması da genç yetişkinden daha fazla
zaman alır. İşitme alanında 25 yaşından önce azalma çok enderdir. 45 yaşından sonra bu
oran yükselmeye başlar. İşitme yitiminin çoğu yüksek ses frekansında olur. Erkekler düşük
frekansı kadınlardan, kadınlar da yüksek frekansı erkeklerden daha iyi duyarlar. 50
yaşından sonraki işitme yitimi ise erkeklerde daha fazladır (Onur, 1986).
Herhangi bir yaş grubunda uyku bozukluklarının teşhisi karmaşık bir durumdadır.
Bazı rahatsızlıklar sebebiyle kullanılan ilaçlar, uyku yapısında bir takım değişiklikler
meydana getirmekte ve uyku düzenini bozma eğilimindedir. Dolayısıyla yaşlanmayla
beraber uykuda bir takım değişikliklerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Örneğin bir grup
hastalık, yaşın ilerlemesiyle birlikte uykuda bir takım hareket ve davranışlarla seyreder.
Uykuya dalamama, çok sık uyanma, çok erken saatte uyanıp tekrar uyuyamama gibi uyku
problemleri yaşlılıkla birlikte ortaya çıkabilmektedir (Karadeniz, 2013).
Gençler uyku bozukluklarının sebeplerini anksiyete ve depresyona; yaşlılar ise
daha çok bedensel nedenlere bağlamaktadır. Toplum da insomnia yaygınlığının %10-20
olduğu tahmin edilirken yaşlılarda bu oran daha yüksektir. Yaşlılarda insomnianın
morbiditeye yol açtığı; gün içinde kısa süreli uyumalar ve gecede 7 saatten az uyuma,
yürüme güçlüğü ve bilişsel dengesizliğe neden olmaktadır. Benzer şekilde hipersomniaya
bağlı iş ve ev kazalarında artma, sosyal becerilerde azalma, günlük performansta düşme
meydana gelebilmektedir. Burada öncelikle uykusuzluk yakınmasının başlangıcı, gidişi,
şiddeti, süresi ve eşlik eden etmenlerle bağlantısı tanımlanmalı ve görülmeye
çalışılmalıdır. Uyku hijyeninin düzeltilmesi ve konuyla ilgili hassasiyet hafif şiddette
şikayeti olan bireylerde uyku kalitesinin tek başına bile yeterince iyi düzeye gelmesini
sağlayabilir. Uyku kalitesini artırmak amacıyla kişinin uyuduğu kadar bir süreyi yatakta
geçirmesi ile sınırlandırılmış bir uyku düzeni sağlanmalıdır. Gerekli durumlarda fototerapi
veya farmakoterapiye başvurulabilir (Atay, 2001; Göktaş, Özkan, 2006).

Uygulamalar
Yaşlılık sorunlarını ele alarak aktif (başarılı) yaşlanmayı güçlendirecek
çalışmaların değerlendirilmesi yapılmalıdır. Yaşlılık dönemindeki uyum mekanizmalarını
inceleyiniz.

Uygulama Soruları
Yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkan başlıca değişimler nelerdir?
Uyum düzeyinin etmenleri nelerdir?
Uyum sağlama sürecinde yaşanan zorlanmanın geliştirdiği sebepler nelerdi

Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti?
Yetişkin insanlar çevrelerini örgütlemede ve uyum sağlamada duygusal yeteneklerine
bağımlıdırlar. Yaşlı yetişkinler uyaranların yoğunluğunun az olduğu durumlarda güçlük
çekerler.
İlerleyen yaş ile birlikte işlevselliğin korunmasını sağlamak için fiziksel olarak aktif
kalmak ve düzenli fizik egzersiz yapmak etkili bir önlemdir. Düzenli fizik egzersiz, ilerleyen
yaşla birlikte sağlığın korunması anlamında da pek çok yarar sağlamaktadır. Ancak tüm
yararlarına rağmen yaşlılar arasında düzenli fizik egzersiz yapma oranları yeterli değildir.

1. Bölüm Soruları
1) I. Bireyin kişisel özellikleri
II. Çevresinde karşılaştığı durumlar
III. Aile yapısı
IV. Eğitim düzeyi
Uyum, temel iki temel etmen tarafından belirlenir. Yukarıdakilerden hangileri bu iki etmeni
belirtmektedir?
a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) I ve II

d) I ve III

d) III ve IV

2) İleri yaşlarda ortaya çıkma eğiliminde olan yaşlılara özgü sorunlara ne ad verilir?
a) Geriatrik sendromlar
b) Psikolojik rahatsızlıklar
c) Yaygın bozukluklar
d) Yaşamsal sorunlar
e) Fiziksel sorunlar
3) “Hakkımda kötü düşünüyorlar, beni izliyorlar, komplo kuranlar var, beni zehirleyecekler”
gibi kötülük beklentisi hangi terimle ifade edilmektedir ?
a) Sanrı
b) Bunama
c) Travma
d) Depresyon
e) Hezeyan

4) Aşapıdakilerden hangisi yaşlanmaya karşı halk sağlığı tepkisi geliştirirken göz önünde
bulundurulacak yaklaşımlardan biri değildir?
a)

Uyum

b)

İyileşme

c)

Psikososyal gelişme

d)

Akademik destek

e)

Yaşlılıkla ilişkili kayıpları hafifletme

5) Aşağıda başarılı yaşlanma ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Düzenli fiziksel aktivitede bulunmak
b) Kronik hastalıkların gelişimini engellemek
c) Yaşlanma ile ilgili biyolojik değişikliklerin olumsuz etkisini azaltmak
d) Yeterliliklerini kullanarak kayıplarını telafi etmek
e) Finansal düzeyini yükseltmek

6) Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı yaşlanmayı etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Tütün kullanımından kaçınmak
b) Hastalık riskini azaltma
c) Fiziksel kapasitenin artırma
d) Destekleyici ortamlar
e) Efordan kaçınma
7) Yaşlılıkta işlevselliğin korunması anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fiziksel yaşlanma
b) Duygusal yaşlanma
c) Aktif yaşlanma
d) Davranışsal yaşlanma
e) Sistematik yaşlanma
8) Gerçeği değerlendirme yetisinin bozulması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kişinin bilinçli bir şekilde hareket edemeyeceğinin göstergesidir.
b) Davranışları bilinçdışıdır.
c) Psikozlarda görülebilmektedir.
d) İntihar girişimleri olabilmektedir.
e) Sanrı ve hezeyanlar görülmektedir.
9) Aşapıdaki kavramlardan hangisi öteki kavramların ortak tanımı dışındadır?
a)
Başarılı yaşlanma
b)
Sağlıklı yaşlanma

c)
d)
e)

Üretken yaşlanma
Destekli yaşlanma
Aktif yaşlanma

10) Yani …….. yaşlanma, kişinin hayatını, tercihlerine bağlı olarak şekillendirir.

Cevaplar
1 c
2 a
3 b
4 d
5 e
6 e
7 c
8 b
9 d
10 (başarılı)
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BÖLÜM:2

DAVRANIŞ BOZUKLUĞU VE YAŞLILIK

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Normaldışı davranış düzeyleri incelenerek organizmada yanlış bilgi üretim aşamaları
ve soyutlanma belirtilerinin aşamaları değerlendirilmelidir.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Yanlış bilgi aktarımı nasıl gerçekleşmektedir?
Normaldışı bilgi üretim aşamaları nelerdir?
Aşırı rol yüklemesi nedir?
Soyutlanma belirtileri hangi aşamalardan geçmektedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Davranış bozukluğu

Normal dışı davranış düzeyleri
incelenmiştir.

Soyutlanma belirtileri

Soyutlanma
belirtilerinin
geçtiği aşamalar incelenmiştir.

Normallik kavramı

Ruhsal bakımdan normallik
kavramına davranış kavramıyla
açıklama yapılmıştır.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Davranış bozukluğuna ilişkin
kaynakların taranması ve bu
kaynaklarda konu ile ilgili
yapılacak
okumalar
kazanımları artıracaktır.
Soyutlanma belirtileri ve
aşamaları kaynak taraması
yapılarak incelenmiştir.
Normallik kavramına ilişkin
kaynakların taranması ve bu
kaynaklarda konu ile ilgili
yapılacak
okumalar
kazanımları artıracaktır.

Anahtar Kavramlar
Soyutlanma belirtileri
Normallik kavramı
Düşünce yavaşlaması
Sanrılar
Kaygı çağı
Uyum düzeyi

GİRİŞ

Teknolojik gelişmelerin insan hayatı üzerindeki etkileri modern yaşam biçimlerini
doğurmuştur. Yüzyıl başlarıda artık teknolojinin iletişim alanındaki başdöndürücü etkisiyle bir başka
durumla karşılaşılmıştır. Kuşaklar arasında değişim, teknolojinin hızlandığı ivme ile birlikte yaşlı
jenarasyonu olumsuz yönde etkilemiştir.bunun yanı sıra birçok davranış bozukluğu sendromuna
rastalanmaktadır.
Yirminci yüzyıldan itibaren dünyadaki yaşlı nüfusu üç kat artmıştır. Bauer’in araştımalarına
göre yaşlılık piramidindeki bu değişim ile yaşlı insanların sosyopsikiyatrik bakımları da bir

sorun olmaya başlamıştır. Psikiyatri kliniklerinde yatan yaşlı hasta sayısı çoğalmaya
başlamıştır. Örneğin Almanya’da pskogeriatrik hastalar bütün hastalar arasında 1/3 oranına
ulaşmıştır. Bununla birlikte ülkemizde eğitimli yaşlı nüfus oranı artmıştır. Okuma yazma
bilmeyen yaşlı nüfus oranı, 2013 yılında yüzde 23,9 iken 2017 yılında yüzde 19,6'ya
düşmüştür.
Yaşlılarda rastlanan ruhsal sorunlarını anlama ve davranış bozukluğu oluşturan psikolojik,
sosyal ve çevresel etmenlerin analiz ettiğimiz üniteler dersimizin konularında yer almaktadır.

.

2. DAVRANIŞ BOZUKLUĞU VE YAŞLILIK
2.1. DAVRANIŞ BOZUKLUĞUNUN YAKIN TARİHİ
Roma İmparatorluğunun çöküşü ile 17. yüzyıldan 18. yüzyıla, felsefe ve bilimdeki
gelişmeler arasındaki dönemde güç, politika oluşturma ve zenginlik, devlet değil kilise
odağında yoğunlaşmıştı. İnanç ve tutum da sapma asla hoş görünmüyordu. Reform ve reform
karşıtları çelişkisi, durumu kötüleştirmiş, toplumun kutuplaşması sonucunda hurafe almış
yürümüş, büyücü avı başlamıştı.
Ülkedeki egemen inanış açısından normalden sapma gösteren talihsiz onca insan
özdenetimleri dışında ruhsal hastalığa uğramış kişiler olarak değil, içlerine şeytan girmiş
günahkarlar olarak algılanmışlardır. Böylelerinin nasıl tanığına bileceğine dair teknik kitaplar
yazılmıştır. Bunların en önemlilerinden biri de cadıların çekici isimli kitaptır. Kitapta içine
şeytan girmiş birinin ya da bir cadının nasıl tanınacak ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. 500 yıl
sonra okuduğumuzda yazarların psikotik depresyonu şizofreni olarak tarif ettiklerini
anlamaktayız.
Algılama ve anlama yanlışlığı sadece Roma Katolisizmi ile sınırlı değildir.
İngiltere’de Protestan bakış buna benzer bir katkıda bulunmuştur. 1611 yayınlanan şeytan
hakkında yazılan bir kitapta başka bir bakış açısıyla, aynı politik ibarelere ve neredeyse özdeş
tartışmalara yer verilmiştir. Ruhsal hastalığın duasını yönelik algı/anlayış yanlışlığına yol
açan bir başka toplumsal tema ise “benden uzak olsun” sendromudur. Sağlık ve zenginliğin
aşırı kutsanması sonucu, halkın yaşadığı fakirlik, ıstırap ve çirkinliği karşı nefret bakışını
doğurdu. Akıp giden yüzyıllar içinde bu sorunun çözümü ıslah evi yetimhane tımarhane adı
verilen kurumları yaratmak olmuştur. Bu kurumlar farklı türden düşkün kişilere ev sahipliği
yapmıştır.
Suç işleyenlerin, yoksulların, evsizlerin, zeka özürlülerin ve yetimlerin,
bedensel hastalığı olanların,
şizofreniden ve diğer ruhsal
hastalıklardan muzdarip insanın
bir arada barındığı kurumlar
oluşturulmuştur. Bu insanların
aynı toplumsal katmana dahil
edilmesi
üzerinde
tartışma
yapılmadan
kurumsal
yapı
varlığını sürdürmüştür. Suçlu ile
mağdur, yoksul ile ruhsal hasta
neden
birarada
tutuldu.
Toplumdan
saklanarak
oluşturulmuş insan öbekleri söz
konusu olduğunda deli olanla

kötü olanın kolayca bir arada tutuldu. Bu kabul anlayışı, öteki toplumun huzurunun
kaçmaması için bir çözüm yolu olarak görülmüştür.
Günümüzde ise düşkünlerin mağdurları ve akıl hastalarının toplumsallaşması bir yarar
olarak görülmektedir. Buna karşın kimsesizlerin, şizofrenlerin ve bakıma muhtaçların barınma
sorununu çevremize baktığımızda görmekteyiz.
Yüzyıllardır yüz yüze olduğumuz soruların yansımasından ibarettir. Tüm bu sorunlar
ve yanlış anlamaların karşısında duran güçlü karşı anlayışlı da söz konusudur. Bu
anlayışlardan biri de iki yüz yıl önce bir bilimsel disiplin olarak yeniden doğmuştur. Kilise
merkezli anlayıştan bilimsel olana doğru gerçekleşen dönüşüm zihinsel hastalıklar ile ilgili
anlayışı değiştirmiş, olması gereken yere yeniden koymuştur. Davranış bozuklukları,
geçmişin yersiz kaygıları ve korkuya bakış geleneği bir kalıntı olarak yüzeyin hemen altında
ince bir tabaka halinde barınmaya devam ediyor. Günümüzde şizofrenleri yakarak
cezalandırmıyoruz ama, ‘deli’, ‘kafayı sıyırmış’ diyerek hor görme anlayışı sürmektedir.
Fakat giderek daha çok insan, ruhsal hastalıkların önemini kavramak da biyolojik
kökenli anlamaktadır. 18 yüzyılda psikiyatri bir uzmanlık dalı olarak, ruhsal hastalıklara
bakışı değiştirdi. “İnsanlar eşit yaratılmıştır” sloganı dolayısıyla “hayat, özgürlük, mutluluk
herkesin hakkıdır” anlayışı gelişti. Bu bağlamda oluşan ‘kurum’ fikrinin gelişmesiyle zihinsel
hastalığı olanların ve özürlü bulunan insanların yanında yer alarak onların sözcüğünü yapıştır.
Bu insanların insanca bakım alabilecekleri tıbbi imkanları bulunduğu yerlerin oluşturulmasını
tartışmaya açılmıştır. Bu hareketle birlikte ilk kuşak ruh hekimleri çalışmaya başlamıştır.
Ruhsal hastalığı olanlara yönelik hizmetler ile birlikte hekimler, bu insanlar için hastane ve
akıl hastaneleri oluşturmaya başlamışlardır. Geçtan, 1997)

2.1.2. Davranış bozukluğu kavramı

Bir bilgisayara yanlış boyda kartlar ya da yanlış elektrik voltajı verildiği zaman
bozulabilir. Bir insana yüksek dozda karbonmonoksit verildiğinde davranış değişikliklerine
neden olur. Bilgisayar, programlanmamış ya da kendisine bilgi verilmemişse bilgi üretmez.
İnsanlar da yaşadıkları çevrelerde uyaran yoksunluğu durumlarıyla kaışılaştıklarında davranış
bozukluğu gösterirler.
İnsanlar madde-enerji dengesizliği ve kusurları metabolik hastalıklara; kanser ve
psikolojik bozukluklara yol açabilir. Eğer bilgisayara işlenen bilgi yanlış programlanırsa,
bilgisayarın vereceği karşılıklar yanlış olur. İnsanlarda da, organik beyin hastalıkları ve ruhsal
hastalıklar da olduğu gibi, bilgilerin yanlış yorumlanması davranış bozukluğuna yol açar.

Genel Sistemler Kuramı Ve Normaldışı Davranişlar
Canlı sistemlerin normaldışı davranışları incelenirken, insan davranışlarını
gerçekleştiren hücre ve organ gibi yapıların yanı sıra, onun içinde yaşadığı aile, toplum ve
toplumlar üstü yapılar da ele alınır. Ancak, insan organizmasına çevreye oranla öncelik
tanınır. Canlı sistemlerin her bir düzeyinin birbirinden farklı uyum süreçleri olduğu gibi, her
bir düzey birbirinden farklı normaldışı belirtilere neden olabilir. Dolayısıyla davranış
bozukluğu belirli düzeylerden kaynaklanabilirler. (Geçtan,2017)

5.Örgüt

1.Hücre

2.Organ

4.Grup

3.Organizma
Şekil 1. Normaldışı davranış düzeyleri

Beynin zedelenmesi ya da beyni besleyen kan damarlarının bir kan pıhtısıyla
tıkanınası gibi durumlar, organ düzeyinde davranış bozukluklarına neden olur. Madde enerji
sisteminin hasar görmesi sonucu yanlış bilgi aktarımı gerçekleşir.
Organizma düzeyinde normaldışı uyum süreçleri çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilirler.
Uygun şartlarda ortaya çıkabilen madde-enerji ve bilgi aktarım eksikliği ya da fazlalıkları
sonucu bilgi akışında türlü bozukluklar görülebilir. Bunlar arasında, hırçınlık ve gerginlik,
çok konuşma, tekrarlı gülmeler, hiddet tepkileri, huzursuzluk, kaygının da eşlik ettiği uyku
bozuklukları ve somut sorunlara gerçekdışı çözümler bulma eğilimi sayılabilir. (Meninger,
1963). Organizmanın karşılaştığı zorlanmalar büyüdükçe, daha çok enerji kullanımını
gerektiren sağlıksız uyum mekanizmaları geliştirilir.
Meninger, organizmanın içinden kaynaklanan normaldışı bilgi üretimini beş aşamada
tanımlamıştır:

1.

Gerginlik ve uyum yapma yeteneklerinde hafif derecede bozulma.

2.
Anksiyete ve diğer nevrotik belirtiler. Kaygılarla belirlenen anksiyete, organizmanın
dengeli durumunun bozulduğunu ya da bozulmakta olduğunu haber veren bir belirtidir.
Normal anksiyete yararlı bir duygudur. Tıpkı acı duygusu gibi, o anda kullanılmakta olan
uyum mekanizmalarının organizmanın dengesini korumak için yeterli olmadığı konusunda
organizınayı uyarır. Buna karşılık nevrotik anksiyete, kişinin uyumunu daha da güçleştirecek
normaldışı mekanizmaların ortaya çıkmasına neden olur. Anksiyete normal ya da nevrotik
düzeylerde yaşanabilir.
3.
Belirli hedeflere yönelik şiddet ve saldırganlık. Saldırgan davranışlar tekrar tekrar
ortaya çıkan öfke nöbetlerinden, adam öldürme gibi aşırı şiddet gösterilerine değişen çeşitli
biçimlerde görülebilir. Saldırgan davranışlar toplumsal içerikli bir gö- rünümle de ortaya
çıkabilirler.
4.
Organizmanın düzeninin dağılması ve çevreden gelen bilgilerin gerçeğini yadsımayla
beliren psikozlar görülebilir.
5.
Denetimin tümden yitirilmesiyle birlikte yaşanan yoğun anksiyete ve depresyon.
Böylesi durumlar bazen intiharla sonlanabilir.
Şekil 2 Organizmada yanlış bilgi üretim aşamaları

1.Gerginlik ve uyum
yapma bozulma

2.Anksiyete ve diğer
nevrotik belirtiler

3.Belirli hedeﬂere yönelik
şiddet ve saldırganlık

4.Organizmadaki
düzensizlik nedeniyle
psikoz

5.Denetimin yitirilmesi sonucu
ortaya çıkan bozukluk
Bir diğer normaldışı uyum süreç grubu ise, psikosomatik hastalıklar biçiminde
görülür. "Uyum hastalıkları" olarak da tanımlanan bu gibi durumlarda organizma, dıştan gelen
psikolojik zorlanma durumlarına karşı fizyolojik yanıtlar verir ve çeşitli organlarda, mide
ülseri, kan basıncı yükselmesi ya da allerjik tepkiler gibi işlevsel bozukluklar ortaya çıkar.
Organizma düzeyindeki uyum bozuklukları, organizmaya gelen bilgilerin az ya da fazla
olduğu durumlarda da ortaya çıkar:

1)
Organizmaya gelen bilgilerin yetersizliği, ya da bir başka deyişle, uyaran yetersizliği
bazı uyum sorunlarının ortaya çıkmasına neden olur. Normal koşullarda insanlar, diğer
insanları arayarak ya da onlardan uzak durarak, dikkatlerini bir konudan diğerine çevirerek,
hareketlerini hızlandırarak ya da yavaşlatarak ışıkları yakmak ya da perdeleri kapatmak gibi
bulundukları çevrede bazı değişiklikler yaparak organizmalarına gelen bilgi akımını ortalama
bir düzeyde tutmaya çalışırlar.
Saatlerce tek başına yolculuk yapmak zorunda olan kamyon sürücülerinde, hücreye kapatılmış
tutuklularda ya da kutup bölgelerinde keşif yolculuğuna çıkmış kişilerde olduğu gibi, uzun
süre diğer insanlardan soyutlanan ya da çevreden gelen bilgi çe- şitliliğinden yoksun kalan
insanlarda "soyutlanma sendromu" denilen belirtiler görülür. (Geçtan,2017)

Soyutlanma belirtileri çeşitli aşamalardan geçer:
Düşüncenin
yavaşlaması

Gerçeklik
bağlanlsının
kesilmesi

Huzursuzluk

Uyaran yetersizliğiboşluk

Sanrılar

Çocukça düşler
kurar

Başlangıçta kişi zamanını düşünerek geçirebilir, ancak sonunda uyuklamaya başlar.
Zaman ilerledikçe, düşüncelerini yönlendirebilme ya da net bir biçimde düşünme zorlaşmaya
başlar. Huzursuzluk, hırçınlık ve düşmanca duygular belirir. Daha sonra, dışarıdan bilgi
gelmemesinin yarattığı boşluğu düş kurarak gidermeye çalışır. Davranışları giderek
çocuklaşır. Bunu, oldukça canlı bir biçimde algılanan görme ve işitme sanrıları (gerçekte var
olmayan nesneler görme ve sesler duyma) izler. Son dönemde kişi kendisini, kendi dışında bir
yerde, örneğin karanlığın içinde bir ışık biçiminde algılar.

Bilgi yani uyaran yoksunluğu durumu sona erdiğinde kişinin normale dönüşü birden
olmaz. Topluma yeniden uyum sağlaması zaman alır. Sanrılar ve zihinsel boşluk dönemleri
onu bir süre daha rahatsız eder. Dikkatini toplamakta güçlük çeker ve konuştuklarına düşlerini
de karıştırmamak için çaba göstermesi gerekir. Gerçekleştirilen araştırmalarda organizmaya
uyaran yoksunluğu durumlarında da katılımcılar benzer belirtiler göstermişlerdir.
Organizmaya ulaşan bilgilerin fazla sayıda olması da ciddi uyum sorunlarına yol açabilir.
(Lipowski,1970)
2.1.2. Çağımızda davranış

Günümüzde teknoloji ve refah toplumları bilgi fazlalıkları üretmektedir. Geçmişte
insanlık, daha az bilgi uyaranı ile karşı karşıya olduğu halde günümüzde her geçen gün bilgi
kaynakları artmaktadır. İletişim teknolojisinin geldiği başdöndürücü gelişmeler bilginina artık
beyin gibi sürekli bireyin üzerinde taşıdığı mobil cihazlar ile kullanımı başlamıştır.
Kitle iletişim araçları ve her şeyi özgürce, ama çoğu kez rastgele dile getirmeye
özendiren çağdaş değer yargıları tarafından da körüklenmektedir. Toplumsal baskılar kişiyi
çekici seçenekler arasında bir seçim yapmaya zorlamakta ve seçeneklerin çokluğu insanlarda
şaşkınlık yaratmaktadır. Çağdaş insanın anksiyetesi, çoğu kez bu bolluk içerisinde karar
verme zorunluğunun oluşturduğu çatışmalardan kaynaklanmaktadır. İnsanlar, seçeneklerin bir
bölümünü algılamayarak, kaçınarak, saldırgan davranışlar göstererek ya da bu bilgilerin
boyunduruğuna girerek uyum yapmaya çalışırlar. Bu konuda en çok zorlananlar, yetişmekte
olan gençlerdir. Bu gençler, çekici seçenekler arasından seçim yapabilmeyi ve seçilen amaçlar
doğrultusunda tutarlı bir biçimde hareket etmeyi öğrenememiş oldukları için ciddi uyum
sorunlarıyla karşılaşırlar.
Bu tür zorlanmalara bir diğer örnek de, endüstride ve kamu hizmetlerinde yönetici
durumunda olan kişilerde gözlemlenen ve "aşırı rol yüklemesi" denilen durumdur. Aşırı bilgi
yüklemesin- den kaynaklandığı varsayılan bu durumda, yöneticilik düzeyi yükseldikçe
zorlanma oranı da büyür. Çünkü daha alt düzeydeki çalışanlardan ve genel olarak kurumdan

yöneticiye yöneltilen beklentiler artar. Yönetici sonunda tüm bu istekleri gereğince
karşılayacak zamanı bulamaz duruma gelir. Bu aşırı yüklemeyi karşılayabilmek için çeşitli
uyum süreçlerini kullanırsa da, beklentileri yeterince karşılayamamış olmanın yarattığı
suçluluk duygularından kurtulamaz. Dosya ve belgeleri akşam evine gö- türür, ama çoğu kez
bunların üzerinde çalışamayacak kadar yorgundur.( Geçtan,2017)
Bazı klinik ve deneysel bulgular, şizofreni ile aşırı bilgi yükle- rnesi arasında bir ilişki
bulunduğu kanıtlar niteliktedir. Şizofreni- de, büyük bir olasılıkla genetik kökenli metabolik
bir bozukluk sonucu, bilgi aktaran kanalların bazıları düşük kapasiteyle çalış- maktadır.
Çeşitli araştırmalar, özellikle alıcı kanalların etkilendiği izlenimini vermektedir.
Luby ve arkadaşları, şizofrenik içe kapanmayı, hastanın dış çevreden kendisine
yöneltilen bilgileri baş edebileceği bir düzeyde tutma çabası olarak yorumlamışlardır.
Örneğin, saatlerce durumunu değiştirmeksizin hareketsiz duran bir katatonik şizofrenin,
kendisini aşırı derecede yükleyebilecek bilgi aktarımına karşı hiçbir tepki vermeyerek
korunmaya çalıştığı düşünülebilir.
Normal insanlar kendilerine ulaşan gereksiz bilgileri, algılama alanları dışında tutma
eğilimi gösterirler.
Şizofrenik kişiler "filtreleme" denilen bu uyum mekanizmasını
kullanamazlar. Bunun sonucu kısa süreli bellek depoları aşırı oranda bilgiyle yüklenir.
Gerçekten de şizofrenik kişiler kısa ve açık bir biçimde söylenenleri alabildikleri halde, bir
düşüncenin çok sayıda sözcükle ve ayrıntılı bir biçimde anlatılması, dik- katlerinin
dağılmasına ve algılamalarının bozulmasına neden olur. Şizofrenik kişide alıcı kanalların
düşük kapasitede çalışmasının yanı sıra, alınan bilgileri filtreleme süreçleri de normal
olmayan biçimlerde işler. Verilen bilgileri destekler bazı bulgulara deneysel olarak da ulaşmış
ve normal insanların aşırı bilgiyle yüklenmesinin bu kişilerde şizofreniye benzer belirtilere
yol açtığını göstermişlerdir.
Birarada yaşayan insanlar arasında çatışma en çok aile içinde görülür. Sorun,
ekonomik nedenlere bağlı olarak madde-enerji yetersizliğinden, yatalak bir aile üyesinin
sürekli bakımı gibi fazla ya da istenmeyen bilgi aktarırnından kaynaklanabilir. Bazı grup
örgütlenmelerinde grup kanalları ve alt-sistemleri, iletişimi belirli bir grup üyesinde (başkan)
merkezileştirirler. Böylesi durumlarda bu kişi grubun bilgi üretiminin büyük bir bölümünü
üstlenirse, grupta normaldışı davranışlar ortaya çıkabilir. Örgüt düzeyinde de normaldışı
durumlar görülebilir. Lipowski’ye göre zihne ulaşan bilgilerin fazla sayıda olması da ciddi
uyum sorunlarına yol açabilmektedir. (Geçtan,2017)

2.1.3.Normallik kavramı
Ruhsal bakımdan normallik kavramı ancak son çeyrek yüzyıl içinde, ciddi bir biçimde
ele almaya başladığı söylenebilir. Bunun bir nedeni, yakın zamanlara kadar araştırıcıların
dikkatlerinin daha çok normaldışı davranışlarda odaklaşmış olmasıdır. Bundan ötürü, ruh

sağlığı kavramı geçmişte ruhsal hastalıkların karşıt anlamında ele alınmış, önemli
sayılabilecek nitelikte normaldışı davranışların görülmemesi normallik olarak kabul edilmişti.
Araştırmaların hastane dışına da yayılmaya başlamasından bu yana, toplumun daha
önce karşılaşmadıkları kesimleriyle de ilişki kurmaya başladılar. Koruyucu ruh sağlığı
programları geliştirildikçe, kimde neyin korunması gerektiği sorusu da önem kazandı. Ayrıca,
kimin ne kadar hasta olduğunun yanı sıra, kimin daha sağlıklı olduğunun da saptanması söz
konusu olmaya başladı. Ancak bu gelişmelere karşın yine de, normallik kavramının açıklık
kazanmış olduğu söylenemez. Neyin normal olduğu günümüzde de çeşitli biçimlerde ve farklı
değer yargılarının etkisinde yorumlanmaktadır.
Tüm bu bulgular, "ruh sağlığının olumlu yönleri" diye adlandırdığı işievlerin
tanımlanabilmesi için, zorlanınayla baş etme ve uyum kavramlarının dikkatli bir biçimde
incelenmesi gereğini vurgulamakta. Yakın zamanlara gelene kadar ruh sağlığı uzmanları
ilgilerini normaldışı davranışlara odaklaştırmış olduklarından, olağan uyum çabalarını da
normaldışı davranışlar için kullanılan ölçütlerle değerlendirme ve etiketleme eğilimi
göstermişlerdi. Örneğin, işini özenle yapan kişilerin "kompulsif" olarak nitelendirilmelerine
meslek çevrelerinde sıklıkla tanık olmaktayız. Genel kanıya göre, günlük sorunların
üstesinden gelmek için bireyin kullandığı yöntemler yaşam boyu fazla bir değişime uğramaz.
Bunun nedeni, uyum ve savunma mekanizmaları dağarcığının çocukluk döneminde
biçimlenmiş olmasıdır. Kimi insanın yaşamı fırtınalı dönemlerle dolu olduğu halde, kimininki
oldukça düzgün bir biçimde akar. Daha sağlıklı insanlar, daha çeşitli uyum mekanizmaları
geliştirmişlerdir. Bu, onların, olayların üstesinden gelirken daha fazla sayıda seçeneğe sahip
olmalarına ve daha esnek davranabilmelerine olanak verir.
Günümüzde, uyum
ve zorlanmalada baş etme
yöntemleriyle
ilgilenen
davranışbilimciterin sayısı
oldukça artmış ve bazı
araştırıcılar konuya belirli
tanımlar
getirmeye
çalışmışlardır.
uyumu,
"zorlanmalarla
karşılaşıldığında
gerekli
bilgileri
toplama
ve
bunlardan
yararlanma"
olarak tanımlarken, Heath
(1965), "davranışları, bir
yandan benlik yapısının
bütünlüğünü
koruyacak,
diğer yandan çevresel koşullarla baş edebilecek bir biçimde düzenlemek" olarak
tanımlamıştır.

2.1.4. Kaygı Çağında Davranış
Bazı bilim adamlarının "Kaygı Çağı" olarak adlandırdıkları yüzyılımızda, savaşlar ve
savaş tehditleri sürekli tedirginlik yaratmış, ekonomik dalgalanmalar işsizlik ve yoksulluk
getirmiş, nüfus patlaması ve çevre kirlenmesi insanların yaşam desteği sistemini tehlikeye
düşürmüştür. Kentsel toplumun getirdiği yıpratıcı ve tekdüze yaşam, çalışma alanındaki
yarışmalar ve bürokrasinin bunaltıcı etkileri de çağdaş insanın anksiyetesini artıran etmenler
arasındadır. İçinde yaşadığımız yüzyılda yapılmış olan bilimsel ve teknolojik aşamalar bir
yandan insanın ufkunu genişletirken, kitle iletişim araçları da onu, her gün kendi küçük
çevresinin ötesindeki dünyanın sorunlarıyla ilgilenmeye zorlamaktadır. Hızlı toplumsal
değişim insanların geleneksel değerlerinin ve inançlarının sarsılmasına yol açmakta, çağdaş
insan bugüne değin var olmuş değerlerin geçerliğini araştırmakta ve bunları
eleştirebilmektedir. (Geçtan, 1997)
Yaşam, canlı varlığın sürekli olarak çevresine uyum sağlama çabasıdır. Uyum dinamik
bir süreçtir ve bireyin çevresinde yer alan değişikliklere karşı geliştirdiği tepkilerle sağlanır.
Uyum dü- zeyi iki temel etmen tarafından belirlenir: Bireyin kişisel özellikleri ve çevresinde
karşılaştığı durumlar. Diğer canlı varlıklardan önemli farklılıklar gösteren insanın uyum
düzeyinin değerlendi- rilmesi oldukça güçtür. Çünkü insanın başarı ve yenilgisi, yalnızca
temel biyolojik varlığını sürdürebilmiş olmasıyla ölçülemez; dünya içindeki kendine özgü
yeriyle de değerlendirilir. (Geçtan,2017

Uyum
Düzeyi

Uyum
Düzeyi
Bireyin kişisel
özellikleri ile
belirlenir.

Bireyin çevresinde
karşılaşlğı
durumlar ile
belirlenir.

Çocukluk döneminde olumsuz çevre koşullarının yarattığı engellerle karşılaşan insan,
yetişkin yaşam için gerekli yetenekleri geliştiremez ve zorlanma durumlarına karşı geliştirmiş
olduğu yöntemler yetersiz kalır: Böyle bir durumda yaşanan duygu anksiyetedir. Anksiyete,
hafif bir kaygıdan yoğun paniğe değişebilen, farklı yoğunluklarda yaşanan bir duygudur.
Normal koşullarda, fiziksel ya da toplumsal çevreden gelen tehlikelere karşı insanı uyaran,
aynı zamanda gerekli uyumu yapabilme ve yaşamı sürdürebilme işlevlerine katkıda bulunan

anksiyete, bazen çok yoğun yaşanır. Böyle bir durum, insanın anksiyeteyi azaltmak amacıyla
abartılmış uyum mekanizmaları kullanmasına ve normaldışı davranışların ortaya çıkmasına
yol açar. (Geçtan, 1997)
Dinamik bir süreç olan davranışı' dıştan görülen belirtilerinden çok, onu oluşturan
nedenlerin çözümlenmesi ve anlaşılması önem taşır. Gerek normal ve gerekse normaldışı
davranışlar, ger- çekte, insanın dünyayı algılayış biçimine göre yaşamını sürdürebilme
çabalarından başka bir şey değildir ve normal ya da nor- maldışı sayılan davranışların
tümünün işleyişinde aynı temel il- keler geçerlidir. Normaldışı belirtiler yalnızca insanın
uyum yapma çabalarının yetersizliğini yansıtır, yetersizliğinin gerçek nedenini açıklamaz.
İnsanın doğduğu andan başlayarak yaşadığı olumlu ve olumsuz olaylar ve bunların
izleri, varoluşunun bir parçası durumuna gelir. Kalıtsal etkenler ya da bedensel engellilik gibi
durumların dışında, bireyin ruhsal sorunları çevresiyle etkileşimi sonucu oluşur. Kişinin yaşı
ile çevrenin bıraktığı izlerin derinliği ters orantılı olduğundan, çocukluğun ilk dönemlerindeki
sarsıntılar daha kalıcı bir nitelik taşır ve etkilerini yaşam boyunca sürdürürler.
Davranışa yön veren sinir sistemi bağlantıları, bir kez oluştuktan sonra temel
örüntülerini pek değiştirmezler. Yeni edinilen davranışlar ise bu temel örüntünün çevresinde
oluşurlar. Dolayısıyla, bir insan yetişkinlik dönemine eriştiğinde yaşam biçimi de belirlenmiş
olur.
Yapılan araştırmalar, bir insanın doğduğu andan başlayarak yaşadığı tüm olayları ve
onlara eşlik eden duyguları, beyinde arşiv gibi sakladığını göstermektedir. Beyin, işlevlerini
ekonomik bir biçimde sürdürmek zorunda olduğundan, bu olayların ve duyguların tümünü
çağrışmak olanaksızdır. Ancak, bu izlenimlerin davranışları sürekli olarak etkilediğini
kanıtlayan belirtiler vardır. Örneğin, bir insan çocukluk dönemlerinde geçirdiği sarsıcı
yaşantılara ilişkin kaygısını bastırmış da olsa, yetişkin döneminde bu yaşantıları çağrıştırıcı
durumlarla karşılaştığında çocukluk dönemine ait duygularını yeniden yaşayabilir. Ama çoğu
kez, geçmişle şimdiki zaman arasındaki ilişkiyi göremez. (Geçtan, 1997)
Genetik alanlarındaki gelişmelerin yakın bir gelecekte davranış bozukluğu kavramına
yeni boyutlar katması beklenmekle birlikte, davranış belirleyicisi olarak toplumsal etmenler
de, İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyanın kendine özgü sorunlarından ötürü, davranış
bilimlerinin geleceğine yön verici bir nitelik kazanmaya başlamıştır:

Önceki yüzyıllarda yaşamış olan insanların sorunlarının yalnızca kendi küçük
çevreleriyle etkileşimlerinden kaynaklanmasına karşılık modern çağ insanı yaşadığı topluma
yabancılaşmaktadır. Bu yabancılaşma insanın yaşamsal bütünlüğünü etkilemektedir. Bunun
sonucunda yaşlılıkla birlikte gelen sorunlarla başetme becerilerinde kayıplara yolaçmaktadır..
Modern insanın kendi hakkındaki bilgisi, doğabilim ve teknoloji alanlarındaki bilgisine oranla

eksilmeye başlamıştır. Buna karşılık, gelişmekte olan toplum insanı, kentleşme ve nüfus göçü
nedeniyle, alışageldiğinden çok farklı şartlara uyum sağlamak zorundadır. Bu nedenle, çağdaş
insan kendisini mutlu edebilecek ve anlamlı bir yaşamı gerçekleştirebilecek düzeni nasıl
kurabileceğini bilmemenin şaşkınlığını yaşamaktadır. Toplumsal etmenlerin yarattığı varoluş
bunalımı bireyin kişisel sorunlarına eklendiğinde, çağdaş insanın karşılaştığı zorlanmalar baş
edilmesi güç boyutlara ulaşmaktadır.
Kitle iletişiminin ve hızlı araçlarının üzerinde yaşadığımız dünyayı giderek bir
"küresel köy"e dönüştürdüğü çağımızda, önceleri bağımsız bir ada gibi varlıklarını
sürdürebilen çeşitli kültürler, birbirleriyle çatışmakta ya da birbirlerine geçişerek tek bir
dünya kültürünü oluşturmaya doğru gitmektedirler. Ne var ki, küçülmekte olan dünyamızda,
özellikle nüfus patlaması ya da çağdaş teknolojinin yarattığı ikincil sonuçlar gibi sayıları
giderek artan ortak sorunlara karşın, çeşitli kültürlerin kendilerine özgü sorunları da
süregelmektedir. Dolayısıyla, ileri teknolojik düzeye ulaşmış bir toplumun bireyleriyle,
gelişmekte olan toplumun bireylerinin karşılaştıkları zorlanmalar arasında da bazı önemli
farklılıklar bulunmaktadır. (Geçtan, 1997)
Gelecek şoku da denilen bu olgu, insanlarda çeşitli belirtilere yol açmaktadır. Gelecek
şokunu yaşayanların kimi, önceden var olan değer yargılarını daha sağlamlaştırma ve
katılaştırma yoluna gider. Sürekli değişikliklerin yarattığı belirsizlik durumlarına karşı bu
insanlar yeniliklere karşı gözlerini kapatarak eski değerlere daha da katı bir biçimde sarılırlar.

Kiminde ise, hızlı değişim karşısında, anksiyete, şaşkınlık, içe kapanma, yabancılaşma ya da
yaşam biçiminde sürekli oynaklıkla belirlenen yaşantılar oluşur. Toplumdaki değişikliklere
uyum sağlamak için çabalayan kişilerin örgütlenmiş davranışlarında, özellikle mantık dışı
şiddet tepkileriyle belirlenen bozulmalar gözlemlenir. (Toffler,1970).
Gerek ileri teknolojik aşamalara ulaşmış toplumlarda, gerekse ülkemiz gibi
toplumlarda gözlemlenmekte olan hızlı değişimin getirdiği sorunlar, zamanı geriye alarak
çözümlenemez. Coleman bu konuda şu önerilerde bulunmuştur.
(1) Gelişme hızı denetim altına alınabilir ve bu gelişmelere, yaşamı daha anlamlı bir duruma
getirebilecek biçimde yön verilebilir.
(2) İnsanlar, yaklaşmakta olan değişmelerden haberdar edilebilir ve ne beklenmesi ya da ne
yapılması konularında önceden hazırlanabilirler.
(3) İnsanlar, kendilerini etkilemekte olan değişmelere yön verilmesine daha etkin bir biçimde
katılabilirler. Bunun için her insan yalnız kendisine gerekli olanı yapmakla yetinmeyip, tüm
dünya içinde kendi payına düşen katılımı da gerçekleştirmelidir. Bu amaçlar
gerçekleştirilemediğinde; insanlığa egemen ola-bilecek karamsarlık ve umutsuzluk
duygularının yıkıcı etkilerinden kaçınmak mümkün olamayabilir. (Geçtan,1997)

2.2.Genel Sistemler Kuramı
Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamış olduğu "sağlam bir toplumda sağlam bir beden
ve sağlam bir ruh" ilkesinin gerçekleştirilebilmesi oldukça uzun bir zamanı gerektirmektedir.
Yirminci yüzyılın ilk yarısında davranış bilimlerine, insanın robot tepkileri gösteren
bir varlık olduğu görüşü egemendi. Klasik psikanaliz, davranışçı' ekol ve insan beynini bir
bilgisayar olarak ele alan görüşlerin tümü, insanı sanayileşmiş toplumların yarattığı bir robot
olarak ele almış ve toplumun bireyi biçimlendirmesini kaçınılmaz bir sonuç olarak
nitelemişlerdi. Bu yaklaşımlarda, parasal, siyasal vb. propaganda yollarıyla insanlara,
toplumların refah düzeyini artırma doğrultusunda bir yön verilebileceği inancı egemendi.
Yine bu görüşlere göre, gerilim ve zorlanma ruhsal bozukluklara yol açar. Bu nedenle, temel
ihtiyaçların giderilmesi, esnek bir eğitimle çocukların dürtülerinin boşalırnma imkan
sağlamak, genç beyinleri fazla sayıda bilgilerle yüklemernek ve erken yaşlardaki cinselliğin
yargılanmaması, insanların ruh sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratır. (Geçtan,2017)
Ne var ki, yakın tarihte yapılan bazı gözlemlerde, yukarıda saydığımız beklentilere
karşıt sonuçlar elde edilmiştir. Örneğin, insanları ağır ruhsal ve bedensel zorlamaların yükü
altında bırakmış olan İkinci Dünya Savaşı süresinde, savaş bitkinliği gibi geçici tepkiler
dışında, davranış bozukluklarında bir artış olmamıştır. Buna karşılık, savaşı izleyen yıllarda
toplumlar istenilen "refah" düzeyine eriştikçe ve bedensel ihtiyaçlar giderilip gerilimlerin
boşalım bulmasına imkan sağlandıkça, varoluş bunalımı, yoğun bıkkınlık duyguları ve
emeklilik nevrozu gibi kökenini yaşamın anlamsızlığından alan yeni tür ruhsal bozukluklar

ortaya çıkmıştır. Savaş sonrasında şizofrenik olguların sayısında görülen artış da çağdaş
insanın toplumdan kopuşunun bir sonucu olarak yorumlanmaktadır (Bertalanffy, 1959).
Karakter bozuklukları alanında da daha önceleri pek bilinmeyen yeni bir davranış
sapması ortaya çıkmıştır: Anlamsız gelen bir yaşama heyecan katabilmek için suç işlernek.
Böylece, günümüzde gelişim kurarncıları ve varoluşçu yaklaşımlar, ortak bir ilkede
görüş birliğine varmışlardır. İnsan dıştan gelen uyaran- lara tepki gösteren bir robot değil,
etkin bir kişilik sistemidir.
Bundan ötürü, son otuz yıl içinde davranışların anlaşılmasında "genel sistemler"
kuramma giderek daha fazla önem tanınmaktadır. Bu kuramın normaldışı davranışlar bilimine
getirdiği yaklaşım,
(1) Yalnızca içinde yaşanılan zamanda değil, gelecekte de ortaya çıkabilecek ruh
sağlığı sorunlarının önceden kestirilebilmesi
(2) Ruhsal bozukluk gösteren kişilerin tedavisine tüm çevresinin katılması biçiminde
yapılan denemelerden çok olumlu sonuçlar alınmıştır.
Meninger, (1963) insan kişiliğini genel sistemler kuramı açısın- dan ele almış ve
insandaki uyum süreçlerini incelemiştir. Meninger'e göre, bedensel ve psikolojik süreçlerin
temel amacı organiz- ınayı belirli bir denge durumunda tutabilmektir (homeostaz). Meninger,
994-1064 yılları arasında yaşamış olan Ali İbni Hazım'ın görüşlerini paylaşır. İbni Hazım'a
göre, insan sürekli ola- rak belirsizliğin yarattığı kaygıdan (anksiyeteden) kaçmaya çalı- şır ve
onu güdüleyen temel etmen de budur. Yaptığı her davranış ve söylediği her söz bu duygudan
kaynaklanan gerilimi giderme amacını güder.
Canlıları bir aşama sırasına göre düzenlenmiş alt ve alt-alt sistemlerden oluşan
sistemler olarak ele alan günlük yaşamda ortaya çıkan zorlanmalara karşı geliştirilen uyum
süreçlerinin bir listesini yapmıştır. Dokunma, ritim, ses ve konuşma yo- luyla güven sağlama;
besin maddeleri ve besin yerine geçen sigara, ciklet, alkollü içkiler gibi maddeler, davranışları
denetim altında tutma, gülme, ağlama ve küfretme, böbürlenme, uyku, duygu ve düşünceleri
dile getirme, zorlanma yaratan sorunların nasıl çözümleneceğini düşünme. Yenilgi ve
düşkırıklıklarının etkisini azaltıcı nedenler bulma, spor yoluyla saldırganlık boşaltma, bas- kı
yaratan durumları değiştirmek amacıyla eyleme geçme, parmaklada masaya vurma ya da
odanın içinde dolaşma gibi görünürde gereksiz davranışlar, düş kurma. Dış dünyadan
korkmadığını kanıtlamak amacıyla tehlikeli yaşantılara yönelme, hapşırma, öksürme,
kaşınma, esneme ve yüz kızarınası gibi bedensel ve psikolojik süreçler.
Organizmanın içinde oluşan ya da ona dıştan yöneltilen zorlanmaların büyüklüğü
yaşanan durumlara göre değişebilir. Genel sistemler kuramma göre, organizmanın karşılaştığı
tehdit ya da zorlanma büyüdükçe, uyum yapma sürecine katılan birimlerin sayısı da artar.
Tüm birimlerin katılmalarına karşın uyum sağlanamazsa sistem çöker.(Geçtan,2017)

Uygulamalar
Normaldışı davranış düzeyleri incelenerek organizmada yanlış bilgi üretim aşamaları
ve soyutlanma belirtilerinin aşamaları değerlendirilmelidir.
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Uygulama Soruları
Yanlış bilgi aktarımı nasıl gerçekleşmektedir?
Normaldışı bilgi üretim aşamaları nelerdir?
Aşırı rol yüklemesi nedir?
Soyutlanma belirtileri hangi aşamalardan geçmektedir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti?
Geçmişte insanlık daha az bilgi uyaranı ile karşı karşıya olduğu halde günümüzde her
geçen gün bilgi kaynakları artmaktadır. Çağdaş insanın kaygısı çoğu kez bu bolluk içerisinde
karar verme zorunluğunun oluşturduğu çatışmalardan kaynaklanmaktadır.
Gelecek şoku yaşayanların kimi, önceden var olan değer yargılarını daha
sağlamlaştırma ve katılaştırma yoluna gider. Sürekli değişikliklerin yarattığı belirsizlik
durumlarına karşı bu insanlar yeniliklere karşı gözlerini kapatarak eski değerlere daha katı bir
biçimde sarılır. Kiminde ise hızlı değişim karşısında kaygı, şaşkınlık, içe kapanma,
yabancılaşma ya da yaşam biçiminde sürekli oynaklıkla belirlenen yaşantılar oluşur.
Toplumdaki değişimlere uyum sağlamak için çabalayan kişilerin örgütlenmiş davranışlarında
özellikle mantık dışı şiddet tepkileriyle belirlenen bozulmalar gözlemlenir.
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2.Bölüm Soruları
1) Roma imparatorluğunun çöküş dönemlerinde ruhsal sorunlar
tanımlanıyordu?

çoğunlukla

nasıl

a) Travmatik yaşantılar b) İçe şeytan girmesi c) Melankoli d) Depresyon e) Ruhsal sorun
2)Coleman değişimle birlikte toplumun yaşadığı sorunlara öneriler getirmiştir. Aşağıdakilerden
hangisi arasında değildir?
a) Denetimle yaşam daha anlamlı hale getirilebilir.
b) Yaklaşmakta olan değişimler için önceden bilgi verilmelidir.
c) İnsanlar değişimlere hazırlanabilmelidir.
d) Değişimlere etkin bir şekilde katılım olabilmelidir.
e) Sosyal sorunlar ve değişimle birlikte azalır.
3) Aşağıdakilerden hangisi kişiye ulaşan gereksiz bilgileri filtreleme güçlüğü ile kendine
kapanmaya yol açan ağır ruhsal hastalıktır?
a) Tükenmişlik sendromu
b) Stres Bozukluğu
c) Şizofreni
d) Depresyon
e) Kaygı bozukluğu
4) Modern çağın getirdiği yeniliklerin çokluğu şaşkınlık oluşturmuştur. Aşağıdakilerden
hangisi bu nedene bağlı olarak ortaya çıkan kaygı temelli bir ruhsal sorundur.
a) Bağlanma sorunu
b) Çökkünlük
c) Alzheimer
d) Anksiyete
e) OKB
5) Duyularımız ile algıladığımız bilgilerin azlığı uyum sorunlarına yol açmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi “bilgi azlığı” anlamına gelmektedir?
a) Öğrenme güçlüğü
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b) Uyaran azlığı
c) Başarısızlık
d) Halüsünasyonlar
e) Dikkat eksikliği
6) I. Toplumsal değişimler
II. Bireyin çevresiyle karşılaştığı durumlar
III. Kişisel özellikler
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri uyum düzeyini etkileyen etmenlerden arasındadır?
a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) I ve II

d) II ve III

e) Hepsi

7) Normal dışı yanlış bilgi üretim aşamalarının sıralandığı aşağıdaki seçeneklerden hangisi
yanlıştır?
a) Uyum yeteneklerinde bozulma
b) Belirli hedeflere yönelik şiddet ve saldırganlık
c) Kariyer alanında başarısızlık
d) Kaygı belirtilerinin olması
e) Organizmanın düzeninin dağılması
8) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi normaldışı bilgi üretimini beş aşamasından biri değildir?
a) Kaygı belirtilerinin olması
b) İştah kaybı
c) Belirli hedeflere yönelik şiddet
d) Gerginlik
e) Organizma düzeninde psikoz
9) Uzun süre insanlardan soyutlanan ya da çevreden gelen bilgi çeşitliliğinden yoksun kalan
insanlarda "soyutlanma sendromu" denilen belirtiler görülür. Aşağıdakilerden hangisi
soyutlanma belirtilerinden biri değildir?
a) Uyaran yetersizliği
b) Huzursuzluk
c) Sanrılar
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d) Gerçeklik bağlantısının kesilmesi
e) Düşünme hızında artış
10) İkinci Dünya Savaşı sonrası beklenenin aksine ruhsal sorunlara yol açmayan neden
hangisidir?
a) Temel ihtiyaçların giderilmesi
b) Genç beyinleri fazla sayıda bilgilerle yüklememek
c)Erken yaşlardaki cinselliğin yargılanmaması
d) Sosyal refahın yükselmesi
e) Çocukların dürtülerinin doyumuna imkan sağlamak

2. Bölüm Cevap Anahtarı
1 b
2 e
3 c
4 d
5 b
6 e
7 c
8 b
9 e
10 d
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BÖLÜM:3

YAŞ DÖNGÜSÜYLE ORTAYA ÇIKAN BAŞLICA DEĞİŞİMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yaş evrelerinin genel özellikleri değerlendirilir. Geçiş dönemlerinde
yaşanan iniş-çıkışlar, beklentiler, yaşam amaçları, bedensel değişimler ve toplumsal roller tüm
yönleriyle incelenmektedir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Yaşlılarda birincil sosyal sorunlar nelerdir?
Yaşlılık ve emeklilik döneminde en çok karşılaşılan sorunlar nelerdir?
Yaşlanmaya bağlı olarak bireyde meydana gelen değişiklikler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Yaş döngüsü

Kavramsal düzeyde yaşam
evreleri ve özellikleri
öğrenilecektir.

Yaşam akışı

Biyo-psiko-sosyal etmenler
birlikte değerlendirilecektir.

Yaş dönümü çökkünlüğü

Yaşın ilerlemesiyle birlikte
fizyolojik ve psikolojik
değişikliklerin etkisi
öğrenilecektir.

Yaş döngüsü ile ilgili kaynak
taraması ve bu kaynaklarda
konu ile ilgili yapılacak
okumalar kazanımları
artıracaktır.
Yaşam akışında bireysel
farklılıklar ile ilgili literatür
okumaları kazanımların
artmasını sağlayacaktır.
Yaşlanma korkusu ve yaş
dönümü depresyonunun
sebeplerinin incelenmesi.
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Anahtar Kavramlar
Yaşam Döngüsü
Yaş Çökkünlüğü
Yaşlılarda İkincil Sorunlar
Yaşlılarda İkincil Sorunlar
Rol Bırakma Kuramı
Toplumsal Değiştokuş Kuramı
Süreklilik Kuramı
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GİRİŞ

Yaşlılarda davranış bozukluğunun bireysel nedenleri olduğu kadar çağa ait yeni davranış
örüntüleri ortaya çıkmıştır. Kent yaşamı ile kaynaşmış olan çekirdek aile yapısı bireyin ruhsal
ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olamamaktadır. Bununla birlikte bireyin içinde yaşadığı toplumun
yalnız yaşama göre yapılanması sosyalleşme repertuarını sınırlamaktadır. Yaşlı birey bu değişimlerden
oldukça etkilenmektedir. Genç ve orta yaş bireylerin bu toplumsal yapılanmadan etkilenmektedirler.
Yaşlı birey ise tekdüze yaşamına eklenen bu yeni durumlar karşısında, önceki kuşak yaşlılara göre
daha derin bir duygulanım içine girmektedir. Hayatın her alanında kullanılan mobil teknololojiyi
kullanma becerisindeki yetersizlik, yaşlıların uyum sorunlarını artırmaktadır.
Yaş döngüsü ile yaşlılıkta ortaya çıkan değişimler, zihinsel yetersizliklerin yolaçtığı sorunlar,
fiziksel fonksiyon kayıpları ve hastalıklar, ölüm kaygısı, yakın kaybı sonucu yas sendromu, uyum
zorlukları, ruhsal sorunlar, duygudurum bozuklukları ve ölüm kaygısının ileri yaşlarda bireyin
hayatında çalkantılı etkisi gözlenmektedir. Bu çerçevede ele alacağımız ünitelerde, yaşlılıkta ortaya
çıkan olumsuz durumlar karşısında baş edebilme becerileri üzerinde durulacaktır.
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3. YAŞ DÖNGÜSÜ İLE ORTAYA ÇIKAN BAŞLICA DEĞİŞİMLER
3.1. Yaş Döngüsü
Dönem döngüsü kavramı, daha çok mevsimler veya çağlar sıralaması, düzenlemesi
olarak bilinmektedir. Yaşam döngüsü, yaşam akışının belirli bir sıra içerisinde gelişimini ve
değişimini ifade etmektedir. Her insanın yaşamının düzenini sağlayan ve bireysel farklılıkları
oluşturan yaşam döngüsünün yapısı, çağların ve geçiş dönemlerinin toplamından
oluşmaktadır. göre her çağın/mevsimin kendi içinde biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları
bulunmaktadır. Bu boyutların her biri yaşam yapısına farklı katkılarda bulunmaktadır. Yaşam
döngüsündeki çağlar dört evreden oluşmaktadır. Bu evreler sırasıyla ön yetişkinlik, ilk
yetişkinlik, orta yetişkinlik ve ileri yetişkinliktir. (Levinson, 1986)
Ön yetişkinlik çağı, bireyin doğumundan yaklaşık olarak 22 yaşına kadar sürmektedir.
Bu çağda birey, bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinden geçerek bağımlılıktan
bağımsızlığa doğru bir yol alır. Bu çağda birey en hızlı biyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimi
ve değişimi geçirir. Bu çağ, yetişkinliğe hazırlıktır. Birey bu çağda, annesinden, ailesinden ve
akran gruplarından ayrı bir birey olduğunu fark ederek benlik yatırımını, kendilik değerini
oluşturur. Böylece, birey bireyselleşme için ilk adımı atmış olur.
İlk yetişkinlik çağı, ilk yetişkinliğe geçiş dönemiyle başlayan ve orta yaş geçişi ile son
bulan yaklaşık 17-45 yaş arasında yer almaktadır. Bu çağ çok büyük bolluğun ve fazla
enerjinin, fırsatların ve ödüllerin olduğu zaman dilimidir. Bu çağ biyolojik açıdan 30 yaşa
kadar yaşam döngüsünün zirve yıllarıdır. Yine bu çağ, psikolojik açıdan cinsellik, aşk, aile
yaşamı, meslekte ilerleme, yaratıcılık ve yaşam amaçlarını gerçekleştirme konusunda yaşam
doyumunun yüksek olduğu yıllardır. Sosyal açıdan ise bu çağ, toplumsal rollerin yerine
getirilmesi, bir aile kurulması, toplumda daha saygınlık kazanılması konusunda zengin
ilişkilerin gerçekleştiği yıllardır. Öte yandan, bu çağ en büyük çelişkilerin, streslerin, risklerin,
bedellerin ve hayal kırıklıklarının olduğu mevsimdir. Birey, bireysel tutkuların, isteklerin,
beklentilerin gerçekleşmediği gördüğünde yaşamdan darbe yemiş gibi olur (Levinson, 1986).
Orta yetişkinlik çağı, orta yaş ile ileri yaş geçiş dönemleri arasında kalan yaklaşık 4065 yaş diliminde yer almaktadır. Bu çağda biyolojik açıdan duraksama veya gerileme
görülürken, psikolojik açıdan doyum verici ve yeterli ve sosyal açıdan değerli bir yaşamı
sürdürme görülebilmektedir. Bu çağda yeni nesilleri yetiştirme ve sonraki kuşaklara
deneyimlerini paylaşma görevi yerine getirilerek sosyal açıdan verimli geçirilir. Bu bakımdan
orta yetişkinlik döneminde birey, yaşam yapısında bir yapı kurma veya bir yapıyı değiştirme
örüntüsünü sergileyebilmektedir.
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İleri (geç) yetişkinlik çağı ise, son yetişkinlik geçiş dönemi ile ileri yetişkinlik sonrası
dönem arasında kalan yaklaşık 65 ve üstü yaşları arasında yer almaktadır. Emeklilik ve sağlık
sorunlarıyla baş etmesini sağlayacak yeni bir yaşam yapısı kurar. Örneğin, hobi bahçesi,
deneyimleriyle ilgili bir kitap yazma bu sorunlarla baş etmek için tercih edilen eğilimler
olabilir. Öte yandan gençlik dönemindeki kayıplarla ilgili psikolojik konulara eğilirler.
(Levinson 1986)

3.1.1 Yaşam Akışı:
Bu kavram, bir insanın yaşamının
başlangıcından
bitimine
kadar
olan
gelişiminin görülebilir özellikleridir. Yaşam
akışı
dalgalanmaları, ilerlemeleri ve gerilemeleri
içerdiği için anlaşılması basit ve sürekli bir
süreç
değildir. Yalnızca belirli bir anı veya
birbiriyle ilişkili olmayan birkaç evreyi
incelemek, yeterli değildir. Birey, yaşam
boyunca tüm yönleri ile incelenmelidir.
Örneğin, beklentileri, yaşam amaçları,
bedensel değişimleri, zor zamanları,
toplumsal rolleri gibi anlamlı tüm yönleri
ele
alınmalıdır. Yaşam akışı incelenirken biyo-psiko-sosyal etmenler birlikte değerlendirilmelidir.
Böylece yetişkin birey, ahlak gelişimi, biyolojik yaşlanma, mesleki tercihler, strese uyum
sağlama, yetişkin sosyalleşmesi gibi değişik kuramsal yaklaşımları birlikte ele alınarak daha
iyi anlaşılabilir Bunların ötesinde yaşam akışının niteliksel olarak yaşamdaki kararlılığı ve
değişimi içeren farklı evreleri bulunmaktadır. Bireysel farklılıklara ve toplumsal etkenlere
göre sözü edilen süreçler niteliksel açıdan farklılaşabilir. Ancak sıralama yaşam akışı
içerisinde yaş ile yakın ilişkilidir. Levinson’un kuramında ele alınan ikinci kavram “yaşam
döngüsü” dür. (Levinson 1986).

3.2.YAŞAM DÖNGÜLERİ
Yaşam döngüsü terimi zaman içinde aile gelişimsel değişim ve bu değişimler
de ortaya çıkan yaşamsal davranışsal eğilimleri tanımlamak üzere kullanılır. Bireysel yaşam
döngüsü kavramı bireyin yaşam akışı içindeki değişimlerin tümünü kapsar. Aile yaşam
döngüsü kavramı ise ailenin bir bütün olarak yaşam çizgisi üzerinde geçtiği aşamaları
betimlemektedir. (Berksun, 2013)
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•

Yetişkinlik Döngüsü

•

Evlilik Döngüsü

•

Küçük Çocuklu Aile Döngüsü

•

Çocuğu Ergenlik Dönemine Giren Aile Döngüsü

•

Çocuğu Evden Ayrılan Aile Döngüsü

•

Yaşlılık ve Emeklilik Döngüsü

3.2.Yaşlılık ve Emeklilik Döngüsü
Yaşlılık ve emeklilik dönemi, çiftlerin ilişkilerinde birbirlerine yakınlaştığı,
beraberliklerinin yoğunlaştığı bir dönemdir. Yaşamın telaşları, çocuklarını yaşama hazırlama
çabaları yerini sakin, kendileriyle baş başa kaldıkları bir sürece bırakır. Bu dönem kişiler,
yakın çevrelerindeki kişilerin yaşamlarını yitirmelerinden ya da sağlık sorunlarından daha
fazla etkilenirler. Bu döngüde yaşamdan zevk alma, yaşama bağlanma motivasyonlarında
düşüşler gözlenmektedir.

Yaşam döngüsü evrelerinde bireylerin duygu, düşünce ve davranışlarında meydana
gelen değişimi yönetebilmeleri, ortaya çıkan çeşitli stres faktörleri karşısında uygun tutum ve
davranışları ortaya koyabilmeleri, ilişkilerini işbirliği ve paylaşım içinde sürdürebilmeleri
halinde muhtemel çatışmalarla başa çıkabilirler; aksi halde çıkma ihtimali olan krizleri
önlemeleri zor olur. Kendi yaşamlarında karşılaştıkları güçlükleri çözmede zorluklarla
karşılaştıklarında bu sorunları çözebilmek için davranış repertuarı geliştirebilirler. Örneğin
uzmanlarından yardım alacak bilince erişmeye başlamışlardır.

Evlilik

Çocukların
Evden
Ayrılması

Yetişkin
lik

Çocuğun
Ergenlik
Dönemi

Çocuğa
Sahip
Olma

Yaşlılık

ve
Emeklilik

Şekil 4 Yaşam Döngüsü
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3.3.YAŞ DÖNÜMÜ ÇÖKKÜNLÜĞÜ
Yaşlanmayla birlikte organizmadaki sistemlerin birçoğu etkilenip değişime uğramaktadır.
Yaş ilerlemesine bağlı olarak kişilerde morfolojik, fizyolojik, anatomik ve psikolojik bazı
değişiklikler görülmektedir. Yaşlılarda görülen morfolojik değişikliklerin başında boy
kısalması gelmektedir. Boy uzunluğu 3-4 santimetreyi bulacak kadar kısalabilmekte ve beden
duruşunda değişimler oluşmaya başlamaktadır. Nöron kayıpları ile beraber beyin kütlesinde
de azalma görülür ancak kafatası ağırlığında herhangi bir değişiklik olmaz. (Acet, 2015).
Yaşlanmaya bağlı değişikliklerin en belirgin görüldüğü organ deridir. Yaşlanan deride
genel olarak görülen değişimler kollajen ve elastin liflerinin azalması nedeniyle elastisite ve
plastisite kaybı, düzensiz pigmentasyon, deri altı ter bezlerinin işlevlerinin azalması sonucu
ortaya çıkan kuruluk, incelme ve kırışıklık olarak sıralanabilir. Yaşlanma sürecine bağlı olarak
kıl köklerinde üretilen melanin pigmentinin seviyelerinde azalma ortaya çıkar ve saçlarda
ağarma görülür. İlerleyen yaş ile birlikte kan basıncında artış, kalp atışında ise düşüş meydana
gelmektedir. Bununla beraber kalp ve akciğerlerin oksijen kullanabilme yeteneği azalmakta ve
solunum fonksiyonunda değişiklikler meydana gelmektedir. Yaşlılık sürecince gastrointestinal
sistem hareketlerinde azalma meydana gelir ve mide mukozasının iyileşme kapasitesi azalır
(Uzun, 2018).
Yaşlanma korkusu ve
yaşdönümü depresyonları her
kişide
farklı
şiddettedir.
Gençlikle
ilgili
yanlış
koşullanmalara girenlerde, bu
konularda kişilik zayıflığı
gösterenlerde ve karamsar
kişiliklerde
yaşdönümü
depresyonları
ve
yaşlılık
korkusu daha fazladır. Bu
durumlarda
psikiyatrik
görüşmenin,
psikolojik
danışmanlığın yararları olabilir.
Kişi kendi başına da bu
korkuların üstesinden gelebilir. Her korkuda, kaygıda olduğu gibi insan olumsuz
düşüncelerini olumlu davranışlara aktararak olumlu duygulanımlara geçebilir. Bu tür kaygılar
yaşayan kişiler sağlıklarına daha çok dikkat etmeli, düzenli ve doğru beslenmeli, zararlı
alışkanlıklardan uzaklaşmalı, spor yapmalı, hobiler edinmeli, edebiyata, sinemaya, sanata
daha çok zaman ayırmalı (güzel bir roman ve öykü bazen insanın yaşamına umulmadık
derinlikler kazandırır), sosyal yaşama daha çok katılmalı, hayata daha çok bağlanmalıdırlar.
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Böylece korku ve kaygı kişiyi güzel şeylere motive eder, yapılan güzel şeyler kişinin moralini
düzeltir ve yaşama daha olumlu bakmasını sağlar (Arslanoğlu, 2002)
Yaşamın ilerleyen dönemlerinde kadında önemli fizyolojik değişiklikler ve bunlara
verilen anlamın etkisi; örneğin, doğurganlığın durmasıyla birlikte önemli ruhsal çalkantılar
olabilmektedir. Kimi kadınlarda bu dönem oldukça sarsıntılı geçer. Ayrıca 40-60 yaşları arası,
çocukların büyüdüğü ve aileden ayrıldıkları, iş yaşamında belirli aşamaların tamamlandığı,
emekliliğin yaklaştığı, yaşlanma ile ilgili kaygıların başladığı, sağlık sorunlarının sıklaştığı
dönemdir. Ericson bu dönemde üretkenlik duygusu yeterince oluşmayan kişilerde yaşamda
beklenilenlerin artık gerçekleşmeyebileceğine bağlı bir takım endişelerin başladığını ve aşırı
durumlarda durgunluk denen bir yaşam krizini tanımlamıştır. Bunun ağır derecesi
çökkünlüktür. Bu yaşlarda çocukların yetiştirilmesi ile ilgili uğraşlar bitmiş; yeni kuşakların
yaşayış biçimine uyum yapma sorunları ortaya çıkmaya başlamıştır.
Eşler arasında uzun süre ertelenmiş, fakat beklenmiş olan karşılıklı anlayış, yumuşama,
ve doyum-doyumsuzluk sorunları yeni baştan gündeme gelmiştir. Kimi kişilerde, iş ve eş
yaşamında erişilmesi beklenen emeller, özlemi çekilen mutluluk umutları artık yavaş yavaş
bir karamsarlığa, giderek umutsuzluğa doğru ilerlemektedir. Kimileri mutsuzluğu
kabullenmekte, kimileri de yeni mutluluk ve doyum kaynakları aramak için o yaş için pek
kolay olmayan çabalar içine girebilmektedir. Biçokları için eskiden katlanılmış güçlükler,
acılar ve kahırlar artık çekilemez olmuştur. Herkes için böyle bir durumun olduğunu
söyleyemeyiz. Ama değişik derecede benzer sorunlar ortaya çıkmakta; çeşitli çözüm yolları
aranmakta; kimileri bulabilmekte, kimileri de bir çaresizlik içine düşebilmektedir. İşte bir
yandan bedensel, bir yandan ruhsal sorunların ağır bastığı bu dönemde ağır çökkünlüklerin sık
görülmesi olağandır. Bu nedenle yaş dönümü çökkünlüğünü klinik olarak tanıma gereği yersiz
değildir (Öztürk, 1989).

3.3.1 Yaşlılıkta Ortaya Çıkan Toplumsal Değişimler
İnsanlar yaşlandıkça yaşamın anlamı, özellikleri ve biçimleri de değişmektedir.
Yaşlanmanın içerdiği fiziksel, psikolojik ve toplumsal değişimler, bir yandan da onlarla
başaçıkabilmek için birtakım stratejilerin geliştirilmesini, uygulanmasını, değiştirilmesini
gerektirmektedir. Yaşlı kişilerin bireysel yaşamı için önemli olan değişimler aynı zamanda
onların aile ve toplum yaşamını da etkilemektedir.
Onur' a (1986) göre, çevresel faktörlerin yaşlılığa etkisi:
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3.3.2. Aile Yaşamı
Genellikle çalışan eşlerin birbirine yakın zamanda emekli oldukları zaman yaşlılık
dönemleriyle ilgili birlikte planlama yapmaktadırlar. Ailede en önemli değişim gelirdeki
belirgin düşüştür. Emeklilikle birlikte gelir düzeyindeki azalma ailenin yaşam düzeyinde de
düşüşe de neden olur. Bu ekonomik güçlük çiftin yeni dönemlerinde başlayan davranış
sınırlılığı ve sağlığın elverişsizliği ile birlikte belirgin bir yaşantısal döneme girilir. Bu
durumda geniş aile örüntülerinde rastlanan dayanışma, çekirdek ailede farklılaşmıştır. Geniş
ailede büyüklerin yardım ettiği gençler yaşlılıkta büyüklerine yardım etmeye başlar. Çekirdek
ailede dayanışma davranışında azalma meydana gelmiştir. Yaşlı çiftin yeni duruma alışmaları
önceki kuşağın davranış örüntülerinden farklılaşmıştır.

3.3.2. Demografik Özellikler
Ailedeki değişimler genelde
nüfus
yığılmalarını
yansıtır
niteliktedir. Nüfustaki yaş dağılımı
ileri yaşlara kayınca ailenin üyelik
profili de aynı özelliği göstermeye
başlamıştır. Demografik süreçlerdeki
değişimin aile yapısında meydana
gelen
değişiklikleri
etkilemesi
kaçınılmazdır. Gelişmiş ülkelere
baktığımızda en önemli değişim
ailenin yaş kompozisyonunda ortaya
çıktığını görmekteyiz. Çocuklar artık
toplumun küçük bir bölümünü
oluştururken,
yaşlıların
oranı
artmaktadır. Devlet politikalarının
nüfus konusundaki önlemleri çocuk doğum oranlarını artıtmak için yeterli olmamaktadır.
Avrupa gibi Batı ülkelerinde demografik tablo yaşlılıarın oranı artarken Asya gibi
coğrafyalarda genç nüfus oranı korunmaktadır. Genç insanlara bağımlı yaşlıların sayısı
çoğalmaktadır. Büyük ebeveynliğin orta yaşlara kaymış olması, torunların kendi çocuklarını
büyük ebeveynliğin yaşam süresi içinde büyütmelerine olanak sağlamaktadır. Evlenme ve
çocuk sahibi olma yaşlarının düşmesi kuşaklar arasındaki mesafeyi azaltmaktadır.
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3.3.3. Psikososyal Özellikler
İnsanlar yaşlandıkça akraba oldukları insan sayısı da artmakta, aileye yeni üyeler ve yeni
kuşaklar eklenmektedir. Kuşaklar arasında yaşam biçimlerinde her dönemde farklılaşma
sözkonusudur. İlişkilerde hem uyumluluk hem de çatışma gözlemektedir. Teknolojinin insan
hayatında giderek daha fazla alanda işlev görmesi insan tutum ve davranış örüntülerinde
değişime yol açmıştır. Bir başka değişim ise doğum oranındaki düşüşle birlikte gözlenen yeni
ilişkilerdir. Çocuk sayısının azalmasıyla birlikte her çocuğa verilen ilgiyi artmıştır. Ölüm
oranlarındaki düşüş şimdi insanların daha köklü kuşaklararası ilişkiler kurmalarına sebep
olmuştur. Yaşam sürecinde kriz ve bunalımlara karşı güçlü bağların gelişmesine yol
açmaktadır. Yaşlı akrabalar yaşlılıktaki toplumsallaşma yöntemleri açısından gençlere
deneyimlerini aktarmaları mümkündür. Ancak yaşlıların deneyimlerini gençlere aktarmaları
geçmiş kuşaklarda daha yaygın bir etkileşim ile gerçekleştiği halde internetin hatalı kullanımı
ile birlikte yeni kuşağın bu etkileşime yeterince girmedikleri bilinmektedir.
Yaşam sürecinin uzunluğu ve yaş farklarının azlığı nedeniyle birçok anababa çocuklarıyla
birlikte yaşlanmaktadır. Yetişkin orta kuşak hem çocuklarının hem de anababalarının
isteklerini ve hayatın getirdiği işlevlerde onlara destek olmak istemektedirler ancak
sorumlulukları yerine getirmekte güçlük çekmektedirler.
Yaşlanmaya başlayan ebeveynler, çocuğu tarafından ihmal ya da terk edileceği endişesi taşır.
Bu da uyum ve davranış sorunları yaşamasına yol açmaktadır. Çocukların iş ve evklilikle
birlilkte evden ayrılması bir boşluk duygusu oluşturur, stres ve kaygıya neden olmaktadır.
Çocukların ayrılarak boşalttığı yuva, yaşlanan anababa ve akrabalar tarafından
doldurulmaktadır. Geleneksel olarak yaşlıların bakımını orta yaşlı kadınlar üstlendiğinden,
bunların dışarıda çalışmaları yaşlılara bakımı zorlaştırmaktadır.

3.4. Toplumsal Çevre
Yaşlıların yaşamında arkadaşlık ilişkileri sürüdürülebilir bir hayat için oldukça
önemlidir. Yapılan araştırmalarda uzun süreli arkadaşlıkların korunduğunu gösterirken, bunun
yanında yaşla birlikte ilişkilerin zayıfladığı ortaya koymaktadır. Birçok araştırma kadınların
erkeklerden daha anlamlı ve derin arkadaşlıklar kurabildiklerini belirtmektedir.
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Gelir

Ulaşım

Bakımevi

Sağlık

Beslenme

Şekil 3 Yaşlılarda Birincil Sosyal Sorunlar
Yaşlı erkekler eşlerine her yönden daha bağımlılar ve eş yitimine daha zor uyum
sağlıyorlar. Kadınlar ise ailede kopukluk olunca arkadaşlıklarına daha kolay dönebiliyorlar.
Erkeklerin daha geniş bir arkadaş çevresi oluyor. Orta gelir düzeyine sahip olanlar
arkadaşlarını korur ve çoğaltmayı daha çok tercih ediyorlar. Düşük gelir grubuna sahip olanlar
ise daha çok komşuluklara önem veriyorlar. Ayrıca yaşam doyumu da arkadaşlıkla ilişkili
bulunmaktadır. (Blau,1973)
Yaşlılıkta bunalıma yol açan deneyimlerde arkadaş dayanışması etkili olmaktadır.
Hayatın getirdiği problemlere karşı bireyin orta yaşlardaki direnci yaşlılıkta azalmaktadır.
Yaşlılıkta meydana gelen rol değişimleriyle başaçıkmada arkadaşlığın önemi
vurgulanmaktadır.
Bununla birlikte arkadaşlık aile ilişkilerinin yerini dolduramamaktadır. Yaşlılarla ilgili
toplumsal politikaların, hizmetlerin, programların geliştirilmesine katkıda bulunan
politikacılar, sosyal çalışmacılar, iktisatçılar ve gerontologlar yaşlıların belli başlı toplumsal
sorunlarını beş kategoride toplamaktadırlar; “gelir”, “sağlık”, “bakımevi”, “ulaşım” ve
“beslenme”.
Bunlar kadar somut olmamakla birlikte aynı derecede önemli olan bir diğer sorunlar,
eğitim, iş, emeklilik sonrası roller, güvenlik vb. gibi konulardır. Bütün bu sorunların çözümü
yaşlı kişileri toplum içinde tutma amacını destekleyecektir. İnsanın toplumsal bir varlık
olduğu ve insanlığını dile getirecek toplumsal araçlara gereksinmesi olduğu herkesçe
bilinmektedir. Yaşlanan bir kişinin yaşlılığa uyum sağlamasıyla topluma uyum sağlaması
arasında yakın bir bağ olduğu da söylenebilir. Uyum kuramları işte bu sorunu açıklmaya
çalışmaktadır.
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Güvenlik
İş
Eğitim
Emeklilik Sonrası Roller
Şekil 4 Yaşlılarda İkincil Sorunlar

3.4.1. İlişki Kesme Kuramı

Yaşlılık, fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan aşama aşama geri çekilme süreci olarak
görülmektedir. Fiziksel düzeyde, insanlar etkinliklerini yavaşlatır ve enerjilerini elde tutarlar.
Psikolojik düzeyde, geniş dünyayla olan ilişkilerini öncelikle kendilerini ilgilendiren yaşam
alanlarında odaklanmaya yönelirler. Dışarıdaki dünyaya yönelttikleri dikkatlerini kendi duygu
ve düşüncelerinin iç dünyasına çevirirler. Toplumsal düzeyde, karşılıklı bir geri çekilme söz
konusudur. Böylece toplumun diğer üyeleriyle yaşlı kişi arasındaki etkileşim de azalır. Birey
toplumdan geri çekilir, toplum da bireyden elini çeker. Yaşlılar için ilişki kesme, istenen ve
oynanan rollerin, kurulan ilişkilerin azaltılmasıyla gerçekleştirilen bir süreçtir. Bunun sonucu
olarak, yaşlılar ölümle rahatça karşı karşıya gelebilirler. Toplum da kendi yönünden ilişkiyi
kesmeyi destekler, çünkü böylece yaşlıların geliştirdiği birtakım işlevleri gençlere aktarabilir.
İlişki kesme kuramı eleştiri
aldığı
gibi
geniş
ölçüde
savunulmuştur. Her iki yönde
yapılan kesitsel araştırmalar ise
kuşak
farklılıklarını
yaş
farklılıklarıyla karıştırma açısından
eleştirilmiştir. Öte yandan 75 yaşın
altındakiler için yaşlılık, çeşitli
örgütlere gönüllü olarak katılma
düzeyinde kararlılık ve süreklilik
gösterdiği görülmektedir. Ancak
çok yaşlı kişilerin birçok üyeliklerini azalttıkları ve gruplarda etkin katılımdan çekildikleri
söylenebilir. Sonuç olarak, ilişki kesme kuramının, yaşlı kişilerin daha önceki yaşamlarının
anlamlı yönlerinde ayrılmalarını ve yalıtılmalarını abarttığı ileri sürülebilir.
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İlişki Kesme Kuramı
Etkinlik Kuramı
Toplumsal Değiştokuş Kuramı
Rol Bırakma Kuramı
Süreklilik Kuramı
Şekil 5 Yaşlılık Döngüsü

3.4.2. Etkinlik Kuramı

Etkinlik kuramı, ilişki kesme kuramına altenatif olarak sosyolog R. J. Havighurt ve
arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. Bu kurama göre kaçınılmaz biyolojik ve sağlıksal
değişimler dışında, yaşlı kişilerin temelde aynı olan psikolojik ve toplumsal gereksinimleriyle
orta yaşlı kişilerle aynıdır. Bu açıdan bakıldığında, yaşlılığı belirleyen toplumsal etkileşim
azlığı toplumun yaşlı kişiden elini çekmesinden kaynaklanır. Yaşlı kişi orta yaş etkinliklerini
olabildiğince uzun süre korumak ister ve terketmeye zorlandığı etkinliklerin yerine yenilerini
koyar.
Etkinlik kuramcıları, ilişki kurmanın 60-65 yaşından sonra bazen azalmakta olduğu
görüşüne katılırlar. Yaşlı kişilerin etkinlik düzeyinin, doyum ve mutluluğunun azalmakta
olduğunu da kabul ederler. Ancak bu azalmanın istenen bir şey olduğu görüşünü reddederler.
Sağlıklı yaşlıların çoğu etkinlik düzeyini oldukça basit tutmaktadır. İlişki kesme ya da kurma
oranı daha çok geçmişteki yaşam biçimlerine, sosyoekonomik statülere ve sağlık koşullarına
bağlıdır. Ancak bütün bunlar yaşlıların mutlaka daha olumlu bir yaşam düzenlemesi yaptıkları
anlamına gelmez. Ayrıca, kimi yaşlı kişiler mutluluğu kalabalıkta bulurlar, kimileri yalnızlıkta
ararlar. Yaşam deneyimi kalitesinin en anlamlı ölçüsü, moral, yaşam doyumu ve
düzenlemedir.
3.4.3. Rol Bırakma Kuramı

Blau'ya göre, emeklilik ve dulluk yaşlı kişinin toplumun temel kuramsal yapılarına (iş
ve aile) katılımını sona erdirir. Buna bağlı olarak yaşlıları toplumsal bakımdan yararlı kılan
olanaklar da azalmaktadır. Blau, meslek ve evlilik statüsü yitimini özellikle yıkıcı nitelikte
görmektedir. Çünkü bunlar yetişkin kimliği için demir atma noktaları olan temel rollerdir.
Yaşlılıkta beklenen davranışları tanımlayan toplumsal normlar zayıf, belirsiz ve sınırlıdır.
Ayrıca, yaşlılar temelde “rolsüz rol” olan rollerine, toplumsal bakımdan değersizleşen
80

statülerine uyum sağlama konusunda pek az güdü içindedirler.
Rol bırakma kuramı, yaşlı kişilerin
çoğunun toplumsal kayıplar hissettiği
konusunu
abarttığı
ileri
sürülerek
eleştirilmiştir. Yaşam doyumuyla ilgili
boylamsal araştırmalar yaşlıların çoğunun
çok az toplumsal yitim hissettiklerini ya da
hiç
hissetmediklerini
göstermektedir.
Yaşlıların çoğu, işlerini ve anababalık
rollerini
yitirmelerinin
karşılığının,
özgürlüğün ve eskiden beri istedikleri şeyleri
yapma
olanağının
artması
olduğunu
belirtmektedir.
3.4.4. Toplumsal Değiştokuş Kuramı

Bu kurama göre, insanlar toplumsal ilişkilere girerler, çünkü bundan birtakım ödüller
çıkarırlar (ekonomik destek, tanınma, güvenlik, sevgi vb.). Ödül elde etme sürecinde birtakım
bedeller de öderler (olumsuz yaşantılar, yorgunluk, çabalama vb.) ya da olumlu yaşantılardan
ödüllendirici etkinlik uğruna vazgeçmek zorunda kalırlar. Yaşlılığa uygulandığında bu kurama
göre, yaşlılar pazarlık etme güçlerindeki düşüş nedeniyle yaralanabilir oluşlarının arttığı bir
konumda bulunmaktadırlar. Endüstrileşmiş toplumlarda yaşlıların daha önce sahip oldukları
beceriler teknolojik gelişmeler içinde gitgide modası geçmektedir.
Toplumsal değiştokuş kuramcıları kendi görüşlerini, modernleşme ile yaşlılık statüsü
arasında bulunan karşıt ilişkiye dayandırmaktadırlar. Yaşlıların endüstrileşmemiş ve
geleneksel toplumlardaki konumu yüksektir. Çünkü yaşlılar bilgi birikimini ve denetimini
sağlamaktadırlar. Endüstrileşme ise geleneksel bilgi ve denetimin önemini azaltmaktadır.
Ancak, modern endüstri toplumlarında yaşlıların yüksek statülerde bulunduklarını gösteren
durumlar da vardır.
3.4.5. Süreklilik Kuramı

İlişki kesme ve etkinlik kuramlarının sınırlılıkları, yaşlılığın karmaşık süreçlerine daha
geniş bir açıdan bakmayı gerektirmiştir. Süreklilik kuramı, yaşlılıkta bazı rollerle ilişkinin
kesilmesi, bazı rollerdeki başarının sürdürülmesi bileşimine dayanmaktadır. Kurama göre
bireyler yetişkin olma sürecinde birtakım alışkanlıklar, bağlantılar, tercihler geliştirirler ve
bunlar giderek kişiliğin bir parçası haline gelir. Birey yaşlandıkça söz konusu bu özelliklerin
sürekliliğini korumaya yönelir. Süreklilik kuramı yaşlılığın karmaşıklığını vurgulayan bir
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kuramdır.

3.5. Yaşlılıkta Ortaya Çıkan Psikolojik Değişimler
Yaş ilerledikçe, bireylerde psikolojik açıdan da değişiklikler görülmektedir. Yaşlılığın
ilk belirtisi, eskiye olan özlemin gittikçe artması ve yaşlanmaya başlayan bireyle genç nesiller
arasındaki mesafenin açılmasıdır. Güncel meselelere ve değişen dünyaya ayak uydurmakta
zorluk çeken yaşlılar eskiye özlem duyarlar ve eski alışkanlıklarını devam ettirme konusunda
ısrarcıdırlar. Yeni nesli sürekli eleştirerek, toplumun ahlaki bakımdan yozlaştığını söyleyen
yaşlılara göre toplum eskiden ahlaki anlamda daha iyidir. Bu şekilde düşünen yaşlılar önceki
nesillerin de kendi nesli için aynı şeyleri söylediğini hatırlamaz. Yaşlılar daha çok içlerine
kapanırlar ve bu durum yaşlıları daha benmerkezci davranmaya sevk edebilir. Bu adaptasyon
bozukluğu, zamanla ilerlerse yaşlılık bunamasının belirtilerinden biri olan neofobiye (yenilik
korkusu) yol açabilir. Artık yeni ve alışamadığı her şeyden dehşet duyarcasına korkan yaşlı
birey, bir türlü eski alışkanlıklarını terk edemez hale gelir (Meb, 2013).
Yaşlanma ile birlikte algılamada ve yaratıcı yeteneklerde azalma, dikkatsizlik,
düşünme hızında yavaşlama görülebilir.
Öğrenme
yeteneğindeki
azalmayla
birlikte
hareketlerde
yavaşlamanın da görülmesi olasıdır. Bu
yavaşlamaların nedenleri arasında beyin
işlevlerindeki fizyolojik gerilemenin
yanında,
yaşlılarda
sık
görülen
psikolojik faktörler, öğrenmeye motive
olamama ve genel isteksizlik hali
sayılabilir.. Ayrıca yaşlılarda görülen
nörolojik ve psikiyatrik işlevler, hastalık
nedeni ile evde uzun süre kapanıp
kalmak, dış dünya ile ilişkinin kesilmesi,
bir yakının vefatı veya uzun süre
hastanede kalmak gibi sebeplerle
bozulabilir (Barut, 2008). Bu nedenlerle özellikle hasta yaşlıların sık ziyaret edilmesi oldukça
önemlidir. Yaşlılara üretkenliklerini sürdürebilecekleri ortamlar hazırlamak, onları bu anlamda
desteklemek, yüreklendirmek, örneğin; danışmanlık yaparak deneyimlerini aktarabilecekleri
düzenekler oluşturmak yararlı olmaktadır (Kutsal, 2002).
Yaşlılık dönemi emeklilik ile başlayabilmektedir. Emeklilik ile kişi statü kaybetmekte
kendisini değersiz ve işe yaramaz hissedebilmektedir. Bu doğrultuda, yaşlıların olanaklar
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çerçevesinde zihinsel faaliyetlerini sürdürmeye çalışmaları ve dış uyarılara açık olmaları bu
yetilerinin korunmasında yardımcı olacak, hayatın içinde aktif olarak var olmalarını
sağlayacak ve yaşlıların kendilerini değersiz hissetmelerinin önüne geçecektir. Yaşlılar hayatın
içinde aktif olarak ne kadar var olursa hem psikolojik, hem fizyolojik, hem de zihinsel açıdan
sağlıklı bir yaşlanma süreci geçirmiş olacaklardır. Muhakkak ki bu durumun yaşlıların
çevresine de olumlu yansımaları olacaktır (Yerli, 2017).
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Uygulamalar
Değişimle birlikte meydana gelen ileri yaş döneminde yaşanan korkuların ve
çökkünlüklerin sebeplerini ve yaşlılığa ve topluma uyum sağlama kuramları inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
Yaşlılığa etkisi olan toplumsal faktörler nelerdir?
Yaşlılık döngüsünde hangi kuramlar ele alınmıştır?
Yaşlılık döneminin demografik özellikleri nelerdir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti?
Bir insanın yaşamının başlangıcından bitimine kadar olan gelişiminin görülebilir özellikleri
vardır. Yaşam akışı dalgalanmaları, ilerlemeleri ve gerilemeleri içerdiği için anlaşılması basit
ve sürekli bir süreç değildir. Yalnızca belirli bir anı veya birbiriyle ilişkili olmayan birkaç
evreyi incelemek, yeterli değildir. Birey, yaşam boyunca tüm yönleri ile incelenmelidir.
Yaşam akışı incelenirken biyo-psiko-sosyal etmenler birlikte değerlendirilmelidir. Böylece
yetişkin birey, ahlak gelişimi, biyolojik yaşlanma, mesleki tercihler, strese uyum sağlama,
yetişkin sosyalleşmesi gibi değişik kuramsal yaklaşımları birlikte ele alınarak daha iyi
anlaşılabilmektedir.
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3.Bölüm Soruları
1) Yaşlılar daha çok içlerine kapanırlar ve bu durum yaşlıları daha ……… davranmaya sevk
edebilir.
2) ……. ……… terimi zaman içinde aile gelişimsel değişim ve bu değişimler de ortaya çıkan
yaşamsal davranışsal eğilimleri tanımlamak üzere kullanılır.
3) Aşağıdaki yaş aralıkları arasında ileri yetişkinlik çağı hangi yaş dönemlerini
kapsamaktadır?
a) 17-45

b) 30-40

c) 40-65

d) 65+

e) 40-50

4) Kuşaklar arasındaki kültürel ve sosyal değişime en çok vurgu yapan dönem
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ön yetişkinlik dönemi
b) Ergenlik dönemi
c) Orta yetişkinlik dönemi
d) Yetişkinlik dönemi
e) Yaşlılık dönemi

5) Psikolojik değişimler yaşlılıkla sıklıkla ortaya çıkar. Aşağıdakilerden hangisi bu
değişimlerden sayılmaz?
a) Yeni nesiller arasında mesafenin açılması
b) Geçmişe özlemin artması
c) Olayları algılamada ve yorumlama yetisinde artış
d) Eski alışkanlıkları devam ettirmede ısrarcı olma
e) Değişen dünyaya ayak uydurmakta zorluk çekme
6) Aşağıdakilerden hangisi yaşlanma korkusunu hafifletmek için yapılması gereken şeyler
arasında değildir?
a) Hobiler edinme
b) Beslenme düzeni
c) Spor yapma
d) Toplumsal yaşama katılma
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e) Bol dinlenme
7) Aşağıdaki kuramlardan hangisi “yaşlıların çoğunun toplumsal kayıplar hissettiği konusunu
abarttığını” ileri sürmektedir?
a) İlişki kesme kuramı
b) Rol bırakma kuramı
c) Etkinlik kuramı
d) Toplumsal değiştokuş kuramı
e) Süreklilik kuramı

8) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılıkta bunalıma yol açan etkenlerden biri değildir?
a) Çocuklarından ayrı kalma
b) Hastalıklar
c) Yakın birinin ölümü
d) Fiziksel gücün azalması
e) Sosyal izolasyon

10) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda ikincil sosyal sorunlardan değildir?
a) Sağlık

b) İş

c) Emeklilik sonrası roller d) Eğitim

e) Güvenlik

1. Bölüm Cevap Anahtarı
1. (Benmerkezci)
2. (Yaşam döngüsü)
3. d
4. e
5. c
6. e
7. b
8. d
9. d
10. a
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BÖLÜM:4

YAŞLILIKTA UYUM ZORLUKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yaşlılık kavramını genel bir bakış açısı ile ele alarak yaşlılık dönemindeki
fiziksel ve zihinsel yaşlanma süreçleri değerlendirilecektir. Yaşlılıkta yaşanan değişimlere
adaptasyon sağlamak için psikol-sosyal açıdan uyum sağlamanın yolları incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Yaşlılık sürecinde meydana gelen değişimler nelerdir?
Yaşlılıkta bunalım nedenleri nelerdir?
Başarılı uyum sağlamanın yolları nelerdir?
Yaşlılık döneminde bireyin toplumsal rol ve statülerden uzak kalması kişide hangi
olumsuzluklara yol açmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Yaşlılık Dönemi

Fiziksel ve zihinsel yaşlanma

Yaşlılıkta psiko-sosyal uyum

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Yaşlılık dönemi gelişim
Yaşlılık dönemi incelenirken,
psikolojinin araştırma
bu dönemin özellikleri
alanına girmektedir.
fiziksel, psikolojik, zihinsel ve
sosyal boyutlarıyla
incelenmektedir.
İnsanın doğumdan itibaren
Fiziksel ve zihinsel yaşlanma
geçirdiği dönemlerde
ile ilgili literatür okumaları
fonksiyonları, metabolizması, kazanımların artmasını
psikolojisi ve sosyal ilişkileri
sağlayacaktır.
de değişmektedir.
Yaşlılıkta değişimlere
Sağlıklı sosyal hayat için
adaptasyon sağlamak için
literatürde yapılan
sosyal ağların güçlü olması
araştırmalar incelenmiştir.
gerekmektedir.
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Anahtar Kavramlar

Gelişim Dönemleri
Sosyal İzolasyon
Psiko-Sosyal Uyum
Fiziksel Yaşlanma
Zihinsel Yaşlanma
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GİRİŞ
Bazı bilim adamlarının "anksiyete çağı" olarak adlandırdıkları yüzyılımızda, savaşlar
ve savaş tehditleri sürekli tedirginlik yaratmış, ekonomik dalgalanmalar işsizlik ve yoksulluk
getirmiş, nüfus patlaması ve çevre kirlenmesi insanların yaşam desteği sistemini tehlikeye
düşürmüştür. Kentsel toplumun getirdiği yıpratıcı ve tekdüze yaşam, çalışma alanındaki
yarışmalar ve bürokrasinin bunaltıcı etkileri de çağdaş insanın anksiyetesini artıran etmenler
arasındadır. İçinde yaşadığımız yüzyılda yapılmış olan bilimsel ve teknolojik aşamalar bir
yandan insanın ufkunu genişletirken, kitle iletişim araçları da onu, her gün kendi küçük
çevresinin ötesindeki dünyanın sorunlarıyla ilgilenmeye zorlamaktadır. Hızlı toplumsal
değişim insanların geleneksel değerlerinin ve inançlarının sarsılmasına yol açmakta, çağdaş
insan bugüne değin var olmuş değerlerin geçerliğini araştırmakta ve bunları
eleştirebilmektedir. (Geçtan, 1997)
İnsan ve çevresi arasında devamlı bir uyum sağlama gayretine tanık olmaktadır.
Dinamik bir süreç olarak uyum, insanın toplumda gördüğü değişimlere karşı geliştirdiği
tepkilerle sağlanır. Uyumun iki dinamiğinden biri birey öteki toplumdur. Öteki canlıların
uyum sağlamaları ileri düzeydedir. Ne var ki insan öteki canlılar gibi salt uyum beklentisine
bütüncül bir karşılıklık vererek varoluşunu tamamlamış olmaz. Uyuma direnmesi ve niteliğini
değiştirmeye çalışması da en az uyum kadar değerlidir.
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4.YAŞLILIKTA UYUM ZORLUKLARI
YAŞLILIK VE UYUM
A- Zorlanma yaratan etkenin başlangıcından sonraki üç ay içinde, gösterilebilir
bir etkene tepki olarak duygusal ya da davranışsal belirtilerin gelişmesi.
B- Aşağıdakilerden birinin varlığı ile kanıtlandığı üzere bu belirtiler ya da
davranışlar klinik açıdan önemlidir:
1. Zorlanma etkeniyle karşı karşıya kalma sonucu ortaya çıkması beklenene göre
çok daha aşırı, belirgin sıkıntı.
2. Toplumsal ya da mesleki/eğitimsel işlevsellikte belirgin bozulma.
C- Zorlanmayla ilişkili bozukluk başka özgül bir Eksen I bozukluğu için tanı
ölçütlerini karşılamaz ve sadece önceden var olan bir Eksen I ya da II
bozukluğunun bir alevlenmesi değildir.
D- Bu belirtiler yası göstermemektedir.
E- Zorlanma etkeni (ya da bunun sonuçları) bir kez sonlanınca belirtiler ek bir 6
aylık süreden daha uzun sürmez.
Tablo 1: DSM-IV'e Göre Uyum Bozukluğu Tanı Ölçütleri
Psikoanalitik yaklaşımlı araştırmacılar uyum bozukluğu'nu anlamanın şu üç faktörü
değerlendirerek mümkün olabileceğini belirtmektedirler:
1. Zorlanmanın niteliği
2. Zorlanmanın o kişi için bilinç düzeyindeki ve bilinçdışı anlamı
3. Kişinin önceden var olan yapısal duyarlılığı, yatkınlığı. psikoanalitik yaklaşıma göre uyum
bozukluğu'na yol açtığı düşünülen güncel zorlanmanın, çocuklukta yaşanmış zedelenme ve
düş kırıklıklarını uyandırarak etkili olması önemli bir olasılıktır, bu nedenle uyum bozukluğu
olan kişiler, şimdiki olayın geçmişteki zedeleyici olaylara benzer yanlarını araştırmaları için
cesaretlendirilmelidirler (Kaplan ve ark 1994).

Psikoanalitik teorinin uyum bozukluğu'nu anlamada işaret ettiği geçmiş zedeleyici
yaşantılar ve düş kırıklıklarını araştıran bir çalışmaya literatürde rastlanamamıştır. Ancak,
yapısal duyarlılık ve yatkınlığın incelendiği birkaç çalışma vardır. Uyum Bozukluğu ile majör
depresyonu olan hastaların kişilik özelliklerini karşılaştırdıkları çalışmada uyum bozukluğu
olan hastalarda çeşitli özellikler arasında normalin üstünde puan alınan hiçbir kategori
saptanmamıştır. (Bronisch ve Hecht 1989)
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4.1. Yaşlılık Dönemi
Yaşlılık dönemi gelişim psikolojisinin araştırma alanına girmektedir. Gelişim
psikolojisi, içinde bulunduğu yaşı dikkate alarak bireyin gelişim özelliklerini açıklar. Bu alan,
insanda meydana gelen fiziksel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve daha pek çok alandaki
gelişimleri ve değişimleri inceler. Yaşlılık dönemi incelenirken, bu dönemin özellikleri
fiziksel, psikolojik, zihinsel ve sosyolojik boyutlarıyla analiz edilmektedir. (Dağlı, 2010).
Gelişim dönemlerindeki yaş dilimlerinin başlangıç ve bitişleri arasında birkaç yıl
farklılık göstererek sınıflandırılabilmektedir. Buna karşın gelişim dönemlerinin sıralamaları
üzerinde fikir birliği sağlanmıştır. Genel kabul gören gelişim dönemleri sınıflandırmasında 65
yaş üstü yaşlılık dönemine denk gelmektedir (Erden ve Akman, 2001: 44).

Yaşlılık
Dönemi

• Gelişim dönemleri
sınıflandırmasında 65 yaş
üstüdür

Yaşlı tanımını yaparken göz önünde bulundurulması gereken ilk konu, takvim yılıdır.
Yaşın ilerlemesiyle birlikte kişi fiziksel, sosyal, psikolojik alanlarda öznel deneyimler yaşar.
Yaşanan deneyimler ve zorlanmalar insana olgunluk kazandırır. Aynı zamanda yaşlılık, yaşam
sürecinin geç dönemindeki gelişme ve değişmeleri anlatmaktadır. Belirgin olarak fiziksel ve
zihinsel yetersizlik ile sağlıkta azalmanın yaşandığı dönemdir. Fiziksel ve ruhsal yetersizlikler
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bu yaş döneminin başlıca özelliğidir.
İnsan ve çevresi arasında devamlı bir uyum sağlama gayretine tanık olmaktadır.
Dinamik bir süreç olarak uyum, insanın toplumda gördüğü değişimlere karşı geliştirdiği
tepkilerle sağlanır. Uyumun iki dinamiğinden biri birey öteki toplumdur. Öteki canlıların
uyum sağlamaları ileri düzeydedir. Ne var ki insan öteki canlılar gibi salt uyum beklentisine
bütüncül bir karşılıklık vererek varoluşunu tamamlamış olmaz. Uyuma direnmesi ve niteliğini
değiştirmeye çalışması da en az uyum kadar değerlidir.
Yaşlılık insanın ruhsal açıdan olgunlaştığı ve genel itibariyle bireyde sükûnetin hâkim
olduğu dönemdir (Kılavuz, 2002: 83–84). İnsanda olgunluğun belirgin bir şekilde gözlendiği
bu dönem, bireyin gelişimi sırasında adeta yaklaşmakta olan sona doğru gidişi ifade eder.
Bunun nedeni yaşlılığın temel özelliklerinden birinin, insanın bundan sonra başka bir gelişim
döneminin olmayışıdır (Koç, 2003: 89).

4.2. Fiziksel ve Zihinsel Yaşlanma
İnsanın doğumdan itibaren geçirdiği dönemlerde fonksiyonları, metabolizması,
psikolojisi ve sosyal ilişkileri de değişmektedir. Bu nedenle yaşlılık bir hastalık değil, kendine
özgü özellikleri olan fizyolojik bir süreçtir (Karsh, 1982). Yaşın ilerlemesine bağlı olarak
doku
ve
organlarda
yaşlanmanın
olmasıdır.
Fiziksel değişikliklerin olduğu yaşlılık döneminde yapılması gereken en önemli şey;
Yaşlıların güçleri ile orantılı olarak etkinliklerini sürdürmeleridir.

4.3.Yaşlılık Süreci
Beyinde yaşayan hücre toplamı azalır, hafıza zayıflar, dolaşım, sindirim ve diğer
sistemlerde fonksiyon zayıflamaları olur, çoğalma yeteneği kaybolur, deri yağsız buruşuk bir
hal alır, saçlar beyazlaşır ve onarım olayları zayıflar. Romatizmaya bağlı olarak şekil
bozuklukları oluşur, hareket güçleşir, ayak, bacak ağrıları sıklaşır. Organlarda istem dışı
titremelere neden olan parkinson hastalığı başlar. Ayrıca göz merceğinin uyum kapasitesi ile
işitme, tad alma, koku alma yeteneğinde azalma olur. Ağrı ve sıcaklık duyuları eşiği düşer
( Kayahan, 1970).
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Yaşlılık döneminde önem kazanan, uyum sağlamaları gereken ve bir takım fiziksel
değişikliklerin olduğu yaşlılık dönemini yaşayan kişilerin yapmaları gereken en önemli şey,
güçleri ile orantılı olarak etkinliklerini sürdürmeleridir.
Yaşlı bireylerde zamanla hücre
yenilenmesi genç bireylerde olduğu gibi
yenilenmemektedir.
Yaş
ilerledikçe
zihinsel yeteneklerde gerileme ortaya
çıkmakta,
oragnizmanın
fizyolojik
yapısına dayanan “akıcı zeka” nın yaştan
etkilendiği görülmektedir. Buna karşı
kültürden
kaynaklanan “billurlaşmış
zeka” genellikle yaşla birlikte artmakta ya
da
azalmamaktadır
(Onur,
1968).
Yaşlılarda özellikle ileri yaşlarda farklı
derecelerde
demans
(bunama)
görülmektedir. Bunama sadece fiziksel bir
bozulma değil hastalık olarak da kabul
edilmektedir. Çünkü bunama çeşitli nedenlerle gençlerde ve orta yaşlılarda da görülmektedir.

Kültürden kaynaklanan billurlaşmış zeka
yaşlılıkta artar ya da azalır
4.4.Yaşlılıkta Psiko-Sosyal Uyum
Sağlıklı bir sosyal hayat için yaşlıların sosyal ilişki ağlarını mümkün olduğunca geniş
tutmalarında fayda vardır. Bunun yanında olumlu sosyal destek görmeleri de oldukça
önemlidir. Yaşlılıkla birlikte sosyal davranışlar ve roller farklılaşmaktadır. Değişikliğe
adaptasyon sağlayabilmek için bu ağları güçlü tutmak gerekir. Yalnızlık ve sosyal ilişki
alanını genişletme arzusu, özellikle eş ilişkileri bozuk olunca ya da eşin ölümünden sonra dile
getirilen duygulardır. Eşler arasında uyumlu bir ilişki varsa ve ortak noktaların kapsamı
genişse, çocuk-ebeveyn ilişkisine duyulan isteğin azaldığı görülmektedir. Aile dışı sosyal
ilişkileri iyi olan yaşlılarda yalnızlık hissi ve sosyal izolasyon durumu daha az rastlanan bir
olaydır. Bu konu üzerine yapılan araştırmaların birçoğu, aile dışı sosyal ilişki eksikliğinin,
özellikle aile ilişkilerine aşırı derecede önem verilmesine neden olduğunu göstermiştir
(Bengston, 1985’den akt. Tufan, 2003: 246).
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İnsan sosyal bir varlıktır, yaşamın erken dönemlerinde olduğu gibi yaşlılık döneminde
de sosyal ilişkileri bir ihtiyaçtır. Yaşlıların daha önceki gelişim dönemlerine göre yaşlılık
dönemlerinde sorunlarının artma olasılığı da yükselmektedir. Karşılaştıkları sorunların
bazıları kişinin kendi psikolojik, sosyal ve bedensel durumundan kaynaklanırken bazıları ise
tamamen içerisinde yaşadığı toplumun özelliklerinden yani çevresinden kaynaklanmaktadır.
Yani kişinin yaşadığı ülkede yaşlılara yönelik uygulanan sosyal politikalar o ülkede yaşayan
yaşlı bireyin sorunlarının artmasına ya da azalmasına doğrudan etki etmektedir (Şenol, 2018).
Yaşlılık döneminde özellikle toplumsal rol ve statülerde, ayrıca sorumluluklarda
birçok değişikliğin meydana geldiğini söylemek mümkündür. Yaşlı bireylerin birçoğu için bu
durum, sosyal olarak geri planda kalma anlamına gelmekte ve işe yaramazlık, pasifize olma,
değersizlik hissi ve özgüven kaybı gibi birtakım olumsuz sonuçlara yol açmaktadır Yaşlıların
bazı sorumlulukları ileri yaşlarda hala yerine getirmeleri özgüven kazanımı açışından fayda
sağlamaktadır. Kişinin aldığı sorumluluklar onu hayata bağlamakta ve çevresiyle olan sosyal
etkileşim ağına bağlı kalması anlamı taşımaktadır. Aynı zamanda bir amaç edinerek
mücadelesini sürdürmüş olacaktır (İlgar, 2008: 66).

Yaşlılıkta
genel
bunalım
alanları

Ruhsal
Fiziksel
Sosyal
Kültürel

Yaşlılık dönemi ile birlikte çeşitli sosyal sorunlar gündeme gelmektedir. Yaşlı
bireylerin özellikle meslek hayatından uzaklaşmaları ile birlikte, yaşadıkları rol ve statü
kayıpları sosyal ilişki ağlarının zayıflamasına, sosyal dışlanma durumunun yaşanmasına ve
aynı zamanda yaşlıya dönük toplumsal algı ve tutumların olumsuz yönde olmasına neden
olmaktadır (Bayrak, 2018).
Sosyal hayata uyum sorunları ile
birlikte, yaşlı insanların yalnızlaşacağı ve
toplumdan dışlanacağı fikri gün yüzüne
çıkmaktadır. Ancak yaşlıların yalnız ve
soyutlanmış olduklarını kabul etmek doğru
değildir. Çünkü böylesi bir görüşün, hem
yaşlanma süreçlerine, hem de yaşlının
kendisiyle ilgili algısına ters etki yaptığı
kanıtlanmıştır.
Diğer
taraftan,
bütün
yaşlıların kendi çocuklarının yanında
yaşamaları gerektiği düşüncesinden de
kopmamız gerekir. Çünkü bu durum,
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yaşlıların yaşlı evleriyle ilgili olumsuz düşüncelere sahip olmalarına neden olmakta ve
birçoğunun yaşlı evine uyum sağlaması noktasında zorlanmalarına neden olup, engel
oluşturmaktadır (Tufan, 2003: 247).
Yaşlılık döneminde yaşlı bireylerin çevreleriyle olan uyumu, iletişim düzeyleri, kendi
aileleri ve çevrelerinde bulunan diğer bireylerle iletişim düzeyleri birbirinden farklı
olabilmektedir. Bunda da çeşitli faktörler etkili olmaktadır. Yaşlının eğitim düzeyi,
emeklilikten önceki ve sonraki mesleki durumu, çevresinin sosyo-ekonomik durumu bu
faktörlerin en önemlileridir. Örnek olarak eğitim düzeyi daha düşük olan yaşlının sosyal uyum
düzeyi de daha düşük olacaktır. Şöyle de bir gerçek vardır ki, kişinin yaşı ilerledikçe
çevresiyle olan iletişim düzeyi de düşmektedir. Çünkü yaş ilerledikçe kişi sosyal izolasyonla
karşı karşıya kalmaktadır. Tabi burada bahsedilen durumlar yaşlının yaşadığı yerleşim yeri ve
bölgesel özelliklerine göre de farklılık göstermektedir (Şenol, 2018).
Yaşlılık gelişim döneminde fiziksel ve psikolojik bir takım değişimlere aynı zamanda
sosyal, kültürel ve de ekonomik bir takım problemler de eklenmektedir. Özellikle de fiziksel
olarak işitmede azalma ve duyu organlarında işlev kaybı bunun yanında sindirim ve dolaşım
sistemi ile ilgili organlarda meydana gelen problemler, Yine eklemlerde meydana gelen
rahatsızlaklara bağlı olarak oluşan bedensel hareketlerde yavaşlamaya en önemlisi de zihinsel
aktivitelerde meydana gelen gerileme yaşlının sosyal ilişkilerini ve sosyal uyum düzeyi
seviyesini olumsuza olarak etkilemektedir (Şenol, 2018).
Yaşlı bireylerin, yaşlılık gelişim döneminde karşılaştıkları dönemlerden birisi şüphesiz
yaşlıyı çok fazla etkileyen emeklilik dönemidir. Yıllar boyu süren çalışma hayatı ve iş
içerisindeki sosyal çevreye olan adaptasyon kesildiği zaman kişide uyumsuzluklar açığa
çıkabilmektedir. Her gelişim döneminde gerekli olduğu gibi yaşlılık döneminde de emekliliğe
daha kolay uyum sağlayabilmek için ön hazırlık yapmak gerekmektedir. Aktif iş yaşamından
kopma kişinin psikolojik durumunu, sosyal statüsünü ve sosyal çevresiyle olan etkileşimini
yerle bir etmektedir (Koşar, 1995). Yaşlıların emeklilikten sonraki yaşama başarılı şekilde
uyumlarının sağlanması gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için de başarılı sosyal uyum
yollarının bilinmesi gerekmektedir. Psikolojik ve sosyal olarak başarılı uyum sağlamanın
yolları aşağıda listelenmiştir (Caron, 2005: 175; Baran, 2007: 237):
Tüm yukarıda saymış olduğumuz başarılı uyum sağlamanın yanında genel olarak
dikkat edilmesi gereken faktörler de aşağıda listelenmiştir (Bilen, 250).
1. Yaşlı bireylere haz verecek ve onlarda doyum sağlayacak yeni yaşama alanları
oluşturmak,
2. Emeklilikle birlikte meydana gelen gelir azalmasına uyum sağlamaya çalışmak,
3. Hayatını idame ettirebilecekleri bir ev ortamı sağlamak,
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4. Aile içi iletişim konusunda gerekli hassasiyeti göstermek,
5. Hayat arkadaşlarından herhangi birisinin ölümü karşısında bu acıya dayanabilmek
ve bunun üstesinden gelmeye hazır olmak,
6. Kendinden daha zor durumda olan tanıdık ve çevrelere de bakmak,
7. Tüm bunların yanında hayatı daha yaşanabilir hale getirmek için emek harcamak.

1.Yaşlılık döneminde meydana gelen kayıpları onarabilmek açısından farklı sosyal
roller ve yeni sosyal çevre oluşturma gayretleri göstermek.
2.Herhangi bir kaza da ya da doğal olarak meydana gelen fiziksel aktivite kaybında
bu kayıpları tekrar kazanabilmek için ihtiyaç duyulan tedavileri denemek ve başarılı
olmaya çaba göstermek.
3.Yaşlılık döneminden önceki gelişim dönemlerinde kazanılan stresle baş etme
becerilerini yaşlılık döneminde de devam ettirmek.

4.Daha önce kazanılan bedensel ve bilişsel aktiviteleri aktif olarak kullanmaya
devam temek.

7.5.Yaşlılık Döneminin Sosyal Özellikleri
Yaşlılığın sosyolojik yönü, bireyin içinde yaşadığı toplumdaki yaşla ilgili değer ve
normlar, diğer deyişle toplumda belirli bir yaş grubundan beklenen davranışlar ve o toplumun
o gruba verdiği değerlerle ilgilidir (Er, 2009). Bu değerlerin yanı sıra yaşlı bireyler yaşlılık
döneminde toplumla sosyal uyum problemi yaşamaktadırlar. Yaşlılık döneminde yaşlıların
sosyal uyumları, sosyal ilişkilere girme düzeyleri, aile ve toplumla ilişkileri birbirinden
farklıdır. Burada özellikle eğitim, meslek, gelir durumu ve çevre gibi faktörlere bağlı olarak
yaşlının sosyal uyumu değişmektedir (Kurt, 2008).
Bu faktörler açısından, yaşlıların yaşlılık döneminde yaşamış oldukları kritik
dönemlerden biri de emeklilik dönemidir. Emekliliğe uyum, bireyin emekliliği nasıl
algıladığına bağlıdır. Birçok kişi için emeklilik; değişik ve can sıkıcı olmayan, yapmak
istediklerini gerçekleştirecek yeni bir yaşam fırsatı" olarak tanımlanmakla birlikte, bazı
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insanlar için anlamsızlık, duygusal ve fiziksel tükenme, rollerin kaybı ve rolsüz rolü oynamak
olarak görülebilir (Öz, 2002).

Eğipm

Gelir

Sosyal
Uyum

Meslek

Çevre

Havighurst'a göre yaşlılık döneminin gelişim görevleri
- Azalan fiziksel gücüne uyum gösterme,
- Emekliliğe uyum gösterme,
- Eşinin ölümüne uyum gösterme,
- Kendi akran gruplarıyla tam bir uyum içinde olma,
- Yurttaşlık görevlerini yerine getirme,
- Normal yaşam şartlarını sürdürebilmedir (Akt. Fidan ve Erden, 1991).
Yaşlılık dönemine uyum sağlayıcı 5 psikolojik görev;
- Yaşlılığı kabullenme ve sınırlarını tanıma
- Toplumsal ve fiziksel yaşamı yeniden tanıma
- Doyum sağlayıcı ihtiyaç kaynaklarının sıra ile değişmesini kabul etme
- Kendisinin değişimini değerlendirme
- Yaşamın amacı ve değerleri yeniden bütünleştirme
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Uygulamalar
Yaşlı bireylerin, yaşlılık gelişim dönemlerinde karşılaştıkları zorluklara psikolojik ve
sosyal olarak uyum sağlayabilmeleri için hangi etkinliklerde bulunmaları ve nasıl bir destek
almaları tartışılmalıdır.
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Uygulama Soruları
Yaşlılık döneminde değişikliğe adaptasyon sağlamak için nelere dikkat etmek gerekir?
Yaşlı bireyin sosyal uyum düzeyini olumsuz yönde etkileyen etmenler nelerdir?
Yaşlı kişiyi sosyal izolasyona iten sebepler nelerdir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti?
Yaşlılık döneminde yaşanan psikolojik ve fizyolojik gerilemeler olmasına rağmen
bireyin yaşlılık dönemine uyum sağlayacağı, gücüyle doğru orantılı yapması gereken
etkinlikleri sürdürmesi gerekmektedir. Değişikliğe adaptasyon sağlamak için sosyal destek
ağlarını güçlü tutmak gerekmektedir.
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4.Bölüm Soruları
1) Yaşlılık döneminde yapılması
olarak ………..sürdürmeleridir.

gereken

en

önemli

şey;

güçleriyle

orantılı

2) Kültürden kaynaklanan billurlaşmış …….. yaşlılıkta artar ya da azalır
3) ) I. Eğitim düzeyi
II. Ekonomik düzey
III. İletişim düzeyi
Yukarıdaki faktörlerden hangisi ya da hangileri yaşlının uyum düzeyini etkilemektedir?
a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) I ve II

d) II ve III

e) I, II ve III

4) Yaşlılık dönemi hangi araştırma alanına girmektedir?
a) Sosyal psikoloji
b) Gelişim psikolojisi
c) Bireysel psikoloji
d) Klinik psikoloji
e) Deneyimsel psikoloji

5) Yaşlılıkta bunalıma yolaçan aşağıdaki alanlardan hangisi bu alanlardan biri değildir?
a) Kültürel

b)Mesleksel

c) Psikolojik

d) Sosyal

e) Fiziksel

6) Aşağıdaki nedenlerden hangisi yaşlılıkta sorun olarak son sırada yer alır?
a) Meslek
b) Pasifize olma
c) Yaşlılara karşı negatif tutum
d) Sosyal dışlanma
e) Fiziksel güç etkinliklerinde zayıflama
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7) Havighurst'ın yaşlılık döneminin gelişim görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
a) Azalan fiziksel gücüne uyum
b) Eşinin ölümüne uyum
e) Akran gruplarıyla uyum
c) Emekliliğe uyum
d) Genç kuşakla ilişkilerde uyum
8) I. Kendisinin değişimini değerlendirme
II. Yaşlılığı kabullenme
III. Yaşlılığın sınırlarını tanıma
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yaşlılık döneminde uyum sağlayıcı psikolojik
görevlerdendir?
a) Yanız I

b) Yalnız II

c) I ve III

d) II ve III

e) Hepsi

9) Toplumsal izolasyon nedir?
a) Toplumdan soyutlanma
b) Toplumla bütünleşme
c) Toplumsal bağ
d) Toplumsal sınıf
e) Toplumsal kaygı
10) Başarılı uyum sağlamanın yollarının sıralandığı ağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
a) Daha önce kazanılan stresle başetme becerilerini devam ettirmek
b) Aktivite kaybında ihtiyaç duyulan tedavileri denemek
c) Emeklilik sonrası yeniden çalışmaya başlamak
d) Sosyal çevre edinme
e) Daha önce kazanılan bedensel aktiviteleri devam ettirmek

2. Bölüm Cevap Anahtarı
1 (etkinliklerini)
2 (zeka)
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3 e
4 b
5 b
6 a
7 e
8 e
9 a
10 c
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BÖLÜM:5

ZİHİNSEL İŞLEV KAYBINA BAĞLI UYUM ZORLUKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde bellek türleri, işlevleri ve yaşlılık döneminde meydana gelen organ ve
fonksiyon değişimlerinin yanı sıra beyin ve kognitif fonksiyonlar için geçerli olan bir değişim
sürecinden bahsedilecektir. Sıklıkla ileri yaşlarda ortaya çıkan bellek bozukluklarını
tanımlayarak tedavi yaklaşımları hakkında bilgi vereceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Bellek türleri nelerdir?
Deliryum hipoaktif-hipoalert formu hangi alanları etkiler?
Klinik olarak demans tanısı konabilmesi için hangi alanlarda bozulma meydana gelmiş olması
gerekir?
Bellek sorunu olan bir kişiye günlük yaşamda bağımsızlık sağlamanın yolları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Bellek

Delirium

Demans

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Özgün
bilgiler
artık Belleğin
yaşamımız
bulunmadığında
uyarıcı, açısından
önemi
imge, olay, düşünce ve araştırılmıştır.
bilgilerin geri çağrılmasında
ve saklanmasında rol oynar.
Akut
beyin
sendromu Delirium ile ilgili literatür
okumaları
kazanımların
şeklinde anılmaktadır.
artmasını sağlayacaktır.
Yaşlanmaya bağlı olarak Demans
ilgili
kaynak
ortaya çıkmakta ve yaşlıların taraması ve bu kaynaklarda
risk grubunu oluşturduğu konu ile ilgili yapılacak
okumalar
kazanımları
bilinmektedir.
artıracaktır.
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Anahtar Kavramlar
Bellek
Bilişsel bozukluk
Delirium
Demans
Alzheimer
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GİRİŞ
Yaşlı nüfusun hızla artmasına paralel olarak yaşlılıkta sık görülen hastalıklar toplum
içinde bir sorun haline gelmektedir. Yaşlılıkta sık görülen hastalıklardan biri olan, damarsal
ve dejeneratif değişimlere bağlı gelişen demans hastalıklarının başında %50- 70 arasında
değişen oranlarıyla Alzheimer gelmektedir. Alzheimer beyinde bazı bölgelerde nöron kaybı
ve metabolik aktivitede azalma ile birlikte hatırlamayı, konuşmayı ve duyguları etkileyen
ilerleyici dejeneratif bir hastalıktır. Bellek bozukluğu ile başlayan hastalık mental işlevlerin
yerine getirilememesi, kişilik değişiklikleri ile ilerlemekte ve son evrede hastalar sözel ve
motor becerilerini kaybetmiş tam bağımlı bireyler haline gelmektedir. Alzheimer hastalığında
tedavi semptomatik, hastanın yaşam kalitesini artırıcı ve bakımını destekleyici özelliktedir.
Unutkanlık ve unutkanlıkta ilerlemenin çoğunlukla yaşlılığa bağlı doğal belirtiler
olarak düşünülmesi demansın ve Alzheimer hastalığının erken tanısını engelleyebilmekte ve
erken tanı ile hastalığın seyrinin yavaşlatılması güçleşmektedir. Erken tanı ve tedavi, evreler
arası geçişi yavaşlatarak hastanın yaşam kalitesini artırmakta, daha uzun süre kendi kendine
yetmesini sağlamakta, sürekli bakım alma durumunu geciktirmekte ve sağlık harcamalarını
azaltmaktadır4-6. Günümüzde gelişen tedavi uygulamaları, ekonomik ve politik yaklaşımlar,
sağlıkta yeni hizmet anlayışları pek çok kronik hastanın bakım sorumluluğunun ağırlıklı
olarak aile ve yakınları tarafından üstlenilmesine neden olmuştur. Bakım sorumluluğunun
çoğunlukla ailelerde olduğu hastalıklardan biri de Alzheimer hastalığıdır. Alzheimerlı hasta
bakımının Amerika Birleşik Devletlerinde %80-90 oranında evde erişkin çocuklar ya da eşler
tarafından sağlandığı; ülkemizde de bakımın benzer sıklıkta kadınlar tarafından
gerçekleştirildiği ifade edilmektedir. (Akyar, Akdemir,2009)
Alzheimer hastalığı en sık demans nedeni olup, tüm demans vakalarının %50-70’ini
oluşturmaktadır. Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı artış göstermiştir. Ölüm nedeni
istatistiklerine göre, Alzheimer hastalığından hayatını kaybeden yaşlıların sayısı, 2013 yılında
8 bin 797 iken 2017 yılında 13 bin 601'e yükseldi. Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların
oranı 2013 yılında yüzde 3,6 iken bu oran 2017 yılında yüzde 4,6'ya yükseldi.
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5.ZİHİNSEL İŞLEV KAYBINA BAĞLI UYUM ZORLUKLARI
5.1. Yaşlılıkta Bellek
Belleğin yaşamımız açısından önemi ilk olarak tanımında ortaya çıkmaktadır: Bellek,
özgün bilgiler artık bulunmadığında uyarıcı, imge, olay, düşünce ve becerilerle ilgili bilgilerin
korunmasında, geri çağrılmasında ve kullanılmasında rol oynayan süreçlerdir. Belleğin artık
ortada olmayan bilgileri saklaması, bir an öncesine, örneğin; bu cümlenin başında
okuduğunuz cümlelere ya da yıllar öncesine, örneğin; çocukluğunuzdaki bir doğum günü
partisinde yaşadıklarınıza dönmek için belleği bir zaman makinesi gibi kullanabileceğimiz
anlamına gelir.
Belleğin sağladığı bu zihinsel zaman
yolculuğu, insanları eskiden yaşadığı bir
duruma götürebilir, hatta bu anı, uzun
zaman önceki duygularıyla yeniden
hissetmesini sağlayacak kadar yeniden
yaşamasına neden olabilir. Bununla
birlikte bellek, olayların yeniden
yaşanmasından ibaret değildir. Bellek,
ilerleyen bölümlerinde neler yapılması
gerektiğini hatırlatan, öğrenilen şeylerin
anımsanmasını ve edinilen becerilerin
kullanılmasını sağlar (Goldstein, 2013).

günün

Yaşlanma tüm organlar ve fonksiyonlar için olduğu kadar beyin ve kognitif
fonksiyonlar için de geçerli olan bir değişim sürecidir. (Bingöl, 2004). Bellek yakınmaları
yaşlılıkta sıklıkla karşılaşılan sorunlardandır. Farklı bellek işlevleri incelendiğinde, duyusal
kayıt belleğinin yaşlanmadan hiç etkilenmediği ya da çok az etkilendiği bilinmektedir.

BELLEK
• Uyarıcı, imge, olay,
düşünce ve becerilerle
ilgili bilgilerin bilgilerin
korunmasında

BELLEK
• Bilgilerin geri
çağrılmasında ve
kullanılmasında
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Duyusal kayıt belleği duyu organlarından gelen bilginin doğruluğuna duyarlı olup,
yaşlanmayla birlikte, görme ve işitme organlarında meydana gelen kayıplar duyusal kayıt
belleğine ait süreçlerde de bozulmaya neden olabilmektedir. Kısa süreli bellek (KSB)'te
tutulan bilgi miktarı göreli olarak korunmakta buna karşın, KSB'deki bilginin kayıt edilmesi
sürecinde yaşa bağlı bozukluklar gözlenmektedir. Çalışma belleği yaşlanmadan en fazla
etkilenen bellek sürecidir. Yaşlı yetişkinler gençlere göre daha az bilişsel enerjiye ve kaynağa
sahip olduklarından, daha etkin kodlama stratejilerine sahip olsalar bile, bilgiyi organize etme
ve değerlendirme konusunda başarısızlık gösterirler. Yaşlanmaya bağlı olarak çalışma
belleğinin işlevlerindeki bozulmaya, işlevlerde yavaşlama da eşlik etmektedir. Görev
zorlaştıkça, bilişsel kaynaklardaki azalmayla bağlantılı olarak, tepki zamanı da uzamaktadır.
Sağlıklı yaşlanmada, uzun süreli bellekte depolanan bilgilerden, yeri ve zamanı belli olan
kişisel bilgiler (episodik hatıralar); yeri ve zamanı belli olmayan, dış dünya hakkındaki genel
bilgilere (semantik hatıralar) göre yaşlanmada daha fazla etkilenmektedir. Episodik bellekteki
yaşa bağlı kayıp, hatırlamada, tanımadan daha fazladır. Genel olarak, semantik bellek ve
işlemsel belleğin yaştan fazla etkilenmediği, episodik belleğin ise yaştan etkilendiği
bilinmektedir (Light, 1991).

Diğer organlara kıyasla
yaşlanmaya en erken
başlayan organ beyindir

5.2. Deliryum
Deliryum kelimesi kökenini, Yunanca ’saçma konuşmak’ anlamına gelen ‘Leros’ ve
Latince ‘izin dışına çıkmak’ anlamına gelen ‘deliare’ kelimelerinden alır. Deliryum ani
başlayan, genel olarak zihin özelliklerinin bozulması, bilinç durumunda hızlı değişiklik,
dikkat bozuklukları, artmış ya da azalmış aktivite ve uyku-uyanıklık arasına önceki düzenin
bozulması şeklinde ortaya çıkar. Genellikle geçici organik zihinsel bir sendromdur
(Schuurmans ve ark. 2001).
Bu terim “akut beyin sendromu” şeklinde de anılmaktadır. Deliriyum herhangi bir
nedenle bütün beynin kısa sürede yaygın olarak etkilenmesi ve bozulmasıyla ortaya çıkan,
bilinç ve başka bilişsel yetilerin ve davranışın ağır derecede bozulduğu bir sendromdur.
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Genellikle birkaç saatten en çok birkaç haftaya kadar sürer. Bu süre boyunca ve gün içinde
açılmalar ve kapanmalar olağandır. Başlı başına bir hastalık değil, başka hastalıklara bağlı
olarak çıkan akut bir beyin yetmezliği durumudur.

DELİRYUM

DELİRYUM

Uyku-uyanıklık, dikkat,
Beyin kısa sürede etkilenir ve
bozulur. Bilişsel yepler ve algıların seçilmesi gibi yetileri
düzenleyen merkezlerde
davranışlar ağır derecede
yaygın işlev bozukluğudur.
bozulur.

Beynin hem korteksinde hem de uyku-uyanıklık, dikkat, algıların seçilmesi gibi yetileri
düzenleyen merkezlerde yaygın işlev bozukluğu söz konusudur (Öztürk, 1989). Deliryum
genel tıbbi uygulamada, ancak hastanede yatarak tedavi gören hastalarda ve özellikle
yaşlılarda oldukça sık görülen bir bozukluktur (Türkcan, 2001).
Başlıca üç klinik formu vardır:
Hiperaktif Tip: Hareketlilik çok belirgindir. Dış uyarana reaksiyon fazladır, heyecanlı ve

huzursuzdur. Hastanın tum davranışlarına bu yansımıştır. Yatakta kalmak istemez, bağırır,
kendisine ve cevresine zarar verecek davranışlarda bulunur. Kooperasyon kurmak güçtürr.
Artmış otonomik ve sempatik sinir sistem aktiviteleri göze çarpar. Çok belirgin illüzyonları,
halüsinasyonları, hezeyanları vardır. Deliryum tremens en tipik örneğidir.
Hipoaktif Tip: Tüm psikomotor faaliyette ve uyanıklıkta azalma ile karakterizedir. Bu

hastalar genellikle yatağında yatar, az konuşur, sık sık uyuklar, çevre ile az ilişki kurar, sanki
aldırmıyor gibi bir izlenim alınabilir. Halüsinasyon ve illüzyonları olsa bile dikkatten
kaçabilir. Hatta depresyon gibi düşünülebilir. Bu vakaların gözden kaçma olasılığı yüksektir.
Genel hastanede yatan hastaların % 8' inin depresyonun değerlendirilmesi ve tedavisi icin
psikiyatriye yönlendirildiği ancak
bu .hastaların depresyon değil, çeşitli tiplerde deliryum tanısı aldıkları görülmüştür.
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Karma Tip: Her iki durumun düzensiz olarak aynı hastada görüldüğü tiptir. Gündüz hipoaktif,
gece hiperakif tipin görüldüğü sıklıkla karşımıza çıkar. Herhangi bir fiziksel hastalığın seyri
sırasında, daha önce tamamen sağlıklı bir kişide de deliryum ortaya çıkabilir (Kulaksızoğlu,
2009).
2. 1. Genel Görünüm ve Davranış
Hastada bilinç sislenmesiyle yani uyanıklık ve farkındalığındalığın azalmasıyla
birlikte ağır algı bozukluğu olduğundan şaşkın gözükürler. Yatak çarşaflarıyla oynama,
kalkma, yatma, dolaşma, tekrar yatma gibi yineleyici, amaçsız hareketleri olur. Bazen
hareketlerde hızlanma, bazen durgunluk olabilir. Gün içinde bilinçte tam düzelmeler
görülebilir ve hastanın davranışlarında, görünümünde belli bir bozukluk göze çarpmayabilir.
Bazen dalgın ve uykulu durum belirir (Öztürk,1989).

DSM- IV-TR’de Deliryum

a. Dikkati bir konu üzerinde odaklanma, sürdürme ya da yeni bir konuya
kaydırma yetisinde azalma ile giden bilinç bozukluğu olması (yani çevrede olup, bitenin
farkında olma düzeyinin azalması)
b.Daha önceden var olan, yerleşik ya da gelişen demans ile açıklanamayan algı
bozukluğunun ortaya çıkması ya da bilişsel değişiklik (bellek, yönelim, dil bozukluğu gibi)
olması
c.Bozukluğun kısa bir süre içinde gelişmesi
d.Öykü ve fizik muayene ile elde edilen verilerde bu bozukluğun genel tıbbi
durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı olduğuna ilişkin kanıtların olması

2. 2. Bilişsel Yetiler
Bilinç, sıklıkla bulanık ve sislidir. Hasta sanki düşsel bir durum içerisindedir. Durum
ağırlaştıkça stupor yani uyarısız kaldığı durumda derin uyku ve koma gelişebilir. Deliriyum
sırasında gün boyunca bilinçte dalgalanmalar görülür. Hasta bir süre tam açılabilir ve bu
sırada yapılan bir muayenede belirgin bozukluk bulunmayabilir. Bu tür açılıp kapanmalar
deliriyum için oldukça tipiktir.
Yönelim, ileri derecede bozulur. Hasta yeri, zamanı ve kişileri tanımayabilir. Daha çok
yeni bir ortama girdiğinde ve geceleri yönelimde bozukluk artmaktadır. Gün içerisinde
bilincin açık olduğu süre zarfında yönelim de düzelebilir.
Algı ve dikkat, fazla dağınıktır. Hasta belirli bir konu üzerinde yoğunlaşamaz,
dikkatini veremez, uyaranları yeterince değerlendiremez ve yanlış yorumlar.
Yargılama, gerçekçi bir şekilde yapılamaz. Çevrenin ve olayların yanlış
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değerlendirilmesiyle birlikte içten gelen uyaranlar (örneğin; cinsel dürtüler ve öfke gibi) da
gerçeğe göre değerlendirilemez. Hasta kendi dürtülerinin çevreye uyup uymadığını
yargılayamaz ve bu nedenle kendini denetleyemez. Davranış gerçekçi değerlendirme ve
yargılama ile değil, bozuk algılar ve dürtüsel denetimsizlikle biçimlenir. Saldırgan olabilir;
ortalıkta cinsel davranışlar gösterebilir. Deliriyumdaki hastada utanma, ayıp, yasak kavramları
geçici bir süre ortadan kalkabilir (Öztürk, 1989).
2.3. Düşünce İçeriği
Düşünce belirsiz ve dağınıktır. Bazen hızlanma, bazen yavaşlama olabilir. Düşünce
içeriğinde kalıplaşmış, yineleyen tutarsız sözler, dürtüsel anlatımlar, algı bozukluklarına
ilişkin konuşmalar ve korkular bulunabilir (Öztürk, 1989).
2.4. Tedavi Yaklaşımı
Oluş nedenine göre tedavi hemen başlatılmalıdır. Belirti ve bulguların belirlenmesi,
tanıyı doğru koymak, başarılı bir deliryum yönetiminde en önemli ilkelerden biridir (Öztürk,
1989).
Çevresel uyaranların azaltılması çok önemlidir. Hastanın çok fazla gürültüye maruz
kalmasından kaçınılmalıdır. Diğer yandan aşırı uyaransızlık da halüsinasyonu başlatabilir
Çevresel düzenlemenin amacı, hastanın deliryum, konfüzyon ve yanlış algılamalarını artıran
çevresel faktörleri ortadan kaldırmaktır Hasta fazla uyaranların (ses, ışık, kalabalık vb.)
bulunmadığı aydınlık bir odada tutulmalıdır (Güner & Geenen, 2007).
Deliriyum sürekli yoğun bakım gerektiren bir durum olduğu için yanında sürekli bir
bakıcı tutulmalı, odanın kapısı kapatılmamalı ve hasta bağlanmamalıdır. Hastanın izlenmesi
ve gözlenmesi durumunda mümkün olduğunca aynı kişiler ilgilenmelidir. Çünkü, hastaya
bakım veren kişilerin sürekli değişmesi, psikiyatrik semptomları artırabilir. Yapılan işlemler
(laboratuvar işlemleri, iğne vb.) hastaya her seferinde açıklanmalıdır
Hastanın beslenmesi, gerekli vitaminlerin damar veya kas yoluyla verilmesi, sıvıelektrolit dengesinin korunması yaşamsal önem taşımaktadır.
Hasta çevresinin, güvenli olduğundan emin olunmalıdır. Çünkü, hasta kendine ya da diğer
insanlara zarar verebilir. Saldırganlık ve intihar eylemleri için sıkı gözlem yapılmalı, odadan
tehlikeli olabilecek makas, bandaj ve ilaç gibi materyaller kaldırılmalıdır (Öztürk, 1989).
3. Hafif Kognitif (Bilişsel) Bozukluk
Normal yaşlanma süreci ile demans arasındaki geçiş safhasını oluşturan, klinik olarak
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demans tanısını karşılamayan ara bölge Hafif Kognitif Bozukluk (HKB) olarak adlandırılır.
HKB yaşlılarda demans tanı kriterlerini karşılayacak şiddette olmayan bilişsel bozuklukları
tarif etmektedir. HKB, genel olarak bellekle ilişkili yakınmaların veya bireyin yaşı ile uyumlu
olmayan nesnel bellek kaybının olduğu, fakat diğer kognitif işlevlerde bozukluğun ya hiç
eşlik etmediği ya da çok geri planda olduğu, günlük yaşam aktivitelerin korunduğu durumu
tarif eder (Mollahasanoğlu, 2006).
Nöropsikolojik değerlendirmede HKB’li kişiler genellikle bellek alanında kendi yaş
normlarına göre anlamlı düzeyde düşük performans gösterirler. Bu kişilerin yakınları da
hastadaki unutkanlıkları fark ederler ve hekime başvurma ihtiyacı duyarlar. HKB’li kişiler alış
veriş listesi yapmak, not almak, randevu defteri kullanmak gibi yöntemler kullanarak bellekle
ilişkili zorluklarıyla baş eder ve böylece günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlıklarını
sürdürürler (Mollahasanoğlu, 2006). Dil, sözel akıcılık veya adlandırma gibi diğer kognitif
fonksiyonların, demansa dönüşen HKB’li hastalarda, difisiti stabil olanlara kıyasla daha ciddi
olarak bozulduğu bildirilmiştir. Dikkat ve yürütücü işlevlerdeki bozulma HKB’in gelecekte
demansa dönüşmesi açısından erken ve duyarlı bir ön görme aracıdır (Celsis, 2000).
5.3. Demans (Bunama)

Demans, önceden edinilmiş bilişsel
ve
duygusal kapasite ile sosyal davranışlar ve
alışılmış günlük yaşam aktivitelerinin
bağımsız yürütülmesini engelleyecek şekilde
ilerleyici bozulmanın olduğu klinik tablo
şeklinde tanımlanmaktadır (APA, 1994).
Yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan
demans, yaşlıların risk grubunu oluşturduğu
hastalıkların başlangıcı olarak kabul edildiği
için yaşlıda bellek problemlerini erken
tanımak, ciddiye almak ve demans geliştirme
riskini belirlemek açısından nöropsikolojik değerlendirme büyük önem kazanmaktadır (Emik,
2009).
Genel olarak 65 yaşın üstünde ortaya çıkmakta olan bunamaların etkenlerini göz önüne alacak
olursak beyin damarlarında ortaya çıkan kanamalar, pıhtılaşma sonucu tıkanmalar, kafa
travmaları ve beynin yapısal bozukluğuna neden olan hastalıklar söylenebilir
(Yurdakul,
1999)
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Klinik olarak demans tanısının konabilmesi için hastanın zihinsel fonksiyonlarında sonradan
oluşan bozulma, bellek, dikkat, dil gibi kazanılmış zihinsel işlevlerde birden fazla kaybın
olması ve günlük yaşam aktivitelerinde bozulma meydana gelmesi beklenmektedir.
(Hanağası, 2010).
Demans uzan zaman alan sinsi başlangıcı ve şiddetlenerek ilerleyişi ile deliryum tablosundan;
gün içinde günlük hayatı etkilemeyen ve ilerleyici olmayan yaşa bağlı basit unutkanlıklar,
depresyon ve hafif bilişsel bozukluklardan ayırt edilmelidir (Cankurtaran & Arıoğlu).

Demans hastalarında istismar ve ihmal yaygınlığı

Demans hastalarında istismar ve ihmal yaygınlığı, % 27,5 ile% 55 arasında
değişmektedir.
2010 yılında yapılan bir araştırmada, bunama sorunu olan katılımcıların% 47'sinin
bakıcılar tarafından kötü muamele gördüğünü tespit etti. Bunların % 88,5'i psikolojik
istismar,% 19,7'si fiziksel istismar,% 29,5'i ihmal yaşadı.
2009'daki bir çalışma, demans hastalarının% 50'sinin bir tür istismara uğradığını
ortaya koydu.
Birleşik Krallık merkezli bir 2009 araştırması, bakıcıların% 52'sinin demanslı aile
üyelerine yönelik küfürlü davranışlarda bulunduğu tespit edildi.
5.3.1. Genel Görünüm ve Davranış

-Hasta genellikle yakınları tarafından getirilir
-İyi bakım görmüşse dış görünüşünde bir özellik olmayabilir
-Genel görünümüne karşı aldırmaz, ilgisiz ve savruk olabilir
-Eskiden gösterdiği temizlik ve giyim titizliğini göstermeyebilir
-Davranışlarında bazen durgunluk, bazen taşkınlık, ilgisizlik
-Genel fizik durumuna bağlı belirtiler görülür (Öztürk, 1989).
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5.3.2. Bilişsel Yetiler

Bilinç, açıktır.
Yönelim bozukluğu aslında deliriyuma özgüdür.
Ağır bunamalarda çabuk unutma nedeniyle hasta karşılaştığı insanları hatta yakınlarını bile
tanımayabilir.
Evdeki odaları şaşırabilir.
Günü, ayı, yılı karıştırabilir.
Bunamalı hastalar öncelikle yakın çevrelerde, kalabalıkta ve geceleri daha çok yönelim
bozukluğu gösterirler.
Algı ve dikkat, dağınıktır.
Uzun süre dikkatini belli bir konuya veremez.
Bu nedenle uyaranların yanlış değerlendirilmesi ve yorumlanması sık görülür.
Bellek, yaygın bir şekilde bozuktur.
Algıları kaydetme, depolama, yeniden belleğe çağırma yetileri zayıftır ve giderek yitim olur.
Başlangıçta yeni olayları hafif unutma olur.
Giderek ağır bir unutkanlık durumu gelişir.
Öncelikle çok yakın ve orta derecede yakın geçmişe ilişkin olaylar çabuk unutulur. Hasta bir
kaç dakika önce sorduklarını, anlattıklarını iki de bir tekrar sorar, anlatır.
Az önce yediği yemeği unutur., ne zaman yemek yenileceğini sorar.
En kolay hesapları yapamaz olur.
Birçoklarında eskiye, gençlik çağına ilişkin anılar bellekten fazla silinmemiş olduğundan çok
eski geçmişe ait anıları sürekli anlatma eğilimi olur.
Ağır durumlarda uzak bellek de çöker.
Yargılama yetisi zayıflar.
Düşünceleri, eğilimleri ve dürtüleri yargılama ve denetleme zorlaşır.
Bu nedenle hasta eskiden hiç yapmadığı, kendi yargılarına hiç uymayan denetimsiz
davranışlar gösterebilir. (Öztürk, 1989).
5.3.4. Tedavi Yaklaşımı

Bunamalı hastalar olanaklar el verdiğince kendi tanıdık çevrelerinde bakım ve tedavi
görmelidirler. Hastaneye veya başka kurumlara yatırma hızlı bir çöküşe yol açabilir.
İncelemek için ya da depresyonu sebebiyle yatırılan hastaların yanında bir yakınının
bulunması çok yararlıdır. Hasta yalnız başına değişik çevrelere girdikçe, değişik kişiler ve
uyaranlarla karşılaştıkça ve bunları belleğinde tutamadıkça, karıştırdıkça bunaltı, korku,
ajitasyon hatta deliriyuma benzer durumlar olabilir (Öztürk, 1989).
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Bilişsel fonksiyonların sürdürülmesine yönelik olarak çevredeki belirsizliğinin
azaltılması ve ipuçlarının artırılması gerekmektedir. Bunun için hastaya sakin yaklaşmak,
hasta ile etkileşimde kendini tanıtmak, hastaya ismi ile hitap etmek, çevreyi basit ve güzel
tutmak, günlük yaşam için düzenli bir plan yaparak hastanın uyumunu kolaylaştırmak,
hastanın hatırlamasına ve oryantasyonuna yardımcı resimler, notlar, etiketler, ipuçları
kullanmak, çevreyi gözlemesi için pencere kenarında oturmasını sağlamak, iletişimin bir
parçası olarak çevresel uyaran vermek önerilmektedir.
GÜNLÜK YAŞAMDA BAĞIMSIZLIĞI SAĞLAMA YOLLARI

Günlük aktiviteleri kolaylaştırmak için plan yapılması,
Bakım aktiviteleri için uygun araçlar kullanılması,
İşlerin küçük parçalara ayrılması, iş bitene kadar hasta ile birlikte olunması,
Dikkat eksikliği nedeniyle duraksadığında hatırlatma yapılması,
Banyo güvenliği için güvenlik önlemleri alınması,
Hastanın bildik yerleri hatırlaması ve tanıması için resim,
Fotoğraf, yazı gibi ipuçları yerleştirilmesi,
Kolay giyilen kıyafetler giydirilmesi,
Her iki saatte bir tuvalete gitmesi için teşvik edilmesi,
Yeterli sıvı ve besin alması konusunda desteklenmesi
Akşam saatlerinde sıvı alımının kısıtlanması gibi uygulamalar gerçekleştirilir.

Yeterli beslenmenin sağlanması amacıyla hastanın kilo izlemi, yeterli ve dengeli diyet
almasının sağlanması, kendi kendine yiyemeyen hastanın beslenmesine yardım edilmesi,
besleme sırasında kısa hikayeler ile konsantrasyon ve iştah oluşturulması, sakin ve iyi ortam
sağlanması ve hastanın istediği-bildiği besinleri yemesinin sağlanması önerilmektedir. Bunun
dışında temizlik, korunma, günlük yaşamında bir uğraş edinme çok önemlidir (Akyar &
Akdemir, 2009).
Başka hastalıkları (kalp, akciğer, ruhsal bozukluklar vb.) ele alınmalıdır. Hasta,
hastanede ise hekim ve hemşirenin aynı kişler olması, yakın ilgi gösterilmesi, yapılacak
işlemlerin açıklanması ve iyi ilişki kurulması son derece önemlidir (Öztürk, 1989).
Yaşlılarda bireysel ve grup terapileri yararlı olabilir. Hastalara yeni uyum yetileri
kazandırmak açısından davranışçı yöntemler de etkilidir. Çeşitli uğraş etkinliklerinin
sağlayabileceği yararlar büyüktür. Bedensel hareketler, egzersizler, fizik tedavi ve ilgi
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alanlarını uyarak her türlü etkinlik yaşlılarda çok yararlı olabilir (Öztürk, 1989).
5.3.3. Düşünce İçeriği

Hastanın düşüncesi fakirleşmiştir.
Bellek bozukluğu olduğu için çağrışımlar da kopuk kopuk ve dağınık olabilir.
Hasta, sözleri ya da bazı hareketleri sık sık, kalıplaşmış biçimde yineler.
Düşünce içeriğinde hastanın içinde bulunduğu koşullara ve hastalık öncesi kişiliğine bağlı
olarak endişeler, saplantılar, cimrilik tutkuları, ölüm kaygıları olur.
Çökkün ve karamsar düşünceler, ağır kıskançlık ve kötülük görme sanrıları sık görülür.
Bazen kuşkular ve kıskançlık sanrıları ile ağır bir paranoid psikoz durumu belirebilir (Öztürk,
1989).
5.4. Deliryum ve Demans Ayırıcı Tanısı

Deliryum

Demans

Aniden başlar

Yavaş seyirlidir

Dalgalanmalarla seyreder

Dalgalanmalar daha nadirdir, ancak bilişsel
bozukluk ilerleyicidir.

Saatlerce-haftalarca sürer

Aylarca-yıllarca sürer

Bilinç bozukluğu vardır

Bilinç bozukluğu bulunmaz

Dikkat bozukluğu ön plandadır

Bellek bozukluğu ön plandadır

Uyku-uyanıklık döngüsü bozuktur

Genellikle etkilenmez

Düşünce bozukluğu sıktır (enkoherans, raydan Genellikle düşünce içeriğinde
çıkma vb.)
vardır. Erken dönemde sağlamdır.

yoksullaşma

Algı bozuklukları sıktır

Algı bozuklukları daha nadirdir (özellikle erken
dönemde)

Davranış bozuklukları sıktır

Davranış bozuklukları daha nadirdir (özellikle
erken dönemde)

5.5. Alzheimer

Bunamaların %50–60’ının sebebi Alzheimer hastalığıdır. Alzheimer, genellikle 65 yaş
civarında başlar ve yavaş yavaş ilerler (Kaptanoğlu, 2019).
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İnsan ömrü uzadıkça Alzheimer hastalığının en başta gelen bir sağlık sorunu olacağı
bilinmektedir. Bellek ve başka bilişsel işlevlerde ilerleyici bozulma ve yıkım meydana gelir.
Çevresiyle olan ilişkileri ve uyumunda yetersizlik görülür. Yaşlılığın öncesinde ve yaşlılıkta
en çok görülen bunama nedenidir (Öztürk, 1989).

- Hastalığın başlangıç aşamasında hasta, sık kullandığı telefon numaralarını, hastalık
ilerledikçe çevresindekilerin isimlerini unutur.
- Yeni bilgileri öğrenmede, önceden öğrenilmiş bilgileri hatırlamada, gördüğü nesneleri
adlandırmada ve ne olduklarını tanımlamada zorlanır.
- Hastanın konuşması bozulur. Anlatım güçlüğü, belirsiz ve ayrıntılı konuşma, tekrarlayıcı
tarzda konuşma görülür.
- Alışveriş, ev işleri, kişisel bakım vb. günlük görevler sırasında yorgunluk, başarısızlık,
sorunları çözememe gibi problemler ortaya çıkar.
- Öz bakımı bozulur, devamlı gözetim ve yardıma ihtiyaç duyabilir.
- Hasta bulunduğu mekânı ve zamanı hatırlamaz. Çok iyi bildiği kendi semtinde bile kaybolur.
- Ev içerisinde aradıklarını gözünün önündeyken bulamaz, daha sonra ne aradığını da unutur.
- Daha önce bu tip bir kişilik yapısı yokken şüpheci, aşırı tutumlu, küfürbaz, sinirli, saldırgan,
uygunsuz şakalar yapan biri hâline gelebilir.
- Mesleki ve toplumsal yaşamında belirgin bir bozulma ve kötüye doğru gidiş, kişisel
başarısında düşüş meydana gelir (Kaptanoğlu, 2019).
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5.5.1. Davranis bozuklukları ve basetme yöntemlerı

Alzheimer hastalarının yakınları ve bakım verenleri için hastalığın en zor
belirtilerinden biri demansa bağlı ortaya çıkan davranış bozukluklarıdır. Bu davranış
bozuklukları bakım vereni en çok tüketen, depresyona girmesine sebep olan hastalık
belirtileridir.
Demansa bağlı davranış bozuklukları sinirlilik/saldırganlık, şüphecilik,
görme, uyku düzensizliği, kişilik değişiklikleri, sürekli dolaşma, kaybolma
saklamadır. Bakım verenlerin uygulayabileceği bazı yöntemler ortaya çıkan bu
bozukluklarını azaltabilir ya da ortaya çıkmasını engelleyebilir. Hastada görülen
bozuklukları hakkında mutlaka tedavisini takip eden hekimine bilgi verilmelidir.

hayaller
ve eşya
davranış
davranış

Sinirlilik/Saldırganlık:
Hasta sürekli huzursuz, endişeli olabilir. Çevresindekilere sözel ya da fiziksel şiddet
uygulayabilir. Kendisine zarar verici davranışları olabilir. Banyo yapmak istemeyebilir ya da
banyo sırasında huzursuzlaşabilir. Genellikle bu davranışlarının bir sebebi olur. En öncelikle
ne zamanlar, hangi olayla sinirliliği/saldırganlığı başlıyor bunu gözlemlemek ve bulmak
lazım. Böylece sinirliliği/saldırganlığı geçirmek için bakım verenin nasıl bir yöntem
izleyeceği de bulunabilir.
Hasta tüm gün tek başına kalıyorsa, hastayla konuşan, ilgilenen kimse yoksa kendi
kendine bağırarak, kendine vurarak ilgi azlığını telafi etmeye çalışabilir. Bu durumlarda
hastayla gün içinde ara ara konuşmak, tanıdığı insanlarla daha fazla vakit geçirmesini
sağlamak önerilebilir. Eğer sevdiği yakınları yanında yoksa, onların sesini hastayla
konuşuyormuş gibi kaydedip sinirlendiğinde hastaya dinletebilirsiniz.
Hastanın günlük yapacağı banyo, kahvaltı, dolaşma, televizyon izleme gibi işleri her
gün düzenli, aynı saatlerde ve aynı bakım veren ile yaptırmaya çalışın. Böylece hasta hangi
zamanda hangi işin olacağını bilir ve de kafası fazla karışmaz.
Evdeki aynalarda kendi görüntüsünü tanıyamaz ve o görüntüden korkup sinirlenebilir.
Aynaları kaldırmak ya da kapatmak sorunu çözebilir.Hasta bakım vereni suçladığında hemen
tepki verilmemelidir. Hastayı ikna etmeye, inandırmaya çalışmayın. Onunla tartışmayın.
Tartıştıkça hasta daha çok öfkelenebilir.
Hastaya nazikçe dokunun ya da sakin bir ses tonuyla konuşarak onu sakinleştirmeye
çalışmalı. Hastaya güvende olduğunu söyleyin. Hastanın suçladığı kişilere, Alzheimer
hastalığı nedeniyle hastanın bu şekilde davrandığını açıklamalı. Kaybolan eşyayı hastayla
birlikte arayın, bu arada da bulduğunuz başka bir eşya (örneğin bir fotoğraf) ya da konu
hakkında konuşmaya başlayıp hastanın dikkatini kaybolan eşyadan uzaklaştırmaya çalışmalı.
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Yaşlının en çok kaybolan eşyalarından, kaybolduğu zaman yerine koymak için fazladan
anahtar, gözlük gibi eşyaları evde bulundurun ve hasta kaybettiğini/çalındığını söylediğinde
arıyormuş gibi yaparak bu eşyaları ona verin.
Hayaller görme (Halüsünasyonlar): Gerçekte var olmayan şeyler görme, işitme, koklama,
dokunmadır. Alzheimer hastaları sıklıkla ölmüş yakınlarının hayallerini görür, onlarla
konuşurlar. Televizyonda izlediği kişiler gerçekte varmış gibi onlarla konuşur, odanın içinde
olduklarını söyleyebilir. Televizyonda şiddet içeren programların gerçek olduğunu
zannedebilir.(http://www.alzheimerdernegi.org.tr/bakim-onerileri,2018)
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Uygulamalar
Bellek türlerini ve görevlerini inceleyiniz. Bellek sorunlarında ele aldığımız
hastalıkları inceleyerek ayrıcı tanılarını değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
Delirium’un klinik formlarını açıklayınız.
Demans hastalarının düşünce içeriği nasıldır?
Delirium ve damansın ayrıcı tanılarını açıklayınız.
Günlük yaşamda bağımsızlığı sağlamanın yolları nelerdir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti?
Bellek, özgün bilgiler artık bulunmadığında uyarıcı, imge, olay, düşünce ve becerilerle
ilgili bilgilerin korunmasında, geri çağrılmasında ve kullanılmasında rol oynayan süreçlerdir.
Belleğin artık ortada olmayan bilgileri saklaması, bir an öncesine, örneğin; bu cümlenin
başında okuduğunuz cümlelere ya da yıllar öncesine, örneğin; çocukluğunuzdaki bir doğum
günü partisinde yaşadıklarınıza dönmek için belleği bir zaman makinesi gibi
kullanabileceğimiz anlamına gelir. Bellekte meydana gelen bozulmalar delirium, demans,
alzheimer gibi hastalıkları beraberinde getirmektedir.
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5. Bölüm Soruları
1) Dış uyaranların eksik değerlendirilmesi hangi alanda bozukluk olduğunu gösterir?
a ) Bilinç

b)Yargılama c) Dikkat

d) Yönelim

e) Bellek

2) Aşağıdakilerden hangisi bireyin kişi, yer ve zaman algısının bozulması hangisi alan ile
bağlantılıdır?
a) Bilinç

b) Dikkat

c) Algı d) Yönelim e) Yargılama

3) Özgün bilgiler artık bulunamadığında imge, olay, düşünce ve becerilerin korunmasında ve
geri çağrılmasında rol oynayan süreç hangisidir?
a) Duygu

b) Bellek

c) Zeka

d) Bilinç

e) Algı

4) Aşağıdakilerden hangisi yaşlanmadan en az etkilenen bellek türü hangisidir?
a) Çalışma belleği
b) Episodik bellek
c) Uzun süreli bellek
d) Duyusal kayıt belleği
e) Kısa süreli bellek
5) Bir başka hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan beyin yetmezliği aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Deliryum

b) Alzheimer c) Demans

d) Travma

e) Depresyon

6) Önceden edinilmiş bilişsel ve duygusal kapasite ile sosyal ve günlük aktivitelerin bağımsız
yürütülmesini engelleyecek şekilde ilerleyici bozulmanın görüldüğü tablo hangisidir?
a) Bipolar bozukluk b) Depresyon c) Travma

d) Anksiyete e) Demans

7) Aşağıdakilerden hangisi bunama olan hastaların günlük yaşamda bağımsızlığını sağlamanın
yollarından biri değildir?
a) Kolay giyilen kıyafetler giydirilmesi
b) Fotoğraf, yazı gibi ipuçları yerleştirilmesi
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c) Dikkat eksikliği nedeniyle duraksadığında hatırlatma yapılması
d) İş ve etkinliklerde yalnız bırakarak hatırlamasını sağlamak
e) İşlerin küçük parçalara ayrılması
8) Aşağıdakilerden hangisi bunamaya neden olan bir hastalık biridir?
a) Depresyon b)Stres c) Alzheimer

d)Travma

e)Somatizasyon

9) Aşağıdakilerden hangisi bunamalı hastaların tedavi yaklaşımları arasında yer almaz?
a) Çevredeki belirsizlikleri azaltma
b) Hastaya sakin yaklaşma
c) Düzenli plan yapma
d) Yeni bir çevre içerisine girme
e) Çevredeki ipuçlarını arttırma

10) Alzheimer belirtileri aşağıda sıralanmıştır. Bu belirtilerden hangisi
sözedilimez?

alzhemier için

a) Konuşma bozulur
b) Bulunduğu mekanı hatırlamaz
c) Öz bakım bozulur
d) Yeni bilgi öğrenmede zorlanır
e) İşitme kayıpları olur

5. Bölüm Cevap Anahtarı
1 c 2 d 3 b 4 d 5 a 6 e 7 d 8 c 9 d 10 e

134

Yararlanılan ve Başvurulabilecek Diğer Kaynaklar
Akyar İ., Akdemir N. (2009). Alzheimer hastalarına bakım verenlerin yaşadıkları güçlükler. Hacettepe
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi. 16(3):32-49.
Bingöl, A. (2004) “Normal Yaşlanmada Kognitif Bulgular”, I. Ulusal Kognitif Nöroloji Sempozyumu, Antalya,
pp. 65.
Cankurtaran. M., Arıoğul S. Demans ve Alzheimer Hastalığı. Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları AD Geriatri
Ünitesi. Pdf.
Celsis, P. (2000). “Age-Related Cognitive Decline, Mild Cognitive İmpairment or Preclinical Alzheimer’s
Disease?”, pp. 6-14.
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. (2000), 4th Edition, Text Revision. Washington, DC:
American Psychiatric Association.
Emik, G. (2009). Alzheimer Tipi Demans Hastaları ve Hafif Bilişsel Bozukluğu Olan Hastalar ile Sağlıklı Yaşlı
Bireylerin Dikkat ve Yönetici İşlevlere İlişkşn Nöropsikolojik Test Profilleri Açısından Karşılaştırılması. Yüksek
Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
Güner P., Geenen O. (2007). Atlanması Kolay Bir Bozukluk: Deliryum. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. Koç
Üniversitesi. Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul. 11(1)
Goldstein, E. B. (2013). Bilişsel Psikoloji (Cognitive Psychology). çev: Okhan Gündüz, Kaknüs Yayınları.
İstanbul. Syf: 214-215.
Hanağası, H. (2010). Demans kavramı ve hastaya yaklaşım. Klinik Gelişim. 10(1):44-47.
Kaptanoğlu, A. Y. (2019). Yaşlı Sağlığı. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Aile Eğitim Programı.
Ankara.
Kulaksızoğlu I. (2009). Deliryum. Kulaksızoğlu I. (Ed). Psikiyatri. İstanbul: Gelanos Yayınevi, 224-229.
Light, L. L. (1991). Memory and aging: Four hypotheses in search of data. Annual Review of Psychology, 42:
333- 376.
Mollahasanoğlu A. (2006). Normal Yaşlanma, Kognitif Bozukluk ve Erken Evre Alzheimer Tipi Demans
Sürekliliğinde Yürütücü İşlevlerdeki Değişiklikler. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler
Enstitüsü. İstanbul.
Özel Kızıl E. T., Turan E. Deliryum ve Demans. Pdf.
Öztürk, O. M. (1989). Ruh Sağlığı Ve Bozuklukları. İstanbul: Evrim Yayınları. 2. Basım.
Schuurmans MJ, Duursma SA, Shortridge-Baggett LM. (2001). Early recognition of delirium: Review of the
literature. J Clin Nurs. 10: 721-729.

135

Türkcan A. (2001). Delirium. Psikiyatri Dünyası. 5: 15-23.
Yurdakul, S. (1999). Ruhsal Hastalıklar ve Başetme Yolları. Nobel Tıp Kitabevleri. Adana. Syf: 56-57.

136

BÖLÜM: 6

YAŞLILARDA DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde duygulanım ve duygu-durum kavramlarının ayrımı yapılarak yaşlılarda
görülen duygu-durum özelliklerini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Manik belirtileri olan yaşlıya yaklaşım nasıl olmalıdır?
Depresif duygu-durum özellikleri nelerdir?
Yaşlılıkta görülen davranış bozuklukları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Duygu-durum bozukluğu

Ortada belirgin bir neden
yokken ya da bilinçdışı
nedenlerle uzun süreli bir
üzüntüye kapılma
durumlarıyla başadebilme
Uyku bozuklukları, yeme
bozuklukları, yerinde
duramama, psikomotor
yavaşlama, enerji düzeyinde
düşüş gibi belirtiler
görülmektedir.
En az iki yıldır süregelmekte Distimi ilgili kaynak
olan depresif duygu
taraması ve bu kaynaklarda
durumunu tanımlar.
konu ile ilgili yapılacak
okumalar kazanımları
artıracaktır.

Davranış bozuklukları

Distimi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Duygu-durum bozukluğu
ilgili kaynak taraması ve bu
kaynaklarda konu ile ilgili
yapılacak okumalar
kazanımları artıracaktır.
Davranış bozuklukları ilgili
kaynak taraması ve bu
kaynaklarda konu ile ilgili
yapılacak okumalar
kazanımları artıracaktır.
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Anahtar Kavramlar
Duygulanım
Duygu-durum
Mani dönemi
Depresyon dönemi
Distimi
Öfori
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GİRİŞ
Yaşlılık döneminde acil olabilecek ruhsal durumlardan biri iki uçlu duygudurum
bozukluğu (bipolar bozukluk, manik-depresif bozukluk) ile ilişkili sorunlardır. İki uçlu
duygudurum bozukluğu manik ve depresif duygudurum dönemleri olmak üzere iki kutupta
yer alan duygulanım ile kendini gösterir. Bu bozukluk çoğunlukla yaşamın erken
dönemlerinde 20’li yaşların erken dönemlerinde başlar. Kadın ve erkeklerde eşit oranda
görülür. Manik dönem kişinin aşırı hareketli, zaman zaman saldırgan olabildiği, varsanıların
olduğu bir dönemken depresif dönem daha çok kişinin içine kapandığı ve depresif yakınmalar
içinde olduğu bir dönemdir.
Yaşlılık döneminde özellikle depresif dönemler duyguduruma daha egemendir. Buna
karşın yaşlı popülasyonda mani oldukça önemli bir sorun olabilir ve psikolojik ve sosyal
açıdan önemli olumsuz sonuçlara neden olabilir (Kurtyılmaz ve ark., 2018).
Ruhsal yaşantının en önemli göstergelerinden biri duygularımızdır. Kendimi mutlu ya
da mutsuz hissetmemiz, hayattan zevk alıp almadığımız önemlidir. Çoğu insanın olaylar
karşısında verdiği tepkiler birbirine benzemekte ama bu tepkiler bazı durumlarda çok fazla
olmakta ya da normalden çok uzun sürebilmektedir (Yurdakul, 1999). Günlük yaşamda sevgi,
sevinç, neşe, umut, hayret, kaygı, sıkıntı, tedirginlik, üzüntü, korku, nefret, kin, öfke,
kızgınlık, isteksizlik, durgunluk gibi sözcüklerle dile getirilen durumlar, zihinsel işlevlerin
dışında, duygulanım alanını oluşturur. Duygular yoğunlaştıkça “heyecan” denilen ruhsal
durum ortaya çıkar; başka bir tanımla, duygulanımın şiddetinin artması durumunda dugular
“çoşku” ya dönüşür. Duygu ve çoşkuda hoş olan ve olmayan yaşantılar olabileceği gibi, iç ve
dış uyarılara karşı duygulanımın azalması ve kaybolması da olabilir (Köknel, 1999).
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6. YAŞLILARDA DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI

6.1.Duygulanım
Bireyin uyaranlara, olaylara, anılara, düşüncelere, duygusal tepki ile katılabilme
yetisidir. Neşe, öfke, üzüntü, nefret, kin, sıkıntı birer duygulanım örnekleridir.

6.2.Duygu-durum
Bireyin bir süre neşeli, üzüntülü, sıkıntılı, taşkın ya da çökkün bir duygulanım içinde
bulunuşudur. İnsanoğlu sürekli olarak aynı duygu-durumda kalmaz. Normalde duygu-durum
belli sınırlar içinde dalgalanmalar gösterir. Neşe, üzüntü, öfke, kin, nefret, sıkıntı, korku doğal
duygulanımlardır. Ancak bunlar uzun süre aşırılaştığı ya da uygunsuz tepkiler olarak ortaya
çıktığında duygulanım bozukluğu düşünülebilir. Örneğin sevilen bir kişinin yitimi ağır bir
üzüntüye, yas durumuna yol açar. Bir hakaretle karşılaşsak bir süre üzülebilir, öfkelenebiliriz.
Bunlar normal tepkileridir. Fakat ortada belirgin bir neden yokken ya da bilinçdışı nedenlerle
ağır ve uzun süreli bir üzüntüye kapılmak, çoşkulu bir duruma girmek normal sayılmaz.
Bazen de gerçekten üzülecek, öfkelenecek, sevinilecek bir durumda, bu duygular gerçek
durumla bağdaşmayacak derecede aşırı ve dengesiz olabilir. Örneğin sevinilecek, üzülecek bir
durumda uygunsuzluk ya da ters duygulanım olabilir (Öztürk, 1989).
İnsanda duygu-durum dört ana başlık altında sınıflandırılabilir
a)Normal duygu-durum: Belli sınırlar içinde dalgalanmalar ve değişmeler gösterir.
b)Taşkın duygu-durum: Çoşma, aşırı neşe, aşırı öfkelik duygularını içerir.
c)Çökkün duygu-durum: Düşük duygu-durum, elemli, sıkıntılı duygu-durumu içerir.
d)Uygunsuz duygulanım: Küntleşme ya da uyaranlarla bağdaşmayan duygulanım biçiminde
görülür. (Öztürk, 1989):
Normal

Uygunsu
z

Duygu durum

Taşkın

Çökkün
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6.3.Yaşlılarda İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu
Yaşlılık döneminde acil olabilecek ruhsal durumlardan biri iki uçlu duygudurum
bozukluğu (bipolar bozukluk, manik-depresif bozukluk) ile ilişkili sorunlardır. İki uçlu
duygudurum bozukluğu manik ve depresif duygudurum dönemleri olmak üzere iki kutupta
yer alan duygulanım ile kendini gösterir. Bu bozukluk çoğunlukla yaşamın erken
dönemlerinde 20’li yaşların erken dönemlerinde başlar. Kadın ve erkeklerde eşit oranda
görülür. Manik dönem kişinin aşırı hareketli, zaman zaman saldırgan olabildiği, varsanıların
olduğu bir dönemken depresif dönem daha çok kişinin içine kapandığı ve depresif yakınmalar
içinde olduğu bir dönemdir. Yaşlılık döneminde özellikle depresif dönemler duyguduruma
daha egemendir. Buna karşın yaşlı popülasyonda mani oldukça önemli bir sorun olabilir ve
psikolojik ve sosyal açıdan önemli olumsuz sonuçlara neden olabilir (Kurtyılmaz ve ark.,
2018).

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Manik dönemde, en az bir hafta süreyle
benlik saygısında abartılı artma,
uykusuzluk,
taşkınlık,
fikir uçuşmaları
dikkat dağınıklığı,
zevk veren etkinlere katılımın artma
mesleki ve toplumsal işlevlerde bozulma
bir duygudurum dönemini tanımlamaktadır. Bu döneme bazı bireylerde
hezeyan ve halüsinasyonlar gibi psikotik bulgular eşlik edebilir. Mani yaşlıda
sık rastlanan bir durum olmamakla birlikte daha atipik seyirlidir. Daha fazla
bilinç bulanıklığı, ajitasyon ve sinirlilik gözlenebilir. Kişin öz yaşam
öyküsündeki geçmiş manik dönemlerin şiddeti nitelikleri ve seyirleri önem
taşımaktadır. Diğer bir ifadeyle kişinin geçmişin böyle bir öykünün olması şu
anki durumun anlamayı da kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle böyle bir bilgi var
ise tedaviyi yürüten doktora iletmekte yara vardır (Kurtyılmaz ve ark., 2018).

Yaşlılık döneminde depresif haller duyguduruma egemendir.
Manik dönemdeki hastalar abartılı bir benlik algısına sahiptirler. Diğer bir ifade ile bu
dönemdeki kişiler kendilerine gereğinden fazla ve akıldışı anlamlar yükleyebilirler. Örneğin
yaşlı bir kişi kendisini yeryüzüne insanları korumak için gönderildiğini ve ölmeden önce bu
görevini yerine getirmesi gerektiğini söyleyebilir. Böyle bir durumda kişiyi ikna etmek çoğu
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zaman olanaksızdır. Bu nedenle de yaşlı bakım elemanlarının böyle bir durumdaki yaşlıyla
tartışmaya girmemeleri gerekmektedir. Manik dönemdeki kişiler kendilerine veya
çevresindekilere zarar verebilmektedir. Özellikle kendileriyle tartışan, inatlaşan ve anlayışsız
davranana kişilere karşı aşırı saldırganca tutumlar gelişebilmektedir. Bu nedenle öncelikle bu
durumdaki bir kişiyle iletişime dikkat etmek ve onu yatıştırmak gerekmektedir. Manik
dönemdeki bir yaşlı için en uygun yol doktor müdahalesidir. Çoğu zaman manik dönemin
belirtileri ilaç desteği ile yatıştırılabilmekte ve hasta neredeyse tamamen sağlığına
kavuşabilmektedir. Ancak tedavinin gecikmesi veya ihmal edilmesi telafisi mümkün olmayan
sonuçlara neden olabilmektedir (Kurtyılmaz ve ark., 2018).

6.4.Yaşlı Bakımı Yaklaşımı
Bir yaşlı bakım elemanı için yaşlı
kişinin aşırı hareketli olması, uyku
gereksiniminde belirgin azalmanın olması,
birbiriyle ilgisiz denebilecek konuşma ve
fikirlerin olması, kişinin kendini çok güçlü
veya olağanüstü becerilerle donatıldığı
yönünde algılamalarının olması birer
uyarıcı ipucu olmalıdır. Böyle bir
durumdaki yaşlı kişi için en uygun
müdahale onu doktor kontrolünde tedavi
etmektir. Manik nöbetler bir duygudurum
bozukluğunun parçası olabileceği gibi,
yaşlılık döneminde kullanılan bazı ilaçlar,
beyin yapısındaki değişimler ve bazı
hastalıkların sonucu da olabilir. Söz
konusu
tabloların
ayırımı
mutlaka
psikiyatri uzmanı tarafından yapılmalıdır.
Yaşlılarda manik bireyler maninin yarattığı
toplumsal ve adli sorunlar nedeniyle
hastaneye yatarak tedavi görmeleri sıklıkla
gereklidir. Manik durumda öncelikle manik
belirtiler gösteren birey kontrol altına
alınmalıdır. Kişiyi önce diğer bireylerden ayrı bir ortama almak gerekir. Sakin ve destekleyici
olmak ve kişiyi kendisi için ne yapabileceğinizi sormak etkili olur. Genel yaklaşım olarak
ılımlı bir şekilde yaklaşmak gereklidir. Kişi ile inatlaşmamak meydan okumamak, uygun olur.
Kim olduğunuzu ve ne için orada bulunduğunuzu açıkça anlatmak etkilidir. Açık konuşmak,
kısa cümleler ile ifade etmek, uzun süreli göz temasından kaçınmak ve kişi ile belirli bir
mesafede durmak uygun olur. Mümkün olduğunca çok ve hızlı bir şekilde çevreden bilgi
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almak gerekli olabilir (Kurtyılmaz ve ark., 2018).
Duygudurum bozukluklarının diğer kutbunda yer alan durum “depresyon “ dur.
Depresyon görünüm ve belirtileri itibarı ile daha önce sözü edilen tek uçlu depresyonlar ile
benzer görünümde ve özellikte olmakla beraber, iki uçlu duygudurum bozukluğunun bileşeni
olan depresyonların özellikle yaşlılık döneminde daha ağır şiddette seyredebileceği
unutulmamalıdır. Özellikle yaşlılarda bilişsel belirtilerin ve depresyona bağlı ağırlaşmanın
daha belirgin olabileceği yine bu kişilerde intihar riskinin diğer kişilerden daha yüksek olduğu
ve intiharların da daha ölümcül sonuçlanabileceği akılda tutulmalıdır (Kurtyılmaz ve ark.,
2018).

6.5.Duygu ve Çoşkuların Evreni
Ruhsal yaşantının en önemli göstergelerinden biri duygularımızdır. Kendimi mutlu ya
da mutsuz hissetmemiz, hayattan zevk alıp almadığımız önemlidir. Çoğu insanın olaylar
karşısında verdiği tepkiler birbirine benzemekte ama bu tepkiler bazı durumlarda çok fazla
olmakta ya da normalden çok uzun sürebilmektedir (Yurdakul, 1999). Günlük yaşamda sevgi,
sevinç, neşe, umut, hayret, kaygı, sıkıntı, tedirginlik, üzüntü, korku, nefret, kin, öfke,
kızgınlık, isteksizlik, durgunluk gibi sözcüklerle dile getirilen durumlar, zihinsel işlevlerin
dışında, duygulanım alanını oluşturur. Duygular yoğunlaştıkça “heyecan” denilen ruhsal
durum ortaya çıkar; başka bir tanımla, duygulanımın şiddetinin artması durumunda dugular
“çoşku” ya dönüşür. Duygu ve çoşkuda hoş olan ve olmayan yaşantılar olabileceği gibi, iç ve
dış uyarılara karşı duygulanımın azalması ve kaybolması da olabilir (Köknel, 1999).
Genel olarak hafif şiddette duyulan duygu ve coşkular uyarıcı etki yapar. Bedensel
işlevleri arttırır. Bireyi daha verimli iş yapabilecek duruma getirir. Şiddetli olduğunda, iş
yapmayı, çalışmayı aksatır. Organizmayı bedensel ve ruhsal açıdan bütünüyle sarsar (Köknel,
1999).

6.6.Yaşlılarda Depresif Duygu Durum
Hepimiz zaman zaman mutsuz ve neşesiz olabiliriz. Ancak bu mutsuzluk ve
neşesizliğin sürekli bir hâl alması bir sorunun varlığına işaret eder. Depresif duygu
durumunda kişi sürekli çökkün,üzüntülü hissettiğini ifade eder. Yaşlı bireylerde bu durum
sözle ifadeler yerine sık ağlamalar, gündelik işlevlerde ağırlaşma şeklinde gözlenebilir.
Kolaylıkla ağlayabilen, sürekli geçmişi düşünen ve geçmişte yaptığı hatalar ile sürekli
zihinsel uğraşı içinde olan yaşlı bir kişide depresyon mutlaka düşünülmelidir. Kötü koşullar
altında birçok kişi kendini üzgün ve mutsuz hissedebilir ancak bu durum süreğen bir hal
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almışsa, kişinin yaşadığı ufak zorlanmalarda dahi çabuk ağlayabildiği, mutsuz olduğu
gözleniyorsa sürekli bir depresif ruh halinden söz edebiliriz. (Kurtyılmaz ve ark., 2018).
Özellikle emeklilikle birlikte geçmişe bakıp düş kırıklığı ve başarısızlık gören ama
kızgınlıklarını kendi içine çevirmiş, kendilerini suçlayan, yaşlandıkça daha depresif olan
kişilerde değersizlik duyguları hakim olabilmektedir. Böylesi bir durum müdahaleyi gerektirir
(Onur, 1986).

6.6.1.Daha Önce Zevk Alınan Aktivitelerden Zevk Almama
Yaşlı bireyde eskiden kendisine zevk veren etkinliklere katılımın azaldığı gözlenebilir.
Daha önce arkadaşları ile beraber yaptığı sosyal faaliyetlere daha az katılabilirler veya bu
konuda isteksiz davranabilirler. Kitap okuma, beraber dışarıya çıkma, spor etkinlikleri zevk
veren etkinliklerden çok bir angarya olarak duyumsanabilir. Depresif durumdaki bir yaşlı için
düşünüldüğünde kişinin daha önce sergilediği sosyal davranışları artık sergileyememesi,
yapsa da keyif almaması gibi durumlar onun depresyonda olduğunun işaretleri olabilir
(Kurtyılmaz ve ark., 2018).

6.6.2.Suçluluk, Umutsuzluk ve Karamsarlık Duyguları
Suçluluk ve umutsuzluk depresyonda en tehlikeli belirtiler arasında yer almaktadır.
Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağı, özellikle yaşadığı geçmiş zamanı geri
getiremeyeceğini düşünen yaşlı bir kişide bu umutsuzluk ve karamsarlık duyguları bazen
ölüm düşünceleri ve tasarılarının olduğu yoğunluğa varabilir. Böyle bir durumda kişinin
intihar etme olasılığı bile bulunmaktadır. Bu nedenle böylesi yoğun düşünceler kişinin acil
müdahale gerektiren bir durumda olduğunun işaretleri olarak değerlendirilmelidir (Kurtyılmaz
ve ark., 2018). Bireyi umutsuzluğa çeken bi diğer etken ise yaşının dönem özelliklerine ve
yaşam şartlarındaki değişkliklere uyum sağlayamamasıdır. Yaşlılık korkusu, kayıplar,
beklentiler, bedensel rahatsızlıklar, psikolojik rahatsızlıklar ve hastalıklarla birlikte gelen
değişimlerin uyandırdığı olumsuz duygular kişiyi depresif bir durumun içerisine çekmektedir
(Özben, 2008).

6.6.3.Beden Şikayetleri ile Aşırı Meşgul Olma
Yaşlı kişilerde gerçek bir hastalık veya beden işlevlerinde bir bozukluk bu belirtiler ile
aşırı uğraşma ile sonuçlanabilir Yaşlılar ruhsal sıkıntı ve bunaltı duygularını ifade etmek
yerine çocukluk çağında olduğu gibi bedensel belirtiler ile ifade etmek yoluna giderler. Bu
durum somatizasyon (bedenselleştirme) olarak adlandırılır. Depresyon içinde bulunan birçok
yaşlıda açık depresyon belirtileri, yerine çoğu zaman tıbbi bir açıdan birçok kez yapılan
147

tetkikler ile açıklanamayan bedensel bazı rahatsızlıklar maskeli bir şekilde depresyon belirtisi
olabilirler. Diğer bir ifade ile kişi bedensel yakınmalar yoluyla depresyonda olduğunun
işaretlerini verebilir (Kurtyılmaz ve ark., 2018).
Duygudurum bozukluğunda pek çok tanı ve sınıflama farklılıklarına rağmen kişinin
kendisi veya onu gözleyenlerin depresyon döneminde hastayı üzgün ve boşlukta olarak
tanımlamaktadır. Kişiler olumsuz duygularının baskısı altında olduklarında olumlu düşünce
ve tavır geliştirmeleri, beklentilerini değiştirtirmeyi öğrenmeleri gerekmektedir. Diğer yandan
sağlıklı ruh yapısına sahip olan insanları tanımlamak böylesine kolay olmamıştır. Genel
olarak kendi yaşam sorunlarını çözen ve hatta insanlığa ait değerlere yönelebilen kişiler ruh
sağlığı açısından “sağlıklı” olarak değerlendirilmişlerdir (Baltaş, 2000).

6.7.Duygudurum(Afektif) Bozukluklar
Belirli bir ruhsal ya da bedensel nedene bağlı olmaksızın ortaya çıkan ve tam ya da
kısmi manik ya da depresif durumun eşlik ettiği duygu durumlarına duygu durumu
bozuklukları denir. Duygu durumu (mood), ruhsal yaşamın tümüne bir dönem için sürekli
egemen olan duyguları tanımlar. Bu duygular genellikle depresyon ya da nedensiz ve abartılı
bir neşelenme durumu (mani ya da hipomani) biçiminde yaşanırlar.
Bir duygudurumu sendromu (manik ya da depresif), belirli bir zaman diliminden daha
uzun bir süre yaşanan bir duygu durumu ve buna eşlik eden belirtiler grubunu tanımlar.
Örneğin büyük depresif sendrom, en az iki hafta boyunca yaşanan ve kilo kaybı ve dikkat
toplama zorluğu gibi yan belirtilerin eşlik ettiği depresif durumları ya da kendine ve çevreye
ilginin yitirilmesini tanımlar. Duygu durumu sendromları, bir afektif bozukluğun, şizoafektif
bozukluk gibi aslında afektif kategoride olmayan bir bozuklu- ğun ya da organik beyin
bozukluklarının parçası olarak ortaya çıkabilirler.
Bir duygudurum dönemi bilinen bir organik nedenden kaynaklanmayan ve ruhsal bir
bozukluğun parçası olmayan bir duygu durumudur. Bu tür bir rahatsızlık duygu durumu
dönemlerinin ortaya çıkış örüntüleriyle belirlenir. Örneğin büyük depresyon tanısı,
geçmişinde mani ya da hiparnani dönemi yaşamamış kişilerde, bir ya da birkaç kez ortaya
çıkmış olan büyük depresif dönemler söz konusu olduğunda konulabilir.
Depresif bozukluklar iki farklı örüntüyle ortaya çıkarlar: Büyük depresyon terimi, bir
ya da birkaç kez yaşanmış büyük depres- yon dönemlerini tanımlar. Distimi en az iki yıl
sürmüş olan ve belirtileri ilk iki yıl süresince büyük depresyon ölçütleri- ne uymayan depresif
duygu durumunu tanımlar.
Yaşanmakta olan bir büyük depresyon dönemi iki türlü değerlendirilir: Melankolik tip,
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özellikle somatik tedaviye cevap veren ağır bir büyük depresyon türüdür. Kronik tip, en az iki
yıldır sürmekte olan ve aradaki olası düzelme belirtilerinin iki aydan uzun sürmediği büyük
depresyon dönemini tanımlar.
6.7.1.Mani Dönemi

Bu dönemin temel karakteristiği duygu durumunun ya yükselmesi ve yayılması ya da
kolay uyarılabilir olmasıdır. Ayrıca manik sendrom belirtileri de ortaya çıkar. Bu belirtiler
arasında, kendine güven duygusunun abartılı bir biçimde artması ya da bazen hezeyan niteliği
gösterebilen büyüklük düşünceleri, uyku ihtiyacının azalması, hızlı konuşma, düşünce
uçuşması, dikkatin kolay dağılması, amaca yönelik etkinliklerde artma, psikomotor ajitasyon,
aşırı zevklere dalma ve bunların bazen can sıkıcı sonuçlar doğurabileceğini fark ederneme
sayılabilir. Belirtiler genellikle kişinin iş yaşamında ve olağan sosyal ilişkilerinde ciddi
sorunlar yaratabilecek niteliktedir. Kendine ve başkalarına zararlı olabileceği bazı durumların
ortaya çıkması hastane tedavisini ge- rektirebilir.
6.7.2.Öfori

Duygu durumunun yükselmesi, öfori denilen abartılı iyimserlik ve neşelenme ile
tanımlanır. Durum çoğu kez diğer insanları etkisine alırsa da kişiyi yakından tanıyanlar
tarafından yadırganır. Duygu durumunun yayılması ise, diğer insanlarla ve çevredeki
olaylarla, seçim yapmaksızın ve sonu gelmez bir biçimde iletişim kurma yönünde yaşanan bir
dürtüyü tanımlar. Duygu durumunun yükselmesi maninin temel karakteristiği olmakla
birlikte, özellikle kişinin engellendiği durumlarda aşırı uyarılma ve ani kızmalar ön plana
geçebilir.
Mani döneminde kişi bilgi sahibi olmadığı konularda otorite imişçesine konuşmalar
yapabilir ya da önerilerde bulunabilir, yeteneği olmadığı halde roman yazmaya ya da müzik
bestelemeye kalkışabilir, hiçbir pratik değeri olmayan bir icatta bulunabilir ve bunun ciddiye
alınmasını talep edebilir. Büyüklük hezeyanlarının içeriğinde Tanrı ya da ünlü kişilerle özel
yakınlık iddiaları olabilir.
Uykuya ihtiyaç azaldığı için herkesten erken ve enerjiyle uyanır. Daha ilerj
durumlarda gecelerce uyumayabilir, yine de yor- gunluk hissetıvez. Mani dönemindeki kişi
yüksek sesle ve hızlı konuşur, konuşmasını kesrnek mümkün olmaz. içeriğine şaka, espri ve
kelimelerle oynama egemendir. Bazen teatral tavırlar sergilenir, şarkılar söylenir. Aşırı
uyarılma durumlarında ise konuşma içeriğini, eleştirel söylevler, düşmanca yorumlar ve öfkeli
tiratlar oluşturur.
Manide düşüncelerin uçuşması sık görülür. Giderek hızlanan konuşma konudan
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konuya atlar, ancak aralarındaki bağlantı genellikle kopmaz. İleri durumlarda ise konuşma
dağınık ve bağlantısız bir duruma gelebilir. ilginin, aslında kişi için anlam taşı- mayan dış
uyaranların birinden diğerine sürekli yön değiştirmesi sonucu, konuşma ve eylemlerdeki
sürekli değişme dikkat dağı- nıklığına neden olur.
Amaca yönelik etkinliklerin sayısındaki aşırı artış, sürekli planlar yapılmasını ve
çeşitli etkinliklere katılımı da beraberinde getirir. Sosyal ilişkilerde canlanma olur, eski
dostlukları yenileme çabalarına girişilir ya da insanlar gecenin olmadık saatlerinde aranırlar.
Ancak bu çabaların insanları rahatsız ettiği ve onlar üzerinde egemenlik kurulmaya çalışıldığı
fark edilmez. Temelsiz iyimserlik, üstünlük duyguları ve yargılamanın bozulması sonucu,
aşırı alışveriş, hızlı araba sürme, saçma iş yatırımları ve değişik cinsel davranışlar görülebilir.
Tüm bu davranışlar dağınık ol- dukları kadar bazı tuhaflıkları da içerirler. Çarpıcı renkli garip
giysiler, yarım yamalak yapılmış abartılı makyaj ya da yoldan geçenlere para dağıtma ya da
önerilerde bulunma gibi olağandışı davranışlar görülebilir.
Okuma parçası

"Yabancı elçiliklerden birinde görevli
olan
ve o güne kadar uyumlu ilişkiler
içinde olduğu bilinen Bay J. bir sabah
alışkın olduğu saatten çok önce ve
olağanüstü bir sevinç duygusu içinde
uyanmış, pencereden dışa- rıya
baktığında
güzel
bir
sabahın
başladığını görmüş ve bu yaşantıyı
herkesle paylaşmaya karar vermişti.
Bunun üzerine önce kent içinde bir
gezi
yapmayı tasarlamış, ne var ki güneşin
henüz doğmaya başladığı bir saatte
arabasını çok aşırı bir hızla
sürdüğünden polisler tarafından durdurularak uyarılmıştı. Ortak bir dil
konuşmalarına karşın, Bay J.'nin davranışlarında bir tuhaflık sezen polisler, onun kimliğini ve
görevini saptayarak, o saatte elçilik de kapalı olduğundan, elçinin konutuna getirmişlerdi.
Uykudan uyandırılan elçiyi ve eşini, "Uyanınız ekselans! Bu güzel sabahı gelin de birlikte
paylaşalım!" sözleriyle karşılarlıktan sonra, kendi dillerindeki açık saçık bir şarkıyı
söylemeye başlamış, sonra birden şarkısını keserek ülkelerinin bir diğer ülkeye savaş açması
gereği üzerinde bir söyleve girişmişti. Bay J.'nin bu tür davranışları, o sırada eve çalışmak
üzere gelen yaşlı bir kadına evlenme teklifinde bulunmasıyla doruğa erişmiş ve bunun üzerine
elçi ve eşi bir hekimin yardımına başvurmayı gerekli görmüşlerdi."
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Bazı durumlarda mani dönemi öncesi kişilik yapısı şaşırtıcı özellikler taşıyabilir.
Dıştan bakışta genellikle canlı, etkin, candan ve dostçadır. Ne var ki, yakından bir gözlemle,
bu davranışların yüzeysel niteliği ve sayısız eylemiere sığınma çabasının altındaki
doyumsuzluk kolayca fark edilebilir. Böyle bir kişi, dikkat toplama yerine eylemlere girişmeyi
gerektiren işlerde başarılı olabilir. Genellikle çevresine iyi bir uyum sağlayabilirse de zaman
zaman bu durumu sürdürmede güçlüklerle karşılaşabilir. Manik eğilimli kişi çok sayıda dostu
olduğundan söz ederse de, görünürde sıcak ve candan izlenimini veren ilişkileri yüzeyseldir
ve gerçek yakınlıktan yoksundur. Çevresindeki kişilerle şakalaşıp onları güldürmesine
karşılık, içsel dünyasına yalnızlık ve boşluk duyguları egemendir. Bu tür kişilerin bir diğer
özelliği de, görevlerine ve ilişkilerine olan bağlılığıdır. Bu bağlılık duygusunun maninin
psikodinamiğinde önemli bir yeri vardır.
Manik eğilimli kişi "diğer insanlara yönelik" değil "dışa yönelik"tir. Manik kişi,
aslında, diğer insanlara gerçek anlamda yönelmemiştir, kendi içsel dünyasından kaçmaktadır.
Bu içsel dünyada, içleştirmiş olduğu için kendisine yük olan diğer insanlar bulunur. Bu
nedenle derin duyguların yer almadığı yüzeysel gerçeklik dünyasına kaçar. Bu kaçış hem
diğer insanlarla ilişki kurabilmesini sağlar, hem de onlarla gerçek bir beraberliğin duygusal
yükünden korur. Bunda başarılı olamadığı zaman yaşadığı duygu çöküntü olur.
6.8.Büyük Depresif Dönem
Bu dönemin temel karakteristiği en az iki hafta süreyle yaşanan depresif duygu
durumu ya da hemen hemen her şeye ilgisizlik ve bunlara eşlik eden yan belirtiler olarak
tanımlanır. Belirtiler oldukça inatçıdır, günün büyük bir bölümünde ve hemen hemen her gün
kişiye egemendirler. Yan belirtiler arasında, iştah bozulmaları, beden ağırlığında değişiklikler,
uyku bozuklukları, yavaşlama, enerjinin azalması, değersizlik ve abartılı suçluluk duyguları,
düşünme ve o ikkat toplama güç- lükleri, tekrar tekrar gelen ölüm ve intihar düşünceleri ya da
giri- şimleri sayılabilir.
Depresif duygu durumu yaşamakta olan kişi yaşadıklarını genellikle çöküntü duygusu, hüzün,
umutsuzluk ve yüreksizlik olarak tanımlar. Yüzü kederli, gözleri ve ağzı aşağı doğru sarkıktır.
Bakışları boş, omuzları düşüktür. Bazı durumlarda ise kişi dep- resyonda olduğunu kabul
etmez ve depresyonun varlığı başkala- rının gözlemlerine dayanarak tanılanır.

6.9.Davranış Bozuklukları
İştah bozulmaları oldukça sıktır ve genellikle iştah azalması ya da daha ender olarak artması
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biçiminde görülür. Bu durumlara kilo kaybı ya da artışı eşlik eder.
Ø Uyku güçlükleri de oldukça
sıktır,
Ø İnsomnia, uykuya daimada
güçlük,
uyanıp
tekrar
uyuyarnama ya da erken
uyanma olarak yaşanabilir.
Ø Alışılmıştan uzun süreler
uyuma,
gün
boyunca
uyuklama ya da gün
ortasında uzun uykular biçiminde görülebilir.
Ø Yerinde duramama, sürekli
dolaşma,
Ø el ovuşturma, saçları, deriyi, giysileri ya da diğer objeleri ovma ya da çekiştirme
biçiminde görülür.
Ø Psikomotor yavaşlama belirtileri arasında, konuşmanın ağırlaşması, cevaplardan
önceki sürele- rin uzaması, yumuşak ve tekdüze ses tonu, hareketlerde yavaşla- ma,
konuşma içeriğinin fakirleşmesi ya da konuşmama sayılabilir.
Ø Genel enerji düzeyi düşer ve hareketsizliğe rağmen yorgunluk yaşanır.
Ø En basit işleri yapmak bile zor gelir ya da imkansızlaşır.
Değersizlik duyguları, kendini yetersiz hissetmekten, kişinin kendi değerine ilişkin
gerçeğe hiç uymayan olumsuz inançlara kadar değişen tonlarda ortaya çıkabilir. Depresif kişi
bundan ötürü önemsiz hatalarını bile abartır ve değersizliğini kanıtıayacak ipuçları arar.
Geçmişte yaşanmış ya da yaşanmakta olan olaylara ilişkin abartılı bir suçluluk duygusu ve
kendini sorumlu görme eğilimi yaşanır. Değersizlik ve suçluluk duygularının hezeyan niteliğine ulaştığı da olur.
Depresif bozukluğun bir yakının ölümünü izlemesi oldukça sık görülür. Bunun yanı
sıra, sevilen biri tarafından terk edilme, para ve varlık kaybı, emeklilik ya da saygın bir
konumdan uzaklaştınlma gibi durumlar da görünür neden olarak depresyonu başlatabilir.
Yüksek bir konuma getirilme ya da kişinin saygınlı- ğını artıran benzer durumlar da bazen bir
depresyonun başlangıç noktasını oluşturabilir. Bu bir çelişki gibi görünebilirse de çoğu
psikiyatrist, kişinin kendisini bu işi yürütecek yetenekte görme- mesinin depresyonu
başiatabildiği kanısındadır.

Bir yakın kaybı sonucu depresif bozukluk sık görülür
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Depresyonu başlatan etmenler konusunda literatürde yazılanlar oldukça ilgi çekicidir.
Bunlar arasında, evin köpeğinin pirelenmesi, kar fırtınası nedeniyle bir yere saklanma, tatile
çıkma, tatile çıkamama, üniversiteden mezun olma, iş değiştirme, yeni bir eve taşınma ve bir
torunun dünyaya gelişi çeşitli nedenler sa- yılmıştır. Böylesi etmenlerin bir depresyonun
gerçek nedeni olup olamayacağı ya da depresyona neden oluşlarının psikodinamik
açıklamaları tabii ki tartışılabilir. Ancak bazı psikiyatristlerin de gözlemlemiş olduğu gibi, bu
kişilerin hastalık öncesi dönemleri dikkatle incelendiğinde bazı depresyon belirtilerinin
önceden de var olduğu fark edilebilir.
Depresif bozukluklarda, hekimin yanı sıra hasta da depresyonuna bir açıklama getirme
çabasındadır ve bu amaçla sürekli geçmişteki hatalarını bulmaya çalışır. Neden arama
sürecine çoğu kez hastanın yakınları da katılır ve duruma çeşitli açıklamalar ge- tirirler. Çoğu
tahminden öteye gitmeyen ve bazen de imgelem ürünü olan bu açıklamalar gerçek nedenlerin
anlaşılabilmesini daha da güçleştirir.

6.9.1.Distimi
Yan belirtiler arasında, iştah azalması ya da aşırı yemek yeme, insomnia ya da
hipersomnia, enerji azalması ve yorgunluk, kendine saygının azalması, yüreksizlik, cinselliği
de kapsayan gi- rişim noksanlığı, huzursuzluk ve hırçınlık, dikkat toplama zor- lukları ya da
karar verme güçlüğü ve umutsuzluk sayılabilir. Keder ve karamsarlık günün sona erdiği
saatlerde artar. Distimi tanısının konulabilmesi için kişinin iki yıl içinde depresyondan
çıkabildiği dönemlerin iki ayı aşmaması gerekir.
İnsanlar yaşamları boyunca karşılaştıkları
§ başarısızlık, bir yakının ölümü,
§ sevilen bir kişinin düş kırıklığı yaratması gibi olaylar karşısında geçici bir süre
çöküntü yaşarlar.
§ Distimik kişiler ise benzer zorlanmalar karşısında aşırı ve daha uzun süreli bir
tepki gösterirler.
§ Bu insanların zorlanmaya dayanıklıkları azdır ve
§ Kolayca suçluluk duygularına kapılırlar (Cattell ve Scheirer, 1961 ).
Depresif nevroz genellikle sarsıcı bir olayı izler. Eğer olay sevilen birinin ölümü ise
durum daha da karmaşıklaşır. Sevilen kişiye karşı yaşanan, ancak baskı altında tutulan
düşmanca eğilimler, sanki o insanın ölümüne bu olumsuz duygular neden olmuşçasına, yoğun
suçluluk duygularına dönüşür.
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Distimik kişiler dramatik bir olay olmaksızın da çöküntüye girebilirler. Kuralcı
vicdanlarının isteklerini karşılamak ve yetersiz egolarını ödünlemek amacıyla "kusursuz
olmak" ve "herkes tarafından sevilmek" çabasında olan bu kişiler, en küçük bir yanlış
yaptıklarında ya da başkalarının olağan
eleştirileriyle karşılaştıklarında derhal çöküntüye
girer ve "değersiz ve yeteneksiz" ya da
"kimsenin severneyeceği
biri" oldukları
duygusuna kapılırlar.
Yaşlılarda, toplum içinde ve iş yaşamında
sahip oldukları durumu yitirmekten kaynaklanan
bir depresyon türünden söz eder. Böyle
durumlarda yaşananlar yaşlanma belirtileriyle
karıştığı için, ilk bakışta depresif belirtiler fark
edilemeyebilir. Güçsüzlük, çabuk yorulma,
iştahsızlık, uykusuzluk gibi bedensel belirtilerin
yanı sıra, çevredeki insanların yanlışını yüzlerine vurma ya da onlardan çok şey bekleme,
hırçınlık ve sürekli bedensel yakınmalar depresyonun temel belirtilerini maskeleyebilir. Bu
maskeleyici belirtiler, çevrenin ilgisinin ancak acı çekerek sağlanabileceği inancından
kaynaklanır.

6.9.3.Mani Ve Depresyonun Psikodinamigi
Duygudurum bozuklukları güçlü biyolojik öğeleri içeren bir olgudur. Mani ve
depresyonun kuşaklar arası aktarılmakta olması genetik etmenin varlığını açıkça ortaya
koymaktadır. Üstelik bu bozukluklarda beyin biyokimyasında oluşan değişiklikler de
bilinmektedir.
Manik-depresyonun psikolojideki içindeki yeri ilginçtir. Abraham 1912 yılında
melankolik depresyonla normal yas duygusunu kıyaslama düşüncesini geliştirmiş; her iki
durumda da kişinin bir kayıp yaşadığını, ancak yaslı kişi yitirdiği kişiyle ilgilendiği halde,
depresif kişinin suçluluk duyguları içinde kıvrandığını gözlemlemişti. Depresif duygu
durumunu, kaybedilen objeye karşı yaşanan öfkenin kişinin kendi üzerine çevrilmesi bir
gerileme olarak yorumlamıştır.
Daha sonraki yıllarda (1959) Gutheil, depresyonun normal üzüntü ve elem
yaşantılarından ayıncı özelliğini aşağıda formülle açıklamıştır:
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Üzüntü

Karamsarlık

Depresyon

Karamsarlık, depresyonu normal üzüntüden ayıran en önemli öğedir. Kişinin, o anda
başına gelenlerin gelecekte de kendisini bulacağına ya da içinde bulunduğu durumun
değişmeyeceğine inancı depresyonun temel özelliğidir.
Manik savunmalar yoluyla diğer insanlara yönelik saldırgan ve yıkıcı eğilimlerini
yadsımaya çalışan kişinin, bu çabaları sonucu yarattığı neşeli ve mutlu görüntü, aslında
yaşamındaki gerçeklerin karşıtıdır. Birilerini idalize etme ya da bir başkalarına karşı
küçümseyici ve aşağılayıcı tutumlar gösterme ise ilişkiye olan ihtiyacın reddedilmesini sağlar.
Manik savunmalar, ebeveyne karşı zafer kazanma ve ebeveyn-çocuk ilişkisini tersine çevirme
isteğini simgeler. Bu zafer kazanma isteği ise suçluluk duygularına ve depresyona yol açar.
Klein'a göre, başarı ve terfilerden sonra bazen yaşanan depresyonun nedeni de budur.
Depresyonu kendine dönük saldırganlıkla açıklayan görüşlere katılmayan Bibring'e
göre, depresyon durumları idealler ile gerçekler arasındaki gerilimden kaynaklanır (1953).
Her biri çok yoğun yaşanan üç ayrı tür narsisistik beklentinin depresif kişinin davranışlarında
ölçüt olarak kullanılmıştır. Değerli ve sevilen biri olmak, güçlü ve üstün biri olmak, iyi ve
seven biri olmak. Ancak egonun bu ölçütlere ulaşamayacağının da farkında olması, kişinin
kendisini güçsüz ve çaresiz hissetmesine ve depresif durumun egemenliğine girmesine neden
olur.
Bazı
durumlarda
çaresizliğin
kendine dönük bir saldırganlığa neden
olabileceğini, ancak bunun yalnızca ikincil
bir durum olarak ortaya çıkabileceğini
açıklamıştır. Ona göre, kişinin kendine olan
saygısını sarsan herhangi bir narsisistik
engellenme ya da zedelenme klinik
depresyonun ortaya çıkmasına neden
olabilir. Depresyon üzerinde çalışmış
olanlar arasında süperegonun rolünden söz
etmeyen tek kişidir. Ona göre gerilim,
egoyla bir başka ruhsal bölüm arasında
değil, egonun kendi yapısı içinde yaşanır.
Depresyon, egonun kendine olan saygısının, kendi beklentilerini karşılayamaması sonucu
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kısmen ya da tümden çökmesine rağmen, bu beklentilerin aynı yoğunlukta sürdürülmekte
olması sonucu yaşanır. Bibring'e göre mani, depresyona karşı ödünleyici ikincil bir tepki ya
da narsisistik bek- lentilerin düş gücüyle karşılanma çabalarının bir anlatımıdır.
Depresif kişi, ulaşılması mümkün olmayan bir amaç karşısında çaresizlik yaşayan biri
olarak değerlendirilir. Bu insanlar öylesi katıdırlar ki egemen amaçlarının dışında bir başka
seçeneği düşünemez ya da kabul edemezler. Bir başkası için yaşamanın kendileri için iyi
olmadığım görseler bile bu tutumlarından vazgeçemezler. Egemen kişiden umdukları tepkiyi
alarnaclıkça ya da imkansız amaçları gerçekleşmedikçe yaşamlarının değeri olamayacağına
inanırlar.
Depresyon geçmişin bozuk ilişkileri temelinde yaşanan bir kendine saygı sorunudur.
Çocukluk döneminde içleştirilen bu ilişkiler afektif bozukluğun belirmeye başlamasıyla
birlikte yeniden canlamr ve kişinin o günkü dünyasındaki ilişkilere dışlaştırılır. Dolayısıyla,
depresyonlarda, kişinin yakınlarıyla olan ilişki biçimleri ile kendine olan saygısım
sürdürebilmesi arasında yakın bir ilişki vardır.
Mani ve depresyonu birbirinden ayrı varoluş biçimleri olarak inceleyen varoluşçu
psikiyatri, maniye depresyondan daha çok önem tanımış ve örneğin Binswanger, mani
biçimindeki varolu- şu, ketleme ve haskılara karşı içgüdülerin kazandığı zaferin kutlanması
olarak yorumlamıştır (1933). Ona göre mani, mantığın ve dış dünya gerçeklerinin yadsındığı
bir iyimserlik dünyasıdır. iyimserlik, özgeci bir düşünce ve yaşam biçimidir. Bu yaşam biçiminde kişi büyür ve çevresindeki dünya küçülür.
Binswanger'e göre manide kişi, sözlü dili iletişim aracı olarak kullanmaktan vazgeçer
ve varoluş mutluluğunu sürdürmek için oynadığı oyunda dilediğince kullanılır. Oyun mani
dönemindeki kişinin tüm yapısını sarmıştır, sözcüklerle oynanan oyun da bu- nun bir
parçasıdır. Böylesi bir gerileme, dıştan bakıldığında, dü- şüncelerin uçuşması biçiminde
gözlemlenir.

Binswanger manide görülen düşünce uçuşmasının dört temel özelliğinden söz etmiştir:
Düşüncelere eşlik eden

Yer ve zamanın bu döneme

iyimser duygular

özgü bir biçimde algılanması

Düşünce ve anlamların

Düşüncelere egemen

karmakarışıklığı

olan yansıtmalar

Binswanger, şizofrenide gözlemlenen ve sevgi ve nefretin aynı anda duyulması
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biçimin- deki varoluşun afektif bozukluklarda görülmediği ve mani ya da depresyonda bu
duyguların farklı zamanlarda ve çoğu kez birbirini izleyen bir biçimde yaşandığı
kamsındadır. (Geçtan.1997)
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Uygulamalar
Bellek türlerini ve görevlerini inceleyiniz. Bellek sorunlarında ele aldığımız
hastalıkları inceleyerek ayrıcı tanılarını değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
Duygu-durum çeşitleri nelerdir?
Yaşlılarda görülen iki uçlu duygu-durum bozukluğunu açıklayınız.
Distimi nedir?
Öfori nedir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti?
Yaşlılık döneminde acil olabilecek ruhsal durumlardan biri iki uçlu duygudurum
bozukluğu (bipolar bozukluk, manik-depresif bozukluk) ile ilişkili sorunlardır. İki uçlu
duygudurum bozukluğu manik ve depresif duygudurum dönemleri olmak üzere iki kutupta
yer alan duygulanım ile kendini gösterir.
Üzülecek, öfkelenecek, sevinecek bir durumda yaşanan duygular gerçek durumla
bağdaşmayacak derecede aşırı ve dengesiz olabilmektedir. Yaşlılık döneminde özellikle
depresif dönemler duygu-duruma egemendir. Buna karşın yaşlı popülasyonda mani oldukça
önemli bir sorun olabilmekte; psikolojik ve sosyal açıdan öenmli olumsuz sonuçlara neden
olabilmektedir.
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6. Bölüm Soruları

1) Ruhsal ya da bedensel nedenlere bağlı olmaksızın ortaya çıkan tam ya da kısmi kaygı veya
depresif sendromun eşlik ettiği durumlara ne denir?
a) Psikotik bozukluk
b) Öğrenme bozukluğu
c) Bellek bozuklukları
d) Afektif bozukluklar
e) Mental Bozukluk

2) Aşağıdakilerden hangisi taşkınlık duygusunun abartılı bir biçimde ortaya çıkmasını ifade
eden bir terimdir ?
a) Depresyon b) Mani
c) Sosyal fobi d) Agorafobi e) Kaygı bozukluğu

3)………….., bireyin uyaranlara, olaylara, anılara, düşüncelere, duygusal tepki ile katılabilme
yetisidir.
4) Depresif duygu durumunda kişi sürekli ……… hissettiğini ifade eder.
5) I. Manik
II. Depresif
III. Şizofreni
IV.Delirium
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri afektif bozukluk dönemleri arasında yer alır?
a) Yalnız II

b) III ve I

c) I ve II

d) III ve IV

e) Yalnız IV

6) Aşırı neşe, coşkunluk, aşırı öfkelilik duygularını içeren duygu durum aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Normal

b) Taşkın

c) Çökkün

d) Anormal

e) Uygunsuz
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7) I. Karakter ve kişiliğin intihar ve zorlanmalara karşı gösterdiği direncin düşük olması
II. Kişinin kendi dışında gelen zorlanmalar
III. İntihara karşı geliştirilen tutum
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri intihar olgusunun gerçekleşmesinde rol oynayan
etmenlerdendir?
a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) I ve II

d) II ve III

e) I, II ve III

8) Aşağıdakilerden hangisi manik eğilim özelliklerinden değildir?
a) Gerçeğe yüzeysel bakış
b) Konuşma isteksizliği
c) Doyumsuzluk
d) İçsel dünyadan kaçış
e) Girişkenlik
9) Duygusal uyaranlara yetersiz veya uyaranlarla bağdaşmayan duygulanım aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Çökkün

b) Uygunsuz c) Normal

d) Anormal

e) Taşkın

10) Neşelilik ve abartılı mutluluk ile tanımlanan ruhsal durum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ajitasyon d) Disfori

c) Somatizasyon

d) Öfori e) Obsesyon

1. Bölüm Cevap Anahtarı
1 d
2

b

3 (duygulanım)
4 (üzüntülü)
5 c
6 b
7 e
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8 b
9 b
10 d
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BÖLÜM:7

YAŞLILARDA DEPRESYON
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yaşlılarda depresyon özellikleri ve risk faktörlerini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Depresyon çeşitleri nelerdir?
Yaşlılarda depresyonun ortaya çıkış nedenleri nelerdir?
Yaşlılarda depresyon risk faktörleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yaşlılarda depresyon

Yaşlılarda en sık görülen
ruhsal rahatsızlıklardandır.

Psödodemans

Depresyonda dikkat, bellek
gibi
bilişsel
işlevsel
bozulabilmektedir.

Psikotik depresyon

Paranoid
düşünceler,
kötülük görme ve yoksulluk
sanrıları sık görülmektedir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Depresyon çeşitleri ilgili
kaynak taraması ve bu
kaynaklarda konu ile ilgili
yapılacak
okumalar
kazanımları artıracaktır.
Psödodemans ilgili kaynak
taraması ve bu kaynaklarda
konu ile ilgili yapılacak
okumalar
kazanımları
artıracaktır.
Psikotik depresyon ile ilgili
kaynak taraması ve bu
kaynaklarda konu ile ilgili
yapılacak
okumalar
kazanımları artıracaktır.
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Anahtar Kavramlar
İçsel depresyon
Tepkisel depresyon
Döngüsel depresyon
Majör depresyon
Kronikleşmiş depresyon
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GİRİŞ
Dünyada yaşlı nüfus hızla artarken, öte yandan depresyon da aynı oranda bütün yaş
dönemleri üzerinde etkili oluyor. Yaşlılık ile depresyon bir araya geldiğinde bireyin yaşam
enerjisi öteki yaş gruplarına göre oldukça etkilenmektedir.
İnsanların zayıf karakterli, tembel ya da kişinin güçlü olma yetersizliği ile doğrudan
ilgisi olmayan yaygın bir duygudurum bozukluğudur.
Depresif ruh hali, düşük enerji, bozulmuş uyku, yeme düzensizliği, değersizlik,
umutsuzluk, konsantre olamama gibi durumlarla ortaya çıkan depresyonda mevcut yaşam
ilgilerini kaybetmek oldukça etkili olmaktadır. İkinci bahar planları bir duygu durum
sendromu ile alt üst olmaktadır. Her birey mesleğe yönelik ilgiler, aile yaşamı ile kazanılmış
ilgi alanları ve bireysel becerilere yönelik davranış repertuvarı geliştirir. Yaşlılıkta bu
deneyim ve beceriler ruhsal bütünlüğünün korunmasında oldukça etkilidir. Zamanla
kazanılmış bu davranışların yaşlılıkta olası ruhsal sorunlara karşı olumlu katkıları olmaktadır.
İlgiler ve uğraşılar insan yaşamında ruh sağlığına olan katkılarının yanında depresyon
gibi duygu durumlarında çökkünlüğe yol açan durumlar gençlik ve yetişkinlikte olduğu gibi
yaşlılıkta da ortaya çıkabilmektedir. Bir süre bireyin yaşam biçimi üzerinde köklü
değişiklikler oluşur. Bunlardan biri de her zaman süregiden ilgi alanlarından çekildiğini
gözlemlenir. Bu dönemde ilgi alanları ile hayata tutunmaya çalışan yaşlı bireyin yaşadığı
çökkünlük ile birlikte ilgi alanlarından çekildiği görülmektedir.
Yakın kayıpları yaşlı bireyin kırılgan ruh sağlığını etkilememektedir. Bunun gibi
travmalar ruhsal yapı üzerinde yıkıcı etkiler doğrubilmektedir.
Bu ünitede depresyonun yaşlılık dönemi üzerinde ne denli etkili olduğu üzerinde
durulacaktır. Davranış repertuvarını etkileyen oldukça yaygın olan bu konuda temel bilgilerin
yer aldığı bir çerçeve sunulacaktır.
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7. YAŞLILARDA DEPRESYON
7.1. Yaşlılarda Depresyon
Depresyon çökkünlük anlamında kullanılmaktadır. Toplumda en yaygın görülen
psikiyatrik hastalıktır. Kişinin kendini çökkün hissetmesi durumu birkaç haftadan daha fazla
uzamışsa büyün olasılıkla depresyon söz konusudur. Bu hastalıkta beyinde sinir hücrelerinin
birbiriyle iletişimini sağlayan, dolayısıyla beynin düzenli çalışmasını sağlayan biyokimyasal
maddelerde (serotonin, noradrenalin gibi) bir azalma ya da bunların etkinliğinde bir azalma
söz konusudur. Bu durum işleri yolunda, yaşamı normal giden bir insanda durup dururken
ortaya çıkabilir. Bu şekilde çevre koşullarından, yaşam olaylarından etkilenmeyen ya da az
etkilenen depresyona, içsel depresyon denir.
Bazen
sıkıcı,
üzücü yaşam olayları,
karşılaşılan
ruhsal
örselenmeler, olumsuz
çevre koşulları kişiyi
depresyona iter; buna
tepkisel
depresyon
denir. Burada beyindeki
biyokimyasal
değişiklikler
yaşanan
olaylara sonuç olarak
gelişir fakat kişinin
depresyona yatkın olup
olmadığına
göre
depresyona
girip
girmeme ihtimali değişir. Her yaşanan travma karşısında her insan depresyon duygudurumu
içine girmeyebilir. Birçok ruhsal hastalıkta (birçok bedensel hastalıkta da olduğu gibi) kişinin
organik olarak ve kişilik olarak depresyona yatkın olup olmadığına göre depresyon ortaya
çıkar veya çıkmaz; çıkarsa depresyon şiddetli olur veya hafif geçebilir.
Bazı depresyonlar mevsimseldir, her yıl ya da birkaç yılda bir aşağı yukarı aynı
zamanlarda tekrarlar. Bunlar döngüsel depresyonlardır. Güneş ışığının azaldığı mevsimlerde,
sonbaharda ve kışın daha çok görülür.
Depresyonun ağır şekline majör depresyon denir. Majör depresyonda kişinin yaşam
enerjisi iyice azalmıştır, hasta bulunduğu yerden çıkmak istemez, kimseyle görüşmez, ağır
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suçluluk duyguları ve sıklıkla güçlü intihar fikirleri vardır. Bazı ağır depresyonlarda varsanılar
ve hezeyanlar gelişebilir. Bu durumda klinik boyutlu depresyon söz konusudur. Kronikleşmiş
depresyon tedaviye rağmen veya tedavisiz olarak uzun süren (en az iki yıl) depresyondur
(Arslanoğlu, 2002).

Depresyon, yaşlılarda en sık görülen ruhsal bozukluklardan biridir. Yaşlılarda
depresyon, yaşam kalitesini ve üretkenliği etkilemesinin yanı sıra dolaylı yoldan mevcut
kronik hastalıkların kötüleşmesine ve ekonomik kayıplara yol açan bir sağlık sorunudur
(Nease, 2003). Yaşlılarda depresyon ele alınırken daha dikkatli davranılması gerekmektedir.
Çünkü yaşlılığın beraberinde ortaya çıkan olası değişimler ile ruhsal hastalıkların
karıştırılmaması gerekmektedir. Yaşlılarda görülen depresyon, gençlerde görülen ile benzer
olmasına rağmen bazı farklılıkları da mevcuttur. Yaşlı bireyler, genç bireylere oranla daha
fazla bedensel ve bilişsel belirti bildirmektedir, bu durum ‘üzüntüsüz depresyon’ olarak
tanımlanmaktadır. Bu depresyon türünde ilgi kaybı, yorgunluk, uyuma güçlüğü ve diğer
somatik yakınmalar mevcutken üzgün duygulanım bildirilmemektedir (Alexopoulos, 1987).
Bireylerin
depresif
duyguduruma
göre
bedensel
yakınmaları daha kolay ifade etmeleri,
hekimlerin aynı anda var olan fiziksel
hastalıklara yönelmeleri, eş zamanlı
demans ve diğer fiziksel durumların
varlığı, hafif depresyon belirtilerinin
kolayca yaşlılığa bağlanması tanının
atlanmasında
önemli
etkenlerdir.
Depresyon tüm dünyada fonksiyon
kaybı ve sakatlığa neden olan
hastalıklar
arasında
değerlendirilmektedir.
Yaşlılık
döneminde ise kayıpların yaşanması ve hastalıkların ortaya çıkmasıyla birlikte depresyon
daha ciddi yeti yitimine ve hatta ciddi intihar girişimlerine yol açabilmektedir (Jiang, 2004).
Yaşlılıkta intiharın en önemli nedeni depresyondur ve bu yaş grubunda daha genç
gruba göre ölümle sonuçlanan intihar girişimi oranı daha fazladır (Sadock, 2005).
Yaşlılarda depresyonun ortaya çıkış nedenleri ele alındığında, birden fazla etkenin rol
oynadığı görülmektedir. Bu etkenler, mevcut hastalıklar, kullanılmakta olan ilaçlar, psikososyal koşullar, nöro-biyolojik durum ve mevcut psikiyatrik bozukluklar olarak
sınıflandırılabilir. Yaşlı depresyonları incelendiğinde genetik etkenlerin daha az rol oynadığı
görülmektedir (Tiemeier, 2003).
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7.1.1. Depresyon Belirtileri
Biyolojik, psikolojik ve sosyal birçok etken bir araya gelip, santral sinir sisteminin
düzen ve dengesini olumsuz etkileyerek depresyonu başlatabilmektedir. Hangi nedenle
başlarsa başlasın, nedenine bakılmaksızın depresyon süreci hastalarda benzer belirtilere yol
açmaktadır. Ancak bireyin kişilik özellikleri, psikolojik yapısı, yakınları ve diğer insanlarla
sosyal ilişkileri, içinde yaşadığı kültürün yapısı ve hastalığın biyolojisi hastalığın klinik
tablosunu şekillendirmektedir (Shulman, 1989).
Depresyonda sıklıkla görülen belirtiler;
- Çökkün duygudurum
- Enerji azalması, psikomotor işlevlerde yavaşlama
- Konsantrasyon güçlüğü
- İştah kaybı , kilo değişikliği ve aşırı yeme isteği
- Uykuların bölünmesi, uyku azlığı ya da aşırı uyuma
- Bedensel ağrıların ve yakınmaların artması, hipokondriyazis
- Yasamdan zevk almama
- Üzüntü, gerginlik
- Değersizlik düşüncesi
- Suçluluk duygusu
- Kayıpla başa çıkma becerisini kaybetme tarzındadır
- İntihar düşünceleri
Bu belirtilerin birkaçının iki hafta boyunca hemen her gün olması koşuluyla tanı
konur. Depresyon hastalığı ile depresif ruh halinin birbirinden ayırt edilmesi gerekmektedir.
Depresif ruh hali günlük yaşam içinde birçok insanın zorluklar ve stres dolu yaşam ile karşı
karlıya kalmaları nedeniyle ortaya çıkabilmekte ama bu durum depresyon olarak
adlandırılmamaktadır. Depresyon olarak adlandırabilmek için bu depresif şikayetlerin en az
iki hafta sürmüş olması gerekmektedir (Yurdakul, 1999).
Erişkin ve Yaşlılarda Depresif Semptomların Farkı
Semptomlar

18-44

65+

İştah
Uyku
Enerji
Suçluluk Duygusu
Konsatrasyon Sorunu
İntihar Düşüncesi

27%
25%
18%
13%
16%
31%

16%
19%
11%
5%
8%
22%
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Weissman 1991
Yaşlılar depresyonlarını çeşitli şekillerde maskeleyebilirler ve çoğu semptomları
yadsırlar. Hastalığı yadsıma, yaşlı kişiler arasında sıkça kullanılır ve hekimlerin yaşlılardaki
fiziksel veya psişik patolojiyi tanıyamamalarına neden olabilir. Yaşlılar fobik savunma ile
depresyondan kaçmaya uyum sağlarlar. Yaşlanma ve ölüm korkularına karşı bazı yaşlılar "hiç
yaşlanmayacak insan" fenomeni şeklinde bir ego savunmasına sığınabilirler. İzolasyon ise
kabul edilmeyen duygulanım değişiklikleri ile başetmek için kullanılan bir uyum sürecidir.
Obje ilişkilerinden sürekli uzaklaşma diğer kişilerle duygusal bağların zayıflamasına neden
olur. Bu sürecin son dönemi sosyal yalnızlıktır. Bu durum depresyonu daha da artırır.
Yaşlılarda somatizasyon da sıkça kullanılır. Somatizasyon bilindiği gibi, bir psişik fenomenin
bedensel semptomlara dönüştüğü bir ego sürecidir. Bu durumda daha çok bedensel
yakınmalar ön plandadır (Eker & Noyan, 2004).

7.1.2. Ayırıcı Tanı
İleri yaşlarda depresyonda, duygudurum belirtileri olan hüzün, elem, üzüntü ön planda
olmayabilir. Yaygın anksiyete, sinirlilik, huzursuzluk, çocuksu davranışlar, inatçılık, sürekli
yakınma, sızlanma, aşırı talep edicilik de depresyonun maskeli görünümleridir (Shulman,
1989). Böyle yaşlılar depresyonda olduklarını inkar etseler de işlevsellikleri azaldığı için
ivedilikle tedavi edilmeleri gerekmektedir.
Yaşlılarda görülen depresyonda bedensel yakınmalar ve endişeler daha ön plandadır.
Organ işlevlerinde bozulma ya da hastalıkla ilgili, şikayetçi nihilistik (iç organlarım çürüdü,
yok gibi vb.) sanrılar, ajitasyon, bellek bozuklukları ileri yaş depresyonunun belirgin
özellikleridir (Kaya, 1999).
A tipik ve maskeli depresyon tanısı koyarken dikkatli bir fiziksel ve ruhsal muayene
zorunludur. Klasik endojen delüzyonel (psikotik) depresyon daha kolay tanınabilir. Paranoid
düşünceler, kötülük görme, yoksulluk sanrıları ya da hipokondriyak sanrılar sık görülür.
Psikotik depresyonda özkıyım riski oldukça yüksektir (Shulman, 1989).
Depresyonla ortak semptomları olan ya da depresif semptomların eşlik etmesine neden
olan organik hastalıklar tanıyı ve tedaviyi güçleştirirler. Kanser, endokrinopatiler, kollajen
hastalıklar, madde kötüye kullanımı, üremi, hepatit, pankreatit, gibi hastalıklar organik beyin
sendromuna yol açarak bilişsel işlevleri bozabilirler. Ortaya çıkan klinik tabloyu taklit
edebilirler (Kaya, 1999)
.
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Psödodemans, "depresyonun demans sendromu" olarak bilinir: Depresyonda dikkat,
bellek gibi bilişsel işlevler bozulabilir; bu dunun "psödodemans" olarak adlandırılmaktadır.
Demansın erken evrelerinde, psödemanstan ayırımı güç olmaktadır. Psödodemansta hastanın
dikkati dağınıktır. Düşünceleri bir şeylere takılıp kalmıştır. Psikomotor yavaşlama ve
küntleşme vardır. Sorulara sıklıkla "bilmiyorum", "hatırlamıyorum" gibi yanıtlar verir.
Depresyon düzeldikten sonra bilişsel semptomlarda düzelme görülmekle birlikte daha ileri
dönemlerde demansiyel bir süreç gelişebilmektedir (Ancill, 1989).
Anksiyete
bozuklukları
da
depresyonla
karışabilir.
Anksiyete
semptomları
majör
depresyonda da
görüldüğü için primer hastalığın hangisinin
olduğunu saptamak için ayrıntılı bir
değerlendirme yapmak gereklidir. Anksiyete
bozuklukları genç hastalarda, daha fazla,
görülür (Yeavage, 1993). Depresyonda
erken uyanma söz konusu iken anksiyete de
uykuya dalma güçlüğü söz konusudur.
Anksiyete ve depresyonun bir arada olduğu
durumların sıklığı daha çok göz önünde
bulundurulmalıdır.
Kayıp ve yas, depresyonu taklit etmektedir. Bu duygular kayba verilen insanca doğal
tepkiler olmalarının yanı sıra, bireyin ruhsal gelişim sürecine, benliğinin bütünleşmesine
katkıda bulunmaları açısından önem taşımaktadırlar. Birey kayıp yaşantılarıyla karşılaştığında
yaşam ve ölümle yüzleşmektedir. Yaşamdaki kayıpların, hayal kırıklıklarının ve travmaların
kabul edilmesi bu yaş döneminin gelişimsel görevidir (Erikson, 1963).

7.1.3. Yaşlılarda Depresyon Risk Faktörleri
Araştırmalara göre; Dünya Sağlık Örgütüne göre dünya çapında yaşlıların %7'si geç
yaş depresyonundan etkileniyor. Birçok kişi duygudurum bozukluklarını ilerlemiş yaşlarından
dolayı yaşlanma ile ilişkilendirilmiş hafıza kaybı, kas/eklem zayıflığı gibi durumlarla ya da
ilaçların yan etkisiyle karıştırılıyor. Bunun sonucu olarak, depresyonu olan
yaşlıların %90'ından fazlası yeterli tedaviyi, %78'i ise hiçbir alamıyor. Kendi başına yaşayan
yaşlıların %3'ü depresyon tanısı alıyorken kendi bakımlarını ve bağımsızlıklarını hastaneye
yatma, birileriyle yaşama ya da huzurevinde yaşadıklarından dolayı kaybeden yaşlılarda oran
çarpıcı şekilde %50'ye çıkıyor. Geç yaşta başlayan depresyonun gelişim riskini arttıran bazı
faktörler vardır. Bunlar risk faktörü olarak isimlendirilir (Serani, 2017):
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* Yaş
* Kronik ağrı
* Malullük
* Ailede depresyon geçmişinin bulunması
* Ölüm kokusu
* Cinsiyet
* Destekleyici sosyal ortamının bulunmaması
* Yalnız yaşamak, toplumdan soyutlanmak
* Fazla ve farklı ilaç kullanımı
* Birçok fiziksel hastalık
* Ruh ve sinir hastalıkları
* Yeni hastalıklar
* Bakımevinde ya da birinin yardımıyla yaşamak
* Damarlarla ilgili sorunların başlangıcı
* Yakınlarda olan düşüş veya kazalar
* Yakın zamanlarda sevilen birinin kaybı
* Bekar, evlenmemiş, boşanmış ya da dul kalmak
* Uyku düzeninin bozuk olması
* Stresli yaşam
* Belirsiz depresyonun tedavi edilmemesi
Yaşlıların yaşlılık dönemine kadar yaşam hedeflerine ulaşamamasına bağlı benlik
doyumunun sağlanamayışının da depresyon oluşma riskini artırdığı görülmektedir.

7.1.4. Yaşlılıkta Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
Genç ve yetişkinlik dönemi depresyonlarına göre yaşlılardaki depresyonda tanı
koymak daha zordur. Çünkü yaşlılık döneminde, hem hastalar hem doktorlar ortaya çıkan
depresif belirtileri yaşlanmanın doğal sürecinin bir parçası olarak görebilirler. Yaşlılardaki
depresyonun tanınması için dikkat edilmesi gereken bazı temel noktalar bulunmaktadır.
Öncelikle, hastanın öyküsü hem kendisinden hem de onu bilen bir yakınından ayrıntılı bir
şekilde alınmalıdır. Özellikle hastanın son dönemdeki işlevselliği önemlidir. Öyküsünde
hastanın önceki psikiyatrik hikayesi, ailenin ruhsal öyküsü, kişilik özellikleri, kronik bedensel
hastalıkları, hastalık belirtilerinin gelişim süreci sorgulanmalıdır. Fizik muayenesi yapılmalı,
depresyona neden olabilecek olası bedensel hastalıklar araştırılmalıdır (Göktaş & Özkan,
2006).
Yaşlılardaki depresyon tedavisinde ilaç tedavisi, psikoterapi, toplum desteği sağlama,
Elektrokonvüsif Tedavi (EKT) uygulanır. Yaşlılara ilaç başlanırken yaşla birlikte meydana
176

gelen ilaçların dağılım, metabolizma ve eleminasyonlarındaki değişikler göz önüne alınarak
tedavi yapılmalıdır.
Yaşlılardaki depresyonun gelişmesinde biyolojik riskler önemli olmasına rağmen
psikoterapötik tedavi uygulamaları da göz önünde tutulmalıdır. Yaşlılık, kişinin fiziksel
görünüm, güç, rol ve bulunduğu konum açısından kayba uğradığı, yeti yitimlerinin olduğu ve
fiziksel hastalıkların artarak bireyin çevreye bağımlı hale geldiği bir dönem olduğu için
bütüncül bir anlayış içinde yaşlı bireylerin sorunları ele alınmalı, etkin baş etme ve destek
kaynakları oluşturulmalıdır (Tamam & Öner, 2001).
Yaşlı bireyler kendilerini yakınları tarafından değerli ve önemli olduklarını
bildiklerinde kişilerarası ilişkilerinde daha olumlu yaklaşıma sahip olacaklardır. Bu sebeple
yaşlı bireyin destek kaynaklarını fark etmesi ve kullanması sağlanmalı, bunun için birey ve
aileye eğitim verilmelidir. Eğitim, birey ve destekleyen kişilerin kendi kaynaklarını,
yeteneklerini kullanmasına, duygusal sıkıntıların üstesinden gelmesine ve strese uyum
sağlamasına katkı sağlar Yaşlı bireyler sosyal etkinliklere katılmaları için teşvik edilmelidir.
Bu ortamlarda sosyal ve duyusal uyaranların artması ile yaşlı bireyin kendine güveni ve
sosyal destek algısı da artacaktır. (Tremethick, 1997).
Yaşlı bireylerin sosyalleşmelerini artırmak için çevre düzenlemesi yapılmalıdır. Çünkü
yaşanılan yerin fiziki yapısı ve özellikleri sosyalleşmeyi ve bireyin ruh sağlığını etkiler. Bu
nedenle aydınlatma, zemin özelliği, yaşanılan yerde hareket kısıtlılığına neden olan faktörler
(merdiven ve benzeri) saptanarak uygun hale getirilmesi sağlanmalıdır Yaşlı bireyler anıları
ve geçmiş deneyimlerini anlatmaları yönünde teşvik edilmelidir. Çünkü geçmişte kazanılmış
başarılar, yeterlilikler, yaşam deneyimlerini hatırlama yoluyla bireyin geçmişin pozitif ve
mutlu olaylarına yoğunlaşması değerlilik duygusunu artırarak benlik bütünlüğünü
güçlendirecektir. Benlik bütünlüğü, ümitsizlik ve depresyon ile baş etmede güçlü bir etkendir.
(Tremethick, 1997).
Yaşlılık dönemi ruhsal sorunları toplum sağlığı açısından birkaç yönden dikkat
çekicidir. Yaşlılara bireysel yardım yapmak kadar onlara destek verecek kişi ve kurumların
sayısını ve niteliğini artırmak da gerekmektedir. Yaşam süresinin uzaması yaşlılık sorunlarına
bakışımızı daha sistematik bir boyuta taşımaktadır. Yaşlılarda depresyonun demografik
özellikleri üzerine yapılan çalışmaların verilerine göre, yaşlı bakım evinde yaşayan, kadın
olan ve yüksek gelir düzeyine sahip, dul ve eğitim süresi uzun olan grubun depresyonu en
düşük düzeyde bulunmuştur (Baltaş, 2000).
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Uygulamalar
Depresyon çeşitleri incelenerek yaşlılarda yaşanan depresyonun etkileri
değerlendirilecektir.
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Uygulama Soruları
Yaşlılarda depresyonu ele alırken nelere dikkat etmek gerekir?
Üzüntüsüz depresyon nedir?
Erişkin ve yaşlılarda depresif semptomların farkı nelerdir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti?
Depresyon yaşlılarda en sık görülen ruhsal bozukluklardan biridir. Yaşlılarda depresyon,
yaşam kalitesini ve üretkenliği etkilemesinin yanı sıra dolaylı yoldan mevcut kronik
hastalıkların kötüleşmesine ve ekonomik kayıplara yol açan bir sağlık sorunudur. Yaşlılığın
beraberinde ortaya çıkan olası değişimler ile ruhsal hastalıkların karıştırılmaması
gerekmektedir.
Yaşlılarda görülen depresyon, gençlerde görülen ile benzer olmasına rağmen bazı
farklılıkları da mevcuttur. Yaşlı bireyler, genç bireylere oranla daha fazla bedensel ve bilişsel
belirti bildirmektedir, bu durum ‘üzüntüsüz depresyon’ olarak tanımlanmaktadır.
Yaşlılıkta intiharın en önemli nedeni depresyondur ve bu yaş grubunda daha genç
gruba göre ölümle sonuçlanan intihar girişimi oranı daha fazladır.
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7. Bölüm Soruları
1) Olumsuz çevre şartlarıyla ortaya çıkan sendrom aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tükenmişlik sendromu
b) Bibolar bozukluk
c) Tepkisel depresyon
d) Bağlanma sendromu
e) Alzheimer
2) Aşağıdakilerden hangisi depresyon sendromunda görülen bir belirti değildir?
a) Umutsuzluk duygusu
b) Yoğun iletişim kurma isteği
c) Bedensel yakınmalar
d) Uyku sorunu
e) İştahta azalma
3) Depresyon tanısı almış bir yaşlıya yaklaşımda hangi tutum hatalıdır?
a) Sosyalleşmeyi sağlayacak ortam oluşturulmalı
b) Geçmiş anılarını unutmasına yardımcı olunmalı
c) Aydınlatma ve zemin özellikleri yaşlıya göre düzenlenmeli
d) Destek kaynaklarını farketmesi sağlanmalı
e) Duyusal uyaranlar artırılmalı
4) Aşağıdakilerden hangisi depresyon belirtilerine benzer bir sendromdur?
a) Yas ve hüzün
b) Stres bozukluğu
c) Obsesif Bozukluk
d) Anksiyete
e) Alzheimer
5) Depresyon belirtilerinin yer aldığı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kişiye göre azalma ya da
artma görülür?
a) Karamsarlık
b) Umutsuzluk
c) İştah
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d) Keyifsizlik
e) Alışkanlıkları sürdürme
6) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılıkta depresyonun gelişim riskini arttıran faktörlerden biri
değildir?
a) Stresli yaşam
b) Yakın zamanda düşüş veya kazalar
c) İklim değişimleri
d) Fiziksel hastalık
e) Ölüm korkusu
7) Depresyonda erken uyanma söz konusu iken ………. de uykuya dalma güçlüğü söz

konusudur.
8) Sevilen birinin kaybı geç yaşta başlayan depresyonun ……….arttıran bazı faktördür.
9) Yaşlılarda görülen depresyonda ……… yakınmalar ve endişeler daha ön plandadır.
10) Yaşlılık döneminde hastalıkların ortaya çıkmasıyla birlikte depresyon daha ciddi ………
yitimine yolaçar.

7. Bölüm Cevap Anahtarı
1c
2 b
3 b
4 a
5 c
6 c
7 (Anksiyete)
8 (Gelişim riski)
9 (Bedensel)
10 (Yeti)
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BÖLÜM:8
YAŞLILIKTA KAYGI BOZUKLUKLUKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yaşlılarda yaygın kaygı bozukluğu, fobi, saplantı-zorlantı bozukluğu,
panik bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, somatizasyon bozukluğu, konversiyon
bozukluğu, hipokondriyazis ve beden dismorfik bozukluğu belirtileri ve yaklaşımları
hakkında bilgi vereceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Kaygı bozukluğunun belirtileri nelerdir?
Yaygın kaygı bozukluğunda temel amaç nedir?
Sosyal fobi nedir?
Saplantı ve zorlantıyı açıklayınız.
Panik bozukluğunda sık görülen belirtiler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kaygı bozukluğu

En az 6 ay süreyle hemen
her gün ortaya çıkan, bir çok
olay ve etkinlik hakkında
aşırı kaygı ve üzüntü duyma.

Fobi

Gerçekte tehlikeli olmayan
bir nesne, etkinlik veya
durumdan dolayı kişinin
aşırı boyutta ve mantıksız
korkuya kapılması.
Panik atak, aniden başlayan,
kişiyi dehşet içinde bırakan
yoğun sıkıntı ve korku
nöbetleridir.

Panik bozukluk

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kaygı bozukluğu ve çeşitleri
hakkında kaynak taraması ve
bu kaynaklarda konu ile
ilgili yapılacak okumalar
kazanımları artıracaktır.
Fobi kavramı ve çeşitleri
hakkında kaynak taraması
yapılmıştır.

Panik bozukluğu ile ilgili
kaynak taraması ve bu
kaynaklarda konu ile ilgili
yapılacak
okumalar
kazanımları artıracaktır.
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Anahtar Kavramlar
Kaygılı depresyon
Beklenti kaygısı
Reaktif kaygı
Saplantı
Zorlantı
Travma
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GİRİŞ

Kişide korku, çaresizlik duyguları ve bu duygular sonucunda da davranış bozuklukları
ortaya çıkabilmektedir. Kişi sıklıkla bu ola anını yaşamakta, rüyalarında bu olayı görmekte ve
korku ile uyanabilmektedir. Bütün gün düşüncelerinde bu olayı yaşadığı için düşüncelerini
belli bir konuya vermekte zorlanmakta, sürekli huzursuzluk hissetmekte, en ufak bir uyaranla
yerinden sıçramakta, örneğin, ufak bir ses duysa yerinden sıçramakta, geceleri uykuya
dalmakta zorlanmaktadır. Bu durum kimi zaman bir ay içinde azalıp ortadan kalkabilmekte,
kimi zaman bu süre içinde ortadan kalkmamakta ve kalıcı bir sorun haline gelmektedir. Kişi
sorunları sadece düşünce düzeyinde yaşamamakta, beyin bu durumu sürekli bir tehlike olarak
algıladığı için her an panik içinde yaşamakta, yalnız başına kalmak istememektedir. Kimi
zaman bu olayın etkisi ile geçici olarak unutkanlık meydana gelmekte ve bu olayı
hatırlamadığını ifade edebilmektedir. Kimi zaman da olay ile ilgili durumlardan kaçınma
davranışı meydana gelmektedir (Yurdakul, 1999).
Bu bölümde anksiyete, fobi ve fobi türleri, obsesyon kompülsiyon, panik bozukluk
ve travma sonrası stres bozukluğu hakkında bilgi verilecektir.
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8.YAŞLILIKTA KAYGI BOZUKLUKLUKLARI
8.1. Yaşlılarda Yaygın Kaygı Bozukluğu
8.1.1.Kaygı(anksiyete) ve Belirtileri

Yaşlılıkta depresyonla birlikte kaygı belirtilerine rastlandığı araştırma sonuçlarına
yansımıştır. Depresyondaki yaşlıların büyük bir kısmında herhangi bir kaygı bozukluğunun
gözlenmesinden yola çıkarak yaşlılık döneminde depresyon ve kaygıyı iç içe geçmiş bir süreç
olarak tanımlamaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, araştırma bulgularının depresif
yaşlıların kaygı belirtilerini gösterme sıklığının, kaygılı yaşlıların depresyon belirtileri
gösterme sıklığından daha yüksek olduğuna işaret etmesidir (Beekman ve ark.,2000).
Bu da, yaşlılık döneminde kaygı belirtilerinin depresyonun bir alt boyutu olarak
değerlendirilebileceği görüşünün gelişimine yol açmıştır. Bazı araştırmacılar tarafından
"kaygılı depresyon" olarak tanımlanan bu grupta, depresyonun gidişatının daha kötü
olabileceği, bedensel belirtilerin daha fazla görülebileceği ve günlük işlevsellikte daha fazla
kaybın gözlenebileceğine işaret eden araştırma bulguları bulunmaktadır (Lenze ve ark., 2000).

Depresif yaşlıların kaygı belirpleri
gösterme sıklığı, kaygılı yaşlıların depresyon
belirpleri gösterme sıklığından daha
yüksekpr.

Yaygın kaygı/anksiyete bozukluğu erişkinlerde oldukça sık görülen ruhsal bir
bozukluktur. Günümüzde kaygı olarak da ifade edilen anksiyete bozukluğunun yaygın olarak
karşımıza çıktığı bu bozuklukta hastalarda en fazla gözlenen şikayetler şunlardır:
•

Huzursuzluk

•

Yerinde duramama

•

Halsizlik

•

Yoğunlaşma güçlüğü

•

Kaslarda ve özellikle boyun ve sırt kaslarda gerilim

•

Gerilimlere bağlı olarak baş ağrısı

•

Uyku bozuklukları.

•
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Bu şikâyetler nedeniyle yaşantılarda özellikle sosyal ilişkilerde bozukluklar ortaya
çıkmakta ve gerek çalışma gerekse aile ilişkilerinde sıkıntılar ile karşı karşıya kalınmaktadır.
Ruhsal sıkıntı yaşadıklarından bir türlü kendilerini huzurlu ve rahat hissedemezler. Bu
sıkıntılar nedeniyle sakince oturmak yerine şikayet etme yolunu seçerler. Sürekli olarak
ellerinin terlediğini, başlarının ağrıdığını, sürekli olarak kalp çarpıntısı çektiklerini ve bu
nedenle gittikleri doktorların verdikleri ilaçların kendilerine iyi gelmediğini ifade ederler.
Zaman zaman baş dönmelerinin kendilerini korkuttuğunu, kimi zaman nefes almakta zorluk
çektiklerini ve tüm bu şikayetler nedeniyle sağlıklarından kaygı duyduklarını söylerler
(Yurdakul, 1999).
Kaygı bozukluğunun eşlik ettiği depresif tablolar sıktır. Anksiyetenin bedensel ve
psişik belirtileri depresyona eşlik edebilir. Depresyondaki yaşlı birey umutsuzluk duyguları,
değersizlik fikirleri taşır. Geçmişteki gerçek ve hayal ürünü başarısızlıklardan, hatalardan ya
da düşüncesizliklerinden dolayı kendini suçlar. Kendilerine göre, şu anki durumları ve
gelecekleri umutsuzdur (Göktaş & Özkan, 2006).
Başlıca özelliği, en az 6 ay süreyle hemen her gün ortaya çıkan, birçok olay ya da
etkinlik hakkında aşırı kaygı ve üzüntü duymadır. Kişi, üzüntünü kontrol edemez. Anksiyete
ve üzüntüye, huzursuzluk, kolay yorulma, düşüncelerini yoğunlaştırmada zorluk çekme,
irritabilite, kas gerginliği ve uyku bozuklukları gibi fizyolojik belirtiler eşlik eder. Tanının
konulabilmesi için ileri boyutta kaygı temelli bozukluğun olmadığına dair tespit edilmelidir.
Ayrıca hayat işlevlerinin farkedilir ölçüde bozulmuş olması gerekmektedir (DSM-IV, 2000).

8.1.2. Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
Yaşlılara kaygı bozukluğu tanısı koymak öteki ruhsal sorunlar nedeniyle
zorlaşabilmektedir. Kaygı belirtilerinin çoğunlukla çeşitli psikolojik veya fizyolojik
hastalıklarla bir arada bulunması, bazen gözden kaçabilmesine veya tıbbi hastalıklarla
karışabilmesine neden olabilmektedir. Tanı koymada yaşanan bir başka zorluk, kaygı
belirtilerinin ne kadarının kaygıdan ne kadarının normal yaşlanma sürecinden
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kaynaklandığının ayrıştırma güçlüğüdür. Örneğin, yaşlılıkla birlikte görme yeteneği ve
fiziksel hareket kabiliyeti azalan bir kişinin dışarıya çıkma korkusunda patolojik/normal
ayrımının belirlenmesi sıkıntılı olabilmektedir. (Palmer ve ark, (2010).
Yaygın anksiyete bozukluğunun tedavisinde temel amaç varolan bedensel sıkıntıları
kaldırmak ve bu sıkıntılar nedeniyle yaşantılarında kısıtlanma varsa kısımları engellemektir.
Genel olarak anksiyete giderici ilaçlar ve antidepresan olarak adlandırılan depresyon ilaçları
kullanılmaktadır. Tedavide gevşeme yöntemleri ve anksiyete belirtilerini ortadan kaldırıcı
davranış yöntemlerinin de önemli bir rolü vardır.
Gevşeme yöntemlerini kullanarak beden cevaplarını kontrol altına alabilmeleri ve
gerginlik hissetmeden kendilerinde kaygı yaratan ortamlarda bulunabilmeleri onların ilaç
yardımı olmadan kendi başlarına hastalıkları ile başedebilmeleri için yardımcı olmaktadır.
Bunların yanında hastaların aileleriyle ve sosyal çevreleri ile uyumda meydana gelen
zorluklar ayrı bir sorundur. Bu güçlükleri aşabilmeleri yönünde davranış kazanmaları tedavi
sürecine önemli katkılar sağlayacaktır(Yurdakul, 1999).

8.2. Fobi
Fobi, gerçekte tehlikeli olmayan bir nesne, etkinlik veya durumdan dolayı kişinin aşırı
boyutta ve mantıksız bir korku duyması durumudur. Hastalar kedi, köpek, böcek gibi
hayvanlardan, kan görmekten, yaralanmaktan veya sakatlanmaktan, doktor veya diş
hekiminden, kapalı yerde kalmaktan, yükseklikten veya uçağa binmekten aşırı derecede
korkabilirler. Bunların dışında sosyal ortamlarda veya beceri gerektiren etkinliklerin
yapılması söz konusu olduğunda, utanç duyacağı durumlara düşme korkusuyla bu tür
ortamlara girmekten çekinebilmektedirler (Arslanoğlu, 2002).
Kişi bu durumlarla karşılaştığında çok büyük sıkıntılar yaşamakta kalp atım sayısı
artmakta, nefes alıp vermesi hızlanmakta, göz bebekleri büyümekte, derhal bulunduğu
ortamdan uzaklaşma ihtiyacı duymaktadır. Bulunduğu ortamdan uzaklaşması bu sıkıntıları
daha da artmaktadır. Bu kaçınma durumu nedeniyle yaşamları aksayabilmektedir. Hastaların
duydukları korkular başka insanlara mantıklı gelmese ve ne var bundan korkacak diye bir
yaklaşım içinde bulunsalar da bu düşüncelerin hastalara bir faydası olmayacak ve onlar aynı
korkuları duyacaklardır. Örneğin daha önce bir trafik kazası geçirdiği için otobüse binmekten
korkan bir kişi mümkün olduğunca otobüse binmek istemeyecek otobüse binmek zorunda
kalırsa da en kısa yerde inmek isteyecek kimi zamanda yolculuğu bitmeden büyük bir korku
içinde kendisini otobüsten dışarı atabilecektir. Sosyal fobisi olan kişiler toplum içine çıkmak
istemeyecek, toplum önünde yemek yemek istemeyecek, yeni insanlarla tanışmaktan uzak
duracak, bir topluluk önüne çıkmamak için ne gerekirse yapacaklardır (Yurdakul, 1999).
Korkuların temelinde genetik yatkınlığın yanı sıra yaşam deneyimleri, travma öyküleri
gibi çevresel etmenler de yer almaktadır. Hayvan, suda boğulma, boşluk-yükseklik, kan gibi
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korkularda genetik etmenler ön plana çıkmaktadır. Araba kullanma korkusunun temelinde ise
daha çok trafik kazası öyküsü gibi çevresel bir etmen yatmaktadır (Christophe, 2015).
Fobiler genellikle kadınlarda erkeklere göre daha fazla oranda gözlenmektedir. Sosyal
fobiler ve diğer fobiler her yaşta ortaya çıkmakla beraber genel olarak orta yaşlarda başladığı
bilinmektedir. 65 yaş üzerinde en sık görülen fobi olan agorafobi tıbbi hastalık, saldırıya
uğrama veya düşme gibi travmatik bir olayı takiben ve genellikle panik bozukluk olmaksızın
ortaya çıkmaktadır (Dilbaz, 2010).

8.2.1. Sosyal Fobi
Sosyal fobi, kişinin sosyal ortamlarda ya
da performans gerektiren durumlarda utanacağını
düşünerek nedensiz yere korkmasıdır. Sosyal
fobinin sınırlı ya da hafif tiplerinde, kişi sosyal
işlevlerin önemli bir kısmını oluşturan toplum
içinde konuşma ya da yazma gibi etkinliklerden
kaçınmaktadır. Sosyal fobinin daha ağır ve yaygın
tipleri, kişinin yaşamına engelleyici sınırlamalar
getirerek bireyi sosyal izolasyona ve yalnızlığa
itmektedir (Sönmez, 2006).
Sosyal fobisi bulunan kişiler, belirli
durumlarda utanmaktan ya da küçük düşürülmekten korkmakta ve çarpıntı, kızarma, terleme
ve titreme gibi fizyolojik belirtiler yaşamaktadır. Korku topluluk önünde konuşmak gibi bir
durumda ortaya çıkabileceği gibi, sosyal ilişkilerin çoğunda veya tamamında da ortaya
çıkabilir. Sonuç olarak kişiler korktukları etkinliklerden kaçınmakta ve yaşamlarını
sınırlamaktadır (Russell & Rudolf, 1998). Kişi tanımadığı insanlarla karşılaştığında,
başkalarının gözünün üzerinde olabileceği bir ya da birden fazla toplumsal durumdan belirgin
ve sürekli bir korku duyarak, küçük duruma düşeceğini düşünür ya da utanç duyacağı bir
biçimde davranacağından korkar ve kaygı belirtileri gösterir. Kişi korkusunun aşırı ya da
anlamsız olduğunu bilir. Korkulan toplumsal durumlardan kaçınılması ya da yoğun kaygı ile
buna katlanılması söz konusudur (Evren, 2010).
Sosyal fobisi olan kişiler, fobik durumlarda ya da fobik durum beklentisinin
varlığında, otonom sistemle ilişkili belirtilerle birlikte kaygı da yaşarlar. Yaygın sosyal fobi
bulunan kişilerin zihinleri yetersizlik hisleriyle doludur. Bilişsel olarak eleştiriden ve
onaylanmamaktan korkarlar. Kendilerini sosyal açıdan yetersiz ve aşağı görmektedirler.
Toplumda sosyal fobisi olan kişilerle olmayan kişiler karşılaştırıldıklarında, yaşadıkları yeti
yitimi, mesleksel ve ekonomik durumun etkikileri görülmektedir (Ateş, 2009).
194

8.2.2. Agorafobi
Fobiler arasında en sık görüleni agorafobidir. Eskiden sadece açık yerlerden,
meydanlardan korkanlar için kullanılan bu terim günümüzde daha geniş anlamda
kullanılmaktadır. Genel olarak agorafobi tipinde korku yaratan durumlar ve ortamlar şöyle
toplanabilir (Köknel, 2004):
- İnsanların toplu olarak bulunduğu açık ve kapalı alanlar: Açık hava gösterileri, maç, miting,
park, meydan, cadde, sokak, bakkal, kasap, manav, büyük mağaza, market, lokanta, sinema,
tiyatro, cami, kilise, havra.
- Trafikle ilgili araçlar ve yollar: Araba, otobüs, metro, tramvay, tren, kayık, gemi, vapur,
uçak, köprü, tünel, pasaj, alt ve üst geçit.
- Hareketli kısıtlayan durumlar: Diş hekimi ya da berber koltuğu; hekim muayenesi, sırada
bekleme, birisini bekleme, telefonda birisiyle uzun konuşma.
- Çalışma yaratan bütün çevre, ortam ve ilişkiler.
- Evde yalnız kalma, evden uzak kalma.
Agorafobisi olan kişiler bazen ancak yanlarında güvendikleri birisiyle endişe ve
rahatsızlık duyarak bu tür yerlere girebilirler. Kişilerin onlarda paniğe yol açabilecek yerlere
gidememe, bu tür yerlerde kalamama durumları vardır (Arslanoğlu, 2002).
Panik nöbetleriyle birlikte olmayan agorafobide temel özellik yalnız kalmaktan
korkmaktır. Bu korkunun altında birden bire ortaya çıktığı tasarlanan bedensel ya da ruhsal bir
hastalık, beceri ve yeti kaybı sırasında kaçamamak ya da yardımsız kalmak kaygısı yatar.
Kaçamama ya da yardımsız kalma kaygısı egemen oldukça korku hastanın günlğk yaşamını,
normal davranışlarını, etkinliklerini gittikçe kısıtlayıp azaltır (Köknel, 2004).
Panik nöbetleriyle birlikte olan agorafobinin başlangıç dönemlerinde yinelenen panik
nöbetleri vardır. Böylece belirli durumlarda paknik nöbeti geçiren insanlar böyle bir nöbetin
yeniden geleceğini beklemeye başlarlar. Bu beklenti korkunun gelişmesine yol açar. Bu
nedenle panik atakların geldiği durumlardan, çevrelerden, ortamlardan çekinirler, kaçınırlar,
kaçarlar. Bu durumlara ve ortamlara girmeyi reddederler. Agorafobisi olan kişilerin çoğunda,
aralarında şiddet ve süre farkı bulunmakla birlikte panik bozukluğu ve nöbeti olduğu
bilinmektedir (Köknel, 2004).

8.2.2.1. Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
Her şeyden önce kişinin durumuyla ilgili olarak bilgilendirilmesi, bunun tamamen
psikojenik bir rahatsızlık olduğunun farkına varılması gerekir. Belirtilerin bedensel herhangi
bir hastalığın işareti olmadığı; ancak kişinin kendini, bedenini dinlemeye devam etmesi,
evhama kapılması halinde tekrarlayacağı; tekrarladığı takdirde de kişiyi öldürmeyeceği; başka
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bir bedensel hastalığa dönüşmeyeceği; ayrıca başka bir ruhsal rahatsızlığa da dönüşmeyeceği
kesin bir dille anlatılır. Kişinin böyle zamanlarda kendini sakinleştirmeye çalışarak beklemesi
gerektiği, nöbetin nasıl olsa bir süre sonra kendiliğinden geçeceği söylenir. Kişi dışarı
çıkacağı zaman yanında ilaç bulundurabilir. Ancak tedavinin ileri aşamasında buna da gerek
duymamalıdır. Kişinin beklenti kaygısını yenmek için hastalığın tekrar gelmemesinin bir
yerde kendi elinde olduğu, geldiği takdirde de daha kötü bir duruma yol açmadan baygınlığa
veya kalp krizine ya da ölüme neden olmadan kendiliğinden geçeceği belirtilir. “ Hasta en
kötü durumu, olabilecek en kötü hali zaten nöbetlerle yaşamaktadır ve bundan daha kötüsü
yoktur” (Arslanoğlu, 2002).

8.3. Saplantı-Zorlantı Bozukluğu (OKB)
Saplantı-zorlantı bozukluğu adından da anlaşılacağı gibi bir takım saplantılar ve bu
saplantılar sonucunda ortaya çıkan zorlanmalar ile karakterize bir hastalıktır. Saplantıların
özelliği, insanın karşı koyamadığı, kendisine yabancı gelen ve kabul edemediği, istemediği
düşünceler olup sık sık aklına gelerek kendisini rahatsız etmektedir. Zorlantılar ise kişinin bu
saplantıların etkisinde kalarak kendisini yapmak zorunda hissettiği tekrarlayan davranışlar
olup bunları yapmadığı zaman içerisinde çok büyük bir sıkıntı duymaktadır (Yurdakul, 1999).
Tekrarlayıcı düşünceler ve bunların etkisi altında ortaya çıkan davranışlar kendi
başlarına belirli bir amaca yönelik olmayıp gelecekte olası korku yaratacak, tehlike ve tehdit
oluşturacak zararlı kişiye, nesneye, olaya, olguya karşı denetlemeyi, engellemeyi, önlemeyi
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sağlamak için yapılır (Köknel, 2004).
Belli nesnelere dokunma ya da dokunmama; belirli sayılara göre göre durma ya da
hareket etme, eylemde bulunma; elektrik düğmelerini, ocak, havagazı, su muslukları tekrar
tekrar açıp kapama; durmadan el yıkama, yıkanma, temizlenme; saatlerce bulaşık, çamaşır
yıkama; meyveyi, sebzeyi deterjanlı, sıcak sularla yıkama, kaynatma; bitip tükenmek
bilmeyen eşya ve ev temizliği, silip süpürme, toz alma, yerleştirme; kapıyı pencereyi açıp
kapayarak kontrol etme; evden çıkıp eve dönme vb. En sık görülen zorunlu hareketler
arasında yer almaktadır (Köknel, 2004).
Bu tip zorunlu hareketleri yapan kişi bunların gereksiz ve saçma olduğunu bilir. Ancak
denetleme, engelleme, önleme olanağı bulamaz. Bunları dürtüsel olarak sürdürür. Kişi bunları
durdursa da durdurmasa da kaygı ve korkuya kapılır. Bunları yapamazsa kendinin ya da
yakınlarını kötü durumlara düşeceğine, felaketler olacağına inanır. Günün büyük bölümünü,
hatta tümünü basmakalıp, tekdüze, zorunlu harektleri yapmakla geçirir. Başka bir deyişle,
törensel (ritüel) nitelik kazanmış hareketler kişinin bütün yaşamını doldurur. Bu durum
bireyin başarısını, üretkenliğini, üretimini, uyumunu bozar (Köknel, 2004).
Hasta bu tür düşünceleri ya da hareketleri önlemeye çalıştığında ya da dışarıdan
zorlandığında kaygı düzeyi çok yükselir, taşkınlık
ve panik olur. İstenmeyen düşünceler çoğunlukla
karşıt düşüncelerin çatışması ya da kuşku biçiminde
olur. En sık görülen zorunlu hareketlerin başında
kuşku düşüncelerinde yer alan kirden, mikroptan,
pislikten kurtulmak için sık sık el yıkama, yıkanma,
çamaşırların, eşyaların yıkanıp temizlenmesi yer
alır. Bedeninin, elinin, ayağının, giysilerinin pis ve
mikroplu olduğundan kuşku duyan, kir korkusu olan
kişiler durmaksızın ellerini yıkarlar, sık sık banyo
yaparlar, bulaşık ve çamaşırları tekrar tekrar
yıkarlar. Böylece kişi bütün günlük yaşantısını
kalıplaşmış, tekdüze hareketlerle geçirir (Köknel,
2004).
Saplantı-zorlantı bozukluğunun görülme sıklığı %2-5 olup kadınlarda erkeklere göre
daha sık ortaya çıkmaktadır. Ailelerde bu bozukluğun gözlendiği kişilerde ileri yaşlarda
rahatsızlığın ortaya çıkma sıklığı diğer insanlara göre daha yüksektir. Bozukluk genel olarak
gençlik çağının bir hastalığı olup kimi zaman kronikleşip ileri yaşlara kadar devam
edebilmektedir. Tedavi edilse bile rahatsızlık yine ortaya çıkabilmekte ve aynı ya da farklı
şikayetlerle kendisini gösterebilmektedir.
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8.4. Panik Bozukluk
Panik atak, aniden başlayan, kişiyi dehşet dehşet içinde bırakan yoğun sıkıntı ve korku
nöbetleridir. Panik atağı bazen durup dururken, birdenbire başlar, bazen akla onu düşündüren
bir uyaranın gelmesiyle (atak geçirir miyim korkusunun gelmesi, atakların başlayabileceği
sıkıntılı bir durumla karşılaşma, örneğin kapalı bir yere veya kalabalığa girme, bazen hasta bir
kişiyi görme veya yanında bir hastalıktan bahsedilmesiyle kalp krizi, felç geçirme korkusuna
kapılma) tetiklenir. Bu durum giderek şiddetlenir, şiddeti birkaç dakikadan on dakikaya kadar
geçen bir sürede en yoğun düzeye çıkar, çoğu zaman 10-30 dakika sürer, seyrek olarak da bir
saate kadar uzar, ardından kendiliğinden geçer (Arslanoğlu, 2002).
Panik nöbetinin temel özelliği birdenbire, durup dururkengelmesidir. Ne zaman
geleceği önceden kestirilemez. Panik nöbeti dışında kişinin genel görünüşünde, sağlık
durumunda, başkalarıyla bağlantılarında, ilişkilerinde, iletişiminde, çalışmasında, uyumunda
belirgin bir bozukluk yoktur. Panik nöbeti sırasında bilinç bozulmaz. Ancak bu durumda işiyle
bağlantı, iletişim kurulamaz, rahat konuşulamaz (Köknel, 2004).
Panik bozukluğunda sıklıkla görülen belirtiler(Arslanoğlu, 2002);
- Göğüs ağrısı veya göğüste sıkışma
- Çarpıntı
- Kalbin kuvvetli ya da hızlı vurması
- Terleme
- Nefes darlığı veya boğulur gibi olma
- Soluğun kesilmesi
- Baş dönmesi
- Sersemlik hissi
- Düşecek gibi olma
- Uyuşma ya da karıncalanma
- Üşüme, ürperme veya ateş basması
- Bulantı ya da karın ağrısı
- Kendini veya çevresindeki kişileri değişmiş, tuhaf ve farklı hissetme
- Kontrolünü kaybetme veya çıldırma korkusu
Panik bozukluğun nedenleri araştırıldığında bu rahatsızlığı yaşayan kişilerin genel
olarak bedensel değişikliklere örneğin, kalp çarpıntısı yada ellerde uyuşma hissi gibi duyarlı
oldukları bu durumlarla karşı karşıya kaldıkları zaman kendilerini birdenbire korku içinde
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buldukları, bu korkunun da varolan şikayetleri daha
da çok arttırdığına, sonuçta kısır döngünün devam
edip hasta olduklarını hissettikçe daha da kötü
olmalarına, daha kötü oldukça kendilerini hasta
hissettiklerine inanılmaktadır. Öyle ki bu kişiler en
ufak bir çarpıntıda hemen ölüm korkusuna
kapılmakta, acil müdahale yapılmasını istemekte
ama bu durumun bir hastalık nedeniyle olmadığı,
kendilerinin
boşuna
korkuya
kapıldıkları
anlatıldığında inanmamakta; “benim kalp hastalığım
var, onlar bilemiyorlar” şeklinde düşünülmektedir.
Zaten bu hastalığın önemli bir özelliği de kişilerin
genelleme yapmaları ve varolan şikayetleri önemli
bir hastalığın ön habercisi saymalarıdır. Örneğin, yorulup hafif nefesleri sıkışsa nefes
alamayıp öleceklerinden ya da hafif başları dönse bayılıp düşeceklerinden ve kimsenin
kendilerini kurtaramayacağından endişe duymaktadırlar (Yurdakul, 1999).
Panik bozukluk sadece kalp şikayetleri ile ortaya çıkmamakta az önce saydığımız gibi
göğüs ağrısı, kafada şimşek çakması, nefes alıp vermede zorlanma, kimi zaman nefes
alamama, ellerde ve ayaklarda ıuyuşma, soğuk soğuk terleme, kontrolünü kaybetme gibi
belirtilerle de ortaya çıkabilmektedir. Bu şikayetler nedeniyle kendilerinin kalp hastası olup
kalp krizi geçireceklerinden, felç geçireceklerinden, öleceklerinden ya da delireceklerinden
korkmakta ve bu belirtileri ciddi hastalıkların belirtisi saydıklarından sürekli olarak bu durum
ortaya çıkması korkusunu yaşamaktadırlar. Panik atak her zaman gündüz gelmeyebilmekte
kimi zaman da uykuda gelip kişiyi büyük bir korku ile uykudan uyandırabilmektedir. Ancak
bu korkunun rüya ya da kabuslarla bir ilişkisi yoktur (Yurdakul, 1999).
Beklenti Kaygısı: Ataklar tekrarlamaya devam ettikçe kişi ataklar arasındaki dönemde
gergin, huzursuz ve endişeli bir şekilde her an yeni bir panik atağını beklemeye başlar. Bu
endişeli bekleyişe beklenti kaygısı adı verilir. Atakların çoğu kez belirsiz zaman ve yerlerde
gelmesi kaygıyı daha çok artırır. Ataklar sıklaştıkça kişideki korkular pekişir (Arslanoğlu,
2002).
Yoğun ve Sürekli Üzüntü: Kişiler evde kimsenin olmadığı bir zamanda kalp krizi
geçirmekten ve hastaneye ulaşamadan ölmekten ya da çıldırmaktan, o ruh haliyle intihar
etmekten, kendisine ya da yakınlarına yaralayıcı zarar vermekten, başkalarının bulunduğu
ortamlarda denetimsiz kalıp küçük düşmekten korkarlar. Bu düşüncelerin sürekli akla
gelmesinden dolayı da yoğun bir üzüntü duyarlar (Arslanoğlu, 2002).
Panik nöbetini başından sonuna dek yaşan kişilerde, panik nöbetleriyle birlikte kimi
zaman aşağıdaki ruhsal sorunlar da görülebilir (Köknel, 2004);
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Fobiler
Genel kaygı bozukluğu
Saplanl-zorlanl bozukluğu (OKB)
Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Panik ataklar tekrarlayıcı bir durumdur. Tedavi edilmezse süreğenleşebilir. Hayatı
zorlaştırır, yaşam kalitesini ciddi olarak düşürür. Agorafobi, depresyon, genel kaygı
bozukluğu, saplatı-zorlantı bozukluğu, hastalık hastalığı, alkol bağımlılığı gibi diğer
psikiyatrik hastalıklar ilave olabilir. Diğer yandan fiziksel hastalıklar da ortaya çıkabilir. Uzun
yıllar tedavi olmayan ya da düzensiz, yetersiz tedavi olanlarda kalp ve damar hastalıklarına,
beyin hastalıklarına yakalanma riski artar; sosyal ve ekonomik hayat felç olur. Ayrıca sosyal
ve mesleki hayat ciddi şekilde bozulabilir (Kaya, 2011).

8.5. Yaşlılarda Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)
Kişiyi gerginliğe sürükleyici önemli bir olayla, durumla karşılaştığında, gerginlik
yaratıcı etmen bitsin veya devam etsin, bir süre kaygı içerisine girer. Bu normal bir tepkidir.
Böylesi durumlara reaktif (tepkisel) kaygı denir. Kişiyi rahatsız edici boyuttaysa bir psikiyatri
uzmanına başvurulmalıdır. Gerginlik ve korku yaratıcı etmen çok daha şiddetliyse bazı
kişilerde travma sonrası stres bozuğu denilen bir tablo oluşur. Travma yaratan etkenler çok
çeşitli olabilir. (Savaşa katılma, trafik kazası geçirme, şiddetli bir deprem yaşama, yanında
birilerinin ölmesi, ciddi ölüm tehlikesi altında kalma vb...) Travma ne denli uzun süreye
yayılmışsa ve şiddeti ne derece fazlaysa kişilik farklılıklarına göre değişen oranlarda hastalık
o derece şiddetlenebilir (Arslanoğlu, 2002).
TSSB'de sık görülen belirtiler (Arslanoğlu, 2002);
- Travmatize edici (örseleyici) olayı sık sık yeniden yaşama (uyanıkken sık sık anımsama ve
aynı duygulanımlara kapılma)
- Gece kâbuslar görme
- Duygusal olarak küntlük (kısıtlılık)
- Umutsuzluk
- Aşırı irkilme belirtileri
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- Travmayı çağrıştıracak yerlerden, etkinliklerden, düşüncelerden kaçınma
- Uykusuzluk
- Sinirlilik ve öfke patlamaları
Yaşlılarda TSSB görülme sıklığı bazı yayınlarda genç erişkin dönemine göre azalmış,
bazılarında ise artmış bulunmaktadır. Yaşlıların TSSB'nin bazı belirtilerini dile getirip,
bazılarından söz etmemeleri, başka klinik tanılar almalarına neden olabilmektedir. Kaçınma
ve duygusal donuklaşma yaşayan bir yaşlıya, geçmiş travma öyküsü netleştirilmeden varolan
belirtilerle majör depresyon, uyku bozukluğu, alkol kötüye kullanımı gibi tanılar
konabilmektedir (Bleich ve ark., 1997).
Tek başına yaşlılık kişide TSSB gelişimi açısından risk oluşturmamakta, tersine
bugünkü bilgilerimize göre akut travma karşısında koruyucu bir faktör de olabilmektedir.
Hayatlarının daha erken dönemlerinde travmaya maruz kalmış olan bireylerin, ileri yaşlarda
tekrar travmatize edici bir olay yaşadıklarında, ilk kez travmaya maruz kalan akranlarına göre
daha fazla etkilendikleri görülmektedir (Zelst ve ark., 2003; Mollica ve ark., 2007). Yaşlı
bireylerde mevcut kültürel geçmişleri nedeniyle genç yaştakilere kıyasla belirtilerini yadsıma
eğilimleri ve kaçınma davranışları daha fazladır. Yaşlının travmatik yaşantılara tepkisi
biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin etkisi nedeni ile farklı olabilmektedir.

8.6. Somatizasyon Bozukluğu
Bu hastalıkta fiziksel nedenlerle açıklanamayan çok sayıda bedensel yakınma vardır.
Başta sırtta, karında, göğüste, eklemlerde, kasıklarda, bağırsaklarda, cinsel ilişkide, idrar
yaparken yoğun ağrılardan yakınılır. Mide-bağırsak sisteminde, hazımsızlık, şişkinlik, bulantı,
kusma, ishal görülebilir. Cinsel fonksiyonlarda bozukluk, cinsel ilgisizlik olabilir (Kaya,
2011). Doktorların kendisinde herhangi bir bedensel hastalık ya da ciddi hastalık bulunmadığı
yönünde güvence vermelerine karşın kişinin yakınmaları ve endişesi tamamıyla kaybolmaz.
Bunlara bağlı olarak kişinin toplum, aile ve iş yaşamında belirgin bozulmalar olur. Bu gibi
kişilere hem altta gerçekten bir hastalık bulunup bulunmadığını anlamak hem de onun
rahatlamasını sağlamak amacıyla fiziksel muayene ve gerekli tetkikler yapılmalı ama bunlar
sık yinelenmemelidir. Gerektiği kadar ve gerekli sıklıkta muayene ve tetkik yapmak esastır.
Bu kişiler genellikle hastanelerden, polikliniklerden çıkmazlar, ellerinde tomarla tetkik
sonucu, yığınla reçete taşıyarak dolaşırlar. Durmadan yinelenen tetkikler kişiyi ferahlatmaz,
hastalığı artırır. Bir doktordan rahatlayarak çıkan kişi birkaç saatle birkaç gün arasında
değişen bir süre sonrasında yine aynı endişelere kapılır (Arslanoğlu, 2002).
Somatizasyon bozukluğunda uzun yıllar süren çok değişik fiziksel belirtilerle giden bir
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rahatsızlık söz konusudur. Bu belirtiler arasında hastanın delikanlı, genç kızlık çağından beri
sık sık hastalanan bir kişi olduğu; zaman zaman konversiyon belirtileri gösterdiği görülür
(Öztürk, 1989).

8.7. Konversiyon Bozukluğu
Baş edilemeyen sıkıntıların, çözülemeyen ruhsal problemlerin herhangi bir organik
neden olmaksızın (beyinsel veya bedensel bir hastalık bulunmaksızın) psikolojik veya
bedensel belirtilerle dışa vurumudur. Kişide yalnızca bir iki kez görülebileceği gibi, çoğu kez
karşılaşıldığı biçimde tekrarlayıcı, süreğen bir hastalığa yol açabilir. Konversiyonun anlamı
dönüştürmedir, yani halledilemeyen bir ruhsal karmaşanın başka bir psikolojik ya da bedensel
belirtiye dönüştürülmesidir (Arslanoğlu, 2002).
Beden ve psikolojik işlevlerde bütünlüğün yitirilmesi konversif bayılmalarla kendini
gösterebilmektedir. Kişi bir ruhsal travma karşısında bu problemi normal yollardan
çözemiyorsa bayılır. Baygınlık uzman olmayanlarca epileptik bayılmayla (sara hastalığı ile)
karıştırılır. Bilinç kaybı değişik dereceklerdedir. Bazen baygınlık hissi yalnızca fenalaşma ve
bulunduğu yere uzanma düzeyinde kalır. Çoğunlukla ise kişi bilinçsiz durumdadır, fakat
çevresinde olup bitenlerin, konuşulanların az çok farkında olduğu sonradan anlaşılır. Ağır
formlarında tam bilinç kaybı görülebilir. Bayılma sırasında kişi yıpılıp düşmüşse bile az çok
kendini koruyarak düşer. Bu yüzden epilepside olduğu gibi ciddi yaralanmalar genellikle
görülmez. Bayılma sırasında dil ısırma, altına kaçırma olmaz. Kasılmalar ve hatta bazen
ağızdan köpük çıkması görülebilir ama epilepside olduğundan çok farklıdır. Gözler açılmaya
çalışıldığında kişi direnir ve bakışlarını kaçırır. Epilepsi nöbeti hastayı uykuda veya tümüyle
yalnız ortamlarda (tuvalette, banyoda, tek başınayken sokakta) yakalayabilir, konversif tipte
bayılmada ise genellikle kişi yalnız değildir (Arslanoğlu, 2002).

8.8. Genel Görünüm ve Davranış
Konversiyon bozukluğunda kişinin tipik somatik belirtisinin dışında genel görünüm
ve davranışın dikkati çeken özel bir yönü yoktur. Ancak bazı histerik kişilerde, davranışlarda
ve özellikle klinik belirtilerde bir miktar yapaylık ve abartılıyormuş gibi görünüm olabilir.
Fakat bu görünüme fazla aldanmamak, daha doğrusu çok önem vermemek gerekir. Çünkü bu
yapaylık ve abartlıyormuş izlenimi yüzünden kişinin hastalığı bilinçli olarak yaptığı
sanılabilir ve bu nedenle kişiyi anlamak zorlaşabilir.

202

8.9. Bilişsel Yetiler
Bilişsel yetilerde genellikle bozukluk yoktur. Ancak bu kişilerin çoğu kendilerini üzen,
zedeleyen, inciten olayları anlatmaktan ya çekinirler ya da bu tür olayları çok kolay unuturlar.
Yani bunaltı verici olayların anısı yerine somatik belirtiler geçmiştir. Bellek, algılama, soyut
düşünme yetileri konversiyon bozukluğunda normal sayılabilir (Öztürk (1989).

8.10. Hipokondriyazis
Hastalık hastalığı (hipokondri) beden sağlığına karşı abartılmış ve aşırı ilgiden
kaynaklanan, fizyolojik ya da organik bir temele dayanmayan, bireyde ciddi bir hastalık
varmışçasına endişe ve kaygı yaratan bir nevrozdur. Hastalık hastası olan insanlar, sağlık
durumları ve iç organlarının çalışmasına aşırı duyarlıdırlar. Sağlık durumunda ve iç
organlarının çalışmasında günlük değişmeler bu insanlar tarafından abartılmış, aşırı biçimde
algılanmış
ve
duyumsanmıştır.
Bedensel
duyumlarındaki,
fonksiyonlarındaki,
görünümlerindeki değişiklikleri ve istemsiz rahatsız edici düşünceleri/görüntüleri yanlış
yorumlayarak bunları gerçek ya da olası ciddi bir hastalığın göstergesi olarak görürler
(Rachman, 2012). Örneğin, açlıktan, sıcaktan ya da yorgunluktan kaynaklanan baş ağrısı,
beyin kanaması ya da uru; mide dolgunluğu ve gazı, kalp damarlarının tıkanması; bitkinlik,
halsizlik, yorgunluk kanser olarak yorumlanır. Bu durum endişe ve kaygı düzeyini yükseltir.
Korku ve panik yaratır (Köknel, 2004).
Herkes zaman zaman sağlığıyla ilgili kaygı yaşayabilir. Sağlık kaygısı genellikle
geçicidir; belirtiler ortadan kalkınca kendiliğinden azalır ya da uygun tıbbi destekle kolayca
baş edilebilir (Deale, 2007). Hastalık hastalığı olanlarda kaygı ve korku kişinin bütün
davranışlarını etkilemektedir. Bu nedenle doktora başvururlar. Dergi ve günlük gazetelerde
sağlık konularını dikkatle okur, ilgiyle izlerler. Ölüm haberlerini kaçırmazlar. Dinlediklerini,
gördüklerini, okuduklarını hep kendilerine yakıştırdıkları hastalıklar doğrultusunda algılayıp
yorumlarlar. Bu durum endişe ve kaygı düzeylerini büsbütün yükseltir (Köknel, 2004).

8.11. Beden Dismorfik Bozukluk
Beden dismorfik bozukluğu; bir kişinin gerçekte olmayan ama var olduğunu sandığı
bir beden kusuru ile aşırı uğraşması ya da bir beden kusuru varsa bile bunu aşırı abartması
durumudur. Bu uğraşı, önemli ölçüde huzursuzluğa ya da işlevsellikte bozulmaya yol açar
(Sungur, 1999). Bedenlerinin belli bölgesinde bozukluk, kusur ya da düzensizlik olduğu
şeklindeki inanışları hiçbir şekilde değiştirilemez (Mercan, 2010
203

Uygulamalar
Kaygı belirtilerinin çoğunlukla çeşitli psikolojik veya fizyolojik hastalıklarla bir arada
bulunması, bazen gözden kaçabilmesine veya tıbbi hastalıklarla karışabilmesine neden
olabilmektedir. Tanının konulabilmesi için hayat işlevlerinin fark edilir ölçüde bozulmuş
olması gerekmektedir.
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Uygulama Soruları
Yaşlılarda görülen kaygı bozukluğuna eşlik eden rahatsızlıklar nelerdir?
Panik bozukluğunda sık görülen belirtiler nelerdir?
Reaktif kaygı nedir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti?
Yaşlılıkta depresyonla birlikte kaygı belirtilerine rastlandığı araştırma sonuçlarına
yansımıştır. Depresyondaki yaşlıların büyük bir kısmında herhangi bir kaygı bozukluğunun
gözlenmesinden yola çıkarak yaşlılık döneminde depresyon ve kaygıyı iç içe geçmiş bir süreç
olarak tanımlamaktadır.
Depresif yaşlıların kaygı belirtileri gösterme sıklığı, kaygılı yaşlıların depresyon
belirtileri gösterme sıklığından daha yüksektir
Kaygı bozukluğunun başlıca özelliği, en az 6 ay süreyle hemen her gün ortaya çıkan,
birçok olay ya da etkinlik hakkında aşırı kaygı ve üzüntü duymadır. Kişi, üzüntünü kontrol
edemez. Anksiyete ve üzüntüye, huzursuzluk, kolay yorulma, düşüncelerini yoğunlaştırmada
zorluk çekme, irritabilite, kas gerginliği ve uyku bozuklukları gibi fizyolojik belirtiler eşlik
eder. Tanının konulabilmesi için ileri boyutta kaygı temelli bozukluğun olmadığına dair tespit
edilmelidir. Ayrıca hayat işlevlerinin farkedilir ölçüde bozulmuş olması gerekmektedir.
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8.Bölüm Soruları
1) Kaygı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Gerçeği değerlendirmeleri normaldir fazladır
b) Fiziksel şikayetler öncelikli değildir.
c) Konsantrasyon normaldir
d) Uyku paterni dalgalı değildir
e) Depresif yaşlılarda kaygı belirtilerine sık rastlanır
2)Aşağıdakilerden insanlar arasında yetersiz ve aşağı görmeye yönelik bir kaygı türüdür?
a) Sosyal fobi
b) Panik atak
c) OKB
d) Kaygı
e) Agorafobi
3) Kişinin gerginliğe sebep olacak önemli bir olay ya da durumla karşılaşması sonucunda bir
süre kaygı içerisine girmesine ne denir?
a) Saplantı-zorlantı bozukluğu
b) Yaygın kaygı bozukluğu
c) Beklenti kaygısı
d) Stres bozukluğu
e) Tepkisel kaygı
4) Seçeneklerden hangisi panik atak belirtilerindendir.
I. Göğüs ağrısı veya göğüste sıkışma
II. Bulantı ya da karın ağrısı
III. Baş dönmesi
IV. Ölüm korkusu
a) 1, II ve III

b) II ve III

c) II ve IV d) III ve IV e) Hepsi

5) Saplantı-zorlantı bozukluğunun özellikleri taşıyan bir kişide aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
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a) Saplantının etkisinde kalarak tekrarlayıcı davranışlarda bulunur
b) Kadınlarda daha sık görülmektedir
c) Hareketleri önlemeye çalıştığında kaygı düzeyi yükselir
d) Saplantısı dilediği zaman durdurur
e) Hareketleri dürtüsel olarak sürdürür
6) Aşağıdakilerden hangisi panik nöbetleriyle birlikte görülen ruhsal rahatsızlıklardan biri
değildir?
a) Fobiler
b) Şizofreni
c) Stres Bozukluğu
d) Saplantı-zorlantı bozukluğu
e) Genel kaygı bozukluğu
7) Kişinin özellikle açık alanlarda davranışlarını kısıtlamasına neden olan fobi türü nedir?
a) Özgül fobi
b) Agorafobi
c) Sosyal fobi
d) Performans anksiyetesi
e) Klostrofobi
8) Travma sonrası stres bozukluğu sendromu yaşayan kişilerde aşağıdakilerden hangisi
görülmez?
a) Aşırı irkilme

b) Umutsuzluk

c) Kabus görme

d) İçgörü e) Sinirlilik

9) Depresif yaşlıların kaygı belirtileri gösterme sıklığı, …… yaşlıların depresyon belirtileri
gösterme sıklığından daha yüksektir.
10) Yaşlılara kaygı
zorlaşabilmektedir.

bozukluğu

tanısı

koymak

öteki

…….

sorunlar

nedeniyle

8. Bölüm Cevap Anahtarı
1 e
2 a
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3 e
4 e
5 c
6 b
7 b
8 d
9 (kaygılı)
10 (ruhsal)
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BÖLÜM:9

YAŞLILIKTA AĞIR RUHSAL HASTALIKLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde şizofreni çeşitlerini ve düşünce yapılarını ele alarak yaklaşımı
değerlendireceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Şizofreni türleri nelerdir?
Paranoid şizofreninin diğer türlerden farkı nedir?
Şizofrenik gerilemenin temel ögeleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Şizofreni

Basit Şizofreni

Katatonik tip

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Gerçeklik
algısında Şizofreni çeşitleri hakkında
bozukluğun olduğu, hezeyan ilgili kaynak taraması ve bu
ve sanrıların eşlik ettiği kaynaklarda konu ile ilgili
yapılacak
okumalar
ruhsal bozukluktur.
kazanımları artıracaktır.
Sinsi ve yavaş başlayan,
Basit şizofreni ile ilgili
kaynak taraması ve bu
ilerleyici olan ve daha çok
kaynaklarda konu ile ilgili
negatif belirtilerin egemen
yapılacak
okumalar
olduğu şizofreni türüdür.
kazanımları artıracaktır.
Davranış
bozukluğu
karakterizedir.

ile Katatonik tip şizofreni ilgili
kaynak taraması ve bu
kaynaklarda konu ile ilgili
yapılacak
okumalar
kazanımları artıracaktır.
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Anahtar Kavramlar
Şizofrenik düşünce
Paleolojik düşünce
Katatoni
Paranoid tip
Dezorganize tip
Basit şizofreni
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GİRİŞ
Son yıllarda yaşlı ruh hastaların sayisindaki artış, insanların yaşam beklentilerinin giderek
artmasına ve doğum oranının düşmesine baglıdır. ashlarda ruh hastaliklarının günümüzde gerçekten
artmış olup olmadığına henüz kesin cevap verecek durumda değiliz. İsveçte yapılan araştırmalar 19311957 yılları arasında yaşlılık psikozlarında bir artış olmadığını göstermiştir. Ne var ki, yeni
araştırmalar ileri yaş gruplarında ruh hastaları yükseldiğine işaret etmektedir. Yaşlılardaki ruh
hastalıklarının bu artış oranı sadece hastanelerde yatanlara ait olmayıp, yatmayanlan da kapsamaktadır.
20 yüzyılın başındanberi dünyadaki yaşlı insanlarm sayısı üç kat artmıştır.
Yaşlılık piramidindeki bu değişme ile yaşlı insanların sosyo-psikiyatrik bakımdan da birinci
sırada yer alan bir sorun olacaktır. Psikiyatri hastanelerinde yatan 65 yaşın üzerindeki hastaların sayısı
birden şaşırtıcı bir çoğalma göstermiştir. Psikiyatri hastanelerine ilk kez yatırılan hastalardan geriatrik
olanlar, Federal Almanya'da bütün yatışların 1/3 ünü kapsamaktadır. Ülkenin diğer bütün memleket
hastanelerinin psikiyatri bölumlerinde yatmakta olan 60 yaşın üzerindeki hastaların sayısı ise, ülkenin
nüfus artışına kıyasla çok daha büyük bir orandadır. Burada, gittikçe artan sosyalizasyon olanakları
yanısıra buna bağlı olarak geniş aile yapısınin yok olması ile hastane ücretlerinin giderek daha fazla
devlet tarafından karşılanması da rol oynamaktadır.

9. YAŞLILIKTA AĞIR RUHSAL HASTALIKLAR
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9.Şizofreni Tipleri

Şizofreninin ortaya çıkmasından önce kişi, yetersizlik ve umutsuzluk duyguları
içindedir; bu nedenle tüm dünyayı kendisine düşman görmektedir. Bu duyguların çoğu
önceleri oldukça belirsizken belirlenmeye, soyutken somutlaşmaya, algılanamazken
algılanmaya başlar. Tüm dünya değil, "onlar" kendisine karşıdır ve düşmanların kim olduğu
artık kesinlikle belirlenir. Böylece düşmanlar, polis, komşular ya da belirli bir siyasal
öğretinin yandaşları olarak tanımlanır ve gide- rek bunlara yenileri eklenir.
Şizofrenik kişinin dünyasında soyut kavramların terk edilmesi ilk kez Goldstein
tarafından ortaya konmuştur. Şizofrenik kişi bir yanda bütünlüğü koruma çabalarının, öte
yanda aşağı işlev düzeylerinin çekiciliğine kapılma isteğinin yarattığı şaşkınlık içinde
yaşarken, bazen "içgörü" denilen bir yaşantıya girebilir. Örneğin telefon çaldıktan sonra
kimsenin cevap vermemesinin ya da sokakta kendisine dikkatle bakılmasının bir rastlantı
olmadığı sanısına kapılır; bu olaylar arasında bir ilişki bulunmakta ve polis bir casus olup
olmadığını öğrenmek amacıyla kendisini gözetim altında tutmaktadır. Böyle bir sonuca
ulaşmak için soyut kavramların somutlaştırılması yeterli olmadığından, kişi daha alt
aşamalara iner ve günümüz insanının kullandığı Aristo mantığını terk ederek paleolojik bir
düşünce biçimini kullanmaya başlar.
Aristo mantığı "Tüm insanlar bir gün ölürler", "Ben bir insanım", "O halde ben de bir
gün öleceğim" biçiminde işler. Paleolojik mantık ise, "Türkiye Cumhurbaşkanı bir Türk
vatandaşıdır", "Ben bir Türk vatandaşıyım", o halde "Ben, Türkiye Cumhurbaşkanıyım"
biçiminde işlediğinden, şizofrenik kişi karşımıza kendine özgü hezeyanlarıyla çıkar. Bu
nedenle şizofrenik kişiye Türkiye Cumhurbaşkanının kim olduğu sorulduğunda "Çankaya
Köşkü" yanıtı alınabilir.
İnsan, çocukluk döneminde çevredeki yetişkinlerden bazı simgeler alır ve bunları
içleştirir. Şizofrenik kişi ise bu simgeleri yitirerek, yerine daha ilkel olanlarını koyar. Duyu
organları, bulunduğumuz yer ve zaman içinde oluşan olayları algılamamızı sağ- lar; zihnin
simgeleştirme özelliği ise algılanmayan durumların da değerlendirilmesine imkan sağlar. Kedi
görmediği bir farenin kokusunu aldığında onun çevredeki varlığından haberdar olur, hekim
bir çocuğun derisi üzerindeki lekelerden onun bir kızamık geçirmekte olduğunu anlar. Tüm bu
ipuçları bizi yalnızca var olandan değil, var olmak üzere olandan da haberdar eder.

9.1. Yaşlılarda Şizofreni
Duygulanımda, davranışlarda ve düşüncelerde bozulmalar ile karakterize bir
hastalıktır. Duygulanımda başlıca değişiklikler hastaların yetersiz duygulanım içinde
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bulunmaları örneğin, çok acıklı bir olaydan bahsederken sanki çok basit bir olaydan
bahsediyormuşçasına duygusuz davranabilmeleri, diğer insanların kendileri ile yakınlaşma
çabalarına kayıtsız kaldıkları gibi kendilerinin de böyle bir çaba içerisinde olmamasıdır.
Davranış alanında ise başkalarına garip gelecek davranışlarda bulunma örneğin, elibiseleri ile
birlikte duşun altına girip yıkanma, tatlı, tuzlu, ekşi demeden tüm yemekleri karıştırıp öyle
yemek, kaşlarını jiletle kazımak, kulağına gelen seslerin etkisiyle cinsel organlarını kesme,
şizofren kişilerde görülen davranış bozukluklarından birkaçıdır. Düşünce alanında ortaya
çıkan başlıca bozukluklar ise, gerçeklerin yanlış algılanması sonucunda ortaya çıkamaktadır.
Örneğin, kendisine ölü eti yedirdiklerini iddia ederek burnuna ölü kokusu gelmesi gibi
(Yurdakul, 1999).
Genelde
şizofreninin
başlangıcı 15–35
yaşları arasındadır.
50–60
yaşından
sonra az görülür.
Yaşlıda
ani
başlangıçlı
veya
daha
önce
başlamış,
arada
alevlenen şizofreni
ataklarının takibi
ve
tedavisi
yapılmalıdır.
Hastalığın kötüleşme ve alevlenme dönemleri dışında şizofrenik bireyin ailesi ile yaşaması ve
ailesinin onunla yaşama konusunda eğitilmesi hastanın yararına olur (Kaptanoğlu, 2019).
Şizofrenisi olan hastalarda şu belirtiler görülür:
Ø Şizofreni atakları geçirdiğinde hastanın çevresine ilgisi kesilir. Birisi gözünün
önünde düşüp yardım istese dahi ilgisiz kalır.
Ø Otururken hiç nedensiz kalkıp gider.
Ø İçinden gelerek gülmez.
Ø Olağan dışı, gerçeklerle alakası olmayan algıları vardır. Örneğin hayali bir
hayvanı olabilir, gerçeklerden koparak tüm sevgisini ona verir, onun dışında
her şeye ilgisiz kalır.
Ø Anlamsız konuşur
Ø Pozitif enerjisi olduğuna ve başkalarının kendisini enerji ile etkilediğine inanır
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Ø Telepati yapabildiğine, başkalarının aklından geçeni okuyabildiğine inanır.
Ø Sosyal ilişki kuramaz, toplumdan kaçar. Dış dünya ile irtibatı zayıftır.
Ø Yalnız kalmak ister, aile ile birlikte yaşantı sürdürmekte zorlanır (Kaptanoğlu,
2019).
Basit Şizofreni
Katatonik pp
Hebefrenik tip
Paranoid pp

9.1.1. Basit Şizofreni
Basit şizofreni, sinsi ve yavaş başlayan, ilerleyici olan ve daha çok negatif belirtilerin
(duygulanım ifadesindeki donukluk, konuşamazlık, amaca yönelik hareketleri başlatamama
veya sürdürememe) egemen olduğu şizofreni türüdür. Genç yaşta yavaş yavaş başlayan bir
ilgisizlik, isteksizlik, aldırmazlık, duygulanımda küntlük, düşüncede fakirleşme, sosyal
çekilme ile belirlidir. Ailenin ve toplumun beklentilerine, değerlerine karşı vurdumduymazlık
görülür. Zamanla hastanın bu durumu ağırlaşır; sorumsuz, kaygısız, içe kapanık olur. Bazen
yabancı bir çevreye kendini kaptırır, aileden kaçar; amaçsız, aylak dolaşmaları, toplum dışı
eylemleri olabilir. Genellikle sanrılar, varsanılar ve hareket bozuklukları görülmez. Basit
şizofrenide aktif dönemler yoktur; daha başlangıçtan itibaren süreğen, renksiz, negatif
belirtiler bulunur (Öztürk, 1989).

9.1.2. Katatonik Tip
Bu tipte hareket bozuklukları baskındır. Katatoni (donakalım) kişinin belli bir
durumda uzun bir süre kıpırdamadan kalması demektir. Çoğunda kişi belli bir duruşta uzun
süre kalır ve dışardan yapılan ilişki kurma girişimlerine tepkisiz gibidir. Yemez, içmez,
uyumaz, konuşmaz ve yapılan öğütlere uymaz (karşıtcılık, menilik, negativizm). Bazen birden
atak ve aşırı hareketli bir durumu olabilir. Bazen yatağında kıpırdamadan, komadaymış gibi
yatar. Hasta dış çevre ile ilişkisini kesmiş gibi görünürse de, gerçekte çevrede olup bitenleri
tanımakta ve kaydetmektedir; fakat tepkisiz görünmektedir. Donakalım durumunda bazen
eğindirime (telkine) aşırı yatkınlık görülebilir ve kişiye istediğiniz duruşu verebilirsiniz.
Stereotipik jestler, ilkel, atak davranışlar da görülebilir (Öztürk, 1989). Yetişkin yaşamlarında
katatonik şizofreni olan kişilerin, çocukluk dönemlerinde istemlerini eyleme dönüştürmekten
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engellenmiş ve her türlü girişimlerinde kendilerini suçlu hisseden kişiler olduğunu ortaya
koymuştur.

9.1.3. Hebefrenik Tip
Bu tipte düşünce ve hareket bozuklukları baskındır. Genç yaşta akut, renkli pozitif
belirtilerle başlar. Kısa zamanda duygusal tepkilerde oynmalar, yüzeyellik, uygunsuzluk ve
acayiplik ortaya çıkar. Örneğin, hastada nedensiz gibi görünen sırıtmalar, gülmeler ve
ağlamalar vardır. Düşünce çok bozuktur. Dağınık, düzünsiz bir düşünce akımı içinde sistemsiz
sanrılar, sözcük uydurmaları, konuşmanın yarısında akışın kesilmesi, tekrarlayıcı konuşmalar
görülür. Halüsinasyonlar daha sonra ortaya çıkar ve öbür belirtilerden daha kolayca
gözlemlenebilir. Kişilikte dağılma ve yıkım hızlıdır. Hasta kendi özel dünyasında yaşar. Dış
dünya ile ilişki kopuktur. Davranışlar çok ilkel ve çocuksudur. Soyunmalar, jestler, garip
çılgınca davranışlar, oyunlar, aşırı hareketlilik, başkalarının söylediklerini aynı biçimde
yineleme, hareketlerini yineleme gibi belirtiler görülür (Öztürk, 1989).

9.1.4. Paranoid Tip
Paranoid psikozları diğer benzer psikozlardan ayıran en önemli temel özellikler
bu hastalıkta varsanıların (halüsinasyonların) olmaması ve hezeyanların daha derli toplu,
sistematik ve az çok mantıklı
görünen hezeyanlar olmasıdır.
Sistematik
olmasından
kastedilen, daha sabit olmaları,
az çok değişse de uzun süreler
devam etmesidir. Hezeyanlar
muhakeme bozukluğu temelinde
ortaya çıkarlar. Kötülük görme
(başkasının kendisine düşmanlık
yapacağı ya da yapmakta
olduğu), keşif ( o zamana dek
bulunmadığına inandığı bir keşif
yaptığını zannetme), mistik (peygamber, mehdi vs. olduğuna inanma), hak arama (belli bir
konuda veya birçok konuda hakkının yendiğine inanma, insanları adli makamlara şikayet
etme) gibi birçok çeşidi bulunur (Arslanoğlu, 2002).
Yıkımın (sosyal ve mesleki işlev yitiminin) belirgin olmamasına, hatta hiç olmamasına
karşın bu hastalar ciddi sosyal uyum problemleri gösterirler. Hastaya hezeyanının
gerçekdışılığını göstermek çok zor, hatta olanaksızdır. Bazen hezeyanlar öyle mantıklı
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görünür ki, bu savlar kişinin yakınlarıca da paylaşılır. Genellikle tedaviye direnen kronik seyir
gösterirler. İdareleri zordur, çevrelerinde sorunlar çıkarabilirler. Onlara nasıl davranılması
gerektiği konusunda bir uzmana danışılmalıdır (Arslanoğlu, 2002).
1980 yılında yapılan geniş bir araştırma sonucu, kişinin görme ve işitme gibi
duyularındaki bozuklukla paralel olarak, 65 yaşın üzerindeki her on kişiden birinde paranoid
düşüncelerin olduğu saptanmıştır. Duyusal bozukluklar paranoid düşünce sıklığını da
etkilemektedir. 75 yaşındaki bir yaşlının daha çok kötülük ve zarar görme ile ilişkili, yerini
mantıklı düşüncelerle değiştirilemeyen şüpheleri olma oranı %6-7'dir (Berksun, 2015).
Burada kişinin söyledikleri saçma olsa da karşı çıkılmamalı fakat aynı zamanda
desteklenmemelidir. İçinde bulunduğu durumu empatik bir şekilde dinlemek ve anlamak
gerekmekte, bununla birlikte profesyonel bir yardım gerekmektedir. Kişinin hezeyanları onun
sosyalleşmesini ketlemiş durumdaysa, destek gruplarına katılımı sağlanmalıdır.
Paranoid eğilimli kişiler, her türlü olayı bezeyanlarının içeriğine göre açıklarlar. Yani
olaylar, onları oluşturan amaçlara göre değil, kişiniri paleolojik dü- şüncesine göre anlam
kazanır.

9.2. Yaklaşım
Odasına kapanmak isteyen yaşlıya yalnızlığını yaşaması için müsaade etmek yerinde
bir davranıştır. Fakat onu aile içine katmak, sosyal destek vermek de tedavinin bir parçasıdır.
Zor olan da bu iki davranış tarzını birlikte sorunsuz götürmek konusunda hasta yakınlarının
eğitilmesidir (Kaptanoğlu, 2019).
Şizofrenik hasta olan kişiye yaklaşımda şunlara özen gösterilmelidir:
- Şizofrenik yaşlıyla konuşurken basit cümleler kurulmalı, sakin olunmalı ve ses tonuna
dikkat edilmelidir.
- Eleştirmektense anlayış gösterilmeli ve zorlanmamalıdır.
- Daha önce ilgi gösterdiği şeyleri hatırlatarak yapması teşvik edilebilir.
- Sorgulayıcı olmadan konuşulmalı ve çevresiyle iletişim kurması sağlanmalıdır.
- Kendi içine kapanıp çevreye karşı ilgisiz kalmasını önlemek gereklidir. Fakat sosyalleştirme
aşama aşama yapılmalıdır. Örneğin aniden ve kendisine sormadan çok fazla misafir
çağırılmamalı ya da zorla kalabalık ortamlara sokulmamalıdır.
- Düzenli uyuması sağlanmalıdır.
- Dengeli bir diyetle beslenmesi sağlanmalı, alkol ve kafeinli içeceklerden uzak tutulmalıdır.
- Mülk idaresi kesinlikle kendisine bırakılmamalıdır (Kaptanoğlu, 2019).
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Uygulamalar
Şizofreni türleri nelerdir? En sık görülen şizofreni türü nedir? Şizofrenik gerilemenin 4
temel ögesi nedir, açıklayınız.
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Uygulama Soruları
Paranoid düşünce nedir?
Hezeyan nedir?
Sanrı nedir?
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Rezidüel tip şizofreniyi açıklayınız.

Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti?

Şizofreni duygulanımda, davranışlarda ve düşüncelerde bozulmalar ile
karakterize bir hastalıktır. Duygulanımda başlıca değişiklikler hastaların yetersiz
duygulanım içinde bulunmaları örneğin, çok acıklı bir olaydan bahsederken sanki çok
basit bir olaydan bahsediyormuşçasına duygusuz davranabilmeleri, diğer insanların
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kendileri ile yakınlaşma çabalarına kayıtsız kaldıkları gibi kendilerinin de böyle bir
çaba içerisinde olmamasıdır. Davranış alanında ise başkalarına garip gelecek
davranışlarda bulunma örneğin, elbiseleri ile birlikte duşun altına girip yıkanma, tatlı,
tuzlu, ekşi demeden tüm yemekleri karıştırıp öyle yemek, kaşlarını jiletle kazımak,
kulağına gelen seslerin etkisiyle cinsel organlarını kesme, şizofren kişilerde görülen
davranış bozukluklarından birkaçıdır. Düşünce alanında ortaya çıkan başlıca
bozukluklar ise, gerçeklerin yanlış algılanması sonucunda ortaya çıkarmaktadır.

9. Bölüm Soruları
1) Sanrı türlerinden hangisi kişinin kendisine olağandışı olumlu özellikler atfetmesi ile
karakterize olmakatadır?
a) Büyüklük sanrısı
b) Suçluluk sanrısı
c) Keşif sanrısı
d) Erotomanik sanrı
e) Nihilistik
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2) I. İçsel yaşantının dış dünyaya yansıtılması
II. Kavramların algılara dönüşmesi
III. Yaşantının düzeltilebilmesinin güç olması
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sanrıların özelliklerindendir?
a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) I ve II

d) I ve III

e) I, II ve III

3) Aşağıdakilerden hangisi şizofrenide negatif belirtilerden biri değildir?
a) Duygulanım ifadesindeki donukluk
b) Konuşama bozukluğu
c) Halüsinasyonlar
d) Amaca yönelik hareketleri başlatamama
e) Günlük normal işlevlerde azalma
4) Şizofrenik gerilemenin ögelerinin sıralandığı aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
a) Sebep-sonuç bağlantısı olmayan düşünce
b) Kavramların soyutlaştırılması
c) Simgelerin yitirilmesi
d) Kavramların somutlaştırılması
e) Hareket işlevlerinin bozulması
5) Çok acıklı bir olaydan sözeden bir kişinin sanki çok basit bir olaydan bahsediyormuşçasına
gülerek anlatması hangi alanda bozukluğun olduğunu göstermektedir?
a) Algı b) Biliş

c) Duygulanım

d) Bellek

e) Dikkat

6) Hareketlerde bozukluğun yaşandığı şizofreni türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hebefrenik
b) Basit
c) Paranoid Tip
d) Katatonik
e) Şizoid Kişilik
7) Şizofrenide görülen algı bozukluklarına ne ad verilir?
a) Varsanı

b) Hezeyan c) Delüzyon

d) Sanrı

e) Perseküsyon
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8) Aşağıdakilerden hangisi şizofreni türlerinden biri değildir?
a) Katatonik
b) Basit
c) Bipolar
d) Hebefrenik
e) Paranoid Tip
9) İnsan, …….. döneminde çevredeki yetişkinlerden bazı simgeler alır ve bunları içleştirir.
10) Basit ……… sinsi başlayan ve daha çok negatif belirtilerin donukluk, konuşamazlık,
amaca yönelik hareketleri başlatamama veya sürdürememe) egemen olduğu şizofreni türüdür.
9. Bölüm Cevap Anahtarı
1
2
3
4
5
6
7
8

a
e
c
b
c
d
a
c

9 (çocukluk)
10 (şizofreni)
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BÖLÜM:10

YAŞLILIKTA FİZİKSEL SORUNLARA BAĞLI UYUM ZORLUKLARI

Bu Bölümde Neler öğreneceğiz?
Bu bölümde yaşlılıkta görülen fiziksel değişimler ve sorunları inceleyerek yaklaşımını ele
alacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Gelişim sürecinde kas-iskelet yapısı nasıl bir değişikliğe uğramaktadır?
Kalp hastalığı riskini azaltmak için neler yapılmalıdır?
Hipertansiyonun önlenmesinde ve kan basıncının azaltılmasında nelere dikkat edilmelidir?
Fizyolojik ve mental yorgunluk nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar
Konu

Kazanım

Kalp yetmezliği

Kalp yetmezliğinin nedeni
yüksek tansiyon, ritim
bozukluğu, damar sertliği,
kalp kapağı hasarı, kalp
kası
iltihabı
vb.
durumlardır.
Bedenin
yaşın
ilerlemesiyle
birlikte
fonksiyonel
problemler
yaşaması
ve
kayıplar
vermesi.
Yorgunluk çok yönlü bir
problem
olmasından
dolayı fizyolojik ve mental

Fiziksel gerileme

Yorgunluk

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Kalp yetmezliği ile ilgili
kaynak taraması ve bu
kaynaklarda konu ile ilgili
yapılacak
okumalar
kazanımları artıracaktır.
Fiziksel gerileme ile ilgili
kaynak taraması ve bu
kaynaklarda konu ile ilgili
yapılacak
okumalar
kazanımları artıracaktır.
Yorgunluk çeşitleri kaynak
taraması
yapılarak
incelenmiştir.
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olmak üzere ikiye ayrılır.

Anahtar Kavramlar
Bedensel fonksiyonlar
Kalp yetmezliği
İnsomnia
Hipersomnia
Uyku apne sendromu
Sirkadyen ritim uyku bozukluğu
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GİRİŞ

Yaşlılar en fazla dolaşım sistemi hastalıklarından hayatını kaybetti; Ölüm nedeni
istatistiklerine göre, 2017 yılında ölen yaşlıların yüzde 45,1'i dolaşım sistemi hastalıkları
nedeniyle hayatını kaybetti. Bu hastalığı ikinci sırada yüzde 16,2 ile iyi huylu ve kötü huylu
tümörler, üçüncü sırada ise yüzde 14,2 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaşlılığı “çevresel faktörlere uyum sağlayabilme
yeteneğinin azalması” olarak tanımlamaktadır. Yaşlanma ayrıcalıksız her canlıda görülen, tüm
işlevlerde azalmaya neden olan, süreğen ve evrensel bir süreçtir (Gökçe, 2003). Yaşlanma
kavramı daha çok kişide zaman içerisinde meydana gelen değişiklikleri ifade etmek için
kullanılmaktadır. Böylece zihinsel ve fizyolojik gelişmeler de yaşla birbirlikte gelişmektedir.
Yaşlılıkta ortaya çıkan sağlık sorunları ve beş duyunun duyarlılığındaki yaşa bağlı bozulmalar,
fiziksel güçsüzlük ve geleceğe yönelik beklentilerin yaşlandıkça azalması ilgilenilen faaliyetin
biçimini ve bağlanma derecesini etkiler (Kulaksızoğlu, 1998).
Orta yetişkinlikten ileri yetişkinliğe doğru genel fiziksel sağlıkta önemli değişimler
görülür. Bu dönemde fiziksel anlamda güç azalmakta ve sağlıkta bozulmalar yaşanmaktadır.
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Hareketlerde yavaşlama, yorgunluk hissinde artış, şişmanlama, unutkanlık, ciltte kırışıklıklar
vb. yaşlanma belirtileri ve yaşlılık dönemi özellikleri olarak sayılabilmektedir. Doğal bir süreç
olan yaşlılık döneminde kişinin bu değişiklikleri kabul etmesi, çevresine uyum sağlayabilmesi
için gücünün yettiği işleri yerine getirmesi ve sağlığına dikkat etmesi beklenmektedir.
Yaşlılığın kendine özgü yaşam biçimleri olduğu gibi yaşamı kolaylaştıracak şartların
düzenlenmesi gerekmektedir.

YAŞLILIKTA FİZİKSEL SORUNLARA BAĞLI UYUM ZORLUKLARI

10.1. Fiziksel Değişimler
Genç yetişkinler fiziksel gelişimlerinin doruğundadırlar. Aşağı yukarı 25-50 yaş
arasındaki fiziksel-biyolojik gerileme derece derece ortaya çıkar ve çok yavaştır. Birçok
erkek yetişkin en yüksek boya aşağı yukarı 21 yaşlarında ulaşır. 25-30 yaşlarında yetişkinler
kas gücünün en üst düzeyine ulaşırlar, 30-60 yaşlarında da güçlerinin %10'unu yitirirler. 60-70
yaşları arasındaki en üst güç 20'lerdeki gücün ancak %80'i kadardır. Fiziksel dayanma yada
uzun süre çalışma gücü de yaşla birlikte azalmaktadır.; ancak, çok zorlu olmayan işlerdeki
fiziksel dayanma düşüşü kas gücü
azalmasından daha yavaş olmaktadır;
öte yandan, fiziksel dayanma
gücündeki düşüş hareketli insanlarda
durgun ve uyuşuk olanlara göre daha
azdır (Onur, 1986).
Yetişkin insanlar çevrelerinş
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örgütlemede ve uyum sağlamada duygusal yeteneklerine bağımlıdırlar. İnsan etkileşiminde
etkili bir iletişim kurma yetisi büyük ölçüde duyulara (görme, işitme, tat alma, dokunma,
koklama) bağlıdır. Yaşlı yetişkinler uyaranların yoğunluğunun az olduğu (hafif ses, az ışık)
durumlarda güçlük çekerler. Görme ve görme uyumu 20 yaşında en üst düzeydedir; bu yaş
aynı zamanda ilk özürlerin ve kalıtsal bozuklukların ortaya çıktığı yaştır. Sinir sisteminin
işleyişinde ileri yaşlara kadar belirgin olarak ortaya çıkmayan yavaş bir düşüş vardır; bu düşüş
görme de içinde olmak üzere bütün davranışı etkiler ve hemen hemen bütün işleyiş ve
süreçlerde bir yavaşlamaya neden olur. Gözbebeği çapında yaşla birlikte ortaya çıkan daralma
nedeniyle göze giren ışık miktarı da azalır, bu yüzden yaşlılar iyi aydınlatılmamış yerlerde
görme güçlüğü çekerler. Yaşlı yetişkinin ışığa uyum sağlaması da genç yetişkinden daha fazla
zaman alır. İşitme alanında 25 yaşından önce azalma çok enderdir. 45 yaşından sonra bu oran
yükselmeye başlar. İşitme yitiminin çoğu yüksek ses frekansında olur. Erkekler düşük frekansı
kadınlardan, kadınlar da yüksek frekansı erkeklerden daha iyi duyarlar. 50 yaşından sonraki
işitme yitimi ise erkeklerde daha fazladır (Onur, 1986).
Kısaca hemen hemen bütün duyularda yaş ile birlikte azalma görülmektedir. Diğer
duyular içerisinde ilk olarak uzağı görme yeteneğinde bozuklukluk görülmektedir. Görme
alanında ve karanlığa uyum sağlamada azalma, etkinliği sınırlamakta ve uyum güçlükleri
açığa çıkarmaktadır. Beslemenin bozulmasında ise koku ve tat duyusunun da etkisi vardır.
Mekan algısındaki düşüş kişinin dengesini ve eşgüdümünü etkilemektedir. İşitme
duyusundaki azalma yaş ile azalmakla birlikte konuşmayı da etkilemektedir. Bu da toplumsal
ilişkinin korunmasını engellemektedir. Böylece yaşlılığa bağlı fiziksel değişimler psikososyal
uyumu büyük ölçüde etkilemektedir.

10.1.2. Fiziksel Gerilemeden Kaynaklı Kazalar
Bedenin yaşın ilerlemesiyle birlikte fonksiyonel problemler yaşaması ve kayıplar
vermesi henüz çözülememiş sorunlardan biridir. İleri yaş dönemlerinde artan bedensel
kayıplar yaşlandıkça düşme riskinin artmasına sebep olmaktadır. Düşme riski düşmenin
meydana geleceği anlamına gelmemekle birlikte meydana gelirse, sonuçları, yaşlılarda
gençlerdekinden çok daha ağır olmaktadır. Başından düşme kaza geçen yaşlı bir insanın
sakatlanma olasılığı genç bir insanın aynı veya benzer bir düşme kaza sonucunda sakatlanma
olasılığından daha fazladır. Diğer yandan düşme etkisi bedensel kayıplarla sonuçlanmakla
birlikte bazı psikolojik problemlere de yol açmaktadır. Bireyde sürekli düşme korkusu
oluşturabileceği gibi kendine olan güvenini de düşürebilir (Tinetti 1996). Sakatlık, yaralanma,
bakıma muhtaçlık, soyutlanma gibi etkilerinden dolayı yaşam kalitesinin azalmasına yol açan
ve yaşlılıkta daha fazla görülen bir risk teşkil ettiği halde, yaşlılar yakın sosyal çevresinden
düştüğünü gizlemeye çalışmaktadır. Bu da önlem alınmasını engellemektedir (Tinetti 1996).
Freiberger'e (2006) göre, yaşlılıkta düşme kazaları en sık rastlanılan ve en dramatik olaylardır.
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Çünkü yaralanmalara, güven duygusunun azalmasına ve kontrol kaybına yol açmaktadırlar.
Başından düşme olayı geçen yaşlılar korkuya kapılmaktadır ve bedensel aktifliğini
kısıtlamaktadır. Kendisini korumak için yaptığı bu davranış, hareket yeteneklerinin
azalmasına ve düşme riskinin artmasına yol açmakta, yaşam kalitesi de bundan olumsuz
etkilenmektedir.
Bedensel fonksiyonların yaşlanma sürecinde kayba uğramasının sebepleri genetik
hataları kontrol eden, bedeni bunlara karşı koruyan ve tamir eden mekanizmaların iyi
çalışmamaları ile açıklanmaktadır. Fakat gerontologlar yaşlılıkta değişim, esneklik ve gelişim
potansiyellerin bulunduğuna dikkat çekmektedir. Yaşlılıkta çoğalan fizyolojik sorunların
ardında sadece biyolojik yaşlanma bulunmamaktadır. Beslenme ve yaşam stilleri, sigara, alkol
ve ilaç tüketimi de bu kayıplara yol açmaktadır. Öte yandan bazı hastalıklara yaşlılarda daha
çok rastlanmaktadır, bazıları ise azalmaktadır. Örneğin Batı toplumlarında mide kanserlerinin
arttığı, bunun ardında beslenme stillerinin (konserve gıdalar, dondurulmuş besinler vs.) yer
aldığına inanılmaktadır. Ama bağırsak kanserinin erkek ve kadınlarda niçin arttığı, uterus
kanserinin niçin azaldığı bilinmemektedir (Kalache & Kickbusch 1997).
Yaşlanma sürecinde fizyolojik fonksiyon kapasiteleri azalır. Örneğin solunum
kapasitesi, kas kuvveti, kardiovasküler sistemin randımanı yaşamın ilk dönemlerinde yükselir,
daha sonra kişiden kişiye değişen ölçü ve hızda sürekli bir gerileme süreci başlar. Bu sadece
yaşam biçimleri tarafından etkilenmekle kalmayıp, aynı zamanda fiziksel çevrenin özellikleri
tarafından desteklenmektedir. Örneğin hava kirliliği gibi daha pek çok faktör, insanın
yaşlanmasına etki etmektedir. Bedensel fonksiyon kayıplarına multimorbidite (birçok kronik
hastalığa veya engelliliğe aynı anda sahip olma) durumu da eklenmektedir. Böylece engellilik
ve bakıma muhtaçlık problemleri ortaya çıkmaktadır (Kalache & Kickbusch 1997).
Yaşlıların yaşadığı birçok kazada, bacakların yere yeterince sağlam basamaması,
gözlerin iyi görememesi, kulakların iyi işitememesi gibi nedenler vardır. Baş dönmesi, bilinç
bulanıklığı gibi sorunlara ileri yaşlı kişilerde daha sık rastlanmaktadır ve bu yaşlarda bireyin
reaksiyon hızı da iyice azaldığı için zaman baskısı altında yapılan işlerde daha sık kazaya
uğramaktadırlar. Bunun dışında yaşlılarda motor fonksiyonlar azaldığı için ekmek keserken
veya tıraş olurken kullanılan kesici aletlerden kaynaklanan yaralanmalara da sıkça
rastlanmaktadır. (Grond, 1988).

10.2.1. Kas-İskelet
Kemik yapısı yaşamın ilk
çeyreğinde gelişir. Yani gelişme
süreçleri kayıp
süreçlerine
nazaran daha fazladır. Daha
sonra yavaş bir dönüşüm süreci
başlar. Yaşlı bireylerde yaşla
238

birlikte kemiklerin yoğunluğu azalır ve motor becerilerde azalma olduğu için harekete
geçmekte zorlanırlar. İleri yaşlarda kemik yapısının da zayıflamasıyla birlikte kırılma olasılığı
artar ve vücut postürü bozulur. Özellikle daha önce hasar görmüş olan kemiklerin
dayanıklılığı iyice azalır ve ufak bir travma kırılmaya yol açabilir. Yaşlanma ile büyüme
hormonu ve testosteron miktarının azalması nedeniyle kaslar incelir ve atrofiler oluşur. Kemik
ve kas dokusu kayıpları nedeniyle; boy kısalması, diş kayıpları, kemiklerde kırılmalar,
bacaklarda eğrilikler ve kamburlaşma kas gücünde ve koordinasyonunda azalmalar gelişebilir.
Kemiğin altındaki ince bir çizgi şeklinde uzanan eklem kıkırdak dokusu da azaldığı için
eklem eskisi kadar rahat hareket edemez ve travmalara karşı daha hassas duruma gelir. Bu
bölgelere yönelik tekrarlayan travmalar, ileri yaşların en sık hastalığı olan osteoartritin
hızlanmasına neden olur (Arpacı,2005; Nalbant, 2008). Yaşlı bireyin yorucu olmayacak
düzeyde günlük harekete, düzenli egzersiz programına ve dinlenmeye gereksinimi vardır.
Yaşlıların güvenli hareketi için ev içi ve çevre düzenlemeleri yapmak; günlük aktivitelerini ve
işlerini kendisinin yapmasını teşvik etmek, sınırları dahilinde beden egzersizleri, yürüyüşleri,
solunum egzersizleri, duruş ve postür egzersizleri yapmasını sağlamak önemlidir. Yaşlı
bireyin kapasitesine uygun, yaşamının bir parçası olmasını sağlayacak, zorlamayan, kolay ve
zevkle yapacağı egzersizler önerilmelidir (Akdemir&Birol, 2005). Bol hareket ve dengeli
beslenmenin yaşlılıkta kemiklerin sağlamlığına pozitif etki yaptıkları kanıtlanmıştır.

10.2.3. Kalp
65 yaş üstündeki yaşlılarda kalp hastalığına bağlı ölümlerin önde gelen nedeni, kalbin
etrafını saran koroner damarlardaki tıkanma ve buna bağlı kalp kası zedelenmesidir. Genelde
45–50 yaşından sonra ortaya çıkan bu hastalık erkeklerde kadınlara nazaran biraz daha fazla
görülür. Bunun nedeni kadınlarda salgılanan östrojen hormonudur. Bu hormon kalbi
hastalıktan koruyan önemli bir faktördür. Sıkıntılarını yönetemeyenler, ruh sağlığı bozuk bir
yaşantı sürenler, yaptığı işlerin sonunu düşünmeden davrananlar, sorunlar karşısında problem
çözme yeteneğini geliştirmeyenler, spor yapmayanlar, hareketsiz bir yaşam tarzı seçenler risk
altındadır (Kaptanoğlu, 2019).
Kalp Yetmezliği: Kalp yetmezliğinin nedeni yüksek tansiyon, ritim bozukluğu, damar
sertliği, kalp kapağı hasarı, kalp kası iltihabı vb. durumlardır.
Günlük kilo takibi yapılmalı; sabah kahvaltıdan önce, aç karnına, aynı giysilerle, aynı tartıyla
tartılmalı ve kilosunu takip çizelgesine kaydetmelidir. Böylece vücutta ödem oluşumu takip
edilebilir.
Düzenli ve doktor kontrolünde egzersiz yapmalı; hareketsiz bir yaşam tarzından
kaçınmalıdır. Zararlı maddelerden kaçınmalı; sigara ve alkol başta olmak üzere zararlı
alışkanlıkları varsa bunları terk etmelidir. Beslenme: Fazla kilolarını vermeli, aşırı kalorili
yiyeceklerden uzak durmalıdır.
İlaç kullanımına dikkat etmeli; doktorun verdiği reçeteye göre ilaçlarını düzenli olarak
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kullanmalı, zamanında kontrollerini yaptırarak kullandığı ilaçların yan etkilerine karşı takipte
olmalıdır (Kaptanoğlu, 2019).

10.2.4. Tansiyon
Yüksek tansiyon yaşlılarda sık görülen bir hastalıktır. Yaşlılarda hipertansiyon (yüksek
tansiyon) genellikle kalp, beyin ve böbrekte ciddi bozukluklara yol açar. Yaşlılarda ilk beş
ölüm nedeninden olan kalp hastalıkları ve beyin damar hastalıklarının önlenmesi açısından
hipertansiyonun erken teşhisi ve tansiyonun düzenlenmesi hayati önem taşır (Kaptanoğlu,
2019).
Tansiyon yüksekliği her zaman belirti vermez. Yaşlılar tansiyonlarının yüksek
olduğunun genellikle farkına varamazlar. Zaman zaman ense kökünde şiddetli zonklayıcı
tarzda baş ağrısı, bulantı, kusma, burun kanaması, uyuşukluk, yorgunluk, endişe, tatlıya
düşkünlük, kulak çınlaması, bulanık görme, fazla idrar çıkarma gibi şikâyetleri olan kişiler
tansiyon ölçümü yaptırmalıdırlar (Kaptanoğlu, 2019).
Hipertansiyonun önlenmesinde ve kan basıncının azaltılmasında, ilaç kullanımı
dışında şu hususlar dikkate alınmalıdır:
- Hasta kilolu ise kilo vermelidir.
- Alkol ve sigara kullanıyorsa bırakmalıdır.
- Fiziksel aktivitelerini arttırmalıdır. Haftanın çoğu gününde 30–45 dakika hareket önerilir.
- Tuz alımı günde toplam bir çay kaşığını geçmemelidir (Kaptanoğlu, 2019).

10.2.5. Şeker (Diyabet)
Vücut yenip içilenleri kullanarak hayatta kalır. Bu sebeple kişinin nasıl beslendiği ve
ne yediği çok önemlidir. Sağlıklı beslenmeyen vücudun hastalanması, bir otomobile kalitesiz
yakıt konduğunda motorda meydana gelecek bozulmaya benzer. Vücudun aldığı gıdaların
oluşturacağı sonuçlar, orta ve ileri yaşlarda, özellikle de 60–65 yaşlarından sonra çıkar.
Örneğin “tip 2 diyabet” adı verilen erişkin diyabetinin, kötü ve dengesiz beslenmeye bağlı
aşırı kilo ve hareketsizlikten kaynaklandığı düşünülmektedir (Kaptanoğlu, 2019).
Uygun vücut ağırlığının sağlanması ve sürdürülmesi diyabetin kontrolünde büyük
önem taşır. Besinlerle vücuda enerji sağlanır. Eğer alınan ve harcanan enerji dengelenirse
yaşlıda vücut ağırlığı korunmuş olur. Bu sebeple şeker hastalığı olan kişiler için beslenme
düzenlemesi (diyet) yapılmalıdır. Diyet hastanın yaşına, boyuna, vücut ağırlığına, fiziksel
hareketliliğine, sosyoekonomik durumuna ve beslenme alışkanlıklarına göre yapılır. Bu
sebeple yaşlı bu konuda doktoruyla görüşmelidir (Kaptanoğlu, 2019).
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Şeker hastası olan kişi için şu hususlara dikkat edilmelidir:
- Yaşa ve boya uygun vücut ağırlığı sağlanmalıdır.
- Yeterli ve dengeli beslenilmelidir.
- Öğün atlanmamalıdır.
- Günlük tuz tüketimi 5 gramı (1 çay kaşığı) geçmemelidir. Bunu sağlamak için yemekler
tamamen tuzsuz pişmeli, tuzsuz salça kullanılmalı, ekmek tuzsuz olmalıdır.
- Turşu, salamura, işlenmiş gıda, cips vb. tuzu çok olan yiyeceklerden tamamen uzak
durulmalıdır.
- Sigara ve alkol kullanılmamalıdır.
- Önerilen yürüyüş, egzersiz vb. fiziksel aktiviteler düzenli olarak yapılmalıdır.
- İnsülin ve ilaç zamanlarına ve dozlarına dikkat edilmelidir (Kaptanoğlu, 2019).

10.2.6. Yaşlılıkta Beslenme ve Diyet
İnsan yaşamının ileri dönemlerinde sosyal yaşam değişiklikleri ile birlikte yaşa bağlı
olarak insan vücudunda oluşan metabolik ve fizyolojik değişimler, fiziksel aktivitede
yavaşlama, beslenme ve diğer bazı alışkanlıkları etkileyerek yeni bir düzen kurmayı gerekli
kılmaktadır. İleri yaşlardaki bireylerde enerji gereksinimi bazal metabolizmanın yavaşlaması,
fiziksel aktivitenin azalması ve kas veriminin düşmesi gibi etkenlerle ilişkili olarak
yetişkinlikteki enerji gereksinimine göre farklılık gösterir. İleri yaştaki bireylerin enerji
alınımına esas, vücut ağırlığının dengede tutulmasıdır (Goodhart, Shils 1974; Gürdağ, 1982).
Yaşlıların gereksinimlerini karşılayacak diyetlerin düzenlenmesinde dikkat edilecek
hususlar şöyle özetlenebilir:
- Sindirimi kolaylaştırmak amacıyle öğün sayısını arttırıp bir öğünde yenenlerin miktarım
azaltmak gerekir.
- Böbreklerin yükünü azaltmak için diyetteki tuz miktarı azaltılmalıdır.
- Diyetin enerji kapsamı vücut ağırlığım dengede tutacak şekilde düzenlenmelidir.
- Diyette yer alacak yiyeceklerin
bireyin
alım
gücüne
ve
alışkanlıklarına uygun olmalıdır.
Diyetin
kıvamı
bireyin
alabileceği
şekilde
düzenlenilmelidir,
sindirimi
zorlaştırıcı pişirme yöntemlerinden
kaçınılmalı ve diyetin posa içeriği
yeterli olmalıdır.
- Diyetin hazırlanmasında bireyin
olumsuz beslenme alışkanlıkları,
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gelir durumu, pişirme ve saklama olanakları, yalnızlık durumu, duyu organlarındaki bozukluk
göz önünde tutulmalıdır. Yaşlılar diyetleri hakkında eğitilmelidir.
- Günde 2 -3 bardak çay ve kahve, sindirimi olumlu yönde etkileyeceğinden
engellenmemelidir.

10.2.2. Uyku
İnsanların ihtiyaç duydukları uyku; yaş, cinsiyet, beslenme, sağlık durumu, aktivite,
çevresel faktörlere ve kişisel özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Zaman ve süre
açısından farklı olmasına karşın tüm canlılarda var olan uyku aktivitesi sağlıklı insanlarda
günün 24 saatinde uyanıklık ve uykudan oluşan bir zamanlama ritmi ile faaliyet gösterir.
Uyku esnasında bedende fizyolojik süreç aktif olarak devam eder ve hücreler büyüme ve
yenilenmeyi sürdürür (Mete, 1992). Yaşlılıkta gece uyku süresinde azalma görülürken gün
içerisindeki uyuklamaların sayısı ve süresi artış göstemektedir. 24 saat süresince toplam uyku
süresi genç erişkinlerin uyku süresi ile eşit süre gösterebilmektedir. Gece içerisinde uykunun
sürekli olarak bölünmesi uyku etkinliğini belirgin bir şekilde düşürmektedir. Ağrı veya
hastalık gibi faktörlerin de uyku aktivitesinin sürdürülmesinde etkisi çoktur. Bunun dışında
uykusuzluk, çevresel ve fiziksel değişimlere uyum yeteneğini de olumsuz yönde
etkilemektedir.
Uyku örüntüsü, "normal" yaşlanmayla birlikte değişikliğe uğrar. Yaş ilerledikçe
nörolojik, psikiyatrik ve diğer sistemlere ait hastalıkların prevalansı ve buna bağlı olarak
kullanılan ilaç miktarı da artmaktadır. Bu hastalıkların ve ilaçların, uyku örüntüsünde
yaratacağı değişiklikleri de hesaba katmak gerekmektedir. Poligrafik uyku incelemeleri,
yaşlıların uykusundaki yapısal değişiklikleri objektif olarak ortaya koymaktadır. Toplam uyku
süresi ve uyku etkinliğinde azalma olurken, uykunun tatmin edici olmamasına bağlı olarak,
uyunamasa bile yatakta kalma süresi artmaktadır. Uyku, genç erişkinlerinkine oranla çok
kırılgan ve yüzeyseldir; sık uyanıklıklarla bölünmüştür ve uyku fazı değişikliklerinin sayısı
artmıştır. Sıcaklık değişiklikleri ve gürültü gibi çevresel etkilere karşı da daha hassastırlar.
Gece içi uyanıklıkların süresi de uzundur. Alışılagelmiş ortalama 7.5 saatlik gece uykusu
süresi, 5.5-6 saate iner. Ayrıca uykunun algılanmasında da bozukluk vardır; yani yaşlıların
uyudukları süre hakkındaki sübjektif tahminleri ile uyku laboratuarında ortaya konan objektif
uyku süresi arasında uyumsuzluk söz konusudur (Atay, 2001).
Yaşlılarda gözlenen uyku kalitesindeki bozulmalar çoğunlukla, uykunun
zamanlamasından ve uyku yoğunluğundaki değişimden kaynaklanmaktadır. Yaşlılarda
uykunun özelliklerini belirleyen sirkadiyen ritm değişiklikleri, esas olarak sosyal ve aile içi
ilişkilerde ortaya çıkan değişmelerden etkilenmektedir: Günlük rutin işlevlerin farklı hale
gelmesi, emeklilik, yemek ve yatma zamanlarının değişmesi, yalnızlık, eşini kaybetme, sağlık
gereksinimleri ve ilaç alma saatleri gibi etmenler ister istemez vücut ritmini bozar. Artan yaşla
birlikte görme ve işitmenin azalması da başta ışık ve ses olmak üzere dış uyaranların
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algılanmasında eksiklik yaratır. Uyku ritminin düzenlenmesinde ışığın önemli rol vardır.
Yaşlıların, inaktif yaşamın veya hastalıkların sonucu olarak dışarıya çıkma ve bu sayede
yeterli gün ışığına maruz kalma olanakları sınırlıdır. Vücut ısısındaki değişmelerin de uyku
üzerine etkileri bilinmektedir. İleri yaşlarda vücut sıcaklığını kontrol eden mekanızma
bozulur. Pasif ısıtmaya karşı terleme reaksiyonu azalmakta, düşük ısı ve yüksek ısıya karşı
duyarlılık artmaktadır. Özellikle soğuğa karşı çok hassastırlar ve bu da gece uykusunun
kalitesizliğine sebep olur (Atay, 2001).
Yaşlılarda en sık karşılaşılan uyku problemi insomniadir ve prevalansı yaşla birlikte
artmaktadır. İnsomnia; uykuya dalmada güçlük, sık uyanıklıklar nedeniyle uykunun
sürdürülmesinde güçlük, erken uyanma ya da bunların kombinasyonu şeklinde olabilir.
Sübjektif uyku yakınmalarını inceleyen çalışmalar, yaşlıların özellikle uyku kalitelerinin
bozuk ve uyku miktarının tatmin edici olmadığını vurguladıklarını göstermektedir. İnsomnia,
yaşlanmanın fizyolojik süreçlerine, özellikle de sirkadiyen ritimdeki değişikliklere bağlı
olabileceği gibi, sistemik hastalıklardan, yaşlılarda sık görülen uykuyla ilişkili solunum
bozuklukları veya uykuda periyodik bacak hareketleri gibi rahatsızlıklardan, ilaçlardan, alkol
ve diğer madde kötüye kullanımlarından, başta depresyon ve anksiyete olmak üzere
psikiyatrik durumlardan ya da sosyal-davranışsal değişikliklerden de kaynaklanabilir.
Şüphesiz tedaviden önce, sağlıklı görünen yaşlıda bile uykuyla ilgili yakınmalar dikkatle
dinlenmeli, altta yatabilecek psikiyatrik, nörolojik, diğer sistemik ya da uykuyla ilişkili
hastalıklar ayrıntılı anamnez, muayene ve gerekirse ileri inceleme yöntemleriyle ekarte
edilmeli, eğer varsa bu hastalıklara uygun tedavi yöntemi seçilmelidir. Hastanın önceden
kullandığı ilaçların da uyku üzerine etkileri iyi değerlendirilmelidir(Atay, 2001).
Bu doğrultuda: Yaşlı bireylerde sağlıklı bir uyku düzenini sağlamak, uyandıktan sonra
bireyin rahatlamış ve enerji depolamış olmasını sağlamak, uykuyu geliştiren ya da bozan
etkenlerin birey tarafından farkına varılmasını sağlamak, Uykuyu bozan etkenlerin
giderilmesi için bireyin kendi bakımının farkına varmasını sağlamak, bireyin uyku
yoksunluğu belirtilerini daha az yaşamasını sağlamak oldukça önemlidir (Potter, 1993).

10.4. Fiziksel Aktivite
Yaşlanma ile meydana gelen fiziksel değişikliklerden dolayı zamanla iş yapma
kapasitesinde ve verimlilikte azalma olup, günlük yaşam etkinliklerindeki bağımsızlık
seviyesi gittikçe düşmektedir (Çubukçu, 2005). Buradaki yapamama-zorluk çekme durumu
da, yaşlılığın en önemli göstergelerinden biri olmaktadır. İşlevsel kapasiteyi arttırmanın ana
hedef olmasını savunan bazı araştırmacılar, bu şekilde yaşlı bireylerin yaşam kalitesini ve
kişiyi özgür kılarak benlik saygısını da arttırmayı amaçlamaktadırlar (Cindaş, 2001).
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Fiziksel kapasitenin düşmesiyle işlevselliğin azalmaya doğru gitmesi, yaşlı bireylerde
hem biyolojik hem de psikolojik alanları etkilediğinden, bireyin uzun yaşam sürmesinden çok
yaşanan bu süreyi sağlıklı bir biçimde geçirmesi daha çok önem kazanmaktadır (Baysan,
2008). Sağlıklı bir yaşam, sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile mümkün olabilmektedir. Bu
davranışlardan biri olan egzersiz yapma yani fiziksel aktivitenin, yıllardır sağlık üzerine
olumlu etkilerine yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Doğru ve düzenli fiziksel aktivitenin bir
yaşam tarzı haline getirilmesiyle, yaşamın uzun, sağlıklı ve mutlu şekilde sürdürülmesinin
mümkün olduğu araştırmacılar tarafından vurgulanmaktadır (Ateş ve ark., 2009).
Egzersiz, sağlığı korumak ve geliştirmek amaçlı haftada 3 veya 5 kez yapılan, düzenli,
ritmik ve yaklaşık 25-35 dakika süren, amaçlı yapılan hareketler olarak tanımlanmaktadır.
Egzersizin, beyin, sinir ve kas arasında denge sağlama, koroner kalp hastalıklarından
korunma, hipertansiyonun düşürülmesi, kolestrolün düşürülmesi, osteoporotik kırık riskinin
azaltılması, vücut dengesini koruma, akciğer kapasitesini arttırma, kemik kitlesini arttırarak
kırıkları önleme, duruşu koruyarak şekil bozukluklarını önleme, normal beden ağırlığını
koruma ve aşırı beslenme durumlarını tolere etme gibi fizyolojik yararlarının yanında, demans
riskini azaltma, anksiyeteyi azaltma, depresyondan korunma, stresten ve strese bağlı
sorunlardan korunma gibi psikolojik yararları da olduğu saptanmıştır. Uzun süreli hareketsiz
kalındığında ise bu olumlu etkiler yerine olumsuz sonuçların ortaya çıktığı bilinmektedir
(Kırdı, 2010; Tortumluoğlu ve ark., 2005).
Yaşlılık dönemindeki egzersizin amacı, bireylerde var olan kapasitelerin korunması ve
arttırılması, günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirme olanaklarının korunması ve erken
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bilişsel gerilemeyi önlemektir (Heydarnejad ve Dehkordi, 2010). Bu sebeple, düzenli fiziksel
aktivite, egzersiz veya spor uygulamalarının her yaşta faydalarının yanı sıra, özellikle yaşlı
bireylerde kişiyi özgür kılma, kişisel işlerini kendi başlarına yapabilme devamlılığını sağlama,
bağımsız yaşamı sürdürme ve başarılı yaşlanma için etkili bir araç olarak öne sürülmüştür
(Kara, 2001).

10.5. Yaşlılarda Sağlık Uygunluk Düzeyi
DSÖ (1996)’nün önerilerinden adapte edilen Sağlığın Uygunluk Düzeyi’ne göre
yaşlılar 3 gruba ayrılır:
Grup 1: Fiziksel uygunluğu olan, hastalığı olmayan ve fonksiyonlarında bağımsız olan
yaşlılardır. Bu grupta düzensiz fiziksel aktivitenin olduğu bir yaşam ve fitness eksikliği risk
faktörleridir. Bu nedenle hastalıklardan korunma amacıyla düzenli fiziksel aktivite çok
önemlidir.
Grup 2: Fiziksel uygunluğu olmayan, kronik hastalığı olan ve fonksiyonlarında bağımsız
olan yaşlılardır. Bu grupta kas iskelet sistem problemleri ve kronik hastalıklar olabilir. Bu
nedenle özürden korunma amacıyla egzersiz yapmak çok önemlidir. Bu gruptakiler genellikle
gözlem olmadan, emniyetle egzersizlerini yapabilirler.
Grup 3: Fiziksel uygunluğu olmayan, kronik hastalığı olan ve fonksiyonlarında bağımsız
olamayan yaşlılardır. Bu gruptaki yaşlılar basit günlük aktivitelerini yaparken bile birilerinin
yardımına ihtiyaç duyarlar (Kırdı, 2004; Lamb, 2000).

10.6. Yaşlı bireylerde görülen uyku sorunları şunlardır:
İnsomnia (Uykusuzluk): Uykusuzluk sorunu, uykuyu başlatmada, sürdürmede, sabah erken
kalkmakta zorluk ve uyandıktan sonra kendini dinlenmemiş olarak hissetmekle karakterize bir
bozukluktur.
Hipersomnia (Aşırı Uykululuk): Kişinin sürekli kendini yorgun hissetmesi ve gün içerisinde
uykuya fazla miktarda yer vermesidir.
Uyku Apne Sendromu: uyku sırasında oluşan solunum durmaları, uyku bölünmesi, oksijen
kapasitesinde azalma ve gündüz uyuklamaları şeklinde görülen tablodur.
Sirkadyen Ritim Uyku Bozukluğu: Sirkadyen ritim, vücudun biyolojik saati olarak
tanımlanmaktadır. Uyku ve uyanıklık zamanları normal zamanın dışındadır. Kişi sabaha karşı
uykuya dalmakta ve öğlende ya da öğlenden sonra uyanmaktadır. Huzurevlerinde ve
hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde fazla kalan yaşlı bireylerde ve demansı olan yaşlılarda
sık görülen bir sorundur.
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Periyodik Bacak Hareketleri: Uyku sırasında genellikle alt ekstremitelerde 20- 40 saniye
aralıklarla görülen ritmik kas kasılmalarıdır. Bu hareketler uykunun kalitesinin bozulmasına
neden olmaktadır (Kazoğlu, 2019).
Yaşlılarda sık görülen uyku değişiklikleri (Subramanian&Surani 2007)

10.7.Yaşlılık ve Yorgunluk
Yorgunluk, önemli derecede bitkinlik, enerji azalması ya da istirahate ihtiyacın
artması, aktivite düzeyindeki orantısız değişiklik olarak tanımlanmaktadır (Luctkar-Flude,
2007). Yorgunluk, tüm bireylerin yaşayabilecekleri, çalışma süresince ya da çalışma sonrası
günlük yaşamı etkileyebilen subjektif bir güç kaybı ya da boşluk hissidir (Yeşilbalkan, 2007).
Yorgunluk çok yönlü bir problem olmasından dolayı farklı şekillerde ele alınmalıdır. Genel
olarak fizyolojik yorgunluk ve mental yorgunluk olmak üzere ikiye ayrılır:
Fizyolojik yorgunluk: Günlük aktivitelerde veya egzersiz sırasında istemli kuvvet üretme
kapasitesinin kaybı olarak tanımlanmaktadır (Bigland-Ritchie ve ark., 1978).
Mental yorgunluk: İhtiyaç duyulan bilişsel aktivitenin çok uzun süre boyunca
gerçekleştirilmesi sonucu oluşan psiko-biyolojik bir durumdur.
Yaşlılarda, yorgunluğun patolojisi henüz tam olarak açıklanamamıştır. Doğal
değişimler ve yaşın getirdiği dezavantajlar yorgunluğun sebebi olabilmektedir. Kas
kuvvetinde azalma, ağrı, yetersiz beslenme ile vücut kompozisyonunda meydana gelen
değişim, fiziksel uygunluğun azalması, enerji sistemlerinin yetersizliği, kardiyovasküler ve
solunum problemleri, kullanılan ilaçlar yaşlılarda yorgunluğa yol açabilmektedir.
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Yaşlıların %27-50’sinin orta ve şiddetli düzeyde yorgunluktan şikayetçi olduğu gösterilmiştir
(Doris ve ark., 2010). Yapılan araştırmalarda yorgunluk şiddetinin artması, yaşlıların günlük
aktivite performanslarını azalttığını göstermektedir.
Fiziksel Uygunluk; yorgunluk olmaksızın mesleki, rekreasyonel ve günlük aktiviteleri
doğru ve başarılı bir şekilde yapma yeteneğidir. Diğer bir tanımla bireyin işini etkili bir
şekilde yapması, boş zaman aktivitelerinin keyfini çıkarması ve hastalıklara direnç
gösterebilme yeteneğiyle ilişkilidir. Fiziksel uygunluk kavramının genelde gençleri ve
yetişkinleri kapsadığı düşünülmekle birlikte bu görüş değişmiş ve yaşlılardaki önemi
görülmüştür. Gençlerde fiziksel uygunluk sağlığın sürdürülmesi ve hastalıklardan korunması
için gerekliyken, yaşlılarda işlevsel hareketliliğin devamı ve bağımsız yaşamın sürdürülmesi
için önemlidir (Rikli & Jones, 2001)
Fiziksel Uygunluk
Sağlık ile İlgili Fiziksel Uygunluk

Performans ile İlgili Fiziksel Uygunluk

Vücut pozisyonu

Koordinasyon

Kassal kuvvet

Çeviklik

Esneklik

Hız

Denge

Güç

Uygulamalar
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Yaşlılıkta fiziksel değişikliklere bağlı ortaya çıkan sorunları ve fiziksel gerilemeden
kaynaklı kazaları değerlendiriniz.

Uygulama Soruları
Yaşlılıkla birlikte görülen fiziksel değişimler nelerdir?
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Fiziksel gerilemeden kaynaklı kazalar nelerdir?
Yaşlı bireylerde görülen uyku sorunları nelerdir?

Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Yaşlılıkta ortaya çıkan sağlık sorunları ve beş duyunun duyarlılığındaki yaşa bağlı
bozulmalar, fiziksel güçsüzlük ve geleceğe yönelik beklentilerin yaşlandıkça azalması
ilgilenilen faaliyetin biçimini ve bağlanma derecesini etkiler. Orta yetişkinlikten ileri
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yetişkinliğe doğru genel fiziksel sağlıkta önemli değişimler görülür. Bu dönemde fiziksel
anlamda güç azalmakta ve sağlıkta bozulmalar yaşanmaktadır. Hareketlerde yavaşlama,
yorgunluk hissinde artış, şişmanlama, unutkanlık, ciltte kırışıklıklar vb. yaşlanma belirtileri ve
yaşlılık dönemi özellikleri olarak sayılabilmektedir. Doğal bir süreç olan yaşlılık döneminde
kişinin bu değişiklikleri kabul etmesi, çevresine uyum sağlayabilmesi için gücünün yettiği
işleri yerine getirmesi ve sağlığına dikkat etmesi beklenmektedir. Yaşlılığın kendine özgü
yaşam biçimleri olduğu gibi yaşamı kolaylaştıracak şartların düzenlenmesi gerekmektedir.

10. Bölüm Soruları

1) I. Fiziksel uygunluğu olan, hastalığı olmayan ve fonksiyonlarında bağımsız olan yaşlılar
II. Fiziksel uygunluğu olmayan, kronik hastalığı olan ve fonksiyonlarında bağımsız olan
yaşlılar
250

III. Fiziksel uygunluğu olmayan, kronik hastalığı olan ve fonksiyonlarında bağımsız
olamayan yaşlılar
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri DSÖ'nün sağlığın uygunluk düzeyine göre yaşlıları
ayırdığı gruplardandır?
a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) Yalnız III

d) II ve III

e) I, II ve III

2) İhtiyaç duyulan bilişsel aktivitenin çok uzun süre boyunca gerçekleştirilmesi sonucu oluşan
psiko-biyolojik durum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Biyolojik yorgunluk
b) Fiziksel yorgunluk
c) Enerji kaybı
d) Hareket kaybı
e) Mental yorgunluk
3)Kişinin sürekli kendini yorgun hissetmesi ve gün içerisinde uykuya fazla miktarda yer
vermesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nefes darlığı
b) Ritim uyku bozukluğu
c) Uyku apne sendromu
d) Hipersomnia
e) İnsomnia
4) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi performans ile ilgili fiziksel uygunluğu girmektedir?
a) Vücut pozisyonu
b) Denge
c) Hız
d) Esneklik
e) Kassal kuvvet
5) Günlük aktivitelerde veya egzersiz sırasında istemli kuvvet üretme kapasitesinin kaybı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fiziksel yorgunluk
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b) Biyolojik yorgunluk
c) Mental yorgunluk
d) Hareket kaybı
e) Enerji kaybı
6) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda sık görülen uyku değişikliklerinden değildir?
a) Yavaş dalga uykusunda azalma
b) Gündüz uykululuğu
c) Uykuya dalmada güçlük
d) Artmış gece uykusu süresi
e) REM uykusunda azalma
7) Aşağıdakilerden hangisi, uyku sırasında oluşan solunum durmaları, uyku bölünmesi,
oksijen kapasitesinde azalma ve gündüz uyuklamaları şeklinde görülen tablodur?
a) Uyku apne sendromu
b) Hipersomnia
c) İnsomnia
d) Sirkadyen ritim uyku bozukluğu
e) Nefes darlığı
8) Yaşlılıkta uyku ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Yaşlılıkta gece uyku süresinde artış görülürken gün içerisinde uyuklama sayısında düşüş
görülmektedir
b) Vücut ısısındaki değişimler uyku kalitesini etkilemektedir
c) Yaşlılık döneminde uykuya dalmada güçlük ve gece uyanıklık süresi daha uzundur
d) Uyku esnasında fizyolojik süreç aktif olarak devam eder ve hücreler yenilenmeyi sürdürür
e) Uyku ritminin düzenlenmesinde ışığın önemli bir yeri vardır
9) ) I. Hasta kilolu ise kilo vermeli
II. Alkol ve sigara kullanımı durdurulmalı
III. Fiziksel aktiviteler azaltılmalı
IV. Tuz alımı azaltılmalı
Hipertansiyonun önlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar hangileridir?
a) I ve II

b) I,II, IV

c) II ve IV

d) II, III, IV

e) Hepsi
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10) Aşağıdakilerden hangisi kalp hastalığı riskini artıran sebepler arasında değildir?
a) Sigara
b) Kalp kası zedelenmesi
c) Östrojen hormonu
d) Stres
e) Tansiyon

10.Bölüm Cevap Anahtarı
1 e
2 e
3 d
4 c
5 a
6 d
7 c
8 a
9 b
10 c
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BÖLÜM:11
EMEKLİLİĞE BAĞLI SOSYAL UYUM GÜÇLÜKLERİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde emeklilikte karşılaşılan ekonomik, tıbbi, sosyal ve psikolojik sorunları ele
alarak emeklilikte yaşanan kriz durumuna karşı dikkat edilmesi gereken yaklaşımları
öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Başarılı sosyalleşme nedir?
Başarısız sosyalleşme nedir?
Emekliliğe hazırlık eğitiminin amacı nedir?
Emekliliğe hazırlık eğitiminde ele alınan konular nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Emeklilikte psikolojik Emeklilik döneminde hissedilen
sorunlar
ve yaşananlar bireylerin kendi
kişilik özelliklerine göre değişiklik
gösterebilmektedir.
Yeni

Emeklilikte
psikolojik
sorunlara ilişkin kaynakların
taranması ve bu kaynaklarda
konu ile ilgili yapılacak
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Emekliliğe
sağlayabilme

Emekliliğe
eğitimi

hayatlarına daha kolay adapte
olunamadığında çeşitli sorunlar
yaşanmaktadır.
uyum Uyum konusunda eğitim, zekâ,
cinsiyet, meslek, meslek yaşantısı,
esneklik, emekliliğe ilişkin planlar,
sağlık ve yaş gibi değişkenler
önemli rol oynayabilmektedir
hazırlık Dersler,
seminerler,
çalışma
grupları, bireysel danışmanlık gibi
yöntemler kullanılmaktadır

okumalar
artıracaktır.

kazanımları

Emeklilikte uyuma ilişkin
kaynakların taranması ve bu
kaynaklarda konu ile ilgili
yapılacak
okumalar
kazanımları artıracaktır.
Konu hakkında tartışmalar
daha
kavranmasını
sağlayacaktır

Anahtar Kavramlar
Emeklilik
Emeklilik sorunları
Emekliliğe hazırlık
Emekliliğe uyum
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GİRİŞ
Yaşlı nüfusun yoksulluk oranı yüzde 15,5 oldu; 2013 yılında Türkiye geneli için yüzde
22,4 iken 2017 yılında yüzde 20,1 oldu. Bu oran, yaşlı nüfus için 2013 yılında yüzde 17,9
iken 2017 yılında yüzde 15,5 oldu.

Emeklilik bireyin yaşamında merkezde olan çalışma ve boş zaman arasındaki geçişi
işaret eden bir yaşam olayıdır (Mettern, 1993). Emeklilik sadece çalışma yaşamından
ayrılmak değildir; çalışmayla ilgili değişkenlerin yanında emeklinin bu sürece ortak olan diğer
birçok yaşam değişimine de uyum sağlamaya ihtiyacı vardır (Teuscher, 2003). İşte bu sürece
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ortak olan ekonomik, tıbbi, sosyal ve psikolojik değişiklikler bireylerin emekliliğe uyum
sağlamasını zorlaştırıcı nedenler olarak görülmektedir. Gelirin düşüşü, sağlık durumundaki
bozulmalar ve sosyal ilişkilerde azalma yaşanması bireylerin emeklilik yaşantılarını arzu
ettikleri gibi yaşamalarına engel olan faktörlerdir (Yazıcıoğlu, 2006).

11. EMEKLİLİĞE BAĞLI SOSYAL UYUM GÜÇLÜKLERİ
11.1. Emeklilik
Emekliliğin bir sorun olarak görülmesi bireyin yaşamının o dönemine kadar alıştığı
boyutlarında yaşanan değişimlerle ilgili olmaktadır. Emeklilik, yeni roller edinmek, yeni
ödevler ve sorumluluklar üstlenmek olduğu kadar eski haklardan görevlerden ve
alışkanlıklardan vazgeçebilmeyi gerektirmektedir (Tufan, 2003). Çalışmak bireye sadece gelir
sağlamamakta, aynı zamanda bir kimlik de kazandırmaktadır. Dolayısıyla çalışmak ekonomik
açıdan geçim kaynağı olmanın yanı sıra birey için öz saygı kaynağı olmaktadır. Bireyler,
toplumda genellikle yapmakta oldukları meslekleri ile değer kazanmakta ve kişisel imaj çoğu
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zaman meslek açısından şekillenmektedir. İlerleyen yıllarda, bireyler için emekliliğe bağlı
olarak kaybedilen mesleki rollerin yerine çoğu zaman yeni roller yaratılamamaktadır.
Emeklilik rolü “rolsüzlük rolü” olarak da nitelendirilmekte ve yaşlı birey emekliliğinde az ya
da çok bu durumu kabul etmeye zorlanmaktadır (akt. Şen, 2015).
Emeklilik döneminde bireyin karşılaştığı temel sorunlar, aslında bir dizi kayıp ve
bireyin bu kayıplara uyumu ile ilgilidir. Bu kayıpları şu şekilde özetlemek mümkündür
(Akçay, 1994):
- Genel beden sağlığına ilişkin kayıplar
- Bilişsel işlevlere ilişkin kayıplar
- Kişilik özelliklerine ilişkin kayıplar
- Duyusal işlevselliğin azalması
- Değişmelere uyum yeteneğinin azalması
- Çalışma hayatından ve bu hayatın sağlayacağı sosyal statüden vazgeçme
- Gelir kaybı
- Sosyal etkileşimin azalması
- Ölümü yakınında hissetme

11.1.1. Emeklilikte Ekonomik Sorunlar
Yaşlılık döneminde işsizlik arttığı için yaşlıların gelirlerinde azalma görülmektedir. İş
bulabilip çalışan yaşlı bireyler de düşük ücretlerle çalışmaktadırlar (Emiroğlu, 1995). Zaten
kendi bakımlarını ve ihtiyaçlarını karşılamada sıkıntı çeken yaşlı bireyler bir de yoksullukla
karşılaşınca bu konularda daha çok başkalarına bağımlı olmaktadırlar. Yaşlı bireylerin
ekonomik sorun yaşamasına neden olan bir diğer etmen de emekliliktir. Hazer (2010)’e göre,
emeklilikte statü ve ekonomik kayıp ya da yetersizlikler söz konusudur. Emeklilik sonrasında
gelir düzeyinde düşüş, makineleşmenin ve nüfus artışının yol açtığı istihdam sıkıntısı, sağlık
problemleri nedeniyle çalışma yaşamından uzaklaşma, hayat pahalılığı vb. nedenlerle yaşlı
birey ekonomik sıkıntılarla ve yoksullukla yüzleşebilirler.
Ekonomik sorunlar kapsamında
kadın
yaşlı
bireyler
ekonomik
güvenceden
yoksun
olup
sosyal
güvencelerinin çoğunlukla eşlerine bağlı
olması sebebiyle daha çok sorun
yaşamaktadır. Kadınların yetişkinlik
döneminde ücretsiz aile işçisi olarak
görülmeleri, sigortalı olarak bir işte
çalışmamaları, çalışsalar bile düşük
statülü ve düşük ücretli olarak iş
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hayatında yer edinmeleri yaşlılık döneminde ekonomik sorunlarla karşılaşma olasılıklarını
arttırmaktadır. Bunlara ek olarak, ekonomik sorunların yaşlı bireyler üzerindeki etkilerinden
biri de sağlık yönündedir. Yaşlanmayla birlikte artan sağlık sorunlarında ve bu sorunların
tedavilerinde gereken harcamalar artış gösterirken, ekonomik sorun yaşayan yaşlı bireyin bu
harcamaları karşılaması güçleşmektedir (Tereci ve ark., 2016).

11.1.2. Emeklilikte Sağlık Sorunları
Emeklilerin
ekonomik
sorunların
yanında önemli düzeyde sağlık sorunları ile
toplumdan dışlanma ve yalnızlık sorunu
yaşadıkları da görülmektedir. Yaşlıların
biyolojik sorunlarının temelini oluşturan
sağlık sorunları, yaşlıların çalışma hayatından
ve sosyal çevreden uzaklaşmasına sebep
olmaktadır. Bu dönemde üzerinde durulması
gereken en önemli unsur; yaşlılara sağlık ve
bakım hizmetlerinin en iyi şekilde verilerek, yaşa bağlı fiziksel kayıplarını gidermektir.
Fiziksel güç kaybı yaşlı bireyi umutsuzluğa iter. Umutsuzluk ve hayal kırıklığı yaşayan
yaşlılar, yaşlılığı; toplumdan uzaklaştıran, üretkenliği bitiren ve kişiyi başkalarına bağımlı
kılan bir durum olarak algılayarak dışlandıklarını düşünürler (Genç & Dalkılıç, 2013).

11.1.3. Emeklilikte Sosyal Sorunlar
Yaşlıların emeklilik dönemine girmeleriyle birlikte yeni bir durum ya da çevreyle
karşılaştıklarında uyum sorunu yaşamaları söz konusu olmaktadır. Bireylerin karşılaştıkları
yeni bir durum ve çevreye uyum sağlamaları sosyalleşme süreci olarak nitelendirilir.
Bireylerin, yeni duruma sorunsuz bir şekilde uyum sağlayabilmeleri başarılı sosyalleşme; yeni
duruma uyum sağlayamamaları ise başarısız sosyalleşme olarak kabul edilir (İpek, 2017).
Emeklilik sonrası uyum problemleri yaşanabilecek alanların başında gelen evlilik ve aile
ilişkileri emekliliğe uyum sürecinde sosyal ilişki kaynaklarıdır. Eşten gelen güçlü duygusal
destek psikolojik mutluluğu sürdürerek bireylerin stresli durumlarının üstesinden gelmesine
yardımcı olmaktadır (akt. Bayrak ve ark., 2012). Yaşlı erkek ve kadınlar için evlilik,
maneviyata güçlü katkılar sağlamaktadır.
Bazıları eşleriyle, ailesiyle ya da arkadaşlarıyla vakit geçirme şansı yakaladığı için
sevinmektedir. Diğerleri için ise özellikle bütün gün ev işleriyle uğraşan bir eş için birden her
gün evde olan emekli bir eşe sahip olunca, bu elde edilen zaman farklı ve alışılmadık bir
durum yaratabilir. Ayrıca eşlerden biri vaktini çalışarak geçirmek isterken diğerinin emekliliği
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boş vakit geçirme olarak devam ettirmek istemesi ilişkide istenmeyen durumlara yol açabilir.
Bu geçiş süreci aile içi stresi yükseltebilir. Önemli olan ilişkide bunun, emekliliğin beklenen
ve normal bir parçası olduğunun farkında olabilmektir (Holmes, 2010).

Emekliliğin balayı dönemi genelde ilk 3-6 aydır. “Emekli olunca bol bol uyurum,
yakın ve uzak çevreyi gezerim, kitap okur, televizyon izlerim. Akraba ve arkadaşların iş
yerlerini ziyaret ederim” diye hayal kuranlar bu balayı döneminde sermayeyi çabuk tüketirler.
Sonra daha sıkıntılı dönem başlar. Çünkü emeklinin sosyal çevresi değişir. Sosyal statüsü
düşer. Yakın ve uzak çevrenin gösterdiği saygı ve sevgi farklılaşır. İşinden, iş yaptığı
mekândan ve arkadaşlarından uzaklaşır. Çalıştığı kurumun lojmanında oturuyorsa emekli
olurken lojmanı boşaltmak ve yeni bir ev ve yeni komşular edinmek gerekir. Oturulan
mekândan ayrılmanın doğuracağı stresi azaltmak için emekli olmadan en az bir yıl önce yeni
ev bulma işini bitirmek gerekir. Emeklinin boş zamanı oldukça fazladır. Önceden
planlanmamışsa boş zaman televizyon izlemekle bitmez. Evdeki hanımlar da genelde
gündüzleri beylerini evde istemezler. Vakitlerini kahvehanelerde geçirmeye alışmış emekliler
için iş kolaymış gibi görünse de sağlıklı olmayan ortamlarda uzun süre bulunma, yaşı
ilerlemiş olan emeklileri bekleyen en önemli tehlikedir. Ortalama kadın ömrünün erkek
ömründen fazla olması ve evliliklerde genelde erkelerin daha yaşlı olması, erkek eşte erken
mortalite oranını artırmakta ve toplumdaki dul kadın oranının yükselmesine yol açmaktadır.
Eşler arasında yaş farkının fazla olduğu toplumlarda bu tablo daha belirgindir. Geniş ailede
hem emekli yaşlı erkek hem de yaşlı kadının evde kendilerine yer bulmaları kolay iken,
çekirdek ailede bu aynı ölçüde kolay olmamaktadır. Bu konuda kırsal kesimdekiler genelde
şehirdekilerden daha avantajlıdır. Emekliyi etkileyen en olumsuz duyguların başında bir işe
yaramama ve yalnızlık duygusudur. Bir evde veya yaşlı bakım yurdunda yalnız kalmak,
kimsenin haberi olmadan ölmek düşüncesi çocuksuz eşlerde daha yaygındır (Marangoz,
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2018).

11.1.4. Emeklilikte Psikolojik Sorunlar
Emeklilik çoğu bireyin hayalini kurduğu bir zaman dilimi olsa da emekliye ayrılmak
geri dönüşü olmayan insana ayrılık duygusunu tattıran ve acı veren bir hadiseye
dönüşebilmektedir. İnsanlar emekli olmayı beklerler fakat emekliliğin getirdiği ayrılma
duygusuyla baş etmek onları korkutabilir. Bu durum yapılan mesleğe göre değişkenlik
gösterebilmektedir (Hofman, 2012). Örneğin emekli olsa dahi tutkularını ve sevdiği işi devam
ettiren veya hiçbir zaman emekliliğin olmadı meslekler de mevcuttur. Yasal olarak emekli
olsalar dahi bu sadece ekonomik olarak geçerlidir. Çalışmaya, üretmeye araştırmaya devam
etmektedirler. Emeklilikte insanlar eğer yeni hayatlarına ayak uyduramazlarsa ve sosyal
hayatta kendilerine yer bulmakta zorlanırlarsa ruhsal problemler yaşayabilirler. Sosyal
kimliğini iş hayatı üzerine kuran bireylerin emeklilikle birlikte rol kaybı ve rol bunalımı
yaşadıkları bilinmektedir (Kılavuz, 2002). Bununla birlikte ketlenme ve verimsizlik duygusu,
işe yaramama gibi düşünceler bireyin yaşadığı psikolojik durumu daha da kötüleştirebilir
(Onur, 1995).
Emeklilik döneminde hissedilen ve yaşananlar bireylerin kendi kişilik özelliklerine
göre değişiklik gösterebilmektedir. Yeni hayatlarına daha kolay adapte olabilmek ve ruhsal
problem yaşamadan kabullenmek için; kendilerine yeni hobiler yeni uğraşlar ve hayatlarını
anlamlı kılan şeyler bulmaları gerekmektedir. Fakat bunu başaramayanlar süreci sancılı
yaşayabilmekte ve uyumsuzluk gösterebilmektedirler. Kötü uyum gösterenleri Rechard,
Livson ve Peterson, “kızgınlar” ve “kendilerinden nefret edenler” olarak iki gruba
ayırmaktadır. “Kızgınlar” daha önce amaçlarına ulaşamamaktan dolayı kızgın, kendini
gerçekleştirmemiş olmanın suçunu başkalarında arayan grup olarak tanımlanmaktadır.
“Kendinden nefret edenler”, ise bu kızgınlığı başkalarına yansıtmayan veya yansıtamayan
bütün suçu kendilerinde arayan kişiler olarak karışımıza çıkmaktadır (akt. Onur, 1996). Özetle
bazı bireyler, emeklilik sürecini kolay ve sorunsuz bir şekilde geçirirken bir kısım bireylerde
ciddi sıkıntılar yaşaması olası gibi gözükmektedir. Bunun birçok etkeni olduğu gibi, bu
durumun insanın ruh dünyasında da yansımaları olabilmektedir.
Düşünce olarak emekliliğe hazır olmak çok önemlidir. Her yaşta yapılacak işler olduğunu
bilmek gerekir. Çok ileri yaşlarda bile önemli başarılara imza atmış ünlü insanlar vardır.
Başarılı iş hayatından sonra emekli olan her insan, ileri yaşlarında üretken olanların hayatını
inceleyip örnek almalıdır. Mimar Sinan “ustalık eserim” dediği Selimiye Camisi’ni 80’li
yaşlarında iken yapmıştır. Ünlü Beyin Cerrahı Gazi Yaşargil, 90’lı yaşlarda aktif olarak
mesleğini icra etmiştir. Almanya’da Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsünü kuran,
Türkiye’de İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Müzesinin kuruluşuna öncülük eden ünlü bilim
adamı Prof. Dr. Fuat Sezgin 90’ı geçkin yaşına rağmen hala aktif olarak çalışmaktadır. Bütün
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bu örnekler özellikle ilim alanında işi bırakma anlamında emekliliğin olmadığını gösterir.
Tarihimiz incelendiğinde ilim ve sanatla uğraşanların (sağlıkları elverdikçe) çalışmaya,
eğitmeye, öğretmeye devam ettikleri görülür. İş hayatındaki durumunun ve rolünün bittiğini
kabul edemeyenler emeklilik döneminden zevk alamamaktadır. O zaman emeklilik geçilmesi
zor bir köprü olurmaya ve başlar. Yalnızlık, işe yaramama, suçluluk ve öfke hissi uzun süre
devam ederse depresyona zemin hazırlanmış olur. Uyanık kalınan zamanı zevk, sevinç, sevgi
ve hoşnutluk gibi olumlu duygularla doldurmak gerekir (Zal, 2016).

11.2. Emekliliğe Uyum Sağlayabilme
Bazı bireyler için emeklilik aslında yeni bir başlangıç anlamına gelirken, bazıları
içinse verimsizlik, işe yaramazlık, vazgeçilebilirlik duygularına neden olan, depresyona yol
açan, hatta daha ciddi durumlarda hemen ölme isteğini ortaya çıkaran bir süreçtir. Yüksek
statülü çalışanlarda daha yüksek iş tatmini ve bu doğrultuda daha az emekli olma isteği söz
konusudur. Bu gibi çalışanlar, emeklilikten sonra mesleklerini sürdürme eğilimindedir. Düşük
statülü işlerde çalışanlar ise daha çok ekonomik nedenlerle emeklilik sonrasında çalışmaya
devam etme eğilimi göstermektedirler. Yani emeklilik çok farklı başlıklar altında ele
alınabilecek bir takım değişmeleri içeren kriz durumudur. Bu kriz durumunu atlatabilme
konusunda da eğitim, zekâ, cinsiyet, meslek, meslek yaşantısı, esneklik, emekliliğe ilişkin
planlar, sağlık ve yaş gibi değişkenler önemli rol oynayabilmektedir (Şen, 2015). Emekliliğin
anomi üzerine kurgulanan bir kriz durumu olduğunun anlaşılması ve bu sürecin en az zararla
atlatılabilmesi konusunda bazı yaklaşımlar geliştirilmiştir:

11.2.1. Emekliliğe Hazırlık Eğitimi:
Emekliliğe uyum konusunda yapılan araştırmaların bulguları, çalışanların emeklilik
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dönemlerine ilişkin olarak bir planlama yapmaları gerektiğine inanmalarına rağmen bu yönde
bir çaba içerisine girmediklerini göstermiştir (Monk, 1985). Özellikle emekliliğin ekonomik
anlamda ciddi bir gelir kaybı, aile ve sosyal ilişkilerde bir değişim ile boş zamanların oldukça
artması gibi olgular bağlamında karakterize olduğu düşünülürse, emekliliğe ilişkin gerekli
hazırlıkların ve planların yapılmasının ne derece önemli olduğu kendiliğinden ortaya
çıkmaktadır
Emekliliğe hazırlık eğitiminin amacı, bireylerin emeklilik dönemine ilişkin olumlu
tutumlar geliştirmelerine, onların finansal, psiko-sosyal ve fiziksel yönden emekliliğe uyum
sağlamalarına, emeklilik döneminde de üreten ve mutlu bireyler olmalarına yardımcı olmaktır.
(Baltacı ve Selvitopu, 2012). Emeklilik planlamasında en çok üzerinde durulan iki alan, finans
ve sağlıktır. Barınma, kariyer geliştirme, sosyal ilişkiler, zaman yönetimi ve yasal konular bu
iki alanı takip etmekle birlikte, hangilerinin öncelikli olması gerektiği konusunda ortak bir
görüş yoktur. Bu yüzden emekliliğe hazırlık programlarının oluşturulması aşamasında hangi
konuların ne ölçüde kapsanacağına karar vermek önem taşımaktadır. Dolayısıyla program
oluşturulurken katılımcıların ihtiyaçlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu
değerlendirme potansiyel katılımcıların konuları önem sırasına göre sıralaması veya
ihtiyaçlarının önceliklerine göre belirlenmesi önemlidir.
Emekliliğe hazırlık programlarında öğretme yöntemleri katılımcıların özellikleri ve
ihtiyaçları, eğitimci profili, eğiticinin ve katılımcıların eğitim yöntemi tercihleri, grubun
büyüklüğü ve kullanılabilir materyaller gibi değişkenlere göre şekillenebilmektedir (Dennis,
1986). Dersler, seminerler, çalışma grupları, bireysel danışmanlık gibi yöntemler
kullanılmaktadır (Işıkhan, 1997).
Ele alınan konular:
Finansal Konular

Fiziksel Konular

Psikososyal Konular

• Emekli Maaşı
• Emekli Hakları
• Yatırım Kararları
• Gayrimenkul Alım Planları
• Vergi ve Sigorta Tutarları
• Aile Bütçesi Planlama
• Ek Gelir Kaynakları

• Beslenme Diyet
• Sağlık Sigortası
• Yaşlı Bakımı
• Hastalıklar (belirtiler, korunma)
• Egzersiz

• Rol Uyumu
• Kariyer Değişimi
• Çalışma Alternatifleri
• Boş Zaman Aktiviteleri
• Zaman Yönetimi
• Geriatri Psikolojisi ve Bakımı
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11.2.2. Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti:
Emeklilik dönemine hazırlık faaliyetleri kapsamında bireylere verilecek bir diğer
destek rehberlik ve psikolojik danışma hizmetidir. Bu bağlamda emekli olacak bireylere, bir
yandan yeni durumlarına kolay uyum sağlayabilmeleri için, diğer yandan da yaşlılığa bağlı
olarak karşılaşabilecekleri sorunlarla kolay başa çıkabilmeleri için rehberlik ve psikolojik
danışma desteği verilmesi önerilmektedir (İlbay ve ark., 2016). Bireylerin, emeklilik
dönemini bir kriz dönemi olarak algılayıp yaşamamaları için onlara, emekli olduktan sonra da
sosyal ve psikolojik destek hizmeti verilmesine devam edilmelidir (Öztürk & Hazer, 2017).
Emeklilik eğitimi kapsamında yukarıda alt başlıklar halinde sunulan önerilere ilaveten
aşağıdaki öneriler de dikkate alınabilir:
- Emekli dernekleri, kulüpleri, kamplarının, emekli köylerinin oluşturulması
- Ülkemizde yeni kurulmaya başlanan yaşlı üniversitesi sayılarının artırılması
- Gelir getirecek tarım, hayvancılık ve el işleri gibi etkinlikler konusunda bilgi ve beceri
kazandırılması
- Emeklilerin gönüllü kuruluşlar kapsamında görev ve sorumluluk almaya yönlendirilmesi
- Üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde emeklilik eğitiminin
verilmesi
- Basın yayın (televizyon, internet, film, kamu spotu vs.) yoluyla emekliliğe yönelik
programlar yapılması
- Yetişkin eğitimi disiplini içerisinde emeklilik eğitiminin ayrı bir alt disiplin olarak yer alması
Emeklilikte Uyum Sorunları
Emeklilik hukuki, ekonomik, fizyolojik, psikolojik ve sosyal olmak üzere dört boyutta
da incelenmektedir.
Hukuki boyut; çalışan bireylerin emekli olma hakkına,
Ekonomik boyut; emeklilik ikramiyesi ve emeklilik aylığına,
Fizyolojik boyut; fiziki güç kaybı ve sağlık sorunlarına,
Psikolojik boyut; bireyin statü ve saygınlık kaybı ile birlikte yaşayacağı uyum sorununa,
Sosyal boyut ise; bireyin sosyal çevresi ve ilişkilerindeki değişime vurgu yapmaktadır (Şen,
2015).
Emeklilikle ilgili beş farklı kuramsal yaklaşımdan söz edilmektedir:
•

Birinci yaklaşım; çalışma temelli değerlerin bireyin en temel motivasyon
kaynağı olduğunu, bu nedenle emeklilerin hobi ve gönüllü faaliyetlere
yönlendirilmesi gerektiğini savunan rasyonel ekonomik yaklaşımdır.
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•

İkinci yaklaşım; bireyin ekonomik güdülerden çok bir gruba ait olma ve kabul
görme yoluyla motive olduğunu benimseyen, dolayısıyla bireylerin emeklilik
dönemindeki sosyal faaliyetlerine vurgu yapan sosyal yaklaşımdır.

•

Üçüncü yaklaşım; emeklilik döneminin bireyin bilinçlendiği, kendi
potansiyelinin farkına vardığı dönem olduğunu savunan ve yaşam boyu
öğrenmeye vurgu yapılan hümanist varoluşçu yaklaşımdır.

•

Dördüncü yaklaşım, emeklilik döneminin bireye özgü olduğunu ve emeklilikte
bireysel farklılıkların esas alınmasını öngören kompleks sistematik
yaklaşımdır.

•

Beşinci yaklaşım ise; emeklilikle birlikte bireylerin kayıplarına odaklanan ve
bu kayıpların giderilmesi gerektiğini savunan kriz yaklaşımıdır (akt. Şen,
2015).

Gerek emeklilik dönemini farklı evrelerde incelemeye çalışan, gerekse bu dönemle
ilgili genel yaklaşımları ortaya koyan kuramsal açıklamalar, bireylerin emekli olduktan sonra
karşı karşıya kalacakları muhtemel sorunların çözümüne ışık tutmaktadır.
Bir insanın hayatı çocukluk, gençlik ve yaşlılık olarak üç genel dönemde
incelenebildiği gibi, iş hayatı da bir mesleğe hazırlık, mesleği icra etme ve emeklilik olarak üç
dönemde incelenebilir. Bireylerin yaşamları süresince karşılaşacakları yeni bir durum ya da
çevreyle karşılaştıklarında uyum sorunu yaşamaları söz konusudur. Kişilerin karşılaştıkları
yeni bir durum ve çevreye uyum sağlamaları sosyalleşme süreci olarak nitelendirilmektedir.
Bireylerin, yeni duruma sorunsuz bir şekilde uyum sağlayabilmeleri “başarılı sosyalleşme”,
yeni duruma uyum sağlayamamaları ise “başarısız sosyalleşme” olarak kabul edilir.
Bireylerin, yaşamları boyunca sürekli yeni durum ve çevreyle karşılaşmaları
kaçınılmaz olduğu için sosyalleşme, bireylerin yaşamları süresince devam eden bir süreç
olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda, bireylerin yaşamları boyunca sürekli ya da yeniden
sosyalleşmeleri söz konusudur. Bireyler, öğrencilik hayatlarından ya da işsiz durumdan iş
hayatına, bekârlıktan evliliğe, gençlikten yetişkinliğe ya da yetişkinlikten ihtiyarlığa
geçtiklerinde yeniden sosyalleşmeye gereksinim duyarlar (Tezcan, 1995). Bireylerin yeniden
sosyalleşme sürecine dahil olacakları, bir başka ifadeyle uyum sorunu yaşayabilecekleri
örneklerden biri de hiç kuşkusuz, iş hayatından emeklilik hayatına geçmeleri durumudur.
Emekli olacak bireylerin yeni durumlarına kolay uyum sağlayabilmeleri, yani başarılı şekilde
sosyalleşebilmeleri için onlara verilecek emeklilik eğitiminin önemli katkısı olacaktır.
Yaşlılıkta Boş Zaman Faaliyetleri ve Yaşam Doyumu
Sağlık terimi genellikle hastalıktan çok kişinin sağlıkça iyi olma durumuna dikkat
çeker ve fiziksel, psikolojik ve zihinsel yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanır. Sağlığın
korunması ve geliştirilmesi pek çok geleneksel ve alternatif araçlar, programlar ve yaşam
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biçiminin etkisiyle oluşur (Shumaker ve ark., 1998). Yaşın ilerlemesine bağlı olarak fiziksel
değişiklikler oluşmakta ve fiziksel hastalık riski artmaktadır.
Neugarten (1961)’e göre 60 ile 65 yaştan sonra bireylerin iletişim ve etkinlikleri
azalmakta, buna paralel olarak da yaşamdan alınan doyum ve mutluluk düzeyi düşmektedir.
Neugarten yaşlılarda yaşam doyumunu belirlemek için 5 ölçüt kullanmaktadır. Buna göre
yaşam doyumu yüksek olan yaşlıların;
1. Günlük yaşamdaki etkinliklerden zevk alması,
2. Yaşamının bir anlam taşıması, yaşamıyla ilgili amaçlarının olması ve geçmiş yaşamının
sorumluluğunu kabul etmesi,
3. Yaşamı boyunca öngördüğü amaçlara ulaştığı inancına sahip olması,
4. Olumlu bir "ben" imgesine sahip olması ve yaşlılığında zayıflıkları ne olursa olsun, kendini
değerli bir varlık olarak kabul edebilmesi,
5. Yaşama karşı genelde iyimser bir tutum içinde olması beklenmektedir (Neugarten ve ark.,
1961).
Özellikle emeklilikten sonra yaşlıların boş zamanlarını kendi potansiyellerini
geliştirecek yönde kullanmaları hayati bir önem taşımaktadır. İnsanlar geleneksel olarak nasıl
ki işe yönelik olumlu bir tutum geliştirmişlerse, boş zamana yönelik olarak da yeni olumlu bir
tutum geliştirmeyi öğrenmelidirler (Aiken, 1995). Çünkü yaşlılıkta boş zaman etkinlikleri ile
yaşlının kişisel ve sosyal uyumu, yaşam doyumu arasında ilişki pek çok araştırmada ortaya
koyulmuştur.
Çevresiyle aktif ve pozitif boş zaman faaliyetlerine katılan bireyler faaliyet sırasında
ya da sonrasında olumlu duygular ifade ederler. Depresyon ve sıkıntı bu tür uğraşılarda
bulunan insanlarda azalma eğilimindedir (Murphy, 2003). Çünkü boş zaman faaliyetleri insan
aktivitelerinin en az kısıtlandığı alanlardır ve kişiye azami ölçüde seçim yapma özgürlüğü
sunar. Dolayısıyla boş zaman aktiviteleri sadece fiziksel sağlığa katkıda bulunmaz aynı
zamanda kişinin kendi kendine seçim yapma özgürlüğünün bir sonucu olarak psikolojik
sağlığa da katkıda bulunur.
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Uygulamalar
Emeklilikte yaşanan sorunları ve emekliliğe uyum konusunda yapılan çalışmaları
inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
Emeklilik döneminde ruhsal problemler yaşamanın nedenleri nelerdir?
Emekliliğe hazırlık programında psikososyal konular nelerdir?
Emekliliğe hazırlık programında fiziksel konular nelerdir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti?
Emeklilik bireyin yaşamında merkezde olan çalışma ve boş zaman arasındaki
geçişi işaret eden bir yaşam olayıdır. Emeklilik sadece çalışma yaşamından ayrılmak
değildir; çalışmayla ilgili değişkenlerin yanında emeklinin bu sürece ortak olan diğer
birçok yaşam değişimine de uyum sağlamaya ihtiyacı vardır. İşte bu sürece ortak olan
ekonomik, tıbbi, sosyal ve psikolojik değişiklikler bireylerin emekliliğe uyum
sağlamasını zorlaştırıcı nedenler olarak görülmektedir. Gelirin düşüşü, sağlık
durumundaki bozulmalar ve sosyal ilişkilerde azalma yaşanması bireylerin emeklilik
yaşantılarını arzu ettikleri gibi yaşamalarına engel olan faktörlerdir.
Emekliliğin bir sorun olarak görülmesi bireyin yaşamının o dönemine kadar alıştığı
boyutlarında yaşanan değişimlerle ilgili olmaktadır. Emeklilik, yeni roller edinmek, yeni
ödevler ve sorumluluklar üstlenmek olduğu kadar eski haklardan görevlerden ve
alışkanlıklardan vazgeçebilmeyi gerektirmektedir.
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11.Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi emeklilik hazırılık programında ele alınan psikososyal konulardan
biri değildir?
a) Yaşlı bakımı
b) Rol uyumu
c) Zaman yönetimi
d) Kariyer değişimi
e) Boş zaman aktiviteleri
2) Aşağıdakilerden hangisi emeklilik hazırlık programında ele alınan finansal konulardan biri
değildir?
a) Emeklilik maaşı
b) Yatırım kararları
c) Sağlık sigortası
d) Ek gelir kaynağı
e) Emekli hakları
3) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılıkta ele alına fiziksel konulardan biri değildir?
a) Beslenme b) Yaşlı bakım

c) Hastalıklar

d) Egzersizler

e) Geriatri psikolojisi
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4) Fiziki güç kaybı ve sağlık sorunlarına bağlı uyum sorunları hangi boyutta yer almaktadır?
a) Hukuki boyut
boyut

b) Ekonomik boyut c) Fizyolojik boyut d) Psikolojik boyut

e) Sosyal

5) Aşağıdakilerden hangisi bireyin statü ve saygınlık kaybı ile birlikte yaşayacağı uyum
sorunu emekliliğin hangi boyutunda yer almaktadır?
a) Hukuki boyut
boyut

b) Ekonomik boyut c) Fizyolojik boyut d) Psikolojik boyut

e) Sosyal

6) Aşağıdakilerden hangisi emeklilikte ele alınan kuramsal yaklaşımlardan biri değildir?
a) Rasyonel ekonomik yaklaşık
b) Sosyal yaklaşım
c) Hümanist varoluşçu yaklaşım
d) Kompleks sistematik yaklaşımı
e) Kişisel yaklaşım
7) Emeklilikte bireylerin kayıplarına odaklanan ve bu kayıpların giderilmesi gerektiğini
savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kriz yaklaşımı
b) Sosyal yaklaşım
c) Kişisel yaklaşım
d) Kompleks sitematik yaklaşımı
e) Rasyonel ekonomik yaklaşık
8 ) Aşağıda soyalleşme ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kişilerin karşılaştıkları yeni bir durum ve çevreye uyum sağlamaları sosyalleşme süreci
olarak nitelendirilir.
b) Sosyalleşme bireyin yaşamı boyunca devam eden bir süreçtir.
c) Bireylerin, yeni duruma sorunsuz bir şekilde uyum sağlayabilmeleri başarılı sosyalleşme
olarak nitelendirilir.
d) Sosyalleşme yaşlılıkla birlikte yavaşlar.
e) Bireyler her gelişim döneminde yeniden sosyalleşme gereksinimi duyarlar.
9) I. İş hayatı da bir mesleğe hazırlık dönemi,
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II. Mesleği icra etme dönemi
III. Meslekte sorun yaşama dönemi
IV. Emeklilik dönemi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bireyin çalışma hayatı içerisinde yer alan
dönemlerdir?
a) II

b) IV

c) II ve IV

d) I, II ve IV

e) Hepsi

10) Yaşlılarda yüksek yaşam doyumunu ifade eden aşağıda belirlenmiş 5 ölçütten hangisi
yanlıştır?
a) Günlük yaşamdaki etkinliklerden zevk alması
b) Geçmiş yaşamının sorumluluklarının üstünü örtmesi
c) Yaşamı boyunca öngördüğü amaçlara ulaştığı inancına sahip olması,
d) Olumlu bir "ben" imgesine sahip olması
e) Yaşamının bir anlam taşıması, yaşamıyla ilgili amaçlarının olması

11. Bölüm Cevap Anahtarı
1 a
2 c
3 e
4 c
5 d
6 e
7 a
8 c
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9 d
10 b
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BÖLÜM:12

YAŞLILIKTA ÖLÜM KAYGISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ölümün tanımı yapılarak ölüme karşı geliştirilen tutumları öğreneceğiz.

280

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Ölümü kabullenmeme ne anlama gelmektedir?
Ölüme meydan okuma nedir?
Ölüm kaygısı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Ölümü kabullenmeme

Kişi, ölüm gerçeğini inkâr
ederek onunla mücadele
edilmesi gerektiğini düşünür.
Çeşitli
törenlerde
ve
inançlarda sergilenen, insan
bedenini muhafaza ederek
saklama
düşüncesi,
ölümsüzlük arzusunun en
belirgin dışa vurumudur.
Ölümü hayatın doğal bir Konu hakkında tartışmalar
daha çok kavranılmasını
parçası olarak görür.
sağlayacaktır

Ölüme meydan okuma

Ölümü kabullenme

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Konu hakkında tartışmalar
daha
kavranılmasını
sağlayacaktır
Konu hakkında tartışmalar
daha
kavranılmasını
sağlayacaktır
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Anahtar Kavramlar
Ölüm kaygısı
Ölümü kabullenme
Ölümü kabullenmeme
Ölümü isteme
Ölüme meydan okuma
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GİRİŞ
Ölüm, durdurulmasının ya da önlenmesinin mümkün olmadığı, insanın
deneyimleyeceği itiraz kabul etmeyen olaylardan biri olarak evrensel bir olgudur. Ölüm,
insanoğlunun sahip olduğu canlılık belirtilerinin son bulmasıdır. Farklı kültürlerde,
toplumlarda, disiplinlerde bireyin kişiliğine, yaşına, dinine, kültürel konumuna bağlı olarak da
farklılıklar gösteren çok farklı ölüm tanımlamaları yapılmıştır. Tüm bu tanımlarda yer alan
ortak noktalar canlı organizmanın kendini yenileme yeteneğini yitirmesi, hayati organlardan
birinin ya da bir kaçının tamamen işlevini yitirerek hayatın sonlanması ve kaçınılmaz
olmasıdır.
Genç insanın yaşama bakışı, orta yaşlı y ada yaşlanmış insanınkinden farklıdır. Genç
insan zamanı sınırsızmışçasına algılar. Gençlikten orta yaşa geçiş ise zamanı algılayışımızdaki
farklılıklarla belirlenir. İnsan kendi yaşamını, ne kadar yaşamış olduğuna göre değil de, ne
kadar zamanının kaldığına göre değerlendirdiğinde gençlikten orta yaşa geçmiş olur. Genç ya
da yaşlı, her insanın varoluşunun temelinde aynı ölüm kaygısı yaşanır. Buna karşılık ölüm
korkularının belirleyicisi, insanın kendisini ne oranda varedebildiğiyle ilintilidir (Gençtan,
1990).
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12. YAŞLILIKTA ÖLÜM KAYGISI
12.1. Ölüm
Doğrudan yaşanmayan ancak gerçekleştiğinde ise var olmayacağımız; yaşamın tam ve
kesin olarak sona ermesi anlamına gelen ölüm, tüm dönem ve kültürlerde yaşamın önemli bir
olayı olarak kabul edilmiştir . İnsan yaşamı boyunca sürekli farkında olduğu bu belirsiz ve
kaçınılmaz kavram karşısında çeşitli tepkiler verebilmektedir. Ölüm kaygısı da doğumdan
itibaren var olan ve yaşam boyu süren bir kavram olarak insan hayatında yerini almaktadır.
(Tanhan, 2007).

12.2. Ölüme Karşı Tutumlar
Ölümün tanımı gibi
ölüme karşı geliştirilen tutum
ve davranışlarda bireyin sahip
olduğu
kişisel
özelliklere,
toplumlara, dinlere, kültürlere
göre farklılıklar olabilir. Bu
değişkenlik
kişinin
kendi
dışındaki insanların ölümü veya
kendi ölüm ihtimaline karşı da
görülmektedir. Tüm bunlardan
hareketle insanlar çevrelerinde
tanık oldukları ölümlerle ilgili
olarak yaşadıkları yaşantılardan yola çıkarak, ölüme ilişkin tutum ve davranışlarını
geliştirmektedirler. Kişinin kendi ölümü karşısındaki tutumları; ölümü kabullenmeme, ölüme
meydan okuma, ölümü isteme ve ölümü kabullenme şeklindedir. (Karakuş ve ark., 2012).
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12.2.1. Ölümü Kabullenmeme
Kişi, ölüm gerçeğini inkâr ederek onunla mücadele edilmesi gerektiğini düşünür. Bu
gerçeği bir maraz ya da aşılması gereken bir engel olarak algılar. Bu şekilde ölümün sebep
olduğu duygusal ve psikolojik boyuttan kurtulmaya çalışır. Ölüm, bireyin hayatının sınırları
dışına itilmiş bir durumdadır (Öztürk, 2010). Kişide ilk tepki “hayır, ben değil, doğru
olamaz!” biçiminde ortaya çıkmaktadır. Kimi hastalar yanlışlık yapıldığını (örneğin tıbbi
testlerin başkasınınkiyle karıştırıldığını) ileri sürmektedir, kimileri daha olumlu bir tanı için
başka doktorlara gitmektedir. Bu yadsıma tepkisi beklenmeyen haberin şokuyla başaçıkmada
sağlıklı bir yol olarak görülebilir. Yadsıma kısa vadede tampon işlevi görmekte, hastanın uzun
vadede daha köklü savunmalar geliştirmesine olanak sağlamaktadır. E. Kübler-Ross (1969)
ölmekte olan yaklaşık 200 hastayla yaptığı görüşmelere dayanarak deneklerin sadece 3'ü inkar
tutumunu sonuna kadar götürmüştür; çoğu, yadsımanın tampon olma işlevi bittikten sonra
onun yerine “kısmi kabul” tutumunu geçirmiştir (Onur, 1986).

12.2.2. Ölüme Meydan Okuma
İnsan, hayatını kesintiye uğratmaksızın devam ettirme ve sonsuza kadar var olma
arzusundadır. Erich Fromm’a göre ölüm ve ölümle ilgili bazı adet ve uygulamalar ölümsüzlük
arzusunu dile getirmektedirler. Çeşitli törenlerde ve inançlarda sergilenen, insan bedenini
muhafaza ederek saklama düşüncesi, ölümsüzlük arzusunun en belirgin dışa vurumudur.
Ölüm düşüncesini bastırmak ve ölüme karşı duyulan korkuyu azaltmak için uygulanan, ölüyü
gömmeden önce onu süsleme ve güzelleştirme, esasen ölümsüzlüğe duyulan özlemi
anlatmaktadır.
Tehlikeye atılma, ölüme meydan okuma, ölüm ve yaşama içgüdüleri arasındaki
tutarsız bir denge, kısa aralarla birinin diğerine baskın gelmesi şeklinde yorumlanmaktadır.
Başdöndürücü, hem de hoşa giden ve insanın kendini kuvvetle duyduğu oranda hoşuna giden
tehlikeye atılma zevkini veren, bu ölüm içgüdülcridir. Kişi, ölüm korkusunu hissettiği oranda
kendinde yaşama arzusunun gücünü duyar. İşte zaten tehlikelerin zevkini veren de budur.
Ölümün yanından böylesine sıyırlarak geçmek insana yaşama temposunu bir bakıma daha
hızlı hissettirmektedir (Arkun,1978).
Ölümsüzlük isteği ilerleyen yaşla birlikte kendisini daha çok hissettirmektedir. Hatta
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dinî inanç ve pratiklere zamanında mesefeli bir tutum geliştirenler bile, yaşlandıkça ölümden
sonraki yaşama bir ölümsüzlük biçimi olarak kuvvetli inanç duymaya başlamaktadırlar.

12.2.3. Ölümü İsteme
Günümüz toplumlarında bilinçli ya da bilinç dışı olarak yaşanan bir ölüm isteğinden
bahsedebiliriz. Freud’un buna ölüm içgüdüsü dediği şey ölüme, cansız maddeye dönmeye
duyulan istek ve eğilimdir. Jung ise bu şekilde biyolojik temelli bir ölüm iç güdüsünü kabul
etmemiştir. Ona göre manevi hayatla ilgili olan, manevi hayata işaret eden başka bir iç güdü
vardır. Jung, insanın bilinçaltında varlığını hissettiren ölüm isteği ve özlemini, ana rahmindeki
rahat ve huzurlu hayata dönüşün bir ifadesi olarak yorumlamıştır. Ölümü isteme denince akla
ilk olarak intihar gelebilmektedir. Bununla birlikte ötenazi ve ölüm ile beraber Allah’a
kavuşacağı için ölümü temenni etme durumu da ölümü isteme ile ilgili konulardandır. Ölümü
temenni etmek dindar insanların ölümü düşünsel olarak algılayıp ölüme karşı geliştirdikleri
bir tutumken, intihar ve ötenazi şiddetli bunalımlar ve yaşanan acılar sonucu insanların
başvurduğu yollardandır.

12.2.4. Ölümü Kabullenme
Ölümü kabullenme tutumu, ölümü hayatın doğal bir parçası olarak görür. Varoluş
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felsefesinde de buna çokça değinilmiştir. İnsan ölümünü bastırmadan onunla cesaretle
yüzleşebilirse psikolojik açıdan daha güçlü bir yapıya sahip olmakta ve bunu günlük hayatına
da yansıtmaktadır. Çünkü bu şekilde insan ölümlü olduğu gerçeğini bilecek ve ölümsüzlük
arzusuna kapılmadan hayatını gerektiği gibi yaşayacaktır. Diğer bir taraftan ölümü inkar
etmek, onu bastırmak ya da ölümsüzlük arzusuna sahip olup ölüm gerçeğine direnmek
insanda bunalıma ya da çeşitli psikolojik sorunlara neden olacaktır. Bunlardan bazıları ölümü,
hayatı sürdürmemizdeki temel sebep olarak görür. Bazıları ise ölüme yaklaşınanın fizyolojik
bir son değil, bir varolmama tehdidi olarak algılandığı görüşünü savunur. Hcidegger, her
insanın kendi ölümlülüğünü iç bir tecrübeyle kavraması gerektiğini, ancak bu durumda
hayatın gerçek anlamını bulabileceğini savunur. Çünkü ölüm bütün hayatı kucaklayan ve ona
sorumluluk getirerek değer katan bir olaydır. İnsan "ölüm yönünde varlık" olduğunun iç
denemesine sahip olduğu ölçüde dünyadaki sorumluluklarının farkına varacaktır. Kierkegaard
da benzer şekilde ölüm olgusunu subjektif yolla kavramanın önemi üzerinde durur. Bu şekilde
kavranan ölüm insana ahlaki bir görev, ahlaki hareket için biricik bir vesile imkanı taşır. Ölüm
hissedilir ve insan hayatını değiştirecek derecede önceden yaşanılan bir fikir olarak kendisine
bağlanılırsa, ancak bu durumda ölüm kendisine has bir mana ve önem kazanır (Magill, 1971)
Duke Üniversitesi 60-94 yaşları arasındaki 140 yaşlıyı incelediler. Yaşlıların %5'i
ölümü hiçbir zaman düşünmediğini, %25'i haftada bir kezden daha az düşündüğünü, %20'si
ölümün haftada bir kez aklına geldiğini, %49'u ölümü en azından günde bir kez anımsadığını
belirtiyordu. Aynı araştırmada yaşlı kişilerin ölüme farklı anlamlar yüklediği de bulunmuştur.
Kimileri ölümü bedensel yaklaşımın sona ermesi ve yeni bir yaşama, başka bir dünyaya geçiş
olarak görmektedir. Kimileri daha önce ölmüş sevilen bir kişiyle yeniden inancını dile
getirmektedir. Her iki grup için de ölüm daha iyi bir varoluş durumuna geçiştir. Ölümün bir
ceza olduğunu doğrudan dile getirenler çok azdır. Ölümü “son” olarak görenler de vardır
(Onur, 1986).

12.3. Ölüm Kaygısı
Ölüm kaygısı, doğumdan itibaren başlayıp yaşam boyu süren, insanın artık var
olmayacağının, yakınlarını ve dünyayı kaybedebileceğinin, kazanımlarını yitirip bir hiç
olabileceğinin fark edilmesi sonrası gelişen bir duygudur. Ölüm kaygısı çok boyutlu bir
kavram olarak değerlendirilir. Yaş değişkeni ölüm kaygısı üzerinde önemli yer edinmektedir.
Yaş ile beraber; yaşam öyküsü, sağlık durumu, sosyoekonomik durum ve yaşlanma sürecine
uyumun da kaygı düzeyinin belirlenmesinde rolü olduğu vurgulanmaktadır.
Yaşlılık, bir yandan yaşlı bireyin gelişiminin devam ettiği, diğer yandan da gerileme
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belirtilerinin ve ölümün yaklaşmakta olduğu bir gelişim dönemidir. Yaşlı bireylerin çoğu
ölmeye hazır değilken aynı zamanda “ölümün kaçınılmaz olması” gerçeği ile de yüzleşmek
durumundadır. Ölüm kaygısına neden olan ölümden çok, ölümle ilgili duygular, ölüme verilen
anlamdır. Ölümün deneyimlenemez olmasından kaynaklanan bilgisizlik, varlığını varlığına
bağladığı her şeyden kopuş, öldükten sonra ne olacağına dair belirsizlik, ölüm anında acı
çekme, mezarda çürüme, bedensel dağılma, bozulma ve yok olma gibi korkular ölüm
kaygısının temelinde yatan asıl korkular olarak tanımlayabiliriz. Ölüm korkusu, yok olma,
tükenme ile eş anlamlı ve çaresizlik içinde kadercilikle karşılanan bir duygudur. Bir taraftan
benimseme, diğer taraftan ölümün zorluğu kolaylığı, kabir azabı, öte dünyadaki sınavlar,
cennet-cehennem belirsizliği gibi söylemler yaşlıları etkilemektedir. Ölümün anlamı yaşamın
farklı dönemlerine ve kişisel deneyimlerine göre değişik biçimde algılanır. Yaşlılıkta, doğal
nedenlerden dolayı ölmek, yaşlılıktan dolayı ölmek ve saygınlığını kaybetmeden ölmek,
birçok insan tarafından “iyi ölüm “olarak adlandırılır. Verimli bir yaşam geçiren yaşlılar,
ölümü uzun bir yaşamın “doğal sonu” olarak karşılar. Zaten uzun ve mutlu bir yaşam
geçirdiği düşüncesiyle ölümü kabullenirler. Ancak mutsuz bir yaşam geçirmişler ise, geçmiş
günlerin pişmanlığı ve yeniden yaşama özlemi ile ölüm korkusu yaşarlar. Zamanın artık çok
az oluşu umutsuzluğu doğurur, yaşlılar ölümü kabullenemez ve olabildiğince ölümün geç
gelmesini isterler. Kişinin kendi ölümüyle karşı karşıya gelmesi, onu cesaretle karşılaması,
onu kabul etmesi ve onu tümüyle kendi deneyimleri içinde bütünleştirmesi gibi süreçler
bireye yaşam deneyiminin zenginliğini ve bütünlüğünü veren psikolojik süreçler olarak
görülmektedir. Ölüm kaygısı çok boyutludur.
Belirsizlik korkusu:
Yaşamda karşılaşılan veya karşılaşılacak olan olayların bilinmezliği insanda kaygı ve korkuya
sebep olabilir. Ölüm ve öldükten sonra nelerin yaşanılacağı insan için büyük bir belirsizlik
olduğundan korku ve kaygı kaynağıdır.
Bedeni kaybetme ve yok olma korkusu:
Benliğin önemli bir parçası olan bedenin bir parçasının herhangi bir sebeple kopup eksilmesi,
insanda utanç, küçüklük, yetersizlik gibi birçok olumsuz düşüncelere, neden olur. Ölümle
birlikte bütün bir bedenin yok olacağını düşünen kimse için, ölüm fazlasıyla korku ve kaygı
uyandırabilecek bir durumdur.
Acı duyma korkusu:
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Kanser, AIDS veya diğer bazı kronik hastalıkların ölümle sonuçlanması insanlarda hastalık ve
ölüm arasında sıkı bir ilişki olduğu düşüncesine neden olmuştur. Bu hastalıkların seyrinde acı
duyulması bireyde ölümün de acı verici olduğu düşüncelerini oluşturmaktadır. Ayrıca, ölümün
çok acı verici bir durum olduğu, ölüm sonrasında azapların varlığı gibi dini konular da kaygı
ve korkuların artmasına yol açabilmektedir.
Yalnızlık korkusu:
Ölümcül ve hastane şartlarında bakımı ve tedavisi gereken hastalıklarda, birey ailesinden
uzaklaştığı için kendini soyutlanmış ve yalnız bırakılmış hissedebilir. Böylece önce ölümle
yüzleşmenin sonra da insanlar tarafından terk edilmenin getirdiği yoğun korku bir arada
yaşanır. (Kubler, 1997).

Ölüm düşüncesinin insan hayatına olumlu veya olumsuz etkisi inkar edilemez. Birey
yaşlandığında ölümü her zamankinden daha yakın hissedebilir. Çünkü geçen her gün o kişiyi
bu sona biraz daha yaklaştırmaktadır. Artık eskisi gibi güçlü ve kuvvetli değildir. Yaşlanmanın
sonucu olan yorgun bir bedenin karşı karşıya kaldığı sıkıntılar, teşhis ve tedavisi çoğu zaman
zor olan hastalıklar, eskisi gibi düzenli bir işi olmayan ve her an ölüm gibi bir sonun varlığını
hisseden yaşlı birey kendini tüm bu durumlar karşısında çok zayıf hissetmektedir.
Erikson’a göre kişilik gelişiminde son aşama yaşlılık dönemidir. Bu dönemde yaşlılar
şu ikilemi yaşamaktadır. Yıllar geçtikçe ölümün kendilerine yaklaştığını gören yaşlı birey
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kendi varlığını kendisinden daha üstün bir varlıkla kaynaştırarak ölümü kabullenir ya da
ölümle birlikte yok olacağına inanarak bir çökkünlük yaşar ve bunalıma girer. Hayatını
gözden geçirmelerini ve kendisini aşan bir varlık sayesinde düzen kurma süreçlerini başlatan
bir takım belirleyiciler vardır. Bunlar çocukların evlenip evden ayrılması, emekliye ayrılma ya
da kendi yaşıtından birinin ölümü gibi olaylardır.
Yaşlılık dönemi hayatın tüm dönemlerinin zorlamalarına karşı varolabilmenin ve
yaşayabilmenin verdiği manen bir güçlülüğü ve bilgeliği kendi içinde barındırmaktadır. Yaşlı
bireylerde ölüm gerçeği karşısında yaşanan bir yalnızlık hissi, diğer dönemlere nazaran
gidenin tekrar geri gelmeyeceği gerçeğinin hissettirdiği daha duygusal bir ruh hali
yaşanmaktadır. Bununla birlikte yaşadıkları yalnızlık hissini kendilerini ölümsüzleştirmenin
yollarını arayarak telafi etmeye çalışmaktadırlar. Bu yüzden yaşlı bireyler ölümden sonrasını
da planlama girişimlerinde bulunmaktadırlar. Bunun için ise miras düzenlemeleri, genç
insanlara daha çok destek olma çabaları ve hayır işleri gibi girişimler ile vakit harcarlar. Bu
girişimlerin temelinde ise ölüm sonrasının bir planlaması olarak geride bir iz bırakma isteği
yatmaktadır.

12.4.Ölüm Kaygısını Açıklayan Kuramlar
Psikanalitik kuramcılar ölüm kaygısını varoluşun bir parçası olan içgüdüsel bir süreç
olarak değerlendirmişlerdir. İnsanın doğumundan itibaren çevresel faktörlerinde bu kaygı
üzerinde etkili olduğu ve bu kaygının nörotik savunmalara yol açarak insanın enerji
potansiyelini harcamasının yanında, hayatta kalabilmesi için işlevsel bir rol üstlendiği de öne
sürülen fikirler arasındadır (Tanhan, 2007).
Bilişsel kurama göre ise ölüm kaygısı, bireyin ölüme yüklediği negatif düşünceler,
koşullanmaları ve genellemeleri ile ilgilidir. Bireyler tehdit olarak gördüğü ölüme, kontrol
dışı, baş edilemez ve korkutucu gibi olumsuz atıflar yaptıkları oranda ölüm kaygılarını
arttırırlar (Karakuş ve ark., 2012).
Varoluşçu yaklaşıma göre ise her şeyin temelinde ölüm kaygısı vardır. Çünkü ölüm
varlığın zıddını temsil eder ve varoluşun hissedildiği her an hissedilen ölüm kaygısı da
artabilmektedir. İnsanın kaçamayacağı bir sonunun olması, ona özgür seçimler yaparak
hayatını anlamlandırma sorumluluğunu getirir. Hiçlik ve var olma çabası arasında yaşamaya
çalışan bireyin ölüm kaygısı yaşaması doğal bir sonuçtur (Yalom, 2001).
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12.5.Ölüm Kaygısı ve Kültürel Benlik Yapılanması
Benlik, bireyin kendisini tanımlayan inançların tümü şeklinde tanımlanmaktadır (Uçar
& Konal, 2017). Bireycilik/toplulukçuluk boyutları ise bu inançların kişinin içinde yaşadığı
kültüre göre ne tür değişiklikler gösterdiği ile ilgilenmektedir (Göregenli, 1995).
Toplulukçu kültürler, kendilerini güçlü ve sıkı bağlara sahip iç gruplarına üyelikleriyle
tanımlayan bireylerden oluşurlar. Bireyci toplumlarda ise birey ve diğerleri arasında keskin
sınırlar mevcuttur. Toplulukçular bütünün iyilik halini bireysel istek ve amaçların üzerinde
tutarken, bireycilerde kişisel bağımsızlık ve sorumluluk temaları ön plana çıkmaktadır.
Dehşet Yönetim Teorisi’ne göre benliğin fiziksel ölümün ötesine geçebilmek için
kullandığı en önemli yöntemlerden birisi bir gruba ait olmak, bir kültürün parçası olmaktır.
Böylece, bireysel ölümünden sonra devam edecek olan oluşumlara katkıda bulunarak kısmi
de olsa var oluşunu sürdürebilir. Bu sebeple, ölümle ilgili herhangi bir işaret, mesaj ya da
kavramla karşılaşan kişi kendi iç grubuna aidiyetini kuvvetlendirecek davranışlarda bulunur
(Routledge, 2012).
Bağımlı benlik kurgusuna sahip bireyler benliklerini yakın ilişkileri ve ait oldukları
grup bağlamında tanımladıkları için ölüm belirginliği karşısında kendi varlıklarını korumaya
almak amacıyla yakın ilişkilerine ve kültürel gruplarına dair daha fazla sahiplenici
davranabilirler. Özerk benlik kurgusuna sahip bireylerde ise benlikleriyle ilgili ilişkisel baskın
bir kod olmadığından dolayı ölüm belirginliği karşısında ait olduğu grupla bağlarını
kuvvetlendirmek anlamsız olabilir. Özerkliği baskın olanların ölüm belirginliğine verdiği
savunucu tepkiler grup aidiyetini değil bireysel hedeflerini ön plana çıkaran çabalar
olabilmektedir.
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Uygulamalar
Yaşlılıkta ölüm kaygısı ve ölüme karşı geliştirilen tutumları inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
Ölüme karşı belirsizlik korkusunu açıklayınız.
Bedeni kaybetme ve yok olma korkusu nedir?
Acı duyma korkusu nedir?
Yalnızlık korkusu nedir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti?
Doğrudan yaşanmayan ancak gerçekleştiğinde ise var olmayacağımız; yaşamın tam ve
kesin olarak sona ermesi anlamına gelen ölüm, tüm dönem ve kültürlerde yaşamın önemli bir
olayı olarak kabul edilmiştir . İnsan yaşamı boyunca sürekli farkında olduğu bu belirsiz ve
kaçınılmaz kavram karşısında çeşitli tepkiler verebilmektedir. Ölüm kaygısı da doğumdan
itibaren var olan ve yaşam boyu süren bir kavram olarak insan hayatında yerini almaktadır.
Ölümün tanımı gibi ölüme karşı geliştirilen tutum ve davranışlarda bireyin sahip
olduğu kişisel özelliklere, toplumlara, dinlere, kültürlere göre farklılıklar olabilir. Bu
değişkenlik kişinin kendi dışındaki insanların ölümü veya kendi ölüm ihtimaline karşı da
görülmektedir. Tüm bunlardan hareketle insanlar çevrelerinde tanık oldukları ölümlerle ilgili
olarak yaşadıkları yaşantılardan yola çıkarak, ölüme ilişkin tutum ve davranışlarını
geliştirmektedirler. Kişinin kendi ölümü karşısındaki tutumları; ölümü kabullenmeme, ölüme
meydan okuma, ölümü isteme ve ölümü kabullenme şeklindedir.
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12. Bölüm Soruları
1. Yaşlı bireylerin çoğu ölmeye hazır değilken aynı zamanda “ölümün kaçınılmaz olması”
gerçeği ile …….. durumundadır.
2.Ölüm kaygısı, bireyin ölüme yüklediği negatif düşünceleri, koşullanmaları ve genellemeleri
olduğunu açıklayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Psikanalitik kuram
b) Varoluşçu kuram
c) Bilişsel kuram
d) Dehşet yönetimi kuramı
e) Davranışçı kuram
3) Aşağıdakilerden hangisi ölüm belirginliği karşısında kendi varlıklarını korumaya almak
amacıyla yakın ilişkilerine ve kültürel gruplarına dair daha fazla sahiplenici tutum sergileyen
bireylerden oluşur?
a) Özerk benlik kurgusu
b) Bağımlı benlik kurgusu
c) Çoğul benlik kurgusu
d) Tekil benlik kurgusu
e) Kişisel benlik kurgusu
4) Aşağıdaki kuramlardan hangisi, hiçlik ve varolma arasında yaşamaya çalışan bireyin
yaşadığı ölüm kaygısını vurgulamaktadır?
a) Bilişsel kuram
b) Dehşet yönetimi kuramı
c) Psikanalitik kuram
d) Varoluşçu kuram
e) Davranışçı kuram
5) I) Artık var olmayacağı
II) Yakınlarını yitireceği
II) Dünyayı kaybedeceği
IV)Kazanımlarının yok olacağı
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Bu bilgiler ışığında aşağıdaki seçeneklerden hangileri yaşlılıkla ölüm kaygısına yolaçan bir
bir düşünce değildir?
a) I ve III

b) I ve IV

c) II ve III

d) I, II ve IV

e) Hepsi

6) Aşağıdaki kuramcılardan hangisi yaşlıların ölüm gerçeğine karşı kabullenme ya da
çökkünlük yaşadığını vurgulamıştır?
a) Adler
b) Horney
c) Jung
d) Erikson
e) Adler
7) Benlikleriyle ilgili ilişkiselliğin önemli olmadığı kişiler hangi kurguya sahiptir?
a) Çoğul benlik kurgusu
b) Bağımlı benlik kurgusu
c) Özerk benlik kurgusu
d) Tekil benlik kurgusu
e) Kişisel benlik kurgusu
8) Jung, insanın bilinçaltında varlığını hissettiren ölüm isteği ve özlemini nasıl ifade etmiştir?
a) Ana rahmindeki rahat ve huzurlu hayata dönüşün ifadesini simgelemektedir.
b) Ölüm fizyolojik bir son değilk, bir varolmama tehditidir.
c) İnsan ölüm yönünde varlık olma bilinciyle dünyadaki sorumlulukların farkına varacaktır.
d) Hayatı sürdürmedeki temel sebep ölümdür.
e) Dindar insanlarda Allah'a kavuşmak için bir temennidir.
9) Varoluş felsefesinin ölüm üzerine en çok değindiği tutum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ölümü kabul etmeme
b) Ölümü kabullenme
c) Ölümü yalanlama
d) Ölüme meydan okuma
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e) Ölüm arzusu
10) I. Yaş
II. Sağlık durumu
III. Sosyoekonomik durum
IV. Yaşlanma sürecine uyum
Yukarıdaki faktörlerden hangisi ya da hangileri ölüm kaygısı için risk taşımaktadır?
a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) I ve II

d) I, II ve IV

e) Hepsi

12. Bölüm Cevap Anahtarı
1(Yüzleşmek)
2 c
3 b
4 d
5 e
6 d
7 c
8 a
9 b
10 e
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BÖLÜM:13

KİŞİLİK YAPILARI VE YAŞLILIKTA DAVRANIŞ BİÇİMLERİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde kişilik yapılarını inceleyerek yaşlılığının psikolojik yönünü öğreneceğiz.
301

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Kişilik özelliklerinin alt boyutları nelerdir?
Öfkenin yararları nelerdir?
302

İç ve dış çatışmayı açıklayınız.
Dengeleşim nedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya
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Mizaç, huy

Kişilik özellikleri

İç ve dış çatışma

Doğuştan
getirdiğimiz Mizaç ile ilgili kaynak
özellikler ele alınmıştır.
taraması ve bu kaynaklarda
konu ile ilgili yapılacak
okumalar
kazanımları
artıracaktır.
Yaşlı kişileri inceleyen Kişilik özellileri ile ilgili
gerontologların
belirliği kaynak taraması ve bu
kişilik tipleri ele alınmıştır.
kaynaklarda konu ile ilgili
yapılacak
okumalar
kazanımları artıracaktır.
İnsanoğlu yaşamı boyunca İç ve dış çatışmaya örnekler
karşılaştığı içten ve dıştan ele
alınarak
kaynak
gelen birden çok dürtü ya da taraması yapılmıştır.
güdüyle
karşılaştığında
yaşadığı
zorluklar
ele
alınmıştır.

Anahtar Kavramlar
Mizaç
Bütünleşmiş kişilikler
Savunmacı kişilikler
Edilgen-bağımlı kişilikler
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Bütünleşmemiş kişilikler
Dengeleşim

GİRİŞ
Ülkemizde hızlı toplumsal değişim yaşanmaktadır. Her değişim, beraberinde kimlik ve
kişilik çatışmasını getirir. Günümüzde kendine yabancılaşmış birey, kimlik ve kişilik
erozyonuna uğramış bunalımlı bir insandır. Bireylerin gelişim, kişilik ve uyum sorunları
beraberinde sosyal sorunlara neden olur. Sosyal sorunlar toplumsal/kültürel çatışma ve sosyal
çözülmeye yol açarak bir yandan refah düzeyi yüksek bir toplum içinde giderek artan
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problemli kişiler üretmektedir. Böylece toplumsal yapımızda kendi kendine gelişmekte
olduğu "modern alt kültür kavramı” bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.

13. KİŞİLİK YAPILARI VE YAŞLILIKTA DAVRANIŞ BİÇİMLERİ

13.1. Yaşlılığın Psikolojik Yönü
Bireyin, toplumdaki rolü ve ilişkilerinde önemli değişmelerin yaşandığı bu dönemde;
fiziksel ve zihinsel yeteneklerdeki kayıplar yaşlı bireyin kendini kabulünü ve benlik
saygısının düşmesini kolaylaştırır, bağımlılık ve yetersizlik duygusuna neden olur. Psikolojik
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özellikler ve değişimler açısından benlik saygısı ve kendini kabul yaşlılıkta da çok önemli
olan ancak; kolay değişebilen kavramlardır. Benlik saygısı bireyin toplumdaki rolü ve
ilişkileri ile yakından ilgilidir (Öz, 2002).
13.1.1.Yaşlılık döneminde psikolojik boyut

Yaşlılık döneminde psikolojik boyuta bakıldığında, yaşın ilerlemesine bağlı bireyin
algılama, öğrenme, problem çözme gibi bellek gücü ile ilgili farklı alanlarda uyum sağlama
özelliğindeki değişmeleri kapsadığı görülür. Bu açıdan bireyin fiziksel kayıpları yanında
ortaya çıkan davranışsal uyum yeteneğindeki yaşa bağlı değişimler psikolojik yaşlanmayı
oluşturur (Arpacı, 2005).
Yaşlı insanlarda huysuzluk, alınganlık, ara sıra kendi kendine konuşma, unutkanlık,
geçmişe odaklanma, şimdiki nesli beğenmeme ve eleştirme, anlattıklarını yineleme vb. gibi
daha dolaylı olarak gözlemleyebildiğimiz yaşlılığın psikolojik yönünü ilgilendiren belirtiler
de mevcuttur. Yaşlılığın psikolojik yönü, genel olarak, bilişsel beceriler ve ruhsal davranış
değişimleriyle ilgilidir. Bilişsel beceriler zeka, dikkat, öğrenme, bellek, dil, görsel-uzamsal
yetiler, akıl yürütme ve bilişsel esneklik gibi alanlardaki değişiklikleri; ruhsal davranış
değişimleri ise duygu durum, güdülenimler ve baş etme becerileri gibi çeşitli nitelikleri
içermektedir (Er, 2009). Diğer taraftan yaşlılıkta meydana gelen kayıplar, yaşanan sorunlar,
emeklilik dönemine geçiş, hastalıkların ortaya çıkması ya da fiziksel gücün azalması ile tüm
bunlara bağlı olarak yaşam düzeyindeki değişmeler gerçekleşir. Bu ve benzer etkenler
karşısında her yaşlının aynı tutum ve davranış sergilediği söylenemez. Bu tip durumlar
karsısında yaşlılar yaşam boyu deneyimlerine ve kendi kişilik özelliklerine göre tutum ve
davranış geliştirirler. Hangi kişilik ve özellikleri olursa olsun bireyler yaşlılıkta, psikolojik
olarak birtakım sorunlarla karşılaşırlar. Sonuçta bu durum, bireylerin ruh sağlığını olumsuz
yönde etkileyerek uyum güçlüğü yaşamalarına yol açabilir (Koç, 2002)

13.1.2.Yaşlı bireyde yine fiziksel kayıplara bağlı yetersizlik duygusu

Yaşlı bireyde yine fiziksel kayıplara bağlı yetersizlik duygusu, bu nedenle diğerlerine
yük olma endişesi ve işe yaramama tedirginliği ortaya çıkar. Ayrıca, yaşlı birey sağlığının
giderek bozulduğu endişesini taşır ve bir takım üzücü ortamlardan kaçınma davranışı gösterir.
Gelecekte ne olacağı, ortada kalacağı endişesi ile aşırı tutumlu hale gelirler (Arpacı, 2005).
Yaşlanma ile birlikte algılamada bir düşüş ve dikkatsizlikler ortaya çıkıp, düşünme hızında
yavaşlamalar gibi bazı zihinsel değişiklikler de eklenince bu durum kişilik özelliklerinde
değişiklikler yaratabilir. Bu duruma uyum sorunları eklenebilir. Yeniliklerden ürkebilirler.
Değişen durumlara uyumun zorlaşması bireyde ruhsal çöküntüye neden olur. Yaşlılık, bireyin
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geçmişini de daha sıklıkla sorguladığı bir dönemdir. Yaşlılığı kabullenme her bireyin
dinamiklerine göre değişir (Koç, 2002; Onur, 1986).
13.1.3.Yaşlılıkta zihinsel değişiklikler

Yaşlılıkta zihinsel değişikliklere paralel olarak yaşlının kişiliğinde ve ruhsal yapısında
da değişiklikler olmaktadır. Yeni durumlara uyma ve yeni fikirleri kabul etme yeteneğinde bir
azalma oluşmaya başlamaktadır. Gün geçtikçe yaşama dair her yeni şey, yaşlı bireyi ürküttüğü
için alışkanlıklarını terk edememeye, yeni durumlara bir türlü uyum sağlayamamaya başlar.
Ona göre, dünyada ahlaki bir çöküntü başlamıştır. Gençler, çalışmadıkları için gelecekleri
karanlıktır. Artık küçüğün büyüğe hürmeti kalmamıştır. Çevreyle ilgilenmede bir azalma ve
sosyal ilişkilerde derinlik ve seçicilik görülebilmektedir. Yenilikten korkma, her gün yaptığı
faaliyetlerin dışına çıkmamaya çalışma, eskiye olan özlemin giderek artması tipik
durumlardır. Beden sağlığına
önem verme, beden sağlığı ile
aşırı derecede ilgilenme, hastalıkla
ilgili
çeşitli
şikayetler
görülmektedir. Aşırı tutumlu olma,
ihtiyacı olmadığı halde mal ve
paraya düşkünlük, kişisel eşyalara
bağımlılık da sıkça rastlanan
durumlardır (Köroğlu & Güleç,
1998; Koç, 2002).
Reichard,
Livson
ve
Peterson 55-84 yaşları arasındaki
87 erkeği inceleyerek belli başlı
kişilik
tiplerini
ortaya
çıkarmışlardır, iyi uyum sağlamış olanlar “olgun”, “salıncaklı sandalyeli” ve “zırhlı”
kategorilerinde, daha az uyum sağlamış olanlar ise “öfkeli” ve “kendinden nefret eden”
kategorilerinde sınıflanmışlardır. Olgun tip yaşamdan zevk alır, kendini kabul eder,
etkinliklerinde ve başkalarıyla ilişkilerinde doyum arar, geçmişte olanlara yazıklanmadan
içinde bulunduğu durumda en iyisini yapmaya çalışır. Salıncaklı sandalyeli tip de yaşlılık
yıllarında başarılıdır, ancak yaşama olgun gruptan daha edilgin bir biçimde yaklaşır, emekli
olduğuna ve 26 sorumluluktan kurtulduğuna sevinir. Zırhlı tip yaşlanmanın sonuçlarından
korkar, bu konuyla yüzleşmekten kaçar, duygularını denetim altında tutar; mutlu göründüğü
için yaşlanmada kısmen başarılı sayılır. Kızgın tip, kendi kendisiyle barışık olmayan,
yaşlandığına kızan ve ölümden korkan tiptir. Kendinden nefret eden tip yaşlanmanın
sonuçlarına bozulan, gündelik sorunlarda kendini kınayan, ölümü kendi sefilliğinden kurtuluş
gibi gören tiptir (Onur, 1989).
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13.2. Mizaç, Huy
Mizaç ya da huy, günlük yaşantı içinde kişiye özgü, oldukça sınırlı, belirli duygusal
tepkilerin nitelik ve nicelik bakımından değişmesidir. Çabuk kızmak, sıkılmak, öfkelenmek,
neşelenmek, hareketli ya da hareketsiz olmak vb. Bireylere göre değişen mizaç özellikleri ya
da huydur (Köknel, 1999).
Atasözlerimiz araında bulunan, “huy canın altındadır”, “huylu huyundan vazgeçmez”,
“can çıkar huy çıkmaz” gibi deyişler huyun kişilikle sıkı bağlantısı olduğunu açık seçik
göstermektedir. Kısaca, insanın duygulanım ve coşkularının bütünü olarak
tanımlayabileceğimiz huy ya da mizaç, kişiliğin ancak bir yanını ya da bir öğesini
oluşturmaktadır (Köknel, 1999).

13.3. Kişilik Özellikleri
Kişilik, bir insanın duyuş, düşünüş, davranış biçimlerini etkileyen etmenlerin kendine
özgü görüntüsüdür (Tınar, 1999). Buna göre kişilik pek çok değişkene bağlı olarak
değişmektedir. Bireylerin doğuştan getirdikleri özellikleri, içinde bulundukları çevre,
ekonomik koşullar, eğitim durumu gibi faktörler kişiliğin oluşmasını etkilemektedir.
Kişiliğin ele alınışında her insanın tek ve biricik olduğu gerçeğini her zaman akılda
tutmak gerekir. Bununla birlikte, bir kişilik tipolojisi yapmak da olanaklıdır. Nitekim, yaşlı
kişileri inceleyen gerontologlar belirli tipleri saptamaktadırlar.
Bütünleşmiş kişilikler; egoları yeterli, bilişsel yetenekleri tam, yaşam doyumları
yüksek, iç yaşamları görece karmaşık kişilerdir. Bu kişiliklerde üç tip ayırt edilir:
1. Yeniden örgütleyiciler; sürekli etkinlik içerisindedirler ve yaşamlarını eski etkinliklerin
yerine yenilerini koyarak yeniden düzenlerler.
2. Odaklanmış kişiler; birincilerin aksine enerjilerini bir ya da iki rolde yoğunlaştıran
kişilerdir.
3. Kopmuş kişiler; düşük bir etkinlik düzeyi göstermeleriyle ilk iki kişilikten ayrılırlar ve
kendi dünyalarına çekilmiş olarak yaşarlar.
Savunmacı kişilikler; çabacı başarı güdüleriyle ve genellikle sakınımlı duygularıyla
belirlenirler. Bu kişilikler iki tipe akrılırlar:
1. Sebatlı model; orta yaş yaşam biçmini ve etkinliklerini olanak ölçüsünde koruyan ve
sürdüren tiptir. Etkinlik düzeyi yüksek ya da orta, yaşam doyumu fazladır.
2. Daralmış tip; yaşlılık tehdidine karşı toplumsal ilişkilerini sınırlayarak kendini savunmaya
çalışır. Orta bir etkinlik düzeyinin eşlik ettiği oldukça yüksek bir yaşam doyumuna sahiptir.
Edilgin-bağımlı kişilikler; iki tipe ayrılır:
Başvurucu-arayıcı kişilik; yüksek düzeyde bağımlılık gereksinimi taşır. Olabildiğince uzun
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süre bağlanacak birini bulduğunda yaşamdan daha fazla hoşnut olur.
Duygusuz kişilik; görece edilgin ve kayıtsız bir yetişkinlik yaşar, yaşam doyumu ortayla
düşük arasındadır.
Bütünleşmemiş kişilikler; yüksek derecede çözülmüş, örgütlenmemiş bir yaşlılık
örüntüsü gösterirler. Duygusal bozukluklar ve düşünce süreçlerinde genel bir gerileme içeren
psikolojik sorunları vardır. Hem etkinlikleri hem de yaşam doyumları aşağı düzeydedir.
Neugarten' e göre insanlar yaşlandıkça içsel düşünce ve duygulara dış etkenlerden
daha fazla bağımlı olmaya yönelmektedir. Neugarten bu değişimi etkinlikten edilginliğe geçiş
olarak görmektedir. Dünyayı edilgin bir açıdan görmeye başlayan yetişkinler, dış dünyadan iç
dünyaya geçmeye başlamaktadır. Yetişkinlerin kendi iç dünyalarıyla uğraşmaları gitgide
artmakta, diğer insanlara da
duygusal bağları da azalmaktadır.
Bütün bunlara karşın, eskiden
kendilerini nasıl görüyorlarsa öyle
görmeyi
sürdürmektedirler.
Dolayısıyla, ileri yetişkinlikte benlik
kavramında dramatik değişimlerden
çok kararlılığın olduğu söylenebilir.
Atchley' e (1972) göre, benlik
kavramındaki bu karmaşıklığın iki
nedeni vardır:
1.
Yaşlılar
değişime
karşın
kendilerine az, kendi iç ölçülerine
daha fazla bağımşlıdırlar.
2.
Yaşlılar
değişime
karşın
kendilerine
önceki
rolleriyle
düşünmeyi sürdürürler. Örneğin,
emeklilikten sonra da kendilerini öğretmen, avukat, mühendis olarak düşünmektedirler.
Yaşlılıktaki kişilik konusuna gelşim görevleri açısında da bakılabilir. Erikson' a göre
umutsuzluğun karşıtı olan “ego bütünlüğü” ileri yetişkinşliğin olumulu niteliğidir. Başka
yazarlar yaşlılığın gelişim görevi olarak, başarılı alışknlıkların sürdürülmesini, geçmişle
bütünleşmeyi, olgunluktan bilgeliğe geçişi, yaşlılıktaki olgunluk değişikliklerini kabul etmeyi,
yaşamın sona ermesini onaylamayı, değişmiş idealler edilmeyi vb. göstermektedirler.
Önerilen görev ne olursa olsun, yaşlılık yıllarınının getirdiği değişimler genellikle ölüme
hazırlanma göreviyle ilgilidir. Öte yandan yaşlılar, artan edilginliklerini ve bağımlılıklarını,
artık katılımcı olmaktan çok izleyici olmalarını, azalan güçlerin sınırlarını kabul etmek
göreviyle de karşı karşıyadırlar. Dürtülerinin gücündeki değişimleri kabul etmek göreviyle de
karşı karşıyadırlar. Dürtülerindeki gücün değişimlerini kabul etmek de bir başka gelişim
görevidir. Yaşlı kişiler merkezi sinir sistemindeki bazı gerilemeleri, yeni bilgiler edinmedeki
güçlülükleri kabul etmek zorundadır.
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Bazen yaşlıların bu dönemin gelişim dönemlerine karşı çıktıkları da görülebilir.
Azalan fiziksel ve zihinsel yeteneklerine karşın istemlerini değiştirmeyi reddedebilir,
sınırlılıklarının artışını yadsıyabilir ve bunun için de savunma mekanızmalarına başvurabilir.
Bunun tersi bir tutumla, yaşlılığa bağlı fiziksel ve zihinsel düşüşe abartmalı bir biçimde
zamanından önce teslim olma ve kendini kaptırma eğilimi de söz konusudur (Onur, 1986).

13.4. Davranışlarımızın Kaynağı
Kişilik yapısının oluşmasını ve gelişmesini anlamak, tutum ve davranışları ortaya
çıkaran etkenleri tanımak için insanyaşamında güdülenmenin yerini ve rolünü bilmek gerekir.
Yeni doğan bebekte, bütün insanlarda ortak olan doğal ve evrensel içgüdüler, bunlara
toplumdan gelen yeni güdüler eklenir. Kişiliğin oluşmasında, biçimlenmesinde tutum ve
davranışı başlatan, açığa çıkaran, sürdüren, yönlendiren bilinçli ya da bilinçsiz etkenlere
ruhbilimde güdü denir (Köknel, 1999).
Gerçekte, güdü kavramı içinde içgüdü, dürtü, istek, beklenti, eğilim, ilgi, istek, tutku,
umut, amaç kavramları yer alır. Bunlar kişilik gelişmesinde rol oynadığı gibi, bir tutum ve
davranışı ortaya çıkaran temel etkenler arasında da bulunabilirler. Bunlar arasında sıkı
bağlantılar vardır. Herhangi birinde ortaya çıkan gelişme ve değişme, tutum ve davranışı
değiştirebileceği gibi bu gelişme ve değişmenin süresi kişilik yapısını da etkileyebilir
(Köknel, 1999).
Dengeleşim (Homeostasis): Beden için elverişli yaşam koşullarının kendiliğinden
sürdürülmesini sağlayan doğal düzenlemedir. Dengeleşim bozulduğunda canlıda gerilim,
kaygı ve sıkıntı meydana gelir. Dengenin yeniden kurulabilmesi için gereksinimlerinin
giderilmesi, doyuma ulaşması gereklidir. Birey bunu sağlamak amacıyla davranış yapmak
gereğini duyar. O halde bendensel bir eksikliğin giderilmesi için kişiyi davranışa sürükleyen
güce dürtü denir. Hava soğuduğunda beden ısısının düşmesini önlemek için giyinmek,
ısındığında serinlik aramak, havasız kaldığında sık soluk almak dengeleşimi sağlamak
amacına yönelik davranışlar olup, çeşitli amaçlara yönelik dürtüler sonucu oluşur. Uyku
beslenme gibi doğal güdüler doyuruldukça, toplumsal gereksinimler ve bunlara doyum
aramaya yönelik davranışlar ortaya çıkar. İlgi, sevgi, aşk gibi duygulara yönelinir (Köknel,
1999).
Doğal ve Toplumsal Güdüler: Doğal güdüler tüm canlılarda vardır. Canlının temel
gereksinimlerini sağlar, yaşamını sürdürebilmesi için gereklidir. İnsanda doğuştan varolan
doğal güdüler, bebeklik ve ilk çocukluk yaşlarında kişilik gelişmesini ve davranışı önemli
ölçüde etkiler. Buna karşılık, sosyal güdülerin tanınması ve tanımlanması güçtür. Bebeklikten
çocukluğa, çocukluktan gençliğe, gençlikten olgunluğa geçildikçe, kısaca yaş ilerleyip insan
geliştikçe, toplumsal güdüler daha güçlenir, kişilk yapısı ve davranışlar üzerinde daha etkili
olurlar. Kişiliğin gelişmesi, kişinin toplum içindeki durumunun sürdürülmesine, korunmasına,
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düzelmesine, pekişmesine yardım ederler (Köknel, 1999).
Saygınlık: Bu toplumsal güdü üstünlük duygusuyla birliktedir. Bütün insanlar
çevrelerinde ve yaşadıkları toplumda sayılan, sevilen, başarılı ve üstün kişi olma çabası
içindedir.
Özgürlük ve Özerklik: İnsanın davranışlarına engel olunması onda kaygı yaratır. Bu
nedenle, davranışlarının engellenmesini istemez.
Saldırganlık: Toplumsal güdüler arasında özel bir yeri vardır. Kaynağı ne olursa olsun
saldırganlık, kişiliğin gelişmesi ve sürdürülmesi, davranışların oluşması ve toplumsal uyumun
sağlanması açısından gerekli bir güdüdür. İnsanın bedensel, ruhsal ve toplumsal varlığını
tehdit eden koşullarda ortaya çıkabilir. Ancak insanın kendi varlığını tehlikede görmesi, onun
kendisini değerlendirmesine bağlı olduğundan, saldırganlığın kişi için yararlı ve zararlı
sınırlarını belirlemek çok güçtür. Saldırganlık belirtileri kişilik yapısının özelliklerine göre de
farklı biçimlerde olabilir. Küçümseyici bir gülüş, mimik ya da sözden öldürmeye kadar
değişen geniş bir yelpaze içinde yer alır (Köknel, 1999).

13.5. Kaygı ve Çatışma
Kişilik yapısını ve davranışı inceleyen biyolojik, fizyolojik, bütün kuramlar ve bütün
ruhbilim öğretileri daima kaygıya yer vermişlerdir. Kimi kaygıyı kişiliği oluşturan ilk, temel
güç olarak kabul etmiş; kimisi de kişiliğin yapılanmasında, gelişmesinde ve davranışın ortaya
çikmasında önemli rolü bulunan bir etken olarak değerlendirmiştir. Kişiliğin yapısında ve
gelişmesinde önemli bir etken olan duygulanım ve çoşku durumlarıyla birlikte ortaya çıkan ve
onlara eşlik eden fizyolojik belirtiler olduğundan sözedilmiştir. Kan basıncı, kalp atışı,
solunum sayısı artar. Mide-barsak hareketleri hızlanır. Tükrük salgısı azalır. Ağız kurur. Kan
şekeri yükselir. Gözbebekleri genişler. Çizgili kasların gerginliği artar. Titreme olur. Dişler ve
yumruklar sikilır. Terleme olur. Derinin direnci çoğalır. Bu değişmelerin kişi tarafindan
algılanmasi, hissedilmesi kaygıyaratır (Köknel, 1999).
İç ve Dış Çatışma: İnsan bütün yaşamı boyunca her an içten ve dıştan gelen birden
çok dürtü ya da güdüyle karşılaşır. Bunlar arasında seçim yapma zorunluluğu duyar. Bu
durum çatışma yaratır. Aç olan birinin yemek bulamaması çatışma yaratacağı gibi, aynı anda
çok sevdiği iki yemekten birini seçme durumunda kalışı da çatışmaya yol açar (Köknel,
1999).
Kişilik için önemli olan kaygı değil, buna karşı kullanılan savunma düzenlerinin
niteliği ve kaygıdan kurtulmak için bulunan çözüm yollarıdır. Savunma düzenleri kaygıyı
geçici olarak azaltır. İç çatışmalara olumlu ve olgun çözüm yolları buluncaya kadar benliği
korur.
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13.6. Öfke ve Saldırganlık
Hos olmayan durumlar karşısında insanda ortaya çıkan ilk ve en önemli duygulanım
ve coşku durumu, kaygı ve korku gibi öfke de olabilir. Öfke engelleme ve korku karşısında
ortaya çıkan bir tepki olup, köpürme adı verilen aşırı derecesinde bilinç bulanıklığına ve
davranış bozukluklarına yol açabilir. Belirli bir sınır icinde öfke, karşılaşılan engeli aşmak,
hoş olmayan durumdan kurtulmak için gerekli tutum ve davranışta bulunma olanağı verir
(Köknel, 1999).
Öfkenin Yararları: Belirli bir sınır içinde, diğer duygulanım ve coşkular gibi, kişiliği
koruyucu yönde işlev yapabilir. Ayrıca çocukluktan, yaşlılığa kadar çeşitli çağlar içinde öfkeyi
ortaya çıkaran koşulların ve öfkenin anlatım biçiminin, kişilik yapısının gelişmesinde ve
yapılanmasında olumlu, olumsuz birçok katkısı olabilir. Yaş ilerledikçe, öfkeyi doğuran temel
ilkeler ve koşullar aynı kalmakla birlikte, özel koşullarda büyük değişiklik olmaktadır.
Çocuğun öfkelenmesine neden olan engellerin birçoğu, genç ya da olgun insan için anlamsız
olabilir. Öfke bir sınır içinde bireyin kendi varlığını koruması, tanıtması ve çevreye kabul
ettirmesi için gereklidir (Köknel, 1999).
Korunma ve Savunma Aracı: Saldırganlık, başlamış ancak engellenmiş bir davranışı
sonlandırmak amacıyla ortaya çıkar. Böylece kişilik için savunma ve uyum düzeni olarak
kullanılabilir. Dışardan gelen tehdit ve tehlikeye karşı korunmak amacıyla saldırgan
davranışlar ortaya çıkabilir. Kişilik sınırları ve değerlerini iyice belirleyemeyen insanlar,
kendilerine karşı olan her tutumu engelleme sayarlar. Böylece en küçük nedenlerle davranışlar
hemen saldırganlığa dönüşebilir. Savaş dönemlerinde saldırganlık, insanın kendisini, yaşadığı
toplumu ve ülkesini koruması için gerekli bir eylemdir (Köknel, 1999).

13.7. Kişilik Bozuklukları
13.7.1. Narsist Kişilik Bozukluğu
Olağanüstü ve ayrıksı olduğu duygusundadırlar. Başarılarını ve yeteneklerini
abartırlar. Her şeyi herkesten daha cok hak etmektedirler. Aşk ve meslek yaşamında,
toplumsal boyutta ve bire bir ilişkiler boyutunda elde etmesi gereken büyük başarılarının
tutkularıyla yüklüdür. Sınırsız başarı, güç, zekâ, kusursuz sevgi üstüne kafa yorarlar. Eşi
bulunmaz bir kişidir ve eşi bulunmaz insanlarla arkadaşlık etmelidir. Çok beğenilmek isterler.
Genellikle fiziksel görünümlerine ve giysilerine pek düşkündürler. İlgi ve ayrıcalık beklerler
ama karşılık vermeye zorunluluk hissetmezler. Beklediği ayrıcalıklar kendisine sunulmazsa
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çabuk kızar, öfkelenirler. Amaçlarına ulaşmak için başkalarını kullanırlar. Kendisini
başkalarının yerine koyma duygusu gelişmemiştir. Başkalarının duygularından fazla
etkilenmezler. Kıskançtırlar. Kendini beğenmiş ve zaman zaman küstah tavırlar gösterirler
(Arslanoğlu, 2002).
Böyle kişilere nasıl davranmak gerekir?
İçten davrandığı, içten konuştuğu her durumda onu takdir ettiğinizi gösterin.
Başkalarının tepkilerini ona açıklayın. Ona karşı ve birlikteyken başkalarına karşı görgü
kurallarına ve nazik davranış kalıplarına titizlikle uyun. Yalnızca zorunlu eleştirileri yapın ve
çok açık olun. Kendi başarılarınızı ve ayrıcalıklarınızı öne çıkarmayın. Ona sistematik olarak
karşı çıkmayın, eleştirilmesi zorunlu davranışlarını eleştirin (kişiliğini, şahsını değil,
davranışlarını eleştirin). Sizi kullanmasına karşı dikkatli olun. Yinelemek istemediğiniz
iyilikleri hiçbir zaman yapmayın, yapmadığınızda daha kötü olursunuz. Almadan veren
olmayın (Arslanoğlu, 2002).

13.7.2. Çekingen Kişilik Bozukluğu
Toplumsal çekingenlik bu bozukluğun en temel özelliğidir. Bu kişiler kendilerini
toplumsal olarak istenilmeyen, önemsiz ve yetersiz biri olarak görürler. Çekingenlik kavramı
ile karıştırılmamalıdır. Kişi çekingen bir yapıya sahip olabilir. Ancak bunun bozukluk
derecesine gelmesi için hayatını önemli şekilde etkilemiş olması gerekir. Bu kişilerde sürekli
eleştirilme, reddedilme ve utanma duygusu hakimdir. Çoğu zaman kaygı bozukluğu da
yaşarlar. Başkalarının onlardan rahatsız olacağını düşündükleri takdirde kimseyle tanışmak
için bir adım atamazlar. Çünkü bu kişiler başkalarının kendileri hakkındaki düşünceleri ile
aşırı meşguldürler. Bu nedenden dolayı farklı aktivitelere kolay kolay katılmazlar (Kahraman,
2018).

13.7.3. Bağımlı Kişilik Bozukluğu
Başkalarınca desteklenme ve rahatlatılma gereksinimi duyarlar. Güvendiği kişilerin
onayı olmadan karar almaktan çekinirler. Kendisi için önemli olan kararları almayı bir
başkasına bırakırlar. Bir girişimi başlatmakta zorlanırlar, daha çok gelişmeleri izlemeyi
yeğlerler. Yalnız kalmayı, yalnız başına iş yapmayı sevmezler. Sürekli olarak ilişkilerinin
bozulması endişesi taşırlar. Kimseyi gücendirmemek için hep evet derler. Söyledikleri onay
görmez ya da eleştirilirse çok etkilenir ve kaygılanırlar. Başkalarına şirin görünmek için
beklentisi düşük işleri kabul ederler. Ayrılmalardan aşırı ölçüde olumsuz etkilenirler
(Arslanoğlu, 2002).
Onlara nasıl davranmak gerekir?
Başarılarından çok girişimlerini destekleyin, başarısızlıkları fazlaca önemsememesi
doğrultusunda kendisine yardım edin. Eğer sizden bir öneri isterse yanıtlamadan önce onun
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kişisel düşüncesini öğrenin. Ondan öğüt ve yardım istemekten çekinmeyin. Onu etkinliklerini
artırma konusunda isteklendirin. Onsuz da bazı şeyler yapabileceğinizi, bunun onu terk etmek
anlamına gelmediğini açıklayın. Acil olarak sizden istese bile onun yerine karar almayın,
darda kaldığı her durumda yardımına koşmayın. Başarısız olsalar bile girişimlerini
eleştirmeyin. Kendi başına yaşamasını öğrenmesi için onu tümüyle terk etmeyin. Birtakım
işlerinizi yaparak ya da size hediyeler sunarak güdümünüze girmesine göz yummayın. Onun
sürekli olarak gölgenizde yaşamasını kabul etmeyin (Arslanoğlu, 2002).

13.7.4. Antisosyal Kişilik
Bozukluğu
Başkalarının hissettiklerine karşı
karşı katı bir aldırmazlıkları vardır.
Toplumsal
değerler,
kurallar
ve
zorunluluklara karşı inatçı bir karşıt tavır
ve
sorumsuzluk
sergilerler.
İlişki
kurmakta bir güçlük olamamasına karşın
ilişkilerini uzun süre devam ettiremezler.
Engellenme eşiği ve şiddeti içeren
saldırganlığın dışa vurulma eşiği çok düşüktür. Suçluluk duyamazlar ve deneyimlerden yararlı
ders alamazlar. Hataları için başkalarını suçlamaya ve toplumla çatışan davranışları için akla
uygun gerekçeler kullanmaya yatkındırlar. Sürekli yalan söyleyerek başkalarını atlatma ve
aldatmaya yönelik dürüst olmayan tutumları vardır. Dürtüseldirler (her an aklına estiği gibi
davranırlar) ve çabuk sinirlenebilirler. Kendisinin ve başkalarının güvenliği konusunda
umursamazdırlar. Sorumluluklarını yerine getirmezler, bunun için vicdan azabı duymazlar
(Arslanoğlu, 2002).
Bu tür kişilik bozukluğu içindeki bireyler, toplumun en çok başını ağrıtan insanlardır.
Belirtileri genellikle küçük yaşlarda başlar. Evden kaçmalar, geceyi dışarda geçirmeler,
kendine benzer sorumsuz serseri arkadaşlar edinme, yalan söyleme, evden para çalma, erken
sigaraya başlama ve ardından gelen uyuşturucu maddeler kullanımı, dışarıda yapılan
hırsızlıklara ve başka küçük suçlara yönelme, sadistik eğilimler, gücü yettiğini dövme, eziyet
etme, hayvanlara işkence etme, öldürme gibi ağır davranış bozuklukları ile ortaya çıkar
(Arslanoğlu, 2002).

13.8. Kişilik Özellikleri Alt Boyutları
Erciş ve Deniz' e (2008) göre beş faktör kişilik özellikleri boyutlarının açıklaması
aşağıdaki gibidir:
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Dışadönüklük Boyutu; dışa dönüklük boyutunun açıklaması olarak dışa dönük kişilik
özelliğine sahip bireyler dış dünyaya açıktır, insanlarla bir arada olmayı seven, enerjik ve
olumlu düşünen kişilerdir. İstekli, hareketli ve konuşkandırlar. Kendilerini ifade etmekte
güçlük çekmezler ve grup içinde dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarırlar. Kalabalık ortamdan
kaçmayarak sıcakkanlı ve sevecen olduklarını etraflarına hissettirirler. Dışadönük kişilikler;
canlı, girişken, sosyal, hareketli, coşkulu, rahat, doğal, iyimser tiplerdir. Bu boyutun tam tersi
olan İçe dönük kişilikler ise dışadönükler kadar çoşkulu ve enerjik değillerdir aksine sessiz ve
sosyal dünyaya karşı ilgi düzeyleri azdır.
Uyumluluk Boyutu; uyumlu kişilik boyutuna sahip bireylerin en önemli özellikleri
saygılı, arkadaş canlısı, yardımsever ve cömert olmalarıdır. Uyumlu bireyler için başkalarıyla
bir arada olmak önemlidir. Uyumlu kişilikler çatışmadan kaçınan, hassas, merhametli,
geçimli, sakin, insanlara güvenen, işbirliğine yatkın kişiliklerdir. Bunun tam tersi özelliğe
sahip olan saldırgan bireyler ise kendi çıkarlarını bireylerin çıkarlarından üstün tutarak iyi
geçinmeye önem vermezler. Başkalarına karşı kuşku dolu ve şüpheci olmaları dolayısı ile iş
birliğine yatkın değildirler. Son yıllardaki kişilik araştırma modellerinde en çok kullanılan
boyutlardandır.
Sorumluluk Boyutu; sorumluluk sahibi kişilerin sabır düzeyleri yüksektir, başarıya
sabrederek ulaşırlar. Çevresindeki insanlar tarafından güvenilirler. Yüksek sorumluluk sahibi
kişilikler düzenli, planlı, amaçlı, kararlı, temkinli, tedbirlidirler. Sorumluluk boyutu düşük
olup amaçsızlık boyutunda olan kişiler ise isteksiz ve başarısız olduklarından dolayı çevreleri
tarafından güvenilmez olarak nitelendirilirler ve kötü olarak eleştirilirler.
Duygusal Denge - Nevrotizm Boyutu; kolay üzülmeyen duygusal olarak dengeli
kişiler maruz kaldığı davranışlara daha az duygusal tepkiler vererek sakinliklerini korurlar.
Kalıcı olumsuz duygulardan uzak dururlar. Tutarlı duygusal boyuta sahip kişilikler; kendine
güvenli, engellerle başa çıkmada etkili, sakin, uyumlu, telaşsızdırlar. Olumsuz duygusal
yaşama eğilimine sahip olma anlamına gelen nevrotizm ve bu durumda olan bireylere verilen
ad olan nevrotik bireyler ise daha çok endişe, öfke veya depresyon yaşamaktadırlar.
Yeniliklere Açık Olma Boyutu; yeniliklere açık olma kişilik boyutuna sahip bireyler
entelektüel ve sanatsever kişiliklerdir. Öğrenmeye açıklardır. Güzel olan her şeye karşı
duyarlıdırlar. Gelişime açık kişilikler genellikle analitik düşünen, duyarlı, ilgi alanları geniş,
yeniliğe açık ve yaratıcı zekaya sahip bireylerdir. Yeniliklere açık olmayan tutucu kişilikler ise
değişime karşı direnme eğilimindedirler. İlgi alanları ve genel kültür seviyeleri sınırlıdır.
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Uygulamalar
Kişilik yapısının oluşmasını ve gelişmesini anlamak, tutum ve davranışları ortaya
çıkaran etkenleri tanımak için insan yaşamında güdülenmenin yerini ve rolünü bilmek gerekir.
Kişilik özellikleri ve davranışların kaynağını ile ilgili değerlendirmeler yapılmalıdır.
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Uygulama Soruları
Yaşlılığın psikolojik yönünü ilgilendiren belirtiler nelerdir?
Gerontologların saptadığı kişilik tipleri nelerdir?
Dengeleşim nedir?
Çekingen kişilik bozukluğunun özellikleri nelerdir?
Kişilik özelliklerinin alt boyutları nelerdir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti?
Yaşlılıkta zihinsel değişikliklere paralel olarak yaşlının kişiliğinde ve ruhsal yapısında
da değişiklikler olmaktadır. Yeni durumlara uyma ve yeni fikirleri kabul etme yeteneğinde bir
azalma oluşmaya başlamaktadır.
Kişiliğin oluşmasında, biçimlenmesinde tutum ve davranışı başlatan, sürdüren,
yönlendiren bilinçli ya da bilinçsiz etkenler vardır. Bu bölümde kişilik bozukluklarını ve
kişiliğin alt boyutlarını öğrendik.
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13. Bölüm Soruları
1) Entelektüel ve sanatsever olma kişiliğin hangi boyutunda yer alır?
a) İçe dönüklük b) Sorumluluk c) Duygusal denge d) Yeniliklere açık olma

e) Uyumluluk

2) Erikson'a göre umutsuzluğun karşıtı nedir?
a) Durağanlık b) Suçluluk

c) Utanç

d) Ego bütünlüğü

e) Yakınlık

3) Aşağıdakilerden hangisi kişilik özelliklerinin alt boyutlarından biri değildir?
a) Dışa dönüklük

b) Uyumluluk

c) Esneklik

d) Sorumluluk

e) Duygusal denge

4) Yüksek derecede çözülmüş, örgütlenmiş bir yaşlılık örüntüsü gösteren kişilik tipi
hangisidir?
a) Edilgin-bağımlı kişilikler
b) Bütünleşmiş kişilikler
c) Savunmacı kişilikler
d) Duygusuz kişilikler
e) Bütünleşmemiş kişilikler
5) Aşağıdakilerden hangisi çekingen kişilik bozukluğu özelliklerinden değildir?
320

a) Kendilerini toplumsal olarak önemsiz ve yetersiz biri olarak görürler
b) Çekingen biri yapıya sahiptirler
c) Sürekli eleştirilme ve utanma duygusu hakimdir
d) Başkalarının kendileri hakkındaki düşünceleri ile aşırı meşguldürler
e) İnsanlar arasında öne çıkmaya çalışırlar
6) Aşağıdakilerden hangisi Reichard ve arkadaşlarının ortaya çıkardığı yaşlı kişilik tiplerinden
biri değildir?
a) Olgun tip
b) Kendinden nefret eden tip
c) Zırhlı tip
d) Öfkeli tip
e) Demanslı tip
7) Aşağıdakilerden hangisi kişilik bozukluklarından biri değildir?
a) Narsist
b) Stresli
c) Çekingen
d) Antisosyal
e) Bağımlı
8) Kişiliğin oluşmasında tutum ve davranışı başlatan, sürdüren ve yönlendiren bilinçli ya da
bilinçsiz etkenlere ne ad verilir?
a)Yönelim b) Duygu

c) Dikkat

d) Güdü e) Huy

9) Doğuştan gelen kişiliğik dinamiği hangisidir?
a) Mizaç

b) Karakter

c) Özgüven

d) Bilinç

e) İrade

10) Yaşlılık yıllarını gündelik sorunlarda kendini kınayan kişilik tipi hangisidir?
a) Olgun

b) Kızgın c) Zırhlı

d) Kendinden nefret eden

e) Neşeli

13. Bölüm Cevap Anahtarı
1 d
2 d
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3 c
4 e
5 e
6 a
7 b
8 d
9 a
10 d
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BÖLÜM:14

YAŞLILIK VE ANLAM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde varoluşçu bakış açısıyla anlam konusuna değinilmektedir. Kavram
açıklamaları yaparak varoluşçu kuramcıların ele aldığı konuları öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Heiddegger’in ele aldığı temel varoluş şekilleri nelerdir?
Varoluş ikilemi nedir?
Kontrol olarak anlam nedir?
Yaşlılarda kişilerarası çatışmalara yol açan çatışma alanları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Anlam teorisi

Varoluşçu bakış açısıyla
kavramlar ve kuramlar
öğrenilecektir.
Psikoterapinin tanımı ve
yaşlılara yaklaşım olarak ele
alınacaktır.
Mutluluk modelini öne
çıkaran özelliklerin
kavranması.

Anlam teorisiyle kavramlar
ve kuramlar literatür
araştırması ile kavranacaktır.
Yaşlılığa yaklaşım
modellerinin incelenmesi.

Anlam teorisine yaklaşım

Mutluluk modeli

Kişilik özelliklerine bakarak
duygulara ne yönde etki
ettiğine bakılacak.
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Anahtar Kavramlar
Varoluşçuluk
Anlam
Logoterapi
Mutluluk Modeli
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GİRİŞ

Yaşlılıkta, fizyolojik değişimler kadar sosyal ve psikolojik değişimler de
yaşanmaktadır ve bu değişimler, yaşlıların mutluluklarını etkilemektedir (Walker & Deacon,
2003). Kişi, haz veren yaşantıları daha çok deneyimliyor ve haz vermeyen yaşantıları daha az
deneyimliyorsa bu durumda daha yüksek mutluluğa sahip demektir. Yaşlılar açısından
bakıldığında, yaşlıların mutlu oluşlarıyla ilişkili görünen pek çok değişken vardır. Bunlardan
bazıları; yalnızlık duygusu, kişinin kendi yaşamını yönetmesine işaret eden ve bir psikolojik
yapı olan algılanan kontrol ve kişilik özellikleridir (Grop, 1995). Literatüre bakıldığında,
mutluluk ile yalnızlık, algılanan kontrol ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkilere yönelik
açıklamaların olduğu görülmektedir.
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14. YAŞLILIK İÇİN ANLAM TERAPİSİ

Alman filozofu Martin Heidegger yüzyılımızda varoluşçu felsefesinin kurucusu olarak
kabul edilmektedir. Ayrıca Heidegger varoluşçu felsefeden psikoloji ve psikiatri bilimlerine
bir köprü görevi yapmıştır. Heidegger felsefesi insanı “dünya içinde varoluş” olarak ele alır.
İnsan varlığını dünya içindeki varoluştan almaktadır. Varlık her tür nesneden ayrılmalıdır.
Varoluşçu psikoterapiye göre en temel yaşam bunalımlarından biri, “yaşamın anlamı”
konusunda yaşanır. Varoluşçu psikologlara göre, yaşamın kendi içinde bir anlam yoktur.
İnsan kendi yaptıklarıyla var olur. Kendi değerlerini oluşturur ve yolunu seçer (Corey, 1990).
Varoluşçu psikolojide yaşam bireyden ayrı düşünülemez. Anlam arayışı yaşamın temel
sorumluluklarından biridir ve insanın kendisi tarafından bulunmalıdır. Aksi taktirde
eylemsizlik açığa çıkmaktadır ve kişinin kendi yaşamına karşı sorumsuzluğu olarak
değerlendirilmektedir. Varoluşçu öğreti her insanın varlığına sahip çıkmasının, tüm
sorumluluğu kendi omuzlarına almalarının özgür yaşam için gerekliliğini ortaya koymaktadır.
İnsan kendisinden sorumludur denildiğinde amaç onun yalnız öznel kişiliğinden sorumlu
olduğu değil bütün insanlardan sorumludur diyen Sartre insanın evren içindeki biçmini
belirleyerek varoluş akımının öznellikle suçlanmasına karşı savunmada bulunmuştur (Geçtan,
1974).
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14.1.Varoluşçuluğa Bakış Açısı
Jean-Paul Sartre varoluşun özden önce geldiğini söylemektedir. İnsanın yani
'ben' olarak adlandırdığımız varlığın, doğa tarafından belirlenmediğini, yaptığı seçimlerle
kendisini var ettiğini ileri sürer ve kendi doğamızı, yaptığımız seçimlerle oluşturduğumuzu
ifade eder. Yaşam insanla başlamaktadır. Doğada insana yol gösterecek olan yine insanın
kendisidir. Bu nedenle insan özgürdür ve yaşamını yönlendirme, seçim yapma özelliğine
sahiptir. Böylece kendi var oluşunu gerçekleştirmektedir.
Ona göre insan bilincini kazandığı günden ölümüne dek geçen sürede kendisini inşa
etmektedir ve bu, devam eden bir yapım sürecidir.
Varoluşçuluğu “köklerinden kopmuş, temelini yitirmiş, tarihine yabancılaşmış,
mutsuz, huzursuz insan varlığını dile getiren bir felsefe” olarak tanımlayan Ritter (1954), bu
düşüncelerin özellikle toplum içinde yaşayan bireylerin tehdit altında olduğu, insanın manasız
bir varlık haline geldiği, kendi kendini yitirmek tehlikesinin baş gösterdiği durumlarda ortaya
çıktığını vurgulamaktadır.
Tillich (1958) ise, varoluşçuluğun kökenini makinalaşmada görmektedir. Ona göre,
makinalaşma ile birlikte, insan işlettiği makinanın egemenliği altına girmekte ve özünü,
benliğini, bilincini ve kişiliğini yitirmektedir. Neredeyse dönen bir çarkın vidası haline
gelmektedir.
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14.2. Temel kavramlar
Heidegger iki türlü temel varoluş şekli olduğunu söylemektedir. Birincisi “varolmayı
unutma durumu”, ikincisi ise “varolmayı düşünme durumu”dur. Birinci durumda kişi kendini
madde dünyasına ve onun sıradan olaylarına kaptırmaktadır. Kendini işlerin gidişiyle ilgili
kaygılara teslim etmektedir. Kişi kendisi olmak adına sorumluluk almaktan kaçınmaktadır.
Dış dünyaya olan teslimiyetiyle geçici olarak sıkıntılarından kurtulmaya bakar. Varolmayı
düşünme durumunda ise kişi, işlerin gidişine değil oluşuna hayran olmaktadır. Başka bir
deyişle kişi devamlı varolmanın farkında olarak yaşamakta, sadece varoluşun kırılganlığını
değil kendi varoluşuna ait sorumluluklarını da düşünmektedir. Burada kişi kaygı hissetse de
sorumluluk almaktan kaçmamaktadır. Bu varoluş tarzına “ontolojik tarz” da denilmektedir ve
kişi sadece bu tarz bir varoluş içerisinde kendini değiştirme gücünü yakalayabilmektedir
(nakl. Yalom, 1999, 53-54). Çünkü kişinin kendi yaratılışıyla temas halinde olması sadece bu
modda gerçekleştiği için sadece burada değişimin gücü kavranabilmektedir.
Varoluş ikilemi; var olmayı çok istesek de sonu olan varlıklar olduğumuz, daha önce
belirlenmiş bir hayat yapısı olmadan varlığa atıldığımız ve hayatı mutlu, etik ve anlamlı
yaşamamız gerektiğine karar vermemiz konusundaki varoluş gerçekliğinden ortaya çıkmıştır
(Corsini & Wedding, 2012, 475).

14.3. Yaşamın Anlamında Dair Kuramlar
14.3.1. Terör Yönetimi Kuramı

Ölüm, insanın ilk anksiyete kaynağıdır. Bu sebeple insanın ölümlü olduğu düşüncesi
her bir bireye varoşlusal bir kaygı vermektedir. Ölümlü olmanın bilincinde olmak ve onunla
yüzleşme durumunda kalmak bireyde dehşet duygusu uyandırmaktadır. Bu nedenle bilinç
dışı, bir şekilde onu baskılayıp bilinç alanının gündeminden uzaklaştırmakta ve çeşitli başa
çıkma stratejileri geliştirmektedir. Fakat bastırılmış olması var olmadığı anlamı
taşımamaktadır. Ölümlülük olgusu örtük ya da açık bir şekilde insanın yaşamında varlığını
korumaktadır (Becker, 1973). Ölümün dehşet vericiliği karşısında inkarı seçmek, esasen
“insanın temel yapısının inkârıdır ve artmış derecede yaygın bir farkındalık ve deneyim
kısıtlılığına neden olmaktadır.” Çünkü “varolmak, devamlı olarak varolduğunun farkında
olmak”tır (Yalom, 1980/2001:57). Dolayısıyla kişinin ölümlü olduğunun farkında olması,
esasen onu daha üst bir varoluş düzeyine yükseltme olanağı taşımaktadır.
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Ölümlülüğün belirgin hale gelmesi, kültürel normlar ve değerler ön plana çıktığı
zaman, sosyal normlara ve değerlere bağlılığı artırmaktadır. İnsanlar ölüm farkındalığını
yönetmek için normlara ve değerlere bağlanmaktadırlar (Gailliot ve ark., 2008). Burada birey
temel kaygıyı azaltmak için benlik saygısını, yaşamın anlamlılığına olan inancı yüksek
tutmaya çalışmakta ve kültürel değerlere bağlı kalmaktadır. Kurama göre çevrelerindeki diğer
insanların da aynı değerleri ve normları benimsemesi, bireylerin kendine güvenini ve
yaşamlarının anlamlılığına olan inançlarını arttırır. Çevrelerindeki diğer insanların
kendilerininkinden farklı inançlara sahip olması ise yaşamın anlamlı olduğu düşüncesini
tehdit ederek bireylerin kendilerine güvenlerini düşürür. Kurama göre bireyler, bu olumsuz
duygudan kurtulmak için farklı yollar izlerler: Diğerlerinin inançlarını ve düşüncelerini
reddedebilirler; bu inançları ve inançların sahiplerini küçümseyebilirler; ya da bu farklı inanç
sahiplerini kendi inançlarına çekmeye çalışabilirler (Feldman ve Synder, 2005; Vikipedia).

14.3.2.Yaşlılıkta anlam
Kontrol
olarak
bireylerin birbirlerini ve
çevrelerini kontrol etme
ihtiyacından
kaynaklanmaktadır. Snyder
göre
bireyler
kültürel
standartlara
uygun
davrandıklarında birbirlerini
edebilmekte ve daha yüksek
özsaygı hissetmektedirler.
Kültürel standartlara uymak
kontrol ve anlam duygusunu
güçlendirmektedir.

anlam;

(1997)'e

kontrol
bir
bireyde

Geriatrik değerlendirmeler tamamlandığında bir tanı koyulacaktır. Geç baslangıçlı
depresyonun tek kutuplu, iki uçlu ya da nörobiyolojik yapısı; seviyesi, hafif, orta veya ciddi
olarak belirlenecektir. Teşhis ayrıca depresyonun tanı konulması için yeterli belirtilerin
olmadığı ama birçok belirtilerin yaşandığı klinik öncesi doğasının olup olmadığını ortaya
çıkaracaktır. Sadece kişiye ait olan sonuçlarla bir tedavi önerilmektedir.
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14.3.Yaklaşımlar
Psikoterapi, duygusal çatışmalarının eğitim almış bir uzmanla konuşma ve iletişim
yoluyla tedavisidir. Konuşma terapisi olarak da bilinen psikoterapi; psikologlar, psikiyatrlar,
sosyal hizmet görevlileri ve psikiyatrik hemşireler tarafından uygulanır. Her biri kendine
özgün akıl davranış modelleri olan birçok farklı psikoterapi ekolü vardır. Ekoller yaklaşım ve
teknikler konusunda farklılık gösterse de hepsi aynı amacı paylaşır, o da ileri yaşlarda
depresyonu azaltmaktır.
Kişideki keyifli/güzel anların eksikliği ya da hayatında olumsuz ilişkilerin
bulunmasıyla bireyin negatif davranışları hakkında farkındalığını artırma ve pozitif anları
daha iyi tespit edebilmesi gerekmektedir. Hayatın pozitif yönlerindense negatif yönlerini daha
fazla düşünen yaşlılar için gözlemsel becerileri keskinleştirmeye, sonuçların gücü hakkında
bilgi vermeye ve davranışlarda ve davranışların değişmesinden doğanın olabildiğini kişiye
göstermeye odaklanılmalıdır.
Hafif veya orta dereceli depresyonu olan yaşlılarda etkili olan ciddi depresyonu olan
yaşlılarda ise ilaç ile desteklenerek gerçekçi olmayan düşünceleri düzeltmek ve daha gerçekçi
tutumlarla yer değiştirme amacıyla kişinin gündelik olarak kullandığı inanç sistemlerini
belirlemek ve üzüntü ve kederin kişi için bir çıkış yolu yokmuş izlenimini değiştirmek
önemlidir.
Kitapları ve yazma alıştırmalarını kullanarak yaşlılara negatif düşünceleri tanıyabilme
ve onlarla mücadele etme, yorgunlukla savaşma ve umutsuzluğu azaltmada yardımcı olur. Bu
alışkanlıkla uyumsuz düşünce yöntemlerini tanıyarak onlarla mücadele etmeyi
öğrenebilmektedir.
İleri yaş için degiştirilebilecek ve değiştirilemeyecek şeyler vardır. Bunların kabulünu
vurgulayarak farkındalık, kişilerarası etkileşim ve duygu düzenlemeleri yapılmalıdır. Kişinin
katı tepki stillerini daha esnek ve uyumsal tepkilerle dengelemeyi öğrenmelidir. Ayrıca kişi
çatışmaları ve çözümlenmemiş duygusal sorunları tanımlayabilmeli, kişinin hayatını etkileyen
problemli ve esas temaların farkında olabilmelidir.
Yaşlılar için kişilerarası çatışmalara yol açan dört çatışma alanına bakar: 1) sevilen
birinin kaybı sonrası yas, 2) önemli ilişkilerde çatşma, 3) ilişkilerdeki değişimlere uyum
zorluğu, 4) sosyal soyutlanmadan kaynaklanan hayat koşulları ve zorluklarıdır. Karşılaşılan
problemleri ayırt ederek onları çözmek için plan oluşturulmalıdır. Kişi problemi açıkça
belirleyebilme, gerçekçi amaçlar koyabilme, birçok çözüm oluşturabilme, çözümleri
değerlendirme, karşılaştırabilme ve sonunda seçilen çözümü uygulama gibi farklı şeyleri
öğrenmelidir.
Fiziksel zorluklar ya da hafif dereceli bunama yaşayan depresif yaşlıların ev
ortamında birey, terapistin ve bakıcının birlikte çalıştığı adım adım kişinin refahını
desteklemek için yapılan düzenlemeler, bireyin yaşadığı zorlukların azaltılmasına yardımcı
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olmaktadır.
Egzersiz
yapmak
bedensel ve akli sağlık ile
ilişkilendirilir. Geriatrik nüfus
ile
ilgili,
düzenli
fiziksel
faaliyetler ömrü uzatır, kronik
hastalık
riskini
azaltır,
bağışıklık sistemini korur,
sağlıklı uyumaya yardımcı
olur.
Egzersiz yapmanın diğer
yararları ise beyne oksijen
akışı
arttırarak bilişsel işlevlerin,
dikkatin ve ruh halinin
gelişmesine yardımcı olur. İleri yaşlarda, egzersiz yapmak depresyon belirtilerini uzak
tutmanin en önemli yoludur. Zor olansa bireyin fiziksel yeterliliklerine uygun bir egzersizi
bulabilmektir. Bazıları için yürümek ya da koşmak olabilir. Başkaları için güç arttırıcı
antrenmanlar içerebilir. Hareketlilik sorunları olan yaşlılar sandalye egzersizlerini (sandalyede
otururken hareketleri yapmak): yatık bisiklet, yüzme egzersizleri deneyebilirler. Nefes alma
alıştırmaları ve özel duruşları ile yoga da yaşlıların yapabilecegi egzersizler arasındadır.
Egzersizlerin dikkati, iç huzuru, beden farkındalığını ve mizacı geliştirdiği görülmüştür.
Zayıf, yaşlı yetişkinler için egzersiz yapmak gerçek dışı ya da zorlayıcı görünebilir fakat biraz
hava değişikliği için dışarıya çıkmak çok büyük farklılıklar oluşturabilir.
Fiziksel ve duygusal hastalıkların tedavisinde dokunuşların (masajın) da yeri vardır. Kaygıyı,
yalnızlığı, stresi ve depresyonu azaltır; rahatlamayı ve iç huzuru derinleştirir; uykuyu
geliştirir; kan basıncını azaltır; şişkinliği ve ödemi atar; eklem ağrılarını rahatlatır. Bununla
birlikte duş almanın da kişinin üzerinde rahatlatıcı etkisi vardır. Suyun sıcaklığı yorgunluğu
üzerinden atacağı gibi cildi de yumuşatıp uyandıracaktır. Burada dikkat edilmesi gereken
nokta, duş kabininin yaşlı kişilerin güvenlik ihtiyaçlarına göre ayarlanmış olmasıdır. Tutunma
demirleri, kaymayan tabure ve paspas dışında su sıcaklığı ve basıncına dikkat edilmesi
gerekir.
İleri yaşlarda depresyon büyük bir sağlık problemi olarak görülmemektedir. Oysa ki;
Dünya Sağlık Örgütü depresyonun küresel bir kriz olduğunu ifade etti. 65 yaş ve üstü
yaşlıların yaklaşık %15'inde ileri yaş depresyonu ortaya çıkar. Yalnızca Amerika'da yaklaşık
yedi milyon ileri yaşta erişkin depresif bozukluk kriterlerini karşılamaktadır. Fakat %90'ın
üzerinde depresyondan muzdarip olan yaşlının onları büyük riske sokan hastalığı teşhis tedavi
edilmemiştir. Depresyon yaşlılar için en yaygın sağlık problemidir (Serani, 2017).
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14.4.Yalom’a Göre Hayatın Anlamı
Anlam kavramı zihinsel bir süreç olarak "bir kelimenin, sembolün, işaretin ve
anlatımın taşıdığı bilişsel veya duygusal içerik" şeklinde tanımlanabilir (Demir & Acar, 1997).
Varoluşsal bir içerik doğrultusunda anlam kavramı; hayatı anlamada, hayatın kendisi üzerine
inşa edileceği bir doku ya da çatı; insanın kendi hayat tarzına yön veren, hayattaki olaylara
belirli bir şekilde cevap vermesini sağlayan bir modeldir. Böyle bir anlam, dünyaya bütüncül
bir bakış açısı kazandıran, insanın hayatını tutarlı hale getiren bir kaynak konumundadır (akt.
Akıncı, 2005).
Dünyevi anlam; amaç kavramını içine almaktadır. Anlam hissine sahip olmak, yerine
getirilebilecek işlevlere veya hedeflere sahip olmakla yakından ilgilidir.
Kozmik anlam ise; kişinin dışında ve ondan üstün olarak var olan bir düzeni ifade
etmektedir ve evrenin sihirli ve ruhani düzenini ifade eder. İnsan kozmik anlam olmaksızın
yaşamda anlam hissine sahip olabilir (Yalom, 2001).
Yalom, insan valığı için dört temel yaklaşımdan bahsetmiştir (Yalom, 2001):
-Ölüm
-Özgürlük
-İzolasyom
-Anlamsızlık

14.5.Frankl’a Göre Hayatın Anlamı
Yaratıcı Değerler
Birey yaratıcı değerleri gerçekleştirerek hayatın anlamını bulabilir. Bir şeyler yaparak
görevini gerçekleştirebilir. Yaratıcı örneklerden bazı örnekler şunlardır: Bir ev ya da kulübe
yapmak, gönüllüler grubu oluşturmak, bir toplantı düzenlemek, resim yapmak ve çalışmak
veya bir bireyi meşgul eden ve o birey için anlamlı olan bir şeyler yapmak. Buradaki vurgu
bir kişinin düzenli bir şekilde anlam bulması için bir şeyler yapması gerektiğidir (Cufta,
2016).
Deneyimsel Değerler
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Hayatın anlamını bulmanın bir başka yolu deneyimsel değerleri gerçekleştirme, iyiyi
gerçeği ve güzeli tecrübe etme veya tek bir insanın benzersizliğini bilerek ve bir insanı
benzersiz olarak tecrübe ederek o kişiyi sevmektir. Sevgi, güzellik ve gerçeklik yaşamaya
devam etmek için bir sebep sağlamak suretiyle bireyi canlı tutabilir. Karı veya kocaların
sevgisi birçok insana derin bir anlam vermektedir. Torunlarını sevmek birçok yaşlı insan için
hayatlarına anlam verecek ve davranışları açıklayacak olan gerçek bir deneyimsel değerdir
(Cufta, 2016).
Davranışsal Değerler
Bazı sıkıntılı durumlarda ne yaratıcı değerler ne de deneyimsel değerler bireyin
hayatına anlam verebilir. Böyle bir kişi kendi hastalık sıkıntısı ile başa çıkabilecek bir anlam
bulabilir. Birey bazı sıkıntılı durumları yaşayarak davranışsal değerlerin farkına varabilir.
Böylece insan için bir değerin farkına varabilmesi konusunda yüzleştiği problemlerin büyük
önemi vardır. Hasta olan veya ölen bir kimseden başka hiç kimse bireye hayat hakkında en iyi
örnek teşkil edemez. Yaşam ve sağlık için en iyi ders hasta kişi tarafından verilir. Sağlığı
yerinde olan bireyler, sağlığın değerinin farkına varabilmeleri için hasta ve yaşlı olan
insanlarla temas içerisinde olmaları gerekmektedir (Cufta, 2016).

14.6. Mutluluk Deneyimleri
Yaşlılıkta, fizyolojik değişimler kadar sosyal ve psikolojik değişimler de
yaşanmaktadır ve bu değişimler, yaşlıların mutluluklarını etkilemektedir (Walker & Deacon,
2003). Kişi, haz veren yaşantıları daha çok deneyimliyor ve haz vermeyen yaşantıları daha az
deneyimliyorsa bu durumda daha yüksek mutluluğa sahip demektir. Yaşlılar açısından
bakıldığında, yaşlıların mutlu oluşlarıyla ilişkili görünen pek çok değişken vardır. Bunlardan
bazıları; yalnızlık duygusu, kişinin kendi yaşamını yönetmesine işaret eden ve bir psikolojik
yapı olan algılanan kontrol ve kişilik özellikleridir (Grop, 1995). Literatüre bakıldığında,
mutluluk ile yalnızlık, algılanan kontrol ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkilere yönelik
açıklamaların olduğu görülmektedir. Örneğin; yaşlılıkta yalnızlığın bağımsızlığını yitirme
duygusuna karşı geliştirilen korku, üzüntü ve kaygı gibi olumsuz duygulara eşlik ettiği
vurgulanmaktadır. Bu nedenle kendilerini yalnız hisseden yaşlılar, olumlu beklentilerden çok
olumsuz düşüncelere odaklanmaktadırlar. Bu durumda, yaşlı bireyler için yalnızlık ile
mutluluk arasında olumsuz yönde bir ilişki olduğu ifade edilebilir. Yaşlının çevresindeki eş,
aile ve arkadaşlarından oluşan sosyal ağ, bireylerin sevgi, bağlılık, benlik saygısı ve bir gruba
ait olma gibi temel sosyal gereksinimlerini karşılar.
Fiziksel ve psikolojik sağlığını olumlu yönde etkiler (Altıparmak, 2009). Sosyal
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desteğin azalması, yaşlıların yalnızlık duygusuna kapılmalarına neden olmaktadır. Algılanan
kontrol ise bireyin amaçlı olarak istenen sonuçları ortaya koyması ve istenmeyen sonuçları
önlemesi konusunda, bireyin kendine ilişkin inançlarını içeren bir kavram olarak ele
alınmaktadır. Bu inançlar, özel alanlarda olabileceği gibi yaşamın geneline ilişkin de olabilir.
Bu bağlamda, genel algılanan kontrol, bireylerin yaşamlarını kontrol edebileceklerine ve
düzenleyebileceklerine ilişkin genel inançları içeren bir kavramdır (Skinner, 1995). Yaşlılıkta
bireylerin algılanan kontrollerinin yükselmesinin, daha olumlu fiziksel ve psikolojik sağlığa,
bilişsel açıdan daha iyi işlevde bulunmaya ve hatta bireylerin yaşam sürelerinin uzamasına da
etki ettiği öne sürülmektedir (Langer & Rodin, 1976)

Uygulamalar
Varoluşçu bakış açısıyla yaşamın anlamına dair ele alınan teorileri inceleyerek
mutluluk modelini açıklayınız.
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Uygulama Soruları
Psikoterapi nedir?
Varoluşçu kurama göre ölüm ne anlama gelmektedir?
Varoluş ikilemi nedir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti?
Varoluşçu psikoterapiye göre en temel yaşam bunalımlarından biri, “yaşamın anlamı”
konusunda yaşanır. Varoluşçu psikologlara göre, yaşamın kendi içinde bir anlam yoktur.
İnsan kendi yaptıklarıyla var olur. Kendi değerlerini oluşturur ve yolunu seçer. Varoluşçu
psikolojide yaşam bireyden ayrı düşünülemez. Anlam arayışı yaşamın temel
sorumluluklarından biridir ve insanın kendisi tarafından bulunmalıdır. Aksi taktirde
eylemsizlik açığa çıkmaktadır ve kişinin kendi yaşamına karşı sorumsuzluğu olarak
değerlendirilmektedir.
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14. Bölüm Soruları

1)Kişinin dışında ve ondan üstün olarak var olan bir düzeni ifaden kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Dünyevi anlam
b) Sistematik anlam
c) Kendini gerçekleştirme
d) Yaşam hedefi
e) Kozmik anlam
2)Frank'ın kişinin kendi hastalık sıkıntısı ile başa çıkabilecek bir anlam bulabileceğini
söylediği değer hangisidir?
a)Davranışsal değerler
b) Yaratıcı değerler
c) Deneyimsel değerler
d) Duygusal değerler
e) Varoluşsal değerler
3)Bireyin amaçlı olarak istenen sonuçları ortaya koyması ve istenmeyen sonuçları önleme
konusundaki inançlarını içeren kavram nedir?
a) Mutluluk modeli
b) Kişilik özellikleri
c) Algılanan kontrol
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d) Algılanan ihtiyaç
e) Varoluşsal ikilem

4) Yaşlılarda temel kaygı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Düşme

b) Ölüm

c) Kontrolden çıkma

d) Anneden ayrılma

e) Yalnızlık

5) Frankl sevgi, güzellik ve gerçekliğin yaşamaya devam etmek için bir sebep sağlamak
suretiyle bireyi canlı tutmasını hangi değerle anlatmıştır?
a) Yaratıcı değerler
b) Varoluşsal değerler
c) Davranışsal değerler
d) Duygusal değerler
e) Deneyimsel/tecrübi değerler

6) Varoluşun özden önce geldiğini söyleyen kimdir?
a) Freud

b) Sartre

c) Nietzsche

d) Heidegger

e) Erikson

7) Aşağıdakilerden hangisi varoluşçu Heidegger felsefesinin yaklaşımlarından biri değildir?
a) Her birey sadece kendinden sorumludur
b) İnsan varlığını dünya içindeki varoluştan almaktadır.
c) En temel yaşam bunalımlarından biri “yaşamın anlamı” konusunda yaşanır.
d) Kişi sadece kendinden değil bütün insanlardan sorumludur.
e) Anlam arayışı yaşamın temel sorumluluklarından biridir.
8) Kişi kaygı hissetse de sorumluluk almaktan kaçınmadığı durum aşağıdakilerden hangisidir?
a)Varolmayı sürdürme
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b)Varolmayı düşünme
b) Varolmayı unutma
c) Varolmayı yadsıma
e) Varolmayı sevme

9) Yaşamda anlam konusunu ele alan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Davranışçı terapi
b) Bilişsel terapi
c) Deneyimsel terapi
d) Bireysel terapi
e) Logoterapi

10) Aşağıdakilerden hangisi Yalom'ın insan varlığı için ele aldığı yaklaşımlardan değildir?
a) Ölüm
b) Özgürlük
c)Yalıtım
d) Uyum
e) Anlamsızlık

Cevaplar
1-e
2-a
3-c
4-b
5-e
6-b
7-a
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8-b
9-e
10-d
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