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Amaç: Ölüm anksiyetesi evrensel kabul edilmekle birlikte, farklı kültüre ve 
dini inanışlara sahip topluluklarda farklı özellikler gösterebilir. Abdel-Khalek 
Ölüm Anksiyetesi Ölçeği, ölüm ve ölümden sonrası ile ilişkili kavramların 
Müslüman topluluklara özgü nitelikleri olduğu düşüncesinden yola çıkılarak 
geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı Abdel-Khalek’in Ölüm Anksiyetesi Öl-
çeği’ni Türkçe’ye çevirip uyarlamak, ölçeğin psikometrik özelliklerini litera-
türde yaygın kullanılan Templer Ölüm Anksiyetesi Ölçeği ile karşılaştırmalı 
olarak incelemektir. 

Yöntem: Tıp fakültesinde toplam 220 öğrenci çalışmaya alınmıştır. Hastane 
Anksiyete Depresyon Ölçeği, Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi Ölçeği ve 
Templer Ölüm Anksiyetesi Ölçeği Türkçe formu veri toplama aracı olarak 
kullanılmıştır. 

Bulgular: Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi Ölçeği’nin Cronbach alfa değeri 
0,86, Templer Ölüm Anksiyetesi Ölçeğinin Cronbach alfa değeri 0,66 ola-

rak bulunmuştur. Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi ölçeği için varimaks ro-
tasyonu ile Temel Bileşenler analizi ölçümlerinde varyansın %65,6’sını oluş-
turan 5 faktör belirlenmiştir. Templer ve Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi 
Ölçeklerinin birlikte korelasyonunda r=0,68, p<0,001 olarak bulunmuştur. 

Sonuç: Elde edilen bulgular Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi ölçeğinin 
Türkçe formunun geçerli ve güvenilir olduğunu göstermiştir. Abdel-Khalek 
Ölüm Anksiyetesi ölçeği Türkçe formu Templer Ölüm Anksiyetesi Ölçe-
ği’ne göre daha iyi psikometrik özelliklere sahiptir. Bu ölümün algılanmasın-
da kültüre ve dine özgü maddelerin bulunmasından kaynaklanabileceği gibi, 
Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi Ölçeği’nde kullanılan dilin daha anlaşılır 
olmasından da kaynaklanabilir. 

Anahtar kelimeler: Ölüm anksiyetesi, psikometrik ölçek, geçerlilik, güve-
nilirlik

Introduction: Although death anxiety is considered a universal 
phenomenon, attitudes toward death may vary across populations 
that differ in terms of religion and culture. Abdel-Khalek’s Death 
Anxiety Scale (ASDA) was developed on the basis of the rationale 
that there are specific concepts related to death and afterdeath in 
Muslim populations. This study aims to translate and adapt ASDA 
in the Turkish population, examine its validity and reliability, and to 
compare its psychometric properties with the widely used Templer’s 
Death Anxiety Scale (DAS). 

Methods: A total of 220 medical students were included in the study. 
The Turkish version of ASDA, DAS, and Hospital Anxiety and Depression 
Scale were used for data collection. 

Results: Cronbach’s alpha coefficients were .86 for ASDA and .66 for 
DAS. Analysis by principal components with varimax rotation produced 
five factors for ASDA that explained 65.6% of total variance. ASDA and 
DAS were highly correlated with each other (r=.68, p<.001) 

Conclusion: The results of this study indicate that the Turkish version 
of Abdel-Khalek’s Death Anxiety Scale is a reliable and valid instrument. 
The Turkish version of ASDA revealed better psychometric properties 
than DAS. This finding may reflect specific cultural and religious attitudes 
toward death or may result from more comprehensible language use in 
ASDA.  

Keywords: Death anxiety, psychometric scale, validity, reliability

ÖZET

ABSTRACT

GİRİŞ 
Anksiyete, belirsizlik ve bu belirsizliğin farkına varılması ile yakından ilişkilidir. Bu açıdan ölüm, anksiyeteye neden olabilecek en az dört 
temel niteliği kendinde barındırmaktadır: 1) ölme işi (acı, hastalık, yalnızlık vb.), 2) kayıp (başta kendi bedeni olmak üzere nesneler dünya-
sına ait her şeyin kaybı), 3) öngörülemez oluşu (zamanı, oluş şekli), 4) bilinmez oluşu (ölüm deneyimine ve sonrasına ait bilinmezlik) (1). 
Freud’un ölümün hayal edilemez, kavranamaz bir durum olduğu ve her insanın temelde kendisinin ölümsüz olduğuna inandığı, bu nedenle 
anksiyete kaynağı olamayacağı yönündeki görüşüne karşılık (2), varoluşçu düşünürler ölümün temel anksiyete kaynağı olduğu konusunda 
birleşmektedirler (3).  Becker, kişilerin günlük uğraşlarının birçoğunun ölümü yadsıma ve bu temel anksiyeteyi kontrol altına almaya yöne-
lik olduğunu ifade eder (4). Yalom, ölüm anksiyetesinin birçok korkunun bileşiminden meydana gelen birincil anksiyete kaynağı olduğunu 
ve kişisel yok olma korkusunun bu kaygı girdabının tam ortasında yer aldığını öne sürmüştür (5). 
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Ölüm anksiyetesinin evrensel olduğu kabul edilmektedir (5,6,7,8). Bunun-
la birlikte, 1960’lı yıllara kadar ölüm konusu ruh sağlığı araştırmacıları için 
tabu olan, az çalışılmış bir inceleme alanıydı. Kübler-Ross’un (8) ölüm ve öl-
mekle ilgili kitabı ile birlikte, İkinci Dünya Savaşı’nın ve varoluşçu psikolojinin 
de etkileri sonucunda ölüm konusundaki araştırmalar artmıştır.

Literatürde ölüme ilişkin olumsuz bakış açılarını ifade etmek için birçok 
terim kullanılmaktadır: Ölüm anksiyetesi, ölüm korkusu, ölüm endişe-
si gibi. Ölüm korkusu daha özgül ve bir dış tehdite yönelikken, ölüm 
anksiyetesi daha genel ve farkına varılması daha güç bir durumu ta-
nımlamak için kullanılmaktadır (3). Ölüm anksiyetesini ve ölüme iliş-
kin düşünceleri değerlendirmek amacıyla çeşitli ölçekler geliştirilmiştir 
(9,10,11,12,13,14,15,16,17,18). Geliştirildiği tarihten bu yana, Temp-
ler’in ölüm anksiyetesi ölçeği bu alandaki çalışmaların %60’ında kulla-
nılmıştır (19). 

Abdel-Khalek, ölüm ve ölümden sonrası ile ilişkili kavramların Müslüman 
topluluklara özgü nitelikleri olduğu düşüncesinden yola çıkarak 2004 yılında 
Arapça Ölüm Anksiyetesi Ölçeği’ni geliştirmiştir. Ölçek, “kabir azabından 
korkmak” gibi özellikle Müslüman toplumlarda ölüm kaygısını uyarabilecek 
maddeler içermektedir. Orijinal geçerlik ve güvenilirlik çalışması Suriye, Mı-
sır ve Kuveyt’te toplam 1636 kişi üzerinde yürütülmüş, alfa katsayıları 0,88 
ile 0,93 arasında bulunmuştur (18). Bununla birlikte ölçek, hem çeşitli Arap 
ülkelerinde (Kuveyt, Suriye ve Lübnan), hem Batı ülkelerinde (İspanya, İn-
giltere, ABD) yürütülen çalışmalarda kullanılmıştır (20,21,22,23,24,25).  
Ölüm anksiyetesini yordayan etmenleri araştırmak amacıyla, sağlık çalışan-
larını, madde bağımlılarını, psikiyatrik hastaları ve sağlıklı bireyleri içeren 
farklı gruplara uygulanmıştır (26,27,28).

Bu çalışmanın amacı Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi Ölçeği’nin Türkçe 
geçerlik ve güvenilirliğini test etmek, ölçeğin psikometrik özelliklerini, lite-
ratürde yaygın olarak kullanılan Templer Ölüm Kaygısı Ölçeği ile karşılaştır-
malı olarak incelemektir.

YÖNTEM
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan ve çalışmaya katılmayı kabul 
eden 220 öğrenci çalışma kapsamına alınmıştır. Katılımcıların %56,8’i kadın 
(n=125), %41,8’i erkek öğrencilerden oluşmaktadır (n=92). Üç katılımcı 
cinsiyet belirtmemiştir. Ortalama yaş 20,9 (1,4) olarak hesaplanmıştır.

Veri Toplama Araçları
Sosyodemografik veri formu: Araştırmacılar tarafından hazırlanan 
bu formda katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, dinle 
ilgili tutumları, geçirilen ruhsal ve bedensel hastalıklar, kayıplar, özkıyım giri-
şimleri gibi demografik özellikleri sorgulanmıştır. 

Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi Ölçeği: Ölçek 2004 yılında Ab-
del-Khalek tarafından Arapça ve İngilizce olarak geliştirilmiştir (19). 20 
maddeden oluşmaktadır. Beşli Likert tipi bir ölçüm sağlamaktadır (1=hiç 
ve 5=çok fazla). Bu çalışmada ölçeğin psikometrik özelliklerinin Templer 
Ölüm Anksiyetesi Ölçeği ile karşılaştırılması nedeniyle, her iki ölçeğe aynı 
çeviri işleminin uygulanmasını sağlamak amacıyla ölçeğin İngilizce formu ter-
cih edilmiştir.

Templer Ölüm Anksiyetesi Ölçeği: Templer Ölüm Anksiyetesi 
Ölçeği yayınlandığı 1970 yılından bu yana, ölüm anksiyetesi ile ilgili çalış-
maların büyük kısmında kullanılmıştır (19). 15 maddeden oluşan, Doğru/
Yanlış formatının kullanıldığı, tek boyutlu bir kendi kendini değerlendir-
me ölçeğidir. 15 maddeden 9’u doğru yönde,  6’sı ters yönde puan alır. 
Toplam puan 0 ile 15 arasında değişebilir. Yüksek toplam puan, daha 
yüksek düzeyde ölüm anksiyetesinin varlığına işaret eder. Özgün İngilizce 

formunun iç tutarlılığı (K/R-20) 0,76 olarak bulunmuştur (13). Ölçeğin 
Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Akça ve Köse (29) tarafından 
yayınlanmıştır.

Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği: Toplam 14 soru içermekte 
ve bunların yedisi (tek sayılar) anksiyeteyi ve diğer yedisi (çift sayılar) dep-
resyonu ölçmektedir. Dörtlü Likert tipi bir ölçüm sağlamaktadır. Zigmond 
ve Snaith (30) tarafından 1983 yılında geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkçe for-
munun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Aydemir ve ark. (31) tarafından 
1997 yılında yapılmıştır. Bu ölçek hem sağlıklı bireylerde, hem hastalarda 
yaygın olarak kullanılması, kolay uygulanabilmesi, ölçek skorlarının bedensel 
belirtilerden ve duygu durumdaki geçici dalgalanmalardan etkilenmemesi 
nedeniyle tercih edilmiştir (32,33).

İşlem
Abdel-Khalek ve Templer Ölüm Anksiyetesi Ölçeği 3 kişi tarafından ba-
ğımsız olarak Türkçe’ye çevrilmiştir. Türkçe çeviriler her iki dili de iyi bilen, 
anadili İngilizce olan bir öğretmen tarafından İngilizce’ye geri çevrilmiştir. 
Çevrilen formların ölçeğin aslındaki maddelerin anlamını verdiği kararına 
varılmıştır. Katılımcılara çalışma ve uygulanan ölçeklerle ilgili bilgi verilip 
onamlarının alınmasından sonra, gruplar halinde toplanan öğrencilere sı-
nıflarda, olağan ders saatleri içinde, araştırmacılar gözetiminde sosyode-
mografik veri formu ve ölçekler verilmiştir. Veri toplama araçlarının sırası, 
her uygulamada aynıdır. Çalışmanın etik kurul onayı İzmir Atatürk Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nden alınmıştır. 

İstatistiksel Analiz
Veriler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences Inc; Chicago, IL, 
ABD) 15,0 paket programı ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizde gü-
venirliğin sınanmasında ölçeklerin iç tutarlılığının saptanması için Cronbach 
alfa katsayısı ile madde- toplam puan korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. 
Geçerlik çalışmasında ise birlikte geçerlik için Pearson korelasyon yöntemi ile 
ölçekler arasındaki korelasyona bakılmıştır. Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi 
Ölçeği’nin faktör yapısını incelemek amacıyla 220 katılımcıdan elde edilen 
verilere “Temel Bileşenler Analizi” ve varimaks rotasyonu uygulanmıştır. 

BULGULAR

Güvenilirlik
Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi Ölçeği’nin Cronbach alfa değeri 0,86 ola-
rak hesaplanmıştır. Her bir madde çıkarıldığında hesaplanan alfa değeri 20. 
madde dışında 0,85 ile 0,86 arasında değişmektedir. Ölçeğin 20. maddesi 
çıkarıldığında hesaplanan alfa değeri 0,90’dır (Tablo 1). Guttman katsayısı 
0,86 olarak bulunmuştur.  

Templer Ölüm Anksiyetesi Ölçeği’nin Cronbach alfa değeri 0,66 olarak 
hesaplanmıştır. Her bir madde çıkarıldığında hesaplanan alfa değeri 0,62 ile 
0,67 arasında değişmektedir. Guttman katsayısı 0,65 olarak bulunmuştur. 

Faktör Yapısının İncelenmesi
Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi Ölçeği’nin faktör yapısını ve alt boyutla-
rını inceleyebilmek amacıyla uygulanan varimaks dik döndürme tekniği ve 
Temel Bileşenler Analizi sonuçlarına göre varyansın %65,6’sını oluşturan 5 
faktör belirlenmiştir. Bu varyansın %36,6’sını birinci faktör (ölümle ilişkili 
görsel uyaranların uyandırdığı korku; 2., 8., 11., 16., 17. maddeler), %9,5’ini 
ikinci faktör (ölümün beraberindeki fiziksel ve ruhsal acıya ilişkin korku; 5., 
6., 10., 15., 19. maddeler), %7,2’sini üçüncü (Ölümü hatırlatan diğer du-
rumlarla ilişkili korku; 3., 12., 14., 18. maddeler), %7’sini dördüncü (ölüm-
den sonrasına ilişkin korku; 7., 9., 13. maddeler) ve %5,4’ünü beşinci faktör 
(ölme işinin kendisine yönelik korku; 1., 4., 20. maddeler) açıklamaktadır 
(Tablo 2). 372
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Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi Ölçeği’nin Hastane Anksiyete Depresyon 
Ölçeği (HAD) ile korelasyonu, HAD Depresyon Alt Ölçeği için r=0,26, 
p=0,001 ve HAD Anksiyete Ölçeği için r=0,39; p=0,001 olarak hesap-
lanmıştır. 

Templer ve Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi ölçeklerinin birlikte korelas-
yonunda r=0,68, p<0,001 olarak bulunmuştur. 

TARTIŞMA
Bu çalışmada Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi Ölçeği’nin Türkçe formu-
nun üniversite öğrencilerinde geçerlik ve güvenirliği araştırılmış ve ölçeğin 
psikometrik özellikleri Templer Ölüm Anksiyetesi Ölçeği ile karşılaştırmalı 
olarak incelenmiştir. Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi Ölçeği’nin Türkçe 
formu için 0,86 olarak hesaplanan Cronbach alfa değeri, ölçeğin yüksek iç 
tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir. Ölçeğin özgün güvenilirlik çalış-
ması Suriye, Kuveyt ve Mısır’da yürütülmüş; Cronbach alfa değerleri sırası 
ile 0,89, 0,93 ve 0,90 olarak bulunmuştur (18). İspanya ve Mısırda yürütü-
len bir başka geçerlilik çalışmasında ölçeğin alfa değerleri sırasıyla 0,90 ve 
0,86 olarak saptanmıştır (21). Aynı çalışmada Templer Ölüm Anksiyetesi 
Ölçeği için bulunan alfa değerleri sırası ile 0,71 ve 0,65’tir. Benzer şekilde, 
bizim çalışmamızda da Templer Ölüm Anksiyetesi Ölçeği için hesaplanan 
güvenilirlik katsayısı, Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi Ölçeği’nden daha 
düşük olarak bulunmuştur. Diğer güvenilirlik ölçümlerinde de (Guttman 
katsayısı, her bir madde çıkarıldığında hesaplanan alfa değeri) Abdel-Khalek 
Ölüm Anksiyetesi Ölçeği daha iyi psikometrik özellikler göstermiştir.

Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi Ölçeği’nin Templer Ölüm Anksiyetesi 
Ölçeği’ne göre daha yüksek güvenilirliğe sahip olmasında dil kullanı-
mının rol oynayabileceği öne sürülmüştür. Templer Ölüm Anksiyete-
si Ölçeği’nde yer alan ölçek maddelerinin %40’ı olumsuz önermeler 

içermekte, madde Yanlış olarak yanıtlandığında ikili olumsuzluk orta-
ya çıkmaktadır. Anadili İngilizce olmayan kişiler çift olumsuzluk içeren 
maddeleri daha zor kavrıyor olabilirler (21). Templer Ölüm Anksiyetesi 
Ölçeği, İngilizce konuşan ülkeler dışındaki ülkelerde daha az kullanıl-
makla birlikte, Çin, Pakistan, Kuveyt, Mısır, Lübnan, Avustralya, Nijerya, 
Japonya, İspanya, İtalya, Hollanda ve Portekiz gibi birçok ülkeden katı-
lımcıya uygulanmıştır. Ancak anadili İngilizce olmayan ülkelerde yapılan 
geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında, anadili İngilizce olan ülkelerdeki 
bulgulara benzer şekilde, ölçek için bulunan alfa katsayıları 0,65 ile 0,79 
arasında değişmektedir (13,21,34,35,36,37,38,39,40,41). Akça ve Köse 
(29), Templer Ölüm Anksiyetesi Ölçeği’nin Türkçe formu için geçer-
lik katsayısını 0,75 olarak bulmuşlardır. Ülkelerinde yaşayan 92 Nijer-
yalı ve 114 Avustralyalı öğrencinin ölüm anksiyetesini ve kişisel ölüm 
metaforlarını karşılaştıran kültürlerarası bir çalışmada, Templer Ölüm 
Anksiyetesi Ölçeği için alfa katsayılarını Avustralyalı öğrenciler (tamamı 
Hıristiyan) için 0,84 ve Nijeryalı öğrenciler (%65 Hıristiyan, %20 Müslü-
man)  için 0,59 olarak bulunmuştur. Ancak bu çalışmada ölçeğin orijinal 
şekli değil, dörtlü likert tipi bir ölçümün yapıldığı modifiye edilmiş şekli 
kullanılmıştır (41). Mısır (n=132) ve İspanya’dan (n=126) katılımcıların 
ölüm anksiyeteleri açısından karşılaştırıldığı bir başka çalışmada, Temp-
ler Ölüm Anksiyetesi Ölçeği için alfa katsayıları sırası ile 0,65 ve 0,70 
olarak bulunmuştur. Aynı çalışmada Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi 
Ölçeği için alfa katsayıları Mısır’da 0,86; İspanya’da 0,90 olarak bulun-
muştur (21). Sonuç olarak, Templer Ölüm Anksiyetesi Ölçeği ile farklı 
ülkelerde yürütülen çalışmalarda ve kültürlerarası karşılaştırmaların ya-
pıldığı çalışmalarda birbirine yakın güvenilirlik değerlerinin elde edilme-
si, ölçeğin güvenilirliğinin farklı kültürlere göre değiştiği yorumunu yap-
mayı güçleştirmektedir. Abdel-Khalek Ölüm anksiyetesi ölçeğinin Batı 
ve Arap ülkelerinde karşılaştırmalı olarak kullanıldığı az sayıda çalışmada 
da birbirine benzer güvenilirlik değerleri elde edilmiştir (21,25).
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Tablo 1. Abdel-Khalek Ölüm anksiyetesi ölçeğindeki her bir madde çıkarıldığında hesaplanan alfa değerleri

Çıkarılan ölçek maddesi Hesaplanan Cronbach alfa değeri

1. Ne zaman hasta olsam ölümden korkarım                                                         0,86

2. Ölüye bakmaktan korkarım                                                                                0,86

3. Mezarlık ziyaret etmekten korkarım 0,86

4. Bir ameliyat olma olasılığı beni dehşete düşürür 0,86

5. Kalp krizi geçirmekten korkarım 0,86

6. Ölümün beni sevdiğim birinden mahrum bırakmasından kaygı duyarım 0,86

7. Ölümden sonraki bilinmeyen şeylerle ilgili endişeliyim 0,86

8. Bir cesede bakmaktan korkarım 0,86

9. Kabir azabından korkarım 0,86

10. Ciddi bir hastalığa yakalanmaktan korkarım 0,86

11. Defin işlemine tanık olmak beni dehşete düşürür 0,85

12. Mezarlıkta yürümek beni dehşete düşürür 0,85

13. Ölümden sonra ne olacağı ile ilgili düşünceler kafamı sürekli meşgul eder 0,86

14. Uyumaktan ve sonrasında tekrar uyanmamaktan korkarım 0,86

15. Ölümün beraberindeki acı beni çok korkutur 0,86

16. Bir cenaze törenine tanık olmak beni altüst eder 0,86

17. Ölmekte olan bir insanın görünümü beni korkutur 0,86

18. Ölüm hakkında konuşmak beni altüst eder 0,86

19. Kansere yakalanmaktan korkarım 0,86

20. Ölümden korkarım 0,90



Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi Ölçeği’ni yapı geçerliği açısından faktör 
analizi ile incelendiğimizde beş faktör elde edilmiştir: Ölümle ilişkili görsel 
uyaranların uyandırdığı korku (1. Faktör); ölümün beraberindeki fiziksel 
ve ruhsal acıya ilişkin korku (2. Faktör); Ölümü hatırlatan diğer durum-
larla ilişkili korku (3. Faktör); Ölümden sonrasına ilişkin korku (4. Faktör);  
Ölme işinin kendisine yönelik korku (5. Faktör). Ölçeğin özgün geçerlilik 
çalışmasında Mısır ve Suriye örnekleminde 4, Kuveyt örnekleminde 3 fak-
tör elde edilmiştir. Bu faktörler birlikte toplam varyansın sırası ile %62,1; 
%55,2 ve %61’ini açıklamışlardır. Mısır örneklemindeki faktörler Ölü beden 
ve mezarlık korkusu, Ölümden sonrası ile ilişkili korku, Ölümcül hastalık 
korkusu, Ölüm Düşüncesi olarak isimlendirilmiştir. Benzer şekilde Suriye 
örnekleminde de faktörler Ölü beden ve mezarlık korkusu, Ölümden 
sonrası ile ilişkili korku, Ölümcül hastalık korkusu, Ölüm Endişesi olarak 
isimlendirilmiştir. Kuveyt örnekleminde elde edilen faktörler ise Ölü beden 
ve mezarlık korkusu, Ölümcül Hastalık Korkusu ve Ölümden sonrası ile 
ilişkili korku olarak isimlendirilmiştir (19). 

Ölçeğin birlikte geçerliliği Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği ile yapıl-
mıştır. Ölçek puanlarının hem anksiyete alt ölçeği, hem de Templer Ölüm 
Anksiyetesi ölçeği ile anlamlı düzeyde korele olması, geçerli bir ölçüm aracı 
olduğunu düşündürmüştür. 

Çalışma örneklemi, yeterli büyüklükte ve homojen bir yapıdadır. Ancak 
katılımcıların ruhsal bozukluklar açısından yapılandırılmış bir ölçekle ta-
ranmamış olması, katılımcıların belirli bir yaş aralığında olması, farklı yaş 
gruplarındaki kişilere ilişkin bilgi vermemesi çalışmanın kısıtlılıkları arasın-
dadır. 

Sonuç olarak, yapı ve birlikte geçerlik ölçümleri Abdel-Khalek Ölüm Ank-
siyetesi Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı 
olduğunu, Templer Ölüm Anksiyetesi Ölçeği’ne göre daha iyi psikometrik 
özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Bu örneklemde ölüm anksiye-
tesini yordayan etmenler merak uyandıran ayrı bir araştırma konusudur. 
Ölçeğin ülkemizde hem tıp, hem sosyal bilimler alanındaki araştırmacılar 
için ölüm anksiyetesinin farklı gruplarda incelenmesine katkıda bulunacağı 
düşünülmektedir. 
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