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GİRİŞ 
Majör Depresif Bozukluk (MDB) dünya genelinde çok yaygın bir bozukluk olup geniş ölçekli çalışmalarda %13 oranında görüldüğü bildiril-
mektedir (1). Yaşlı bireylerde MDB’nin görünümü erişkin dönemdeki MDB’den bazı farklılıklar göstermesinden dolayı yaşlı toplumlarda MDB 
sıklığını araştıran çalışmalar farklı sonuçlar bildirmekte olup herhangi bir zaman dilimi içerisinde yaklaşık olarak %5 oranında görülmektedir 
(2). Ülkemizde yaşlı popülasyonda MDB’nin araştırıldığı çalışmalar sınırlı sayıda olup geniş katılımlı bir çalışmada %18 oranında MDB olduğu, 
çoğunluğunun psikiyatrik tedavi almadığı bildirilmiştir (3). Yaşlılarda biyolojik, psikolojik ve sosyal sorunların ortaya çıkması, MDB oluşumunda 
artışa yol açmaktadır (4). 
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Introduction: We aimed to determine the level of bereavement and 
depression symptoms among elderly patients who experience the 
loss of a significant other and the relationship between depressive 
symptoms and bereavement symptoms. 

Methods: The study sample consisted of elderly adults who lost 
a significant other at least 6 months prior to the submission time. 
Participants were recruited from patients who presented to either the 
psychiatry or family medicine outpatient unit of a Training and Research 
Hospital. Cognitive functions were assessed using Standardized Mini 
Mental Examinations for Educated and Uneducated People (SMME/
SMME-U). Participants were excluded from the study if their SMME 
or SMME-U scores were lower than 23 points. To assess the severity 
of depressive and bereavement symptoms, the Geriatric Depression 
Scale (GDS) and Core Bereavement Items (CBI) scales were used, 
respectively. 

Results: Overall, 33 out of 67 individuals (49.2%) who presented 
to the psychiatry unit and 7 out of the 43 individuals (16.3%) who 
presented to the family medicine unit were diagnosed with major 
depressive disorder (MDD). CBI scale score means were higher in 
the MDD groups than in the non-depressive groups (p=0.012 and 
p=0.001, respectively). CBI scores were significantly correlated to 
acute (p=0.047) and chronic stress (p=0.007) in the psychiatry group 
and to chronic stress in the family medicine group (p=0.001). 

Conclusion: Probing loss experiences and reactions to them can be 
important to understand depression, to evaluate its symptoms, and to help 
manage the relevant symptoms. Considering the significant contributions 
of bereavement to depressive symptom severity in elders, interventions 
specific to bereavement symptoms should not be ignored. 
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ABSTRACT

Amaç: Aile hekimliği polikliniği ve psikiyatri polikliniklerine başvuran 65 yaş 
üstü bireylerde var olan yas belirtilerinin düzeyi ile majör depresyon ve dep-
resif belirtilerin şiddeti arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Hasköy 
Semt Polikliniği Psikiyatri ve Aile Hekimliği polikliniklerine Ocak-Nisan 
2012 döneminde başvuran ve sevdiği birini kaybettiği belirlenen 65 yaş 
üstü hastalar çalışmaya dâhil edildi. Bilişsel fonksiyonların değerlendiril-
mesi amacıyla“Eğitimliler ve Eğitimsizler için Standardize Mini Mental 
Test (SMMT/SMMT-E)” uygulanarak 23 ve üstü puan alanlar çalışmaya 
dâhil edildi. Majör Depresif Bozukluk (MDB) tanısı DSM-IV için Ya-
pılandırılmış Klinik Görüşme Formu (Structurel Clinical Interview For 
DSM- IV Axis I Disorders; SCID-I) ile belirlenmiştir. Yas ve depresif 
belirti düzeyleri için Yaşlılar İçin Depresyon Ölçeği (YDÖ) ile Temel Yas 
Unsurları (TYU) Ölçeği uygulanmıştır. 

Bulgular: Her iki grubun psikiyatrik değerlendirmesi sonucunda psi-
kiyatri polikliniğine başvuran 67 kişiden 33’ünde (%49,2) ve Aile He-

kimliği polikliniğine başvuran 43 kişiden 7’sinde (%16,3) MDB tespit 
edildi. Her iki polikliniğe başvurup MDB tanısı alanlarda almayanlara 
göre TYU ölçeği puanları anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (sı-
rasıyla p=0,012 ve p=0,001). Bununla birlikte TYU ölçeği puanları; 
psikiyatri polikliniğe başvuran kişilerde akut (p=0,047) ve kronik stres 
(p=0,007) varlığı ile aile hekimi polikliniğine başvuranlarda ise kronik 
stres (p=0,001) varlığı ile anlamlı düzeyde yükseklik göstermiştir.  

Sonuç: Yaşlı bireylerde kayıp yaşantısının sorgulanması ve kayıp 
yaşantısına verilen tepkilerin değerlendirilmesi MDB’nin belirlenme-
sinde, şiddetinin değerlendirmesinde, bilişsel bozulmaların takibinde 
ve stres yönetiminde faydalı olacaktır. Toplum ruh sağlığının gelişti-
rilmesi bağlamında ileri yaşta olan insanlara özgü programların geliş-
tirilmesi ve sosyal destek unsurlarının artırılması koruyucu olabilir.

Anahtar kelimeler: Yaşlılık, depresyon, yas, psikiyatri, bilişsel fonksiyon
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Kişinin sevdiği birisini kaybetmesi, bu sorunlar içerisinde karşılaşması en 
muhtemel durumlardan birisi olup, MDB oluşumunda önemli bir risk et-
keni olmaktadır (5). İleri yaşta eşini kaybeden dullarda ilerleyen sürede 
psikiyatrik belirtiler ve genel sağlık durumlarında eşini kaybetmeyenlere 
göre anlamlı düzeyde bozulmalar gözlenmektedir (6). Yas ve yas sonucu 
oluşan adaptif ya da adaptif olmayan belirtiler, MDB için önemli bir risk fak-
törü olarak görülmekle birlikte (5) MDB ile bir arada olması durumunda 
belirtilerin şiddetinde artış ve işlevsellikte bozulma olduğu gösterilmiştir 
(7). Özellikle bu durumun mortalite ve morbiditede anlamlı etkiye sahip 
olmasından dolayı erken tanı ve tedavisi önemli bir yere sahiptir (8). 

Altmış beş yaş üstü bireylerde kayıp yaşantısının özellikle kadınlarda %50’nin 
üzerinde olduğu ve yaş artışı ile birlikte kayıp yaşantısına ait oranda anlamlı 
düzeyde artışın olduğu bildirilmiştir (9). Yaşlı bireylerde yas belirtileri ve 
MDB birlikteliği ile ilişkili bilgilerimiz sınırlı düzeyde bulunmaktadır. Yas ve 
depresif bozukluk birlikteliği ile ilişkili bilgilerimizin çoğunluğu, yaşlı olmayan 
bireyler arasında yapılmış çalışmalarda bulunmaktadır. Bu alanda yapılmış 
çalışmalar incelendiğinde; toplum örnekleminde, sevdiği birini kaybetmiş 
bireyler arasında komplikasyonlu yas (KY) oranının %9 oranında olduğu 
bildirilmiştir (10). Bununla birlikte majör depresif bozukluğa (MDD) sa-
hip olan hastalarda %18 oranında KY komorbititesi değerlendirilmiştir (7). 
Psikiyatri polikliniklerine ayaktan başvuran kişiler arasında yapılan çalışma-
larda ise KY oranının %33-34 gibi yüksek bir oranda olduğu bulunmuştur 
(11,12). Biz ise çalışmamızda iki ayrı polikliniğe başvuran (psikiyatri polikli-
niği ve aile hekimi polikliniği) bireyler arasında depresif bozukluk sıklığı ve 
yas belitilerini birarada inceledik. 

Sosyal geri çekilme, üzüntü ve duygudurumda depresyon yönünde artma 
gibi belirtiler yas ve MDB’nin ortak belirtileri olduğundan dolayı, yas ya-
şayan bireylerde MDB tanısı koymak, belirtileri ayırt etmek ve aralarında 
ilişki kurmak birçok klinisyen için zor olmaktadır (13). DSM-IV tanı sınıf-
landırması içinde MDB ve yas tanılarına yönelik bu kafa karışıklığı dışlama 
kriterleri içerisinde belirtilmiştir. Kriter E’de son 2 ay içinde kişinin sevdiği 
birisini kaybetmesi MDB için dışlama kriteri olarak kabul edilmektedir (14). 
Bu alanda yapılmış çalışmalar ve değerlendirmeler sonucunda DSM-V ile 
birlikte yas, MDB tanı kriterleri içerisindeki dışlamadan çıkartılmıştır. Bu 
durum yas ve depresif bozukluk arasındaki sınırların net olmadığını göste-
rebilir. Bazı yazarlara göre yas ile MDB’nin süre gözetmeksizin ayrı tutul-
ması gerektiği (15) ve yasın ayrı bir tanı olarak sınıflandırılmasının gerektiği 
önerilmiştir (16). 

Komplikasyonlu yas; kayıp yaşantısından 6-12 aylık süre geçmesine rağmen 
kayıpla ilgili akut belirtilerin yoğun ve dirençli olarak devam etmesi ve kayıp 
durumunun sonuçları ile ilgili aşırı ve rahatsız edici düzeyde düşünce, duygu 
ve davranışların olmasıdır (17). Litaratürde KY tanısını belirlemede adaptif 
olmayan belirtiler üzerinden ölçüm yapan, KY tanısı koymakta kesme puanı 
olan komplikasyonlu yas ölçeği (Inventory of Complicated Grief, ICG) kul-
lanılmaktadır (18). Biz ise çalışmamızda adaptif ve adaptif olmayan düzeyde 
ölçüm yapan ve yas düzeyini belirlemede kullanılan temel yas unsurları öl-
çeğini (Core Bereavement Items, CBI) kullandık (19). Bu ölçeği kullanma-
mızdaki amacımız dikotomik olarak (KY; var ya da yok) KY tanısını belirle-
mekten ziyade adaptif ve adaptif olmayan yas belirtilerini ölçmek olmuştur. 
Bununla birlikte KY tanısı ile ilişkili belirsizlikler mevcut olduğundan dolayı 
daha yaygın görülen yas belirtilerini ölçmenin bu belirsizliğe girmemek için 
daha uygun olacağı değerlendirilmiştir. 

Bu alanda yapılmış çalışmalar ve yorumlar değerlendirildiğinde; yas be-
lirtileri ile MDB arasında net sınırların olmadığı, sorgulanmadığı sürece 
yas belirtilerinin fark edilmediği ve depresyon ve yas belirti birlikteliğinin 
MDB’nin takip ve tedavisinde önemli yere sahip olduğu belirlenmiştir. Bu 
çalışmadaki amacımız; psikiyatri polikliniği ve aile hekimliği polikliniğine 65 

yaşın üstünde başvuran ve sevdiği birisini kaybetmiş olan hastalardaki MDB 
sıklığı ve şiddeti ile yas belirti şiddetini belirlemek ve aralarındaki ilişkiyi de-
ğerlendirmektir. 

YÖNTEM 

Katılımcılar
Çalışmaya Ocak 2012 ve Nisan 2012 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı 
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesine bağlı Hasköy Semt 
Polikliniğindeki aile hekimi polikliniği ve psikiyatri polikliniğine başvuran 65 
yaş üstü kişiler ardışık olarak alınmıştır. 

Çalışmaya dâhil olan bireylere başlangıçta mental durumlarının belirlenme-
sine yönelik Mini Mental Test uygulanmıştır. MMT puanları 23’ün altında 
olan kişiler çalışmaya alınmamıştır. Toplamda çalışmaya; aile hekimi polik-
liniğine başvuran 43 kişi, psikiyatri polikliniğine başvuran 67 kişi katılmıştır.

Çalışmaya katılan bireylerden sevdikleri birisini en az 6 ay ve öncesinde 
kaybetmiş olanlar çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışmada en az 6 aylık süre-
nin belirlenmesindeki amaç yas düzeyinin adaptif olmasında gerekli olan 
süredir (17,18). Psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların 22’si (%32,9) 
çocuğunu, 26’sı (%38,7) eşini, 14’ü (%20,9) kardeşini ve 5’i (%7,5) bunların 
dışında bir sevdiğini kaybettiğini bildirmiştir. Aile hekimi polikliniğine başvu-
ran hastaların 11’i (%25,5) çocuğunu, 14’ü (%32,6) eşini ve 18’i (%41,9) 
kardeşini kaybettiğini belirtmiştir. Psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların 
5’i (%7,5) 6-12 ay arasında, 16’sı (%23,9) 1-5 yıl arasında, 46’sı (%68,6) 
5 yıldan fazla süredir kayıp yaşadığını belirtmiştir. Aile hekimi polikliniğine 
başvuran hastaları 6’sı (%14,0) 6-12 ay arasında, 6’sı (%14,0) 1-5 yıl ve 31’i 
(%72,0) 5 yıl üstünde kayıp yaşantısı tariflemiştir. 

Çalışmaya katılan tüm bireylerin psikiyatrik muayeneleri yapılarak MDB ta-
nısına yönelik DSM-IV eksen I bozuklukları için yapılandırılmış klinik görüş-
me (Structurel Clinical Interview For DSM- IV Axis I Disorders; SCID-I) 
yapılmıştır. Psikiyatrik muayene sonrasında, kişilere sosyo-demografik özel-
likleride içeren veri formu uygulanmıştır. Çalışmaya dâhil olan bireylerden 
Yaşlılar için Depresyon Ölçeği (YDÖ) ve Temel Yas Unsurları Ölçeğini 
(TYU) doldurmaları istenmiştir. Okur-yazar olmayan kişilere testler aile 
hekimi polikliniğinde çalışan bir asistan doktor tarafından okunmuştur. Ça-
lışmaya katılan tüm bireylerin psikiyatrik muayeneleri bir psikiyatri uzmanı 
tarafından yapılmıştır. Bununla birlikte diğer veri toplama araçları 1 aile he-
kimi uzmanı, 1 psikiyatri uzmanı ve 2 aile hekimi asistan doktoru tarafından 
uygulanmıştır. Çalışmaya dâhil olan her bir hasta için en az 45 ile 60 dakika 
arasında zaman ayrılmıştır. Çalışmaya dâhil olmada gönüllülük esas alınmış 
olup çalışmada Helsinki deklerasyonuna uyulmuştur. Tüm hastalardan çalış-
maya katılımlarına ait ayrıntılı onam formu alınmıştır.

Veri Toplama Araçları
Sosyo-Demografik Veri Formu: Bu formda cinsiyet, eğitim, medeni 
durum, önceki çalışma durumu, evde bakım verilen kişinin olup olmadığı, 
kronik hastalığın olup olmadığı, aylık gelir sorgulanmıştır. Bu sorulara ek ola-
rak; kısa süreli stres faktörü olup olmadığı (son 3 ay içinde yaşamı olumsuz 
etkileyen bir olayın varlığı), uzun süreli stres faktörü olup olmadığı (3 aydan 
uzun süreli halen devam eden yaşamı olumsuz etkileyen bir olayın varlığı), 
birincil derecede yakınlarında psikiyatrik bozukluk olup olmadığı, daha ön-
ceden psikiyatri polikliniğine başvurusunun olup olmadığı, kayıp yaşantısının 
süresi, kaybedilen kişi veya kişilerin yakınlık dereceleri, kayıp yaşantısının 
aniden ya da beklenen bir kayıp olup olmadığı gibi sorular yöneltilmiştir. 

Yaşlılar İçin Depresyon Ölçeği (YDÖ): Yesavage ve ark. (20) ta-
rafından geliştirilen, son bir haftalık süreyi değerlendiren ve 30 sorudan 
oluşan bir tarama anketidir. Ölçekteki sorular evet/hayır olarak sorulmakta 

Arch Neuropsychiatr 2016; 53: 108-114 Taymur ve ark. Yaşlılarda Yas ve Depresyon Birlikteliği

109



olup puanlama 0 ile 30 arasında değişmektedir. Türkçe geçerlik ve güve-
nilirlik çalışması Sağduyu (21) tarafından yapılmış bir ölçektir (test-tekrar 
test tutarlılığı, r=0,87; iç tutarlılık Cronbach α=0,72). Ölçeğin Türkiye için 
uyarlanmış bu formunda kesme noktasının 13/14, bu kesme noktası itibari 
ile duyarlılığın 0,90 özgüllüğün 0,97 olduğu bildirilmiştir.

Temel Yas Unsurları Ölçeği (Core Bereavement Items, CBI): 
TYU sevilen birisinin kaybı sonrasındaki süreçte yaygın olarak kullanılan kişi-
nin kendisinin doldurduğu bir ölçektir. Burnet ve ark. (19) tarafından 1997 
yılında oluşturulan ölçek sevdiği bir yakınını kaybetmiş bireylerdeki yas şid-
detini değerlendirmektedir. Ölçek; kaybedilen kişiye yönelik imajlar ve dü-
şünceler, akut ayrılık ve keder durumunu inceleyen 3 kategoride oluşturul-
muştur. Ölçekte 4 puanlı likert çizelgesi kullanılmış 17 soru bulunmaktadır. 
Ölçekteki toplam puan 0 ile 51 arasında değişmektedir. Ölçeğin orjinali 158 
erişkin kayıp yaşantısı olan kişi üzerinde yapılmış olup Cronbach α katsayısı 
0,91 bulunmuştur. Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği Selvi ve arkadaşları tarafın-
dan yapılan ölçeğin iç tutarlılık Cronbach α değeri 0,94’tür (22).

Eğitimliler ve Eğitimsizler için Standardize Mini Mental Test 
(SMMT/SMMT-E): Folstein ve ark. (23) tarafından geliştirilen ölçek bi-
lişsel bozuklukların değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Yönelim, kayıt, 
dikkat-hesaplama, çağırma (hatırlama), dil testleri değerlendirilmektedir. 
Testin kesme puanı 23 olarak kabul edilmiştir. Çalışmada kullanılan SMMT 
ve SMMT-E, Güngen ve ark. (24) tarafından düzenlenmiştir.

DSM-IV için Yapılandırılmış Klinik Görüşme Formu (Structu-
rel Clinical Interview For DSM- IV Axis I Disorders;SCID-I): 
Spitzer ve ark. (25) tarafından DSM-IV Eksen-I tanılarının konması için ge-
liştirilen yapılandırılmış klinik görüşme formudur. Türkçe geçerlik ve güve-
nirliği Özkürkçügil ve ark. (26) tarafından yapılmıştır.

İstatistiksel Analiz
Araştırma sonucunda elde edilen veriler sosyal bilimlerde istatistiksel 
analizler yapmaya olanak sağlayan SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences Inc; Chicago, IL, ABD) 16,0 programı ile çözümlenmiştir. Psikiyatri 
ve aile hekimi polikliniğine başvuran yaşlıların sosyo-demografik özellikleri 
bağımsız değişken ve YDÖ, TYU, Eğitimliler ve Eğitimsizler için Standardize 
Mini Mental Test (SMMT/SMMT-E) puanları bağımlı değişken olarak ele 
alınmıştır. Araştırmada değişkenlerin niteliğine bağlı olarak yüzde, standart 
sapma, ortalama, t analizleri yapılmış ve minimum anlamlılık düzeyi 0,05 
olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR 
Çalışmaya katılan bireyler aile hekimi polikliniğine başvuran ve psikiyatri 
polikliniğine başvuranlar biçiminde iki grup olarak değerlendirmeye alın-
mıştır. Aile hekimi polikliniğine başvuran toplam 43 kişinin yaş ortalaması 
70,6±5,2 olarak bulunmuştur. Katılanların 22’si (%51,2) kadın, 21’i (%48,8) 
erkekti. 33’ü (%76,7) evli, 10’u (%23,3) duldu. 32’sinin (%74,4) okurya-
zarlığı bulunmakta iken 11 (%25,6) kişinin okuryazarlığı bulunmamaktaydı. 
Psikiyatri polikliniğine başvuran toplam 67 kişinin yaş ortalaması 71,9±5,2 
olarak bulunmuştur. Bu kişilerin 54’ü (%80,6) kadın, 13’ü (%19,4) erkek-
ti. 35’i (%52,2) evli 32’si (%47,8) duldu. 33 (%49,2) kişinin okur yazarlığı 
bulunmakta iken 34’ünün (%50,8) okuryazarlığı bulunmamaktaydı. Sos-
yo-demografik veri formundaki diğer sorulara verilen yanıtlar Tablo 1’de 
gösterilmiştir. Her iki grubun sosyo-demografik verilere göre karşılaştı-
rılması yapıldığında psikiyatri polikliniğine başvuran hastalarda istatistiksel 
olarak kadın cinsiyet, düşük eğitim düzeyi, dul olma, uzun süreli strese ma-
ruz kalma, daha önceki psikiyatrik başvuru oranları aile hekimine başvuran 
hastalara göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (sırasıyla p=0,001, 
p=0,009, p=0,010, p=0,032 ve p<0,001).

Tablo 2’de her iki grup kendi aralarında sosyo-demografik verilere göre 
TYU ölçeği ve YDÖ puanları açısından değerlendirilmiştir. Psikiyatri polikli-
niğine başvuran yaşlılara ait grupta; TYU ölçeği puanları ortalaması kısa sü-
reli stres ve uzun süreli stresin varlığında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
yüksek bulunmuştur (sırasıyla p=0,047 ve p=0,007). YDÖ puanları ortala-
ması kadınlarda (p=0,006), okuryazar olmayanlarda (p=0,050), emekliliği 
olmayanlarda (p=0,004), kısa süreli stres varlığında (p=0,029), uzun süreli 
stres varlığında (p=0,003) ve ani kayıp yaşantısı olanlarda (p=0,042) istatis-
tiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Aile hekimine başvuran 

Tablo 1. Psikiyatri ve aile hekimi polikliniğine başvuran kişilerin 
sosyodemografik veri formununa göre oranları ve karşılaştırılması

 Psikiyatri  Aile hekimi  
 polikliniği polikliniği p

Yaş 71,9±5,2 70,6±5,2 0,083

Cinsiyet

Kadın 54 (%80,6) 22 (%51,2) 
0,001

Erkek  13 (%19,4) 21 (%48,8) 

Okur yazarlık 

Var 33 (%49,2) 32 (%74,4) 
0,009

Yok 34 (%50,8) 11 (%25,6) 

Medeni durum

Evli  35 (%52,2) 33 (%76,7) 
0,010

Dul  32 (%47,8) 10 (%23,3) 

Emeklilik

Var 33 (%49,2) 27 (%62,8) 
0,167

Yok  34 (%50,8) 16 (%37,2) 

Evde bakım verilen kişi

Var  11 (%16,4) 6 (%13,9) 
0,730

Yok 56 (%83,6) 37 (%86,1) 

Kronik hastalık 

Var  57 (%85,1) 37 (%86,1) 
0,899

Yok 10 (%14,9) 6 (%13,9) 

Kısa süreli stres

Var  22 (%32,8) 10 (%23,3) 
0,285

Yok  45 (%67,2) 33 (%76,7) 

Uzun süreli stres

Var 45 (%67,2) 20 (%46,5) 
0,032

Yok  22 (%32,8) 23 (%53,5) 

Ailede psikiyatrik hastalık

Var  18 (%26,9) 9 (%20,9) 
0,485

Yok  49 (%73,1) 34 (%79,1) 

Psikiyatrik başvuru 

Var  51 (%76,1) 10 (%23,3) 
<0,001

Yok  16 (%23,9) 33 (%76,7) 

Ani kayıp

Var 23 (%34,3) 9 (%20,9) 
0,297

Yok  44 (%65,7) 34 (%79,1) 
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Tablo 2. Sosyodemografik veri formuna göre her iki grubun kendi aralarında temel yas unsurları ölçeği ve yaşlılar için depresyon ölçeği puanlarının 
karşılaştırılması

  Psikiyatri polikliniğine başvuran   Aile hekimi polikliniğine başvuran

 Temel yas  Yaşlılar için Temel yas Yaşlılar için 
 unsurları ölçeği depresyon ölçeği unsurları ölçeği depresyon ölçeğ

 Ort±SS p Ort±SS p Ort±SS p Ort±SS p

Cinsiyet

Kadın 17,5±12,5 
0,188

 19,0±5,2 
0,006

 11,7±13,9 
0,367

 12,2±7,0 
0,132

Erkek  11,5±10,6  14,5±4,5  8,5±9,6  9,3±5,6 

Okur yazarlık    

Var 15,5±12,8 
0,516

 16,8±4,8 
0,050

 10,2±11,4 
0,933

 10,6±6,9 
0,708

Yok 17,6±12,0  19,4±5,6  9,9±12,0  11,4±4,8

Medeni durum

Evli  13,8±12,8 
0,118

 18,7±4,8 
0,373

 9,6±10,6 
0,570

 9,7±5,7 
0,051

Dul  18,9±11,6  17,5±5,9  12,0±14,6  14,3±7,8

Emeklilik 

Var  13,3±11,3 
0,055

 16,2±5,5 
0,004

 9,8±11,6 
0,821

 10,8±7,1 
0,999

Yok  19,6±12,8  20,0±4,5  10,6±11,5  10,8±5,5

Evde bakım verilen kişi

Var  18,1±13,1 
0,709

 19,1±4,6 
0,530

 11,6±8,6 
0,734

 14,5±8,4 
0,134

Yok  16,3±12,4  17,9±5,5  9,9±11,9  10,2±6,0

Kronik hastalık 

Var  17,6±12,8 
0,148

 18,4±5,2 
0,268

 10,1±10,9 
0,909

 11,0±6,5 
0,552

Yok  11,4±9,1  16,4±6,0  10,7±15,9  9,3±6,0

Kısa süreli stres

Var  21,6±13,9 
0,047

 20,1±5,2 
0,029

 13,7±12,7 
0,271

 11,7±5,9 
0,627

Yok  14,5±11,2  17,1±5,2  9,1±11,0  10,5±6,7

Uzun süreli stres

Var 19,6±12,6 
0,007

 19,4±5,3 
0,003

 16,2±13,7 
0,001

 13,2±7,3 
0,022

Yok  10,3±9,5  15,4±4,4  4,9±5,3  8,7±4,9

Ailede psikiyatrik hastalık

Var  21,1±15,4 
0,121

 20,2±5,2 
0,055

 12,0±13,0 0,595 12,8±7,7 
0,312

Yok  15,1±11,1  17,4±5,3  9,6±11,7  10,3±6,1

Psikiyatrik başvuru 

Var  16,1±12,3 
0,553

 18,3±5,6 
0,697

 9,3±10,2 
0,790

 12,6±5,0 
0,325

Yok  18,5±13,2  17,7±4,7  10,4±12,0  10,2±6,8

Ani kayıp

Var 19,0±11,8 
0,472

 20,1±5,0 
0,042

 18,2±13,3 0,191 12,5±7,0 
0,660

Yok  16,5±12,3  17,0±5,7  12,3±10,3  11,2±7,4

MDD

Var  18,40±14,78 
0,012

 19,3±4,2 
0,003

 18,39±15,28 
0,001

 16,2±6,8 
0,002

Yok  8,81±6,52  13,0±6,7  7,43±8,55  8,9±5,2

Ort: ortalama; SS: standart sapma; MDD: majör depresif bozukluk
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grupta ise TYU ölçeği puanı ortalaması ve YDÖ puanları ortalaması uzun 
süreli stres varlığında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuş-
tur (sırasıyla p=0,001 ve p=0,022).

Çalışmada her iki gruba uygulanan TYU ölçeği, YDÖ ve mini mental test 
puanları Tablo 3’te karşılaştırılmıştır. Psikiyatri polikiliniğine başvuranlarda 
TYU ölçeği puanları 16,5±12,3 iken aile hekimi polikliniğine başvuranlar-
da ortalama 10,1±11,4 olarak bulunmuş olup istatistiksel olarak anlamlı 
fark elde edilmiştir (p=0,009). Psikiyatri polikliniğine başvuranlarda YDÖ 
puanları ortalama 18,1±5,3 iken aile hekimi polikliniğine başvuranlarda bu 
değer 10,8±6,7 olarak bulunmuş olup istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
göstermektedir (p=0,001). Mini mental test puanları psikiyatri polikliniğine 
başvuranlarda ortalama 25,2±2,5 değerinde iken aile hekimliğine başvu-
ranlarda bu değer 26,7±3,1 olarak bulunmuş olup psikiyatri polikliniğine 
başvuranlarda mini mental test puanları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
düşük bulunmuştur (p=0,011).

Her iki polikliniğe başvuran hastalara ait YDÖ ve TYU ölçeği puanlarının 
korelasyon analizi yapılmıştır. Psikiyatri polikliniğine başvuran hastalar için 
pearson korolasyon değeri; 0,380 ve p=0,003 bulunmuştur. Aile hekimi 
polikliniğine başvuran hastalar da pearson korelasyon değeri; 0,365 ve 
p=0,016 olarak bulunmuştur. 

Her iki polikliniğe başvuran hastaların YDÖ puanları bağımlı değişken olarak 
belirlenip TYU ölçeği puanları ile ilişkisini değerlendirmek için regresyon ana-
lizi yapılmıştır. Psikiyatri polikliniğine başvuran hastalarda TYU ölçeği puanları, 
yaşlılar için depresyon ölçeği puanlarını anlamlı düzeyde belirleyici bulunmuş-
tur (F=6,59, df=1, p=0,013, adjusted R2=0,078). Aile hekimi polikliniğine 
başvuran hastalarda TYU ölçeği puanları, YDÖ puanlarını anlamlı düzeyde 
belirleyici bulunmuştur (F=5,78, df=1, p=0,021, adjusted R2=0,102).

TARTIŞMA
Yas ve MDB birlikteliği çok sık görülmekle birlikte her iki psikopatolojinin 
sınırları ile ilişkili belirsizlikler devam etmektedir (15,16). Özellikle bu iki 
psikopatolojinin yaşlı popülasyondaki birlikteliği ile ilişkili bilgilerimiz sınırlı 
düzeyde bulunmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız; aile hekimi ve psikiyatri 
polikliniğine 65 yaş üstünde başvuran ve son 6 ay içinde sevdiği birinin kay-
bını yaşayan kişilerde, MDB tanıları veya depresif belirtilerin şiddeti ile yas 
belirtilerinin şiddeti arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. 

Çalışmamızda her iki polikliniğe başvuran hastaların sosyo-demografik verile-
ri değerlendirildiğinde psikiyatri polikliniğine başvuran kişilerde kadın cinsiyet, 
okuryazar olmama, eş kaybı ve uzun süre strese maruz kalma oranları aile 
hekimi polikliniğine başvuran kişilere göre anlamlı olarak yüksek bulunmuş-
tur. Geniş katılımlı bir çalışmada benzer olarak psikiyatri polikliniğine başvu-
ran hastalarda kadın cinsiyet oranlarının yüksekliği ve eğitim düzeyindeki dü-
şüklük gösterilmiştir (27). Dullarda yapılmış bir çalışmada psikiyatrik başvuru 

ve psikotrop ilaç kullanımının dul olmayanlara göre anlamlı düzeyde yüksek 
olduğu (28), benzer olarak doğal yaşam olayları (kayıplar ve sağlık sorunları) 
ve zorlukların yaşlılarda MDB’nin başlamasında ve MDB’nin tekrarlamasında 
önemli risk faktörü olduğu değerlendirilmiştir (29). 

Yaşlılarda MDB’nin araştırıldığı çalışmalarda; bu hastalarda kognitif bozul-
maların oldukça sık görülmesi ve depresif bozukluğu ölçen enstrümanların 
az olması bu çalışmalar için en önemli kısıtlayıcı faktörler olarak gözük-
mektedir (30). Çalışmamızda kognitif bozulma açısından mini mental test 
puanı 23 ve üzerinde olan hastalar çalışmaya dâhil edilmiştir. MDB ve yas 
belirtilerinin şiddetinin belirlenmesinde yardımcı araç olarak YDÖ ve TYU 
ölçeği kullanılmıştır. Çalışmamızda; psikiyatri polikliniğine başvuran hastalar-
daki MMT puanları, aile hekimi polikliniğine başvuranlardan istatistik olarak 
anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur. Bu alanda yapılan çalışmalarda yaşlılar-
da depresif bozukluk ve kognitif bozukluk birlikteliği açık olarak gösterilmiş 
olmasına rağmen bu iki durumun birbirini nasıl etkilediğine dair kesin bir 
açıklık getirilememiştir (31,32). 

Psikiyatri polikliniğine başvuran kişilerde YDÖ puanları aile hekimi polik-
liniğine başvuran kişilerden anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Psikiyatri 
polikliniğine başvuran kişilerde; kadın cinsiyet, okur-yazar olmama, emek-
liliğin olmaması, kısa süreli stresin varlığı, uzun süre stresin varlığı ve kayıp 
yaşantısın beklenmedik olması durumlarında YDÖ puanları ve MDB tanı-
ları anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Aile hekimliği polikliniğine başvu-
ran kişilerde yalnızca uzun süreli stresin varlığı ile YDÖ puanları ve MDB 
tanısı anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Literatürde bu alanda yapıl-
mış çalışmalar değerlendirildiğinde; yaşlılarda gözlemlenen majör depresif 
bozukluk risk faktörleri içerisinde kadın cinsiyet (30), düşük eğitim düzeyi 
(33,34) olumsuz yaşam olayları ve yaşam zorlukları (29,35,36) etkili olup, 
kayıp yaşantısının ani ve beklenmedik biçimde olmasının depresif belirtile-
rin şiddeti ve genel sağlık durumu ile yakından ilişkili olduğu gösterilmiştir 
(37). Çalışmaya katılan grupta emeklilik durumunun varlığı sosyoekonomik 
durumun iyi olması ve eğitimli olmakla ilişkili gözükmektedir. Çalışmamız bu 
alandaki yapılmış olan çalışmaların sonuçları ile benzerlik göstermektedir. 

Çalışmamıza dâhil olan her iki grubun TYU ölçeği puanları ile sosyodemog-
rafik verilerle olan ilişkisini değerlendirdiğimizde; yalnızca akut ve kronik 
stres faktörü tanımlayan hastalarda TYU ölçeği puanlarının anlamlı düzeyde 
yükseklik gösterdiğini belirlenmiştir. Yas belirtileri tarifleyen hastalar stres 
duyarlılıkları yüksek olabilir ya da stres ile baş etmekte güçlük yaşayabilirler. 
Özellikle komplikasyonlu yası olan bireylerde anksiyete ile ilişkili bozukluk-
ların komorbiditesi yüksek oranda görülmektedir (38,39). Bununla birlikte, 
bu kişilerde stres ile yakından ilişkili olan ayrılık anksiyetesi ve kaçıngan kişilik 
özelliklerinin yüksek oranda bulunduğu belirtilmiştir (40). Kayıp yaşantısı-
nın şekli ve kayba verilen cevap travma sonrası stres bozukluğu biçiminde 
gözükebilmekte, böyle bir stres yanıtı travmatik yas olarak adlandırılmak-
tadır (41,42). Bununla birlikte MDB ve komplikasyonlu yas birlikteliği olan 
hastalarda uzun süreli yaşam olaylarına daha çok maruz kalındığı ve bu kişi-
lerde sosyal desteğin daha düşük olduğu bildirilmiştir (43).

Çalışmamızda psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların 33’ü (%49,2) ve 
aile hekimi polikliniğine başvuranların 7’si (%16,3) MDB tanısı almıştır. Her 
iki grup içerisindeki MDB tanısı alan hastalarda TYU ölçeği puanları MDB 
tanısı almayan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek 
bulunmuştur. Yaşlı bireylerde kayıp yaşantısından 2-7 ay sonrasında MDB 
%25 oranında gözlemlenmekte olup bu süre 13 ay olduğunda MDB oranı 
%15 olarak değerlendirilmiştir (44). Bununla birlikte genel popülasyonda 
kayıp yaşantısı sonrası komplikasyonlu yas oranlarının %2,4 ile %24,6 olarak 
değerlendirilmiş olması kültürel farklılıkla yakından ilişkili olduğunu göster-
mektedir (45,46). Bununla birlikte kaybedilen kişinin yakınlık derecesi ile 
komplikasyonlu yasın oluşumu arasında önemli ilişki bulunmaktadır (47). 

Tablo 3. Her iki gruba ait ölçek puanları ve psikiyatrik tanıların 
karşılaştırılması

 Psikiyatri  Aile hekimi 
 polikliniği polikliniği p

Temel yas unsurları ölçeği  16,5±12,3 10,1±11,4 0,009 
(Ort±SS) 

Yaşlılar için depresyon  18,1±5,3 10,8±6,7 <0,001 
ölçeği (Ort±SS) 

Mini mental test (Ort±SS) 25,2±2,5 26,7±3,1 0,011

Majör depresif bozukluk (n, %) 33 (%49,2) 7 (%16,3) <0,001

Ort: ortalama; SS: standart sapma
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Yas değerlendirilmesindeki bu karıştırıcı faktörlerden dolayı biz çalışmamız-
da komplikasyonlu yas tanısı koymaktan ziyade yas belirtilerinin şiddetini 
değerlendirdik. Epidemiyolojik çalışmalarda komplikasyonlu yas görülme 
oranı %9-20 arasında değişmektedir (43,48,49). Literatürde ayaktan ta-
kip edilen psikiyatri hastalarında kayıp yaşantısı ve komplikasyonlu yasın 
araştırıldığı bir çalışmada başvuran hastaların yarısından fazlasında bir ya da 
birkaç yakını kaybettiğini, üçte birinde orta ve şiddetli düzeyde komplikas-
yonlu yasın olduğu değerlendirilmiştir (7,12,50). Çalışmamızdaki bulgular, 
MDB ve yas belirtilerinin yüksek orandaki birlikteliğinin yaşlı bireyler içinde 
geçerli olabileceğini desteklemektedir. 

Psikiyatri polikliniğine başvuranların YDÖ puanları ve TYU ölçeği puanları 
aile hekimi polikliniğine başvuran kişilerden anlamlı olarak yüksek bulun-
muştur. Bu bulgu psikiyatri polikliniğine başvuranlarda depresif belirtilerin 
ve yas belirtilerinin şiddetli olduğunu göstermektedir. Bu sonuç psikiyatri 
polikliniğine başvuran hastaların öncelikli olarak depresif yakınmalar için 
başvurması ile ilişkili olabilir. Komplikasyonlu yas olan hastalarda yapılan ça-
lışmalarda; bu kişilerin otobiyografik belleklerinde bozulma (51), problem 
çözme becerilerinde azalma (52), artmış nörotizm ve güvensiz bağlanma 
özellikleri gibi birçok psikopatolojiye sahip oldukları gösterilmiştir (53). 
Benzer olarak MDB’ye sahip bireylerde kognitif fonksiyonlarda bozulma, 
artmış nörotizm, güvensiz bağlanma ve sosyal sorun çözmede bozulma 
olduğu gösterilmiştir (54,55,56,57). Bu özellikler MDB ve komplikasyonlu 
yas tanılarının benzer psikopatolojiye sahip olduklarını düşündürebilir. Yakın 
dönemde DSM-V endofenotipik özelliklerle son halini almıştır. Bu iki psi-
kiyatrik durumun ortak endofenotipik özelliklere sahip olması, MDB tanısı 
içerisindeki dışlama kriterlerinden yasın çıkarılmış olmasını destekleyebilir. 
Bununla birlikte regresyon analizinde gerek aile hekimi gerekse psikiyat-
ri polikliniğine başvuran hastalarda TYU puanları YDÖ puanlarını anlamlı 
düzeyde yordamaktadır. Bu sonuç yas ve depresif belirtilerin yakın ilişkide 
olduğunu gösterebilir.

Çalışmamız yaşlılarda MDB ve yas belirtilerinin araştırıldığı bir çalışma ol-
ması ve bu araştırmanın iki ayrı poliklinik üzerinden yapılmış olması açısın-
dan litaratüre katkı sağlıyacabileceği düşünülmüştür. Çalışmamızdaki sınırlı-
lıklar; örneklem sayısının az olması, kaybedilen kişi açısından homojenitenin 
olmaması (yalnızca eş yada yalnızca cocuk gibi), örneklem grubunun tek 
bir bölgede olması (semt polikliniği), kayıp yaşantısının en az 6 ay ve üstü 
olması ve izlem çalışması olmamasıdır.

Sonuç olarak, çalışmamızda sonuç olarak gerek psikiyatri polikliniğine baş-
vuranlarda gerekse aile hekimliği polikliniğine başvuran hastalarda MDB 
tanısı almış olanlarda yas belirtilerinin MDB tanısı almayanlara göre anlamlı 
düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte her iki polikliniğe 
başvuran kişilerde yas belirtilerinin düzeyi stres varlığı ile anlamlı düzeyde 
yükseklik göstermektedir. Yaşlı bireylerde kayıp yaşantısının sorgulanma-
sı ve kayıp yaşantısına verilen tepkilerin değerlendirilmesi majör depresif 
bozukluğun belirlenmesi ve izleminde önemli yere sahip bulunmaktadır. 
Bununla birlikte yas belirtilerinin belirlenmesi stres yönetiminde faydalı ola-
bilir. Toplum ruh sağlığının geliştirilmesi bağlamında ileri yaşta olan insanlara 
özgü programların geliştirilmesinin ve sosyal destek unsurlarının artırılma-
sının koruyucu olabileceği düşünülmektedir.
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