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Kovid-19 enfeksiyonuna karşı aşılama uygulamaları yaklaşık bir yıldan beri sürmektedir. Bununla birlikte bazı
kişiler aşılamaya karşı olumsuz tutuma sahiptir. Bu çalışmanın amacı Kovid-19 aşısına karşı tutumların ölüm
belirginliği ve Kovid-19 korkusundan nasıl etkilendiğinin incelenmesidir. Bu amaçla Dehşet Yönetimi Kuramı
temel alınarak ölüm belirginliği değişimlemesi yoluyla yarı deneysel bir araştırma yürütülmüştür. Çalışmaya deney
koşulunda 146 (%77 K, %23 E), kontrol koşulunda 142 (%73 K, %27 E) olmak üzere toplam 288 kişi katılmıştır.
Veriler ön testte Aşı Karşıtlığı Ölçeği (AKÖ), Kovid-19 Korkusu Ölçeği (KKÖ), Duygu Yoklama Listesi (DYL),
son testte AKÖ, Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği (PANAS) ve Sosyo-demografik Bilgi Formu ile çevrimiçi yolla
toplanmıştır. Deney ve kontrol koşullarında ön test ve son test karşılaştırmaları istatistiksel olarak test edilmiştir.
Analizler sonucunda deney grubunda ölüm belirginliği değişimlemesi sonrasında AKÖ-toplam ve “aşı tereddütü”
dışında alt ölçek puanlarında ön teste kıyasla güçlü bir düşme olduğu bulunmuştur. Ancak, kontrol koşulunda da
AKÖ-toplam ve Aşı Karşıtlığı alt ölçek puanlarında son testte istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşme olduğu
görülmüştür. İstatistiksel analizler katılımcıların AKÖ puanlarının cinsiyete göre farklılaşmadığını, KKÖ
puanlarının kadın katılımcılarda ve Kovid-19 nedeniyle yakınını kaybedenlerde daha yüksek olduğunu ortaya
koymuştur. Çalışmanın bulguları aşı karşıtı tutumların ölüm belirginliğinden etkilendiğini göstermiştir. Çalışmanın
sonuçları özellikle tutumun gücü zayıf olduğunda korkunun artmasının tutum değişikliğini etkilediğini göstererek
Dehşet Yönetimi Kuramı açıklamalarına destek sağlamıştır.
The Effects of Death Salience and Fear of COVID-19 on COVID-19 Vaccine Opposition: A Quasiexperimental Study
Abstract
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Vaccinations against COVID-19 continue for more than one year. However, some people hold negative attitudes
towards COVID-19 vaccination. The present study aims to examine how the attitudes against the COVID-19 vaccine
are affected by the death salience and fear of COVID-19. Following this aim quasi-experimental research was
conducted by utilizing death salience manipulation based on the Terror Management Theory. 288 people
participated in the study, 146 people (77% women, 23% men) in the experimental condition, and 142 (73% women,
27% men) in the control condition. Data were collected online with a questionnaire consisting of the Vaccine
Hesitancy Scale (VHS), Fear of Covid-19 Scale (FCV-19S), the Emotion Checklist (EC) in the pre-test, and the
Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) and Socio-demographics beside VHS in post-test. The results of
the statistical analyses comparing the pre- and post-tests revealed a significant decrease in the VHS-total and
subscale scores excepting “vaccine hesitancy” following death salience manipulation in the experimental condition.
However, there were statistically significant decreases in the VHS-total and “vaccine repugnance” subscale scores
in the control condition. The findings of the study revealed that anti-vaccination attitudes have been affected by
death salience. The results of the study supported the explanations of Terror Management Theory by showing that
the increase in fear affects attitude change, especially when the strength of the attitude is weak.
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgını halen devam eden küresel bir sağlık
krizidir. Bu salgın, 2021 sonu itibarıyla beş milyonu aşkın insanın ölümüne neden olmuştur. Kovid-19’a
karşı geliştirilen aşılar salgının kontrol altına alınması ve ölümlerin önlenebilmesi için hali hazırdaki
çözüm yolu olarak önerilmektedir (Kader, 2019; World Health Organisation [WHO], 2020).
Bilindiği üzere aşı, enfeksiyon hastalıkları ile mücadelede çok önemli bir yere sahiptir. Aşının
bulunması ve hizmete sunulup toplum bağışıklığının sağlanması tıp dünyasının geçtiğimiz yüzyıl için
en büyük başarısı olarak kabul edilmiştir (Salmon ve ark., 2006). Amerika Birleşik Devletleri Hastalık
Kontrol ve Önleme Merkezi (Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 1999) suçiçeği gibi
bulaşıcı hastalıkların kontrolünün aşı ile sağlandığını belirtmiştir. Bununla birlikte aşılama konusunda
muhalif tutumlar olduğu bilinmektedir. Aşı karşıtlığı olarak kavramlaştırılan bu tutumlar, aşı kararsızlığı
ve aşı reddi olmak üzere iki alt boyutta ele alınmaktadır (WHO, 2019). Aşı reddi tüm aşılara karşı
aleyhte bir tutumdur. Buna karşılık aşı tereddüdü aşı olup olmama konusunda kararsızlık yaşama
durumunu ifade etmektedir.
Günümüzde dünya, Kovid-19 virüsü enfeksiyonu ile baş etmeye çalışmaktadır. 2019 yılının
sonlarına doğru başladığı bilinen global Kovid-19 pandemisi, hem kişisel hem de toplumsal düzeyde
yaşamımızda çok ciddi bir sarsıntıya yol açmıştır. Sorunun çözümünün toplum bağışıklığının
sağlanması ile olacağı önemle vurgulanmaktadır. Bu doğrultuda dünyanın çeşitli ülkelerinde değişen
oranlarda Kovid-19 aşıları uygulanmaya başlamıştır. Aşılama uygulamasının ilk adımı kuşkusuz
bireylerin aşılanmayı kabul etmesidir. Hali hazırda birçok ülke hızlı bir şekilde nüfusun büyük
çoğunluğunu aşılamak üzere çalışmalar yürütmektedir. Aşılama programına ilk olarak sağlık çalışanları
ile başlanmış, daha sonra 65 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması ile devam edilmiştir. Dünya çapında
yapılan doz sayısı 7 milyarı geçmiş (Our Wold In Data, 2021a), Türkiye’de 2. doz aşı uygulanan kişi
sayısı 52 milyona yaklaşmıştır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2021). Hali hazırda 7 milyarı aşan dünya
nüfusunun %60’ından çoğu aşılanmış olmakla birlikte (WHO, 2021) bazı bireylerin Kovid-19 aşısı
karşıtlığı aşılama yoluyla bağışıklık sağlama hedefinin gerçekleştirilmesini olumsuz etkilediği
bildirilmektedir (Dror ve ark., 2020; Palamenghi ve ark., 2020). Bu çerçevede mevcut çalışma, aşı
karşıtlığı tutumlarına dair bir anlayış geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere yapılmıştır.
Aşılanmaya yönelik tutumların aleyhte veya tereddütlü olmasına çok çeşitli ülkelerde
rastlanabilmektedir. 209 kesitsel çalışmanın gözden geçirildiği bir çalışmada aşılanmayı kabul
oranlarının ülkeler arasında kayda değer ölçüde değiştiği, Arap ülkelerinde tereddüt oranlarının en
yüksek düzeyde olduğu gösterilmiştir (Cascini ve ark., 2021). Yapılan çalışmalarda örneğin Ürdün’de
(El-Elimat ve ark., 2021), Pakistan’da (Tahir ve ark., 2021) ve İngiltere’de (Paul ve ark., 2021) Kovid19 aşısına karşı olumsuz tutumların %30 ile %70 oranında bulunduğu bildirilmektedir. 2020 yılı Nisan
ayında sekiz Avrupa ülkesinde yapılan bir çalışmada katılımcıların %26’sının Kovid-19 aşısı yaptırma
konusunda tereddütlü veya isteksiz oldukları bildirilmiştir (Neumann-Böhme ve ark., 2020). Fransa’da
(Peretti-Watel ve ark., 2020) ve Amerika Birleşik Devletleri’nde (Thunstrom ve ark., 2020) aşı
yaptırmaları önerilmesine karşın her dört kişiden birinin Kovid-19 aşısını reddettiği gösterilmiştir.
Sherman ve arkadaşlarının Temmuz 2020’de yaptıkları bir çalışmada katılımcıların %36’sı aşı
konusunda “emin olmadığını” ya da “kesinlikle yaptırmayacağını” ifade etmiştir (Sherman ve ark.,
2020). Türkiye’de sağlık çalışanları ile yapılan bir çalışmada Kovid-19 aşısı aleyhinde tutumların varlığı
gösterilmiştir (Sönmez ve ark., 2021).
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Kovid-19 aşısına karşı olumsuz tutumlarla ilişkili olabilecek faktörler çeşitli çalışmalarda
incelenmektedir. Bunlar arasında Kovid-19 salgınının hayatımızda aniden belirmesi nedeniyle aşı
çalışmalarının çok hızlı bir şekilde yürütülüp kullanıma sunulması (López-Cepero ve ark., 2021;
Freeman ve ark., 2020; Funk ve ark., 2020) ile aşının etkililiği ve güvenilirlik endişeleri (Paul ve ark.,
2021) üstünde durulmaktadır. Kovid-19 aşısını reddedenler arasında özellikle kadınların (Butter ve ark.,
2020; Loomba ve ark., 2021; Neumann-Böhme ve ark., 2020; Peretti-Watel ve ark., 2020; Rhodes ve
ark., 2020), düşük eğitim düzeyi ve gelire sahip olan ve bir önceki yıl grip aşısı olmayan katılımcıların
bulunduğu bildirilmektedir (Faasse ve Newby, 2020; Loomba ve ark., 2021; Peretti-Watel ve ark., 2020;
Rhodes ve ark., 2020; Sherman ve ark., 2020; Thunstrom ve ark., 2020). Buna karşılık Slovenya’da
Aralık 2020’de yapılan bir çalışmada hekim veya tıp öğrencisi olan ve Kovid-19 nedeniyle hastaneye
yatışı yapılmış olanlar ya da bu enfeksiyon nedeniyle bir yakınını kaybetmiş olanların sağlık
otoritelerine ve aşılara daha çok güvendikleri tespit edilmiştir (Petravić ve ark., 2021). Aynı çalışmada
yaşın artmasıyla Kovid-19 aşısına yönelik tutumların daha olumlu hale geldiği bildirilmiştir (Petravić
ve ark., 2021).
Kovid-19’un tüm dünyada ve ülkemizde hızla yayılması, çok sayıda ölüme sebep olması, alınan
önlemlere karşın vaka ve ölüm sayılarının çok azalmaması, salgının ne kadar süreceğinin belirsizliği
insanlarda yoğun kaygı ve korku duyguları yaratmaktadır. Özellikle, salgının ortaya çıkışı ve vaka
sayılarının arttığı dönemlerde bireylerin yüksek düzeyde korku, endişe ve stres algıladıkları
bildirilmiştir (Rajkumar, 2020). Öte yandan, Kovid-19 salgınının uzun vadede kontrol altına alınması
ve tam korunmanın sağlanması için çeşitli aşıların üretilmesi, söz konusu duyguların olumlu yönde
değişmesini sağlamamıştır. Pek çok kişide bu kez, üretilen aşıların güvenliğine yönelik korkular
oluşmaya başlamıştır (Wu ve ark., 2021). Örneğin ABD’de nüfusun önemli bir kısmı Kovid-19’a karşı
aşı olmayı planlamadıklarını veya bundan emin olmadıklarını bildirmiştir (Thigpen ve Funk, 2020).
Kovid-19 salgınına ve aşısına yönelik tutumlar Dehşet Yönetimi Kuramı (DYK, Pyszczynski ve
ark., 2021) perspektifinden ele alınabilir. DYK’ye göre, en temel güdüsü hayatta kalmak olan insan,
ölümlü bir canlı olduğunun bilincindedir ve bu farkındalık yoğun kaygı ve korku içeren bir dehşet
duygusuna neden olmaktadır (Greenberg ve ark., 1986). İnsanlar ölümün kaçınılmazlığı karşısında
yaşadıkları bu dehşet hissinden uzaklaşmak için kültürel değerlerine sıkı sıkıya bağlanarak kendilerini
daha iyi hissetme yolları aramaktadır (Greenberg ve ark., 1986; Pyszczynski ve ark., 2004). DYK çeşitli
konulardaki tutum ve davranışlarla ilişkili araştırmalarda temel olarak alınmaktadır. Goldenberg ve
Arndt (2008) DYK’yi sağlıkla ilgili davranışlara ve kararlara uyarlamıştır. Dehşet Yönetimi Sağlık
Modeli (DYSM) olarak isimlendirdikleri modele göre ölümlülük uyarımı sağlıkla ilgili olumlu
davranışları ortaya çıkarabildiği (Arndt ve ark., 2003) gibi inkâr yoluyla sağlığa yönelik olumlu
davranışları sekteye de uğratabilmektedir (Arndt ve ark., 2006). Goldenberg ve Arndt (2008) insanların
ölümle ilgili kaygılarının farkında olduklarında, eğer başa çıkma kaynakları varsa sağlığı
geliştirici/koruyucu davranışlarda bulunduklarını göstermiştir. Buna karşın, ölümlülük bilişi aktif olsa
bile ölümlülük bireyin dikkat odağının dışında olabilir ve bireyin sağlık davranışları benlik değeri ve
kültürel özdeşleşmeye göre belirlenebilir (Arndt ve Goldenberg, 2017).
DYSM temel alınarak yapılan çalışmalarda kuramı destekleyen bulgular elde edilmiştir.
Farkında olunan ölüm düşüncelerinin genç ve orta yaştaki yetişkinlerde sağlığı olumlu yönde etkileyen
davranışlarda bulunma niyetini arttırdığı görülmüştür (Taubman-Ben-Ari ve Findler, 2005). Bir
çalışmada cilt kanserine bağlı ölüm riskini vurgulayan ve bu riskleri azaltmak için güneşten korunma
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hakkında bilgi verilen katılımcılarda güneş koruyucu krem kullanma niyetinin arttığı (Cooper ve ark.,
2014) bulunmuştur. ABD’nin Florida Eyaleti’nde Zika virüsü ile ilgili yapılan bir çalışmada yerel ve
ulusal medyada Zika virüsünün ölüm/zarar potansiyelini vurgulayan haberlere yer verilmesinin, virüse
karşı koruyucu tedbir alma niyetini arttırdığı gösterilmiştir (Haglin ve ark., 2020). DYSM kanser gibi
hayati tehdit içeren hastalıklarla ilgili davranışların incelenmesinde sıklıkla kullanılmaktadır (Moser ve
ark., 2014). Kovid-19 salgını başladığından itibaren Kovid-19’un ölüme sebep olmasıyla ilgili
haberlerin, sağlık mesajlarının ve ölüm sayılarına dair istatistiksel bilgilerin medyada yer almasının
kişilerin hayati tehdit algısını etkileme olasılığı yüksektir. Kanserden farklı olarak salgın boyunca
gösterilen bazı tepkiler (örn., kişisel koruyucu malzemelerin (maske, eldiven vb.) kullanılması ve Kovid
19’a karşı aşılanma) ölüm ile ilgili endişeleri azaltmaya yönelik sağlığı koruyucu davranışlar arasında
sayılabilir (Courtney ve ark., 2020; Pyszczynski ve ark., 2021).
Türkiye’de yapılan bir çalışma, Kovid-19 salgınıyla birlikte artan belirsizlik ve korku ortamının
toplumda aşılanmaya yönelik olumsuz bakış açısını değiştirebileceğini göstermiştir (Kılınçarslan ve
ark., 2020). Benzer şekilde Amerika’da, düşük orandaki aşılamanın halk sağlığı üzerindeki olumsuz
etkisini vurgulayan mesajların Amerikalı katılımcıları aşı olmayı planlamaya ikna etmede etkili olduğu
bulunmuştur (Motta ve ark., 2020).
Özetle, Kovid-19 aşılarına yönelik olumsuz tutumların anlaşılmasının önem kazandığı
görülmektedir. Söz konusu tutumların anlaşılması amacıyla yapılan çalışmaların çoğunun aşı karşıtı
tutumların yaygınlığına dair bulgular içeren betimleyici (descriptive) veya ilişkisel (correlational) türde
olduğu dikkati çekmektedir (örn., Küçükkarapınar ve ark., 2021; Sönmez ve ark., 2021). Bu çalışmada
aşı karşıtı tutumların belirleyicileri olabilecek değişkenlerin (Kovid-19 nedeniyle bir yakınını kaybetme,
eğitim, yaş, cinsiyet vb.) test edilmesi ve nedensel bir açıklama yapılabilmesi amacına yönelik olarak
Kovid-19 korkusunun ve Dehşet Yönetimi Kuramı temelinde özellikle ölüm belirginliğinin tutumlar
üzerindeki etkisinin incelenmesi hedeflenmiştir. Kovid-19 korkusu ve Kovid-19 kaynaklı ölümün
belirginliği arttığında aşı karşıtı tutumların azalması beklenmektedir.

Yöntem
Katılımcılar
Çalışmaya 18 yaşından büyük ve Kovid-19 aşısı olmamış 397 kişi gönüllü olarak katılmıştır.
Değişimlemenin gerçekçi olabilmesi ve olası bir tepki yanlılığının önlenmesi için psikoloji/pdr 3. ve 4.
sınıf öğrencisi ya da mezunu olan kişiler araştırmaya alınmamıştır. Araştırmanın duyurusu deney ve
kontrol grupları için ayrı hazırlanan ankete erişim bağlantısı çeşitli sosyal medya platformlarında
paylaşılarak yapılmıştır. Çevrimiçi olarak uygulanan ankette yer alan 3 dikkat kontrolü sorusundan
(örn., “Cumartesi gününden sonra pazar günü gelir”) herhangi birine, haber metinleri ile ilgili
doğru/yanlış sorularından herhangi birine yanlış yanıt veren ve dolgu görev olarak sunulan bulmaca
görevinde sadece 1 kelime yazan katılımcılar çalışma dışı bırakılmıştır. Sonuç olarak bu ölçütleri
karşılayan, kontrol koşulunda 142 (Yaş Ort. = 23.89, SS = 6.89) ve deney koşulunda 146 (Yaş Ort. =
24.41, SS = 7.37) kişi olmak üzere 288 katılımcının verileri analizlere dahil edilmiştir. Katılımcılara
ilişkin sosyo-demografik bilgiler Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1
Katılımcıların Sosyo-Demografik Profili
N (%) (Deney Koşulu)

N (%)(Kontrol koşulu)

Cinsiyet
Kadın
Erkek

113 (91.10)
33 (8.90)

104 (73.24)
38(26.76)

Evli
Bekâr

28 (19.18)
118 (80.82)

13 (9.16)
129 (90.84)

2 (1.37)
1 (0.69)

1 (0.71)
2 (1.41)

22 (15.06)
5 (3.43)
113 (77.39))
3 (2.06)

19 (13.38)
14 (9.85)
105 (73.94)
1(0.71)

75 (51.37)
28 (19.17)
33 (22.61)
10 (6.85)

73 (51.40)
22 (15.50)
31 (21.83)
16 (11.27)

21(14.39)
19 (13.01)

24 (16.90)
18(12.67)

106 (72.60)

100 (70.43)

126 (86.30)
20 (13.70)

122 (85.92)
20 (14.08)

50 (34.25)
96 (65.75)

45 (31.69)
97 (68.31)

Medeni durum
Eğitim durumu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
İlk 20 yıl yaşanılan yer
Büyükşehir
Şehir
İlçe
Köy/Kasaba
Kendisinin koronavirüse yakalanma durumu
Evet, teşhis edildim.
Olabilir, ancak teşhis
edilmedim.
Yakalanmadım.
Yakınının koronavirüse yakalanma durumu
Evet
Hayır
Koronovirüs sebebiyle yakınını kaybetme durumu
Evet
Hayır

Veri Toplama Araçları
Aşı Karşıtlığı Ölçeği (AKÖ): Kılınçarslan ve arkadaşlarının (2020) geliştirdiği AKÖ, toplam 21 maddeli
5’li Likert (1 = kesinlikle katılmıyorum ve 5 = kesinlikle katılıyorum) tipindedir. “Aşı yararı ve
koruyucu değeri” (ters yönlü), “aşı karşıtlığı”, “aşı olmamak için çözümler” ve “aşı tereddütünün
meşrulaştırılması” olmak üzere 4 alt boyutu vardır. Ölçeğin tümü için iç tutarlılık katsayısı Cronbach α
= .91 ve alt ölçekleri için α = .75 ile α = .87 arasında bulunmuştur. Mevcut çalışmada ise ölçeğin tümü
için iç tutarlılık katsayısı Cronbach α = .77, alt ölçekleri için α = .77 ile α = .88 arasındadır.
Kovid-19 Korkusu Ölçeği (KKÖ): Ahorsu ve arkadaşları (2020) tarafından geliştirilen ölçek 7 maddeli
ve tek boyutludur. 5’li Likert tipindeki (1 = kesinlikle katılmıyorum ve 5 = kesinlikle katılıyorum)
ölçekten alınan puan arttıkça Kovid-19 korkusu düzeyi artmaktadır. Ölçeğin Türkçe uyarlama
çalışmasında (Ladikli ve ark., 2020) iç tutarlılık katsayısı Cronbach α = .86 olarak bildirilmiş olup
mevcut çalışmada α = .88 olarak bulunmuştur.
Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği (PANAS): 10 pozitif (örn., güçlü, gururlu) ve 10 negatif (örn.,
korkmuş, asabi) duygu içeren ölçekte her duygu beş dereceli bir cetvelde (1 = asla ve 5 = daima)
değerlendirilmektedir (Watson ve ark., 1988). Türkçe uyarlaması Gençöz (2000) tarafından yapılan
ölçeğin iç tutarlılık katsayısı ‘pozitif duygu’ boyutu için Cronbach α = .87, ‘negatif duygu’ boyutu için
α = .86 olarak bulunmuştur. Mevcut çalışmada ise ‘pozitif duygu’ boyutu için Cronbach α = .87, ‘negatif
duygu’ boyutu için α = .88 olarak hesaplanmıştır.
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Duygu Yoklama Listesi (DYL): DYL, katılımcıların mevcut duygu durumlarını değerlendirmek
amacıyla araştırmacılar tarafından oluşturulan 5’li Likert tipinde (1 = çok az veya hiç ve 5 = çok fazla)
5 maddeli (örn., ‘Şu anda kendimi sıkıntılı hissediyorum.’, ‘Şu anda kendimi huzurlu hissediyorum.’)
bir ölçümdür. Çalışmada ölçme aracının iç tutarlılık katsayısı pozitif alt boyut için Cronbach α = .80,
negatif alt boyut için α = .79 olarak hesaplanmıştır.
Sosyo-Demografik Bilgi Formu: Bu formda yaş, cinsiyet, Kovid-19 geçmişi, Kovid-19 nedeni ile
yakınını kaybetme durumu, eğitim düzeyi, medeni durum, en uzun süre yaşanılan yere dair sorular yer
almıştır.
İşlem
Araştırma için öncelikle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik
Kurulundan onay alınmıştır (26.05.2021-115). Yarı deneysel olarak yürütülen bu çalışmada çevrimiçi
anket aracılığıyla hem deney hem de kontrol koşulunda ölüm belirginliği değişimlemesi dışında aynı
sırada ölçüm alınmıştır. Çalışmanın duyurusu deney ve kontrol koşulunda ayrı ayrı veri toplamak üzere
farklı sosyal medya platformlarından yapılmıştır. Deney koşulunda sırasıyla DYL, AKÖ (ön test), KKÖ,
ölüm belirginliği değişimlemesi, değişimleme kontrolü (PANAS), dolgu görev ve AKÖ (son test) ile
birlikte sosyo demografik bilgi formu uygulanmıştır. Kontrol koşulunda tüm ölçekler aynı sırada
uygulanmış, sadece ölüm belirginliği uyaranları yerine nötr uyaranlar kullanılmıştır. Her iki grupta son
bilgilendirme yapılmıştır.
Ölüm Belirginliği Değişimlemesi
Ölüm belirginliği değişimlemesi amacıyla çok çeşitli uyaranlar ve işlemler kullanılabilmektedir
(Burke ve ark., 2010). Bu çalışmanın amacı doğrultusunda özgül bir değişimleme yolu olarak Kovid-19
nedeniyle yaşanan ölümleri içeren haberler kullanılmıştır. İlgili haberlerin etkililiğini test etmek ve asıl
uygulamada kullanılacak olanları belirlemek üzere 10 kişilik bir değerlendirici grubu ile pilot çalışma
yapılmıştır. Değerlendiricilerden beş ayrı haberin duygusal yönden etkililiğini puanlamaları istenmiştir.
Değerlendirme formunda her bir haberin altında “Aşağıdaki haber metinlerinin duygusal açıdan sizi ne
kadar etkilediğini belirtiniz” yönergesi ile beş dereceli bir cetvel (1 = çok az veya hiç ve 5 = çok fazla)
yer almıştır. Değerlendiricilerin en çok görüş birliği içinde oldukları duygusal etkililiği yüksek bulunan
3 haber ölüm belirginliği değişimlemesinde kullanılmak üzere seçilmiştir.
Deney koşulunda katılımcılara sunulan ve ön değerlendirmede seçilen haberlerden ilki Kovid19’un yaş, cinsiyet ve ekonomik düzey ayırt etmeksizin ölüme sebep olmasına ilişkindir ve hem Dünya
hem de Türkiye genelinde Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısını (Our World in Data,
2021b; Anonim, 2020) içermektedir. İkincisi Türkiye’de 20 yaşındaki bir genç kızın Kovid-19 sebebiyle
hayatını kaybetmesi (Karadağ ve Kankal, 2020) ve üçüncüsü Brezilyalı aşı karşıtı olan bir siyasetçinin
Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetmesi (Anonim, 2021) hakkındadır.
Uyaranların sunulmasının hemen ardından değişimleme kontrolü amacıyla katılımcıların
mevcut haberleri dikkatle okuyup okumadıklarını ve belleklerinde iz bırakıp bırakmadığını belirlemek
üzere haberlerle ilgili dört doğru/yanlış sorusu yöneltilmiştir (örn., “Brezilya'da Kovid-19 salgını
nedeniyle hayatını kaybeden siyasetçi Kovid-19 aşısına karşıydı”). Daha sonra ölüm belirginliği
değişimlemesinin duygusal açıdan etkili olup olmadığını kontrol etmek amacıyla, PANAS’ı
yanıtlamaları istenmiştir. Değişimleme sonrasında, dikkat dağıtıcı görev olarak Sözcük Avı bulmacası
kullanılmıştır. Sözcük Avı bulmacası 20x20 harflik bir kareden oluşmaktadır. Katılımcılardan karedeki
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36 nötr kelimeden en az üçünü bulmaları ve sonra, bulmacanın zorluk derecesini 5’li Likert tipi bir
cetvel (1= çok kolay; 5= çok zor) üzerinde belirtmeleri istenmiştir.
Kontrol koşulundaki katılımcılara deney koşulundaki ölüm belirginliği uyarımı yerine nötr
uyaranlar (2019-2020 yılları arasında Türkiye'de yayınlanan yağış raporuna dair haberler ve Türkiye
yağış grafiği) sunulmuştur. Ardından deney koşulundaki gibi haberler hakkında kontrol soruları
yöneltilmiştir. Katılımcılar daha sonra deney koşulundaki sırayla ölçekleri yanıtlamışlardır.

Bulgular
Çalışmanın temel amacına yönelik istatistiksel analizlere geçmeden önce sistematik bir yanlılık
olasılığını test etmek üzere deney ve kontrol koşulundaki katılımcılardan değişimleme öncesi alınan
ölçümler karşılaştırılmıştır. Bu amaçla deney ve kontrol gruplarında deneysel değişimleme öncesinde
AKÖ, KKÖ puanları ve duygudurum bakımından herhangi bir fark olup olmadığı bağımsız gruplar t
testi ile istatistiksel olarak test edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki gruptaki katılımcıların AKÖ puan
ortalamaları (Ort.deney = 2.55, S = .36; Ort.kontrol = 2.56, S = .37) arasında anlamlı bir fark yoktur (t = .17, p = .86). KKÖ puan ortalamalarının (Ort.deney = 2.72, S = .85; Ort.kontrol = 2.58, S = .51)
karşılaştırılmasına dair sonuçlar da iki grup arasında fark olmadığını göstermiştir (t = 1.37, p = .17).
Mevcut duygu durum açısından gruplar arasında fark olup olmadığını karşılaştırmak üzere yapılan
analizin sonuçlarına göre pozitif duygu durum (DYL) puan ortalamaları (Ort.deney = 3.09, S = .88;
Ort.kontrol = 3.03, S = 1.01) ve negatif duygu durum puan ortalamaları (Ort.deney = 2.95, S = 1.11; Ort.kontrol
= 2.85, S = 1.08) bakımından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (t = .55; p = .5 ve t = .79; p = .43).
Değişimlemenin etkisini kontrol etmek üzere deney ve kontrol gruplarında katılımcıların
değişimleme sonrası uygulanan PANAS-negatif puanlarının ortalamaları bağımsız örneklem t testi ile
karşılaştırılmıştır. Sonuçlar negatif duygulanımda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu
göstermiştir (Ort.deney = 2.33, S = .84; Ort.kontrol = 2.07, S = .71; t = 2.89; p = .01; Cohen d = .33). Negatif
duygulanımdaki bu farklılık deney grubunun lehinedir. Öte yandan katılımcıların PANAS-pozitif puan
ortalamaları (Ort.deney = 3.03, SS = .71; Ort.kontrol = 3.19, S = .85) bakımından iki grup arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (t = - 1.70; p = .09).
Özetle kontrol amaçlı istatistiksel analizler deney ve kontrol grubunda yer alan katılımcıların
aşı karşıtı tutumlar, Kovid-19 korkusu ve duygudurum bakımından deneysel değişimlemenin
sonuçlarını etkileyebilecek herhangi bir farklılığının olmadığını göstermiştir. Ayrıca uygulanan ölüm
belirginliği değişimlemesi deney koşulunda olan katılımcıların olumsuz duygu durumunu
farklılaştırmıştır.
Aşı karşıtı tutumların farklı boyutları arasındaki ilişkileri değerlendirmek üzere AKÖ’nün
toplam ve alt ölçek puanları arasında korelasyonlar hesaplanmıştır. Bulunan korelasyon katsayıları r =
.46 (AKÖ-toplam ile “Aşı yararı ve koruyucu değeri” arasında) ile r = .83 (AKÖ-toplam ile “aşı
karşıtlığı” arasında) arasındadır. AKÖ puanlarının diğer değişkenlerle ne ölçüde ilişkili olduğunu test
etmek üzere ön test ölçümlerinde AKÖ ile KKÖ ve duygudurum puanları arasındaki ilişkilerin
incelenmesi için tüm örneklemde (N = 288) Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Analiz
sonuçları AKÖ’nün “aşı karşıtlığı”, “aşı yararı ve koruyucu değeri” alt ölçek puanları ve KKÖ
puanlarının DYL-negatif alt boyutu ile istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ilişkili olduğunu göstermiştir
(sırasıyla r = .19, r = .16, r = .27, p < .01).
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Çalışmada ele alınan değişkenlerin AKÖ puanlarını ne ölçüde yordadığını test etmek üzere basit
doğrusal regresyon analizi yürütülmüştür. Regresyon analizinde AKÖ alt ölçek puanları yordanan,
KKÖ, DYL-Pozitif ve DYL-Negatif puanları yordayıcılar olarak alınmıştır. Sonuçlar, KKÖ, DYLPozitif ve DYL-Negatif puanlarının AKÖ puanlarının istatistiksel düzeyde anlamlı yordayıcıları
olduğunu desteklememiştir. Bununla birlikte, KKÖ ve DYL-Negatif’in AKÖ’nün “aşı yararı ve
koruyucu değeri” boyutu üzerinde istatistiksel olarak anlamlı yönde bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur
(sırasıyla β = - .16, β = .20, p < .05) ve bu alt boyuttaki değişimin %4’ünü açıklamıştır (R² = .04, F(7.02)
= 4.88, p < .05). Ayrıca, KKÖ, “aşı olmamak için çözümler” boyutu üzerinde istatistiksel olarak anlamlı
negatif yönde bir etkiye sahiptir (ß = - .14, p < .05) ve bu boyuttaki değişimin %1'ini açıklamaktadır (R²
= .01, F(-2.24) = 2.05, p < .05). Kovid-19 korkusunun aşı olmamaya yönelik çözüm arayışının azalmasında
az da olsa bir rolü olduğu söylenebilir. Ek olarak, DYL-Negatif’in AK üzerinde istatistiksel olarak
pozitif yönde bir etkisi vardır (ß = .18, p < .05) ve bu boyuttaki değişimin %3’ünü açıklamaktadır (R² =
.03, F(2.33) = 3.83, p < .05).

Tablo 2
Deney ve Kontrol Grubunda Ön-test ile Son-test Ölçümlerinin Karşılaştırılması
Ön test
Deney Grubu
AKÖ

Son test

t

SD

p

Cohen d

Ort.
2.55

S
.36

Ort.
2.06

S
.62

14.50

145

.000

.97

AYKD

2.22

.78

2.14

.74

2.62

145

.01

.11

AK

2.79

.85

2.55

.83

8.88

145

.000

.29

ATM

1.49

.51

1.47

.47

.77

145

.44

-

AOÇ

2.09

.74

1.98

.76

3.30

145

.001

.15

2.72

.85

3.09
2.95

.88
1.11
3.03
2.33

.71
.84

KKÖ
DYL
Pozitif
Negatif
PANAS
Pozitif
Negatif
Kontrol Grubu
AKÖ

2.56

.37

2.14

.65

12.42

140

.000

.78

AYKD

2.28

.82

2.26

.78

.73

140

.47

-

AK

2.82

.85

2.61

.89

6.77

140

.000

.24

ATM
AOÇ

1.50
2.15

.51
.84

1.51
2.11

.47
.79

-.18
1.56

140
140

.86
.12

-

2.58

.51

3.03
2.85

1.01
1.08

KKÖ
DYL
Pozitif
Negatif
PANAS

Pozitif
3.19
.85
Negatif
2.07
.71
AKÖ: Aşı Karşıtlığı Ölçeği, AYKD: Aşının Yararlılığı ve Koruyucu Değeri, AK: Aşı Karşıtlığı, ATM: Aşı Tereddütünün Meşrulaştırılması,
AOÇ: Aşı Olmamak için Çözümler, KKÖ: Kovid-19 Korkusu Ölçeği, DYL: Duygu Yoklama Listesi, PANAS: Pozitif ve Negatif Duygu
Ölçeği.
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Aşı karşıtı tutumların ölüm belirginliği değişimlemesinin ardından farklılaşıp farklılaşmadığını
test etmek için, 2 (deney/kontrol grubu) X 2 (ön test/son test AKÖ puanları) faktörlü, son faktörde tekrar
ölçümlü varyans analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda, temel etkinin ve etkileşim etkisinin anlamlı
olmadığı bulunmuştur (sırasıyla; F(1, 286) = 0,06, p > .05, F(1,286) = 0,001, p > .05). Sonuçlar, katılımcıların
ön testte AKÖ puan ortalamalarının deney ve kontrol gruplarına göre farklılaşmadığını göstermiştir. Öte
yandan, aşı karşıtlığının ön test/son test temel etkisi anlamlı bulunmuştur (F(1, 286) = 49,50, p < .001, η2
= .15). Bu doğrultuda yapılan eşleştirilmiş örneklem t-testinin sonuçları, deney koşulunda ön test ile son
test AKÖ puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ortaya koymuştur (t
= 14.50; p = .00; Cohen d = .97). Aynı karşılaştırma AKÖ’nün alt boyutları için yapıldığında “Aşı
Tereddütünün meşrulaştırılması” dışındaki üç boyutta ortalama puanların istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde düştüğü bulunmuştur (Tablo 2). Öte yandan, aynı karşılaştırma kontrol koşulu için yapıldığında
da son test AKÖ puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşüş bulunmuştur (t = 12.42;
p = .00; Cohen d = .78). Ancak, alt ölçek puan ortalamaları bakımından karşılaştırma yapıldığında
azalmanın yalnızca “aşı karşıtlığı” alt boyutunda olduğu görülmektedir (bkz. Tablo 2).
Deney grubunda değişimleme sonrasında AKÖ puanlarında saptanan azalmanın değişimleme
öncesinde aşı karşıtlığının yüksek ya da düşük düzeyde olmasına göre değişip değişmediğinin
incelendiği bir dizi istatistiksel analiz yapılmıştır. Tablo 3’de görülebileceği gibi, K-ortalama küme
analizi sonucuna göre başlangıçta aşı karşıtlığının yüksek ve düşük düzeyde olduğu durumda
değişimleme sonrası görülen değişim bakımından farklılıklar bulunmuştur. Buna göre, deney
grubundaki katılımcılardan başlangıçta AKÖ-Toplam, AK ve AOÇ puanları yüksek olan ve düşük
olanların son test puanlarında düşüş vardır. Etki boyları (Cohen d) incelendiğinde AKÖ-toplam
puanlardaki azalmanın büyük etki boyunda olduğu görülmektedir. Değişimleme öncesinde AYKD
puanı düşük olan ve ATM puanı yüksek olan katılımcıların değişimleme sonrası puanlarında küçük etki
boyunda bir azalma bulunmuştur.
Kontrol grubunda katılımcıların aşı karşıtlığı ön test puanları, K-ortalama küme analizi ile
yüksek ve düşük düzeyde olarak gruplandığında ön testte AKÖ-toplam puanları yüksek olan
katılımcıların son test puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmamıştır. Bununla birlikte,
başlangıçta AKÖ-Toplam puanı düşük olan katılımcıların son testteki puanlarında istatistiksel olarak
anlamlı ve büyük etki boyunda bir azalma olmuştur. Aynı zamanda ön testte AK puanı yüksek olan ve
düşük olan katılımcıların son test puanlarında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ve küçük etki boyunda
bir düşüş olmuştur. Buna karşılık, ön testte AYKD alt ölçek puanı yüksek olan katılımcıların son test
puanlarında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde küçük etki boyunda bir azalma olduğu görülmüştür
(bkz. Tablo 3).
Kovid-19 Korkusu ve Aşı Karşıtlığı Tutumlarının Sosyo-demografik Özelliklere Göre
Karşılaştırılması
Cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek üzere tüm örneklemde yapılan bağımsız
örneklem t testlerinin sonuçları kadınlarla erkeklerin AKÖ toplam ve alt ölçek puan ortalamaları
arasında istatistiksel bakımdan anlamlı bir fark bulunmadığını göstermiştir. Buna karşılık katılımcıların
KKÖ puan ortalamaları cinsiyete göre karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunmuştur (t = 4.28, p = .00; Cohen d = .59). Kadın katılımcıların KKÖ puan ortalaması (Ort. = 2.77,
S = .83) erkek katılımcıların puan ortalamasına (Ort. = 2.29, S = .81) kıyasla daha yüksektir.
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Kovid-19 nedeniyle bir yakınını kaybetme durumuna göre yapılan AKÖ ve KKÖ puan karşılaştırmaları
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklar ortaya koymuştur. Yakınını Kovid-19 nedeniyle kaybeden
katılımcıların (N = 95) AKÖ’nün alt ölçeği olan “Aşı Karşıtlığı” puan ortalaması (Ort. = 2.94, S = .86)
böyle bir deneyim yaşamayan katılımcılara (Ort. = 2.74, S = .84) kıyasla daha yüksektir (t = 1.96 p <
.05; d = .25). KKÖ puan ortalamaları bakımından yapılan karşılaştırma sonucunda da istatistiksel olarak
anlamlı bir fark bulunmuştur (t = 2.27; p = .02; d = .28). Yakınını Kovid-19 nedeniyle kaybeden
katılımcıların KKÖ puan ortalaması (Ort. = 2.82, S = .97) böyle bir deneyim yaşamamış olan
katılımcılara (Ort. = 2.56, S = .77) kıyasla daha yüksektir.

Tablo 3
Deney ve Kontrol Koşulunda Aşı Karşıtlığının Yüksek ve Düşük Olduğu Gruplarda Değişimlemenin Etkisi
Ön test
Ort.
S

Son test
Ort.
S

Yüksek
Düşük

2.95
2.33

.23
.21

2.60
1.76

.56
.43

Yüksek
Düşük

2.61
2.15

.81
.68

2.54
1.91

Yüksek
Düşük

3.57
2.36

.67
.60

Yüksek
Düşük

2.74
1.73

Yüksek
Düşük

SD

p

Cohen d

5.62
15.14

51
93

.000
.000

.82
1.68

.75
.64

1.27
2.41

51
93

.21
.02

.36

3.27
2.15

.66
.61

5.68
6.89

51
93

.000
.000

.45
.35

.66
.50

2.60
1.64

.74
.54

2.29
2.38

51
93

.03
.02

.21
.17

2.78
2.47

.38
.33

2.81
1.88

.59
.46

- 0.63
22.12

38
101

.53
.000

1.47

Yüksek
Düşük

3.32
1.88

.63
.45

3.12
1.93

.67
.52

2.63
-1.41

38
101

.01
.16

.31
-

Yüksek
Düşük

3.61
2.51

.68
.71

3.40
2.30

.82
.72

3.11
6.08

38
101

.004
.000

.28
.29

Yüksek
Düşük

1.82
1.37

.58
.42

1.81
1.38

.51
.39

0.25
-0.34

38
101

.80
.73

-

Deney Grubu
AKÖ-Toplam

t

AYKD

AK
AOÇ

Kontrol Grubu
AKÖ- Toplam

AYKD

AK

ATM
AOÇ
Yüksek
2.85
.88
2.81
.81
0.61
38
.55
Düşük
1.89
.66
1.84
.60
1.58
101
.12
AKÖ: Aşı Karşıtlığı Ölçeği, AYKD: Aşının Yararlılığı ve Koruyucu Değeri, AK: Aşı Karşıtlığı, ATM: Aşı Tereddütünün
Meşrulaştırılması, AOÇ: Aşı Olmamak için Çözümler.

Tartışma
Bu çalışmada, Kovid-19 aşısına karşı tutumların Kovid-19 korkusundan ve ölüm
belirginliğinden nasıl etkilendiği hem ilişkisel hem de yarı deneysel bir çalışma tasarımı kullanılarak
incelenmiştir. Yarı deneysel araştırma tasarımlarında gerektiği gibi (Hulbert, 2004) değişimleme öncesi
ve sonrası ölçümler alınmış, değişimleme kontrolleri yapılmıştır. Oluşturulan deney ve kontrol
koşullarına katılımcılar seçkisiz (random) yolla atanmamış olmakla birlikte yapılan kontrol testlerinde
sistematik bir yanlılığa yol açabilecek herhangi bir gruplararası fark bulunmamıştır. Deneysel
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değişimleme DYK temelinde kurgulanmıştır. Çalışmada ölüm belirginliği, sık sık kullanılan iki soruluk
uygulama (örn. Rosenblatt ve ark., 1989) yerine özgün olarak amaca uygun bir yolla değişimlenmiştir.
Kullanılan değişimlemenin gereken etkiyi yarattığı, yani Dehşet Yönetimi Kuramı’nın öngörüleriyle
tutarlı olarak önceki çalışmalarda gösterildiği gibi (örn., Huang ve ark., 2021) negatif duygulanımda
farklılık oluşturduğu belirlenmiştir.
Yapılan ilişkisel analizlerde, Kovid-19 korkusu ve duygudurumun Kovid-19 aşısına yönelik
olumsuz tutumların anlamlı yordayıcıları olmadığı bulunmuştur. Bununla birlikte, Kovid-19
korkusunun aşı karşıtlığı tutumlarının “aşı yararı ve koruyucu değeri” (ters yönlü) ve “aşı olmamak için
çözümler” boyutları üzerinde çok küçük de olsa etkisi olduğu görülmektedir. Güncel bir çalışmada
Kovid-19 korkusu düşük olan bireylerin aşılanma konusunda karşıt tutum benimsemedikleri ancak, aşı
tereddütü yaşadıkları bildirilmiştir (Nazlı ve ark., 2021). Mevcut çalışmanın bulgularından hareketle
Kovid-19 korkusunun aşı karşıtı tutumların farklı bazı yönlerini etkilediği söylenebilir.
Aşı karşıtlığı tutumlarının Kovid-19 ve duygudurum ile ilişkilerine dair analizlerin sonuçları,
aşı karşıtlığı tutumlarının bazı yönlerinin bu değişkenlerle ilişkili olduğunu göstermiştir. Korelasyon
bulgularına göre Kovid-19 korkusunun artmasıyla aşı karşıtı tutumların “aşı yararı ve koruyucu
değeri”ne ilişkin olumsuz tutumlar ve “aşı olmamak için çözüm bulma” eğilimleri az da olsa
azalmaktadır. Hemşirelik öğrencileriyle yapılmış olan güncel bir çalışmada AKÖ’nün kısa formu ve
KKÖ kullanılarak bu iki değişken arasındaki ilişkiler incelenmiştir (Yeşiltepe ve ark., 2021). Çalışmanın
sonuçları Kovid-19 korkusu ile AKÖ-toplam puanları arasında düşük düzeyde bir korelasyon
bulunduğunu göstermiştir. Bu bulgulardan hareketle Kovid-19 korkusunun aşı karşıtı tutumları düşük
düzeyde etkilediği söylenebilir. Öte yandan negatif duygudurumun aşı karşıtı tutumların iki boyutunu
birbirine ters yönde etkilediği bulunmuştur. Negatif duygudurumun artmasıyla “aşı yararı ve koruyucu
değeri”ne yönelik olumsuz tutumlar azalırken “aşı karşıtlığı” artmaktadır.
Deney koşulundaki ölüm belirginliği değişimlemesinden sonra ön teste kıyasla aşı karşıtlığı
tutumlarının zayıfladığı bulunmuştur. Bu sonuç Dehşet Yönetimi Kuramı Sağlık Modeli (DYSM) ile
tutarlı görünmektedir. Modele göre kişilere herhangi bir durumun ölüme yol açmasına dair uyaranlar
verildiğinde sağlık tutumları olumlu yönde etkilenmektedir (Arndt ve ark., 2003). Bu etki ölümle ilgili
düşüncelerin belirgin hale getirilmesinin ardından sağlığı geliştirici kararların ve tutumların ortaya
çıktığı fikrini destekleyen çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Örneğin, ölüm belirginliği arttığında
sigaraya yönelik tutumların daha olumsuz hale geldiği (Cox ve ark., 2008); güneş koruyucu ürünleri
satın alma niyetinin arttığı (Routledge ve ark., 2004); kadınların daha fazla meme muayenesi yaptığı
(Goldenberg ve ark., 2008) ve sağlığı geliştirici davranışlara daha fazla yöneldiği (Bozo ve ark., 2009)
bulunmuştur. Mevcut çalışmada elde edilen aşıya yönelik karşıtlığın azalması da bu modeli destekler
niteliktedir.
Bununla birlikte, kontrol koşulunda uyaran olarak sadece mevsimsel hava olaylarına ilişkin
haberler kullanılmış olmasına karşın, düşük düzeyde de olsa aşı karşıtlığı tutumlarında zayıflama
olduğunun bulunması, DYSM’nin öngörülerine uygun görünmemektedir. Bu durumla ilişkili olabilecek
bir faktör Kovid-19 korkusu ölçümü olabilir. Ön testte her iki koşulda alınan bu ölçüm nedeniyle Kovid19 korkusunun artması nötr uyaran sonrası alınan aşı karşıtlığı tutum ölçümündeki değişimde rol
oynamış olabilir. Kovid-19 korkusu ile aşı karşıtlığı tutumları arasında negatif yönde bir ilişki bulunması
da böyle bir olasılığı düşündürmektedir. Nitekim bir çalışmada Kovid-19 korkusunun diabetes mellitus
hastalarında ölüm korkusunu arttırdığı bulunmuştur (Kaplan ve ark., 2021).
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Deney ve kontrol koşullarındaki ön test- son test kıyaslamaları için yapılan analizlerin sonucunda
kontrol koşulunda da azalma olduğunun ortaya çıkması ilk bakışta şaşırtıcı gelebilir. Ancak aşı karşıtı
tutumların başlangıçta hangi düzeyde olduğunun ayırt edilmesi yoluyla yapılan analizler bu noktaya
açıklık getirmektedir. Aşı karşıtlığının yüksek ya da düşük düzeyde olmasının uygulanan
değişimlemeden nasıl etkilendiğini değerlendirmek üzere yapılan analizlerin sonuçları, hem deney hem
de kontrol koşulunda kişilerin aşı karşıtlığının düşük düzeyde olması durumunda daha fazla
etkilendiğini göstermiştir. Bu durum tutumların yapısına dair teorik açıklamalara dayanılarak
yorumlanabilir. Tutumun gücünü hangi özelliklerin belirlediğine yönelik ölçütler arasında tutumların
uçta olması bulunmaktadır (Krosnick ve Petty 1995). Herhangi bir tutumun uçta olması, orta noktadan
mesafesidir (Erber ve ark., 1995). Uçta olan tutumlar daha güçlüdür ve dolayısıyla değişime daha
dirençlidir. Buradan hareketle aşı karşıtı tutumları zayıf düzeyde benimsemiş olan kişilerin hem ölüm
belirginliği koşulunda hem de nötr koşulda etkilenmiş olmaları şaşırtıcı değildir.
Bu çalışmada deney grubunda aşı karşıtlığı yüksek olduğunda da son testte aşı karşıtlığı
puanlarında belirlenen azalma, ölüm belirginliği uyaranının bu tutumları güçlü bir şekilde etkilediğini
göstermiştir. Dolayısıyla aşı karşıtı tutumların azaltılması yolunda değişim yaratmayı amaçlayan halk
sağlığı müdahalelerinde ve medya mesajlarında Korunma Motivasyonu Kuramı’nda (Rogers, 1985)
önerildiği gibi hastalığın ciddi, tehdit edici ve tehlikeli yanlarının vurgulanması önerilebilir.
Çalışma, aşı karşıtlığı ve Kovid-19 korkusunun sosyo-demografik değişkenlere göre
farklılaşmasına dair bulgular ortaya koymuştur. İlk olarak, aşı karşıtlığı bakımından cinsiyetler arasında
anlamlı bir fark bulunmamıştır. Önceki çalışmalarda kadınların aşıya yönelik tutumlarının daha olumsuz
olduğu, aşı olmak konusunda daha isteksiz ve kararsız oldukları bildirilmiştir (Dror ve ark., 2020;
Flanagan ve ark., 2017; Küçükkarapınar ve ark., 2021; Peretti-Watel ve ark., 2020; Pulcini ve ark., 2013;
Salali ve Uysal, 2020; Thunstrom ve ark., 2020). Buna karşılık başka bir çalışmada erkeklerin Kovid19 aşısına yönelik tutumlarının pozitif olduğu görülmüştür (Olomefa ve ark., 2021). Dolayısıyla Kovid19 aşısına yönelik tutumlar bakımından cinsiyet farklılıklarına ilişkin araştırma bulgularının tutarlı
olmadığı söylenebilir.
Aşı karşıtlığı tutumları bakımından fark bulunan başka bir değişken yakınını Kovid-19
nedeniyle kaybetme durumudur. Yapılan istatistiksel karşılaştırma testleri şaşırtıcı bir şekilde böyle bir
kayıp yaşayan katılımcıların AKÖ’nün “aşı karşıtlığı” ve “aşı tereddütünün meşrulaştırılması”
puanlarının yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Oysa, bir yakının Kovid-19 nedeniyle kaybı, kişilerde
aşılanma aracılığıyla hastalığın önlenebilme olasılığını düşündüreceğinden, kaybın ardından aşılamaya
yönelik olumlu tutumların artması beklenebilir. Bu yönden elde edilen bulgunun beklenmedik bir sonuç
olduğu söylenebilir.
Çalışmanın bulgularına göre, Kovid-19 nedeniyle herhangi bir yakınını kaybedenler daha fazla
Kovid-19 korkusu yaşadıklarını bildirmiştir. Ahmed ve arkadaşları (2020) insanın sevdiklerinin ve diğer
insanların ölümünü deneyimlemesinin korku ve endişe duygularını arttırdığını, aynı zamanda kendi
ölümlerini hatırlatabileceğini vurgulamıştır. Ayrıca, başka bir çalışmada salgının ölümle
sonuçlanmasının bireylerin kaygı düzeyini arttırdığı ve olumsuz düşüncelere odaklanmasına neden
olduğu ifade edilmiştir (Tönbül, 2020). Dolayısıyla, yakınını Kovid-19 nedeniyle kaybetme ile Kovid19 korkusu arasında bu çalışmada gösterilen ilişkinin başka çalışmaların bulgularına benzer olduğu
söylenebilir.
Çalışmanın başka bir bulgusu kadınların Kovid-19 korkusu düzeylerinin erkeklere kıyasla daha
yüksek olduğudur. Bu bulgunun kadınların kaygı ve risk algısı düzeylerinin daha yüksek olduğunu
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gösteren diğer araştırma bulguları ile tutarlı olduğu görülmektedir (Ekiz ve ark., 2020; Kong ve ark.,
2020; Kurt ve ark., 2020; Özdin ve Özdin, 2020; Wang ve ark., 2020). Bununla birlikte kimi
çalışmalarda (örn., Cao ve ark., 2020; Huang ve Zhao, 2020) mevcut çalışmanın bulgularından farklı
olarak, Kovid-19 salgınının psikolojik etkisinin cinsiyete göre farklılık göstermediği bulunmuştur.
Çalışmada elde edilen Kovid-19 korkusunun eğitim düzeyine göre farklılık göstermemesi başka
çalışmalarla da tutarlıdır. Tönbül (2020) ile Ekiz ve arkadaşları (2020) da Kovid-19 korkusunun eğitim
düzeyine göre farklılaşmadığını göstermiştir. Ancak başka çalışmalarda ilkokul mezunu olanların daha
fazla Kovid-19 korkusu yaşadığı bildirilmiştir (Bakioğlu ve ark., 2020; Gencer, 2020). Buradan
hareketle, Kovid-19 korkusunun eğitim düzeyine göre değişip değişmediği konusunda tutarsız
bulguların varlığı bu değişkenlerin ilişkisinin daha ayrıntılı incelenmesine gerek olduğunu
düşündürmektedir.
Bu çalışma, özgül olarak Kovid-19 aşısına yönelik tutumların DYK’ye dayanarak Kovid-19
nedeniyle ölümlerin değişimleme amaçlı kullanılması ve Kovid-19 korkusuyla tutumların ilişkisini ele
alması bakımından hem kuramsal hem de uygulamaya dair öneri geliştirmede kullanılabilecek bilgiler
sağlamıştır. Bununla birlikte tüm bulguların değerlendirilmesinde birtakım sınırlılıkların varlığı göz
önünde bulundurulmalıdır. Bunlardan birincisi, çalışmanın verilerinin Türkiye’de aşılamanın
yaygınlaşmasından önceki bir tarih aralığında (Mart-Haziran 2021) toplanmış olmasıdır. İkincisi,
tasarımının deneysel değil, yarı deneysel olduğu, ölüm belirginliği değişimlemesinin daha kontrollü bir
ortamda (laboratuvarda ve deneycinin gözetiminde) olmadığı ve çevrimiçi uygulanan bir soru formu
aracılığıyla yapıldığı unutulmamalıdır. Üçüncüsü, her ne kadar değişimleme kontrolü amaçlı yapılan
istatistiksel analizler deney ve kontrol koşullarındaki katılımcılar arasında sistematik hataya yol
açabilecek başlangıç farklılıkları bulunmadığını kanıtlasa da koşullara seçkisiz atama yapılmamış
olmasıdır.
Dördüncü sınırlılık olarak değişimleme amacıyla kullanılmış olan haberlerin içeriği sayılabilir.
Deney grubunda sunulan üç haber metninden yalnızca biri aşı karşıtı olan birinin ölümüne ilişkindir.
Gelecek çalışmalarda değişimleme uyaranlarının tamamen aşı karşıtlığına bağlı ölümlerle ilişkili olarak
ele alınması daha farklı sonuçlar verebilir. Nitekim, aşı yaptırmamanın kişisel sağlık risklerini ve toplu
sağlık sonuçlarını vurgulayan mesajların Amerikalıların aşı olma niyetlerini önemli ölçüde artırdığını
gösteren bir çalışma mevcuttur (Motta ve ark., 2020).
Son olarak başka bir sınırlılık kültürel bağlamla ilgili olabilir. DYK çalışmalarının kültüre
oldukça duyarlı olduğu ve dolayısıyla bir ülkede yapılmış olan çalışmaların bulgularının dikkatli bir
şekilde değerlendirilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır (Kaynak, 2020). Örneğin Courtney ve
arkadaşları (2021) kolektivizm ve ölüm belirginliğinin Kovid-19 ile ilgili sağlık davranışları üzerindeki
etkisini inceledikleri çalışmalarında Kovid-19 ölüm belirginliğinin “biz” bilinci ile değişimlendiği
takdirde diş ağrısı değişimlemesine kıyasla daha fazla sağlık davranışı niyetine yol açtığını
bulmuşlardır. Gelecekte yapılacak olan DYK çalışmalarında kültürlerarası ve arkdbir bakış aydınlatıcı
olabilir.
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