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Özet
Geçmişe duyulan özlem olarak tanimlanan nostaljinin, olumlu duygulanim sağlama, benlik saygisini artirma, sosyal  
ilişkileri güçlendirme ve yaşama anlam katma gibi varoluşsal kaygilarla baş etmeyi kolaylaştirici psikolojik işlev-
leri olduğunu gösteren çalişmalar bulunmaktadir. Ancak, nostaljinin işlevleri hakkindaki çalişmalar, kişisel olarak 
deneyimlenmiş bir döneme ilişkin nostaljiyle sinirli kalmiş, kişisel olarak deneyimlenmemiş bir döneme ilişkin nos-
taljinin işlevlerini göz ardi etmiştir. Bu açiği kapatmak üzere bu çalişmada kişisel ve simüle (simulated) nostaljinin 
etkinleştirilmesinin ölüm kaygisiyla ilişkisini gözlemek amaçlanmiştir. Bu amaçla Türkiye’nin batisinda yer alan 
bir üniversitede lisans öğrenimine devam eden katilimcilar seçkisiz olarak üç gruba atanmiştir (kişisel nostalji veya 
simüle nostalji deneysel koşullari veya kontrol koşulu) (n = 136). İlk gruptaki katilimcilara “kişisel nostalji” (n = 
49), ikinci gruptaki katilimcilara “simüle nostalji” (n = 43), kontrol grubundaki katilimcilara ise “siradan olay” (n 
= 44) prosedürleri uygulanmiş, sonrasinda tüm koşullardaki katilimcilardan Ölüm Kaygisi Ölçeğini yanitlamalari 
istenmiştir. Sonuçlar, kontrol grubunun puanlariyla karşilaştirildiğinda, kişisel nostalji grubunun ve simüle nostalji 
grubunun ölüm kaygisi puanlarinin anlamli derecede daha düşük olduğunu göstermiştir. Kişisel nostalji ve simüle 
nostalji gruplarinin puanlari arasinda istatistiksel olarak anlamli bir farka rastlanmamiştir. 

Anahtar kelimeler: Simüle nostalji, kişisel nostalji, ölüm kaygisi, terör yönetimi kurami

Abstract
The previous studies showed that nostalgia, identified as a longing for past, serves psychological functions such as 
positive mood, high self-esteem, powerful social relationships and the perception of meaningful life that facilitates to 
cope with existential anxieties. Concordantly, there is evidence for death anxiety buffering role of nostalgia. However, 
studies about the functions of nostalgia are mostly limited to “personally experienced past” and ignored the functions 
of nostalgia towards “indirectly experienced” past. For closing this gap, this study aimed to observe the associations 
of simulated and personal nostalgia activation with death anxiety. For this purpose, 136 participants from a university 
located in the west side of Turkey were randomly assigned to three conditions: Experimental groups of personal nos-
talgia (n = 49) or simulated nostalgia (n = 43), or a control group (n = 44). Death anxiety levels were measured with 
Death Anxiety Scale just after the nostalgia activations in order to see whether activating different nostalgias affect the 
death anxiety or not. Participants in personal nostalgia and simulated nostalgia groups had significantly lower scores 
on death anxiety than the control group.  No significant differences on death anxiety were found between personal and 
simulated nostalgia groups. 

Key words: Simulated nostalgia, personal nostalgia, death anxiety, terror management theory
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Son yillarda nostaljinin, olumlu duygulanim sağ-
lama, benlik saygisini artirma ve sosyal bağliliği artirma 
gibi işlevlerine odaklanan çalişmalardaki artiş dikkat 
çekmektedir (örn., Cheung ve ark., 2013; Wildschut, 
Sedikides, Arndt ve Routledge, 2006). Nostaljinin birey 
için yararli işlevlerinden biri de bazi psikolojik yapilarin 
(örn., benlik saygisi, ilişkiler, kültürel dünya görüşleri), 
ölümlülüğün neden olduğu dehşet duygusunu yaşama 
anlam katarak hafiflettiğini savunan Terör Yönetimi 
Kuramiyla (Solomon, Greenberg ve Pyszczynski, 1991) 
tutarli olarak, yaşama anlam katici bir kaynak olabilme-
sidir (Sedikides, Wildschut ve Baden, 2004). Bu çalişma 
da nostaljinin varoluşsal işlevi üzerinedir, fakat önceki 
çalişmalardan farkli olarak, bu işlevin yalnizca bireyin 
doğrudan deneyimlediği geçmişine ait düşüncelerinden 
değil, dolayli olarak deneyimlediği geçmişe ait düşünce-
lerinden de beslenebildiğini iddia etmektedir. 

Nostalji
Yunanca nostos (anayurda dönüş) ve algos (aci) 

sözcüklerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan nos-
talji kavrami, geleneksel olarak psikiyatrik bir bozuk-
luk (aşiri sila hasreti, melankolinin değişik bir biçimi) 
olarak tanimlansa da günümüzde nostaljinin, psikolojik 
işlevleri olan, büyük ölçüde olumlu (olumsuz duygulari 
da içermektedir), benlikle ilgili sosyal bir duygu oldu-
ğu görüşü yayginlik kazanmaktadir (Baker ve Kennedy 
1994; Batcho, 1998; Sedikides, Wildschut, Arndt ve 
Routledge, 2008). Meslekten olmayan katilimcilarla 
yürütülen çalişmalar, katilimcilarin nostaljiyi geçmişe 
yönelik, benlik-bilinçli (yani kişisel anlami olan), sos-
yal, aci-tatli (bittersweet) fakat olumlu yani baskin bir 
duygu olarak anladiklarini göstermiştir (Sedikides ve 
ark., 2015). Farkli kültürler arasinda benzer biçimde an-
laşilan kavramin (Hepper ve ark., 2014), Türkiye’deki 
kullanimlarinda da benzer bir anlami olduğu söylene-
bilir. Örneğin, Merriam-Webster sözlüğündeki tanimiy-
la benzer biçimde (“bazi geçmiş dönemlere ya da geri 
döndürülemez koşullara geri dönme arzusu ya da bunun 
için duyulan aşiri duygusal özlem”) Türk Dil Kurumu 
Sözlüğünde de “geçmişte kalan güzelliklere olan özlem 
duygusu ve bu duygunun baskin bir duruma gelmesi, 
geçmişseverlik, gündedün” olarak tanimlanan nostalji-
nin, Türkiye’de özellikle reklamcilik (Taşkaya, 2013) ve 
pazarlamadaki (Otay Demir, 2008) kullanim alanlarinin 
diğer kültürlerdeki kullanimlariyla paralellik gösterdiği 
söylenebilir. 

Nostalji üzerine yürütülen çalişmalar genel olarak 
üç başlik altinda toplanabilir: (1) bireysel bir değişken 
olarak nostalji, (2) nostaljinin tetikleyicileri ve (3) işlevle-
ri. Nostaljiyi bireysel bir değişken olarak ele alan çalişma-
larda bireyin nostalji yaşama yönünde bir eğilimi olduğu 
ve bu yapinin kalici olduğu kabul edilmektedir (Barrett ve 

ark., 2010). Nostalji eğiliminin diğer bireysel değişken-
lerle ilişkisine bakilan bazi çalişmalarda, mizaç ve kişilik 
özelliklerinden etkilendiği, kadinlarda daha yüksek dü-
zeylerde olduğu ve eğilimde yaşa bağli bir fark olmadiği 
gösterilmiştir (ör., Batcho, 1998; Holbrook, 1993). 

Nostaljinin tetikleyicileri üzerine yürütülen çaliş-
malarda, bazi içsel (olumsuz duygular, sosyal dişlama, 
yalnizlik, anlamsizlik, varoluşsal dehşet, kişinin geçmi-
şi ve geleceği arasindaki süreksizlik ve can sikintisi) ve 
dişsal (şarki ya da müzik, şarki sözleri, kokular, tatlar, 
çocukluk döneminden nesneler ve olaylar, çevreleyen 
havanin soğuk olmasi) etmenlerin bir bakima zaman 
makinesi işlevi göstererek bireylerin nostaljik duygula-
rini tetikleyebildiği gösterilmiştir (bir derleme için bkz. 
Sedikides ve ark., 2015).

Nostaljinin işlevleri üzerine yürütülen çalişma-
larda ise nostaljinin olumlu duygulanim, yüksek benlik 
saygisi, güçlü sosyal ilişkiler, varoluşsal endişelerle baş 
etmeyi kolaylaştiran yaşamin anlami algisi gibi dört psi-
kolojik işleve hizmet ettiği bulunmuştur (Routledge ve 
ark., 2011; Sedikides ve ark., 2004; Wildschut ve ark., 
2006). Bu çalişmada ise nostaljinin varoluşsal işlevi 
üzerine odaklanilmaktadir. Ancak, hem kişisel hem de 
simüle nostaljinin böyle bir işlevi olduğu düşünülmek-
tedir. 

Kişisel ve Simüle Nostalji 
İnsanin benlik farkindaliği, üst-temsil, zihinsel 

yükleme, algi-bilgi ilişkisini anlama ve kişinin hayal et-
tiği ruh halini mevcut ruh halinden ayriştirabilmesi gibi 
bazi bilişsel kapasitelerinin doğrudan bir sonucu olduğu 
savunulan zihinsel zaman yolculuğu1 (Suddendorf ve 
Corballis, 1997), epizodik belleğe dayanan (Wheeler, 
Stuss ve Tulving, 1997), etkileri beyin görüntülendirme 
yöntemleriyle kanitlanmiş insani bir özelliktir (Botzung 
Denkova ve Manning, 2008; Viard ve ark., 2011). Bu 
yolculuklar, gidilen zaman diliminin öznel değerine bağ-
li olarak insanda nostaljik duygular uyandirabilmektedir 
(örn., Davis, 1979; Havlena ve Holak, 1991; Sedikides 
ve ark., 2015). Nostaljik duygulari tetikleyen dönemler-
se büyük olasilikla ergenlik ve genç yetişkinlik zamanin-
da, insanlarin başta aileleri ve arkadaşlari olmak üzere 
değer verdikleri başkalarini da içeren, tatmin edici ve 
önemli anlardir (Davis, 1979; Holak ve Havlena, 1992; 
Holbrook ve Schindler, 1996). 

1 Tulving’in (2002) kronestezi (chronesthesia) olarak da 
isimlendirdiği zihinsel zaman yolculuğu yeteneği ya da 
kapasitesi, insanin içinde yaşadiği öznel zamani düşüne-
bilmesi araciliğiyla geçmiş olaylari bilincine geri çağira-
bildiği ya da gelecekteki bir zamanda neler yaşayabilece-
ğini düşünebildiği bir bilinç halidir. Örneğin, insan birkaç 
dakika önce ya da gecen doğum gününde ne yaptiğini ya 
da gelecek sene bu zaman ya da yarin ne yapiyor olabile-
ceğini düşünebilir (Tulving, 2002).
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Bu görüşe paralel olarak, Davis (1979), bireyin 
kendi içinde yaşamadiği bir dönem ya da olay için ger-
çek anlamda nostaljik hissedemediğini belirtmiştir. An-
cak, geçmişte yaşanip sona ermiş, bireylerin doğrudan 
deneyimlemedikleri ama anlatilardan işittikleri olaylari 
neden bu kadar özlemle yad ettikleri, neden o dönem-
lere ilişkin bilgilere özellikle dikkat ettikleri sorulari da 
araştirmacilarin ilgisini çekmiş ve bazi çalişmalarda, 
nostaljinin yalnizca bireysel değil ayni zamanda tarih-
sel ve simüle (simulated) olarak da deneyimlenebildiği 
görüşü ağir basmiştir (Baker ve Kennedy, 1994; Batcho, 
1998; Holbrook, 1993; Stern, 1992). Stern (1992) tarih-
sel ve kişisel nostalji arasinda bir ayrim yaparken, tarih-
sel nostaljiyi kişinin günümüzle karşilaştirdiğinda daha 
üstün olarak algiladiği uzak geçmişten bir döneme geri 
dönme isteği olarak, kişisel nostaljiyi ise kişisel olarak 
animsanan geçmişi idealize etme olarak tanimlamiştir. 
Holbrook’un (1993) çalişmasinda bazi maddeler (örn., 
“Teknolojik değişim daha aydinlik bir geleceği garanti-
leyecektir” [ters kodlanmiş madde]) kişisel nostalji mad-
delerinden (örn., “Gençliğimde bugün olduğumdan daha 
mutluydum”) ayrişarak farkli bir yapiya işaret etmiştir. 
Batcho da (1998) bulgularinin tarihsel ve kişisel nostal-
jinin farkli yapilar olduğuna işaret ettiğini belirtmiştir. 
Baker ve Kennedy (1994) ise nostaljinin gerçek (doğru-
dan birey tarafindan deneyimlenmiş bir döneme ilişkin 
olarak hissedilen nostalji), simüle (antikalar, reprodük-
siyonlar gibi doğrudan deneyimlenmemiş bir döneme 
ilişkin ögelerin uyandirdiği nostalji) ve kolektif (bayrak, 
ulusal geçmiş gibi bir kültür ya da jenerasyonu temsil 
eden ögelerin yarattiği nostaljik duygular) olmak üze-
re üç farkli biçimi olduğunu savunmuşlardir. Baker ve 
Kennedy (1994), nostaljinin en yoğun biçimde doğrudan 
deneyimlenen dönemlere ilişkin olduğu zaman hissedi-
leceğini öne sürseler de bu önermelerini sinayan bir ça-
lişma yapmamişlardir. 

Bireyleri nostaljik hissettiren ögelerin doğrudan 
kendi bireysel deneyimlerinin ötesine geçerek, roman-
lar ya da filmler gibi kurgulardan, yakinlarindan duy-
duklari hikayelere ve okuduklari tarih kitaplarina kadar 
birçok farkli anlatidan yaşam boyu öğrendikleri geçmiş 
dönemleri de kapsayabileceği söylenebilir. Ancak, doğ-
rudan deneyimlenmeyen ögeler arasindaki sinir çok be-
lirgin olmadiğindan ve tarihsel bellekle kolektif bellek 
birbirlerinden bağimsiz olmadiklarindan (Bilgin, 2008), 
Baker ve Kennedy’nin (1994) yaptiği gibi nostaljiyi 
kolektif ve simüle olarak ayriştirmak oldukça zordur2. 
Stern’in (1992) izinden giderek, doğrudan deneyimlen-

2 Bununa birlikte, Holak ve Havlena (1998), nostaljik de-
neyimlerin iki farkli boyutta olduğunu öne sürmüşlerdir. 
Bunlardan ilki doğrudan-dolayli ayrimini, ikincisi kişi-
sel-kolektif ayrimini içermektedir. Bu çalişmada ilk ay-
rim kullanilmiştir.

meyen olaylari tarihi olarak isimlendirmek de kişinin 
kendi doğumundan sonra yaşanmiş ama kişinin birebir 
deneyimlemediği (nostaljik hissettiren) olaylari göz ardi 
etmek anlamina gelir. Öte yandan, tarih, otoriteyi elinde 
tutan hakim gruplar tarafindan belirli amaçlar doğrul-
tusunda evcilleştirilir ve araçsallaştirilir (Bilgin, 2013). 
Tarihi olaylarin sürekli yeniden yapilandirildiği, farkli 
kaynaklardan farkli biçimlerde sunulduğu, kurgu ile ger-
çeklik arasindaki sinirin belirsizleştiği bir bilgi aktarimi 
ve alimi söz konusuyken, tarihi yerine simüle ifadesi 
daha uygun görünmektedir. Böylece, nostaljik duygu-
lar için en geçerli ayrimin, doğrudan deneyimlenmiş ve 
deneyimlenmemiş nostalji arasindaki ikili ayrim olduğu 
söylenebilir ve bu çalişmada kişisel-simüle nostalji isim-
lendirmeleri tercih edilmiştir. 

Özetle, kişisel nostalji doğrudan deneyimlenmiş 
geçmişe, simüle nostalji ise dolayli olarak deneyimlen-
miş geçmişe yönelik aci-tatli bir özlem olarak tanim-
lanmaktadir (Baker ve Kennedy, 1994). Kişisel nostalji, 
diğer çalişmalarda gerçek nostalji ve yaşanmiş nostalji 
olarak, simüle nostalji ise dolayli nostalji, tarihsel nostal-
ji ve öğrenilmiş nostalji olarak da isimlendirilmektedir 
(Muehling ve Pascal, 2011; Sierra ve McQuitty, 2007). 
Örneğin, ürünlerin eski paketlerinin, çocukluk arkadaş-
larinin buluşabildiği sosyal paylaşim sitelerinin ve eski 
reklamlarda kullanilan şarkilar ya da karakterler gibi 
ögelerle yeniden karşilaşilmasinin kişisel nostalji duygu-
larini uyandirdiği, öte yandan bir etnografya müzesinde 
görülen eski tarim araçlarinin ve seçim çalişmalarinda 
kullanilan yüzyillarca öncesinin kiyafetlerinin ya da ri-
tüellerinin simüle nostalji duygularini uyandirdiği söy-
lenebilir. Birincisi geçmişte doğrudan deneyimlenmiş 
anilarla ilgiliyken, ikincisi kitaplar ya da hikayeler gibi 
dişsal kaynaklardan öğrenilmiş, anlatisal bir niteliktedir 
ve geçmiş olaylarin daha soyut ve hayali bir temsiline 
işaret eder. 

Simüle (dolayli) nostalji çalişmalari oldukça az sa-
yidadir ve çoğu kişisel nostalji çalişmasinda olduğu gibi 
tüketici davranişina odaklanmişlardir. Bu çalişmalardan 
birinde Marchegiani ve Phau (2012) reklamlara müzik 
eklendiğinde kişisel nostalji düşüncelerinin arttiğini, ta-
rihsel nostalji düşüncelerindeyse bir değişim olmadiğini 
bulmuşlardir. Bir diğerinde Muehling ve Pascal (2011) 
tarihsel nostalji içerikli ve nostalji içermeyen reklamlar-
la karşilaştirildiğinda kişisel nostalji içerikli reklamlarin 
benlik yönelimli düşünceleri daha çok uyandirdiğini, 
nostalji içermeyenlerle karşilaştirildiğinda her iki türden 
nostalji içerikli reklamlarin, ürünlere ilişkin daha fazla 
pozitif duygu ve tutuma yol açtiklarini göstermişlerdir. 

Bu çalişmada simüle nostaljinin de kişisel nostalji 
gibi varoluşsal bir işlevi olup olmadiği sinanarak, olduk-
ça sinirli olan alanyazindaki açik kismen kapatilmaya 
çalişilmiştir. 
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Nostaljinin Varoluşsal İşlevi
Zamani algilayabilme yetisinin insan açisindan 

belki de en aci verici yani, insanin diğer bilişsel kapa-
siteleriyle bir araya geldiğinde ölümün kaçinilmaz son 
olduğunu fark edebilmesini sağlamasidir (Becker, 1973). 
Ölümün kaçinilmaz, nerede ya da ne zaman olacağinin 
belirsiz olduğu ve kontrolü imkânsiz bir evrende yaşiyor 
olma düşüncesi, insanin anlamsizlik hissetmesine yol 
açar (Solomon, Greenberg ve Pyszczynski, 1991, 2004). 
Bununla birlikte, zihinsel zaman yolculuğuyla ilgili il-
ginç bir ayrinti, yaşamin anlamina yönelik bir tehdide 
yol açabiliyorken, geçmişe doğru olduğu bazi durumlar-
da nostaljik duygular uyandirarak yaşamin anlamli ol-
duğu inancini artirabilmesidir (Sedikides ve ark., 2015). 

Terör Yönetimi Kuramina göre insanlar ölümlü-
lüğün neden olduğu dehşet duygusunu hafifletmek için 
kültürel dünya görüşlerini (yani, belirli bir grup içindeki 
insanlarin düzenli, kalici ve istikrarli olarak varsaydikla-
ri bir gerçekliği tanimlama biçimlerini) icat etmişlerdir 
(Pyszczynski, Greenberg ve Solomon, 1999; Solomon 
ve ark., 2004). Ayrica kurama göre benlik saygisi ve sos-
yal bağlar da yaşama anlam ve düzenlilik katarak ölüm 
kaygisini hafifletmektedir. Öte yandan, nostaljik duy-
gularin, sosyal bağliliği artirdiğini (Wildschut ve ark., 
2006) ve sosyal bağ duygulari araciliğiyla yaşama veri-
len anlami artirdiğini (Routledge ve ark., 2011) gösteren 
bulgular, nostaljinin kültürel dünya görüşlerine hizmet 
eden bir işlevi olabileceğini akla getirmektedir. Sediki-
des ve arkadaşlarinin (2004; s. 208) tanimi, nostaljinin 
bu işlevine işaret etmektedir: “Nostalji, kimlik ve anlam 
arayişinda varoluşsal bir aliştirma, varoluşsal ikilemler-
le içsel karşilaşmalarda bir silah ve önemli başkalariyla 
yeniden bağlanti kurmak için bir mekanizmadir.” Bu 
görüşten yola çikan araştirmacilar, nostaljik duygularin, 
yaşama anlam katarak yaşamin anlamli olduğuna ilişkin 
duygulari artirdiğini, kişiyi anlamsizliktan koruduğunu 
(Routledge ve ark., 2011) ve nostalji eğilimi yüksek bi-
reylerin, ölüm kaygisina karşi daha dirençli olduklarini 
(Juhl, Routledge, Arndt, Sedikides ve Wildschut, 2010; 
Routledge, Arndt, Sedikides ve Wildschut, 2008) bul-
muşlardir. Routledge ve arkadaşlari (2008), nostaljinin 
benlik saygisi ve sosyal bağlar araciliğiyla uyanan anlam 
duygusuyla değil, bunlardan bağimsiz olarak bir anlam 
duygusu uyandirarak doğrudan bir terör yönetimi işlevi 
sağlayabildiği sonucuna ulaşmişlardir. 

Simüle ve kişisel olarak ayriştirilan nostalji farkli 
yapilara işaret etse de benzer işlevlere sahip olabilirler 
mi? Aslinda nostalji çalişmalarinin hemen hemen ta-
mami nostaljiyi bir bütün olarak ele almiş, nostaljinin 
işlevlerinde kişisel, tarihsel ve simüle nostalji arasinda 
farkliliklar olabileceğini göz ardi etmiştir. Bu ayrimi gö-
zeten bir çalişmada Marchegiani ve Phau (2013), kişisel 
nostalji etkinleştirildiğinde bazi tepkilerin (neşe/sevinç, 

kaybetme/pişmanlik, sicaklik/merhamet), tarihsel nos-
taljinin etkinleştirildiği koşuldan daha yoğun bir biçimde 
yaşandiğini göstermişlerdir. 

Routledge ve arkadaşlarina (2011) göre nostal-
ji, kişinin kendi yaşam deneyimlerine işaret ettiği için 
(Wildschut ve ark., 2006; Wildschut, Sedikides ve Cor-
daro, 2011), yaşama anlam katan bir kaynak olarak en 
çok kişisel anlamdan etkilenir (Sedikides ve ark., 2004). 
Ancak, nostaljik hissedilen dönemin kişi için anlamli 
olmasi doğrudan deneyimlemesini gerektirmek zorunda 
değildir. Zihinsel zaman yolculuğu çalişmalarina bakil-
diğinda, geçmişe ya da geleceğe dönük zihinsel zaman 
yolculuklarinin benzer mekanizmalara dayandiği göste-
rilmiştir (D’Argembeau ve Van der Linden, 2006). Buna 
karşin, Vess, Arndt, Routledge, Sedikides ve Wildschut 
(2012), gelecekteki olumlu bir deneyim hakkinda dü-
şünmeleri istenen katilimcilarla karşilaştirildiğinda, 
nostaljik deneyimleri hakkinda düşünmeleri istenenlerin 
olumlu benlik özelliklerine daha fazla ulaşabildiklerini 
bulmuşlardir. Yine de geleceğe dönük zihinsel zaman 
yolculuklarinin doğrudan deneyimlenmemiş olmalari, 
geçmişte yaşanmiş ama birey tarafindan doğrudan de-
neyimlenmemiş durumlar ile doğrudan deneyimlenmiş 
durumlar arasinda da benzer bir zihinsel işleyişin söz 
konusu olabileceğini akla getirmektedir. Bu çalişmada 
nostalji çerçevesinde bu işleyişin varoluşsal işlevlerdeki 
benzerlikle görünür olabileceği düşünülmüştür.

Özetle, geçmiş temelli bilişi içeren karmaşik bir 
duygu olarak tanimlanan (Hepper, Ritchie, Sedikides ve 
Wildschut, 2012) nostalji üzerine yürütülen önceki ça-
lişmalar, nostaljinin, sosyal bağliliği (Wildschut ve ark., 
2006) ve sosyal bağ duygulari araciliğiyla yaşama veri-
len anlami artirdiğini (Routledge ve ark., 2011) ve ölüm 
kaygisiyla ilişkili olduğunu (Juhl ve ark., 2010) göster-
mişlerdir. Bu çalişmanin amaci, nostaljinin ölüm kaygi-
siyla ilişkisini incelemektir. Ancak, nostaljinin yalnizca 
kişisel değil ayni zamanda simüle olarak deneyimlendi-
ğine ilişkin kanitlar (Baker ve Kennedy, 1994; Batcho, 
1998; Holbrook, 1993; Stern, 1992) doğrultusunda, kişi-
sel nostaljinin yani sira simüle nostaljinin de ölüm kay-
gisiyla ilişkili olup olmadiğini sinamak amaçlanmiştir.

Yöntem

Katılımcılar
Örneklem, Türkiye’nin batisinda yer alan bir üni-

versitenin merkez kampüsünde yer alan çeşitli fakülte-
lerde öğrenim gören 136 lisans öğrencisinden (93 kadin, 
43 erkek) oluşmaktadir. İlgili üniversite elverişlilik -ula-
şilabilirlik ilkelerine göre seçilmiştir. Yaşlari 18 ila 33 
arasinda (Ort. = 21.48, S = 2.08) değişen katilimcilara 
merkez kampüste yer alan bütün fakültelerdeki ilan pa-
nolarina ve öğrenciler tarafindan sik kullanilan yerlere 
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asilan, araştirma hakkinda kisa bir bilgi ve araştirma-
cilarin iletişim bilgilerinin yer aldiği duyurular yoluyla 
ulaşilmiş ve çalişma, geri dönüş yapan üniversite öğ-
rencileriyle yürütülmüştür. Çalişma için gönüllü olan 
katilimcilara uygulama yapilmak üzere tarih, saat ve yer 
bilgileri bildirilmiştir. 

Veri Toplama Araçları 
Nostalji Etkinleştirme Prosedürleri. Araştirmada 

katilimcilarin nostaljik duygularini etkinleştirmek için 
Routledge ve arkadaşlarinin (2008) kullandiğina ben-
zer bir yöntem kullanilmiştir. Araştirmaci katilimcilara 
üzerlerinde kişisel nostalji (Lütfen aklınıza yaşamınız-
dan nostaljik bir olay getiriniz. Özellikle sizi en nostaljik 
hissettiren geçmiş bir olayı düşünmeye çalışınız.), simü-
le nostalji (Lütfen aklınıza birebir yaşamadığınız ama 
düşündüğünüzde “o dönemler daha iyiymiş” dediğiniz 
tarihi bir dönemi ya da olayı getiriniz.) ya da siradan 
olay (Lütfen aklınıza yaşamınızdan sıradan bir olay ge-
tiriniz.) prosedürlerinden birinin yer aldiği kartlari da-
ğittiktan sonra kartlarda yazilanlari okumalarini ve beş 
dakika bunun üzerinde düşünmelerini istemiştir. 

Nostalji Bildirim Ölçümü. Katilimcilara nostalji 
etkinleştirme prosedürü uygulandiktan sonra kendileri-
ni ne ölçüde nostaljik hissediyor olarak düşündüklerini 
belirlemek amaciyla “An itibariyle oldukça nostaljik his-
sediyorum” ifadesine katilma düzeylerini 6’li bir Likert 
ölçeği üzerinden bildirmeleri istenmiştir. 

Ölüm Kaygısı Ölçeği. Çalişmada Templer (1970) 
tarafindan geliştirilen Ölüm Kaygisi Ölçeği kullanil-
miştir. Üç farkli çalişmada (Akça ve Köse, 2008; Ertu-
fan, 2000, Şenol, 1989 tarafindan) Türkçeye uyarlanan 
ve bu çalişmada Akça ve Köse’nin çevirisi kullanilan 
ölçek 15 maddeden oluşmakta (örn., “Ölüm düşüncesi 

nadiren aklima gelir”) ve bireyin genel ölüm kaygisi dü-
zeyini ölçmektedir. Bu çalişmada altili Likert tarzinda 
uygulanan ölçekten alinan puanlar arttikça ölüm kaygisi 
düzeyinin arttiği varsayilmaktadir. Akça ve Köse (2008) 
ölçeğin Türkiye örnekleminde dört faktörlü yapiya sahip 
(bilişsel ve duyuşsal, fiziksel değişmeler, zamanin geç-
mesi, hastalik ve ağri boyutlari), geçerli bir ölçüm araci 
olduğunu göstermişlerdir. Bu çalişmada yapilan faktör 
analizinde de dört faktöre ulaşilmiş (maddeler faktörlere. 
44 ile .83 arasinda yüklenmiş ve ayrişan dört faktör top-
lam varyansin %56’sini açiklamiştir), fakat çalişmanin 
hipotezlerine uygun olarak ve yaygin kullanimina uygun 
bir biçimde (örn., Templer, 1970) alt boyutlar çalişmaya 
dahil edilmemiştir. Ertufan (2000) ölçeğin Cronbach alfa 
içtutarlilik katsayisini .72 olarak, test tekrar test güve-
nirlik katsayisini ise 15 gün arayla tekrar uygulayarak 
.80 olarak bulmuştur. Akça ve Köse (2008) KR-20 gü-
venilirlik katsayisini .75 ve test tekrar test güvenirliğini 
.79 olarak hesaplamişlardir. Bu çalişmada Cronbach alfa 
içtutarlilik katsayisi .76’dir. 

Demografik Bilgi Formu. Katilimcilarin yaşini ve 
cinsiyetini içeren sorulari içermektedir. 

İşlem Yolu
Kendilerine bildirilen zamanda gruplar halinde 

(yaklaşik 10’ar kişi) laboratuvara gelen katilimcilar, 
Bilgilendirilmiş Onam Formunu okuyup imzaladiktan 
sonra uygulamaya alinmişlardir. Üç farkli koşula (kişisel 
nostalji, simüle nostalji ve kontrol) rastgele atandiktan 
sonra ilk gruba atanan katilimcilara “kişisel nostalji” 
(37 kadin, 12 erkek), ikinci gruptaki katilimcilara “si-
müle nostalji” (27 kadin, 16 erkek), kontrol grubunda-
ki katilimcilara ise “siradan olay” (29 kadin, 15 erkek) 
prosedürleri uygulanmiştir. Nostalji koşullarindaki kati-

Bildirilen Nostalji Ölüm Kaygisi

Ort. SH n p değerleri Ort. SH n p değerleri

N
os

ta
lji

 P
ro

se
dü

rle
ri

Simüle Kontrol Simüle Kontrol

Kişisel 4.08 .24 49 .16 .001** 3.44 .11 49 .93 .002**

Simüle 3.58 .26 43    .06 3.37 .12 43 .003**

Kontrol 2.91 .25 44 3.87 .11 44

Tablo 1. Deneysel Gruplara Bağli Olarak Farklilaşan Bağimli Değişkenlerin Ortalamalari
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limcilarin, önceki çalişmalarla (Routledge ve ark., 2008) 
benzer biçimde nostaljik duygularinin etkinleşeceği 
varsayilmiştir. Etkinleştirme prosedürlerinin ardindan 
tüm koşullardaki katilimcilara sirasiyla Nostalji Bildi-
rim Ölçümü, Ölüm Kaygisi Ölçeği ve Demografik Bilgi 
Formu uygulanmiştir. Ek olarak, bazi katilimcilar, dene-
me uygulamalarinda nostaljinin anlamini sorduğundan, 
uygulama süresince her katilimciya nostaljinin tanimini 
içeren bir açiklama karti (Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ne 
göre ‘nostalji’, ‘geçmişte kalan güzelliklere olan özlem 
duygusu ve bu duygunun baskın bir duruma gelmesi, 
geçmişseverlik’ olarak tanımlanmaktadır) verilmiştir.

Bulgular

Verilere IBM SPSS 24 veri paket programi kul-
lanilarak tek yönlü varyans analizleri (ANOVA) uygu-
lanmiştir. Analizler öncesinde değişkenlerin çarpiklik 
(skewness) ve basiklik (kurtosis) değerlerine bakilmiş 
ve normallik sayiltisini karşiladiklari görülmüştür. 

Kişisel nostalji, simüle nostalji ve kontrol grupla-
rindaki katilimcilarin nostalji bildirim ölçümü bakimin-
dan farklilaşip farklilaşmadiklarini saptamak için tek 
yönlü ANCOVA (tek yönlü kovaryans analizi) yapilmiş-
tir. Levene testi sonucu, varyansin homojenliği varsayi-
minin karşilandiğini göstermiştir. Yaş ve cinsiyet kont-
rol değişkenleri olarak analize sokulmuş, fakat anlamli 
etkileri olmadiği için analizden çikarilmiştir. Varyans 
analizi sonucunda katilimcilarin nostalji bildirim puan-
larinda gruplar arasi farklilik saptanmiştir, F (2, 133) 
= 5.72, p = .004, kismi η2 = .079. LSD testi (en küçük 
anlamli fark testi) sonucunda kontrol grubunun nostalji 
bildirim puanlariyla karşilaştirildiğinda, kişisel nostal-
ji grubunun puanlarinin anlamli derecede daha yüksek 
olduğu görülmüştür (bkz. Tablo 1). Kontrol grubunun 
nostalji bildirim puanlarinin, simüle nostalji grubunun 
puanlariyla arasinda istatistiksel olarak anlamli bir farka 
ulaşilmamiştir. Benzer şekilde, simüle nostalji grubunun 
nostalji bildirim puanlarinin, kişisel nostalji grubunun 
puanlariyla arasinda istatistiksel olarak anlamli bir fark 
bulunmamiştir. 

Kişisel nostalji, simüle nostalji ve kontrol grupla-
rindaki katilimcilarin Templer Ölüm Kaygisi Ölçeğinden 
aldiklari puanlar bakimindan farklilaşip farklilaşmadik-
larini saptamak için tek yönlü ANCOVA yapilmiştir. Le-
vene testi sonucu, varyansin homojenliği varsayiminin 
karşilandiğini göstermiştir. Katilimcilarin yaşi kontrol 
değişkeni olarak analize sokulmuş, fakat anlamli etkisi 
olmadiği için analizden çikarilmiştir. Analiz, anlamli 
katkisi olduğu saptanan cinsiyet kontrol edilerek yapil-
miştir, F(1,132) = 23.24, p < .001, kismi η2 = .150. Ka-
dinlarin ölüm kaygisi puanlari (Ort. = 3.77, SH = .08) 
erkeklerinkiyle (Ort. = 3.11, SH = .12) karşilaştirildiğin-

da anlamli derecede daha yüksektir, t(134) = 4.54, p < 
.001. Varyans analizi sonucunda katilimcilarin Templer 
Ölüm Kaygisi Ölçeği puanlarinda gruplar arasi farklilik 
saptanmiştir, F (2, 132) = 6.26, p = .003, kismi η2 = .087. 
LSD testi sonucunda kontrol grubunun puanlariyla kar-
şilaştirildiğinda, kişisel nostalji grubunun ölüm kaygisi 
puanlarinin anlamli derecede daha düşük olduğu görül-
müştür (bkz. Tablo 1). Benzer şekilde, kontrol grubunun 
puanlariyla karşilaştirildiğinda, simüle nostalji grubunun 
ölüm kaygisi puanlarinin anlamli derecede daha düşük 
olduğu görülmüştür. Simüle nostalji grubunun ölüm kay-
gisi puanlarinin, kişisel nostalji grubunun puanlariyla 
arasinda istatistiksel olarak anlamli bir farka ulaşilma-
miştir. 

Tartışma

Bulgular, kişisel nostalji duygulari etkinleştirilen 
katilimcilarin ölüm kaygisi bildirimlerinin, kontrol gru-
bundakilerle karşilaştirildiğinda anlamli derecede daha 
düşük olduğunu göstermiştir. Kişisel nostalji duygulari-
nin etkinleştirilmesinin ölüm kaygisini azalttiğina işaret 
eden bu bulgu, alan yazinda nostaljik düşüncelerin ve 
nostalji eğiliminin varoluşsal kaygidaki azalmayi yor-
dadiğina ilişkin kanitlarla tutarlidir (Juhl ve ark., 2010; 
Routledge ve ark, 2008, 2011; Wildschut ve ark., 2006). 
Bu çalişmalarda nostaljinin varoluşsal kaygiyla ilişkisi, 
nostaljinin insanlarin aidiyet ihtiyaçlarini karşilayarak 
bir topluluk içinde olma duygusu yarattiği ve yaşamin 
daha anlamli bir biçimde algilanmasini sağladiği bi-
çiminde yorumlanmaktadir. Routledge ve arkadaşlari 
(2008), önceki çalişmalarda insanlarin ölümlülük dü-
şüncelerini azaltmak amaciyla benlik saygisini artirmak 
için farkli gruplardan insanlari aşağilama ya da riskli 
davranişlarda bulunma gibi eylemlerde bulunabildiğini, 
bunlarin aksine nostaljinin sosyal ve kişisel olarak çok 
daha avantajli bir terör yönetimi stratejisi olduğunu sa-
vunmuşlardir. Buna karşin, Smeekes, Verkuyten ve Mar-
tinovic (2015), ulusal nostaljinin belirli bir bölgenin ilk 
yerleşimcisi olduğunu iddia etme ve o bölgede mülkiyet 
ve hak iddia etme (Geschiere, 2009: akt., Smeekes ve 
ark., 2015) olarak tanimlanan otoktoni (autochthony) 
inançlarini güçlendirerek azinliklara yönelik olumsuz 
tutumlara yol açabildiğini bulmuşlardir. Olumlu doğur-
gulari olsa da nostaljinin olumsuz yanlari da göz ardi 
edilmemelidir. Örneğin, Iyer ve Jetten (2011), nostal-
jik duygularin, geçmişteki benlikleriyle aralarindaki 
bağlantiyi kopardiklarini düşündükleri önemli bir geçiş 
dönemindeki bireylerin, yaşamlarina devam etmelerine 
engel olabildiğini ve zorluklarla yüzleşmelerini zorlaşti-
rabildiğini göstermişlerdir.

Araştirma sonucunda simüle nostalji duygulari et-
kinleştirilen katilimcilarin da ölüm kaygisi bildirimleri-
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nin kontrol grubundakilerle karşilaştirildiğinda anlamli 
derecede daha düşük olduğu bulunmuştur. Daha önce 
simüle nostaljinin varoluşsal işlevini ele alan bir çaliş-
maya rastlanmamiştir. Bu bulgu, ölüm kaygisini azaltici 
bir araç olarak nostaljik düşüncelerin mutlaka kişinin 
doğrudan deneyimlediği dönemleri ya da olaylari anim-
samasiyla uyandirilmasi gerekmediğini, doğrudan dene-
yimlemediği dönemler ve olaylar tarafindan da uyandi-
rilabildiğini göstermiştir. Doğrudan deneyimlenmeyen 
dönemlerin ve olaylarin büyük ölçüde kültür, sosyalizas-
yon, eğitim ve popüler kültür araciliğiyla inşa edilmiş 
bir sahte-gerçeklik olduğu göz önüne alindiğinda, simüle 
nostaljinin bir terör yönetimi stratejisi olarak Routledge 
ve arkadaşlarinin (2008) belirttiği kadar masum olmaya-
bileceği söylenebilir. Örneğin, Nazi Almanya’sina ya da 
darbe dönemlerine yönelik nostaljik duygular, bir yandan 
kişinin ölüm kaygisini hafifletmesine hizmet etse de öte 
yandan günümüzdeki o dönemlerde yaşananlara benzer 
acimasiz davranişlari gerekçelendirmesinde kolaylaştiri-
ci bir rol de oynayabilir. Bu akil yürütme doğrultusunda, 
nostaljik duyguları uyandıran dönemlerin niteliğinin 
önemli olduğu söylenebilir. İleriki çalişmalarda bu de-
ğişkenin ele alinmasi alanyazina katki sağlayabilir. 

Araştirma sonuçlari, kişisel nostalji duygulari et-
kinleştirilen katilimcilarin nostaljik duygu bildirimleri-
nin, kontrol grubundakilerle karşilaştirildiğinda anlamli 
derecede daha yüksek olduğunu göstermiştir. Simüle 
nostalji duygulari etkinleştirilen katilimcilarin nostaljik 
duygu bildirimlerinin ise kontrol grubundakinden an-
lamli biçimde farklilaşmadiği bulunmuştur. Araştirma-
nin önemli bir sinirliliği olan bu sonuç, ölüm kaygisi 
bakimindan temsili nostalji grubunun kontrol grubundan 
daha düşük puanlar almasini temsili nostaljinin etkin-
leştirilmesine bağlamayi zorlaştirmaktadir. Öte yandan, 
kişisel nostalji gibi simüle nostaljinin de ölüm kaygisini 
azaltici bir rolü olduğunun gösterildiği bulguyla birlikte 
düşünüldüğünde, iki olgunun benzer işlevsel sonuçlar 
doğurmalarina karşin insanlar tarafindan benzer biçim-
de algilanmadiğina ya da isimlendirilmediğine de işaret 
edebilir. Bu çalişmanin öncesinde katilimcilardan nos-
taljiden ne anladiklarinin istendiği bir içerik çalişmasi-
nin yapilmamiş olmasi, önemli bir eksikliktir. Aslinda 
insanlar nostaljiyi düşünürken akillarina büyük ölçüde 
çocukluklariyla ya da yakin ilişkileriyle ilgili kişisel ola-
rak anlamli ve mutlu olduklari anlari getirirler (Hepper 
ve ark., 2012). Buna paralel olarak, nostaljinin prototi-
pik özelliklerinin nostalji kavramiyla ne ölçüde ilişkili 
olduğunu oranlamalari istenen kültürlerarasi bir çaliş-
mada Türkiye’den katilimcilarin kişisel anlami, nostalji 
kavramiyla yüksek düzeyde ilişkili olarak oranladiklari 
gösterilmiştir (Hepper ve ark., 2014). Başka bir çaliş-
mada ise kişisel nostalji uyaricilarinin dolayli olarak 
deneyimlenen tarihsel nostalji uyaricilariyla karşilaştiril-

diğinda daha fazla nostaljik hissedilmesine yol açtiği bu-
lunmuştur (Muehling ve Pascal, 2011). Bu bulgular göz 
önüne alindiğinda, bu çalişmadaki katilimcilarin yalniz-
ca kişisel nostalji duygularinin etkinleştirildiği durumda 
nostaljik duygu bildirmiş olmalari, simüle nostalji duy-
gularinin etkinleştirildiği durumda ise nostaljik duygu 
bildirmemiş olmalari anlam kazanmaktadir. 

Sınırlılıklar ve Öneriler
Bu çalişmada düşük bir etki büyüklüğüne sahip 

olsa da kişisel ve simüle nostalji duygulari etkinleştiri-
len gruplarin ölüm kaygisi puanlarinin, cinsiyet kontrol 
edildiğinde dahi kontrol grubundakinden düşük olduğu 
gösterilmiştir. Bu bulgunun genellenebilmesi için sonra-
ki çalişmalarla desteklenmesi gerekmektedir. 

Çalişmanin en önemli sinirliliği, simüle nostalji 
manipülasyonunun nostaljik duygu bildirimlerindeki 
artişi gösterememesidir. Yukarida belirtildiği gibi, sonra-
ki çalişmalarda simüle ve kişisel nostalji kavramlarinin 
nasil anlaşildiğina ilişkin içerik çalişmalari bu eksikliği 
ortadan kaldirabilir. 

Bu çalişmanin diğer bir sinirliliği, gerçek yaşamda 
karşilaşilan durumlari içermemesi ve dolayisiyla uygu-
lamali alanda kullanilabilecek doğrudan bir bilgi suna-
mamasidir. Ancak, doğrudan pratik sonuçlari olabilen 
iki alanla ilişkisine odaklanacak ileriki çalişmalar için 
bir temel oluşturacaği söylenebilir. 

Bunlardan ilki tüketici tutum ve davranişlaridir. 
Nostaljinin gerçek yaşamdaki kullanimlari üzerine ça-
lişmalar genellikle tüketici tutumunu nasil etkileyebile-
ceği üzerinedir (Stern, 1992; Havlena ve Holak, 1991; 
Holbrook, 1993). Sonraki çalişmalarin tüketici tutum-
larini merkeze alarak simüle ve kişisel nostaljinin ölüm 
kaygisiyla ilişkisini ele almalari alanyazina katki sağla-
yabilir. Bu noktada, bu araştirmanin kismen desteklediği 
Stern’in çikarimlari (1992 s. 15-16), bu yöndeki olasi 
çalişmalara temel sağlayabilir: “(…) tarihsel nostalji, 
günlük tüketim gerçekliği dünyasini –satin alinan cen-
neti– yeniden kazanilan cennete dönüştürmeyi hedefler. 
Tüketim, tüketicinin zamandaki biyolojik varliğinin öte-
sine geçerek ve kendisini insanliğin kesintisiz akişiyla 
bağlantili hissetmesini sağlayarak aşkin bir deneyim ha-
line gelir.” (Stern, 1992, s. 15-16) 

İleriki çalişmalarin yönelebileceği ikinci alan ise 
siyasal tutum ve davranişlardir. Nostaljiyi gruplarara-
si ilişkiler kapsaminda ele alip grup-temelli nostaljiye 
odaklanan çalişmalar dişinda, nostaljinin siyasal düşün-
ce ve davranişla ilişkisini inceleyen çalişmaya rastlan-
mamiştir (örn., Smeekes ve ark., 2015). Bu çalişmada 
simüle nostaljinin ölüm kaygisiyla ilişkisi gösterilmiştir. 
Ölüm kaygisi ayni zamanda siyasal ideolojinin yordayi-
cilarindan biridir (Jost, Glaser, Kruglanski ve Sulloway, 
2003). Simüle nostalji ölüm kaygisina müdahale edebili-
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yorsa, siyasal ideolojide de bazi farkliliklara yol açacaği 
düşünülebilir. Buna ek olarak, örneğin, tarihi dönemle-
rin, kişilerin ya da diğer nostaljik ögelerin siyaset ala-
ninda kullanilmasinin, varoluşsal kaygilarla ilişkili ola-
rak, oy verenlerin tutumlariyla nasil bir ilişkisi olduğu 
üzerine yürütülecek ileriki çalişmalar, nostaljinin siyasal 
alandaki kullaniminin sosyal psikolojik artalanini açikla-
mada yardimci olabilir. 
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