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1. Giriş
Tıbbi bilgi ve tıp teknolojisindeki hızlı gelişmelere paralel olarak
ölümlerin doğası değişim göstermiştir. Türkiye de dâhil olmak üzere dünya
genelindeki pek çok ülkede, bireylerin doğumda beklenen yaşam süreleri
artış göstermiştir. Dünyadaki şu anki gelişmiş teknikler yardımıyla,
terminal dönemdeki hastaların dahi yaşam süreleri uzatılabilmekteyken,
diğer yandan uzayan bu ömür süreleri bireylerin daha fazla ağrı, acı ve
ızdırap çekmesine neden olabilmektedir. Buradan hareketle, insan
yaşamındaki tüm bu hızlı değişiklikler ötenazi konusunu gündeme
getirmiştir (Bulut, 2018: 277).
Ötenazi; çektiği acıların yaşadığı müddetçe devam edeceği bilinen
ve kesin olarak eski sağlığına kavuşamayacağı konusunda net bir görüş
birliğine varılan hastaların, yaşamlarının bilinçli bir şekilde ve özgür
iradeleri ile hekimler tarafından acı çektirilmeden sonlandırılması olarak
tanımlanabilmektedir (Beder vd., 2010: 92). Tıp çevrelerinde ötenazi
terimi, durumu kritik hastalar için kolay, rahat ve barışçıl bir ölüm
yöntemini tanımlamak amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır (Boz vd., 2017:
286).
İyi ölüm anlamına gelen ötenazinin, pasif ve aktif olmak üzere iki
türü vardır. Pasif ötenazide hasta tedavi edilemiyorsa, aktif hiçbir şey
yapılmaz (örneğin kalbi duran hasta için resüsitasyon yapılmaması gibi).
Bu tür ötenazi, birçok ülkede normal yasal klinik uygulamanın bir parçası
olarak kabul edilmektedir (Goodman, 1996). Aktif ötenazi ise; hastanın bir
hekimden, kendi ölümüne yol açan öldürücü bir maddenin alınmasını ifade
etmektedir (Kumaş vd., 2007: 637). Aktif ötenazide ölümü sağlayacak
tıbbi yöntemler kişiye doğrudan uygulanmaktadır. Özetle, aktif ötenazide
hareket (fiil), pasif ötenazide ise hareketsizlik (terk) ölüme temel dayanak
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teşkil etmektedir (Kutlu vd., 2018: 244). Pasif ve aktif ötenaziye ek olarak
mevcut yazında yer alan bir diğer ötenazi türü ise gönüllü ve gönüllü
olmayan ötenazidir. Bu bağlamda gönüllü ötenazi; dayanılamayacak
derecede acı çeken bilinci açık bir hastanın kendi ölümünü istemesiyken;
gönüllü olmayan ötenazi ise bilinci kapalı olan bir hastanın hayatının sona
erdirilmesi kararının hekimler veya aile üyeleri tarafından verilmesidir
(Şimşek ve Özata, 2020: 90).
Ötenazi; kültürel, dini ve sosyal açıdan hassas ve zorlu bir konudur.
Ötenazi kavramı ilk olarak Hollanda, Belçika, Lüksemburg gibi batı
ülkelerinde gelişmiş ve yasal bir zemine taşınmıştır. Fakat Asya, Orta
Doğu, Güney Amerika ve Afrika gibi dünyanın diğer bölgelerinde ise
Avrupa’ya kıyasla ötenaziye ilişkin daha kısıtlı veri ve uygulama söz
konusudur (Baykara vd., 2020: 2). Türkiye’de de yasal bir zemini olmayan
ötenazi, Sağlık Bakanlığı’nın 1998 yılında yayımladığı Hasta Hakları
Yönetmeliği’nin 13. maddesinde açıkça belirtilmektedir. Dolayısıyla Türk
ceza kanununda ötenazi, kasten adam öldürme ya da yardımla intihar
eylemi bağlamında değerlendirilmektedir (Kara ve Günay, 2017: 78).
Varoluşa yönelik en büyük tehditlerden biri, bir insanın ölmek
zorunda olduğu gerçeğidir. Bu fenomen, özellikle neredeyse her gün
ölümle yüzleşmek durumunda kalan sağlık çalışanlarını ve bu durumun
ana öznesi durumunda olan hastaları psikolojik olarak olumsuz yönde
etkileyebilmektedir (Ay ve Öz, 2019: 1443). Bir diğer yandan bireylerin
özgür iradeleri ile ötenazi talep etmeleri veya hekimleri tarafından
hastalara ötenazi uygulanması kararının verilmesi kolay bir karar süreci
değildir. Zira, bireylerin ötenazi hakkındaki düşünce ve tutumları üzerinde
etkili olan pek çok faktörün söz konusu olduğu bilinmektedir.
Guiterrez-Castillo vd. (2020) tarafından tıp fakültesi öğrencilerinin
ötenaziye karşı görüşlerini incelemek amacıyla yapılan bir çalışmada; dini
ve kişisel inanışlar, istismar/suiistimal riski, yaşamı korumada hekimin
rolü gibi unsurların ötenazi karşıtlığında en yaygın nedenlerden olduğu
saptanmıştır. Diğer yandan yaş, önceki akademik deneyim, aile geliri ve
ikamet edilen yer gibi faktörlerin ise ötenazi karşıtlığında anlamlı bir
etkiye sahip olmadığı ortaya konulmuştur. Ayrıca maneviyat durumu, laik
ahlak değerleri, hastaların istismar riski, hekimler için uygun olmayan
roller, istikrar ve rasyonellikle ilgili endişeler, cinsiyet ve yasal
sorumluluklar (Wilson vd., 2000; Cayetano-Penman vd., 2020) gibi
unsurların da ötenazi karşıtlığında önemli olduğu ifade edilmektedir.
2. Yöntem
Çalışmanın amacı ve önemi: Bu çalışmanın temel amacı, ötenazi
konusuyla ilgili olarak ulusal literatürde yer alan yayınların hem içerik
(ötenaziye karşı olma nedenleri, çalışmada yer alan katılımcıların hangi
örneklem gruplarından oluştuğu, mesleki dağılımları, eğitim gördükleri
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bölümler gibi) hem de yayına ilişkin özellikler (yıllar itibariyle yayın
sayıları, yayın türleri, dilleri, makalelerin yayınlandığı dergilerin indeks
bilgileri gibi) açısından incelenmesidir. Ulusal ve uluslararası yazın
tarandığında, bireylerin ötenaziye bakış açılarını ve tutumlarını inceleyen
çok sayıda ampirik çalışmanın olduğu görülmesine rağmen, konu
hakkındaki çalışmaları nitel bir desenle bir araya getiren herhangi bir
çalışmaya rastlanmamış olması, bu çalışmanın önemini ortaya
koymaktadır.
Çalışmanın kapsamı ve yöntemi: Çalışma kapsamında konuyla
ilgili ulusal yazında yer alan makale ve tez türündeki yayınlar ele
alınmıştır. Ötenazi (euthanasia), ötenazi tutumu (attitude of euthanasia),
hekimlerin tutumları (attitudes of physicians), hemşirelerin tutumları
(attitudes of nurses), ölüm (death), ölümcül hasta (dying patient), yaşam
sonu bakımı (end of life care) gibi anahtar kelimelerin Türkçe ve İngilizce
kombinasyonları yazılarak tarama işlemi yapılmıştır. 4-15 Aralık 2020
tarihleri arasında gerçekleştirilen tarama sonucunda 9’u tez, 46’sı makale
olmak üzere toplam 55 adet yayın, çalışma kapsamında değerlendirilmiştir.
Çalışmaların değerlendirilmesinde içerik analizinden faydalanılmıştır.
Nitel araştırma türlerinden olan içerik analizi, bir metindeki değişkenleri
ölçmek amacıyla sistematik, tarafsız ve sayısal olarak gerçekleştirilen bir
çözümleme sürecidir (Bayram ve Yaylı, 2009).
Verilerin analizi: Çalışma kapsamındaki veriler; ötenazi
konusundaki yayınların yıllar itibariyle dağılımı, ötenaziyle ilgili
yayınlardaki katılımcı gruplarının dağılımı, ötenaziyle ilgili yayınlardaki
sağlık personelinin mesleki dağılımları, ötenaziyle ilgili yayınlardaki
öğrencilerin bölümlerinin dağılımları, katılımcıların ötenaziye karşı olma
oranlarının dağılımları, ötenazi konusundaki yayınların tür, dizin ve dil
dağılımları açısından analiz edilmiştir. Bu bağlamda verilerin analizinde
betimsel istatistiklerden yalnızca frekans ve yüzde kullanılmıştır. İlgili
grafiklerin elde edilmesinde Microsoft Ofis Excel 2016 paket
programından yararlanılmıştır.
Çalışmanın sınırlılıkları ve etik onam: Çalışmanın en önemli
sınırlılığını, yalnızca Türkiye örnekleminde gerçekleştirilmiş olan ulusal
çalışmaların araştırma kapsamına dâhil edilmesi oluşturmaktadır.
Çalışmanın ikincil veriler üzerinden yürütülmesi dolayısıyla etik kurul
onayı söz konusu değildir.
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3. Bulgular
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Şekil 1. Ötenazi Yayınlarının Yıllar İtibariyle Dağılımı (n: 55)
Konuyla ilgili ilk yayının 1995 (n: 1) yılında yapıldığı ve genel
olarak 2003 ve 2008 yıllarından sonra ilgili konu hakkında yapılan
araştırma sayısının artış gösterdiği saptanmıştır. En fazla araştırmanın
2020 (n: 7) yılında gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Bir diğer ifadeyle,
bireylerin ötenazi hakkındaki tutumları konusunda yapılmış olan
çalışmaların %12,7’si 2020 yılında yayımlanmıştır (Şekil 1).
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Şekil 2: Ötenazi Konulu Yayınların Tür, Dizin ve Dil Dağılımları (n: 55)
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Ötenazi konusundaki yayınların 46’sının makalelerden, 9’unun
tezlerden oluştuğu; makalelerin 21’inin Web of Science’da tarandığı ve
İngilizce olduğu, 13’ünün TR dizinde tarandığı ve Türkçe olduğu,
uluslararası indekslerde taranan 12 makalenin 9’unun Türkçe, 3’ünün
İngilizce olduğu tespit edilmiştir. Tezlerin tamamının ise Türkçe dilinde
yazıldığı belirlenmiştir (Şekil 2).
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Şekil 3. Ötenazi Yayınlarındaki Katılımcı Gruplarının Dağılımı (n: 55)
Ötenazi hakkındaki tutumları ele alan çalışmaların katılımcıları
incelendiğinde; %50,9’unun sağlık personelinden (n: 28), %30,9’unun
sağlıkla ilgili bölümlerde okuyan öğrencilerden (n: 17), %5,5’inin sağlık
personeli ve sağlıkla ilgili bölümlerde okuyan öğrencilerden (n: 3),
%5,5’inin sağlık ilgili olan ve olmayan bölümlerde okuyan öğrencilerden
(n: 3), %1,8’inin hukuk profesyonellerinden (n: 1), yaşlılardan (n: 1),
hastalardan (n: 1), hastalar ve sağlık personelinden (n: 1) oluştuğu tespit
edilmiştir (Şekil 3).

43

Hekim
2

1

Hemşire
7

2

Hekim + Hemşire

1
Hekim + Hemşire +
Ebe

3

Hekim + Hemşire +
Ebe+ Sağlık Teknikeri
Hekim + Hemşire +
Psikolog

12

Hekim + Hemşire +
Sağlık Teknikeri

Şekil 4. Ötenazi Yayınlarındaki Sağlık Personelinin Mesleki Unvanlarına
Göre Dağılımları (n: 28)
Ötenazi hakkındaki tutumları ele alan çalışmaların sağlık personeli
katılımcılardan oluşan kısmı incelendiğinde; %42,9’unun hemşirelerden
(n: 12), %25,0’ının hekimlerden (n: 7), %10,7’sinin hekim ve
hemşirelerden (n: 3), %7,1’inin hekimlerden, hemşirelerden, ebelerden ve
sağlık teknikerlerinden (n: 2), hekimlerden, hemşirelerden ve
psikologlardan (n: 2), %3,6’sının hekimlerden, hemşirelerden ve ebelerden
(n: 1), hekimlerden, hemşirelerden ve sağlık teknikerlerinden oluştuğu
görülmektedir (Şekil 4).
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Şekil 5. Ötenazi Yayınlarındaki Öğrencilerin Bölümleri İtibariyle
Dağılımları (n: 20)
Ötenazi konusundaki yayınlarda yer alan öğrenci katılımcıların
bölümleri incelendiğinde; %30,0’ının hemşirelik (n: 6), %20,0’ının tıp (n:
4), %15,0’ının sağlıkla ilgili olan ve olmayan (n: 3), %10’unun tıp ve
hemşirelik (n: 2), %5’inin sağlık meslek lisesi (n: 1), %5’inin fizyoterapi
ve rehabilitasyon (n: 1), %5’inin fizyoterapi, beslenme ve diyetetik,
hemşirelik (n: 1), radyoloji, radyoterapi, ilk ve acil yardım, anestezi, tıbbi
laboratuvar teknikleri (n: 1) ve yaşlı bakım (n: 1) bölümlerinden oluştuğu
görülmektedir (Şekil 5).
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Şekil 6. Ötenazi Yayınlarındaki Katılımcıların, Ötenaziye Karşı Olma
Oranlarının Dağılımları (n: 55)
Katılımcıların ötenaziye karşı olma yüzdeleri incelendiğinde; sağlık
personelinin (n: 15), sağlıkla ilgili bölümlerde okuyan üniversite
öğrencilerinin (n: 11), sağlık personeli ve sağlıkla ilgili bölümlerde okuyan
üniversite öğrencilerinin (n: 2), yaşlıların (n: 1), hastalar ve sağlık
personelinin (n: 1) yarıdan fazlasının (>50) ötenaziye karşı oldukları
görülmektedir (Şekil 6).
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Şekil 7. Ötenazi Konulu Yayınlarda Yer Alan Ötenaziye Karşı Olma
Nedenlerinin Dağılımları (n: 34)
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35

Çalışma kapsamına dâhil edilen 55 çalışmadan 34’ünde (%61,8),
katılımcıların ötenaziye karşı olma nedenlerine ilişkin ifadelerin yer aldığı
saptanmıştır. Bu ifadeler, her bir makalede yer alma sıklıklarına göre en
fazladan en aza sıralanmıştır. Katılımcılar tarafından en fazla atıfta
bulunulan ötenaziye karşı olma nedenlerinden ilk beşinin sırayla; dini
açıdan uygun olmadığı düşüncesi (n: 33), yasal olmaması (n: 23), tıpta yeni
gelişmelerin olabilmesi (n: 16), vicdanen rahatsızlığa neden olabilmesi (n:
13) ve tıbbın/hekimin ana görevinin, hastaları yaşatmak olduğu görüşüdür
(Şekil 7).
4. Sonuç
Ulusal yazında yer alan ötenazi konulu yayınların içerik analizi
yöntemi kullanılarak farklı yönlerden incelenmesi amacıyla
gerçekleştirilen bu çalışmada, araştırma kapsamına dâhil edilen 55 adet
çalışma biçim ve içerik olarak değerlendirilmiştir.
Çalışma sonuçlarına göre, konuyla ilgili en fazla yayının sırayla
2020, 2018, 2014 ve 2007 yıllarında verildiği ortaya konulmuş olup, ilk
ulusal yayının yayımlandığı 1995 yılından günümüze kadar, ötenazi
konusuna farklı açılardan yaklaşan çalışma sayısında artış yaşandığı
belirlenmiştir. Bu sonuçlara erişilmesinde, dünya genelinde olduğu gibi
Türkiye’nin de giderek yaşlanan bir ülke konumunda olmasının
etkilerinden söz etmek olasıdır. Buradan hareketle, hem ötenazi konusunun
ülkelerin gündeminde daha fazla yer edindiği, hem de konuyla ilgili
yürütülen bilimsel araştırma sayısında artış yaşandığı ileri sürülebilir.
Çalışmada ele alınan yayınların büyük bir çoğunluğunun
makalelerden, nispeten daha azının ise tezlerden oluştuğu, makalelerin
yarıdan fazlasının İngilizce dilinde yazıldığı ve yarıya yakınının ise Web
of Science kapsamında taranan uluslararası indeksli dergilerde
yayımlandığı sonucuna varılmıştır. Türkiye’de ötenazi konusunu sağlık ve
sağlık dışı farklı meslek mensuplarının perspektiflerinden inceleyen
çalışmaların yüksek etki faktörlü dergilerde yayımlanmasının, Türkiye
merkezli bu türden çalışmaların dünya genelinde görünürlüğünün
artmasında önemli bir husus olduğu belirtilebilir.
Bireylerin ötenaziye karşı tutumlarını inceleyen bu çalışmaların,
hangi katılımcı gruplarından oluştuğu irdelendiğinde; ilk sırada sağlık
çalışanlarının, ikinci sırada ise sağlıkla ilgili bölümlerde eğitim gören lise
ve üniversite öğrencilerinin yer aldığı sonucuna varılmıştır. Bu türden bir
sonuca erişilmesinin kökeninde, konunun doğrudan doğruya insan hayatı
ve sağlığı ile ilgili olmasının yattığı düşünülebilir.
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Ötenaziye karşı tutumlar konusundaki yayınlarda yer alan sağlık
çalışanlarının en büyük kısmının sırayla hemşirelerden ve hekimlerden
meydana geldiği sonucuna erişilmiştir. Bu sonuçlara paralel olarak, ilgili
yayınlarda katılımcı olarak yer alan öğrencilerin en büyük bölümünün
sırayla hemşirelik ve tıp alanlarında eğitim aldıkları ortaya konulmuştur.
Bu durum, ötenazi hakkındaki tutum ve davranışları en fazla merak edilen
sağlık meslek mensupları ile geleceğin sağlık personeli adaylarının
hemşireler ve hekimler olduğu şeklinde yorumlanabilir.
Bireylerin ötenazi hakkındaki düşünce ve tutumlarına dair
yayınlarda, sağlık meslek mensupları ile sağlıkla ilgili bölümlerde okuyan
öğrencilerden oluşan örneklem gruplarının %50’den fazlasının ötenazi
uygulamasına karşı olduğu sonucuna varılmıştır. Diğer yandan hastalar ile
hukuk profesyonellerinden oluşan örneklem grubunun ise %50’den daha
azının ötenazi uygulamasına karşı olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca
çalışma kapsamında, ötenazi uygulamasına karşı olumsuzluk teşkil eden
23 farklı nedeninin mevcut olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Katılımcıların,
ötenazi uygulamasına karşı çıkmalarında en önemli faktörün dini
inançlarla ilgili olduğu, ikinci en önemli unsurun ise yasal nedenlerden
kaynaklandığı sonucuna varılmıştır.
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