Kilikya Felsefe Dergisi

Cilicia Journal of Philosophy

2014 / 1

Felsefe ve Hemþirelik Etiði
Gülten KARAHAN OKUROÐLU, Nefise BAHÇECÝK, Þule ECEVÝT ALPAR 1
Özet
Felsefe, gerçekliðin doðasýný sistematik düþünme yolu ile anlamak isteyen insanýn bir etkinliði olarak
tanýmlanabilir. Ahlak felsefesi ya da etik insan eylemlerini ve bu eylemlerin dayandýðý ilkeleri konu edinen
felsefe dalýdýr. Etik “yanlýþ”ý“doðru”dan ayýrabilmek amacýyla “ahlak” kavramýnýn doðasýný anlamaya çalýþýr.
Hemþirelik kuram, uygulama ve araþtýrmayý felsefe ile iliþkili olarak ele alan bilimsel bir saðlýk disiplinidir.
Hemþire, bakýma ihtiyacý olan bireye hizmet sunarken, bireyi deðerleri, inanç ve tutumlarý, eylem ve davranýþlarý
ile bir bütün olarak görmeli ve onun üst düzey hizmet alma hakkýna sahip olduðuna inanmalýdýr. Bu inanç
hemþirelik bakýmýnýn etik zorunluluðudur. Bu makalede “etik” ve “felsefe” kavramlarý hemþirelik etiði ve
hemþirelik felsefesi çerçevesinde incelenmiþtir.
Anahtar Kelimeler: Felsefe, ahlak felsefesi, etik, hemþirelik etiði, hemþirelik felsefesi

Philosophy and Nursing Ethics
Abstract
Philosophy could be defined as a way of systematic thinking of human beings who try to understand nature of
reality. The philosophy of morality or ethics is a branch of philosophy that examines human actions and the
principles behind these actions. Ethics tries to understand the nature of the “morality” in order to distinguish
“right” from “wrong”. Nursing is a scientific health discipline which considers theory, practice, and research in
relation to philosophy. Nurse should evaluate the individual as a whole consisting of values, beliefs, attitudes,
acts, and behaviors and should believe in his/her right to receive high level care while providing services for an
individual who needs care. This belief is the ethical obligation of nursing care. In this article, the concepts of
“ethics” and “philosophy” are examined in the context of nursing ethics and philosophy of nursing.
Keywords: Philosophy, philosophy of morality, et hics, nursing ethics, philosophy of nursing.

Bilginin insanlarý doðru eyleme, bilgisizliðin de yanlýþ eyleme götürdüðüne iliþkin
Socrates’in görüþü ahlaksal eylemlerimizin kaynaðýnýn da bilgi olduðunu ve iyi ile doðrunun
ne olduðunu bilen insanýn erdemli olduðunu kabul eder (Arat, 1996, p. 18-20). Ýnsan felsefe
ile baþladýðý bilme-kavrama yolculuðunda, yoluna her zaman felsefe ile devam edecektir
(Güntöre, 2005, p. 1-9).
Felsefenin neyi konu edindiði, konu edindiðine nasýl baktýðý ve konu edindiðine
bakýþýný nasýl dile getirdiðine iliþkin üç temel sorunun yanýtý olarak; her þeyi kendisine konu
edinen felsefe, yöneldiði þeyin niteliði üzerine bilgi verir, felsefenin konu edindiðine insan
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bilinç açýsýndan bakar, insan açýsýndan bakýlan konular, felsefede mantýksal-çözümleyici
yolla, denemeyle, betimleyici yöntem yoluyla deðiþik biçimlerde dile getirilebilir. Jacques
Lelercq’e göre “Modern felsefede felsefenin sorularý sorunlarý kendinde, kendi baþýna olan
sorular ve sorunlar deðildir, bunlar insan içindir ya da doðrudan doðruya insan sorunlarýdýr”
(Örs, 2007, p. 31-32,37-38). Deðerler felsefesini oluþturan etik alanýnda felsefede geleneksel
olarak egemen olmuþ insan merkezli yaklaþýmýn etkisinden bir ölçü de olsa kurtulabilirse,
insanýn deðerlerinin öznesi olmasýna karþýn onlarýn nesnesini yalnýzca kendisi yani insan
oluþturmaz, diðer canlýlar ve cansýz nesneler de onun deðerler dizgesinin içine girer (Örs,
2007, p. 38-39).
Etik iliþkiler, yaþanan gerçek iliþkilerdir ve iliþkide olanlar gerçek kiþilerdir. Bir etik
iliþki, olaylarýn akýþýnda kiþilerce yaþanan, sürekli oluþma içinde olan ve salt tarihsel
gerçekliði olan ve bir kez kurulunca kaldýrýlýncaya kadar deðiþiklik göstermeksizin geçerli
olan ve bu iliþkiye girenlerin davranýþlarýna sýnýrlar getiren bir iliþkidir (Kuçuradi, 1999, p. 112).
Uygulamalý etikler, adýndan da anlaþýlacaðý gibi iyi olaný ya da uygun olaný
belirlemenin önemli olduðu ve bir birey ya da grubun bu faaliyetlerinden sorumlu
tutulabildiði gerçek durumlara iliþkin etik ve felsefi (ahlaki felsefeye iliþkin) uygulamalardýr.
“Kapitalizm”, “ýrkçýlýk”, “sivil itaatsizlik”, kürtaj”, “ötenazi” veya klonlama gibi problemler
ayrý bir etik türü olarak “uygulamalý etik”in ortaya çýkmasýna neden olmuþtur (Cevizci, 2013,
p. 19). Uygulamalý etik alanlarý sayýca çoktur, çeþitlidir ve ekoetik, hayvan etiði, biyoetik ve
profesyonel etik gibi çeþitler içerir. Hemþirelik etiði de uygulamalý bir etiktir. Ýyi hemþirelik
uygulamalarýnýn nelerden oluþtuðunu, iyi hemþirelik uygulamalarýnýn önündeki engellerin
neler olduðunu ve onlarýn mesleki eylemlerine/davranýþlarýna iliþkin sorumluluklarýnýn neler
olduðunu inceler. Hemþirelik etiði açýmlayýcý, tanýmlayýcý ya da normatif/kuralcý olabilir.
Etik, bir sorgulama alaný olarak insan davranýþlarýndaki kötüden iyiye ve yanlýþtan doðruya
ayýrt edici özellikleri inceler. Teorik ilgi bilmeyedir; pratik ilgi ise yapmaya iliþkindir.
Böylece saðlýk bakýmýnda ahlaki mantýk/akýl gerekçeli varsayýmlara dayalý teorik anlayýþ ve
insan için iyinin ne olduðu hakkýndaki önerileri ve hangi önlemlerin alýnmasý gerektiðinin
açýk olmadýðý problemli ya da karmaþýk durumlarda bu teorik açýklamalar kullanýlýr. Felsefi
araçlara ilaveten, bireysel özellikler ve yetenekler belirli vakalarda teorinin uygulanmasýna
gereksinim duyar. Etik yönden belirsiz saðlýk bakýmý durumlarýnda uygulanan dört felsefi
araç; etik/ahlaki teoriler, ahlaki perspektifler, ahlaki ilkeler ve analitik tekniklerdir. Ýlaveten,
uzlaþtýrma becerileri giderek, ahlaki alanlarý açýk tutmak için bir yol olarak görülmeye
baþlanmýþtýr (Grace 2009, p. 6-18).
Profesyonel bir disiplinin temel amacý; meslek üyelerinin uygulamalarýný yaparken
kullanabileceði bilimsel bilgi içeriðini ortaya koymaktýr. Hemþirelik; felsefe, kuram,
uygulama ve araþtýrma üzerine kurulu bilimsel bir saðlýk disiplinidir. Hemþirelik eðitimini ve
uygulamalarýný etkileyen, yön veren, belirleyen temel kavramlar; insan, çevre, saðlýk- hastalýk
ve hemþirelik kavramlarýdýr (Velioðlu , 2012, p. 21-22). Saðlýk alanýnda insan hemþire iliþkisi
yardým etme amacýna yönelik iþlevler çerçevesinde biçimlenir. Her bir insan biyolojik,
psikolojik, sosyal, kültürel, spiritüel boyutlarý olan yegâne/eþsiz/tek bir bireydir. Bu eþsiz
bireylerden biri yaþamsal dönemine iliþkin yardým arayýþlarý içindeyken, diðeri de bu arayýþa
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yardýmý sunma yanýtýný verme konumundadýr. Doðaldýr ki saðlýðý için yardým arayan bireye
yardým etmek diðer saðlýk disiplinleri için de söz konusudur. Hemþireliði diðerlerinden
ayýran; bakým verme anlam ve eylemindeki özellikte yatar (Babadað, 2010, p. 21-22; Özkan,
2014, p. 47-49).
Örneðin, bir hekim için bakým vermek hastasýný en etkin þekilde tedavi etmek,
diyetisyen için saðlýk durumuna en uygun beslenmeyi almasýný saðlamak, fizyoterapist için
kaslarýnýn iþlevselliðini sürdürmesini saðlamak iken, hemþire için; bireyin güvenliðini
saðlayacak, iletiþimini sürdürecek, solunum, beslenme, boþaltým, bireysel hijyen-giyim, beden
ýsýsýnýn kontrolü, hareket, çalýþma-eðlenme, cinsellik ve uyku aktivitelerini optimal düzeyde
sürdürebileceði, terminal dönemde ise huzurlu bir ölüme hazýrlanabileceði bakýmýn
planlanmasý, uygulanmasý ve deðerlendirilmesi, yardým arayan bireyin bütüncü bakýþ açýsýyla
bakýmýnýn saðlanmasýdýr. Aslýnda hemþireliðin temelini oluþturan bakým verme, bir bütünü
iþaret eden bireyin saðlýðýný geliþtirme, koruma ve saðlýktan sapma durumlarýnda iyileþtirme
sürecine yönelik olarak yardým iþlevlerinin tümünde yer alan inanç, deðer, tutum,
davranýþ/eylemler dizisidir. Hemþirelik; birey, aile ve toplumun saðlýk ve esenliðini koruma,
geliþtirme, hastalýk halinde iyileþtirmeye yönelik hemþirelik hizmetlerinin planlanmasý,
örgütlenmesi, uygulanmasý ve deðerlendirilmesinden ayrýca bu hizmeti verenlerin eðitiminden
sorumlu bilim ve sanattan oluþan bir disiplindir. Saðlýðý için yardým alma gereksinimindeki
bireye, hemþirelik bilim ve sanatý etik deðerlere, ilkelere baðlý olarak gerçekleþtirilir.
Etik, yaþamsal deðerlerle sorunlarý çözümleyen karar ve eylemlere rehberlik eden,
eylemleri doðruya ve iyiye yönlendiren, ahlaki normlarý ve nedenleri araþtýran, anlamlandýran,
kuramlar geliþtiren bilimsel ve insancýl bir alandýr. Yüzyýllar boyu içeriði zenginleþen ama
özünden bir þey yitirmeyen hümanist düþünce günümüzde de insan ve insan varlýðýnýn deðeri,
yüceliði, saygýnlýðý, gereksinimleri, hak ve ödevlerine yaklaþýmýnda yaþam felsefemizin
ilkelerini oluþturmaktadýr. Hemþire bakým sorumluluðunu üstlendiði bireyi deðerleri inanç ve
tutumlarý, eylem ve davranýþlarý ile bir bütün olarak deðerli ve eþsiz bulduðundan, üst düzeyde
hizmet alma hakkýnýn var olduðuna inanýr. Hemþirenin hasta haklarýný savunucu rolü, hastanýn
bütünlüðüne zarar verebilecek tehditlere karþý bireyi korumayý hedefler. Aksi bir durumda
bakýmda ikilem ya da çeliþkiler yaþanýr. Dolayýsýyla hemþirelik mesleði meslek üyelerine etik
yaklaþýmý gerekli kýlar (Babadað, 2010, p. 31; Pektekin, 2013, p. 9-12).
Amerikalý filozof Charles Sanders Peirce (1839-1914) insanlarýn inançlarýný
yerleþtirmek ve pekiþtirmek için otoriter inanýþ sabitleme yöntemini anlatýr. Peirce bu iþ için
dört yöntem tanýmlamýþtýr; kararlýlýk, otorite, önsellik ve muhakeme. Pierce’a göre bir insan
bir þeyleri gerçekten sorgularsa doðruya ulaþýr. Oysa çoðu insan inanýþlarýný
sorgulayamadýðýndan, güçlü bir kiþi yada kurum, doktrinlerini sürekli tekrarlayarak, “doðru
inanýþlarý” insanlara empoze ederler. Bu yöntem, teolojik ve siyasi dogmalarý destekleyen
temel araçlardan biridir. Bu inanýþ pekiþtirme aracý hemþirelik mesleðinin tarihsel geliþim
süreci içinde de etkin olmuþtur. Hemþirelik ahlak merkezli saðlýk bakým mesleðidir. Tüm
insanlýk tarihi boyunca hastalarla ilgilenen ve hastalýðý iyileþtirmeye çalýþan insanlar var
olmuþtur. Hemþireliðin ortaya çýkmasý, geliþimi ve uygulamasýnýn tarihi temelinde “ahlaki
muhakeme” yer alýr (Burkhardt&Nathaniel, 2013, p. 3-4). Kýsaca iþin içine vicdaný da katarak
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saðlýklý/hasta birey için ne yapýlmasýnýn doðru, ne yapýlmasýnýn yanlýþ olacaðý akýl ve vicdan
süzgecinden geçirilerek hasta için en iyi en doðru olanýn uygulanmasýna çalýþýlýr.
Hemþireliðin ruhu ve özü, toplumsal ve bireysel ahlaki kurallardan gelmektedir.
Ahlaki deðerler ve etik ilkeler hemþirelik mesleðini çeþitli düzeylerde etkilemektedir.
Hemþirelerin baþkalarý ile ilgilenme isteði ahlaki muhakeme sonucunda ortaya çýkmaktadýr.
Ýnsan gruplarýnýn ahlaki inanýþlarý bir araya geldiðinde eylem kurallarýný ya da baþka bir
deyiþle ahlak kurallarýný ortaya çýkarmaktadýr. Kültürel açýdan kabul gören bu kurallar
hemþirelik deneyiminin ve mesleðinin ayrýlmaz bir parçasýdýr. Ülkülerin ifade edilmesi, ahlaki
meselelerin tartýþýlmasý, ahlaki ilkelerin ve etik kuralarýnýn dile getirilmesi ile hemþirelik tarihi
boyunca karþýlaþýlmaktadýr. Ayný zamanda Jameton, hemþirelik mesleðinin ahlaki açýdan
deðerli bir iþ olduðunu, çünkü “hastalarla ilgilenme ve tedavi etmenin, acý çeken kiþiyi
rahatlatmanýn ve korumanýn insan kültürünün temel yararlarý olduðunu” söylemektedir
(Burkhardt&Nathaniel, 2013, p. 4-5).
Hemþirelik mesleði toplumsal bir gereksinimden doðmuþtur. Bazý meslekler;
kaynaklarýný, hedeflerini ve anlamlarýný kültürel olarak kabul görmüþ ahlaki kurallarýn,
bireysel deðerlerin ve algýlanan sosyal gereksinimlerin çevresinde bulur. Baþkalarýna hizmet
etmek ve gereksinimlerine cevap vermek suretiyle, ahlaki bir inanýþ ifade edilir. Bazý ahlak
filozoflarý, empatinin ahlaki muhakeme ve eylemi harekete geçirdiðini savunurlar. Bir insanýn
acý çektiðini gözlemlediðimizde, kendi çektiðimiz acýlarý düþünmeye baþlarýz. Bazýlarý da
baþkalarýna yardým etme isteðini toplumsal farkýndalýk ya da isteðin doðal bir sonucu olarak
tanýmlar. Altýn kural (Kendinize yapýlmasýný istemediðiniz bir þeyi baþkasýna yapmayýn)
evrensel olarak kabul edilen ve Ýsa, Konfüçyus, Hillel’inki de dahil ahlaki geleneklerin
çoðunda bir dereceye kadar bulunan bir kuraldýr (Burkhardt&Nathaniel, 2013, p. 5-6). Ahlaki
muhakememizi yalnýzca dini inanýþa dayandýrmamýz durumunda eylemlerimize yön veren þey
bir emre itaat etme ya da Tanrý’ya karþý görevimiz olduðuna inandýðýmýz þeyi yerine getirme
veya sevap kazanma arzusu olabilir. Etik eylemimizin arkasýnda yatan neden ister baþkalarýna
yardým etme isteði, ister bunu dini bir vazife olarak algýlamak olsun, eylemin sonucu
deðiþmeyecek, baþkalarýnýn saðlýk ihtiyaçlarýný karþýlamak olacaktýr. Hemþirelik, ahlaki
açýdan merkezi saðlýk bakým mesleði olarak tarih boyunca insanlarýn acý çekmelerine tepkide
bulunmuþtur. Manevi inanç ve dini uygulamalar hemþireliðin ve diðer saðlýk mesleklerinin
ahlaki temelinin oluþumuna büyük ölçüde katký saðlamýþ; ayný zamanda cinsiyeti ve bir
dereceye kadar da hekimlerin uygulamalarýnýn büyük bir bölümünü etkilemiþtir. Maneviyat ve
dini doktrinler; bireylerin, hayatýn, ölümün ve saðlýðýn deðeri hakkýndaki inanýþlarý
etkilemiþtir. Hemþirelik mesleði toplumsal bir gereklilikten doðmakla birlikte, din, cinsiyet,
savaþ gibi birtakým faktörlerden etkilenmiþtir. Her bir bireyin kendi deneyimlerine iliþkin
deðerleri kiþisel etiðinin geliþimine katkýda bulunur. Meslekler de kendi üyeleri için, disipline
özgü davranýþ kurallarý geliþtirmek zorundadýr. Genelde meslek gruplarý meslek içinde
kendilerini organize ederken ortaya çýkan “Mesleki Etik Kodlar” profesyonel davranýþlarý
yönetmektedir. Etik kodlarýn birçoðu meslek üyelerinin kendilerini dürüst, doðru, uyumlu ve
iyi huylu bir þekilde yönetebilmeleri konusunda özgünleþmiþtir. Hemþireliðin etik kodlarý da
hemþirelerin sorumlu olduklarý hastalarýyla, meslektaþlarý/diðer ekip üyeleriyle ve toplumla
olan iliþkilerinde hemþirelere rehberlik eder. Hemþireliðin etik kodlarý/ilkeleri mantýklý
56

Kilikya Felsefe Dergisi

Cilicia Journal of Philosophy

2014 / 1

temellere ve etik teorilere dayanýr. Matematik ve diðer deneysel bilimlerin aksine, etik
alanýnda açýk ve mutlak bir kural yoktur. Etik kurallar çok net deðildir ve kanýtlanmalarý zor,
hatta imkânsýzdýr. Örneðin terminal dönemdeki bir hasta için ötenazi bazý kiþiler ya da meslek
üyeleri için hiçbir þekilde kabul edilemez olmasýna karþýn, diðer bir görüþ de hem hasta birey
hem de toplum için yararlý olacaðýdýr. Farklý toplumlarda birbirine zýt bu iki görüþün herhangi
birini destekleyen, kabul edilebilir argümanlar bulunmaktadýr (Jameton, 1984;
Burkhardt&Nathaniel, 2013, p. 6-8).
Etik teoriler iki temel düþünce ekolünden gelirler. Doðalcýlýk/natüralizm, etiðin insan
doðasýna ve psikolojisine dayalý olduðunu öngören bir ahlaki yargýlama görüþü olup, her ne
kadar kültürlerarasý deðer farklýlýklarý olsa da benzer koþullarda birçok insanýn alacaðý
kararlarýn benzer olacaðýný varsayar ve bu aþamada “sempati”nin ahlaki düþünce ve karar
verme sürecinde motive edici bir faktör olduðuna iþaret eder. Doðalcýlýða zýt düþünce ekolü
akýlcýlýk ise insan doðasýna dayalý olmayan mutlak gerçekler bulunduðunu, etik deðerlerin
evrenin doðasýnda ya da Tanrý’nýn doðasýnda baðýmsýz bir kökeni olduðunu ve nedensellik
süreci ile insanlar için bilinebilir olduðunu savunur (Burkhardt&Nathaniel, 2013, p. 31-32).
Etik teorilerden özellikle ikisi, faydacýlýk ve deontoloji birbiriyle entegre olup; týbbi
etik, hemþirelik etiði ve biyoetiðin merkezinde yer alan en temel teorilerdendir. Etik
teorilerden faydacýlýk; kaynaðýný doðalcýlýktan alan, bir harekete baðlý olarak ortaya çýkan
sonuç ile iliþkili olarak iyi ya da kötü olarak yargýlanmasý gerektiði fikrini destekleyen ahlaki
teoridir. Modern faydacýlýðýn kurucusu olarak kabul edilen Bentham, eylemler mutluluðu
arttýrmasý ve acýyý azaltmasý durumunda doðru, ters etkiye neden olmasý durumunda yanlýþ
kabul edilmelidir der. Faydacý bir diðer felsefeci de John Stuart Mill’dir ve hareketleri ya da
eylemleri yol açtýðý sonuçlara göre yargýlamayý faydacýlýk olarak tanýmlar. Bireyin
mutluluðunu taçlandýran davranýþlarý Mill erdemli ve faydacý davranýþlar olarak öne çýkarýr.
Faydacýlýk insanlarýn her durumda genel iyiliði arttýrmaya yönelik eylemleri öne süreceði
beklentisindeki hareket faydacýlýðý ve insanlarýn uygun þekilde izlendiðinde genel iyiliði
maksimum düzeye getirecek kurallarý tercih edeceði beklentisindeki kural faydacýlýðý þeklinde
ele alýnýr. Hemþirelik etiðinin deontolojik teorileri; bir eylemin doðruluðunun ya da
yanlýþlýðýnýn neden olduðu sonuçlardan daha çok, yapýlan hareketin doðasýna dayandýðý
þeklindeki rasyonalist görüþü temel alýr. Immanuel Kant etik ilkelerin mutlak, evrensel
olduðunu söyler, herkese her zaman ve koþullar ne olursa olsun her türlü durumda
uygulanmasýnýn zorunluluk olduðunu savunur. Hemþirelik mesleðinin etik kurallarýnýn büyük
kýsmý Kantçý ilkelere dayanýr. Hemþireliðin etik kodlarý zorunlu görevlerin yerine
getirilmesinin ve herbir hastanýn otonomisinin ve saygýnlýðýnýn korunmasýnýn önemini
vurgular (Bishop&Scudder 2001; Burkhardt&Nathaniel, 2013, p. 32-39).
Etik konular çoðu zaman bazý etik ilkeler açýsýndan ele alýnýr. Etik ilkeler, niyet ve
eyleme yön veren temel ve net ahlaki doðrulardýr. Etik teoriler, vurgu ya da anlam her birinde
biraz farklý olsa da, ayný ilkelerin çoðunu kullanmaktadýr. Örneðin, özerklik, deontolojik
teoride egemen bir ilke iken, yararcý teoride daha az öneme sahiptir. Hemþirelerin etik ilkeleri
anlayabilmesi ve bu ilkeleri anlamlý ve tutarlý bir þekilde uygulamada uzmanlaþmasý yaþamsal
önem taþýmaktadýr. Hemþirelik uygulamalarýnda dikkate alýnmasý gerekli etik ilkeler; özerklik,
yararcýlýk, zarar vermeme, dürüstlük, gizlilik, adalet ve sadakattir (Grace, 2009, p. 18-28).
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Özerklik, bireyin kendi kendini yönetmesidir. Bireyin yaþamýný etkileyen konular
hakkýnda tercihler yapabilme özgürlüðüne sahip olmasýdýr. Tüm bireylerin toplumun özel ve
deðerli birer üyesi olarak görüldüðü toplumlarda önemli bir ilkeyken, tüm üyelerinin eþit
deðere sahip olduðunu düþünmeyen ya da sosyal yapýya bireysel haklarýn üzerinde önem
veren toplumlarda özerklik daha az bir öneme sahiptir. Özerklik her bireyin kiþisel hedefleri
hakkýnda karar verebilme özgürlüðüne sahip olmasýný gerektirir. Her birimizin yalan,
sýnýrlama ve baskýdan uzak bir þekilde, kendimize özgü kararlarý almak ve uygulamak
konusunda özgür olduðumuz bir durumdur. Köleliðin devam ettiði, kadýnlarýn erkeklerden alt
düzeyde yer almasýnýn beklendiði, azýnlýk ýrklara saygýnýn gösterilmediði ve çocuklarýn
sömürüldüðü toplumlarda özerklik kavramý anlamsýz bir hal almaktadýr. Kiþisel hedeflerin
baðýmsýz bir þekilde planlanmasýna veya hedeflere ulaþmak için seçenekleri inceleme ve bu
seçenekler arasýnda tercih yapma ayrýcalýðýna yer verilmeyen bir ortamda özerklik kavramý
varlýðýný sürdüremez (Burkhardt&Nathaniel, 2013, p. 53-57).
Özerklik kavramý; özerk insanýn saygýn olduðuna, kiþisel hedeflerini kendisinin
belirleyebildiðine, bir eylem planý üzerinde karar verebilme yetisinin olduðuna ve tercihleri
doðrultusunda bir eylemde bulunma özgürlüðünün olduðuna inanýlan dört temel unsurdan
oluþur. Özerkliðin saðlanabilmesi için dört unsurun her birinin en azýndan belli bir düzeyde
var olmasý gerekir. Saðlýk bakým profesyonelleri; saðlýk hizmetleri sektörünün tüketicileri
sistemli bir þekilde makineleþtiren ve bireylerin özerkliklerini ortadan kaldýran özelliðine
karþý genellikle duyarsýzdýr. Hastalar, baðýmlý olmalarýný ve baðýmlý bir þekilde hareket
etmelerini gerektiren kurallara uymaya zorlanmaktadýr. Hastalar hastaneye kabul edildikten
hemen sonra kýyafetleri çýkarttýrýlýr, kiþisel ve özel konular hakkýnda kendilerine sorular
yöneltilir, paralarýný ve özel eþyalarýný býrakmaya zorlanýr ve sürekli yatakta kalmalarý
beklenir. Bunlarýn hepsi hastanýn baðýmlý rolünü gösterir. Hastalarý kapýlarý nadiren kapanan
odalara yerleþtiririz ve kendilerinden pijama giymelerini isteriz. Hastalar açýsýndan yabancý
durumundaki çalýþanlar istedikleri gibi hastalarýn odalarýna girip çýkabilmekte ve bu þekilde
de özel hayatý imkânsýzlaþtýrmaktadýr. Hastalar bireysel saðlýk bakýmlarýna iliþkin alýþkanlýk
ve bilgilerine bakýlmaksýzýn, belirli zamanlarda banyo yapmaya, belirli zamanlarda yemek
yemeye, belirli zamanlarda ilaç almaya zorlanmakta ve belki de yýllardýr uyguladýklarý
alýþkanlýklar olan özbakým giriþimlerinden mahrum edilmektedir. Hastalarýn yapýlan her plana
uymalarý beklenmektedir. Özerklik ilkesi içinde; hastalarýn tedavilerin olasý sonuçlarý,
alternatifleri ve riskleri hakkýnda bilgilendirildiði ve tedaviye özgür bir þekilde izin
vermelerinin gerektiði bilgilendirilmiþ onam; eðer mümkün olsaydý, hastanýn kendisi için
seçeceðine inandýðýmýz eylemi ekonomik etkenler, yaþam biçimi, deðerler, rol, kültür ve
spiritüel inanýþlarýný da gözeterek hastanýn koruyucusu olarak, onun adýna seçmemiz,
parentalizm; genel olarak, hastanýn saðlýk bakým etkinliklerine katýlma noktasýnda isteksiz
olmasý, itaatsizlik gibi önemli konular da ele alýnýr. Özerklik ilkesi, bireylere hayatlarýný
etkileyen konular hakkýnda tercih yapma özgürlüðünü vermektir (ICN,2001;
Burkhardt&Nathaniel, 2013, p. 58-60).
Yararlýlýk ilkesi, hemþirelerin hastalara yarar saðlayacak bir þekilde davranmasýný
gerektirir (ICN, 2001). Hemþirelerin yararlý bir þekilde davranma yükümlülüðü bulunmaktadýr
ve yarar saðlayan eylemler ahlaki ve yasal açýdan profesyonel rolün gerektirdikleridir.
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Yararlýlýk ilkesinin üç temel özelliði; iyilik yapmak ya da iyiliði desteklemek, zararý
engellemek ve kötülüðü ve zararý ortadan kaldýrmaktýr (Burkhardt&Nathaniel, 2013, p. 6162).
Zarar vermeme ilkesi; yararlýlýk ilkesi ile iliþkili olup; kasýtlý zarar, zarar riski ve yarar
verme eyleminin gerçekleþtirilmesi sýrasýnda ortaya çýkan zararlardan kaçýnmayý gerektirir
(ICN, 2001). Günümüzde etik bilimcilerin çoðu öncelikle hiçbir zararýn verilmemesini
savunan bu ilkeyi tüm ilkelerin üstünde tutan Hipokrat geleneði yönünde eðilim sergilerler
(Burkhardt&Nathaniel, 2013, p. 63).
Dürüstlük ilkesi doðruyu söylemekle iliþkilidir ve doðruluk evrensel bir erdem olarak
kabul edilmektedir (ICN, 2001). Immanuel Kant, John Stuart Mill gibi felsefe düþünürleri
gerçeðin söylenmesi konusunda hemfikirdirler. Hemþirelik etiðinde de dürüstlük bir erdem
olarak görülüp teþvik edilmekte ve doðruyu söylemenin hemþirenin önemli bir görevi olduðu
kabul edilmektedir. Doðruyu söylemek saygýya, açýk iletiþime, güvene ve sorumluluðun
paylaþýlmasýna yol açar. Martin Buber’in fikirleri deðerlendirildiðinde insanlar arasýnda
engeller olmadýðýnda gerçek iletiþimin ortaya çýkabileceði görüþüne varýlýr. Bireyin durumuna
iliþkin bilgiyi manipüle etmek, aslýnda insanlarý kontrol altýnda tutmak için zor kullanmak
olarak düþünülebilir. Hastanýn güvenini sürdürmesi için doðruyu söylemek hemþireler
açýsýndan elzemdir. Ayrýca bireyin taný, tedavi, hastalýðýn prognozu ve bakýmý konularýnda
anlayabileceði dilde ve güncel bilgileri elde etmek hakkýdýr (Burkhardt&Nathaniel, 2013, p.
65-67).Biz hemþirelerin de hastalarýn savunulmasý ve haklarýnýn gözetilmesi görevimizdir.
Gizlilik ilkesi hem gizliliði hem de mahremiyeti içerir. Temel bireysel haklardan olan
mahremiyet; bireyin kiþisel bilgi ya da sýrlarýnýn baþka ifþa edilmesini kontrol etmesi
anlamýndadýr. International Council of Nursing’in Hemþirelik Etik Kodlarý hemþirenin kiþisel
bilgiyi gizli tutmasýný, bilgiyi paylaþmasý gerektiði noktada saðduyusunu kullanmasýný
önermektedir (ICN, 2001). Nightingale Andý’nda sözü edilen bakým ilkesi gizliliktir. Gizlilik
ilkesi yalnýzca masum bireylere zarar vermeyi engellemek gibi bir durumla karþý karþýya
gelindiðinde sorgulanabilir (Burkhardt&Nathaniel, 2013, p. 67-70).
Adalet ilkesi, bireylere adil, eþit ve uygun tedavinin saðlanmasý, materyal ve
hizmetlerin daðýtýlmasýdýr (ICN, 2001).
Sadakat ilkesi, sadýk olmak ve verilen sözleri tutmak anlamýndaki etik ilkedir (ICN,
2001). Sadakat ilkesi doðrultusunda meslek üyelerinden, kendilerine uygulama yapma hakkýný
veren topluma sadýk olmasý, mesleðin etik kurallarýný üstelenme sözünü tutmasý, belirlenen
uygulamalar ve hemþirelik tanýmý kapsamýnda uygulama yapmasý, uygulamada yetkin olmasý,
çalýþtýklarý kurumlarýn politikalarýna uymasý ve hastalara verdikleri sözleri tutmasý beklenir
(Burkhardt&Nathaniel, 2013, p. 73-75).
Hemþireliðe yön veren etik ilkelerin tümünde hemþirelerin, bireylerin deðerine ve
eþsizliðine/biricikliðine saygý gösterdiði varsayýlmaktadýr.
Sonuç olarak hem hemþireliðin hem de felsefenin temel uðraþý alaný insan ve insan
yaþamýdýr. Ýnsan düþünebildiði sürece felsefe yapacaktýr, yaþamda olduðu sürece
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düþünebilecektir, nasýl ki hemþirelik insanýn varlýðýný korumak için insan yaþamda olduðu
sürece varolabilecekse felsefede insan yaþamda olduðu sürece insana ait bir uðraþ olarak var
olacaktýr. Uluslararasý Hemþirelik Andýna2 bakýldýðýnda etik deðerlerin ve felsefenin
hemþireliðin gerek kuramsal temelindeki, gerekse de uygulamalarýndaki izleri görülmektedir.
Bireyin saðlýklý ortamda yaþama ve gerektiðinde optimal bakým almaya hakký olduðuna, ekip
üyeleriyle iþbirliði yapýlmasýnýn gereðine inanan, bireyin kendine özgün özellikleri kiþiliði ve
bütünlüðü içinde hak ve mahremiyetine saygý duyulmasý gereðini, hastanýn kendi özelliklerine
özgü olarak en yüksek kaliteli hemþirelik bakýmýný bütüncü ve insancýl görüþ doðrultusunda
almaya hakký olduðunu savunan hemþireler, iþlevlerini akýlsal yeteneklerini, el becerilerini
kullanarak hemþirelik felsefesi ýþýðýnda ve etik deðerler doðrultusunda yürekleri ile
gerçekleþtirirler.

2

Yüklenmiþ olduðum sorumluluklarýn bilincinde geliþtirdiðim anlayýþ ve becerilerimle herhangibir ýrk, inanç,
renk, siyasal ya da sosyal durum ayrýmý gözetmeksizin hastalarýma bakacaðýma; hayatý korumak, ýstýrabý
hafifletmek, saðlýðý yüceltmek için gereken her türlü çabayý göstereceðime; bakýmým altýndaki hastalarýn tüm
deðer ve dini inançlarýna saygý duyacaðýma, bana bireylerle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacaðýma;
hayatý ve saðlýðý tehdit edebilecek her türlü giriþimden sakýnacaðýma; mesleki bilgi ve becerilerimi en üst
düzeyde tutmaya çalýþacaðýma; saðlýk ekibinin tüm üyeleriyle iþbirliði yapacaðýma ve onlarý destekleyeceðime;
bunlarýn tümünü yaparken Uluslararasý Hemþirelik Ahlak Yasasýnýn onurunu korumak için gerekecek bütün
çabalarý sarfedeceðime ve hemþireliðin bütünlüðünü koruyacaðýma ant içerim.
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