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1. BÖLÜM 

GİRİŞ 

Sosyal psikolojik yaklaşımların yalnız akademik ortamlarda kalmayıp 

uygulama alanlarına da uyarlanmasıyla birlikte yeni uzmanlık alanları ortaya 

çıkmıştır. Bu alanlardan biri de giderek dünyada önem kazanmaya başlayan ve hem 

klinik psikologları hem de sosyal psikologları ilgilendiren sağlık psikolojisidir. Sağlık 

psikolojisi; sağlığı, hastalık nedenlerini ve hastalık ve tedavi sürecine uyum sürecini 

bütüncül bir yaklaşımla ele alan, bilimsel, uygulamalı ve disiplinler arası işbirliği 

gerektiren bir çalışma alanıdır (Boratav ve Sunar, 2005). Sağlığın korunması ve 

sürdürülmesi; hastalığın önlenmesi, iyileştirilmesi ve rehabilitasyonu ve sağlık 

politikalarının analizi ve iyileştirilmesi, sağlık psikolojisinin temel hedefleridir 

(Sheridan ve Radmacher, 1992). Dolayısıyla sağlık psikolojisi, yalnızca hastane 

ortamlarında değil bunun dışındaki yaşam alanlarında görülen sağlık davranışlarının 

tümünü incelemeye yöneliktir.  

Sağlık psikolojisinin son yıllarda giderek önemi artan inceleme konularından 

biri de organ bağışı ve organ naklidir. Kuşkusuz sağlık psikologları organ nakli 

yapmaya çalışan uzmanlar değildir ancak bu alandaki tutumların incelenmesi ve 

bulgular doğrultusunda projeler üretilmesi organ bağışı ve naklini etkileyen önemli 

sonuçlardır. Bu projeler özellikle organ bağışını engelleyen tutumların anlaşılması ve 

değiştirilmesine yönelik olduğundan, çok sayıda nakil bekleyen hastanın şifa bulması 

açısından da önem taşımaktadır.  
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Organ ve doku nakli, tıbbi olarak tedavisi mümkün olmayan son dönem 

organ yetmezliklerinde, hatta bazen insan bedenine zarar verebilen ve vücutta 

görevini yapamayan bir organın, ölü veya canlı bir insandan alınan sağlam doku veya 

organ ile değiştirilmesi işlemidir (Organ Nakli Koordinatörleri Derneği [ONKOD], 

2015). Organ bağışı ise bir kişinin hayatta iken kendi iradesiyle ve tıbben yaşamı 

sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için 

kullanılmasına izin vermesidir (Türkiye Organ Nakli Vakfı [TONV], 2015). 

Günümüzde organ nakli, son dönem organ yetmezliklerinde hayat kurtarıcı 

bir tedavi yöntemidir (Miranda ve Matesanz, 1998). Organ alma, saklama, nakil 

teknikleri ve immünsupresif ilaç alanındaki gelişmeler sayesinde, şu anda organ nakli 

tedavisi yüksek düzey bir yaşam beklentisi sunmaktadır (Gilbert, Pascual, 

Schoenfeld, Delmonico ve Cosimi, 1998; Schnuelle, Lorenz, Trede ve Van der 

Woude, 1998). Böyle bir tedavi aynı zamanda fiziksel ve duygusal yaşam, sosyal 

ilişkiler ve mesleki gelişim açısından yaşam kalitesinde de önemli bir artış 

sağlamaktadır (Okada-Takagi ve Williams, 1993). Organ naklinin cerrahi teknikler 

açısından hızlı bir gelişme göstermiş olmasına rağmen organ kıtlığı nedeniyle yapılan 

nakil sayıları yetersiz kalmaktadır. Türkiye’de 2015 yılı canlı ve kadavra bağış sayısı 

3917 iken, böbrek bekleme listesindeki hasta sayısı 22.330’dur (Türkiye Organ ve 

Doku Bilgi Sistemi [TODS], 2015). Böbrek bekleme listesinde olmak, hastaların 

yaşam ve sağlık kalitesinde ciddi bir bozulma, aile yaşamında aksama, ekonomik 

zorluklar ve artan mortalite ve morbidite anlamına gelmektedir (Perkins, 1987). 

Kalp, karaciğer ve akciğer nakli için bekleme listesinde olmak ise yüksek bir ölüm 

riski altında olmak demektir (Matesanz ve Miranda, 1996). Organ nakli için ihtiyaç 
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duyulan organların temini ancak insanların bağış yapması durumunda mümkündür.  

Tüm batı ülkelerinde ve ülkemizde mevzuata uygun olarak, kadavradan organ temini 

kişi organ bağışı yapmış olsa bile ölen kişinin ailesinin kararına bağlıdır. Ölen kişinin 

ailesinin bağışı onaylamaması pek çok olası donörün de kaybedilmesine neden 

olmaktadır.  

Organların kullanılabilirliği ve organ naklinin gerçekleşebilmesi açısından 

ölümüm gerçekleşme biçimi büyük önem taşımaktadır.  Sadece beyin ölümü 

gerçekleşmesi durumunda, kalp mekanik ventilasyonla atmaya devam ettirilerek 

organlara oksijenlenmiş kan gitmesi sağlanabilmekte ve dolayısıyla da organ nakli 

için gerekli olan organ canlılığı mümkün olabilmektedir. Bu nedenle kişi hayatta iken 

bağışta bulunmuş olsa bile her ölüm sonrası organ bağışı mümkün değildir. Beyin 

ölümünün gerçekleşmesi, organ nakli için bir önkoşul olduğundan, yoğun 

bakımlarda beyin ölümlerinin tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde 

2015 yılında 1969 beyin ölümü tespit edilmiş ancak sadece 472 aile ölen yakınlarının 

organlarını bağışlamayı kabul etmiştir (TODS, 2015). Bu kayıpların en aza indirilmesi 

için bireyin bağış yapma istekliliğine ilişkin değişkenlerin incelenmesinin yanında, 

aile kararıyla ilişkili etmenlerin de araştırılması ve bağış sürecindeki gelişmelerin 

psikolojik araştırmalarla desteklenmesi gerekmektedir (Jenkins, Reilly ve Schwab, 

1999) .  

Bu amaçla, bu çalışmada ailenin organ bağışı kararında etkili olan tutumların 

incelenmesi amaçlanmıştır. Aile kararında etkili olan tutumları incelemek için organ 

bağış kartı taşımak ve ölen kişinin organ bağışına yönelik düşüncelerine ilişkin bilgi, 
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sağlık çalışanlarının aileye yaklaşımı, beyin ölümü ve bağış süreci hakkında verilen 

bilgi desteği, dini inançlar ve ailenin beyin ölümü ve organ bağışı hakkında ssahip 

olduğu bilgi düzeyi değişkenleri ele alınmıştır. Bu tutumların anlaşılması, organ 

bağışını kolaylaştıracak tutumların geliştirilmesi ve desteklenmesi açısından büyük 

önem taşımaktadır. Organ bağışı tutumu ölüm kavramı, hukuk ve dini inançlarla ile 

ilişkili olduğundan izleyen alt bölümlerde öncelikle organ ve doku nakliyle ilgili temel 

kavramlar, ölümle ilgili yaklaşımlar, beyin ölümü ve konunun büyük dinlerle 

bağlantısı ve yasal düzenlemelere ilişkin bilgilere yer verilecektir. Ardından da organ 

bağışı hakkında aile kararını etkileyen ilişkisel değişkenler arasındaki ilişkileri ele alan 

araştırma bulgularından bahsedilecektir.  

1.1.Organ ve Doku Naklinin Tarihsel Gelişimi   

Organ nakli son dönem organ yetmezlikleri tedavisinde görece yeni olmasına 

rağmen, organ nakli hayali insanlık tarihi kadar eskidir ve pek çok efsane ve mitlerle 

doludur. Arkeolojik kayıtlar, dini ve tarihi belgeler organ naklinin birkaç bin yıllık bir 

tarihi olduğunu göstermektedir (Bhandari ve Tewari, 1997). M.Ö. 3000-2500 

yıllarına ait Hindu metinlerinde, burunları kesilen suçluların kesik burunlarını tamir 

etmek için cerrahların kişinin kolundan alınan deri parçasını kullanarak uygulanan 

deri greftinin tanımı yer almaktadır (Bergan, 1996). M.Ö. 500’lü yıllarda bir Çinli 

doktor olan Pien Ch’ioa’nun iki askerin kalbini karşılıklı olarak değiştirme girişimi ve 

Hua-Tu’nun hasta organları sağlam organlarla değiştirdiğine ait kayıtlar, organ nakli 

hakkındaki en eski yazılı kaynaklardır (Kahan, 1988).   
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Milattan Önce 300 yıllarında, “Siyah Bacak Mucizesi” denilen olayla anılan iki 

ünlü hekim Cosmos ve Damien ikiz kardeşler, savaşta bacağı gangren olmuş bir 

askerin bacağını keserek, henüz ölmüş siyahi bir askerin bacağını dikmişler ve hasta 

iyileşmiştir (Tilney, 2003). Deneysel cerrahinin babası olan ve pek çok deneysel nakil 

çalışması gerçekleştiren John Hunter,  1756 yılında insandan ya da ölüden insana, 

diş naklini gerçekleştirmiştir.  

Modern transplantasyonun ve damar cerrahisinin babası Alexis Carrel 20. 

yüzyılın başlarında, kedilerde pek çok deneysel böbrek nakli yapmış ancak 

nakillerinde cerrahi başarı sağlamış olsa da uzun süre aşılamayan bir engel olan 

organ reddi nedeniyle başarı sağlayamamış; 1905′te ise damar anastomozunu 

yaparak organ naklinin de yapılabileceğini göstermiştir (Tilney, 2003). Damar 

cerrahisi alanında geliştirdiği yeni sütur teknikleri transplantasyon cerrahisinin 

gelişmesine büyük katkılar sağlamış ve Carrel'a 1912 yılında Nobel Tıp Ödülü 

kazandırmıştır. 1905 yılında ise Eduard Zirm ilk başarılı kornea naklini 

gerçekleştirmiştir (Zirm, 1989).  İnsandan insana ilk böbrek nakli girişimi civa 

zehirlenmesi nedeniyle böbrek yetmezliği gelişen bir hastaya 1936 yılında Rus 

cerrah Dr. Voronoy tarafından 6 saattir ölü bir insandan alınan böbrek ile yapılmış 

ancak başarılı olmamıştır (Matevossian ve diğer., 2009). Başarılı ilk böbrek nakli ise 

1954 yılında Harvard'da Dr. Joseph E. Murray tarafından gerçekleştirilmiştir 

(Squifflet, 2011). O zamana dek böbrek naklinde aşılamamış bir sorun olan doku 

uyuşmazlığını, Dr. Murray tek yumurta ikizleri arasında yaptığı böbrek nakli ile 

aşmayı başarmış ve 1990 yılında bu başarısından dolayı Nobel Tıp Ödülü’nü almıştır. 

Canlıdan canlıya nakilde yakalanan bu başarı organ reddini önleyecek 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Nobel_T%C4%B1p_veya_Fizyoloji_%C3%96d%C3%BCl%C3%BC
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immunsupresif ilaçların geliştirilmesine kadar böbrek yetmezliğinin tedavisinde 

gerçekçi bir tedavi olamamıştır. Murray aynı zamanda 1962 yılında ölü vericiden ilk 

başarılı böbrek naklini gerçekleştirmiştir. Başarılı böbrek nakillerinden kısa bir süre 

sonra da diğer organ nakilleri denenmiştir. 1963’de Thomas Starzl tarafından ilk 

başarılı karaciğer nakli, 1967 yılında da Christiaan Barnard tarafından ilk başarılı kalp 

nakli gerçekleştirilmiştir (Diethelm, 1990).  

Türkiye organ nakli alanında dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmiş ve 

yakın tarihlerde başarılı organ nakillerini gerçekleştirmiştir.  Ülkemizde ilk organ 

nakli girişimi 1968’de Dr. Kemal Beyazıt tarafından yapılan kalp naklidir ancak nakil 

sonrası hasta kaybedildiği için bu nakil başarısız olarak kayıtlara geçmiştir. 1970’lerin 

başında Hacettepe Üniversitesinde hayvanlar üzerinde deneysel organ nakli 

çalışmaları başlamış ve ilk başarılı organ nakli 1975’te Dr. Mehmet Haberal 

tarafından bir anneden oğluna böbrek nakledilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Bu 

olumlu gelişmenin ardından ölüden ilk böbrek nakli 1978’de, yine ölüden ilk 

karaciğer nakli 1988’de, ilk başarılı kalp nakli 1989’da gerçekleştirilmiştir. 1990 

yılında ise dünyada ilk defa Türkiye’de, Dr. Haberal tarafından canlıdan kısmi 

karaciğer nakli gerçekleştirilmiştir (Bozoklar, 2015).  

1.2. Organ bağışı  

Organ naklinin çok kısa sürede hızla artan başarısı son dönem organ 

yetmezliği hastaları için umut ışığı olmuştur. Ancak organ temini için ölmüş ya da 

yaşayan başka bir insana mutlak gereksinim duyulması nedeniyle organ bağışı, 

organ ve doku naklinin gerçekleşebilmesinin ön koşulu olmuştur ve bu nedenle 
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organ nakli diğer tüm tedavilerden ve tıp disiplinlerinden keskin şekilde 

farklılaştırmıştır. Organ bağışı, hayattayken ya da öldükten sonra olmak üzere iki 

şekilde gerçekleştirilebilmektedir.    

1.2.1. Canlıdan Organ Bağışı 

Canlıdan organ bağışı, yaşayan bir insanın böbreklerinden birini veya 

karaciğerinin bir kısmını nakil ihtiyacı olan bir hastaya vermesidir. 2238 Sayılı Organ 

Nakli Kanunu’nun 6’ıncı maddesine göre kişi hayatta iken kendi özgür iradesi ile iki 

tanık huzurunda beyan edip imzalayacağı bir tutanak ile hayattayken organ 

bağışında bulunabilmektedir. Organ nakli hizmetleri yönetmeliğinin 16’ıncı 

maddesine göre kişi dördüncü dereceye kadar kan bağı olan yakınlarından ayrıca 

evli ise aynı şekilde eşinin de kan bağı olan yakınlarından organ alabilmektedir. Bağış 

durumunda doku, kan grubu vb. unsurlarda uyum mevcut ise organ veren kişinin 

yaşamını riske sokmayacak çift organlardan birini almak mümkündür (böbrek, parça 

olarak karaciğer ve pankreas gibi). 

1.2.2. Kadaverik (Ölüden) Organ Bağışı 

Kadavradan organ nakli, sadece solunum cihazına bağlı olarak yoğun 

bakımda tedavisi devam ederken; “beyin ölümü” denilen geri dönüşümsüz beyin 

hasarı gerçekleşmiş kişilerden mümkündür ve bu kişilerin organlarının bağışlanması 

durumunda, bu vericiler kadavra verici olarak tanımlanmaktadır. Her ölümden sonra 

organların kullanılması mümkün değildir ve ölümüm gerçekleşme biçimi organların 

kullanılabilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Yani evinde ya da kaza 
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mahallinde veya hastanede beyin ölümü gerçekleşmeden kalbi durmuş ve 

döndürülememiş bir insanın organları, organ nakli için kullanılamamaktadır.   

Modern organ nakli uygulamasında genel kural; canlıya zarar vermeden 

kadaverik kaynaklarla organ naklini gerçekleştirmektir ancak ülkemizdeki kadaverik 

organ kıtlığı canlıdan organ nakillerinde ciddi bir artışa neden olmuştur. Şekil 1 

Türkiye’de yıllara göre canlı ve kadavra verici sayılarını göstermektedir (TODS, 

2015).  

Şekil 1’de görüldüğü gibi ülkemizde yapılan nakil sayısında ciddi bir 

artış olmasına rağmen tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de organ temininde ciddi 

ve giderek artan bir uçurum vardır.  

Şekil 1: Türkiye’de Yıllara Göre Canlı ve Kadavra Verici Sayıları 
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Şekil 2’de Türkiye’de 2002-2015 yılları arasındaki organ nakli için 

bekleyen ve nakil olan hasta sayısı verilmiştir (TODS, 2015).  Organ nakli için 

bekleyen hasta sayısı 2002 yılında 6692 iken 2015 yılında 28134’e çıkmıştır. Nakil 

olan hasta sayısı ise 2002 yılında 745 iken 2015 yılında 4545’dir. Organ nakli için 

bekleyen hasta sayısı hızlı bir artış gösterirken nakil olan hasta sayısı çok gerilerde 

kalmıştır. 

Diğer yandan dünya ülkeleri açısından konuya bakıldığında, Ek 1 ve 

2’deki sonuçlara göre dünyada doku ve organlarının tümünü kadavradan sağlayan 

bir ülke yoktur ancak gelişmiş ülkelerde organ vericilerinin %80’i kadavra, %20’si 

canlı kaynaklı iken ülkemizde organ vericilerinin %90‘ı canlı, %10’u kadavra 

kaynaklıdır (Internatıonal Regıstry In Organ Donatıon And Transplantatıon [IRODaT], 

2015). 

Şekil 2: Türkiye’de Organ Nakli İçin Bekleyen ve Nakil Olan Hasta Sayıları 
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Kadavradan organ naklinin, sadece beyin ölümü gerçekleşmesi durumunda 

mümkün olması, ülkemizdeki canlıdan organ bağış oranlarının yüksek olmasına 

rağmen kadavradan organ bağış oranlarının çok düşük olması, bağış kararında 

ölümün belirlenme biçiminin etkisi olabileceğini akla getirmektedir. Modern tıp 

bilimi ölüm ve yaşamın ayrımını kesin ve tartışmasız olarak yapabiliyor olsa da her 

ölümden sonra organların kullanılamaması, ölümüm gerçekleşme biçiminin 

organların kullanılabilirliği açısından büyük önem taşıması ve kadavradan organ nakli 

için kalbin hala çalışıyor olması gerekliliği, neyin ölüm neyin yaşam olduğuna dair 

toplumda bir karmaşaya neden olabilmektedir. Bu nedenle ölüm kavramını ve 

ölümün belirlenmesi sürecini tarihsel olarak incelemek, organ bağışı konusuna 

etkilerini analiz edebilmek açısından faydalı olacaktır.    

1.3. Ölüm Kavramının Gelişimine Kısa Bir Bakış  

İnsanlık tarihi boyunca varolmak ile yok olmanın diyalektik ilişkisi temel bir 

sorun olmuştur. Ölmek zorunda olan bir varlık olduğunun bilincinde olan insanoğlu, 

ölümü ve ölüm sürecini başlangıçtan beri merak etmiş, anlamaya ve tanımlamaya 

çalışmıştır. İngilizcede “death”, Almancada “tod”, Fransızcada “mort”, Arapçada 

“mevt” kelimeleriyle ifade edilen ölüm kavramı; sona erme, tükenme, yok olma, 

ortadan kalkma gibi anlamlara gelmektedir. 

Ölümü anlama ve tanımlama sürecinde ölümün pek çok farklı tanımı 

yapılmıştır. Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğünde ölüm kavramı,“ bir insan, 

hayvan ya da bitkide yaşamın tam ve kesin olarak sona ermesi” “canlılarda yeniden 

başlamamak üzere bütün hayati olayların son bulması” olarak tanımlanmaktadır. 
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Ölüm, toplumun ve bireyin dinsel inançlarıyla yakından ilişkili olduğu için, bireyden 

bireye, aileden aileye ve bir toplumdan diğerine değişiklik gösteren bir olgudur 

(Cüceloğlu, 1994). Bu açıdan, ölümle ilgili farklı tanımlar yer almaktadır;  

• Ölüm: Hayatın sonu, yaşamın bitişi, ömrün sona ermesi (Longman, 1991);  

• Ölüm: “Yasamın sonu ve yaşamsal işlevlerin sona ermesidir.” (Timuçin, 

2002); 

• Ölüm: Canlı varlıklardaki yaşamsal görevlerin bir daha yinelememek üzere 

sona ermesi (Hançerlioğlu, 1979); 

• Ölüm: Bir canlının beyin, solunum ve dolaşım faaliyetlerinin dönüşümsüz 

olarak durması (Doğan, 2013); 

• Ölüm: Ruhun bedenden ayrılması olayıdır. Ölüm, insan varlığı için bir 

âlemden diğerine intikal etmektir. Her canlı varlık için ölüm kaçınılmaz bir 

gerçekliktir. Canlılar, doğar, büyür ve ölürler.” (Kömürcü, 1990).  

Yapılan tanımların ortak noktası ise canlı organizmanın kendini yenileme 

yeteneğini yitirmesi veya hayati organlardan birinin ya da bir kaçının tamamen 

işlevini yitirmesiyle hayatın sona ermesidir (Çobanlı ve Salt, 2001). 

Ölümü anlama ve tanımlama sürecinde felsefe, psikoloji, din, hukuk ve tıp gibi 

pek çok alanda, ölüm fenomeninin gerçekliğini anlamaya ve açıklamaya yönelik 

yoğun çalışmalar yapılmıştır. Döneminin düşünce dünyasına katkıda bulunmuş olan 

her felsefi akım ölüm konusuna yoğun ilgi göstermiş ve ölümü tanımlamaya 

çalışmıştır. Sokrat ölümü ruhun bedenden ayrılması olarak tanımlamış; ölüm 

korkusunun bir hata olduğunu ve akıl yoluyla üstesinden gelinebileceğine inanmıştır 
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(Karaca, 2000). Antik Yunan filozoflarından Epikür “Benim olduğum yerde ölüm yok, 

ölümün olduğu yerde de ben yokum. Onun için ölüm bana bir şey ifade etmiyor” 

diyerek ölümü yaşamdan dışlamış ve böyle bir akıl yürütmeyle ölüm korkusunun 

üstesinden gelinebileceğini savunmuştur (Karaca, 2000). Epikürcülerin aksine 

Stoacılar, ölümü hayatın en önemli olaylarından biri olarak görmüşler ve “iyi 

yaşamayı öğrenmek, aynı zamanda iyi ölmeyi öğrenmek veya iyi ölmeyi öğrenmek 

iyi yaşamayı öğrenmektir” diyerek ölümü yaşamın merkezine koymuşlardır (Geçtan, 

1989). 

Felsefe ekolleri içerisinde ölümle en çok ilgilenen şüphesiz varoluşçu akım 

olmuştur. Bu akımın önemli temsilcilerinden Heidegger’e göre, biyolojik anlamda 

yaşam ve ölüm birbirinden kesin çizgilerle ayrılmış ancak psikolojik olarak iç içe 

geçmiştir. İnsan “ölüme doğru var olmaktadır” (Yalom, 1999) ve ölümün fizikselliği 

yok edici olsa da ölüm düşüncesi kurtarıcıdır (Geçtan, 1989). Heidegger, ölüm 

korkusunu “daha öte bir imkânın imkânsızlığı” olarak nitelendirip,  “hayatta 

kalanlara bir yok oluş tecrübesi yaşatmasından kaynaklandığını” söylemektedir 

(Geçtan, 1989). Kierkegaard ve Sartre gibi diğer diğer varoluşçu filozoflar da ölüm 

konusunda Heidegger’le benzer görüşleri paylaşırlar. Kierkegaard ölümü ahlaki 

açıdan ele almış ve hayatı değiştirebilecek bir fenomen olarak değerlendirmiş; 

Sartre ise ölümün kaçınılmaz olduğunu ve yarattığı kaygının yenilemeyeceğini ileri 

sürmüştür (Karaca, 2000). Varoluşçu Psikolojinin de temel kavramları arasında yer 

alan ölüm, insanların içinde bulunduğu en büyük ikilem olarak açıklanmaktadır. 

İnsan isterse ölümü seçebilir fakat istemese de ölümü yaşayacaktır. Varoluşçulara 
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göre ölümün farkında olmanın, insanda varoluşsal farkındalığı artırarak, bizi bir 

varoluş şeklinden daha yüksek olana geçmeye sevk etmektedir (Yalom, 1999). 

Psikoloji Bilimi ölüm fenomenini yoğun olarak ele alan bir diğer bilim dalıdır. 

Psikanaliz öğretisini geliştiren Freud, temel olarak ölümü hayal edemeyeceğimiz ve 

bilemeyeceğimiz için hepimizin bilinçdışında ölümsüz olduğumuza inandığımızı ileri 

sürmektedir (Fromm, 1981)  Freud'a göre, insanın yaşam içgüdüsü (eros) ve ölüm 

içgüdüsü (thanatos) olmak üzere başlıca iki temel güdüsü vardır. Ölüm içgüdüsü, 

yaşam içgüdüsüyle çatışma içindedir ve organizma kendisini ölümle yüz yüze bırakan 

tüm tehditlere karşı savunarak paradoksal biçimde ölüm içgüdüsü yaşamı uzatmaya 

hizmet etmektedir. Ayrıca Freud ölüm güdüsünün insanı ilahi varlıklar üretmeye 

sevkettiğini ve tanrı inancının da ölüm ve ölüm ötesiyle ilgili endişeleri yatıştırdığına 

dikkat çekmektedir (Williams ve Cole, 1968). Jung (2006) ise ölüm korkusunun 

temelinde “yaşama korkusunun” olduğunu düşünmektedir. Dolayısıyla ölümden çok 

korkan insanların yaşamaktan da en çok korkan insanlar olduğunu ve ölüm gerçeği 

karşısında insanın hayatı gerçek anlamda yaşayamadığını ve ölümü düşündüğünde 

korku duyabildiğini ileri sürmektedir.  Bu nedenle ölümü anlamdan yoksun, basit bir 

duruş olarak görmektense yaşamın anlamını tamamlayıcı olarak görmek, insanın 

genel ruh yapısına da daha uygundur (Jung, 2006). Fromm (2004) ise iki türlü ölüm 

korkusu olduğunu belirtir. Birincisi, her insanın ölüm karşısında yaşadığı, ölmek 

zorunda olduğuna ilişkin normal korku; diğeri ise, insanı sürekli tedirgin eden, akıl 

dışı olan ve yaşama konusundaki başarısızlıktan kaynaklanan korkudur. Ayrıca 

Fromm ölüm acı çekmek olarak algılandığında, “gerçekten yaşamadan” ölmenin 

katlanılamaz bir şey olacağını vurgulamaktadır. Otto Rank ise doğumla bedensel 
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olarak anneden ayrılıp kopmanın temel ölüm korkusunu oluşturduğunu ileri 

sürmüştür. Rank’a göre, insan doğarken korkuyu öğrenmekte ve ileride karşılaşacağı 

her korku durumu, sembolik olarak doğum olayına uygunluk göstermektedir (Yalom, 

1999). 

Ölümü anlama sürecine çoğunlukla inançlar eşlik etmiş ancak bilimsel 

gelişmelere paralel olarak hekimler, insan yaşamının sonunu belirleyen ve ölümün 

nesnel tanımını yapan uzmanlar konumuna gelmiştir. 19. yüzyıla varıncaya kadar 

ölüm ile ilgili olarak bilimsel açıdan yeterli bir tanımlama yapılmamıştır. İlk kez 

Fransız bilim insanı Emanuelle Fodere “somatik ölüm” (vücut ölümü) tanımını 

ortaya atmıştır. Somatik ölüm temel vücut fonksiyonları olarak kabul edilen merkezi 

sinir sistemi, solunum ve dolaşım fonksiyonlarının geridönüşümsüz olarak 

durmasıdır (Younger ve Arnold, 2001). Bu fonksiyonlardan birinin durması, kısa bir 

süre sonra diğerlerinin de durmasına neden olacaktır. Somatik ölümü, hücresel 

ölüm izlemektedir. Somatik ölümle birlikte, özellikle beyin sapındaki solunum ve 

dolaşım merkezinin durması sonucu, süreç kaçınılmaz olarak tüm organ ve dokuların 

canlılık durumunu yitirmesi olan “hücresel ölüm” (biyolojik ölüm) ile 

sonuçlanacaktır (Knight, 1991). 

Tarihsel olarak ölümü nesnel olarak belirleme çabalarıyla birlikte, 5 milyon yıldır 

doğanın bir parçası olan ölümün kesin olarak gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin 

insanoğlu her zaman kuşku duymuştur (Lock, 1996). Örneğin, Ortaçağ’da Avrupa’da, 

veba gibi salgın hastalıklar nedeniyle mezarlıklarda yer kalmayınca bazı mezarların 

boşaltılarak, yerine başkalarının defnedilmesi zorunluluğu doğmuştur. Mezarlıkları 
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boşaltarak yeni mezar alanları açarken pek çok tabutun iç tarafında tırmalama izleri 

olduğu görülür. Cenaze sırasında cesetlerin canlanması ve tabut kapakları 

pençelenmiş cesetlerin bulunması insanları dehşete düşürerek yaygın bir diri 

gömülme korkusu yaratmıştır. Bu nedenle, yeni ölen bir kişide yaşam belirtisi olup 

olmadığını izlemek için konuşma borularıyla donatılmış tabut kapakları ya da 

cesetlerin bileklerine bağlanan bir ipi tabuttan dışarıya taşıyarak bir çana bağlamak 

gibi "güvenli tabut" denilen ve gömülen kişinin ölmemiş olması durumuna karşı 

çeşitli tedbirler içeren bir dizi yaratıcı önlem geliştirilmiştir (Alexander, 1980). 

Ölümün doğru olarak belirlenmesine ilişkin kuşkular nedeniyle tanımlamalarda 

geçen “geri dönüşümsüz, tam, kesin olarak hayatın sonlanması, canlılık kaybı” 

ifadelerini tıbbi olarak doğru bir şekilde tanımlamak da, hekimlerin en zorlu 

sorunlarından biri olagelmiştir. 

Modern tıbbi uygulamaların bilimsel temelleri bu sorunları çözmüş olmasına 

rağmen, tıp bilimindeki gelişmeler sonucu daha zorlu koşullar ortaya çıkmıştır. 

Geçmişte hekimler solunumun ve nabzın yokluğunu, ölümün gerçekleştiğinin 

göstergesi olarak kabul etmekteydiler. Otopsilerin halka açık olarak da yapılabildiği 

16.yüzyılda yaşamış ünlü anatomist Andreas Vesalius’un yaptığı bir otopside, 

dönemin teknolojik yetersizlikleri nedeniyle kalbin hala attığını otopsiden önce 

farkedememesi ve cesedin göğüs kafesini açtığında kalbin hala atmaya devam 

ettiğinin insanlar tarafından görülerek bedenin hala yaşadığının herkes tarafından 

anlaşılması büyük bir tepkiye yol açmıştır (O’Malley, 1964). Yaklaşık 200 yıl önce 

“herhangi bir nedenden ötürü, kalbin ve akciğerlerin birbirlerini durdurması 

(somatik ölüm)” şeklinde yapılan ölüm tanımının, Vesalius’un deneyimlediği gibi 
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hekimlerin kalp ve akciğerin durduğunu tanılaması ve bu durumu açıklaması 

açısından yetersiz kaldığını göstermektedir.  Çok yakın zamanlara kadar ölüm 

dendiğinde zihnimizde canlanan kalıcı olarak kalp atışlarının ve solunumun durması 

olan “somatik ölüm” kavramı, gözle görülebilir yaşamsal işlevlere odaklı bir 

tanımlamadır. Somatik ölümün gerçekleştiğini belirlemek için daha önceleri öldüğü 

düşünülen kişinin burun deliklerine tüy, ayna tutmak, parmağına iplik bağlamak 

veya nabzını almaya çalışmak gibi yöntemler yerini 1800’lere doğru stetoskopun 

icadı ile daha güvenilir bir yönteme bırakmış ve böylelikle kalp ve akciğer seslerinin 

daha net olarak duyulması mümkün olmuş ancak ölümün belirlenmesinde yaşanan 

sorunları gidermek için yeterli olmamıştır (Çil ve Görkey, 2014).  

Somatik ölüm tanımı uzun zaman gereksinimi karşılar nitelikte olmasına karşın, 

tıp bilimindeki gelişmeler sonucu yetersiz kalmaya başlamıştır. “Paris Bilimler 

Akademisi” nin boğulan insanlara suni teneffüs yapılmasını tavsiye etmesiyle, 

günümüz kardiyo pulmoner resusitasyonun temellerinin atılması, solunumun 

durmasının ölümle eşdeğer olmayabileceği düşüncesini akıllara getirmiştir 

(Trubuhovic, 2006; Price, 1962). 19 yy’da beyin patafizyolojisi ile ilgili yapılan 

çalışmalar ölüm kavramının yeniden tanımlanmasına yolaçmıştır. 1866’da Leyden 

yaptığı hayvan deneylerinde kafa içi basıncını (KİB) başarılı olarak ölçmüş ve KİB 

arttığında bradikardi (kalp atım hızının normalin altında olması), uykuya meyil, 

koma, nöbet, pupil dilatasyonu, solunum durmasını takiben kalbin durduğunu 

saptamıştır (Settergren, 2003). Bu çalışmalar sonucunda “eğer yapay solunum 

uygulanırsa KİB artmasına bağlı olarak bir hayvanın ölmesinin imkânsız olacağı” 

yorumunu yapmıştır. Dr. Friedrich Maass’ın 1891’de tarihteki ilk göğüs 
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kompresyonunu uygulamasıyla, durmuş olan bir kalbin tekrar çalışabileceğini 

(Baker, 1971) ve 1894’de Jalland, Horsley gibi bilim adamlarının kafa içi basınç artışı 

durumlarında solunumun aniden durduğunu, ama kalbin çalışmaya devam ettiğini 

fark etmeleri, kalp-akciğer temelli ölüm tanımının sarsılmasının başlangıcı olmuştur 

(Machado ve diğer., 2007). 1901’de Cushing bu bilgiler ışığında KİB yüksek 

hastalarda solunumun aniden durduğunu ve kan basıncının düştüğünü ve gerçek 

ölüm meydana geldikten sonra kalbin bir süre daha atmaya devam ettiğini 

belirtmiştir (Settergren, 2003). Tıp literatüründe de beyin ölümü kavramının geçtiği 

ilk kaynaklar bunlardır.  

1.4. Beyin Ölümü Kavramının Gelişmesi  

Diğer bilimsel gelişmelerin yanında 1950’lerdeki tıbbi teknolojik gelişmeler, 

ölümün belirlenmesinde yeni zorluklar yaratan yeni bir tıbbi fenomeni gündeme 

getirmiştir. Solunumu olmayan veya soluması yetersiz olan hastaların solumalarının, 

yapay olarak bir cihaz aracılığıyla sürdürülebilmesi olan mekanik ventilasyon 

uygulaması, ilk olarak 1541’de ölmek üzere olan bir köpeğin trakeasına bir kanül 

yerleştirerek havalandırmayı sağlayan ve kalp atışlarındaki düzelmeyi saptayan 

Vesalius tarafından gerçekleştirilmiştir (O'Malley, 1964).  Modern anlamda pozitif 

basınçlı mekanik ventilasyon ise ilk olarak, 1952 Danimarka ve 1953'de İsveç'te 

ortaya çıkan polio epidemilerinde Engström tarafından uygulanmıştır (Price, 1962). 

1980’den itibaren  mikroişlemci  ventilatörler hızla yaygınlaşırken “basınç kontrollü” 

ve “basınç destekli” ventilasyon gibi yeni modlarla günümüze kadar gelinmiştir. 

Daha önceleri kafa travması ya da spontan intracranial kanama (beyin kanaması) 
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geçiren ağır beyin hasarı mevcut hastalarda “kalıcı bilinç kaybı, beyin sapı 

reflekslerinin yokluğu ve bu hastaların ölümüyle sonuçlanan solunum durması, 

mekanik ventilasyon sayesinde artık geciktirilebilmektedir. Bu hastalara müdahale 

edilmesi, mekanik ventilasyon devam ettirildiği sürece kalp atımı devam eden, geri 

dönüşsüz apneik (solunumu olmayan) koma hastalarının ortaya çıkmasına yol 

açmıştır. 1959’da Mollaret ve Goulon mekanik olarak solunumları sürdürülen 23 

olguda karşılaştıkları geridönüşümsüz “le comma depasse” ya da “koma ötesi” 

olarak adlandırdıkları bu yeni koma tipini tanımlamışlardır (Henderson, 2009). Bu 

hastalar birkaç saat ya da bazı vakalarda birkaç gün içinde “ beyin ölümü olarak 

bilinen klinik tabloyla sonlanmaktadır (Günümüzde tüm ölümlerin yaklaşık %1’i 

beyin ölümüdür ) Koma ötesi olarak tanımlanan bu hastalar hem tıp camiası hem de 

toplum için zorlayıcı olmuştur. Mekanik ventilasyon alanındaki teknolojik 

gelişmelerle beraber Elektroensefalografinin (EEG) keşfi ve nöroloji biliminin hızlı 

gelişimi de, ölüm kavramının “somatik ölüm” tanımından, günümüzdeki “beyin 

ölümü” tanımına doğru yer değiştirmesine neden olmuştur (Daroff, 2006). 

Mekanik ventilasyon alanındaki gelişmelere paralel olarak tıp teknolojosinde, 

ölüm tanımının “beyin ölümü” tanımına doğru yer değiştirmesine neden olan bir 

diğer önemli gelişme ise organ nakli alanında olmuştur. Aralık 1967’de Christiaan 

Barnard Güney Afrikada kalp yetmezliğinden ölmekte olan bir hastaya ilk başarılı 

kalp naklini gerçekleştirmiştir. Donör ventilasyondan ayrıldıktan ve kardiyak arrestin 

(kalbin durması) gelişmesinden 12 dakika sonra cerrahi başlatılmış ve kalp alınmıştır 

(Barnard, 1967) Barnardın uyguladığı bu yöntem günümüzde kalp atımsız donör 

olarak adlandırılan uygulamayla hemen hemen aynıdır (Shewmon, 1998). Bağışıklık 
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sisteminin organı reddetmesi ve donörün öldüğünden emin olmak için kardiyak 

arrest sonrası bir süre beklemeye ihtiyaç duyulmasına bağlı olarak organda 

bozulmalar oluşması nedeniyle alıcının 18 gün sonra ölmesine rağmen bu dünyada 

ilk kalp nakli kutlamalarını yok edememiştir (Barnard, 1967). Bu cerrahi başarı kalp 

nakli girişimlerinin ilerletilmesi için bir itici güç olmanın yanında yeni ölüm 

kriterlerini inceleyecek bir komitenin oluşturulmasına ve batı ülkelerinde beyin 

ölümü kavramının kabul edilmesine de öncülük etmiştir. 

Cerrahi teknikler ve immünsupresif ilaç sektöründeki gelişmelere bağlı olarak 

canlı vericilerin talebi karşılamaması ve kadaverik organ ihtiyacının artması, koma de 

passe hastalarının olası organ kaynağı olması tartışmalarını başlatmıştır. Artık 

cerrahların kalbin durmasından sonra organı çıkartmak için bir süre beklemek 

zorunda olmamaları nedeniyle koma de passe hastalarının transplantasyon 

teknolojisi için çok büyük bir avantaj sunduğu oldukça açıktır. Koma ötesi hastalarda 

beyin fonksiyonlarının olmamasına rağmen vericinin kalbi mekanik ventilasyonla 

atmaya devam ettiği için organlar çıkarılana kadar organlara oksijenlenmiş kan 

gitmesine bağlı olarak nakil edilebilecek organların canlılığını arttırarak yapılan 

organ nakillerinin başarı oranlarını da ciddi düzeyde arttırmıştır. 1959’da Mollaret ve 

Goulon geridönüşümsüz “le comma depasse” ya da “koma ötesi” olarak 

adlandırdıkları bu koma tipini tanımlamaları ve Jouvetin’nin santral sinir sisteminin 

ölüm tanısı için elektroensefalografinin (EEG) kullanılmasını önermesi beyin ölümü 

tanı kriterlerinin oluşturulması girişimlerine katkıda bulunmuştur (Daroff, 2006). 
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1968 yılında Harvard Tıp Fakültesi Ad Hoc Komitesi ölüm için yeni bir kriter 

olarak geri dönüşümsüz komayı tanımlamak amacıyla toplanmış ve ardılları için 

kaynak oluşturacak olan beyin ölümü tanı kriterleri resmi olarak yayınlanmıştır 

(Beecher, Adams, Barger ve Curran, 1968). Temel olarak komite ölümün 

belirlenmesinde nesnel ölçüt olarak şu koşulları belirlemiştir;  

1. Dış uyaranlara cevap vermeme  

2. Spontan solunum olmaması  

3. Beyin sapı ve spinal reflekslerin olmaması  

4. 24 saat sonra tekrarlanan ve en az 10 dk boyunca düz EEG.  

5. Yukarıdaki testlerin tekrarlanarak 24 saat sonra da değişmediklerinin gösterilmesi  

6. Merkezi Sinir Sistemi depresanlarının kullanılmadığı ve hipotermi (<32,2°C) 

olmadığından emin olunması  

Zamanla Harvard kriterleri öncülüğünde daha nesnel olma ve tanı süresini en 

aza indirme çabasıyla ufak tefek değişiklilerle ardılları yayınlanmıştır. 1971 yılında 

Minnesota Ölçütlerinde, apne süresi tanımlanmış, metabolik nedenlerin dışlanması 

ve daha kısa süre gözlem (12 saat) önerilmiştir. 1976 yılında Birleşik Krallık 

Ölçütlerinde ise tüm beyin ölümü kavramı yerine beyin sapı ölümü geçerli ölçüt 

olarak kabul edilmiştir (Daroff, 2006). 

Tarihsel olarak ölüm tanımının somatik ölüm kavramından beyin ölümü 

kavramına doğru yer değiştirmesi, hekimler, felsefeciler ve din adamları arasında 

yoğun tartışmalara yol açmıştır. Tüm bu tartışmalar,  “sine qua non” olan “güven 

duygusu” (gerçekten öldüğünden emin olmak) ile yüzyıllardır insanoğlunun üzerinde 
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düşündüğü ölüm halinin belirlenmesi için beyin ölümü tanımlamasının da kuşku 

götürmez şekilde nesnel ve geridönüşümsüz olması gerekliliğinden 

kaynaklanmaktadır. Harvard kriterleri ile başlayan tanımlama süreci, zamanla 

nesnellik konusunda daha iddialı ve tanılama aşamasında zaman kaybını en aza 

indirmeye çalışan bir nitelik kazanmış ve global olarak da kabul görmüştür.  

1.5. Beyin Ölümü Kavramının Toplumdaki Yansımaları  

Somatik ölüm tanımı çerçevesinde, önceki tıbbi teknolojilerle ölüm anı gözle 

görülebilir yaşam belirtilerine odaklanmıştı ve çoğu kişi için bu belirtilerin olmaması 

kesin bir son için yeterli olmaktaydı. Toplumsal olarak, evde sevilen kişinin etrafında 

son nefesini vermesini bekleyen aile şeklinde olan yaygın ölüm döşeği görüntüsü, 

günümüzde hastane koşullarında pek çok makinaya bağlı hasta görüntüsüne 

dönüşmüş ve sevilen kişinin öldüğünün söylenmesi gerekliliği doğmuştur. Yaşam 

destek üniteleri hem ölüm zamanını uzatmış hem de toplumsal olarak kabul gören 

ölümün gerçekleşme biçimini de değiştirmiştir. 1960’ların sonlarında başlayan bu 

süreç toplumun ölüme ilişkin tutum ve inançlarında bir çelişkiye neden olmuş ve 

daha önceleri ölüm kalp ve solunumun durması ve soğuk bir beden görüntüsüyken, 

makina yardımıyla da olsa hala nefes alan, kalbi atan ve sıcak bir beden görüntüsüne 

dönüşmesiyle birlikte ölümün gerçekleştiğinin kabul edilmesi zorlaşmıştır. Dahası 

toplumda beyin ölümü kavramı diğer iki yıkıcı nörolojik kavram olan bitkisel hayat ve 

koma kavramlarından da ayırt edilememektedir. Kalıcı bilinçsizlik durumu olarak 

bilinen bitkisel hayat, beynin sadece bilişsel bölgesi olan serebral hemisfer 

yaralanmalarında oluşur (Laureys, Owen ve Schiff, 2004).  Bitkisel hayat hastalarında 
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beynin hafıza, zekâ, kişilik gibi özelliklerin kontrol edildiği korteks (kabuk) denen 

bölgesi ölmüş olup beyin sapı hasarı yoktur ve hastalar destek olmaksızın 

solunumlarını devam ettirirler. Bu nedenle bitkisel hayattaki kişiler ölü kabul 

edilmez ve organları nakil için kullanılamaz. Kalıcı olarak bilinçliliklerini kaybetmiş 

olmalarına rağmen böyle hastalar nispeten stabildirler; tüp yoluyla beslenerek ve iyi 

bir hemşirelik bakımı ile yıllarca yaşayabilirler. Ayrıca tamamen bilinçsiz ve tepkisiz 

olmalarına rağmen gözleri açıktır ve uyanık gibi görünürler (Laureys, Owen ve Schiff, 

2004). Beyin ölümü hastalarının aksine bitkisel hayattaki hastalara kalıcı ya da geri 

dönüşsüz denilebilmesi için aylarca izlenmesi gerekmektedir. Koma ise travma, 

oksijensiz kalma (anoksi) ya da zehirlenme nedeniyle beyin fonksiyonlarında 

meydana gelen ağır hasar sonucu oluşan geçici bir durumdur. Koma durumunda 

gözler kapalı, uyaranlara tepkisizlik ve bilinç kaybı mevcuttur. Komadaki hastalar ya 

iyileşirler ya da bitkisel hayat veya beyin ölümü gibi daha kalıcı bir nörolojik duruma 

geçerler (Laureys ve diğer., 2002).  Yeni ölüm tanımı da denebilecek beyin ölümü ise 

bir kısım beyin hücresinin ölmesiyle başlayıp tüm beyin hücrelerinin ölümü ile 

sonuçlanan bir süreçtir. Beyin hücrelerinin ölümüyle birlikte bedensel işlevleri, 

sistemleri kontrol eden ve düzenleyen merkezler, görevlerini yapamayacak hale 

gelmektedirler. Böyle bir durumda, çeşitli fonksiyonlar arasındaki eşgüdümün 

bütünüyle durması ve birbirini tamamlamaktan yoksun hale gelmesiyle ölümün 

ortaya çıktığı kabul edilir.  

Nakil için yeterli organ olmaması, potansiyel donör sayısını arttırmak için ölü 

donör kuralının yaygınlaşmasına neden olmuştur. Ancak toplumun bu kavrama 

uyumu ve bu kavramı ölüm olarak kabulü daha karmaşıktır. Uygulamaya ilişkin etik 
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kaygıları arttıran Barnard’ın yaptığı ilk kalp nakli ile ilgili çıkan haberlerin ardından 

yapılan ölümün belirlenmesine ilişkin toplumsal tutum çalışması, toplumsal 

farkındalığın bu haberlerden etkilendiğini ortaya koymuştur.  Katılımcıların yaklaşık 

%60’ının bu ölümün nasıl belirlendiğini düşündüklerini ancak sadece %9’unun 

ölümü serebral fonksiyonların geri dönüşümsüz kaybı açısından düşündüğünü 

belirtmiştir (Arnold,  Zimmerman ve Martin, 1968). Birkaç yıl sonra bir başka çalışma 

sıradan insanların %60’ının, tıp öğrencilerinin %42’sinin ve hekimlerin %46’sının 

beyin ölümünün, ölüm için yeterli bir kriter olduğunu düşündüğünü göstermiştir 

(Delmonico ve Randolph, 1973). 

Potansiyel donör aileleriyle organ bağışı alanında yürütülen çalışmalar, hem 

yasal hem de geçerli bir tıbbi kriter olan beyin ölümü kavramının toplumsal 

kabulünde bir karmaşanın varolduğu ve ailelerin sahip oldukları ölüm kavramının 

mevcut tıbbi kriterlerle örtüşmemesi nedeniyle yaşanan çelişkilerin, düşük organ 

bağışı oranlarını açıklayan temel etmenlerden biri olduğu görülmektedir. Dejong ve 

diğer. (1998) yakınları öldükten 4-6 ay sonra 164 aile ile görüşerek yürüttükleri 

çalışmalarında, bağış yapanların %61’nin, bağışlamayanların %53’nün beyin ölümü 

kavramının açıklandığını belirtmesine rağmen bu kavramın hala çok kafa karıştırıcı 

olarak değerlendirildiği görülmüştür. Ayrıca bağışlayan katılımcılar beyin ölümü bilgi 

puanları, bağışlamayan katılımcılardan anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. 

Franz ve diğer.(1997) senaryolar kullanarak beyin ölümü ile ilgili bilgi düzeyini 

değerlendirdikleri çalışmalarında, bağış yapan katılımcıların çoğunun yakınlarının 

gerçekten ölüp ölmediği konusunda şüpheleri olduğunu ve bağış yapmayan ailelerin 

beyin ölümünü daha az anladıklarını bulmuşlardır. Ayrıca beyin ölümü 
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gerçekleşmesi durumunda bu kişinin komada mı yoksa ölü mü olarak algılandığı 

incelendiğinde ise bağışı kabul eden ailelerin %28’inin ve bağışı kabul etmeyen 

ailelerin %45’inin yakınlarının komada olduğunu düşündüğü görülmüştür. Bağış 

yapan ailelerin %12’si ve reddedenlerin %27’si beyin ölümü gerçekleşen kişinin 

“kalp atıyor olmasına rağmen ölü” ifadesinin yanlış olduğunu ve bağışlayanların 

%20’si ve bağışlamayanların %52’si beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin 

iyileşebileceğini düşünmektedir. Genel olarak katılımcıların büyük çoğunluğu beyin 

ölümünü anlamış olduklarını belirtmelerine rağmen bağışlayanların yaklaşık yarısı ve 

bağışlamayanların %80’i beyin ölümü ile ilgili bir ya da daha fazla soruyu yanlış 

cevaplamıştır. Bu sonuç beyin ölümünü anladığını söyleyen aile üyelerinin bu tanıyı 

ve tıbbi kriterleri gerçekten anlayıp anlamadığı sorusunu akıllara getirmektedir. 

Benzer biçimde Siminoff ve diğer. (2003) potansiyel donör ailelerinin beyin ölümünü 

anlama ve kabul düzeylerini inceledikleri çalışmalarında, katılımcıların hepsinin 

kısmen ya da tam olarak beyin ölümünü tanımlamış olmasına rağmen sadece 

%15,8’inin beyin ölümünü ölüm olarak kabul ettiği görülmüştür.  Katılımcıların 

çoğunluğu kalp durduğu zaman kişinin öldüğünü belirtmiş ve çoğunluğun hala beyin 

ölümü ile ilgili kafaları karışıktır. Araştırmacılar beyin ölümünün günlük 

konuşmalarda çeşitli anlamları olduğunu ve “nörolojik kriterlere göre ölüm” 

anlamında olmasının yanı sıra “ağır beyin hasarı” ya da “kişinin etrafında olanların 

farkında olmaması” anlamına da geldiğini belirtmişlerdir ve alternatif anlamların, bu 

kavramın tıbbi anlamının toplumsal olarak indirgenmiş biçimi olduğunu 

savunmuşlardır. Genel olarak, özellikle her ülkede toplumun %20 ila 40’nın beyin 

ölümüne ilişkin şüpheleri olduğu dikkat çekici bir bulgudur. (Morioka, 2001).  
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Senaryolar kullanarak ailelerin yasal ölüm ile beyin ölümüne ilişkin 

bilgilerinin değerlendirildiği bir başka çalışmada, ölümün belirlenmesine ilişkin 

toplumsal tutum ve inançlar incelenmiştir (Siminoff, Burant ve Younger, 2004). 

Mevcut Amerika yasası tüm beyin ölümünü yasal ölüm olarak kabul etmekte ve 

sadece bu koşulda organ bağışı yapılabilmektedir. Katılımcılara senaryolardaki 

hastaların ölü mü yoksa canlı mı olduklarını değerlendirmeleri ve bu hastaların 

organlarını bağışlamaya ne kadar istekli oldukları sorulmuştur. Verilen senaryolara 

göre katılımcıların yalnızca %29,4’ü mevcut Amerika yasasına göre doğru şekilde 

hastaları ölü ya da canlı olarak sınıflamışlardır. Katılımcıların yaklaşık %86,2’sı beyin 

ölümü hastalarını %57,2’si koma hastalarını ve %34,1’i bitkisel hayattaki hastaları 

ölü olarak tanımlamıştır. Sonuçlar beyin ölümünün yasal tanımı hakkında belirgin bir 

bilgi eksikliği olduğunu ve katılımcıların mevcut tıbbi kriterlerden farklı bir ölüm 

kavramına sahip olduklarını göstermektedir. 

Yapılan çalışmalar sağlık profesyonelleri arasında da hala beyin ölüm 

konusunda yanlış bilgilerin ve karışıklığın olduğunu göstermektedir. Organ 

temininde çalışma olasılığı olan 195 hekim ve hemşire ile yapılan bir çalışmada 

katılımcıların sadece  %35’i beyin ölümünün tıbbi ve yasal kriterlerini doğru olarak 

tanımlayabilmiştir (Youngner ve diğer., 1985). 2006 da yapılan bir çalışma pediatri 

yoğun bakımcıları arasında beyin ölümü kavramı hakkında önemli derecede kafa 

karışıklığı olduğunu göstermiştir (Joffe ve Anton. 2006).  Pediatrik yoğun bakım 

uzmanlarının beyin ölümü kavramına ilişkin mevcut tartışmaların farkında olup 

olmadıkları belirlenmeye çalışılmış ve katılımcıların sadece %22’si beyin ölümünü bir 

bütün olarak organizmanın entegresyonunu kaybetmesi olarak tanımlamıştır. 
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Araştırmada tıp camiasına, beyin ölümünün, ölüm olup olmadığını yeniden 

düşünmesi önerisi getirilmiştir. Ölüm kavramına ilişkin bu karmaşa ve belirsizlik 

donör ailelerinin deneyimlerine kadar uzanmaktadır. Beyin ölümü kavramında 

yaşam ve ölüm birbirine karışmaktadır. Sıcak ve nefes alan beden ile ölüm kavramı 

arasındaki zıtlık, hem toplumda hem de zaman zaman hekimler arasında ölümün ne 

olduğu, nasıl belirleneceğine ilişkin tartışmalarla devam etmektedir. Hem sağlıkçılar 

hem de toplum tarafından beyin ölümünün, mekanik desteğin kesilmesi ve organ 

çıkarımı için bir işaret olarak kabul edildiği açıktır (Greenberg, 2001).  Ancak bağış 

oranlarının düşük olması toplumun görüşünün tıbbi-yasal tanımlarla uyuşmadığını 

göstermektedir.  

Tüm bu bilgiler ışığında organ bağışı açısından ailelere bilgi desteği verilmesi 

gereken iki temel başlık beyin ölümü kavramı ve bağış sürecinin detaylarıdır. Bu 

süreçte, ani olarak bir yakınını kaybetmenin yarattığı duygusal karmaşa ve 

sevdiklerinin vücudu pembe, sıcak ve hala kalbi atarken beyin ölümünü anlamak ve 

ölümü kabullenmek neredeyse imkânsız hale gelebilmektedir.  Beyin ölümü 

hakkında bilgilendirilme yapılması, beyin ölümünü anlamaları ve ölümü 

kabullenmeleri için aileye süre verilmesi, aile onayını anlamlı olarak arttırdığı yapılan 

araştırmalarda tutarlı olarak gösterilmiştir (Jacoby ve Jaccard, 2010; Kirste, Muthny 

ve Wilms, 1988; Sammons, 1988).  

Detaylar ne olursa olsun beyin ölümü kavramının kabul edilmesinin iki 

sonucu olmuştur. Birincisi, beyin ölümü ile somatik ölümün farklı olduğu inancı 

ortaya çıkmıştır. İkincisi ise kalp atımlı beyin ölümü donörlerden alınan organ 
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nakillerinin sonuçları kalp atımsız donörlerden daha başarılı olduğundan, beyin 

ölümü organ bağışının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.  

Beyin ölümünün formal olarak saptanması yaşam desteği kesilecek ve organ 

nakli verici adayı olacak hasta grupları açısından önemlidir. Türkiye de 2007-2015 

yılları arasındaki beyin ölümü tespit ve bağış oranları şekil 3’de verilmiştir (TODS, 

2015). 

Şekil 3: Ülkemizde Yıllara Göre Aile Bağış Oranları 

 

 

Son yıllarda yapılan organizasyonlar ile ülkemizde kadavra verici oranı az da 

olsa artış göstermesine karşın yeterli düzeyde değildir ve şekil 3 incelendiğinde, hem 

beyin ölümü tespit oranlarının hem de bağış oranlarının ülkemizde çok yetersiz 

olduğu görülmektedir.     
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1.6. Beyin Ölümünden Sonra Organ Bağışı: Organ Bağışının Hukuksal Boyutu 

Gelişen tıp teknolojisi, organ nakli ile yaşama ümidi kalmayan insanlara ikinci 

yaşamı sunarken, hukuksal ve etik bir tartışmayı da başlatmıştır. Kadavradan organ 

naklinin ilk ön koşulu kişinin ölmüş olması gerekliliği, ikinci ön koşulu ise organ 

nakline onay verilmesi zorunluluğudur. Ölüden organ naklinde, tek şansı organ nakli 

olan hasta ile ölümünden sonra bile olsa vücut bütünlüğüne bir müdahale yapılacak, 

hiçbir menfaat elde etmeyecek ve postmortem kişiliği saldırıya uğrayacak olan 

ölmüş insan arasında, iki çatışan menfaatin dengelenmesi gerekmektedir. Ölüm, 

kural olarak kişilik hakkının sona ermesi anlamına geliyor olsa da nerede ve nasıl 

gömüleceğine, ölümden sonra bedenine ne olacağına karar vermek gibi kişiliğe bağlı 

bazı haklar devam etmektedir (Gökçen, 2000). Dolayısıyla hem alıcı açısından sağlıklı 

yaşama hakkının hem de verici açısından irade özerkliği hakkının korunması için 

organ naklini yasallaştırmak, tereddütleri kaldırmak ihtiyaç haline gelmiştir.  

Ölü vericiden organ nakline rıza konusunda dünyada temel olarak 

bilgilendirilmiş onam (informed consent; opt-in; açık onay) ve varsayılan onam 

(presumed consent; opt out; zımni onay) olmak üzere iki farklı model 

uygulanmaktadır. Uygulamada ise yasal düzenleme yönteminden bağımsız olarak 

pekçok ülkede organ bağışına ilişkin son söz ailelere verilmektedir (Akıncı, 1995).   

Bilgilendirilmiş onam modelinde ölüden organ alınabilmesi için, ya kişinin 

ölmeden önce organlarının alınmasına rıza gösterdiği yönünde dışa vurduğu açık bir 

iradesinin bulunması ya da yakınlarının rızasının alınması gerekir (Akıncı, 1995). Bu 

sistemde kişilik haklarına mutlak öncelik verilmiştir. Açık onay sisteminin en katı 



 

29 
 

biçimi sadece vericinin hayatta iken organ nakline açıkça onay vermesi şeklinde 

uygulanmaktadır. Daha esnek ve daha yaygın uygulama ise ölenin yakınlarının da 

vericinin aksine beyanı yoksa organ bağışına onay verebilmektedir. Günümüzde bu 

modeli kabul eden ülkeler; Almanya, ABD, Türkiye, Danimarka, İngiltere, Hollanda, 

İrlanda, İsveç, Norveç, 4 İsviçre Kantonu, İzlanda, Japonya, Libya, Romanya, 

Yugoslavya, Venezüella ve Güney Afrika'dır (Atamer, 2011).  

Bilgilendirilmiş onam, her bireyin kendi bedenine yapılacak olan her türlü tıbbi 

uygulamayı bilme ve belirleme hakkına sahip olduğu görüşünü temel alan bir 

kavramdır (Prottas ve Batten, 1991). Hasta haklarının korunması ve hasta hekim 

ilişkilerinin bireyin haklarını gözetecek şekilde düzenlenmesi amacıyla, dünyadaki 

uygulamalara paralel olarak, ülkemizde de kanun, tüzük ve yönetmelikler 

hazırlanarak bir takım düzenlemeler yapılmış ve uygulamaya konulmuştur. 1928 

yılında yürürlüğe giren 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına 

Dair Kanun ile ilk düzenleme yapılmıştır. Kanunun 70. maddesinde; hekim ve diş 

hekimlerinin yapılacak her türlü müdahale için hastadan veya belirlenen şartlarda 

hastanın velisi ya da vasisinden müdahale öncesinde rıza almasını ve büyük cerrahi 

operasyonlar için bu rızanın yazılı olması gerektiği karara bağlanmıştır (Tümer, 

Karacaoğlu ve Akçan, 2011). Hasta-hekim ilişkileri ve bilgilendirme ile ilgili bir diğer 

düzenleme 1960 yılında hazırlanan Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’dür. Tüzüğün meş’um 

bir prognostik durumunda bilgilendirme gereğinden bahseden 14. maddesinde; 

bilgilendirmenin hasta üzerinde olumsuz etki oluşturup hastalığı artırması ihtimali 

bulunmadığı takdirde, teşhis ve alınması gereken tedbirler hakkında hastaya 

açıklıkla bilgi verilmesi gerektiği ifade edilmiştir (Tümer, Karacaoğlu ve Akçan, 2011). 
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Organ bağışı onayı konusunda ise 3 Haziran 1979 yılında yürürlüğe giren, 2238 sayılı 

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun ile ülkemizde 

bilgilendirilmiş onam modelinin yasal düzenlemesi yapılmıştır. Dünyadaki 

örneklerine bakıldığında bu düzenlemenin birçok ülkeden önce yapılmış olduğu 

görülmektedir. Avrupa ülkelerinde ilk organ naklini düzenleyen yasa; Avusturya'da 

ve Lüksemburg'da 1982'de, Belçika'da 1986'da, Yunanistan'da ve İngiltere'de 

1989'da ve İtalya'da 1993'de kabul edilmiştir (Gökçen, 2000).  Bu yasa 

doğrultusunda;  

Madde 6: “On sekiz yasını doldurmuş ve mümeyyiz olan bir kişiden organ ve 

doku alınabilmesi için vericinin en az iki tanık huzurunda açık, bilinçli ve 

tesirden uzak olarak önceden verilmiş yazılı ve imzalı veya en az iki tanık 

önünde sözlü olarak beyan edip imzaladığı tutanağın bir hekim tarafından 

onaylanması zorunludur.”  

Madde 14: “Bir kimse sağlığında vücudunun tamamını veya organ ve 

dokularını, tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlar için bıraktığını resmi veya yazılı 

bir vasiyetle belirtmemiş veya bu konudaki isteğini iki tanık huzurunda 

açıklamamış ise; sırasıyla ölüm anında yanında bulunan eşi, reşit çocukları, 

anne veya babası veya kardeşlerinden birisinin; bunlar yoksa yanında 

bulunan herhangi bir yakınının muvafakatiyle ölüden organ veya doku 

alınabilir (m.14/1) 

Aksine bir vasiyet veya beyan yoksa kornea gibi ceset üzerinde bir 

değişiklik yapmayan dokular alınabilir (m.14/2). 
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Ölü, sağlığında kendisinden ölümünden sonra organ veya doku 

alınmasına karşı olduğunu belirtmişse organ ve doku alınamaz(m. 14/3).  

 Yasada rıza kuralına bir istisna getirilerek kaza veya doğal afetler durumunda 

zaruret modeli benimsenmiştir. 

Kaza veya doğal afetler sonucu vücudunun uğradığı ağır harabiyet 

nedeniyle yaşamı sona ermiş olan bir kişinin, yanında yukarıda sayılan 

kimseleri yoksa sağlam doku ve organları, tıbbi ölüm hali 11 nci maddede 

belirlenen uzmanlar kurulunun raporu ile belgelenmek kaydıyla, yaşamı 

organ ve doku nakline bağlı olan ve naklinde ivedüik ve tıbbi zorunluluk 

bulunan hallerde, vasiyet ve rıza aranmaksızın, organ veya doku naldı 

yapılabilir (m. 14/4).” 

Madde 3: “Bir bedel veya başkaca çıkar karşılığı, organ ve doku alınması ve 

satılması yasaktır.” 

Madde 5: “Onsekiz yaşını doldurmamış ve mümeyyiz olmayan kişilerden 

organ ve doku alınması yasaktır.” 

Yasanın ilgili maddelerine aykırı olarak ölüden organ alınması, TCK'nın 91. 

maddesine göre, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.  

Konunun ahlaki boyutu kapsamında genel kabul gören görüş, bağışın 

herhangi bir maddi karşılık ile yapılamayacağıdır. Ayrıca organ ve doku ticareti, 

organ ve doku bağışı konusunda reklam yapılması kanunlarla yasaklanmış, cezai 

yaptırımlar düzenlenmiştir. Ülkemizin de taraf olduğu 1997 tarihli "İnsan Hakları ve 

Biyotıp Sözleşmesi"nin 19 ila 22. maddelerinde organ nakli konusunda canlıdan 
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organ alınmasının ancak zorunlu hallerde mümkün olabileceği ve para karşılığı organ 

alınamayacağı bildirilmiştir.  

Varsayılan onam veya diğer adıyla itiraz modeline göre ise, kişi aksi beyanda 

bulunmadıkça ya da vazgeçmedikçe herkes öldükten sonra olası organ bağışçısı 

olarak düşünülür (Welbourn, 2014). Bu modeli kabul eden ülkeler ise; Avusturya, 

Belçika, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Fransa, Finlandiya, İsviçre Kantonu, İtalya, 

Macaristan, Polonya, Rusya, Slovakya, Rusya, Yunanistan, Portekiz ve 

Lüksemburg'dur (Atamer, 2011).  

Tıbbi uygulamalarda her girişimsel işlem için hastalardan yazılı izin belgesi 

alınması bir zorunluluk olduğundan, organ bağışına herhangi bir itirazın olmaması 

durumunda bunun bir rıza kabul edilip edilemeyeceği sorusu gündeme gelmektedir. 

Bazı uzmanlar kapalı onayın, onamın gerekliliklerini karşılamadığını, kişinin öldükten 

sonra organlarına ne olacağını belirleme hakkına zarar verdiğini ileri sürerek organ 

bağışı için bu açıkça söylenmemiş ya da örtük onam biçiminin geçerliliğine karşı 

çıkmaktadır (Gill, 2004). Price (2000) sağlık sisteminde bağış açısından, yazılı olarak 

ifade edilmesi gereken özerkliğin temel fikir olduğunu ve diğer pekçok yasal 

bağlamda onam olarak kabul edilmediğini belirterek varsayılan onamı bir onam 

biçimi olarak kullanmanın sıradışı olduğunu belirtmektedir. Kişinin kabul ettiğine ya 

da itiraz ettiğine dair bir bilgi olmadan gerçekleşen bir organ bağışının da etik kabul 

edilemeyeceğini savunulmaktadır (Gillon, 1995; Wilks, 1998). Prottas ve Batten 

(1991) bilgilendirilmiş onamı ve gönüllülük ilkesinin teşvik edilmesinin önemli 

olduğunu ve gözardı edilemeyeceğini belirterek bu görüşü desteklemektedir. Ancak, 
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eğer kişi rızanın ve itirazın gereklilikleri hakkında tam olarak bilgilendirilirse ve 

sonuçlarının tamamıyla farkındaysa bu onam biçiminin kabul edilebilir olduğunu 

belirtmektedir (Beauchamp ve Childress, 2001). Varsayılan onamın geçerli 

olabilmesi için ölen kişinin organ bağışına ilişkin hukuksal bilgisinin olması ve 

mevzuatın gerekliliklerini yerine getirmiş olması gereklidir. Böyle bir varsayılan 

onam durumunda organ bağışının etik ilkelere uygun olduğu kabul edilmektedir.  

Tüm dünyada organ kıtlığı nedeniyle ateşli tartışmalara sahne olan kadavradan 

organ bağışına yönelik yasal düzenleme, organ bağış oranlarının önemli bir 

belirleyicisi ve bazı ülkelerdeki daha yüksek bağış oranlarının da temel nedeni olarak 

görülmektedir. 22 ülkede 10 yıl boyunca varsayılan onam yönteminin bağış 

oranlarına etkisi incelenmiş ve kadavradan organ bağışını etkileyen diğer 

değişkenler kontrol edildikten sonra,  varsayılan onam düzenlemesini kullanan 

ülkelerde bağış oranlarının ortalama %25-30 daha fazla olduğu görülmüştür (Abadie 

ve Gay, 2006). 

Varsayılan onam sisteminde bağış oranlarının yüksek olmasına rağmen bağış 

biçiminin toplum tarafından kabul edilebilir bir onam olması gerektiği de göz ardı 

edilemeyecek bir gerçektir. Mevcut yasal düzenlemenin yaslı aileler üzerindeki 

etkilerine bakıldığında, yapılan çalışmalar organ bağış sürecine ailelerin katılımının 

ve ailenin desteklenmesinin önemli olduğunu göstermiştir (Neades, 2009). 

Varsayılan onam yöntemi uygulayan ülkelerde ailelerin karar sürecine katılması, 

ölen kişinin organ bağışına itirazının olmadığını doğrulama yöntemi ve yetkisiz ve 

savunmasız organ bağışçısı olan insanları koruma yolu olarak görülmektedir. Yasal 
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yaklaşımda yapılacak değişiklilere güçlü bir itirazın olması çok ciddi sonuçları olabilir 

dolayısıyla gerekliliği dikkatlice düşünülmelidir. 

Sağlık Bakanlığı ve çeşitli organizasyonlar organ bağış kartı imzalayan kişi 

sayısını arttırarak nakil için kullanılabilir organ sayısını arttırmaya yönelik birçok 

girişimde bulunmaktadır. Kadavradan organ nakli yapılabilmesi pek çok ülkede 

olduğu gibi ülkemizde de ölen kişinin ailesinin onayı zorunlu olduğundan, organ 

bağışı sürecinde bu kart kritik bir rol oynamaktadır. Organ bağışıyla ilgili karar 

vermek zorunda kalan aileler eğer ölen kişi bağış kartı taşıyorsa, bağışa onay verme 

olasılıkları da artmaktadır (Manninen ve Evans, 1985; Sotillo ve diğer., , 2009). Bu 

bulgu kendi organlarını bağışlamak istemeyen ancak ölen kişinin isteklerine saygılı 

olmak isteyen aileler için de doğrudur (Siminoff ve Lawrence, 2002). Ayrıca organ 

bağış kartı edinmek dini inançlar ve sosyal bir norm olarak toplumsal organ bağış 

algısını güçlendirmeye yardımcı olmaktadır (Martinez, ve diğer., 2001). Bu nedenle 

uzun vadede organ bağışını arttırmak için organ bağış kartı imzalayan kişi sayısının 

arttırılması gerektiği organ bağış kuruluşları arasında kabul gören ortak bir görüştür.  

Bağış kartı edinilmiş olsa bile ölüm sorası aile onayının yasal zorunluluk 

olması, organ bağış isteğinin aile ile ile paylaşılması gerekliliğini doğurmaktadır. ABD 

ve Avrupa’da öldükten sonra organlarını bağışlamak isteyenlerin sadece %50’si bu 

konuyu aile üyeleriyle konuştukları tutarlı bir bulgudur. Bu bulgu, organ bağış kartı 

imzalayanlar için de geçerlidir. Ülkemizde ise organ bağış kartı imzalayanların oranı 

%0,2 (Türkiye Organ Bağışı Bilgi Sistemi [TODBS], 2015) ve bağışta bulunma kararını 

aile üyelerine açıklama oranı ise %18’dir (ONKOD, 2014). Bağış yetkisinin ailelerde 



 

35 
 

olduğu göz önünde bulundurulduğunda, böyle bir iletişimin organ bağış kartı 

imzalamaktan daha önemli olduğu görülmektedir ve hayattayken aile ile 

konuşmanın aile onayının güçlü bir yordayıcısı olduğu açıktır. Organ bağış talebi 

genellikle çok üzüntülü ve umutsuz bir bağlamda gerçekleştirildiği için ölen kişinin 

isteklerinin bilinmesi aile üyeleri arasındaki belirsizlik ve çatışmaların azaltılmasına 

yardımcı olmaktadır (Martinez ve diğer., 2001; Rodrigue, Cornell ve Howard, 2006).  

Kişinin organ bağışı tercihi hakkında kişi hayattayken konuşulmuş olmasının ve 

ailenin bunun farkında olmasının aile onayı olasılığını arttırdığı tutarlı olarak 

gösterilmiştir (West ve Burr, 2002).   

1.7. Beyin Ölümü, Organ Nakli ve Dini İnançlar 

Ölümü anlama sürecine çoğunlukla inançlar eşlik etmiş olması nedeniyle 

organ bağışının incelenmesi gereken bir diğer boyutu dini inançlarla olan ilişkisidir. 

Son dönem organ yetmezlikleri tedavisinde organ nakillerindeki başarının artmasıyla 

birlikte nakledilebilecek organ ihtiyacı da artmış ancak organ bağış oranlarının düşük 

olması, dünya genelinde nakledilebilecek organ temininde sıkıntı yaşanmasına yol 

açmıştır. İspanya ve Hırvatistan’da milyon nüfus başına (pmp) kadavradan organ 

bağış oranı 34-35 iken Amerika’da bu oran 25,  Ortadoğu ülkelerinde ise 4-10 

arasındadır (IRODat, 2015). Organ bağışına ilişkin tutumlar incelendiğinde, dini 

inançlar organ bağışına karşı tutumların temel nedenlerinden biri olarak 

görülmektedir. Oysa çok az sayıda dinin temel ilkeleri organ bağışına izin 

vermemektedir. Farklı toplumların farklı dini görüşleri ve davranışları olmakla 
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birlikte, bir tedavinin amacı anlaşılıp, faydası ispat edildiğinde bu konudaki dinsel 

yaklaşım da olumlu olmaktadır.  

Japonya’nın yerel ve geleneksel dini öğretisi olarak kabul edilen Şintoizm 

saflık/arılık düşüncesine dayanır ve insanların temiz olarak doğduğunu ancak 

yaşamın insanları kirlettiğini varsaymaktadır. Ölümden sonra insan bedeninin, kirli, 

tehlikeli ve güçlü olduğuna; bu nedenle ölmüş bir bedene müdahale etmenin 

uğursuzluk getireceğine ve ölen kişi ile hayatta kalan yakınlarının arasındaki ilişkiyi 

bozacağına inanılmaktadır. (Chapman, 1997). Bu inanış, Şintoizm’deki ölüm kavramı 

ile Batı’da gelişen beyin ölümü kavramı arasında bir çelişkinin doğmasına yol açmış 

ve Japonya’da ancak 1997’de kadavradan organ bağışı yasallaşmıştır (McConnell, 

1999). Ancak günümüzde bile kadavradan organ bağış oranı Japonya’da hala çok 

düşüktür (Chung ve diğer., 2008). 

Hıristiyan inancında organ bağış kararı kişinin kendisine bırakılması gerektiği 

düşünülmesine rağmen organ bağışının değerli bir yardım etme davranışı olduğu 

yaygın olarak kabul görmektedir (Truog, Lowney, Hanto, Caplan ve Brock, 2005). 

Katolik inanışında Papanın buyruğu ile insanları birleştiren dayanışma kuralları ve 

hayırseverlik kavramıyla acı çeken kardeşine yardımı desteklemek amacıyla organ 

bağışı olumlanmıştır (Owen, 2008). Organ bağışı için; beyin ölümü kriterlerinin iyi 

tanımlanması, gerekli tüm tedavilerin yapılmış olması, yakın akrabalarının onayının 

alınması, vücut bütünlüğünün korunmasına dikkat edilmesi gerekmektedir 

(Chapman, 1997). Hristiyanlık dini açısından organ bağışını ele alan Vatikan Papalık 

Bilim Akademisi, 2008 yılında Vatikan’da nöroloji, biyokimya, tıp, fizik, felsefe, 
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ilahiyat uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirdiği toplantı sonucunda, beyin 

ölümünün geçerli bir ölüm tanımı olduğunu savunan ve karşıt görüşlere cevap 

niteliğinde olan bir bildirge yayınlamıştır.  Farklı disiplinlerden gelen uzmanların 

görüşleri, beyin ölümünün geri dönüşü mümkün olmayan bir olay olduğu, beyin 

ölümünün bitkisel hayat ve koma ile karıştırılmaması gerektiği yönündedir. Beyin 

ölümü gerçekleşmiş kişilerin, solunum cihazı gibi yapay bir şekilde makinelere bağlı 

bedenler/cesetler olarak yaşamlarını sürdürmelerinin ölümle eşdeğer olduğu 

belirtilmektedir. Beyin ölümü bilimsel verilerle din felsefesi açısından da ele alınmış 

ve beynin, insanın bedeni ve ruhu arasındaki koordinasyonu sağlayan merkez 

olduğu ve beyin ölümü gerçekleştiğinde bu koordinasyon bozulduğu için 

organizmanın bütünlüğünden bahsedilemeyeceğinin üzerinde durulmuştur. Beyin 

ölümü hakkında toplumsal farkındalığı arttırmak için bu konuda eğitimler 

düzenlenmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Bugün uygulamada birtakım değişiklikleri 

barındırsa da ABD, Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Fransa, Hindistan, 

Hollanda, İngiltere, İtalya, İspanya, İsviçre, Japonya ve Türkiye başta olmak üzere 

gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede, beyin ölümünün tanımı ve kriterleri 

hakkında dünyaca kabul gören bir uzlaşma olduğu vurgulanarak beyin ölümünün 

geçerli ve doğru bir ölüm tanımı olduğu sonucuna varılmıştır (Schwarz ve Rosanio, 

2011). 

Budist inanış da organ bağışına olumlu yaklaşmaktadır. İnanışa göre beden 

ve ruh arasındaki ilişki göz önüne alındığında, ölüm öncesi ve sonrasında organ 

bağışı bir cömertlik olarak nitelenmekte ve Nirvana’ya ulaşmak için bir aşama olarak 

değerlendirilmektedir (Chapman, 1997). Yine aynı şekilde Hindu dininde de organ 
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bağışına izin veren bir yaklaşım görülmektedir. Ölümden bağımsız olarak yaşamaya 

devam eden ruh inanışı ve cesedin yakılması, mitolojilerce de desteklenerek, 

insanlık ve toplumun yararına organların kullanımına izin vermektedir (Chapman, 

1997). 

Ortadoğu ve diğer İslam ülkelerinde kültürel inançlar ve İslam dininin 

gerekleri, organ sıkıntısın artmasının temel nedenlerinden biri olarak görülmektedir. 

(Keçecioğlu, Tuncer, Yücetin, Akaydın ve Yakupoğlu, 2000; Naçar, Çetinkaya, Baykan 

ve Poyrazoğlu, 2009; Shaheen, Al-Jondeby, Kurpad ve Al-Khader, 2004). Organ ve 

doku nakli modern bir tedavi yöntemi olduğundan dini hükmüne dair on dört asır 

önce indirilmiş olan Kur’an’da ve hadislerde bununla ilgili açık bir hüküm yer 

almamaktadır. Bununla birlikte İslam hukukçuları açıkça ele alınmayan dini 

problemlere Kur’an’ın temel ilkelerine dayanarak çözüm üretmektedirler. Örneğin 

içki sarhoş edici özelliği sebebiyle insanı, onuruyla bağdaşmayan davranışlara sevk 

ettiği için Kur’an tarafından haram kılınmıştır. Daha sonra benzer özellikler taşıdığı 

için uyuşturucu maddeler de içkiyle kıyaslanarak haram kılınmıştır. İslam dini 

açısından organ nakli ve bağışı da İslam ilkeleri doğrultusunda yorumlanmaktadır 

(Altıntaş, 2007; Golmakani, Niknam ve Hedayat, 2005).   

Müslümanların organ nakli ve bağışına ilişkin tutumları, bedenin kutsallığına 

dair dini inançlar, ölüm kavramı ve sosyoekonomik faktörlerden etkilenmektedir 

(Hamdy, 2012; Moazam, 2006). Deneyimli uzmanların yaptıkları Kur’an yorumuna 

göre İslam dini canlı ya da ölü bedene zarar vermeyi yasaklamıştır  (Oliver, 

Woywodt, Ahmed ve Saif, 2010; Rady ve Verheijde, 2009). Bununla birlikte İslam 
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dininde başka bir insanın yaşamını kurtarmak, zor durumda olan insanlara iyilik 

amacıyla yardımcı olmak esastır (Oliver ve diğer.,  2010). Bu çelişki İslam hukukçuları 

tarafından çok kez tartışılmış ve organ bağışının tamamıyla İslam inancına uygun 

olduğu görüşü kabul görmüştür (Golmakani ve diğer., 2005; Acar, 2007).  

Kur’an’daki Maide Suresi’nin iki ayeti insan yaşamını kurtarmanın ve 

yardımlaşmanın önemimi açıklamaktadır:  

“İyilik ve takva üzerine yardımlaşınız.” (Maide Suresi 2. Ayet) 

“Kim bir kimseye hayat verirse, o sanki bütün insanlara hayat vermişçesine 

sevap kazanır.” (Maide Suresi 32. Ayet) 

Maide Suresi’nin bu iki ayeti ve İslam’ın insan yaşamına verdiği önem dikkate 

alındığında organ bağışlamanın ve dolayısıyla organ naklinin İslam öğretisi ile 

çelişmediği görülecektir.    

İslam’ın yasalarının en temel amaçlarından biri insan yaşamının sürekliliğidir. 

Bunun için, yasal olarak kabul edilmiş tedaviler ve yaşam kurtarıcı her türlü 

yöntemin kullanımı onaylanmıştır. Çağdaş İslâm bilginleri ve fetva kuruluşları, 

ölüden (kadavra) tedavi maksadıyla organ alınmasına ve hastaya nakledilmesine, 

çeşitli gerekçelere istinaden cevaz vermişlerdir. Küveyt Evkaf ve Din İşleri 

Başkanlığı’na bağlı Fetva Kurulu’nun 24. 12. 1979 tarih ve 132/79 sayılı, 14.09.1981 

tarih ve 87/81 sayılı kararları ile Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren Dünya İslâm 

Birliği’ne bağlı Fıkıh Akademisi’nin ve Mısır’daki Ezher Fetva Ku-rulu’nun kararları ve 

İslâm Konferansı Teşkilatı’na bağlı İslâm Fıkıh Akademisi’nin 11.02.1988 tarih ve 4/1 

sayılı kararı da bu yönde olup, bu kararda ölüden organ nakli belli şartlarla câiz 
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görülmektedir. Aynı şekilde ülkemizde de Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek 

3.3.1980 tarih 396 sayılı kararı ile organ naklinin uygun olduğunu bildirmiştir. Bu 

karara göre organ nakli için şu şartlara uyulması gerekmektedir: 

• Zaruret halinin bulunması, yani hastanın yaşamını veya yaşamsal bir önem 

taşıyan organını kurtarmak için bundan başka çaresinin olmadığını, 

mesleksel yeterliliğine ve dürüstlüğüne güvenilen bir hekim tarafından tespit 

edilmesi,  

• Hastalığın bu yolla tedavi edilebileceğine ilişkin doktor kararının olması, 

• Organ ve dokusu alınan kişinin bu işlemin yapıldığı esnada ölmüş olması, 

• Toplumun huzur ve düzeninin bozulmaması bakımından organ ve dokusu 

alınacak kişinin sağlığında (ölmeden evvel) buna izin vermiş olması veya 

hayatta iken aksine bir beyanı olmamak koşulu ile yakınlarının izninin 

alınması, 

• Alınacak organ ve doku karşılığında hiçbir şekilde ücret alınmaması, 

• Tedavisi yapılacak hastanın da kendisine yapılacak bu nakle izin vermiş 

olması gerektiği belirtilmektedir.  

İslam din felsefesi açısından beyin ölümü de bilimsel verilerle ele alınmış ve 

beyin ölümüne dair yapılan tüm tanım ve yaklaşımlara dayanarak günümüz İslam 

dünyasında hâkim görüş beyin ölümünün dinen de ölüm olduğu yönündedir. İslam 

işbirliği teşkilatına bağlı İslam fıkıh akademisi 1986 tarihli 17 numaralı kararında 

beyin fonksiyonlarının tamamıyla kaybolup, konunun uzmanı doktorların bundan 

geriye dönüşün artık imkânsız olduğu ve beyinde çözülmelerin başladığı kararını 
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vermeleri ile kişinin kesin olarak öldüğüne hükmedileceği kararını vermiştir (Acar, 

2007).  

Organ nakli ve bağışının İslam dini açısından uygun olduğuna ilişkin 

yayınlanmış birçok karar olmasına ve çağdaş İslam bilginlerinin büyük bir kısmının da 

ferdi olarak bu yönde fetva vermesine ve topluma destek olmasına rağmen organ 

nakli gibi çok tartışılan bir konu hakkında toplum üzerinde etkisi olan dini liderler 

arasında yorum farklılıklarının olması, toplumun organ bağışına ilişkin tutumlarını 

etkilemekte ve dini inançlar organ bağışında engelleyici bir etmen olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Hamdy, 2006; Keçecioğlu ve diğer., 2000; Oliver ve diğer., 2010). 

Bunun sonucunda kadavradan bağış oranları İslam ülkelerinde çok düşük 

seviyelerde kalmaktadır (Einollahi, 2008). Organ bağışının dini yönü hakkında 

toplumun din görevlilerinden en çok bilgi almak istediği konular ise organ bağışı ve 

naklinin İslam dinine göre caiz olup olmadığı, ahrette organların tekrar kullanılıp 

kullanılmayacağı, nakledilen organın günahının kime ait olduğu, kabirde ruh bedene 

girince vücudun durumunun ne olacağı ve beyin ölüm kavramının İslam’daki ölüm 

inancına uygun olup olmadığıdır (Altıntaş, 2007). Yapılan çalışmalar organ bağışının 

İslam dinine uygun olmadığı ve vücut bütünlüğünün korunması gerektiği inanışının 

din adamları arasında da yaygın olduğunu göstermiştir (Altıntaş, 2007;  Conesa ve 

diğer., 2006).  Ayrıca pek çok çalışma, organ bağışında bulunmama nedenleri 

arasında en sık dini inanışların belirtildiğini göstermiştir (Göz ve Gürelli, 2007; Koçak, 

Aktaş, Şenol, Kaya ve Bilgin, 2010; Tanrıverdi, Bedir ve Seviğ, 2007). Demir ve 

Kumkale (2013), organ bağışçısı olma istekliliğine ilişkin bireysel farklılıkarı 

inceledikleri çalışmalarında, dindarlık düzeyinin bağış kararını etkileyen önemli bir 
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etmen olduğu görülmüştür. Dindarlık düzeyinin düşük olması bağışçı olma olasılığını 

arttırırken ılımlı dindarlık durumunda bilgi düzeyinin ve dürüstlüğün önem kazandığı 

görülmektedir.  

Farklı dine mensup kişilerin organ bağışına yönelik tutumlarına bakıldığında 

ise organ bağışını desteklememe oranının Hıristiyanlıkta çok düşük ancak İslamiyet 

ve Musevilikte çok yüksek olduğu görülmektedir (Demircioğlu, 2011). İslamiyet 

dinine mensup olan ve organ bağışını destekleyen kişilerin destekleme nedeni de 

dini inanış olurken organ bağışını desteklemeyenler de neden olarak dini inanışlarını 

göstermektedir (Demircioğlu, 2011; Oliver, Ahmed ve Woywodt, 2010; Sharif ve 

diğer., 2011).  Bu durum toplumun konu hakkında eksik ya da yanlış bilgiye sahip 

olduklarını göstermektedir.  

1.8. Sağlık Çalışanlarının Aileye Yaklaşımının Organ Bağışına Etkisi  

Beyin ölümü kavramını anlama ve kabullenme, hayattayken organ bağışı 

konusunda bir karar vermenin ve bu kararı aileye bildirilmenin önemi ve dini 

inançların organ bağışı kararında önemli olmasının yanı sıra karmaşık ve stresli 

hastane sürecinde sağlık çalışanlarının aile ile etkileşimi de bu kararda önemli rol 

oynamaktadır. Organ ve doku bağışı için onay süreci, duygusal olarak stresli koşullar 

altında karar vermek zorunda olan aile üyeleri için zor ve karmaşık bir süreçtir. 

Neden bazı ailelerin organ bağışına onay verirken bazı ailelerin reddettiğini 

inceleyen çalışmalar, aile yaklaşımı ile ilişkili bir dizi değiştirilebilir etmen olduğunu 

göstermiştir. Bu travmatik dönemde ailelere destek olunması (Jacoby ve Jaccard, 

2010; Williams ve diğer., 2003) ailelerin endişelerini gidermeleri için süre verilmesi, 
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yakınlarının durumu hakkında net bilgi alma (Sque, Long ve Payne, 2005) organ 

bağışı hakkında karar verirken bir baskıya maruz kalmama, organ bağışı talebinin 

uygun ortamda ve doğru zamanda yapılması (Jacoby, Breitkopf ve Pease, 2005) 

ailelerin bağışa onay verme olasılıklarını arttıran etmenlerdir.  

Organ bağışı görüşmesi ailenin hastaneye girdiği andan itibaren başlayarak 

tıbbi bilgi aldığı ve tıbbi uygulamalar hakkında bir fikir oluşturduğu bir süreç olarak 

görülmelidir.  Sürecin ikinci kilit noktası aileye beyin ölümü haberinin verilmesidir. 

Hastaneye ilk giriş anıyla başlayan bu süreç, organ nakli koordinatörünün aile 

üyeleriyle organ bağışına ilişkin yaptığı görüşmeyle de son bulur. Bu üç aşamadan 

birinde hastane ve sağlık çalışanlarının başarısızlığı, aile kararını olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir. Duygusal tükenme, personelin duyarlı davranmaması ve 

ailelerin acılarını azaltmak için yeterli ilgi gösterilmemesi bağışta bulunmamanın 

nedenlerinden birkaçıdır (Frutos ve diğer., 2005). Dahası sağlık çalışanları ve aile 

arasındaki zayıf/etkisiz bir iletişim organ bağışı konusunda travmatik bir algı 

oluşturabilmekte ve organ bağışı karar süreci Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) 

ile sonuçlanabilmektedir (Frutos ve diğer., 2005; Williams  ve diğer., 2003). Sevilen 

kişinin ani ve beklenmedik ölümü genellikle TTSB tetikleyici bir olaydır ve çalışmalar 

yaşam sonu karar sürecinin TTSB riskini arttırdığını göstermektedir. Azoulay ve 

diğer. (2005) hastaları yoğun bakımda ölen ailelerin TTSB belirtilerini 

değerlendirdikleri çalışmalarında ailelerin %50’sinde 90 gün sonra TTSB 

görüldüğünü ve bu oranın yaşam sonu karar sürecine katılan aile üyelerinde %60, 

kararı veren kişilerde ise %82 olduğunu saptamışlardır. 
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Yoğun bakımda ölen hastaların aileleriyle yapılan başka bir çalışmada, 

ailelerin ölüm nedenine ilişkin verilen bilgiden memnun olmadıkları ve genellikle 

verilen bilgi ve açıklamaların yanı sıra daha fazla psikolojik destek istedikleri 

görülmüştür (Malacrida ve diğer., 1998).  

Bu zor ve karmaşık süreçte ailelerin hastanedeki deneyimlerinin, beyin 

ölümü gerçekleşen yakınlarının organlarını bağışlama kararlarını etkilediği çok açık 

olarak görülmektedir.  

1.9. Araştırmanın Amacı  

Buraya kadar sözü edilenler kısaca gözden geçirilecek olursa,  Harvard 

kriterlerinin kabul edilmesiyle başlayan ve kısa sürede global bir nitelik kazanan 

beyin ölümü kavramının kabul edilişi,  organ naklinin gelişimi açısından büyük bir 

avantaj oluşturmuştur. Ancak 1960’ların sonlarında başlayan bu süreç toplumun 

ölüme ilişkin tutum ve inançlarında bir çelişkiye neden olmuştur.  Daha önceleri kalp 

ve solunumun durması ve soğuk bir beden görüntüsünden oluşan ölüm imgesi, 

makina yardımıyla da olsa hala nefes alan, kalbi atan ve sıcak bir beden görüntüsüne 

dönüşerek ölümün kabul edilmesini zorlaştırmıştır. Organ nakli sadece yapay olarak 

solunum ve dolaşımın sürdürülebildiği beyin ölümü gerçekleşmesi durumunda 

mümkündür. Bununla birlikte beyin ölümünde gözlenen yapay canlılık belirtileri 

ölümün kabulünü zorlaştırarak organ bağışına olumsuz etkileri olabilmektedir. 

Organ bağışında aile kararını etkileyen faktörleri inceleyen mevcut literatüre 

dayanarak, beyin ölümü hakkında bilgi eksikliği ve beyin ölümü ile somatik ölümün 
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farklı olduğu inancı erken bir sonlandırma algısıyla organ bağışı hakkında aile 

kararını olumsuz yönde etkilemesi beklenebilir.   

Organ bağışı hakkındaki yasal düzenlemeye göre ülkemizde bilgilendirilmiş 

onam modeli kullanılmaktadır. Bilgilendirilmiş onam, her bireyin kendi bedenine 

yapılacak olan her türlü tıbbi uygulamayı bilme ve belirleme hakkına sahip olduğu 

görüşünü temel alan bir kavramdır (Berg, 2001). Ülkemizdeki yasa doğrultusunda 18 

yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes organlarının tamamını veya bir 

bölümünü bağışlayabilir ancak öldükten sonra organ bağışı için aile onayının 

alınması da yasal bir zorunluluktur. Dolayısıyla kişinin hayatta iken bağış kartı 

edinmiş olsa bile bağış yetkisinin ailelerde olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 

organ bağışı talebinin hayattayken aile ile konuşmanın, organ bağış kartı 

imzalamaktan daha önemli olduğu açıktır. Literatürdeki çalışmalar organ bağışı 

sürecinde organ bağış kartının kritik bir rol oynadığını, eğer ölen kişi bağış kartı 

taşıyorsa ve ölen kişinin istekleri biliniyorsa, organ bağışıyla ilgili karar vermek 

zorunda kalan ailelerin bağışa onay verme olasılıklarının arttığını (Douglas ve Daly, 

1995; Hyde ve White 2009; Jacoby ve Jaccard, 2010; Manninen ve Evans, 1985; 

Sanner, 1994; Vincent ve Logan, 2012) hatta kendi organlarını bağışlamak 

istemeyen ancak ölen kişinin isteklerine saygılı olmak isteyen ailelerin de olumlu 

yönde karar verdiğini (Siminoff ve Lawrence, 2002) göstermektedir. Bu bulgular 

ışığında hayattayken bir karar vermenin ve bu kararı aile ile paylaşmanın aile 

kararının önemli bir yordayıcısı olacağı beklenmektedir.  
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Ölümü anlama sürecine çoğunlukla inançlar eşlik etmiş olması nedeniyle 

organ bağışının incelenmesi gereken bir diğer boyutu dini inançlarla olan ilişkisidir. 

Türkiye’de 1979 yılında organ nakli yasasının çıkarılasından bir yıl sonra 1980 yılında 

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu organ naklinin İslam dini açısından 

uygun olduğunu bildirmiştir. Ancak yapılan çalışmalar organ bağışının İslam dinine 

uygun olmadığı ve vücut bütünlüğünün korunması gerektiği inanışının yaygın 

olduğunu (Conesa, ve diğer., 2003; Çetinkaya, 2007) ve ahirette organların tekrar 

kullanılıp kullanılmayacağı, nakledilen organın günahının kime ait olduğu, kabirde 

ruh bedene girince vücudun durumunun ne olacağı ve beyin ölüm kavramının 

İslam’daki ölüm inancına uygun olup olmadığına ilişkin şüphelerin olduğunu 

(Çetinkaya, 2007) göstermektedir. Bu bulgular ışığında yasaklayıcı dini inançların aile 

kararını olumsuz yönde etkilemesi beklenebilir. 

Literatürdeki bulgular sağlık çalışanlarının aileye yaklaşım biçiminin ailenin 

organ bağışı kararını etkilediğini göstermektedir. Örneğin; bu travmatik dönemde 

sağlık çalışanlarına güvensizlik ve yaşanan iletişim zorlukları, aile onayının olumsuz 

sonuçlanmasına yol açarken, olumlu duygusal destek sağlanması ise organ bağış 

kararının olumlu sonuçlanmasına neden olmaktadır (Jacoby ve Jaccard, 2010; 

Radecki ve Jaccard, 1997; Williams, Lipsett ve Rushton, 2003). Literatürdeki bulgular 

doğrultusunda, organ bağışı sürecinde ailelerin hastanedeki deneyimlerinin, beyin 

ölümü gerçekleşen yakınlarının organlarını bağışlama kararlarını etkilemesi 

beklenebilir.  
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1.10. Araştırmanın Denenceleri  

Yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda, araştırmanın beklentilerini 

aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.  

• Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organ bağış kartına sahip olması 

açısından organ bağışına onay veren ve organ bağışını reddeden grup 

nasıl bir farka sahiptir?  

• Organ bağışına onay veren grup ve organ bağışını reddeden grup, 

ölen kişinin organ bağışı tercihi hakkında bilgi sahibi olma değişkeni 

açısından nasıl bir farka sahiptir?   

• Organ bağışına onay veren grubun hastanede kaldıkları süre içinde 

sağlık çalışanlarının yaklaşım biçimine ilişkin algıladıkları olumluluk 

düzeyi organ bağışını reddeden grubun algıladığı olumluk düzeyinden 

farklı mıdır?  

• Organ bağışını kabul eden grubun beyin ölümüne ve bağış sürecine 

ilişkin bilgi puanları bağışı reddeden grubun bilgi puanlarından farklı 

mıdır? 

• Organ bağışını kabul eden ve reddeden grup dini inanç değişkeni 

açısından nasıl bir farka sahiptir?  
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2. BÖLÜM 

YÖNTEM 

2.1. Katılımcılar  

Türkiye’de 2010-2014 yılları arasında beyin ölümü gerçekleşerek 

kaybettikleri bir yakınlarının organlarını bağışlama ya da bağışlamama kararını 

vermeleri için görüşme yapılmış aile üyelerinden, 65’i organ bağışını kabul eden 

(%64,4) ve 36’sı organ bağışını reddeden (%35,6) toplam 101 aile üyesi araştırmanın 

örneklemini oluşturmuştur. Kadınların (n=31) yaş ortalaması 37,7 erkeklerin (n=70) 

yaş ortalaması 38,2’dir. Katılımcıların 1’i (%1) okur-yazar, 1’i (%1) ilkokul mezunu, 

2’si (%2) ortaokul mezunu, 27’si (%26,7) lise mezunu, 57’si (%56,4) üniversite 

mezunudur ve 13’ü de (%12,9) lisansüstü eğitim görmüştür. 

2.2. Veri Toplama Araçları  

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Anket 

sorularının oluşturulmasında Türkiye’de ve yurtdışında bu konuda yapılan 

araştırmalardan yararlanılmıştır (Argan, 2007; Dejong, Franz ve Wolfe, 1998;  

Jacoby, Breitkopf ve Pease, 2005;  Jacoby ve Jaccard, 2010; Manninen ve Evans, 

1985; Martinez, Lopez, Martin, Martin, Scandroglio ve Martin 2001; Montoya, 

Martinez, 2009; Park ve Smith, 2007; Sanner, 1994; Siminoff ve Lawrence, 2002; 

Singh, Kumar ve Sharma, 2004; Sotillo ve diğer., 2009; West ve Burr, 2002; Williams, 

Lipsett ve Rushton, 2003). Bu doğrultuda hazırlanmış olan anket formu, kişisel 

bilgiler, sağlık çalışanlarının aileye yaklaşımı, beyin ölümü ve bağış süreci hakkında 
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verilen bilgi desteği, dini inançlar ve katılımcıların organ bağışı ve nakli hakkındaki 

bilgi düzeyleri başlıkları olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır.    

Kişisel bilgi formunda katılımcılara cinsiyet, yaş, eğitim durumu gibi 

demografik özelliklerine ilişkin sorular sorulmuştur. Ek olarak, kişisel bilgi formunda 

katılımcılara kaybettikleri yakınlarının kişisel bilgilerine yönelik sorular (yaş, cinsiyet, 

ölüm sebebi, hastanede yatış süresi, organ bağış kartı taşımak, organ bağışı 

hakkındaki düşünceleri gibi) sorulmuştur.   

Anket formunun ikinci bölümünde, sağlık personelinin aile üyelerine 

yaklaşımını belirlemek amacıyla, hastane kaldıkları süre boyunca, ölüm haberinin 

verilme anında ve organ bağışı görüşmesi sırasında sağlık personelinin kullandığı 

iletişim biçimine, kişisel özelliklerine ve davranış biçimlerine ilişkin sorular 

sorulmuştur. Bu sorular 5 basamaklı Likert tipi ölçek üzerinde değerlendirilmiştir.  

Anket formunun üçüncü bölümünde ise beyin ölümü ve organ bağışı 

hakkında yapılan bilgilendirmenin niteliğini değerlendirmek amacıyla (hangi 

konularda bilgilendirme yapıldığı, bilgilendirmenin anlaşılma düzeyi, kullanılan 

iletişim biçimi gibi) oluşturulmuş sorular yer almaktadır. Bu soruların bir kısmı 5 

basamaklı Likert tipi ölçek üzerinden değerlendirilmiş bir kısmı ise evet- hayır 

kategorisinde değerlendirilmiştir.  

Dini inançlar başlığında ise katılımcıların dindarlık düzeyleri, dini inançların ve 

bu inançlara bağlı olarak ölü bedene yapılacak işlemlerin, verdikleri karara etkisini 
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ölçmeye yönelik sorular yer almaktadır. Bu sorular 5 basamaklı Likert tipi ölçek 

üzerinde değerlendirilmiştir.  

Anket formunun son bölümünde katılımcıların organ bağışı ve nakli 

hakkındaki bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla organ bağışı hakkındaki doğru 

bilgilerden oluşturulmuş doğru ifadeler yer almaktadır. Bu sorular evet biliyordum / 

hayır şimdi öğrendim kategorilerinde değerlendirilmiştir.  Bu soru formatında, Şahin, 

Batıgün ve Yılmaz (2001) tarafından yapılan Psikososyal Okul Projesi Değerlendirme 

Çalışması’nda kullanılan yöntemden esinlenilmiştir. Bu şekilde, katılımcıların organ 

bağışı, beyin ölümü ve organ bağışının dini yönü konusundaki düşüncelerinin 

(inançlarının) öğrenilmesinin yanı sıra, organ bağışı ile ilgili doğru bilgilere ilişkin fikir 

edinmelerinin de sağlanması hedeflenmiştir. 

Anket formunda ayrıca katılımcıların soru formunda yer almayan ancak ifade 

etmek isteyecekleri bilgileri paylaşabilmeleri amacıyla dört açık uçlu soru 

sorulmuştur: 

• Yaşadıklarınızla başa çıkmanızda neler yardımcı olabilirdi? 

• Bağışlama ya da bağışlamama kararını vermenizdeki asıl neden neydi? 

• Bu deneyimi yaşamış biri olarak, organ bağışı hakkında medyaya nelerin 

yansıması gerektiğini düşünüyorsunuz? 

• Son olarak yorum ve önerilerinizi yazmanız bu çalışma açısından yararlı 

olacaktır.  
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2.3.İşlem  

Veri toplama aşamasında ilk olarak Sağlık Bakanlığı’ndan 2010-2014 yılları 

arasında Organ ve Doku Bilgi Sistemine kayıtlı beyin ölümü tespiti yapılmış vakaların 

aile iletişim bilgileri temin edilmiştir. İletişim bilgilerine ulaşılabilen 1520 aile 

araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Öncelikli olarak 1520 katılımcı telefonla 

aranarak araştırmamız için gönüllü olup olmayacakları sorulmuş ve onamları 

alınmıştır. Eğer araştırmaya katılmayı kabul ederlerse hazırlamış olduğumuz anketi 

iki şekilde doldurabilecekleri bilgisi aktarılmıştır. İlk seçenek olarak internet 

üzerinden oluşturduğumuz anketi e-posta adreslerine gönderebileceğimizi ve bu 

anketi cevaplamalarının yeterli olduğu ancak e-posta mümkün değilse kendilerine 

anketi posta yoluyla gönderilebileceğimizi ve anketi tam ve eksiksiz doldurduktan 

sonra kendilerine göndermiş olduğumuz, üzerinde adresi yazılı ve pulları 

yapıştırılmış olan zarfa koyup, herhangi bir ödeme yapmadan sadece postaya 

atmalarının yeterli olacağı açıklanmıştır. Ayrıca katılımcılara, anketlerde kimlik 

bilgilerinin ya da kişisel bilgilerinin istenmediği ve bu araştırmadan elde edilen 

bilgilerin sadece araştırma amacına yönelik olarak kullanılacağı bilgisi de 

aktarılmıştır. Araştırma onayı almak için katılımcıların aranması aşamasında yardımcı 

araştırmacılardan destek alınmıştır. Onam için arama yapan yardımcılara araştırma 

hakkında detaylı bilgi verilmiş ve standart bir konuşma metni yazılarak birkaç 

deneme araması birlikte yapılmıştır. Görüşmeler esnasında yaşanan her türlü sorun 

için katılımcılar asıl araştırmacıya yönlendirilmiş ve katılımcılar tekrar aranarak 

gerekli açıklamalarla sorunlar giderilmiştir. Aranan toplam kişi sayısı 1520’dir. 695 

kişiye, iletişim bilgilerinin güncel olmaması ya da cevap vermemesi nedeniyle 
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ulaşılamadı. 460 kişi araştırmaya katılmayı kabul etmezken 365 kişi araştırmamıza 

katılmayı kabul etti. 365 kişinin 122’si posta youluyla 243’ü e-posta yoluyla katılmayı 

kabul etti. 243 katılımcya anket e-posta olarak gönderildi ancak 101 kişi anketi 

cevapladı. Cevaplanan anketlerin %64,4’ünü organ bağışında bulunan aileler,  

%35,6’sını organ bağışını kabul etmeyen aileler oluşturmaktadır. Posta yoluyla 122 

katılımcıya anketler gönderilmiş ancak geri dönüş olmamıştır.    
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3. BÖLÜM 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırmanın amacı doğrultusunda elde edilen verilere 

uygulanan istatistik analizi sonuçlarına yer verilmektedir. Bulguların sunumu 

sırasında öncelikle organ bağış kararına göre oluşturulan grupların, organ bağış kartı 

taşımak ve ölen kişinin organ bağışına yönelik düşüncelerine ilişkin bilgi, sağlık 

çalışanlarının aileye yaklaşımı, beyin ölümü ve bağış süreci hakkında verilen bilgi 

desteği, dini inançlar ve bilgi ölçeği başlıklarında sorulan sorulardan aldıkları puanlar 

yönünden karşılaştırılmasına ilişkin bulgular ele alınacaktır. Daha sonra ise, 

araştırmada toplanan nitel verileri analiz etmek amacıyla yapılan içerik analizi 

sonuçlarına yer verilecektir.  

3.1. Demografik bilgiler  

Donörlerin %36,9’u kadın ve yaş ortalaması 50,63, %63,1’i erkek ve yaş 

ortalaması 50,04’dür. Bağış yapılmayan potansiyel donörlerin ise %52,8’i kadın, yaş 

ortalaması 45,63,  %47,2’si erkek ve yaş ortalaması 50,25’dir.  Ölüm nedenleri; beyin 

kanaması (% 57,4), kafa travması (%21,8), serebral anoksi (%15,8) ve beyin tümörü 

(%5) ‘dür (Çizelge 1). 
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Çizelge  1. Donörün Cinsiyetine Göre Bağış Oranları   
  Cinsiyet  

 Kadın  Erkek  Toplam  

Aile kararı Kabul 24 

(%36,9) 

41 

(%63,1) 

65 

 Ret 19 

(%52,8) 

17 

(%47,2) 

36 

 Toplam  43 58 101 

 

Organ bağışında bulunma davranışının donörün cinsiyetine göre bir fark 

gösterip göstermediği iki yüzde arasındaki farkın anlamlılık testi (oran testi) ile analiz 

edilmiş ve anlamlı bir fark elde edilmemiştir (Çizelge 2).  Organ bağışını hem kabul 

eden hem de etmeyen grupta, bağış kararında cinsiyete göre anlamlı bir fark 

olmamasına rağmen bulgular incelendiğinde örneklemin büyüklüğünden kaynaklı 

olarak değerlerin istatistiksel sınırlılıkta olduğu ve bağış kararında cinsiyetin etkili 

olduğu ayrıca eğer donörün cinsiyeti kadın ise ailelerin olumsuz karar verme 

yönünde bir eğilim gösterdikleri söylenebilir. 

Çizelge  2. Cinsiyete Göre Aile Kararı  
   Cinsiyet    
   Erkek  Kadın   Toplam  z 

Aile kararı Kabul  N 41 24 65 -1,54 
  % 63 37   
 Ret  N  17 19 36  

  % 57 53   
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3.2. Organ Bağış Kartı Taşımak ve Ölen Kişinin Organ Bağışına Yönelik 

Düşüncelerine İlişkin Bilgi Puanlarının Karşılaştırılması  

Organ bağışında bulunma davranışının kişinin organ bağış kartı taşıması ve 

organ bağışına ilişkin görüşünü aile ile paylaşmasına göre bir fark gösterip 

göstermediği oran testi ile analiz edilmiş ve sonuçlar çizelge 3’de verilmiştir.  

Ölen kişinin organ bağış kartı taşıması ve organ bağışına ilişkin görüşünü aile 

ile paylaşmasının aile kararındaki etkisi incelendiğinde, kabul ve ret grupları arasında 

anlamlı fark bulunmamıştır. Ancak bağış kartı taşıyan kişi sayısının sadece %6 (n=4) 

olduğu ve bu kişilerin hepsinin de organlarının bağışlandığı ayrıca kişinin sağlığında 

organ bağışına ilişkin görüşünü aileyle paylaşma oranlarının kabul eden grupta %29 

(n=19)  reddeden grupta ise %13 (n=13) olduğu ve genel olarak hayattayken organ 

bağışı konusunun konuşulmadığı dikkat çekmektedir. 

Çizelge  3. Organ Bağış Kartı Taşımak ve Aileyle Bilgi Paylaşımı  
  Organ bağışı hakkında hayattayken 

konuşma 
 

 
   Hayır  Evet  Toplam  z 

Aile kararı Kabul  N  46 19 65 1,73 
  % 71 29   
 Ret  N 31 5 36  
  % 87 13   

   Organ bağış kartı taşıma    
   Hayır  Evet  Toplam  z 

Aile kararı Kabul  N 61 4 65 1,51 
  % 94 6   
 Ret  N 36 0 36  
  % 100 0   
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Bağış hakkında ölen kişinin isteğini bilmemenin aile kararına etkisi incelemek 

için yapılan Mann-Whitney U testi incelendiğinde ise,  reddeden ailelerde kabul 

eden ailelerden (p<.05 ortalamalar sırasıyla X�=3,00 ve X�=2,20) daha etkili olduğu 

görülmektedir (Çizelge 4). Tüm bulgulara bir bütün olarak bakıldığında organ bağışı 

konusunun aile ile konuşulmadığı ancak kişinin organ bağışı tercihi hakkında kişi 

hayattayken konuşulmuş olmasının ve ailenin bunun farkında olmasının aile kararını 

olumlu yönde etkilerken kişinin organ bağışına ilişkin görüşünün bilinmemesinin 

bağış kararını olumsuz etkilediğini göstermektedir.     

Çizelge  4. Ölen Kişinin İsteğini Bilmeme ve Aile Kararı  
 Aile kararı N X�  z 
Bağış hakkında ölen kişinin isteğini 
bilmeme 

Kabul  65 2,20 -2,29* 
Ret 36 3,00  

*p<.05 

 

3.2. Sağlık Çalışanlarının Aileye Yaklaşımı Açısından Grupların Karşılaştırılması  

Organ bağışında bulunma davranışının, sağlık çalışanlarının aileye 

yaklaşımına göre bir fark gösterip göstermediği Mann-Whitney U testi ile analiz 

edilmiş ve sonuçlar çizelge 5’de verilmiştir.  
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Çizelge  5. Sağlık Çalışanlarının Aileye Yaklaşımı ve Aile Kararı  
 Aile Kararı N X�  z 

Doktorlardan algılanan ilginin 
olumluluk düzeyi  

Kabul  65 3,85 -2,04* 
Ret 36 3,44  

 
Hemşirelerden algılanan ilginin 
olumluluk düzeyi  

Kabul  65 3,74 -1,28 
Ret  36 3,50  

 
Hastanedeki diğer çalışanlardan 
(bakıcılar, idareciler vs) algılanan 
ilginin olumluluk düzeyi 

Kabul  65 3,75 -1,23 
Ret  36 3,56  

 
 

Uygulanan tedavinin yeterli 
görülme düzeyi  

Kabul  65 3,55 -1,17 
Ret  36 3,36  

 
Bilgilendirmenin anlaşılırlık 
düzeyi 

Kabul  65 3,69 -,75 
Ret  36 3,47  

 
 

Bilgilendirmenin yeterlilik düzeyi  
 

Kabul  65 3,57 -,75 
Ret  36 3,33  

Doktorların, organ bağışı olsun ya 
da olmasın, kişinin hayatının 
kurtarılmaya çalışıldığının 
düşünülmesi 

Kabul  65 4,03 -,56 
Ret  36 3,89  

*p<.05 
 

Çizelge 5’de görüldüğü gibi katılımcıların organ bağışında bulunma 

davranışları,  sağlık çalışanlarının aileye yaklaşımına ilişkin maddelerden sadece 

hastanın primer hekiminin yaklaşımına göre anlamlı farklılık göstermektedir. Bağış 

yapan ailelerin tedavi eden hekimden algıladıkları ilgi, bağışı reddeden ailelerin 

algıladıkları ilgiden (p<.05 ortalamalar sırasıyla X�=3,85 ve X�=3,44) anlamlı olarak 

daha olumludur. Hekim dışındaki sağlık çalışanlarının yaklaşımları, hastanede 

uygulanan tedavinin niteliği, tedavi sürecine ilişkin yapılan açıklamaların anlaşılırlığı,  

yapılan bilgilendirmenin yeterliliği ve doktorların, organ bağışı olsun ya da olmasın 
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hastanın hayatını kurtarmaya çalıştıklarını düşünmeleri genel olarak incelendiğinde, 

tüm ortalamalar 3,33-4,03 arasında değiştiği görülmektedir.  Organ bağışını hem 

kabul eden hem de etmeyen ailelerin genel değerlendirmelerinin olumlu olmasına 

rağmen bulgular incelendiğinde örneklemin büyüklüğünden kaynaklı olarak 

değerlerin istatistiksel sınırlılıkta olduğu ve bağış kararında tüm sağlık çalışanlarının 

aileye yaklaşımının etkili olduğu yönünde bir eğilim görüldüğü söylenebilir.  

3.3. Beyin Ölümü ve Bağış Süreci Hakkında Verilen Bilgi Desteği Puanlarının 

Karşılaştırılması  

Ölüm haberinin verilmesi ve bağış talebi görüşmesine ilişkin sorular Mann-

Whitney U testi (Çizelge 6) ve oran testi (Çizelge 7) ile analiz edilmiştir.  

Ölüm haberinin bildirilme biçimi ve haberi veren kişinin özellikleri açısından 

bağışı kabul ve ret eden gruplar arasında anlamlı fark bulunamamıştır. Tüm 

ortalamalar 3,14-4,08 arasında değişmektedir.  Bu durum her iki grupta da ölüm 

haberinin duyarlı biçimde verildiğini ve haberi veren kişiyi özellikleri açısından 

olumlu olarak değerlendirdiklerini göstermektedir.  

Bulgular organ nakli koordinatörünün yaptığı organ bağışına ilişkin aile 

görüşmesi açısından incelendiğinde ise bağışı kabul eden ve reddeden gruplar 

arasında anlamlı farklar elde edilmiştir. Bağışı kabul eden aileler,  bağışı reddeden 

ailelere göre bağış talebinin daha özenli ve duyarlı yapıldığını  (p<.05 ortalamalar 

sırasıyla X�=3,78 ve X�=3,17) düşünmektedir. Bağışa evet diyen aileler, görüşmeyi 

yapan kişiye,  soğuk-sıcak, uzak-yakın, kaba- nazik, anlayışsız-anlayışlı, ilgisiz ilgili 
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boyutlarında, (p<.05 ortalamalar sırasıyla X�=3.86, X�=3.83, X�=4.05, X�=4.05, X�=4.05)  

bağışı reddeden ailelerinden (p<.05 ortalamalar sırasıyla X�=3.14, X�=3.19, X�=3.61,  

X�=3.44, X�=3.39)  daha olumlu özellikler yüklemiştir. Bağış hakkında verilen bilgi 

açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktur. Her iki grup da genel olarak yapılan 

bilgilendirmeyi yeterli olarak değerlendirmiştir. 

Çizelge  6. Beyin Ölümü ve Bağış Süreci Hakkında Verilen Bilgi Desteği İle Aile Kararı 

*P<.05 

 Aile kararı N X�  z 
Ölüm haberinin duyarlı biçimde bildirilmesi  Kabul  65 3,72 -,47 

Ret  36 3,61  
Ölümün anlaşılır biçimde bildirilmesi  Kabul  65 3,98 -,88 

Ret  36 4,08  
Ölümü haberini veren doktorun kişisel 
özellikleri (soğuk- sıcak) 

Kabul  65 3,32 -,66 
Ret  36 3,14  

(uzak-yakın) Kabul  65 3,46 -,68 
Ret  36 3.28  

(kaba-nazik) Kabul  65 3,85 -1,53 
Ret  36 3,53  

(Anlayışsız-anlayışlı) Kabul  65 3,80 -1,13 
Ret  36 3,58  

(ilgisiz-ilgili) Kabul  65 3,62 -,22 
Ret  36 3,50  

Organ bağışı isteğinin duyarlı biçimde yaplması Kabul  65 3,78 -2,19* 
Ret  36 3,17  

Bağış talebinde bulunan organ nakli 
koordinatörünün kişisel özellikleri (soğuk-sıcak) 

Kabul  65 3,86 -2,87* 
Ret  36 3,14  

(uzak-yakın) Kabul  65 3,83 -2,69* 
Ret  36 3,19  

(kaba-nazik) Kabul  65 4,05 -2,08* 
Ret  36 3,61  

(anlayışsız-anlayışlı) Kabul  65 4,05 -2,54* 
Ret  36 3,44  

(ilgisiz-ilgili) Kabul  65 4,05 -2,63* 
Ret  36 3,39  

Bağış hakkında verilen bilginin yeterlilik düzeyi   Kabul  65 3,69 -1,05 
Ret  36 3,47  
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Organ bağışında bulunma bulunma davranışının sağlık çalışanlarının aileye 

yaptığı bilgilendirmeye göre bir fark gösterip göstermediğini analiz etmek için 

yapılan oran testi incelendiğinde, beyin ölümü kavramının açıklanması ve 

anlaşılması açısından gruplar arasında fark yoktur (Çizelge 7). Hem bağışı kabul eden 

hem de reddeden ailelerin çoğunluğu (%80-86) beyin ölümünün kendilerine 

anlatıldığını ve tam olarak ne kastedildiğini anladıklarını (%75-77) belirtmişlerdir. 

Ancak beyin ölümünün, ölüm olarak algılanması ve ahlaki ya da dini inançlarla 

çelişmesi açısından gruplar arasında anlamlı farklar elde edilmiştir. Çoğunluğun 

beyin ölümünü anladığını belirtmiş olmasına rağmen bulgular, organ bağışında 

bulunmayı kabul eden ailelere göre (%88) kabul etmeyen ailelerin (%56) daha azının 

beyin ölümünü ölüm olarak kabullendiklerini ve reddeden grupta ahlaki ya da dini 

inançlarla çelişme oranının (%25) kabul eden gruptan (%7) daha yüksek olduğunu 

göstermektedir. Organ bağışı talebinde bulunulacağının daha önceden bilinmesi 

açısından gruplar arasında anlamlı bir fark elde edilmemiştir. Ölümün 

kabullenilmesi, karar için tanınan sürenin yeterliliği ve bağış yönünde bir baskı 

hissedilmesine ilişkin bulgular incelendiğinde ise bağış kararının bu değişkenlerden 

etkilendiği görülmektedir. Bağışı kabul eden ailelerde ölümü kabullenme oranının 

(%95) kabul etmeyen ailelerden (%75) daha yüksek olduğu, karar için tanınan 

sürenin kabul etmeyen grupta (%44) kabul eden gruptan (%17) daha yüksek oranda 

yetersiz görüldüğü ve bağış kararı hakkında baskı hissetme oranının kabul etmeyen 

ailelerde (%33) kabul eden ailelerden (%15) daha fazla olduğu görülmektedir. Bu 

bulgular ölümün kabullenilmesine izin verilmesinin, organ bağışı görüşmesi 

yapılırken aileye baskı yapılmamasının ve karar vermeleri için ailelere yeterli süre 
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tanınmasının, organ bağışını olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Karar 

verilmesi için tanınan sürenin ne olması gerektiği konusunda her iki gruba tanınan 

sürelerin ortalamalarına bakıldığında ise organ bağışını kabul eden ailelerin belirttiği 

ortalama süre 8,28 iken kabul etmeyen ailelerin belirttiği süre ortalaması 10,42’dir. 

Bu bulgu reddeden gruba daha fazla süre tanınmış olmasına rağmen ailelerin karar 

vermek için verilen süreyi yetersiz algıladıklarını göstermektedir. 

Katılımcıların %50’si organ bağış süreci hakkında yapılan bilgilendirmeyi 

yetersiz olarak değerlendirmiştir. Katılımcıların daha fazla bilgi almak istedikleri 

konular incelendiğinde %31,76 oranında organların kimlere nakledildiği hakkında, 

%27,05 organların alınma süreci hakkında, %16,47 cenaze işlemleri hakkında ve 

%12,94 bağışın ve organ naklinin yararı hakkında bilgi verilmesini istediklerini 

belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcılar bağışın dini yönü hakkında ve adli vakalardaki 

resmi süreç hakkında bilgilendirme yapılmasının da gerekli olduğunu,  diğer 

kategorisinde sıklıkla belirttikleri dikkat çekmektedir.   
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Çizelge  7.  Beyin Ölümü ve Bağış Süreci Hakkında Verilen Bilgi Desteği ile Aile 
Kararı 

 

 

 
 

  Beyin ölümü kavramının açıklanma durumu  
   Evet  Hayır  Toplam  z 

Aile kararı Kabul N 56 9 65 0,74 
  % 86,2 13,8   
 Ret N 29 7 36  
  % 80,6 19,4   

  Beyin ölümü kavramını anlama  
   Evet Hayır   Toplam  z 

Aile kararı Kabul N 50 15 65 0,22 
  % 77 23   
 Ret N 27 9 36  
  % 75 25   
  Beyin ölümünü ölüm olarak algılama  
   Evet  Hayır  Toplam  z 

Aile kararı Kabul N 57 8 65 3,63* 
  % 87,7 1,32   
 Ret N 20 16 36  
  % 55,6 43,4   

  
Beyin ölümü kavramının ahlaki ya da dini 

inançlarla çelişmesi  
   Evet Hayır Toplam z 

Aile kararı Kabul N 5 60 65 -2,41* 
  % 7,7 92,3   
 Ret N 9 27 36  
  % 25 75   

  
Organ bağışı görüşmesinin yapılacağını 

bilme  
   Evet Hayır Toplam  z 

Aile kararı Kabul N 23 42 65 0,62 
  % 35,4 64,6   
 Ret N 15 21 36   
  % 41,7 58,3   
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Çizelge 7’nin devamı. Beyin Ölümü ve Bağış Süreci Hakkında Verilen Bilgi Desteği 
ile Aile Kararı 

 

 

3.4. Dini İnançlar ve Ölü Bedene Yapılacak Müdahaleler Açısından Grupların 

Karşılaştırılması  

Dini inançlar ve bu inançlara bağlı olarak ölü bedene yapılacak işlemlere 

yönelik tutumların aile kararındaki etkisi incelemek için Mann-Whitney U testi 

yapılmış ve sonuçlar çizelge 8’de verilmiştir.  

Dini inançlar ve bu inançlara bağlı olarak ölü bedene yapılacak işlemlere 

yönelik tutumların aile kararındaki etkisi incelendiğinde, kabul ve ret grupları 

arasında anlamlı farklar elde edilmiştir. Hemen defnetme isteğinin, bedene 

  
Karar sürecinde yakınını kaybettiğinin 

farkında olma    
   Evet  Hayır  Toplam  z 

Aile kararı Kabul N 62 3 65 3,03* 
  % 95,4 4,6   
 Ret N 27 9 36  
  % 75 25   

  Karar sürecinde verilen sürenin yeterliliği   
   Yeterli  Yetersiz  Toplam  z 

Aile kararı Kabul N 54 11 65 -2,99* 
  % 83,1 16,9   
 Ret N 20 16 36  
  % 55,6 44,4   
  Karar sürecinde baskı algılama  
   Evet Hayır Toplam z 

Aile kararı Kabul N 10 55 65 -2,09* 
  % 15,4 84,6   
 Ret N 12 24 36  
  % 33,3 66,7   
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dokunulmasını istememenin, organ çıkarımının neden olabileceği olası sıkıntıların ve 

vücut bütünlüğünün bozulmasını istememenin, organ bağışına olumsuz karar veren 

ailelerde (p<.05 ortalamalar sırasıyla X�=2,19, X�=3.58, X�=2.69, X�=3.25)  organ bağışını 

kabul eden ailelerden  (p<.05 ortalamalar sırasıyla X�=1.49, X�=1.74, X�=1.97, X�=1.92) 

anlamlı olarak daha etkili olduğu görülmektedir. Dini inançların ise, olumsuz karar 

veren ailelerde,  kabul eden ailelerden anlamlı olarak daha etkili olduğu 

görülmektedir (p<.05 ortalamalar sırasıyla X�=2,67 ve X�=1,88). Katılımcıların dini 

inanç açısından kendilerini değerlendirmeleri açısından bağışı kabul ve ret eden 

gruplar arasında anlamlı fark bulunamamıştır. 

 

Çizelge  8. Dini İnançlar ve Aile Kararı 

Ailenin kararını etkileyen dini inanışlar  
Aile 

kararı N X�  z  
      
Hemen defnetme isteği Kabul  65 1,49 -2,32*  

Ret  36 2,19   
Bedene dokunulmasını istememe Kabul  65 1,74 -5,08*  

Ret  36 3,58   
Organ çıkarımının neden olabileceği 
olası sıkıntılar  

Kabul  65 1,97 -2,06*  
Ret  36 2,69   

Vücut bütünlüğünün bozulmasını 
istememe 

Kabul  65 1,92 -3,76*  
Ret  36 3,25   

Dini inançlar Kabul  65 1,88 -2,58*  
Ret  36 2,67   

Dindarlık düzeyi Kabul  65 3,37 -1,06  
Ret  36 3,61   

P<.05 
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3.5. Grupların Organ Bağışı Bilgi Puanlarının Karşılaştırılması  

Organ bağışını kabul eden ve reddeden gruplar arasında, organ bağışı 

konusunda sahip olunan doğru bilgiler açısından bir fark olup olmadığını belirlemek 

için yüzdeler karşılaştırılarak oran testi uygulanmış ve sonuçlar çizelge 9’da 

verilmiştir.   

Çizelge  9. Organ Bağışı Hakkında Sahip Olunan Bilgi Düzeyi ve Aile Kararı  
  Beyin ölümü tüm beyin fonksiyonlarının geri dönüşsüz 

kaybıdır. 

 

  

 Evet 

biliyordum 

Hayır, şimdi 

öğrendim Toplam z 
Aile kararı Kabul N 60 5 65 0,11 

  % 92,3 7,7   
 Ret N 33 3 36  
  % 91,7 8,3   
    Beyin ölümü tam ve kesin ölümdür.  

   

Evet 

biliyordum 

Hayır, şimdi 

öğrendim Toplam z 
Aile kararı Kabul N 58 7 65 0,46 

  % 89,2 19,8   
 Ret N 31 5 36  
  % 86,1 13,9   

  

Beyin ölümü ile bitkisel hayat kavramları birbirinden 

farklıdır ve bitkisel hayattaki hastaların kendiliğinden 

solunumları devam eder.  

   

Evet 

biliyordum 

Hayır, şimdi 

öğrendim Toplam z 
Aile kararı Kabul N 52 13 65 0,26 

  % 80 20   
 Ret N 28 8 36  
  % 77,8 22,2   
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Çizelge  9’un Devamı. Organ Bağışı Hakkında Sahip Olunan Bilgi Düzeyi ve Aile 
Kararı  

  

Bitkisel hayattaki hastalar aylarca ya da yıllarca yaşamaya 

devam edebilirler ve bazı durumlarda iyileşerek normale 

dönebilirler, beyin ölümünde ise geriye dönüş mümkün değildir 

ve tıbbi ölüm halidir.  

   Evet biliyordum 

Hayır, şimdi 

öğrendim Toplam z 
Aile kararı Kabul N 54 11 65 1,29 

  % 83,1 16,9   
 Ret N 26 10 36  
  % 72,2 27,8   

  

Beyin ölümü tespiti, nöroloji, beyin cerrahi, anestezi ve 

kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir kurul tarafından 

yapılmaktadır.  

   

Evet 

biliyordum 

Hayır, şimdi 

öğrendim Toplam z 
Aile kararı Kabul N 49 16 65 0,65 

  % 75,4 24,6   
 Ret N 25 11 36  
  % 69,4 30,6   

  

Beyin ölümü gerçekleştiğinde, solunum geri dönüşsüz olarak 

kaybedildiğinden makineler yardımıyla sürdürülebilir, kalp 

atmaya devam ediyor olsa bile beyin kalıcı hasar görmüştür ve 

kişinin yaşama geri dönme olasılığı kalmamıştır.  
 

 

 Evet 

biliyordum 

Hayır, şimdi 

öğrendim Toplam  z 
Aile kararı Kabul N 59 6 65 2,44* 

  % 90,8 9,2   
 Ret N 26 10 36  
  % 72,2 27,8   
 

 

Her ölenin organları nakil için kullanılamaz, yalnızca yoğun 

bakım servislerinde, "BEYİN ÖLÜMÜ" ile ölmüşse kişinin 

organları kullanılabilmektedir.  
 

 

 Evet 

biliyordum 

Hayır, şimdi 

öğrendim Toplam  z 
Aile kararı Kabul N 49 16 65 1,50 

  % 75,4 24,6   

 Ret N 22 14 36  
  % 61,1 38,9   
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Çizelge  9’un Devamı. Organ Bağışı Hakkında Sahip Olunan Bilgi Düzeyi ve Aile 
Kararı  

 

 

Hayatta iken organlarınızı bağışlamış olsanız bile siz 

öldükten sonra ailenizin onay vermesi gerekmektedir.  
 

 

 Evet 

biliyordum 

Hayır, şimdi 

öğrendim Toplam  z 
Aile kararı Kabul N 40 25 65 0,04 

  % 61,5 38,5   

 Ret N 22 14 36  
  % 61,1 38,9   
 

 

On sekiz yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes 

organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilir.  
 

 

 Evet 

biliyordum 

Hayır, şimdi 

öğrendim Toplam  z 
Aile kararı Kabul N 63 2 65 0,61 

  % 96,9 3,1   

 Ret N 34 2 36  
  % 94,4 5,6   
 

 

Organ bağışlayan bir kişi organ bağış kartına sahip olsa bile 

bu fikrinden vazgeçebilir.  
 

 

 Evet 

biliyordum 

Hayır, şimdi 

öğrendim Toplam z 

Aile kararı Kabul N 34 31 65 0,22 

  % 52,3 47,7   

 Ret N 18 18 36  
  % 50 50   
 

 

Bağışlanan organlar, Ulusal Koordinasyon Sistemi 

tarafından tıbben acilliği ve doku uyumuna göre en uygun 

alıcıya nakil edilmektedir ve bu belirlemede zengin, fakir, 

ırk, cinsiyet vb. ayrımlar kesinlikle yapılmamaktadır.  

   

Evet 

biliyordum 

Hayır, şimdi 

öğrendim Toplam z 
Aile kararı Kabul N 58 7 65 2,19* 

  % 89,2 10,8   

 Ret N 26 10 36  
  % 72,2 27,8   
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Çizelge  9’un Devamı. Organ Bağışı Hakkında Sahip Olunan Bilgi Düzeyi ve Aile 
Kararı  

 

 

Organ bağışının dini yönden sakıncası yoktur ve büyük 

dinler organ bağışını onaylamaktadır.  

   

Evet 

biliyordum 

Hayır, şimdi 

öğrendim Toplam z 

Aile kararı Kabul N 60 5 65 2,72* 

  % 92,3 7,7   

 Ret N 26 10 36  
  % 72,2 27,8   
 

 

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 06.03.1980 

tarih ve 396/13 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu 

açıklamıştır ve aynı kararda  "Organınızı vereceğiniz kişinin 

yaptığı iyilik ve fenalıklardan kendisi sorumludur " denilmiştir.  

   

Evet 

biliyordum 

Hayır, şimdi 

öğrendim Toplam z 
Aile kararı Kabul N 36 29 65 0,01 

  % 55,4 44,6   

 Ret N 20 16 36  
  % 55,6 44,4   
 

 

Kuran-ı Kerim de de  "Kim bir insana hayat verirse onun tüm 

insanlara hayat vermişçesine sevap kazanacağı" beyan 

edilmiştir   

   

Evet 

biliyordum 

Hayır, şimdi 

öğrendim Toplam z 
Aile kararı Kabul N 40 25 65 1,92 

  % 61,5 38,5   

 Ret N 15 21 36  
  % 41,7 58,3   
 

 

İslâm dini, cinsi, milliyeti, rengi, dini, konumu ne olursa olsun 

her insana insan olarak bakmaktadır ve eşit bir yaşama hakkı 

tanımıştır dolayısıyla da Müslüman olmayan bir kişiye organ 

vermek günah değildir.  

   

Evet 

biliyordum 

Hayır, şimdi 

öğrendim Toplam z 
Aile kararı Kabul N 49 16 65 0,64 

  % 75,4 24,6   

 Ret N 25 11 36  
  % 69,4 30,6   
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Katılımcıların organ bağışı hakkındaki doğru ifadeleri doğru olarak bilme 

oranları incelendiğinde¸ “Beyin ölümü tüm beyin fonksiyonlarının geri dönüşsüz 

kaybıdır”  “Beyin ölümü tam ve kesin ölümdür”, “Beyin ölümü ile bitkisel hayat 

kavramları birbirinden farklıdır ve bitkisel hayattaki hastaların kendiliğinden 

solunumları devam eder”, “Bitkisel hayattaki hastalar aylarca ya da yıllarca 

yaşamaya devam edebilirler ve bazı durumlarda iyileşerek normale dönebilirler, 

beyin ölümünde ise geriye dönüş mümkün değildir ve tıbbi ölüm halidir”, “Beyin 

ölümü tespiti, nöroloji, beyin cerrahi, anestezi ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan 

bir kurul tarafından yapılmaktadır”  maddelerinde bağışı kabul eden ve reddeden 

gruplar arasında bir fark bulunamamıştır. Bu bilgilerin bilinme oranlarına 

bakıldığında ise oranların %62-%92 arasında değiştiği görülmektedir. Bu durum 

genel olarak beyin ölümüne ilişkin her iki grubun da doğru bilgiye sahip olduğunu 

göstermektedir.  

Ancak beyin ölümünün somatik ölümden farkını açıklayan “Beyin ölümü 

gerçekleştiğinde, solunum geri dönüşsüz olarak kaybedildiğinden makineler 

yardımıyla sürdürülebilir, kalp atmaya devam ediyor olsa bile beyin kalıcı hasar 

görmüştür ve kişinin yaşama geri dönme olasılığı kalmamıştır” bilgisinin bilinme 

oranı incelendiğinde organ bağışına onay veren ve vermeyen gruplar arasında 

anlamlı fark elde edilmiştir. Bağışı kabul eden grubun beyin ölümünü, kabul 

etmeyen gruba oranla daha doğru olarak bildiği görülmektedir. Bu bulgu beyin 

ölümünün alışılagelen somatik ölümle eşdeğer kabul edilmesinin organ bağışını 

arttırdığını ancak hala beyin ölümü kavramı hakkında belirgin bir bilgi eksikliği 

olduğunu ve katılımcıların mevcut tıbbi kriterlerden farklı bir ölüm kavramına sahip 
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olabileceklerini göstermektedir. “Beyin ölümü tanısı sizin ahlaki ya da dini 

inançlarınızla çelişiyor mu?” “Beyin ölümünü, ölüm olarak algılıyor musunuz?” 

sorularına verilen yanıtlar incelendiğinde kabul ve ret grupları arasında anlamlı bir 

fark olduğu görülmektedir. Organ bağışını onaylayan katılımcıların %7’si beyin 

ölümünün inançlarıyla çeliştiğini ve %88’i ölüm olarak kabul ettiğini ifade ederken, 

bağışı kabul etmeyenlerin katılımcıların %25’i çeliştiğini ve %56’sı ölüm olarak kabul 

ettiğini belirtmiştir.  Bu bulgular da yine ölümün belirlenmesinde geçerli tıbbi kriter 

olarak kabul edilen beyin ölümünün toplumsal kabulünde halen bir karmaşanın 

olduğuna ve bu kavramın ölüm olarak kabul edilmemesinin organ bağış oranlarını 

düşürdüğüne işaret etmektedir.   

Katılımcıların organ bağışı hakkındaki doğru ifadeleri doğru olarak bilme 

oranları incelendiğinde ise gruplar arasında anlamlı fark elde edilmemiştir. “Her 

ölenin organları nakil için kullanılamaz, yalnızca yoğun bakım servislerinde, "beyin 

ölümü" ile ölmüşse kişinin organları kullanılabilmektedir”, “Hayatta iken 

organlarınızı bağışlamış olsanız bile siz öldükten sonra ailenizin onay vermesi 

gerekmektedir”, “ On sekiz yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes 

organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilir”, “Organ bağışlayan bir kişi 

organ bağış kartına sahip olsa bile bu fikrinden vazgeçebilir” maddelerini her iki grup 

%50-97 oranları arasında doğru olarak bildiklerini belirtmişlerdir. Ancak bağış yapan 

grubun bağışlanan organların paylaşımı konusunda ise bağışı kabul etmeyen gruba 

göre daha bilgili olduğu görülmektedir. Bu bilgiyi bağış yapan grubun daha fazla 

bilmesi ise bağış sürecinde öğrenmiş olmalarından kaynaklanıyor olabilir.   



 

71 
 

Katılımcıların dini açıdan organ bağışı hakkındaki doğru ifadeleri doğru olarak 

bilme oranları incelendiğinde ise Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek 

Kurulunun organ bağışının caiz olduğuna ilişkin kararı, Kuran-ı Kerim de organ 

bağışının caiz olduğuna işaret eden ayetin bulunduğu ve İslâm dini açısından 

Müslüman olmayan bir kişiye organ vermenin günah olmadığı bilgileri açısından 

gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. Ancak organ bağışının dini 

yönden sakıncası olmadığı ve büyük dinlerin organ bağışını onayladığı bilgisi 

açısından gruplar arasında anlamlı farklar elde edilmiştir.  Bağış yapan grubun organ 

bağışının dini açıdan sakıncası olmadığı bilgisine bağış yapmayan gruba oranla daha 

fazla sahip olduğu görülmektedir. Bu bulgu yasaklayıcı dini inançların organ bağışı 

oranlarını azalttığına işaret etmektedir.  

“Eğer bugün ailenizden birinin organlarını bağışlama ya da bağışlamama 

kararı verecek olsanız, kararınız ne olurdu?” sorusu için yapılan oran testi 

sonuçlarına göre gruplar arasında anlamlı fark bulunmaktadır (Çizelge 10). Organ 

bağışı kabul eden ailelerin %95’i, organ bağışını kabul etmeyen ailelerin ise %50’si 

kesinlikle bağışlardım cevabı vermiştir. Burada dikkat çekici olan nokta bağışı 

reddeden grubun tekrar bağış kararı verecek olsalar %50’sinin olumlu yönde karar 

vereceğidir. Ülkemizde 2015 yılında 1969 beyin ölümü tespiti yapılmış, 472 (%24) 

aile bağış için onay vermiş ve 1497 (%76) aile organ bağışını kabul etmemiştir. Bu 

bulguyu 2015 bağış oranlarına göre değerlendirecek olursak, organ bağışını olumsuz 

etkileyen değiştirilebilir olan bu etmenler ortadan kaldırılırsa, bağışlamayan ancak 

daha sonra kararını değiştirebilecek insanların kararlarını olumluya çevirerek bağış 

oranlarını %62’lere kadar yükseltmek mümkün görünmektedir.   
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Çizelge  10. Tekrar Bağış Kararı Verme Durumunda Olası Aile Kararı   
 

 
Tekrar karar verme durumunda bağışlardım diyen 

kişi sayısı  

   
Kesinlikle 

bağışlamazdım 
Kesinlikle 

bağışlardım Toplam z 
Aile kararı Kabul  N 3 62 65 5,38* 
  % 4,6 95,4   
 Ret  N 18 18 36  
  % 50 50   
*p<.05 
 

 

3.5. Nitel Veriler İçin İçerik Analizi   

Katılımcılara yöneltilen açık uçlu sorulara verilen cevaplardaki temel 

argümanları belirlemek amacıyla içerik analizi yapılmıştır. İki hakem tarafından, elde 

edilen veriler incelenerek verilerden çıkarılan kavramlara göre kodlama yapılmıştır. 

Daha sonra bu kodlar biraraya getirilerek incelenmiş ve kategorize edilmiştir.  

Hakemlerin yapmış olduğu bu kodlamalar arasındaki uyumu belirlemek için ise 

Cohen Kappa uyum testi yapılmıştır. Bulgular elde edilen kategoriler çerçevesinde 

ortaya konulmuş ve her bir argümanı takiben katılımcıların verdikleri örnek 

cevaplara yer verilmiştir.   

Katılımcıların, “Yaşadıklarınızla başa çıkmanızda neler yardımcı olabilirdi?” 

sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde, yanıtlardaki ortak temalar/kategoriler şu 

şekilde belirlenmiştir:    
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• İnanç 

• Sağlık personelinin desteği 

• Bağış sonrası destek  

• Güçlü olumsuz duygular 

• Sosyal destek  

• Ödünleme 

• Psikolojik destek  

Hakemlerin “Yaşadıklarınızla başa çıkmanızda neler yardımcı olabilirdi?” sorusu 

için yapmış oldukları kodlamalar arasındaki uyumu belirlemek amacıyla yapılan 

Cohen Kappa uyum testi çizelge 11’de verilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre iki 

hakem bulguları arasında mükemmel düzeyde uyumluluk (κ=0.90, p<0.05) olduğu 

tespit edilmiştir.  

Çizelge  11. Katılımcıların Beklentilerinin Değerlendirilmesinde Hakemler Arası 
Uyum  
 

N % KAPPA 
(κ) P 

İnanç 16 21,3 0.90 .00* 

Sağlık personelinin desteği 22 29,3   

Bağış sonrası destek  5 6,7   

Güçlü olumsuz duygular 6 8   

Sosyal destek 18 24   

Ödünleme 4 5,3   

Psikolojik destek  4 5,3   
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Verilerin analizinden elde edilen sonuçlara göre organ bağışını kabul 

etmeyen grubun, sağlık personelinin yaklaşımından genel olarak memnun olmadığı 

ve daha empatik, anlayışlı, düzenli bilgi veren ve iletişimde daha duyarlı davranan 

bir sağlık personelinin, yaşadıklarıyla başetmelerine yardımcı olacağını ifade ettikleri 

dikkat çekmektedir.  

Katılımcıların sağlık personelinin yaklaşımına ilişkin verdikleri yanıtlardan 

alıntılara aşağıda yer verilmiştir; 

“…İki doktordan biri bizi dövecekmiş gibi...sorular sorduğumuzda bizi yüksek sesle 

azarladı...”  

“…Günlerce hastanede stres ve umut ile bekleyen bir aileye ölüm haberi ilgisiz ve 

alakasızca veriliyor…” 

“…bu organlar bu hastane personeli gibi birine gider diye düşünerek bağıştan 

vazgeçtim…” 

 “…Daha duyarlı daha ilgili doktorların olması bütün her şeyi daha da kolay hale 

getirebilirdi…” 

“…Elbette ölümün önüne geçilmez ama insanlığın uğramadığı eğitiminin en aza 

düştüğü yerlerden biri bence hastanelerdir…” 

“…Bilgi verenlerin sıradan bir şey gibi duyarsız şekilde davranması…”  

“…Önemli olan cenazeye ve ailesine yapılan muamele…Organ bağışının önündeki en 

büyük engel bu kötü tecrübeyi yaşayanlardır…” 

“…Hastamızın durumu hakkında bilgi almaya çalışırken biri çıkageldi ve organlarını 

bağışlıyor musunuz dedi…” 
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“…Organlar alındıktan sonra, götüren ekip oldukça duygusuz ve duyarsızdı… 

Hissettiklerim büyük bir boşluk ve acıydı…” 

“…Doktorların daha bilgilendirici olmaları, ayrıca hastamız yoğun bakımdayken 

gözetim altında tutuluyor denilirken, yanımıza bir bayanın gelip, hastanızın 

organlarını bağışlıyor musunuz sorusunu sormaması, hiç bir bilgilendirme 

yapılmadan, hastamızın iyileşeceğini düşünürken, bir sekreter tarafından dünyamızın 

başımıza yıkılmaması, bu şekilde davranılmaması bile bize yardımcı olabilirdi…” 

Daha önce nicel verilerin analizinden elde edilen bulgular bölümünde 

belirtildiği gibi hastayı tedavi eden primer hekimin aileye yaklaşımı, organ bağış 

kararını etkilemektedir. Sağlık personelinin aileyle etkili olmayan bir iletişim içinde 

olmaları organ bağış kararını olumsuz yönde etkilediği, katılımcıların ifadelerinde de 

açık olarak yer almaktadır. Hasta yakınlarıyla sadece bağış görüşmesi sırasında değil 

hastanın hastaneye ilk kabulünden başlayarak, empatik, güvenilir ve etkili bir 

iletişim kurulmasının hem ailenin yaşadığı kayıpla başetmesine yardımcı olan hem 

de sağlanan güven duygusunun organ bağış kararını olumlu yönde etkileyen önemli 

bir değişken olduğu görülmektedir.    

Verilerin analizinden elde edilen diğer bir önemli bulgu ise organ bağışını 

kabul eden ailelerin bağış sonrasında desteğin sürdürülmesini istemeleridir. Bağış 

sonrası destek kategorisinde aileler, bağışladıkları organların kimlere nakledildiğini, 

alıcıların sağlık durumlarını öğrenmeyi ve alıcılarla tanışmak istediklerini sıklıkla 

belirtmişler ve bunların sağlanmasının yaşadıklarıyla başetmelerinde kendilerine 

yardımcı olacağını ifade etmişlerdir.   
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Katılımcıların bağış sonrası destek kategorisinde verdikleri yanıtlardan 

alıntılara aşağıda yer verilmiştir; 

“…Organların nakil yapıldığı kişilerin, ailelerin yanında olup onlara destek vermesi 

belki de herşeyi daha çabuk atlatmamızı sağlayabilirdi…” 

“…Bağışlanan organların kimlere verildiği ve o insanlarla tanışıp sağlıklarına 

kavuşmada yakınımın katkısını görmek ve yakınımıza yapılacak hayır dualarını 

duymak bizi verdiğimiz kararın doğruluğu konusunda daha da rahatlatırdı diye 

düşünüyorum..”  

“…Kardeşimi kaybettim başa çıkabilmiş değilim fakat kalp ve böbrek alıcılarını 

görmek daha iyi hissettiriyor…” 

“…Eşimin organlarının ihtiyaç sahibi hastalara sağlık verdiğini düşünüyor ve bu 

acımızı birazda olsa azaltıyor…İmkan olsaydı, eşimin organlarıyla sağlığına 

kavuşmuş kişileri uzaktan da olsa 1 kez görmek isterdik…” 

“…Organların bağışlandığı kişileri bilmek, sağlık durumlarını öğrenmek isterdim…” 

“…Organ bağışlanan ailelerle görüştürmek için zorluk çıkarmamaları daha çok 

yardımcı olmaları iyi hissetmelerini sağlayacaktır…” 

“…Organların verildiği kişilerle iletişim kurmak istiyorum…” 
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Katılımcıların, “Bağışlama ya da bağışlamama kararını vermenizdeki asıl neden 

neydi?” sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde, yanıtlardaki ortak 

temalar/kategoriler şu şekilde belirlenmiştir:  

• Prososyal davranış  

• Ölen kişinin kararı  

• Yasaklayıcı dini inançlar  

• Sağlık personelinden memnuniyetsizlik  

• Beyin ölümünü kabullenmeme  

• Ölenin isteğini bilmeme   

Hakemlerin “Bağışlama ya da bağışlamama kararını vermenizdeki asıl neden 

neydi?” sorusu için yapmış oldukları kodlamalar arasındaki uyumu belirlemek 

amacıyla yapılan Cohen Kappa uyum testi çizelge 12’de verilmiştir. Elde edilen 

sonuçlara göre iki hakem bulguları arasında mükemmel düzeyde uyumluluk (κ=0.92, 

p<0.05) olduğu tespit edilmiştir. 

Çizelge  12. Katılımcıların Verdikleri Kararın Nedeninin Değerlendirilmesinde 
Hakemler Arası Uyum  
 

SAYI % 
KAPPA 

(κ) P 
Prososyal davranış 44 54,3 0.92 .00* 

Ölen kişinin kararı 18 22,2   

Yasaklayıcı dini inançlar 5 6,2   

Sağlık personelinden memnuniyetsizlik 5 6,2   

Beyin ölümünü kabullenmeme 6 7,4   

Ölenin isteğini bilmeme 3 3,7   
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Bağış kararının nedeni ile ilgili elde edilen kategoriler ailenin bağış kararına 

göre analiz edilmiş ve sonuçlar çizelge 13’de verilmiştir.  

 

Çizelge  13.  Verilen Kararın Nedeni ve Aile Kararı  
 

 

 

Prososyal 

Davranış 

Ölen 

Kişinin 

Kararı 

Yasaklayıcı 

Dini 

İnançlar 

Sağlık 

Personelinden 

Memnuniyetsizlik 

Beyin Ölümünü 

Kabullenmeme 

Ölenin 

İsteğini 

Bilmeme TOPLAM 
Aile 

kararı 
Kabul  N 44 14 0 0 0 0 58 

  % 75,9 24,1 0 0 0 0 100 

 Ret N 0 4 5 5 6 3 23 

  % 0 17,4 21,7 21,7 26,1 13,0 100 

 Toplam N 44 18 5 3 6 3 81 

  % 54,3 22,2 6,2 3,7 7,4 3,7 100 

 

 

Bulgular incelendiğinde, bağışı kabul eden ailelerin %75,9’unun prososyal 

davranış eğiliminde olduğunu ve %24,1’inin kaybettikleri yakınlarının hayattayken 

organ bağışını vasiyet ettiği ya da aile üyelerinin kaybettikleri yakınlarının bunu 

isteyebileceği düşüncesinde olduğunu göstermektedir. Bağış yetkisinin ailelerde 

olduğu göz önünde bulundurulduğunda, böyle bir iletişimin organ bağış kartı 

imzalamaktan daha önemli olduğu ve hayattayken aile ile konuşmanın aile onayının 

güçlü bir yordayıcısı olduğu da açıktır. Organ bağış talebi genellikle çok üzüntülü ve 

umutsuz bir bağlamda gerçekleştirildiği için ölen kişinin isteklerinin bilinmesi ayrıca 

aile üyelerinin yaşadıkları belirsizliklerin azaltılmasına ve karar vermelerine yardımcı 

olmaktadır.  
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Katılımcıların prorsosyal davranış ve ölen kişinin kararına ilişkin verdikleri 

yanıtlardan alıntılara aşağıda yer verilmiştir; 

 “…organa ihtiyaç duyanların da yaşama hakkının olması…” 

“…Bağışlanan organlarla başka insanların hayatta kalıp sağlıklarına 

kavuşabilecekleri düşüncesi…” 

“…Biz umudumuzu yitirmiştik, ama umudu olan insanlar vardı ve onlar mutlu 

olabilirdi…” 

“…Annemin öldükten sonra da insanlara faydalı olması fikri…” 

“…Bitmiş bir yaşamın başka insanlara can vereceğini düşününce en azından başka 

insanlarda yaşayacak…” 

“…Bizim canımız yanmıştı hiç olmazsa başkalarına umut ışığı olsun…” 

“…Bir kaç kişiye daha yaşama bağlama isteği…” 

“…vefat eden annemin hayattayken insanlara karşı sevgi dolu yaklaşımı ve her 

zaman organ bağışının önemini anlatması. Bu şekilde onu son kez mutlu edeceğimizi 

düşündüm…” 

“…Annem ölmeden önce vasiyet etmişti, TV haberinde izleyip etkilenmiş ve inşallah 

bana da nasip olur, benim de organlarımı ne olursa olsun bağışlayın, size tek 

vasiyetimdir demişti..” 

“…Babamın da isteği bu doğrultuda olurdu, o da bağışlamak isterdi…” 

“…Annemin bunu yaşasaydı yapmak isteyeceği…” 

“…Kaza geçirmeden bir hafta önce TV deki organ bağışı haberlerini izlerken ben de 

organlarımı bağışlamak istiyorum dedi ve kaza geçirdikten sonra bu sözü geldi hep 

aklıma…” 
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“…Ben aynı durumda olsam rahmetli babam da aynı davranırdı…” 

Organ bağışını kabul etmeyen ailelerin belirttikleri nedenlerin kategorileri 

incelendiğinde ise ölen kişinin kararının, yasaklayıcı dini inançların, sağlık 

personelinden memnuniyetsizliğin, beyin ölümünü kabullenmemenin, ölenin 

isteğini bilmemenin ve doğru yeterli bilgilendirme yapılmamasının katılımcıların 

olumsuz karar verme nedenleri olarak belirttikleri görülmektedir. Katılımcıların 

söyledikleri nedenlerin yüzdeleri şekil 4’de verilmiştir. 

Şekil 4: Organ Bağış Kararı ve Nedenleri  

 
 

Organ bağışını reddeden katılımcıların %26,1’i beyin ölümüne ilişkin 

şüphelerini ret nedeni olarak belirtmişlerdir. Katılımcıların beyin ölümü ile ilgili 

verdikleri yanıtlardan alıntılara aşağıda yer verilmiştir; 

“…Can çıkmadan ölmüş sayıla bilir mi? Beyin ölümünden sonra dönmeyeceğini kesin 

biliyoruz. Fakat canlı görünen bir kalp varsa nasıl ölmüş sayılabilir?...” 
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“…Beyin ölümü gerçekleşmiş olması, bir insanın fişe bağlı yaşaması anlamına 

gelmesini yediremiyorum kendime. Ayrıca nefes alan bir hasta için baş sağlığı dilerim 

diye bilmek kadar kaba birşey olamaz…”  

“…Beyin ölümünde organ ölümleri gerçekleşmediği için…” 

“…Emin olmamak sıkıntı verici. Dünyada yıllarca uyuyup uyanan insanların olması 

biraz düşündürücü. İnsan kendini rahatsız hissediyor…” 

“…Diğer organlar çalışırken tek bir organın çalışmaması sebebiyle nasıl öldüğü tam 

olarak açıklanmıyor hasta yakınına. Hastanızın yanına gidiyorsunuz sıcak bedeni 

duruyor. Kalbi atıyor. O halde neden öldü diyorsunuz?...” 

“…Ne kadar beyin ölümü gerçekleşmiş olsa da bir umut belki hayata dönmesini 

bekliyorsunuz..” 

“…Beyin ölümünün, kişinin tam olarak ölümü olduğu konusunda şüphe 

duyuyorum…” 

“…Toplum nezdinde söz sahibi insanların diyanetin denetimi dışında bu konular 

hakkında çelişkili sözler söylemesi kafamda bir kaç kuşkuya sebep oldu. Zira bu din 

adamları beyin ölümünün kesin ölüm olmadığı, ölümün kati olmayacağını 

söylemekte ve üzerine yıllarca bitkisel hayatta kalıp çıkan, yaşama dönen insanların 

var olmasını delil göstermekte. Bu bende oldukça derin kuşkulara sebep oldu…” 

“…Benim annem öldü. Son yanına gidişimde kalbi atıyordu. Anne dedim. 

Çocuklarının selamını getirdim sana... Kalp atışı hızlanmıştı. Makinadan çıkan ses 

daha hızlıydı. Beyin ölümü gerçekleşmişti. Biliyorum. Sizin kadar iyi biliyorum. Ama 

annem nefes alıyordu. Kalbi beni duyuyordu…” 
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Beyin ölümü durumunda, somatik ölümün (vücut ölümü) gerçekleşmemesi 

nedeniyle ölüm dendiğinde kalp, solunumun durması ve soğuk bir beden olarak 

zihnimizde canlanan bu imgenin yerini, makina yardımıyla da olsa hala nefes alan, 

kalbi atan ve sıcak bir beden görüntüsü aldığından ölümün gerçekleştiğini kabul 

etmenin zorlaştığı, katılımcıların ifadelerinden ortaya çıkan çarpıcı bir bulgudur. 

Ayrıca beyin ölümü kavramının bitkisel hayat ve koma kavramlarıyla karıştırılması da 

ölümün kabulünü zorlaştırmaktadır.  Ailelerin sahip oldukları ölüm kavramının 

mevcut tıbbi kriterlerle örtüşmemesinin ise organ bağış kararını olumsuz yönde 

etkilediği görülmektedir.  

Organ bağışını reddeden katılımcıların %21,7’si dini inançlar nedeniyle bağışı 

kabul etmediklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların yasaklayıcı dini inançlara ilişkin 

verdikleri yanıtlardan alıntılara aşağıda yer verilmiştir; 

 “…Çocuğun annesi ise "onu dünyaya tek parça olarak verdi ve bize emanet etti 

Rabbim, Onu tek parça toprağa bırakmak istiyorum" sözünü söyledi…Bugün onun 

bedeninin parçalanmasına asla izin vermeyeceğiz…” 

“…Erkek kardeşlerimle biz bağışlama kararı aldık fakat kız kardeşlerimin mahalle 

hocaları adı adında geçinen sahtekarlardan bunun dini inançlara aykırı olduğu, vücut 

bütünlüğünün korunması gerektiği gibi saçma sapan fikirlerle doldurulmuş 

olduğundan onların rızası olmadığı için veremedik…” 

“…Herkesin kaderinin yazıldığı şekilde yaşamasını düşündüğümden vermeme kararı 

verdim…” 

“…Diyanet açıkladı da tanıdığım cami imamı günahtır diye oğluna böbrek vermedi…” 
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“…Diyanet işlerinin açıklamaları ve kuran-ı kerim açıklaması tatminkâr değil, bir kere 

kimse kimseye hayat veremez sadece hayatının kalan süresinin konforlu geçip 

geçmeyeceğine yardım edebilir, hayat doğduğumuz gün başlar ve süresi o gün 

bellidir. Külli iradenin üzerine hiç bir tasarrufumuz olamaz…” 

“…Ailemiz dini nedenler ve hastamızın bedenine dokunulmasını ve vücut 

bütünlüğünün bozulmasını doğru bulmadığımız için bağışa onay vermedik…” 

Katılımcılar genel olarak dini açıdan bedene dokunulmasının uygun 

olmadığını ve vücut bütünlüğünün korunması gerektiğini ayrıca resmi makamlar ve 

yetkili kişiler tarafından yapılan dini açıklamaların veya gösterilen kanıtların yetersiz 

olduğunu belirtmişlerdir. Organ bağışının İslam dinine uygun olmadığı ve vücut 

bütünlüğünün korunması gerektiği inanışının organ bağış kararını olumsuz yönde 

etkilediği görülmektedir.   

Organ bağışını reddeden katılımcıların %21,7’si sağlık personelinin olumsuz 

yaklaşımını ret nedeni olarak belirtmişlerdir. Katılımcıların sağlık personelinin 

yaklaşımına ilişkin verdikleri yanıtlardan alıntılara aşağıda yer verilmiştir;  

“…Hastane personelinin bizlere ve hasta yakınlarına olan davranışları beni etkiledi. 

Olur da bu organlar bu hastane personeli gibi birine gider diye düşünerek bağıştan 

vazgeçtim…” 

“…Hayatta iken değer vermediğiniz, kendinizden aşağı gördüğünüz insanlardan 

ölünce bedenini istemek ahlaki değildir…” 

“…Nöbetçi doktorların çelişkili açıklamaları bunun yanında organ bağışı 

koordinatörünün sadece evrak doldurma zamanı bizlerle muhatap olması…” 
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“…Yanlış bir zamanda yanlış bir soru soruldu, hastamızın durumu hakkında bilgi 

almaya çalışırken biri çıkageldi ve organları bağışlıyor musunuz dedi…” 

Organ bağışı kararı, sevdiği birini kaybeden ve yas yaşayan aile üyeleri için 

duygusal olarak zor ve karmaşık bir süreçtir. Daha önce de belirtildiği gibi, 

katılımcılar bu zor süreçte daha empatik, anlayışlı, düzenli bilgi veren ve iletişimde 

daha duyarlı davranan bir sağlık personelinin, yaşadıklarıyla başetmelerine yardımcı 

olacağını ifade etmişlerdir. Ailelerin hastanedeki deneyimleri, sağlık personelin 

duyarlı ve empatik davranmaması ve ailelerin acılarını azaltmak için yeterli ilgi 

göstermemesi, bu zor ve karmaşık süreçte, aile üyelerinin beyin ölümü gerçekleşen 

yakınlarının organlarını bağışlama kararlarını etkilediği de çok açık olarak 

görülmektedir.  

Organ bağışını reddeden katılımcıların %17,4’ü kaybettikleri yakınlarının 

kararının bu yönde olması ve %13’ü yakınlarının organ bağışı hakkındaki düşüncesini 

bilmemeleri nedeniyle ret kararı verdiklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların 

kaybettikleri yakınlarının kararına ve isteğini bilmemelerine ilişkin verdikleri 

yanıtlardan alıntılara aşağıda yer verilmiştir; 

“…Babamın rahatsızlığı boyunca yanında olduğum için hiç bir zaman ben ölürsem 

organlarımı bağışlayın ya da bağışlamayın diye bir vasiyette bulunmadı…” 

“…Yakınımın bizden öyle bir isteği olmadığı için kararsız kaldık…”  

“…Kendisinin bu konu hakkında bizlere hiçbir bilgi vermediği için düşüncelerini 

bilmediğimden…” 
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“…Kaybettiğim yakınım annemdi ve TV’de organ bağışı ile ilgili haberleri izleyince 

muhabbet açılır ben size kıyamam ki derdi. Bağış istendiğinde ilk aklımıza gelen oydu 

kabul edemedik…” 

Katılımcıların ifadelerinde açıkça görüldüğü gibi, kişinin organ bağışı tercihi 

hakkında hayattayken konuşulmuş olmasının ve ailenin bunun farkında olmasının 

aile kararını olumlu yönde etkilerken bu konuda bilgi paylaşımının olmamasının 

ailenin karar almasında belirsizlik yaşamasına ve kararın olumsuz sonuçlanmasına 

yol açmaktadır. 
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4. BÖLÜM 

TARTIŞMA 

Hatırlanacağı gibi bu araştırmanın temel amacı, organ bağışında bulunma 

davranışının organ bağış kartı taşıma, ölen kişinin organ bağışına yönelik 

düşüncelerine ilişkin bilgi sahibi olma, sağlık çalışanlarının aileye yaklaşımı, beyin 

ölümü ve bağış süreci hakkında verilen bilgi desteği ve dini inanç değişkenleri 

açısından nasıl değiştiğinin incelenmesidir. Bu bölümde önceki bölümlerde 

bulguların veriliş sırasına göre elde edilen sonuçların tartışılmasına yer verilecektir.  

4.1. Organ bağış kartı taşımak ve Ölen kişinin organ bağışına yönelik düşüncelerine 

ilişkin bilgi puanlarının karşılaştırılmasına ilişkin bulguların tartışılması  

Ölen kişinin organ bağış kartı taşıması ve organ bağışına ilişkin görüşünü aile 

ile paylaşmasının aile kararındaki etkisi incelendiğinde, kabul ve ret grupları arasında 

anlamlı fark bulunmamıştır. Ancak bağış kartı taşıyan kişi sayısının sadece %6 olduğu 

ve bu kişilerin hepsinin de organlarının bağışlandığı ayrıca kişinin sağlığında organ 

bağışına ilişkin görüşünü aileyle paylaşma oranlarının kabul eden grupta %29 

reddeden grupta ise %13 olduğu ve genel olarak hayattayken organ bağışı 

konusunun konuşulmadığı dikkat çekmektedir. Bu genel olarak hayatta iken organ 

bağışı konusunda herhangi bir karara varılmadığını göstermektedir. Bağış hakkında 

ölen kişinin isteğini bilmemenin aile kararına etkisi incelendiğinde ise,  reddeden 

ailelerde kabul eden ailelerden daha etkili olduğu görülmektedir (Çizelge 4). Nitel 

verilere ilişkin bulgular incelendiğinde ise bağışı kabul eden ailelerin verdikleri 
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kararın asıl kaynağının prososyal davranış eğiliminde olmaları ve kaybettikleri 

yakınlarının hayattayken organ bağışını vasiyet etmeleri ya da bunu isteyebilecekleri 

düşüncesi olduğu dikkat çekmektedir. Ayrıca organ bağışını reddeden katılımcıların 

%17,4’ü kaybettikleri yakınlarının kararının bu yönde olması ve %13’ü yakınlarının 

organ bağışı hakkındaki düşüncesini bilmemeleri nedeniyle ret kararı verdiklerini 

belirtmişlerdir. Bu bulgular genel olarak organ bağış kartı edinme oranının çok düşük 

olduğunu, organ bağışı konusunun hayattayken aile ile konuşulmadığını ancak 

kişinin organ bağışı tercihi hakkında kişi hayattayken konuşulmuş olmasının ve 

ailenin bunun farkında olmasının aile kararını olumlu yönde etkilediğini ve kişinin 

organ bağışına ilişkin görüşünün bilinmemesinin bağış kararını olumsuz yönde 

etkilediğini göstermektedir.    

Öldükten sonra organ bağışı için aile onayının alınması yasal bir 

zorunluluktur. Dolayısıyla kişinin hayatta iken bağış kartı edinmiş olsa bile bağış 

yetkisinin ailelerde olduğu göz önünde bulundurulduğunda, böyle bir iletişim organ 

bağış kartı imzalamak kadar belirleyici olmaktadır. Literatürdeki konuyla ilgili 

çalışmalar organ bağışı sürecinde organ bağış kartının kritik bir rol oynadığını, ölen 

kişinin isteklerinin bilinmesinin ise aile üyelerinin karar verme aşamasında hem 

yaşadıkları belirsizliklerin azaltılmasına hem de olumlu karar vermelerine yardımcı 

olduğunu (Durand-Zaleski ve diğer., 1996; Douglas, 1994; Manninen ve Evans, 1985; 

Rosel,  Frutos, Blanca ve Ruiz, 1999; Sotillo ve diğer., 2009; Wheeler, O’Friel ve 

Cheung, 1994;) hatta kendi organlarını bağışlamak istemeyen ancak ölen kişinin 

isteklerine saygılı olmak isteyen ailelerin de olumlu yönde karar verdiğini (Siminoff 

ve Lawrence, 2002) ve organ bağış kartı edinmenin sosyal bir norm olarak toplumda 
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organ bağış algısını güçlendirmeye yardımcı olduğunu (Martinez, Lopez ve Martin, 

2001) göstermektedir. Literatürle tutarlı olan bu bulguda da görüldüğü gibi, kişinin 

organ bağışı tercihi hakkında kişi hayattayken konuşulmuş olmasının ve ailenin 

bunun farkında olmasının aile kararını olumlu yönde etkilerken, kişinin organ 

bağışına ilişkin görüşünün bilinmemesinin bağış kararını olumsuz yönde 

etkilemektedir.  

 Organ bağışında bulunma davranışı sadece bağış kartı doldurmayı değil aynı 

zamanda aile üyelerini konu hakkında bilgilendirmeyi de içermektedir. Ancak 

ülkemizde organ bağışında bulunma oranı %0,2 (TODBS, 2015) ve bağışta bulunma 

kararını aile üyelerine açıklama oranı ise %18’dir (ONKOD, 2014).  Hem bağış kartı 

edinme hem de kararı aileye açıklama oranlarının çok düşük olması ülkemizde organ 

bağışı konusunda hayatta iken genel olarak düşünülmediğini dolayısıyla daha önce 

konu hakkında hiçbir fikri olmayan aile üyelerinin bir kriz anında karar vermek 

zorunda kaldıklarını göstermektedir. Tekrar bağış kararı verecek olsalar organ 

bağışını kabul etmeyen ailelerin %50’sinin kesinlikle bağışlayacağını belirtmesi yas 

süreci sonrasında ailenin kararının olumlu yönde değiştiğini, kaybettikleri 

yakınlarının isteğinin ne yönde olduğunu bilmemeleri ve yas sürecinin şok 

döneminde yaşadıkları duygusal stres ile karar vermek zorunda kalmaları nedeniyle 

ret kararı verebileceklerini işaret etmektedir.  

Yürütülen organ bağışı kampanyaları ve farkındalık çalışmalarında organ 

bağış kartı edinmenin öneminin yanı sıra kişinin bu kararını aile üyeleriyle 

tartışmasının önemi vurgulanması gereken anahtar bilgidir. Sonuç olarak bu çalışma 
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da, organ bağışında bulunma talebinin yerine getirileceğinden emin olmak için 

önemli diğerlerinin bilgilendirilmesi gerekliliğinin bir kez daha altını çizmektedir.  

4.2. Sağlık çalışanlarının aileye yaklaşımı açısından grupların karşılaştırılmasına 

İlişkin Bulguların Tartışılması  

Organ bağışında bulunma davranışı,  sağlık çalışanlarının aileye yaklaşımına 

özellikle hastanın primer hekiminin yaklaşımına göre farklılık göstermektedir. Hem 

hastanın primer hekiminin hem diğer sağlık çalışanlarının ve organ nakli 

koordinatörünün tüm süreç boyunca aile üyeleri ile olumlu bir iletişim kurmasının,  

bağış kararını olumlu yönde etkilediği görülmektedir. Hasta yakınlarıyla sadece bağış 

görüşmesi sırasında değil hastanın hastaneye ilk kabulünden başlayarak, empatik, 

güvenilir ve etkili bir iletişim kurulmasının hem ailenin yaşadığı kayıpla başetmesine 

yardımcı olan hem de sağlanan güven duygusunun organ bağış kararını olumlu 

yönde etkileyen önemli bir değişken olduğu görülmektedir. Ayrıca ölüm haberinin 

bildirilme biçimi ve haberi veren kişinin özellikleri ailenin organ bağışı kararını 

etkilemezken, organ bağışı görüşmesinde organ nakli koordinatörünün aileye 

yaklaşımı aile kararını etkilemektedir. 

Nitel verilere ilişkin bulgular incelendiğinde ise organ bağışını reddeden 

katılımcıların %21,7’si sağlık personelinin olumsuz yaklaşımını ret nedeni olarak 

belirtmişlerdir. Sağlık personelinin yaklaşımından genel olarak memnun olunmadığı 

ve daha empatik, anlayışlı, düzenli bilgi veren ve iletişimde daha duyarlı davranan 

bir sağlık personeli görmek istemeleri katılımcıların ifadelerinde dikkat çekici ana 

temadır. Ayrıca sağlık personelinin aileyle etkili olmayan bir iletişim içinde olmaları 
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organ bağış kararını olumsuz yönde etkilediği, katılımcıların ifadelerinde de açık 

olarak yer almaktadır.  

Organ bağışı konusunda aile onayına ilişkin daha önce yapılmış çalışmalarda 

sağlık personeli desteği bağış kararında çok önemli bir faktör olarak tanımlanmıştır. 

Sadece yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşen kişilerin organlarının bağışlanması 

mümkün olduğundan özellikle yoğun bakımda çalışan sağlık personelinin tüm süreç 

boyunca aileye yaklaşım biçimi karar aşamasında aile kararını etkileyen bir faktördür 

(Jacoby ve Jaccard, 2010; Williams, Lipsett ve Rushton, 2003; Bart ve diğer., 1981).   

Sağlık çalışanlarına güvensizlik ve yaşanan iletişim zorlukları, aile onayının olumsuz 

sonuçlanmasına yol açarken, olumlu duygusal destek sağlanması, ailenin duygularını 

kabul edici davranılması, tüm gerekli tıbbi bilginin verilmesi ve ailenin hastayla 

zaman geçirme ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık çalışanlarının hastaya gerekli 

bakımı verdiğine inanılmasına ve ailenin ölümü kabullenmesine yardımcı olmakta ve 

sağlık personeli ile aile arasında kurulan güven bağı ise organ bağış kararının olumlu 

sonuçlanmasına neden olmaktadır (Radecki ve Jaccard, 1997).  Kesselring, Kainz, ve 

Kiss (2007) beyin ölümü sonrası organ bağışı hakkında karar veren ailelerin 

yaşadıkları deneyimleri inceledikleri araştırmalarında, katılımcıların ifadelerine göre 

sağlık çalışanlarının davranış biçimlerini “birey odaklı yaklaşım” ve “organ odaklı 

yaklaşım” olmak üzere iki kategoride tanımlamışlardır. Sağlık çalışanlarının hem 

hastayı hem de aile üyelerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak empatik davrandığı, ailenin 

danışmanlık, bilgilendirilme, sessizlik ve dinlenme ihtiyaçlarının karşılandığı ve 

hastanın özenle tedavi edildiğine inanıldığı durumu birey odaklı, sadece tıbbi 

prosedürlerin yerine getirildiği ve organ bağışı ya da organların korunması için onay 
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alma merkezli iletişimi ise organ odaklı davranış biçimi olarak tanımlamışlardır. 

Sağlık çalışanlarının birey odaklı davranması durumunda aile üyeleri travmatik 

olmayan deneyimler aktarmışlar ve organ bağışı kararı olumlu yönde etkilenmiştir. 

Ancak organ odaklı yaklaşımın travmatik deneyimler yaşanmasına ve verilen kararın 

olumsuz sonuçlanmasına neden olduğu görülmüştür. Konuyla ilgili çalışmaların 

desteklediği, sağlık personelinin yaklaşımından genel olarak memnun olunmaması 

ve daha empatik, anlayışlı, düzenli bilgi veren ve iletişimde daha duyarlı davranan 

bir sağlık personeli ile karşılaşmak istenmesi bulguları, hasta ve hasta yakınlarının 

birey odaklı davranış beklentilerini göstermektedir. Ancak sağlık çalışanlarının hasta 

ve hasta yakınlarına karşı birey odaklı olmaktan daha çok empatik olmayan ve 

mekanistik davranmaları sağlık çalışanlarının insandışılaştırıcı (dehumanization) bir 

tutum geliştirmiş olabileceklerini işaret etmektedir.   

İnsandışılaştırma, bir grubun diğer bir grubu, sahip olduğu insani vasıflardan 

soyutlayarak tanımlamasıdır (Oliver, 2011; Zimbardo, 2015). İnsandışılaştırma 

kavramı 2000’li yıllara kadar şiddet ve savaş suçları gibi eylemleri açıklamak için 

kullanılırken, son yıllarda iş hayatındaki ilişkiler açısından da incelenmekte ve sağlık 

hizmetleri sektöründe konuyu ele alan çalışmalar artmaktadır (Trevino, Weaver ve 

Reynolds, 2006; Haque ve Waytz, 2012). İnsandışılaştırma tutumu, insanı 

hayvanlardan ayıran yüksek bilişsel kapasite ve ahlak gibi özelliklerin inkarı ile 

animalistik olabileceği gibi insanı robot gibi cansız varlıklardan ayıran hayatiyet ve 

duygusallık gibi özelliklerin inkarı ile de mekanistik olarak ortaya çıkabilir (Haslam, 

2006). Tekoloji ve tıp gibi alanlarda insanları soğuk, pasif, makine gibi görmek ve 

aralarında niteliksel fark gözetmemek mekanik insandışılaştırma ile açıklanmaktadır 
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(Haslam, 2006; Haslam ve Loughnan, 2014).  Kişisel bakım ve duygusal destek 

eksikliği, teknolojiye olan bağımlılık, dokunmanın ve insan sıcaklığının olmaması, 

verimlilik ve standardizasyonun vurgulanması, nesnel olmak adına kişisel 

deneyimlerin göz ardı edilmesi, teknolojinin aracılık ettiği bilgilerin üretilmesi, 

otokontrolün göz ardı edilerek pasif bireylere müdaheleler yapılması, modern tıp 

alanındaki insandışılaştırma kavramının belirgin özellikleridir (Haslam, 2006). 

İnsandışılaştırma kavramının bu biçimi “nesneleştirme” olarak da tanımlanmaktadır 

(Barnard, 2001). Nesneleştirme sağlık çalışanlarının kötü niyetle ya da bilinçli olarak 

geliştirdikleri bir tutum olmaktan daha çok hastanedeki işlevsel gereksinimler ve 

mevcut yaygın sosyal uygulamaların etkileşimi sonucu bilinçsiz ve kasıtsız olarak 

geliştirilen bir tutumdur (Haque ve Waytz, 2012).  

Tıp alanında nesneleştirme tutumu, zor kararları kolaylaştırma, mesleki 

tükenmişlikten koruma ve stresle başetme gibi sağlık çalışanları açısından yararlı 

olması nedeniyle etkili tıbbi bakım verilebilmesi için belirli bir ölçüde gerekli olduğu 

görüşü yaygın olarak kabul görmektedir (Vaes ve Muratore, 2013; Haque ve Waytz, 

2012). Ancak hastaların bulundukları sosyal ve duygusal bağlamdan kopuk, soğuk ve 

cansız nesneler gibi algılanması, hastadan hastalık adıyla ya da bedenin hastalıklı 

kısmıyla söz edilmesi, sağlık çalışanlarının hastaların insani yönlerini fark etmelerini 

sağlayan duygusal süreçleri yok ederek hasta ve aile üyeleri üzerinde çok fazla 

olumsuz etkisi olduğunun farkında olmak önemlidir. 

İnsandışılaştrılma algısı, sağlık personelinden alınan hizmete ilişkin 

memnuniyeti ve sağlık personeline güveni azaltmasının yanısıra hasta ve yakınlarının 
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teşhis ve tedavi sürecine aktif katılımını ve tedaviye uyumunu da azaltmaktadır 

(Haque ve Waytz, 2012). Literatürdeki bu bulgular ışığında, aile üyelerinin sağlık 

personelinden memnuniyetsizliğinin organ bağış kararı üzerinde olumsuz etkisinin 

nedeni, sağlık çalışanlarının hasta ve hasta yakınlarına karşı nesneleştirici bir tutum 

geliştirmeleri, empatik bir yaklaşımdan daha çok mekanistik davranmaları olabilir. 

Bu nedenle organ bağışını arttırmak için sadece toplumsal farkındalık çalışmalarının 

yeterli olmadığı aynı zamanda hekim-hasta/hasta yakınları arasındaki iletişimin 

iyileştirilmesi, hasta memnuniyetinin arttırılması, sağlık çalışanlarının kendilerinin ve 

diğerlerinin davranışları üzerindeki farkındalıklarının arttırılması amacıyla 

insandışılaştırma/nesneleştirme tutumunun önlenmesine yönelik çalışmaların 

yürütülmesinin gerekli olduğu ancak bu konunun göz ardı edildiği, bulgulardan elde 

edilen önemli bir sonuçtur.  

Sağlık çalışanlarından memnuniyetsizlik hasta ve hasta yakınlarının yaşadığı 

bir çeşit yabancılaşmadan da kaynaklanabilmektedir (Sanner, 2006). Hastaneler 

kapalı, çok karmaşık ve uzmanlaşmanın yoğun olduğu bir dünyadır ve sıradan 

insanların bu dünyaya dâhil olması çok zordur. İnsanların hastane içindeki dünyada 

kendi kontrollerinin olmaması nedeniyle yaşadıkları güçsüzlük duygusu, 

araştırmaların hızlı ve öngörülemez şekilde gelişmesi, kişinin kendi geleceği 

üzerindeki kontrolünü kaybetmesine yolaçarak yabancılaşmaya neden olabilir. 

Organ bağışı kapsamında, yabancılaşma acılı ve anlaşılmaz ölüm sürecine ilişkin 

kaygıların aşırılaşmasına neden olabilir. Organ çıkarımının solunum cihazına 

bağılıyken beyin ölümü gerçekleşmesi durumunda mümkün olması nedeniyle 

insanların tanı yöntemlerine güvenmesi, beyin ölümünü gerçek ölüm olarak kabul 



 

94 
 

etmeleri ve organ ihtiyacı nedeniyle ölüm sürecinin hızlandırılmadığına inanması 

gerekmektedir. Yaşanan yabancılaşma duygusu ve kontrolü kaybetme, kişinin 

kendini savunma ve haklarını koruma konusunda şüphelerin oluşmasına yolaçarak 

güvensizlik yaşanmasına ve organ bağışı konusunda olumsuz karar verilmesine 

neden olabilir.  

Verilerin analizinden elde edilen diğer bir önemli bulgu ise organ bağışını 

kabul eden ailelerin, bağış sonrasında da desteğin sürdürülmesini istemeleridir. 

Bağış sonrası destek kategorisinde aileler, bağışladıkları organların kimlere 

nakledildiğini, alıcıların sağlık durumlarını öğrenmeyi ve alıcılarla tanışmak 

istediklerini sıklıkla belirtmişler ve bunların sağlanmasının yaşadıklarıyla 

başetmelerinde kendilerine yardımcı olacağını ifade etmişlerdir. Bu bulgu da yine 

sağlık çalışanlarının hastayı psikososyal dünyasından ayrıştırarak bir makina ve 

parçaları olarak algıladığına, insanı hem bir bütünün parçası hem de kendi içinde bir 

bütün olarak değerlendiren hasta merkezli geleneksel tıp yaklaşımının yerine 

ayrıştırıcı, indirgemeci ve kanıt temelli modern tıp yaklaşımını benimseyerek hasta 

ve yakınlarına karşı nesneleştirici bir tutum sergilediklerine işaret etmektedir.  

Siminoff ve diğer. (2009) organ nakli koordinatörlerine etkili iletişim 

becerileri eğitimi öncesi ve sonrası aile onay oranlarını değerlendirdikleri 

çalışmalarında, iletişim becerilenin geliştirilmesiyle bağış oranlarında %9,9 artış 

olduğunu belirlemişlerdir. Benzer bir çalışmada, ailelere psikolojik ilk yardım ve 

duygusal destek verebilmeleri için koordinatörlere etkili iletişim teknikleri 

konusunda 6 yıllık sürekli eğitim sonucunda bağış oranlarında artış, temin edilen 
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organ sayısında artış ve bekleyen hastaların bekleme süresinin azaldığı görülmüştür 

(Santiago, Gomez, Olivares ve de La Concepcion, 2005). Koordinatörlere yönelik 

hizmet içi eğitimler sonucunda da benzer bulgular elde edilmiştir (Tokalak, Emiroğlu, 

Karakayalı, Bilgin ve Haberal, 2005; Yücetin, Keçecioğlu, Akaydın ve Ersoy, 2004). 

Literatürdeki bu bulgular ışığında, aile kararının sağlık çalışanlarının iletişim 

kalitesinden etkilendiği ve sağlık çalışanlarına yönelik yürütülecek sürekli eğitimlerle 

etkili iletişim becerilenin kazandırılmasının fayda sağladığı açıktır. Dahası 

araştırmalar yaşamın en stresli deneyimlerinden biri olan ölüm karşısında organ 

bağışı talebinin travmatik etkileri olabildiğini ve sağlık personelinin yaklaşımının 

olumsuz olması durumunda bu travmatik etkilerin uzun süre kalıcı olabildiğini 

göstermektedir (Kesselring, Kainz ve Kiss, 2007; Manzari ve diğer., 2012; Merchant 

ve diğer., 2008). Sonuç olarak, aileye destek sağlayan bir sağlık sistemi bağış 

kararının olumlu olma olasılığını arttırırken sonrasında ailenin TSSB yaşama 

olasılığını da azaltmaktadır. Hastanın hastaneye ilk kabulünden itibaren kurulan 

empatik, güvenilir ve etkili iletişimin, bağış sonrasında taziye ve teşekkür mektupları 

ve organ alıcılarını sağlık durumuna ilişkin düzenli bilgilendirme mektupları ile 

sürdürülmesinin ailenin yaşadığı kayıpla başetmesine yardımcı olacağı açıktır. Ayrıca 

organ nakli koordinatörlerinin başarı ve faaliyetlerinin kalitesinin devamlılığı için ise 

etkili iletişim becerileri konusunda sürekli eğitimin gerekli olduğu görülmektedir.  
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4.3. Beyin ölümü ve bağış süreci hakkında verilen bilgi desteği puanlarının 

karşılaştırılmasına ilişkin Bulguların Tartışılması  

Organ bağışında aile onayına ilişkin çalışmalar incelendiğinde, ölümün 

belirlenmesinde hem yasal hem de geçerli bir tıbbi kriter olan beyin ölümü 

kavramının toplumsal kabulünde bir karmaşanın varolduğu ve ailelerin sahip 

oldukları ölüm kavramının mevcut tıbbi kriterlerle örtüşmemesi nedeniyle yaşanan 

çelişkilerin, düşük organ bağışı oranlarını açıklayan temel etmenlerden biri olduğu 

görülmektedir (Dejong ve diğer., 1998; Henderson, 2009; Pearson ve diğer., 1995; 

Franz ve diğer., 1997; Siminoff ve diğer., 2003) Mevcut çalışmada da literatürdeki 

bulgularla tutarlı olarak bağışı kabul eden ailelerin %80’i, reddeden ailelerin ise 

%86’sı beyin ölümü hakkında bilgilendirme yapıldığını ve beyin ölümü kavramının 

genel olarak anlaşıldığını belirtmiş olmasına rağmen, beyin ölümü bilgi puanlarının 

bağışı kabul eden grupta kabul etmeyen gruba oranla daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Ayrıca organ bağışını onaylayan katılımcıların %7’si beyin ölümünün 

inançlarıyla çeliştiğini ve %88’i ölüm olarak kabul ettiğini ifade ederken, bağışı kabul 

etmeyen katılımcıların %25’i çeliştiğini ve %56’sı ölüm olarak kabul ettiğini 

belirtmiştir.  

Tüm bu bulgular, beyin ölümünün kalp ve akciğer fonksiyonlarının durması 

olarak tasvir edilen geleneksel ölüm formuna aykırı olduğu için aileler tarafından çok 

zor kabul edilen bir kavram olduğunu, beyin ölümünün alışılagelen somatik ölümle 

eşdeğer kabul edilmesinin organ bağışını arttırdığını ancak hala beyin ölümü 

kavramı hakkında belirgin bir bilgi eksikliği olduğunu ve katılımcıların beyin ölümü 
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karşısında ölümün gerçekleştiğine ilişkin şüphelerinin olduğunu göstermektedir. 

Organ bağışında aile onayı üzerine psikoloji literatürü, ölen kişide varolan canlılık 

belirtilerinin ailelerin ölümle ilgili bilgi, inanç ve deneyimleriyle uyumlu olmamasının 

bir bilişsel çelişki  (İki tutum ya da bilişin uyuşmaması ya da açık davranış ve inançlar 

arasında çatışma olduğunda yaşanan duygusal durum) yarattığını ve ortaya çıkan bu 

bilişsel çelişkinin ölümün kabulünün zorlaşmasına neden olduğunu öne sürer 

(Pelletier, 1992). Bilişsel çelişki açıklamasına benzer biçimde, aile üyelerine beyin 

ölümü kriterlerine göre ölüm deklare edilmiş olmasına rağmen beden canlı 

göründüğü için kişinin canlı gibi algılanmasına ve yaşamın devam ettiği 

yanılsamasına yol açmaktadır (Sanner, 2006). Benliğin devam ettiğine ilişkin yaşanan 

yanılsama ise ailenin hala hayatta olduğuna inandıkları kişinin organlarının 

alınmasına izin vererek erken bir sonlandırma algısına neden olabilmektedir (Baer, 

1997). Literatürle tutarlı olan bu bulguda da görüldüğü gibi kalp ve solunumun 

durması ve soğuk bir beden olarak zihinde canlanan ölüm imgesinin yerini, makina 

yardımıyla da olsa hala nefes alan, kalbi atan ve sıcak bir beden görüntüsüne 

bırakması sonucu ailelerin yaşadığı bilişsel çelişki, ölümün gerçekleştiğini kabul 

etmeyi zorlaştırarak organ bağışı olumsuz yönde etkilemektedir.   

Beyin ölümü tanısını organ bağışı ve organ nakli alanından ayırma çabalarına 

rağmen, 1970’lerde beyin ölümü kavramının yasallaşması organ naklinin 

gelişmesinde belirleyici olmuştur.  Yaklaşık 45 yıldır yasa yürürlükte olmasına 

rağmen beyin ölümü kavramına ilişkin dini, siyasi ve bilimsel olmayan polemikler 

yoğun olarak devam etmektedir. Organ bağışı konusunda aile yaklaşımında sağlık 

çalışanlarının, ailenin beyin ölümü kavramından ne anladıklarına (Aile hasta için 
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umut olmadığını ve iyileşmeyeceğini mi düşünüyor? Aile hastanın gerçekten 

öldüğünü düşünüyor mu?) ve aile için sonuçlarının ne olduğuna odaklanmasının 

ailenin beyin ölümü kavramını doğru tanımlamasından daha önemli olduğu ve organ 

bağışı süreci için bir engel oluşturduğu açıktır. Organ nakli için yeterli organ sayısına 

ulaşmak, beyin ölümü ve kalp atımsız ölüm kavramları toplumda daha yaygın olarak 

tartışılmadığı, tıp camiasında daha büyük bir uzlaşma sağlanmadığı ve yaslı aile 

üyeleri için bu tanıların ne anlama geldiğini daha iyi anlamadığımız sürece mümkün 

görünmemektedir.  

Beyin ölümü kavramının anlaşılmasının yanı sıra, ölümün kabullenilmesi, 

karar için tanınan sürenin yeterliliği ve bağış yönünde bir baskı hissedilmemesi 

organ bağış kararını etkileyen diğer önemli etmenlerdir.  Bu çalışmada ölümü 

kabullenme oranı, bağışı kabul eden ailelerde (%95) kabul etmeyen ailelerden (%75) 

daha yüksek olduğu, karar için tanınan sürenin kabul etmeyen grupta (%44) kabul 

eden gruptan (%17) daha yüksek oranda yetersiz algılandığı ve bağış kararı hakkında 

baskı hissetme oranının kabul etmeyen ailelerde (%33) kabul eden ailelerden(%15) 

daha fazla olduğu görülmüştür.  

Literatürdeki çalışmalar, hem onaylayan hem de onay vermeyen aileler için 

uygunsuz zamanlamanın tüm bağış sürecindeki temel memnuniyetsizlik 

nedenlerinden biri olduğunu ve ölenin yakınlarına ölüm haberinin verilmesi ile aynı 

zamanda bağış talebinde bulunulmasının bağış kararını olumsuz yönde etkilediğini 

göstermektedir (Dejong ve diğer., 1998; Gortmaker ve diğer., 1998; von Pohle, 

1996; West ve Burr, 2002). Çalışmalarda bir zaman dilimi belirtilmemiş olmasına 
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rağmen, organ bağışı seçeneği sunulmadan önce ailelerin ölümü kabullenmesi için 

uzun bir zaman ihtiyaçları olduğu ve bu zaman aralığının 24 saatten bir haftaya 

kadar geniş bir yelpazeye yayıldığı görülmektedir (Kometsi ve Louw, 1999). Ayrıca 

bağış konusu açılmadan önce yas sürecinin farklı aşamalarını yaşayan (şok, inkâr, 

kızgınlık, pazarlık, depresyon ve kabullenme) ailenin durumunun değerlendirilmesi 

ve ailenin yas sürecinin son aşamasına (kabullenme) geldiğinde bağış seçeneğinin 

tartışılmasının uygun olacağı kabul gören bir görüştür (Niles ve Mattice,1996). 

Ancak, bir organın tıbbi uygunluğu ve kullanılabilirliği açısından zamanın sınırlı 

olması nedeniyle bu açıkçası her zaman mümkün değildir ve bu organ temin 

sürecinin karşı karşıya olduğu önemli bir sorundur. Bu çalışmada bağışı kabul eden 

ailelerde,  ölümü kabullenme oranının daha yüksek olması, karar için tanınan 

sürenin daha yeterli algılanması ve hissedilen baskının daha düşük olması 

zamanlamanın organ bağışı onayını etkileyen önemli bir etmen olduğunun bir kez 

daha altını çizmektedir.  

4.4. Dini inançlara ilişkin değişkenlerden alınan puanların karşılaştırılmasına ilişkin 

bulguların tartışılması  

Dini inançların organ bağışı kararına olan etkisine ilişkin bulguları 

incelediğimizde, olumsuz karar veren ailelerde,  kabul eden ailelerden anlamlı olarak 

daha etkili olduğu görülmektedir. Ayrıca dini inançlara bağlı olarak ölü bedene 

yapılacak işlemlere yönelik tutumların aile kararı üzerinde olumsuz etkisi olduğu ve 

hemen defnetme isteğinin, bedene dokunulmasını istememenin ve vücut 

bütünlüğünün bozulmasını istememenin, organ bağışına olumsuz karar veren 
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ailelerde anlamlı olarak daha etkili olduğu görülmektedir. Yine dini inançlara ilişkin 

nitel bulgulara baktığımızda, organ bağışını reddeden katılımcıların %21,7’sinin dini 

inançlar nedeniyle bağışı kabul etmedikleri görülmektedir. Dini açıdan bedene 

dokunulmasının uygun olmadığı ve vücut bütünlüğünün korunması gerektiği 

katılımcıların ifadelerinde hâkim olan görüştür ve resmi makamlar ve yetkili kişiler 

tarafından yapılan dini açıklamaların veya gösterilen kanıtların da yetersiz olduğu 

düşünülmektedir.  

İslam inancına göre kaçınılmaz olan ölüm, bir yok oluş değil ruhun bedenden 

ayrılışıdır ve yok olan sadece bedendir. İslami ölüm inancıyla ilişkili olan ve İslam 

dininin temel ilkelerinden olan ahiret inancına göre ise ölümden sonra dirilişe ve 

dirildikten sonra hiç ayırım yapılmadan hesaba çekilmenin kaçınılmaz bir gerçek 

olduğuna inanılmaktadır.  Kur’an-ı Kerim’in pek çok ayetinde dünya yaşamının sonlu 

ve nimetlerinin geçici, ahiret yaşamının ise ebedi olduğu ve son bulmadığı; ölümün 

ancak bu sonlu yaşamdan sonsuz yaşama götürecek bir aşama olduğuna vurgu 

yapılmıştır.  

Organ bağışı açısından bu inanış incelendiğinde literatürdeki çalışmalar, Allah 

katında hesap günü bedenin tüm parçalarının önemli bir rolü olduğu inanışının 

yaygın olduğunu ve pek çok Müslümanın kadavradan organ bağışının İslam 

ilkelerine, özellikle de ölü bir bedene dokunulmasının uygun olup olmadığı 

konusunda şüpheleri olduğunu göstermektedir (Conesa ve diğer., 2006; Altıntaş, 

2007; Muliira ve Muliira, 2014). Bu nedenle kadavradan organ bağışı İslamiyet’te 

caiz olmasına rağmen pek çok Müslüman için tartışmalı bir konu olduğu ve 
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Müslümanlar için dini inançların karar verme sürecinin merkezinde yer aldığı 

söylenebilir.  Her ne kadar İslami ölüm inancında bedenin bir önemi olmadığı ve 

ahirette ruhun önemli olduğu vurgulansa da, ruhun somut bir kavram olmaması 

nedeniyle insan algısı bedene yönelerek ölü bedene dokunulmasının uygun olmadığı 

düşüncesini pekiştiriyor olabilir. Çocukluktan itibaren dini gelişimin, bilişsel, sosyal 

ve ahlakî gelişim alanlarından bağımsız olduğu düşünülemez. Din algısının dini 

gelişime bağlı farklılık göstermesinin bir sonucu olarak, organ bağışına yönelik 

tutumların farklılışması söz konusu olabilir. Bu çalışmada ruhun somut bir kavram 

olmaması nedeniyle insan algısının bedene yönelmesi, organ bağışını reddeden 

grubun din algısının daha çok somut işlem düzeyinde olduğuna ilişkin kanıtlar 

bulunduğunu göstermektedir ancak dini algının organ bağışına etkilerini daha iyi 

anlamak için daha çok araştırmaya ihtiyaç olduğu da açıktır.  

Ölü bedene dokunulmaması gerekliliği, dini inançlarla ilişkili olabileceği gibi 

aynı zamanda da ölüm korkusunun bir parçası olabilir (Sanner, 2006). Öldükten 

sonra organ bağışı hakkında düşünülmesi ölüm korkusunun uyarılmasına neden 

olabilmektedir ve hayatta kalma içgüdüsü ile farklı deneyimlere bağlı olarak değişen 

yoğunlukta tepkiler görülebilmektedir. İnsanoğlunun evrensel bir deneyim olarak 

ölüm korkusu karşısında geliştirdiği savunmalardan biri ölümsüzlük duygusudur 

(Lifton, 1977). Ölümden sonra hayata inanma, yeniden diriliş, yeniden doğuş ya da 

reenkarnasyon, ölmek ama yine de ölümden kaçmak anlamında ölüm korkusuna 

karşı geliştirilen savunma mekanizmalarıyla ilgilidir. Sembolik olarak hayatta kalmak, 

ölümü inkâr etmek değil kaçınılmaz son ile bir uzlaşmaya varmaktır ve ölümden 

sonra yeniden bir varoluş yolu ile ölümden kaçmak anlamına gelir (Sanner, 2006). 
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Bu inançlar herhangi bir dini ya da dünya inancı ile ilişkili olmaktan daha çok çeşitli 

inanç sistemlerinin ve yarı bilimsel düşüncelerin bileşenlerini içermektedir. Hiç 

kimse ölümün ne olduğunu bilmemesi nedeniyle ölüm sonrası olası yaşam ya da 

huzur içinde yatmak için tüm beden parçalarının olması gerektiği inanışı ve güvende 

olabilmek için beden bütünlüğünün korunmasının tercih edilmesi, organ bağışı 

kararının da olumsuz olmasına neden olmaktadır.   

Vücut bütünlüğün korunmasını istemek, canlı ve ölü beden arasındaki farkı 

zihinsel olarak canlandıramamakla da ilişkili olabilir (Sanner, 2006). Kendi ölü 

bedenimizi hayal etmeye çalıştığımızda, sadece canlı kişilerin sahip olduğu canlılık ve 

kişilik özellikleri ile ilişkilendiririz ve ölü bir bedenin herhangi bir şey hissetmemesine 

rağmen bedeni canlılık özelliklerinden uzaklaştırarak hayal etmek zordur. Ayrıca 

yaşam boyunca beden ve benlik ayrılmaz bir bütündür ve ölü bedene saygı bir 

zamanlar varolan kişiye saygının sembolü olduğu görülmektedir (Toynbee, 1976). 

Ölünün huzur içinde olması gerektiği inanışı nedeniyle ölü bedende kesi açılması 

saygısızlık olarak nitelendirilebilir ve ancak canlı bir bedene ne yapılabiliyorsa ölü 

bedene de onların yapılabileceği anlamına gelmektedir (Sanner, 2006). Bedeni 

canlılık özelliklerinden ayıramamak ve kişisel değerleri korumak, yaşamın devam 

ettiği yanılsaması ile ilişkilidir ve bu nedenlerle beden bütünlüğünü korumayı tercih 

etmek organ bağış onayını engelleyen bir unsur olabilmektedir.  

Dini inançlar, ölüm korkusu ve ölüm korkusuna yönelik geliştirilen savunma 

mekanizmaları, vücut bütünlüğünün korunması gerektiği inanışıyla ilişkili 
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görünmekle birlikte altında yatan psikolojik süreçleri ve organ bağışına etkilerini 

daha iyi anlamak için daha çok araştırmaya ihtiyaç olduğu da açıktır.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüz tıp teknolojisinin en önemli gelişmelerinden biri olan organ nakli 

insanların daha uzun ve kaliteli yaşamasına olanak sağlamıştır ancak organ 

bağışlayan kişi sayısının azlığı organ naklini engelleyen en önemli konu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Varolan organ kıtlığı, organ bağışına yönelik tutumların 

anlaşılmasının önemini daha da arttırmıştır.  Bu nedenle yurtdışında çok sayıda 

araştırmacının organ bağış kararı sürecini ayrıntılı olarak ele almaya başladığını 

görmekteyiz. Ayrıca ülkemizde ve pek çok ülkede, ölüm sonrası organ bağışında aile 

onayı yasal zorunluluk olması nedeniyle aile kararını etkileyen faktörlerin yoğun 

olarak araştırıldığını görmekteyiz. Ancak ülkemizde organ bağışına yönelik tutumlar 

konusunu ele alan çalışmaların sınırlı ve hatta aile kararını etkileyen değişkenleri 

araştıran çalışmaların olmadığı dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın bu eksikliği 

gidermede katkısı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışma, hem organ bağışında aile 

kararını etkileyen değişkenlerin belirlenmesine hem de ilgili literatür ışığında çeşitli 

ilişkisel değişkenler arasındaki bağlantıların belirlenmesine olanak sağlamıştır. Ek 

olarak aile kararını etkileyen çeşitli ilişkisel değişkenler arasındaki bağlantılar, daha 

önce bağış kararı deneyimi yaşamış olan aile üyeleri örnekleminde ilk kez bu 

araştırma kapsamında incelenmiştir. Bu nedenlerle, bu çalışmanın sağlık psikolojisi 

literatürüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca, bu tür araştırmalardan elde 

edilen bulgular, gerek organ bağışını arttırmaya yönelik yürütülecek projelere yön 

vermede gerekse sağlık çalışanlarına ve topluma yönelik organ bağışı ile ilgili 

eğitimlerin verilmesinde yararlı olabilir. Ek olarak, bu tür bulgular klinik çalışmalara 

yol gösterici olabilir. Tüm bunlara ek olarak, sağlık psikolojisi ile ilgili bu tür 
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çalışmalar, güncel sosyal psikolojik çalışmalar arasında yer alması bakımından da 

önemlidir.      

Bu çalışmada organ bağışının hem psikolojik hem dini hem de yasal boyutları 

dikkate alınarak organ bağışında aile onayını etkileyen değişkenler arasındaki 

bağlantılar kapsamlı olarak ele alınmıştır. Bu amaçla, organ bağışında bulunma 

davranışının organ bağış kartı taşıma, ölen kişinin organ bağışına yönelik 

düşüncelerine ilişkin bilgi sahibi olma, sağlık çalışanlarının aileye yaklaşımı, beyin 

ölümü ve bağış süreci hakkında verilen bilgi desteği ve dini inanç değişkenleri 

açısından nasıl değiştiği incelenmiştir.  

Genel olarak ülkemizde organ bağış kartı edinme ve organ bağışı konusunun 

hayattayken aile ile konuşulma oranı çok düşüktür ve kişinin organ bağışı tercihi 

hakkındaki bu bilgi eksikliği ailenin organ bağışını onaylamamasıyla 

sonuçlanabilmektedir. Dolayısıyla organ bağışı kampanyaları ve farkındalık 

çalışmaları planlanırken,  organ bağış kartı edinmenin öneminin yanı sıra kişinin bu 

kararını aile üyeleriyle paylaşmasının öneminin vurgulanması gerektiği dikkate 

alınmalıdır.   

Sağlık çalışanlarının yaklaşımına ilişkin alınan sonuçlar, sağlık personelinin 

olumsuz yaklaşımının, organ bağış kararını olumsuz yönde etkileyen önemli bir 

değişken olduğunu göstermektedir. Organ bağışı talebinin beyin ölümü gerçekleşen 

kişilerin ailelerinden yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda bu sürecin aile üyeleri 

açısından stresli ve travmatik olduğu açıktır.  Bir yakının ölüm haberini almak kaçma 

imkânı olmayan bir yaşam krizidir ve pek çok bilişsel, duygusal ve davranışsal 
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değişimlerin olduğu böyle bir süreçte aile üyeleriyle iletişimin önünde aşılması 

gereken engeller ortaya çıkar. Ayrıca kötü/üzücü haber vermek zorunda kalmak, 

hekimler, hemşireler ve organ nakli koordinatörleri için tek başına stres kaynağı 

olabilmektedir.  Hem aile açısından hem de hekim/hemşire açısından zorlu olan bu 

koşullar, hasta/hasta yakını yararına, yardım edici iletişim (terapötik iletişim)  

kurmayı engelleyen güçlü nedenler olabilmektedir. Bağ kurmak, güven, saygı, 

empati kurmak ve gerçeği söylemek terapötik bir iletişim için gerekli olan 

bileşenlerdir ve sağlık çalışanı ile ilk buluşma anından itibaren başlar. Organ bağış 

sürecinde de hasta yakınları ile hastaneye ilk kabulden itibaren kurulacak olan 

terapötik bir iletişimin aile kararına olumlu yönde katkısının olacağı açıktır. Bununla 

birlikte organ bağışı sürecinde ölüm haberini vermek zorunda kalan hekim/hemşire 

ve ölüm anında aile üyelerinden bağış konusunda bir karar vermelerini talep eden 

organ nakli koordinatörü açısından bu şartlarda kurulan iletişim, kendi duygusal 

tepkilerini kontrol edememe, suçlanma ve nasıl söylemek gerektiğini bilememe 

korkuları gibi nedenlerle olumsuz duygular yaratabilmektedir. Sağlık personelinin 

yaşadığı bu kaygılar özellikle kötü/üzücü haber verme konusunda etkili iletişim 

becerilerinin kazandırılmasının önemli olduğunu göstermektedir. Yürütülecek olan 

bağış kampanyalarında sadece toplumsal farkındalık çalışmalarının yeterli olmadığı 

aynı zamanda sağlık çalışanlarına,  hasta/hasta yakınları ile terapötik bir iletişim 

kurmayı sağlayacak etkili iletişim becerilenin kazandırılması gerektiği bu çalışmada 

elde edilen önemli bir sonuçtur.  

Beyin ölümü kavramının anlaşılma düzeyi, ailenin organ bağış kararını 

etkileyen bir diğer önemli değişken olduğu görülmüştür. Somatik ölüm ve beyin 
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ölümü durumunda ortaya çıkan fiziksel farklılıklar nedeniyle yaşanan bilişsel çelişki, 

ölümün gerçekleştiğini kabul etmeyi zorlaştırarak organ bağışını olumsuz yönde 

etkilemektedir. Bu nedenle beyin ölümü kavramının doğru olarak anlaşılması hem 

ölümün kabullenilmesini kolaylaştırmakta hem de aile kararını olumlu yönde 

etkilemektedir. Ayrıca ölüm haberi ile bir krizin ortasında olan aile üyelerinin verilen 

bilgiyi doğru ve eksiksiz anlaması da zorlaşmaktadır. Bu koşullarda hem aile 

üyeleriyle kurulan iletişim biçimi hem de bağış görüşmesinin zamanlaması büyük 

önem kazanmaktadır. Bağış konusu açılmadan önce ailenin ölümü kabullenmesi için 

zamana ihtiyacı olduğunun unutulmaması, ölümün bildirilmesi ve aile ile bağış 

hakkında konuşma arasında açık bir zamansal ayrıştırma sağlanması, beyin 

ölümünün doğru biçimde anlaşılmasını sağlayarak onay olasılığını da arttırabileceği, 

klinik uygulamalarda göz önünde bulundurulması gereken önemli bir sonuçtur.   

Alınan sonuçlar, dini inançların organ bağışı kararına etkisi olan bir diğer 

ilişkisel değişken olduğunu göstermiştir. Dini açıdan bedene dokunulmasının uygun 

olmadığı ve vücut bütünlüğünün korunması gerektiği hâkim olan görüştür ve resmi 

makamlar ve yetkili kişiler tarafından yapılan dini açıklamaların veya gösterilen 

kanıtların da yetersiz olduğu düşünülmektedir. Bu sonuçlar, planlanan organ bağışı 

kampanyaları ve farkındalık çalışmalarında ölüm ve ölümden sonraki hayatla ilgili 

inançarın tartışılması gereken bir diğer konu olduğunu göstermektedir.  

Organ bağışına yönelik tutumların genel bir resmini çizebilmek amacıyla 

yapılan bu çalışma, aile kararını etkileyen pek çok önemli değişken olduğunu ortaya 

koymuştur. Genel olarak kriz anında karar vermek zorunda kalan ailelerin yaşadığı 
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psikolojik rahatsızlık ve kaygı yaratan etmenler göz ardı edildiği sürece bilimsel 

gerçeklere dayalı düşüncenin ve prososyal davranış eğiliminin ön plana çıkabilmesi 

mümkün görünmemektedir. Bu, insanların başka bağlamlarda çok yardımsever 

olabilirken organ bağışı konusunda istekli olamayabilecekleri anlamına gelmektedir. 

Dolayısıyla organ bağışını arttırmak amacıyla yürütülen toplumsal farkındalık ve 

bilgilendirme faaliyetlerinde sadece organ bağışına ilişkin yasal, lojistik ve tıbbi 

gerçeklerin aktarılmasının yeterli olmadığı,  aynı zamanda psikolojik rahatsızlık 

uyandıran faktörlerin de tartışılmasının önemli olduğunu işaret etmektedir.  

Bu çalşmanın sınırlılıklarından biri, örneklemin Türk populasyonunu temsil 

etmemesidir. Daha önce belirtildiği gibi, geçmişte böyle bir deneyim yaşadıkları için 

bir yakınının ölümünden sonra bağış kararı vermek durumunda kalan aileler hedef 

grubunu oluşturmuştur. Bu çalışmanın amacı, aile onayını etkileyen etmenleri 

incelemek olduğunudan bu çalışma açısından bu hedef grup önemlidir. Sonuç 

olarak, daha temsili örneklemlerle çalışmanın tekrarlanması önem taşımaktadır.  

Çalışmanın bir diğer sınırlılığı, geçmişe yönelik ölçüm alınmış olması 

nedeniyle araya giren zaman faktörüdür. Böyle çalışmalarda araya giren zaman, 

sonuçların dikkate alınmayan başka faktörlerden etkilenme olasılığını da 

beraberinde getirmektedir. Ancak tanımlanan örnekleme ulaşmak, zaman, personel 

ve maliyet yönünden pahalı olması ve ayrıca organ bağışı talebinin yas sürecinin 

başında yapılmasının bu ailelerden anında veri almaya engel teşkil etmesi 

nedenlerinden dolayı bu çalışma geçmişte bu deneyimi yaşamış ailelerle 

yürütülmüştür.  
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Son olarak, ilişkin ükemizdeki genel tabloyu çıkarabilmek amacıyla bu 

çalışmada organ bağışında aile onayını etkileyen faktörler, organ bağış kartı taşımak ve 

ölen kişinin organ bağışına yönelik düşüncelerine ilişkin bilgi, sağlık çalışanlarının aileye 

yaklaşımı, beyin ölümü ve bağış süreci hakkında verilen bilgi desteği ve dini inançlar olmak 

üzere dört ana başlıkta incelenmiştir. Gelecek çalışmalarda, aile kararıya ilişkisi olan 

bu değişkenlerin  altında yatan süreçlere ve nedenlerinin araştırılması, organ bağışı 

tutumunun daha iyi anlaşılmasına fayda sağlayabilir.  
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ÖZET 

Günümüz tıp teknolojisinin en önemli gelişmelerinden biri olan organ nakli, 

daha uzun ve kaliteli bir yaşam sunmaktadır. Ancak organ nakilleri bağışlanan organ 

sayısıyla sınırlı kalmaktadır ve organ temini ve talebi arasındaki giderek artan 

uçurum pek çok hastanın umudunu ve yaşamını kaybetmesi anlamına gelmektedir. 

Var olan organ kıtlığı, organ bağışına yönelik tutumların anlaşılmasının önemini daha 

da arttırmıştır. Dolayısıyla bireyin bağış yapma istekliliğine ilişkin demografik 

etkenleri, inançları ve tutumları belirleyen çalışmaların da giderek arttığını 

görmekteyiz.   Ancak ülkemizde ve tüm batı ülkelerinde uygulamada mevzuata 

uygun olarak, organ temini nihayetinde ölen kişinin ailesinin kararına bağlıdır ve 

ülkemizde ailelerin %75’i ölen yakınlarının organlarını bağışlamayı reddetmektedir.  

Bu nedenle bireyin bağış yapma istekliliğine ilişkin değişkenlerin incelenmesinin 

yanında, ailenin kararıyla ilişkili etmenlerin araştırılması gerekmektedir. Ülkemizde 

organ bağışı tutumlarına yönelik çalışmaların sınırlı olduğu hatta aile onayını 

etkileyen etmenlere yönelik bir çalışmanın olmadığı dikkat çekmektedir. Bu nedenle 

bu çalışmada organ bağışı kararında aile onayına ilişkin değişkenlerin araştırılması 

amaçlanmıştır. Bu amaçla, beyin ölümü gerçekleşerek kaybettikleri bir yakınlarının 

organlarını bağışlamayı kabul eden ve reddeden ailelerde, organ bağış kartı 

taşımanın, ölen kişinin organ bağışına yönelik düşüncelerine ilişkin ailenin bilgi 

sahibi olmasının, sağlık çalışanlarının aileye yaklaşımının, beyin ölümü ve bağış 

süreci hakkında verilen bilgi desteğinin ve dini inançların bağış kararını nasıl 

etkilediği incelenmiştir. Ayrıca bu çalışmada, hem organ bağışı ve nakli hakkındaki 
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bilgi düzeyli ölçülmüş hem de bilgi düzeyi ölçümü için oluşturulmuş olan, organ 

bağışı hakkındaki doğru bilgiler aracılığıyla da bilgilendirilme yapılmıştır.  

Sonuçlar öncelikle ülkemizde organ bağış kartı edinme ve organ bağışı 

konusunun hayattayken aile ile konuşulma oranının çok düşük olduğunu ve genel 

olarak hayatta iken organ bağışı konusunda herhangi bir karara varılmadığını 

göstermektedir. Kişinin organ bağışı tercihi hakkında kişi hayattayken konuşulmuş 

olmasının ve ailenin bunun farkında olmasının aile kararını olumlu yönde etkilerken 

kişinin organ bağışına ilişkin görüşünün bilinmemesinin aile onayını olumsuz yönde 

etkilemektedir.  

Sağlık çalışanlarının yaklaşımına ilişkin alınan sonuçlar, sağlık personelinin 

olumsuz yaklaşımının organ bağış kararını olumsuz yönde etkileyen önemli bir 

değişken olduğunu göstermektedir. Hem hastanın primer hekiminin hem de diğer 

sağlık çalışanlarının ve organ nakli koordinatörünün tüm süreç boyunca aile üyeleri 

ile olumlu bir iletişim kurması, bağış kararını olumlu yönde etkilerken, yaşanan 

iletişim sorunları ve sağlık personelinin olumsuz yaklaşımı ret nedeni olabilmektedir.  

Sağlık personelinin yaklaşımından genel olarak memnun olunmadığı ve daha 

empatik, anlayışlı, düzenli bilgi veren ve iletişimde daha duyarlı davranan bir sağlık 

personeli görmek istemeleri katılımcıların ifadelerinde dikkat çekici ana temadır. 

Aile kararını etkileyen bir diğer önemli değişkenin,  ölümün belirlenmesinde 

hem yasal hem de geçerli tıbbi kriter olan beyin ölümü kavramının doğru ve net 

olarak anlaşılması ve somatik ölümle eşdeğer kabul edilmesi olduğu gözlenmiştir. 

Beyin ölümü kavramının doğru olarak anlaşılması hem ölümün kabullenilmesini 
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kolaylaştırmakta hem de aile kararını olumlu yönde etkilemektedir. Bununla birlikte 

somatik ölüm ve beyin ölümü durumunda ortaya çıkan fiziksel farklılıklar nedeniyle 

yaşanan bilişsel çelişki, ölümün gerçekleştiğini kabul etmeyi zorlaştırarak organ 

bağışı kararını olumsuz yönde etkilemektedir.   

Dini inançlara ilişkin elde edilen sonuçlara baktığımızda ise, olumsuz karar 

veren ailelerde,  kabul eden ailelerden anlamlı olarak daha etkili olduğu 

görülmektedir. Aile reddine neden olan dini inanç faktörünün temelinde ise dini 

açıdan bedene dokunulmasının uygun olmadığı ve vücut bütünlüğünün korunması 

gerektiği inanışının olduğu görülmektedir.  Dini açıdan beden bütünlüğüne ilişkin bir 

kaygı duyulmaması durumunda ise organ bağışının sevap olduğu düşüncesinin 

baskın geldiği ve onayı olumlu yönde etkilediği dikkat çekmektedir.  
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ABSTRACT 

Transplantation, one of the most important advances of modern medical 

technology, offers patients longer and quality of life. However, transplantation is 

limited by the number of organs donated and also the growing gap between organ 

supply and demand means that many patients lose their hopes and lives. The 

shortage of organs has increased the importance of understanding the attitudes 

towards organ donation and we see an increase in the number of studies 

highlighting the demographic factors, beliefs and attitudes relating to the 

individual's willingness to donate. In our country and all western countries in 

accordance with legislation, organ donation depends on the decision of the family 

of cadaver and 75% of decasead donor families in our country refuse to donate. 

Therefore, factors associated with family decision must be investigated besides the 

studies of variables related to the individual's willingness to donate. In our country, 

the number of studies on organ donation attitude is limited as we can point out the 

lack of studies on the factors affecting the family approval. Therefore, this study is 

aimed to investigate the variables related to approval of the family during the 

decision of organ donation.  

For this purpose,  the factors like carrying organ donor cards,  whether 

families know deceased donor opinion about organ donation or not,  approach of 

health professionals toward the families, the information and support provided 

about brain death and donation process and religious beliefs have been examined 

in the way how they affect the decision to make donation in the familiese, who lost 

their relatives because of brain death, agreeing to donate and those who refuse to 
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donate. Furthermore in this study, the level of information about organ donation 

and transplantation was determined and also accurate information about organ 

donation was passed on through the information created in order to measure the 

level of knowledge.  

 The results indicate that firstly the rate of having organ donor card 

and talking with a family about organ donation while alive is really low in our 

country and the results also show that any decision about organ donation is 

generally not made while alive. It is found that having spoken of the family about 

his/her organ donation preference while the person is alive and letting the family 

know his/her decision affects families approval of organ donation positively 

whereas not knowing his/her decision about organ donation affects the approval of 

the family negatively.  

The results obtained from the approach of healthcare workers indicate that 

negative attitudes of healthcare workers is a significant variable affecting the 

approval of organ donation decision negatively. It is important for both patient 

doctor and other healthcare workers and also transplant coordinator to establish 

positive communication with the family members during whole process as it affects 

donation decision in a positive way while communication problems and negative 

approach of healthcare workers could be the reason for refusal. The remarkable 

main theme from the statements of participants joining the research was to see 

healthcare workers who are more empathetic, understanding and providing 
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information regularly and acting in a more sensitive way as they stated that they 

were generally not satisfied with healthcare workers’ approach towards them.       

It was observed that understanding the brain death concept clearly and 

accurately which is important criteria of determination of death both legal and valid 

medical issue and accepting the brain death concept equivalent to somatic death is 

another important variable influencing family decision. The correct interpretation of 

the concept of brain death facilitates the acceptance of death as well as influences 

family decision positively. However, cognitive dissonance which is experienced due 

to physical differences that occurs while somatic and brain death condition makes 

the acceptance of death difficult and influence the organ donation decision 

negatively 

Having looked at the results obtained on religious beliefs, in families making 

negative decision seems to be significantly more effective than  families accepting 

organ donation. On the basis of religious beliefs which is the main reason of family 

rejection, it is found out that it is not appropriate to do any operation on the body 

in order to protect the physical integrity from a religious point of belief. In case of 

not having any concern about the integrity of a body, the idea of organ donation in 

the way of the reward from a religious point weighs out and it affects the approval 

of organ donation positively.  
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EK 1.  ÜLKELERE GÖRE KADAVRA VERİCİ ORANLARI (PMP) 
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EK 2. ÜLKELERE GÖRE CANLI VERİCİ ORANLARI (PMP) 
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EK 3. SÖZLÜK 

İmmünsupresif: Bağışıklık sisteminin baskılanması durumu 

Mortalite: Ölüm oranı 

Morbidite: Hastalık oranı 

Greft: Yama  

Transplantasyon: Organ Nakli 

Kadavra: Ölü beden 

Anatomi: Vücudun normal biçimini ve yapısını inceleyen bilim dalı 

Otopsi: Ölüm ve hastalık nedenini araştırmak ve kesin tanı amacıyla ölünün bir 

yöntem çerçevesinde açılıp organ ve dokularının incelenmesi, ölüm sonrası 

muayene 

Somatik: Bedensel 

Kardiyo Pulmoner Resusitasyon:  Dolaşım ve solunumun yeniden canlandırılması, 

herhangi bir nedenle dolaşımı ve solunumu durmuş bir bireye uygulanacak olan 

yeniden canlandırma işlemleridir.  

Patofizyoloji: İşlev bozukluk bilimi, bir hastalık ya da hastalık olarak 

adlandırılamayacak anormal sendromlar ya da durumlar nedeniyle normal mekanik, 

fiziksel ve biyokimyasal işlevlerde ortaya çıkan bozuklukları inceleyen bilim dalı 

Bradikardi: Kalbin dakikadaki atım sayısının azalması 

Pupil Dilatasyonu: Göz bebeğinde genişleme  

Kompresyon: Baskı, sıkıştırma; bir oluşum üzerine onu sıkıştıracak biçimde dışarıdan 

baskı yapma. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Hastal%C4%B1k
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Mekanik Ventilasyon: Solunumun yapay olarak ventilatör adı verilen bir cihaz 

yardımı ile sürdürülmesi   

Trakea: Soluk borusu 

Kanül: Bir damar, kanal veya boşluğa girmek için kullanılan içi boş tüp 

Ventilatör: Kontrollü solunum cihazı 

Beyin Sapı: Omurilik ile beyin arasındaki bağlantıyı sağlayan yapıdır. Kan basıncı, 

kalp hızı ve solunum gibi hayati fonksiyonların düzenlenmesinden sorumludur. 

Apne: Solunumun olmaması  

Elektroensefalografi: Beynin elektriksel faaliyetini kaydetme 

Kardiyak Arrest: Kalbin durması  

Depresan: Baskılayıcı 

Hipotermi: Vücut sıcaklığının fizyolojik değerlerin altında düşmesi 

Nöroloji: Sinir sistemini inceleyen ve tedavisi ile uğraşan tıp dalı, sinir bilimi 

Pediatri: Çocuk hastalıkları ile uğraşan tıp dalı 

Postmortem: Ölüm sonrası 

Mümeyyiz: İyiyi, kötüyü, doğru ve yanlışı ayıran, seçen 

Biyokimya: Hücreden en gelişmiş organa kadar canlı dokuları inceleyen ve bunları 

oluşturan maddeleri araştıran bilim dalı 

Donör: Verici 
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EK 4. AİLE ONAYI TUTUM ÖLÇEĞİ 
 

1. Kaybettiğiniz yakınınızın organlarını bağışladınız mı?  
 

  ( ) Evet   ( ) Hayır 
 

Hastane personeli ile ilgili yaşantılarınız hakkında bazı soruları cevaplamanızı 
istiyoruz. O anda hissettiklerinize göre cevap vermeniz önemlidir.   
 

2. Doktorların size ve ailenize gösterdiği ilgiyi nasıl değerlendirirsiniz?  
 

1  2  3  4  5 
     Çok kötü            Çok iyi 
  
3. Hemşirelerin size ve ailenize gösterdiği ilgiyi nasıl değerlendirirsiniz?  

 
1  2  3  4  5  

     Çok kötü            Çok iyi 
 
4. Hastanedeki diğer çalışanların (bakıcılar, idareciler vs) size ve ailenize 

gösterdiği ilgiyi  nasıl değerlendirirsiniz?   
 

1  2  3  4  5  
     Çok kötü            Çok iyi   
 
5. Hastanede yakınınıza uygulanan tedaviyi nasıl değerlendirirsiniz? 
 

1  2  3  4  5  
     Çok kötü            Çok iyi  
 

 
6. Tıbbi ekip tarafından hastanız hakkında aileye verilen bilgiyi nasıl 

değerlendirirsiniz? 
 

1  2  3  4  5  
     Yetersizdi                Yeterliydi  
  

 
7. Ailenize yapılan açıklamalar ne derece anlaşılırdı? 

 
1  2  3  4  5  

Hiç anlaşılır değildi              Tamamıyla anlaşılırdı      
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Yakınınızı kaybettiğiniz anda sizinle konuşulanlar hakkındaki bazı soruları 
yanıtlamanızı istiyoruz.  
 

8. Ölüm haberi size ve ailenize nasıl açıklandı? 
 

1  2  3  4  5  
     Çok duyarsızca       Çok duyarlı  
 
9. Ölümün bildirilme şeklini nasıl değerlendirirsiniz?  

 
 

1  2  3  4  5  
Hiç anlaşılır değildi       Çok anlaşılırdı   

 
 

10. Ölümü size bildiren kişinin özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Her 
bir seçeneği ayrı ayrı değerlendiriniz. 

 
  1  2  3  4  5  

Soğuk         Sıcak  
  

1  2  3  4  5  
Uzak          Yakın 
 

1  2  3  4  5  
Kaba          Nazik 
 

1  2  3  4  5  
Anlayışsız        Anlayışlı 
 

1  2  3  4  5  
İlgisiz          İlgili  

 
11. Size ve ailenize beyin ölümü kavramı açıklandı mı?  

  
( ) Hayır 
 
( ) Evet         o anda beyin ölümünden tam olarak ne kastedildiğini anladınız 
mı? 

 
( ) Hayır  ( )  Evet  

 
         Şimdi anladınız mı? 

 
( ) Hayır  ( ) Evet  
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12. Beyin ölümünü, ölüm olarak algılıyor musunuz?  

 
  ( ) Evet ( ) Hayır   

 
13. Beyin ölümü tanısı sizin ahlaki ya da dini inançlarınızla çelişiyor mu?  

 
( ) Evet                   ( ) Hayır 
 

“evet” cevabı verdiyseniz nedenini açıklayınız.  
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
14. Yaşadıklarınızla başa çıkmanızda neler yardımcı olabilirdi?  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Şimdi, yakınınızın organlarını bağışlanmak isteyip istemediğinizin sorulması 
hakkındaki bazı soruları cevaplamanızı istiyoruz.   
 

15. Ailenizden organ bağışı talebinde bulunulacağını daha önceden biliyor 
muydunuz?  

 
( ) Evet   ( ) Hayır 

 
 

16. Organ bağışı isteğinin ne derece özenli ve duyarlı yapıldığını 
düşünüyorsunuz?  
 
1  2  3  4  5  

     Çok duyarsızca     Çok duyarlı  
 

17. Bağış talebinde bulunan kişinin özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Her bir seçeneği ayrı ayrı değerlendiriniz. 

 
  1  2  3  4  5  

Soğuk         Sıcak  
  

1  2  3  4  5  
Uzak          Yakın 
 

1  2  3  4  5  
Kaba          Nazik 
 

1  2  3  4  5  
Anlayışsız        Anlayışlı 
 

1  2  3  4  5  
İlgisiz          İlgili  

 
 

18. Bağış hakkında verilen bilgiyi nasıl değerlendirirsiniz? 
  

( ) Yeterli   
( ) Yetersiz  ( ) Hangi konuda daha fazla bilgi verilmesini isterdiniz? , 
 

( ) Organların alınma süreci hakkında  
( ) Cenaze işlemleri hakkında 
( ) Bağışın ve organ naklinin yararı hakkında  
( ) Organların kimlere nakledildiği hakkında  
( ) Diğer:--------------------------------------------------- 
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19. Size yapılan açıklamaları anladınız mı? 
... organların alınma süreci hakkında ( ) Hayır     ( ) Evet     
... cenaze işlemleri hakkında ( ) Hayır     ( ) Evet     
... bağışın ve organ naklinin yararı hakkında ( ) Hayır     ( ) Evet     
... organların kimlere nakledildiği hakkında ( ) Hayır     ( ) Evet     
...organ bağışının dini yönü hakkında ( ) Hayır     ( ) Evet    
  

 
20. Sizce, bağış isteğinin yapılma zamanı uygun muydu? 

 
( ) Çok erken   ( ) Doğru zamanda       

 
21. Bağış hakkında bir karar vermeniz istendiğinde, yakınınızı kaybettiğinizi 

anlamış mıydınız?  
 

( ) Evet   ( ) Hayır  
 

22. Organları bağışlama ya da bağışlamama kararınızı vermeniz için ne kadar 
süre verildi?  

 
………………….gün 

 
………………….saat 
 
 
23. Organları bağışlama ya da bağışlamama kararını vermeniz için size 

tanınan süre yeterli miydi? 
 

( ) Yetersizdi   ( ) Yeterliydi  
 

24. Bağış için bir baskı hisettiniz mi?  
 

1  2  3  4  5 
Çok fazla baskı vardı      Hiç baskı olmadı  

 
 

25. Bağışlama ya da bağışlamama kararını vermenizdeki asıl neden neydi? 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

 

26. Lütfen aşağıdaki maddelerin bağışlama ya da bağışlamama kararınızı nasıl etkilediğini  
belirtiniz.

 Hiç 
etkilemedi 

Biraz 
etkilemedi Etkilemedi Biraz 

etkiledi 
Çok 

etkiledi 

  1 2 3 4 5  

Hastanede yakınınıza verilen tedavi       

Ölümün söylenme biçimi       

Bağışın istenme biçimi       

Karar vermesi gereken kişilerin olmaması      

Yakınımın öldüğünden emin olamamam      

Kaybettiğiniz yakınınızın bağış hakkındaki görüşü      

Aile üyeleri arasında fikir birliği olmaması      

Diğer aile üyelerinin karşıt bir görüşte olacağından endişe 
duyma  

     

Eve götürme isteği (hemen defnetme isteği)      

Bedene dokunulmasını istememe      

Organ çıkarımının neden olabileceği olası sıkıntılar       

Vücut bütünlüğünün bozulmasını istememe      

Dini inançlar       

Organların kimlere verileceğini bilmeme      

Bağış talebinde bulunan insanların sundukları nedenler      

Bağış hakkında daha önceki görüşüm       

Kişisel inançlar       

Organ nakli yapılmış ya da organ bekleme listesindeki 
insanları tanımak 

     

Bağış hakkında ölen kişinin isteğini bilmeme       

Bir gün benim de organ nakline ihtiyacım olabileceği 
düşüncesi 

     

Diğer (lütfen belirtiniz)      

  



 

 

 
29. Doktorların organ bağışı olsun ya da olmasın yakınınızın hayatını kurtarmaya 
çalıştıklarını düşünüyor musunuz? 

1  2  3  4  5  

kesinlikle düşünmüyorum    kesinlikle düşünüyorum 
 

 

Şimdi son olarak daha sonraki deneyimleriniz hakkında bazı soruları 
cevaplamanızı istiyoruz.  
 

33. Eğer bugün ailenizden birinin organlarını bağışlama ya da bağışlamama kararı 
verecek olsanız, kararınız ne olurdu?  
1  2  3  4  5  

kesinlikle bağışlamazdım    kesinlikle bağışlardım 
 
 

34. Bu deneyimi yaşamış biri olarak, organ bağışı hakkında medyaya  nelerin 
yansıması gerektiğini düşünüyorsunuz?  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

35. Bu anketi doldurmak için iyi bir zamanlama olduğunu düşünüyor musunuz? 
 

( ) Evet   ( ) Hayır   
   
  ( ) Ne zaman almayı tercih ederdiniz?------------------------
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Aşağıda istenilen bilgileri doldurmanız araştırma için faydalı olacaktır.  
 

36. Yaşınız: ___     
  

37. Cinsiyetiniz:          ( ) Kadın  ( ) Erkek 
 

38. Ölen kişi ile akrabalık dereceniz: ___________________________ 
 

39. Eğitim düzeyiniz:   
( ) Okur-yazar  
( ) İlkokul 
( ) Ortaokul  
( ) Lise  
( ) Üniversite  
 

40. Dini inanç açısından kendinizi nasıl değerlendirirsiniz?  
 

1  2  3  4  5  
 

Dinime bağlı biri değilim     Dinime bağlı biriyim 
 
       

 
Ölen kişi ile ilgili aşağıdaki bilgileri doldurmanız da faydalı olacaktır:  
 

41. Ölen yakınınızın yaşı: ___  
 

42. Cinsiyeti:          ( ) Kadın  ( ) Erkek 
 

43. Yakınınızın hatanede kalış süresi:  
 

44. Hastaneye yatış nedeni: 
 

45. Yakınınız sağlığında organ bağışı hakkında sizinle hiç konuşmuş muydu?  
 

( ) Evet  ( ) Hayır 
 

48.Yakınınız sağlığında organ bağış kartı imzalamış mıydı? 
  
( ) Evet   ( ) Hayır 
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49. Son olarak yorum ve önerilerinizi yazmanız bu çalışma açısından yararlı 
olacaktır:  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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EK 5. ORGAN BAĞIŞI BILGI ÖLÇEĞI 

Aşağıda beyin ölümü ve organ bağışı hakkında bazı ifadeler yer almaktadır. Lütfen 

her ifadeyi ayrı ayrı değerlendiriniz.  

1. Beyin ölümü tüm beyin fonksiyonlarının geri dönüşsüz kaybıdır.   
 
( ) Evet biliyordum  ( ) Hayır şimdi öğrendim  

 

2. Beyin ölümü tam ve kesin ölümdür. 

 

( ) Evet biliyordum  ( ) Hayır şimdi öğrendim  

 

3. Beyin ölümü ile bitkisel hayat kavramlarının birbirinden farklıdır ve bitkisel 

hayattaki hastaların kendiliğinden solunumları devam eder.  

 

( ) Evet biliyordum  ( ) Hayır şimdi öğrendim  

 

4. Bitkisel hayattaki hastalar aylarca ya da yıllarca yaşamaya devam edebilirler 

ve bazı durumlarda iyileşerek normale dönebilirler, beyin ölümünde ise 

geriye dönüş mümkün değildir ve tıbbi ölüm halidir.  

 

( ) Evet biliyordum  ( ) Hayır şimdi öğrendim  

 

5. Beyin ölümü tespiti, nöroloji, beyin cerrahi, anestezi ve kardiyoloji 

uzmanlarından oluşan bir kurul tarafından yapılmaktadır.  

 

( ) Evet biliyordum  ( ) Hayır şimdi öğrendim  
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6. Beyin ölümü gerçekleştiğinde, solunum geri dönüşsüz olarak 

kaybedildiğinden makineler yardımıyla sürdürülebilir, kalp atmaya devam 

ediyor olsa bile beyin kalıcı hasar görmüştür ve kişinin yaşama geri dönme 

olasılığı kalmamıştır.  

 

( ) Evet biliyordum  ( ) Hayır şimdi öğrendim  

 

7. Her ölenin organları nakil için kullanılamaz, yalnızca yoğun bakım 

servislerinde, "BEYİN ÖLÜMÜ" ile ölmüşse kişinin organları 

kullanılabilmektedir. 

 

( ) Evet biliyordum  ( ) Hayır şimdi öğrendim  

 

8. Hayatta iken organlarınızı bağışlamış olsanız bile siz öldükten sonra ailenizin 

onay vermesi gerekmektedir.  

 

( ) Evet biliyordum  ( ) Hayır şimdi öğrendim  

 

9. On sekiz yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes organlarının 

tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilir.  

 

( ) Evet biliyordum  ( ) Hayır şimdi öğrendim  

 

10. Organ bağışlayan bir kişi organ bağış kartına sahip olsa bile bu fikrinden 

vazgeçebilir. 

 

( ) Evet biliyordum  ( ) Hayır şimdi öğrendim  
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11. Bağışlanan Organlar, Ulusal Koordinasyon Sistemi Tarafından tıbben acilliği ve 

doku uyumuna göre en uygun alıcıya nakil edilmektedir ve bu belirlemede 

zengin, fakir, ırk, cinsiyet vb. ayrımların kesinlikle yapılmamaktadır.  

 

( ) Evet biliyordum  ( ) Hayır şimdi öğrendim  

 

12. Organ bağışının dini yönden sakıncası yoktur ve büyük dinler organ bağışını 

onaylamaktadır.  

 

( ) Evet biliyordum  ( ) Hayır şimdi öğrendim  

 

13. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 06.03.1980 tarih ve 396/13 

sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu açıklamıştır ve aynı kararda 

“Organınızı vereceğiniz kişinin yaptığı iyilik ve fenalıklardan kendisi 

sorumludur” denilmiştir.  

 

( ) Evet biliyordum  ( ) Hayır şimdi öğrendim  

 

14. Kuran-ı Kerim’ de de “Kim bir insana hayat verirse onun tüm insanlara hayat 

vermişçesine sevap kazanacağının” beyan edilmiştir (Maide Suresi, Ayet 32). 

 

( ) Evet biliyordum  ( ) Hayır şimdi öğrendim  

 

15. İslâm dini, cinsi, milliyeti, rengi, dini, konumu ne olursa olsun her insana insan 

olarak bakmaktadır ve eşit bir yaşama hakkı tanımıştır dolayısıyla da 

Müslüman olmayan bir kişiye organ vermek günah değildir.  

 

( ) Evet biliyordum  ( ) Hayır şimdi öğrendim  
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EK 6. ETİK KURUL KARARI 
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EK 7. ARAŞTIRMA DESTEK BURSU ONAYI 
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