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HEKİMLERİN ÖTENAZİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 

THE OPINION OF PHYSICIANS ABOUT EUTHANASIA 

Mustafa Azizoğlu; Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 3. Sınıf 

 

Giriş  

Ötenazi, ağrıları dindirilmeyen ve tedavisi mümkün 

olmayan bir hastalığa yakalandığı bildirilen, durumu 

kendisi ve yakınları tarafından bilinen, hukuki ehliyeti 

tam olan bir hastanın, kendi bilinçli ve özgür iradesi 

ile verilmiş kararı üzerine, ıstıraplarını dindirmek 

amacı ile hekim tarafından ağrısız bir şekilde hayatına 

son verilmesidir.  

 

 

Ötenazi iki şekilde uygulanabilmektedir: aktif veya 

pasif ötenazi olarak. Aktif ötenazi, hastanın kendi 

iradeli isteğiyle hekimin aktif rol almasıyla hastaya bir 

öldürücü ilaç veya zehir verilmesidir. Pasif olanı ise 

hekimin tedaviden elini çekip hastayı ölüme sevk 

etmesiyle olmaktadır(1). Ötenazi tanımı, tıp tarihinde 

ilk kez 17.yy’da İngiliz filozof Francis Bacon tarafından 

ortaya atılmıştır. Bacon, hekimin görevini şöyle 

tanımlamıştır: “Hekimin vazifesi sıhhati iade etmek ve 

ıstırapları azaltmaktır. Istırapları azaltmak vazifesi 

ÖZET 

Ötenazi kısaca acısız ölüm anlamına gelmektedir. Ötenazi aktif veya pasif olarak uygulanabilir. Birleşik devletlerin 

bazı eyaletlerinde pasif ötenaziye izin verilirken, Hollanda ve Belçika’da aktif ötenazi hasta haklarından sayılıyor. 

Ötenazi ülkemizde kanunlarla kesinlikle yasaklanmıştır. Ancak, sağlık personeline uygulanan anketlere göre, pasif 

ötenazinin hastalara uygulanabileceği ileri sürülmektedir. Bu anlamda araştırmamız literatüre uygunluk 

göstermektedir. Türk tabipleri birliği ötenazinin hiçbir şekilde uygulanmaması gerektiğini ifade etmiştir. Yapılan 

çalışmaya göre, bu çalışmaya katılan doktorların %38.5’nin ötenazinin yasallaşması gerektiğini, %25’inin ise 

ötenazinin desteklenmesi gerektiğini düşünmektedirler. Ayrıca ötenazinin dini inançlardan önemli bir şekilde 

etkilendiği de saptanmıştır. Ötenazi kararını etkileyen birden fazla faktörün olduğu da görülmektedir. Sonuç 

olarak ötenazi isteme oldukça önemli bir karardır. Ötenazi kararı verilirken, ötenazi dini, felsefi, kanuni ve diğer 

tüm yönleriyle ele alınmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Ötenazi, Dicle Üniversitesi, Tıp Doktoru 

ABSTRACT 

Euthanasia shortly means a painless death. It can be applied actively or passively. While passive euthanasia are 

allowed in some states of United States, active euthanasia is considered to one of the rights of patient in 

Netherland and Belgium. Euthanasia have been definetly banned with laws in our country. However, according to 

the survey conducted by health staff, it suggests that passive euthanasia can be applied on patients. Our research 

is consistent with the literature in this respect. The Turkish Medical Association has stated that euthanasia should 

not be applied in any form. According to the present study, the physicians, attented to this study, thought that 

euthanasia should be legalized 38.5% and supported 25%. In addition, it was also determined that euthanasia was 

significantly affected by religious belief. It was also seen that there was more than one factor affecting the 

decision of euthanasia. As a result, when making the decision of euthanasia is a very important decision. 

Euthanasia should be considered with the religious philosophical, legal and all other aspects. 

Keywords: Euthanasia, Dicle University, Physicians 
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yalnız hastayı iyileştirmekle değil, hastaya kolay ve 

daha rahat bir ölüm sunmakla da olur.” New York’da 

4000 hekimle yapılan bir ankette hekimlerin %80’i 

Bacon’un bu görüşüne taraftarlık etmiştir.  

Ülkemizdeki ilk ötenazi isteği ise Antalya’da 

yaşanmıştı. Bu ötenazi isteği ülkemizde önemli 

tartışmalara yol açmıştı(2). Dr. Oğuz ve arkadaşları 

tarafından 1996 yılında yapılan bir araştırmaya göre 

hekimlerin ötenaziye olumlu baktıkları, yasallaşma 

olmadığı için ise uygulamaya olumsuz yaklaştıkları 

ortaya çıkmıştır. Günümüze dek sağlık personelleri ile 

yapılan araştırmalara göre Türkiye’de pasif ötenazi 

uygulandığı düşünülüyor. Hastalarla birebir ilgilenen 

ve hastaların ağrılarını hisseden sağlık personelleri 

ötenaziye taraftar olduğu; ancak hastalardan uzak 

kişiler hiçbir şekilde ötenaziye yaklaşmadığı önceki 

çalışmalar ortaya koymuştur(3). ABD’de aktif ötenazi 

yasakken, pasif ötenaziye izin verilmektedir. Hollanda 

da ise hastalar, hem pasif hem de aktif ötenazi 

hakkına sahiptir. Belçika ise 2002 yılından bu yana 

ötenaziyi bir hak olarak hastalara tanımıştır(4).  

Ülkemizdeki genel duruma bakıldığında hem aktif 

hem pasif ötenazi yasakken pasif ötenazinin 

uygulandığını öne süren sağlık personellerinin 

olduğunu bazı araştırma sonuçlarında 

görmekteyiz(3). Ancak Türk Tabipleri Birliği(TTB) 

konuya şöyle açıklık getirmiştir: “hekimin vazifesi 

hastayı iyileştirmektir. Hekimler, hastaya her hangi 

nedenden olursa olsun ötenazi uygulama hakkı 

yoktur. Ötenazi, hekimin görevi dışına çıkmaktadır. 

Ötenazi uygulayanı duyarsak meslekten men ederiz” 

(1). 

Araştırma Yöntemi 

Bu araştırma; Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 

hastanesinde çalışan hekimlerin ötenazi hakkındaki 

görüşlerini belirlemek amacıyla 30 Mart – 15 Nisan 

2012 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmada 

hekimlerin sosyodemografik özellikleri ve ötenazi 

hakkındaki görüşlerini sorgulamak amacıyla literatür 

taraması yapıldıktan sonra 18 soruluk bir anket 

geliştirildi(1,6).  Anket, belirtilen tarihler arasında 

onam alındıktan sonra ankete katılmayı isteyen 

hekimlere uygulandı.  Anketler toplandı ve elde 

edilen veriler bilgisayara girildi. İstatistiksel analiz için 

SPSS 15.0 programı kullanıldı. 

Bulgular 

Çalışmaya dâhil edilen hekimlerin sosyodemografik 

özelliklerine bakıldığında %85,1’i (n=177) öğretim 

üyesi, %14,9’u (n=31) asistan hekimdi ve %78,8’ i 

(n=164) erkek, %21,2’si (n=44) kadındı(Tablo.1). 

Hekimlerin yaş ortalamaları 41,47±8,77 bulundu. 

Ortalama hekimlik yapma süreleri de 16,56±8,61 

bulundu(Tablo.2). 

Tablo:1 Sayı Yüzde (%) 

Alan 

Uzman  

Asistan 

 

177 

31 

 

85.1 

14.9 

Cinsiyet 

Erkek 

Kadın 

 

164 

44 

 

78.8 

21.2 

Toplam 208 100 

Tablo.1: Hekimlerin Alanı Ve Cinsiyetleri 

Tablo:2 N Min 

(yıl) 

Max 

(yıl) 

Ort. 

(yıl) 

Standart 

Sapma(yıl) 

Yaş 208 24 67 41.4 8.77 

Hekimlik 

Süresi 

208 0 43 16.6 8.61 

Tablo.2: Hekimlerin Yaşı Ve Çalışma Süreleri 

Hekimlerin %84,1’i ötenazi konusu hakkında yeterli 

bilgisinin olduğunu belirtirken %52,4’ü ötenazinin 

şimdilik sadece tıp ve hukuk vb. ortamlarda 

tartışılması gerektiğini söylemişlerdi. Tıp camiasında 

pasif ötenazinin uygulandığını savunanların oranı 

%46,2 bulundu. Hukuki ehliyeti tam olan hastanın 

kendi yaşamı üzerinde karar verme hakkı %53,4 iken, 

hasta yakınlarının ötenazi istemesi sorusuna ise 

%82,7 “olmamalı” şeklinde cevap vermiştir. 
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Tablo:3  Sayı % 

Ötenazi Hakkındaki Bilgi Düzeyi 

Yeterli  

Yetersiz 

 

175 

33 

 

84,1 

15,9 

Ötenazi Hangi Çevrelerde Tartışılmalı 

Gelişmişlik Düzeyimiz Böyle Bir Tartışmaya Uygun Değil 

Şimdilik Tıp Ve Hukuk Vb. Çevrelerde 

Toplumun Tüm Kesimlerinde 

Fikrim Yok 

 

41 

109 

51 

7 

 

19,7 

52,4 

24,5 

3,4 

Hukuki Ehliyeti Tam Olan Hastanın Kendi Yaşamı Üzerinde Karar Verme Hakkı 

Olmalı 

Olmamalı 

Fikrim Yok 

 

111 

86 

11 

 

53,4 

41,3 

5,3 

Ölümcül Hastalığa Yakalanmış Birinin Yakınları, O Kişinin Yaşamına Son Verme Hakkı 

Olmalı 

Olmamalı 

Fikrim Yok 

 

27 

172 

9 

 

13,0 

82,7 

4,3 

Ölümcül Bir Hastalığa Yakalanmış Biri Kendi Yaşamına Son Verme Hakkı 

Olmalı 

Olmamalı 

Fikrim Yok 

 

95 

96 

17 

 

45,7 

46,2 

8,2 

Acı Çeken, Ölümcül Hastalığa Yakalanmış Hastaya Ötenazi İster Misiniz? 

Evet 

Hayır 

Fikrim Yok 

 

55 

131 

22 

 

26,4 

63,0 

10,6 

Tıp Camiasında Ötenazi Belirli Durumlarda Uygulandığına İnanıyor Musunuz? 

Pasif Ötenazi Uygulandığına İnanıyorum 

Aktif Ötenazi Uygulandığına İnanıyorum 

Hiçbir Durumda Ötenazi Uygulanmamaktadır 

Fikrim Yok 

 

96 

28 

38 

46 

 

46,2 

13,5 

15,3 

22,1 

Aktif/Pasif Ötenaziye Taraftar Mısınız? 

Evet 

Hayır 

Fikri Yok 

 

52 

136 

20 

 

25,0 

65,4 

9,6 
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Tablo.3: Hekimlerin Ötenazi Hakkındaki Görüşleri 

Dini inançların ötenaziyi engelleyici olduğu 

görüldü(%88). Hekimlerin geneli terminal dönemdeki 

hastalarla karşılaştığı ortaya çıktı. 

Tablo:4 Sayı % 

Sizce Kişiye Özgü Ötenazi Bazı 

Hallerde Serbest Olmalı Mıdır? 

Evet 

Hayır 

Fikrim Yok 

 

 

79 

100 

29 

 

 

38.0 

48.1 

13.9 

Ötenazi Etik Kuruluna Destek 

Verir Misiniz? 

Evet 

Hayır 

Fikrim Yok 

 

 

72 

108 

28 

 

 

34.6 

51.9 

13.5 

Tablo.4: Kişiye Özgü Ötenazi Durumları  

 

 

Genel olarak ötenaziyi savunanların oranı %25 iken 

terminal dönemdeki hasta için %17,8, ölümcül 

hastalığa yakalanmış hasta için ise %26,4 bulundu. 

Ötenazinin yasallaşması gerektiğini söyleyenlerin 

oranı da %38,5 bulundu(Tablo.3). “Bazı durumlarda 

ve bazı hastalıklarda kişiye özel ötenazi serbest olmalı 

mıdır?” sorusuna hekimlerin %38’i serbest olmalıdır 

cevabını yanıtlamışlardır. Kişiye özgü ötenazi kararını 

verecek bir kurul oluşturulması durumunda destek 

vereceğini belirtenlerin oranı %34,6 

bulunmuştur(Tablo.4).  

Tartışma 

Hekimlerin yarısından fazlası hastanın kendi yaşamı 

üzerinde karar verme hakkı olduğunu dile getirmesi 

hasta hakları açısından önemlidir. Çalışmamızın bu 

aşaması İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan 

bir çalışmaya paralellik göstermektedir(5). Hasta 

yakınlarının hasta adına bazı durumlarda karar verme 

hakkı olmasına karşın ötenazi gibi ciddi bir konuda o 

hakkı kullanamayacağı görülmüştür. Araştırmamızda, 

Sizce Ötenazi Yasallaşmalıdır? 

Evet 

Hayır 

Fikrim Yok 

 

80 

110 

18 

 

38,5 

52,9 

8,7 

Terminal Dönemdeki Hastayla Karşılaştınız Mı? 

Evet 

Hayır 

 

166 

42 

 

79,8 

20,2 

Terminal Dönemdeki Hasta İçin Ötenazi İster Misiniz? 

Evet 

Hayır 

Fikrim Yok 

 

37 

149 

22 

 

17,8 

71,6 

10,6 

Dini İnançlar Ötenaziyi Engelleyici Olabilir Mi? 

Evet 

Hayır 

Fikrim Yok 

 

183 

11 

14 

 

88,0 

5,3 

6,7 

Toplam 208 100 
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hekimlerin %46,2’si pasif ötenazinin uygulandığını 

dile getirmiştir. Bu, sağlık sektöründeki çalışanlarla 

ülkemizde yapılan bir anket sonucuyla paralellik 

göstermektedir(3). Ötenazi kararını dini inançlar, 

hekimin terminal dönemdeki hastayla karşılaşması 

gibi durumların etkilediği sonucuna varılmıştır(6). 

Hekimlerin %38,5’i ötenazinin yasallaşmasından yana 

olmasına karşın bunların %25’i genel olarak ötenaziyi 

desteklediği görülmüştür. Sorgulandığında “ötenaziye 

savunuyorum ancak yasal düzenlemeler yapılmadığı 

için uygulamadan uzak kalıyorum.” şeklinde yorumlar 

ortaya çıkmaktadır. Ötenazinin yasallaşması gerektiği 

oranı literatürle uyuşmamaktadır(6). Sebebi 

örnekleme farklılığı ya da saha hekimlerinin 

sosyokültürel yaşamlarının farklılığı olabilir.  

Ötenaziye karşı çıkanların görüşüne bakıldığında 

gelişen tıbbın yeni çareler bulacağı yorumları ortaya 

çıkmaktadır. Kısmen karşı çıkanlar ise aslında 

ötenaziyi destekledikleri ancak yasal düzenlemeler 

yapılmadığı için uygulamadan uzak durdukları 

görülmektedir. Ötenaziyi savunanlar ise yaşam ve 

ölüm hakkı kişinin özgür iradesine bırakılmalıdır 

şeklinde yorumlamaktadır(1). 

Ötenazi, tarihsel gelişimine bakıldığında gerek 

ülkemizde gerekse dünya genelinde üzerinde uzlaşıya 

varılamamış ve her an tartışma konusu olmuş önemli 

bir tıbbi etik sorunudur.  

Ötenazi tartışmaları günümüzde de hız kesmiyor. 

Toplumların sosyokültürel yaşamları, dini inançları ve 

hukuki değerleri ötenazi kararını önemli derecede 

etkilemektedir(1,6). 

Konuyu genellemek yerine kişiye özgü bazı 

hastalıklarda ve bazı durumlarda ötenazi uygulanıp 

uygulanamayacağına karar verecek ve tüm 

çevrelerden (tıp, hukuk, din, sosyoloji vb.)  

uzmanların yer alacağı bir etik kurul oluşturulabilir. 

Sonuç 

Ötenazi sadece tıp çevresinde ele alınacak bir konu 

değildir; çünkü konunun dini, felsefi ve hukuki yönleri 

de vardır ve bunları göz ardı etmemek gerekir.  

Verilecek bir ötenazi kararı kişi ve yakınlarının 

hayatını önemli derecede etkileyeceği için karar 

verilmeden önce ötenazi dini, hukuki ve diğer tüm 

yönleriyle ele alınıp tartışılmalıdır. 
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