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Leyla Dinç 

Bakma İşi. Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir 

durumda kalması için verilen emek 
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Dünyanın en küçük maymunları olan 

marmosetlerin bakımından anne ve 

baba birlikte sorumludur.  

Imparator Penguen 

erkekleri 60 gün 

boyunca hiçbir şey 

yemeden ve çok sınırlı 

hareket ederek, 

yavruları bacaklarının 

arasında tutar, korur.  

Aslanlar yavruları büyüyüp 

avlanmayı öğreninceye kadar onları 

besler, korur, temizler ve eğitir.  

Birinin beslenme, giyinme vb. 

gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi. 
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İÇGÜDÜSEL 
BİR ÖZELLİK  

VAROLUŞUNUN 
BİR GÖSTERGESİ  

HAYATTA 
KALABİLMEK İÇİN 

GEREKSİNİM 

KARŞILIKLI İLİŞKİ KİŞİLERARASI 
ETKİLEŞİM 

FARKINDALIK 

KAYGI 

BİR DUYUŞ 

ŞEFKAT 

İLGİ 

ÖZEN 

DUYARLI BİR 
YANIT 

EMOSYONEL 
DURUM 

AHLAKİ BİR 
GEREKLİLİK AHLAKİ YÖNÜ 

OLAN BİR OLGU  

KASITLI VE 
OTANTİK 

BİRLİKTELİK 

TEDAVİ EDİCİ 
BİR SÜREÇ  

ERDEM 

ZİHİNSEL 
DUYGUSAL VE 
FİZİKSEL EMEK 

YARDIM 
EDİCİ GİRİŞİM 

BİLGİ VE BECERİ 
EYLEM 

SAYGI 

Bakım Kavramı 
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Bakım insanların temel ihtiyaçlarını 

karşılamalarına, yeteneklerini geliştirme ve 

sürdürmelerine, hayatta kalabilmek ve en azından 

asgari düzeyde işlev görebilmek için mümkün 

olduğunca acıdan uzak yaşayabilmelerine yardım 

etmek üzere özenle ve saygılı bir şekilde 

doğrudan yaptığımız her şeydir.  

(Daniel Engster, 2005). 
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Herkes bakım verebilir 

Ancak herkes profesyonel bakım veremez 

Toplumsal yaşamın sürdürülebilmesi işbölümünü gerektirir.  

Profesyonel bakım bilgi, beceri, yetki, zaman, emek ve maliyet 
gerektirir. 

Bakım, yalnızca hemşireliğe özgü değildir.  

Ancak hemşirelik için özgündür. 

Bakım, bir meslek olarak hemşireliğin topluma taahhüdüdür.  
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Hemşirelik Tanımı 
 

Hemşirelik tüm kurum / ortamlarda, sağlıklı ya da hasta, her 

yaştaki bireyler, gruplar ve toplulukların bağımsız ve işbirliğine 

dayalı bakımını kapsar. Hemşirelik sağlığın yükseltilmesi, 

hastalıkların önlenmesi, hasta, engelli ve ölmekte olan 

insanların bakımını içerir. Savunuculuk, güvenli bir ortamın 

geliştirilmesi, araştırma, sağlık politikalarının belirlenmesine, 

hasta ve sağlık sistemlerinin yönetimine katılım ve eğitim de 

anahtar hemşirelik rolleridir.   (ICN, 2002) 
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Hasta 
Bebek/ 
Çocuk 

Yaşlı 

Engelli Bilinçsiz 
Ağrı / Acı 

Çeken 

Sağlıklı ya da hasta 
bakım gereksinimi olan 

herkes 

Mekanik 
ventilatöre 

bağlı 

Yatağa 
bağımlı 

Terminal 
evrede 
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Bakım Veren Bakıma gereksinimi 

olanlar 

Sağlıklı 

Bilgili 

Becerikli 

Güçlü 

ASİMETRİK İLİŞKİ 

GÜVEN İLİŞKİSİ 
Güven risklidir, istismar 

edilebilir, kırılgandır; 
kırıldığında ise 

onarılması çok güçtür.  

ÖNCE ZARAR VERME-İYİ BAKIM 
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Yetkili 

Hasta 

Bilgi 
eksikliği 

Beceri 
eksikliği 

Savunmasız 

Yetkisiz/
Bağımlı 
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Profesyonel Bakım 
Bilimsel Bilgi 

Güncel, Mesleki Bilgi Yükü 

Standartlara Uygun Kanıta 
Dayalı 

İlkeler? 

Değerler
? 

Duygular? 

 “iyi” bir bakım 

için nasıl eylemek 

gerekir?  

Tutum? 

Özelleşmiş Teknik Beceri 

Hasta Güvenliğine Odaklı 
Kaliteli Bakım 

H
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ETİĞE YAKLAŞIMLAR  

Genel olarak etik teorilerin / yaklaşımların hepsi insan 

için iyi ve doğru bir yaşamın ve eylemin ne olduğu 

sorusuna yanıt aramaya çalışır.  

Ancak yaklaşımlar arasında eylemlerin ardındaki ilke, 

değer veya yükümlüklere, eylemi gerçekleştiren kişi / 

kişilerin karakter özelliklerine  veya eylemin amacı ya da 

sonuçlarına göre değerlendirme bakımından farklılıklar 

bulunmaktadır.  
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Felsefe 

Ahlak Felsefesi 

Etik 

Metaetik 

Normatif Etik 

Uygulamalı 

Etik 

Etik Teoriler 

Erdem Etiği 

Deontoloji 

Faydacı Etik 

Bakım etiği 

İlkeci Etik 
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Ereksel 
Erdem Etiği 

Aristoteles   

(384 -322 BC)  

“her şeyin amacı olan”,  

“en üstün”  

sadece kendi kendisi 

için istenen 

 (nihai son = telos)  

“ iyi” 

mutluluk (eudomania)  
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ARİSTOTELES 

«İYİ» mutluluktur  

Mutluluk ruhun erdeme uygun 

etkinliğidir.  

Mutluluğa erdem ile ulaşılabilir. 

Erdem, aklı başında bir insanın, 

aklını kullanarak tercih ettiği, 

aşırılığı yanlış olan, eksikliği yerilen 

orta olanda bulunma huyudur.  
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Deontolojik Etik 
Ödev Etiği 

Immanuel Kant  

(1724-1804) 

İnsan olguları kavrayabilen 

teorik akla ve ne yapması 

gerektiği hakkındaki bilgiyi 

kendisinde taşıyan, buna göre 

eylemde bulunan salt pratik akla 

sahip, rasyonel ve özerk bir 

varlıktır.  

Aydınlanmanın Mottosu: 

Sapere aude 

Aklını kullanma cesaretini göster! 
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Deontolojik Etik 
Ödev Etiği 

Immanuel Kant  

(1724-1804) 

Kant’a göre mutlak iyi “iyi niyettir”.  

İyi isteme, salt pratik aklın yönettiği 

istemden kaynaklanan, ödev ahlakına 

dayanan, aklı başında olan herkesin her 

koşulda ve sadece “iyi niyetli olma” 

adına yapması gerekli olan şeydir.  

Ödev ahlakı insanın kendisine koyduğu 

koşulsuz/kesin buyruklara uyulmasını 

gerektirir.  
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Deontolojik Etik 
Ödev Etiği 

Immanuel 

Kant  

(1724-1804) 

Kesin Buyruklar 

1. “Öyle davran ki, eylemin maksimi 

doğanın evrensel yasasında bulunsun.”  

2. “İnsan kişiliğine her zaman bir amaç 

olarak bak ve ona hiçbir zaman bir araç 

gibi davranma”.  

3. “Öyle davran ki, iraden, kendisini herkes 

için geçerli olan kurallar koyan bir yasa 

koyucu olarak hissetsin!”  
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Utilitaryanizm  

Jeremy Bentham 

«Utilitas» (Fayda) 

Herhangi bir eylemin ahlaken 

doğruluğu niyete ya da ilkelere bağlı 

değil, bu eylemden etkilenecek en 

geniş kesimin, en büyük ölçüde yarar 

sağlamasına bağlıdır  

(Çoğunluğun yararı) 

The greatest good for the greatest number]. 
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İlkeci Etik 

Özerklik (respect for autonomy),  

Zarar vermeme (non-maleficence),  

Yarar sağlama (beneficence)  

Adalet (justice) 

19 

Lawrence Kohlberg ahlaki gelişimin psikolojik temeline ilişkin 

çalışmalarına 1958 yılında doktora tez ile başlamıştır.  

1969 yılında 10-16 yaşları arasında olan ve Şikago’nun 

banliyösünde yaşayan 72 erkek çocukla yüz yüze görüşme 

tekniğini kullanarak araştırmasını başlattı  ve 30 yıllık bir süre 

boyunca farklı örneklemlerde sürdürdü . Katılımcılara Heinz 

Dilemma adı verilen bir örnek vaka verdi ve görüşlerini sordu.  

(Kohlberg 1969, 381–382). 
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Kanser hastası bir kadın ölmek üzereydi. Doktorların onu 

kurtarabileceğini düşündükleri bir ilaç vardı. Bu ilaç aynı kentte 

bulunan bir eczacının yeni keşfettiği bir tür radyumdu. İlacın imalatı 

pahalıydı ama eczacı Radyumun imalatı için 200 dolar harcıyor ve 

ilacın bir dozunu 2000 dolara satıyordu. Hasta olan kadının kocası 

Heinz, borç para almak için tanıdığı herkese gitmişti ama sadece 

1000 dolar borç alabilmişti. Eczacıya karısının ölmek üzere 

olduğunu anlattı ve ilacı kendisine daha ucuza satmasını ya da 

paranın kalan kısmını daha sonra ödemeyi rica etti. Ancak eczacı 

şöyle söyledi: “Hayır, bu ilacı ben keşfettim ve bundan para 

kazanacağım.” Bunun üzerine Heinz umutsuzluğa düştü ve karısı 

için bu ilacı çalmak üzere eczacının dükkânına girdi.  

Heinz karısı için ilacı çalmak amacıyla eczacının 

dükkânına girmeli miydi? Neden?  
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Düzey Evre Çalmalı Çalmamalı 
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İtaat ve 

Ceza Eğilimi 

Karının ölmesine izin 

verirsen üzüntü 

yaşarsın. 

İlacı çalmamalısın çünkü 

yakalanabilir ve hapse 

girersin. 
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Saf çıkarcı 

eğilim 

 

Eğer yakalanırsan ilacı 

geri verirsin ve fazla 

ceza almazsın. 

 

Eğer karısı ölürse 

kendisini suçlu 

hissetmez, karısının 

kanser olması onun sucu 

değildi. 

 

Acı ve Cezadan kaçınma 

Ödül ya da takdir beklentisi Leyla Dinç 22 

Düzey Evre Çalmalı Çalmamalı 
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İyi çocuk 

eğilimi 

Eğer karının ölmesine izin 
verirsen bir daha hiç 
kimsenin yüzüne 
bakamazsın. 

Çalarsan kendine ve ailenin 
şerefine leke sürmüş 
olacağın için kendini kötü 
hisseder,  kimsenin yüzüne 
bakamazsın. 
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Kanun ve 

düzen 

eğilimi 

Eğer karına karşı görevini 
yerine getirmezsen ve 
ölümüne neden olursan 
kendini daima suçlu 
hissedersin. 
 

Umutsuzsun ve ilacı 
çalarsan bunun yanlış 
olduğunu bilmeden yapmış 
olacaksın. 

Başkaları tarafından onaylanma isteği 

Başkalarına bir zarar vermeme sorumluluğu 
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Düzey Evre Çalmalı Çalmamalı 
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Kontrat ve 
yasaya 
uygunluk 
eğilimi 

Eğer karının ölmesine 
izin verirsen bu 
korkundan olacak, 
mantığın yüzünden 
değil. 

Duygularınla hareket eder, 
uzun vadedeki sonuçları 
unutursan ve çalarsan hem 
kendine saygını hem de 
toplumda saygınlığını 
kaybedersin 
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Evrensel 
ahlak ilkeleri 
eğilimi  

Eğer karının ölmesine 
izin verirsen bundan 
sonra kendini daima 
kınayacaksın. 

Eğer çalarsan başkaları 
tarafından suçlanmayabilirsin 
ama dürüstçe yaşamadığın için 
vicdanınla kendini 
kınayacaksın. 
 

Kendine ve başkalarına saygı 

Kendi vicdanı ve evrensel adalet ilkelerine göre 

eylemde bulunma  
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Ahlaki gelişim bireylerin gelişim evrelerine paralel 

olarak her birisi iki evreden oluşan gelenek öncesi, 

geleneksel ve gelenek üstü düzeye doğru bir gelişim 

sırası izler. 

 En üst evrede ahlaki yargının mantıksal bir temele 

dayandığı, herkes için genellenebilir evrensel adalet 

ilkelerinin benimsendiği bir düzeye erişilir. 

Her bireyin ahlaki gelişimi aynı doğrusal sırayı 

izlemeyebilir ve herkes en üst düzeye erişemeyebilir 

Kadınların ahlaki gelişim düzeyi çoğunlukla erkeklere 

göre daha alt evrelerde (geleneksel düzey) kalmaktadır. 
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Carol Gilligan’ın Bakım Etiği Evreleri 
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Bakım Etiği ile Adalet Etiğinin Karşılaştırılması 

Adalet Etiği (Kohlberg) 

Kant’ın ödev etiği teorisine 
temellenir.  

İnsan rasyonel, özerk ve kendi 
ahlak yasasına göre eylemde 
bulunabilen yetkin bir varlıktır. 

Ahlaki sorun içeren durumların 
çözümlenmesine yönelik 
objektif ve evrenselliğe dayalı 
bir rasyonalite savunulur. 

Tarafsızlık, adalet, eşitlik, 
bireysel özerkliğe saygı ve 
haklar kavramları göz önünde 
bulundurularak karar verilir.  

 

Bakım Etiği (Gilligan) 
Geleneksel etik teorilere karşı, 
feminist bir tepki olarak 
geliştirilmiştir.  

İnsan, yalnızca aklı değil, duyguları 
ve değerleri olan, başkalarına 
bağımlı, örselenebilir bir varlıktır. 

Ahlaki sorun içeren her olay ya da 
olgunun kendine özgü özellikleri 
olduğu kabul edilir. Bağlamsal ve 
ilişkilere dayalı bir anlayış 
savunulur. 

İlişkisel özerkliğe saygı, şefkat, 
empati, duyarlılık, sorumluluk ve 
özgecilik kavramları göz önünde 
bulundurularak karar verilir.  
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Bakım Etiği (Joan Tronto) 

Liberalizm ve Geleneksel Etik Teorilere Eleştiri 

Bakım, kadına, özel yaşam alanına ve yakın ilişkilere 

sınırlandırılarak, sosyal varlık ve değer alanından 

dışlanarak ötekileştirilmekte, bakıma muhtaç olmak 

istenilmeyen, olumsuz bir durum algısı yaratılmakta, 

bakım verenler ise değersiz bir uğraşla ilintili 

görüldüğünden toplumsal statüsü düşük görülmektedir.  

Oysa bakım olmadan bir bebek büyüyüp gelişemez, 

erkekler baba olamaz ve miras bırakacakları çocukları 

olamaz.  

Kaynak: Daniel Engster. Care Ethics and Natural Law Theory: Toward an Institutional Political Theory of Caring. The Journal Of Politics, Vol. 66, No. 1, February 2004, 
Pp. 113–135.  

Tronto J. (1993) Moral Boundaries, a Political Argument for an Ethic of Care. Routledge, New York 
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Bakım Etiği (Joan Tronto) 

Bakım bir uğraş olarak; belirli bir cinsiyete özgü 

ve özel yaşam alanına sınırlı bir uğraş değildir. 

Zamanla kadından erkeğe, ev içinden kamusal 

alana doğru yani yönelim göstermiştir ve belirli 

bir yer, zaman ve koşullarda gerçekleştirilen, 

mali destek gerektiren, günümüzdeki karmaşık 

sağlık sistemleri içinde profesyonel olarak 

sunulan, sosyal ve siyasal açılardan da önemli 

bir kavramdır.  
Kaynak: Daniel Engster. Care Ethics and Natural Law Theory: Toward an Institutional Political Theory of Caring. The Journal Of Politics, Vol. 66, No. 1, February 2004, 
Pp. 113–135.  

Tronto J. (1993) Moral Boundaries, a Political Argument for an Ethic of Care. Routledge, New York 

29 

Leyla Dinç 

Bakım Etiği (Eva Feder Kittay) 

‘Bakım yokluğunda en fazla farkına 

varılan, karşılıksız verildiğinde en çok 

takdir edilen bir şeydir.’  

Kaynak: Kittay EF. The Concept of Care Ethics in Biomedicine. In: Rehmann-Sutter et. al. (eds), Bioethics in Cultural Contexts, 319-339. 2006, 
Springer. 
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Neden Bakım Etiği? 

Hemşirelik Bakımına En 
Fazla Gereksinimi Olanlar  

Rasyonel düşünme ve karar verme  
kapasitesi kısıtlı (bebek, çocuk, 

engelli, bilinçsiz)  

Savunmasız, hasta ve örselenme 
riski yüksek 

Gizlilik ve mahremiyeti korunmaya 
muhtaç 

Toplumda damgalanma ve 
ayrımcılığa maruz 

Duygular 

İlişkisel 

Örselebilir Bağımlı 

Bağlamsal 

Bakıma muhtaç, bağımlı 

Bakım 
Etiği 
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Neden Bakım Etiği? 

Bakım etiği, temel sorumluluğu bakım vermek 

olan hemşirelerin her şeyden önce bakımın 

değerini tarihsel, kültürel, sosyal ve siyasal 

faktörlerin etkileri ile birlikte geniş bir bakış 

açısıyla kavraması ve içselleştirerek hemşirelik 

uygulamalarına ve eğitimine yansıtması 

bakımından önemlidir. 
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