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SOSYAL DESTEK ALGISI, MANEVĠ YÖNELĠM VE UMUT 

DÜZEYLERĠ 

 
Simge Güner 

Yüksek Lisans Tezi 
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Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Programı 

Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Şenay Öztürk 
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Bu çalışma meme kanseri cerrahisi uygulanacak hastaların sosyal destek algısı, 

manevi yönelim ve umut düzeylerini belirlemek amacıyla tamamlayıcı-ilişki arayıcı 

olarak yapıldı. Araştırmanın evrenini Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi, İstanbul Onkoloji Hastanesi ve İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi kliniğine 02.12.2019-31.05.2020 tarihleri arasında 

meme kanseri nedeni ile cerrahi tedavi planlanmış ve yatışı yapılmış hastalar oluşturdu. 

Araştırmanın örneklemini ise meme cerrahisi uygulanacak çalışmayı katılmayı kabul 

eden 141 meme kanseri hastası oluşturdu. Veriler Hasta Tanıtım Formu, Manevi 

Yönelim Ölçeği (MYÖ), Herth Umut Ölçeği (HUÖ), Çok Boyutlu Algılanan Sosyal 

Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) kullanılarak toplandı. Verilerin istatistiksel analizinde normal 

dağılan ölçümlerde Pearson korelasyon analizi, normal dağılmayan ölçümlerde ise 

Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. İç tutarlılık analizi için Cronbach α katsayısı, 

verilerin normallik dağılımı için de Kurtosis ve Skewness kat sayıları kullanıldı. Bu 

çalışma sonucuna göre cerrahi tedavi uygulanacak hastaların manevi yönelim ve çok 

boyutlu algılanan sosyal destek düzeylerinin yüksek olduğu ve bu faktörlerin umut 

düzeyine etkisinin olduğu bulundu. Hastaların manevi yönelim ve çok boyutlu algılanan 

sosyal destek düzeyi arttıkça umut düzeyi de artmaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: Hemşirelik; Manevi Yönelim; Meme kanseri; Sosyal destek; Umut 
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ABSTRACT 

 

SOCIAL SUPPORT PERCEPTION, SPIRITUAL ORIENTATION 

AND HOPE LEVELS OF PATIENTS WHO WILL HAVE BREAST 

CANCER SURGERY 

 
Simge Güner 

Master Thesis 

Department of Interdisciplinary Nursing 
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Advisor: Asst. Prof. Şenay Öztürk 

Maltepe University Graduate School, 2020 

 

 

This study was conducted as a complementary-relationship seeker to determine 

the social support perception, spiritual orientation and hope levels of patients undergoing 

breast cancer surgery. The universe of the study consisted of patients who were scheduled 

for surgery and hospitalized for breast cancer between 01.10.2019-31.05.2020 in 

Marmara University Pendik Training and Research Hospital, Istanbul Oncology Hospital 

and Istanbul Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital General Surgery 

Clinic. The sample of the study consisted of 141 breast cancer patients who agreed to 

participate in the study to undergo breast surgery.The data were collected using the 

Patient Descriptive Characteristics Form, Spiritual Orientation Scale (SOS), Herth Hope 

Scale (HHS), and the Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS). In 

the statistical analysis of the data, Pearson correlation analysis was used for normally 

distributed measurements, and Spearman correlation analysis was used for non-normally 

distributed measurements. Cronbach α coefficient was used for internal consistency 

analysis, and Kurtosis and Skewness coefficients were used for normality distribution of 

the data. According to the results of this study, it was found that the levels of spiritual 

orientation and perceived multidimensional social support of the patients undergoing 

surgical treatment were high and these factors had an effect on the hope level. As the 

spiritual orientation and multidimensional social support of the patients increase, the level 

of hope increases. 
 

Keywords: Nursing; Spiritual Orientation; Breast cancer; Social support; Hope 
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BÖLÜM 1. GĠRĠġ 
 
 

1.1. Problem 

 
Kanser, yüksek mortalite nedeni ile tüm dünyada ve ülkemizde ciddi önem taşıyan 

sağlık sorunlarından biridir. Akciğer kanseri erkeklerde, meme kanseri ise kadınlarda en 

sık görülen kanser türleridir (Koçan, 2018). Dünya Sağlık Örgütü (World Health 

Organization-WHO) 2018 verilerine göre, her yıl dünyada her yaştan 2.088.849 kadına 

meme kanseri tanısı konulmakta ve 626.679 kadın ise meme kanseri nedeni ile yaşamını 

yitirmektedir. Tüm kanser vakalarının %24,2’sini meme kanseri oluşturmaktadır 

(WHO,2018). Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 2019 tahmini verilere göre, meme 

kanseri tanısı konan kadın sayısı 271.270 ve meme kanserinden yaşamını yitiren kadın 

sayısı 42.260’dır (American Cancer Society, 2019). Avrupa Kanser Gözlemevi 

(European Cancer Observatory-EUCAN) 2018 verilerine göre ise; Avrupa’da tahmini 

meme kanseri tanısı konan kadın sayısı 522.513 ve meme kanserinden ölen kadın sayısı 

137.707’dir ( EUCAN, 2018). Türkiye’de her yıl yaklaşık olarak 15.000 kadın meme 

kanseri tanısı almaktadır. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 2014 yılı 

kanser istatistikleri raporuna göre meme kanseri insidansı kadınlar arasında yüz binde 

43’dür. Bir yıl içinde toplam 16.646 kadına meme kanseri teşhisi konulmuştur. Her dört 

kadından birisi meme kanseri olmaya devam etmektedir (Costa ve ark., 2017; Türkiye 

Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Kanser İstatistikleri, 2018). Evrensel olarak önem taşıyan 

meme kanseri kadın sağlığını tehdit eden, fiziksel ve psikolojik değişikliklere neden 

olabilecek önemli kanser türlerinden biridir (Alamış, 2017). 

 

Meme kanserinin nedeni tam olarak bilinmemesine karşın, meme kanserinin 

oluşumunda birçok risk faktörünün etkili olduğu düşünülmektedir. İleri yaş, cinsiyet, aile 

öyküsü, yoğun meme dokusuna sahip olma, BRCA 1 ve 2 genlerinin mutasyona 

uğraması, iyi huylu meme hastalıklarından proliferatif lezyon varlığı, meme kanseri 

öyküsü, obezite, alkol kullanımı, yüksek düzeyde radyasyona maruz kalma, 12 yaş öncesi 

menarş, 55 yaş ve üzeri menopoz görülmesi, hormon replasman tedavisi kullanımı, 35 

yaşından sonra doğum yapmak veya hiç doğum yapmamış olamak, hiç emzirmemek, 

fiziksel aktivitenin az olması meme kanseri riskini arttırmaktadır (Güllüoğlu, 2008; 

Açıkgöz ve Yıldız, 2017; Totur Dikmen ve Bayraktar, 2019). 
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Meme kanseri tedavisi cerrahi, radyoterapi, kemoterapi ve hormonoterapi olmak 

üzere 4 şekilde yapılmaktadır. Tedavi süreci hastaya ve hastalığın evresine göre 

değişmektedir. Meme kanseri tedavisinde amaç bölgesel ve uzak kontrolü sağlayarak 

evrelemeyi iyi belirleyerek hastaya doğru ve etkin bir tedavi sağlamaktır. Meme 

kanserinin primer tedavisini cerrahi tedavi oluşturmaktadır. Lokal tedavi yöntemi olan 

cerrahi tedavide amaç tümör hücresini meme dokusundan uzaklaştırmaktır. Cerrahi 

tedavide iki ameliyat türü yapılmaktadır. Cerrahi teknikler tümörün özellikleri, yayılımı, 

hastanın özellikleri ve ameliyatta çıkarılan meme dokusu açısından farklılık 

göstermektedir (Gürdil Yılmaz, 2014; Alamış, 2017; Koçak, 2018). 

Meme kanserinin cerrahi tedavisi mastektomi ve meme koruyucu cerrahi 

tekniklerinden oluşmaktadır. Mastektomi; tüm meme dokusunun bazen çevre dokuları da 

kapsayacak şekilde göğsün alınması olarak ifade edilir. Günümüzde meme kanserinin 

cerrahi tedavisinde en yaygın kullanılan yöntem olan modifiye radikal mastektomi 

(MRM), tüm meme dokusu üzerindeki deri, meme başı areola ve aynı taraf aksiller lenf 

nodları ile birlikte alınması işlemidir. Radikal mastektomi; memenin tamamının, meme 

başının, areolanın, minör ve major pektoral kasların ve aksiller lenf nodlarının çıkarılması 

işlemidir. Meme koruyucu cerrahi (MKC) ise; tümörün güvenli sağlam sınırları 

kapsayacak şekilde çevresindeki meme dokusu ile çıkarılması işlemi olarak ifade edilir. 

Meme koruyucu cerrahide aksiler lenf nodu diseksiyonu, lumpektomi, tilektomi, parsiyel 

mastektomi ve kadranektomi gibi cerrahi yöntemler uygulanmaktadır (Çavdar, 2006; 

Çam, 2018; Akyolcu ve Özbaş, 2018). 

Collins ve arkadaşlarının (2011) çalışmasında, MKC, mastektomi ve meme 

rekonstrüksiyonu uygulanan hastalarda cerrahi girişimin beden imajı üzerindeki etkisinin 

incelendiği çalışmaya göre mastektomi ile meme rekonstrüksiyonu uygulanan hastalarda 

MKC uygulanan hastalara göre beden imajı sorunlarının anlamlı olarak daha yüksek 

olduğu belirtilmektedir. Zanapalıoğlu ve arkadaşlarının (2009) MKC ile MRM uygulanan 

kadınlar arasındaki yaşam kalitesini karşılaştırmış ve genel iyilik hali, gelecek kaygısı, 

vücut görünümü, fiziksel semptom, emosyonel durum, cinsel doyum, kol semptomları 

açısından MKC uygulanan hastaların MRM uygulanan hastalara göre yaşam kalitelerinin 

daha iyi olduğu görülmüştür. 
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Toplumun birçok kesiminde kadının memesi estetik görünümün, anneliğin, 

bebeğin beslenmesinin, cinselliğin sembolü olarak görülmektedir. Mastektomi sonrası 

yaşanan meme kaybı, kadınlığın, doğurganlığın, çekiciliğin ve cinselliğin kaybı olarak 

algılanmakta ve bu durum kadının beden algısında zedelenmeye bağlı olarak çeşitli 

psikososyal sorunlara neden olmaktadır. Meme kanseri olan kadınların beden imajındaki 

değişiklik öz saygıda azalma, umutsuzluk, çaresizlik, üzüntü, öfke, depresyon, gelecek 

kaygısı, anksiyete, ölüm korkusu gibi birçok psikolojik sorunların yaşanmasına neden 

olmaktadır. Yaşadıkları fiziksel ve psikososyal sorunlar hayata karşı uyum 

mekanizmalarını bozarak, geleceğe yönelik umutsuzluk duygusunun gelişmesine neden 

olmaktadır (Babacan Gümüş, 2006; Çavdar, 2006; Tünel ve ark., 2012; Turan Kavradım 

ve Canlı Özer, 2014). 

Umut bireyin içinde bulunduğu durumu değiştirmek için harekete geçmesini 

sağlayan, geleceğe yönelik olumlu beklentilerin olduğu kayıp, belirsizlik, acı ve hastalık 

gibi olumsuz durumlar karşısında etkili bir şekilde başetmeyi sağlayan güçlü bir yaşamsal 

faktördür (Turan Kavradım, 2011; Gündüz,2019). Kanser hastalarında sosyal desteğin az 

olması, sosyal izolasyon, beden imajındaki bozulma, zorlu bir tedavi sürecinin olması 

hastalarda umutsuzluk düzeyinin artmasına neden olmaktadır. Umutsuz, karamsar ve 

olumsuz duygu durumuna sahip olan bireylerde depresyon görülmektedir. Mike (2018) 

yaptığı çalışmada mastektomi olan ve mastektomi olmayan kadınlar arasında depresyon 

ve umutsuzluk düzeyini incelemiş ve mastektomi olan grubun depresyon düzeyinin 

yüksek çıktığını depresyon düzeyi arttıkça umutsuzluk düzeyinin de arttığını ifade 

etmiştir. 

Meme kanseri tanısı alan bireylerin korku ve belirsizliğe bağlı olarak sosyal 

destek gereksinimlerinde artışa neden olmaktadır (Tünel ve ark. ,2012). Sosyal destek; 

bireyin çevresindeki kişiler tarafından (aile, arkadaş, özel biri) sosyal ve psikolojik olarak 

aldığı destektir (Gündüz, 2019). Meme kanseri olan kadınların sosyal destek alması 

umutsuzluk düzeyinin azalmasında önemli bir etkendir. Bener ve arkadaşları (2017) 

tarafından yapılan bir çalışmada meme kanseri olan hastaların umutsuzluk düzeylerinin 

sosyal destek alması ile azaldığı belirtilmektedir. Spatuzzi ve arkadaşları (2016) yaptığı 

çalışmada MKC uygulanan kadınların mastektomi uygulanan kadınlara göre daha fazla 

sosyal destek algıladıklarını belirtmektedir. 
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İnsan bedensel, ruhsal, sosyal ve manevi boyutları olan bütüncül bir yapıya 

sahiptir. Birey din ve maneviyat boyutu sayesinde inanç, umut, teslimiyet, hoşgörü, 

iyimserlik, iç huzur, yaşamsal doyum, hayatın anlamı ve amacı olduğu duygularına sahip 

olur (Albayrak ve Kurt, 2016; Albayrak, Yıldırım ve Kurt, 2019). Uzun süre takip ve 

tedavi gerektiren kanser hastalığı bireyler tarafından acıyı, ölümü ve belirsizliği 

çağrıştıran bir hastalık olarak algılanmaktadır. Bireyin kanser tanısı almasıyla hayata 

bakışı ve anlamlandırma yetisinde değişimler meydana gelir. Tanı ve tedavi sürecinde 

bedensel ve psikolojik birçok zorlukla karşılaşan hastalar hastalığa uyum sağlamak ve 

yaşadıkları stresle başedebilmek için maneviyat boyutundan güç alarak bedensel ve 

ruhsal sağlığını korumaya çalışmaktadır (Puchalsk, 2012; Cufta, 2014; Albayrak ve Kurt, 

2016; Albayrak, Yıldırım ve Kurt, 2019). Maneviyat, sağlık literatüründe manevi ve yüce 

bir güç olan Allah ile bağ kurma, yaşamdaki anlam ve amacı araştırma, dua, meditasyon, 

fiziksel olmayan yollarla iyileşme, iç huzur ve iyi oluş duygusu olarak tanımlanmaktadır 

(Ata, 2018). Feher ve Maly (1999) tarafından yapılan çalışmada meme kanseri tanısı alan 

kadınların hastalık süreciyle başetmek için dini ve manevi inançlarının daha çok arttığını 

inançlarının hastalıklarıyla başetmede olumlu etkisi olduğu belirtilmektedir. Vallurupalli 

ve arkadaşlarının (2012) yaptığı çalışmaya göre kanser hastalarının %84’ünün 

hastalıklarla başetmek için maneviyatı kullandıklarını belirtmektedir. Ata (2018) 

tarafından yapılan çalışma da kanser hastalarının; manevi iyilik düzeyleri arttıkça 

umutsuzluk ve depresyon düzeylerinin azaldığı belirtilmektedir. Yapılan çalışmalara 

bakıldığında kanser hastalarının maneviyat düzeyleri arttıkça umut düzeylerinin de arttığı 

görülmektedir. 

Bu bilgiler doğrultusunda literatür incelendiğinde sosyal destek algısı, manevi 

yönelim ile umut düzeyleri arasındaki ilişkiyi beraber değerlendiren bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bu çalışma ile meme kanseri nedeni ile cerrahi tedavi olacak kadınların 

manevi yönelim, sosyal destek algısı ve umut düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

 
1.2. AraĢtırmanın Amaç ve Sorusu 

 
Bu çalışmada ; meme kanseri cerrahisi uygulanacak hastaların manevi yönelim, 

sosyal destek algısı ve umut düzeyi arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
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Araştırma soruları; 

 

1. Araştırmaya katılan kadınların sosyodemografik özelliklerinin dağılımı 

nasıldır? 

2. Araştırmaya katılan kadınların sosyal destek algısı, manevi yönelim ve umut 

düzeyleri nasıldır? 

3. Araştırmaya katılan kadınların umut düzeyleri ile sosyal destek algısı ve manevi 

yönelimi arasında ilişki var mıdır? 

 
1.3. AraĢtırmanın Önemi 

Kanser hastası olan bireylerin cerrahi tedavi sürecinde sosyal destek ve manevi 

yönelimin yetersiz veya etkisiz olması hastalık karşısında umut duygusunun yitirilmesine 

neden olmaktadır. Umut duygusunu yitiren hastalar kendisi ve çevresi ile etkili iletişim 

kuramama, geleceğe olumlu bakamama, hastalıkla etkili başedememe ve yaşam 

kalitesinin azalması gibi bir çok problem yaşamaktadır (Üngüren ve Ehtiyar, 2008; 

Sevim, 2018). 

Meme kanseri olan cerrahi tedavi planlanmış hastaların sosyal destek algısı, 

manevi yönelim ve umut düzeyi arasındaki ilişkinin belirlenmesi bireylerin hastalığa ve 

tedavi sürecine uyumunu arttıracak, karşılaşılacak psikososyal problelerin azalmasında 

ve hastaların yaşam kalitesinin artmasında büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 
1.4. AraĢtımanın Varsayımları 

 
Ameliyatı planlı olan hastaların ameliyat öncesi uygulanan “Hert Umut Ölçeği”, 

“Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, “Manevi Yönelim Ölçeği” formları ve 

kişisel veri toplama formunun hastalar tarafından eksiksiz, samimi, tarafsız ve doğru 

olarak doldurdukları varsayılmaktadır. 

 
1.5. Sınırlılıklar 

 
Araştırmanın örneklemi İstanbul Anadolu Yakası Kuzey Kamu Hastaneler 

Birliğine bağlı bulunan iki hastane ve bir özel hastanenin cerrahi servisinde ameliyatı 

planlı ve yatışı yapılmış olan hastaların ölçek sorularına verdikleri cevaplarla sınırlıdır. 
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Elde edilen veriler çalışmanın yapıldığı grubu kapsamaktadır. Bu araştırma aynı tanıyı 

alan ve aynı ameliyat planlanan tüm hastalara genellenemez. 
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BÖLÜM 2. GENEL BĠLGĠLER 

 
2.1. Meme Kanseri 

 
Kanser yüksek mortalite nedeni ile dünya çapında ciddi önem taşıyan halk 

sağlığı sorunlarından biridir. Akciğer kanseri erkeklerde, meme kanseri ise kadınlarda en 

çok rastlanan kronik hastalıklardır (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Kanser 

İstatistikleri, 2018; Koçan, 2018). Evrensel olarak önem taşıyan meme kanseri her yıl 

yaklaşık 1,5 milyondan fazla kadının sağlığını ciddi anlamda etkileyen, fiziksel ve 

psikososyal değişikliklere neden olabilecek önemli kanser türlerinden biridir (Alamış, 

2017; Dikmen ve Bayraktar, 2019). 

 
2.1.1. Meme Kanserinin Epidemiyolojisi 

 
ABD 2019 tahmini verilere göre, meme kanseri tanısı konan kadın sayısı 

271.270 ve meme kanserinden yaşamını yitiren kadın sayısı 42.260’dır (ACS, 2019). 

EUCAN 2018 verilerine göre ise; Avrupa’da tahmini meme kanseri tanısı konan kadın 

sayısı 522.513 ve tanısı konan 137.707 kadın ise meme kanserinden ölmüştür (EUCAN, 

2018). Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı 2015 raporu verilerine göre meme kanseri 

kadınlarda (43,8/100.000) en sık görülen ve kadın sağlığını ciddi düzeyde etkileyen 

kanser türlerinden biridir. Ülkemizde kadınlarda en fazla rastlanan meme kanseri tüm 

kanser türleri içerisinde %24,6 görülme oranına sahiptir. 2015 yılında 17.183 kadına 

meme kanseri tanısı konulduğu bulundu. Ülkemizde her 4 kadından biri meme kanseri 

hastası olmaya devam etmektedir (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Kanser 

İstatistikleri, 2018; Dikmen ve Bayraktar, 2019). 

 
2.1.2. Meme Kanserinin Etiyolojisi 

 

Meme kanserinin etiyolojisi tam olarak bilinmemekle beraber birçok faktörün 

görülme riskini arttırdığı belirlenmiştir. Bu risk faktörleri arasında; 

 Demografik özellikler (yaş, cinsiyet, etnisite /ırk) 

 Aile öyküsü/genetik faktörler 
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 Reprodüktif öykü (menarj yaşı, menopoz yaşı, doğum yapma yaşı ve çocuk sayısı, 

hormon replasman tedavisi, laktasyon, infertilite, abortus) 

 Çevresel faktörler (alkol alma, beslenme, radyasyona maruz kalma, obezite) 

(Gürdil Yılmaz, 2014; Alamış, 2017). 

Demografik Özellikler: Yaş ve cinsiyet meme kanserinin en önemli risk 

faktörlerinden biridir. Kadın olmaya bağlı olarak bu risk 100 kat artmaktadır. İleri yaşa 

sahip olmak da meme kanserinin görülme riskini arttırmaktadır. 25 yaş altı kadınlarda bu 

risk daha düşük iken, 55 yaş üzerindeki kadınlarda görülme sıklığı artmaktadır (Akyolcu, 

2018; Dikmen ve Bayraktar, 2019). 

Aile Öyküsü/Genetik Faktörler : Aile öyküsünde birinci derece akrabanın (kız 

kardeş, anne veya kızı) meme kanseri olması kadının meme kanseri riskini 2 katına 

çıkarır. Aile de 2 kişi de (birinci derece akraba ) meme kanseri varlığı riski 3 katına çıkarır 

(ACS, 2019). Meme kanserine duyarlı olan BRCA1, BRCA2 ve p53 genlerinin 

mutasyona uğraması meme kanseri ve over kanseri görülme riskini arttırmaktadır. Meme 

kanseri görülen hastaların %5-10’nunda bu genlerde mutasyon olduğu görülmektedir 

(Güllüoğlu, 2008; Açıkgöz ve Akal Yıldız, 2017; Akyolcu, 2018). 

Redrodüktif Öykü : Erken menarj (12 yaş öncesi menstruasyon), geç menopoz 

(55 yaş sonrası), hiç emzirmemek/az emzirmiş olmak, hiç doğum yapmamış olmak veya 

35 yaş sonrası çocuk sahibi olmak kadınların uzun süre östrojen hormonuna maruz 

kalmasına bağlı olarak meme kanseri riskinin artmasına neden olmaktadır (Güllüoğlu, 

2008; Sun ve ark. , 2017; Açıkgöz ve Akal Yıldız, 2017). 

Çevresel Faktörler : Meme kanserinin önemli çevresel faktörleri; radyasyona 

maruz kalmak, dengesiz beslenme alışkanlığı, alkol tüketimi, fiziksel aktivitenin 

yapılmaması, obezite meme kanseri riskinin artmasına neden olmaktadır (Aydoğan ve 

ark. , 2013; Öztürk ve ark. , 2018; Akyolcu ve ark., 2019). 

 
2.1.3. Meme Kanseri Belirti ve Bulguları 

 

Sağlıklı bir meme dokusunda doğuştan varolan anatomik bir bozukluk yoksa 

büyüklük ve şekil bakımından simetriktir. Memede renk, şekil, büyüklük açısından 

görünümünde bir farklılık varsa mutlaka nedeni araştırılmalıdır. Kadınların normal bir 
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meme dokusunun nasıl olması gerektiğini bilmeleri ve düzenli tarama testlerini 

yaptırmaları meme sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. 

Meme kanseri genellikle erken evrede belirti göstermemektedir. Kişinin etiyolojik 

yapısına ve kanserin ilerleyiş durumuna göre semptomlar değişmektedir. Meme kanseri 

olan bireylerde kitleler daha çok sert, ağrısız ve sınırları belirsizdir (Sadıç, 2019). 

 
Diğer olası semptomlar şunlardır; 

 Meme dokusunda veya aksiller bölgede şişlik 

 Meme ucunda anne sütü hariç kanlı, sarı, pürülanlı akıntı 

 Meme ucunda içe çekilme veya ağrı 

 Meme dokusunda portakal kabuğu görünümü 

 Kırmızı, kuru, pullanmış veya kalınlaşmış meme başı veya cilt görünümü 

 Metastaz ile beraber ilerleyen meme kanseri kemik ağrısı, kolda ödem, 

kilo kaybı ve özellikle tümörün olduğu bölgede ülserasyonlar ve eritemler görülmektedir 

(Bülbül, Albayrak ve Dönmez, 2016; ACS, 2019). 

 
2.2. Meme Kanseri Tipleri 

Meme kanserlerinin büyük bir kısmını in situ ve invaziv karsinomlar 

oluşturmaktadır. Bu kanserler kendi içinde birçok karsinomdan oluşmaktadır (İğçi ve 

Özkan Gürdal, 2012; Akyolcu, 2018). 

İn Situ Kanserler: Duktal in situ ve lobüler in situ karsinomlar 

İnvaziv Kanserler: İnvaziv duktal, invaziv lobüler, meduller, müsinöz, tubüler 

duktal, inflamatuvar karsinomlar ve paget hastalıklardan oluşmaktadır (İğçi ve Özkan 

Gürdal, 2012; Akyolcu, 2018). 

İn situ karsinomları invaziv karsinomlardan ayrılan özellik malign hücreler 

bazal membran tabakasında kalmaktadır (Obeng Gyasi, Ong ve Hwang, 2016). 

 
2.3. Meme Kanserinde Tedavi 

 

Meme kanserinde birçok tedavi yöntemi bulunmaktadır. Her hastaya meme 

kanseri tanısı konulduktan sonra aynı tedavi şeklinin uygulaması mümkün değildir. 



10  

Hastanın klinik ve patolojik araştırmasından sonra TNM sınıflandırmasında belirlenen 

evreye göre tedavisi planlanmaktadır (Ünal, 2003). 

Meme kanserinde lokal ve sistemik olmak üzere iki farklı tedavi seçeneği 

bulunmaktadır. Cerrahi ve radyoterapi tedavisi veya her ikisinin birlikte uygulanması 

lokal tedavi grubuna girmektedir. Lokal tedavi yöntemleri ile meme ve meme 

çevresindeki lenf nodlarına yönelik bölgesel bir alan tedavi edilmektedir. Sistemik 

tedavide ise; kemoterapi, hormon replasman tedavisi (HRT) ve hedefe yönelik tedavi 

uygulanmaktadır. Bu tedavi yöntemleri ile tüm vücuda ve sistemlere etki göstererek 

tedavi sağlanmaktadır (Telli, 2019; Topuz, 2019; National Cancer İnstitute (NIH), 2020). 

TNM sınıflandırmasında evrelere göre tedavi yöntemleri; 
 

Evre 0: Memede bilateral lobüler karsinom in situ varsa meme kanseri riski 

artmaktadır. Buna bağlı olarak düzenli takip, tamoksifen, profilaktik mastektomi gibi 

yöntemler uygulabilir. Ductal karsinom in situ varlığında ise ileride invaziv kansere 

dönüşebileceğinden temiz cerrahi sınır oluşturmak amaçlı MKC yapılır. MKC sonrası 

mutlaka radyoterapi tedavisi uygulanmaktadır. 

Evre I ve II: Erken evre meme kanseridir. Bu evrede MKC veya MRM 

uygulanarak ışın tedavisi yapılmaktadır. Cerrahi tedavi sonrası radyoterapinin 

uygulanması mortalite ve nüksü azaltmaktadır. Tümörün moleküler durumuna göre 

cerrahi ve ışın tedavisi sonrası sistemik tedavide uygulanmaktadır. 

Evre III: Lokal ileri evre meme kanseridir. Bu evrede ilk sistemik olan kemoterapi 

tedavisi uygulanarak tümör küçültülmeye çalışılır tedaviden yanıt alındığında tümör 

enflamatuar değilse MKC uygulanarak radyoterapi tedavisi yapılmaktadır. Tümör 

enflamatuar ise kemoterapi sonrası mastektomi ve radyoterapi tedavisi uygulanmaktadır. 

Evre IV: Prognozun kötü olduğu metastazın görüldüğü evredir. Bu evrede amaç 

hastanın yaşam kalitesini ve yaşam sürecini uzatmaya yönelik tedavi uygulamaktır. 

Metastazın olduğu bölgeye ve moleküler duruma göre sistemik ve radyoterapi yöntemleri 

sırayla ve kombine şekilde uygulanmaktadır (Ünal, 2003; Maughan, Lutterbir ve Ham, 

2010; Yeniay, 2018; Topuz, 2019; NIH , 2020). 
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2.3.1. Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi 

 
Meme kanseri tedavisinin temel yapı taşını oluşturan cerrahi tedavi günümüzde 

birçok yöntem kullanılarak yapılmaktadır. Bu yöntemler tümörün özellikleri, yayılımı, 

hastanın özellikleri ve ameliyatta çıkarılan meme dokusunun boyutuna göre farklılık 

göstermektedir. Meme kanseri mastektomi ve MKC tekniklerinden oluşmaktadır (Lei 

2016; Koçak, 2018; Topuz, 2019). Mastektomi; meme dokusunun cerrahi yöntem 

uygulanarak bir kısmının veya tamamının çıkarılması işlemine denir (Telli, 2019). 

Mastektomi radikal mastektomi, modifiye radikal mastektomi, basit (total) mastektomi 

ve subkütan (deri altı-deri koruyucu) mastektomi olmak üzere 4 farklı yöntemle 

yapılmaktadır. Radikal mastektomi; tüm meme dokusu ile üzerini örten cilt, meme başı, 

areola, aynı taraftaki aksiller lenf nodları, pektoralis majör ve minör kasların alındığı 

cerrahi işleme denir (Çam, 2018; Telli, 2019). MRM; pektoralis majör ve minör kasları 

korunarak tüm meme dokusu, üzerini örten cilt, meme başı, areola, seviye I ve II’ye kadar 

aynı taraftaki aksiller lenf nodları ve pektoral majör kasın yüzeysel fasyasının alındığı 

cerrahi işleme denir (Çam, 2018; Yeniay, 2018; Telli, 2019). Basit (total) mastektomi; 

aksiller lenf nodları hariç tüm meme dokusu ve üzerini örten cildin bir kısmı, pektoralis 

kası fasyasının tamamı, meme başı ve aerolanın alındığı cerrahi işleme denir (Ünal, 2003; 

Çam, 2018; Topuz, 2019). Subkütan (deri altı-deri koruyucu) mastektomi; meme cildi, 

meme başı ve aerolanın korunarak meme glandı ve cilt altındaki yağ dokusunun 

çıkarıldığı işleme denir (Ünal, 2003; Çam, 2018). 

 
MRM, radikal mastektomiye kıyasla daha az morbid bir işlem olmasına rağmen, 

hasta yine de meme dokusunu kaybetmektedir. Bu düşünceden yola çıkarak hastanın sağ 

kalım süresinde olumsuz değişiklik yaratmadan memenin korunmasını ve kozmetik 

görünümü kabul edilebilir bir düzeye getirecek yeni bir yöntem olan MKC gündeme 

gelmiştir (Rahman, 2011; Franceschini ve ark. ,2015). MKC; meme bütünlüğü korunarak 

meme dokusunda bulunan tümörlü bölgenin temiz cerrahi sınır oluşturacak şekilde 

çıkarılması işlemine denir (Ünal, 2003). Yapılan çalışmalar sonucunda erken evre meme 

kanseri olan kadınların MKC sonrası tüm memeye mutlaka radyoterapi tedavisi 

uygulandığında mastektomi ile eş değer bir tedavi sonucuna ulaşıldığı belirtilmektedir 

(Rahman, 2011; Franceschini ve ark. , 2015; Moo ve ark. ,2018). 
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2.3.2. Meme Kanserinde Sistemik Tedaviler 

 
Meme kanseri kan ve lenf yoluyla metastaz yapabilmektedir. Sistematik 

tedaviler vücuttaki tüm kanser hücrelerine ulaşalarak lokal tedavilere yardımcı olur, 

hastalığın nüks etmesini önler ve hastalığa bağlı yaşam süresinin uzamasına katkı sağlar. 

Kemoterapi, endokrin ve hedefe yönelik tedaviler sistematik tedavileri oluşturmaktadır. 

Bu tedaviler aksiller lenf nodu tutulumu, metastaz durumu, hormon reseptör durumu, 

epidermal büyüme faktörünün durumu, hastanın yaşı ve menopoz gibi faktörlere 

bakılarak uygulanacak adjuvan sistematik tedavi belirlenmektedir (Maughan ve ark. , 

2010). 

 

 

2.3.3. Radyoterapi Tedavisi 

 

Radyoterapi; yüksek enerjili X-ışınları ile yapılan tedavi yöntemine denir. Bu 

tedavi lokal nüksü azaltmak, ameliyat sonrası kalan malign hücrelerin yok edilmesini 

sağlamak ve hastanın sağ kalım süresini arttırmak amacıyla uygulanır (Hickey ve ark. , 

2016). Radyoterapi cerrahi ve sistemik tedavide büyük bir öneme sahiptir. Özellikle 

MKC ve mastektomi sonrası, neodjuvan kemoterapi sonrası ve metastaz dönemindeki 

hastalara uygulandığında yarar sağlamaktadır. Metastaz dönemindeki hastalarda; 

yayılıma bağlı olarak ortaya çıkan semptomları azaltarak veya gidererek hastayı 

rahatlatmak ve hastanın yaşam kalitesini arttırmak amacıyla radyoterapi tedavisi 

uygulanmaktadır (Şenel Beşe, 2003). 

 
2.4. Meme Kanseri Tanısı Alan Hastalarda Psikososyal Durum 

 

Kanser günümüzde evrensel hastalıkların başında gelen insan sağlığını önemli 

ölçüde bozan, mortalite riski yüksek ciddi sağlık sorunlarından biridir. Uzun süre tedavi 

gerektiren bu hastalık, bireyin fiziksel sorunlarının yanı sıra psikososyal birçok problemin 

yaşanmasına neden olmaktadır (Ülger ve ark. , 2014). 

Meme kanseri; kadın sağlığını tehdit eden görülme sıklığı bakımından birinci 

sırada yer alan önemli kanser türlerinden biridir. Kadın için meme dokusu; cinselliğini, 
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kadınlığını, estetik görünümünü, çocuğunu beslemeyi ve annelik duygusunu temsil eden 

önemli bir organdır. Böyle önemli bir organın uzun süre tedavi ve takip gerektiren bir 

hastalık ile karşı karşıya kalması fiziksel, psikolojik, sosyal ve manevi yönden birçok 

sorun yaşamasına neden olmaktadır (Arıkan, 2000; Okanlı, 2004). 

Meme kanseri olan bir hasta ilk tanı aldığı aşamadan itibaren tedavi sürecine kadar 

birçok davranışsal ve duygusal tepkiler göstermektedir. Elisabeth Kübler Ross’un kanser 

tanısı konan hastaların emosyanel ve davranışsal tepkilerini inkâr, öfke, pazarlık, 

depresyon ve kabullenme olmak üzere beş aşamada tanımlamaktadır. Kanser olduğunu 

öğrenen hastalar ilk başta duyduklarına inanmakta güçlük çekerler, durumu kabul 

edemez, öfkelenerek kendilerini kaybeder ve kederlenirler. Birkaç hafta sonra yas 

aşaması, uyum sağlama çabalarına, savaşma arzusuna ve umut etmeye dönüşür. Bununla 

birlikte bazı durumlarda yas süresi daha uzun sürebilir, sıkıntı ve kaygı depresyonun 

klinik durumuna dönüşebilmektedir. Hastanın yaşı, kişilik özellikleri, sosyal rolü, 

hastalık deneyimleri, hastalığı algılama şekli, hastalığın evresi, tedavi süreci, tedavi 

yöntemi, hastalıktan etkilenen organ, aile ve sosyal çevreden gördüğü destek kanserle 

başa çıkmasında etkili olmaktadır (Babacan Gümüş, 2006; Özkan ve Alçalar, 2009; Tünel 

ve ark. , 2012; İzci ve ark., 2016). 

Meme kanseri tedavisinde cerrahi, radyoterapi, kemoterapi gibi bir çok tedavi 

yöntemi ile karşılaşan hasta bu süreçte ruhsal olarak; anksiyete, depresyon, umutsuzluk, 

çaresizlik, öfke, gelecek endişesi, belirsizlik, hastalığın tekrarlayacağı korkusu, 

kadınlığını ve çekiciliğini kaybedeceği korkusu, cinsel yeteneğini kaybedeceği korkusu 

ve ölüm korkusu gibi bir çok psikolojik kaygı yaşamaktadır (Babacan Gümüş, 2006; 

Özkan ve Alçalar, 2009; Tünel ve ark. , 2012). Meme kanserli her 10 hastanın 4'ünde 

yüksek düzeyde anksiyete veya depresyon olduğu belirtilmektedir (İzci ve ark. , 2016). 

Tanı karşısında her kadının tepkisi farklı olmakla beraber tanıdan sonraki süreçte 

kadınların %70-80’ni hastalık karşısında yaşadığı krizle baş ederek yeni duruma uyum 

sağlamaktadır. Tanıdan sonraki ilk yıl hastaların %30’unda anksiyete depresyon 

görülürken, ilerleyen süreçte yaşam kalitelerinde ciddi azalma olduğu belirtilmiştir (Çam, 

Saka ve Gümüş, 2009). 

Özellikle cerrahi tedavi sonrası mastektomi olan kadınlar beden imajındaki 

bozulmaya bağlı olarak benlik saygısında azalma, dişilik özelliğini kaybettiği düşüncesi 



14  

ve cinsel sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Tedavi süreci ve sonrasında ortaya 

çıkan ağrı, lenf ödem, saç dökülmesi, kilo değişimleri, halsizlik, yorgunluk, enerji kaybı, 

hormonal değişimler, bulantı, kusma, uyku problemi gibi fiziksel sorunlarla karşılaşan 

hastaların yaşam kaliteleri önemli ölçüde azalmaktadır (Babacan Gümüş, 2006; Tünel ve 

ark. , 2012; Işık, 2014). 

Önen Sertöz ve arkadaşları (2004) tarafından yapılan bir çalışmada total 

mastektomi olan hastaların beden algısının ve benlik saygısının bozulduğu buna bağlı 

olarak hastaların cinsel işlev bozukluğu yaşadıkları belirtilmektedir. 

Yıldız (2015) mastektomi sonrası 87 kadının beden imajı algıları eşi ile evlilik 

uyumları ve cinsel doyumlarının incelendiği çalışmada; kadınların beden imajındaki 

memnuniyetinin azaldığı ve buna bağlı olarak evlilik uyumunun bozulduğu ve cinsel 

doyumun kadın kaynaklı azaldığı belirtilmektedir. 

Hasta fiziksel ve psikolojik değişimleri ile beraber aile, iş ve sosyal yaşamında rol 

ve ilişkileri ile ilgili olumsuz değişimler yaşamaktadır. Belirsizlik ve korku, sıklıkla 

hastaların sosyal destek gereksinimlerinde artışa neden olmaktadır. Bu süreçte bazı 

hastalar ailesi ve çevresi ile daha yakın ilişkiler kurarken, bazıları kendisinde iletişim 

kuracak gücü göremeyip kendini sosyal izolasyona alabilmektedir. Öte yandan evli 

kadınlar meme kanserine bağlı olarak eşleri ile ilişkilerinin bozulacağını düşünüp korku 

ve kaygı yaşayabilmektedir. Bu süreçte hasta kadar hasta yakınlarıda meme kanseri 

karşısında anksiyete, çaresizlik ve belirsizlik gibi birçok psikolojik durum yaşamaktadır. 

Özellikle evli kadınların eşleri ev içinde değişen rol ve sorumluluklara uyum ve hasta eşin 

duygusal sorunları karşısında çaresizlik ve yetersizlik duygusu yaşamaktadır (Babacan 

Gümüş, 2006; Tünel ve ark. , 2012). 

Yapılan çalışmalar meme kanseri olan hastaların eşlerinden duygusal destek 

beklentileri olduğunu ve bu destek sayesinde kendilerini tedavi sürecine daha kolay 

adapte ettiklerini göstermektedir (İzci ve ark. , 2016). 

Meme kanseri olan kadınlar çalışma yaşamları ve ekonomik durumlarını da 

etkileyen bir çok sorunla karşılaşmaktadır. Bu problemlerin başında yeniden çalışma 

hayatına girememe, iş yaşamında ayrımcılığa maruz kalma, damgalanma, sağlık 

güvencesinin olmaması veya ekonomik zorluklar sayılmaktadır (Ceylan, 2009; Tünel ve 

ark. , 2012; Işık, 2014). 
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2.5. Umut-Umutsuzluk Kavramı 

 
Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğünde umut; birey tarafından bir şeyin 

olmasını istemek, beklemekten doğan, ümit ve güven duygusu olarak tanımlanmaktadır 

(Özmen ve ark. ,2008; Çınar ve Karcıoğlu, 2012). 

Geçmiş yıllardaki kuramsal çalışmalara bakıldığın da umut kavramı 13. yüzyıla 

kadar uzanmakta olup kuramcılar tarafından birçok farklı anlamda tanımlanmıştır. Bazı 

kuramcılar umut kavramının sadece duygusal olarak tek boyutta oluştuğunu düşünürken, 

bazıları ise duygusal ve bilişsel olarak iki farklı boyutunun olduğunu savunmuştur. 

Jerome Frank 1968 yılında umudun duygusal ve bilişsel olduğunu öne süren ilk 

kuramcıdır (Akman ve Korkut, 1993). Snyder ve arkadaşları 1991 yılında umut kavramını 

iki boyutta daha geniş kapsamlı olarak ele almış ilk boyutuna “Agaency” adı verilerek 

“hedefe ulaşmayı istemek ve hedefe ulaşmak için kendisinde güç hissetmek” olarak 

tanımlamaktadır. Bu boyutla birey bulunduğu zamanda, geçmişteki ve gelecekteki hedefe 

ulaşmada, başarılı kararlar verildiğine ya da verileceğine ilişkin hissedilen bir özellik 

göstermektedir. İkinci boyuta ise “Pathway” adını alarak “hedefe ulaşabilmek için yollar 

bulma becerisi” olarak tanımlanmaktadır. Bu boyutta da birey yaşantısında hedeflerine 

ulaşmak için başarılı planlar yapabileceğini ve yaptığını görerek kendine olan güvenin 

arttığını ve çözüm yolları bulmak için istekli olduğunu göstermektedir (Snyder, Irving, 

Anderson, 1991; Özben, 2008). Bu iki boyut birbiriyle bağlantılı olup birbirlerini olumlu 

yönde etkilemektedir (Akman ve Korkut, 1993). 

Kişinin duygu durumunda önemli bir yere sahip olan umut kısacası bireyin 

geleceğine yönelik olumlu bir beklenti içerisine girmesini sağlayan bu duyguyla harekete 

geçerek kendisine iyi olma hissi veren motive edici güç olarak tanımlanmaktadır (Uzun 

Özer ve Tezer, 2008). Umut duygusuyla hareket eden bireyler fiziksel, sosyal veya 

psikolojik sorunlar karşısında daha güçlü durarak ve yaşadığı olumsuzlukları aşmak için 

çözüm yolları üreterek yaşamına olumlu yönde değişiklik yapabilmeyi başarmaktadır. Bu 

olumlu değişim sayesinde birey ruhsal olarak kendisini daha iyi hissetmekte ve yaşam 

kalitesini arttırmaktadır (Turan Kavradım, 2011; Sert Ağır, 2017). 

Umudun yok olması ile beraber umutsuzluk duygusu ortaya çıkmaktadır. Umudun 

tam tersi olan bu duyguda birey, geleceğinin şuan ki durumdan daha kötü olacağını 
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düşünerek olumsuz bir bakış açısı ile geleceğe bakmakta ve belirlenen hedefe ulaşmak 

için çözüm yolları üretememe veya üretecek gücü kendisinde görememektedir. 

Umutsuzluk duygusu karşısında bireylerin yaşam enerjisi oldukça düşük olup 

anlamlandırma yetisinde bozulma vardır (Tercanlı ve Demir, 2012; Sert Ağır, 2017; 

Gündüz, 2019). Üngören ve Ehtiyar (2009), umutsuzluk kavramını “kişinin iyilik 

halinden yoksunluğunu, isteksizliğini ve amaçsızlığını kapsamakla beraber yaşam 

olaylarının olumsuz şekilde algılandığı negatif bilişsel bir değerlendirmesidir” şeklinde 

tanımlamışlardır. Bu duyguya sahip olan bireyler depresyon, çaresizlik, harekete 

geçememe, değersiz hissetme, karamsarlık, suçluluk duygusu yaşayabilmektedir (Özben, 

2008; Üngüren ve Ehtiyar, 2009). 

Bu bilgiler ışığında umut ve umutsuzluk kavramları bireyi duygusal ve bilişsel 

olarak etkilediği söylenebilir. 

 
2.5.1. Meme Kanseri Tanısı Alan Hastalarda Umut-Umutsuzluk 

 
Kanser, gelecek yaşamdaki belirsizliğe bağlı olarak bireyin umutsuzluk, 

çaresizlik, kaygı, suçluluk ve panik duygusu yaşayarak psikolojik yaşamında krize neden 

olan acıyı ve ölümü çağrıştıran bir hastalık olarak algılanmaktadır (Turan Kavradım ve 

Canlı Özer, 2014). Ateşci ve arkadaşları (2003) tarafından yapılan çalışmaya göre kanser 

hastalarında en sık depresif duygu durum bozukluğu ile beraber majör depresyon ve uyum 

bozukluğu tanılarının görüldüğü belirtilmektedir. Aynı çalışmada umutsuzluk, 

değersizlik, yaşamdan vazgeçmişlik duygusu yaşayan hastaların öz kıyım riskinin 

görülmesine neden olduğu belirtilmektedir (Ateş ve ark. ,2003). 

Öte yandan meme kanseri tanısı alan kadınlar da özellikle tedavi sürecinde 

geleceğe dair belirsizlik, öfke, anksiyete, depresyon, umutsuzluk, hastalığın 

tekrarlayacağı korkusu, cinsel yeteneğini kaybetme, sevilmeme, ilgi görmeme kaygısı ve 

ölüm korkusu gibi psikolojik sorun yaşayabilmektedir (İzci ve ark. , 2016). Bireylerin 

kendi içinde yaşadığı bu zihinsel baskılar yaşam kalitesini ve mutluluğunu da olumsuz 

yönde etkilemektedir. Yapılan birçok çalışma doğrultusunda meme kanseri olan 

bireylerin psikolojik sorunlarının başında özellikle anksiyete, depresyon, hastalığa ve 

tedaviye uyum bozukluğunun daha sık yaşandığı görülmektedir. Bireyler de anksiyete, 
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depresyon ve kaygı düzeyi arttıkça umutsuzluk duygusunun da arttığı belirtilmektedir 

(Babacan Gümüş, 2006; Dugglcby ve ark. , 2013). 

Umut, meme kanseri olan hastaların kanser tedavisi sırasında kendilerine güven 

duymalarını sağlayan önemli bir kaynaktır. Bu kaynak; bireylerin motivasyonunu 

arttıran, hastalık ve tedavi sürecine uyum sağlanmasına yardımcı olan, umutsuzluk ve 

çaresizlik duygusunu önleyen güçlü bir yaşamsal faktördür (Aslan ve ark. ,2007; Bener 

ve ark. ,2017). Bu duygu sadece hayal etmek veya arzulamak değil, güçlükler karşısında 

bir çözüm yolu olduğuna inanarak yaşadığı gerçekleri yönetebilme yeteneği olarak da 

görülmektedir. Umut duygusu sayesinde kanser hastası olan bireyler kayıp, belirsizlik ve 

acı durumlarıyla etkili bir şekilde baş edebilmektedir. Umut olumlu bakış açısını ve iyi 

oluşu desteklerken bedensel ve psikolojik iyilik halini de geliştirerek bireyin yaşam 

kalitesini de arttırdığı bilinmektedir (Turan Kavradım ve Canlı Özer, 2014). 

Fadıloğlu ve arkadaşlarının (2006) yaptığı çalışma sonucunda meme kanseri tanısı 

alan hastaların umutsuzluk düzeyi arttıkça çaresizlik ve boyun eğici yaklaşımın arttığı, 

kendine güven ve iyimserlik duygusunun azaldığı belirtilmektedir. Bölükbaş ve Çevik 

(1999) yaptığı çalışma da genç yaşta meme kanseri olan kadınların ileri yaşta meme 

kanseri olan kadınlara göre depresyon ve umutsuzluk düzeyinin daha fazla olduğunu 

belirtmektedir. 

Kanser hastalarının; beden imajında bozulma olması, gelecek yaşam belirsizliği, 

bireyin yaşamındaki etkinliklerin uzun süre kısıtlanması sonucu yalnız kalması, sosyal 

desteğin yetersiz olması, tedavi sürecinin uzun olması, uzun süreli stres yaşaması, 

hastalığa ait olumsuz inançlara sahip olmak, geçmiş yaşamdaki olumsuz deneyimler, 

soyut değerlere veya Allah’a olan inancını kaybetmek maddi desteğin yetersiz olması 

hastaların umutsuzluk duygusu yaşamasına neden olabilmektedir (Aslan ve ark. , 2007; 

Üngüren ve Ehtiyar, 2008; Sevim, 2018). 

Umutsuzluk kavramı 1986 yılında Kuzey Amerika Hemşirelik Tanılama Derneği 

(North America Nursing Diagnosis Association- NANDA) tarafından bir hemşirelik 

tanısı olarak kabul edildi. Birey problemlerini çözmek veya belirlediği amaca erişmek 

için herhangi bir çözüm yolunun kalmadığını düşünen kendi adına amaçlar oluşturmak 

için harekete geçecek enerjiyi kendisinde bulamayan emosyanel bir durum olarak 

tanımlanmıştır. Umudun aksi yönünü savunan umutsuzluk duygusu olumsuz düşünceler 
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üzerine kuruludur (Arslantaş ve ark. , 2010). Umutsuzluk duygusuna kapılan meme 

kanseri hastaları tedavi sürecinin başarılı olamayacağını, bu süreçte karşılaştığı sorunların 

hiçbir zaman geçmeyeceğini, hastalığın daha da ilerleyeceğini düşünerek karamsarlık ve 

çaresizlik duygusu yaşarlar. 

Dansuk ve arkadaşları (2002) tarafından yapılan çalışmada jinekolojik kanser 

hastalığı olan bireylerin aile ve sosyal destek algısının azaldığı bununla beraber 

depresyon, umutsuzluk ve yalnızlık düzeyinin arttığı belirtilmektedir. Mike (2018) 

yaptığı çalışmaya göre; meme kanseri tanısı alan mastektomi olmuş 33 kadının 

depresyon düzeyi mastektomi olmayan 60 kadına göre daha yüksek olduğu depresyon 

düzeyi arttıkça umutsuzluk duygusununda arttığını belirtmektedir. 

 
2.6. Manevi Yönelim 

 
Arapça dilinden gelen maneviyat Türk Dil Kurumunun sözlüğünde maddi 

olmayan (görülmeyen, duyularla sezilebilen, soyut, tinsel) şeyler ya da mecaz olarak 

yürek gücü, moral anlamına gelir. Sağlık literatüründe ise; manevi ve yüce bir güç olan 

Allah ile bağ kurma, yaşamın içindeki anlam ve amacı araştırma, dua, meditasyon, 

fiziksel olmayan yollarla iyileşme, iç huzur ve iyi oluş duygusu olarak tanımlanmaktadır. 

Hemşirelik literatüründeki tanımına baktığımızda ise; maneviyat en kapsamlı şekilde 

bireyin herhangi bir dine bağlı olmasının dışında tanrısal inancı olmadan yaşamın anlam 

ve amacı için iç huzuru sağlamak adına harcadığı çabaya denilmektedir (Daştan ve Buzlu, 

2010; Ata, 2018; Atan, Özer ve Bahçecioğlu Turan, 2020). 

İnsan bedensel, ruhsal, sosyal ve manevi boyutları olan bütüncül bir yapıya 

sahiptir. Birey din ve maneviyat boyutu sayesinde inanç, umut, teslimiyet, hoşgörü, 

iyimserlik, iç huzur, yaşamsal doyum, hayatın anlamı ve amacı olduğu duygularına sahip 

olur (Albayrak ve Kurt, 2016 ; Albayrak, Yıldırım ve Kurt, 2019). Poloma ve Pendleton 

(1990) yaptıkları çalışmada dini inançlara sahip olan bireylerin sahip olmayanlara oranla 

çok daha fazla mutlu olduğunu ve yaşam memnuniyet seviyelerinin yüksek olduğunu 

belirtmektedir. Cooper (2003) 50 psikoloji öğrencisinin maneviyat, dua ve meditasyona 

yönelmesinin stres ve zorluklarla başa çıkmadaki rolünün incelendiği deneysel çalışmada 

uygulanan manevi unsurların stresle mücadelede önemli bir kaynak olabileceğini 

belirtmektedir. 
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Kanser hastalığı belirsizlik ve uzun süre tedavi gerektiren acıyı, ölümü çağrıştıran 

bir hastalık olarak algılanmaktadır. Bireyin kanser tanısı almasıyla hayata bakışı ve 

anlamlandırma yetisinde değişimler meydana gelir. Tanı ve tedavi sürecinde bedensel ve 

psikolojik birçok zorlukla karşılaşan hastalar hastalığa uyum sağlamak ve yaşadıkları 

stresle başedebilmek için manevi yöntemlerden güç alarak bedensel ve ruhsal sağlığını 

korumaya çalışmaktadır (Puchalsk, 2012; Cufta, 2014; Albayrak ve Kurt, 2016; 

Albayrak, Yıldırım ve Kurt, 2019). 

Maneviyatın genel olarak kanser hastalarında önemli bir başa çıkma yöntemi 

olduğu bilinmektedir. Vallurupalli ve arkadaşları (2012) kanser hastalarının %84’ünün 

hastalık ile başetmek için maneviyatı kullandıklarını bildirmektedir. Kanser türleri 

içerisinde özellikle meme kanseri tanısı alan maneviyat duygusu güçlü olan kadınların 

dua ve manevi iyileştirme yöntemlerini tercih ettiği görülmektedir. Montbriand (1993) 

Kanada'da yaptığı bir çalışma sonucuna göre meme kanseri olan kadınların hastalık ve 

tedavi süreci ile başa çıkmak için % 81'nin dua etme yöntemini tercih ettiği 

belirtilmektedir (Levine ve ark. , 2009; Ata, 2018). Feher ve Maly (1999) meme kanseri 

olan hastaların hastalıkla başetmek için manevi yöntemleri kullanmanın önemini 

inceledikleri çalışma sonucuna göre; hastaların % 91’i inancın duygusal desteği, % 70’i 

sosyal desteği ve % 64’ü kanser hastalığından anlam yaratma yeteneğini arttırarak 

inançlarının hastalıklarıyla baş etmede pozitif etkisi olduğunu belirtmektedir. Zamanian 

ve arkadaşları (2015) tarafından yapılan çalışma sonucuna göre meme kanseri olan 224 

kadın içinde dini başa çıkma yöntemi kullananların kullanmayanlara oranla daha fazla 

olduğu ve dini başa çıkma yöntemi kullanan kadınların yaşam kalitesinin daha yüksek 

olduğunu belirtmektedir. Levine ve arkadaşlarının (2009) tarafından yapılan çalışma da 

farklı etnik gruplardaki 175 meme kanseri kadının %81’nin dua ettiğini, dua eden 

kadınların inanç ve güven duygusuna sahip olduğu buna bağlı olarak manevi iyilik 

düzeyinin yüksek ve hastalıkla başa çıkmada olumlu katkı sağladığı belirtilmektedir. 

Yapılan çalışmalar ışığında manevi yönelimi yüksek olan meme kanseri 

kadınlarının hastalığın psikolojik ve bedensel yıkımları karşısında hastalıkla baş etme 

düzeylerinin oldukça yüksek olduğu düşünülmektedir. Din ve maneviyat sayesinde 

hastaların duygusal tepkisi, davranışı ve hatta hastalık sürecinde hayatta kalmayı 

etkilediği açıktır (Hamdan ve ark. , 2020). 
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2.7. Sosyal Destek 

 
1970 yıllarının ortalarında itibaren sosyal destek kavramı birçok kaynakta ele 

alınarak incelenmiştir (Işıkhan, 2007). Yıldırım (1997) sosyal desteği, “bireyin 

çevresinden elde ettiği sosyal ve psikolojik destek” olarak tanımlamıştır. Ekinci ve Ekici 

(2003) ise; “kişilerin ihtiyaçlar hiyerarşisinde yer alan ait olma, sevgi, takdir ve kendini 

gerçekleştirme gibi temel ihtiyaçlarının başka bireylerle (arkadaşları, ailesi, üstleri veya 

profesyonel danışmanlar vb.) kurduğu etkileşim sonucunda tatmin edilmesi” anlamında 

tanımlamışlardır. Sosyal destek, bir bireyin stresle başa çıkmasını sağlamak amaçlı sosyal 

bir ağ tarafından psikolojik ve maddi kaynak sağlaması anlamına gelir (Cohen, 2004). 

Sosyal destekte bulunan ve sosyal destek alan bireyler üzerinde olumlu etkiler yaratan bu 

kavram hayatımızda önemli bir role sahiptir (Işıkhan, 2007). 

Meme kanseri tanısı alan kadınlar tedavi süreci ile beraber fiziksel problemlerin 

dışında birçok psikososyal sorun yaşamaktadır. Hastaların hastalıkla ve tedavi süreci ile 

başa çıkma becerisinin en önemli kaynaklarından biri sosyal destektir. Yüksek sosyal 

destek düzeyine sahip olan hastalar fiziksel ve ruhsal sorunlara uyum sağlayarak yaşam 

kaliteleri artmakta iyileşme düzeyleri artarak mortalite oranları azalmaktadır (Spattuzzi 

ve ark. , 2016; Thompson ve ark. , 2017; Wondimagegnehu ve ark. , 2019). Çalışkan ve 

arkadaşları (2015) kanser tanısı almış 102 hastanın yaşam kalitesi ve sosyal destek 

düzeylerini değerlendirdiği çalışma da eğitim seviyesi yüksek olan ve şehir ortamında 

yaşayan hastaların sosyal destek düzeyinin daha yüksek olduğu belirtilmektedir. Aynı 

çalışmada hastaların sosyal destek düzeyi arttıkça genel sağlık durumları, fiziksel, 

duygusal, bilişsel fonksiyonlarının da arttığı buna bağlı olarak yaşam kalitesinin de 

yükseldiği belirtilmektedir (Çalışkan, 2015). 

Bireylere sosyal destek resmi ve resmi olmayan birçok sosyal ağ tarafından 

yapılabilmektedir. Bunlar; aile, akraba, arkadaş, sağlık profesyonelleri, toplumda bu 

amaçla kurulmuş olan sivil toplum örgütleri, dernekler gibi kişi ve kurumlardan 

oluşmaktadır (Işıkhan, 2007; Zhang ve ark. ,2017). Bireylerin hastalık sürecinde 

bağımlılığının en çok arttığı dönemde eşi başta olmak üzere aile üyeleri ve arkadaşları 

tarafından sosyal destek alması hastalığın seyri ve problemleri ile başa çıkmada olumlu 

etkileri olmaktadır (Aslantaş ve ark. ,2010). Babaoğlu Akdeniz (2012) meme kanseri 

olan evli 50 kadın hastanın %70’inin sosyal destek kaynağını eşlerinden aldığını 
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belirtmektedir. Hastaların eşleri ile uyumu arttıkça hastalıkla daha etkili baş edebildikleri 

bildirilmektedir (Babaoğlu Akdeniz, 2012). 

Wondimagegnehu ve arkadaşları (2019) 428 meme kanseri hastasının depresyon 

düzeyi ile sosyal destek arasındaki ilişkinin incelendiği çalışma sonucunda; hastaların 

%25’inde depresyon görüldüğü, depresyon düzeyi arttıkça aile, arkadaşlar ve diğer 

önemli kişiler tarafından alınan sosyal destek düzeyinin azaldığı belirtilmektedir. 

Yapılan çalışma sonuçlarına bakıldığında meme kanseri olan bireylerin hastalığa 

uyum sağlama ve hastalıkla başa çıkmada sosyal destek algısının önemli bir etkisinin 

olduğu hastaların sosyal desteği arttıkça yaşam kalitelerininde arttığı söylenebilir. 

 
2.8. Umut, Manevi Yönelim, Sosyal Destek Arasındaki ĠliĢki 

 

Hayatı tehdit eden, sınırlayan veya belirsiz sonuçlar karşısında insanlara yaşamsal 

güç veren umut çok boyutlu bir yapıya sahiptir. İnsani gelişmenin önemli bir yönü olan 

umut insanların korku, endişe gibi stresli durumlar karşısında etkili başa çıkmasını 

sağlayarak yaşam kalitesini korumaya çalışmaktadır. Olumlu benlik saygısı, güçlü bir 

inanç, sosyal destek, ekonomik güç ve olumlu bir gelecek beklentisi umudu oluşturan 

önemli yapıtaşlarıdır (Obayuwana ve Carter, 1982 ; Shamsalina, Pourghaznein ve Parsa, 

2016). 

Kanser teşhisi ile beraber tedavi yolculuğuna başlayan hastalar “Neden ben? 

Neden şimdi? Tanrı neden bu şekilde acı çekmeme izin verdi?” gibi derin varoluşsal 

anlam içeren soruları kendisine sormasına neden olabilmektedir. Maneviyat duygusu 

güçlü olan bireyler hastalığı umut, şükran ve pozitif bakış açısıyla bakarak hastalığı bir 

nimet veya hayatı daha anlamlı bir şekilde görme fırsatı olarak değerlendirmektedir. Bu 

sayede bireyin hastalığa bakış açısı değişerek umut duygusunun da güçlenmesine neden 

olmaktadır (Puchalsk, 2012; Shamsalina, Pourghaznein ve Parsa, 2016; Hamdan ve ark. 

, 2020). 
 

Varol  (2018)  yaptığı  çalışmaya  göre,  kemoterapi  alan  14  kanser  hastasının 

%82’si dua yöntemini tercih etmekte ve bu yöntemin kanserle mücadele ederken çok 

büyük destek ve umut kaynağı olduğu belirtilmektedir. Aynı çalışma sonucuna göre 

hastalıkla başa çıkma sürecinde dine yönelimi olan kişilerin stres düzeylerinin daha az 
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olduğu ve mücadelede daha kararlı oldukları görülmektedir. (Varol, 2018). Bostancı 

Daştan ve Buzlu’nun (2010) maneviyatın ve manevi bakımın meme kanseri hastaları 

üzerindeki etkisinin araştırıldığı derlemede, maneviyatın hastalıkla başetme de önemli bir 

rolü olduğu ve bu sayede yaşam kalitesini de arttırdığı belirtilmektedir. Yapılan 

çalışmalar maneviyatın bireyler üzerinde hastalığa karşı umut duygusu ve hastalıkta 

anlam bulma yeteneğini arttırdığını belirtmektedir (Bostancı Daştan ve Buzlu, 2010). 

Cufta (2014) yaptığı çalışmaya göre 40 kanser hastası olan bireyin %25’i meme kanseri 

hastası olup bireylerin hastalıkla başa çıkma sürecinde %90’nının ibadet ve duayı bir 

sığınak olarak gördüğü, %32,5’ı dua ederek Allah’a daha fazla yaklaştığı düşüncesine 

sahip olduğu, %95’i ise pozitif dini başa çıkma yöntemi kullandığını belirtmektedir. 

Sonuçlara bakıldığında zor ve sıkıntılı zamanlarda çaresizlik hisseden hastalar hastalığı 

anlamlandırmada dini önemli bir kaynak olarak gördüğü, sıkıntılarla mücadele etmede 

kişiye güç ve umut vererek zorluklara karşı sabretme gücü ve becerisi kazandırdığı 

belirtilmektedir (Cufta, 2014). 

Meme kanseri olan hastalarının bu zorlu süreçte beklediği sosyal desteği alması 

umut duygusunun artmasına büyük katkı sağlamaktadır. Hastalara birçok şekilde sosyal 

destek yapılabilmektedir. 

 Maddi yardımda bulunma 

 Değişen rol ve sorumluluklarda destek olma 

 Empati, şefkat ve güven duygusu içeren emosyanel destekte bulunma 

 Hastalığı hakkında bilgi vererek, karşılaştığı sorunların çözümü 

konusunda rehberlik etmek hastanın bu süreçte etkili başa çıkma yöntemleri 

kullanarak yaşadığı stres azalmakta, geleceğe umutla bakmakta ve yaşam kalitesini 

de arttırmaktadır (Cohen, 2004; Işıkhan 2007). 

Bener ve arkadaşları (2017) 678 meme kanseri hastasının umutsuzluk, depresyon 

ve sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmada; hastaların 

umutsuzluk düzeyi arttıkça depresyon düzeyinin de arttığını, sosyal destek ile umutsuzluk 

arasındaki negatif bir ilişki olduğu ve hastaların sosyal destek düzeyinin yüksek olduğunu 

belirtmektedir. Aynı çalışma sonucun da evli hastaların bekar hastalara göre daha mutlu 

olduğu ve sosyal destek düzeyi yüksek olan hastaların refah seviyesinin artarak hastalık 

seyrinde olumlu iyileşmeler görüldüğünü ve hastaların umutsuzluk hissinin azaldığı 

belirtilmektedir (Bener ve ark. , 2017). 
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Thompson ve arkadaşları (2017) tarafından yapılan bir çalışmada evli meme 

kanseri olan hastaların sosyal destek düzeyinin daha yüksek olduğunu teşhisten sonraki 

ilk yıl sosyal desteği azalan kadınların şiddetli depresif belirtiler gösterdiği ve genel sağlık 

algılarının daha kötü olduğu belirtilmektedir. Aynı çalışma soncuna göre maneviyata 

yönelimi olan hastaların sosyal destek düzeyi ile olumlu ilişkisi olduğu, dini inanç ve 

uygulamaların hastalıkla başa çıkmada önemli bir rol oynadığı belirtilmektedir 

(Thompson ve ark. ,2017). 

Meme kanseri olan kadınların umutsuzluk duygusu yaşaması kaçınılmaz bir 

durum olsa da literatüre baktığımızda maneviyat duyguları güçlü ve sosyal destek düzeyi 

yüksek olan hastaların umut duygusu artarak bedensel ve ruhsal sağlık üzerinde olumlu 

etkiler yarattığı düşünülmektedir. 

 
2.9. Meme Kanserinde HemĢirelik Bakımı Ve Umudu Destekleme 

 

Hastalar kanser tanısı konulduğu andan itibaren başlayan tedavi süreci ile beraber 

umut düzeylerini etkileyen birçok problemle karşılaşmaktadır. Tedavi sürecinde 

hastaların her an yanında olan hemşireler hastaların ve ailelerinin umutlarını korumaya 

ve desteklemeye yönelik çok büyük sorumluluğa sahiptir. Hemşireler ilk olarak umut 

kavramını bilmeli, hastalar için umut ne anlama geliyor tanıdan sonra değişen umut 

düzeylerini, umudu etkileyen faktörleri bilmek ve bu bilgileri kullanarak etkin hemşirelik 

girişimlerinde bulunmak hastaların umutsuzluk düzeyini azaltarak, umudunu 

sürdürmesine büyük katkı sağlamaktadır (Kavradım ve Özer, 2014; Çelik, 2018) . 

Hastaların umudu geliştirmeye ve sürdürmeye yönelik Miller tarafından 

belirlenen stratejiler ve Herth’ın umut stratejileri literatürde sıklıkla kullanılmakta olup 

uygulanacak girişimler şu doğrultuda sıralanabilir; (Miller, 1989; Herth, 1990) 

1. Kendisinin ve baĢkalarının yeteneklerine inanma (Güven, pozitif bakıĢ): 

Hastaların baş etme biçimleri, hastalığa bakış açısı, tecrübeleri, duyguları, problemler ve 

problemleri çözme biçimleri ele alınır. Hemşire, bireyin hastalığa karşı düşünce ve sorun 

çözme yöntemlerini inceleyerek dinler. Hastanın sahip olduğu olumsuz düşünceler ortaya 

çıkarılarak genel problem çözme yöntemleri anlatılır. Birey kendine ve hastalıkla baş 
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etme gücü olduğuna inanarak olumlu bir düşünceye sahip olması umudun gelişmesi için 

önemlidir (Rustoen ve Hanestad, 1998; Kelleci, 2005). 

2. Emosyanel tepkiler: Emosyanel problemlere yönelik uygulanan hemşirelik 

girişimlerinde amaç, hastanın hastalık sürecinde yaşadığı olumsuz duyguları ifade 

etmesine sağlamak, kaygı ve endişelerini azaltarak, yaşamında hissettiği stres ve 

tehditlere karşı uyum sağlamasına yardım ederek etkin baş etme yöntemleri 

geliştirmesine destek olmaktır. Özellikle meme kanseri olan kadınlar ciddi düzeyde 

depresyon ve anksiyete yaşamaktadır. Hemşire danışmanlık yaparak hastaların gösterdiği 

tepki biçimleri, yaşadıkları krizin aşamaları ve kriz yaşamlarını etkileyen etmenleri 

inceleyerek hastalara duygularını ifade etmenin önemi ve başetme yollarını anlatır. 

Dowlatabadi ve arkadaşları (2016) meme kanseri olan hastalara grup pozitif psikoterapi 

uygulamasında bulunduğu çalışmaya göre hastaların zihinsel olarak kendisini daha iyi 

hissederek depresyon düzeyinin azaldığı ve mutluluğunda belirgin artış olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Yapılan psikoterapiler hastaların emosyanel yaşamında olumlu etkiler 

bırakmaktadır. Oturumun sonunda solunum veya kas gevşetme gibi çeşitli gevşeme 

yöntemleri öğretilerek, uygulanır ve hastaların rahatlamaları sağlanır (Rustoen ve 

Hanestad, 1998; Kelleci, 2005; Çam ve Gümüş, 2006; Kayış, 2018). 

3. BaĢkalarıyla iliĢkiler (Aile, arkadaĢ gibi): Hastaların aile ve çevresindeki kişilerle 

olan ilişkileri umut duygusunun gelişmesine katkı sağlamaktadır. Sağlık profesyonelleri 

aile ve hasta arasındaki iletişimi güçlendirmede önemli rol oynamaktadır. Meme kanseri 

hastası olan birçok kadın tedavi sürecinde ağrı, fiziksel, cinsel, sosyal izolasyon gibi bir 

çok problemle karşılaşabilmekte ve bu sorunlar karşısında duygularını ifade etmek veya 

anlaşılmak için yakın çevresi (aile, akranlar, sağlık profesyonelleri) tarafından sosyal 

destek gereksinimi içinde bulunabilmektedir. Bu noktada hasta ve ailelerine sosyal destek 

ağları, iletişimin önemi, iletişim yöntemleri, iletişimle ilgili güçlükler anlatılır. Hastaların 

sosyal yapıları, destek kaynakları, iletişim biçimleri, güçlükleri ve güçlerinin farkına 

varmaları sağlanır. Hollanda ve Almanya’nın onkoloji kliniklerinde kanser hastalarını ve 

bakım verenleri desteklemek amacıyla bakım programları düzenlenip uygulanmış ve 

uygulama sonrası yapılan değerlendirmelerde hasta ile bakım veren bireylerde duygusal 

ve sosyal problemlerin dağılım ve şiddetinde azalma olduğu bulunmuştur. Bu doğrultuda 

hasta ve ailesinin kendine yardım veya destek gruplarına katılım sağlaması yönünde 

cesaretlendirilerek, sosyal destek ağlarının genişletilmesi sağlanabilir (Rustoen ve 
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Hanestad, 1998; Babaoğlu ve Öz, 2003; Kelleci, 2005; Babacan Gümüş, 2006; Kayış, 

2018). 
 

4. Aktif olma (Motivasyon, aktiviteler): Bu oturumda hastanın yaptığı etkinlikler 

değerlendirilir. Hastanın hoşuna giden özel aktivitelerin uygulatılması hastalıkla başetme 

de büyük yarar sağlamaktadır. Bireyin hastalıkla başa çıkmasında umut duygusu önemli 

bir güç kaynağı oluşturmaktadır. Bireylerin davranış ve motivasyonu üzerinde etkili olan 

bu duygu kişinin kendisini daha mutlu ve kontrollü hissetmesini sağlar. Motivasyonu 

yüksek olan bireyler kendisinde enerji ve güç bularak daha hızlı mobilize olur. Hemşire, 

bireyin kendisini rahat ve gevşemiş hissetmesinin önemini anlatır. Hastaların boş 

zamanlar da yapabileceği etkinlik türleri, egzersiz programları, ne sıklıkla yapabileceğine 

yönelik amaç ve planlamalar tartışılır. Yorgunluk ve uyku problemleri ile ilgili etkin 

başetme yöntemleri planlanır (Rustoen ve Hanestad, 1998; Kelleci, 2005; Çam ve 

Babacan Gümüş, 2006). Kurtman (2019) evre 1-3 meme kanseri hastalarına uygulanan 

aerobik egzersizlerin yaşam kalitesi ve umut düzeyine etkisinin incelediği çalışmaya göre 

aerobik egzersiz uygulanmayan hastalara kıyasla 12 hafta boyunca aerobik egzersiz 

uygulanan hastaların yüksek umut düzeyinin sahip olduğu ve bireylerin hastalıkla 

mücadelesinde olumlu gelişmeler sağladığını tespit etmiştir. Ardahan, Genç ve Uludağ 

(2015) meme kanseri tedavisi tamamlanan kadınlara 16 hafta boyunca düzenli olarak 

step-aerobik, nefes egzersizi ve tempolu yürüyüş yapılmış ve fiziksel aktivite sayesinde 

hastaların yaşam doyumu ve umut düzeyine pozitif etkisi olduğunu belirtmektedir. Aynı 

çalışma sonucuna göre düzenli fiziksel aktivite ile hastaların umut düzeyini arttırmak, 

mental ve emosyanel olarak güçlendirmek, hastalığa bağlı semptomları azaltmak 

amacıyla adjuvan tedavi olarak kullanılabileceği belirtilmektedir (Ardahan, Genç ve 

Uludağ; 2015). 

5. Manevi inanç ve değerler: Birey maneviyat duygusu sayesinde ruhsal olarak 

rahatlamakta ve umut duygusunun süreklilik kazanmasını sağlamaktadır. Bu oturumun 

amacı, gücün kaynağının farkına varılmasını sağlamaktır. Hemşirelik girişimlerinde 

amaç hastanın manevi problemler karşısında duygularını ifade etmesini sağlayarak 

hastaya varoluş, değer ve inançlarını açıklığa kavuşturmada, sahip olduğu güç 

kaynaklarını tanımlamada yardım etmektir. Manevi kaynakların kullanımı hastaların 

başetme gücünü arttırır. Bu amaçla yola çıkarak hastanın isteği doğrultusunda ailesi ve 

arkadaşlarıyla zaman geçirme, dini açıdan inançlarına uygun olan yerleri ziyaret etme, 
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dua etme, inançlarını yazma, meditasyon gibi aktivitelere katılma yönünden 

cesaretlendirilir (Rustoen ve Hanestad, 1998; Kelleci, 2005; Çam ve Gümüş, 2006; 

Kavradım ve Özer, 2014). 

6. Geleceğin olduğunu kabul etme (Geleceğe oryante olma, yaĢamdan anlam bulma, 

amaç belirleme, seçim yapma): Kanserin tedavi sürecinde hasta üzerinde olumsuz 

düşünceler yaratmasına en çok neden olan durum gelecek yaşam belirsizliğidir. Hasta 

tedavi olamayacağını yaşam süresinin azaldığını ve ölümün kaçınılmaz bir son olduğunu 

düşünerek umutsuzluk duygusuna kapılabilmektedir. Bu oturumda amaç hastanın mevcut 

sağlık durumunu kabul etmesine, bir geleceğinin olduğuna, yaşamında anlam bularak 

amaçlar edinmesine, karar vermede yardımcı olarak karşılaştığı zorluklar karşısında 

mutlaka bir çıkış yolu olduğu düşüncesini sahip olmasını sağlamaktır. Hemşire hastanın 

hastalığa dair bilgi düzeyini ve bilgi edindiği kaynakları inceleyerek, bilgi 

gereksinimlerini gidermeye çalışır. Yaşama olumlu bakış açısı ile bakmasını sağlar, kısa 

ve uzun vadeli hedefler belirleyerek gelecekle ilgili planlar yapmasını sağlamaktadır 

(Rustoen ve Hanestad, 1998; Kelleci, 2005; Çam ve Gümüş, 2006). 

Kanser zaman ilerledikçe artan ve yeni tedavi yöntemleri ile yaşam sürelerinin 

uzamasına sağlayan bir hastalıktır. Kanser hastalarının tedavi sürecinde önemli rol 

oynayan hemşireler, hasta ve ailesine umut duygularını desteklemeye yönelik hemşirelik 

girişimlerinin planlanması ve uygulanmasında kendilerini geliştirmelidir. Terapötik 

yöntemle hastanın umutsuzluk, değersizlik, suçluluk duygularını kontrol altına almasına 

yardım etmeli, düşüncelerin ifade edilmesini, manevi güç kaynaklarını kullanarak hayatın 

anlam ve amacını kavramasını, sosyal ilişkilerin ve yakın çevre desteğinin arttırılmasını 

sağlamalıdırlar (Bahar, 2007). 
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BÖLÜM 3.YÖNTEM 

 
Bu bölümde, araştırma modeli, evren ve örneklem (ya da araştırma grubu), veriler 

ve toplanması, verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasına yer verilmiştir 

 
3.1. AraĢtırma Modeli 

 
Araştırma, Kasım 2019 –Mayıs 2020 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi 

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Onkoloji Hastanesi ve İstanbul 

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin genel cerrahi bölümünde yatışı 

yapılmış olan hastaların ameliyat öncesi manevi yönelim, sosyal destek algısı ve umut 

düzeylerini belirlemek amacıyla tamamlayıcı-ilişki arayıcı olarak yapıldı 

 
3.2. AraĢtırma Evren ve Örneklemi 

 
Araştırmanın evrenini, çalışmanın yapılacağı tarihler arasında Marmara 

Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Onkoloji Hastanesi ve 

İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meme kanseri 

nedeniyle ameliyatı planlı olan kadın hastalar oluşturdu. 

Planlanan çalışmada örneklem hacmini belirlemek için ise priori (öncül) güç 

analizi yapıldı. Yapılan bu güç analizinde 0,05 anlamlılık düzeyinde %80 güce 

ulaşabilmek için en az 128 kişiye ulaşılması gerektiği belirlendi. Araştırmaya dahil 

edilme kriterlerine uyan ve çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 141 kadın 

araştırmanın örneklemini oluşturdu. 

Araştırmaya dahil edilme kriterleri: 

1. 18 yaş ve üzeri, 

2. İlk kez ve primer meme kanseri olan, 

3. Tanısını bilen, 

4. Ameliyatı planlı olan, 

5. İletişim kurmada problemi olmayan, 

6. Okur-yazar olan 

7. Araştırmaya katılmayı kabul eden kadınlar dahil edildi. 
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3.3. Veriler ve Toplanması 

Araştırmaya başlamadan önce Maltepe Üniversitesi Etik Kurulu’ndan araştırma 

izni alındı ( EK:5). Ayrıca Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

İstanbul Onkoloji Hastanesi ve İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi’nde çalışmaya başlamak için gerekli izinler alındı (EK:10-11-12). Veriler 

araştırmaya katılmayı kabul eden hastalar ile yüz yüze görüşme tekniği ile toplandı. Veri 

toplama araçlarının yanıtlanması 40-45 dakika sürdü. Ameliyatı planlanan ve genel 

cerrahi servisine yatışı olan hastalara araştırmacı tarafından bilgi verilerek 

bilgilendirilmiş onam formu( EK:9) imzalatıldı. Örneklemi oluşturan 141 hastaya veri 

toplama aracı olarak “Hasta Tanıtım Formu” , “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek 

Ölçeği”, “Herth Umut Ölçeği” ve “Manevi Yönelim Ölçeği” uygulandı. 

Ölçekler uygulanırken hasta bireylere samimi ve gerçekçi bilgilerle anketi 

doldurmaları için gerekli açıklamalar yapılmış ve hasta mahremiyetinin korunacağı 

bildirilmiştir 

 
3.3.1. Hasta Tanıtım Formu 

Formda; hastanın yaşı, medeni durumu, çocuk durumu, eğitim düzeyi, çalışma 

durumu, gelir düzeyi, mesleği, yaşadığı yer, kiminle yaşadığı, kronik hastalık, aile 

öyküsünde meme kanseri durumu, hastalık sırasında destek olan biri, hastalık sırasında 

en çok destek olan, ameliyat türü, daha önce ameliyat olma durumu, daha önce hastanede 

yatma durumu, psikiyatrik bir hastalık varlığı durumu, düzenli bir ilaç kullanma durumu, 

hastalığı nasıl algıladığı, ne kadar manevi/dindar olduğu, tıbbi uygulamalar dışında şifa 

aramak için hangi uygulamalara başvurduğunu içeren 22 soru yer almaktadır. 

 
3.3.2. Manevi Yönelim Ölçeği (MYÖ) 

Kasapoğlu (2015) tarafından geliştirilmiş manevi yönelim ölçeği kullanıldı. Ölçek 

maneviyatın temel parametreleri olarak kabul görülen, ilahi bir güce inanma, anlam ve 

arayış, dua/meditasyon bakış açısına göre tasarlanmıştır. Manevi Yönelim Ölçeği, 16 

maddeden oluşan 7’li likert tipi bir ölçektir. Bu ölçek “1=Kesinlikle Katılmıyorum”dan 
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“7= Kesinlikle katılıyorum”a doğru puanlandırılmaktadır. Ölçekten alınabilecek puan 

aralığı 16- 112 arasında değişmektedir. Ölçekten alınan yüksek puan, manevi yönelim 

düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Kasapoğlu (2015) ölçeğin Cronbach Alpha 

güvenilirlik katsayısını 0,87, test-tekrar-test değerini 0,84 olarak belirlemiştir 

(Kasapoğlu, 2015). Detaylı ölçek puanlaması ekte verilmiştir (EK 6). Bu çalışmada 

Manevi Yönelim Ölçeği Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı 0,98 olarak bulundu. 

3.3.3. Herth Umut Ölçeği (HUÖ) 

Kaye Herth tarafından geliştirilmiş umut ölçeği kullanıldı. Herth, ölçeği 

uyguladığı örneklemler için yaptığı güvenirlik analizlerinde Cronbach ∝ katsayılarını 

kanserli hastalar için 0.89, yaşlı bireyler için 0.94, sağlıklı yetişkinler için 0.92 olarak 

bulmuştur (Herth, 1990). Türkçe ’ye uyarlanan “Herth Umut Ölçeğinin ülkemiz için 

geçerlik ve güvenirlik çalışması Aslan ve arkadaşları (2003) tarafından yapılmıştır. 

Guttman Split Half yöntemiyle yapılan güvenirlik analizinde de, güvenirlik değeri olarak 

0.86 tespit edilmiştir. Ölçek 30 maddeden oluşmaktadır. Her bir madde karşısında “Hiç 

uygun değil”, “Nadiren uygun”, “Bazen uygun” ve “Her zaman uygun” şeklinde dört 

seçenek vardır. Bunlara karşılık gelen puanlar sırasıyla 0, 1, 2, 3 şeklindedir. Cevaplayan 

kişinin, her bir soru için tek bir seçenek işaretlemesi istenmektedir. Ölçek 3 alt boyuttan 

oluşmaktadır. Bunlar “Gelecek”, “Olumlu hazır oluşluk ve beklenti” ve “Kendisi ve 

çevresindekilerle arasındaki bağlar” alt boyutları olarak isimlendirilmektedir. Bu alt 

boyutun maddeleri şu şekilde sıralanmaktadır; 

Gelecek: 1-4-6-11-20-23-25-27-28-30 

Olumlu hazır oluşluk/beklenti::5-7-9-13-15-17-19-21-26-29 

Kendisi ve çevresindekilerle arasındaki bağlar:2-3-8-10-12-14-16-18-22-24 

Ölçeğin toplam puanı bütün maddelere verilen cevapların puanlarının 

toplanmasıyla, alt ölçeklerin puanı ise her bir alt ölçeğe karşılık gelen maddelere verilen 

cevapların puanlarının toplanmasıyla hesaplanmaktadır. Toplam umut puanı 0-90, her 

bir alt ölçek toplam puanı ise 0-30 arasında değişmektedir. Yüksek puanlar, umudun 

yüksek olduğunu göstermektedir. Detaylı ölçek puanlaması ekte verilmiştir (EK 7). Bu 

çalışmada Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı Herth Umut ölçeği için 0.90 gelecek alt 

boyutu için 0.78, olumlu hazır oluşluk ve beklenti için 0.81, kendisi ve çevresindekilerle 

arasındaki bağlar için 0.80 olarak belirlendi. 
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3.3.4. Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) 

 
Zimet ve arkadaşları tarafından 1988 yılında geliştirilmiş, ülkemizde geçerlik ve 

güvenirlik çalışması 1995 yılında Eker ve Arkar tarafından yapılmış ölçek kullanıldı. 

Ölçek toplam 12 sorudan,3 alt boyuttan(aile,arkadaş,özel bir kişi) oluşmaktadır. 

ÇBASDÖ “kesinlikle hayır 1,2,3,4,5,6,7 kesinlikle evet" şeklinde 7 dereceli olarak 

düzenlenmiş likert tipi bir ölçektir. Her alt boyut 4 maddeden oluşmaktadır.Aile desteğini 

3,4,8,11 maddeler, arkadaş desteğini 6,7,9,12 maddeler ve özel bir kişi desteği 1,2,5,10 

maddelerinden oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 12 ve en yüksek puan 

ise 84’tür. Ölçekten elde edilen puanın yüksek olması algılanan sosyal desteğin yüksek 

olduğunu ifade etmektedir.(Eker, Arkar ve Yaldız, 2001). Ölçeğin güvenirlik 

çalışmasında Cronbach alfa katsayısı Aile 0.85, Arkadaş 0.88, Özel Bir insan 0.92 ve 

toplam ÇBASDÖ için 0.88 olarak belirlenmiştir (Eker, 1995). Detaylı ölçek puanlaması 

ekte verilmiştir (EK 8M). Bu çalışmada Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı ÇBASDÖ 

için 0,89, aile desteği için 0.91, arkadaş desteği için 0.91, özel bir kişi desteği için 0.94 

olarak belirlendi. 

 
3.4. Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

 

Veriler, SPSS for Windows 22 paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin 

analizinde sayılar, yüzdelikler, en az ve en çok değerler ile ortalama ve standart sapmalar, 

normal dağılan ölçümlerde Pearson Korelasyon Analizi ve normal dağılmayan 

ölçümlerde Spearman Korelasyon Analizi kullanıldı. İç tutarlılık analizi için Cronbach α 

katsayısı, verilerin normallik dağılımı için de Kurtosis ve Skewness kat sayıları kullanıldı. 
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BÖLÜM 4. BULGULAR 

 
Bu bölümde, araştırmaya katılmayı kabul eden 141 kişiden demografik özellikleri, 

Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ)- alt boyutları, Herth Umut 

Ölçeği(HUÖ)- alt boyutları ve Manevi Yönelim Ölçeği (MYÖ) değerlendirmelerini ve 

karşılaştırmalarını içeren tablo ve bulgulara yer verildi. 

Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 4.1’de sunuldu. 

 
4.1. AraĢtırmaya Katılan Kadınların Demografik Özelliklerinin Dağılımı 

 
Tüm Meme 

Kanseri Hastaları 

(n=141) 
  n % 

Medeni Durum Evli 109 77,3 

 Bekar 32 22,7 
 Evet 129 91,5 
Çocuk Sahibi Olma 

Hayır 12 8,5 

 Okuryazar 11 7,8 

 İlköğretim 49 34,8 
Eğitim Düzeyi 

Lise 39 27,7 

 Üniversite ve üzeri 42 29.8 

 İlçe 82 58,2 
YaĢanılan Yer 

İl 59 41,8 

 Yalnız 14 9,9 

 Eş 20 14,2 

Birlikte YaĢanan Eş ve çocuklar 83 58,9 

KiĢiler Çocuk/çocuklar 16 11,3 

 Anne/baba 3 2,1 

 Diğer 5 3,5 

 Emekli 33 23,4 

 Memur 4 2,8 

Meslek İşçi 17 12,1 

 Ev hanımı 77 54,6 

 Diğer 10 7,1 

 Çalışıyor 23 16,3 
ÇalıĢma Durumu 

Çalışmıyor 118 83,7 

 Gelir giderden az 33 23,4 

Gelir Düzeyi Gelir ve gider eşit 96 68,1 

 Gelir giderden fazla 12 8,5 
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Tablo  4.1’de  görüldüğü  gibi,  cerrahi tedavi olacak meme kanseri hastası 

kadınların %77,3’nün evli, %91,5’inin çocuk sahibi, %34,8’inin ilköğretim mezunu, 

%58,2’sinin ilçede yaşadığı, %58,9’unun eş ve çocukları ile yaşadığı, %54,6’sının ev 

hanımı, %83,7’sinin çalışmadığı ve %68,1’inin gelirinin giderine eşit olduğu bulundu. 

Katılımcıların hastalıkla ilgili özellikleri Tablo 4.2’de sunuldu. 

 
4.2. AraĢtırmaya Katılan Kadınların Hastalıkla Ġlgili Özelliklerin Dağılımı 

 

(n=141) 
 

n % 

  Var 67 47,5 

Kronik Hastalık              Yok 
74 52.5 

 Var 16 11,3 

Psikiyatrik Hastalık       Yok 125 88,7 

Düzenli Ġlaç                    Var 71 50,4 

Kullanma Yok 70 49,6 

Evet 97 68,8 

Ameliyat Olma              Hayır 44 31,2 

Evet 97 68,8 

Hastanede Yatma          Hayır 44 31,2 

Aile de Meme 
Var

 49 34,8 

Kanseri Öyküsü Yok 92 65,2 

Evet 138 97,9 

Destek Olan Varlığı       Hayır 3 2,1 

Eş 69 48,9 

Çocuklar/çocuk 39 27,7 

  Kardeş 19 13,5 

Destek Olan KiĢi            Anne 4 2,8 

Arkadaş 5 3,5 

Diğer 5 3,5 

Uzun süre tedavi 
Hastalığı Algılama gerektiren bir hastalık 

 

80 
 

56,7 

Biçimi Kolay tedavi edilen bir 

hastalık 
 

61 
 

43,3 

Hiç değil 3 2,1 

Kendini                          Biraz                                      7 5,0 

Dindar/Manevi Orta 88 62,4 

Bulma Düzeyi Fazla 35 24,8 

Çok fazla 8 5,7 
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4.2. AraĢtırmaya Katılan Kadınların Hastalıkla Ġlgili Özelliklerin Dağılımı 

(Devamı) 
 

(n=141) 
  n % 

 Dua etme 137 97,2 

 Namaz kılma 35 24,8 

Tıbbi uygulamalar Türbe 10 7,1 

dıĢında Ģifa aramak Adak kurban 24 17,0 

için baĢvurulan Hocaya gitme 1 0,7 

uygulamalar* Muska 1 0,7 

 Nazarlık 1 0,7 

 Aktar 20 14,2 

 Kutsal su 31 22,0 

 Diğer 23 16,3 

Sürekli DeğiĢkenler  Ort SS 

Yaş  51,55 11,22 

*Birden fazla seçenek iĢaretlenmiĢtir 

 

 

Tablo 4.2’de görüldüğü gibi, cerrahi tedavi olacak meme kanseri hastası 

kadınların %52,5’inin kronik bir hastalığı, %88,7’sinin psikiyatrik bir hastalığı yoktur ve 

%50,4’ü düzenli ilaç kullanımı olduğu bulundu. Kadınların %68,8’i daha önce ameliyat 

olduğu, %68,8’i daha önce hastaneye yattığı, %65,2’sinin ailesinde meme kanseri öyküsü 

olmadığı bulundu. Katılımcıların %97,9’u destek olan bir yakını olduğu, destek olan 

kişilerin ise %48.9’unun eşleri olduğu , %56,7’si hastalıklarını “uzun süre tedavi 

gerektiren bir hastalık” olarak algıladığı ve %62,4’ü kendisini orta düzeyde maneviyat 

sahibi/dindar olarak tanımladığı bulundu. Katılımcıların tıbbi uygulamalar dışında şifa 

aramak için yaptıkları uygulamalar incelendiğinde, ilk üç sırada dua etme (%97,2), namaz 

kılma (%24,8) ve kutsal su içme (%22) olduğu görüldü. Katılımcıların yaş ortalamasının 

51.55±11.22 olduğu bulundu. 

 

Çalışmada kullanılan ölçek ve alt boyutlarından alınan puanların dağılımı Tablo 

4.3’de sunuldu. 
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Tablo 4.3. ÇBASDÖ, HUÖ ve MYÖ ve Alt Boyutlarından Alınan Puan Ortalamaları 
 

Ölçek ve Alt Ölçekler n Min. Max. Ort. SS. 

Gelecek 141 8,00 30,00 25,21 4,47 

Olumlu hazır oluşluk ve beklenti 141 9,00 30,00 26,74 3,75 

Kendisi ve çevresindekilerle arasındaki 

bağlar 

141 9,00 30,00 27,23 3,60 

Herth Umut Ölçeği Toplam 141 26,00 90,00 79,18 10,43 

Aile desteği 141 4,00 28,00 26,06 4,18 

Arkadaş desteği 141 4,00 28,00 22,46 5,83 

Özel bir kişi desteği 141 4,00 28,00 23,35 5,99 

Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek 

Ölçeği Toplam 

141 21,00 84,00 71,87 12,14 

Manevi Yönelim Ölçeği Toplam 141 16,00 112,00 102,77 19,00 

 

 

 
 

Tablo 4.3’de görüldüğü gibi, araştırma kapsamındaki kadınlar; HUÖ alt boyutu 

olan Gelecek 25,21±4,47 , Olumlu hazır oluşluk ve beklenti 26,74±3,75 , Kendisi ve 

çevresindekilerle arasındaki bağlar 27,23±3,60 puan aldığı bulundu. HUÖ toplam alınan 

puan 79,18±10,43’dür. Araştırma kapsamındaki kadınlar ÇBASDÖ alt boyutu olan Aile 

desteği 26,06±4,18 ,Arkadaş desteği 22,46±5,83, Özel bir kişi desteği 23,35±5,99 puan 

aldığı bulundu. ÇBASDÖ toplam alınan puan 71,87±12,14’dür. MYÖ toplamından 

alınan puan ise 102,77±19,00’dur. 

Cerrahi tedavi olacak meme kanseri hastası kadınlarda sosyal destek, manevi 

yönelim ve umut düzeyi arasında ilişkinin incelenmesi Tablo 4.4’de sunuldu. 
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Tablo 4.4. Cerrahi Tedavi Olacak Meme Kanseri Hastası Kadınlarda Sosyal 

Destek, Manevi Yönelim ve Umut Düzeyi Arasında ĠliĢkinin Ġncelenmesi 

 

  
Aile 

desteği 

Arkadaş 

desteği 

Özel bir 

kişi 

desteği 

ÇBASDÖ 

Toplam 

MYÖ 

Toplam 

 r 0,490* 0,311** 0,356* 0,484* 0,129* 

Gelecek p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,128 

 n 141 141 141 141 141 

Olumlu hazır r 0,379* 0,223* 0,285* 0,373* 0,162* 

Oluşluk ve p 0,000 0,008 0,001 0,000 0,055 

beklenti n 141 141 141 141 141 

Kendisi ve r 0,501* 0,213* 0,389* 0,423* 0,446* 

çevresindekilerle p 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 

arasındaki bağlar n 141 141 141 141 141 

Herth r 0,511* 0,324* 0,405* 0,515* 0,257* 

Umut p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 

Ölçeği Toplam n 141 141 141 141 141 

*Spearmen Korelasyon Analizi ** Pearson Korelasyon Analizi p<0,05 

 

 

Tablo 4.4’da görüldüğü gibi kadınlarda; gelecek alt boyut puanı ile aile desteği, 

arkadaş desteği, özel bir kişi desteği alt boyut puanları ve ÇBASDÖ toplam puanı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve düşük düzeyli bir ilişki vardır 

(p<0.05). Aile desteği, arkadaş desteği, özel bir kişi desteği alt boyut puanları ve 

ÇBASDÖ toplam puanı arttıkça, gelecek alt boyut puanı da artmaktadır. Gelecek alt 

boyut puanı ile MYÖ toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur 

(p>0.05). 

Tablo 4.4’da görüldüğü gibi kadınlarda; Olumlu hazır oluşluk ve beklenti alt 

boyut puanı ile aile desteği, arkadaş desteği, özel bir kişi desteği alt boyut puanları ve 

ÇBASDÖ toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve düşük 

düzeyli bir ilişki vardır (p<0.05). Aile desteği, arkadaş desteği, özel bir kişi desteği alt 
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boyut puanları ve ÇBASDÖ toplam puanı arttıkça, Olumlu hazır oluşluk ve beklenti alt 

boyut puanı da artmaktadır. Olumlu hazır oluşluk ve beklenti alt boyut puanı ile MYÖ 

toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur (p>0.05). 

Tablo 4.4’da görüldüğü gibi kadınlarda; Kendisi ve çevresindekilerle arasındaki 

bağlar alt boyut puanı ile aile desteği alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı, 

pozitif yönlü ve orta düzeyli bir ilişki varken, arkadaş desteği, özel bir kişi desteği, 

ÇBASDÖ toplam puanı ve MYÖ toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı, 

pozitif yönlü ve düşük düzeyli bir ilişki vardır (p<0.05). Aile desteği, arkadaş desteği, 

özel bir kişi desteği alt boyut puanları, ÇBASDÖ toplam puanı ve MYÖ toplam puanı 

arttıkça, Kendisi ve çevresindekilerle arasındaki bağlar alt boyut puanı da artmaktadır. 

Tablo 4.4’da görüldüğü gibi kadınlarda; HUÖ toplam puanı ile aile desteği alt 

boyut puanı ve ÇBASDÖ toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü 

ve orta düzeyli bir ilişki varken, arkadaş desteği, özel bir kişi desteği ve MYÖ toplam 

puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve düşük düzeyli bir ilişki vardır 

(p<0.05). Aile desteği, arkadaş desteği, özel bir kişi desteği alt boyut puanları, ÇBASDÖ 

toplam puanı ve MYÖ toplam puanı arttıkça, HUÖ toplam puanı da artmaktadır. 
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BÖLÜM 5.TARTIġMA 

 
Bu çalışma, meme kanseri tanısı almış cerrahi tedavi uygulanacak hastaların 

manevi yönelim, sosyal destek algısı ve umut düzeylerini belirlemek amacıyla 

tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak yapıldı. Araştırma kapsamında 141 meme cerrahisi 

uygulanacak kadın hastalar yer aldı. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ile 

değişkenler arasında anlamlı ilişkiler olduğu saptandı. Hastaların manevi yönelim, sosyal 

destek algısı ve umut düzeylerini belirlediğimiz bu araştırmada tartışmamız, meme 

kanseri nedeni ile cerrahi tedavi olacak kadınların manevi yönelim, sosyal destek algısı 

ve umut düzeyi arasındaki ilişki incelenerek alt boyutları altında yapılandırıldı. 

 
Umut duygusu meme kanseri olan kadınların tedavi sürecinde kendinlerine güven 

duymalarını sağlayan güçlü bir yaşamsal faktördür. Bu güç sayesinde bireyler hastalığa 

ve tedavi sürecine uyum sağlamakta ve karşılaştığı problemler ile etkili olarak 

başedebilmektedir. (Turan Kavradım ve Canlı Özer, 2014; Bener ve ark. , 2017) Bu 

açıdan meme kanseri olan kadınlar için umut düzeyi gözardı edilemeyecek kadar 

önemlidir. 

 

Araştırma kapsamına alınan kadınların yarıdan fazlasının ev hanımı, çalışmadığı, 

evli, çocuk sahibi olduğu ,gelirinin giderine eşit olduğu, eşi ve çocukları ile yaşamakta 

olduğu bulundu. Yapılan birçok çalışmada da benzer demografik özelliklerin var olduğu 

bildirilmektedir (Öncü, 2008; Çalışkan, 2009; Açıl, 2013; Kurt, 2015; Öztürk, 2013; 

Özdemir, 2017; Akyüz, 2017; Akyüz, 2017; Güven, 2019; Polat, 2019). 

 
Araştırma kapsamına alınan kadınların, yarıdan fazlasının doktor tarafından tanı 

konulan başka kronik bir hastalığı olmadığı ve düzenli ilaç kullanımı olduğu bulundu. 

Yapılan çalışmalarda da meme kanseri olan kadınların genellikle yarıdan fazlasının başka 

bir kronik hastalığı olmadığı belirtilmektedir (Öztürk, 2013; Alamış, 2017; Özdemir, 

2017). Kanser hastalarının ek bir kronik hastalığa sahip olması bireylerin yaşadıkları 

fizyolojik ve psikososyal sorunları daha da artırmakta, bireyin tedaviye uyumunu 

azaltmakta ve tedavi sürecini uzatabilmektedir (Masat, 2018). Kronik hastalıkların 

bireyin fiziksel ve psikososyal değişimler karşısında hastalıkla başetme gücünü azaltarak 

umutsuzluk duygusunu artırabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın sonucuna göre 

hastaların umutsuzluk düzeylerinin düşük olduğu göz önünde bulundurulacak olursa 
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hastaların çoğunluğunun kronik ek bir hastalığının olmayışı da bu sonucu desteklemiş 

olabilir. 

 

Araştırma kapsamına alınan kadınların yarıdan fazlasının ailesinde meme kanseri 

öyküsü olmadığı bulundu. Yapılan çalışmalar incelendiğinde meme kanseri cerrahisi 

geçiren kadınların genellikle tamamına yakını ailesinde meme kanseri öyküsü olmadığı 

belirtilmektedir (Özmete, 2007; Tünel, 2011; Bonsua, Ncamab ve Bonsua, 2019; Nazlı, 

2019; Güven, 2019). Bu çalışmalar araştırmamızla benzerlik gösterse de çalışmamızın 

aksini savunan Atan, Özer ve Bahçecioğlu Turan’nın (2020) çalışmasına göre kanser 

hastalarının tamamına yakını ailesinde başka kanser hastasının olduğunu buna bağlı 

olarak bu gruptaki hastaların daha umutsuz olduğu belirtilmektedir. Hastaların aile 

bireylerinden herhangi birinin kanser sürecine tanıklık etmesi kendi geleceğine umutla 

bakamamasına neden olabilir. Araştırma kapsamındaki kadınların büyük bir kısmının 

aile öyküsünde meme kanseri olmaması da hastaların umutsuzluk düzeyini etkilemiş 

olabilir. 

 

Araştırma kapsamına alınan kadınların neredeyse tamamının kendilerine destek 

olan bir yakınlarının olduğu ve bu kişinin çoğunlukla eşleri olduğu bulundu. Yapılan 

çalışmalarda da meme kanseri olan kadınların tedavi sürecinde tamamına yakının destek 

olan bir yakını olduğu ve bu kişinin çoğunlukla eşi olduğu bildirilmektedir (İşgüzer, 

2002; Yalçın, 2015; Nazlı, 2019). Meme kanseri olan kadınların özellikle eşinden 

duygusal destek alması hastalıkla başa çıkmada büyük önem taşımaktadır. Kadının 

cinselliğini, estetik görünümünü, kadınlığını simgeleyen meme dokusunun kaybı beden 

imgelerinin bozulmasına yol açan önemli bir durumdur. Hastalar bu süreçte eşleri 

tarafından ilgi, sevgi, beğenilme, cinsel olarak ve kadın olarak hala kabul görmeyi 

beklemektedir. Tedavi sürecinde bireyin her an yanında eşinin olması, tedavi sürecine 

bağlı olarak hastanın yapamadığı sorumlulukları eşinin üstlenerek yapması ve duygusal 

destek sağlaması, hastalık süreci ile daha etkili baş ettikleri yalnızlık, umutsuzluk gibi 

duyguların azalarak iyimser bakış açısının hakim olduğu görülmektedir (Güner, 2008; 

Kraemer ve ark. , 2011; Babaoğlu Akdeniz, 2012; Salakari ve ark., 2017). Kadınların 

sosyal destek düzeyleri arttıkça tedavi sürecinde stresi azalmaya, duygusal refahları 

iyileşmeye, yaşamlarında olumlu değişiklikler yaratmaya ve kanserden kurtulma 

umutlarının artmasına yol açmaktadır (Dumrongpanakorn ve Liamputtong, 2017). Bu 
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çalışmaya dahil olan kadınların da çoğunluğunun eşlerinden algıladıkları sosyal desteğin 

daha fazla olduğu göz önünde bulundurulursa, umut düzeylerinin buna bağlı olarak da 

yüksek olduğu söylenebilir. 

 

Araştırma kapsamına alınan kadınların çoğunluğu kendisini orta düzeyde 

maneviyat sahibi/dindar olarak gördüğünü, tıbbi uygulamalar dışında şifa aramak için 

yaptıkları uygulamalar incelendiğinde; ilk üç sırada dua etme , namaz kılma ve kutsal su 

içme olduğu bulundu. Yapılan çalışmalarda da onkoloji hastalarının şifa aramak için 

genellikle dua etme, namaz kılma, kutsal su içme, adak kurban adama, aktara gitme gibi 

dini ve kültürel uygulamalar yaptığı bildirilmektedir (Perez ve ark. , 2011; Üstündağ, 

2013; Yazgan, 2014; Masat, 2018). Müslüman toplumlarda her şeyin Allah’tan geldiğine 

inanılıyor olması, hastalığın bir sınav, sabredilmesi gereken bir durum ve 

kader/yazgılarının böyle olduğuna inanmaları kaynaklı olabilir (Üstündağ, 2013). 

 

Meme kanseri olan hastalar tıbbi uygulama dışında şifa aramak, bedensel, zihinsel 

ve duygusal olarak kendisini tedavi etmek için birçok yönteme başvurmaktadır. Ülkemiz 

dışında başka kültürlerde yapılan çalışmalara baktığımızda; Gansler ve arkadaşları (2008) 

yaptığı çalışmaya göre kanser hastalarının çoğunun dini uygulamaları, rahatlama 

tekniklerini, besin desteğini tercih ettikleri, bir kısmının ise meditasyonu, dini 

danışmanlığı ve masaj yaptırmayı tamamlayıcı tedavi olarak kullandığı belirtilmektedir. 

Ee ve arkadaşları (2019) Avustralya’da meme kanseri olan kadınların yaklaşık dörtte üçü 

sağlık durumunu tedavi etmek için ilk beş sırada gevşeme teknikleri, yoga, meditasyon, 

dua ve masaj yöntemini kullandıkları belirtilmektedir. Bu yöntemlere başvurmalarının 

nedeni fiziksel refahı arttırmak ve stresi azaltıp psikolojik sağlığı iyileştirmek için tercih 

ettikleri belirtilmektedir (Ee, 2019). Kang ve arkadaşlarının (2012) meme kanseri olan 

hastalar üzerinde yaptığı çalışmaya göre, hastaların yarıya yakını egzersiz yaptığı ve 

vitamin mineral kullandığı belirtilmektedir. Bu uygulamalar bağışıklık sistemini 

güçlendirmek, nüksü önlemek ve sağlığı arttırmak amacıyla hastalar tarafından tercih 

edildiği belirtilmektedir (Kang ve ark. , 2012). Hastalar bu yöntemlere karar verirken 

yaşadıkları coğrafi bölge, yaşam tarzları, sosyoekonomik ve kültürel koşullar, dini 

inançlar, etnik köken ve sağlık / hastalık inançları gibi çeşitli faktörlerden etkilendiği 

düşünülebilir. 
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Howard, Balneaves ve Bottorff (2007) gerçekleştirdikleri meta-analiz 

çalışmasında, meme kanseri tanısı sonrası hastaların dua, meditasyon, kiliseye gitme ve 

dini danışmanlık alma gibi uygulamaların arttığını belirtmektedir. Teleghani, Yekta ve 

Nasrabi (2006) İranlı meme kanseri tanısı almış kadınların hastalıkla başa çıkmak için 

dini yaklaşımda bulunma, hastalık hakkında olumlu düşünme, hastalığın gerçeklerini 

olumlu kabullenme gibi yöntemlerin kullanıldığı belirtilmektedir. Ummanlı, Şilili ve 

Afrika kökenli Amerikalı meme kanseri olan kadınların inkâr, iyimserlik, geri çekilme, 

İslami inançlar/ uygulamalar ile aile üyeleri ve sağlık hizmeti sunan bireylerin desteğini 

içeren çeşitli başa çıkma stratejilerin uyguladığı en çok dua ederek ve Tanrı’nın kendisine 

yardım ettiğine inanarak tedavi sürecinin olumsuz etkileriyle başa çıkıldığı 

belirtilmektedir (Al- Azri ve ark. ,2014). Meme kanseri olan Mısırlı kadınlarda ameliyat 

öncesi hastalığın getirdiği psikolojik sorunla başa çıkmak için en çok dini yöntemlerin 

tercih edildiği belirtilmektedir. Bunun dışında kabullenme, duygusal destek, dikkat 

dağıtmak amacıyla kendini oyalayama gibi aktivitelerde de bulunulduğu belirtilmektedir 

(Elsheshtawy ve ark. ,2014). Farklı kültür ve coğrafyadaki meme kanseri ile ilgili 

çalışmalara baktığımızda hastalığa karşı bilişsel, duygusal ve problem çözme odaklı 

birçok yönteme başvurdukları manevi iyilik halini sağlamak/sürdürmek için meditasyon, 

olumlama, hastalığı kader olarak algılama, yaradana sığınma, ibadetlerini sürdürme gibi 

uygulamaları tercih ettikleri belirtilmektedir (Teleghani, Yekta ve Nasrabi, 2006 ; 

Howard, Balneaves ve Bottorff, 2007; Elsheshtawy ve ark. , 2014; Al- Azri ve ark. , 

2014). 

Ülkemizde yapılan çalışmalara bakıldığında; Tunç (2014) tarafından yapılan bir 

çalışmada meme kanseri tedavisi gören hastaların karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmak 

için dini açıklamalarda bulunma, iyimser bekleyişte bulunma, düşünsel uzaklaşma, espiri 

yapma gibi yöntemlerin kullanıldığı belirtilmektedir. Hastalar bu sayede Tanrıya 

sığınarak kendilerine yardım ettiğini, sabrederek iyileşeceğini, farklı etkinliklerde 

bulunarak hastalığı düşünmemeye ve mizahla yaşadığı psikolojik zorlukları hafifletmeye 

çalışmaktadır. Yüksel (2019) onkolojik cerrahi geçiren hastaların spiritual iyilik hali 

arttıkça umutsuzluk düzeyinin azaldığını belirtmektedir. Onkoloji hastalarının dini 

uygulamalara yönelmesi bireyin depresif belirtilerini azaltarak, kontrol, dayanma gücünü, 

iyi olma halini arttırarak huzur ve rahatlık verdiği görülmektedir (Perez ve ark. , 2011; 

Masat, 2018). Kanser teşhisi almış olan bireylerin problemlerle başetme becerisi 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Elsheshtawy%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24940070
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Elsheshtawy%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24940070
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kazanmasında, hastalığı yenme gücü ve umudunun artmasında manevi yönelimin olumlu 

yönde bir etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın sonucunda da hastaların umut 

düzeyinin yüksek olması ülkemizde ki İslamiyet dininin yaygınlığı, kültürel olarak 

“Allahtan umut kesilmez” inanışı ve yukarıda sayılan faktörler ile bağdaştırılabilir. 

Araştırma kapsamına alınan tüm kadınların sosyal destek algılarının yüksek 

olduğu ve ÇBASDÖ alt boyutlarından en çok aileden destek aldıkları bulundu. Literatüre 

baktığımızda da meme kanseri olan kadınların sosyal destek algılarının yüksek olduğu ve 

ailelerinden daha fazla sosyal destek aldıkları belirtilmektedir (Atlı Özbaş, 2008; Öztunç 

ve ark. , 2013; Ng ve ark. ,2015; Özdemir, 2017 ;Gündüz, 2019). Onkoloji hastalarında, 

aileden alınan sosyal desteğin yalnızlık, çaresizlik ve terkedilme duygularını azaltarak 

umut etme ve baş etme düzeyini arttırdığı belirtilmektedir (Masat, 2018) . 

Araştırma kapsamına alınan tüm kadınların manevi yöneliminin yüksek olduğunu 

bulundu. Literatüre baktığımızda Masat (2018) onkoloji hastalarında psikososyal sorunlar 

ile manevi yönelim ve dini başa çıkma tarzları arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmada 

hastaların manevi yönelim düzeylerinin yüksek olduğu belirtilmektedir. 

Khodaveirdyzadeh ve arkadaşlarının (2016) yaptığı çalışmaya göre meme kanseri olan 

hastaların manevi başa çıkma düzeylerinin yüksek olduğu dini ve manevi başa çıkma 

düzeyi yükseldikçe hastalığa uyumunda arttığı belirtilmektedir. Onkoloji hastalarının 

manevi yönelim düzeylerinin yüksek olması, insanın var oluşundan bu yana her zaman 

ilahi bir güce inanma ve kendisinden üstün olan bir varlığa sığınma ihtiyacı 

hissetmesinden kaynaklanmaktadır (Masat, 2018). 

HUÖ alt boyutları olan gelecek ve olumlu hazır oluşluk puanı ile ÇBASDÖ 

toplam puanı ve alt boyutlarının toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif 

yönlü ve düşük düzeyli bir ilişki vardır. Araştırma sonucuna göre tüm hastaların aile 

desteği, arkadaş desteği, özel bir kişi desteği ve algılanan sosyal destek arttıkça, 

gelecekten beklentileri, hayata olumlu bakma ve beklenti içine girme düzeyleri de 

artmaktadır. Umut ölçeğinin alt boyutları olan gelecek ve olumlu hazır oluşluk puanı ile 

MY arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur (p>0.05). Literatür 

incelendiğinde umudun alt boyutu olan gelecek ve olumlu hazır oluşluk ile manevi 

yönelimin kıyaslandığı her hangi bir çalışma sonucuna ulaşılamamış olsa da gelecek ve 

olumlu hazır oluşluk umut kavramı ile eşdeğer bir kavram olup manevi yönelim ve sosyal 
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destek algısı ile umut arasında güçlü ilişki olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. 

Aydın Avcı ve arkadaşları (2009) tarafından yapılan bir çalışmada, mastektomi ameliyatı 

olan kadınların umutsuzluk düzeyinin düşük olduğu, umutsuzluk ile sosyal destek 

arasında negatif ilişki olduğu belirtilmektedir. Umutsuzluk düzeyi yüksek olan kadınların 

aile ilişkilerinin zayıf olduğu hastaların bu durumla baş edebilmesi için mutlaka daha 

fazla sosyal destek alması gerektiğini belirtmektedir (Aydın Avcı ve ark. , 2009). 

Denewer ve arkadaşlarının (2011) yaptığı çalışmada mastektomi ameliyatı olan Mısırlı 

kadınların sosyal destek düzeylerinin düşük olduğu buna bağlı olarak kadınların orta 

düzeyde umuda sahip olduğu belirtilmektedir. Hastaların yakın çevresinden beklediği 

sosyal desteği alması kadınların hastalıkla başa çıkmasına ve geleceğe umutla bakmasına 

katkı sağladığı düşünülmektedir. Yazgan ve Demir (2019) kemoterapi alan kanser 

hastaları ile kanser olmayan bireylerin din ve manevi yönelimlerinin kıyaslandığı 

çalışmada; kanser hastası olan bireylerin dini tutumunun kanser hastası olmayan bireylere 

göre daha olumlu olduğu kanser hastalarının daha fazla dua ettiği belirtilmektedir. Aynı 

çalışma sonucunda affetme, manevi değerler ve inançlar gibi durumların kanser 

hastalarında kanser olmayan bireylere göre daha güçlü olduğu belirtilmektedir (Yazgan 

ve Demir, 2019). Harandy ve arkadaşları (2010) tarafından yapılan çalışmada meme 

kanseri olan kadınların güçlü bir maneviyata sahip olduğu ve bu güç sayesinde hastalığı 

kabul etme ve hastalıkla başa çıkmada büyük katkı sağladığı belirtilmektedir. Meme 

kanseri olan kadınlarda maneviyatın, psikolojik destek kaynağı olarak ilk sırada yer 

aldığını belirtmektedir (Harandy ve ark. , 2010). Hastalar tedavi sürecinde maneviyata 

yönelimleri sayesinde emosyonel olarak kendilerini daha iyi hissedebilir gelecekten 

beklentileri, hayata olumlu bakma ve beklenti içine girme düzeylerini yükseltebilir. 

Çalışma sonucumuzda hastaların manevi yöneliminin yüksek olmasına rağmen, manevi 

yaşamlarının gelecekten beklentilerini, hayata olumlu bakma ve beklenti içine girme 

düzeylerine etki edecek kadar olmadığı düşünülmektedir. 

 
HUÖ alt boyutları olan Kendisi ve çevresindekilerle arasındaki bağlar alt boyut 

puanı ile ÇBASDÖ alt boyutlarından aile desteği arasında istatistiksel olarak anlamlı, 

pozitif yönlü ve orta düzeyli bir ilişki varken, ÇBASDÖ alt boyutlarından arkadaş desteği, 

özel bir kişi desteği, ÇBASDÖ toplam puanı ve MYÖ arasında istatistiksel olarak 

anlamlı, pozitif yönlü ve düşük düzeyli bir ilişki vardır. Araştırma sonucuna göre tüm 
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hastaların aile desteği, arkadaş desteği, özel bir kişi desteği, algılanan sosyal destek ve 

manevi yönelim arttıkça kendisi ve çevresi ile kurduğu ilişkide olumlu yönde artmaktadır. 

Literatüre baktığımızda Azizi ve Elyasi (2017) tarafından yapılan bir çalışmaya göre, 

kanser hastalarının aile ve arkadaşları tarafından yüksek düzeyde sosyal destek aldığı 

buna bağlı olarak hastalığa dair duygu, endişe ve deneyimlerini daha rahat bir şekilde 

ifade edebildikleri ve umut duygusunun artmasına katkı sağladığı belirtilmektedir. 

Pehlivan ve arkadaşlarının (2012) yaptığı çalışmaya göre kanser hastalarının algılanan 

sosyal destek düzeyinin yüksek olduğu en fazla desteği aileden aldıkları hastaların sosyal 

desteği arttıkça umutsuzluk ve yalnızlık düzeyinin azaldığı belirtilmektedir. Hastaların 

yakınları tarafından beklediği sosyal desteği görmesi kendisi ve çevresi ile daha yapıcı ve 

olumlu ilişkiler kurduğu ve bununla beraber umudunun yükselmesine katkı sağladığı 

düşünülebilir. Yüksel (2019) Onkolojik cerrahi geçiren hastaların manevi iyilik düzeyinin 

orta seviyenin üzerinde olduğu hastaların manevi iyilik hali arttıkça umutsuzluğun 

azaldığı belirtilmektedir. Yapılan birçok çalışma araştırmamızı destekler nitelikte olup 

hastaların manevi yönelimi arttıkça hastalığa karşı daha iyimser oldukları, psikolojik 

yaşamını etkileyecek kaygı, endişe gibi duyguların azaldığı, yaşamın anlamı ve amacı 

olduğuna inanan hastaların umudunun yükselerek yaşam kalitesinin arttığı görülmektedir 

(Bostancı Daştan ve Buzlu, 2010; Johnson ve ark. , 2011). Maneviyatın onkoloji 

hastalarında özellikle tedavi aşamasında iç huzur, başa çıkma gücü verdiğini, kendini 

tanıma ve anlama sürecini desteklediği ve bedensel rahatlama sağlayarak kendisi ve 

çevresi ile kurduğu ilişkiyi güçlendirdiği düşünülebilir. 

 
Araştırma kapsamına alınan tüm kadınların HUÖ toplam puanı yüksek bulundu. 

HUÖ toplam puanı ile ÇBASDÖ alt boyutlarından aile desteği ve ÇBASDÖ toplam puanı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve orta düzeyli bir ilişki varken, 

ÇBASDÖ alt boyutlarından arkadaş desteği, özel bir kişi desteği ve MYÖ toplam puanı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve düşük düzeyli bir ilişki vardır. 

Araştırma sonucuna göre tüm hastaların ; aile desteği, arkadaş desteği, özel bir kişi 

desteği, algılanan sosyal destek ve maneviyata yönelimi arttıkça umut düzeyi de 

artmaktadır. 

 
Literatüre baktığımızda Öztunç ve arkadaşları (2013) tarafından yapılan 

çalışmada meme kanseri olan hastaların sosyal destek algılarının yüksek olduğu en fazla 
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desteği ailesinden aldığı hastaların sosyal desteği arttıkça umut düzeylerininde arttığı 

belirtilmektedir. Polat (2019) meme kanseri cerrahisi geçiren kadınların algılanan sosyal 

destek düzeyinin yüksek olduğu, en fazla desteği arkadaşları tarafından alıyor olsalar da 

çoğunun ailelerinden aldıkları desteği yeterli bulduklarını ve duygusal sıkıntılarını ve 

sorunlarını paylaşabildiklerini belirtmiştir. Kadınların sosyal destek düzeyi arttıkça 

yalnızlık, depresyon, anksiyete, stres düzeyinin azaldığı belirtilmektedir (Polat, 2019). 

Özdemir (2017) çalışmasında meme kanseri olan kadınların sosyal destek algılarının 

yüksek olduğunu en fazla desteği aileden aldığını belirtmiştir. Hastaların algılanan sosyal 

destek düzeyi arttıkça stresle etkili başa çıkma düzeyinin de arttığı aynı çalışmada 

bildirilmiştir (Özdemir, 2017). Aydın (2017) tarafından yapılan bir çalışmada kemoterapi 

alan kanser hastalarının ÇBASDÖ alt boyutları (aile, arkadaş, özel bir kişi) ile HUÖ alt 

boyutları (gelecek, olumlu hazır oluşluk ve beklenti, kendisi ve çevresindekilerle 

arasındaki bağlar) arasında pozitif anlamlı bir ilişki olduğu aile, arkadaş ve özel bir kişi 

desteği arttıkça umut düzeylerinin de arttığı belirtilmektedir. Dumrongpanapakorn ve 

Liamputtong ’un (2015) çalışmasında da meme kanseri olan kadınların tamamına 

yakınının aile üyelerinden (eş, çocuk, ebeveyn) yeterli düzeyde sosyal destek aldığı, bazı 

kadınlara arkadaşlarının güçlü duygusal destek sağladığı, kendileri gibi meme kanseri 

tanısı alıp meme kanserinden kurtulan kadınlardan aldıkları duygusal desteğin, sosyal 

destek mekanizmasını güçlendirdiği belirtilmektedir. Aynı zamanda meme kanserli 

kadınların çoğu için dini inançlar ve uygulamaların meme kanseri ile yaşama sürecinde 

duygusal bir destek sağladığı görülmektedir (Dumrongpanapakorn ve Liamputtong, 

2015). Ülkemiz kültüründe hastalık, sağlık, doğum, ölüm gibi durumlarda aile desteğinin 

rolü yadsınamaz bir gerçektir. Aile, yaşam dengelerini kurmada, sürdürmede üyelerinin 

her türlü ihtiyaçları doğrultusunda sorumluluk alarak birbirlerini desteklemekte önemli 

bir pozisyona sahiptir. Meme kanseri gibi tüm aile dinamiklerini derinden etkileyen 

hastalıklarda da ailenin tüm üyeleri çeşitli sorunlar yaşamalarına rağmen yine de hasta 

bireye bu durumu hissettirmemeye ve psikososyal olarak destek vermeye devam 

etmektedirler. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar; aile, arkadaş ve çevreden gelen sosyal 

desteğin, ümidi azalmış kanser hastalarına umut aşılamada ve hayata karşı pozitif bakış 

açısı geliştirmede oldukça etkili olduğunu göstermektedir (Gündüz, 2019). 

Literatürde kanser hastalarının yaşantılarında maneviyatın da önemli bir yerinin 

olduğu belirtilmektedir. Bireylerde manevi değerlerine olan bağlılığın, kanserle başetme 
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mekanizmasını güçlendirdiği, hastaların algıladığı sosyal desteği arttırdığı ve hastanın 

stresle başetmesini kolaylaştırdığı düşünülmektedir (Yazgan, 2014). Cotton ve 

arkadaşları (1999) hastaların maneviyat ile savaşma ruhu ve kadercilik arasında pozitif 

bir ilişki, çaresizlik/umutsuzluk, anksiyete ve inkâr arasında negatif bir ilişki olduğu 

belirtilmektedir. Gall ve Cornblatt’ın (2002) yaptığı araştırma sonucuna göre, meme 

kanseri olan hastaların duygusal streslerini azaltmada Tanrıya inanç gibi manevi güçleri 

kullandıkları belirtilmektedir. Levine ve Targ (2002) meme kanseri olan 191 kadının 

maneviyat, manevi iyilik hali, fiziksel iyilik hali, fonksiyonel iyilik hali, ruh hali ve uyum 

tarzı arasındaki ilişkileri incelediği çalışmada hastaların manevi yönelimi arttıkça fiziksel 

iyilik halinin ve hastalıkla başa çıkma düzeyininde arttığı sonucuna ulaşılmaktadır. 

Hastaların maneviyata yönelimi arttıkça umutsuzluğun azaldığı görülmektedir. Meme 

kanseri olan hastalarda yapılan çalışmada da benzer şekilde; hastalarda inancın duygusal 

desteği, sosyal desteği ve yaşama anlam katma yeteneğini yükselterek, hastalıkla baş 

etmede olumlu etkisinin olduğu belirtilmektedir (Feher ve Maly, 1999). Thompson ve 

arkadaşlarının (2017) yaptığı çalışmaya göre meme kanseri olan evli hastaların sosyal 

destek düzeyinin daha yüksek olduğu, manevi yönelimi ile sosyal destek düzeyi arasında 

pozitif ilişki olduğu, dini inanç ve uygulamaların hastalıkla başa çıkmada önemli bir rol 

oynadığı belirtilmektedir. Hastaların sosyal desteği ve maneviyata yönelimi azaldığı 

dönemde depresif belirtilerin arttığı ve genel sağlık algılarının bozulduğu belirtilmektedir 

(Thompson ve ark. , 2017). Ameliyatı planlı olan kadınların manevi yöneliminin yüksek 

olması yaşamın anlam ve amacına olan bağlılığını arttırarak umuda büyük katkı sağladığı 

bu sayede hastaların hastalıkla başa çıkma becerisinin de arttığı düşünülebilir. 

Umut düzeyinin iyileşmede psikososyal olarak önemli bir destek kaynağı 

sağladığı ve özellikle hastaların tedaviye uyumlarını da desteklediği düşünülecek olursa 

yapılan bu çalışma sonucunda sosyal destek ve manevi yönelimin umudun artmasında 

önemli birer faktör olduğu söylenebilir. 

Çalışma sonucunda çıkan bulguların farklı literatür ile de uyumlu olması bu 

sonuçları destekler niteliktedir. 

 

 
. 

 

. 
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BÖLÜM 6. SONUÇ 

 
Bu bölümde, araştırmanın kimliği, süreci ve elde edilen sonuçların özetlendiği bir 

özet, elde edilen bulguların yorumlandıktan sonra araştırma ile varılan nokta anlamında 

bir yargı ile araştırılan problemin çözümü için başka hangi çalışmaların yapılmasının 

gerekli görüldüğüne ve mevcut araştırmanın alandaki egemen kuram ve uygulamalara 

muhtemel katkısının neler olabileceğine ilişkin araştırmacının özgün değerlendirmelerini 

içeren bir öneriler altbölümleri yer almıştır. 

 
6.1. Özet 

 
Amaç: Bu çalışma meme kanseri cerrahisi uygulanacak hastaların sosyal destek 

algısı, manevi yönelim ve umut düzeylerini belirlemek amacıyla tamamlayıcı-ilişki 

arayıcı olarak yapıldı. 

Yöntem: Araştırmanın evrenini Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi, İstanbul Onkoloji Hastanesi ve İstanbul Haydarpaşa Numune 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi kliniğine 02.12.2019-29.05.2020 tarihleri 

arasında meme kanseri nedeni ile cerrahi tedavi planlanmış ve yatışı yapılmış hastalar, 

oluşturdu. Araştırmanın örneklemini ise çalışmayı katılmayı kabul eden 141 meme 

kanseri hastası oluşturdu. Veriler, Hasta Tanıtım Formu ve Manevi Yönelim Ölçeği 

(MYÖ), Herth Umut Ölçeği (HUÖ), Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği 

(ÇBASDÖ) kullanılarak toplandı. Verilerin istatistiksel analizinde normal dağılan 

ölçümlerde Pearson Korelasyon analizi, normal dağılmayan ölçümlerde ise Spearman 

korelasyon analizi kullanıldı. İç tutarlılık analizi için Cronbach α katsayısı, verilerin 

normallik dağılımı için de Kurtosis ve Skewness kat sayıları kullanıldı. 

Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların demografik özellikleri incelendiğinde 

%77,3’ünün evli, %58,9’unun eşi ve çocukları ile yaşamakta olduğu ve yaş 

ortalamalarının 51,55±11,22 olduğu bulundu. Hastalık sırasında %97,92’si destek olan 

bir yakını olduğu ve en çok eşlerinin olduğu bildirildi. Hastaların %62,4’ü kendisini orta 

düzeyde maneviyat sahibi/dindar olarak gördüğünü, tıbbi uygulamalar dışında şifa 

aramak için yaptıkları uygulamalar incelendiğinde; ilk üç sırada dua etme (%97,2), namaz 

kılma (%24,8) ve kutsal su içme (%22) olduğu bulundu. 
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Araştırma kapsamındaki tüm hastaların HUÖ, ÇBASDÖ ve MYÖ toplam 

puanlarını incelendiğinde; HUÖ alt boyutu olan Gelecek 25,21±4,47 , Olumlu hazır 

oluşluk ve beklenti 26,74±3,75 , Kendisi ve çevresindekilerle arasındaki bağlar 

27,23±3,60 puan aldığı bulundu. HUÖ toplam alınan puan 79,18±10,43’dür. ÇBASDÖ 

alt boyutu olan Aile desteği 26,06±4,18 ,Arkadaş desteği 22,46±5,83, Özel bir kişi desteği 

23,35±5,99 puan aldığı bulundu. ÇBASDÖ toplam alınan puan 71,87±12,14’dür. MYÖ 

toplamından alınan puan ise 102,77±19,00’dur. 

Araştırmaya katılan tüm kadınların manevi yönelim ve sosyal destek algısının 

umut düzeyine etkisi incelendiğinde ise; ÇBASDÖ ölçeği toplam puanı ve MYÖ toplam 

puanı arttıkça, HUÖ toplam puanınında arttığı bulundu. 

Sonuç ve Yorum : Meme kanseri cerrahisi uygulanacak hastaların manevi 

yönelim ve çok boyutlu algılanan sosyal destek düzeylerinin yüksek olduğu bulundu. 

Hastaların manevi yönelim ve çok boyutlu algılanan sosyal destek düzeyi arttıkça umut 

düzeyinin de arttığı bulundu. 

 
6.2. Yargı 

 

Meme kanseri cerrahisi uygulanacak hastaların manevi yönelim ve sosyal destek 

algısının umut düzeyine etkisini belirlemek amacıyla başladığımız çalışmamızın 

sonucunda hastaların manevi yönelim ve sosyal destek algısının yüksek olduğu manevi 

yönelim ve sosyal destek algısı arttıkça umut düzeyinin de arttığı bulundu. 

 
6.3. Öneriler 

 

 Hastaların özellikle en çok eşlerinden destek aldığı ve buna bağlı olarak 

psikososyal açıdan kendilerini daha iyi hissettikleri göz önünde bulunduracak olursak, 

hasta ve eşi/partneri arasındaki problemleri çözme ve iletişimi güçlendirmede 

hemşirelerin rolünün büyük olduğu farkındalığı arttırılmalı ve çiftlerin bu süreçte 

karşılaştığı problemlerin çözümüne yönelik aktivitelerin planlaması, 

 Benzeri çalışmaların daha geniş örneklem grubu ile yapılması, 

 Meme kanseri cerrahisi uygulanacak hastaların umut düzeyini, manevi 

yönelim ve algıladıkları sosyal desteğin karşılanıp karşılanmadığına yönelik uygun 

ölçeklerle periyodik aralıklarla değerlendirilmesi önerilmektedir. Bu doğrultuda umut 



48  

düzeyi düşük, manevi yönelimi yetersiz, algıladığı sosyal desteği az olan hastaların 

umudunu arttırmaya yönelik umut programları düzenlenerek uygulanması 

önerilmektedir. 
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EK’LER 

 

EK 1: Hasta Tanıtım Formu 
 

1. YaĢınız: …………………….. 

2. Medeni durumunuz: 
( ) 1.Evli ( )2. Bekar 

3. Çocuğunuz var mı: 
( ) 1.Evet ( ) 2.Hayır 

4. Eğitim durumunuz: 
( ) 1.Okur-yazar ( ) 2.İlköğretim ( ) 3.Lise (   ) 4.Üniversite ( ) 5.Lisansüstü 

5. ġuanda yaĢadığınız yer 

( ) 1.Köy ( ) 2.İlçe ( )3. İl 

6. Evinizde kiminle yaĢıyorsunuz? 

( )1.Yalnız 

( ) 2.Eşim 

( ) 3.Eşim ve çocuklarım/Çocuğum 

( ) 4.Çocuğum/Çocuklarım 

( ) 5.Arkadaş 

( ) 6.Anne/Baba 

( ) 7.Diğer 

7. Mesleğiniz 

( ) 1.Emekli (   ) 2.Memur (  ) 3.İşçi (  ) 4.Ev Hanımı ( ) 5.Diğer… 

8. ÇalıĢma durumunuz 

( ) 1.Çalışıyor ( ) 2.Çalışmıyor 

9. Gelir düzeyiniz: 
(  ) 1.Gelir giderden az (  ) 2.Gelir ve gider eşit ( ) 3.Gelir giderden fazla 

10. Kronik hastalıklar 

( ) 1.Var (Varsa açıklayınız ………………………………….) ( ) 2.Yok 

11. Psikiyatrik bir hastalığınız var mı? 

( ) 1.Var (Varsa açıklayınız ………………………………….) ( ) 2.Yok 

12. Düzenli kullandığınız bir ilaç var mı? 

( ) 1.Var (Varsa açıklayınız ………………………………….) ( ) 2.Yok 

13. Daha önce ameliyat olma durumu 

(  ) 1.Evet ise(nedir ………………………………..) ( )2. Hayır 
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14. Daha önce hastanede yatma durumu 

( ) 1.Evet ( )2. Hayır 

15. Aile öyküsünde meme kanseri 

( )1.Var ise (yakınlık derecesi ……………………………) ( ) 2.Yok 

 

16. Ameliyat Türü 

( )1.Mastektomi ( ) 2.Meme Koruyucu Cerrahi (MKC) 

17. Hastalığınız sırasında size destek olan biri var mı? 

( ) 1.Evet ( )2. Hayır 

18. Hastalığınız sırasında size en çok kim destek oluyor? 

( )1.Eşim ( ) 2. Çocuklarım/Çocuğum ( ) 3.Kardeşim ( ) 4.Annem 

( ) 5.Babam  ( ) 6.Arkadaşım   ( )7.Diğer 

19. Hastalığınızı nasıl algılıyorsunuz? 

( )1.Tedavi edilemeyen bir hastalık 
( )2.Uzun süre tedavi gerektiren bir hastalık 

( )3.Kolay tedavi edilen bir hastalık 

( )4. Diğer …………………………………………………. 

20. Kendinizi hastalığınızla ilgili ne kadar bilgili hissediyorsunuz? 
 

 

 
0 1 2 3 4 5 

21. Kendinizi ne kadar manevi/dindar buluyorsunuz? 

( )1.Hiç değil ( )2. Biraz ( )3.Orta ( )4.Fazla ( )5.Çok fazla 

22. Tıbbi uygulamalar dıĢında Ģifa aramak için aĢağıdaki uygulamalardan hangi/hangilerine 

baĢvurdunuz?(Birden fazla iĢaretleyebilirsiniz) 

( )1.Dua etme 
( )2.Namaz Kılma 

( )3.Kurşun döktürme 

( )4.Türbe ziyareti 

( )5.Tedavi büyüsü yaptırma 

( )6.Adak kurban adama 

( )7.Hocaya gitme 

( )8.Muska yaptırma 

( )9.Nazarlık kullanma 

( )10.Aktara gitme 

( )11.Kutsal su içme (zem zem) 

( )12.Diğer ………………………………….. 
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EK 2: Manevi Yönelim Ölçeği 
 

Yönerge: Her bir maddeyi dikkatli bir şekilde okuduktan sonra, buna ne derecede katıldığınızı ya da 

katılmadığınızı size verilen maddenin karşısındaki numaralardan birini aşağıda verilen örnekteki gibi 

daire içine alarak işaretleyiniz. 

Örnek madde: Lütfen aşağıdaki maddeyi okuyunuz ve maddeyle ilgili “1-Kesinlikle 

Katılmıyorum”dan “7-Tamamen Katılıyorum”a doğru sizi en iyi tanımlayan numarayı daire 

içine alınız. Sadece bir numarayı daire içine alınız. 

* İnsanlar temelde iyidir. 1 2 3 4 5 6 7 

Kesinlikle Tamamen 

Katılmıyorum Katılıyorum 

 

 

K
es

in
li

k
le

 

K
a

tı
lm

ıy
o

ru
      

T
a
m

a
m

en
 

K
a

tı
lı

y
o
ru

m
 

1. Yüce bir gücün varlığını ruhumun derinliklerinde hissederim. 1 2 3 4 5 6 7 

2. Bana huzur veren manevi yaşantılarım vardır. 1 2 3 4 5 6 7 

3. İlahi bir varlık tarafından sevildiğimi hissederim. 1 2 3 4 5 6 7 

4. İnsanı nihai noktada, ancak sonsuz bir varlık anlayabilir. 1 2 3 4 5 6 7 

5. Dua/meditasyon, manevi yaşantımın önemli bir parçasıdır. 1 2 3 4 5 6 7 

6. İlahi bir güce olan inancım, hayattaki zorluklarla başa çıkmamda bana 

yardımcı olur 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Bir kimse hayatının anlamını gerçekten ararsa, cevaplar bulabilir 1 2 3 4 5 6 7 

8. İlahi bir varlığa olan inancım davranışlarım üzerinde etkilidir. 1 2 3 4 5 6 7 

9. Dua ederek, kendimi inandığım şeye daha yakın hissedebilirim. 1 2 3 4 5 6 7 

10. İlahi bir varlığa olan inancım, hayatıma anlam kazandırır. 1 2 3 4 5 6 7 

11. Dua/meditasyon bana duygusal destek sağlar. 1 2 3 4 5 6 7 

12. Manevi boyutla olan iletişimim, ruh sağlığıma iyi gelir. 1 2 3 4 5 6 7 

13.Yüce bir güç tarafından korunduğumu hissederim. 1 2 3 4 5 6 7 

14. Dua/meditasyon dinginliğinde bir bütünlük duygusu yaşarım. 1 2 3 4 5 6 7 

15. Doğayı hayranlık içinde seyretmek manevi 

duygularımı güçlendirir. 

1 2 3 4 5 6 7 

16. İnancım çevremdeki insanlarla iletişimimi güçlendirir. 1 2 3 4 5 6 7 
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EK 3: Herth Umut Ölçeği 
 

HERTH UMUT ÖLÇEĞĠ 

Yönerge:Aşağıdaki listede umutla ilgili bir dizi ifade yer almaktadır. Lütfen her ifadeyi okuyun 

ve kişisel olarak size uyup uymadığına karar verin. Doğru veya yanlış cevap yoktur. İfadenin 

geçen hafta veya iki hafta içinde size ne kadar uyduğunu gösteren kutuya “X” işareti koyun. 

 Hiç 

uygun 

değil 

Nadiren 

uygun 

Bazen 

uygun 

Her 

zaman 

Uygun 

1)Geleceğe umutla bakıyorum.     

2)Sevdiğim kişilerin yanımda olduğunu hissediyorum.     

3)İçimde derin bir manevi güç var.     

4)Gelecekle ilgili planlar yapıyorum.     

5)İçimde olumlu bir enerji var.     

6)Geleceğimle ilgili korkularım var.     

7)İncinsem bile yoluma devam ediyorum.     

8)Bana huzur veren bir inanca sahibim.     

9)İyi şeylerin her zaman mümkün olabileceğine 

inanıyorum. 

    

10)Kendimi kaybolmuş hissediyorum, ne yöne 

gideceğimi bilemiyorum. 

    

11)Zamanın yaraları iyileştireceğine inanıyorum.     

12)Yakın hissettiğim kişilerden destek alıyorum.     

13)Kendimi aşırı bir yük altında ezilmiş ve tuzağa 

düşmüş hissediyorum. 

    

14)Mutlu ve neşeli anılarımı hatırlayabiliyorum.     

15)Kesinlikle umudun var olduğunu biliyorum.     
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16)Başkalarından yardım isteyebiliyor ve başkalarına 

yardım edebiliyorum. 

    

17)Korkularım ve şüphelerim beni hareketsiz bırakıyor.     

18)Yaşamımın anlamı ve amacı olduğunu biliyorum.     

19)Çoğu durumda olayların olumlu yönünü 

görebiliyorum. 

    

20)Önümüzdeki 3-6 ay için hedeflerim var.     

21)Kendi yolumu bulmaya kararlıyım.     

22)Kendimi hep yalnız hissediyorum.     

23)Geçmişte zorluklarla iyi başa çıktım.     

24)Sevildiğimi ve bana ihtiyaç duyulduğunu 

hissediyorum. 

    

25)Her günün yeni umutlar taşıdığına inanıyorum.     

26)Yaşamıma olumlu değişiklikler getiremiyorum.     

27)Karanlık bir tünelde bile bir ışık görebiliyorum.     

28)İşler planladığım gibi gitmediğinde bile umudum var.     

29)Bakış açımın hayatımı etkilediğine inanıyorum.     

30)Bugün ve gelecek hafta için planlarım var.     
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EK 4: Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği 
 
 

ÇOK BOYUTLU ALGILANAN SOSYAL DESTEK ÖLÇEĞĠ 
Yönerge: Aşağıda 12 cümle ve her bir cümle altında da cevaplarınızı işaretlemeniz için 1‟den 7‟ye 

kadar rakamlar verilmiştir. Her cümlede söylenenin sizin için ne kadar çok doğru olduğunu veya 

olmadığını belirtmek için o cümle altındaki rakamlardan yalnız bir tanesini daire içine alarak 

işaretleyiniz. Bu şekilde 12 cümlenin her birine bir işaret koyarak cevaplarınızı veriniz. Lütfen hiçbir 

cümleyi cevapsız bırakmayınız. Sizce doğruya en yakın olan rakamı işaretleyiniz. 
Kesinlikle hayır 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kesinlikle evet. 

1. Ailem ve arkadaşlarım dışında olan ve ihtiyacım 

olduğunda yanımda olan bir insan (örneğin, flört, nişanlı, 

sözlü, akraba, komşu, doktor) var. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Ailem ve arkadaşlarım dışında olan ve sevinç ve 

kederlerimi paylaşabileceğim bir insan (örneğin, flört, 

nişanlı, sözlü, akraba, komşu, doktor) var 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Ailem (örneğin, annem, babam, eşim, çocuklarım, 

kardeşlerim) bana gerçekten yardımcı olmaya alışır 

1 2 3 4 5 6 7 

4. İhtiyacım olan duygusal yardımı ve desteği ailemden 

(örneğin, annemden, babamdan, eşimden, 

çocuklarımdan, kardeşlerimden) alırım. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Ailem ve arkadaşlarım dışında olan ve beni gerçekten 

rahatlatan bir insan (örneğin, flört, nişanlı, sözlü, akraba, 

komşu, doktor) var. 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Arkadaşlarım bana gerçekten yardımcı olmaya çalışırlar. 1 2 3 4 5 6 7 

7. İşler kötü gittiğinde arkadaşlarıma güvenebilirim. 1 2 3 4 5 6 7 

8. Sorunlarımı ailemle (örneğin, annemle, babamla, eşimle, 

çocuklarımla, kardeşlerimle) konuşabilirim. 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Sevinç ve kederlerimi paylaşabileceğim arkadaşım var 1 2 3 4 5 6 7 

10. Ailem ve arkadaşlarım dışında olan ve duygularıma 

önem veren bir insan (örneğin, flört, nişanlı, sözlü, 

akraba komşu, doktor) var. 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Kararlarımı vermede ailem (örneğin, annem, babam, 

eşim, çocuklarım, kardeşlerim) bana yardımcı olaya 

isteklidir. 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Sorunlarımı arkadaşlarımla konuşabilirim. 1 2 3 4 5 6 7 
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EK 5: Maltepe Üniversitesi Etik Kurul Onayı 
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EK 6: Manevi Yönelim Ölçek Ġzni 
 
 

 
EK 7:Herth Umut Ölçek Ġzni 

 
 

 
EK 8:Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçek Ġzni 
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EK 9:BilgilendirilmiĢ Onam Formu 

 
BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ ONAM FORMU 

Değerli Katılımcı, 

Bu araştırma meme kanseri cerrahisi uygulanacak hastalarda manevi yönelim 

ve sosyal destek algısının umut düzeyine etkisinin incelenmesi amacı ile planlanmıştır. 

Bu çalışmayı katılmayı kabul ettiğiniz takdirde size ameliyat günü veri toplama 

formu uygulanacaktır. Böylece ameliyat öncesi umut düzeyini etkileyen faktörler 

belirlenecektir. Çalışma sırasında yapılacak olan bu işlem için sizden herhangi bir ücret 

talep edilmeyecek veya bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumu’na(SGK) bir 

araştırma gideri yüklenmeyecektir. 

Çalışmaya katılma kararı verdiğinizde, istediğiniz anda çekilebilirsiniz. Bu 

kararınız, daha sonraki hizmette kesinlikle olumsuzluğa yol açmayacaktır. Çalışmanın 

tüm aşamalarında kimliğiniz gizli tutulacak, sadece elde edilen veriler kullanılacaktır. 

Ancak etik kurul ve resmi kurumlar size ait bilgilere ulaşabilir. 

“Meme Kanseri Cerrahisi Uygulanacak Hastaların Sosyal Destek Algısı, 

Manevi Yönelim ve Umut Düzeyleri” isimli çalışma konusunda sorularım yanıtlandı 

ve yukarıda yer aldığı gibi yeterince bilgilendirildim. Bu çalışmayı hiçbir baskı altında 

kalmadan, bireysel iznim ile katılıyorum. 

Tarih: 

Hastanın Adı-Soyadı: 

İmzası: 

Adresi: 

Tel: 

Araştırmacının Adı-Soyadı: SİMGE GÜNER 

Telefonu: 0554-710-72-07 
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EK 10 :KURUM ĠZĠN FORMU 
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EK 11:KURUM ĠZĠN FORMU 
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EK 12:KURUM ĠZĠN FORMU 
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