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Özet: Bu çalışma, toplumumuzdaki bireylerin sağlık konusundaki algılamalarını ve sağlık davranışlarını ortaya
koymak, ayrıca tamamlayıcı/alternatif tıpla (TAT) ilgili bilgi ve davranışlarını inceleyerek sosyo-demografik
özellikler açısından karşılaştırmalar yapmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, İzmir’in çeşitli semtlerinde
yaşayan ve farklı sosyo-ekonomik düzeylerden yaşları 18 ile 80 arasında değişen toplam 1000 kişilik (%58 kadın,
%42 erkek) bir yetişkin grubu ile gerçekleştirilmiştir. Sağlıklı olma örneklemin %39.1’i tarafından “ruhsal ve
bedensel açıdan kendini iyi hissetmek” şeklinde tanımlanmaktadır. Katılımcıların sağlığı koruyucu davranışlardan
yeterince haberdar olduğu ve uygulamaya çalıştığı saptanmıştır. Sağlık durumu, sağlık davranışları, doktorlardan
memnuniyet ve TAT konusundaki bilgi kaynakları bazı sosyo-demografik değişkenlere göre farklılaşmaktadır.
Katılımcıların yarısı herhangi bir hastalık durumunda tedavi için sadece doktora gitmekte ve tıbbi tedavi
uygulamakta, 1/3 kadarı doktora gitmenin yanı sıra başka tedavi yolları da aramaktadır. Düzenli olarak en çok
kullanılan TAT türü dua okuma’dır (%31). TAT yöntemleri hakkındaki bilgi kaynakları sırasıyla TV-radyo
(%76.6); kitap, dergi, gazete (%76.1) ve bu yöntemleri kullanan kişilerdir (%53.3). TAT’a en fazla kas-iskelet
sistemiyle ilgili hastalıklarda ve psikolojik sorunlarda başvurulmaktadır. Herhangi bir hastalık durumunda hem
doktora gidip hem de alternatif tedaviden yararlanan kişilerin %25.7’si bunu doktoruna açıklamadığını belirtmiştir.
Anahtar sözcükler: Tamamlayıcı ve alternatif tıp, sağlık davranışları, sağlık algısı
Health Behaviors and Alternative Medicine Use
Abstract: This study was performed in order to determine the perceptions of health and the health behaviors of the
individuals in our society, and also, the study aimed to compare the knowledge and the behaviors related to
complementary/alternative medicine (CAM) by examining socio-demographic characteristics. The study was
carried out with 1000 adults (58% female and 42% male) within the ages of 18-80 who live in several regions in
İzmir from various socio-economical levels. “To be healthy” was described by the 39% of subjects as “to feel fine
both psychologically and physically”. It was determined that the participants were aware of the health preventive
behaviors and they also tried to practice those behaviors. Health status, health behaviors, satisfaction with
practitioners and the sources of knowledge about CAM might differ depending on some socio-demographic
variables. In case of illness, half of the participants mainly visited a practitioner to cure where 1/3 of them both
visited practitioner and searched for other alternative ways of treatment. Praying was found to be the most regularly
used CAM therapy (31%). The sources of knowledge related to CAM were: TV-radio (76.6%); books, magazines,
newspapers (76.1%) and the people who used these methods (53.3%). CAM was mostly used with the illnesses of
muscular-skeleton system and psychological problems. 25.7% of people who both visited practitioner and used
CAM in any case of illness, stated that they did not inform their practitioners about CAM use.
Key words: Complementary and alternative medicine, health behaviors, health perception

Bir süre öncesine kadar tıpta hastalıklar ve
hastalanmaya sebep olan biyolojik faktörler dikkate
alınarak tedavi üzerine yoğunlaşılırken, günümüzde
hastalanmadan önce kişilerin yaşam tarzları ile ilgili
yapabilecekleri etkinlikleri teşvik etmeyi temel alan
koruyucu hekimlik anlayışı önem kazanmıştır. Dünya
Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) “yalnızca hastalık veya
sakatlığın yokluğu değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal
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olarak tam bir iyilik hali” (1) şeklindeki sağlık tanımı
doğrultusunda, hastalıkların tedavisi kadar, hasta
olmama ya da hastalığa yakalanmamayı sağlamak da
hekimliğin işlevleri arasında sayılmaktadır. Kişilerin
sağlık hakkındaki algılamaları ve tutumları sağlık
davranışları ile yakından ilişkilidir ve özellikle
koruyucu hekimlik açısından önemlidir. Sağlık
algılamaları psikolojik olarak kişinin koruyucu
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davranışlarda bulunmaya ne ölçüde açık olduğunu
gösterir (2). Bireylerin sağlığı nasıl tanımladığı ve
hangi davranışları sağlıklı olma ile ilişkilendirdiği,
onun sağlıklı bir yaşam sürüp sürmediğinde etkili
olacaktır. Dolayısıyla, toplumdaki sağlık inançlarının
ve davranışlarının bilinmesi, sağlık hizmetlerinin
sunulması ile sağlık eğitimi ve politikalarına yön
vermesi açısından önemli ve gereklidir.
Sağlığın kişiler tarafından algılanması “sosyal
temsil” kavramı çerçevesinde incelenebilmektedir
(3). Sosyal temsil, toplumda belirli alanlarla ilgili
sağduyu kuramlarıdır ve bireyler arası etkileşimlerle
tekrar tekrar üretilen kavram, ifade ve açıklamalar
olarak tanımlanmaktadır (4). Sağlık ve hastalık
kavramları da hem bilimsel olarak hem de toplumda
gündelik olarak kullanılmaktadır. Kişilerin zihninde
bu sosyal temsillerin nasıl yer aldığı, sağlık
davranışlarını etkileyeceği için önemli bir konudur.
Sağlık hakkındaki sosyal temsillerin küçük bir grupta
incelendiği bir çalışmada (5), gerek sağlığın
tanımlanması gerekse hastalıklardan korunma yolları
konusundaki temsillerin hem bilimsel bilgiye hem de
sağduyu
bilgisine
dayanarak
oluşturulduğu
gösterilmiştir. Ancak genel olarak halkın sağlık
hakkındaki temsilleri veya tanımlamaları konusunda
kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır.
Kişilerin sağlığı koruma yönündeki davranışları ve
sağlık sorunları yaşadığında yaptıkları, genel olarak
“sağlık davranışı” terimi ile ifade edilmektedir.
Bireyler sağlıklarını koruma yönünde çeşitli bireysel
ve toplumsal kaynaklardan hareketle birtakım
davranışlarda
bulunurlar.
Sağlığı
koruyucu
davranışların tümünü ya da çoğunu yapanların,
yapmayanlardan daha sağlıklı olduğu bulunmuştur
(6). Doğu Asyalılar ile Amerikalı üniversite
öğrencilerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada (7) sağlık
davranışlarının çoğu bakımından (örneğin düzenli
egzersiz ve dengeli bir diyet) benzerlikler
bulunmuştur. 15-21 yaş arası kadınlarla yapılan bir
çalışmada sağlıklı olmanın sağlıklı beslenme,
vücuduna zarar veren şeyler yapmama ve egzersiz
yapmayla sağlanabileceği belirtilmiştir (8).
Hem sağlık konusundaki temsilleri ve algılamaları
hem de sağlığı koruyucu davranışları etkileyen
önemli bir faktör hekimlerle ilişkiler konusundaki
değerlendirmeleridir.
Kişilerin
genel
olarak
hekimlerle ilgili değerlendirmeleri ve hasta-hekim
ilişkisinde algıladıkları sorunların, herhangi bir sağlık
sorunu olduğunda modern tıbba başvurma
olasılıklarını etkileyeceği söylenebilir.
Kişiler sağlık sorunları olduğunda çözüm arayışı
içine girmektedirler. Bu çözüm arayışı modern tıptan
“halk tıbbı” olarak isimlendirilen yöntemlere
çeşitlilik göstermektedir. Hem sağlığı koruma hem de
www.korhek.org

sağlık sorunlarının çözümü konusunda son yıllarda
gelişmiş ülkelerde de modern tıp dışındaki yollara
başvurma düzeyinde bir artış gözlemlenmektedir (911). Bu yollar genel olarak tamamlayıcı veya
alternatif tıp (TAT) olarak isimlendirilmektedir.
TAT kullanımına dair Türkiye’de yapılan
araştırmalar,
çoğunlukla
kanser
hastalarıyla
yapılmıştır (12-15). Kanser hastaları dışında,
yetişkinlerin bu tür tedaviler konusundaki bilgi ve
kullanım düzeylerine ilişkin çalışmalar ise oldukça
sınırlıdır. Türkiye’nin Doğu bölgesinde yaşayan
yetişkinlerle yapılan bir çalışmada (16) örneklemin
%70’inin TAT yöntemlerinden birini kullandığı ve
bitkisel tedavinin en sık kullanılan TAT yöntemi
olduğu belirlenmiştir. Dermatoloji kliniğine başvuran
bir grup hastada ise, alternatif tedaviler hakkındaki
bilgi sahibi olanların oranı %60, bir ya da daha fazla
alternatif tedavi uygulamış olanların oranı ise %36
olarak saptanmıştır (17).
Genel olarak bakıldığında Türkiye’de bireylerin
sağlık davranış örüntülerine ilişkin daha önceden
yapılmış bir durum saptama çalışması bulunmadığı
dikkati çekmektedir. Dolayısıyla hasta olsun olmasın,
kişiler tarafından algılandığı haliyle sağlığın anlamı,
koruyucu sağlık davranışları, hekimlerle ilgili
değerlendirmeleri ve modern tıp dışındaki tedaviler
konusundaki
bilgi
ve
kullanım
düzeyleri
bilinmemektedir.
Bu
araştırmanın
amacı,
toplumumuzdaki bireylerin sağlık konusundaki
algılamalarını ve sağlık davranışlarını ortaya koymak,
ayrıca tamamlayıcı/alternatif tıpla (TAT) ilgili bilgi
ve davranışlarını inceleyerek sosyo-demografik
özellikler açısından karşılaştırmalar yapmaktır.
GEREÇ YÖNTEM
Araştırma, İzmir’in çeşitli semtlerinde yaşayan ve
farklı sosyo-ekonomik düzeylerden yaşları 18 ile 80
arasında değişen toplam 1000 kişilik (%58 kadın,
%42 erkek) bir yetişkin grubu ile gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada amaca uygun soruların yer aldığı bir
anket formu ile veri toplanmıştır. Soru formunda
sağlık algısını, sağlık davranışlarını, doktorlardan
memnuniyeti, TAT türleri hakkındaki bilgi ve
kullanım düzeyini ve bunların etkililiğine ilişkin
değerlendirmeleri belirlemeye yönelik sorulara yer
verilmiştir. Ayrıca sosyo-demografik bilgilerle ilgili
sorular bulunmaktadır.
Elde edilen veriler SPSS 13 paket programında
analiz edilmiştir. Açık uçlu sorulara verilen cevaplar
için öncelikle içerik analizi daha sonra frekans analizi
yapılmıştır. Karşılaştırmalar için ki-kare (X2) ve t
testleri kullanılmıştır. Örneklem sayısının yüksek
olması nedeniyle II. tip hata olasılığını denetlemek
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için, yapılan tüm istatistiksel işlemlerde anlamlılık
düzeyi p< 0.01 olarak alınmıştır.
BULGULAR
Katılımcıların yaş ortalaması 35.5±13.2 yıldır.
Katılımcıların %48.4’ü lise ve daha altında eğim
düzeyinde iken, %47.2’si üniversite mezunudur.
%4.4’ü ise lisans üstü eğitim yapmıştır. Katılımcıların
%31.6’sı alt sosyo-ekonomik düzeyden (toplam aylık
geliri 800 YTL ve altında olanlar), %31.8’i orta
ekonomik düzeyden (toplam aylık geliri 801-2000
YTL arasında olanlar), %36.6’sı ise üst sosyoekonomik düzeydendir (toplam aylık geliri 2001 YTL
ve üzerinde olanlar). Katılımcıların %7.2’sinin sağlık
güvencesi yokken, %47.6’sı SSK’lı, %10’u BağKur’lu olup %30.7’si ise emekli sandığına bağlıdır.
%6.4’ünün ise özel sağlık sigortası bulunmaktadır.
(Bazı kişilerin birden fazla sağlık güvencesi olduğu
için sağlık güvencesine ait sayıların toplamı örneklem
sayısından fazladır).
Sağlıklı olmak, araştırmaya katılan kişilerin
%39.1’i tarafından “ruhsal ve bedensel açıdan
kendini iyi hissetmek” şeklinde tanımlamıştır. Bunun
yanı
sıra
tanımlamalar,
“vücudun
düzenli
çalışması/hasta olmamak” (%26), “güzel, kaliteli,
zevkli ve mutlu bir şekilde yaşamak” (% 26), “dinç
olabilmek” (%17.8) şeklinde de ifade edilmiştir.
Kişilerin %2.6 gibi küçük bir oranı da “istediğini
yiyip içme”, “toplumla uyumlu yaşama”, “iyi
olduğunun doktor tarafından onaylanması” şeklinde
tanımlamalar yapmışlardır (birden fazla tanım
yapılabildiği için sayıların toplamı, örneklem
sayısından fazladır).

Araştırmaya katılan kişilerin %79.7’si tedavi
gerektiren bir hastalıklarının bulunmadığını, %20.3’ü
ise bulunduğunu belirtmiştir. Ancak kişilerin
%18.7’si hali hazırda bir tıbbi tedavi almaktadır. Öte
yandan sağlıklarını mükemmelden kötüye giden 5’li
bir cetvel üzerinde değerlendirmeleri istendiğinde
kişilerin %4.8’i sağlıklarını mükemmel, %28.2’si
oldukça iyi, %43.4’ü iyi, %22.5’i fena değil, % 1.1’i
ise kötü şeklinde değerlendirmişlerdir. Sağlık
durumlarını kendi yaşıtlarıyla kıyasladıklarında,
kişilerin %34.7’si kendilerini daha sağlıklı, %55.7’si
aynı düzeyde sağlıklı, %9.6’sı ise daha sağlıksız
bulduklarını ifade etmişlerdir.
Sağlık durumu ile bazı sosyo-demografik
değişkenlerin ilişkisi incelendiğinde, cinsiyet
açısından bazı farklar bulunmuştur. Erkekler arasında
kendilerini yaşıtlarıyla kıyasladıklarında daha sağlıklı
görenlerin sayısı, kadınlar arasında ise eşit düzeyde
sağlıklı görenlerin sayısı daha fazladır (X2=12.73,
p<0.01). Kadınlar erkeklere oranla daha çok kronik
hastalık belirtmekte (X2=7.91, p<0.01) ve bu bulguya
paralel olarak daha yüksek oranda tıbbi tedavi
görmektedir (X2=16.84, p<0.001). Kadınların %23’ü
erkeklerin ise %16’sı kronik hastalık bildirirken;
kadınların %23’ü buna karşın erkeklerin %13’ü tıbbi
tedavi görmektedir.
Medeni durum ile kronik hastalığı olma (X2=11.84,
p<0.001) ve tıbbi tedavi görme (X2=10.63, p<0.001)
arasında da bazı ilişkiler saptanmıştır. Evlilerin
bekarlara oranla daha çok kronik hastalıkları olup;
evliler bekarlardan daha yüksek oranda tıbbi tedavi
görmektedir. Evlilerin %25’i, bekarların ise %16’sı
kronik hastalıkları olduğunu belirtmişlerdir. Evlilerin
%23’ü, bekârların ise %15’i tıbbi tedavi görmektedir.

Tablo 1. Katılımcıların sağlığı koruyucu davranışlarının dağılımı*
İfadeler
Beslenmeye dikkat
Spor/egzersiz yapma
Hiçbir şey yapmamak
Düzenli yaşama
Zaralı alışkanlıklardan uzak durma
Stresle baş etme
Tıbbi kontrol
Vitamin almak
Hava koşullarına dikkat etmek
Hijyene dikkat etmek
Kendine zaman ayırmak
İçtiklerine dikkat
Sosyal yönden aktif olma
Kilo kontrolü
Diğer
* Kişiler birden fazla seçenek işaretleyebilmiştir.
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Sayı
623
500
125
116
104
96
77
26
58
46
21
30
17
12
12

%
62,3
50.0
12,5
11,6
10,4
9,6
7,7
2,6
5,8
4,6
2,1
3.0
1,7
1,2
1,2
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Tablo 2. Katılımcıların doktorlardan memnuniyet ve memnuniyetsizlik nedenlerinin dağılımı*
Memnuniyet nedenleri

%

Memnuniyetsizlik nedenleri

%

1. Doğru teşhis koyması
2. Açıklama yapması
3. Dinlemesi
4. Doğru tedavi uygulaması
5. Zaman ayırması

62.1
60.5
57.7
57.4
54.6

1. Zaman ayırmaması
2. Açıklama yapmaması
3. Dinlememesi
4. Sıcak davranmaması
5. Bilgisinin yetersizliği

58.0
49.8
45.9
36.4
34.4

* Kişiler birden fazla seçenek üzerinde işaretleme yapabilmektedir.

Tablo 3. Doktorlardan memnun ve memnun olmayanların yaş gruplarına göre dağılımı
n

Memnun
%

n

%

Toplam
n

18-29
30-39
40-49
50-59
60 +

225
96
92
76
41

50.22
47.52
52.57
63.33
74.55

223
106
83
44
14

49.78
52.48
47.43
36.67
25.45

448
202
175
120
55

Toplam

530

Yaş

Memnun değil

470

1000

X2=19.22, sd=4, p<0.001

Medeni duruma göre ortaya çıkan farklılaşmaların
yaşla bağlantılı olma olasılığı dikkate alınarak evli ve
evli olmayanların yaş ortalamaları t testi yapılarak
karşılaştırılmış ve anlamlı bir farklılaşma bulunmuştur
(t=19.89, p<0.001). Dolayısıyla sağlık ve medeni
durum arasındaki ilişki büyük olasılıkla yaşın etkisi
altındadır. Evlilerde yaş ortalaması 42.4±11.48 yıl
iken, evli olmayanlarda 28.3±10.86 yıldır. Yaş ile
kronik hastalıklara yakalanma (X2=117.87, p<0.001),
tıbbi tedavi görme (X2=81.03, p<0.001) ve sağlığını
kötü olarak değerlendirme (X2=15.84, sd=4) ilişkili
bulunmuştur.
Bilindiği gibi, kronik hastalıklar için kadınlarda risk
yaşı 55, erkeklerde ise 45’tir. Risk yaşı öncesi yaşlarda
olan kişiler ile bu yaşın üzerindeki kişilerin sağlık
durumlarına ilişkin değerlendirmeleri arasında anlamlı
ilişkiler bulunmuştur. Buna göre 55 yaş üstü kadınlar,
55 yaş altı kadınlara oranla daha çok kronik hastalık
bildirmektedir (X2=44.52, p<0.001). Ellibeş yaşın
altındaki kadınların %20’sinin, üstünde olanların ise
%66’sının kronik hastalıkları bulunmaktadır. Bu
oranlar tıbbi tedavi görme açısından da benzerdir
(sırasıyla %21 ve %56; X2=27.18, p<0.001). Risk
yaşının altı ve üstü yaşlardaki erkekler arasında da
sağlık durumu açısından farklar vardır. Kırkbeş yaş
üstü erkekler, 45 yaş altındakilere oranla daha çok
kronik hastalık bildirmektedir (X2=30.00, p<0.001).
Kırkbeş yaş altı erkeklerde kronik hastalık bildirenlerin
oranı %10 iken, bu yaşın üstündeki erkeklerde bu oran
%32’dir. Kırkbeş yaş ve üstü erkekler, 45 yaş altı
www.korhek.org

gruba kıyasla sağlıklarını yaşıtlarından daha iyi
görmektedir (X2=10.03, p<0.01).
Araştırmaya katılan kişilerin yarısı herhangi bir
hastalık durumunda tedavi için sadece doktora gittiğini
ve tıbbi tedavi uyguladığını ifade ederken, üçte biri
kadarı doktora gitmenin yanı sıra başka tedavi
yöntemleri de aradığını belirtmiştir. Katılımcıların
%11.6’sı herhangi bir şey yapmadan kendiliğinden
iyileşmeyi beklemekte, %2.5’i ise doktora gitmeyip
sadece modern tıp dışındaki yollarla iyileşmeye
çalışmaktadır.
Sağlık
davranışları
medeni
duruma
göre
farklılaşmaktadır. Evliler, evli olmayanlara oranla
herhangi bir hastalık durumunda sadece doktora
gitmeyi daha çok tercih etmektedir (X2=8.09, p<0.01).
Evlilerin %55’i, evli olmayanların %46’sı herhangi bir
hastalık durumunda sadece doktora gitmektedir. Hiçbir
şey yapmadan iyileşmeyi bekleyenlerse daha çok evli
olmayanlardır (X2=8.70, p<0.01). Evlilerin %9’u,
bekârların ise %15’i hiçbir şey yapmadan iyileşmeyi
beklemektedir. Sağlık sorunu karşısında hiçbir şey
yapmayanların oranı risk yaşının altında ve üstündeki
erkeklerde de farklıdır. Kırkbeş yaş üstü erkeklerle
karşılaştırıldıklarında 45 yaş altı erkekler, daha yüksek
oranda kendiliğinden iyileşmeyi beklemektedir.
(X2=7.84, p<0.01). Kırkbeş yaş altı erkeklerin %17’si,
45 yaş ve üstü erkeklerin %7’si herhangi bir hastalık
durumunda hiç bir şey yapmayıp kendiliğinden
iyileşmeyi beklediğini bildirmektedir.
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Kişilerin sağlıklarını korumak için yaptıkları
arasında beslenmeye dikkat etmek ilk sırada, spor ya
da egzersiz yapmak ikinci sırada gelmektedir (Tablo
1). Hiçbir şey yapmadıklarını belirtenlerin oranı
%12.5’tir.
Çalışmaya katılan kişilerin %53’ü genel olarak
doktorlardan çok memnun ya da memnun olduğunu, %
47’si ise pek memnun olmadığını ya da hiç memnun
olmadığını bildirmiştir. Bu durumun nedenlerini
saptamak için kişilerden teşhis ve tedavisinden
memnun kaldıkları bir doktoru düşünmeleri istenmiş
ve memnuniyetlerinin nedenleri sorgulanmıştır. Aynı
sorgulama teşhis ve tedavisinden memnun olmadıkları
bir doktoru düşünmeleri istenerek de yaptırılmıştır.
Verilen cevapların dağılımında ilk sıralarda
belirtilenler Tablo 2’de görülmektedir.
Tablo 3’de de görüldüğü gibi doktorlardan
memnuniyet yaşa göre değişmektedir (X2=19.22,
p<0.001). İleri yaşlarda memnuniyetin daha fazla
olduğu saptanmıştır (Grafik 1). Risk yaşı altı ve
üstündeki kişilerde de doktorlardan memnuniyetin
anlamlı bir şekilde farklı olduğu belirlenmiştir.
Erkeklerde 45 yaş altındakilerin %49’u, 45 yaş
üstündekilerin %64’ü doktorlardan memnunken
(X2=17.16, p<0.001); aynı oranlar kadınlarda 55 yaş
altı grupta %51, 55 yaş üstü grupta %73 olarak
belirlenmiştir (X2=16.66, p<0.001).

Doktordan memnun olma oranı
(%)
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Grafik 1. Katılımcıların yaş gruplarına
doktorlardan memnuniyet düzeyleri

göre

Kişilerin TAT türleri hakkındaki bilgi düzeyleri
farklılık göstermektedir (Tablo 4). Tam olarak
bilindiği belirtilen yollar arasında bioenerji, masaj,
kaplıca ve dua okuma ilk sıralardadır. Ayrıca
akupunktur, bitkisel tedavi, yoga, meditasyon ve
müzik
terapisi
de
genel
olarak
bilinen
yöntemlerdendir. Kişilerin %31’i TAT türlerinden
dua okumayı “düzenli olarak” kullandığını
belirtmiştir. Diğer yollardan bu oranda kullanılanı
yoktur. Bitkisel tedavi (%19) ve masaj (%18.6) “bir
süre” kullanılan yollar arasında ilk sıralarda
gelmektedir.

Tablo 4. Katılımcıların TAT yöntemleri konusundaki bilgi ve kullanma düzeylerinin dağılımı
Bilgi düzeyi
Kullanma düzeyi
Alternatif/
Hiç
İsmini
Genel olarak
Tam olarak
Hiç
1-2
Bir
Düzenli
tamamlayıcı tıp
bilgim
duydum
biliyorum
biliyorum
kez
süre
türleri
yok
Bioenerji
Reiki
Ayurveda
Aromaterapi
Akupunktur
Masaj
Bitkisel Tedavi
Meditasyon
Renk Terapisi
Yoga
Müzik Terapisi
Kaplıca
Dua Okuma
Sanat Terapisi
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21,9
52,8
69,5
45,7
8,7
2,7
6,0
16,4
58,2
12,6
27,5
4,0
14,8
53,3

34,8
25,6
22,9
32,5
19,5
11,0
16,0
29,3
28,1
33,3
28,2
11,5
11,5
23,9

39,4
18,9
6,8
18,8
56,0
58,0
57,9
45,5
11,5
45,6
34,5
57,8
57,8
16,6

30,9
2,7
0,8
3,0
15,8
28,3
20,1
8,8
2,2
8,5
9,8
26,7
26,7
6,2

88,8
92,6
98,4
93,6
89,2
41,0
47,2
86,6
96,2
87,7
76,7
62,4
46,5
90,9

7,1
4,9
1,1
4,1
6,0
33,4
24,0
8,2
2,1
7,6
9,9
21,1
12,4
3,0

3,1
2,1
0,3
1,4
4,2
18,6
19,0
3,4
1,1
3,6
4,9
13,4
9,7
2,3

0,8
0,4
0,2
0,9
0,6
7,0
9,8
1,8
0,6
1,1
8,5
3,1
31,4
3,8
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Tablo 4’ün TAT kullanımını gösteren kısmında
“hiç” cevabını verenlerin oranına bakıldığında
araştırmaya katılan kişilerin %50’den fazlasının TAT
yöntemi olarak bitkisel tedavi, dua okuma ve masajı
1-2 kez için bile olsa kullandığı anlaşılmaktadır.
Bu yöntemler ile bazı sosyo-demografik
değişkenlerin ilişkisi incelendiğinde dua okumanın
sadece cinsiyet ve yaş ile istatistiksel bakımdan
anlamlı düzeyde ilişkili olduğu bulunmuştur (Tablo
5). Kadınlar arasında düzenli olarak dua okumaya
yönelenlerin oranı erkeklere kıyasla daha yüksektir.
Bununla tutarlı bir şekilde bu yönteme hiç
başvurmayan erkekler kadınlara kıyasla daha fazladır.
Yaş gruplarına göre düzenli olarak dua okumaya
yönelen kişilerin oranları incelendiğinde, düzenli
olarak bu yönteme başvuranların oranının ileri yaşlara
doğru giderek arttığı anlaşılmaktadır.
Bitkisel tedavi kullanımı ile sosyo-demografik
özellikler arasındaki ilişkiler, gelir dışında istatistiksel
bakımdan anlamlı değildir. Bu yöntemin kullanımı,
gelir düzeyine göre anlamlı
bir
şekilde
farklılaşmaktadır (Tablo 5). Alt sosyo-ekonomik
düzeyde bir süre bu tedaviyi kullananlar biraz daha
çoğunluktayken, üst sosyo-ekonomik düzeyde de
düzenli kullananlar daha fazladır.

TAT yöntemi olarak masajı kullanma oranları da
cinsiyete ve yaş gruplarına göre farklılık
göstermektedir. Düzenli olarak masaj yaptıranların
oranı kadınlara kıyasla erkekler arasında daha
yüksektir. Yaş ilerledikçe de bu yönteme
başvuranların sayısı artmaktadır.
TAT konusundaki bilgiler çeşitli kaynaklardan
edinilebilmektedir. Kitle iletişim araçları bu
kaynaklardan en önemlileridir. Kişilerin çeşitli TAT
yöntemleri hakkındaki bilgilerinin kaynağının %76.6
oranında TV-radyo; %76.1 oranında kitap, dergi ve
gazete, %53.3 oranında ise kullanan kişiler olduğu
anlaşılmaktadır.
Kişilerin
TAT
konusundaki
bilgilerinin kaynağı ile demografik özelliklerin
ilişkisi
incelendiğinde
anlamlı
farklılaşmalar
bulunmuştur (Tablo 6). TAT konusundaki bilgileri
kitap, gazete ve dergilerden öğrenenlerin oranı
medeni durum, yaş, eğitim düzeyi, erkek ve kadın
risk yaşına göre farklılık göstermektedir. Kadınlar
erkeklerden ve evli olmayanlar evlilerden anlamlı bir
şekilde daha yüksek oranda radyo ve televizyondan
bilgi almaktadırlar. TAT kullanan kişilerden bilgi
aldıklarını belirtenlerin oranı, yüksekokul ve daha
fazla eğitim görmüş kişiler arasında daha alt eğitim
düzeyindekilere kıyasla daha yüksektir.

Tablo 5. TAT yöntemleri olarak dua okuma, bitkisel tedavi ve masaj kullanımının
değişkenlerle ilişkisi
Kullanım sıklığı (%)
Hiç
1-2 kez
Bir süre
Düzenli
Dua okuma
Cinsiyet
Kadın
41.5
12.6
9.7
36.2
Erkek
53.3
12.1
9.7
24.9
Yaş
18-29
49.3
15.6
8.3
26.8
30-39
53.5
8.9
10.4
27.2
40-49
36.0
13.7
12.0
38.3
50-59
45.8
8.3
10.8
35.0
60 +
32.7
3.6
9.1
54.5
Bitkisel tedavi
Gelir
Alt
52.4
15.9
21.9
9.8
Orta
43.2
30.6
18.0
8.2
Üst
46.2
25.4
17.5
10.9
Masaj
Cinsiyet
Kadın
45.5
32.2
16.4
5.9
Erkek
34.8
35.1
21.6
8.5
Yaş
18-29
36.8
39.7
15.4
8.0
30-39
38.1
31.2
21.8
8.9
40-49
52.0
26.3
17.7
4.0
50-59
44.2
30.8
20.0
5.0
60 +
43.6
18.2
32.7
5.5
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bazı sosyo- demografik
X2

p

17.24

0.001

39.15

0.001

20.95

0.01

13.27

0.01

34.77

0.001
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TAT türlerinin hangi sağlık problemleri için
kullanıldığına
ilişkin
bulgular
Tablo
7’de
görülmektedir. Çalışmadaki soru formunda yer alan
sağlık
sorunları
burada kısaltma
amacıyla
gruplanarak en yüksek oranda kullanılana göre
sıralanarak verilmiştir. TAT’a en fazla kas iskelet
sistemi ile ilgili sağlık sorunlarında ve psikolojik
sorunlarda başvurulmaktadır.
TAT yöntemlerini kullanmış olan kişilerin
uygulamalarının sonuçları sorgulandığında TAT
tedavisi sayesinde iyileştiği cevabını verenlerin oranı
%12 olmuştur. Kişilerin %54.5’i TAT tedavisi
sayesinde kısmen iyileştiğini, %11.3’i hiç işe
yaramadığını belirtirken %1.3’ü iyileşmediklerini,
zararı bile olduğunu ifade etmişlerdir.
Tablo 6. Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile
TAT yöntemlerine ilişkin bilgi kaynakları arasındaki
ilişkiler
Kitap, dergi, gazete
Medeni durum
Evli
Evli değil
Yaş
18-29
30-39
40-49
50-59
60 +
Eğitim durumu
Lise ve daha az
Yüksekokul ve daha fazla
Erkek risk yaşı
45 yaş altı
45 yaş ve üstü
Kadın risk yaşı
55 yaş altı
55 yaş ve üstü
TV, radyo vb
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Medeni durum
Evli
Evli değil
Kullanan kişiler
Eğitim durumu
Lise ve daha az
Yüksekokul ve daha fazla

%

X2

p

72
80

10,25

0,001

84
72
75
68
51

40,43

0,001

66
86

55,75

0,001

79
61

14,31

0,001

20
80

14,99

0,001

80
72

10,33

0,001

72
81

10,93

0,001

49
58

7,77

0,01

Çalışmaya katılan kişilerin çevrelerinde TAT
yöntemlerini kullananların bulunma durumu da
sorgulanmıştır. Kişilerin %65.1’i çevrelerinde TAT
yöntemlerini kullanan kişi ya da kişilerin
bulunduğunu %34.4’ü ise bulunmadığını belirtmiştir
(Bu konudaki değerlendirmeye ilişkin %0.5 oranında
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veri kaybı söz konusudur). Bu yöntemleri kullanan
tanıdıkları olanlar, bu tanıdık kişilerin %16.1’inde
TAT tedavilerinin hiçbir işe yaramadığını; %43.9’u o
kişinin bu tedavi sayesinde iyileştiğini; %4.3’ü ise
iyileşmeyip zarar bile gördüğünü ifade etmiştir.
Tablo 7. Katılımcıların sağlık sorunlarının türlerine
göre TAT’ı kullanma oranları*
Sorun türü
%
Kas-iskelet sistemi
57,9
Psikolojik
50,1
Nörolojik
34,5
Kronik hastalıklar
23,4
Alerjik
15,8
Kadın hastalıkları
6,0
Kronik diş rahatsızlıkları
4,7
Dermatolojik
4,3
Üriner Sistem
3,3
Kanser
2,0
Diğer..................
10,7
* Birden fazla sağlık sorunu bildirebilmişlerdir.

Araştırma kapsamında herhangi bir TAT yöntemini
kullananların bunu doktora söyleyip söylemedikleri
sorgulandığında, herhangi bir hastalık durumunda
hem doktora gidip hem de alternatif tedaviden
yararlanan kişilerin %72.1’inin bunu doktora
açıkladığını,
%25.7’sinin
ise
açıklamadığı
belirlenmiştir. Doktora açıklamayan kişiler, buna
neden olarak ya böyle bir açıklamaya gerek
görmediklerini, ya doktorunun onaylamayacağını
düşündüklerini ya da konuşmama haklarının
olduğunu bildirmişlerdir.
TARTIŞMA
Bu araştırma toplumuzda sağlık algılamaları, sağlık
davranış örüntüleri ve modern tıp dışındaki yollara
ilişkin bilgi ve kullanım durumunu ortaya koymak
üzere yapılmıştır.
Elde edilen sonuçlar bir bütün olarak
değerlendirildiğinde sağlıklı olma konusundaki sosyal
temsillerin Narter’in (5) çalışmasına benzer şekilde,
bireylerin zihninde hem bilimsel bilgiye hem de
gündelik bilgiye dayalı olduğu söylenebilir. Aynı
zamanda “sağlıklı olma” örneklemin yaklaşık %40’ı
tarafından genel olarak DSÖ’nün tanımıyla aynı
şekilde anlaşılmakta ve sağlıklılık bu kişiler
tarafından evrensel bilgiye uygun olarak doğru
şekilde tanımlanmaktadır.
Araştırmaya katılan kişilerin %20 kadarının hali
hazırda bir sağlık sorunları bulunmaktadır. Kişilerin
kendi sağlık durumları kuşkusuz tıbbi kriterlere göre
değil,
kendi
subjektif
algılamalarına
göre
belirlenmiştir. Dolayısıyla elde edilen oranlar, sağlık
www.korhek.org
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sorunlarının sıklığını göstermemektedir. Kişilerin
sadece %1.1’inin sağlık durumlarını kötü olarak
değerlendirmeleri, tıbbi tedavi gerektiren herhangi bir
hastalıkları bulunsa da, bireyler tarafından
sağlıklarının
kötü
algılanmayabileceğini
göstermektedir. Bu durum subjektif iyi olma (18)
kavramı ile açıklanabilir. Kişiler belli bir hastalıkları
bulunsa da kendilerini iyi hissetmeye devam
edebilmektedirler.
Yaşıtlarla
karşılaştırmaya
dayalı
sağlık
değerlendirmesinde erkekler, kadınlara oranla
kendilerini
yaşıtlarından
daha
sağlıklı
değerlendirmişlerdir. Ayrıca erkeklerin kendi
aralarında yaşa göre yapılan karşılaştırmada da, 45
yaş üstü erkeklerde bu yönde değerlendirmelerin daha
fazla yapıldığı ortaya çıkmıştır. Bu durum benlik
sunumu kavramı çerçevesinde değerlendirilebilir.
Benlik sunumu, kişinin başkaları tarafından nasıl
algılandığını
kontrol
etme
süreci
olarak
açıklanmaktadır. Ülkemizde yapılan bir araştırmanın
sonucuna göre, erkekler kadınlara oranla daha çok
benlik sunumu yapmaktadırlar (19). Özellikle sağlık
problemlerinin
başladığı
yaşlardaki
erkek
katılımcılar,
karşılarındaki
kişiye
(anketöre,
araştırmacıya), yaşıtlarına kıyasla kendilerinin daha
iyi durumda olduğunu söyleyerek bir anlamda benlik
sunumu yapmış olabilirler.
Beklenebileceği gibi, yaş arttıkça kronik hastalıklar
ve tedavi alma oranları artmaktadır. Bu bulgu ile
tutarlı olarak sağlık açısından risk yaşı altında ve
üstündeki kişilerin sağlık durumu değerlendirmeleri
de ileri yaştaki kişiler aleyhine farklılaşmaktadır.
Ayrıca erkekler arasında hastalık ve tedavi gördüğünü
belirtenlerin oranı kadınlara kıyasla daha düşük
bulunmuştur.
Benzer
bir
sonuç
ABD’de
gerçekleştirilen bir çalışmada da (20) elde edilmiştir.
Bu bağlamda erkeklerin herhangi bir hastalık
karşısındaki duyarlılıklarının ya da harekete
geçişlerinin kadınlara oranla daha düşük düzeyde
olduğu söylenebilir.
Sağlık davranışları açısından genel olarak kişilerin
tıbbi tedaviye yönelme eğilimleri olduğu söylenebilir.
Modern tıpla birlikte bunun dışındaki yolları da
kullanma, yani tamamlayıcı olarak modern tıbbın
dışındaki yöntemlere başvurma yoluna da
gidilmektedir. Tedavi için tamamen tıp dışı yolları
kullanan kişilerin çok küçük bir oranda olması
sevindiricidir. Ancak, katılımcıların %10’dan
fazlasının sağlık sorunları karşısında hiçbir şey
yapmaması incelenmesi gereken bir konu gibi
görünmektedir. (Bu oran özellikle 45 yaş altı
erkeklerde biraz daha yüksektir.) Bu durum bireysel
olarak kendini düzene sokma (self-regulation)
davranışlarının yetersizliği ile ilişkili olabilir. Kendini
www.korhek.org

düzene sokma davranışlarının geliştirilebilmesi için,
kişinin herhangi bir sağlık sorunu ya da hastalığı ve
iyileşme için gerekli eylemleri zihninde nasıl temsil
ettiğini ortaya çıkarmak ve kişinin o eylemle ilgili
olumlu ve olumsuz duygularını saptayarak üzerinde
konuşmak getirilen öneriler arasındadır (21).
Öte yandan, modern tıp dışındaki yollara
başvuranlarla birlikte düşünüldüğünde katılımcıların
yaklaşık %15’nin sağlık konusunda neredeyse
tamamen duyarsız olduğu veya kuşkulu uygulamalara
başvurduğu anlaşılmaktadır. Bu durumun olası
nedenleri arasında çeşitli nedenlerle kişisel bakımı
ihmal etme olabileceği gibi, sağlık hizmetlerini
yeterince alamama, sağlık güvencesinin bulunmaması
vb. faktörler olabilir.
Katılımcıların çoğunun beslenmelerine dikkat
ederek ya da spor/egzersiz yaparak sağlıklarını
korumaya çalışmaları sevindirici bir durumdur.
Beslenmeye dikkat etmek, spor ya da egzersiz
yapmak, düzenli yaşamak, zararlı alışkanlıklardan
uzak durmak önerilen koruyucu davranışlardandır (6,
22). Bu çalışmada da kişilerin sağlığı koruyucu
davranışlardan yeterince haberdar olduğu ve
uygulamaya çalıştığı saptanmıştır. Sonuçlara bakarak
dünyada herkesin benzer davranışlar yoluyla
sağlıklarını korumaya çalıştıkları söylenebilir.
Bu çalışmada kişilerin yaklaşık yarısının
doktorlardan memnun olmadıkları saptanmıştır.
Sağlık hizmetlerinden memnuniyet konusunda
ülkemizde ya bir servise başvuran hastalarla ya da
bazı
hastanelerin
hastalarıyla
çalışmalar
yapılmaktadır (23, 24). Bizim çalışmamızda saptanan
memnuniyet ve memnuniyetsizlik değerlendirmeleri,
nedenleriyle birlikte ele alındığında açıklayıcı
olmaktadır. Kişiler kuşkusuz doktordan doğru teşhis
koymasını beklemekte ve bu durumda memnun
olmaktadırlar ancak memnun olmayı sağlayan diğer
nedenler
ve
memnuniyetsizlik
nedenleri
incelendiğinde doktorların iletişim becerilerinin ne
kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Araştırma
sonuçları hasta memnuniyetinin doktor daha az
baskın olup iyi ilişki kurduğunda; konuşmaları tek
yönlü değil karşılıklı olarak sürdürdüğünde ve hastayı
karar alma sürecine kattığında; yakınlık belirten ama
mahremiyeti ihlal etmeyen sözsüz mesajlar
verdiğinde ve açıklama yaptığında daha yüksek
olduğuna işaret etmektedir (25, 26).
Doktorlardan memnuniyetin ileri yaşlarda daha
yüksek olması, bu yaşlardaki kişilerin genelde kronik
hastalıklar nedeniyle doktora başvurmaları ve
dolayısıyla rutin bir tedavi düzenine göre sağlık
hizmetinden yararlanmalarıyla ilişkili olabilir. Ayrıca
yaş ilerledikçe doktordan beklenti de azalıyor olabilir.
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Çalışmamızda katılımcıların çoğunun TAT
yöntemlerini genel olarak veya tümüyle bildiği ortaya
çıkmıştır. Bu yöntemlerden “düzenli olarak” en çok
kullanılanları sırasıyla dua okuma, bitkisel tedavi ve
müzik tedavisidir. Ülkemizde kanserli hastalarla
yapılan çalışmalarda (12-15) hastaların %23 ila %61
arasında değişen oranlarda en az bir TAT yöntemini
kullandıkları saptanmıştır. En çok kullanılan TAT
yöntemleri bitkisel tedavi (12-15) ile dua okuma/dini
uygulamalardır (13, 14). İran’da göğüs kanseri
hastalarıyla yapılan bir çalışmada en sık başvurulan
(%73.8) TAT yönteminin dua okuma ve spiritüel şifa
olduğu saptanmıştır (27). Ni ve arkadaşları’na (28)
göre Amerikalı yetişkinler arasında en çok kullanılan
3 TAT yönteminden ilk ikisi spiritual şifa/dua okuma
ve bitkisel tedavidir. Ernst ve White’ın (10)
çalışmasında da İngiltere’de en çok kullanılan TAT
yönteminin bitkisel tedavi olduğu belirlenmiştir.
Dua okuma, kültürümüzde sık başvurulan şifa
yöntemlerinden biridir. Özellikle “nazar” inançlarının
toplumda yaygın olduğu öteden beri bilinmektedir.
İsveç’te yaşayan Türk kadınlarla yapılan bir
çalışmada (29), hastalıkların bakterilerden çok
nazardan kaynaklandığına inanıldığı bulunmuştur.
Nazarın etkisinin kaldırılması yani kişinin şifa
bulması için hemen her türlü dua okumayı içeren
uygulamalardan
yararlanılmaktadır
(30).
Bu
çalışmanın sonuçları diğer çalışma sonuçlarıyla
benzerlik göstermektedir.
Ayrıca, dinin sağlık üzerinde olumlu etkisinin
olduğuna ilişkin kanıtlar bildiren araştırmalar rapor
edilmektedir (31). Bu etkinin olası mekanizmaları,
psikonöroendokrinoloji ile (örn. stres hormonu salgısı
ile) açıklanabilmektedir. Ancak bunun yanı sıra söz
konusu etki dindar kişilerin daha geniş bir sosyal ağ
içinde, daha sağlıklı bir yaşam tarzı sürmesi ve dini
cemaatler tarafından düzenlenen etkinliklerde yer
alması ile veya başa çıkma tarzlarındaki ilerlemeyle
de ilişkili olabilmektedir. Kişiler bu tür sonuçları
deneyimlemişlerse, dua okumayı bir tedavi yöntemi
olarak kullanıyor olabilirler. Bu çalışmada kişilerin
dini inançları ve uygulamaları konusunda sorular
bulunmamaktadır. Daha sonra yapılacak çalışmalarda
dini inançlar, inanma tarzı ve dindarlık düzeyi de
sorgulanarak bu konuda daha ayrıntılı incelemeler
yapılabilir.
TAT yöntemleri hakkındaki bilgiler büyük ölçüde
kitle iletişim araçlarından, daha az oranda da bu
yolları kullanan tanıdıklardan edinilmektedir. Algier
ve arkadaşları da TAT yolları hakkında aynı
kaynakların etkili olduğunu saptamıştır (12).
Araştırmamız sonucunda elde edilen alt sosyoekonomik düzeyden kişilerin bitkisel tedaviyi “bir
süre” kullandıkları bulgusu da kitle iletişim
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araçlarının etkililiğinden hareketle bazı bitkilerin
tüketiminin “moda” haline gelmesiyle açıklanabilir.
Bir dönem başbakanın kuşburnu çayı tükettiğine dair
haberler, ünlü bir köşe yazarının gazetesinde yazdığı
herhangi bir bitkinin yararlarına dair abartılı bir yazı
ya da gittikçe magazinleşen TV haberlerinde aktarılan
mucizevi bitki haberleri, zaman zaman bazı bitkilerin
sağlık amaçlı olarak kullanımını artırıyor olabilir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışma kapsamında kişilerin sağlığı koruyucu
davranışlardan yeterince haberdar olduğu ve
uygulamaya çalıştığı saptanmıştır. Ancak yapılacak
araştırmalarla bu tür koruma davranışlarının ne
ölçüde düzenli olarak kullanıldığı sorgulanabilir.
Katılımcıların küçük de olsa bir bölümünün
herhangi bir hastalık durumunda ya hiç bir şey
yapmayıp kendiliğinden iyileşmeyi beklemeleri ya da
kuşkulu uygulamalara başvurmaları; kişisel bakımı
ihmal etme ile açıklanabileceği gibi sağlık
hizmetlerini yeterince alamama, sağlık güvencesinin
bulunmaması vb. faktörlerden de kaynaklanıyor
olabilir. Sağlık eğitimi ve planlanmasında bu
durumun dikkate alınması gerekli görülmektedir.
Doktorlardan memnuniyet ve memnuniyetsizlik
nedenleri göz önünde bulundurulduğunda, geçtiğimiz
yıllarda tıp fakültelerinin eğitim programlarına
iletişim konulu derslerin konulması yönündeki
girişimlerin yerinde olduğu düşünülmektedir. Ancak
ülkemizde sadece birkaç tıp fakültesinde (Adnan
Menderes, Dokuz Eylül, Pamukkale ve Marmara
Üniversitesi) verilen bu eğitimlerin tüm tıp
fakültelerine yaygınlaştırılması ve mezuniyet sonrası
uzmanlık eğitimi içerisine de alınması yararlı
olacaktır.
Öte yandan hemşirelik yüksek okulu öğrencileriyle
gerçekleştirilen bir çalışmada (32) öğrencilerin,
TAT’a yönelik olumlu değerlendirmeler yaptıkları ve
hemşirelik eğitiminde TAT yöntemleri hakkında bilgi
ve
uygulamaların
yer
almasını
istedikleri
belirlenmiştir. Genel olarak tıp ve hemşirelik
eğitiminde bu yöntemlerden modern tıp tarafından da
kabul edilen bazılarına yer verilmesi için girişimlerde
bulunulması yararlı olabilir.
Araştırmamızda TAT yöntemlerini kullanıp zarar
gören ya da zarar gören tanıdıkları olan kişiler
bulunmaktadır. TAT yöntemleri hakkındaki bilgiler
büyük ölçüde kitle iletişim araçlarından öğrenildiği
için, bu yöntemler hakkındaki yayınların bilimsel ve
gerçekçi bilgi içermesinin çok önemli olduğu
söylenebilir. Dolayısıyla daha dikkatli ve net bilgiler
sunulması gerekmektedir.
Bu çalışma, göreli olarak kapsamlı ve farklı
özellikleri olan katılımcılarla gerçekleştirildiği için
www.korhek.org
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sonuçları Türkiye’nin tamamına değilse de, benzer
sosyo-demografik
özelliklerdeki
gruplara
genellenebilecek niteliktedir. Ancak yine de
Türkiye’nin batısında ve kentte yaşayan nispeten
eğitimli bir gruptan elde edilen verilere dayandığı için
sınırlılıklar taşıdığı söylenebilir. Yapılacak başka
çalışmalarla Türkiye geneline ilişkin daha zengin
bulgular elde edilebilir.
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