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Merhamet sözcüğü Türk Dil Kurumu 
Sözlüğü'nde; "bir kimsenin veya başka bir 
canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı 
duyulan üzüntü, acıma" şeklinde tanımlanmıştır 
(1). 

Merhamet, bir kişinin acısını, çekmiş olduğu 
sıkıntıları paylaşma, bireylerin dertleri, 
zayıflıkları, acıları ve üzüntüleri ile ilgilenme, 
yaşamış oldukları zorlu durumlara yardım etme 
arzusunun bulunmasıdır (2).

Yorgunluk ise “çalışma vb. nedenlerle bireyin ruh 
ve beden etkinlikleri açısından verimlilik 

düzeyinin azalması” olarak tanımlanmaktadır 
(1). Jenkins ve Warren'e (2012) göre ise 
yorgunluk, fiziksel ve zihinsel çalışma 
kapasitesinin azalması ile birlikte tükenmeyle 
seyreden bir durumdur (3). Merhamet genellikle 
empati, hassasiyet ve duyarlılık gibi kavramlar 
içerisinde yer almaktadır (4). Merhamet 
duygusu, sahip olduğumuz ve yaşamımıza yön 
veren değerlerden önce bir duygu halidir ve acı 
çeken bireyin hissettiğini hissetmek tamamen 
mümkün olmamasına rağmen acı hissini 
doğaüstü yollarla hissetmeyi içermektedir (5,6). 
Merhamet, bireyler ile gerçek anlamda iletişim 
kurmayı sağlamaktadır,  hasta/hemşire 
ilişkisinden ziyade insan/insan ilişkisi 
kurulmasına yardımcı olmaktadır. Hemşirelik 
bakımının sunulmasını kolaylaştıran bir değer ve 
yardımcı bir duygu olan merhamet bakımda 
anahtar rol oynamaktadır (6,7).
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Merhamet yorgunluğu hasta bireylerle doğrudan ya da dolaylı 
olarak ilgilenen herkesin yaşamını etkileyebilen, bakım sürecinde 
çaresizlik, yetersizlik ve öfke hissedilmesine neden olan bir 
durumdur. Bakım veren bireyler doğrudan kendileri travma 
yaşamadıkları halde acı çekme sürecine tanıklık ettikleri için 
travma yaşamaktadır ve merhamet yorgunluğu oluşmaktadır. 
Hemşireler hastaların acı çekme sürecine uzun süre tanıklık etme, 
mesleğe yönelik amacın olmaması veya mesleğin doğasının 
içselleştirilememesi, stresörler, çatışmalar nedeniyle merhamet 
yorgunluğu yaşamaktadırlar. Merhamet yorgunluğu hemşirelerin 
fiziksel, ruhsal ve sosyal tükenmişlik yaşamalarına, manevi 
yorgunluk gelişmesine neden olmaktadır. Merhamet yorgunluğu ile 
birlikte sağlık hizmetleri kalitesi ve hasta memnuniyeti 
azalmaktadır, tıbbi hatalar, meslekten ayrılmalarda artış 
görülmektedir. Bu makalede; merhamet yorgunluğunun tanımı ve 
ilişkili olduğu kavramlar, merhamet yorgunluğunun oluşumu, 
etkileri, konu ile ilgili yapılmış çalışmalar kısaca özetlenerek 
kavramın hemşirelik mesleği için önemi betimlenmeye çalışılmıştır.
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Compassion fatigue is a condition that causes despair, inadequacy 
and anger feelings in the care process, which can affect the lives of 
all those who are directly or indirectly interested in sick individuals 
life. Care giving individuals live trauma and also compassion 
fatigue occurs, because they testify to process of suffering in spite of 
they didn't testify to trauma directly.  Nurses are suffering from 
compassion fatigue due to long periods of witnessing to the 
suffering process of the patients, lack of the purpose for the 
occupation and internalization of the nature of the profession, 
stressors and conflicts. Compassion fatigue causes physical, mental 
and social exhaustion and also spiritual fatigue to the nurses. 
Quality of health care and patient satisfaction decreases, medical 
errors and leaving the profession increases along with the 
compassion fatigue. The definition of compassion fatigue and 
related concepts, the formation of compassion fatigue and its 
effects, the studies about the subject are briefly summarized and 
tried to describe the importance of the subject for the nursing 
profession in this article.
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meslekte görülebilen uzun süreli bir durumken; 
merhamet yorgunluğu stresli, acı çeken bireylere 
bakım veren veya onlarla iletişim içerisinde olan 
meslek gruplarında aniden meydana gelen kısa 
süreli bir tepkidir (22). Tükenmişlik, aşırı iş 
yükü, gerçekçi olmayan beklentiler, uzun süren 
hasta yatışları, eşitsizlik gibi faktörler nedeniyle 
görülürken; merhamet yorgunluğu hemşirelik 
bakımının doğası sonucunda oluşmaktadır (23). 

Sekonder/İkincil Travmatik Stres: Sekonder 
travmatik stres, psikolojik ya da fiziksel olarak 
zarar gören bireylere yardım etmek ya da yardım 
etmeyi istemekten kaynaklanan strestir ve 
merhamet yorgunluğu ile eş anlamlı olarak 
kullanılmaktadır (24). Sekonder travmatik stres 
ve merhamet yorgunluğu, birbirleriyle bağlantılı 
kavramlar olmakla birlikte çok ince bir çizgiyle 
ayrılmaktadırlar. Travma geçiren hastaların 
durumlarına tanık olma sonucunda, bakım veren 
bireylerin göstermiş olduğu tepkiler sekonder 
t ravmatik  s t res t i r  (25,26) .  Merhamet  
yorgunluğunda ise acı çeken veya travma 
yaşayan bireye duyulan empati hissi ve yardım 
etme isteği bulunmaktadır (27,28). Sekonder 
stres bozukluğu bireylerin yaşamış oldukları 
travmatik deneyimlerin sağlık çalışanlarını 
etkilemesi sonucu oluşmakta, merhamet 
yorgunluğu ise tekrarlayan sekonder stres 
bozukluğunun bir sonucu olarak görülmektedir 
(17,29). 

Post Travmatik Stres Bozukluğu: Post 
travmatik stres bozukluğu (PTSB), doğrudan ya 
da dolaylı olarak büyük bir stres faktörüyle 
karşılaşmanın ardından, organizmanın verdiği 
biyolojik ve psikolojik tepkilerdir. Post travmatik 
stres bozukluğunda yaşananlar birincil travmadır 
(30-32). Merhamet yorgunluğu ise ikincil travma 
sonucunda oluşmaktadır (14,17). Bireyler 
birincil travma sonucunda oluşan PTSB'de 
doğrudan kendileri travmatik bir deneyime 
maruz kalırken, ikincil travmada çeşitli acılar 
yaşayan bireylerin zor süreçlerine dahil olma 
veya tanıklık etme nedeniyle travma 
yaşamaktadır (14,17,33). Tükenmişlik ve post 
travmatik stres bozukluğunun birleşimi 
sonucunda merhamet yorgunluğu oluşmaktadır 
(33).

Merhamet Tatmini: Merhamet tatmini, 
insanlara yardım etmekten duyulan doyumu 

MERHAMET YORGUNLUĞU VE 
HEMŞİRELİK 
Merhamet yorgunluğu, Joinson (1992) 
tarafından acil serviste çalışan hemşirelerin 
yaşamış oldukları tükenmişliğin araştırılması 
sonucunda ortaya çıkan bir kavramdır (11). 
Uluslararası literatürde "compassion fatigue" 
olarak adlandırılan kavram; ülkemizde "şefkat 
yorgunluğu", "merhamet yorgunluğu" ve "eş 
duyum yorgunluğu" şeklinde kullanılmaktadır 
(12-16). Merhamet yorgunluğu, ikincil travmatik 
stres bozukluğu, ikincil mağduriyet, dolaylı 
travma olarak da adlandırılmaktadır (17-19). 

Merhamet yorgunluğu, travma yaşamış, 
duygusal ve fiziksel acı çeken bireylere bakım 
vermekle ilgili olarak ortaya çıkan duygusal, 
fiziksel, ruhsal ve manevi tükenmişliktir (8). Bir 
kişiye bakım verirken oluşan empati sonucunda 
meydana gelmektedir (9). Sosyal hizmet 
çalışanları, öğretmenler, polis, itfaiye ekipleri 
gibi pek çok meslekte görülebildiği gibi en fazla 
yaşanan mesleklerden biri de hemşireliktir (10). 
Hemşireler yoğun iş yükü, ölümcül vakalara 
bakım verme, gerektiğinde hasta ve yakınlarına 
duygusal destek verme zorunluluğu gibi 
nedenlerle çok fazla stres yaşamaktadırlar. Bu 
nedenle hemşirelik merhamet yorgunluğu 
yönünden en fazla risk altında olan meslekler 
arasında yer almaktadır. Özellikle yoğun bakım, 
pediatri, hospis ve acil servisler gibi özel 
hemşirelik alanlarındaki çalışanlarda merhamet 
yorgunluğunun sıklıkla görüldüğü bilinmektedir 
(3,6,8). Birey, aile ve toplumun uygun, 
ulaşılabilir ve kabul edilebilir, nitelikli sağlık 
bakımı alma, toplumun sağlığını koruma ve 
hastalıkları önleme odaklı olan halk sağlığı 
hemşireleri de önemli bir risk grubunu 
oluşturmaktadır. Çünkü halk sağlığı hemşireleri; 
farklı toplumsal alanlarda çalışarak doğumdan 
ölüme kadar olan süreç içerisinde aile ve toplum 
odaklı bakım vermekte ve bakım sürecinde de 
birey ve ailesiyle sürekli devam eden 
duygu/düşünce paylaşımı yaşamaktadırlar. 

M E R H A M E T Y O R G U N L U Ğ U  İ L E  
İLİŞKİLİ  KAVRAMLAR
Tükenmişlik: Tükenmişlik, iş stresi ve çalışma 
ortamından kaynaklanan, bireylerin mesleğin 
amacından uzaklaşması, duygusal yorgunluk ve 
yeti yitimi hissetmesi olarak tanımlanmaktadır 
(8,20,21). Rourke (2007)'ye göre tükenmişlik her 
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Merhamet yorgunluğunun fiziksel belirtileri; 
yorgunluk, enerji eksikliği, baş ağrısı, 
performans eksikliği, taşikardi, hipertansiyon, 
hipotansiyon, uyku bozuklukları, gastrointestinal 
problemler ve immun sistemde zayıflama gibi 
fiziksel şikâyetlerdir (35-37). 

Davranışsal Belirtiler; öz bakım ihtiyaçlarını 
yerine getirememe, hata yapmaya yatkınlık, 
bağımlılığın gelişmesi, iştah sorunlarıdır (35-
37).

Duygusal Belirtiler; öfke, irritabilite, 
huzursuzluk, sinirlilik, depresyon, anksiyete, 
izolasyon, duygusal çöküntü, enerji kaybı, aşırı 
hassasiyet, umutsuzluk, empati kaybıdır (6,35-
37).

İşle İlgili Belirtiler; işe gitme konusunda 
isteksizlik, sıkça izin kullanma, işe devamsızlığın 
artması, hasta ve ailesine karşı empati hissinin 
azalması, yardım isteğinin azalması, bazı 
hastalarla çalışmaktan kaçınma, korkma, 
tepkisizlik, hastalara daha az vakit ayırma, 
hastalarla alay etmedir (6,35-37).

Manevi Belirtiler; manevi 
duyarsızlık, inanç ve değerlerde 
değişikliklerdir (38).

Bu belirtilerin her biri merhamet 
yo rgun luğunun  va r l ı ğ ın ı  
gösterebilmektedir (35). Ancak 
merhamet yorgunluğu bireysel 
olarak deneyimlendiği ve 
belirtileri anlamlandırmak zor 
olduğu için birden fazla belirti 
görüldüğünde tanımlana-
bilmektedir (27,35). Merhamet 

yorgunluğu belirtilerinin bilinmesi ve erken 
tanınması meslek üyelerinin korunmasında 
oldukça önemlidir.

M E R H A M E T  Y O R G U N L U Ğ U N U N  
ETKİLERİ
Hasta ve hasta yakınlarının yaşadıkları acılara, 
travmalara ve ölümlere maruz kalmanın 
sonucunda merhamet yorgunluğu yaşayan 
hemşireler fiziksel ve duygusal stres 
yaşamaktadırlar (9). İkinci mağdur olarak 
nitelendirilen hemşireler, bakım sürecinde 
isteksiz, gergin, sinirli olmaktadır, tıbbi hatalarda 

ifade etmektedir (10). Bakım sürecinde başarılı 
olma, hastalarla anlamlı etkileşim kurma 
sonucunda hemşirelerin hissettiği olumlu 
duygudur (34). Merhamet tatmini yaşayan 
bireyler çalışma hayatlarında kendilerini güçlü 
h isse tmektedi r,  ça l ı şmalar ından zevk 
duymaktadırlar ve bakım verdikleri bireylerle 
aralarında olumlu ilişkiler oluşmaktadır (35). 

MERHAMET YORGUNLUĞUNUN 
OLUŞUMU
Merhamet yorgunluğunda “bakıma muhtaç 
birey” ve bakım veren birey” olmak üzere iki 
önemli öge bulunmaktadır. Bu nedenle merhamet 
yorgunluğu hasta, acı çeken bireylere tanıklık 
etme ve bakım vermenin doğal bir sonucudur 
(17). Figley'e göre “empati ve maruz kalma” 
merhamet yorgunluğuna yol açmaktadır. 
Çalışma yaşamının neredeyse tamamını yardıma 
muhtaç bireylerle geçiren hemşirelerde de 
tekrarlı ve uzun süreli stresörlere maruz kalmanın 
sonucunda merhamet yorgunluğu gelişmektedir. 
Figley, merhamet yorgunluğu oluşum sürecini 
tanımlamak adına merhamet yorgunluğu modeli 
geliştirmiştir (Şekil 1) (33).

M E R H A M E T  Y O R G U N L U Ğ U N U N  
BELİRTİLERİ
Merhamet yorgunluğu, uzun süreli ve sürekli 
olarak hastalar ile temasta bulunma, strese maruz 
kalma gibi durumlar sonucunda bireylerde 
oluşan ve önlenemeyen merhamet rahatsızlığı 
sonrası merhamet stresi olarak ortaya çıkan 
ilerleyici, kümülatif sürecin bir sonucudur (35). 
Bu sürecin sonucunda da fiziksel, duygusal, 
davranışsal, manevi birtakım belirtiler ortaya 
çıkmaktadır. 

Hasta Bireye
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Yeteneği

Empatik
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Hafıza

Yaşamın 
Aksaması

Merhamet
Yorgunluğu

1

3

2

5

4

6

8

7

9

  Şekil 1. Merhamet Stresi ve Merhamet Yorgunluğu Modeli (33)
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için dinlenme alanları oluşturulmalı, mola 
uygulamaları düzenlenmelidir. Çalışanlara yas 
tutmaları için zaman ve fırsat verilmelidir 
(6,14,21). 

MERHAMET YORGUNLUĞU İLE İLGİLİ 
YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR
Literatür incelendiğinde, merhamet yorgunluğu 
çalışmalarının çoğunlukla yoğun bakım, acil 
bakım, onkoloji klinikleri ve pediatri 
kliniklerinde çalışan hemşirelerle yürütüldüğü 
görülmektedir. Çalışma bulgularına göre de bu 
kliniklerde çalışan hemşirelerde orta düzeyde 
merhamet yorgunluğu olduğu tespit edilmiştir 
(13,24,43-45). Ayrıca merhamet yorgunluğu 
görülen hemşirelerin çalışma performanslarında, 
işle ilgili tutum/davranışlarında ve kişisel 
sağlıklarında önemli değişikliklerin olduğu 
belirlenmiştir (45). 

Hemşirelerin merhamet yorgunluğu ile baş etme 
stratejilerinin incelendiği bir çalışmada, 
hemşireler merhamet yorgunluğu yaşamamak 
için hasta bakımını otomatiğe bağlanmış gibi 
yaptıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca hemşireler 
merhamet yorgunluğu ile baş etmede kurumdan 
ve hemşirelikten ayrılma, başka kliniklere 
geçme, izin alma gibi olumsuz baş etme 
stratejilerinin yanı sıra hemşirelik görevlerinde 
aktif rol alma, bilgilendirme gibi olumlu baş etme 
yöntemlerini de kullandıklarını belirtmişlerdir. 
Aynı çalışmada hemşirelerin merhamet 
yorgunluğu ile bireysel baş etme stratejilerinin 
ise dua, inanç, manevi farkındalık, içe bakış, öz 
değerlendirme ve olumlu tutum geliştirme 
olduğu tespit edilmiştir (43).

Merhamet yorgunluğunun nedenleri, belirtileri 
ve etkileriyle başa çıkmak için birçok ülkede 
programlar oluşturulmuştur. Bunlardan biri; 
1997'de Gentry ve Baranowsky tarafından 
geliştirilen "Hızlandırılmış Kurtarma Programı" 
(Accelerated Recovery Program)'dır. Program 
sayesinde merhamet yorgunluğu belirtileri ve 
merhamet yorgunluğu yaşayan çalışan sayısında 
azalma olduğu görülmüştür (41). Diğer bir örnek 
ise "Farkındalık Tabanlı Stres Azaltma 
Programı" (Themindfulness– basedstress- 
reduction)'dır. Bu program çalışan bireylerin 
yaşamış olduğu tükenmişlik ve merhamet 
yorgunluğunun neden olduğu acı, üzüntü, 
hastalıklar ve stres gibi durumların üstesinden 

artma, hasta memnuniyetinde ise azalma 
görülmektedir (39,40). İş tatminsizliği, yanlış 
karar verme, aşırı çalışma, yardım etme isteğinin 
azalması, empati kaybı, objektif olamama, 
hastalara tahammülsüzlük, işe gitmekten 
korkmak veya nefret etmek merhamet 
yorgunluğuna bağlı olarak gelişen diğer 
etkilerdir (24,38,41). Ayrıca hastanın travması ya 
da acısını içselleştirme, sürekli olarak hastaların 
acı ve korku deneyimlerini dinleme ve 
dindirmeye çalışmaya bağlı olarak hemşirelerde 
sekonder travmatik stres görülme olasılığı 
artmaktadır. Buna bağlı olarak hemşirelerin iş 
yaşam kalitesi etkilenmektedir ve tükenmişlik 
riskiyle karşı karşıya kalmaktadır (16).

MERHAMET YORGUNLUĞU İLE BAŞ 
ETME VE ÖNLEMEYE YÖNELİK 
UYGULAMALAR
Hasta bakım kalitesini artırmak ve mesleki 
d o y u m u  s a ğ l a m a k  a d ı n a  m e r h a m e t  
yorgunluğunu önlemek gerekmektedir.  
Merhametsiz bakım insancıl bakımın önündeki 
en büyük engeldir  (6,15) .  Merhamet 
yorgunluğundan birincil düzeyde korunmada en 
önemli faktörler bireysel strateji lerin 
geliştirilmesi ve profesyonelliktir (14). Bireysel 
stratejilerin en temel noktası, öz bakım, egzersiz, 
beslenme ve yeterli uykudur. Hemşireler manevi 
ihtiyaçlarını dikkate almalı, yaşamlarında 
spiritüel uygulamalara yer vermelidir. Psikolojik 
öz-bakım stratejilerini geliştirmeli ve kendilerine 
yarar sağlayacak aktiviteler belirlemelidirler. 
Bireyler merhamet yorgunluğu belirti ve 
bulgularını tanıyabilmeli, iş ve sosyal yaşamları 
a r a s ı n d a k i  d e n g e y i  k u r a b i l m e l i  v e  
koruyabilmelidirler. Ayrıca birey kişisel 
hedeflerinin farkında olmalı,  bireysel 
başarıs ızl ıklar ını  tolere  edebi lmelidir  
(6,14,15,42). 

Merhamet yorgunluğunun önlenebilmesi adına 
yönetimsel  ve örgütsel  s tratej i ler  de 
geliştirilmelidir. Bu bağlamda, çalışanların 
duygu ve düşüncelerini ifade edebilecekleri bir 
ortam oluşturulmalıdır. Çalışanlara yaşam sonu 
bakım ve iletişime yönelik eğitimler, merhamet 
yorgunluğu ve baş etme stratejileri hakkında 
farkındalık programları planlanmalıdır. 
K u r u m l a r d a  ç a l ı ş a n l a r ı n  m e r h a m e t  
yorgunluğunu değerlendiren çalışmalar 
yapılmalıdır. Kapalı birimlerde çalışan bireyler 
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olabilmektedir. Bu nedenle hemşirelerin 
merhamet yorgunluğu ile başa çıkmalarını ve 
korunmalarını sağlamak gerekmektedir. Bakım 
kalitesini yükseltmek, mevcut durumu ortaya 
koymak, hemşirelerin bu konudaki farkındalığını 
ve mesleki doyumunu arttırmak, aile ve toplum 
sağlığını güçlendirmek amacı ile çalışmalar 
yapılmalıdır. Ayrıca hemşirelerin kendilerini ve 
değerlerini tanımaları, mesleki amaçlarının 
farkında olmaları adına merhamet yorgunluğu 
eğitimleri verilmeli, önleme ve tedavi etme 
programları oluşturulmalıdır. Bununla birlikte 
konu ile ilişkili ölçeklerin geliştirilmesinin, var 
olanların kültürümüze uyarlanmasının bu 
alandaki boşluğun doldurulmasına katkı 
sağlayabileceği düşünülmektedir.
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