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ÖNSÖZ

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý Etik Komisyonu tarafýndan hazýrlanan 
“Etik, Ahlak ve Meslek Ýlkeleri” kitabýnýn, Odamýz ve TMMOB ortamýna 
yansýtýlmasýný saðlayan tüm komisyon üyelerini içtenlikle kutluyorum.
Bir yýlý aþkýn süredir çalýþmalarýný son derece özverili ve titiz bir þekilde sürdüren 
ETÝK KOMÝSYONU, kuruluþu, devamlýlýðý ve çýkardýðý ürün ile Odamýza yeni bir 
birikim katmýþ, güç vermiþtir.
Bu komisyonun en önemli özelliklerinden biri de kuruluþundan itibaren sadece 
Odamýz üyesi meslektaþlarýmýz ile kendini sýnýrlamamýþ olmasý, aksine Etik, Ahlak 
ve Meslek Ýlkeleri konusunda bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak üzere 
mesleðinde ve TMMOB örgütlülüðünde aktif görevler üstlenmiþ, Kimya 
Mühendisi Ýhsan Karababa, Ýnþaat Mühendisi Mustafa Atmaca, Orman Mühendisi 
Sümmani Can ve Maden Mühendisi Ýlker Erten’in, Odamýz adýna katýlan 
meslektaþlarýmýz  Ahmet  Altay Varol, Seyit Çankaya, Cemil Tekkeli, Mustafa 
Özdemir ve S. Tarkan Karþýdað ile bir komisyon faaliyeti içerisinde 
buluþturulabilmesinin saðlanabilmiþ olmasýdýr.
Komisyon çalýþmalarýnýn devamýnda, tartýþma metninin kitap halini almasý 
aþamasýnda meslektaþlarýmýz Necati Ýpek,  Ahmet Hamza ve Barýþ Mumcu da 
komisyon çalýþmalarýna katýlmýþlardýr.
Komisyon, çalýþmalarý sýrasýnda Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliði  1. 
Ulusal Eðitim Sempozyumu’na Etik Eðitimi adlý bildiriyi 2 Mayýs 2003’te 
sunmuþtur. Komisyonun Etiðin öneminin vurgulanmasý amacýyla Antalya, Ankara, 
Samsun Þubeleri ile Gazi, Sakarya, Kocaeli ve Selçuk Üniversitelerinde Konferans 
vermeleri de çalýþmalarý zenginleþtirmek adýna önemli bir adým olmuþtur. 
Komisyon; 20-21 Mayýs 2004 tarihinde Ýzmir’de düzenlenecek Mühendislik 
Dekanlarý Konseyi 1. Ulusal Mühendislik Kongresine Etik Eðitimi adlý bildiriyi de 
sunacaktýr.
Komisyon bir yandan ürettiklerini üniversite ortamýna taþýyýp konu hakkýnda 
bilimsel çalýþmalara katký koyarken diðer yandan da etiðin geniþ toplumsal 
kesimlere yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla Þube ve Üniversitelerde Konferanslara 
katýlmýþtýr.
38. Dönem Yönetim Kurulu adýna böylesine bir çimento görevini üstlenen sevgili 
Seyit Çankaya ile, baþta Komisyon Baþkaný Sayýn Ýhsan Karababa ve Komisyon 
Yazmaný Sayýn Mustafa Atmaca olmak üzere, Komisyon üyesi tüm arkadaþlarýmýn 
emeklerine yüreklerine saðlýk diliyorum.
Yaþadýðýmýz çað, bilim ve teknolojideki baþdöndürücü geliþmelere raðmen, 
insanlýðýn ortak ve yaþamsal haklarýnýn büyük bir çoðunluk için daha da 
bozulduðu, küresel adaletsizliðin emperyalist bir saldýrganlýk ile her alanda arttýðý 
bir dönem olma özelliðini gösteriyor.
Günümüzde bizi ilgilendiren her þey piyasa kavramý ile hayatýmýzýn merkezine 

6



oturtulmaya çalýþýlýyor. Bugün piyasayý sorgulamak, niteliðini tartýþmak, 
kýsýtlanmasýna dair  imada bulunmak bile baðnazlýk olarak algýlamaya baþlandý. 
Piyasa ve piyasa dýþý alanlarýn sýnýrlarý birbirine karýþtý.
Toplumsal, bilimsel, kültürel boyutlarýyla hayatýn kendisi de pazar yerine 
dönüþtürülmek isteniyor. Sanat piyasasý deyimi rekabet mantýðý ortamýyla kimseyi 
yadýrgatmýyor. Bugün bilim adamlarýnýn büyük bir kýsmý piyasa þirketleri için 
çalýþýyor. Akademik kuruluþlar bünyelerindeki öðrencilere bilimsel çalýþmanýn 
erdemi olarak çok para kazanmanýn yollarýný gösteriyor.
Sonuçta, piyasa omurgasýz gövdesiyle hayatýmýza her düzeyde nüfuz ederken, etik 
açýdan sadece mevcut yaþamýmýz deðil geleceðimiz de boyunduruk altýna 
alýnmaya çalýþýlýyor.
Ýyi yaþamak adýna bencillik, hýrs ve mülkiyetin öne çýkarýldýðý bu dönemde , “Hayýr 
Baþka Bir Dünya Var ! diyenlerin, kendi yaþamlarýnda yarýnýn dünyasýný bugünden 
inþaa edecekleri en önemli alanlardan biri de, Etik, Ahlak ve Meslek Ýlkelerine 
iliþkin tutarlý ve bütünlüklü bir yaklaþým sergilemek olmalýdýr.
Ýnsanlýðýn doðaya ve kendisine yabancýlaþtýrýldýðý, aðýr kültürel yozlaþmanýn 
altýnda ezildiði bir dönemde, hayatý barýþtan adaletten ve paylaþmaktan yana 
deðiþtirme umudu taþýyanlarýn eski deðer yargýlarýnýn yerine yenilerini koyarken, 
insanlýðýn biriktirdiði olumlu kültüre sahip çýkabilecek erdemi de göstermeleri 
gerekiyor.
Bu kitabýn, böyle bir çabaya hizmet edecek önemli bir ürün olduðu inancýyla, 
Elektrik Mühendisleri Odasý olarak komisyonca ortaya çýkarýlan ürünün bütün 
boyutlarý ile her ortamda deðerlendirilmesi ve yapýlacak tartýþmalarla içeriðinin 
geliþtirilmesi için üzerimize düþen her görevi yapmaya devam edeceðiz.

Sevgi ve dostlukla.

Elektrik Mühendisleri Odasý 
38. Dönem Yönetim Kurulu Adýna

Cengiz GÖLTAÞ
EMO Yönetim Kurulu Baþkaný    
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KÝR 
veya 
SADRAZAM HAMAMDA 

Günlerden bir gün 
Hamama gideceði tuttu
Sadrazam hazretlerinin 
Bir yanýnda birinci veziri
Bir yanýnda ikinci veziri
Bir yanýnda üçüncü veziri
Sonra efendime söyleyeyim
Peþkircibaþý
Nalýncýbaþýsý
Sabuncubaþýsý
Velhasýl tam dörtyüz kiþilik kafile
Peþtamal takýp girdiler hamama
Geçtiler kurnalarýn baþýna
Yan gelip yattý
Memleketin en ünlü tellâklarý
Sardýlar dört yanýný
Kimi elini kaptý, kimi bacaðýný
Bir keseleme, sürtme faslýdýr baþladý.
Tamam on iki saat
Oniki ünlü tellâk
Ýncitmeden keselediler
Hazretin mübarek vücudunu
Öylesine kir çýktý ki sormayýn
Her biri nah parmaðým gibi
Aman efendimiz bu ne kiri
Demeye kalmadý
Keselerin altýnda eriyip gitti
Koskoca Sadrazam
Bütün maiyet erkâný yerinden fýrladý
-Nittünüz devletliyi
Dediler tellâklara
Tellâklar cevap verdi:
-Biz yýkadýk, keseledik
Devletlinin kirden ibaret olduðunu bilmedik
Suç bizde deðil
Neyliyelim
Kir bitti 
Sadrazam elden gitti.

Ümit Yaþar OÐUZCAN
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SUNUÞ

Etik günümüzde son zamanlarda, ulusal ve evrensel boyutta üzerinde en çok durulan 
kavramlardan biri oldu. Ülkemizde etikle ilgili merkezler, dernekler kurulmakta, etik 
zirveleri oluþturulmakta, iþ etiði, çevre etiði ve hatta global etik gibi pek çok etik 
kategorileri yaratýlmaktadýr. Bu kategorilerin en baþýnda, meslek etikleri gelmekte ve 
her kesimde pek çok kuruluþ meslek alanlarýna yönelik etik ilkeler, normlar 
hazýrlamaya çalýþmaktadýr. Ýlginin yoðunlaþýp yaygýnlaþmasý nedeniyle her konunun 
baþýna yahut sonuna bir etik sözcüðü eklenir olmuþtur.
Baþta meslek etikleri olmak üzere, oluþturulan etik kategoriler yozlaþmanýn, yaðma ve 
talanýn ve sistemdeki bozukluklarýn önlenmesine yönelik etkili bir çözüm olacakmýþ 
gibi sunulmaktadýr.   

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý bu konuda çalýþma yapmak üzere deðiþik 
mühendislik disiplinlerinden bir etik komisyonu oluþturmuþtur. 
Komisyon öncelikle meslek etiði ve mesleki davranýþ ilkelerini, meslek alanlarýyla mý, 
yoksa toplumsal boyutlarýyla mý ele almanýn daha uygun olacaðýný tartýþmýþtýr.
Tartýþmalarýmýz sonucunda; meslek etiði nedir, neden genel etik deðer yargýlarýndan 
daha fazla önemseniyor, toplumda geçerli etik ilkelerin dýþýnda ve onlardan baðýmsýz 
olarak ele alýnabilir mi? meslek etikleri ne anlamda ve hangi amaca yönelik olarak ele 
alýnmalýdýr gibi  sorularý yanýtlayabilmek için, konunun toplumsal boyutta ve tüm 
baðlantýlarýyla birlikte ele alýnmasý gerektiði  görüþünü uygun bulduk. 
Çalýþmada, EMO ve TMMOB bünyesinde geniþ bir tartýþma ortamý yaratarak katýlýmý 
artýrmak istedik. Bu amaçla “Etik, Ahlak ve Mesleki Davranýþ Ýlkeleri Tartýþma 
Metni”ni hazýrladýk.  EMO bu metni, 2003 Haziran ayýnda, kitapçýk halinde çok sayýda 
bastýrarak  örgüt içinde ve dýþýnda tüm ilgililere ulaþtýrdý. Çalýþma metni ayný zamanda,  
elektronik ortam aracýlýðýyla ilgili tüm kesimlerin görüþ ve önerilerine sunuldu. Buna 
karþýn, bazý þubelerin düzenlediði tartýþma ortamý dýþýnda, beklediðimiz düzeyde bir 
tartýþma, eleþtiri ve deðerlendirme gelmedi. 
Komisyon, tartýþma metin taslaðýnýn yayýnlandýðý tarihten bu yana inceleme ve 
araþtýrmalarýný, kitap haline dönüþtürme hedefi yönünde, kesintiye uðratmadan, 
sürdürdü ve istediði sonuca ulaþtý. 
 
Kitabýn hazýrlanmasýnda, konulara yaklaþýmýmýzý, kýsaca aktarmak istiyoruz

Bu kitap bir komisyon çalýþmasýnýn ürünüdür. Türkiye'de komisyon çalýþmalarý, 
“komisyona havale” tanýmlamasýyla konularý erteleme, gündemden kaldýrma,  usulen 
yürütme, yüzeysel çalýþmalar yapmak anlamýnda kullanýlmaktadýr.  Böylesi bir 
ortamda komisyon çalýþmasý olarak sunulan bir ürünün de, þüpheyle karþýlanma 
tehlikesi olasýdýr. Elinizde tuttuðunuz kitap  birlikte düþünüp birlikte üretmenin, 
kolektif  bir emeðin ürünüdür. Bireyselliðin ilkeye dönüþtüðü, rekabet anlayýþýnýn 
kiþiler arasý iliþkilere kadar indiði bir ortamda, çalýþmayý baþarýya ulaþtýran davranýþ 
tutarlýðýný, bizler, bir deðer anlayýþý olarak önemsiyoruz.   
Konu, içerik yönünden, meslek alanlarýmýzýn dýþýnda, felsefe ve toplumbilim   
alanlarýnýn temel kavram ve bilgilerine dayanmaktadýr. Bizler bu konudaki bilgi   

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý
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eksikliðimizi gidermek, kavram kargaþasýna düþmemek için çalýþmamýzý, 
öncelikle, temel kavramlar ve toplumsal süreçler üzerinde yoðunlaþtýrdýk. 

Çalýþma konumuz, felsefe alanýna girmekle birlikte doðrudan insan iliþkileri ve 
toplumsal pratiðiyle ilgisi nedeniyle sosyolojinin de alanýna girmektedir. Bizler, 
baðlý olduðumuz meslek disiplinleri yönüyle bu alanlarýn dýþýnda kalan insanlarýz. 
Genelde yerleþik diyebileceðimiz bir kaný olarak, bu tür meslek dýþý konularla  
uðraþmaya yönelmek, özellikle felsefe alanlarýna doðru bakmak, “felsefe 
yapmak”, sonlanamayan tartýþma hevesi, toplumbilimin konularýyla ilgilenmek 
entelektüel iþgüzarlýk olarak deðerlendirilmektedir. Bizler meslek olarak bu 
alanlarýn dýþýnda olmakla birlikte toplumsal ve bireysel iliþkiler, iþ-uðraþ ve  
uygulama pratiðimizle doðrudan bu alanlarýn içindeyiz. Ayrýca konuyu felsefi 
boyutta, kuramsal nitelikli bir çalýþma yapma iddiasýnda deðiliz. Bizlerin yapmak 
istediði, etik kavramýna açýklýk getirerek. kuramla eylem arasýndaki baðlarý bilince 
çýkarmak, insan eyleminin ürünü olan kuramýn  tekrar eylemin itici gücüne 
dönüþmesini, düþünceyle eylemin tutarlý bir þekilde yaþamýn pratiðine yansýmasýný 
amaçlamakdýr. Böyle bir uðraþ aslýnda, mühendisliðin toplumsal boyutunun bir 
parçasýdýr. Ýnsanýn kendini tanýmasý, yaþamýnýn, beklentilerinin bilincine varmasý 
için en doðru eylemin kendini ve çevresini sorgulayarak konumunu, doðrudan 
kendi  deðerlendirmeleri temelinde belirlemesidir. Bu yaklaþýmýmýz  örgütümüz 
için daha da büyük önem taþýmaktadýr.  
 
Elektrik Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu çalýþmamýza desteðini esirgemedi.  
Komisyonun  çalýþmasýný kolaylaþtýrmak için her koþulu saðladý.  Etik, ahlak, 
meslek etiði ve mesleki davranýþ ilkeleri konularýnda görüþ oluþturmak, etik ve 
ahlaki deðerlerin toplumda geçerli kýlýnmasýna katký koyma amacýný taþýyanlarýn, 
öncelikle etik iliþkileri kendi tutum ve davranýþlarýnda ortaya koymakla 
yükümlüdürler. Çalýþma sürecinde bu ilkenin örneklerine tanýk olduk.  

Bu aþamada, komisyonumuz hedefine ulaþmýþ bulunmaktadýr. Bu hedefe 
ulaþmamýzda destek ve yardýmlarýný gördüðümüz, EMO Yönetim Kuruluna; 
konuyu bölgelerinde tartýþma olanaðý saðlayan EMO Þube Yönetim Kurullarýna; 
çalýþmamýz üzerinde görüþ ve eleþtirilerini bize ulaþtýran her meslekten arkadaþ ve 
dostlarýmýza; çalýþmalarýn kitaba dönüþmesinde yoðun emek veren EMO 
çalýþanlarýna;
Komisyonumuzun þükran duygularýný, sevgi ve saygýlarýný sunarým.           
                                                                                                           
                                                                                              Komisyon adýna,
                                                                                              Ýhsan Karababa

Etik, Ahlak ve Meslek Ýlkeleri
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I. BÖLÜM
 
 
GÝRÝÞ

Bilim alanýndaki geliþmelerin günümüzde vardýðý düzey insanlýðýn tarih boyunca 
yaþadýðý tüm acý ve sýkýntýlarý çözecek duruma geldi. Ancak, bilimi teknolojiye 
indirgeyerek çýkar ve sömürü amacýyla kullanan kapitalizm  insan yaþamýný 
cehenneme çevirmiþtir. Zorbalýk, kural tanýmazlýk, adaletsizlik baskýsý altýndaki 
insanýn tüm bunlara tepki verme refleksi yok edildi. Her þeyi elinden alýnan insan 
bütün bunlara anlamsýz þekilde bakan seyirci durumuna düþürüldü.
  
Toplumsal tepkinin yok oluþunun yarattýðý boþluk, ahlak çaðrýsýyla doldurulur 
sanýlmaktadýr. Bu amaçla yerel, ulusal ve hatta evrensel boyutta, her sýnýf ve 
katmanýn temsilcileri meslek etiði, iþ etiði, çevre etiði, global etik, mesleki davranýþ 
ilkeleri vb gibi etik kategoriler yaratarak, bunlar  aracýlýðýyla, hukuksuzluk ve 
zorbalýða karþý bir set oluþturmaya çalýþmaktadýrlar. Uygulamaya konan ve 
konmak istenen meslek ve benzeri etik kategorilerin ne oranda caydýrýcý bir etki  
yapacaðý bilinmemekle beraber, yolsuzluklara ve yozlaþmaya karþý geliþtirilen,  bir 
panzehir gibi algýlanmakta ve kamuoyuna moral aþýlamaktadýr.  

Ý. Kuçuradi, yüzyýlýmýzda “etiðin orta çaðýný yaþadýðý söylenebileceðini” bu 
nedenle etik deðerlerle hesaplaþma gerektiðini; bu yapýlmadýðý takdirde deðerler 
adýna deðer harcamalarýnýn çaðýmýza damgasýný vuracaðýnýn altýný çizmektedir.[1] 

Yaþanan olumsuzluklara bakýldýðý zaman böylesi bir hesaplaþmanýn  kaçýnýlmaz 
olduðu görülmektedir. Etiðin kapsayýcýlýðý karþýsýnda, çalýþmalarýmýzý meslek etiði 
ve mesleki davranýþ ilkeleri çerçevesiyle sýnýrlamak, toplumsal yaþamda deðiþik 
kimlikleri olan insanýn sorumluluðunu sadece meslek alanlarýndaki davranýþlarýna 
indirgemek olacaktýr. Böylesi bir yaklaþým da toplumda süregelen  yapýsal 
bozukluklara yenilerini eklemeden öte bir anlam taþýmayacaktýr.

Etik, kiþiye has, kiþinin vicdan ve bilincine baðlý bireysel  deðerler deðildir. En 
genel anlamda etik tarihi, toplumsal ve dinamik bir süreç olarak tanýmlanmaktadýr. 
Bu nedenle etiði ve türevlerini  tüm iliþki ve baðlantýlarýyla birlikte ele alýp bir 
bütünsellik içinde deðerlendirmek kaçýnýlmaz olmaktadýr. Çalýþmalarýmýzý bu 
yaklaþýmla yürüttük.  

Çalýþmamýzýn sistematiði içinde önce etik ve ahlak kavramlarý ele alýnmýþ, 
olabildiðince tanýmlanmaya daha doðrusu taným ve tariften öte insan iliþkilerindeki 
ve toplumsal yaþamdaki yeri  bütün boyutlarýyla  ortaya konmaya çalýþýlmýþtýr.
Ýnsanýn tutum, davranýþ ve karar süreçlerini  yönlendiren   etik ve ahlak insan 
iliþkilerinde ortaya çýkýp somutlaþan deðerlerdir.  Tek baþlarýna, toplumun sosyal, 

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý

11



siyasal, ekonomik ve kültürel yapýsýndan ve bu yapýnýn diðer kategorilerinden 
baðýmsýz olarak ele alýnýp deðerlendirilemezler. Bu nedenle etik ve ahlak üzerinde 
etkili olan toplumsal yapýlarý, süreç ve kategorileri olabildiðince tanýmlamaya 
iliþki ve etkilerini ortaya koymaya çalýþtýk. Bilindiði gibi tanýmlamaya çalýþtýðýmýz 
kültür, toplum ve birey, din, dil, siyaset vb konularý birkaç paragrafla anlatmak 
olanaklý deðildir, bunlarýn her biri baþlý baþýna birer bilim dalýdýr. Bu nedenle 
tanýmlamalarýmýzýn yeterli olduðu iddiasýnda deðiliz.  Yapmaya çalýþtýðýmýz, etik 
ve ahlak konusunda, daha da geniþ anlamýyla   toplumsal yaþamda göz ardý 
edilemeyecek nitelikte olan konularýn  altýný, kalýn çizgilerle, çizmek  ve en genel 
anlamda, referanslara dayalý tanýmlamalarla, bir pencere açmaktýr. 

Bundan sonraki bölümde “meslek etiði nedir, toplumda geçerli etik deðerlerin 
dýþýnda deðerler mi içermektedir, toplumun içine sürüklendiði yozlaþma ve 
bunalýmlarýn aþýlmasýnda meslek etikleri etkili olabilecek midir, yaptýrýmý olan etik 
normlar getirilebilir mi, meslek etikleri sindirilen toplumsal tepkilerin yarattýðý 
boþluðu doldurabilir mi?”sorularýnýn dýþýnda, daha öncede dile getirdiðimiz “etik 
kategoriler üzerinde çalýþan örgüt yahut gruplar arasýnda amaç birliði var mýdýr, 
çalýþmalarý yönlendiren itici güç toplumun beklentileri (!) midir yoksa toplumun 
önüne yeni (tarihsel ve toplumsal olmadýðý için) yapay deðerler koyma  giriþimleri 
midir?”Sorularýna yanýt bulunmaya çalýþýlmýþtýr.

Ýnsanýn toplumsallaþmasý, kimlik ve kiþiliðinin oluþmasý yaþadýðý toplumsal 
çevrenin koþul ve deðerlerine baðlýdýr. Bu oluþum toplumsal yapýnýn koþullarýna 
baðlý etkileþimlerle iniþli çýkýþlý deðiþim gösteren bir süreçtir. Bu açýdan baktýðýmýz 
zaman Türkiye'nin sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik yapýsý nedir, hangi 
deðerlerin etkisi altýnda, hangi koþullarda yaþanmaktadýrlar ve bunlar 
insanlarýmýzýn tutum, davranýþ ve karar süreçlerini nasýl etkilemektedir? Bu 
sorularýn yanýtýný arayýp konular üzerinde deðerlendirilmeler yapmaya çalýþtýk. 

Bilimsel, ideolojik pek çok etik kategorisi bulunmaktadýr. Bu çoklu yapý içinde 
etiði nasýl deðerlendiriyoruz , etik yaklaþýmýmýz nedir sorusuna yanýtla birlikte, 
toplumsal kabul görmesi nedeniyle bazý etik kategorilerin, uygulamaya dönük, 
tanýmlarýný sunduk. 

Etiði bütünsel bir çerçeveye oturttuktan sonra, bunun örgütlerimizin davranýþ ve 
iþleyiþine nasýl uygulanmasý gerektiði konusunda görüþ ve öneriler üretmeye 
çalýþtýk. 

Bundan sonra gelen bölümde, etik eðitimi, etik kurullarý ve ödül konulardaki görüþ 
ve deðerlendirmelerimiz yer almaktadýr.
Konularýn açýklanmasýnda, bilim insanlarýnýn görüþlerinden çarpýcý nitelikte 
bulduðumuz çok sayýda alýntý bulunmaktadýr. Alýntýlar konularýn aydýnlatýlmasýnda 
büyük kolaylýk saðlamaktadýrlar. Ayrýca alýntýlar hem  birer bilimsel tanýk, hem de  
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düþünceye boyut, derinlik ve ivme kazandýrmaya katký koyan, düþünmeyi kýþkýrtan  
yoðun  bilgi ürünleridir.

Çalýþmamýzýn amacý; etik felsefesi veya ahlak sosyolojisi üzerinde felsefi nitelikte 
bir tartýþma ortamý yaratmak deðildir. Amacýmýz etiðin, meslek etiði ve mesleki 
davranýþ ilkelerini de içerecek þekilde, ifade ettiði deðerlere açýklýk kazandýrmak 
ve bu deðerlerin meslek alanlarýnda ve toplumsal yaþamda, geçerli kýlýnmasýna 
katký koymaya  çalýþmaktýr. 

Etik Ve Ahlak Üzerine Görüþler Ve Tanýmlamalar 

EMO Antalya Þubesi'nin etik, ahlak ve mesleki davranýþ ilkelerini tartýþmak 
amacýyla düzenlediði toplantýda bir arkadaþýmýz, Fransýzca olarak “ etik nedir?” 
diye sordu ve arkasýndan “ne demek istediðimi anlatabildim mi, etik nedir?” diye  
sorusunu yineledi.
Samsun Þubesi'nin ayný amaçlý toplantýsýnda bir katýlýmcý, hazýrlanan tartýþma 
kitapçýðýnda yer alan, etik ve ahlak tartýþmasýnda konuyla doðrudan ilgili olmalarý 
nedeniyle kültür, siyaset, dil, din vb kategorilerden söz açarak “ bunlarýn önemli 
birer bilimsel konu olarak faydalý bulduðunu ama amacýn bunlarý irdelemek yerine 
mühendis ve mimarlarýn mesleki davranýþ ilkelerini hazýrlamak olmasý gerektiðini, 
metinde ise odalarýn ne yapmasý gerektiðini bulamadýðýný” dile getirdi. 
Ayný toplantýda bir katýlýmcý, “mühendislik meslek olarak toplumsal mýdýr, 
kamusal mýdýr?” bir baþka katýlýmcý da, “ahlaklý mühendis mi, yoksa ahlaklý insan 
mý, olaya nereden bakmalýyýz?” diye  sordular.     

Bu sorular etik, meslek etiði ve mesleki davranýþ ilkelerinin nasýl ele alýnmasý 
gerektiðini ortaya koymaktadýr. Konuyu bu kapsamda deðerlendirebilmek için de, 
meslek etiði ve mesleki davranýþ ilkelerinin saptanmasýna, bunlarýn temelinde yer 
alan etik ve ahlak kavramýndan baþlamak kaçýnýlmaz olmaktadýr.  Bir konunun 
anlaþýlabilmesi, dile ve bilince yansýmasý için, konunun bütün baðlantýlarýyla 
ortaya konup düþüncede aydýnlýða kavuþturulmasý gerekmektedir.  

Gündelik yaþamda, olay ve olgularýn deðerlendirilmesinde ahlakla baðlantýlý pek 
çok þey dilimize yansýmaktadýr.  
Gerçekten her an karþý karþýya geldiðimiz etik ve ahlak nedir, aralarýndaki iliþki ve 
bað nedir, özdeþ midirler ayrý mýdýrlar, doða yasalarý gibi tanýmlanabilirler mi? 
Etik ve ahlakýn temelini oluþturan deðerler nasýl oluþur, bu deðerler duraðan mýdýr, 
deðiþken midir?

Bu deðerlerin, toplum düzenini saðlamak için, yaptýrýma dayalý, hukuk 
kurallarýndan ve yasalardan farký nedir?
Ayný þekilde bu deðerler, etkilerini, hukuk kurallarý, yasalar vb, normlar gibi belli 
otoritelere dayalý olarak mý korurlar? 
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Etik deðerlerin yaptýrýmý maddi cezalara dayanmamasýna karþýn neden hukuk 
kurallarýndan önde gelmektedirler, bu güç nereden kaynaklanmaktadýr?
Etiðin türevi olan meslek etiði, mesleki davranýþ ilkeleri hukuk kurallarý gibi 
yaptýrýma dayalý normlara dönüþtürülürse etik kapsamýnda deðer olma niteliðini 
koruyabilir mi? 

Bu sorunlarýn yanýtlanmasý felsefe ve sosyolojinin  uðraþ alanlarýna girmektedir ve 
bizim meslek alanlarýmýzýn dýþýndadýr. Bu nedenle herhangi bir þekilde kuramsal 
tartýþma iddiasý taþýmýyoruz. 

Bununla beraber, etik ve ahlak üzerinde görüþ belirtme genelde, soyut felsefe 
tartýþmasý olarak görülüp günlük yaþamla baðlarý zayýflatýlmaktadýr. Yaratýlan 
böyle bir boþluk geleneksel alýþkanlýk, dogma ve hurafelerle doldurularak toplum 
etkilenmektedir. 

Baþka bir açýdan bakýldýðýnda, etik ve ahlaki konularý, somut insan iliþkileri ve 
toplumsal yaþamdaki etkileþimleri, toplumlarýn ahlak anlayýþlarýyla yapýlarý 
arasýndaki iliþkiler, ahlak anlayýþýnýn sýnýf ve katmanlara  göre deðiþiklik 
göstermesi gibi pek çok somut inceleme alanlarýyla birlikte ele alýnmalýdýr.  
Özellikle meslek etiði ve mesleki davranýþ ilkeleri, toplumsal yaþamdaki somut 
yansýmalarýyla ahlak sosyolojisi  alanýna da girmektedir.

Bizler bu alanlarda üretilen bilimsel verilerin ýþýðýnda ve desteðiyle, meslek etiði ve 
mesleki davranýþ ilkeleri üzerinde kapsamlý bir deðerlendirme yapmaya 
çalýþacaðýz. 

Etik ve Ahlak Tanýmlamalarý

Türkçe'de Etik, kiþisel ahlak olarak aktöre, toplumsal ahlak olarak töre ve bilim 
olarak da törebilim deyimleriyle karþýlanmýþtýr. Buna karþýn kullanýlan Türkçe'de 
ayrým yapýlmadan ahlak kavramý, genelleþtirilerek ve çoðunlukla etik anlamýnda, 
kullanýlmaktadýr. Bireysel ya da ahlak anlamýnda da yukarýda bahsettiðimiz gibi, 
terbiyeli, dürüst gibi sýfatlar kullanýlmaktadýr. Etik-ahlak ayrýmýna daha çok 
entelektüel ortamlarda dikkat edilmektedir.
Etiðin anlamýný ve toplumsal yaþamdaki yerini, düþünürlerin görüþlerine 
dayanarak, sunalým.

Ahlak (Moral-Etik): Belli bir dönemde, belli insan topluluklarýnca 
benimsenmiþ olan, bireylerin  birbirleriyle  iliþkilerini   düzenleyen   törel   
davranýþ kurallarýnýn,   yasalarýnýn ilkelerinin toplamý  çeþitli toplumlarda ve 
çaðlarda kapsamý ve içeriði deðiþen ahlaksal deðerler alaný. Bir kiþi ya da bir 
insan öbeðince benimsenen eyleme kurallarýnýn toplamý.

Etik: Ahlaksal olanýn özünü ve temellerini araþtýran bilim, insanýn kiþisel ve 
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toplumsal yaþamdaki ahlaksal davranýþlarý ile ilgili sorunlarý ele alýp 
inceleyen felsefe dalý.[2]

Ahlak-Aktöre: Bir toplumda, bir toplumsal kümede belli bir tarihsel dönemde 
benimsenmekte olan nesnel  toplumsal   yasalarla belirlenen  doðru  ve  yanlýþa  
iliþkin davranýþ-kurallarý.

Törebilim (etik): Yarar, iyi, kötü vb. ile ilgili sorunlarý inceleyen, töresel bir 
davranýþ yasasý geliþtiren, neyin uðrunda savaþmaya çabalamaya deðer olup, hangi 
davranýþýn iyi olduðu, neyin yaþama anlam kazandýrdýðý gibi sorularý kendine konu 
edinen inceleme dalý.[3] 

Günümüzde   etik   toplumsal   ve   bireysel   her   türlü  tercihlerimizin,   
kararlarýmýzýn, eylemlerimizin, tavýr takýnmalarýmýzýn ve onlarý belirleyen 

 ilkelerin,  deðerlerin bilgisi olarak yaþamýn ta içinde yer almaktadýr.[4] 

Etik doðru ve yanlýþ davranýþ teorisidir. Ahlak ise onun pratiðidir. Ahlaki deðil etik 
ilkelerden, etik deðil ahlaki bir davranýþ tarzýndan söz etmek daha doðrudur. Etik 
bir kiþinin belli durumda ifade etmek istediði deðerlerle ilgilidir. Ahlak ise bunu 
hayata geçirme tarzýdýr. Etik bütün manzarayý içine alýrken, ahlakýmýz, bizi adeta 
maden damarlarýna yönetir; orada davranýþýn ayrýntýlarýyla ilgileniriz artýk. 
Özetleyecek olursak, etik, insan davranýþýnýn ilkeleri, ahlak da bu ilkelerin tikel bir 
durumda uygulanmasý ile ilgilidir.[5]s.53

“Etik, ahlak üzerinde düþünebilme etkinliðidir. Ahlak (moral)'ýn olgusal ve 
tarihsel olarak yaþanan bir þey olmasýna karþýlýk, etik, bu olguya yönelen 
felsefe disiplininin adýdýr. Bu nedenle, günlük dilde alýþkanlýkla  bir 'ahlaksal 
problem'den söz edildiðinde, bunun aslýnda, etik'e ait bir problem, bir 'etik 
problemi' olarak anlamak gerekir.”[6] s.5 

“Ahlak ya da töre, bir insan topluluðunda karþýlýklý iliþkilerde geliþen saygý ve 
birbirini benimseme süreçlerinden oluþan ve kendilerine norm olarak geçerlilik 
tanýnan geneli baðlayan eylem modellerini içerir. Demek ki ahlak ve töre ifadeleri, 
olgunlaþmýþ yaþam biçimlerini temsil eden düzen kurumlaþmalarýný; bir 
topluluðun deðer ve anlam anlayýþlarýný yansýtan yaþam biçimlerini 
gösterir”.[7]s.31  

Bu tanýmlamalardan sonra etik ve ahlak konusunda genellemeler yapabiliriz:
Etik, toplumlarýn baþta tarih, sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel  etkenler 
olmak üzere, çeþitli faktörlere baðlý olarak oluþan  tarihi, toplumsal ve 
dinamik bir süreçtir.  

Etik ve ahlaki deðerler hazýr ahlak reçeteleri deðildir. Yasa hazýrlar gibi etik 
deðerler hazýrlanýp topluma sunulamaz. Kiþi veya grup otoritesine baðlý ve dayalý 
olarak getirilen kurallar ya da bu yönde  yaratýlan zorunlu davranýþ ve  itaat türleri 
etik ve ahlaki deðerler olarak kabul edilemezler.

i
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Etik çerçevesinde oluþturulan ilke ve kurallar, hukuk kurallarýndan farklý 
olarak, yasalarla deðil toplumsal tepkilerle oluþurlar. 

Etik kategoriler tek baþýna, diðer kategoriler dýþýnda tutularak ele alýnamazlar. 
Toplumun ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yapýlanmasý içinde tüm 
kategorilerle doðrudan iliþkilidir, iç içedir. 

Etik deðerler ithal ve ihraç edilemezler.  Ancak toplumlar arasý iliþkilerle  
toplumdan topluma geçerler ve içselleþtirildikleri oranda geçerlik kazanýr, 
zamanla toplumun kültürü içinde yer alýr. 
 

 Etik ve ahlaki deðerlerin ihlaline karþý yaptýrým toplumsal tepkiler oluþturur.
 
Etik, ahlak ve yaþamdaki yeri

Kapsayýcý olarak, etik soru ve sorunlar, eylem diye adlandýrýlan, insanýn bilinçli ve 
amaçlý olarak ortaya koyduðu tüm düþünsel-edimsel yapýp-etme ve karar 
süreçlerinde her gün yüz yüze geldiði, kimsenin kaçýnamayacaðý, dýþýnda 
kalamayacaðý toplumsal boyutlu sorunlardýr. 

Konu böylesi bütünsellikten soyutlanarak ele alýndýðýnda, ahlak, belirli yer ve 
zamanlarda ortaya konan, kiþiye has, kiþinin bilinç ve vicdanýna baðlý davranýþ 
þekli olarak algýlanmakta dolayýsýyla farklý biçimlerde deðerlendirilmektedir.  
Bu basite indirgeme sonucu, etik sorunlarýn toplumsal boyutu gözden kaçmakta, 
dolayýsýyla bu sorunlara çözüm arayýþlarý hedefinden saptýrýlarak 
etkisizleþtirilmektedir. 

Mühendis ve Felsefeci olan Ahmet Ýnam etiðin yaþamdaki yerini þöyle tanýmlýyor:
“Ahlak, bir arada yaþamayý baþarmaya çalýþan insanlarýn  yalnýzca siyasal, 
hukuksal, toplumbilimsel, ruhbilimsel bakýþlarla sorunlarýný çözemeyeceklerini 
bir gün  anladýklarýnda, üzerinde daha önemle düþünecekleri bir alan 
olacaktýr.”[8]s.71      
 
Etiðin yaþamdaki yeri kapsayýcý olarak; “Yaþamak eylemde bulunmak, eylemde 
bulunmak karar vermek, karar vermek de ahlaki sorumluluk gerektirir” 
þeklinde tanýmlanmaktadýr.

Felsefeci, Ray Billington ve Tüten Anð'ýn  tanýmlamalarý ayrý bir boyut 
kazandýrmaktadýr.   
“Bir kiþi okuma yazma ya da hesap yapma bilmeden, tarihten bir nebze anlamadan, 
hele coðrafyadan habersiz ...bir yaþam sürebilir. Bu meselelerin hepsinden ve daha 
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pek çok meseleden kaçabilir ama kimse, bu sözcüðün anlamýný bilmese bile 
hayatýný etiksiz sürdüremez. Bilinçli ya da bilinçsiz, hepimiz her gün ahlaki 
kararlar alýrýz”[5]s.47

“Etik, insan iliþkilerinde, toplumsal, kültürel, siyasi, ekonomik, hukuki, bilimsel, 
teknolojik vb. tüm alanlarda insanýn tutum, davranýþ, eylem ve kararlarýnda 
belirleyici olan, hiç kimsenin dýþýnda kalamayacaðý, kaçýnamayacaðý ilke ve 
deðerler bütünü olarak yaþamýn ta içinde yer almaktadýr”[4]

Etik çok yönlü olarak tanýmlanmakla birlikte, iki temel niteliði her alanda ön plana  
çýkmaktadýr. Bunlardan biri; etiðin tarihi, toplumsal ve dinamik bir süreç olduðu; 
ikincisi ise  etiðin insanlar arasý iliþki ve eylem temelinde somutlaþýp görünür hale 
gelmesidir. Bu iki nitelik etiðin üretim ve üretim iliþkisinin de temelinde yer 
aldýðýný, dolayýsýyla etiðin  üretim biçimiyle doðrudan iliþkisini ortaya 
koymaktadýr. 

Etik kavramsal olarak felsefeye, antik Yunanda girdi. Bu dönem, etik kavramýnýn 
tarihi baþlangýcýdýr.
Etik diye adlandýrýlan insanlararasý iliþkilerin nitelikleri ve bireysel olarak günlük 
yaþamda tutum, davranýþ ve kararlara yansýmasýnýn tarihi ise insanýn üretim 
alanýndaki eylemleriyle baþlamaktadýr.

Üretim toplumsal bir süreçtir. Üretim, insanýn bir araç olarak kullandýðý elinin, 
yinelenen pratikle, ustalaþmasýndan, dilin yaratýlmasýna ve toplum halinde 
yaþamaya baþlamasýndan bu günkü düzeye eriþmesine kadar  bütün geliþme 
sürecinin temelini oluþturmaktadýr. Ýnsan üretim sürecinde, insanlar aralarýnda 
zo run lu ,  kend i  i r ade l e r i ne  bað l ý  o lmayan ,  ü r e t im  i l i þk i l e r i                        
kurmaktadýrlar [9]s.25-32. Üretim alanýnda ve üretim iliþkileriyle yaratýlan maddi 
varlýklar yanýnda düþünceler, töreler, inançlar vb. alýþkanlýk ve deðerler ortaya 
çýkmaktadýr. Bu iliþkiler çerçevesinde, üretimden tüketime ortaya çýkan kurallar 
toplumun ekonomik yapýsýný ve bu temelde, etkileþimler çerçevesinde geliþen 
bilinç düzeyine baðlý olarak da, toplumun kurumsal yapýsýný oluþturmaktadýr. 
Basite indirgeyerek, kýsaca dile getirmeye çalýþtýðýmýz bu süreç çok yoðun ve 
karmaþýk insan iliþkileri temelinde ve yine bu iliþkilere dayalý oluþan ilkeler 
çerçevesinde geliþmektedir. Bu nedenle, ilkeler, deðerler bütünü olarak insan 
iliþkilerini yönlendiren tutum, davranýþ ve karar süreçlerinin temelinde yer alan 
etik, doðal olarak üretim alanýnda, üretim eylem ve iliþkilerin de  temelinde yer 
almaktadýr. Bu özellikleriyle etik, insanlýk tarihi boyunca, toplumsal deðiþim ve 
dönüþümün tüm evrelerinde, dönemin üretim biçimine ve tinsel, kültürel yapýya 
baðlý deðer yargýlarý çerçevesinde, insan iliþkilerinin yönlenmesinde belirleyici bir 
etken olmuþtur ve olmaktadýr. Etiðin toplumun üretim biçimiyle veya baþka bir 
deyiþle, daha önce belirtildiði gibi mevcut sistemin sosyal, siyasal, ekonomik, 
kültürel, hukuki vb yapý ve bu yapýya egemen ideolojiyle birlikte deðerlendirilmesi 
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kaçýnýlmaz olmaktadýr. Etik ve ahlaki deðer ve iliþkiler, tarih boyu düþünürlerin 
ilgilendiði  konularýn baþýnda gelmektedir.  Siyasetten ticarete, inançtan eðitime 
her alanda erdemin egemen kýlýnmasý, dünyanýn yaþanýr duruma  getirilmesi 
yönünde filozof krallardan, despot diktatörlere, iyi niyetin yüceltilmesinden amaca 
ulaþmak için her yolu geçerli gören anlayýþlara, hayýrseverlikten bencilliðe her 
alanda düþünce ve görüþler üretilmiþtir. Bu yöndeki arayýþlar bugün de devem 
etmektedir. Bütün bu çabalara karþýn  etik ve ahlaki deðerler topluma egemen 
sýnýfýn, daha açýk bir ifadeyle kapitalist üretim biçiminin deðer yargýlarýnýn baskýsý 
altýnda ya deðersizleþtiriliyor, ya da geçerliðini yitiriyor. 
Öyle ki,  insanlýðýn dokunulamaz temel hakký olarak evrensel boyutta kabul edilen 
deðerler bile çiðnenebiliyor. 

Bugün bütün kesimler toplumsal bozulma ve yozlaþmadan yakýnmakta ve bu 
yozlaþma etik ve ahlaki deðerlerdeki bozulmalarýn sonucu olarak görülmektedir.  
Halbuki, bunun aksine  etik ve ahlaktaki bozulma toplumsal yozlaþmanýn 
sonucudur.  Toplumsal bozulmanýn temelinde yatan nedenlere dikkatli 
bakýldýðýnda, toplumsal bozulma ve yozlaþma diye adlandýrýlan  olumsuzluklarýn 
aslýnda toplumsal ve bireysel iliþkilerdeki bozulmadan kaynaklandýðý görülecektir. 
Yerleþik toplumsal deðerlere ve toplumsal çýkarlara karþý kiþi ve grup çýkarlarýna 
dayalý, hukuk dýþý uygulamalarýn önlenememesinin ve hatta teþvik edilmesinin 
yarattýðý sonuçlar yozlaþmanýn ana nedenidir. Yaþanýlan bunalým ortamýnda, birey 
veya gruplarýn savunduklarý etik deðerlerle onun pratiði olan ahlaki davranýþlarý 
arasýndaki çeliþki ve uyumsuzluklar, kural tanýmaz davranýþlar toplumun bütün 
kesimlerine yayýlmakta ve toplumsal bunalýma dönüþmektedir.   

Etik sorunlarýn yarattýðý bunalýmýn altýnda ezilen toplumun büyük çoðunluðu 
yozlaþmaya karþý temiz toplum talebini gündeme getirmektedir. Ýnsanýmýz, bu 
talebin gerçekleþmesini kendi iradesi ve kararý dýþýnda, kendi çýkarýna karþý kendi 
adýna oluþturulan  güç odaklarýndan beklemektedirler. Ne yazýk ki insan oðlu 
bilinen tarihinden bu güne ayný yanýlgýyý yaþamýþ, hep kurtarýcýlar beklemiþ, tarihi 
yapan insan kendi gücüne yabancý kalmýþtýr. Bilim ve teknolojideki bu gün yaþanan 
geliþmeler, insani deðerleri koruyacak olan  akla ve  bilince ayný düzeyde 
yansýmamaktadýr. 

Bu yanýlgý sorunun çözümünde, kimin çýkarýna iþleyeceði göz önüne alýnmadan, 
tarih dýþý üretilen yapay deðerleri ön plana çýkmaktadýr. Bunun da soruna yeni 
sorunlar eklemeden öte bir katký saðlayacaðý kanýsýnda deðiliz.

Ahlaki Sorumluluk

Tanýmlamalarda belirtildiði gibi “yaþamak eyleme, eylemde ahlaki sorumluluða, 
sorumluluk da iliþkilerdeki ilkeli davranýþa dayandýrýlmaktadýr. Yaþamda ön plana 
çýkarýlan sorumluluk ve ilkeli davranýþta  bulunan kimse nasýl  bir insan olmalýdýr?  
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Ý. Kuçuradi; etik deðerlerin insana saðladýklarýný, þu üç sorunun, farklý baðlantýlarý 
içinde yanýtlanmasýna baðlý olduðuna dikkatleri çekiyor.[1]s.189-190
“ Doðru ya da deðerli eylemde bulunanýn anlamý nedir? Etik iliþki deðerinin-: 
dürüst olmanýn, adil olmanýn, saygýlý olmanýn-anlamý nedir? Etik iliþki deðerlerinin 
-: saygýnýn, sevginin, güvenin- anlamý nedir?” Bu üç sorudan sonra þu görüþleri dile 
getiriyor.

“Doðru ya da deðerli eylemde bulunma, eylemin yöneldiði insanlara, insan olma 
olanaklarýný geliþtirebilmeleri için gerekli koþullarýn yerine gelmesini saðlar... bu 
onu, etik kiþi özelliklerine sahip bir insan kýlar: dürüst bir insan, saygýlý bir insan, 
adil bir insan”.[1]s.191   

Ýkinci soru için, etik, kiþi özelliklerinin anlamýnýn, ayný tarihsel anda yaþayan 
insanlarýn tümü için insan olanaklarýný ayný zamanda gerçekleþtirebilme yolunu 
açýk tutabilmeyi ön koþul olarak görüyor. Eylemlerde bu yolun açýk tutulmasýný;  
“etik kiþi özelliklerine sahip olan kiþiyi, öyle gibi görünenlerden ayýran ana 
özelliklerden birini oluþturuyor” olarak tanýmlýyor.

“Bu etik özelliklerin...saðladýðýna gelince: bu insanlar arasý iliþkilerde insan 
olmanýn bilincinden baþka bir þey olmasa gerek”. Böyle özelliklere sahip kiþilerle 
kurulan iliþkiler insana;  “sevgi, saygý, güven ve bu gibi yaþantýlarý” [1]s.191 
yaþatmasýdýr.   
 
A. Pieper ahlaklý olmayý ahlakilik diye tanýmlýyor ve þu görüþleri öne sürüyor: 
“ahlaki yetkinlikten dolayý ahlaki davranan kiþi, eyleminin gerekçelerinin hesabýný 
verebilir... Ahlaki yetkinliðe sahip kiþi, kararlarýnda yalnýzca kendini deðil, birlikte 
yaþadýðý insanlarýn da sorumluluðunu üstlenebilen aydýn insandýr. Ahlaki yetkinlik 
ve sorumluluk birbiriyle sýký sýkýya baðlantýlýdýr, bunlar ahlakilik olarak 
tanýmlanan özgürlüðün iki yüzünü oluþturur”.[7]s.48

 R. Billington bu konuda, bir soru yönetip sonra soruyu þöyle yanýtlýyor: 
“sorun, sýrf otoriteye boyun eðmeye dayanan ve yýllar boyu tekrar edilerek 
alýþkanlýk haline gelen ahlaki bir davranýþýn sahiden olgun bir davranýþ olarak 
adlandýrýlýp adlandýrýlamayacaðýdýr”[5]s.294

“Ahlaki bakýmdan olgun bir insan ne zaman emre itaatsizlik edeceðini, otoriteyi 
dikkate almayacaðýný, bir kuralý çiðneyeceðini, bir lideri terk edeceðini bilen 
kiþidir. Böyle bir kiþi, hiçbir zaman yanlýþ adým atmamýþ bir kiþinin olmayý umut 
edemeyeceði özerk bir kiþidir. Bana göre ahlaki bakýmdan olgun olmak için 
gereken diðer nitelikler ne olursa olsun, özerklik olmazsa olmaz bir koþuldur; 
yeterli olmayabilir ama zorunludur”.[5]s.295 Ahlaklý bir insanda aranan temel 
nitelikleri Ray Billington  böyle tanýmlýyor.
Temel bir gerçeklik olarak bireyin, ister ahlaki olgunluk, ister ahlaki yetkinlik, ister 
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etik kiþi diye adlandýrýlsýn, ahlak sahibi bir insan olmasýnýn temel koþulu olarak 
özerk bir kiþiliðe sahip olmasý gerektiðinin altý hep kalýn çizgilerle çizilmektedir. 
Burada özerklikle birlikte, iliþki eylem, davranýþ, tutum, ilke ve süreç 
kavramlarýnýn neleri ifade ettiðine biraz daha yakýndan bakmak yararlý olacaktýr.    

Özerklik: Meslek etiði ve mesleki davranýþ ilkeleriyle  üyenin ahlaki deðerleri 
korumasý, etik dýþý davranýþlara karþý tavýr geliþtirmesi dolayýsýyla toplumsal 
deðerlerin yükseltilmesine katký koymasý, örnek oluþturmasý amaçlanmaktadýr. 
Böylesi bir bilince  sahip olmak, mesleðin onur ve deðerini koruyacak bir kimlik ve 
kiþiliðe sahip olmak demektir. Özerklik, akýl yürütme, düþünce becerisi ve yetisi, 
kendi yaþamýný biçimlendirme gibi kiþilik özellikleridir. Açýkça görülmektedir ki, 
özerklik,  meslek etiði ve mesleki davranýþ ilkelerinin de ötesinde eðitilmiþ ve 
sorumluluklar üstlenen bir insan, bir aydýn olmanýn olmazsa olmaz koþuludur. Bu 
nedenle özerkliðin tanýmýnýn olabildiðince boyutlandýracak bazý alýntýlar sunmak 
istiyoruz.

“Özerk insan baþkalarýnýn otoritesine baðýmlý deðildir. Otoriteye karþý ne boyun 
eðer ne de kolay aldanýr, onu otoriteye göre davranmaya ya da inanmaya 
çaðýranlara karþý haklý bir kuþku sergiler. Özerk insan hayatýný biçimlendirirken 
kendi anlayýþ ve kararlarýna güvenebilen kiþidir. Baþkalarýnýn yol göstermesine 
ihtiyacý yoktur.”

“Bu kiþi ( özerk insan) kendisi için saðlýklý akýl yürütebilir, ama ne zaman kendi 
aklýnýn yetersiz kaldýðýný bilir; varsayýlan otoritenin getirdiði her öneriye saflýkla 
inanmaz, kabul da etmez; kimin açýklamasýnýn güvenilir kimin açýklamasýnýn 
güvenilmez olduðunu yargýlayabilecek güçtedir; ne zaman ve nasýl kuþku duymasý 
gerektiðini bilir- pratik kuþku sanatýnda deneyim kazanmýþtýr.” [10]s.141-145 

Taner Timur özerkliði temyiz gücüyle birlikte ele almakta ve þu görüþleri öne 
sürmektedir. “Özerk insan demek mutlaka özgür insan demek deðildir. Sadece 
özgürlük potansiyeli taþýyan, toplumsal statüsünü daha doðuþtan tayin eden, kast 
ve zümre iliþkilerinden kopmuþ insan demektir.”                                                                                                                                                    

“Temyiz kudreti insan aklýnýn doðruyu yanlýþtan ayýrma yeteneðidir. Aklýn 
doðmalarý ve önyargýlarý yenen, doða ve toplum bilimlerini yaratan aydýnlatýcý 
niteliðidir. Kýsaca aklýn ta kendisidir”.[11]s.10

Çok deðer yüklenen özerkliðin karþýt kavramý onun anlamýný daha da 
aydýnlatmaktadýr. Özerkliðin karþýtý olarak, kendi öz gücünü kullanmayan yabancý 
bir otoriteye baðýmlý anlamýnda (Heteronomi) 'yaderk' kavramý kullanýlýyor. 
Toplumlarýn kolay yönlendirilmesi ve talepleri bastýrýlmýþ, kontrolü kolay, tepkisiz 
bir toplum yaratmayý amaçlayan ideolojiler için hedef özerk bireyler yerine yaderk 
yapýda, otoriteye sadakatle baðlý insanlar yetiþtirmektir. Bu  amaçla bir taraftan 
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toplum katý kurallarla baský altýna alýnýrken, bir taraftan da  sisteme sadýk kuþaklar 
yetiþtirmeye yönelik eðitim programlarý uygulama alanýna konmaktadýr.     
J. O'Neil, yaderk konusunda, Benson'un görüþlerini aktarýyor:

“Özerklik erdemi, kiþinin eyleme geçme, seçme ve fikir oluþturma konusunda 
kendi güçlerine dayanmasý anlamýnda ortalama bir karakter durumudur. Bu 
durumun eksikliðine heteronomi denir, ve heteronom kiþiyi tanýmlamak için 
kullanýlabilecek pek çok terim vardýr. Bu terimlerden bazýlarý söz konusu zayýflýðýn 
belirli biçimlerini ortaya koyar: kolay kanan, avanak, uysal, pasif, itaatkar, aþýrý 
baðýmlý, köle ruhlu. Aþýrýlýk zaafý için genel bir terim yoktur, ancak tekbencilik ya 
da kibirli, kendine yeterlik kullanýlabilir (Benson 1983, s.5)[10]s.121
 
Özerklik sadece insanlar için deðil kurumlar için de,özellikle meslek birlikleri için, 
kamu kurumu niteliðinde meslek örgütü olmanýn çok daha ötesinde anlam ve deðer 
taþýyan bir  kurumsal modeldir. Meslek birlikleri, (bunda TMMOB'nin önemli bir 
payý vardýr) bugüne kadarki mücadeleleriyle, azýmsanamayacak düzeyde bir 
kazaným saðlamýþlar, yasalarýn kýsýtlamasýna karþýn davranýþ ve eylemleriyle özerk 
bir tutum sergilemiþ ve tutumunu kabul ettirmiþlerdir. Bu kazanýmlardan sonra, 
TMMOB'nin kendini tanýmlamada “kamu kurumu niteliðinde meslek örgütü” 
yerine, yasal olarak deðilse bile, eylem olarak “özerkliðini kanýtlamýþ meslek 
örgütü” olduðu üzerine vurgu yapmasý ve özerk bir statüyü kabul ettirmeyi 
hedeflemesi, bunu da bir hak talebi olarak ilan etmesinin üzerinde durulmalýdýr.

Toplumsal Ýliþki  Etik Ýliþki: Toplumsal iliþki, insanlar arasýnda kurulan maddi 
manevi baðlantýlarýn tümünü kapsamaktadýr. Anlamý daha iyi tanýmlamak için iki 
alýntý sunuyoruz. 

Toplumsal iliþkiyi Ö. Ozankaya; “toplum üyelerinin ortaklaþa tinsel ve özdeksel 
etkinlikleri dolayýsýyla aralarýnda oluþan baðlantýlarýn tümü” olarak tanýmlýyor.[3] 
Ý. Kuçuradi toplumsal iliþkilerin kiþilerden baðýmsýz ,  ancak bir temel üzerinde 
kurulan baðýmlý iliþkiler olduðunu  örneðin iþçi - iþveren, devlet  yurttaþ, yönetici  
yönetilen gibi toplumsal iþlevleri belirten kavramlar olarak ortaya konan hukuk 
iliþkileri olduðunu söylemektedir. Etik iliþki konusunda da þu görüþleri dile 
getirmektedir.

“ Toplumsal iliþkilerin yalnýzca iliþkiler olarak var olma özelliðine karþýlýk, etik 
iliþkilerin özelliði, yaþanan gerçek iliþkiler olmalarý, dolayýsýyla diðer türden 
iliþkilerin temelinde bulunmalarý ve iliþkide olanlarýn da gerçek kiþiler olmalarýdýr. 
Bir etik iliþkiyi yaþayanlar,  kiþiler- o iliþki gibi baðýmsýz olarak vardýrlar; 
toplumsal iliþkiler de olduðu gibi iliþkiden dolayý ortaya konan kavramlar 
deðildir”... “Nitekim etik iliþkinin baþka ana bir özelliði de, olaylar zinciri içinde 
kiþilerce yaþanan bir deðerler ve deðerlilik-deðersizlik iliþkisi olmasý ve kiþi 
eylemleriyle verilmesidir. Bu eylemlerdir kiþilerin deðer dünyalarýný yeþerten ya 
da kurutan.”[1]s.6-7   
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Toplumsal-bireysel iliþkiler, ve bunlarý yönlendiren davranýþlarýn dayandýðý ilkeler 
kýsaca etik-ahlak toplumun sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel, dini, ideolojik vb 
yapýlanmalarýnýn bir yansýmasýdýr, dolayýsýyla sistemle doðrudan baðlantýlýdýr.  Bu 
nedenle sistem, temsil ettiði sýnýfýn çýkarlarýný koruyan deðerin öncülüðünü 
korumak için, demokratik örgütlerin savunduðu, örneðin hukukun üstünlüðü, 
sosyal devlet gibi, ilke ve deðerler sistemini, yapýsal demokratik dönüþüm 
taleplerini baský altýna alýp geriletmeyi hedeflemektedir. Bunun en güncel örneði, 
savaþa karþý barýþý savunanlarýn caddelerde dövülmesidir. Etik dýþý iliþkilerin 
günlük yaþamý yönlendirici niteliðe büründüðü  bir ortamda, bu ortamýn toplum 
üzerinde kurduðu baský görmezden gelinerek, etik iliþkileri toplumda geçerli 
kýlmaya çalýþmak sonuçsuz bir uðraþ, iyilik dilemek için dua etmekten  öte bir 
anlam taþýmayacaktýr. 
 
Günlük konuþma dilinde süreç, davranýþ, tutum ve ilke kavramlarý çok sýk olarak 
kullanýlmaktadýr. Ýnsanlarýn birbirini anlamalarýnýn ön koþulu kavramlarýn 
anlamlarý üzerinde anlaþmalarýnda yatmaktadýr. Bu nedenle söz konusu 
kavramlarý, geliþim süreçlerine girmeden ve sadece konumuza has anlamlarý 
açýsýndan, kýsaca tanýmlamaya çalýþacaðýz.    

Süreç: Bütün bilim alanlarýnda kullanýlan bir kavramdýr. Süreç, bir geliþmenin, 
kendi dinamikleriyle, etkileþim içinde bulunduðu koþullarýn tüm etkilerini de 
içerecek þekilde, diyalektik deðiþim ve oluþumunu ifade etmektedir. O. 
Hançerlioðlu süreci, “gerçek koþullarýn bütünlüðü içinde ele alýnan geliþme...  
geliþme alt olandan üst olana, yalýndan karmaþýða doðru devimsel bir süreçtir... 
Denilebilir ki  süreç bir geliþme serüvenini niteler, birbirinden türeyerek geliþen bir 
olaylar dizisidir. Süreç, özgüçsel (oto-dinamik) ve bundan ötürü de eytiþimsel 
(diyalektik) bir oluþmayý tanýmlar”[12]. þeklinde açýklamaktadýr.

Eylem:  Sözlüklerdeki açýklamalardan yola çýkarak bir genellemeyle eylem; 
insanýn isteklerini, tasarý, düþünce ve kararlarýný gerçekleþtirmek için ortaya 
koyduðu bilinçli çaba ve tüm yapýp etmelerini ifade etmektedir. Eylemin 
yaþamdaki yeri, insanýn gereksinmelerini karþýlamak amacýyla doðayý 
deðiþtirirken  kendini de deðiþtirip geliþtirme sürecidir. 

Davranýþ: Bir insanýn bir hedefe yönelik, düþünme deðerlendirme, karar verme, 
ilkesel temellendirme  gibi süreçlere baðlý olarak  bir eyleme katýlma ya da eylemi 
gerçekleþtirme giriþimi bir eylem türüdür..

Tutum: Bir kimsenin eylem karþýsýnda takýndýðý tavýrdýr. Ýnsanýn tutumunu 
belirlemesinde inançlarý, düþünceleri, dünyayý algýlama ve deðerlendirme anlayýþý, 
olay ve olgular bakýl açýsý ve bu temeller üzerine yaptýðý (doðru ya da yanlýþ) 
deðerlendirmeleri etkili olmaktadýr. Bunlarýn yanýnda belki de en önemlisi eylemin 
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deðerlendirilmesinde, eyleme katýlmakla  elde edilecek olasý sonucun kendi kiþisel 
çýkarýna aykýrý görmesidir.   

Ýlke: Ö.Ozankaya ilkeyi; her tasarýmsal dizgenin temeli, odak kavramý olan ve 
ilgili bütün olaylar için geçerli olabilen bir öneri,[3] olarak tanýmlýyor,
B. Akarsu da, ahlak açýsýndan, ahlak eyleminin en yüksek kurallarýný, a) genel ve 
nesnel geçerliði olan yasalar, buyruklar, b) yalnýzca birey için, kiþi için geçerli olan 
öznel ilkeler, olarak tanýmlýyor. 
Ýlkeler de tarihi ve toplumsal bir süreçtir, kiþilere has öznel ilkeler[12] bu süreç 
üzerinde temellenir.

Etik Kategoriler

Etik baðlantýlý pek çok kategori bulunmakta, meslek etikleri ve benzeri alanda 
yoðunlaþtýrýlan çalýþmalarla bu kategorilerin çok daha fazla artacaðý 
görülmektedir. Bizim amacýmýz bu kategorileri ayrý ayrý incelemek deðildir. Etik 
konusunda görüþlerimizi daha iyi anlatabilmek için, toplumlarý etkileyen iki temel 
etik anlayýþý, (ahlakçýlýk ve fayda etiði) siyasette de son derece etkili olan  
Machiavelli ve Hobbes'in görüþlerini tanýtmaya çalýþalým.  

Ahlakçýlýk

Ýnsanýn, tutum, davranýþ ve kararlarýndaki ahlaki sorumluluðu, keyfiliðe kaçmayan  
özgürlükle doðrudan baðýntýlýdýr.  Ýnsanýn görüþ ve düþüncelerini her ortamda 
özgürce ifade edebilmesi, karar süreçlerinde kimsenin baskýsý ve vesayeti altýna 
girmeden, bir otoriteye baðýmlý olmadan kendini özgür iradesiyle yönlendirmesi 
özgürlüðünün göstergesidir. Böyle bir özgürlükten yoksun býrakýlan bir insanýn 
vereceði kararlar, kendi kararý olarak kabul edilebilir mi?   

Toplumda otorite ve güç sahiplerinin kendi ahlak anlayýþlarýný, kendi deðer 
yargýlarýný baþkalarýna dayatmasý, kendi doðrularý dýþýnda baþka bir görüþe yaþam 
hakký tanýmamasý ahlakçýlýðýn temelini oluþturmaktadýr.

Bedia Akarsu, felsefe terimleri sözlüðünde ahlakçýlýðý: Ahlaký en yüksek deðer ve 
en yüksek erek olarak gören dünya görüþü. Her þeyi ahlak açýsýndan deðerlendiren 
tek yanlý görüþü, olarak tanýmlamaktadýr. 

Bedia Akarsu, felsefe terimleri sözlüðünde ahlakçýlýðý: Ahlaký en yüksek deðer ve 
en yüksek erek olarak gören dünya görüþü. Her þeyi ahlak açýsýndan deðerlendiren 
tek yanlý görüþü, olarak tanýmlamaktadýr. 

A. Pieper, özgürlüðün tutsaklýða dönüþmesi tehlikesi olan ortamlarý eleþtirdikten 
sonra þöyle diyor:
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“Böylesi dogmatik bir tutumla dokunulmaz olduklarý iddia edilen salt ön yargýlara 
dönüþmüþ tavýrlar, özgürlüðü herkesin deðil de, bir grup ayrýcalýklýnýn özgürlüðü 
olarak gören bir 'ahlakçýlýðýn' ya da 'ikiyüzlülüðün' biçimleridir. Bu tarz 
eleþtirilmeden gerçekleþtirilen ahlakýn sonuçlarý hiç de yabancýmýz deðildir: Din 
düþmaný olarak hedef gösterilme, azýnlýklarý karalama, ýrk ayrýmcýlýðý, siyasi ve 
ideolojik açýdan farklý düþünenleri hor görme, ahlaki açýdan farklý davranýþta 
bulunanlarý dýþlama, vb. bu ahlakçýlýðýn özellikleridir. Burada insanlar, mutlak 
bakýþ açýsýný deðiþtirmeyen ve artýk bunu sorgulamaya razý olmayan kiþinin ya da 
sosyal öbeklerin ölçütlerine göre sýnýflandýrýlmakta, üstün insanlar ve alttakiler 
olarak bölünmektedir”.[7]s.35   

Örnek olarak; “ya sev ya terk et”, “halkýnýn % 99 u müslüman olan bir ülkeyiz” 
sloganlarý dayatýlan ve benimsenmesi gerektiði istenen ortak deðerlerin ifadesi 
olarak kullanýlmaktadýr. Buna karþýn bu deðer yargýlarý grup otoritesine baðlý 
olarak dayatýlmakta, toplumsal yapýyý oluþturan farklý inanç, kültür ve etnik 
yapýlarý dýþlanmaktadýr. 

Bunun gibi, herkesin yakýndan tanýk olduðu, komþu kýzýnýn etek boyu, erkek 
arkadaþý, ya da delikanlýnýn sakalý, kýlýk kýyafetinden kendini sorumlu  gören  
mahallenin veya  apartmanýn  ahlak bekçileri, bu anlayýþýn temsilcileridir.
    
Bu anlayýþ, kan davasý, namus ve töre adýna cinayetleri yerine getirilmesi zorunlu 
bir ahlaki görev olarak kabul eder. Bu olaylarda öldürülmek ve öldürmek için 
seçilen insanlar, bir otoriteye baðlý olarak hukuk dýþý olmanýn ötesinde etik dýþý bir 
kararla belirlenmekte ve uygulanmaktadýr. Dolayýsýyla bu anlayýþýn etikle ya da 
töreyle bir iliþkisi bulunmamaktadýr.

Bu konuda R. Billington,  “Nasýl davranacaðýna iliþkin hiçbir tercih hakký 
tanýnmamýþ kiþi ahlaki temelde eleþtirilemez”[5]. Töre cinayetlerinde, ne 
kurbanýn ne de katilin, kan davasýnda katilin, baðlý olduðu otorite karþýsýnda, hiçbir 
seçim yapma hakký bulunmamaktadýr. Bu  olaylardaki etiði öldürmeye indirgeyen 
yaklaþým, etik ve ahlak dýþý bir dogma yaratmakta, sonuçta bireysel yargý adaletin 
önüne çýkmaktadýr. 

Fayda Etiði (Pragmatizm)

Faydacýlýk veya pragmatizm denilen fayda etiði, faydayý gerçeðin temeli kabul 
eden felsefe akýmýdýr. Amerika'da doðmuþtur, kapitalizmin ahlak anlayýþýdýr. 
Fayda etiði ahlakçýlýk gibi kendini ulu orta gösteren kaba anlayýþa sahip deðildir. 
Amerikalýlarýn çok sevdiði tabirle, kadife eldivenli vuruþtur. Sloganý insanlarýn 
mutluluðu  yakalamasý ve yaþamdan tat almasýdýr, fakat bunlar soyutlamalardan 
öte gitmez, Örneðin hazzýn, mutluluðun ölçüsü nedir? Ýnsan bir arkadaþýný 
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görmekle, bir kazadan sað kurtulmakla, sakin bir ortamda yaþamakla, iyi bir 
kazanca sahip  olmakla ya da gereksinmesini karþýlayacak küçük bir miktar borç 
para bulmakla da mutlu olabilir. Kapitalizm, insanlara   gereksinimleri olmasa bile, 
arzulayacaklarý, sahip olmakla mutluluk duyacaklarý þeyleri yaratýp piyasaya süren 
sonsuz bir süreçtir. Bu ahlak anlayýþýnýn herkes tarafýndan bilinen bir yönü þöyle 
tanýmlanmaktadýr.[13]s.82  “Faydacýlýk ahlakýnýn ahlak dýþýlýðýnýn en açýk ifadesi, 
insanýn gruplar arasý çýkar çatýþmasýnda, kendi istekleri doðrultusunda hayasýzca 
yer deðiþtirebilme serbestisini kendisine tanýmasýdýr”. 
Yaþamý tuzaklarla ören bu anlayýþý, düþünürlerin yardýmýyla, daha yakýndan 
tanýtmak istiyoruz.  

Taner Timur fayda etiði konusunda þunlarý söylemektedir; “Pragmatizm, faydayý 
gerçeðin temeli olarak kabul eden ve 'ilk baðýmsýz Amerikan felsefesi olarak’ tarihe 
geçmiþ bir felsefe akýmýdýr. 'Gerçek faydalý olandýr' varsayýmý bu felsefeye 
göreselci (rölativist) bir nitelik vermektedir. Baþka bir deyiþle, pragmatizme göre 
evrensel bir gerçek yoktur; belli toplumsal durumlarda faydalý olan, iþimize 
yarayan her þey doðrudur...Görselci özellik, ayrýca oportünist bir politika ve 
diplomasiye temel oluþturduðunu, sýnýf çeliþkileriyle Amerikan emperyalizmini 
kamufle etmiþtir ”[11]s.189-190  

R.Billington; “Faydacýlýk, çirkin bir sözcüktür, ama adýný verdiði öðretiyi tamý 
tamýna anlatmaktadýr. Bir þeyin yararlýlýðý onun pratikteki yararlýlýðýdýr. Bu felsefe 
okulu bunu ahlaki davranýþ fikrine uygular ve herkes tarafýndan 'en büyük mutluluk 
ilkesi' ya da en 'çok kiþinin en büyük mutluluðu' ilkesi olarak bilinirler”[5]s.190 
A. Pieper, etiðin bize, kazancý en üst düzeye çýkarmaya endekslenmiþ 
nicelikselleþtirici düþünceye karþý, nitelikleri aklýn yetkinliðiyle doðrulanmýþ, 
niceliksel deðerlere sýðmayan, özgürlük, eþitlik, adalet, hoþgörü gibi deðerlerin 
bulunduðunu öðrettiðini belirtmektedir.[7]s.11  

Felsefeci Hilmi Ziya Ülken fayda etiði üzerinde þu görüþleri öne sürmektedir. 
“...Fayda üzerine kurulan ahlak, fayda ve çýkarlar çarpýþtýðý anda yýkýlacaktýr. Bir 
zümre içinde fertlerin faydasýný, bir cemiyet içinde zümrelerin faydasýný, bir 
medeniyet içinde milletlerin çýkarýný birleþtirmek imkansýzdýr. Fayda ahlaký ister 
bencillik üzerine kurulsun, ister sosyal çýkar üzerine dayansýn: Görecelidir, 
deðiþkendir, iðreti olmaya mahkumdur”.[13]s.69  

Bu anlayýþýn etik açmazlarý basýn yayýn organlarýnda, internet sitelerinde etik 
problem, etik soru vb tanýmlamalarla insanlarýn önüne konmakta, soruna, sorunun 
kaynaðý dýþýnda çözüm aratmaktadýr.

Örnekler; 
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Ülkenin ali menfaatleri ve mutlu yarýnlar için SEKA çalýþanlarý iþten çýkarýlmakla 
karþý karþýya kaldýklarý bir tarihte, SEKA Fidanlýðý büyük bir sanayi kuruluþuna, 
göstermelik bir baðýþ karþýlýðý yine ülke çýkarlarý adýna ,devredilmek istendi.
- Bu baðýþa karþý çýkmak, ülke menfaatlerine karþý gelmek anlamýnda mýdýr, 
dolayýsýyla etik dýþý mýdýr?

Ülke menfaatleri için Cumhurbaþkanlýðý Köþkünün Bahçesi, kiþisel mülk gibi, 
baðýþlanabilir mi?
-Böyle bir yaklaþým kimler için doðru, kimler için yanlýþtýr, halkýn mutluluðunu 
engellemek midir?

Mühendislerin ve kamu çalýþanlarýnýn grevli, toplu sözleþmeli sendikal hak 
istemeleri toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik bir davranýþ mýdýr? 
Sorunun yanýtý evetse huzur ve sükunun göstergesi nedir? 

Demokratik taleplerini dile getiren bir grup genç, çevik kuvvet tarafýndan kýyasýya 
dövülüp yerlerde sürükleniyor.  Bu durumda emniyet güçleri toplumun emniyetini 
mi koruyor? Yanýt evet ise toplum hangi tehlikeyle karþý karþýya bulunmaktadýr? 

Ýki Siyasi Etik Hocasý; Machiavelli Ve Hobbes

Makyavelli (Machiavelli), (1469-1527) kimilerinin þeytan, kimilerinin dahi 
dediði, Ýtalyan tarihçi, politikacý, askeri kuramcý ve diplomattýr. Makyavelli'nin 
Prens  adlý yapýtýnda getirdiði görüþler ve deðerler 500 yýldan bu yana geçerliðini 
korumaktadýr. Makyavelizm bir hakaret terimi olarak kullanýlmasýna karþýn, 
Makyavelli'yi aþaðýlayanlar dahi, onun sadýk birer mürididirler. Makyevelli'nin 
amaç için her yolun kullanýlabileceðini söylüyor. Makyevelli erdeme çok önem 
vermektedir. Ama Makyevelli için erdem, siyasi iktidarý elinde tutan kiþinin bir 
sorun karþýsýnda en uygun kararý, en yerinde önlemi alabilme yeteneðidir. Bir 
devlet kurabilmek, örgütlemek ve yaþatabilmek için bir prensin koþullara uyum 
saðlayabilme yeteneðidir...Böylece erdem sözcüðü yerine göre akýl, yüreklilik, 
beceri, yetenek, kararlýlýk, güç vb gibi deðiþik içerikler yüklenir”.[14]s.21   Prens, 
aslýnda her düzeyde yöneticidir. Makyavelli yöneticilere þu ünlü öðütleri 
vermektedir:“...prenslerin sözlerinden dönmeleri yüzünden kaç barýþýn, kaç sözün 
boþa gittiði gösterilebilir: tilki gibi davranmayý bilen, hep daha iyi sonuca 
ulaþmýþtýr. Ama bu yapýyý (tiki gibi davranmayý) iyice allayýp pullamayý, göz 
boyamayý ve renk vermemeyi iyi bilmek gerekir: ve insanlar öyle sýradan olurlar, 
güncel gereksinmelerine karþý öyle kolay boyun eðerler ki, aldatmak isteyen hep 
aldanacak birini bulur”.[14]s.167

“Demek ki, bir prensin yukarýda belirtilen niteliklerin tümüne sahip olmasý gerekli 

Etik, Ahlak ve Meslek Ýlkeleri

26



deðildir, ama bunlara sahipmiþ gibi görünmesi gerekir. Dahasý, bunlara sahip 
olmak ve sürekli olarak uymak zararlýdýr derim; ama sahipmiþ gibi görünmek 
yararlýdýr: baðýþlayýcý, sözünün eri, insancýl, dürüst, dindar görünmek ve olmak 
gibi; ama aklýný öyle ayarlamalýsýn ki, gerektiðinde tersini düþünmeyi bilmelisin. 
Ve þunu da belirtmeli ki, bir prens, özellikle de bir yeni prens insanlarý iyi kýlan 
bütün bunlarý uygulayamaz, çünkü devleti ayakta tutabilmek için, çoðu kez verdiði 
söze, iyiliðe, insanlýða, dine karþý çýkmak zorunda kalabilir... Demek ki, bir prens 
yukarýda belirtilen beþ nitelikle baðdaþmayan bir sözcüðün hiçbir zaman aðzýndan 
çýkmamasýna büyük özen göstermelidir ve kendisini görüp dinleyenlere tepeden 
týrnaða baðýþlayýcý, tepeden týrnaða inançlý, tepeden týrnaða dürüst, tepeden týrnaða 
insancýl, tepeden týrnaða dindar görünmelidir. Ve en önemlisi de, en son niteliðe 
sahipmiþ gibi görünmektir. Ýnsanlar genellikle elleriyle deðil, gözleriyle 
deðerlendirme yaparlar; çünkü herkes görür, ama çok az kiþi duyumsar. Senin neye 
benzediðini herkes görür, ama ne olduðunu çok az kiþi duyumsar; ve bu çok az kiþi, 
devlet gücünün korumasý altýndaki çoðunluðun görüþüne karþý çýkmaya cesaret 
edemez, ve insanlarýn eylemlerinde, özellikle de baþ vurulacak bir üst mahkemenin 
bulunmadýðý prenslerin eylemlerinde sonuca bakýlýr...çünkü sýradan insan hep 
görünüþten, bir iþin sonucundan etkilenir; ve dünya sýradan insanlarla doludur; ve 
çoðunluðun dayanacak bir yeri olduðundan, azýnlýðýn bir önemi yoktur”.[14]s.168-
169 
Günümüzde, siyasi alanda yaþanan çýkar oyunlarýnýn dayandýðý anlayýþ bu uzun 
alýntýda açýklýða kavuþuyor. Bu iki yüzlü davranýþlarýn sayýsýz örnekleri , küresel, 
ulusal ve yerel boyutta, etrafýna çýplak gözle bakan herkes tarafýndan açýkça 
görebilmektedir.

Hobbes, (Thomas, 1588-1679); Hobbes, insanýn temelde bencil, kavgacý, güce 
düþkün kötü huylu bir varlýk olduðunu, yarattýðý anarþi ortamýnda bir birini yok 
etmeye eðilimli olduklarýný düþünmektedir. Bu yok olmayý önlemek, yurttaþlar 
arasýnda barýþý saðlamak için monarþi yahut otokrasi þeklinde bir yönetimin 
gerektiðini savunmaktadýr. Bunun için ilk  yönetimin halk tarafýndan seçilmesi, 
ondan sonra da yetkilerin tümüyle bu yönetime devredilmesini önerir. 
Makyevelli'nin etkisinde olan Hobbes görüþlerini Leviathan isimli yapýtýnda 
toplamýþtýr. Hobbes, yöneticilerin mutlak güç sahibi olmalarýný, otoritelerini 
zafiyete uðratacak yaklaþýmlardan, kesinlikle, kaçýnmalarýný önermektedir. 
Günümüzde güçlü iktidar toplumda “huzur ve istikrarýn” temel koþulu olarak 
görülmekte; “yumruðunu masaya vuran” otoritelere özlem duyulmaktadýr. Bu 
yaklaþým insanlar arasýndaki iliþkilerde yaratýlmasý gereken uyumun koþullarý 
gözden kaçýrýlmaktadýr. Ülkemizde yumruðunu masaya ve kafalara vuran, 
toplumsal talepleri geriletip suskunluðu saðlayan, özellikle 12 Eylül kuþaðýný bu 
þartlanmayla yetiþtirmek isteyen çok iktidar geldi ama toplumda öngörülen ve 
beklenen huzur saðlanamadý.
Bir öz deyiþ “Güç yozlaþtýrýr, mutlak güç mutlaka yozlaþtýrýr” diyor.
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Komisyonun Etik Ve Ahlak Yaklaþýmý

Komisyonumuz, kendi deðerlendirmelerine has, yeni bir ahlak anlayýþý getirme, 
ahlaki önermelerde bulunma ya da baþka bir etik kategori yaratma  anlayýþýnda 
deðildir. Deðerlendirmelerimizi, etiði, genelde, tarihi, toplumsal ve dinamik bir 
süreç olarak tanýmlayan görüþü temel alarak yapmaya çalýþacaðýz.

Konuya eleþtirel yaklaþmadaki amacýmýz  küresel, ulusal ve yerel boyutta yaþanan 
iliþkilerdeki bozulma ve yozlaþmanýn temelinde yatan tutum ve davranýþlarý 
sergileyerek, yaþamda, ahlaký egemen kýlma çabalarýnýn doðru hedeflere 
yönelmesine katký koymaktýr.     

 Bir insanýn tutum, davranýþ ve kararlarýný yönlendiren ahlak anlayýþýnýn yaþadýðý 
çevrenin koþullarý ve etkisi altýnda oluþtuðu, bu nedenle toplumsal bir nitelik 
taþýdýðý daha önce belirtilmiþ idi. Ýnsanýn ahlaki karar süreçlerinde yeterince 
özgürlüðe sahip olamamasý onu sorumluluktan kurtarmaz. Bireysel olarak 
sorumludur. Ama sorun toplumsal boyutta ele alýndýðý zaman sorumluluðun 
sýnýrlarý kiþisel boyutlarý aþmaktadýr. Bir toplumda, ahlaki sorumluluk duymayan, 
eline geçen olanaklarý kötüye kullanan insanlarýn sayýsý birkaç kiþiyle sýnýrlý 
kaldýðý zaman sorun kiþiseldir, çözüm yolu da, toplumsal refleks içinde ayýplama 
dýþlama vb, kiþisel düzeyde bulunur.

Ama etik ve ahlaki deðerleri yok sayan, bireysel kararlarýný her türlü deðerin 
üzerinde gören davranýþlar toplumu etkisi ve baskýsý altýna alacak kadar çoðaldýðý  
zaman sorun artýk toplumsal soruna dönüþmüþ olmakta, dolayýsýyla çözümü de 
toplumsal boyutta aramak gerekmektedir. 

Bu durumda sorunun ulaþtýðý boyut ve bunlara kaynaklýk eden nedenler görmezden 
gelinerek, çözümün sadece bireyin sorumluluðunda aranmasý, kusurlu 
davrananlarý cezalandýrarak, toplumda, ahlaký egemen kýlmaya çalýþmak, sýtma 
mücadelesinde bataklýðý býrakýp sivri sineklerle uðraþmaya benzemektedir. Meslek 
etiði bölümünde daha ayrýntýlý açýklamaya çalýþacaðýmýz gibi, toplumun yapýsý 
deðiþmediði sürece, bu ortam bir fidanlýk gibi, durmadan yozlaþan insan 
üretecektir. Bu nedenle komisyonumuz, ahlaki deðerleri yaþamda geçerli kýlmak 
için, öncelikle,    toplumu yozlaþtýran etmen ve güç odaklarýnýn etkisini kýrmaya 
yönelik giriþimlerin hedeflenmesini savunmaktadýr. Bu yönde elde edilecek 
kazanýmlarýn yaratacaðý moral deðerler, kanýmýzca, bireyi caydýrýcý yöntem 
arayýþlarýndan, daha etkili sonuçlar doðuracaktýr.   

Amaç toplumda þikayet edilen bozulmalarýn düzeltilmesi olduðunda yapýlmasý 
gerekenlerin, pratikte yaþandýðý gibi, insanlarý izleme, disipline etme, kurallara 
uymaya zorlamak yerine, topluma karþý iþlenen suçlarý ve nedenlerini 
sorgulayarak,  toplumsal pratiðin dönüþtürücü, deðiþtirici gücünü harekete 
geçirmek olmalýdýr.  
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II. BÖLÜM

ETÝK VE AHLAKÝ DEÐER VE DEÐER YARGILARINI ETKÝLEYEN 
SÜREÇ

 Kategori ve Faktörler

Etik ve ahlakýn toplumun ekonomik,kültürel, sosyal, siyasal, hukuki vb yapý ve 
etkenlerinden baðýmsýz ele alýnmamasý gerektiði daha önce belirtilmiþ idi. Tüten 
Anð, alýntý yaptýðýmýz makalesinde bu baðlantýyý: “ Etik kategoriler tek baþýna ele 
alýnmamalý, öbür kategorilerle örneðin ekonomi, hukuk, eðitim alanlarýndaki öbür 
belirleyici kategorilerle birlikte ele alýnýp irdelenmelidir.” ifadesiyle 
vurgulamaktadýr 

Etik ve ahlaký, doðrudan iliþkili olduðu kategori ve süreçler kapsamýnda ele almak 
için, en azýndan yakýndan ilgili kavramlarýn anlam yüklerinin de açýklanmasýný 
gerektirmektedir. Bu kavramlarýn insan üzerindeki etkileri, bunlarýn etik ve ahlaki 
kararlara dolayýsýyla insanýn tutum ve davranýþlarýna nasýl yansýdýðý açýklýða 
kavuþturulmadan yapýlacak deðerlendirmeler, soyut söylem, sýnýrýný 
aþamayacaktýr. Ayrýca, konu üzerindeki kavram kargaþasýnýn önlenmesi için de 
böylesi açýklayýcý bir çalýþma zorunlu olmaktadýr. Bu gün çoðunlukla, her kiþi veya 
grubun kavramlara kendine göre anlam yüklemesi konular üzerinde anlaþmayý, 
kiþiler ve gruplar arasý diyalogu zorlaþtýrmaktadýr. Bu zorluklarý aþýlmasý için 
kavramlarýn kullanýlmasýnda dikkatli davranýlmasýnýn gereðini vurgulamak 
amacýyla açýklamaya çalýþacaðýmýz konularýn içine “kavram”ý da almayý yararlý 
gördük.   

Açýklamaya çalýþacaðýmýz konularýn her biri bir bilim dalý niteliðindedir. 
Kavramlar üzerinde tanýmlamalar yapmak ciddi bir bilgi birikimini 
gerektirmektedir, bu da bizim uzmanlýk alanlarýmýzýn dýþýnda bulunmaktadýr. Buna 
karþýn böyle bir çabayý göze aldýk.   Bizler, kuramsal düzeyde özgün bir eser ortaya 
çýkarma iddiasýnda deðiliz. Bizim yapmak istediðimiz bu gün toplumun bütün 
kesimlerinin üzerinde önemle durduðu, bizleri de yakýndan ilgilendiren, bir konuya 
açýklýk getirmeye çalýþmaktýr. Burada, kesinlikle yer almasý gereken kavramlarý 
bilim insanlarýnýn çalýþmalarýna dayanarak, onlarýn ürettikleri bilgiler yardýmýyla 
tanýmlamaya çalýþtýk. Zaten bilimin amacý da budur, onlarýn emeðine ve  ürettikleri 
deðerlere saygý duyarak yararlandýk.  Kavramlarý tanýmlamak için  çok deðiþik 
kaynaklardan alýntýlar yaptýk. Bu alýntýlarda, en çarpýcý tanýmlamalarý seçmeye 
çalýþtýk.  

Bazý ekonomi, hukuk, sanat, estetik gibi konularý açýklamalarýn dýþýnda býraktýk. 
Bunun nedenlerinden biri kýsa açýklamalarýn yaratacaðý kavram kargaþasýna 
düþmemek, ikincisi ise bunlarýn bir boyut olarak herkesin doðrudan tanýyarak 
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yaþadýðý konular olmasýdýr.
Bu kýsa bilgiler, ayný zamanda meslektaþlarýmýza bir çaðrý niteliði de taþýmaktadýr, 
bunlar temel nitelikte olan toplumsal konular üzerine eðilmeleri için aralanan bir 
kapýdýr. 

Kavram

Kavram, insan çevresindeki bilgi, nesne, olay ve olgularýn ayrý ayrý 
deðerlendirilme yerine bunlarý ortak özelliklerine göre sýnýflandýrarak, bir kavram 
içinde toplanarak düþüncede  soyutlanmasýdýr.        

Ö. Ozankaya, toplumbilimler sözlüðünde kavramý þöyle tanýmlýyor. “kavram, 
sözcüklere gerçek anlamlarýný vermek ve bunlar aracýlýðýyla düþünmek, olaylarýn 
ve süreçlerin özünü kavrayýp temel yanlarýna ve özelliklerine iliþkin genellemeler 
elde etmek olanaðýný saðlayan, nesnel çevrenin insan düþüncesindeki yansýma 
biçimi”[3]  

B. Akarsu kavram hakkýnda, açýklamalarý arasýnda þu görüþü dile getiriyor: 
“Gerçekte ise kavram düþüncenin bir baþlangýç noktasý olmayýp, düþüncenin 
kendisini topladýðý, yoðunlaþtýðý bir noktadýr; düþüncenin bir bütüne, bir bireþime, 
bir birliðe dönüþmüþ biçimidir”[2]

Kavramýn bilim ve teknoloji alanýnda önemini Þ. Ural III.Teknoloji Kongresinde 
þöyle açýklýyor. “Zira kavramlaþtýrabildiðimiz takdirde bir þey düþüncede var 
olabilir; yani kavram yoksa bir görüþten, fikirden veya düþünceden de söz 
edilemez. Dolayýsýyla kavramýna sahip olmadýkça, bireyin bu kavramýn iþaret 
edebileceði somut bir varlýðý kavramasý, onun hakkýnda düþünce üretmesi, hatta 
onun varlýðýndan söz etmesi de mümkün olmayacaktýr”.[15]s.75   
Kavram kargaþasý yaþamda, özellikle siyaset alanýnda, çok karþýlaþýlan, bilerek ya 
da bilmeyerek, ya ayný olgu veya olayý ayrý kavramlarla, ya da deðiþik olay ve 
olgularý ayný kavramla içinde tanýmlayarak düþünce ve eylemde yanýlgýlara neden 
olmaktýr.   

Toplum ve Birey

Toplum üzerine çok vurgu yapýlan, temel, kavramlardan biridir. Buna karþýn 
toplum-birey iliþkisi ve bütünselliði üzerinde, gereði kadar durulduðu söylenemez. 
Özellikle bireyselliðin öne çýktýðý dönemlerde toplum bireyin dýþýnda, sokaktaki 
insan kalabalýðý olarak görülebilmektedir.  

Sokrates,  bundan 2500 yýl önce “insan içinde yeraldýðý toplumdan soyutlanamaz 
insanlar ve toplumlar da  evrenden soyutlanamaz. Evren dünyanýn düzen verilmiþ 
bütünlüðüdür.” görüþünü dile getirerek bireyle toplumun bütünsellik içinde ele 
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alýnmasý gereðini vurgulamýþtýr.

O. Hançerlioðlu Felsefe Ansiklopedisinde, Marx ve Engels' alýntýlarla þu bilgileri 
veriyor: “toplum sadece bireyler yýðýný deðildir, bu bireylerin birbirleri 
karþýsýndaki yerini gösteren iliþkilerin toplamýdýr...Toplum insaný insan olarak 
ortaya koyduðu gibi, kendiside onun tarafýndan ortaya konur... Bireyin (bir kiþinin) 
özgür olarak geliþmesi, toplumun (herkesin) özgür olarak geliþmesinin koþulu 
olduðu gibi, toplumun özgür olarak geliþmesi de bireyin özgür olarak geliþmesinin 
koþuludur.” Günümüzde, toplum ve birey yapay olarak bölünüp, topluma karþý 
birey öne çýkarýlmaktadýr. Konunun genelde ve etik, meslek etiði veya davranýþ 
ilkeleri alanýndaki önemi nedeniyle, yapay deðerlendirmelere karþý, bilim 
insanlarýnýn deðerlendirmelerinden alýntýlar, bölümü uzatmak pahasýna da olsa, 
toplum birey iliþkisine açýklýk kazandýrmak istiyoruz.  
“Toplum sanayileþmiþ bir toplum biçimine geçince, köylü bireyden iþçi birey 
olmakta; feodal bey ise ya silinip ortadan kalkmakta, ya da iþ adamý olmaktadýr. Bir 
toplumsal sýnýfýn durumunun iyi ya da kötüye gidiþi, bireyin iþ bulup 
çalýþabilmesini ya da çalýþamamasýný belirleyebilmektedir. Toplum bir savaþla 
karþý karþýya kaldýðýnda, o güne dek sigorta memurluðu yapan bir birey roket 
bataryasýnda görev almakta; tezgahtarken radarcý olmakta; kadýnlar kocalarýndan 
yoksun yaþamaya, çocuklar babasýz bir aile ortamýnda büyümeye baþlamaktadýrlar. 
Görülüyor ki, toplum ve bireyi birlikte ele almadýkça, ne bireyin hayatýný, nede 
toplumun tarihini tam kavrayabiliriz”[16]s.7-8  

“Bireyleri kendileri yapan þey, ait olduklarý toplumsal bütündür. Dolayýsýyla da, 
bireyin anlaþýlmasýnýn tek yolu, toplumsal bir baðlamda ele alýnmasýdýr; yoksa tersi 
deðil. Buna göre, yeterli herhangi bir sosyal bilim teorisinin temeli, bireyler deðil, 
toplumsal bütünler olmalýdýr”.[18]

B. Tolan þu bilgileri vermektedir; “Birey ve toplum birbirleri için, ayný zamanda 
hem özne hem de nesne niteliði taþýrlar. Ýnsaný tanýmak için toplumu, toplumu 
tanýmak içinde insaný incelemek gerekir”.[19]s.10-s.77

Bu bütünsel yaklaþýmlara karþýn, az önce dile getirmeye çalýþtýðýmýz yapay 
bölünme hakkýnda  B. Tolan þu bilgileri veriyor: “Amerikan sosyolojisinin en 
belirgin özelliklerinden birincisi, kuþkusuz toplumu bireye ve toplumsalý bireysele 
indirgeme ve böylece toplumu soyutlama çabasýdýr. Baþka bir deyiþle tarihi ve 
toplumsal evrimi kendilerince neredeyse doðal bir yaklaþýmla hiç dikkate almayan 
Amerikalý sosyologlar yaþamýn en yüzeyde en yapay görünümlerini bireysel 
düzeyde ele almakta ve sonra da bunu toplum düzeyine genelleþtirmektedirler”. Bu 
yaklaþýmý; toplumsaldan bireysele; psikolojizm; fonksiyonalizm ve nicelik ve 
bilimselcilik adlarý altýnda irdeleyen yazar þu  saptamalarda bulunmaktadýr: Olay 
ve olgularýn nedensel açýklama ve çözümlenmesine, pek, yaklaþýlmaz;  toplumu, 
bir makine gibi belirli fonksiyonlarý olan araçlara benzetme eðilimindedir, bütünü 
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görmek istemezler.  

“Çaðdaþ Amerikan sosyolojisinin belki de en belirgin özelliði, bu yüzyýlýn en 
büyük bilimsel sapmasý veya entelektüel rahatsýzlýðý olarak nitelenebilecek ve 
pozitivizmden türetilen 'bilimselcilik ideolojisidir'. Bu ideoloji, 'nicelin nitele' veya 
'sayýsalýn kavramsala üstünlüðünü' bir dogma olarak ele almaktadýr. Baþka bir 
anlatýmla Amerikalý sosyal bilimciler ve diðer ülkelerde onlarý izleyenler için, 
bireyci (davranýþçý) ufalama, psikolojist kesitleme ve fonksiyonalist soyutlama 
aþamalarýndan geçtikten sonra bile, toplumsal gerçekten arta kalan, yalnýz ve 
yalnýz ölçülebildiði sayýsallaþtýrabildiði oranda bir anlam taþýr”.Yazar, bu anlayýþýn 
getirdiði sakýnca ve sapmalarýnýn, bazý bilim adamlarýný, test hastalýðý ve rakam 
deliliði hastalýklarýnýn varlýðý üzerinde düþündürmeye baþladýðýný kaydetmektedir.   

Kültür

Karmaþýk yapýya ve geniþ içeriðe sahip olan kültür bir toplumun yaþam biçimini 
yönlendiren deðerler bütünüdür. Kiþinin kimliði ve iliþkilerini yönlendiren deðer 
yargýlarý, içinde doðup büyüdüðü kültür ortamýnda oluþmaktadýr. Kültür genelde 
toplum ve bireyin yaþamýný etkileyen her konu ve deðeri  içerdiði gibi etik ve ahlak 
alanýnda da ortak toplumsal normlarý da içermektedir. 

Prof. Dr. Ö. Ozankaya Toplumbilimler Sözlüðünde kültürü (ekin) þöyle tanýmlýyor. 
“Tarihsel toplumsal geliþme sürecinde yaratýlan bütün özdeksel (maddi) ve tinsel 
(ruhi) deðerler  ile bunlarý yaratmada, kullanmada, sonraki kuþaklara iletmede 
kullanýlan, insanýn doðal ve toplumsal çevresine egemenliðinin ölçüsünü gösteren 
araçlarýn tümü” 

Bu tanýmlamanýn dýþýnda konuya biraz daha yakýndan bakacak olursak: 
Hiçbir toplum homojen bir kültürel yapýya sahip deðildir. Toplum içinde deðiþik 
sýnýf, grup veya katmanlar, toplumun egemen veya üst kültürel yapýsý dýþýnda, 
kendine has kültürel yapýlara sahiptir. Üst kültür altýndaki kültürler gerek üst 
kültürle, gerek diðer kültürlerle sürekli çeliþki, çatýþma ve etkileþim içindedirler. 
Ulusal boyutlarda kültürler arasýndaki bu etkileþim evrensel boyutta kültürler 
arasýnda da geçerlidir. Bu nedenle kültür sürekli deðiþen, geliþen çok dinamik bir 
yapýya sahiptir, insanlýðýn geliþim sürecidir. B. Fay bu konuda þu görüþleri dile 
getiriyor: “Ýnsanlýk tarihi, kýsmen, farklý kültürel gruplarýn, iliþkilerini artýrarak, 
yabancýlarý hoþ görerek ve etkileþimsel düzenlemeler yaparak, kültürel sýnýrlarý 
nasýl yeniden düzenlediklerinin öyküsüdür...Beþeri dünya, baðýmsýz, kapalý-devre 
ve serbestçe yüzen kültürlerin alakasýz karýþýmý deðil, sürekli bir etkileþim ve 
mübadele birliðidir.”[18]s.89 

Ýnsanlýðýn deðiþen gereksinimleri, bilim ve teknolojideki geliþmeler, sosyal  
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siyasal olaylarýn yarattýðý geliþmeler toplumlarý etkilediði oranda kültürel 
geliþmeyi saðlar. Þ. Ural bilim kültür baðýný þöyle tanýmlamaktadýr: “Týpký 
topraðýn, üzerinde yetiþeceði bitkilerin özelliðini ve kalitesini belirtmesi gibi, 
kültür ve bu dokunun elemanlarý durumundaki 'deðerler' de öncelikleri, tercihleri, 
hedefleri, yöntemi yani kýsaca teknolojik geliþimin yönlendirilmesinde hedeflerin 
belirlenebilmesinde rol oynar”.[15]s.75

Dönemsel olarak geliþme talep ve çabalarý baský altýna alýnýp toplumsal yaþam 
kýsýtlanýp geriletilse bile kültürel geliþme tarihsel olarak durdurulamamýþtýr.        
Türkiye çok dilli, çok kültürlü bir ülke olmasýna karþýn egemen ideolojilerin tek 
dilli, tek dinli, tek kültürlü bir toplum yaratmayý hedefleyen baskýcý politikalarý, 
kültürler arasý etkileþimin geliþtirici zenginleþtirici yönlerini zaafiyete 
uðratmaktadýr. Ekonomik bunalýmlar, gelir daðýlýmýnda her gün biraz daha 
büyüyen adaletsizlik, yaþanan yoðun göç, mezhep ve köken  kimlikleri üzerindeki 
baskýlar, kültürel dolayýsýyla toplumsal geliþme yerine daralmayý getirmekte, 
kültürel gruplar arasýndaki iliþki kaosa dönüþme tehlikesi taþýmaktadýr. Bu 
tehlikenin önlenmesi daha ötesi bu zenginliðin geliþerek yeni insani deðerler 
yaratýlmasýna katký koymak etik ve ahlaki bir sorumluluk olarak önümüzde 
durmaktadýr.       

Deðerler 

Þafak Ural daha önce sözü edilen Teknoloji Kongresinde sunduðu bildiride 
deðerler üzerinde durmakta ve toplumsal yaþamdaki yerini, altýný kalýn çizgilerle 
çizerek, belirtmektedir. Teknolojik geliþmenin ön þartý niteliðinde olan deðerlerin, 
hedeflerin belirlenmesinde, ekonomiden de önde geldiðini belirtmekte ve þu 
deðerlendirmeleri yapmaktadýr.  

“Deðer denilince ilk akla gelebilecek özellik, bireylere ve topluma yön veren, 
davranýþlarýný belirleyen ilkeler, tercihlerdir. Bu ilkeler geniþ anlamda tarihi, 
kültürel, sosyal ve ekonomik etkenler baþta olmak üzere çeþitli faktörlere baðlý 
olarak oluþurlar. Her toplum ve birey, sahip olduðu deðerler çerçevesinde 
davranýþlarýna yön verir, tercihlerini onlara göre belirler. Hatta deðerler, her türlü 
olayý anlamlandýrmamýzda belirleyici etken durumundadýrlar”[15]s.73  

Prof. Dr. Barlas Tolan da Toplumbilimlere Giriþ adlý yapýtýnda deðerleri; “Deðerler, 
bireylerin düþünce, tutum, davranýþ ve yapýtlarýnda birer ölçüt olarak ortaya 
çýkarlar ve toplumsal bütünselliðin ayrýlmaz bir öðesini oluþtururlar. Bir toplumun 
yaþamýnda her þey deðerlere göreli olarak algýlanýr ve diðerleriyle 
karþýlaþtýrýlýr.”[19]s.223   biçiminde  tanýmlýyor.

Etik alanýna giren kararlar deðerler alanýnda kalýrken, deðerler etik ve ahlak 
alanýyla sýnýrlanmamaktadýr. 
Bireyin sanat, estetik vb konularda beðeni ve tercihleri ahlak alaný dýþýnda 
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kalmaktadýr. Dönemsel olarak bazý deðerler 'yükselen deðerler' olarak öne 
çýkmakta, bunlar tartýþýlmayacak  doðrular olarak kabul edilip, toplumu ve 
bireyleri derinden etkilemektedir. 

Günümüzde küreselleþme, yeni dünya düzeni (YDD), köþe dönmecilik, 
özelleþtirmecilik, Serbest Piyasa ekonomisi, yeniden yapýlanma, sivil toplumculuk 
ve daha pek çok ideolojik yaklaþýmlar yükselen deðerler (!) olarak 
gösterilmektedir. Bunlar, yine bir yükselen deðer olarak günlük konuþma dilimize 
yerleþen, Ýngilizce ifadeyle  toplumun ' In'leri olarak tanýmlanmaktadýr. Buna 
karþýlýk kamu yararý, sosyal devlet, hukukun üstünlüðü, üretim, örgütlenme, eþitlik, 
adil bölüþüm, emeðin deðeri ve birçok temel hak, yükselen deðer anlayýþýyla, 
toplumun ' Out' larýdýr. 

Kapitalizmin mutlak çýkarý için yaratýlan deðerler ( burjuva deðerleri ) ve bunlarý 
korumaya yönelik ahlak anlayýþý, yoðun propaganda ve bilinç saptýrmalarýyla, 
toplumsal deðerler olarak sunulmaktadýr. Toplumsallaþma sürecini bu deðerler 
ortamýnda tamamlayan birey baþarýnýn anahtarýný da bu deðerler sisteminde 
görmekte ve karar ve tercihlerini  buna göre yapmaktadýr. Ayrýca kapitalist bir 
toplumda pek çok insan ekonomik güce ulaþmayý, mutlu azýnlýðýn içinde yer 
almayý hedeflemektedir. Ýnsanlarýn bu tutkusu rekabeti kutsal bir deðer haline 
getirmekte ve bu çerçevede ahlaki deðerler anlamýný yitirebilmektedir. 
Ý. Kuçuradi, Etik Kitabý üzerine açýklamasýný yaparken; yüzyýlýmýzda “Etiðin orta 
çaðýnýn” yaþandýðýnýn söylenebileceðini, deðerler adýna deðer harcamalarýnýn 
çaðýmýza damgasýný vurduðunu belirtiyor. 

Amerika'nýn Irak'a saldýrýsý emperyalizmin deðerleri nasýl saptýrýp 
deðersizleþtirdiðini  gözler önüne açýkça sermektedir. Saldýrýsýna gerekçe olarak 
Irak'a özgürlük barýþ ve  demokrasi getirmek olduðunu öne sürdü. Baðdat'ýn 
yaðmalanmasýný özgürlük olarak niteledi. Ýleride de deðineceðimiz gibi, bir 
taraftan saldýrýyý moral deðerlerin arkasýna gizlerken; diðer taraftan bu deðerleri 
hiçleþtiriyor, bunlarýn egemenin isteði dýþýnda bir anlam ifade etmediðini 
kanýtlayarak onlarý deðersizleþtiriyor. Örneðin siyasi iktidar  barýþ isteklerini 
miting alanýnda dile getirenleri tehdit ederek, barýþýn savunulacak bir deðer 
olmadýðýný göstermeye çalýþabiliyor.

Siyaset   

“ Nerede 'toplumsal' varsa, orada mutlaka 'ekonomik' ve 'siyasal da vardýr. 
Günümüzde felsefe ve ahlak sorunlarý bile siyasal açýdan ele alýnmakta ve 
deðerlendirilmektedir. Ancak toplumsal olgu, olay ve iliþkilerin giderek 
siyasallaþtýrýlmasý, sadece bir bilimsel moda olarak yorumlanamaz. Bu durum 
aslýnda, toplumsal gerçeklerin her zaman ve her toplumda taþýmýþ olduklarý siyasal 
içeriðin, çaðýmýz sorunlarýnýn özellikleri nedeniyle daha belirgin hale gelmesinden 
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kaynaklanmaktadýr”.[19]s.181

Toplumsal ve bireysel davranýþlar  üzerinde en etkili araç siyasettir. Basitçe 
söylemek gerekirse, insanlarýn siyasetten beklediði kendilerine mutlu kýlacak adil 
bir devlet yönetiminin var olmasýdýr. Bu beklentinin gerçekleþmesi içinde insanlar, 
tarih boyu, adil, dürüst, kýsaca erdemli kiþilerin yönetime hakim olmasýný 
istemiþlerdir. Burada gözden kaçýrýlan, siyasetin, sýnýf çýkarlarýný devlet 
aracýlýðýyla  koruduðu  dolayýsýyla devletin siyasetinin, devlete egemen güç 
odaklarýnýn siyaseti olduðudur. Toplumu depolitize etme ya da siyaset dýþý tutma, 
övünülen, bir yöntem olarak uygulanmaktadýr. Oysa depolitizasyon, toplumla 
siyasetin ayrýþtýrýlmasýyla iktidar erkinin kamu denetim ve baskýsýndan uzak 
tutmayý, egemenlerin önüne çýkacak olasý engelleri yok etmeyi amaçlamaktadýr.
Türkiye'de siyaset ve devlet anlayýþýnýn genel özelliklerinin baskýcý, kýsýtlayýcý, 
totaliter, antidemokratik, anti sosyal, hak ve özgürlükleri yadsýyan, yönetimde 
irade ve inisiyatifi elinden kaçýrmýþ, politik kadrolarýn ise popülist, çýkarcý, 
baðýmsýz politika üretme yeteneðinden yoksun ve mutlak olarak lidere baðlý 
politikacýlarýn elinde olduðu herkes ve her kesim tarafýndan bilinmektedir.
Toplumda geçerli deðer yargýlarý bu koþullarda oluþmakta, bu kadrolarýn tutum ve 
davranýþlarý eylemlere örnek ve gerekçe oluþturmaktadýr.                                                                          

Bunlarýn yanýnda ideolojik yandaþlýk, makam ve mevki beklentileri, iktidarlara 
yaranma, korku ve çekingenlik, yoðun beyin yýkama yöntemleri ve saptýrýlan 
gerçeklikler bireylerin tutum, davranýþ ve kararlarý üzerinde etkili ve belirleyici rol 
oynamaktadýr.  

Etik ve ahlakla siyaset baðlantýsýnýn, baþka bir anlatýmla siyasetin herhangi bir etik 
endiþesi taþýmadýðýnýn sayýsýz örneði her gün basýn yayýn organlarýnda 
sergilenmektedir. Örneðin bir parti baþkaný  “ alýnan karar ahlaken yanlýþ, siyaseten 
doðrudur” görüþüyle ahlaký siyaset alanýnýn dýþýna çýkarabiliyor.                                                                     

Ýdeoloji

Ýdeoloji kültürü oluþturan önemli öðelerden biridir. Ýdeolojiyi genel bir yaklaþýmla, 
sahip olunan bir dünya görüþü doðrultusunda bir sistem kurulmasý amacý olarak 
tanýmlayabiliriz. Bu amaçla iliþkilerin, eylem ve yöntemlerin geliþtirilen ideoloji 
esaslarý içinde kurularak, kitlelere ve topluma yön verilmek istenmektedir.. 
Ýnsanlar içinde yaþadýklarý topluma yönelik istek ve özlemlerini benimsediði 
ideoloji çerçevesinde  ifade eder. Ýdeolojinin bilinçli, iradi ve rasyonel bir bütünlük 
özlemini dile getirdiðini belirten B. Tolan ideolojinin devrimci olabileceði kadar 
tutucu, totaliter olabileceði kadar liberal, aþýrý olabileceði kadar ýlýmlý, deðiþme 
yaratýcýsý olabileceði kadar statükocu, olabileceðini belirtmektedir. [19]s.226 
Bir toplumda egemen ideoloji, o toplumu temsil ettiði sýnýflarýn çýkarlarý 
doðrultusunda þekillendirmeyi amaçlamaktadýr. Bu amaçla, egemen ideoloji 
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toplumun kültürel yapýsýný, deðer yargýlarýný, geçerli ahlak kurallarýný, toplumsal 
bilinci v.b. Yaþamý etkileyen tüm kurum ve kurallarý, kýsaca toplumun üst yapýsýný, 
temsil ettiði sýnýf veya kesimin çýkarlarý doðrultusunda oluþturmaktadýr. Bu yönden 
Türkiye'ye baktýðýmýzda tutucu, totaliter ideolojilerin, yýllardan beri egemen 
olduðunu, egemenliðini sürdürmek içinde her türlü baskýyý uyguladýðýný 
görmekteyiz. Türk-Ýslam sentezi, milliyetçi, milliyetçimukaddesatçý, 
mukaddesatçý, liberal statükocu ideolojiler bu günkü suskun, duyarsýz, 
yabancýlaþmýþ ve yozlaþmýþ bir toplum yaratmýþlardýr. 

Örf  ve Adet, Gelenek , Görenek  ve Töre

 Ahlakýn içeriðini büyük ölçüde örf ve adetler oluþturur. Örf ve adetleri gelenek ve 
göreneklerle eþ anlamlý tutarak, hepsini birden töre baþlýðý altýnda toplamak da 
mümkündür. Nitekim bir bilim olarak ahlak, günümüzde törebilim adýyla 
anýlmaktadýr. Toplumsal normlarýn önemli bir bölümü, hukuksal normlarýn yani 
yasalarýn aksine, genellikle meþru, yetkili ve kurumsallaþmýþ bir otorite tarafýndan 
yaratýlmaz; kendiliklerinden ve aþama aþama oluþarak toplum yaþamýnda güç 
kazanýr, sonra da toplumsal baskýnýn saðladýðý yaptýrýmlarla otoriteye kavuþurlar. 
Toplumda uzun bir süre kullanýlarak geliþmiþ ve gelenekselleþmiþ, yaygýn ve 
güncel olarak uygulanan toplumsal normlar adet olarak tanýmlanmaktadýr. Daha 
üst bir düzeyde, güçlü deðerler içeren normlara ise örf adý verilir. Örf ve adet 
arasýnda bir içerik ve nitelik farkýndan çok, bir düzey farký bulunmaktadýr.

Örf ve adetler, toplum, grup ve sýnýflar arasýnda deðiþebildiði gibi, zaman içinde de 
önemli ölçüde farklýlaþabilirler. Bir örf doðruladýðý bir tutum veya davranýþý bir 
süre sonra yadsýyabilirler. Çaðdaþ toplumlarda, kiþiler arasýndaki iliþkilerin, kiþisel 
niteliklerinden sýyrýlýp anonimleþmesi, örf ve adetlerin etki ve önemini 
azaltmaktadýr. Bireyde bu durumlarda, aidiyet veya referans grubunun normlarý ve 
kontrolü dýþýnda tutum ve davranýþ oluþturabilmektedir. Bireyler örf ve adetlere 
genellikle kendiliklerinden uyarlar. Bu alandaki sapmalar, toplumca hatta bireyin 
bizzat kendisi tarafýndan engellenir. Baþka bir deyiþle, normun yaptýrýmýný bizzat 
birey de uygulayabilir; bu durum normal olarak, bireyin normla bütünleþme, onu 
içselleþtirme düzeyine baðlýdýr. Bir örf veya adetin zorlayýcý ve baðlayýcý 
yaptýrýmlarla desteklenmesi halinde, hukuk kurallarý oluþur.[19]s.242-243  B. 
Akarsu'da, Felsefe Terimleri Sözlüðünde þöyle tanýmlamaktadýr: Töre, bir 
toplulukça benimsenmiþ, yerleþmiþ eyleme ve yaþama biçimlerinin, kurallarýn, 
görenek ve geleneklerin, ortaklaþa alýþkanlýklarýn, tutulan yollarýn tümü. Bir 
toplumdaki ahlaksal davranýþ biçimleri. Ahlak alanýnda örf, adet, gelenek ve 
görenekler büyük yer tutmasýna karþýn, aþýlmasý kolay olmayan bazý önemli 
sakýncalarý da taþýmaktadýrlar. Bu kapsamdaki deðerlerin sorgulama süzgecinden 
geçirilip deðiþmeleri kolay olmamaktadýr. Otoriteye dayalý olarak yerleþmiþ ve 
süregelen bazý alýþkanlýklarýn, alýþkanlýklarla törelerin karýþtýrýlmasý gibi sorunlar 
yaþanmaktadýr.        
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Daha önce de bahsettiðimiz gibi, bu sorunlarýn en büyüðü, hiçbir insani deðere 
sýðmayan, daha ötesi insanlýk dýþý töre cinayeti, taþa tutarak öldürme gibi vahþet 
gösterileridir. Yine ülkemizde yaygýn olan kan davasý, berdel vb. insan haklarýyla 
baðdaþmayan alýþkanlýklarýn bu kapsamda sayýlmasý etik ve ahlak ilkeleriyle 
açýklanamaz.

Toplumsallaþma  Sosyalleþme

Toplumsallaþma, bir insanýn toplumsal yaþamda sergilediði kiþiliktir.  Bir insanýn, 
diðer insanlarla, toplumla ve çevresiyle kuracaðý iliþkileri yönlendiren tutum ve 
davranýþlarý, bunlara öncülük eden deðerleri, kiþiliði toplumsallaþma sürecinde 
oluþmaktadýr. Bu oluþum sýnýrý olmayan yaþam boyu geliþme potansiyeline sahip 
bir süreçtir.   

Sosyalleþme;“ Bireyin mutlak anlamda biyolojik bir varlýk olmaktan çýkýp bu evren 
içinde yaþamayý baþarmasý, belli bir kültürün maddi ve manevi öðelerini 
öðrenmesiyle olanak kazanýr. Ýþte bu öðrenme sürecine 'sosyalleþme' adý 
verilmektedir. Sosyalleþme ayný zamanda bireyin bir kiþilik kazanmasý, bir 
toplumsal çevrede yaþabilmesini hazýrlayan davranýþlarý edinmesi, en geniþ 
anlamýyla 'çevreye uyum' saðlamasý sürecidir. Bu süreç boyunca, çeþitli toplumsal 
koþullanmalar, örneðin eðitim ve öðretim yoluyla verilen kültürel koþullanmalar, 
önemli rol oynamaktadýr”[19]s.347  þeklinde tanýmlanmaktadýr.

Sosyalleþme ayný zamanda yaþam boyu devam eden bir süreçtir. Yaþam içinde 
kiþinin kendini mesleki, toplumsal, kültürel yönde geliþtirmesi, ayný zamanda  
yaþamýn da sorgulanmasýyla içinde bulunduðu koþullara nasýl mahkum edildiðinin 
ve neler yapmasý gerektiðinin de  bilincini yakalayacaktýr.

Dil

Toplumsal yaþamda düþünce ve bilinç üzerine çok vurgu yapýlmakta ve sorunlarýn 
çözümünde bu iki kavram anahtar olarak görülmektedir. Ýster meslek alanýnda, 
ister toplumsal alanda olsun, eleþtirel düþünceye sahip, sorgulayan, kiþisel-mesleki 
ve toplumsal sorunlarýn bütünselliði bilincini yakalamýþ, kýsaca erdemli bireylerin 
çoðunlukta olduðu bir toplumsal yapýyý istemekteyiz. Bireylerin düþünce yetisinin 
ve bilinç düzeylerinin geliþmesinin önemi her kesimce kavranmýþ durumdadýr. Bu 
doðru ve temel yaklaþýmý etkisiz kýlan þey 'dil'in düþünce ve bilinçle, ayrýlamaz-
koparýlamaz, baðýnýn göz ardý edilmesidir. Dil üzerine fazla derinlemesine 
girmeden, genel olarak baktýðýmýzda; dilin düþünceyi, düþüncenin dili geliþtirdiði, 
insan kendi kendine düþünürken dahi dili kullandýðý, dilin kültürü, kültürün 
toplumu geliþtirdiði, dilin düþünce ve bilincin doðrudan yansýmasý ve gerçekliði 
olduðu evrensel boyutta kabul edilen doðrular olduðu görülmektedir.  Bir 
toplumda bilim  ve teknolojinin geliþebilmesi de ancak bunlarýn o toplumun dili ve 
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kültürü içinde kavramlaþarak yerleþmesi ve belli bir içerik kazanmasýyla  mümkün 
olmaktadýr. Görülmektedir ki insanýn düþünce yetisi ve düzeyi dilinin zenginliði ile 
doðru orantýlý olmaktadýr. Örneðin yaþamýný beþ yüz- altý yüz kelimeyle sürdüren 
bir kiþinin düþünce kapasitesi de bu kadardýr. Ýnsanlarýn dilinde para, köþe dönme 
vb. gibi bireyciliði öne çýkaran deðer yargýlarý kavramlaþmýþ ise  bu kimselerin 
demokrasi, insan haklarý, dürüst davranýþlar konusunda düþünce üretmesi de 
olanaklý deðildir.

Dil ayný zamanda yaþam ortamýdýr. Ortamda konuþulan dil kodunun kýsýtlý ya da 
geliþmiþ olmasý, iliþkilerin düzeyini, toplumsallaþmayý önemli boyutlarda 
etkilemektedir. Örneðin geliþmiþ dil kodlarýnýn kullanýldýðý ortamda, bir çocuðun 
taleplerine karþý, açýklama ve ikna yöntemi uygulanýrken, kýsýtlý dil koduyla 
konuþulan ortamlarda dayak bir ifade aracý olarak aðýrlýk kazanmaktadýr. Bu tür 
iliþkiler insanda kalýcý etkiler yaratmaktadýr.

Bu açýdan Türkiye'ye baktýðýmýzda dilin bozulduðunu, özellikle de dili bozma 
yönünde yoðun çaba harcandýðýný görmekteyiz. (Deðerlendirmelerimiz dil 
þovenizmi dýþýnda ve her dil için geçerli bulunmaktadýr.) Ne olduðu belli olmayan, 
yabancý dillerin bolca karýþtýrýldýðý, jargon, bir dil kullanýlmaktadýr. Ýnsanlarýmýz, 
bu modanýn etkisi altýnda, anlamýný pek de anlamadýðý kelime ve terimleri rastgele 
kullanmaktadýrlar. Bu jargon dil içerisinde düþünceler bulanýklaþmakta, düþünce 
yetisindeki bu gerileme düþünceyi ifade etme yasaðýna en büyük desteði 
saðlamaktadýr. 12 eylül cuntasý, toplumsal olay ve olgularýn kolayca anlaþýlmasýný 
saðlayan dile yerleþip benimsenmiþ birçok sözcüðü “sol terminoloji” olarak 
deðerlendirip yasaklamýþ, bilinçli olarak toplumu geriletmeye dilden baþlamýþtýr. 
Ali Püsküllüoðlu'nun hazýrladýðý “Öz Türkçe Sözlük” 12 Mart döneminde 
toplattýrýlmýþtýr. Bununla  Türkiye kendi dilinin sözlüðünü toplatmýþ ilk ülke 
olmaktadýr.

Yabancý dilde eðitimin en büyük sakýncalarýndan biri de,  kendi dilini ve eðitim 
gördüðü yabancý dili tam kavrayamayan, her iki dili de yarým yamalak konuþan bir 
kimsenin düþünce yetisi de yarým yamalak olmasý kaçýnýlmazdýr. Bu yüzden çoðu 
zaman kiþi ve kurumlar arasýndaki diyalog Karagöz ile Hacivat arasýndaki 
anlaþýlmamaya dayanan komik söyleþiye dönmektedir.                                                                     

Emperyalist devletlerin diðer dilleri baskýlarý altýna almalarýnýn temel nedeni de 
budur. Kültür emperyalizmi olarak tanýmlanan þeyde emperyalist devletlerin kendi 
dil ve kültür kodlarýný baþka dil ve kültürler içine yerleþtirerek düþünceleri, bilinci, 
deðer yargýlarýný saptýrarak topluluklarý kendi deðerlerine yabancýlaþtýrmak ve 
güdülmelerini kolaylaþtýrmaktýr. Emperyalizm önceleri kendi dilini ve kültürünü 
zorla, baskýyla kabul ettiriyordu. Bu gün gelinen noktada kültür emperyalizmi öyle 
benimsenip özümsenmiþtir ki, artýk emperyalist ülkelerin  baský yapmasýna gerek 
kalmadan, talep sömürülen ülkelerin yönetiminden gelmektedir.        
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Bu olumsuzluklar karþýsýnda, dilin toplumsal yaþamýn her alanýnda baþat önemi 
göz önüne alýnarak onun bütün yozlaþtýrýcý giriþimlerden ve baskýlardan 
kurtarýlarak geliþmesi ve zenginleþmesi hedeflenmelidir. 

Din

Din, toplum ve ahlak üzerinde en etkili kurum veya kendine has deðerler 
bütünüdür. Din yerleþtirmek istediði inancýn kural ve deðer yargýlarýný birer 
deðiþmez hüküm olarak ahlak alaný üzerine oturtmaktadýr. Genel kaný olarak din 
ahlakla özdeþleþtirilmektedir. Ülkemizde de ahlak din içine yerleþtirilmiþ ve din ve 
ahlak bütünleþtirilmiþtir. Gerçekte ise din ve ahlak, aralarýndaki iliþkiye raðmen, 
özdeþ deðildirler. Ahlak kurallarý dinamiktir, tarihi ve toplumsal olarak deðiþebilen 
deðer yargýlarýdýr. Buna karþýn din kurallarý duraðandýr, toplumlara ilahi kudret 
tarafýndan bildirildiði kabul edilen kesin  kurallar bütünüdür. 

Dini inanç içerisinde yapýlan eylemin doðru ve yanlýþlýðý tanrý buyruðuna göre 
deðerlendirilmekte; iyiliðin ödülü cennet,   kötülüðün cezasý ise cehennemde 
yanmak olacaktýr 

Dini açýdan en geçerli eylem ibadettir, ibadet dýþýnda iþlenen etik kusurlar Tanrýnýn 
hoþ görüsü ve affediciliði içinde deðerlendirilmektedir.
Din insanlara genelde eþitlikçi yaklaþmaz. Her ne kadar insanlýða nizam getirmek 
için bildirilmiþse de, kendi anlayýþý dýþýnda kalanlar kafir olarak görülmekte onlara 
hak tanýmamaktadýr.

“Çevresel tahribat, kitlesel açlýk ve din için verilen savaþlarýn olduðu, hepsinden 
beteri de insanýn her canlý varlýðý yüz kere  öldürme kapasitesine eriþtiði bir 
dünyada, insan rasyonel olarak  bir tanrý inanýþýnýn etkisiyle ahlaki ilerleme 
saðlanmýþ olduðundan nasýl bahsedebilir?”[5]s.127

Prof. Dr. Yasin Ceylan din ve ahlak konusunda þöyle demektedir.
“ Din ve ahlak iliþkisi konusunda belirtmek istediðimiz son bir husus da þudur: 
Ahlaksal eylemi etkileyen farklý kültürler ahlakýn dýþ kaynaklarýdýr. Bu kaynak 
toplumdan topluma, kültürden kültüre deðiþir. Ancak insanýn doðasýna dayanan 
ahlak, iç kaynaklýdýr. Bu kaynak  kültür ve ýrk farkýna bakýlmaksýzýn, akýl sahibi 
olmalarý sebebiyle tüm insanlarda aynýdýr. Ýç kaynaðýn ilkeleri hiçbir kültürün ve 
dinin tekelinde deðildir. Bu yüzdendir ki her toplumda erdemli davranýþ ve erdemli 
insan görmek mümkündür. Buna 'doðal ahlak' diyebiliriz. Doðal ahlaký geliþtirmek 
için bir dine girmek veya metafizik bir inanç sistemine baðlanmak ve hatta Tanrýnýn 
varlýðýna inanmak gerekmez. Çünkü ' her zaman doðru söyle', 'iyilik yap, kötülük 
yapma' ' insanlarý araç olarak kullanma' gibi ahlaksal ilkeler herhangi bir kültür 
veya dünya görüþünün özel olarak keþfettikleri kurallar deðildir. Bunlarý bilmek 
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için insan olmak yeter. Karmaþýk metafizik sistemlerin bünyesinde ortaya çýkmaz. 
Ancak bu sistemler içerisinde bir yere konur. Spekülatif akýl ile bir kuram olmaya 
aday olmayacak kadar sadedir ve insan olan herkesin ortak malýdýr. Doðal ahlakýn 
ilkelerine sahip olma ve erdemlerine ulaþma imkaný, dindar dinsiz, teist ateist 
herkes için ayný seviyededir”.[20]s.107 

Bilinç ve Toplumsal Bilinç

Bilinç insanýn kendisini ve çevresini anlamasýný saðlayan zihin süreçlerinin 
toplamý; bilme, usa vurma, yargýlama, anlama gücü ve yeteneðidir. Bu yeteneðin 
oluþmasý insanýn içinde bulunduðu koþullara baðlýdýr. 

Toplumsal bilinç ise; toplum yaþamýndaki düþünce, sanat, siyaset, hukuk, töre, 
bilim, din, felsefe gibi kurumlarý oluþturan bilinç biçimlerinin tümü; toplumsal 
akýldýr. Ýnsan bilinci içinde yaþadýðý toplumun bilincine göre oluþur. Toplumsal 
bilinç kiþinin düþünce yapýsýný, dolayýsýyla da bilinci üzerinde belirleyici 
konumdadýr. Marx bu konuda, toplumda egemen üretim biçiminin, toplumun 
bilincini ve bu bilinç çerçevesinde de hukuki ve siyasi yapýnýn temelini 
oluþturduðunu belirtiyor ve “insanlarýn varlýðýný belirleyen þey, bilinçleri deðildir; 
tam tersine, onlarýn bilincini belirleyen, toplumsal varlýklarýdýr”[9]s.25  diyor. 

Yaþam koþullarýnýn kazandýrdýðý deneyim, bilgi ve koþullardaki deðiþim ve benzeri 
etkenlerle insanýn kendi varlýðýnýn anlamýný ve toplumdaki yerini kavramasý bilinç 
sýçramasýný yaratmakta ve giderek toplumsal bilinci sýçrama noktasýna ulaþtýrmaya 
yönelir. Ne var ki bu kolay iþleyen süreç olamamaktadýr. Bireyin toplumsal bilincin  
dýþýnda düþünmeye, sistemin kurum ve kurallarýný, eleþtirel  yaklaþýmla irdeleyip 
onlarý deðiþtirip dönüþtürmeye karþý gösterdiði direnç, toplumsal geliþmeyi 
erteleyen en önemli etken olmaktadýr.  

Yabancýlaþma

Genel bir tanýmlamayla yabancýlaþma,“bireyin toplumsal, kültürel ve doðal 
çevresi üzerindeki kontrolünün azalmasý olarak tarif edilmektedir. ”[19]s.281 
Prof. Dr. Ö. Ozankaya da yabancýlaþmayý þöyle tanýmlýyor. “Belli tarihsel 
koþullarda insan ve toplum etkinlikleri ürünlerinin ( emeðin, paranýn, toplumsal 
iliþki sonuçlarýnýn, insanýn özelliklerinin ve yeteneklerinin ) bu etkinliklerden 
baðýmsýz ve bunlara egemen ya da özlerinde olduklarýndan deðiþik biçimde 
kavranmasý ”[3] 

Yabancýlaþan birey, sahip olduðu deðerlerin bilincinde olmadan, onlara yabancý ve 
kendini bu deðerlerin dýþýnda görmektedir. Toplumsal koþullar, öne sürülüp 
dayatýlan deðerler ve bu deðerlerin fetiþleþtirilmesi, baský, kýsýtlamalar, kitle 
iletiþim araçlarý kanalýyla yaratýlan ortam ve benzer etkenlerle düþünme süreçleri 
üzerinde kurulan hegemonya bireyi toplumsal iliþki ve etkinliklerden 
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uzaklaþtýrarak onu yalnýzlýða itmekte ve bir anlamda köleleþtirmektedir. 
Ülkemize baktýðýmýzda bu yabancýlaþmanýn inanýlmaz boyutlara ulaþtýðýný 
görmekteyiz. 

Yabancýlaþma sadece bireyle sýnýrlý kalmamaktadýr. Genel olarak; siyasetçi ve 
siyasi iktidarlar, kendini güç odaðý olarak gören yapýlanmalar, devlet, örgütler,  
yöneticiler akla gelebilecek tüm yapýlanmalar ülkelerine, kurumlarýna, ahlaki 
sorumluluklarýna ve insani deðerlere yabancýlaþmýþlardýr. Þu anda içine 
sürüklendiðimiz savaþ ve öne sürülen savaþ gerekçeleri, insanlar üzerinde 
uygulanan baský ve þiddet, güç gösterileri toplum olarak elden kaçýrdýðýmýz 
baðýmsýzlýðýn, kendi geleceðimizi özgür olarak kendi irademizle 
belirleyememenin yarattýðý aþaðýlýk kompleksini gizleme çabalarýndan baþka bir 
anlam taþýmamaktadýr. Yabancýlaþmanýn anlamýný C. W. Mills: Kendine 
yabancýlaþan toplumun, demokratik toplumun anti tezi olduðunu ileri sürmektedir. 
Düþünür, böylesi bir toplumda yaþayan insanýn durumunu þöyle tanýmlamaktadýr.
“ Toplumu rasyonalize etme eðiliminin bu zorunlu etkileri nedeniyle, birey  
'elinden geleni yapmakla yetinmekten baþka bir çare bulamamaktadýr. Umutlarýný, 
emellerini ve çalýþmalarýný içinde bulunduðu ortama göre biçimlendirmekte, bu 
ortamdan kurtulmakta kullanabileceði hiçbir çýkýþ yolu bulamamakta; düpedüz, 
sonunda, kendisi bu koþullara baðlanmaktadýr. Birey çalýþma saatlerinin dýþýnda 
kendisine býrakýlan zamaný çeþitli oyunlarla, vakit geçirmekle, ' eðlenmekle' 
geçirmektedir.Üstelik, harcanan bu zamanýný nasýl harcayacaðý da rasyonalize 
edilmiþ bulunmaktadýr. Üretiminden, çalýþmasýndan yabancýlaþtýðý gibi, 
tüketiminden ve gerçek anlamdaki boþ zaman kullanýmýndan da birey 
yabancýlaþmýþ bulunmaktadýr. Bireyin bu uyumlanmasý ve bunun bireyin küçük 
yaþam ortamý ve kendisi üzerindeki etkileri onun düþünme þansýný, düþünme 
yeteneðini ve iradesini yitirmiþ oluþundan dolayý ortaya çýkmakla da kalmamakta; 
bireyin bir özgür insan olarak edim ve eylemde bulunma þans ve  yeteneðini de 
etkilemiþ olmaktadýr. Gerçekten de, bu duruma uyumlanmýþ bir birey özgürlüðün 
ve insan aklýnýn nasýl bir deðer ifade edebileceðinin bile bilincine varmaktan 
yoksun býrakýlmýþ olmaktadýr”.[16]s.262

Ýnsan iliþkileri içinde etik ve ahlaki deðer yargýlarýnýn yaþam bulmasý için özgürlük, 
özerklik kavramlarýyla amaç-araç iliþkilerinin de üzerinde durmak gerekmektedir. 
Çok sýk kullanýlan bu kavramlarý çoðunluðu düþünürlerin tanýmlamasýna dayalý 
olarak açýklamaya çalýþacaðýz:

Ýnsan iliþkileri içinde etik ve ahlaki deðer yargýlarýnýn yaþam bulmasý için özgürlük, 
özerklik kavramlarýyla amaç-araç iliþkilerinin de üzerinde durmak gerekmektedir. 
Çok sýk kullanýlan bu kavramlarý çoðunluðu düþünürlerin tanýmlamasýna dayalý 
olarak açýklamaya çalýþacaðýz:
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Kitle Toplumu Ve Kitle Kültürü

O. Hançerlioðlu  Felsefe Ansiklopedisi'nde “;
“Toplum: belli bir üretim biçimiyle belirlenen örgütlü insan topluluðu... toplum 
deyimiyle dile getirilen insan topluluðu, belli bir ekonomik yapýyla belirlenmiþ 
belli üst yapý kurumlarýna sahip sosyo ekonomik bir biçimlenmedir” þeklinde 
tanýmlama yapýlmaktadýr. Birey ve toplumun karþýlýklý etkileþimle birbirlerini 
oluþturduklarýný belirten yazar daha sonra Marx ve Engels'den þu alýntýyý yapýyor: “ 
Bireyin (bir kiþinin) özgür olarak geliþmesi, toplumun (herkesin) özgür olarak 
geliþmesinin koþulu olduðu gibi, toplumun özgür olarak geliþmesi de bireyin özgür 
olarak geliþmesinin koþuludur”[12]    demektedir.
Demokratik hak ve özgürlüklerin baský altýnda geriletildiði, kamuoyunun 
demokratik yol ve yöntemlerle oluþamadýðý toplumlarda insanlar yönetilmekten 
çok, deðiþik yöntemlerle kitleler halinde güdülmek istenmektedir.
Böylesine oluþturulan bir toplumsal yapýyý, Amerika'nýn toplumsal yapýsýna 
getirdiði aðýr eleþtirileriyle tanýnan ünlü toplum bilimci, C.W. Mills kitle toplumu 
olarak tanýmlýyor. Yazar þöyle diyor:
“ Karþý durumda, yani kitle toplumunda ise þu temel özellikleri görüyoruz; 

Baþkalarýnýn fikir, düþünce ve kanaatlerini dinleyenler pek çok, buna karþýlýk 
kendi fikir, düþünce ve kanaatlerini ifade edebilenler pek az; tamamen bir 
soyutlama ve aslýnda toplama bireyler yýðýný durumuna indirgenen kamu, kitle 
iletim araçlarýnca etkilenip, biçimlendirilmekte;

Kitle haberleþmesinin örgütlenme biçimi bireylerin anýnda ve etkinlikle 
yanýtta bulunmalarýna olanak býrakmamakta; 

Kamuoyunun oluþmasýndan sonra, kamuoyunun kendini realize etmesi için 
kamunun giriþmesi gereken eylemler, bu eylem kanallarýný örgütleyen ve kontrolü 
altýnda tutan resmi makamlarca ya da iktidar çevrelerince denetlenmekte;

Ýktidar kurumlarý karþýsýnda kitleleþmiþ kamunun baðýmsýzlýðý kalmamakta; 
iktidar kurumlarýnýn ve resmi makamlarýn görevlisi olan kimseler kitle üzerinde 
açýk ya da örtülü yollardan nüfuzda bulunmakta, kiþilerin karþýlýklý ve özgür 
tartýþma yoluyla kamuoyu yaratabilme özgürlükleri daha oluþmadan önlenmek 
istendiði ve önlendiði görülmektedir.”[17]s.425 

Mills, kitle toplumunda yaþayan insanlar için þu deðerlendirmeleri yapýyor:
“ Farkýnda olsalar da, olmasalar da, kitle toplumunda yaþayan insanlar kiþisel 
güçlük ve sorunlarýnýn toplumsal sorunlar niteliði taþýdýðýný göremezler; görseler 
de, birincisini ikincisinin konumuna getiremezler. Bu tür bir toplumda yaþayan 
bireyler kendi dar ortamcýklarýndaki kiþisel sorunlar ile, sosyal yapýnýn sorunlarý 
arasýndaki karþýlýklý etkileþim ve baðýntýlýlýðý görüp anlayamamaktadýrlar. Özgün 
bir kamu içinde yaþayan bilgili bir birey  ise bunlarý yapabilecek durumdadýr. Bilir 
ki, çoðu kez, kiþisel sorunlarý ve güçlükleri olarak yaþadýðý þeyler baþkalarýnýn da 
paylaþtýðý sorunlar ve güçlüklerdir. Daha da önemlisi, bunlarýn çözümü için her 
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hangi bir bireyin getirebileceði bir çözüm yeterli olmayacak; bireyi, içinde yaþadýðý 
gruplarýn yapýsýnda kimi zaman ise, toplumun bütününün yapýsýnda deðiþiklikler 
yapmak gerekecektir.  Kitle toplumundaki insanlarýn sorunlarý, güçlükleri vardýr; 
fakat çoðu kez bunlarý anlamýný ve temeldeki nedenlerini görüp 
anlayamamaktadýrlar”.[16]s.289                                                                           

Yazar ahlakla  kitle toplumu arasýnda da þöyle bir bað kuruyor. “ Üst ahlaksýzlýk 
Amerikan toplumundaki seçkinlerin en belirgin özelliðidir. Üst ahlaksýzlýðýn bu 
denli yaygýnlaþmasý, toplumdan tepki görmemesi ise kitle toplumunu kitle toplumu 
yapan en önemli özellikler arasýna girmiþ bulunmaktadýr.”[17]s.482 

Bu tanýmlama ve deðerlendirmelerin bizim toplumumuz için de geçerli olduðu 
görülmektedir. Bu þekilde kontrol altýnda tutulan halkýn davranýþlarý ve kamuoyu, 
egemenlerin istek ve çýkarlarý doðrultusunda kolayca oluþturulabilmektedir. 
(Ýnsaný nesneleþtiren toplum mühendisliði uygulamalarý küresel boyutta eyleme 
konmuþtur). Bu da halktan ve emekten yana eylem ve deðerlerin toplumda yansýma 
bulmasýnda aþýlmasý gereken ciddi sorunlar yaratmaktadýr.

Kamu Alaný, Kamu Yararý Ve Kamuoyu

Ö. Ozankaya 'kamu'yu “Topluluk oluþturucu ortak çýkarlar çevresinde oluþan ve 
üyeleri bu ortak çýkar konusunda karar birliðine ulaþmak için etkileþimde bulunan 
toplumsal kesim”[3] olarak tanýmlýyor.

Kamu kavramýndan türetilen bu üç kavram üzerinde çok tartýþýlan, deðiþik 
anlamlar yüklenen kavramlardýr. 1982 Anayasasý, meslek birliklerini kamu 
yararýna kuruluþlar olarak tanýmlamaktadýr. Bu tanýmlamada kamu yararýný; 
devlet; kurumlarý vesayeti altýnda alma;  örgütler ise, anayasadan destek almak, 
dolayýsýyla güç sahibi olmak þeklinde anlamaktadýrlar. Burada hangisinin gerçeðe 
daha yakýn olduðunu anayasanýn niteliði belirlemektedir.
Mimarlar odasý, kamu yararý ve toplum yararý karþýlaþtýrmasý konusunda,  Ümit 
Doðanay'dan görüþ istemiþ ve bu görüþü yayýnlamýþtýr. Ü. Doðanay makalesinde 
þu görüþlere yer veriyor.

“Toplum yararý ve kamu yararý arasýnda anlam bakýmýndan fark vardýr. Kamu 
yararý kurulu düzenin korunmasýndaki çýkardýr. Kurulu düzen özel mülkiyete 
dayanýyorsa, bu takdirde “kamu yararý” özel mülkiyetin korunmasýndaki çýkar 
anlamýna gelir. Böylece de kamu yararý, bireyin çýkarlarýyla özdeþtir. Bu nedenledir 
ki kamu yararý kavramý özel mülkiyet kadar eskidir. Toplum yararý ise, kurulu 
düzenin niteliðidir. Ülkede tüm insanlarýn ortak çýkarlarýný ifade eder... Bu nedenle 
özel mülkiyetin salt bireysel olduðu bir ülkede, düzen toplum yararýna olmaz. Ama 
böyle bir düzende kamu yararý gereði sýnýrlamalar vardýr. Þu halde toplum yararý alt 
yapýyý koruyucu deðil, onu oluþturan bir kavramdýr”[21]
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Kamuoyu, olay ve olgular üzerinde toplumun ortak yargýsý anlamýndadýr. 
Kamu alanýnýn özelliklerini varsayým olarak; devlet, grup, cemaat vb. güç 
odaklarýnýn baský ve yönlendirmesi altýnda olmayan, iletiþim araçlarýnýn yanlý 
kullanýlmadýðý, etik iliþkilerin geçerli olduðu, kamuoyunun özgürce oluþturulduðu, 
eþitlik ve özgürlükler alaný, olarak tanýmlayabiliriz. Özgürlük tanýmý gibi, 
ulaþýlmasý zor, ama ulaþýlmak istenen bir hedeftir. 

Kamu alaný ve kamuoyunun bugün nasýl deðerlendirildiðini A. Giddens þöyle 
tanýmlýyor: “Kamu alaný, herkesin ilgilendiði konularýn tartýþýlabildiði ve 
düþüncelerin oluþturulduðu bir kamusal tartýþma alanýdýr...Kamu alaný azýndan ilke 
olarak- bireylerin, kamusal bir tartýþma için bir forumda  yer alan eþitler olarak 
biraraya gelmeleriyle ortaya çýkmaktadýr...Çaðcýl toplumlardaki tartýþma, kültür 
sanayiinin ortaya çýkýþýyla nefessiz kalmýþtýr. Kitle iletiþim ve eðlence araçlarýnýn 
geliþimi, kamu alanýnýn büyük ölçüde bir aldatmacaya dönüþmesine yol açmýþtýr. 
Ticari çýkarlar kamunun çýkarlarýnýn önüne geçerken politika, parlamento ve 
iletiþim araçlarýnda sahnelenen bir oyuna dönmüþtür. 'Kamuoyu' artýk, açýk, akýlcý 
tartýþmalar yoluyla deðil  örneðin reklamda olduðu gibi  yönlendirme ve denetleme 
yoluyla oluþmaktadýr”.[22]s.402-403   

Kamu alanýnýn hukukun üstünlüðü ve demokrasi alanýnda yaþanan krizden 
olumsuz etkilendiði, buna karþýn, demokratikleþme süreci içinde olumlu etkilenip 
önem kazandýðý bilinmektedir.

Özgürlük

Özgürlük insanlýðýn en çok deðer yüklediði, uðruna ölümü göze aldýðý bir 
kavramdýr. Özgürlük, basit bir anlatýmla, insanýn baþkasýnýn vesayet ve baskýsýnda 
kalmadan kendi iradesiyle karar verme olanaðýna sahip olmasýdýr. Özgürlük 
bireysel bir ayrýcalýk deðil, toplumsal yaþam biçimidir. Bireyin özgürleþmesi 
toplumun özgürleþmesiyle ilgilidir ki bu da doðrudan sistemle ilgili bir sorun 
olarak ortaya çýkmaktadýr. Ýnsanlarýn özgürlük alanýný sisteme egemen ideoloji 
belirlemektedir. Bu nedenle insanýn özgürleþmesinin koþulu, sistemin baðlarýndan 
kopma sorunudur.

“Özgürlük, sadece, insanýn dilediðini yapabilmesi olanaðý olmadýðý gibi, kiþinin 
önündeki seçeneklerden birini seçebilme olanaðý da deðildir. Özgürlük her þeyden 
önce, gerçekleþebilirliði olan seçeneklerin ortaya konulmasý, üzerinde 
tartýþýlabilmesi ve bundan sonradýr ki, bir seçmede bulunma olanaðýdýr.

Özgürlük sorunu bununda ardýnda insana iliþkin sorunlarýn geleceðine dair 
kararlarýn nasýl alýnmakta ve kimin tarafýndan alýnmakta olduðu 
sorunudur”.[16]s.268-269    
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Irak'a düzenlenen saldýrýda en fazla yýpratýlan kavram özgürlük olmuþtur. 
Özgürlüðün, bir yandan eylemle kazanýlacak bir hak deðil egemenin baðýþýna baðlý 
bir þey olduðu, diðer taraftan yaðmalamanýn özgürlük olduðu öne sürülerek 
anarþiyle özdeþleþtirilip insanlar üzerindeki moral deðeri yýkýlmak isteniyor.  

 Medya 

Kuramsal olarak yaklaþýldýðýnda medya, toplumu en yaygýn þekilde bilgilendiren 
kurumlarý iþaret etmektedir. Halký zamanýnda ve doðru bilgilendirmenin yaratacaðý 
etki ve tepkinin gücü bilindiði için, bu gücü yaratmada çok önemli bir yere sahip 
olan medyaya 4. güç denmektedir.  

Bu kaný ve beklentiler nedeniyle çoðu kez, ülke sorunlarý üzerinde dile getirilen 
gerçekleri kamuoyuna duyurmadýðý, duyarsýz kaldýðý için medya sýk sýk eleþtirilir. 
Bunun gibi sorunlarýmýzýn çözümü yönünde baský oluþturmak amacýyla görüþ ve 
önerilerimizin medya aracýlýðýyla kamuoyuna yeterince duyuramadýðýmýzdan 
yakýnýrýz. Bunlarýn hepsinde gerçek payý bulunmaktadýr. Burada medyanýn gerçek 
niteliðinin ne olduðu öne çýkmaktadýr. Medyanýn, elindeki gücü kötüye 
kullanmamasý için basýn ahlak yasasý çýkartýlmýþtýr. Ayrýca ilkeli davranýlacaðý 
yönünde imza ile güvenceye alýnmýþ ilkeleri ve kurumlarý bulunmaktadýr.     
Bütün bunlara karþýn, küresel boyutta, medyanýn neye hizmet ettiðini, bazý alýntýlar, 
çok daha iyi tanýmlayacaktýr.

Son zamanlarda ismi ülkemizde de sýk duyulan Noam Chomsky “Dil ve 
Sorumluluk” adlý yapýtýnda þöyle diyor. “ Kapitalist bir toplumda kitle iletiþim 
araçlarý kapitalist kurumlardýr. Bu kuruluþlarýn egemen ekonomik çýkarlarýn 
ideolojisini yansýtmamasý, çok büyük sürpriz olurdu”.[23]s.15 

Çalýþmamýzda görüþlerine çok sýk baþ vurduðumuz ünlü düþünür C. W. Mills 
Ýktidar Seçkinleri yapýtýnda þunlarý söylüyor. “ Kitlelerin, kitle haberleþme 
araçlarýyla yapýlan bildiriþim ve güdüleme yoluyla iðfal edilmesinin yaný sýra, ani 
ve bilinçsiz þekilde tertiplenmiþ gösterilerle de, istendiðinde, kitleler habersizce ve 
bilmedikleri yönlere itilip sürüklenmeye baþlamýþtýr. Böylece, bu yolla da, insanlar 
toplumsallaþmadan alýkonularak, atomlara ayrýlmýþ bir toplumda boyun eðmeye 
alýþtýrýlmýþ, baðýmsýz düþünebilme yeteneðinden yoksun býrakýlmýþtýr”.[17]s.130
Önay Sözer Felsefenin ABC’si adlý yapýtýnýn, Evrensellik Yerine Yuvarlaklýk 
(globalleþme) baþlýklý bölümünde þöyle diyor.       
“ Üçüncü dünya ülkelerine  bu arada Türkiye'ye de  batýda üretilen televizyon 
programlarý düþük fiyatlarla satýlabilmekte, uydu yayýnlarý dünyanýn her yerinde 
izlenebilmekte, hükümetler ileri teknolojinin (high tech) büyük alýcýlarý olarak 
övünmektedir. Bunun karþýlýðý televizyon yayýnlarý karþýsýnda edilgen, kayýtsýz 
kitleler oluþmuþtur. Politika televizyon programlarýnýn ayrýlmaz parçasý olmuþtur. 
Savaþ, terörizm, politika, televizyon ekranlarýnda sunulmak üzere 
hazýrlanmaktadýr. Evrensel deðerler kiþisel ve ulusal özelliklerin, giderek 
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ayrýmlarýn genel ilkeler altýnda uyumlaþmasýný gerektirir.  Örneðin sanatta ulusal 
olunmadan evrensel olunamaz vb. Oysa yuvarlaklaþma ayrýmlarý ortadan 
kaldýrmadan onlarý yaþamýmýzda etkisiz kýlmaktadýr. Asla yuvarlak deðil, çok ince 
hesaplarýn yuvarlak gösterdiði bir dünyada yaþýyoruz. Dünyadaki savaþlarýn ve 
çevre felaketlerinin birbirine benzer görüntüleri karþýsýnda kýlýmýz kýpýrdamadan  
dakikalarca kalýyorsak, bu baþka her þeyin de ilerde çekilebilir hale geleceðini 
kýsaca yuvarlaklaþmanýn bir son olmadýðýný gösteriyor. Olaylarýn kendileri deðil, 
olaylarýn tehlikesiz hale getirilmiþ görüntüleri”.[24]s.282  

Kýsaca medya bu gün, toplum mühendisliði yapmakta elindeki olanaklarý, 
toplumsal yaþamýn her alanýnda,  yabancýlaþtýrmayý daha da yaygýnlaþtýrmakta 
kullanmaktadýr. 

Bürokrasi

Bürokrasi genel devletle, devlet memurluðuyla ilgili bir kavram olarak 
algýlanýlmakta, hatta bürokrasinin en katý ve yoðun uygulayýcýlarý olan sermaye 
sýnýfý bile bürokrasiden þikayet etmektedir. Bürokrasinin doðuþu örgütlerin 
geliþiminde  bilginin önemi, örgütlerin yazýlý kurallarý ve bilgi hafýzasýnýn oluþmasý 
gereklerine dayanmaktadýr. Bürokrasi yetkili idareciler topluluðu ve idare 
sisteminin, bir otoritenin kullanýmýnýn tanýmýdýr. Bürokrasi bir makamlar 
hiyerarþisidir, atamayla görevlendirilen insandýr, kademeler arasýnda iletiþimi 
saðlayan, kural ve yönetmeliklere göre davranan, gizli ve açýk bilgileri elinde 
bulunduran insandýr. Bürokrat her þeyi kesin kurallar içinde deðerlendiren insandýr. 
Bu haliyle bürokrasi oligarþinin de temelinde yer almaktadýr .

Bürokratlar, resmi iliþkilerinin dýþýnda, iþi bilen insanlar olduklarýndan, kuruluþ ya 
da þirketlerle iliþkilerde sorunlarla karþýlaþan insan ya da kurumlara resmi olmayan 
kanallarla yardýmcý da olurlar. 

Teknoloji 

Bilim ve teknoloji bir toplumun yaþamýnda belirleyici bir konuma sahiptir. Bir 
taraftan  yaþam koþullarýn geliþtirip  insan ömrünü uzatýrken diðer taraftan 
insanlarý kitleler halinde yok edilmesi olanaklarýný saðlýyor. Bütün meslekler 
ülkede bilim ve teknoloji geliþtirecek politikalara öncelik verilmesini ve kaynak 
ayrýlmasýný savunmakta, bu ilgi giderek teknoloji þovenizmine dönüþmektedir. Bir 
toplumda bilim ve teknoloji üretiminin geliþmesi pek çok deðerin birlikte var 
olmasýna ve karþýlýklý etkileþim geliþmesine baðlý olmaktadýr. “Günümüz 
teknolojisi deyiminin anlamýný açýklamak istersek, günümüz toplumundaki yerini 
bütün boyutlarýyla ele almamýz gerekir. Yani, artýk yalnýzca kullanýlan geliþmiþ 
araçlarýn dikkate alýnmasý yeterli deðildir, teknolojiyi, günümüz toplumlarýndaki 
sosyal, politik, psikolojik, kültürel ve felsefi boyutlarýyla birlikte düþünmemiz 

Etik, Ahlak ve Meslek Ýlkeleri

46



gerekir. Ancak bu þekilde günümüz teknolojisinin anlamý kavranabilir.”[15]s.78  
Teknoloji toplumun deðer yargýlarýný, gelenek ve göreneklerini de köklü 
deðiþikliðe uðratmaktadýr.  Bu nedenle bilim ve teknolojinin geliþmesi sadece 
bilim insanlarýnýn, teknik kadrolarýnýn bilgi ve iradesine baðlý olmamaktadýr. Bu 
toplumsal bir sorun toplumun karar vermesi daha doðrusu toplumun tüm sýnýf ve 
katmanlarýnýn böyle bir geliþmeyi hedeflemesi gerekmektedir. Geliþmiþlik 
yönünde çok büyük rakamlarla konuþulan ülkemizde kýrk yýldan bu yana AR-GE 
çalýþmalarýnda  bir arpa boyundan öte yol alýnamadý. Örneðin TÜBÝTAK'ýn en 
önemli iþlevlerinden biri, bilim ve teknoloji alanýndaki deðerleri kültürel yapýya 
yansýtmasýydý, sonuçta toplumun deðer yargýlarý bilim ve teknolojiye karþý baskýn 
duruma geldi. Þ. Ural bizdeki teknoloji algýlamasýný, tartýþma kitapçýðý üzerinde 
görüþlerini belirten bir meslektaþýmýzýn ifadesiyle, çok güzel tanýmlamaktadýr:      

“Kültürel arka planýn ihmal edilmesiyle ulaþýlacak teknolojik seviye, o toplumda 
her þeyden önce hiç umulmadýk olumsuz sonuçlara sebep olabilir. Bu þartlar altýnda 
teknolojik imkanlar ve onlarýn günlük yaþantýmýzda bolca kullandýðýmýz sonuçlarý, 
toplumu ve dolayýsýyla bireyleri, iþin kolayýna kaçma, sistemsiz ve disiplinsiz 
olma, eðlence düþkünü, taklitçi olma gibi alýþkanlýklara itebilir”[15]s.73 

Bu kýsýr döngünün kýrýlabilmesi için öncelikle bilim ve teknoloji kültürünün 
toplumda yerleþmesini hedeflememiz gerekmektedir. 

Vicdan

Ýnsanýn olay ve olgular karþýsýnda sergilediði tutum ve davranýþlarý, etik ve ahlak 
anlayýþý genellikle bir vicdan iþi olarak görülmektedir. Kiþinin vicdanýna göre 
hareket etmesini, vicdan sahibi olunmasýný, vicdanýn sesine kulak verilmesini 
beklemek veya bu doðrultuda çaðrýda bulunmak vicdana verilen deðeri 
göstermektedir.

Orhan Hançerlioðlu Felsefe Ansiklopedisi Sözlüðünde vicdaný þöyle tanýmlýyor:
Vicdan (bulunç), insanýn görgü ve bilgileriyle kendini yargýlama yetisi. Ýnsanda 
doðuþtan var olmayan, insanýn yaþadýðý toplumsal koþullarda oluþan görgü ve 
bilgisinin sonucudur, bir bilinç olgusudur.[12]  

Bedia Akarsu Felsefe Terimleri Sözlüðünde vicdaný 'törel bilinç' olarak 
Türkçeleþtiriyor ve ahlaksal bilinç, iyi ve kötü üzerine bilinç olarak tanýmlýyor. 
Yapýlan uzun tanýmlamalardan bazýlarý: - Ýnsanýn ahlak deðerleri üzerine dolaysýz 
ve kendiliðinden yargýlama yapma gücü. Ýnsanýn kendi davranýþlarýnýn ahlakça 
deðerli olup olmadýðý üzerine özel bilinç. Bu bilinç yapmayý ya da yapmamayý 
öðütleyerek, uyararak, suçlayarak, yargýlayarak, onaylayarak, ve kýnayarak 
kendine özgü bir biçimde yaþam ve eylemlerimize eþlik ediyor gibidir.- Toplumda 
kazanýlýr; insanýn toplumsal benliði ile ilgilidir.[2] 
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Ý. Kuçuradi vicdaný, kiþinin benimsemeyi istediði, doðallýklarýna inandýðý genel 
deðer yargýlarýndan, bunlarýn temelindeki kural ve ilkelerden kendini sorumlu 
duymasý olarak açýklamakta  ve “Kiþinin kendi eylemlerine deðer biçmesini 
izleyen yaþantý ise, 'vicdan' denen bilinç olgusuyla karþýlaþtýðýmýz “yer”dir. 
'Vicdan' sorunu, sorumluluk sorunuyla ilgilidir; ne var ki buradaki sorumluluk, 
olan  bir sorumluluk deðil, duyulan  belirli bir sorumluluktur: bir grup üyesi olarak 
kiþinin, benimsemiþ olmasý gerektiðini düþündüðü, doðallýklarýna inandýðý belirli 
deðer yargýlarýndan ve bunlarýn temelindeki kural ve ilkelerden kendini sorumlu  
duymasý.[1]s.154  demektedir.

Ý. Kuçuradi daha sonra, sorumlu olmanýn her zaman kendini sorumlu duymayý 
beraberinde getirmediði gibi, kendini sorumlu duymanýn sorumlu olmayý da 
gerektirmeyebileceðini ifade ediyor. Kiþinin vicdanýnýn kendini gerçekliklerinden 
sorumlu duyduðu ilkelerin, kurallarýn niteliðine baðlý olacaðý, dolayýsýyla bunun 
etik iliþkiler açýsýndan rastlantýsal olabileceðini belirtiyor. Vicdanýn oluþumunda 
toplumsallaþma dönemin önemi üzerinde, kafeste kuþ besleyen çocukla, sapanla 
kuþ avlayan çocuðun vicdanýnýn ayný yönde geliþmeyeceðini tartýþýrken, elektronik 
postadan bir ileti geldi. Ýletide, D. Cüceloðlu'nun sapanla kuþ avlamak üzerine 
yayýmlanmýþ bir anýsý geldi. Bu anýda, Cüceloðlu; kuþ sapaný yaparken, abla diye 
çaðýrdýðý üvey annesinin kuþlara kýymamasýný rica ettiðini, kendinin de bu ricayý 
kabul etmediðini, daha sonra aradan çok uzun yýllar geçtikten sora ablasýný nasýl 
haklý bulduðu anlatýlýyordu.  Vicdan konusunda baþka bir deðerlendirme; “Çoðu 
kere kiþi, temelde kendi çýkarý için yaptýðý bir davranýþý ahlaki bir mesele haline 
getirmekte ve arkadaþlarýnýn gözünde itibar kazanmaktadýr. Firmalar, zaten vergi 
dairesinin el koyacaðý paralarý hayýr kurumuna baðýþlamak suretiyle toplumsal 
vicdan sahibi bir firma unvaný kazanýrlar”.[5]s.143 

Söz Verme

Evrensel boyutta ve deðerde bir kavramdýr. Deðerler kavramý içinde yer alan söz 
verme veya sözünde durma en çok yýpratýlan, kirletilen kavram olmuþtur. Bu 
nedenle, ayrý bir kategori gibi bu kavram üzerinde durmak önem taþýmaktadýr. Söz 
verme insanýn iradi kararýdýr, ahlaki olarak, yerine getirmeyeceði bir konuda  onu 
zorlayacak hiçbir neden bulunmamaktadýr. Sözünde durmanýn güvenilirlik 
göstergesi, erdemlik olduðu tartýþmasýz herkesin kabul ettiði bir gerçektir. Bu 
nedenledir ki erdem, dürüstlük görüntüsü vermek için bu deðerler sonsuz sýnýrsýz 
boyutlarda kullanýlýp çiðnenmektedir. Düþünürlerimizden Nermi Uygur bu 
konudaki görüþlerini þöyle ifade ediyor.

“ ....  Hatta asýl iþ söz vermektir diyesim geliyor. Peki öyleyse neden söz vermeyi 
deðersiz bulmuþuz? Öyle sanýyorum ki söz vermeyi kötüye kullanmak yol açmýþ 
buna. Her çaðda, her ulusta, her çevrede rastlanan, bazen pek bol rastlanan 
dönekler, söz vermeye beslenen saygýyý azaltmýþ. Bazýlarýna göre daha da 
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azaltacak. Ne var ki söz vermenin deðer ölçeðini döneklerde aramak yanlýþ bir iþ 
yapmak olur. Kim sever þu dönekleri. Döneðin kendisi bile çoðun tiksinir 
kendisinden.” 

“ Söz vermenin bütün aðýrlýðýný taþýyan, düzenleyici gücüdür. Her bireyin, her 
topluluðun baþ ödevi dünyayý yaþanýr bir düzeye ulaþtýrmaktýr. Çabalar hep bu 
amaca yönelmiþtir. Ýþte söz verme hep bu çabalarýn içinde örülmüþtür; bu çabalarýn 
çoðu söz vermeden baþka bir þey deðildir. Böylelikle insan, yaþama koþullarýna 
kendi dileklerine uygun bir kýlýk kazandýrmaya giriþir. Verilen söz bir varoluþ 
yöntemidir. Nasýl var olacaðýný verdiði sözde belirler insan.”.[25]s.25-26     

Yemin ( Ant)

Yemin, günlük yaþamda, kiþiler arasý iliþkilerde, aðýz alýþkanlýðý haline dönüþmüþ 
bir þekilde, çok sýk kullanýlan, söylenen ve verilen sözlerin doðruluðunun kanýtý, 
güven verme aracý, yüceltilen bir deðer olarak kullanýlmaktadýr. 

Yemin Tanrý ve kutsal deðerler adýna verilen sözdür. Evrensel boyutta geçerliði 
olan bir deðerdir. Ýnanç alaný dýþýnda da kurumsallaþarak hukuk alanýna girmiþ, 
gerektiðinde baþ vurulan bir doðrulama, kanýtlama, güven saðlama aracý olmuþtur. 
Yeminin geçerliðini, güvenirliðini ve yüceliðini pekiþtirmek için, genellikle, bir 
tören eþliðinde yerine getirilir, en azýndan yemin esnasýnda herkesin ayaða 
kalkmasý istenir. En ünlü yemin merasimlerinden biri de parlamentoda yapýlan 
'Yemin Töreni'dir. Bir baþka ünlü yemin, bir memurun memuriyet yaþamýna 
baþlarken yaptýðý ant içmedir.

Bu gün, her iki kavram söz verme ve yemin, taþýdýklarý, daha doðrusu yüklenen 
anlamýn aðýrlýðýna karþý en çok deðer kaybeden, deðerden düþürülen, kirletilen 
kavramlardýr. Çok büyük oranda verilen sözler ve yeminler anýnda unutulmaktadýr 
daha da ötesi bu durum doðal karþýlanýr olmuþtur. 

Onur- Þeref

Þeref, özellikle son yýllarda çok yinelenen bir kavram oldu. 
Arkadaþ Sözlük, onur'u þöyle tanýmlýyor: kiþinin kendi varlýðýna, kendi kiþiliðine 
karþý beslediði saygý, insaný insan yapan iç deðer, þeref ise, onur anlamýnda ve 
ayrýca erdem, yüreklilik ve yetenekle elde edilmiþ iyi ün, olarak tanýmlanmaktadýr. 
O. Hançerlioðlu her iki sözcüðü ayný anlamda alýyor.

Þeref üzerine yapýlan vurgu toplumda ahlaki olgunluk ve erdem sahibi kiþi 
görünümü vermek, hem güven yaratmak hem de övünmek  için kullanýlmaktadýr. 
Bu tanýmlamalarýn dýþýnda þerefe baþka anlam yüklenmekte ve onur anlamýnýn 
dýþýna çýkartýlmaktadýr. Montesquieu þerefi, herkesin toplumdaki yerine ve borçlu 
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olduðu þeye saygý duymasý olarak tanýmlýyor. Þerif Mardin, onuru, Osmanlý'da 
kiþiler arasýnda özel onurluluk anlayýþýna dayanan bir deðer olarak tanýmlýyor ve 
'pir'e (büyüðe, öndere) kul olmanýn onursuzluk deðil çok aranan bir özellik olan 
'vefa' olduðunu söylüyor. Daha sonra insan haklarýnýn geliþmesinin yeni bir onur 
anlayýþý getirdiðini söylüyor ve bunu, “Kiþilerin otoritesi üzerine kurulu bir onur 
anlayýþýndan, kurallar ve yasalar üstüne kurulu bir onur anlayýþýna geçiþ”[26]s.177-
178  olarak tanýmlýyor. 

Barlas Tolan, toplumu sýnýf esasý yerine, statüler hiyerarþisinde ele alan görüþe göre 
þerefin bu sistemde bir prestije göre belirlendiðini yazýyor ve þu bilgileri veriyor: 
“Ancak prestij deyimi yerine Weber'in bizzat kullandýðý 'þeref' deyimini yeðlemek 
daha anlamlý olabilir. Baþka bir anlatýmla, statüyü belirleyen öðeler, bir yaþam 
biçimi, bir tüketim kalýbý, bir ev seçme, giyinme, evlenme biçimi, en geniþ 
anlamýyla bir eðitim türüdür. Demek ki bir statü durumu, toplumsal 'þerefe' 
ulaþabilme ölçüsüyle tanýmlanmaktadýr. Bir statü grubu da, toplumsal  'þerefe' 
ulaþabilmede eþit þanslara sahip kimselerden oluþmaktadýr”.[19]s.267 Bu 
bilgilerin ýþýðýnda, devlet için kurþun sýkan da, kurþun yiyen de þereflidir gibi 
benzetmelerin etik ilkeler ve onurla  baðlantýsý daha iyi deðerlendirilebilir. 

Toplumsal  Yaþamda  Simge Ve Semboller

Simge iþaret, jest, tören, ayin, sembol gibi belli deðerler ifade eden kalýplaþmýþ 
göstergelerdir. Günlük yaþamda yüz yüze etkileþimlerde kullanýlan güçlü 
araçlardýr. Simgeler topluluklarýn, gruplarýn ideolojilerini tanýtýp pekiþtirme 
yönünde yoðunlukla kullanýlmaktadýr. Simge ya da sembol karþýsýnda insan hiçbir 
yorum yapmadan verilenin etkisinde kalmaktadýr. Simgeler, bu tür etkileme 
gücüne sahip olmalarý belirli deðerlerin korunmasýnda, birlikte davranýþlarý 
kolaylaþtýrmanýn yaný sýra, sorgulanmasý gereken alýþkanlýklarýn ve dogmatik 
deðerlerin yaþatýlmasýnda da araç olarak kullanýlmaktadýr. Özellikle dil dolayýsýyla 
ifade yetileri kýsýtlý kesimlerin yönlendirilmesinde büyük etkiye sahip olmaktadýr. 
Bu amaçla bazý ulusal simgeler yerli yersiz, bu amaca yönelik, her alanda 
kullanýlarak, kitleler baský altýna alýnýp þartlandýrýlarak davranýþlarý 
yönlendirilmektedir.  

Amaç  Araç  Ýliþkisi

Makyevelizm: amacýn her türlü aracý haklý kýldýðýný iddia eden görüþtür. Bu görüþ 
pragmatizm ile paralel bir görüþtür.  
Bunlar, bugün, her toplumda Makyavelizm diye adlandýrýlan, amacýn her türlü 
aracý haklý kýldýðý görüþüdür; Pragmatizm veya fayda etiðiyle yakýn iliþki 
içindedir. 
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Kant'ýn katý ahlakçý bir yaklaþýmla “ hiçbir þekil amaç aracý haklý çýkarmaz” 
kuramýdýr.

Bunlarýn biri gerektiðinde, ötekisi ise asla anlamýndadýr.
“ Amaç aracý haklý çýkarýr mý ? Kimileri bunun insanýn hayatý boyunca karþýsýna 
çýkacak en önemli soru olduðunu söyler. Güçlü bir biçimde alkýþladýðýmýz ya da 
mahkum ettiðimiz bazý davranýþ biçimleri, bu soruya vereceðimiz yanýtlar 
temelinde doðru ya da yanlýþ olarak sýnýflandýrýlýrlar.”[5]s.168  

Bu konuda  çerçevesi çizilmiþ görüþ ve öneriler sunulamaz. Bununla birlikte 
üyenin kirli araç  kullanmamasý gerektiði yönünde önemli açýlýmlar getirilebilir. 
Amaçlar ve çýkarlar doðrultusunda verilmesi gereken kararlar bazý haklýlaþtýrma ve 
gerekçelerle etik ve ahlak sýnýrlarý içinde yorumlamak doðru olabilir mi? Yahut bu 
tür davranýþlarýn 'taktik' gereði olarak algýlanmalarý beklenebilir mi?

Tutum ve davranýþlarýmýzda, en azýndan, insan onurunu zedelememeye özen 
gösterme ilke olarak yaþama geçirmeye çalýþýlabilir. Ayrýca iliþkilerde kirli araç 
kullananlara karþý hoþ görülü davranmama, (her zaman savunulup yaþama 
geçirilemeyen  eleþtiri  özeleþtiri bunun bir parçasýdýr ) yaþama geçirilemez mi.? 
Deðerler bölümünde de dile getirdiðimiz gibi, Irak'a yapýlan saldýrý burjuva 
ahlakýnýn bütün iki yüzlülüðünü gözler önüne sermektedir.

Amerika'nýn Irak'a saldýrýsýný dünya kamuoyuna özgürlük, barýþ, demokrasi 
getirmeyi amaçlayan bir hareket olarak tanýtmaya çalýþmasý, insanlýðý kitle imha 
silahlarýnýn tehdidinden korumayý hedeflediðini açýklamasý, amaç uðruna her türlü 
aracýn kullanýlmasýnýn çarpýcý örnekleridir.
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III. BÖLÜM

Toplumsal  Koþullarýmýz

Bu açýklamalardan sonra içinde yaþadýðýmýz, bizi kuþatan, yöneten, iliþkilerimizi 
yönlendiren tutum, davranýþ ve karar süreçlerimize dayanak yaptýðýmýz ilke ve 
deðerlerin oluþmasýnda, toplumsallaþma sürecimizde belirleyici etken olan yaþam  
ortamýna yakýndan bakmak kaçýnýlmaz bir zorunluluktur. Örgütler amaçlarýna 
ulaþmak için insan yaþamýnýn koþullarýný, bu koþullarýn niteliklerini göz önünde 
bulundurmak zorundadýrlar. Nasýl bir ortamda, ne yapýlmak istendiði, var olan 
koþullarda nasýl bir sonuç alýnabileceði, beklenen sonucu elde etmek için ortamda 
ne gibi düzenlemelerin yapýlmasý gerektiði, emeklerin boþa gitmemesi için, açýkça 
görülebilmelidir.    

Mühendis ve mimarlar yaþadýklarý toplumdan kopuk, kendilerine has bir ortamda   
baðýmsýz yaþayan bir kesim deðildir. Toplumda yaþanan tüm olumlu ve olumsuz 
geliþmeler, onlarý da doðrudan, birebir etkilemektedir. Mesleklerinin dýþýnda sahip 
olduklarý kimlikleriyle de çevreleriyle yoðun toplumsal  kültürel vb iliþkileri olan  
toplumun  üyeleridir. Ayrýca varlýk nedenleri, doðayý, insanlýk yararýna deðiþtirmek 
için üretimi nicel nitel olarak geliþtirmektir ki, bu da insanlar arasý iliþkilerin anlam 
ve boyutunu daha da artýrmaktadýr. 

Doðan Cüceloðlu'nun bir yazýsýndan, aþaðýda, aktardýðýmýz bilgiler mühendisliðin 
toplumsal konumunu ve geleceðini açýkça ortaya koyuyor.   
“Prof . W. G. Vicenti, yapýlan mühendislik keþiflerinin ve teknolojik hamlelerin, 
belirli bir sosyal ve politik ortam içinde oluþtuðunu ve bu ortamý anlamadan yapýlan 
keþiflerin anlaþýlamayacaðýný söyledi. Ona göre mühendislik sosyal bir giriþimdir 
ve tesadüflere baðlý olarak deðil, iyi düzenlenmiþ sosyal koþullar altýnda canlanýp 
ürün veren aðaca benzer.

Pensilvanya Üniversitesinde bilim ve sosyoloji okutan Prof. T. P. Hughes, 
çaðýmýzdaki mühendislerin çok kýsýtlý bir çerçeve içinde, tek boyutlu olarak kendi 
mesleklerini gördükleri ve geniþ kapsamlý tarihsel ve sosyolojik bir bakýþ tarzýnýn 
anlaþýlmasýnýn zamanýnýn geldiðini belirtiyor. Mühendislik tarihi þimdiye kadar, 
keþif yapan kiþilerin katalogu olarak anlaþýlýrdý ve onlarýn resimlerini ve yaptýklarý 
keþifleri sýralamakla görev yerine getirilmiþ olurdu. Bilim sosyolojisi  gerçeðin 
çok farklý olduðunu göstermekte, her insan davranýþýnýn toplum, kültür ve siyasetle 
sýký sýkýya iliþki içinde olduðunu ortaya koymaktadýr. Teknolojik keþfe bir süreç 
olarak bakan dar açýdan kurtulup, olaylarýn bir birini etkilediði tümcü açýdan 
bakmanýn zamaný geldi. Tarihin belirli devrelerinde önemli teknolojik adýmlar 
atan, daha sonra teknolojik yönden duraklayan uluslarýn durumlarý yakýndan 
incelendiðinde,  teknolojik keþiflerin, esasýnda sosyal bir süreç olduðu açýkça 
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görülür”.[27]

Bu þekilde kapsamlý iþleve sahip meslek elamanlarýnýn, hizmet sunacaklarý 
toplumun özellikleri, kültürü, alýþkanlýklarý, toplumsal bireysel iliþkilerin düzeyi, 
bilim ve teknoloji karþýsýndaki tutumu, bilinç düzeyi, toplumsal siyasal yaklaþýmý 
nedir? Bu yapýya hamasi ve duygusal yaklaþýmlarýn dýþýnda, toplumun geleceði 
açýsýndan, gerçekçi yaklaþýmlarla bakmak gerekmektedir.   

TODAÝ eðitim elemanlarýnca verilen, Kamuda Çaðdaþ Yönetim ve Uygulama 
Seminerinde daðýtýlan “Türk Ýnsanýnýn Psiko- Sosyal ve Kültürel Genel 
Özellikleri” baþlýklý bilgi formu  toplumda geçerli deðer yargýlarýný þöyle açýklýyor: 
(Ýçinde yorum ve açýklamalarý da içeren bu metin ana baþlýklarýyla ve özetlenerek 
sunulmaktadýr.)

Ýnsanýmýz, kahramanlýklarýyla, savaþlarýyla, destanlarýyla, menkýbeleriyle ve 
efsaneleriyle öðünür.

Kuralcý, þekilci, gösteriþçi. Biçimsel ve törensel þeylere önem verir, fakiri bile 
lüks,   gösteriþ ve þöhret yarýþýndadýr.

Oyuna ve eðlenceye düþkündür. Tatillerinde bile zamanýný oyun oynayarak 
geçirir. Boþ zamanlarýný kahvelerde geçirir, ne sohbet eder ne de kitap okur.

Hemþehricidir, düðün törenlerine baðlýdýr, borç alýp þatafatlý düðün yapar.

Muhafazakardýr, gelenekçi, milliyetçidir.

Dedikoduyu sever, dedikodu yayýnlarý çok izlenir. Kavgacýdýr kavgayý ve 
çatýþmayý  sever. Torpil yaygýndýr, torpilsiz ( adamsýz ) iþ yapýlmaz.

Güvensizlik hakimdir, devlet vatandaþa, amir memura, iþveren iþçiye 
güvenmez. Onun için her þey mevzuatta önerilmiþtir.

Okumayý fazla sevmez, dünyada en az okuyan milletlerden biridir. Çalýþkan 
deðildir, zaman öldürmeyi sever.

Söz namustur der ama pek fazla tutmaz, söz verir sözünde durmaz. Özellikle 
randevusuna sadýk deðildir.”15 dakikalýk gecikme Türk Standardý” denir. 
Toplantýlar saat 14'te denir, ama saat 14'ten sonra gelinmeye baþlanýr ve toplantý 
14.30'da baþlar.

Israrcý ve yemincidir, her sözün baþý yemindir, yemine inanýlýr, inandýrmak için 
yemin edilir inanmak için yemin ettirilir.

Her þeyi bilir, her iþi yapar. “Ben yaparým aðabey"  der, ”Her þeyi yaparým 
aðabey" der  ama doðru dürüst bir iþ yapmaz.

Herkes kendini Baþbakan görür. “Baþbakan olsam bir ayda Türkiye'yi 
düzeltirim” der. Ama kendi iþini iyi bilmez iyi yapmaz.

Birey olarak çekingen, grup olarak cesurdur. Tek kiþi tepki göstermez ama 3-5 
kiþi ordu gibidir.

”Asker milletiz” der üniformadan hoþlanýr.
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Namus kutsaldýr, fakat namus dürüst davranýþ demek deðildir. Namus 
cinsellikle ilgilidir.

Kýskançtýr. Amir memurunu, üst astýný kýskanýr; büyükten küçüðe, arkadaþtan 
eþe kýskançlýk her alanda kendini gösterir.

Kendine has bir trafik kültürü vardýr. Kendi kuralýný kendi  yaratýr.

Sporu sever spor yapmaz. Büyük takým tutmayý büyüklük sayar.

Komþuluk iliþkilerinde sohbetler genelde haremlik- selamlýktýr. 
Hazýrladýðýmýz taslak metnin tartýþma toplantýlarýnda, bu tanýmlamalar traji-komik 
bir hava yarattý. Bu tablo, katýlýmcýlarý hem üzdü hem de güldürdü.

Doç. Dr. Osman Özsoy, Genar Araþtýrma Kuruluþunun çalýþmalarýna dayalý olarak 
hazýrladýðý Türkiye'de Seçmen Davranýþlarý ve Etkin Propaganda adlý 
araþtýrmasýnda, ülkenin genel eðitim-kültür düzeyi hakkýnda  açýklayýcý bilgiler 
vermektedir.

Yazar, istatistiklere göre Türkiye'de ortalama eðitim düzeyinin 4 yýl olduðunu 
belirttikten sonra þu bilgileri veriyor:“Bir çocuðun 6 yaþýnda okula baþladýðý kabul 
edildiðinde, Türkiye'nin ortak akýl yaþý (6 yaþýn üzerine ilave edilecek 4 yýllýk 
eðitim ortalamasý ile) en fazla 10 yaþa karþýlýk gelmektedir. Geliþmiþ ülkelerde ise 
bu yaþ en az 18 olarak görülmektedir.

Bu ne anlama gelmektedir?
10 yaþýndaki çocuðun aldýðý eðitim, genel saðlýk yapýsý ve zihinsel melekelerine 
göre genel zeka düzeyi ve olaylarý algýlama, kavrama ve deðerlendirme biçimi ne 
kadar ise, ülkemizdeki kamuoyunun toplumsal konulardaki duyarlýlýðý ve 
ülkemizdeki bireylerin hak ve özgürlüklerine sahip çýkma konusundaki genel 
yaklaþým düzeyleri ancak o ölçektedir demektir. 
Eðitim göstergeleri böylesine geliþmemiþ olan bir toplumda çeþitli konulardaki 
toplumsal duyarlýlýðýn tatmin edici düzeyde olmasýný beklemek mümkün 
olmaz”[28]s.190  

(Araþtýrmada toplum diðer, laik, kemalist, liberal, demokrat, sosyal demokrat, 
milliyetçi, muhafazakar, islamcý, sosyalist, dindar, hiç biri, saðcý, solcu, halkçý 
olarak 15 kategoride toplanýyor).  

Yazar , siyasal duruþ ve Türkiye'nin gittiði noktanýn deðerlendirilmesi, þu bulgularý 
veriyor:[28]s.91-92-93

Kategorilere dahil insanlara sorulan sorular ve yanýtlarýn yüzde oranlarý: (yüzde 
rakamlarý, kategoriler ait görüþlerin en az ve en yüksek oranlarýný göstermektedir) 
Özgürlükler açýsýndan,
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Türkiye giderek özgürlükçü hale geliyor düþüncesinde olan  % 11,4- % 27
( burada en aykýrý deðer saðcý % 66,7 oranýnda olumlu görüþ belirtiyor)
Türkiye giderek daha da baskýcý hale geliyor: % 71,6-% 88,6  

Hoþgörü açýsýndan;
Türk halký daha da hoþgörülü hale geliyor; % 13,3- % 29,3
(Saðcý bu konuda % 0 hoþgörülü oluþu, % 100 hoþgörüsüzlüðün olduðunu 
belirtiyor).
Türk halký giderek daha da tahammülsüz hale geliyor; % 70,7- 86,7
Halkýn deðerleri açýsýndan;
Türk devleti giderek halkýna ve deðerlerine sahip çýkýyor; % 3,6- % 12,7
    ”      ”          ”      halkýný ve deðerlerini umursamýyor; % 87,3- % 96,4
  
Ekonomik Açýdan;
Türkiye giderek ekonomik açýdan iyileþiyor; % 4,4- % 15,3
     ”            ”           ”        olarak daha kötüleþiyor; % 84,7- % 95,6  

Ankette “ bir seçmen olarak, oyunuzu kullanýrken bir siyasetçide aradýðýnýz 
 özellikler nelerdir?”  sorusuna; Türkiye'de seçmenlerin, % 80.3 gibi büyük 

çoðunluðu  dürüstlüðe önem verdiðini belirtmekte ve etik açýdan önemli olan þu 
görüþleri öne sürmektedir; “Bu verilerde dikkati çeken en önemli özellik ise, 
dürüstlüðün bir meziyet ve her insanda bulunmasý gereken asgari bir özellik olmasý 
gerekirken, ülkemizde ise; adeta bir Hint kumaþý gibi dürüst bir insanýn da ender 
bulunabileceði inancý, herkeste bulunmasý gereken bu asgari özelliði açýk arayla 
birinci sýraya yükseltmiþ bulunmaktadýr”.[28]s.118-119 Buna karþýn tablolar 
incelendiðinde seçmenlerin en az % 60 oranýnda dürüst olduðunu ileri sürdükleri 
partilerin, yolsuzluk dedikodularýna en çok bulaþmýþ yöneticilerin bulunduðu 
partiler olduðu görülmektedir.  

Toplumsal araþtýrmalarýyla ünlü, toplum bilimci Mübeccel B. Kýray, 12 Eylül 
darbesinin nasýl yönlendirildiðini, darbe sonrasý deðerlerin nasýl  çarpýtýldýðýný, 
özet olarak, þöyle tanýmlýyor. 
“Deðerler deðiþiyor diye kapitalizmin yapay deðerleri ortaya sürüldü; bu 
yaklaþýmla deðiþim,  deðerler, yapýsal deðerler fikri çarpýtýldý. Bu sosyal yapý, 
düþünce ve deðerleri ortadan kaldýrdý. Ekonomistler bu fikrin peþine takýlýp gittiler. 
Toplumsal iliþkilerin anonim yapýsý göz ardý edilerek, sorunlarýn kiþisel bazda, 
aðabey-abla-baba iliþkileri içinde çözülmesinin kanunsuzluðu getirdiði, 
mafyalaþma bu yöntemin doðal sonucudur. Yazar, Özal döneminde baþlayan bu 
geliþmelerin daha sonra devlet politikasýna dönüþtüðünü ve devem ettiðini 
Türkiye'nin durduðunu söylemektedir”.[29]s.212-213    
 
Bilim insanlarýmýz toplumsal yapýmýzýn genel özelliklerini böyle tanýmlýyor. 
Bu erozyonda kiþilik ve bilinç düzeyi anlamýnda sýk karþýlaþýlan bir örnek, imza 
olayýdýr. Ýmza bir kimsenin kendi yaptýðýnýn somut göstergesidir. Bireyin o alana 
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yönelik teknik ve bilimsel bilgilere sahip olduðunu, aldýðý eðitim, kültür ve etik 
deðerlere uygunluðunun kabulüdür. Çok önemli görevlerde bulunanlar dahi, 
okumadan imzaladým, savunmasýna sýðýnabilmektedir.

Bunlarýn dýþýnda herkes, her gün toplumsal yaþamda açýkça ortaya konan, ahlaký 
sorgulatýcý, pek çok kötü örnekle karþýlaþmaktadýr. Bu gün Türkiye'de olaðan 
karþýlanan, aslýnda her biri birer toplumsal ayýp olan, davranýþlardan örnekler:    

Parlamentonun, yasama organýnýn, Anayasa Komisyonu Baþkaný, yargýya 
güvenmediðini, bu nedenle milletvekili dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasýný doðru 
bulmadýðýný söylüyor. Buna karþýn, toplumsal vicdaný rahatsýz eden ve kaldýrýlmasý 
talep edilen bir çok yasa yürürlükte tutulmaktadýr.

Yasal boþluklar nedeni öne sürülerek, hortumcular olarak adlandýrýlanlarýn, 
çaldýðý paralar geri alýnamamakta, halktan çalýnan paralarýn yarattýðý açýklar, 
dolaylý yollarla, her seferinde, halka  ödettirilmektedir.   

Bilgi birikimi, deneyim ve bunlara dayalý emek deðer yitirmiþ yerini feodal 
iliþki ve siyasi yandaþlýk gibi kiþilik ifade etmeyen yargýlara býrakmýþtýr. 
Yönetimlerin kadro ve kademeleri bu nitelikteki insanlara ayrýlan kamu alanlarý 
olmuþtur.

Vergi adaletinde, az kazanandan çok, çok kazanandan az vergi alma siyasi-
ekonomik hedef halini almýþtýr. Devlet, kazancý vergilendirme yerine dolaylý vergi 
almayý tercih etmektedir. 

Türkiye uzun zamandan beri yüksek enflasyon ortamýnda yaþamaktadýr. 
Enflasyonun insana etkisi üzerine, Elias Canetti, paranýn insan için güven kaynaðý 
olduðunu, ona duyulan güvenin kendine duyduðu güvenle özdeþleþtiðini 
belirtmekte; enflasyon ortamýnda her insanýn para gibi deðer kaybettiðini þöyle 
anlatmaktadýr; “ayný zamanda her bir kiþi, insan olarak deðer yitirir. Her neyse ya 
da her ne idiyse, her zaman istediði milyon gibi bir hiçtir. Herkesin milyonu vardýr 
ve herkes bir hiçtir”.[30]s.184  

Ýnsanýn böyle hiçleþmesi siyasi iktidarlarýn tutumuna da yansýmakta, insanlar 
hiç yerine konmaktadýr.  Enflasyonun düþtüðü gerekçesiyle ücretler, neredeyse 
donduran devlet kendi yetki alanlarýnda yaptýðý zamlarýn oranýný her seferinde % 
20’nin altýna düþürmemektedir. Bu baðlamda akla takýlan bir soru, bu günkü 
ekonomik koþullarda kamu çalýþanlarýnýn ve asgari ücretlilerin ücretleri  hangi etik 
ve ahlaki deðer yargýlarý içinde belirlenmektedir? Diðer bir deyiþle, yaþanan koþul 
ve þartlarda belirlenen ücretler hangi etik ve ahlaki deðerlerin geçerli kýlýnmasýna 
hizmet etmektedir?  

Güven ortamýnýn yok olmasý özel koruyuculuðu kurumsallaþtýrmýþ,  kendine 
toplum üstü deðer atfeden kiþiler güvenlik ordusu çemberi içinde gezer 
olmuþlardýr. Bu ortamda kiralýk katillik te bir sektör haline dönüþmüþtür. 

Ýþkence yaptýklarý kesinleþen ve tutuksuz yargýlanan emniyet mensuplarý, 
devletten aylýk aldýklarý halde, adreslerinde bulunamadýðý gerekçesiyle 
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mahkemeye getirilemiyor ve bu gerekçe adreslerinde bulunamadýlar þeklinde 
kabul ediliyor. 

Bu tür örnekler, okur yazar olmayanlar tarafýndan dahi, alabildiðine 
çoðaltýlabilir,  Buna karþýlýk deðerleri koruyucu nitelikte örnekler bulma bu kadar 
kolay olmayacaktýr. Özellikle televizyonlarýn sözde, yarýþma ve eðlence 
programlarý kültürel yozlaþmanýn boyutlarýný ortaya koymaktadýr. Bu 
programlarda neyin doðru ve yanlýþ olduðu, hangi konuda nasýl düþünülmesi 
gerektiði, giyim kuþamdan, zamanýn nasýl deðerlendirilmesine kadar her þey insana 
modanýn kodlarýyla aktarýlýp beyinler þartlandýrýlýyor, kültür emperyalizminin tüm 
argümanlarý küreselleþmenin erdemi olarak yabancýlaþmanýn boyutlarýna her 
gün yenileri ekleniyor. Televizyonlarda gösterilen filmlerde ve dizilerde temel öðe 
þiddet. Bu yayýnlarda, adaletin yerine getirilmesi insanlarýn vahþice yok edilmesine 
dayandýrýlarak þiddet olaðan bir durum olarak yansýtýlýyor. Evrensel boyutta geçerli 
olan bu anlayýþ insanlarý, þiddete kanýksatarak, þiddeti dolayýsýyla silaha dayalý 
savaþý meþrulaþtýrma amacýný taþýmaktadýr.   

Türkiye, tarihin köprüsü üzerinde dillerin, dinlerin, deðiþik kültürlerin karþýlýklý 
etkileþimiyle  olgunlaþýp, zenginleþtiði tarihi-kültürel bir mirasa sahiptir. Bu 
kültürel zenginliðe karþýn  egemen ideoloji tek dilli, tek dinli, Türk ve Ýslam 
olmanýn gerek ve yeter þart olduðu kültürel bir yapý oluþturulmak istemekte ve 
toplumsal bilinç ve deðerler bu ideoloji doðrultusunda yerleþtirilmeye 
çalýþýlmaktadýr. Yine bu amaçla, gelenek görenek adý altýnda bazý tabu, alýþkanlýk 
ve feodal davranýþlar töre olarak korunmaktadýr.  
 
Ülkemizde kamu hizmetine girme, bu hizmette ilerleyip yükselme, üst görevlere 
getirilme, yasa gereði liyakat esaslarýna göre yapýlmak zorundadýr. Yaþanan 
koþullarda ise yasa yerini, kiþilerin siyasi, ideolojik kimlik, mevki, makam ve 
egemen güç odaklarýna yakýnlýk esaslarýna  dayalý keyfi uygulamaya býrakmýþtýr. 
Ýþin kötüsü bu uygulamalarýn birer onurlandýrma olarak kabul edilmesidir.  

Etik ve ahlak anlayýþýna  ait haberler, basýnda, artýk üzerinde fazla durulmayan, 
olaðan küçük haberler niteliðine büründü; bir iki küçük (!)örnek; 

“Þ. E.'ye gözaltýnda tecavüz davasýnýn sanýklarýndan Derik ilçe Jandarma Karakolu 
Komutaný Musa Çitil'in dosyasý kabarýk. Çitil bir baþka tecavüz ve iþkence 
davasýnýn da sanýðý çýktý...Ýþkenceyle ilgili suç duyurularýnýn önüne Memurin 
Muhakematý hakkýndaki kanun engeli çýktý. Derik Cumhuriyet Savcýlýðý dosyayý 
iki yýl sonra 4 Mayýs 1995 günü görevsizlik kararýyla ilçe idare kuruluna gönderdi. 
Kurulda , 13 Eylül 1995 tarihinde delil yetersizliðinden men-i muhakeme kararý 
verdi. Karar Danýþtay'da onaylanýnca iç hukuk yollarý tükendi”. (10 Ekim 2003, 
Radikal Gazetesi)   

i
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“Türk Ceza Yasasý Alt Komisyonu, resmi belgede sahtecilik suçunu yeniden 
tanýmladý,  Sahteciliðe 'yaþamsal önlem' indirimi. Komisyon tasarýya eklediði 
madde ile belgede sahtecilik suçunun kiþinin yaþamý ve saðlýðý açýsýndan aðýr ve 
acil bir gereksinimi karþýlamak için iþlenmesi durumunda, verilecek ceza indirimi 
yapýlabileceði gibi hiç ceza da verilemeyebilecek” (21 Þubat 2004, Cumhuriyet 
gazetesi)

“Haklý rüþvet, suç olmaktan çýkýyor. Kamudaki ihalelerde yolsuzluðun önlenmesi 
amacýyla Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) kapsamlý bir düzenleme 
yapýldý...Düzenlemede 'haklý gerekçeyle verilen rüþvet' suç olmaktan çýkartýldý.” (3 
Mart 2004 Hürriyet Gazetesi)

“Etik sözü tedirgin etti. AKP, kamu görevlileri için etik kurul kurulmasýný öngören 
yasa tasarýsýnda etik sözcüðünü tedirgin edici bulduðu için ayný anlama gelen 
Türkçe bir sözcük kullanýlmasý istenirken kavramýn içeriðinin de mutlaka  
tanýmlanmasýnýn gerektiðine dikkat çekildi” (4 Mart 2004. Hürriyet Gazetesi)
 
Bunlarýn tamamlayýcýsý niteliðinde,  popüler tanýmýyla küresel boyutta, insanlarýn 
bir yandan özgürlük alanlarý daraltýlýrken bir yandan da çeþitli iletiþim araçlarýyla 
insanlara yapay deðerlerle yüklü sanal bir dünya sunulmaktadýr. Öylesi bir ortamda 
ahlaki deðerlerle birlikte ahlaki olgunluk yýpranmaktadýr. Otoriteye boyun eðme 
temelinde geliþerek alýþkanlýk yaratan ahlak anlayýþý insanýn kimlik, kiþilik ve öz 
saygýsýný törpülemekte, onu edilgen bir konuma iterek kolayca güdülenir hale 
gelmesi hedeflenmektedir.  

Toplumsal gerçeklerimizden kesitler, üzerinde etik fidanýnýn yeþerip boy vermesini 
istediðimiz topraðýn örtüsü bu.
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IV. BÖLÜM

Meslek Etiði Ve Mesleki Davranýþ Ýlkeleri

Yaþanan olumsuzluklarýn toplumda doygunluk noktasýna ulaþýp býkkýnlýk yarattýðý 
görülmektedir. Yaratýlan bu  býkkýnlýk karþýsýnda “temiz toplum” talebi, toplumun 
bütün sýnýf ve katmanlarýnda, bir özlem olarak dile getirilmektedir. Böylesi bir 
ortam ve ruh hali içinde de,  etik-ahlak, meslek etiði ve mesleki davranýþ ilkeleri 
gibi kavramlar temiz toplumun kapýsýný açacak sihirli birer anahtar gibi 
görülmektedir. Bu nedenledir ki her þeyin baþýna ya da sonuna bir etik sözcüðü 
eklenmekte, meslek etiði hazýrlama çalýþmalarý bir tutku halinde, ülke genelinde 
yaygýnlaþmaktadýr.

Bu tür deðerlendirmelerde, toplumsal boyutta, gözden kaçýrýlan olgu bozulmanýn  
aþaðýdan yukarý doðru, yani toplumun alt katmanlarýndan baþlayarak yukarý doðru 
geliþen bir süreçte olmadýðýdýr. Karþýt olarak bu yapý,  sisteme egemen güçlerin 
ekonomik çýkarlarýna ve bu yolda hegemonya kurma tutkularýna dayalý olarak, 
yukarýda, toplumun üst katmanlarýnda oluþmaya baþlamýþ ve yine ayný çýkar 
iliþkileri çerçevesinde, toplumun tabanýna  doðru yayýlarak sistemin niteliðini 
oluþturmuþtur.

Bu bozulma içinde, deðerler, deðer yargýlarý doðrudan doðruya  toplumun egemen 
sýnýfýnýn deðer yargýlarýdýr. Toplumda ekonomik gücü elinde tutanlar, düþünce 
üretimini de tekellerinde bulundurmaktadýr. Bu gün nelerin iyi ya da kötü kabul 
edilmesi gerektiðini, ülke gündemini ve kamuoyunu ellerindeki güçlü araçlarla 
belirlemektedirler. Ayrýca bu güç kendi çýkar ve deðerlerini kamu yararý, kamu 
görüþü vb. deðer ifade eden kavramlarý kullanarak  büyük oranda, topluma kabul 
ettirmektedirler.

Bu ortamda sorunlarýn gerçek boyutlarý karþýsýnda, meslek etiði ve mesleki 
davranýþ ilkelerinin etkisini tartýþmak için bazý sorulara yanýt bulmak 
gerekmektedir.
Örneðin: 

Türkiye'de, bugün, sorunsuz hiçbir alan bulunmamaktadýr. Sorunlarýn 
altýndan kalkabilecek ekonomik ve siyasal yapý, toplumsal sorunlar  
karþýsýnda çaresiz kalmýþtýr.  Bu durumda toplumsal sorunlarý gözden 
kaçýrýp, bireysel temelde  ele alarak çözüm yollarý aramak gerçekçi bir 
yöntem olabilir mi?

Açýklamaya çalýþtýðýmýz gerçeklikler altýnda ortaya çýkan bunalýmlar, böyle 
meslek etikleri uygulamalarýyla, üniversitelere konan etik dersleriyle 
çözülebilecek yalýn kat,  basit  yöntemlerle üstesinden gelinecek sorunlar mýdýr?

Etik ve ahlak soyut kavramlardýr, bunlar ancak insan iliþkilerinde 

i

i

i
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somutlaþýrlar. Burada söz konusu olan etik deðerlere uymayan iliþkiler, 
ekonomik  temele dayalý iliþkilerdir. Böylesi bir tabana dayalý sorunlar, 
insanlarýn iyi niyet ve ahlaklý  davranýþlarýyla,  aþaðýdan yukarý doðru 
çözülebilir mi?

Bireyleri ahlaki normlara uymaya çaðýrarak ya da zorlayarak, bireysel temelde, 
toplumu saðlýklý bir yapýya dönüþtürmeyi düþünmek, etiðe, siyasi erk misyonu 
yüklemiþ olmuyor mu?  

Bu gerçeklikler karþýsýnda, toplumsal boyuta ulaþan sorunlarý, bireysel 
düzeyde çözmeye uðraþmak, ünlü benzetmede olduðu  gibi, bataklýðý 
kurutmak yerine sivri sinekleri tek tek  yok etmeye yönelme türü bir çaba 
olmayacak mýdýr? 

Ayný þekilde, böyle bir yaklaþým ahlakýn bireysel deðil toplumsal nitelikli 
yapýsýný gözden kaçýrýp bilim dýþýna düþmek anlamýna gelmez mi?

Bunlara karþýn, meslek etiði ve mesleki davranýþ ilkeleri gereksiz midir? Ya 
da, karþýt olarak, meslek etiði ve mesleki davranýþ ilkeleri ne tür iliþkiler 
temelinde iþlevseldir? 

Bu alanlarda sorumluluk sadece üyeye mi aittir, örgütlerin sorumluluðu norm 
hazýrlama ve bunlarý uygulamayý denetlemekle sýnýrlý mý olmalýdýr?  

Sorunlarýn, çözümsüz, olarak ortada býrakýlmasý ya da yüzeysel önlemler alýnmasý, 
bu sorunlarýn  giderek artmasýna neden olmuyor mu?

Son yýllarda, on binlerce insanýn yaþamýna mal olan felaketler,  meslek etiði 
üzerinde yoðun tartýþmalara neden oldu, Konya'da çöken Zümrüt apartmanýnýn 
altýnda pek çok insanýn kalmasý dikkatleri yeniden meslek etiðine çevirdi. Bu tür 
olaylarýn bir daha yaþanmamasý için sistemin aklýna gelen en uygun çözüm yolu 
“ibret-i alem için” þartlanmýþlýðýnýn ötesine geçemiyor. Ülke sorunlarýna 
kestirmeden çare bulan “pratik” çözümcülerin “birkaç kiþiyi sallandýracaksýn bak 
bir daha olur mu?” yaklaþýmlý anlayýþlar toplumun her kesiminde seslendiriliyor. 
Bu toz duman içinde, sorunun asýl yaratýcýlarýný býrakýp bunlarýn kullandýðý 
araçlarla uðraþmak pek çok insaný “günah keçisi” olma ve “kim vurduya gitme”  
tehlikesiyle karþý karþýya  býrakmaktadýr.  Bu anlayýþ, asýl suçlularý kamuoyundan 
gizlemeyi amaçlar. 

Bu indirgemeci, yüzeysel ve popülist yaklaþýmlar sorunlarýn gerçek boyutlarda ele 
alýnmasýný da engellemiþ olmaktadýr.

Konuya daha geniþ bir açýdan bakabilmek için, meslek etiðini, meslek ve meslek 
sahibi, bileþenleriyle birlikte ele almak daha iyi olacaktýr.

i

i

i
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Meslek Ve Meslek  Ýnsaný

Kýsa bir tanýmlamayla meslek, bilime, yönteme ve eðitime dayalý ilkeleri olan, 
seçilmiþ, uðraþtýr.  Mühendislik, mimarlýk da,   bu  taným içinde, bilim dallarýna 
göre sýnýflandýrmaya  dayalý, yoðunlaþtýrýlmýþ sistematik bir eðitim sürecini 
anlatmaktadýr.  Doðanýn nesnel yasalarýnýn bilgisi temelinde oluþan meslekler, 
bilim ve teknolojideki geliþmelere paralel olarak çeþitlenip toplumsal yaþamda yer 
almaktadýrlar. Meslek edinme süreci, mesleðe ait gerekli bilgi aktarýmýnýn 
ötesinde,   insanýn bilimsel düþünce yeteneðinin, özerk kiþilik ve kimlik yapýsýnýn 
geliþmesine, ileri düzeyde toplumsallaþmasýna, ahlaki olgunluða eriþmesine de  
önemli katkýlar saðlamaktadýr.

Bu geliþim sürecinde, pratikle düþüncenin karþýlýklý etkileþimi yöntemler, kurallar 
ve ilkeler de üretmektedir. Üretilen bu deðerler meslek alanlarýndan çýkarak 
yaþama yansýmakta, toplumun kültürü, dili, düþüncesi, kültür deðerleri içinde yer 
alarak geliþim ve  dönüþümün itici gücü olmaktadýr.  

Toplumumuzda mesleðe verilen önem “meslek altýn bileziktir” özdeyiþiyle, yine 
ayný þekilde, meslek sahibi olma “koldaki altýn bilezik” benzetmesiyle 
anlatýlmaktadýr. Meslek toplumsallaþmýþ, bir deðer ifade eden kavramdýr. 
Yüklenilen bu deðer meslek sahibine, tüm iliþkilerinde daha  özenli davranma 
sorumluluðu getirmektedir.   

Bu kazanýmlar meslek sahibi insaný, içinde bulunduðu, çevrenin etkisi dýþýna 
çýkartmamaktadýr.  

Meslek Etiði      

Toplumda deprem, sel, yapýlarýn hiçbir dýþ etki olmaksýzýn çökmesi, gibi can ve mal 
kaybýna neden olan yýkýmlar, büyük, tepkiyle karþýlanmaktadýr. Bu yýkýmlarýn 
nedeni bilim ve tekniðin gereklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklandýðý için 
de, doðal olarak, ilgili meslek mensuplarý da tepkileri üzerlerine çekmektedir. Bu 
tepkisel ortamda, meslek etikleri de, olumsuzluklarý önleyici ve caydýrýcý nitelikte, 
etkili bir araç olarak  gündeme getirilmektedir.

Bu çerçevede meslek etiði kavramý geniþ anlamda, her deðeri etikle 
özdeþleþtirilerek kullanýlmaktadýr. 
Bu genelleme altýnda; 

Ýnsanlar arasý iliþkilerde tutum, davranýþ ve karar süreçlerini yönlendiren ilke ve 
deðerler;

Töre, gelenek, görenek ve yerleþik alýþkanlýklar, 

Ýnsanlýðýn, tarihi süreçte yaþam pratiðinden çýkardýðý, insana has, everensel 
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boyutta kabul gören deðerler,

Bilime, bilgiye ve teknolojiye dayalý deðerler, 
Ýrdelenip sorgulamadan etikle özdeþleþtirilmektedir.
Bu konularýn kuramsal tartýþmasýna girmeden, olay ve olgularla ortaya çýkan 
olumsuzluklarýn meslek ahlaký adý altýnda genellenmesine ayrýca genel anlamda 
etik veya ahlak alanýnda deðerlendirilmesi gereken konularýn da meslek ahlaký 
kapsamýna indirgenmesi üzerinde görüþlerimizi sunacaðýz.        

Meslek etiðiyle tanýmlanmak istenen; bilimin nesnel yasa ve kurallarýna uyulmasý, 
meslek edinme sürecinde kazanýlan bilim, bilgi ve teknolojiye dayalý deðer ve 
özelliklerin yaþam alanýnda uygulanmaya konulma yol ve yöntemlerin bütünüdür. 
Mesleklerin oluþum, geliþim ve deðiþim sürecinde, pratiðe dayalý, mesleðin düzen 
içinde yürümesini saðlayan ilkeler yaratýlmaktadýr. Bu sistematik içinde mesleðin 
etiði deðil mesleðin ilkelerinden söz etmek daha doðru olacaktýr.

Aslýnda meslek etiðinden  öte, bilimi deðer dýþý sayan genel anlayýþýn, toplumun 
deðerler sistemindeki alt üst oluþun sonucudur. Bu çerçevede meslek etiði 
kapsamýnda deðerlendirilmek istenen olaylar, meslek etiði boyutlarýný aþan, ivedi 
çözüm bulunmasý gereken toplumsal sorunlardýr, Etik açýdan deðerlendirilmeleri, 
meslek etiðinden de öte, toplumsal boyutta genel etik ve ahlak anlayýþý içinde 
yapýlmak zorundadýr.  Bu toplumsal sorunlar meslek etiði içinde, dar  kapsamda ele 
alýnýp toplumsal boyutunun göz ardý edilmesine neden olmamaktadýr. Bu açýdan 
yaklaþarak, konuyu  bilim ve ilke açýsýndan, iki düzlemde irdelemeye çalýþacaðýz. 
Bilimsel açýdan baktýðýmýzda, mesleki uygulamalar, bilimin nesnel yasalarýna ve 
bunlardan çýkarýlan kurallara dayanmaktadýr. Oluþturulan bu yasa ve kurallarýn, 
yaratýlmasý, ortadan kaldýrýlmasý ve deðiþtirilmesi insanýn istek, güç ve iradesinin 
dýþýndadýr. Bilimsel veriler her türlü toplumsal kuraldan baðýmsýz olarak, herkes 
için ayný sonucu veren, belli bir içeriðe sahiptir. Meslek insaný karþýlaþtýðý sorunlarý 
deðerlendirip, kavramasý, bütünü oluþturan parçalarýn arasýndaki iliþkiyi tanýmasý 
ve elindeki verilerin gereklerine uymasý kaçýnýlmazdýr. Bilimin genel geçerli ve 
kesin niteliðinden dolayý tercih edilecek seçenekleri bulunmamaktadýr. Bu 
nedenlerle mesleðin temel verileri bilimsel deðerlerdir. Bu nedenle, bilimin, yasa 
ve kurallarýnýn uygulanmasýnda ahlaki bir tercih  söz konusu olamaz. Çünkü,  
uygulamanýn yaratacaðý sonuç önceden bilinmektedir.  Bilimsel verilere karþý 
gelen insan yaptýðý iþin bilincindedir. Kötü eyleminin sonucunda elde ettiði 
kazanýmlardan hoþnuttur. Eylemi ahlak dýþý, kendisi ahlaki bütünlük ve 
olgunluktan yoksun bir insandýr.       

Böylesi olaylar meslek etiðini çiðneme düzeyine indirgenecek olgular niteliðinde 
olmayýp, doðrudan doðruya topluma karþý iþlenen suç niteliðindedir. Ayrýca, bugün 
çok kullanýlan anlatýmla, 'organize suç' niteliði taþýyan bu olaylarda yer alan pek 
çok insandan, seçmeci bir yaklaþýmla  birilerini sorgulamak, diðerlerini bu 
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sorgulamanýn dýþýnda býrakmak meslek etiðiyle ne oranda baðdaþabilir? Bu tür 
olaylarý topluma karþý iþlenen suçlar kapsamýnda,  hukuk kurallarý içinde 
deðerlendirmek gerekmektedir.  Doðanýn nesnel yasalarýna karþý, bu yasalarýn 
bilgisine varan insanýn  sahip olduðu bilimsel gerçeklere duyarsýzlýðý felaketleri 
yeniden üretmektedir.
      
Konuyu meslek ilkeleri açýsýndan ele aldýðýmýzda; sorun tarihi toplumsal süreçte 
yaratýlýp, pratikle doðrulanan meslek ilkelerinin toplumda geçerli deðerler haline 
dönüþmesinin saðlanmasýdýr. Bu deðerlerin, uygulamasý kiþi veya grup  otoritesine 
dayalý, norm ya da kurallar haline dönüþtürülmesi, deðer zedeleyici, tartýþmalara 
neden olacaktýr. Bu deðerlere karþý, sistemin ekonomik temele dayalý olarak  
ürettiði ideolojik deðerler, ya da gruplarýn çýkarlarýna dayalý kurallar, farklý etik 
kategoriler vb. farklý anlayýþlardan kaynaklanan tartýþmalarýn giderek  hukuki 
sorunlara dönüþme olasýlýðý, beklenen iyileþtirmeler yerine yeni sorunlarýn ortaya 
çýkmasýna neden olabilecektir.     

Ana hatlarýyla ifade etmek gerekirse;
Depremlerde yýkýmýn ana nedenlerinden biri olan arazi seçimleri, benzer bir yýkým 
nedeni olan dere yataklarýnýn yerleþime açýlmasý en bilinen örneklerdir. Bu 
alanlarda yapýlaþma sürecinde, kararlarda payý olanlar, denetim görevini yerine 
getirmeyen kiþi ve kurumlar, denetim mekanizmalarýný ticari bir araca 
dönüþtürmek isteyen ya da çýkar uðruna denetimleri engelleyenler, yapýp 
ettiklerinde hangi ahlaki deðerlere sýðýnabilirler? 

Saðlamlýðý belirlenmeyen zemine inþaat yapýlmayacaðý, dayaným ve dayanýklýlýðý 
belirlenmemiþ bir beton malzemesi kullanýlamayacaðý  etik deðil bilimsel bir 
deðerdir. Ayný þekilde her yýl, yüz binlerce insan, trafik kazalarýnda ölmekte ya da 
sakat kalmaktadýr. Örneðin trafik alanýnda araç sollama, bir virajýn nasýl dönülmesi 
gerektiði vb gibi  pratikle doðrulanmýþ bir çok kural  öðretilmektedir. Buradaki 
öðretilen kurallar da seçeneksizdir. Örneðin bir viraja ister hýzlý ister yavaþ 
girebilirsin, yada önünü görmediðin yerde araç sollayabilirsin gibi yanlýþ ya da 
doðru yapabilirsin gibi seçenekler sunulmamaktadýr.  

Daha önce de belirttiðimiz gibi, yaþanan bu tür ahlak dýþý olaylar etik deðerlerdeki 
bozulmadan kaynaklanmamaktadýr. Etik ve ahlaki deðerlerdeki bozulma bu tür 
olaylarýn önlememesinin sonucudur. Bu derece kirletilmiþ bir ortamda, bu 
ortamdan çýkarý olanlar, bunlarýn yaygýn propagandayla topluma sunduklarý yeni 
deðer anlayýþlarý etik deðerlerin gerçekleþmesi önünde büyük engeller 
oluþturmaktadýr. Bu nedenle, bu kirli ortamýn varlýðýnda, içinde bulunduðumuz 
toplumsal bunalýmlara meslek etiði temelinden, dar kategorik sýnýrlar içinde 
kalarak çözüm aramak  sorunlarýn temeline inme yerine etrafýnda gezinmekten öte 
bir þey saðlamayacaktýr.  
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Mesleki Davranýþ Ýlkeleri 

Meslek etiði veya mesleki davranýþ ilkelerinden beklenen sonuçlarý ana hatlarýyla 
þöyle sýralayabiliriz:
Bu ilkeler mesleki hizmetlerle sýnýrlý tutulmaktadýr; 

Üyelerin topluma, hizmet sunduðu kiþilere, mesleðe, meslektaþa        
karþý dürüst ve adil davranmasý,

Neyin ahlaki, neyin doðru olduðuna karar vermede kolaylýk saðlamak,

Üyelerin yanlýþ davranýþlarýný önlemek,

Üyelerin, toplumda yaygýnlaþan yolsuzluklardan uzak durmalarýný saðlamak, 

Meslek yaþamýný ilkelere baðlý kalarak sürdüren üyeleri desteklemek,

Bu uygulamalarýn yaratacaðý olumlu sonuçlarýn giderek toplumda ahlakýn 
egemen kýlýnmasýna katký koymasý; beklenmektedir.   

Ayrýca mesleki davranýþ ilkelerinin yaptýrým olanaklarýyla güçlendirilip caydýrýcý 
bir nitelik kazanmasý da beklenmektedir. 
Üyeler de bu beklenti içerisindedirler. Meslek alanlarýnda uyacaklarý kurallarýn ya 
da ilkelerin bir an önce belirlenip uygulamaya konmasýný istemektedirler. Hatta hiç 
zaman kaybedilmeden, baþka ülkelerden birinin, bize uyabilecek, etik kodlarýný 
alýp kullanmayý bile önermektedirler.

Bu yaklaþýmda konunun, toplumsal bað ve iliþkileri üzerinde durulmaya gerek 
görülmeden sadece meslek içi iliþkiler boyutunda ele alýndýðý görülmektedir. 

Etik anlayýþý, ya da etik iliþkiler toplumsal yaþamýn bir fonksiyonudur. Dolayýsýyla 
etik anlayýþý toplumu deðil, toplum etik anlayýþýný belirlemektedir. Bu nedenle, 
sadece mesleki davranýþ ilkelerini düzenleyerek toplumsal yozlaþmayý önlemek 
mümkün olmaz.

Komisyonumuz; konuyu meslek alanlarýyla sýnýrlamadan, toplumsal boyutuyla ele 
almak  istemektedir. Bu açýdan etik ve ahlakýn genel niteliklerine,  yeniden bakmak 
yararlý olacaktýr.

Bu deðerler insanlar arasý iliþkilerde, uygulamada  ortaya  çýkarlar     

Bireysel deðil toplumsal deðerlerdir,

Toplumlarýn kültürü, tarihi, sosyal, siyasal ve ekonomik özellikleriyle doðrudan 
baðlantý içindedirler, deðerlendirmelerde bu baðlantýlar göz ardý edilmemelidir,

Konuya üye açýsýndan bakacak olursak; 

Üye içinde yaþadýðý çevreyle sürekli iliþki ve etkileþim içindedir.

Üyenin etik deðerler çerçevesinde karar verebilmesi için; özerk olmasý, bir 
otoritenin , siyasi, ekonomik, kültürel vb., baskýsý altýnda bulunmamasý,     olgu ve 
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olaylar karþýsýnda seçeneksiz kalmamasý, doðru bilgilenme olanaklarýna sahip 
olmasý gerekmektedir.

Mesleki davranýþ ilkelerinin sadece meslek alanlarýyla sýnýrlý tutulmasýnýn yeterli 
olmayacaðýný örneklemek için; iþ iliþkilerinde ve iþ yaþamýnda fevkalade 
davranýþlar sergileyen bir üyenin evde karýsý ve çocuklarýna iyi davranmamasý, 
benzer durumda çevresinde sorunlar yaratmasý, meslek etiði dýþýnda tutulmasý 
gereken bir olay olmamalýdýr. Bu nedenle bir insanýn ahlaki bütünlüðe sahip olmasý 
gerekmektedir.
 
Konuya örgüt açýsýnda baktýðýmýzda; örgüt, mesleki davranýþ ilkeleri olarak 
düzenlediði kural veya normlar aracýlýðýyla üyesini etkilemek, tutum, 
davranýþlarýný yönlendirmek istemektedir.  

Yönlendirilmek istenen üyeyi, üst düzeyde eðitilmiþ, bilgi ve mesleðin deðerleriyle 
donatýlmýþ, deðerlendirmesi, kavrama yeteneðine, özerk bir kimliðe sahip insan 
olarak deðerlendirmek gerekmektedir. Bu kuramsal ya da varsayýmsal tanýmlama 
pek çok nedenle bozulmuþ olsa bile, meslek sahibi bir insan bu yönde  kiþiliðini 
geliþtirme potansiyel gücünü içinde taþýmaktadýr.    

Ayrýca, demokratik örgütler, ilkesel açýdan, üyenin sahip olmasý gereken 
nitelikleri; verilenle yetinmeyen, araþtýran, sorgulayan, deðerlendiren, 
bulgularýndan senteze varma, eleþtiri ve özeleþtiri yapma yetenekleri vb, kimlik ve 
kiþiliði geliþmiþ bir insan olarak tanýmlamaktadýrlar.

Buna karþýn böyle tanýmlanan bir insandan, eline verilen normlara uyan, hiyerarþik 
iþ bölümünde oluþan otoritelere baðlý, edilgen, yaderk tutum ve davranýþlar 
beklenmektedir.       

u durumda iki þeyin altýnýn çizilmesi gerekmektedir. Bunlardan biri; normlara veya 
belirlenmiþ ilkelere bakarak verilen karar ezbere bir karar olacak, doðru ve 
yanlýþlýðý rastlantýya baðlý kalacaktýr.

Ýkincisi, normlara göre karar verme insanýn bilme, deðerlendirme, kavrama, 
kendini geliþtirme, özerkleþme kýsaca insani deðerlerini geliþtirmenin önünde 
engeller oluþturacaktýr. 

Bunlara paralel olarak, davranýþlarýna esas alacaðý normlarýn hazýrlanýp eline 
verilmesini isteyen üye de, yargýlama gücünü yitirmiþ edilgen tavýrdan yana bir 
tutum benimseyerek ayný yanýlgýya düþmektedir.
Mesleki davranýþ ilkelerinin bu deðerlendirmelerin dýþýnda kaldýðý, daha çok 
gruplanmýþ talimatname niteliðinde olduðu görülmektedir. Bu kural anlayýþýnýn 
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genel etik deðerlerle çeliþen yönlerini þöyle sýralayabiliriz:

Toplumun sosyo-ekonomik-politik-kültürel yapý ve etmenlerin, egemen 
ideoloji ve benzeri yönlerden gelen baskýlarýn insanlarýn tutum ve davranýþlarý 
üzerindeki etkisi göz önüne alýnmamaktadýr.

Bu görmezden geliþ, etiðin toplumsal niteliðini bireysel davranýþlara 
indirgemekte dolayýsýyla çözümün bireyselde aranmasý yanýlgýsýný 
pekiþtirmektedir.

Toplumsal boyutta, kirletici odaklara dokunmadan, bu kirli ortamda ahlakýn 
bireysel davranýþlarla yerleþebileceði yanýlgýsýna düþülmektedir.

Bireylerin, toplumda korumasýz, sindirilmiþ, her taraftan kuþatýlýp yalnýzlýða 
itilmiþ durumda olduðu, bu kuþatýlmýþlýk altýnda bireylerin kararlarýnda özgür ve 
özerk davranmasýnýn engellendiði  gözden kaçýrýlmaktadýr..   

Etik deðerlere kategorik yaklaþýlmakta, bu da sorunun bütünselliðini, 
kategoriler arasýndaki diyalektik iliþkiyi koparmaktadýr.

Bu ortamda, üyeyi disipline etmeye yönelik davranýþ kurallarý hazýrlamak, sivil 
toplumcu bir anlayýþla, sistemin kiþiyi izlemede boþ býraktýðý alanlarý doldurmaya 
yardýmcý olma anlamýna gelebilecektir. 

Sorunlarýn  çözümüne yaklaþým sistemin yaklaþýmýyla paralellik 
göstermektedir. Yýllardan beri uygulamalarda hiçbir olumlu sonuç alýnmamasýna 
karþýn, suçu önlemede  ýsrarla  cezalarýn aðýrlaþtýrýlmasý savunulmaktadýr. 
Toplumsal kültürel geliþmeye ivme kazandýracak sosyal, siyasal, ekonomik, 
hukuki vb. yapýlarýn demokratikleþtirilmesi gündeme alýnmamaktadýr.    

Davranýþ ilkeleri üyeyi sorumlu görme esasýna dayanmakta, üyenin sisteme 
karþý sahip olduðu demokratik gücü olan örgüt denetleyici konumda kalmaktadýr.
Bu deðerlendirmelerden sonra Türkiye'deki etik çalýþmalarýný ve diðer ülkelere ait 
etik kodlarý yahut davranýþ ilkelerindeki yaklaþýmlarla Türkiye'deki durumu ve bu 
alanda gördüðümüz çeliþkileri aktarmaya çalýþacaðýz.

Meslek Etiði Çalýþmalarý 

Meslek etiði alanýnda hem sistemin savunucularý, hem muhalifleri ayrýmsýz olarak 
etik çalýþmalarý yapmaktadýrlar. Her kesimin amacý toplumdaki yozlaþma ve ahlaki 
çöküntüyü önlemeye yöneliktir. Örneðin toplumun en varsýllarýnýn örgütüyle, 
giderek  daha da yoksullaþan bir kesimin örgütü ayný çaba içinde görülmektedir. 
Acaba, bu iki örgütün, baþka bir deyiþle toplumun özgürlük talebi olmayan her þeye 
kadir kesiminin temsilcileriyle, her türlü sýkýntýyý yaþayan kesiminin 
temsilcilerinin soruna yaklaþýmlarý ne kadar farklýdýr? Yanýt olarak her kesimin 
kendi çýkarý doðrultusunda görüþ ve öneri getirebileceði öne sürülebilir. Buna 
karþýn, meslek etikleri  anlayýþýndaki temel yaklaþýma göre insanlarýn suç 
iþlemelerini önleyerek toplumda düzenin saðlanmasý beklenmektedir. Bu  
indirgemeci yaklaþým dýþýnda sistemle olan, sistemden kaynaklanan sorunlar 
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gündeme gelmemektedir.      

Önümüzde bir çalýþma örneði var. ARI Düþünce ve Toplumsal Geliþim Derneði, 
Ahlaki yeniden yapýlanma ve toplam ahlaka doðru baþlýðýnda bir çalýþma 
yapmýþtýr. ( Prof. Dr. C. Can Ataklý, Temmuz 1999).  Çalýþmanýn içeriði: 1- ahlak ve 
ahlak felsefesi, 2- Meslek ahlaký ve sosyal sorumluluk, 3- siyasal ahlak, 4- Toplam 
ahlak yönetimi,  

Çalýþmaya verilen bu ad etik ve ahlak tanýmlamalarýný geçersiz  kýlarcasýna, etik ve 
ahlaký yeniden yapýlandýrýp sömürünün yeni biçimi olan “toplam kalite 
yönetimine” atýf yapýlarak, ahlakýn da benzer bir sömürü aracýna dönüþtürülmesine 
yol açmaktadýr. Böylesi bir yaklaþým, yaratýlan yapay ve tarih dýþý deðerlere dayalý, 
sýnýrlarý belirlenmiþ bir  ahlak sisteminde, toplumu  þekillendirme anlayýþýný 
yansýtýyor. Böyle bir ad altýnda   sunulan 'toplam ahlak' çalýþmasýnýn, kapitalizmin 
fayda ahlakýný topluma içselleþtirme  çabasýndan baþka bir anlam taþýmadýðý 
kanýsýndayýz. Ayný þekilde tek boyutlu, 'toplam ahlak' faþizm için de geçerli bir 
ahlak anlayýþý olabilecektir.  

Basýnda yer alan küçük bir haber: “TBMM AB  Uyum Komisyonu, 'Kamu 
Görevlileri Etik Kurulu kurulmasý ve bazý yasalarda deðiþiklik yapýlmasýna iliþkin 
yasa tasarýsý' hakkýndaki raporunu tamamlayarak Anayasa Komisyonuna 
gönderdi” (Cumhuriyet, 05. 02. 2004)

Bunun dýþýnda, ülke koþullarýnda yaptýðýmýz alýntýlarla, ahlaki yeniden yapýlanma 
ve toplam ahlak(!), meslek etikleri için de bir gösterge niteliði taþýmaktadýr.  
Söz konusu tasarýlar yasalaþtýktan sonra, büyük bir olasýlýkla, hazýrlanmýþ olan 
meslek etiklerinin bu yasalarla uyumlu hale getirilmesi, hükümet tarafýndan 
yayýnlanacak bir genelgeyle yeni meslek etiði süreci baþlayacaktýr. Herhalde bu 
yasalar ülkemizin demokratikleþmesi ve AB'ye giriþ yönünde önemli bir eksikliði 
giderecek ve ahlaki yeniden yapýlanma yönünde atýlmýþ önemli (!) bir adým 
olacaktýr. 

Bu alanda, yürürlükte olan, en etkili yasa, kurul ve ilkeler basýn alanýnda 
bulunmaktadýr. Bu örnek, etiðin tarihi toplumsal niteliðini göz ardý ederek, onu 
normlardan, kurallardan ibaret sayýp insanlarýn bu norm ve kurallara uymalarýyla 
toplumda ahlakýn geçerli kýlýnamayacaðýnýn bir göstergesidir.  

Geliþmiþ ülkelerin meslek etikleri incelendiðinde, genel olarak,  iþ yaþamýnýn 
düzenlenmesi, iþ iliþkilerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, örgüt otoritesi ve 
çevre sorunlarý üzerinde durulmaktadýr. Bu nitelikleriyle, sistemin iþlemesine 
yardýmcý olma isteði her aþamada hissedilmektedir.    

Meslek etiklerini incelediðimiz ülkelerin koþullarýyla, Türkiye'nin koþullarý 
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arasýnda farklýlýklar bulunmaktadýr. Bu nedenle meslek etikleri arasýnda bir 
paralellik kurma, ya da benzerlik arama pek saðlýklý olmayacaktýr.     

Bu ülkelerdeki mühendislerin gelir daðýlýmýndan aldýklarý pay, geliþmiþlik 
düzeyleri, hak arama olanaklarý bizlerle kýyaslanmayacak kadar iyidir. O ülkelerde 
yaþayan mühendislerin serbest dolaþým hakký iþsizlik riskini azaltmakta, 
bizlerinkini daha da artýrmaktadýr. Dolayýsýyla bu ülkelerdeki mühendisler sistemle 
daha uyumlu bir konumda bulunmaktadýrlar. Bu nedenlerle hazýrladýklarý etik 
ilkeler, bu gün bulunduklarý konumu ve sistemlerin korumaya yönelik olmaktadýr. 
Örgüte vurgu da bu baðlamda yapýlmaktadýr. Türkiye'de ise mühendislerin çok 
büyük bir çoðunluðunun çýkarlarý bu sistemle çeliþmektedir.

Bu ülkelerin meslek etik kodlarýnda önemli bir nokta da örgüte yapýlan vurgudur. 
Dikkatli bakýldýðýnda, örgüte, etik kodlarý yaþama geçirecek, otoriteye sahip bir 
araç olarak bakýldýðý görülecektir. 

Bütün meslek etiklerinde çevrenin korunmasý etik kapsamýna alýnmaktadýr. 
Örneðin gelir daðýlýmýndaki adaletsizlik, açlýktan ölümler, savaþ, iþkence, 
geliþmemiþlik gibi sorunlar, etik kapsamýnda, çevre sorunlarý olarak kabul 
edilmemektedir. Pek çok sorunu dýþlayarak çevreye karþý gösterilen bu duyarlýðýn 
üzeride durmak gerekmektedir.  Örneðin popülist bir siyasetçi ya da bir iþ adamý 
çevreyi sektör  olarak ele alabilir. Ama etik düzeyinde ele almak gündeme 
geldiðinde böyle bir indirgeme yapýlmamalýdýr. Bu irdelemeyi yaparken, öncelikle 
çevrenin korunmasýna karþý olmadýðýmýzý, saðlýklý bir çevrede yaþam hakkýný 
yürekten savunduðumuzu, yanlýþ anlaþýlmaya meydan vermemek için, belirtelim. 
Çevre burada bir sektör olarak ele alýnmakta ve kanýmýzca “korunmasý gereken bir 
meta” olarak görülmektedir.  Ayrýca, popülist bir yaklaþým olarak çevreyi 
savunmanýn savaþa karþý çýkmak gibi sakýncalý bir yaklaþým olmadýðý gibi,  moda 
deyimle, yükselen bir deðer olduðu  göz önüne alýnýrsa etik savunusuna artý bir 
deðer de katabilir.  Çevreyi ayrý bir sektör  olarak görmenin sakýncasý, evreni bir 
bütün olarak deðil, parçalý algýlamaya ve sorunlarýn bütünlük içinde ele alýnmasýný 
engelleyen katký koymasýdýr. Çevreyi, yukarýda belirttiðimiz ve daha pek çok 
uzanýmlarý olan bir boyutta korumak  ahlaki bir görevdir. Parçacý yaklaþým 
bütünsel anlayýþýn toplumsallaþmasýný yani insan düþüncesine, dili ve bilincine 
yerleþmesini önlemeye neden olmaktadýr.    

Meslek Etiði-Mesleki Davranýþ Ýlkelerini Etik Anlayýþýyla  Karþýlaþtýrma

Bu deðerlendirmeyi ana baþlýklar halinde þöyle sýralayabiliriz.
Meslek etikleri daha önce de belirttiðimiz gibi yukardan aþaðý bozulan iliþkileri ve 
deðerlerin aþaðýdan yukarý doðru, birey üzerinden gidilerek düzeltilebileceði 
düþüncesine dayanmaktadýr. Bu nedenle toplumsal yapý ve egemen ideolojinin 
çizdiði çerçevenin dýþýna çýkma olasýlýðý bulunmamaktadýr.
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Hazýrlanacak mesleki davranýþ ilkeleri veya meslek normlarý, doðal olarak, var 
olan sistemin hukuk anlayýþý ve deðer yargýlarýna karþý çýkamayacak bu yönüyle 
haklýlaþtýrýcý konuma düþecektir.  

Etik, tarihi ve toplumsal bir süreç olarak; 

Genel anlamýyla, bireysele karþý toplumsalý, dogmaya karþý bilimi, baðýmlýlýða 
karþý özgürlüðü, ayrýmcýlýða karþý eþitliði vb. savunmayý gerektirir. 

Meslek etiði otoriteye ve yasaya saygýyý gerektirir, sistemin sýnýrlarýnýn dýþýna 
çýkmayý, sisteme karþý eylemi  norma dönüþtürmeyi öneremez; bunlara karþý etik, 
tarihi süreçte insan  düþünce ve  pratiðiyle doðruladýðý deðerleri, insanlýðýn 
geliþmesi yönünde kýsýtlamadan uygulamaya koymayý önerir. 
Etik ilkeler eylemi insanlýðýn geliþme pratiðiyle boyutlandýrýr, meslek etiði yasa ve 
sistemin deðerleriyle sýnýrlandýrýr. Etik ihlallerine karþý en etkili yaptýrým gücü 
toplumsal tepkidir. Bu günkü koþullarda, ulusal ve evrensel boyutta insanlar 
sindirilmiþ ve tepkisiz konuma getirilmiþ olsalar bile, bu sindirilmiþlik tepki koyma 
potansiyelini yok edemez. 

Buna karþýn, türetilen etik kategoriler sistemin yasa ve normlarýna baðlýdýr, 
dolayýsýyla bu potansiyeli  harekete geçirmeyi hedefleyemez. Karþýt olarak, 
edilgen tutum nedeniyle daha da körletme, yok etme  tehlikesini taþýmaktadýr. 
Meslek normlarýnýn duygusal yönden baðlayýcýlýðý vardýr. Her meslek grubu veya 
her kesim, tutum, davranýþ, karar süreçleri ve eylemliklerinde, aidiyet duygusuyla 
baðlý olduðu kendi topluluðunun, referans deðerleriyle hareket etmeye 
yönelecektir. Sonuçta, küresel ideolojinin toplumu, küçük yerel lokmalara bölme 
çabasýna paralel bir þekilde toplum, deðerler ve etik kategorilerin parçalý bohçasýna 
dönüþecektir. Özetlemek gerekirse, kategorilerle oluþturulan bu parçalý yapý, 
toplumda genel etik anlayýþa temel olan ilkeleri, tarihi ve toplumsal olarak  geliþen 
deðerler bütününü zedeleyerek, insani deðerlerin çiðnenmesine karþý olma olasýlýðý 
bulunan toplumsal tepkileri büyük oranda zayýflatma tehlikesini taþýmaktadýr.   
Böyle bir geliþimin ip uçlarý, daha meslek etikleri oluþmadan. EMEK platformu 
eylemlerinde  görülmeye baþlandý. EMEK platformu bileþenlerinin gündemine 
gelen eylemler (hepsi de emekçilerin çýkarýna olmasýna karþýn) karþýsýnda deðiþik 
tutumlar sergilenildi. Eylemler her defasýnda deðiþik sayýda örgütlerin katýlýmýyla 
gerçekleþti.     

Etiðe kategorik yaklaþýmýn yarattýðý baþka bir sakýnca da, kapitalizmin yarattýðý 
yapay deðerlerin meslek etikleri içinde yer almakta ve faydacý etik kodlarýnýn 
toplumda içselleþtirilip benimsetilmesine aracýlýk etmesidir.   
Meslek etikleri, ya da mesleki davranýþ ilkeleri konusunda baþka bir olumsuzluk ta; 
üyelerin, olaylar karþýsýnda tutum ve davranýþ belirlemek için mesleki davranýþ 
ilkelerine gereksinim duyduklarýný açýkça ifade etmeleri ve bu yönde beklentide 
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olmalarýdýr. Ýlk bakýþta bu beklenti üye duyarlýðý gibi görünse bile, aslýnda, yüksek 
eðitimli bir kesimin  ahlaki olgunluða ermedeki zayýflýðýnýn, iradesine dayanarak 
karar verme gücünü kendinde bulmadýðýnýn bir göstergesidir. 

Etik ve ahlaki deðerlerin toplumda yerleþip geliþmesi ve bu deðerlerin korunmasý,  
özerk, sorunlarýn bilincinde, ahlaki olgunluða eriþmiþ insanlarýn nicel-nitel 
yetenek çabasýna baðlý bulunmaktadýr.  Bunun için de bireyin, kiþinin, üyenin, 
hangi temelde ele alýrsak alalým, bu insanlarýn güdülenmeyen, özerk, geliþmiþ bir 
kiþiliðe ve iradesine sahip olmasýdýr. Üyelerdeki bu beklenti edilgen bir kiþiliði 
benimsemeye yönelmedir.

Meslek Etiði Üzerine Deðerlendirmeler

Konunun güncelleþmesi üzerine, meslek etikleriyle ilgili sorunlarý tartýþmak 
amacýyla Türkiye Felsefe Kurumu 1996 yýlýnda bir seminer düzenlemiþtir.  
Seminer de sunulan bildirileri 2000 yýlýnda, Etik ve Meslek Etikleri adý altýnda 
kitaplaþtýrmýþtýr.

Geçtiðimiz yýl, 10-17 Aðustos 2003 tarihinde Ýstanbul'da toplanan XXI. Dünya 
Felsefe Kongresi de, meslek etiklerini tartýþma konusu olarak gündemine almýþtýr. 
Bu iki bilimsel toplantýda meslek etiklerine nasýl yaklaþýldýðýný alýntýlarla sunmak 
istiyoruz 

Harun Tepe, Etik ve Meslek Etikleri adlý kitabýn giriþ bölümünde; Yüz yýlýn son 
çeyreðinde etik sözcüðünün daha sýk kullanýldýðýný, çaðýmýzda yaþanan, sýkça 
karþýlaþýlan kimi belirtilerin kavramýn 21 yy.da da sýkça kullanýlacaðýna iþaret 
ettikten sonra geleceðe yönelik þu görüþlere yer veriyor.

“ Yine de her þeyin beklentilerin tam tersine bir geliþme göstermesi, gelecek 
yüzyýlda etik deðerlere bu günkünü de aratacak derecede yüz çevrilmesi olasýlýðý 
da yok deðil. Böyle bir olasýlýðýn gerçekleþmesinin doðuracaðý sorunlarýn, bugün 
yaþanan etik sorunlardan daha derin ve kapsamlý olacaðý da muhakkak. Yapabilme 
gücü arttýkça, hem bu gücün kullanýmýndan doðabilecek etik sorunlarýn, hem de bu 
sorunlardan etkilenebilecek insanlarýn sayýsýnýn artacaðýný, en azýndan 
artabileceðini söylemek kehanet olmasa gerek. Çaðýmýzda teknolojinin eriþtiði 
düzey, saðladýðý çeþitli yaþam kolaylýklarý yanýnda, insanlýðýn ve tüm canlýlarýn 
geleceðine iliþkin kaygýlarýn da nedeni oluyor”.[31]s.1-2  

Yazar daha sonra meslek etikleri sayýsýnýn hýzla arttýðýný, aslýnda bu çalýþmalarýn  
etik olarak adlandýrýlmalarýnýn pek de  uygun olmadýðýný, bunlarýn meslek ilkeleri 
olduðunu belirttikten sonra þu görüþe yer veriyor.
“ Bu nedenle kiþi-kiþi iliþkisinde ya da kiþinin bir insan durumuyla iliþkisinde 
yaþanan etik sorunlarýn, meslekten mesleðe tümüyle deðiþmesinin söz konusu 
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olamayacaðý, bu sorunlarýn  - ama tek tek yaþanan durumlarýn deðil!-  bir çok 
durumda benzerlik taþýyacaðý, taþýdýðý da açýktýr”.[31]s.1-2

Ayný Sempozyumda, konularý deðerlendiren, Ý. Kuçuradi, üzerinde konuþtuðu her 
bölümün sonunda, þu soruyu yönetiyor, daha doðru bir ifadeyle her seferinde 
sorunun altýný bir kez daha çiziyor: “ Doða bilimcilerinin ve týp doktorlarýnýn 
araþtýrmalarýný yaparken ve mesleklerini icra ederken karþýlaþtýklarý etik sorunlar, 
insan etkinliklerinin diðer alanlarýnda ve genel olarak yaþamda karþýlaþýlan etik-
deðer sorunlarýndan  tekliklerinde farklýdýrlar ama  tür olarak da farklý sorunlar 
mýdýr? Yoksa bu sorunlar, bu sorunlarla ussal olarak doðrulanabilir bir biçimde ve 
belirli bir durumda kiþinin ne yapmasý gerektiðine karar vermek için, ilgili bilimsel 
disiplinin bilgisini de gerektiren ayný türden etik sorunlar mýdýr?”[31]s.3 

Ahmet Ýnam çaðýmýz insanýnýn sorunlarýný pragmatik düzeyde çözmeye çalýþtýðýný 
söylüyor. 

“ 'Etik kodlar' arýyor, kendine. Meslek odalarý, doktorlar, mühendisler, iþ adamlarý 
böyle kurallara acil olarak ihtiyaç duyuyorlar. Ýçine düþtükleri durumlarda 
yaptýklarýný yargýlayacak kurallar olsun istiyorlar”.[8]s.65
Ahmet Ýnam ayný makalenin, ahlak durumu ve bileþenleri bölümünde, “ bir takým 
kurallar yazýlý hale getirilirse, ahlakýn oluþturulabileceði düþünülüyor. Hukukla 
iliþkimizde de bu sorunun bir yanýný görüyoruz. Hukuk kurallarýný çýkarlarýmýz 
doðrultusunda eðip, bükmek istiyoruz. Kurallarý 'delmek' kaçamak noktalarý 
bulmada ' hile ahlaký' 'kurnazlýk ahlaký', 'hinlik ahlaký' geliþtiriyoruz. Þöyle bir 
bakýnca insanýn 'ahlak çoktan elimizden gitmiþte de haberimiz yok' diyesi 
geliyor”.[8]s.68

XXI. Dünya Felsefe Kongresi'nde meslek etikleri ile ilgili þu deðerlendirme 
yapýlýyor; “Meslek etikleri konusunda asýl üzerinde durulmasý ve aydýnlatýlmasý 
gereken sorun þudur: Bir kimse, bilim adamý, hekim, eczacý, hukukçu vb. olarak 
mesleðini yaparken, karþýlaþtýðý belirli bir etik sorunu, mesleðine ait hazýr 
normlarýn ortak gereklilik kalýplarýyla sýnýrlamadan aydýnlatabilmelidir. Bu ise, 
ancak insaný sorgulayýcý bir bakýþla mümkün olabilir”.[32]s.16

Ý. Kuçuradi, Kongre sonrasý kendisiyle yapýlan söyleþide meslek etiði konusunda 
þunlarý söylüyor;
“Bir meslek etikleri patlamasý yaþýyoruz. Ama burada da bir tehlike görüyorum: 
çok defa deðer yargýlarýna karþý baþka deðer yargýlarýyla karþý çýkýlýyor. Bu da 
çýkmaz bir yol. Deðer yargýlarýyla uðraþacaksak, bunu baþka deðer yargýlarýyla 
deðil, felsefi deðer bilgisiyle yapmak uygun olur. Adaletsizlik yeni bir olgu 
deðildir, ancak yüzü deðiþti. Kongre sýrasýnda Klaus Leisinger'le yapýlan bir 
söyleþi sýrasýnda, onun verdiði çarpýcý bir bilgiyi bir dergi baþlýk yaptý: 'Büyükbaþ 
hayvana 800, Afrikalý çocuða 20 Euro!'. Terorizm ise, yaygýnlaþmaya baþladýðý 
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günlerde, adaletsizlikle savaþan umutsuzlarýn seçtiði (yanlýþ) bir yoldu.  Ama 
bugün terörizm, ne olursa olsun istenileni yaptýrmayý denemenin yolu haline 
dönüþtü...Asýl sorun, etiðin hala normlardan ibaret sayýlmasýdýr. Yerli yersiz, bazen 
de gereksiz meslek etikleri geliþtirme modasý bunun bir göstergesi. Ne var ki, 
insanlarý normlara göre davranmaya zorlayabilirsiniz- hukuk bunun peþinde ve bir 
noktaya kadar iþe yarýyor- ama deðerleri koruyarak veya içinde bulunduðu 
durumlarda deðerlere en az zarar vererek eylemde bulunmaya zorlayamazsýnýz. 
Her kiþi bu konuda tek baþýnadýr. Yapýlabilecek olan, belirli bir eðitimle bazý deðer 
bilgilerinin temeli üzerinde kiþilerin kendi kendileriyle hesaplaþmasýna yardýmcý 
olmaktýr. Bunlarý yapmakla, dünyanýn cennete dönüþeceðini düþündüðümü 
sanmayýn. Bu bitmeyecek bir çabadýr, ama muhakkak gösterilmesi ve sürekli 
olarak gösterilmesi gereken bir çaba. ”

“Öyle þeyler vardýr ki, bunlarýn globalleþmesi insanlarýn yararýna olur- insan 
haklarýnýn globalleþmesi gibi. Ama baþka þeyler vardýr ki, onlarýn globalleþmesi, 
dünya insanlarýnýn büyük çoðunluðunun zararýna olur- dünyamýzýn bugünkü 
koþullarýnda serbest pazarýn globalleþmesi gibi”[33]s.12 

Baþka bir deðerlendirme; “Bu listeyi 'iþçi', 'memur', 'hatta ev' ahlakýna istediðimiz 
kadar uzatabiliriz. Tüm bu meslek grubu ahlaklarý, genel ahlaki ilkeye, mesleðine 
olabildiðince iyi olma ilkesine dayanmaktadýr. O halde çalýþmanýn ve emeðin 
kendisine bir deðer yüklenmektedir ya da bir diðer deyiþle, iþ sadece pürüzsüz bir 
çalýþma sürecini olanaklý kýlan teknik kurallar aracýlýðýyla deðil; ayný zamanda, 
özellikle de diðer insanlarý doðrudan ya da dolaylý olarak ilgilendiren ahlaki 
kurallar temelinde icra edilecek bir faaliyet olarak tanýmlanýr”.[7]s.39 

Açýkça görülmektedir ki, yaþanýlan sorunlar örgütlerin, üyelerini disipline etmek 
için uygulama koyacaklarý meslek etikleri, veya yaptýrýmlý davranýþ ilkeleriyle 
üstesinden gelecek sorunlar olma boyutunu aþmaktadýr. Güçlenen ve kamuoyuna 
tanýtýmda medya ve  sermaye  sýnýfýnýn da desteðini alan  meslek etikleri hazýrlama 
akýmý çok önemli bir sakýncayý da bünyesinde barýndýrmaktadýr. Bu da küresel 
ideoloji ve ahlak anlayýþýnýn içselleþtirilip toplumsal alanlarda egemen 
kýlýnmasýdýr. Konuyu bu açýdan deðerlendirmeye çalýþacaðýz.    

Komisyonun “Mesleki Davranýþ Ýlkeleri” Konusunda Görüþleri
 
Buraya kadar meslek etiði ve mesleki davranýþ ilkelerini eleþtiriler açýdan 
irdelemeye çalýþtýk.

Bu bölümde meslek etiði ve mesleki davranýþ ilkelerini nasýl algýladýðýmýzý 
açýklamaya çalýþacaðýz.   

Etiði, meslek etiði ve mesleki davranýþ ilkelerini, her hangi bir kategori içinde 
sýnýrlamadan, genel anlamýyla tarihi, toplumsal ve dinamik yapýsý içinde, bir süreç 

Etik, Ahlak ve Meslek Ýlkeleri

74



olarak  deðerlendirmek istiyoruz.  Daha açýk ifadeyle mühendis ve mimarlarýn 
iliþkilerini mesleki alan, meslek dýþý alan ayrýmý yapmadan genel anlamýyla etik 
iliþkiler temelinde bir bütün olarak deðerlendiriyoruz.  

Etiðin toplumsal niteliði, insanlar arasý iliþkilerde, olay ve olgulara yaklaþýmda, 
mesleki açýdan bakmanýn ötesinde yaþamý kapsayacak þekilde toplumsal açýdan 
yaklaþmayý gerektirmektedir. Düþüncenin mesleðe has bilgi, birikim, deneyim vb. 
pratiklerle zenginleþtirilmesinin olumlu yönü yanýnda, olay ve olgulara sadece 
meslek açýsýndan bakmanýn düþünce alanýnýn daraltýlmasý sakýncasýný da 
taþýmaktadýr.

Meslek ilkeleri her ne kadar norm þeklinde sýralansa da, bunlar yasa gibi zora dayalý 
uygulanacak nitelikte normlar olmayýp, içerik, anlam, uygulama yöntemi olarak  
kiþinin tutum davranýþ ve eylemlerine kýlavuzluk edecek deðerlerdir. Bu deðerlerin 
toplumun deðerler sistemi içinde yer almasý, üye örgüt bütünselliðinin yarattýðý 
sinerjiyi artýrýcý güce sahiptir. 

Meslek Ýlkelerinin Temel Özellikleri

Meslek ilkelerine ya da meslek etiðine yaklaþým üye ve örgütün, kýsaca örgütlü 
yapýnýn içinde yaþadýðý toplumun yapýsýný, toplumsal ve kültürel olarak geliþtirme, 
dönüþtürme sürecine aktif olarak katýlmayý hedeflemelidir. Bu açýdan baktýðýmýzda 
meslek ilkeleri:      

Mesleki ilkelerini, uyulmasý gereken meslek kurallarý olarak deðil, insanýn 
varlýðýna ve topluma deðer katan bilince yansýmýþ, toplumsal geliþme açýsýndan da 
deðer yüklü ilkeler olarak kabul ediyoruz.

Meslek ilkeleri, mesleklerin, daha doðrusu toplumlarý geliþim sürecinde, 
uygulama pratikleriyle doðrulanan temel deðerler niteliði taþýmaktadýr.  

Mühendislik mesleði doðanýn nesnel yasalarýnýn bilgisi ve bunlardan çýkartýlan 
yasa ve kurallar temeli üzerinde geliþmektedir. 

Bilim, bilgi, teknoloji ve bunlara dayalý birikim, deneyim ve her türlü mesleki 
toplumsal pratikler tarihi ve toplumsal süreçte üretilen, insanlýðýn geliþim sürecinin 
ürünleridir, bu nedenle insanlýðýn  ortak malýdýr.

Bu nedenlerle:

Bu deðerlerin içselleþip, toplumun ortak deðerleri olarak  bilince çýkmasýna 
çalýþýlmasý,

Mesleki uygulamalarda  bu deðerlerin çiðnenmesine karþý durulmasý,

Bilim ve teknolojinin insanlýðýn evrensel kazanýmlarý ve temel insan haklarý 
çerçevesinde toplumsal, doðal ve kültürel deðerleri geliþtirici yönde kullanýlmasý, 
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iBilim ve teknolojinin bu amaçlar dýþýnda insanlýða karþý baský ve sömürü aracý 
olarak kullanýlmamasý, korunmasý, örgüt kültürüne dönüþtürülmesi gereken 
meslek ilkeleridir, bu deðerlerin, korunmasý, toplumsal ve insani deðerler dýþýna 
itilmesine karþý durulmasý, bir bütünsellik içinde, örgüt ve üyenin seçimini 
gerektirmektedir. 
Bunlarýn yanýnda meslek alanlarýnda;

Meslek insanýnýn yaþam boyu bilgilerini geliþtirerek  kendini yetiþtirmesi,i
Mesleðin deðerlerine aykýrý davranýþlarda bulunulmamasý,i
Sahip olunan, ya da eline verilen yetkiyi, bu yetkinin yüklediði sorumluluklarýn i

bilincinde olarak  eþitlikçi, adil, hukuka saygýlý olarak toplum yararýna kullanmasý,

Ýnsanla doða arasýnda bir ayrým yapmadan, insanýn ancak çevresiyle var olacaðý, i
bu deðerlere saygý gösterip korumanýn kendi varlýðý ve saygýnlýðýný koruma 
olduðunun farkýnda olmasý, görevin bu bilinçle  yerine getirilmesi,

Mesleki yetki, bilgi ve sorumluluklarýyla baðdaþmayacak iþlerle uðraþmamayý, i
yetkiyle donatýlmamýþ, yetki dýþý sorumluluk yükleyen hiç bir görev veya mevki 
kabul etmemesi,

Emin olmadýðý konularda yönlendirici nitelikte veya kararlarý etkileyecek türde i
akýl yürütme, karar verme yanýlgýsýna düþmemeyi, bilmediði konularý da açýk 
yüreklilikle söylemekten kaçýnmamasý,

Dil, din, ýrk, cinsiyet, inanç, mezhep, coðrafi, bölgesel ve kültürel ayrýmý i
yapmamayý, bu tür farklýlýklarý, çok kültürlü yapýyý toplumsal geliþme için itici bir 
güç ve zenginlik kaynaðý olduðuna duyduðu inancý yaþamýn her alanýnda tutum, 
davranýþ ve eylemlerinde yansýtmasý, ortaklaþa benimsenmiþ ilkesel deðerler 
olarak yaþama geçirilmesi, örgütlü yapý içinde, hedeflenmelidir.   

Bu ilkeler isteðe baðlý deðerler deðildir, bunlarýn meslek yaþamýnýn  pratiklerine 
dayalý oluþmuþ her meslek için geçerli deðerler niteliðindedir. Bu özellikleriyle de 
yapay olmayan, bilgi ve bilimin kullanýþ amaç ve yöntemlerini, insani deðerleri 
yansýtan, kültürel toplumsal nitelikli deðerlerdir. Ýliþkilerin bu deðerlere dayalý etik 
iliþki düzeyinde geliþmesi sorunlarýn çözümü yönünde en önemli etken olacaktýr.   
Makina Mühendisleri Odasýnýn Ýzmir'de düzenlediði Tesisat Kongresinde 
tebliðlerinden yapýlan aþaðýdaki alýntý, sorunlarýn çözümünün kültürel geliþmeye 
dayandýðýný özlü bir þekilde anlatmaktadýr.

"Belli ahlaki sorumluluklar konusunda genel anlamda uzlaþmaya varamamýþ bir 
 toplumda  hiçbir   kanun  kaosu  önleyemedi”.[34]

Orunlarýn kültürel geliþme içinde çözülmesi zamana baðlý bir geliþmedir. Önceliði 
olan sorunlar için yasa, yönetmelik gibi yaptýrýmlar gündeme alýnabilir, ne var ki 
demokratik örgütlerin gündemi kültürel geliþme tabanýnda oluþturulmalýdýr. 
Bugün kazanmaya çalýþtýðýmýz  demokratik haklarýmýz, kabul görmeyen 
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taleplerimiz, büyük can ve mal kaybýna neden olan yýkýmlar daha pek çok sorunun 
kaynaðýnda bu kültürel erozyonda bozulan, yok sayýlan, kaybedilen deðerler ve 
insan iliþkilerindeki bozulma yatmaktadýr. 

Açýklamaya çalýþtýðýmýz görüþler doðrultusunda konuyu üye sorumluluðuna 
indirgemeden, örgüt, yönetici ve üye bütünselliði içinde ele alacaðýz.  

Örgüt

Örgüt; sýnýf, katman, grup benzeri yapýlanmalarda ortaklaþa oluþturulan toplumsal 
gücü temsil etmektedir. Kýsa bir tanýmlamayla örgüt, belirlenmiþ ortak hedeflere 
ulaþmak isteyen insanlarýn oluþturduðu kurumsal bir yapýdýr. Orhan Hançerlioðlu 
Felsefe Ansiklopedisinde  örgüt konusunda þu bilgiyi vermektedir. “Nasýl hiçbir 
toplum tarihsel olarak belirli bir biçimde ve ölçüde örgütlenmeden geliþemezse, 
öylece hiçbir toplumsal sýnýf da belirli bir örgüte kavuþmaksýzýn egemen olamaz” 
Kurumsallaþan toplumsal, siyasal, ideolojik yapýlanmalarýn üye üzerinde 
oluþturduklarý baskýya karþý demokratik direnç odaðý durumundaki örgüt, üyenin 
içine itildiði yalnýzlýk, güçsüzlük duygusunu yenme, dayanýþma, aidiyet ve güven 
duygularýný geliþtirme yönünde  büyük bir gücü yansýtan bir güven ortamýdýr. 
Toplumu, geliþtirici, dönüþtürücü, denetleyici nitelikte olmasý gereken 
kamuoyunun çok önemli demokratik dinamiklerinin en önde gelenleri örgütlerdir. 
Toplum gündeminin ilk sýralarýný bu kirlenmelere karþý mücadele isteði almaktadýr. 
Zaman zaman bu iliþkiler de meslek kuruluþlarý da suçlanmakta ve örgütler 
yolsuzluða bulaþan üyelerine karþý önlem almadýklarý için eleþtirilmektedirler. Bu 
eleþtirinin temelinde yatan, asýl suçlularýn kendilerini gizleme çabasýndan öte bir 
anlam taþýmamaktadýr. Basit bir anlatýmla, bugünkü yapýya temel olan geliþmelere 
karþý uyarýda buluna örgütleri önce yetki aþýmý yapmakla suçlayýp susturup, sonra 
görevini yapmamakla suçlamak hiçbir ahlaki temele dayanmamaktadýr.  

Örgüt; toplumda öne çýkarýlan deðerleri, yaratýlmak istenen ekonomik, sosyal, 
siyasal, kültürel yapýyý, bunlarýn dayandýðý ideolojiyi, kimi gelenek, görenek diye 
tabulaþtýrýlan alýþkanlýklarý sorgulayarak üyesini bilgilendirmeli, yozlaþmanýn 
bireysel davranýþlara deðil sisteme baðlý olduðunu gösterip sergileyerek üyenin 
yolunu aydýnlatmalý, oluþturulan yanlýþ bilinci kýrmaya çalýþmalýdýr. 

Örgüt; yolsuzluklara karýþan üyesini sorgularken, yapýlanlarýn bedelini tam 
ödetmek için, bu tür olaylara kaynaklýk eden nedenleri, kiþi, kurum, kuruluþlarý, 
hiçbir ayrýcalýk tanýmadan,  sorgulayýp kamuoyuna sergilemeyi,

Mesleðin bilimsel veri ve ilkeler temelinde  yerine getirilmesine karþý oluþan   
engellerin aþýlmasý için, sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel, hukuki vb her alanda 
mücadele vermeyi,

Örgüt; meslek ilkelerini yerleþtirmek için, çevrenin bozucu, yozlaþtýrýcý 
etkilerine, yanlýþ bilinçlendirmelere karþý, savunduðu deðerlere sahip çýkarak 
üyelerin bilinç düzeyinin yükseltilmeye, onlarýn özerk geliþimini saðlamaya 
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çalýþmayý,
Meslek içi eðitimde üyelerin mesleki bilgi ve becerilerini geliþtirmeye yönelik 

etkinlikler yanýnda üyenin toplumsallaþma düzeyini geliþtirecek sosyal  kültürel 
etkinliklere  yaþama  geçirmeyi,

Üyelerinin siyasi, dil, din, mezhep, ýrk, cinsiyet ayrýmýna uðratýlmasýna, bilgi ve 
kariyerlerine uygun olmayan görevlerde çalýþtýrýlmalarýna, eþitlik ilkelerine aykýrý 
uygulamalara karþý yasal ve demokratik gelenekler çerçevesinde mücadele etmeyi, 
Toplumsal ve ahlaki bir görev saymalýdýr.
Örgüt, meslek ilkelerinin meslek kültürünün temel öðeleri olarak geliþtirilip 
toplum deðerleri içinde yer almasý hedeflenmelidir.  

Yönetici ve Seçilmiþ Organlar 

Yönetim kurullarý soyut tüzel kiþilik kavramýnýn somutlaþan varlýðý ve onu temsil 
yetkisine sahip en sorumlu organdýr. Yönetim kurullarý seçildiði dönem içinde 
örgütle özdeþ tutulan bir organdýr. Örgütü amaçlarýna ulaþtýrma, bu yönde gerekli 
tüm iliþkileri kurup geliþtirme   yükümlüðü ve sorumluluðunu taþýmaktadýr.   
Yönetim Kurulu, Onur ve Denetim Kurullarý; genel kurulun mesleði temsil etme 
yetki ve onuruna yaraþýr gördüðü kiþileri seçerek oluþturduðu, yetkiyle donattýðý 
kurullardýr.

Yönetim Kurulu, Onur ve Denetim Kurullarý; genel kurulun mesleði temsil etme 
yetki ve onuruna yaraþýr gördüðü kiþileri seçerek oluþturduðu, yetkiyle donattýðý 
kurullardýr.

Genel kurullarýndan yetki almanýn anlamý, belirli deðerlere sahip olduðuna 
inanýlan insanlarýn, rastlantýsal deðil, bilerek bilinerek bir araya getirilip iliþkiye 
sokulmalarýdýr. 

Burada yaratýlan iliþki,  örgütün sahip olduðu ve temsil ettiði deðerler üzerine 
kurulu, ahlaki sorumluluk gerektiren etik iliþkilerdir. 

Bu nedenle;

Kurulun hiçbir üyesi, kendine teslim edilen deðerlerin dýþýna çýkmayý bir hak ya 
da sahip olduðu yetkileri kendi için ayrýcalýk olarak görmez.

Kendilerine verilen yetki ve onurun, gösterilen güvenin sorumluluðuna sahip 
olmakla, üyelere ve topluma karþý örnek oluþturacak tutum ve davranýþlar 
sergilemekle yükümlüdürler.

Yönetim kurullarý eylem anýnda, ortak aklýn ve gücün temsilcisi olarak yer 
almasý gerektiðinin sorumluluðuna ve bilincine sahiptirler.

Denetim dýþý yetki kullanmanýn kurumlarý yozlaþtýracaðý gerçeðinden hareketle 
TMMOB kamu adýna denetim yapmayý topluma karþý görevleri arasýnda 
saymaktadýr. Bu doðrultuda  örgütün demokratik denetim mekanizmalarýnýn 
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geliþtirilmesinde de sorumluluk duyar,

Örgütün seçilmiþ organlarý, yönetim, onur ve denetleme kurullarý yýlda iki kez 
ortak toplantý yaparak, eleþtiri ve özeleþtiri yöntemiyle örgütün çalýþmalarýný, 
uygulamalarý yönetmelikler ve etik ilkeler açýsýndan deðerlendirme kültürünü 
geliþtirir.

Sorumluluk devredilemez, yetki devri sorumluluk devri anlamýnda 
kullanýlamaz. Bu ilke doðrultusunda gerekçe öne sürülemez.

Egemen toplumsal bilinç, tüm kiþi ve kurumlarý, etkileyici bir güce sahiptir. Bu 
etki altýnda, özellikle siyasi erkin tutum ve davranýþlarý, sergiledikleri tavýr 
yukarýdan aþaðý, öncelikle yönetici kadrolardan baþlayarak aþaðý doðru 
yansýmaktadýr. Bu gün toplumda gözlenen popülist, kariyerist tutumlar, 
özentilerden yansýyan yoz kiþilik gösterileri bir “yetkili” tipi yaratmýþtýr. 
Demokratik ve ilkelere baðlý yönetimler, yerleþik hale gelen bu tür tutum ve 
davranýþlarý, sorgulayýcý bir yaklaþýmla irdeleyerek örgüt birimlerine yansýmasýný 
önlemeye çalýþmalýdýrlar. Eleþtiri ve özeleþtir ilkesi söylem yaþama geçirilmelidir.   

Üye

Meslek etiði çerçevesinde yönlendirilmek istenen üyeler arasý kültür ve 
toplumsallaþma farklýlýklarý olmakla beraber, eðitim alt sýnýrý üniversite düzeyi 
olan insanlardýr. Üye, örgütlü yapýnýn en zayýf ve ayný zamanda en güçlü halkasýdýr.    
Günah keçisi durumuna düþürülen de, kim vurduya giden de odur,

Üye, yaþadýðý ortamýn, kurum ve þirketlerin diþlileri arasýnda sýkýþmýþ, maddi 
manevi baský altýnda özgürlük alanlarý adam akýllý sýnýrlandýrýlmýþ, 
yalnýzlaþtýrýlmýþ dolayýsýyla özerkliðini yitirmiþ durumdadýr. Sorunlar içindedir, 
yalnýzdýr, sorumluluklarý büyüktür, genel olarak sorunlarýn baskýsýndan kurtulmak 
için kendine sýðýnaklar arar, bulduðu çareler kendini daha da yalnýzlaþtýrýr, zayýflýðý 
bu yönlerinden kaynaklanmaktadýr.

Buna karþýn tarihi yapan insandýr, varlýðýnýn anlamýný yakalayýp, bilincine 
vardýðýnda en büyük yaratýcý güçtür.  

Sistem, bugün herkesi potansiyel suçlu olarak görmekte, bu anlayýþ doðrultusunda 
da, zaptiye gücüyle, insanlarýn suç iþlemesini önlemeye çalýþmaktadýr. Meslek 
eðitimi, daha öncede belirttiðimiz gibi, insaný bilgiyle yetkinleþtirerek onun kimlik 
ve kiþiliðine  deðerlerler katmaktadýr. Bu yetkinleþmenin, suç iþleme olanaklarýný 
geliþtirici bir etken olarak algýlanmasý paranoyadan öte gidemez. Bu nedenle hedef, 
üyenin suç iþlemesini önlemeye yönelmek gibi, sisteme has bir yanýlgýya düþmek 
olamaz. Hedeflenmesi gereken onun sahip olduðu deðerleri, üretim gücünü 
toplumun geliþmesi yönünde harekete geçirmek olmalýdýr.
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Burada, üye olarak tanýmladýklarýmýz, yozlaþmayla bütünleþmiþ, kirliðin yöneten, 
yönlendiren ya da aracý olmayý kabul etmiþ olan insanlarý içermemektedirler. 
Meslek ilkelerinin de, mesleki davranýþ ilkeleri ya da meslek etiklerinin de konusu 
etik dýþý insanlarý yola getirmek için geliþtirilemezler.        
 
Üye, mesleði ve örgüt ilkelerinin yanýnda;

Mesleki alan ve uygulamalarýný da kapsamýna alan yaþamýn her alanýnda 
gerçekleþen iliþkilerinde insani ve etik deðerlere saygýlý davranmayý,

Sahip olduklarý bilgi, birikim, deneyim, yetenek ve her türlü mesleki  toplusal 
pratikleri toplumsal çýkarlarý lehine kullanmayý, karþý olarak bunlarý kiþisel 
çýkarlara  yardýmcý olacak tutum ve davranýþlardan kaçýnmayý, 

Kendine, mesleðine, topluma karþý görevlerini yerine getirmek, saygýnlýðýný 
korumak için bilgi ve yeteneklerini sürekli geliþtirmeyi, 

Sömürüyü derinleþtiren kültür emperyalizmine, yaratýlan yapay sorunlara karþý 
mücadele vermeyi,

Mesleki baþarý ve haklarýnýn korunmasý için en önemli dayanýþma aracýnýn 
örgütlenme olduðunun bilincinde olarak örgütünü geliþtirme için çaba göstermeyi,

Mühendisliðin   genel vasýflarýnýn nitelikli, dürüst, güvenilir, toplumcu ve 
akýllarýný kullanan insanlar olduklarýný ve bu vasýflarýnýn kariyer ve siyasi 
tutumlarýndan önce geldiðini topluma kanýtlayýp kabul ettirmeyi,
Kimlik ve kiþiliðinin temel nitelikleri olarak bilincine yansýtmalýdýr.
Burada, üye olarak tanýmladýklarýmýz ,yozlaþmayla bütünleþmiþ, kirliðin yöneten, 
yönlendiren ya da aracý olmayý kabul etmiþ olan insanlarý içermemektedirler. 
Meslek ilkelerinin de, mesleki davranýþ ilkeleri ya da meslek etiklerinin de konusu 
etik dýþý insanlarý yola getirmek için geliþtirilemezler.        

Üye geleceði ve mesleði için, sahip olduðu deðerlerle dönüþtürücü, geliþtirici 
gücünü bilinçli olarak, yaþamýn her alanýnda  davranýþlarýna yansýtmadan 
kaçýnmamalýdýr. Bu gücü de öncelikle örgütün geliþmesi yönünde kullanmayý 
temel ilke olarak eylemlerine yansýtmalýdýr
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V. BÖLÜM

Sonuç Yerine

Örgütler, toplumsal bir varlýk olarak, kendi içinde ve çevresiyle sürekli karmaþýk 
iliþki ve etkileþim içindedirler.  

Örgüt, çevre ya da toplumun, baþta yasalar olmak üzere egemen deðerleri egemen 
ideoloji ve toplumsal bilinç, kurumsal sosyal yapý vb. etmenlerin baský ve denetimi 
altýndadýr. Buna karþýn örgütlü yapýlar, kendi pratikleri içinde yarattýklarý deðer ve 
ilkelerle çevresini ya da toplumu, topluma egemen güçleri etkilemeye, onlarý kendi 
taleplerine yanýt verecek bir yapýya dönüþtürmeye çalýþýr. 

Bu karþýlýklý iliþki ve etkileþim içinde, toplumdan zor kullanma yetkisini alan 
devlet ve organlarý daha baskýn durumdadýr. Baskýnlýk zaman zaman yön 
deðiþtirmekte, demokrasi içerisinde baský unsuru olarak nitelenen demokratik 
örgütlü yapýlar, kamuoyu aracýlýðýyla toplumu etkileyip, daha geliþmiþ, daha 
demokratik bir yapýya dönüþtürebilmektedirler.

Demokratik örgütler açýsýndan, etkileþimin itici gücü, örgüt çatýsý altýnda, belli ilke 
ve hedefler doðrultusunda bir araya gelip bütünleþen üyelerin oluþturduðu 
demokratik dinamik güçtür.

Bu dinamik, nicel gücünün ötesinde, toplumlarýn en büyük zenginlik kaynaðý 
olarak tanýmlanan eðitilmiþ kiþiliðini bulmuþ insanýn bilgi, birikim ve bilinçle 
eylem alanýna yansýtabileceði nitel bir güce de sahiptir. 

Bu güç dýþa dönük olarak:
Eylemlerini, iliþkilerini, tutum ve davranýþlarýný sistemin, kiþi ya da 

kuruluþlarýn, dýþarýdan  sermaye sözcüleri tarafýndan doðru budur, çýkarýnýz bunu 
gerektirir þeklinde elimize tutuþturulan, deðer yargýlarýna dayandýrmak zorunda 
deðildir. 

Zorunda olmadýðý gibi, bu deðer yargýlarýný kendi ilkeleri doðrultusunda 
sorgulamak göreviyle de karþý karþýyadýr.

Kendi bünyesinde, üyenin, karþýsýna çýkacak seçenekler arasýnda doðru karara 
varmasýna yardýmcý olmak amacýyla, bilgi ve yetenekleri, meslek bilinci ve özerk 
kiþiliði geliþtirecek, eðitim programlarý hazýrlamalýdýr,

Örgütlülük düzeyini ve örgüt kültürünü geliþtirici çalýþmalar, üyelerin etik 
davranýþlarýný denetleme veya yönlendirmeden çok daha olumlu sonuçlar 
verecektir. Baþka bir anlatýmla, örgüt sahip olduðu enerjiyi içe dönük, üyeyi 
disipline etme yönünde uðraþlarla tüketme yerine, sorunlarýn nedenlerini ve deðer 
yargýlarýný sorgulayarak toplumu dönüþtürmeye yönelik eylem alanlarýnda 
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kullanabilir.  
Bu konuda bir baþka görev, kapitalizmin yapay deðerlerini topluma empoze 

etme giriþimlerine karþý örgütün, bu yönde gösterilen çabalarý sergileyerek, 
toplumun bilgilendirip uyarmasýdýr 

Çaðdaþ etik özgürleþtirici niteliktedir, seyirci kalmaya deðil katýlýma, korumaya 
deðil geliþtirmeye yönelik ahlaki eylemleri gerektirir, bunun için de edilgen deðil 
özerk bir kimliði zorunlu kýlmaktadýr, Türkiye'de, yaþanan bütün olumsuzluklara 
karþýn, eðitilmiþ insan gücü potansiyeli, uzun yýllardan beri demokrasi alanýnda 
verilen mücadele pratiðinin (büyük kayýplarýna karþýn) zengin kazanýmlarý, 
eylemlilik düzeyleri eleþtirilmekle birlikte korunan örgütlü yapýlar 
azýmsanmayacak birikime sahiptir. Sorun edilgenliðin kýsýr döngüsünün 
kýrýlamamasýnda yatmaktadýr. Sorun dayatýlan yapay deðerlere karþý, örgütlerin 
kendi deðer anlayýþlarýný toplumun önüne koyma kararlýlýðýný göstermedeki 
isteksizliktedir. Bu gün en önde gelen ahlaki sorumluluk bu yönde irade ortaya 
koyma kararýný verip vermeme seçeneðinde yatmaktadýr. Bugünün egemenleri en 
büyük desteði bu kararsýz tutumdan almaktadýrlar. Bu edilgen tutumu kýrmaya 
yönelik silkiniþ örgütlerin sinerjisini umulmadýk düzeyde çoðaltacak niteliktedir. 
Toplumlar ve kültürler ancak kendi dinamiklerinin yaratýcý ve dönüþtürücü 
güçleriyle geliþirler.

Ünlü sosyal bilimci C. W. Mills, “Ýnsanlar tarih yapýmýnýn kendilerine düþen 
bir iþ saymazlarsa, tarih yapýmýný kendi ellerinde tutan diðer kimselerin 
gitgide daha basit bir aracý; tarih yapýmýnýn bir nesnesi durumuna 
düþeceklerdir.” demektedir. 
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VI. BÖLÜM

Etik Eðitimi

Eðitimin önemini ve eðitimden beklentileri dile getiren “Her þeyin baþý eðitim” 
söylemi, ama nasýl bir eðitim sorusunu yanýtlayacak pozitif bir içerik 
belirtmemekle birlikte, eðitimin baþat önemini vurgulayan, sýk kullanýlan, dilimize 
yerleþmiþ bir deyimdir.

Ülkemizde eðitim sistemine baktýðýmýzda, genelde, kategorik bir yaklaþým 
anlayýþýnýn geçerli olduðu görülmektedir.   Eðitim öncelikle, üniversite öncesi 
eðitim ve üniversite eðitimi, daha sonrada bunlar kendi içlerinde neredeyse 
birbirinden baðýmsýz kategorilere ayrýlmaktadýr.  Bu yaklaþým eðitimin diyalektik 
bütünlüðünü bozmaktadýr. Üniversite eðitiminin varlýk nedeni ilk ve orta 
öðretimden gelen gençlerdir. Bir insanýn kimlik ve kiþiliðinin oluþmasýndaki en 
önemli dönem (çocuðun toplumsallaþmasýnýn) üniversite öncesi eðitim dönemidir. 
Üniversite eðitimindeki baþarý üniversite eðitimi öncesi eðitimin niteliðiyle doðru 
orantýlýdýr.

Bu nedenle eðitim sistemine bir süreç olarak bakmak ve diyalektik bütünlük içinde 
deðerlendirmek gerekmektedir. Bu bütüncül ele alýþ yerine, konulara bölük pörçük 
yaklaþmak kazanýmdan daha çok kargaþa yaratmaktadýr.

Etik eðitiminin sistemdeki yerini belirlemek için, önce sistemin yapýsýna kýsaca 
bakmak yararlý olacaktýr.

Ana baþlýklar altýnda kýsaca özetlemek gerekirse; öðrenme insanlar arasý iliþkiler 
bütünüdür. Toplumsal pratik içerisinde aile, yakýn çevre, okul, iþ yeri özetle insan 
iliþkilerinin olduðu her alan, tüm olumlu ve olumsuzluklarýyla öðretme  öðrenme 
alanýdýr. Eðitim ise öðrenme sürecini belli bir ereðe göre sistematik bir yapýya 
kavuþturma iþidir. Amacý toplumun sosyal, ekonomik, kültürel ve tüm alanlarda 
geliþmesine katký koyacak eðitilmiþ insan gücü yetiþtirmektir. Bu tarafýyla, 
toplumun ekonomik, kültürel, sosyal, siyasal yapýsýndan, siyasetleri belirleyen 
egemen  ideolojiden baðýmsýz olarak ele almak olanaklý deðildir.

Bu nedenle eðitimin karakteri topluma egemen düþüncenin beklentileri 
doðrultusunda þekillenmektedir. Bilindiði gibi egemen düþünce yönetime egemen 
olan sýnýfýn düþüncesidir. Toplumda üretim araçlarýný elinde bulunduranlar ayný 
zamanda  zihinsel üretim araçlarýný da elinde  bulundurmaktadýr. Bu doðrultuda 
eðitim sistemin gereksinim duyduðu alanlarda ve gereksinim duyduðu türde insan  
yetiþtirmeyi hedeflemektedir. 
Bunlarýn yanýnda, daha önce açýklamaya çalýþtýðýmýz toplumsal koþullarýmýzý da 
göz önüne alýndýðýnda nasýl bir etik eðitimi hedeflenmesi gerektiði ortaya 
çýkacaktýr. Daha önce etik sorunlarýn ortaya çýkýþ nedenleri üzerinde gündeme 

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý

83



getirdiðimiz sorular da göz önüne alýnacak olursa, toplumun bugünkü sosyo-
ekonomik ve sosyo kültürel yapýsý korunarak etik sorunlarýn çözüme 
kavuþturulamayacaðý açýkça görülmektedir. Sosyal, ekonomik, kültürel yapý 
deðiþikliði ile, ideolojik hedefleri, ütopik düþünceleri deðil sade gerçekleri ifade 
etmek istiyoruz.  Sosyo-ekonomik yapýda, ekonominin kayýt altýna alýnmasý, vergi 
adaleti, insan onuruna yaraþýr ücret, üretim ekonomisine geçiþ, iþsizliðin 
azaltýlmasý, yaðma ve talanýn hesabýnýn sorulmasý vb. gibi, sosyo-kültürel yapýda; 
insana saygý, sosyal haklarýn geliþtiði, hukukun üstün olduðu, eþitlikçi-özgürlükçü 
demokratik bir yapý gibi son derece basit ve anlaþýlýr þeylerdir.  

Bir insanýn etik karar verebilmesinin ön koþulu, o kimsenin baský altýnda 
tutulmamasý, özerk bir kiþiliðe sahip olmasý gerekliliðidir. Böylesi koþullarýn 
saðlanmadýðý, güçlü olanýný haklý sayýldýðý bir ortamda, insanlar arasý iliþkilerde 
hangi güçlerin deðer yargýlarý geçerli ve belirleyici olacaktýr? Böylesi bir ortamda 
yaþanan ahlak mý, düþünülen ahlak mý geçerli olacak, ortaya çýkacak etik açmazlar 
karþýsýnda ahlak eðitimi kendini açmazlardan kurtarabilecek midir? 

Bu bakýþ açýsý, eðitimin öncelik ve içeriðini de belirlemektedir. Bugünün 
koþullarýnda, küreselleþme, AB'ye girme çabalarý, bunlarla bütünleþmek isteyen 
kesimler her þeyi bu alanlardaki çýkarlarýna göre þekillendirip deðerlendiriyorlar. 
Üniversite öncesi eðitimin sorunlarý, eðitim süresini sekiz yýla çýkarýlmakla, 
önemli ölçüde çözülmüþ kabul ediliyor. 

Þimdi dikkatler üniversite eðitimi üzerine yoðunlaþtý Özellikle ABET'in yarattýðý 
akreditasyon (içerik tartýþmasý konumuz dýþýnda) rüzgarý eðitim sorununu yüksek 
eðitime kilitledi. Üniversitede etik dersi verilmesi de bu baðlamda tutkuya 
dönüþtü.

Burada da öne çýkan konu, ABET'e göre hangi dersler ne kadar okutulmalý. 
Üniversiteler her an kendilerini ve eðitim düzeylerini sorgulamakla 
yükümlüdürler. Ama bu sorgulama toplumun iç dinamikleriyle deðil, pazar 
ekonomisi koþullarýnda moda ve propagandaya uygun olarak gerçekleþiyor.
Üniversitelerde etik dersi de bu moda çerçevesinde geliþiyor.

A. Pieper “hiç kimse teoloji sayesinde dindar olamayacaðý gibi etikle de 
ahlaklý olamaz”[7]s.19 diye yazýyor. Bu görüþü 12 Eylül rejiminin uygulamasý 
doðruluyor. Din ve ahlak dersi bunun bir örneði sayýlabilir. Türkiye'de çeyrek 
asýrdan beri din ve ahlak dersi okutuluyor (!).

Daha önce Doðan Cüceloðlu'nun yazýsýndan yaptýðýmýz alýntý mühendislik 
eðitiminde sosyal bilimlerin yeri ve önemini belirtmektedir. Son yýllarda 
dünyadaki geliþmeler de mühendislik eðitim programlarýnda sosyal bilimlerin 
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%10 oranýnda olmasýný öngörüyor. Baþtan beri çizdiðimiz tablo sosyal bilimlerin 
önemini ortaya koymaktadýr. Ne var ki sorun program sorunundan öte þeyler 
gerektirmektedir.    

Eðitilmiþ kiþiden beklenilen, kendisine verilenle yetinmeyip, olay ve olgularý 
kuþkucu, sorgulayýcý bir yaklaþýmla deðerlendirebilme yeteneðine sahip olmasýdýr.  
Bu çerçevede etik eðitiminden beklenen de; eðitimli kiþinin yaþamýn her alanýnda 
insani deðerlere saygýlý, onlarý koruyup geliþtirmeyi yaþam felsefesi kabul eden, 
ahlaki olgunluða eriþmiþ, iradesine sahip, toplumsal, kurumsal iliþkilerde içinde 
bulunduðu ortamýn deðerlerini sorgulamadan çekinmeyecek özerk kiþiliðe sahip 
insanlar yetiþtirmektir. Bu da ileri düzeyde bir sosyalleþmeyi  göstermektedir ki, bu 
da etik eðitiminin kapsam ve boyutlarýný aþmakta,    eðitimi bir süreç olarak ele 
almayý gerektirmektedir.

Önerilerimize geçmeden önce etik eðitiminin amaçlarý üzerine  bir alýntý 
 sunuyoruz:[5]s.308-309  

“Ahlak kurallarýna iliþkin önyargýlý görüþlerin kalýntýlarýný temizlemek. 
Geliþmenin önündeki en büyük engel ahlaki zayýflýk ya da kötülük deðil, insanlarý 
tabulardan baþka bir þey olmayan “doðru” ve “yanlýþ” kavramlarýnýn kölesi yapan 
cehalettir.

Çocuklarýn ahlak kurallarý üzerinde var olan uzlaþýmýn ayrýmýna varmalarýný 
saðlamak,

Mevcut deðerlere belli bir mesafeden bakmak ve çocuðun çok yakýnda olumlu 
bir rol oynayacaðý dünyada, ortaya çýkacak deðerleri kestirmek,

Farklý alt gruplarýn töreleri arasýnda sorumlu tercihler yapmak üzere eðitmeye 
çalýþmak. Kimliðini arayan genç, yapýcý deðiþimlere yönelik çalýþma fýrsatlarý 
kadar ticarileþmiþ bir tüketim toplumunun ve aptal kalabalýðýn baskýlarýyla da karþý 
karþýyadýr. Bu çaðrýlar arasýnda seçim yapmakta yetkinleþtirecek bilgiler 
verilebilir.
 
Bu deðerlendirmelerden yola çýkarak görüþ ve önerilerimizi özetler halinde 
sunuyoruz.
 
Etik eðitiminden beklenen sonuçlarýn alýnabilmesi için öncelikle eðitimin bir 
insana kazandýrýmasý gereken nitelikler belirlenmelidir. Bu doðrultuda nasýl bir 
eðitim ve bu eðitim düzeni içerisinde nasýl bir etik eðitimi sorusunun yanýtlanmasý 
daha doðru olacaktýr.

Bu amaçla,  eðitimin ana ekseninin özgürleþtirici doðrultuda olmasýný öneriyoruz.

Bu açýdan biz, eðitimin ana ekseninin özgürleþtirici nitelikte olmasýný 
savunuyoruz: Bu kapsamda, özgür ve bilimsel düþünme ve deðerlendirme yeteneði 
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geliþmiþ, kararlarýný vesayet ve etki altýnda kalmadan verebilecek olgunluða 
eriþmiþ; kendini toplumun, toplumu kendinin dýþýnda görmeyen, insanýn ancak 
toplum içinde var olabileceði bilincine eriþmiþ, araþtýran, sorgulayan, þüpheci, 
doðmalardan, ön yargýlardan arýnmýþ özgürlük potansiyeli taþýyan, 
sorumluluklarýnýn bilincinde, kendini eðitmesini, kendini bilgi ve kültürce 
zenginleþtirmesini bilen, özerk insanlar yetiþtirme hedeflenmelidir.

Öðretmen  öðrenci arasýnda etik iliþkinin kurulmasý saðlanmalýdýr.

Etik eðitimi belletici deðil sorgulayýcý karakterde olmalý ve özgürleþtirici 
niteliði ön  planda tutulmalýdýr. 

Ýnsan toplumsal bir varlýktýr. Eðitilmiþ bir insanýn bu alandaki hak ve 
sorumluluklarýn bilincine varmasý gerekmektedir. Bu nedenle sosyal bilimler ilk 
öðretimden baþlayarak, bilimsel temelde, ders programlarýna alýnmalý, insanýn 
dünyayý bilimsel yönden algýlama deðerlendirme yetisinin geliþmesine yardýmcý 
olunmalýdýr. 

Daha önce de belirttiðimiz gibi, günlük yaþamda ve özellikle toplumsal 
sorunlarýn çözümünde en çok düþünce ve bilinç üzerine vurgu yapýlmaktadýr. Buna 
karþýlýk düþünce ve bilincin dille olan diyalektik ve kopmaz baðý göz ardý 
edilmektedir. Dil, düþünce ve bilincin somut göstergesidir, dil düþünceyi, düþünce 
dili, her ikisi bilinci geliþtirir.Yabancý sözcüklerin ve dillerin baskýsý altýnda dildeki 
gerileme bulanýklýk düþünceye de yansýmakta, düþünce yeteneðini kýsýtlamaktadýr. 
Bu nedenle etik eðitimi konusunda, insanlar arasý iliþkiyi geliþtirecek, ahlaki 
olgunluða eriþecek düzeyde düþünce yetisi ve bilincin geliþmesi için, bunlarýn ön 
koþulu olan, dilin geliþip zenginleþtirilmesi eðitim kapsamý içine alýnmalýdýr ( bu, 
dil þovenizmi anlamýnda olmayýp, her dil için geçerli olan, evrensel kabuldür). 
Öðrencinin dilini her alanda, yazýlý  sözlü, yetkinlikle kullanabilme yetisi 
geliþtirilmelidir. Toplumsal geliþmenin ön koþulu dilin ve kültürün geliþmesidir.

Son zamanlarda, dünyadaki geliþmeler, teknik eðitimin sosyal bilimlerle 
desteklenmesinin gereðini ortaya koymaktadýr. Bu görüþ 22- 24 Ekim 1999 
tarihlerinde Ýstanbul'da toplanan Mühendislik Mimarlýk Eðitim Sempozyumunda 
da (TMMOB adýna düzenleyen Makina Mühendisleri Odasý)  aðýrlýklý olarak dile 
getirilmiþtir.

Bu kapsamda etik ayrý bir ders olarak deðil, yeterli oranda tarih, bilim ve 
teknoloji tarihi, toplumbilim, felsefe gibi dersler içinde verilmelidir. 

Etik, bir dönem okutulacak kredili ders niteliðinde görülmemeli, tartýþmalý 
oturumlar, konferans ve forum gibi yöntemlerle öðretim dönemine yaymaya 
çalýþýlmalýdýr.  Ayný þekilde, konunun kavranma ölçütü sýnavla belirlenmemelidir. 
Baþka bir deyiþle etik, diploma alabilmek için  birkaç puan  gerektiren  zorunlu bir 
ders düzeyine indirgenmemelidir.    

Öðrenciden istenen staj raporu kapsamýna etik konusu da alýnmalýdýr. 
Öðrenciden, staj yaptýðý kuruluþlarda, bulunduklarý çevreyi etik iliþkiler açýsýndan, 
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eleþtirel bir gözle, izlemesi istenmelidir.  

Toplumsallaþmanýn kesintisiz bir süreç olduðu yadsýnamayacak, bilimsel bir 
gerçektir. Bu gerçekten hareketle etik eðitimi meslek içi eðitim kapsamýnda, 
üyelerin toplumsallaþma ve kültür düzeylerini geliþtirmeye yönelik programlar 
hazýrlanmalý, en azýndan, düzenlenen meslek içi eðitim kurslarýnda etik, insanlar 
arasý iliþkilerde bir boyut olarak kurslarýn bünyesine alýnmalýdýr. Bu uygulama, 
önyargýlarýn, gelenek göreneklerde yaþayan kimi tortularýn, yabancýlaþmanýn ve 
yabancýlaþtýrma çabalarýnýn, benzer daha pek çok olumsuzluðu tanýmlayan  
yerleþik toplumsal bilincin kýrýlmasý yönünde önemli bir giriþim olacaktýr

Etik eðitiminde bireyin, ya da öðrencinin yönlendirilmesi yerine, onun 
kiþiliðinin, özerkliðinin, özgürce geliþtirmesine, kültürce zenginleþmesine olanak 
verecek programlar  ön plana  alýnmalýdýr. Genellikle ve her zaman savunulan 
özgür düþünceli, þüpheci ve sorgulayýcý kuþaklar yetiþtirme eðitimin hedefi olmalý, 
bu baðlamda ahlaký dinle özdeþleþtiren, din ve ahlak dersi uygulamalarýna son 
verilmelidir.      

Etik eðitiminde TMMOB (veya baðlý birimleri) ve üniversite arasýnda 
iþbirliðinin sürekliliði saðlanmalýdýr.
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VII. BÖLÜM

Etik Kurullarý

Etik kurullarý, genelde, mesleki davranýþ ilkelerinin tanýtýlmasý, geliþtirilmesi, 
çýkabilecek sorunlarýn çözülmesi ve uygulamanýn denetlenmesi amacýyla 
kurulmak istenmektedir. Toplumda yozlaþmanýn boyutlarý arttýkça etik ve ahlaka 
yönelik çabalarda çoðalmaktadýr. Baþtan beri vurgulamaya çalýþtýðýmýz gibi 
yakýnýlan yozlaþmanýn kaynaðýna yönelmeden, onun araçlarýný hedef alarak “bir 
þeyler” yapýlmaya uðraþýlmaktadýr.

Kapitalist sistemin, nesne konumuna getirdiði insan, ekonominin gereklerine göre 
kalýba sokulup þekillendirilmek istenmektedir. Bu amaçla, toplumun büyük 
kesimini oluþturan sýnýf ve katmanlar kendilerine verilen rol ve sýnýrlar içinde 
tutulmak istenmektedir. Bu nedenle toplumu kontrol altýna tutmanýn yol ve 
yöntemleri aranmaktadýr.    

Kontrol mekanizmalarý diye adlandýrýlan bu yöntemleri hakkýnda toplum bilimci 
Barlas Tolan þöyle tanýmlamaktadýr: “toplumsal kontrol, grup ve toplumun bireyin 
davranýþlarýný sýnýrlamasý ve bu sýnýrlama yoluyla toplumsal deðerleri 
benimsemenin saðlanmasý, yani bireyin toplumsal kurumlar ve diðer toplumsal 
birimler tarafýndan ortak deðer ve eylem ölçülerine uygun davranýþlarda 
bulunmaya zorlanmasý olarak tanýmlanmaktadýr”.[19]s.232
Bu kontrol mekanizmalarý eðitimden baþlayarak, ayin, tören, ödüllendirme, 
cezalandýrmadan    emniyet güçlerinin göstericilere uyguladýðý þiddete kadar çok 
geniþ bir alana sahiptir.

Etik alanýnda ise, bu gün demokrasi ayýbý olarak devam eden, ahlak zabýtasý, sansür 
kurullarý uygulamalarý bulunmaktadýr. Þimdi bu uygulama sivil (!) alanlara da 
yayýlmaktadýr. Ýlk olarak basýn yayýn alanýnda baþlayan uygulamadan sonra þimdi, 
daha önce de belirttiðimiz TBMM Kamu Görevlileri Etik Kurulu yasasý 
çýkartýlmak istenmektedir. Etik kurullarý oluþturulmasý TMMOB'nin de 
gündeminde bulunmaktadýr. 

Burada gözden kaçan noktalardan biri, denetimin hangi etik veya ahlak ilkelerine 
ya da hangi kriterlere göre yapýlacaðýdýr. Ýkinci ve çok önemli bir nokta da etiðin bir 
sektör, daha doðrusu ceza yasasý benzeri sýnýrlarý, alanlarý ve kriterleri belirlenmiþ 
baðýmsýz bir kategori gibi ele alýnmasý ve belirli kalýplara göre deðerlendirilmek 
istenmesidir. 

Bilgi, kuramýn pratikle doðrulanmasý sonucu oluþmaktadýr. Basýn ahlak yasasý ve 
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basýn ahlakýnýn ilkelerinin etkisi  konusunda herkesin doðrudan tanýk olduðu 
somut göstergeler bulunmaktadýr. Yazýlý ve görsel yayýn organlarýnda bilgi diye 
verilen haberler yanýnda sergilenen, kimilerinin ahlaksýz, kimilerinin çaðdaþlýk 
diye tanýmladýðý, buna karþýn izlenme oranlarý çok yüksek olan programlar 
yapýlmaktadýr. Bu olgularda ahlaki boyutu, hakim sýnýfýn ya da egemen ideolojinin 
pratik çýkarlarýnýn belirlediði açýkça görülmektedir. 

TMMOB açýsýndan bakacak olursak etik kurullar örgüt içinde yeni bir kurul 
olacaktýr. Böyle bir oluþum, kurumsallaþmanýn daha ileri bir notaya ulaþmasý 
olarak görülebilir. Ne var ki oluþturulan kurul sayýsý kurumsallaþmanýn ölçüsü 
olmamaktadýr.

Kurumlar, örgütler belli hedeflere ulaþmak için oluþturulan yapýlardýr. 
Kurumsallaþma da bu yapýlarýn hedefleri açýsýndan kendinden beklenenleri en 
etkin þekilde yerine getirmek için gerekli görülen çalýþmalarý bir düzen içinde 
yürütecek kurullarý oluþturmasýdýr.   

Yukarýda getirdiðimiz görüþler açýsýndan, etik kurullarý böyle bir temele 
dayandýrmak olanaklý görülmemektedir. 

Açýklamaya çalýþtýðýmýz görüþler çerçevesinde, etik kurullar, ister istemez, egemen 
ideolojini deðer anlayýþýný topluma benimsetme yönünde bir iþlevi yerine getirme 
durumunda kalma riskini de taþýmaktadýr. 

Ayrýca TMMOB'nin iliþkide olduðu yabancý, eþdeðer, meslek kuruluþlarýnýn bu 
yönde kurullarý bulunmasý baðlayýcý bir örnek oluþturmaz.  

Komisyonumuz bu açýklamalar doðrultusunda etik kurullarý ve mesleki davranýþ 
ilkelerini uygulama esaslarýna gerek olmadýðý inancýndadýr.

Etýk Ödülleri    
  
Etik ilkelerin uygulanmasýna çaba harcayan üyelerin ödüllendirilmesi ve 
haksýzlýða uðrayanlara sahip çýkýlmasý amacýyla bir fon oluþturulmasý 
istenmektedir.

Eylemlerinden dolayý haksýzlýða uðrayanlara yardýmcý olmakla ödüllendirmeyi bir 
birinden ayýrmak gerekmektedir.

Eylemlerinden dolayý zarara uðrayan birinin eylemi, ahlaký savunmak gibi soyut 
bir yaklaþýma  deðil, haksýz somut sonuçlar doðuracak yaptýrýmlara karþý bir 
mücadeleye dayanmaktadýr. Bu görevini gereði gibi yerine getirme aþamasýnda, bu 
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göreve has ahlaki sorumlulukla gerçekleþtirilen bir davranýþtýr. Bu tür davranýþlarýn 
sindirilmemesi için, tehdit unsuruna karþý bir güvencenin ortaya konmasý 
gerekmektedir. Bu noktada dikkate alýnmasý gereken bir etmen, tehdit edici ve karþý 
duruþ sergileyen güçler arasýnda, eldeki olanaklarýn dengesinin iyi 
deðerlendirilmesi gerekmektedir. Yaygýn uygulamalarýn verdiði zararýn boyutlarý, 
çoðu zaman sigorta þirketlerinin dahi zorlanacaðý ya da  taahhüt edemeyeceði 
düzeye ulaþabilir. Ýleriki dönemlerde sorunlar yaþamamak için bu fonun hangi 
koþullarda, nasýl ve ne boyutlarda iþletileceðinin çok iyi hesaplanmasýnýn gereðine 
inanýyoruz.

Etik ödülü, etiðe yönelik ödül veya mesleki davranýþ ödülü ne adla olursa, olsun 
verilmesi düþünülen ödül üzerine görüþlerimizi aktarmak istiyoruz.

Öncelikle, bir örgütün ödül daðýtmasýnýn, teþvik etme, moral verme, örnek 
oluþturma, gibi üye örgüt iliþkilerini geliþtirmede çok yönlü yararlarý 
bulunmaktadýr. Ne var ki, ahlaka dayalý bir ödüllendirme gündeme geldiðinde 
sorunlar ortaya çýkmaktadýr. Örneðin, ödüllendirilen kiþinin, daha sonra etik 
açýsýndan, bazý kusurlarý ortaya çýkacak olursa bu ödül geri mi alýnacaktýr, geri 
alýnmaz ise bu ödül bir deðer ifade edecek midir?  

Böyle bir olasýlýða meydan vermemek için, bir kimsenin yaþam boyu ahlaki deðeri 
hakkýnda yargýda bulunma orta çaðda, Katolik Kilisesine  Papa atamak için  
'þeytanýn avukatlarý' kanalýyla gerçekleþtirilmiþtir. 

Etik, tartýþmasýz, bir süreç olarak tanýmlanmaktadýr. Böyle bir tanýmlamanýn 
varlýðýnda bir kiþinin eylemlerine dönemsel ya da olgusal açýdan bakýlarak, ahlaki 
yönden bütünsel bir deðerlendirme yapýlabilir mi?  

Ayrýca ahlaki davranmak ödüllendirilmeyi gerektiren, ayrýcalýklý bir tutum deðil, 
herkeste bulunmasý gereken doðal bir haldir, insanýn doðal halinden dolayý 
ödüllendirilmesi de ödül anlayýþýna aykýrýdýr. Böyle bir ödüllendirmeye yönelmek, 
yurttaþýmýz Diyojen'in ironisini çaðrýþtýrýr bir tutum olacaktýr.    

Ýnsan pek çok yönleriyle, meziyet ve kusurlarýyla toplumda yerini almaktadýr. 
Ýnsan yaþamý sorgulanmalýdýr, böyle bir sorgulama bireysel ve toplumsal geliþme 
için kaçýnýlmazdýr. Ama bu sorgulama etik ödülü gerekçesiyle yapýlmamalýdýr diye 
düþünüyoruz.   
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Ek:1

Mühendis Ve Mimar Örgütlerine Genel Yaklaþým

Etik çerçevede oluþturulan ilke ve kurallarýn, hukuk kurallarýndan farklý olarak, 
toplumsal tepkilerle oluþtuðunu, bunun da üretim ve üleþim iliþkilerine baðlý olarak 
geliþtiðini belirtmiþ idik.    

Mühendislik her ne kadar sanayi devrimiyle birlikte deðerlenip yükseldi ise de, 
ortaya çýkýþý insanoðlunun temel gereksinmelerini daha kolay karþýlama ve yaþam 
koþullarýný geliþtirme uðraþýna dayanmaktadýr. Sanayi devrimiyle mühendislik ve 
mimarlýk ileri derece iþlevselleþmiþ ve kurumsal bir yapýya kavuþturmuþtur. Bu gün 
mühendis mimarlar, iliþkileri üretim iliþkilerine  dayalý olarak, toplumsal yapýda 
farklý sýnýflarýn  her birinde yer alan önemli bir kesimi oluþturmaktadýrlar. 
Mühendis ve mimarlarýn, insanlarýn temel gereksinmelerinin karþýlanmasý, 
toplumsal gönence eriþme yönünde üretim sürecine, bilim ve teknolojik geliþmelere 
yaptýklarý katkýlar, onlara haklý olarak saygýnlýk ve onur kazandýrmýþtýr. Mesleki 
davranýþ ilkelerinin asýl amacý kazanýlan bu saygýnlýðýn deðerler bütünü olarak 
toplumsal yaþamda yerini ve güvenirliðini korumak, dolayýsýyla mesleki 
hizmetlerin toplumun yaþam kalitesini yükseltmesine katký koymak olmalýdýr.
Toplumsal sorunlarýn çözümünde, gündeme gelen çözüm önerilerinin yaþama 
geçmesinde, çözüme yönelik etkili bir kamuoyu oluþmasýnda bireyin bilinçli tutum 
ve davranýþlarý belirleyici bir yere sahiptir. Bu etkinlikte ancak örgütlü yapýlar 
içinde oluþturulacak güç birliði temelinde yaþam bulur. Bunun dýþýnda bireylerin 
kendiliðinden davranýþlarla, belli ilkelere sadýk kalarak, güç odaklarýna karþý, 
toplumsal bir dönüþümü gerçekleþtirmeleri olanaklý deðildir. Bu nedenle meslek 
etiði üyenin bireysel sorumluluðundan çok daha fazla örgütsel sorumluluk 
gerektirmektedir.

Konuya daha da açýklýk kazandýrmak için, mühendis ve mimarlarýn ve örgütlerinin 
dünyada nasýl deðerlendirildiðine biraz daha yakýndan bakmak gerekmektedir. 
Dünyada meslek örgütleri  profesyoneller olarak isimlendirilmektedir (Türkçe'de 
tam karþýlýðý bulunmadýðý için, eski deyimle meslek erbabý anlamýna, ayný terim 
kullanýlmaktadýr). Önemli bir toplumsal iþleve sahip olan bu kesimler dikkatleri 
üzerinde çekmektedirler. Profesyonellerin toplumsal-sýnýfsal konumlarý, 
ekonomik, sosyal, kültürel rolleri deðiþik dünya görüþüne sahip bilim insanlarýnca 
incelenmektedir. Dünyadaki bu inceleme ve araþtýrmalar Türkiye'ye de 
yansýmaktadýr.   

Konu üzerinde çalýþanlardan biri olan Zafer Cirhinlioðlu, Türkiye'de Hukuk 
Mesleði adlý yapýtýnda profesyonel meslekler ve üyeleri üzerine, kapitalist ve 
marksist bakýþ açýlarýndan, yapýlan deðerlendirmeleri aktarmaktadýr. 
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Yazar, bir mesleðin profesyonel meslek sayýlabilmesi için þu bilgiyi aktarmaktadýr. 
“Bir çok araþtýrmacý, herhangi bir mesleðin profesyonel meslek olabilmesi için 
bazý temel özelliklerin yerine gelmesi gerektiðinde ýsrar etmiþlerdir. Bu 
özelliklerin birincisi özel bir bilgiye sahip olma, ikincisi meslek üyelerinin bir 
örgüt etrafýnda toplanmalarý, üçüncüsü ise bu örgütlerin  devlet karþýsýnda özerk bir 
toplumsal konum elde etmiþ olmalarýdýr. Diðer bir deyiþle, profesyonel meslek 
üyeleri, bir örgüt etrafýnda toplanmýþ uzman kiþiler olmalýdýr”.[35]s.7 

Yazar bu örgütlerin toplumsal sorunlara karþý üretecekleri çözüm önerilerinin, 
özellikle geliþmekte olan ülkeler açýsýndan taþýdýðý önemin altýný çiziyor ve 
dünyadaki yaklaþýmlarý da iki görüþ altýnda deðerlendiriyor.

Kapitalist, pazar iliþkileri içerisinde konuyu iþleyen düþünürlere göre 
profesyoneller toplumsal düzeni dengeye kavuþturacak özelliklere sahiptirler, 
profesyonel gruplarýn toplumsal istikrarýn kurulup devam ettirilmesinde önemli 
rolleri olmasý gerektiði vurgulanmaktadýr.[35]s.9-10

Marksist doðrultuda konuyu ele alan düþünürlerin görüþlerini þöyle 
özetlemektedir, “ Kýsaca özetlenecek olursa, kapitalist toplumlarda profesyonel 
mesleklerin geliþme sürecinde bir bunalýmla yüz yüze geldikleri noktasýnda 
birleþtiler. Dolayýsýyla profesyonellerin aslýnda profesyonelleþemediklerini, hakim 
ideolojiye hizmet eder duruma geldiklerini iddia ettiler. Buna benzer bir noktayý 
protleterleþme kuramcýlarý da benimsedi...Profesyoneller artýk sýradan 
teknisyenler durumundadýrlar. Ýþin amacý ve kapsamý profesyonellerce deðil 
yöneticilerce belirlenmektedir. Bu sürecin sonucunda profesyoneller bürokrasi 
içersinde sindirilmiþ, özerkliklerini kaybetmiþlerdir”.[35]s.14 

Ali Artun' un “Fordizm ve Mühendisin Dönüþümü” ve A. H.Köse- A. Öncü' nün  
“Kapitalizm, Ýnsanlýk ve Mühendislik” adlý TMMOB  yayýnlarý ile Toplum ve 
Bilim dergisinin 2000 yýl yaz sayýsýnda konu, deðiþen üretim koþullarýnda ve emek 
süreçlerinde mühendis ve mimarlarýn yeri, rolü ve sýnýfsal konum 
deðerlendirmeleri, deðiþik yazarlarca iþlenmiþtir. 

Bu yapýtlarda görüþ birliðine varýlan konu; bilginin metalaþtýðý, mühendislerin 
bilgi tekellerinin kýrýldýðý, geliþen teknoloji,  küreselleþme ve esnek üretim 
biçiminin mühendislere duyulan talebi azalttýðý ve daha pek çok nedenle sürecin 
mühendisler aleyhine dönmüþ olduðudur.  

Þu alýntý, iki farklý bakýþ açýsýnda, mühendisin konumunu yansýtmaktadýr.  
“Taylor'un mühendisi, kapitalizmin iki temel sýnýf konumu arasýnda kalan 
mühendislere, çýkarlarýnýn kapitalistlerin çýkarlarýyla uyumlu olduðu çaðrýsýný 
yaparken, Veblen' in mühendisi, bu çaðrýnýn tam karþýsýnda bir sesleniþle, onlara, iþ 
adamlarýnýn sanayi toplumu üzerindeki egemenliklerine son vermek üzere tüm 
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çalýþanlarla ittifaka yönelmeleri gerektiði çaðrýsýný yapmaktadýr”.[13]s.94

Meiksins ve Shimith” “teknik emeðin üretimi ve örgütlenmesi” adlý 
araþtýrmalarýnda, mühendislerin örgütlenmelerine esas alýnabilecek dört deðiþik 
modelin ortaya konabileceði ileri sürmektedirler. Bu modeller ülkelerde kesin 
yapýlanmayý deðil, genelde, mühendislik pratiðini etkileyen hakim anlayýþý 
tanýmlamaktadýrlar.[13]s.96 

Bunlar:

Zanaat Örgütlenmesi (Ýngiltere modeli): “Bu modelde, mühendislerin büyük bir 
çoðunluðunun, üretimde çalýþanlar arasýnda yer aldýklarý ve grup içerisinde en üst 
katmaný oluþturduklarý gözlenmektedir. Genel olarak teknik iþ gücü bu mantýða 
göre örgütlenmekte ve bu topluluðun üretimi, geleneksel yöntemlere benzer 
þekilde gerçekleþmektedir”...“Bu modelde “mühendis” diploma sahibi olmak için 
deðil, yorucu ve uzun bir çalýþma deneyimi sonunda “mühendisliði” pratik olarak 
öðrendiði için bu kimliði taþýyan olarak algýlanmaktadýr”. 
Bu modelde ekonomik çýkarlarýn korunup geliþtirilmesi için meslek sendikalarý 
tarzýnda örgütlenilmektedir.

Yönetsel Örgütlenme (ABD modeli): “Bu modelde teknik iþ, yönetim iþlevinin 
bir öðesi olarak görülür. Burada, zanaat örgütlenmesinden farklý olarak, üretim 
süreçlerinde yer alan rutin teknik iþler düþük eðitimli teknisyenlere býrakýlmýþ, 
mühendisler ise yöneticiler grubuna dahil edilmiþtir. Bir baþka deyiþle 
mühendislik, baþlý baþýna bir yönetsel uzmanlýk alaný olarak kabul edilmiþtir. Bu 
modelde mühendis kimliði çoðunlukla üniversite eðitimi sonucunda kazanýlýr... 
Diploma ve dereceler, mühendisleri sadece diðer çalýþanlardan deðil kendi 
içlerinde de ayrýþtýrýr”.   Bu modelde mühendisler sýnýrlý yaptýrýma sahip olan 
mühendislik örgütlerine kaydolarak kendilerini iþçilerden ayýrma eðilimindedirler. 

Zümre veya Devlet Örgütlenmesi (Fransa modeli): Bu modelde mühendisler 
kendilerini hem yöneticilerden hem de üretimin içinde yer alan çalýþanlardan ayrý 
bir grup olarak görülmektedir. Modelin ortaya çýkýþý, iþletmelerin orta 
kademelerinde bir hiyerarþinin oluþmasýna baðlýdýr. Bu hiyerarþinin en üst katýnda, 
kendilerini yöneticilerden baðýmsýz gören, ayrýcalýklý üniversitelerden mezun 
olanlar oluþturmaktadýr. Burada mühendis olmanýn ön koþulu;  “onlara göre 
(mühendislere) mühendis elit (seçkin) bir mühendislik fakültesinden mezun 
olmuþ, teknik meslek sahibi bir profesyoneldir. Bir baþka deyiþle, seçkin olmayan 
mühendislik fakültelerinden mezun olanlar her ne kadar mühendis olsalar da “ 
profesyonel mühendisler” tarafýndan mühendis olarak görülmezler”.
Bu gruplaþmada; birinci grupta yer alan mühendisler (seçkin fakülte mezunlarý) 
profesyonel mühendislik örgütü içinde yer alýrken, ikinci gruptakiler, meslek ve 
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iþçi sendikalarý içinde örgütlenmektedirler.

Þirket Merkezli veya Korporatist Örgütlenme (Japonya modeli): Bu modelde 
mesleki aidiyetten çok þirket aidiyeti ön plana alýnmaktadýr. “ Mühendislerin þirket 
merkezli kariyerleri, bir dizi kurumsallaþmýþ evreden oluþmaktadýr. Kariyerlerinin 
baþýnda mühendisler, rutin olarak üretim alanýnda görevlendirilip, iþçilerle birlikte 
çalýþmaya ve üretkenlikle ilgili problemleri doðrudan gözleyip, bunlar hakkýnda 
geliþtirilen çözümlere katkýda bulunmaya sevk edilmektedirler”[13]s.96-99 
Zamanla bu mühendisler, birikimlerini deðerlendirmek üzere, yönetim alanýna 
kaydýrýlmaktadýrlar. Bu modelde mesleki dayanýþma mümkün olmamaktadýr. “ Bu 
nedenle mühendisler kendi meslek örgütlenmelerinde deðil, þirketlerin bir uzantýsý 
þeklinde faaliyet gösteren ve bir çok farklý meslekten çalýþaný temsil eden sendikal 
örgütlenmelerde yer almaktadýrlar”.[35]s.36

Görülmektedir ki TMMOB ne bu modellere uymakta, ne de  Türkiye'nin sosyal, 
siyasal, ekonomik, kültürel, yönetsel vb. yapýlanmalarý bu ülkelere uymaktadýr. Bu 
ülkelerdeki  mühendislerin, ülkelerindeki, egemen ideoloji ve uygulamalara karþý 
tutumlarý, uyum veya çeliþkileri konusunda ayrýntýlý bilgi sahibi olmamakla 
birlikte, ulusal gelirden aldýklarý yahut bölüþümden kendilerine düþen pay, yaþam 
düzeyleri, genelde, her halde Türkiye'deki emsalleri ile kýyaslanamayacak oranda 
iyidir. Türkiye'de ise mühendis ve mimarlarýn, çoðunlukla, yanlýþ bilinç olarak 
tanýmlanabilecek þekilde, sisteme muhalefetleri yoksa da, sistemin kendilerine 
verdiði statüye ve ekonomik paya karþý ciddi muhalefetleri bulunmaktadýr. 
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